


 
 

İLETİŞİM YOLLARı  
Prehistorik Çağlar’dan Selçuklu Dönemi’ne kadar Anadolu’daki  

Yol Güzergahları 
 

Konferans | Ankara, 20-22 Mart 2014 
 

 
 

 
 
  
KONFERANS PROGRAMı & ÖZETLER  

 
 
 
 

 
 

Organizasyon: 
Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü - AİAE  

tarafından 
 

Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü 

İşbirliğiyle 
 
 

Konferans Yeri: 
Farabi Salonu, Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Atatürk Bulvarı Νο:45, Sıhhiye 
 
 

  



  



 

| 3 

 

 
PROGRAM VE İÇİNDEKİLER 

 

Kavram ................................................................................................................ 4 
Konferans Programı ............................................................................................ 6 
Paneller, Özetler, Özgeçmiş Bilgileri .................................................................. 12 

GÜN 1 (Perşembe 20 Mart) 

PANEL 1 | HARİTALAR VE DİJİTAL HARİTALAR ............................................ 12!
PANEL 2 | YOL VE YOL AĞLARINA DİJİTAL YAKLAŞIMLAR ........................ 16!
PANEL 3 | DENİZDE VE KARADA .................................................................... 20!
PANEL 4 | YOLLAR OLMADAN İLETİŞİM ........................................................ 24!

GÜN 2 (Cuma 21 Mart) 

PANEL 5 | TUNÇ ÇAĞI’NDA İLETİŞİM YOLLARI ............................................ 28!
PANEL 6 | HİTİT DÖNEMİ YOLLARI VE GÜZERGAHLARI ............................. 32!
POSTER PANELİ .............................................................................................. 36!
PANEL 7 | HİTİTLERDEN HELENİSTİK/ROMA DÖNEMLERİNE .......................... 38!
PANEL 8 | YAZITLARDAKİ YOLLAR ................................................................ 42!

GÜN 3 (Cumartesi 22 Mart) 

PANEL 9 | HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNDE  YOLLAR VE GÜZERGAHLAR ...... 46!
PANEL 10 | YOLLARI YAŞAMAK ..................................................................... 50!
PANEL 11 | BİZANS DÖNEMİNDE YOLLAR .................................................... 54!
PANEL 12 | SELÇUKLU DÖNEMİ YOLLARI: YENİ BİR İLETİŞİM SİSTEMİNE DOĞRU 58!
Ankara Haritası ................................................................................................. 67 
İletişim ............................................................................................................... 68 
Çeviri/Fotoğraf/Tasarım Bilgileri ........................................................................ 69 



 
 

4 | 

 

 
KAVRAM 

 
Bireyler, insan toplulukları ve toplumlar arasındaki etkileşim her zaman hareket 
gerektirmiştir. Ancak, bu hareket hiç bir zaman rastgele bir eylem şeklinde 
olmamış, daha hızlı ve daha kolay bağlantılara izin veren belirli yollar 
üzerinden gerçekleşmiştir. Bu nedenle, yollar ve güzergahları, önemli 
malzemelerin ve bilgilerin bir yerden bir başka yere taşınması için gereklidirler. 
Türkiye, dünyada üzerinde en zengin yol, yol güzergahı ve patika yol 
kalıntılarına sahip ülkeler arasındadır. Bu konferansın amacı bu yol ağlarını ve 
prehistorik dönemlerden başlayarak bunların toplum üzerindeki etkilerini 
incelemektir.  
Konferans konuları hem insan coğrafyası ve yol ağları yapısı ile ilgili teorik 
yaklaşımları, hem de yol güzergahları sistemi ile ilgili diyakronik 
karşılaştırmaları ve topografik GIS analizlerini içerecektir. Yol güzergahlarını 
belirlemek için çeşitli metotlar vardır. Bunlar içinde metin analizleri, buluntu 
dağılımlarının incelenmesi, hedeflenmiş epigrafik ve arkeolojik araştırmalar, 
kazılar kadar kabul görmektedir. Yollar, yol güzergahları ve iletişim ağlarının 
etkileri üzerinde yoğunlaşan bildiriler, iletişime sosyal bir bakış açısı 
getirecektir. Konferans, antik yolların bazı kesimlerine ait buluntuların ve 
bulguların açıklanmasını hedefleyen bir oturum olarak tasarlanmamıştır. Amaç, 
bunların daha geniş bir coğrafi çevre ve sosyal bağlam içinde 
değerlendirilmesidir.  
Anadolu’da, Neolitik dönemden daha önce de uzun mesafeler katederek ürün 
değişimini sağlayan yol ağlarının varlığına dair önemli kanıtlar vardır. MÖ 3. 
binyıl ortalarında Anadolu Platosu ile Yukarı Mezopotamya arasında ürünlerin, 
teknolojilerin ve fikirlerin değişimini sağlayan uzun mesafeli bir iletişim ağı 
çoktan tesis edilmişti. MÖ 2. binyıldan itibaren ortaya çıkan yazılı metinler, yol 
güzergahlarının, bu güzergahlar üzerindeki yerleşimlerin ve seyahatlerle ilgili 
detayların daha iyi anlaşılmasına olanak tanımıştır. Roma yol sistemi on 
yıllardır araştırmacıların odak noktası olmuştur. Bizans dönemi yolları da yeterli 
ilgi görmüştür; ancak Selçuklu dönemi yol ve yol güzergahları sistemi daha az 
bilinmektedir.  
Bu konferansın, arkeoloji ile ilgili farklı disiplinler arası diyalog sağlamayı 
hedefleyen ve aralarındaki iletişim engellerini aşmaya çalışan öncü bir 
konferans olması hedeflenmektedir. Türkiye’de yapılmış ve yayınlanmış olan 
hemen hemen tüm yol güzergahları araştırmaları farklı disiplinler tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu konferans, arkeoloji, tarih, coğrafya ve haritacılık bakış 
açılarıyla gerçekleştirilen bireysel disiplin araştırmalarını, maddi buluntular, 
edebi ve belgesel kaynaklar kullanarak birbirlerine yakınlaştırmaya çalışacaktır. 
Böylece geniş bir bölge ve coğrafi çerçeve içinde gerçekleştirilmiş 
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araştırmalara farklı kanıtlar ve bakış açıları getirilecek ve belirli yol ve yol 
ağlarının zaman içinde gelişmeleri ile ilgili yeni bilgiler ortaya konacaktır.  
 
Yukarıdaki örnekler, Anadolu’daki geçmiş dönem yollarıyla ilgili bilgilerimizin ne 
kadar bölük pörçük olduğunu ortaya koymaktadır. Farklı disiplinlerden, farklı 
yöntemler kullanılarak elde edilen verileri biraraya getirerek, parçalar halindeki 
bilgilerimizi bütünleştirmeyi ve tüm zamanlar boyunca Anadolu’daki yollar ve 
güzergahları yeni bir anlayışla birbirlerine bağlamayı hedefliyoruz. Böyle bir 
yeni anlayış, değişim mekanizmalarını ve kültürel özelliklerin nasıl yayıldığını 
açıklayarak, Anadolu insan coğrafyasının anlaşılmasına katkıda bulanabilir.  
Bu konuların daha iyi anlaşılması, antik yerleşimlerin daha geniş ağ ilişkileri 
bağlamında çalışılmasını ve böylece haritalar üzerinde anlamsız noktalar 
olmaktan ziyade sosyal ve kültürel özellikleri bilinen mekanlar olmalarını 
sağlayacaktır 
 
 

 

Lutgarde Vandeput 
 

  
 

 
 
 

AİAE Müdürü  
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KONFERANS PROGRAMı  

 
GÜN 1 | Perşembe 20 Mart 2014    

8:45  Otel’den çıkış    |     9:15  Kayıt & ikram  |       9:45  Açılış töreni & Konuşmalar 

10:30  PANEL 1    HARİTALAR VE DİJİTAL HARİTALAR  
Oturum Başkanı | Lutgarde Vandeput, AİAE 

Talbert, Richard Kuzey Carolina Üniversitesi  davetli konuşmacı .    
Klasik Dönem Anadolu’su ve Yol Güzergahlarının Dijital olarak Haritalanması: Gelişme ve Beklentiler 

Bekker-Nielsen, Tønnes Güney Danimarka Üniversitesi 
Üçüncü boyutta antik yollar 

Slawisch, Anja Alman Arkeoloji Enstitüsü & Wilkinson, Toby İstanbul Üniversitesi  
Tören alayları ve pikseller: Miletos’dan Didyma’ya giden ‘kutsal yolu’ modelleme 
 

12:00 Kahve & çay arası (bütün kayıtlı katılımcılara açık) 

  

12:20  PANEL 2  YOL VE YOL AĞLARINA DİJİTAL YAKLAŞIMLAR 
Oturum Başkanı | Marie-Henriette Gates, Bilkent Üniversitesi 

Popović, Mihailo Avusturya Bilimler Akademisi   davetli konuşmacı .    
Ortaçağ döneminde Balkanlar ve Küçük Asya’daki Ulaşım Altyapısının Makro ve Mikro Yapıları 

Massa, Michele UCL 
Dağlar, tekerlekli arabalar ve yol ağları bağlantı merkezleri: M.Ö. üçüncü binyılda Anadolu boyunca 
seyahat etmek 

Polla, Silvia Freie Üniversitesi, Berlin 
Uzun mesafe iletişim güzergahları ve bölgesel yerleşim yapısı. Roma ve Bizans dönemi Kapadokya 
örneği 

  

13:50 Öğle yemeği (konuşmacılar ve oturum başkanları için)   

!
!
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Perşembe 20 Mart 2014 | GÜN 1   . 

  

  

14:50  PANEL 3   DENİZDE VE KARADA 
Oturum Başkanı | Michele Massa, UCL 

Şahoğlu, Vasıf Ankara Üniversitesi  davetli konuşmacı .    
Kara Yollarının Bittiği Yer: M.Ö. 3. Binyılda Batı Anadolu Kıyıları  

Crow, Jim Edinburgh Üniversitesi  
Bizans kıyısal eserleri ve yapılarının incelenmesi yolu ile Erken Ortaçağ deniz yollarının tanımlanması. 

Harpster, Matthew Birmingham Üniversitesi  
Doğu ve Batı Arasındaki Deniz Yolları üzerinde kilit noktası olarak Güneybatı Anadolu 

16:20 Kahve & çay arası (bütün kayıtlı katılımcılara açık) 

  

16:40  PANEL 4  YOLLAR OLMADAN İLETİŞİM 
Oturum Başkanı | Harun Taşkıran, Ankara Üniversitesi 

Carter, Tristan McMaster Üniversitesi  davetli konuşmacı .   
Tutuculuktan Kozmopolitliğe Geçiş:  Epi-Paleolitik dönemden Kalkolitik döneme kadar Anadolu’daki  
Obsidyen Değişim ‘Yolları’ üzerine uzun dönemli bir bakış açısı  

Baysal, Adnan Bülent Ecevit Üniversitesi 
Dağlar Yer Değiştiriyor: ‘Eve Dönüşte Bana Dağ’dan Bir Parça Getir’ 

Baysal, Emma AİAE 
Yolları olmayan Güzergahlar: Prehistorik Anadolu’da Marjinalliğin Değişen Dinamikleri 
 

  

18:10 1. Günün sonu      18:30 | Konferanstan çıkış 

19:00 İngiltere Büyükelçisi tarafından Konferans Resepsiyonu (konuşmacılar, oturum 
başkanları ve davetli katılımcılar için)   

!
! !
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GÜN 2 | Cuma 21 Mart 2014    
  

8:30  Otel’den çıkış              9:00  |  İkram 

  

09:15  PANEL 5  TUNÇ ÇAĞI’NDA İLETİŞİM YOLLARI 
Oturum Başkanı | Elif Denel, ARIT 

Efe, Turan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  davetli konuşmacı .    
Batı Anadolu’da Erken Tunç Çağı Ticaret ve Ticaret yolları üzerine yeniden düşünülmesi 

Vaessen, Rik Sheffield Üniversitesi  
M.Ö. İkinci Binyılın sonunda İonia’daki karmaşık yollar ve seramik gelişimi 

Martino, Shannon Müze Arazi Çalışması, Chicago  
Yeniden İkiztepe, Anadolu’da açığa çıkartılan Balkan İletişim Ağı 

  

10:45 Kahve & çay arası  (bütün kayıtlı katılımcılara açık) 

11:05   PANEL  6  HİTİT DÖNEMİ YOLLARI VE GÜZERGAHLARI 
Oturum Başkanı | Sevinç Günel, Hacettepe Üniversitesi 

Hawkins, David AİAE  davetli konuşmacı .    
Hitit Krallığında Güzergahlar 

Di Filippo, Francesco CNR - ISMA & Mori, Lucia Roma Üniversitesi  
Melid’e giden yolların takibi. Yeni araştırma metodolojileri ve antik metinler ile diyalog 

Kryszeń, Adam Varşova Üniversitesi  
Hatti’de mekân ve seyahat.  Hitit kentleri arasındaki tahmini mesafeler 

Shelestin, Vladimir Rusya Bilimler Akademisi 
Hitit yol isimleri 

  

! !
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13:00 | POSTER PANELİ  Kahve & çay servisi olacak 
 

Çinici, Ahmet (ODTÜ), Chambrade, Marie-Laure & Alarashi, Hala (Archéorient – Lyon 2 Üniversitesi), 
Koçak, Ibrahim Ethem (Ankara Üniversitesi), Wilson, Mark (Asia Minor Research Center, Antalya)  & 
Thompson, Glen L.  (Wisconsin Lutheran College), Adalι, Selim (Koç Üniversitesi). 

13:45 Öğle yemeği (konuşmacılar ve oturum başkanları için)   

  

14:45  PANEL7   HİTİTLERDEN HELENİSTİK/ROMA DÖNEMLERİNE 

Oturum Başkanı | Kutalmış Görkay, Ankara Üniversitesi 

Barjamovic, Gojko Harvard Üniversitesi  davetli konuşmacı .    
Tunç Çağı’nda Seyahatler: Merkezi Olmayan Bir Dünyada İletişim ve Değişim 

Summers, Geoffrey Mauritius Üniversitesi  davetli konuşmacı .    
Yol Boyunca Engeller:  Demir Çağı Anadolu platosunda ulaşım, yollar ve yol güzergahları 

Durugönül, Serra & Kaplan, Deniz Mersin Üniversitesi  davetli konuşmacılar .    
Kilikia’da Hellenistik ve Roma dönemlerinde yollar ve rotalar: Kent ve sosyal yaşam 
 

 

16:45 Kahve & çay arası  (bütün kayıtlı katılımcılara açık) 

 
17:05 

 

 PANEL 8   YAZITLARDAKİ YOLLAR 

Oturum Başkanı | Stephen Mitchell, AİAE 

Adak, Mustafa Antalya Üniversitesi davetli konuşmacı .    
Likya Yarımadası Ulaşım Sistemi  

Külzer, Andreas Avusturya Bilimler Akademisi 
Batı Anadolu’da Rotalar ve Yollar: Lidya Örneği 

Iversen, Paul Case Western Reserve Üniversitesi & Hürmüzlü, Bilge Süleyman Demirel Üniversitesi 
Gönen Ovası’nda Roma Yol Sistemleri 

Sayar, Mustafa H. İstanbul Üniversitesi 
Dağlardan Ovalara: Kilikya’nın Kültürlerarası Uzanan Yolları 
  

  

19:00 2. Günün sonu      19:20 |  Konferanstan çıkış    

19:45 Akşam Yemeği (konuşmacılar, oturum başkanları ve davetli katılımcılar için) 
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GÜN 3 | Cumartesi 22 Mart 2014    
  

9:20  Otel’den çıkış       |  9:50  İkram 

  

10:00  PANEL 9  HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNDE  YOLLAR VE GÜZERGAHLAR 
Oturum Başkanı | Musa Kadıoğlu, Ankara Üniversitesi 

Foss, Pedar DePauw Üniversitesi  davetli konuşmacı .    
Bakış Açısını Değiştirmek:  Antik Likya yollarının incelenmesinde metaforlar ve yöntemler 

Dinç, Rafet Adnan Menderes Üniversitesi 
Tralleis Yakınlarından Üç Miltaşı ve Karia'dan Lydia'ya Kestirme yollar  

Vandeput, Lutgarde & Robinson, Abby AİAE 
Toros Dağları boyunca Yollar ve Güzergahlar : Pisidya’daki Pednelissos Örnek Çalışması  
 

  

11:30 Kahve & çay arası  (bütün kayıtlı katılımcılara açık) 

  
11:50  PANEL 10  YOLLARI YAŞAMAK 

Oturum Başkanı | Jim Coulton, Oxford Üniversitesi  

Mitchell, Stephen, AİAE  davetli konuşmacı .    
Küçük Asya Roma Yol Sisteminin Gelişimi - İmparatorluk Stratejisi mi Doğal Büyüme mi? 

Stoneman, Richard Üniversitesi of Exeter 
Babil’e kaç mil var? Ksenophon ve Büyük İskender’in seferlerindeki haritalar, rehberler ve tercümanlar 

Dan, Anca Centre national de la recherche scientifique, Paris AOROC, ENS 
Kapadokya’yı Şekillendirme: iki deniz arasındaki beş günlük kara yolculuğu 

Talloen, Peter Leuven Üniversitesi 
Kurtuluşa giden Yol: Pisidya’daki İmparatorluk Yolu Boyunca Seyahat ve Kutsallık   

  

13:45 Öğle yemeği (konuşmacılar ve oturum başkanları için)   

! !
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14:50  PANEL 11  BİZANS DÖNEMİNDE YOLLAR 
Oturum Başkanı | John Haldon, Princeton Üniversitesi  

Belke, Klaus Avusturya Bilimler Akademisi  davetli konuşmacı .    
Geç Antik dönemden erken Osmanlı dönemine kadar Kuzey ve Orta Anadolu’daki Bizans Yolları 

Turchetto, Jacopo Padua Üniversitesi (İtalya) 
Loulon’dan siyah deve kalesine. Kapadokya’da Arap fetihi yol güzergahlarının yeniden kurgulanması için 
bölgesel işaretler  

Comfort, Anthony Exeter Üniversitesi  
Askeri yollar mı ipek yolları mı? - Geç Antik dönem Roma ve İran sınırı üzerindeki yollar ve köprüler 

16:15 Kahve & çay arası  (bütün kayıtlı katılımcılara açık) 

  
16:35  PANEL 12  SELÇUKLU DÖNEMİ YOLLARI: YENİ BİR İLETİŞİM SİSTEMİNE DOĞRU 

Oturum Başkanı | Oya Pancaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi 

Redford, Scott Koç Üniversitesi  davetli konuşmacı .    
Selçuklu Kervansarayları ve Yollarının Sosyal Tarihi 

Sinclair, Tom Kıbrıs Üniversitesi  
Selçuklu ve Roma Dönemi Yolları. Sivas ve Erzincan arası yol kompleksindeki güzergah problemleri  

Elton, Hugh Trent Üniversitesi 
Tunç Çağı ve Karamanoğulları dönemleri arasında Göksu Vadisi Güzergahlarındaki Değişimler 

  

18:05 | SONUÇLAR  
  

18:20 Konferans sonu        | 18:40  Konferanstan çıkış    
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PANELLER, ÖZETLER, ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ 
_____________________________ 

!

 PANEL 1  

HARİTALAR VE DİJİTAL HARİTALAR  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oturum Başkanı | Lutgarde Vandeput, AİAE   
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Richard Talbert Kuzey Carolina Üniversitesi  DAVETLİ KONUŞMACI    
Klasik Dönem Anadolu’su ve Yol Güzergahlarının Dijital olarak 
Haritalanması: Gelişme ve Beklentiler 

Bildirinin kapsamı iki yönlüdür. Birincisi, Yunan ve Roma Dünyası Barrington Atlası’nın 
yayınlanmasından beri (2000) sürekli gelişen dijital teknolojinin, klasik dönem Anadolu’su ve 
yollarının haritalanmasında sağladığı yeni avantajaları gösterir. Dijital teknolojideki gelişmeler 
sonucu Antik Dünya Haritalama Merkezi'nin (awmc.unc.edu) “Antiquity-A-La-Carte” aracı 
ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur. Bu web tabanlı, GIS arabirimli ve interaktif dijital atlas 
haritası –fiziksel yeryüzünün antik dönemdeki şekli korunarak– kullanıcıların kendilerinin 
tasarladıkları haritaları oluşturmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda Pleiades veri 
kümesine (pleiades.stoa.org) erişmek için otomatik bir programlama arabirimi sağlar. Bu 
bildiride, dijital teknolojide ki bu gelişmelerden yararlanılarak merkezimizde hazırlanmış iki yeni 
proje anlatılacaktır. Bu projelerden ilki, M.S. 100 tarihlerindeki Küçük Asya’yı kesintisiz olarak, 
1:750,000 ölçekte yayına hazırlayan çalışmadır. Bu çalışma aynı zamanda geniş zum 
kapasiteli bir dijital ürün olarak da piyasaya sunulacaktır. Projelerden ikincisi, Strabon’un 
Coğrafyası’nda söz edilen ve şu anda konumlandırılabilen tüm yer ve etnik grup isimlerini 
yalnızca dijital olarak haritalandırmaktadır; her biri Pleiades ve Duane Roller veri tabanlarının 
yeni çevirileri (2014 de yayınlanacak olan, Cambridge UP, 2014) ile bağlantılıdır. İkinci 
kapsama yönelik olarak ise, Merkezimizin henüz gelişim aşamasında olan yeni bir projesinden 
söz edilecektir (bu da sadece dijital olarak planlanan bir üründür). Bu yeni ürün Roma 
imparatorluk genelinde konumlandırılabilir tüm mil taşları ve ilişkili yolların kesintisiz bir 
haritasını oluşturmaktadır. Tarihlerin ve türlerin en doğru şekilde sınıflandırılabilmesi için 
belirlenmiş olan kıstaslar, öğretici Galatya test bölgesinde olduğu gibi, anlatılmaktadır. Corpus 
Inscriptionum Latinarum (CIL) XVII’yi pekiştirmek için tasarlanan ve onunla işbirliği içinde 
yürütülen bu girişim, CIL’in incelemek ve yayımlamak için uzun zamana ihtiyaç duyduğu temel 
veri özelliklerini daha kısa sürede sentezleyebilme beklentimizi yükseltmiştir. Kaldı ki, kapsamlı 
bir dijital harita, CIL ile hedeflenenlerden çok daha fazlasını vaat etmektedir. 
 
Tønnes Bekker-Nielsen Güney Danimarka Üniversitesi  

Üçüncü boyutta antik yollar  
Roma yolları morfolojisiyle ilgili araştırmalar, geleneksel olarak bu yolların yatay yönelişleri 
üzerine odaklanmıştır. Literatürde bir güzergahın sistematik analizine veya dikey 
düzlemde bir rota analizine ilişkin bir tanımlamaya çok nadiren rastlanır. Nedenler tarihsel 
ve uygulama ile ilgilidir – 1990’ların ortasına kadar, bir güzergahın dikey profilini çizmek 
zahmetli ve çoğunlukla günler ya da haftalar gerektiren masraflı bir işti. Günümüzde hızlı 
bir şekilde ve neredeyse sıfır maliyetle, uydu görüntüsü verileri ve GIS yazılımları (ör. 
Route Converter) ile bu sağlanabilmektedir. Boylamsal profillerin sistematik analizi, bu 
yolları tasarlayan kişilerin düşünce yapısı, yolların taşıtların hangi özelliklerine göre 
tasarlandığı ve değişik tarihi dönemlerde yol tasarımını belirleyen farklı önceliklere ilişkin 
önemli bilgiler sağlamaktadır. Arazi boyunca alternatif güzergahların karşılaştırılması, 
Roma Dönemi yollarının tarihlendirilmesi ve tanımlanmasında ve bunların daha erken ya 
da daha geç dönem yollarından ayırt edilmesine yardımcı olabilir. Belirgin fiziksel yapısı 
ile Anadolu arazisi, antik yolların üçüncü boyutta sistematik çalışılması için önemli bir 
potansiyel sunmaktadır. Bu bildiride, önce metodolojiyle ilgili bir taslak giriş yapılacak ve 
sonra  alandaki pratik uygulamalarıyla ilgili bazı örnekler verilecektir.. 
 



 
 

14 | 

 
Anja Slawisch  Alman Arkeoloji Enstitüsü & Toby Wilkinson Istanbul Üniversitesi  

Tören alayları ve pikseller: Miletos’dan Didyma’ya giden ‘kutsal yolu’ modelleme 
Miletos kentinden Didyma-Branchidai’daki kehanet merkezine giden bir 'kutsal yol'un 
varlığı epigrafik ve edebi kaynaklar tarafından ispatlanmıştır. Birkaç törensel ‘istasyona' 
sahip olduğu görülen bu yol, en azından Arkaik dönemden itibaren belirli dini festivaller 
sırasında kullanılmıştır. Tarihi coğrafyacılar ve arkeologlar, geçen yüzyıl boyunca, belki de 
daha uzun zamandır, topografik ve arkeolojik olarak bu kutsal yolun gerçek güzergahını 
belirlemek için çalışmaktadırlar. Döşemeli yolun (Roma döneminden kalma) bir bölümü 
tespit edilmiş ve ortaya çıkarılan bir kaç yapının 'istasyon' olduğu iddia edilmiş olsa da, 
yolun büyük bölümü hala kurgusaldır. Bu yol ile denize dayalı alternatifler (örneğin 
Didim'in deniz çıkışı Panormos aracılığıyla) arasındaki ilişki de belirsizliğini korumaktadır. 
Bu bildiride, antik bir 'törensel güzergahın' doğası hakkındaki varsayımlarımızı incelemek 
üzere, bu yol bir araç olarak kullanılacak ve bu yolun mümkün ve muhtemel tüm 
güzergahları hakkındaki tartışmayı kolaylaştırmak için de GIS modelleme teknikleri 
kullanılacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Panel 1 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
Richard Talbert | Klasik dillerde eğitim görmüş olan Richard Talbert (Doktora, Cambridge 1972), Kuzey İrlanda 
ve Kanada’da eskiçağ tarihi üzerine dersler verdikten sonra, 1988 yılında Kuzey Carolina Üniversitesi, Chapel Hill, 
Tarih bölümünde “Kenan” Profesörü olmuştur. Burada, Antik Dünya Haritalama Merkezi'ni (awmc.unc.edu) 
kurmuş ve işbirliğine dayalı Yunan ve Roma Dünya Barrington Atlası (2000, dizin ile birlikte); Roma Dünyası: 
Peutinger haritasının yeniden değerlendirilmesi (2010,www.cambridge.org/us/talbert/ ile); Antik Perspektifler: 
Harita ve Onların Mezopotamya, Mısır, Yunan ve Roma’daki Yeri (2012, editör) dahil olmak üzere çalışmalarını 
geniş bir yelpazede yayınlamıştır. 

Tønnes Bekker-Nielsen yüksek lisans derecesini (tarih ve sanat tarihi dalında) Aarhus Üniversitesi’nden 
1981 yılında, doktorasını 1987 ve dr. phil. ünvanını ise 2004 yılında kazanmıştır. Mezuniyet sonrası popüler 
bir arkeoloji dergisinde yardımcı editor olarak görev almış ve 1985 yılında Aarhus Üniversitesi Yayınları’nın 
kurucu müdürü olmadan önce de bir araştırma bursuna sahip olmuştur. 1993 yılında Bergen Üniversitesi’ne 
harici doçent olarak atanmış ve 2000 yılında yayıncılığı bırakarak Güney Danimarka Üniversitesi’nde tam 
zamanlı doçent olmuştur. Çeşitli disiplinler arası araştırma projelerinde görev almıştır: Bunlardan bazıları 
Danimarka Akamas Projesi, Deniz Hayvanları Popülasyonu Tarihi programı ve şuan yöneticisi olduğu “Doğu ile 
Batı’nın Buluştuğu Yer” projesdiri. Yayınlanmış monografları vardır ("The Geography of Power", Oxford 1989; 
"The Roads of Ancient Cyprus", Copenhagen 2004) ve kitap ciltleri, makale ve konferans bildirilerinin yanı sıra 
ders kitapları ve ansiklopedi bölümleri editörlüğü de yapmıştır.. 
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Anja Slawisch, İstanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde Klasik Arkeoloji Akademik Görevlisi ve Fotoğraf 
Arşivleri Müdürüdür. Bir kaç yıl Didyma kazılarında ekip üyesi olarak çalışmıştır. Şu anda Milet Müzesi 
(Balat/Aydın) ortaklığı ile Miletos ve Didyma arasındaki Arkaik nekropol kazılarını da içeren Panormos 
Projesi’nin (www.projectpanormos.com) yöneticiliğini yapmaktadır 

Toby C. Wilkinson, İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde TÜBİTAK doktora sonrası araştırma 
görevlisidir. Yakın Doğu arkeolojisi üzerine Sheffield Üniversitesi'nde yaptığı doktorasını kısa bir süre önce 
bitirmiştir. GIS haritalama yöntemini kullanarak, M.Ö. 3000-1500 yılları arasında Doğu Anadolu, Transkafkasya 
ve Orta Asya'daki ticaret yolları, kültürel etkileşim ve malzeme akışı sorunlarına çözümler bulmaya çalışmıştır. 
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PANEL 2       

YOL VE YOL AĞLARINA DİJİTAL YAKLAŞIMLAR 
!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Photo by Richard Masoner 

 
 

Oturum Başkanı | Marie-Henriette Gates, Bilkent Üniversitesi  
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Mihailo Popović   DAVETLİ KONUŞMACI 

Ortaçağ döneminde Balkanlar ve Küçük Asya’daki Ulaşım Altyapısının 
Makro ve Mikro Yapıları 

Ortaçağ dönemindeki güzergahlar ve yollar gibi ulaşımın altyapısıyla ilgilenen bilimsel 
çalışmalar günümüz akademi dünyasında iki farklı yaklaşım gösterir. İlk görüş, ağ 
analizi ve benzeri özelliklerin uygulanması yoluyla, geniş bağlamda ana karayolu 
rotalarının yeniden kurgulanması ile makro yapıların analizini kapsamaktadır.   Bu 
yaklaşım, hiç şüphesiz ki, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan farklı kültürler ve 
imparatorluklar arasındaki etkileşimi göstermek açısından çok yararlıdır ve Ortaçağ’da 
Bizans İmparatorluğu bu farklı kültürler ve İmparatorluklar arasında önemli bir kavşak 
noktasıdır. Balkanlar ve küçük Asya’daki Ortaçağ ulaşım ağlarıyla ilgili genel görüşler 
Avusturya Bilimler Akademisi yayını olan Tabula Imperii Byzantini’nin (TİB) her bir 
cildinde, bu coğrafi-tarihsel projenin 1970’lerdeki başlangıç aşamasında tanımlanan 
yöntem izlenerek sağlanmaktadır. Sıra yerel güzergahların ve yolların mikro 
yapılarının incelenmesine geldiğinde, ilk yaklaşımın sınırlamaları hızla 
belirginleşmektedir. Bu durum, bizi yukarıda söz edilen iki yaklaşımdan, ilgili ulaşım 
ağı altyapısının mikro yapılarını araştırmayı benimseyen ikincisine yöneltmektedir. Bu 
yaklaşım, sadece web tabanlı verilere ve bilgisayar tabanlı modellere dayandırılamaz. 
Bu yaklaşım, zaman ve çaba gerektiren yöntemlerle toplanan farklı veri karışımlarının, 
daha sonra web tabanlı verilerle birleştirilerek bilgisayar tabanlı modeller haline 
dönüştürülmesidir. İlgili verilerin toplanması yüzey araştırmaları, GPS-noktaları 
kullanımı ile yüzey üzerinde tespit edilen güzergahlar, eski ve modern haritaların 
analizi, jeo referans konum verilerinin kullanılması, yazılı kaynaklardan derlenen 
mikro-toponimler gibi birçok yöntem kullanılarak gerçekleştirilir. Bu bildiri de, Bizans 
İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinden farklı örnek çalışmalar sunularak, yukarıda söz 
edilen her iki yaklaşıma da yer verilecektir. 
 
Michele Massa University College London (UCL)  

Dağlar, tekerlekli arabalar ve yol ağları bağlantı merkezleri: M.Ö. üçüncü 
binyılda Anadolu boyunca seyahat etmek 

Bu bildiri, Erken Tunç Çağı’nda batı ve orta Anadolu’da kara yolları aracılığıyla 
seyahat etmek üzerine odaklanmıştır. Amaç, insan hareketini sadece kendisini 
çevreleyen doğal ve kültürel ortam içerisinde anlatmak değil, aynı zamanda bu 
hareketin Erken Tunç Çağı’nın sosyo-politik ve teknolojik ortamı içinde nasıl 
gerçekleşmiş olabileceğine dair olası durumları önermektir. Bunu yapabilmek 
amacıyla, tarih öncesi dönemlerde hareketi şekillendirmiş olabilecek fiziksel ve 
kültürel koşullar, seyahat edenlerin yol boyunca karşılaşmış olabilecekleri insanların 
yaşama ve araziyi kullanma biçimleri ve Erken Tunç Çağı’ndaki olası taşıma araçları 
detaylı olarak incelenecektir. Bu da, bağlantı merkezleri arasındaki seyahat süresini, 
yolculuk boyunca taşınmış olabilecek eşyaların niteliği ve yolcuların (kolektif) 
kimliklerine ilişkin bazı hipotezlerin oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu incelemele 
sonuçlarına dayanarak, Anadolu boyunca yapılan seyahatlerin, hem ulaşım 
teknolojisi, yol mühendisliği teknolojisi, yerleşim organizasyonu gibi zamana dayalı 
faktörler, hem de belli başlı arazi engelleri gibi zamana dayalı olmayan faktörlere bağlı 
olduğu öne sürelecek ve , pratikte bu seyahetlerin nasıl meydana geldiğine dair daha 
kesin bir kavramsal çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. 
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Silvia Polla Freie Üniversitesi, Berlin 

Uzun mesafe iletişim güzergahları ve bölgesel yerleşim yapısı. Roma ve 
Bizans dönemi Kapadokya örneği 

Bu bildiri, GIS tabanlı modelleme tekniklerinin kullanımı ile Roma-Bizans ulaşım 
sisteminin incelenmesi çalışmalarını anlatacaktır. Amaç, uzun mesafeli imparatorluk 
iletişim yolları ile yerel yollar arasındaki ilişkiyi ve Kapadokya'daki yerleşim modelini 
araştırmaktır. Kapadokya’nın Roma Dönemi’nde kurulmuş olan ve şu anda 
belgelenmiş bulunan yol sistemi, geçmişteki makro-bölgesel (Pers Kraliyet Yolu) ve 
mikro-bölgesel (aşiret köyleri) hareket eksenini takip etmektedir. Yazılı kaynaklar ve 
arkeolojik kalıntılar, Selçuklu dönemi kervansarayları modelinde de olduğu gibi, 
stratejik bağlantıları olan bir dizi yol istasyonları ile bu iletişim güzergahının yapısını 
belgelemektedir. GIS tabanlı bir yaklaşımı benimsemek, yolların dizilişi, fonksiyonu ve 
yol ağlarının farklı mekansal ölçeklerdeki kullanımına ilişkin yenilikçi ve daha biçimsel 
tarzda sorular yöneltilmesine izin verecektir. Merkezi yerleri ve istasyonları birbirine 
bağlayan bu stratejik ağlar, ne ölçüde geçmiş yerleşim ve altyapıların ürünüydü 
ve/veya karışık tarım, tarım-otlatıcılık ve madencilik ekonomisi gibi bölgesel arazi ve 
kaynak kullanımıylamı ilgilililerdi? 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Panel 2 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
Mihailo Popović | 1978 doğumlu olan Michailo Popoviç, Viyana Üniversitesi’nde Bizans ve Modern Yunan 
Araştırmaları, Ortaçağ Araştırmaları, Güney Doğu Avrupa Araştırmaları ve Antik ve Ortaçağ Numismatiği 
konularında eğitim almış, Bizans Araştırmaları konulu doktorasını 2005 yılında aynı Üniversitede yüksek 
dereceyle tamamlamıştır. Londra, King College’da Erasmus misafir araştırmacısı olarak bir yıl geçirmiş ve 
Viyana Üniversitesi'nde "Güney-Doğu Avrupa ve Bizans Araştırmaları Tarihi" konusunda profesörlüğe yeterlilik 
(doçentlik) almıştır. Kendisinin pek çok burs ve ödülü vardır. Bunlardan bazıları Ohio State Üniversitesi 
Araştırma Bursu (OSU, Columbus, OH, ABD), Gesellschaft für das Studium des christlichen Ostens (Hıristiyan 
Doğu Çalışmaları Derneği) (GSCO) ödülü ve üstün akademik başarıları olan bilim adamlarına Avusturya Federal 
Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Bilim ve Kültür ödülüdür. Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Avrupa Tarihi 
Coğrafyası; Cinsiyet Çalışmaları; Göç Araştırmaları; Britanya Adaları ve Güney Doğu Avrupa arasında Politik, 
Ekonomik ve Kültürel Bağlar (9.-16. yy); Güney Doğu Avrupa ve Doğu üzerine Gezi Edebiyatı (14.-16. yy); 
Akdeniz ve Güney Doğu Avrupa üzerine Tarihi Haritacılık; Dijital Beşeri Bilimler ve Tarihi Coğrafya Bilgi 
Sistemleri (HGIS) özel ilgi alanları içerisindedir. 

Michele Massa University College London'da, Erken Tunç Çağı Anadolusu'nda bölgede işlenmiş 
objeler, hammadde, teknoloji ve kültürel davranışların dolaşımını da incelemek suretiyle, değişim ağları 
konusunda doktorasını bitirmek üzeredir. Son üç senedir, BIAA, TÜBİTAK ve Koç Araştırma 
Merkezi’nden kazandığı burslar ile Türkiye’de araştırmasını yürütmektedir. 
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Silvia Polla, Trento Üniversitesi (İtalya) Klasik Arkeoloji Bölümü’nden mezun olmuş ve Siena 
Üniversitesi’nden (İtalya) “Roma Eyalet Kültürleri” konusundaki çalışmasıyla doktorasını almıştır. Doktora tezi, 
tipoloji ve arkeometriden oluşan entegre bir yaklaşımla ve hem arkeometrik yaklaşımları hem de GIS tabanlı 
sayısal teknikleri kullanarak, Roma eyaleti Afrika Proconsularis’deki bir Akdeniz mikro-bölgesinde yapılan çok 
dönemli bir yüzey araştırmasından ele geçen seramik buluntusu kayıtlarını analiz etmektedir. Araştırması, antik 
dönem kentsel ve kırsal sosyo-ekonomik sistemleri, yerleşim modelleri ve altyapılarının yanı sıra, çeşitli 
ölçeklerde insan ve mal dolaşım uygulamaları çalışmaları için mekansal teknolojinin kullanılması üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Uluslararası ve hakemli dergilerde ve konferans bildirilerinde arkeometri ve GIS teknolojisi 
üzerine yayınları bulunmaktadır. Berlin Freie Üniversitesi Klasik Arkeoloji Enstitüsü’nde Arkeoenformatik 
dalında genç profesör olarak çalışmaktadır ve Excellence Cluster Topoi üyesidir. 
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PANEL 3  

DENİZDE VE KARADA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oturum Başkanı | Michele Massa, UCL 
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Vasıf Şahoğlu Ankara Üniversitesi  DAVETLİ KONUŞMACI   
Kara Yollarının Bittiği Yer: M.Ö. 3. Binyılda Batı Anadolu Kıyıları  

Doğal yollar insanlığın başlangıcından beri her zaman iletişim ve etkileşim ağlarının ortaya 
çıkmasında belirleyici bir unsur olmuştur. Obsidyen ve muhtemelen bitüm de içeren bazı 
en erken değişim/ticaret araçları Neolitik dönemde Anadolu platosu ve Yukarı 
Mezopotamya arasında nehir vadilerini takip ederek yer almıştır. Doğal sınırlar kültürel 
bölgelerin sınırlarını belirler ve doğal yollar yenilerine geçit açarlar. 
Anadolu coğrafyası, içinde yaşayan kültürleri anlamak açısından büyük önemi olan 
benzersiz bir durumu yansıtır. Kuzey ve güney kıyı şeridi sadece bir kaç doğal geçit 
bırakarak büyük ölçüde kıyılara paralel uzanan dağ sıraları tarafından izole edilmiştir, ki bu 
geçitler açıkça prehistorik dönemlerden modern çağa kadar iletişimin ana yolları olarak 
hizmet etmiş olmalıdır. 
Batı Anadolu tamamen farklı bir coğrafi karaktere sahiptir. Doğu-batı yönünde Ege 
kıyılarına uzanan dağ sıraları arasında tarih boyunca Batı ve Orta Anadolu arasındaki 
iletişimin karayolları olarak hizmet etmiş olması gereken derin nehir vadileri 
bulunmaktadır. Bu nehir vadileri M.Ö. 3. Binyıl boyunca Mezopotamya’dan uzanan ve 
Anadolu’yu geçen çok uzun bir kara yolunun sonunu sınırlayarak Ege Denizi’ne açılırlar. 
Kara yollarının denizle buluşmasıyla, doğal yollar yepyeni bir şekil alır ve farklı koşullara, 
bilgi ve tekniklere bağlı olan tamamen farklı bir seyahat haline dönüşür. Liman Tepe ve 
Troya gibi M.Ö. 3. Binyılın önemli liman yerleşimleri, kara ve deniz ticaret yollarının 
buluştuğu ve kozmopolit kalabalıkların fikir ve deneyimlerini paylaştıkları yerler olmalıdır. 
Batı Anadolu kıyı şeridindeki M.Ö 3. Binyıl yerleşimleri, Orta Anadolu ve 
Mezopotamya’dan gelen doğulu malların ve Kikladlar ve Kıta Yunanistan’dan gelen batılı 
malların ulaştığı ve ticaretinin (değişiminin) yapıldığı merkezi noktalar olarak görev 
yapmıştır. Bu yerleşimlerden elde edilen zengin arkeolojik kontekstler, uzun mesafe 
bölgelerarası ilişkileri, kronolojik bağıntıları ve düşünme yollarını incelemek için eşsiz bir 
ortam yaratmaktadır. 

 
Jim Crow Edinburgh Üniversitesi  

Bizans kıyısal eserleri ve yapılarının incelenmesi yolu ile Erken Ortaçağ 
deniz yollarının tanımlanması. 

Klasik dönem ve Erken Ortaçağ dönemindeki deniz iletişim modellerini tanımlamaya 
yönelik geleneksel yaklaşım hem yazılı kaynakları, hem de karada ve denizde yapılan 
arkeolojik araştırmalar sırasında ortaya çıkmış taşınmış buluntuları inceler. Bu buluntular 
içinde en iyi bilinen örnekler seramiklerdir. Her iki kaynak da Erken Ortaçağ döneminde 
önemli olmasına karşın, sayıca çok daha az ve belirli merkezlerde yoğunlaşmıştır. Bu 
bildiri, yazılı kaynaklar yerine neredeyse tamamen arkeolojik kaynaklardan bilinen yeni 
kıyısal girişimlere ait kanıtları dikkate almayı hedeflemektedir. Temel odak noktası, 8. 
yy’dan 9 .yy’a kadar güçlü yeni savunma yapılarının ve aynı zamanda nadiren kapsamlı 
liman işlerinin görüldüğü Karadeniz’de bulunan Sinop, Amasra ve diğer yerleşimler 
olacaktır. Pontus’a (Karadeniz) ilişkin kanıtlar, dış baskılara karşı olan farklı tepkileri ve 
aynı zamanda genellikle Karanlık Çağ olarak damgalanan bir dönem boyunca iletişimin ne 
ölçüde sürdürüldüğünü aydınlatmak için, Ege ve Anadolu’nun güney kıyısındaki 
yerleşimler ile karşılaştırılacaktır. 
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Matthew Harpster Birmingham Üniversitesi  

Doğu ve Batı Arasındaki Deniz Yolları üzerinde kilit noktası olarak 
Güneybatı Anadolu. 

Akdeniz, her zaman bölgeler, kültürler, imparatorluklar ve insanlar arasında bir iletişim 
yolu olarak görülmüştür.  Nitekim, Akdeniz coğrafyasına bir bütün olarak baktığımızda – 
eğer dağlık adalar ve yarımadalar yoksa – karayolculuğu yerine daha verimli olan deniz 
yolu hareketinin öne çıktığını görmekteyiz. Sadece 50 yılı aşkın bir süredir faaliyet 
gösteren Akdeniz sualtı arkeolojisi akademik disiplininden de bilindiği üzere, arkeologlar 
geleneksel olarak batıkları ‘Pön’ ya da ‘Bizans’ gibi belirli etnik isimlerle, belirli bir köken, 
belirli bir varış noktası ve karasal grupları temsil eden öğelerle birleştirerek belirli bir köken 
ima etmeye çalışmış ve iletişimi böylece açıklamaya çalışmışlardır. Peyzaj arkeolojisi ve 
sosyal coğrafyaya dayanan yeni metodolojiler ve fikirler ise farklı bir görüşü 
desteklemektedir. Bu yeni yaklaşımlar, Akdeniz’i denizcilik anlamında bir tabula rasa 
olarak görmekten ziyade, Akdeniz’i hareket ve iletişim için biçimlendirilmiş meskun bir alan 
olarak görmüşlerdir. Bu bildiri, söz konusu yeni yaklaşımları ve ortaya çıkan sonuçları 
özetleyerek, doğu ya da batıya olan uzun yolculuklar için kilit noktası olan Anadolu’nun 
güneybatı kıyı şeridi boyunca, deniz hareketleri ve yollarını yeni bir bağlam içerisine 
oturtmaya çalışacaktır. Sonuçlar, geçmiş denizcilik faaliyetlerini ve bölgenin denizcilikle 
ilgili kültürel kaynaklarına yönelik yeni teorik ve metodolojik yaklaşımları teşvik edici 
niteliktedir.  
 
 

_______________________________________ 

Panel 3 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
Vasif Şahoğlu Ankara Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalında 
Doçent olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Sualtı ve Arkeolojik Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (ANKÜSAM) müdürüdür. Araştırması Anadolu ve Ege prehistoryası ve protohistoryası üzerine 
odaklanmıştır. İzmir, Çeşme-Bağlararası Tunç Çağ yerleşiminde kazı çalışmaları yapmaktadır; aynı zamanda 
Liman Tepe ve Bakla Tepe kazılarına da katılır. Tunç Çağı ekonomileri, uzun mesafeli yolculuklar, iletişim ve 
ticari konular, gömü alışkanlıkları ve Ege, Anadolu ve Mezopotamya civarında seramik çalışmaları alanlarında 
yayınları vardır. Kısa bir süre önce bir sergi kataloğunun “Across: TheCycladesand Western Anatolia duringthe 
3rd Millennium BC (İstanbul 2011)” (Peggy Sotirakopoulou ile beraber) düzeltilmesini tamamlamıştır. 
James Crow, Edinburgh Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde profesördür. Roma ve Bizans dönemleri 
üzerine çalışmıştır ve İngiltere’de (Hadrian Duvarı), Türkiye’de ve Yunanistan’da kazı ve araştırmalar yapmıştır. 
Araştırmasının odak noktası, sınırlar ve kentleşme konularıdır ve son yirmi yıldır başlıca çalışma alanlarından 
biri, İstanbul’un batısındaki önemli Bizans eserlerinin, Anastasya Duvarı’nın ve Konstantinopolis’in uzun 
mesafeli su kaynağının araştırılması ve haritalandırılması olmuştur. Son zamanlarda ise, bir İngiliz ve Norveç 
ortak araştırma projesinin üyesi olarak, Ege’de özellikle Naxos odaklı Klasik dönem sonrası peyzaj arkeolojisi ile 
ilgilenmektedir. 

Matthew Harpster, Birmingham Üniversitesi, Klasik Diller, Eski Çağ Tarihi ve Arkeoloji programında (CAHA) 
Marie Curie akademik üyesi olarak yer almaktadır. Araştırması, Akdeniz'de incelenen batıklar korpusunun 
istatistiksel analiz ve mekansal modelleme yoluyla Akdeniz’deki denizcilik alanı ve görünümünü yeniden 
yorumlama üzerine odaklanmıştır. 
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PANEL 4 

YOLLAR OLMADAN İLETİŞİM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oturum Başkanı | Harun Taşkıran, Ankara Üniversitesi 
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Carter, Tristan McMaster Üniversitesi  DAVETLİ KONUŞMACI   
Tutuculuktan Kozmopolitliğe Geçiş: Epi-Paleolitik dönemden Kalkolitik döneme 
kadar Anadolu’daki Obsidyen Değişim ‘Yolları’ üzerine uzun dönemli bir bakış açısı  

Obsidyen kaynak çalışmaları arkeoloji biliminin başarı hikayelerinden biridir. Yöntemin temel 
önermesi, her obsidyen kaynağı ürününün birbirinden farklı kimyasal özellikler göstermesidir; 
böylece bir buluntu ham maddesinin nereden geldiği, o elementin parmak izinin bilinen bir 
jeolojik mostra ile eşleştirilerilmesi ile bulunabilinir. Anadolu ve Yakın Doğu'da Üst Paleolitik 
dönemden Geç Tunç Çağı'na kadar uzanan pekçok yerleşimden elde edilmiş yüzlerce 
buluntuyu içeren, 50 yıllık örnek çalışmaları bulunmaktadır. Bu veriler, belirli kaynakların 
kullanım tarihi çizelgesini ve prehistorik topluluklar arasındaki etkileşimi, bölgeler arası ve 
bölgeler-üstü olarak yeniden oluşturmak için kullanılmıştır. 
Eleştirel yansımalar ve yorumsal potansiyel  
Bu konuşma, konuya eleştirel ve yorumsal olarak yaklaşan çalışmaları ve bu çalışmaların 
arkasında yatan varsayımları, ticaret ağlarının ve sosyo-ekonomik uygulamaların ve bunları 
yapılandıran taleplerin uzun süreli değişimini inceleyerek açıklamaya çalışacaktır. Ayrıca, 
tarafımızdan kullanılan karakterizasyon çalışmalarının çok nadiren yorumsal potansiyele açık 
olduğu ve analiz edilen malzemeye (genellikle hakkında yazdığımız tipolojik-teknolojik 
buluntular yerine ‘örnek’ olarak düşündüğümüz) indirgemeci bir tutumla yaklaşmamızın 
sonuçları bir harita üzerinde basit nokta ve oklar ile sunularak tartışılacaktır. Bunu tartışırken, 
obsidyen dolaşımını kavramlaştırarak bir epifenomen yaratmak istemeyiz; sonuçta bu değişim 
ağlarının bize paylaşılan gelenekler (veya ‘uygulama toplulukları’) hakkında bir anlayış 
kazandıracağını ve geçim stratejileri veya toplumsal ayrım modları gibi yeni fikirler 
oluşturabilmemize olanak sağlayabileceğini dikkate almalıyız.  
Örnek çalışma: Anadolu ve Yakın Doğu’da obsidyen değişiminin uzun süreli görünümü 
Anadolu obsidyen kaynakları kullanımının yeniden kurgulanması sırasında, zaman içinde 
büyük farklılıklar olduğu görülmüştür. Uzaktan getirilen obsidyenin ilk kez kullanımı geç 
Paleolitik döneme tarihlenebilir. Her ne kadar Anadolu'da çok sayıda obsidyene sahip volkan 
varsa da, geç Paleolitik dönemden, erken Akeramik Neolitik B dönemine kadar neredeyse dört 
kaynağın özel kullanımına tanık olmaktayız. Bu ‘dört büyük’ merkezi, güney Kapadokya’daki 
Göllü Dağ ve Nenezi Dağı ile Doğu Anadolu’daki Bingöl ve Nemrut Dağları oluşturmaktadır. 
Kapadokya ürünleri, Orta Anadolu, Kıbrıs ve güney Levant toplumları tarafından tüketilirken, 
Van Gölü bölgesi obsidyeni güney-doğu Anadolu ve Bereketli Hilal’in doğu kanadındaki 
topluluklar tarafından temin edilmiştir. Sadece Mezopotamya’nın kuzeyindeki insanlar her iki 
bölgeden de gelen hammaddeyi kullanmışlardır. Bu dolaşım örnekleri, kültürel geleneklerin ve 
bölgesel bağlantıların dikkate değer uzun ömürlülüğü (ya da tutuculuğu ile) ile binlerce yıl 
boyunca tekrarlanmıştır. Renfrew 1960’larda, hammaddenin daha uzun mesafelerde 
taşınabilmesinin artışı ile, Kalkolitik dönemde obsidyen ticaretinin çok daha ‘kozmopolit’ hale 
geldiği yorumunu yapmıştır. Şu anda bizler bu değişikliklerin Kuzey Kapadokya obsidyeninin 
Levant bölgesinde ilk kez kullanıldığı Geç Neolitik dönemde meydana geldiğini biliyoruz. Yine 
bu dönemde, diğer bir Van Gölü kaynağı obsidyeninin ve kuzey-doğu Anadolu ve Armenia 
obsidyenlerinin kullanılmakta olduğunu görmekteyiz.  Epi-Paleolitik dönemden Kalkolitik 
döneme kadar tarihlenen malzeme üzerinde yapılan yeni analizler ışığında, kültürel 
geleneklerin yeniden yapılandırılması ve bölgesel sosyo-politik değişimler açılımında takas 
ağlarının parçalanması konusu tartışılacaktır. 
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Baysal, Adnan Bülent Ecevit Üniversitesi 
Dağlar Yer Değiştiriyor: ‘Eve Dönüşte Bana Dağ’dan Bir Parça Getir’ 

İnsanın Afrika’dan yola çıkmak üzere harekete geçtiği gün belki de insanlık tarihinde 
durağanlığa koyulan son nokta olmuştur. Gerek yiyecek ve barınak bulmak üzere olsun 
gerekse hammadde kaynakları açısından sürekli bir devinim içinde oluşturduğu bir yaşam 
tarzının bu gün dahi aynı dinamikler üzerine kurulu olduğu görülür. Bu hareketliliğe bir son 
vermek üzere yerleşik hayata geçme sürecinin ise neredeyse günümüzden 14-15 bin yıl 
önce başladığı dikkati çeker. Yerleşik olma hali dahi insanı durdurmamış, ve sürekli 
yollarda olmaya devam etmiştir. Çünki, içinde bulunduğu ortam ve yaratmış olduğu 
dinamikler çinde geliştirmiş olduğu yaşam tarzı arz-talep ilişkileri üzerine kuruludur. 
Dolayısıyla bunun sağlanabilmesi için bir ilişki ağının kurulmuş olmasını gerektirmektedir. 
Bu ağlar, akrabalık bağları aracılığıyla olabileceği gibi aracılar ile de kurulabilmekteydi. Ne 
varki tüm bunların lokasyonlarının bir şekilde hafızaya hatta gelecek nesillerin devamlılığı 
için sosyal hafızaya kayıt edilmesi gerekmektedir. Burada ‘Roads and Routes’ teması 
altında kominikasyonun, yolların ve patikaların oluşturulmasında itici bir güç haline gelen 
hammadde kaynaklarına bakılacaktır. Özellilkle yerleşik hayata geçildikten sonra tarım ve 
hayvancılığın görüldüğü orta Anadolu konteksti içinde bu hammadde ilişkileri ele 
alınacaktır. Hammadde kaynakları ile ilgili olarak o dönemde yaşamış olan insanların 
geliştirmiş olduğu bir ilişkiler zincirinin, her ne kadar tam olarak anlaşılamamış olsa bile, 
kuruluşu, arz-talep iliişkileri sayaesinde ekonomik bütünlüğün devam ettirilişini ele alacak 
olan bu çalışma içinde İlk yerleşime geçiş ve sonrasındaki dönem için en önemli 
hammadde kaynaklarından birisi olan taş üzerinden konuyu değerlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Taşların bazen statüko ile (boncuk ve pendant gibi) bazende gündelik 
eylemlerin gerçekleştirilmesinde (öğütme taşı, balta veya kesici aletler) kullanıldığı yapılan 
araştırmalarla sabittir. Buna karşılık Mellaart’ın da belirtmiş olduğu gibi ‘taş’ 
hammaddesinin bir meta olduğu ve bulunmadığı Konya Ovasında Çatalhöyük ve Boncuklu 
Höyük gibi sonderece gelişmiş ve sembolik dünyalarını kurmuş yerleşimlerin yer alması da 
bu anlamda büyük bir soru olarak karşımızda durmaktadır. Burada, soruyu cevaplamak 
üzere yapılan bilimsel çalışmadan da bir kesit sunulacak ve aynı zamanda kurulan ilişkiler 
ağının altı çizilecektir. 
 
Baysal, Emma AİAE 

Yolları olmayan Güzergahlar: Prehistorik Anadolu’da Marjinalliğin Değişen 
Dinamikleri 

Prehistorik döneme ait arkeolojik kanıtlar, etkileşimleri ve bunları kolaylaştıran 
güzergahların nasıl işlediğini anlamakla ilgili bazı problemler teşkil etmektedir. Materyal 
kültür ve özellikle taşınabilir öğeler, bölgeler arası etkileşimin nedeni ve de sonucu olan 
dinamik mekanizmaların hangi değişimler sonucu oluştuğunu anlamak için bir başlangıç 
noktası sağlamaktadır.Bu çalışmada, üretim ve edinim seçimlerinin, bölgeler arası 
etkileşimi ve etkilerini ve bunların zamansal çeşitliliğini anlamakta nasıl kullanılabileceği 
tartışılacaktır. Göçebe hayat geçmişlerinden büyük ölçüde etkilenen ilk kalıcı yerleşik 
topluluklar ile ilk şehirlerin ortaya çıktığı zaman arasında Anadolu halkının ufku, 
Epipaleolitik dönemin uzun-mesafeli ilişkilerinin kaybolması nedeniyle giderek daha sınırlı 
bir hale gelmiştir. Zaman içerisinde coğrafi ve sosyal engeller daha etkili olmuştur. Bu 
değişim, bireylerin düzenli olarak ne kadar uzağa gidebileceklerini ve ilişkilerin yaşandığı 
alanın giderek daralmasını etkilemiştir. Bu bağlamda, bazı teknolojilerin, fikirlerin ve 
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materyallerin benimsenip, bazılarının ise kısmen benimsenmesi veya uyarlanması ya da 
açıkça yok sayılmasının neden ve nasıl olduğu sorgulanmaktadır. Fikirlerin, etkilerin, 
materyallerin, eserlerin ve insanların bölgeler arası ilişkiler sonunda binlerce yıl boyunca 
karmaşık zamansal kaynaşmasını göstermek için, Neolitik ve Kalkolitik dönemden 
örnekler kullanılmıştır. 
 

 

 

_______________________________________ 

Panel 4 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
Tristan Carter, McMaster Üniversitesi, Antropoloji Bölümü’nde Doçent’tir. Bir Doğu Akdeniz prehistoryeni 
olarak öncelikle Yunanistan ve Türkiye’deki Mochlos, Çatalhöyük ve Göbekli Tepe gibi Doğu Akdeniz’deki Orta 
Paleolitik dönemden Geç Tunç Çağı’na uzanan yerleşimlerde çalışmaktadır. Erken hominid dağılmaları ve 
davranışsal karmaşıklık, Neolitikleşme ve Doğu Akdeniz’de Kalkolitik’ten Orta Tunç Çağı’na kadar bölgeler-üstü 
bağlantılar ile ilgili tartışmalara katkıda bulunmak üzere taş alet ve obsidyen karakterizasyonu araştırmaları 
yapmaktadır. 

Adnan Baysal Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Türkiye'deki çok sayıda arkeolojik projeye katkıda bulunmuştur ve tarih öncesi (prehistorik) öğütme taş 
teknolojisi konusunda uzmanlaşmıştır. Halen Anadolu'da bir hammadde kaynağı projesini yürütmektedir. 

Emma Baysal Liverpool Üniversitesi’nde arkeoloji doktorasını tamamlamıştır. Anadolu’da Neolitik Dönem’den 
Erken Tunç Çağı’na kadar olan sürede kişisel süsler ve fikir alışverişi konusunda uzmanlaşmış bir 
prehistoryendir. Şu anda Türkiye’deki bazı kazı projelerinde uzman olarak görev almaktadır ve aynı zamanda 
Türkiye prehistoryasına dair daha geniş kuramsal temalar üzerine çalışmaktadır.  
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PANEL 5 

 TUNÇ ÇAĞI’NDA İLETİŞİM YOLLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Photo by erindipity 

 

Oturum Başkanı | Elif Denel, ARIT 
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Turan Efe Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  DAVETLİ KONUŞMACI     

Batı Anadolu’da Erken Tunç Çağı Ticaret ve Ticaret yolları üzerine yeniden 
düşünülmesi 

“Batı Anadolu Erken Tunç Çağı ticaret ve ticaret yolları” Anadolu prehistoryası için 
herzaman en zorlu ve tartışmalı konulardan biri olmuştur. Yazılı belgelerin yokluğu ve 
yetersiz araştırmaların sonucu olarak buluntuların azlığı, özellikle kesin sonuçlara 
ulaşmamızı engellemiştir. Şimdiye kadar, belki de ticaret merkezi olarak işlev görmüş 
büyük boyutlu yerleşimlerin çok azını kazmak mümkün olmuştur, aynı şekilde, bölgede 
bilinen mezarlık ve metalobjeler yönünden zengin defineler çok az sayıdadır. Çalıştayda, 
bu konu en son araştırmaların ışığında yeniden değerlendirilecektir. 
Konuşmacı, Batı Anadolu’da Erken Tunç Çağı’nda varsayımsal ticaret mekanizmaları 
üzerinde duracaktır.Erken evrelerde bölge,özellikle hammadde konusunda zengin olması 
ve ihtiyaçlarının çok çeşitli olmaması açısındanbüyük ölçüde kendi kendine yeterli 
durumda görünmektedir. Ne var ki, geç ETÇ II döneminden sonra kademeli olarak gelişen 
kentleşme ve siyasi güçlerin ortaya çıkmasıyla, sürekli artan ve çeşitlenen talepleri 
karşılamak için uzun yol ticareti önem kazanmıştır. Seçkinler için bronz, ve değerli 
metallerin üretimi için kullanılan kalay, aslan payını oluşturmaktadır. Sonuç olarak, bu 
değişim uzak bölgeler arasında yeni ticaret yollarının ortaya çıkmasına yol açmıştır, ki 
bunlardan biri de Suriye-Kilikya ile Troya’nın iç kesimleri arasında kurulmuş 
görünen,Yarımadayı diyagonal (çapraz olarak) geçen yoldur. Bu yol son yıllarda Turan Efe 
tarafından "Büyük Kervan Yolu" olarak tanımlanmıştır. Konuşmada bu yola özel bir önem 
verilecektir.  

 
Rik Vaessen Sheffield Üniversitesi 

M.Ö. İkinci Binyılın sonunda İonia’daki karmaşık yollar ve seramik gelişimi 
Arkeologlar insan hareketini tartışırken, genellikle kara ve deniz arasında bir ayrım 
yapmak eğilimindedirler. Bu ikiliğin bir sonucu olarak, Anadolu’nun batı kıyısı genellikle, 
Ege ve Anadolu anakarası ‘arasında’ bir bölge olarak kabul edilir ve dolayısıyla buradaki 
materyal gelişimi, bu iki alanın birbirleriyle olan etkileşiminin bir sonucu olarak görülür. 
Ancak, batı Anadolu kıyı şeridi üzerinden uçarken denizin, adaların, yarımadaların, nehir 
vadilerinin ve kıyıların birbirlerinen nasıl ayrılmaz bir şekilde birleşmiş olduğunu görmek 
şaşırtıcıdır. Bu durum, muhakkak ki çeşitli hareket yollarının birbirine bağlanması ile 
malların, insanların ve fikirlerin hareket etmesine neden olmuştur, ancak akıntılar, tepeler 
ve kara kütlelerinin hareketleri aynı zamanda hareketleri kısıtlayarak da, bölgesel 
dinamiğin gelişmesini tetiklemiş olmalıdır. Ancak, maalesef bu bölgesel dinamik çok iyi 
anlaşılamamıştır. Bu bildiride, bu dinamiği açıklığa kavuşturmak ve böylece kıyı 
Anadolu’yu kendi koşullarında anlamak için, yolların (deniz ve kara) dinamik ve değişken 
düzeninin toplulukları hem nasıl birleştirdiği, hem de nasıl böldüğü ve M.Ö. 13.-11. 
yüzyıllarda İonia seramik buluntu gruplarını belirli bir düzeyde bölgesel varyasyona teşvik 
ettiği araştırılmıştır.  
.  
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Shannon Martino Müze Arazi Çalışması, Chicago 

Yeniden İkiztepe, Anadolu’da açığa çıkartılan Balkan İletişim Ağı 
Çoğu araştırmacı güneydoğu Avrupa seramik üretim geleneğinin Anadolu kökenli 
olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle uzun süre sonra bile batı Anadolu ve güneydoğu 
Avrupa seramik geleneklerinin benzer çizgide devam etmesi şaşırtıcı değildir. Fakat bu 
etkileşimin meydan geldiği güzergah sıklıkla, geleneklerin her iki yönde aktığı bir güzergah 
olmaktan ziyade, daha çok doğudan batıya doğru bir akış güzergahı olarak tanımlanmıştır 
ve Erken Kalkolitik Dönem’den sonra doğuda en uzak nokta olarak ancak Orta Anadolu’ya 
dek ulaştığı çok nadiren düşünülmüştür. Bir zamanlar Karadeniz kıyı şeridi boyunca 
uzanan İkiztepe materyal kültürü, Anadolu’dan ziyade Avrupa ile güçlü bağlantılar 
göstermesinden dolayı, Kalkolitik Dönem’de Güneydoğu Avrupa ve Anadolu arasındaki 
iletişimin tek taraflı olmasının gerçekliğini sorgulamamıza sebep olmaktadır. Bu bildiri, 
İkiztepe materyalini hem güneydoğu Avrupa, hem de Anadolu ile karşılaştırarak 
İkiztepe’nin ilk kapsamlı ve göreceli stratigrafisini oluşturmakta ve bu kültürün işaret ettiği 
iletişim ağlarını incelemektedir. İkiztepe’nin karmaşık stratigrafisi ve problemli kronolojisi, 
göreceli tarihleme ve bilinen radyokarbon tarihleri kullanılarak tespit edilmiş iletişim ağları 
ışığında, Erken Tunç Çağı’ndan önce batı Karadeniz’in çevresiyle olan ilişkisini 
aydınlatmak için yeniden değerlendirecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 

Panel 5 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
Turan Efe İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Bölümü’nden mezun olmuştur ve doktorasını Demircihüyük ETÇ II 
seramikleri üzerine, Frankfurt, Almanya’da Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde G. Smolla 
danışmanlığında yapmıştır (1979-1984). 1986-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyeliği 
yapmış ve 2000 yılında profesör olmuştur. Sırasıyla, Tepecik (Keban), Çayönü, Demircihüyük, Beşiktepe ve 
Troya kazılarında çalışmıştır. İlk bağımsız projesi olarak 1988-1995 yılları arasında Kütahya, Bilecik ve Eskişehir 
illerinde yüzey araştırmaları, daha sonra Eskişehir/Orman Fidanlığı (1992-1994), Karadeniz Ereğli/Yassıkaya 
(2001) ve Eskişehir/Keçiçayırı (2006-2009) kurtarma kazılarını yürütmüştür. 1996 yılından beri Eskişehir, 
Seyitgazi yakınlarında bulunan Küllüoba’da kazılar gerçekleştirmektedir. Turan Efe Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi, Arkeoloji Bölüm başkanıdır ve uzmanlık alanı Anadolu Erken Tunç Çağı’dır. 
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Rik Vaessen, Amsterdam Free Üniversitesi, Akdeniz Arkeolojisi bölümünden 2006 yılında lisans derecesini ve 
2008 yılında ise Sheffield Üniversitesi’nden Ege Arkeolojisi üzerine yüksek lisans derecesini almıştır. Şu anda, 
Sheffield Üniversitesi’nde doktora tezini hazırlamaktadır. Araştırmasında, M.Ö. ikinci binyılın sonunda Batı 
Anadolu’daki bazı seramik gelişimleri ve özellikle de kıyı şeridi boyunca Protogeometrik seramiğin ortaya 
çıkışına ilişkin yeni bir yorumsal çerçeve sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca, Dr. D.S. Votruba ile birlikte Batı 
Anadolu Geç Tunç Çağı ve Erken Demir Çağı (yaklaşık M.Ö. 1600-500) konusunda çalışan akademisyenler 
arasındaki iletişim ve işbirliği için bir platform sağlamayı hedefleyen yeni bir araştırma ağını (ARZAWA) 
kurmaktadır. 

Shannon Martino, 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamış ve Eylül 2012’den 
Eylül 2013’e kadar Field Museum’da doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışmıştır. Geçtiğimiz yaz, 
Bulgarista’ın Varna şehrinde yapılan Provadia kazılarına ekibi üyesi olarak katılmıştır. Şu anda Bulgar bilimsel 
dergisi “Archaeologia Bulgarica’nın” İngilizce editörüdür ve Amerikan Arkeoloji Enstitüsü, Chicago Derneği’nin 
mali işerinden sorumludur. Araştırması, özellikle antropomorfik figürinler ve çanak çömlek olmak üzere, 
Güneydoğu Avrupa ve Anadolu arasındaki Kalkolitik Dönem bağlantıları üzerine yoğunlaşmaktadı.  
 

 



 
 

32 | 

 

PANEL 6 

HİTİT DÖNEMİ YOLLARI VE GÜZERGAHLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Oturum Başkanı | Sevinç Günel, Hacettepe Üniversitesi   
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David Hawkins, AİAE  DAVETLİ KONUŞMACI       

Hitit Krallığında Güzergahlar 
Tarih öncesinden Selçuklu’ ya kadarki dönemde Anadolu’daki yol ve güzergahları tartışmak 
için toplandık. Anadolu’da tarih yazılı kaynakların ortaya çıkması ile başlar: özellikle Kültepe 
Kaneş’den Eski Asur tüccar arşivleri ve esasen Boğazköy- Hattuşa’dan Hitit kral arşivi ve 
kütüphanesi. Bu dokümanlar tarih öncesinin sessiz bin yılının ardından araştırmalarımıza yeni 
bir boyut katmaktalar. Eski Asur dokümanları, uzun mesafeli karayolu ticareti ile alakalı olmakla 
beraber, fiziki bir haritaya kesin olarak yerleştirilmesi zor olan kervanlar ve güzergahlar 
hakkında çok fazla bilgi içerirler. Hitit metinleri daha çeşitli hale geldikçe içerdikleri bilgi belli bir 
konuya daha az odaklanır: Kral yıllıklarında bazen yolculuk güzergahı ve topografik detayları 
içeren sefer tanımları bulunur, dini metinler bir yerden diğerine yapılan kült bir seyahati anlatır. 
Yerel yöneticilerin mektup arşivleri yakın çevre hakkında bilgi verir.     
Eski Asur ve Hitit dönemlerinin yol ve güzergahlarını anlamamıza en büyük engel metinlerde 
geçen yer isimlerinin, kasaba ve köylerin kesin konumlarının bilinmemesidir çünkü pek azı 
şüphesiz olarak belirlenmiştir ve bu tam olarak arşivlenmeden, birbirine bağlanan yol ağlarının 
yeniden inşasını yapmak oldukça güçtür. Mevcut araştırmalar ciddi gelişim göstermekteler, 
ayrıca bazı arkeolojik malzemenin ve yazıtların bulunuşuyla teorik saptamalar doğrulanabilir ya 
da daha olası hale gelebilir. İkinci binyıl yer isimlerinin klasik ve hatta daha sonraki dönemlerde 
hala kullanımda olması yarar sağlayabileceği gibi aldatıcı da olabilir. Çift yer isimleri ise 
araştırmayı daha da zora sokmaktadır: birbirinden farklı iki mevki için adı geçen tek bir yer ismi 
iki farklı fakat aynı isimli alana işaret edebilir. Anadolu’nun oldukça belirgin topografyası bu 
konuda yardımcı olur. Ana yollar en kolay rotayı izler, geçişe izin veren yollar ve sığ nehirlerin 
olmadığı yerlerde uzaklık geçiş kolaylığı ile dengelenir, nehir vadileri ve yüksek yaylar 
geçilerek, dağların ve nehir geçişlerinin engellerinden kaçınılır. 
Mevsimler rotaları etkiler: kışın yağmur ve kar, baharda su taşkınları ve seller, yazın susuzluk. 
İklim değişikliği antik rotaları belirgin şekilde etkiledi mi, mesela buzların açılması veya nehir 
debilerinin azalması sonucunda? Yolu kullananlar da sayıca değişiklik göstermiş olmalıdır: çok 
eski zamanlardan beri eşekler üzerinde veya tek başına yayalar; mal taşıyan tüccar 
karavanları; at arabaları, yük arabaları ve trenler ile giden ordular – bu son iki tanesi MÖ 
2000’de tarihin başlangıcında kurulmuştu.  
Hitit yolu nedir? KASKAL logogramına pek çok referans vardır, Hititçe palsa – ‘esas’, ‘sarp’, 
‘dar’, ‘fazla büyümüş’ olarak açıklanabilir fakat belli ki ‘yapım/ inşaat/ inşa etme’ ile 
açıklanamaz; bu durumda yol inşasında çok iyi olan Romalılarla karşılaştırılamaz. Hattuşa’dan 
çıkan yol ve güzergahlar: 
1. Güneydoğu’da Karkamış ve Fırat’a doğru. 2. Güney-Güneydoğu’da Alalah – Mukis, Amik’e 
doğru. 3. Güney’de Tarhuntassa ve Göksu Vadisi’ne doğru. 4. Batı’da Arzawa ve Ege’ye doğru 
[4.a. Mira ve Apasa (Efes?) 4.b. Seha nehri ve (Hermos / Gediz?) 4.c. Wilusa (Hisarlık – 
Troy?).] 5. Güneybatı’da Millawanda (Milet?) üzerinden Lukka (Likya)’ya doğru. 6. Kuzeybatı’da 
Pala-Tumanna ve Dahara (Devrez) nehrine doğru. 7. Kuzey’de Nerik, Kaska ve Karadeniz 
(Oymaağac)’e doğru. 8. Kuzeydoğu’da Samuha ve yukarı bölgeler üzerinden Karadeniz, Azzi-
Hayasa’ya doğru. 9. Doğu’da Fırat ve Isuwa (Elazığ)’a doğru. (Arzawa isim yerlerinin 
belirtilmesinin, her ne kadar olası olsa da, hala tartışmalı olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır.)   
Üzerinde düşünülecek esas soru: Romalılar ne ölçüde ve hangi alanlarda geleneksel sistemin 
dışında yeni yollar açtılar? 
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Francesco Di Filippo CNR - ISMA & Lucia Mori Roma Üniversitesi  
Melid’e giden yolların takibi. Yeni araştırma metodolojileri ve antik metinler ile 
diyalog 

Arslantepe yerleşimi Malatya Ovası’nın ekonişinde yer almaktadır ve çoğunlukla farklı kültürel 
kimlikleri birleştiren ticaret güzergahlarının kavşağı olan coğrafi bir sınır bölgesi üzerindedir. 
Zaman içinde Arslantepe hem Anadolu yaylalarını Bereketli Hilal’e bağlayan iletişim ağının 
düğüm noktası olmuş, hem de M.Ö. 2.binyılın ikinci yarısından M.Ö. 1. binyıla kadar bölgeden 
geçen farklı imparatorluk yol sistemlerinin en dış sınırı olmuştur. Çalışmanın amacı, Geç Tunç 
Çağı’ndan Demir Çağı’na kadar olan süreçte antik Melid ile ilgili yol ağının– ve farklı kültürel 
yolların – tarihi çalışmasını yapmaktır. Bu zaman dilimi içinde, Hitit, Geç Hitit ve Assur 
döneminden kalma, Malatya bölgesiyle ilgili yazılı kaynaklar, imparatorluk fetihlerinin bölgesel 
yayılması sonrasında kullanılabilir hale gelmiştir. Her ne kadar arkeolojik ve yazılı belgeler az 
sayıda ve sürekli değilse de, sayısal modelleme alanındaki yeni gelişmeler, boşlukları 
doldurmak ve sosyal ve politik etkileşimin söz konusu yol ağı üzerindeki etkisini simüle etmek 
için potansiyel teşkil etmektedir.  

 

Adam Kryszeń Varşova Üniversitesi  
Hatti’de mekân ve seyahat. Hitit kentleri arasındaki tahmini mesafeler 

Hitit yolculuk kitapları ve seyahat notları, kesinliği Babil uzunluk ölçüsü bēru (iki saatlik yürüme 
mesafesi) veya Roma mili ile karşılaştırılabilecek standartta herhangi bir uzunluk ölçüsünden 
bahsetmemektedir. Bunun yerine, seyahat notlarında ve festival programlarında tatmin edici 
olmayan ‘bir günlük’ bir mesafeden söz edilir. Bu nedenle, çok sayıda Hitit kenti konumunun 
değişik kaynaklarda büyük ölçüde farklılık göstermesi şaşırtıcı değildir. Bu bildiri de, konuyla 
ilgili olarak bilinenleri geliştirmek amacıyla metinsel kanıtlar incelenecektir. Krallar ve kraliçeler, 
rahipler ve rahibelerle, tanrıların yaptığı dini seyahatler gibi çok çeşitli detayları içeren dini 
festival hikayeleri üzerinde odaklanılacaktır. Seyahat planlarında bir sonraki aşama dikkatlice 
takip edilmekte ve kullanılan yolun farklı türevleri gösterilmektedir. Hızlı bir savaş arabası, 
katırlar tarafından çekilen iki tekerlekli yavaş ḫuluganni ve tanrı heykellerini taşımak için 
öküzlerin çektiği dört tekerlekli ağır araba gibi çeşitli taşıma araçlarının kullanımı 
incelenmektedir. Metinlerin kendine has özellikleri bazen de yolculukların zamansal çerçevesini 
yeniden oluşturmaya olanak sağlamaktadır. Yazılı kaynaklardan alınacak verilerin 
derinlemesine analizi, Hitit şehirleri arasındaki mesafeler değerlendirilirken daha iyi bir karar 
vermemize olanak sağlayacak ve şehirlerin daha kesin bir şekilde konumlandırılmasına 
yardımcı olacaktır. 
 

Vladimir Shelestin Rusya Bilimler Akademisi 
Hitit yol isimleri 

Hitit coğrafyası konusu, çoğunluğu sefer ve festival tanımları ve kehanet güzergahları gibi 
coğrafya ile doğrudan ilişkili olmayan kaynaklara dayanması nedeniyle oldukça belirsizdir. Bu 
kaynaklarda söz edilen yüzlerce şehir arasındaki yoğun hareket, Hitit İmparatorluğu’nda 
gelişmiş bir yol sisteminin varlığına işaret eder. Bu sistem, Hitit coğrafyası araştırmacıları 
tarafından farklı şekillerde yeniden kurgulanmış, ancak bu yollarla ilgili bir durum –yol isimleri - 
ilgi alanları içinde yer almamıştır. Halbuki, saptanan Hitit yollarının isimleri Hitit coğrafi algısının 
temel ilkelerine ışık tutabilir. Arazi hibe belgeleri gibi Hitit belgeleri, bu yol isimlerini adresleri 
belirtmek için kullanmışlardır, ancak, örneğin, Hatti yolu (KASKAL URUHATTI, KBo 32.185 
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Obv.17) acaba nereye gidiyordu? Diğer taraftan, birkaç anlamı olan KASKAL Sumerogram’ının 
Hitit palša-“yol; sefer; zaman” için kullanılması, KASKAL’dan yer ismi olarak bahseden 
belgelerin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu çalışmada bu farklı durumlar incelenecek ve 
hedeflenen bazı doğru yol adları seçilerek, tariflerden ya da onlarla beraber bulunan seyahat 
planlarından bilinen Hitit güzergahları belirlenmeye çalışılacaktır. 
. 
_______________________________________ 

Panel 6 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
J. David Hawkins (FBA), (FBA), 1958-62 yıllarında Oxford’da Klasik Diller (Literae Humaniores, ‘Greats’) okuduktan 
sonra, 1962-64 yılları arasında Londra Arkeoloji Enstitüsü’ne giderek Profesör Seton Lloyd’un danışmanlığında 
Mezopotamya Arkeolojisi dalında yüksek öğrenim diplomasını aldı. 1964’de Londra’daki SOAS Üniversitesi’nde araştırma 
görevlisi ve 1967’de Antik Anadolu Dilleri bölümünde öğretim üyesi oldu ve 1993 yılından 2005 yılında emekli oluncaya 
dek de profesör olarak devam etti. SOAS’da Hititçe ve Akadça dersleri Verdi. 1993’de İngiliz Akademisi’ne araştırmacı 
olarak seçildi, 1998’de Amerikan Felsefe Enstitüsü’nün yabancı üyesi ve 2009’da Oxford Üniversitesi’nde onursal 
araştırmacı oldu. 2009’dan beri AİAE’nün başkanıdır. Türkiye’yi ilk kez 1965-66’da Seton Lloyd ve Charles Burney ile 
beraber Kayalıdere kazısında çalışmak için ziyaret etmiştir. Türkiye ve Suriye’deki seyahatleri esnasında yerel müzelerdeki 
Hitit hiyeroglif yazıları üzerine çalışmış ve bu çalışmalar Anadolu Çalışmaları (Anatolian Studies) dergisindeki pek çok 
makalenin yanı sıra Demir Çağı Luvi Hiyeroglif Yazıları, basım I (2000) ve Profesör Halet Çambel ile birlikte Karatepe 
Aslantaş, basım II (1999) kitaplarının basılması ile sonuçlanmıştır. Emekliliğinden bu yana, çoğunlukla Türkiye’de ve de 
Suriye’deki seyahatlerine devam etmiş ve pek çok üniversitede Hititler ile ilgili dersler vermiştir. 
Francesco Di Filippo, Ulusal Araştırma Kurulu’nun Antik Akdeniz Çalışmaları Enstitüsü’nde (CNR-ISMA) araştırmacıdır. 
Başlıca araştırma alanı ,İnsani Bilimler, Tarihi GIS ve Metin Madenciliği alanlarında kuramsal metodlar ve sayısal 
yaklaşımlardan yararlanılarak yapılan Eski Yakın Doğu Tarihi Coğrafyası çalışmalarıdır. Asıl araştırma projesi, Napoli Istituto 
Universitario Orientale ve Venedik Università Ca' Foscariişbirliği ile, resim-hece yazıları için geliştirilmiş olan“Sinleqiunnini” 
isimli entegre metin yönetim sistemidir. 
Lucia Mori (Doktora, Istituto Universitario Orientale, Napoli, 2003 ), Roma Sapienza Üniversitesi, Eski Eserler 
Bölümü’nde, Eski Yakın Doğu Tarihi alanında Yardımcı Doçent’dir. Garamanta devletinin ortaya çıkmasına yönelik on yıllık 
bir projeye katkı sağlamak üzere, Libya Sahra Çölü’nde arkeolojik alan çalışması yürütmüştür. Akkadların Kuzeydoğu 
Suriye’deki, Habur Ovası’nda imparatorluk haline gelmesi üzerinde yoğunlaşan Yale Üniversitesi Leilan Projesi’ne katkıda 
bulunmuştur.2011 yılından beri MAIAO (Doğu Anadolu İtalyan Arkeoloji Misyonu) üyesi olarak, tarihi evrelere olan özel 
ilgisi ile, Arslantepe’de (Malatya) yürütülen kazı çalışmalarına katılmaktadır. 
Adam Kryszeń Varşova Üniversitesi, Doğu Araştırmaları Fakültesi’nde doktora adayı ve öğretim görevlisidir. Tezi, M.Ö. 2. 
Binyılda Orta Anadolu tarihi coğrafyası üzerine yoğunlaşmaktadır. Mainz’da bulunan Johannes Gutenberg 
Üniversitesi’nde bir yıllık burs dahil olmak üzere, Varşova Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Halen Mainz’da bulunan 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Bilim ve Edebiyat Akademisi) ile işbirliği içindedir. Araştırma konularını; 
Hitit yazılı kaynaklarıyla da kanıtlanan mekan algısı, tarihi coğrafya, Hitit seyahat notlarının yapısal analizleri ve coğrafi bir 
bakış açısıyla Hitit tarihçiliği gibi alanlar oluşturur. 
Vladimir Shelestin , Dünya Tarihi Enstitüsü’nde (Rusya Bilimler Akademisi) doktora öğrencisidir. Lomonosov Moskova 
Devlet Üniversitesi’nden 2009 yılında mezun olmuştur. Rusya İnsani Bilimler Devlet Üniversitesi’nde (Moskova) eskiçağ 
tarihi üzerine “Foreign policy of the Hittite kingdom between Muršili I and Tudhaliya I (XVI-XV c. B.C.)” başlıklı tezini 
hazırlamaktadır. Doktora savunması 2014 yılında olacaktır. Tez çalışması ağırlıklı olarak bu dönemdeki uluslararası 
ilişkilerin karakterine yoğunlaşmış olsa da, mekansal gelişimin anlaşılabilmesi için Hitit coğrafyasını da araştırması 
gerekmiştir. Ağırlıklı olarak filolojik yaklaşımı kullanarak, sadece bağımsız şehirleri ve onları bağlayan yolları değil, aynı 
zamanda Hitit dünya görüşünün genel prensiplerini de tanımlamaya çalışmaktadır. 
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Ahmet Çinici bağımsız araştırmacı 
İletişim aracı olarak Şehir Sokakları: Sagalassos ve Pednelissos Sokak 

Deneyimleri (Pisidya, Güneybatı Anadolu) 
 

Marie-Laure Chambrade & Hala Alarashi Archéorient - Lyon 2 Üniversitesi  
Neolitik Dönem’de edinim, dolaşım ve iletişim yolları.  

Mureybet’ten mineral boncuk örneği. 
 

Ibrahim Ethem Koçak Ankara Üniversitesi 

Magnesia’dan Efes’e olası Antik Güzergah 
 

Mark Wilson Asia Minor Research Center & Glen L. Thompson Wisconsin Lutheran College 

Paul’un İkinci Yolculuğu için Öngörülen Yolun Yeniden Kurgulanması 
 

Selim F. Adalι RCAC - Koç Üniversitesi 

Geç Assur Metinlerinde Geçen Anadolu Güzergahları 
!  
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Ahmet Çinici Ahmet Çinici bağımsız araştırmacıdır. 2002 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin Mimarlık 
bölümünden mezun olmasının ardından aynı üniversitenin Yerleşim Arkeolojisi bölümünden 2006 yılında 
yükseklisans ve 2013 yılında doktora derecesini almıştır. Öncelikli araştırma alanları antik dönem mimarisi, 
yerleşim arkeolojisi, kentsel imgeler ve peyzaj arkeolojisidir. 

Marie-Laure Chambrade, ‘Archéorient’e bağlı bir doktora sonrası araştırmacısıdır. Suriye PPN (Akeramik 
Neolitik) yerleşimlerinin çevresi üzerine doktorasını tamamlamıştır. Yerleşim modelleri, çorak alanlarda varoluş 
stratejileri ve hammadde edinimi konularıyla ilgilenmektedir. Şu anda uçutma biçimli çöl çizgileri, Yakın Doğu 
Neolitik boncuklarında kullanılan minerallerin edinimi ve Kuzey Suriye’nin kurak yerlerindeki Neolitik dönem 
iskanı ile ilgili araştırma projelerinde yer almaktadır. 

Hala, Alarashi, Lyon Üniversitesi’nde, Yakın Doğu neolitik boncukları (mineral ve hayvansal materyaller) 
üzerinde çalışan bir doktora öğrencisidir. 

Mark Wilson Regent Üniversitesi’nde Erken Dönem Hristiyanlık bölümünde ziyaretçi profesör, Stellenbosch 
Üniversitesi Yeni Ahit bölümünde kürsüsüz doçent ve Güney Afrika Üniversitesi Yeni Ahit Arkeolojisi 
bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Adalya ve Anmed dergilerinin İngilizce editörüdür ve 
çevrimiçi Günlük İncil Tarihi (Bible History Daily) blog’unda yazmaktadır. Yeni Ahit’te Türkiye: Küçük Asya’daki 
Yahudi ve Hristiyan Alanları Rehberi (Biblical Turkey: A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor) 
kitabını yazmıştır. Araştırma konuları Anadolu’nun antik Yahudi toplulukları, Roma yolları ve İncil tarihidir.  

Glen L. Thompson (Prof. doc.) doktorasını Columbia Üniversitesi’nden Yunan-Roma tarihi alanında almıştır, 
Wisconsin Lutheran Koleji’nde tarih profesörü olarak 10 yıl görev yapmış ve şu anda Hong Kong’da 
yaşamaktadır. Araştırmalarının çoğu erken Hristiyanlık dönemi ile ilgili olmakla 
beraber (www.fourthcentury.com) şu anda Mark Wilson ile birlikte antik dönem Anadolusu’ndaki Roma yol 
sistemleri hakkında bilgi ve fotoğraflar içeren bir veritabanı yaratmak üzere çalışmaktadır. 

Selim F. Adalı doktorasını Sydney Üniversitesi’nden almıştır. Bir Cuthaean Efsanesi olan Umman-manda 
teriminin detaylı analizive Kimmerler ile Medlerin çivi yazılımetinlerde geçmesi ile ilgili bilginin sağlandığı 
bitirme tezi, 2011 yılında ‘State Archives of Assyria Studies’ serisinde yayımlanmıştır. Araştırma alanı Sümer ve 
Assur-Babil edebiyatı, İran ve Anadolu Demir Çağı’nın siyasi tarihi ve Assur İmparatorluğu’nu içermektedir 
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Oturum Başkanı | Kutalmış Görkay, Ankara Üniversitesi 
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Gojko Barjamovic Harvard Üniversitesi DAVETLİ KONUŞMACI    

Tunç Çağı’nda Seyahatler: Merkezi Olmayan Bir Dünyada İletişim ve 
Değişim 

Günümüz Türkiye’sinde Kayseri yakınlarında bulunan Kültepe’den gelen Eski Asur kervan 
kayıtları olasılıkla antik dünyanın karayolu seyahat ve ticaret organizasyonu ve yönetimi 
için en iyi ve tek korpusu oluşturmaktadır. Çoğunlukla tarafsız olan bu kayıtlar olağan bir 
şekilde ve ticaret dili ile yazılmıştır. Bazen de Orta Tunç Çağı başlarında Batı Asya’daki 
ulaşım ve altyapı, iletişim ve seyahatin fiziksel gerçeklikleri hakkında detaylı bilgi verirler. 
Bu makalede, Asur ticaretinin siyasi ve fiziksel organizasyonuyla ilgili konulara değinilecek 
ve kervanların taşıdıkları malların hacmi üzerine bir tahmin yürütülecektir. Varılan sonuç, 
Asur ticaret ağının dünyadan izole bir şekilde fonksiyon gösteremeyeceğini kanıtlamak için 
kullanılacaktır.  Asur ticaret ağına yakın ve bu nispeten istikrarlı ticaret ağına benzer 
büyüklükte – ya da en azından karşılaştırılabilir bir taşıma kapasitesine sahip olan – 
birbirlerine bağlanmış bir dizi yol ağı M.Ö. ikinci binde Avrasya’yı aşarak geçmiş olmalıdır. 
Bu, her biri kendi karmaşık ulaşım altyapısına sahip birimlerin, pek çok küçük rekabetçi ve 
işbirlikçi yönetimlere bölünmüş olan Batı Asya’da, özel ve kısa ömürlü bir tarihsel gerçeklik 
sonucu mu ortaya çıktığı; ya da Eski Asur’daki durumun, daha genel bir düzeyde, antik 
dünyada ekonomi, ticaret ve karayolu seyahatinin nasıl yönetildiği konusundaki 
tartışmaları bilgilendirmek için kullanılıp kullanılamayacağı sorularını gündeme getirir.  
 
 
Geoffrey Summers, Mauritius Üniversitesi DAVETLİ KONUŞMACI       

YOL BOYUNCA ENGELLER: Demir Çağı Anadolu platosunda ulaşım, yollar 
ve yol güzergahları  

Geç Tunç Çağında yüksek ve dağlık Anadolu platosu üzerindeki yollarda tekerlekli araçlar 
kullanıldı. 12. yüzyılda Hitit İmparatorluğu çöktü. “Karanlık Çağ” sonrası yeni şehir 
devletleri ortaya çıktığında coğrafya gibi ticaretin boyutu değişmişti. Plato üzerinde 
tabletlerle dolu kütüphaneler yoktu; bu nedenle elimizde sadece Neo-Hitit ve Frig 
krallıklarına ait arkeolojik deliller vardır. Dağlar ve akarsuların büyüklüğü göz önüne 
alındığında, orduların hareket edebilmesi için yollar plato boyunca yapılmış olmalıdır. Ana 
yollar vadiler, geçitler ve nehir geçişleri gibi coğrafi unsurlarla sınırlıdır. Bu yollar için 
fiziksel kanıtlar çok azdır; ancak bu tür kanıtlara sahip Neo-Hitit ve Frig yolları kısaca 
özetlenebilir. Başka bir yaklaşım ise bu yollar boyunca neyin, nasıl taşındığı ile ilgilidir.  Bu 
bildirinin büyük kısmı, özellikle hem savaş hem de ticaret için develerin kullanılmasına 
odaklanarak, Pers döneminde ulaşımı anlatan metinsel ve resimsel kanıtların incelenmesi 
üzerine yoğunlaşmaktadır. İncelemeler sonucu Pers döneminde plato boyunca ağır ve 
hacimli yüklerin büyük ölçekli taşınmacılığında köklü değişiklikler meydana geldiği 
sonucuna varılmıştır. Bu durum, Kral Yolu boyunca kullanıldığı iyi bilinen organize edilmiş 
posta atları kullanımı ile paralellik gösterir.  
 
!
!
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Serra Durugönül & Deniz Kaplan Mersin Üniversitesi DAVETLİ KONUŞMACILAR  

Kilikia’da Hellenistik ve Roma dönemlerinde yollar ve rotalar: Kent ve sosyal yaşam 
Kilikia’nın jeolojik yapısı, bölgenin Dağlık ve Ovalık olarak iki coğrafi bölüme 
ayrılmasına neden olmuştur. Dağlık Kilikia geçit vermeyen sarp yapısıyla, bugün 
bile ulaşıma imkân tanımaz. Dağlık Kilikia’nın, bugün Sertavul olarak 
adlandırdığımız geçidi, bugün de Anadolu’nun iç kesimleriyle yapılan ulaşımda 
çok tercih edilen bir rota değildir. Ovalık Kilikia’nın ard alanındaki doğu Toroslarda 
yer alan ‘Kilikia Kapıları’ ise, bugün Gülek boğazı olarak bilinir. Bu geçit 
Ksenophon, İskender ve Roma orduları tarafından sık sık kullanılmıştır. Bu geçitin 
özelliği Anadolu’nun içleriyle Suriye ve doğuyu birbirine bağlayan, bir kilit nokta 
olmasıdır. Bu geçitten sonra Tarsus ve Anazarbos gibi kentlerden geçilerek Suriye 
ve daha doğudaki topraklara ulaşılır. Bu sadece orduların geçişleri için değil, hiç 
şüphesiz ticaretin de ana rotası idi.  
Bu çalışmada Dağlık Kilikia’daki yolların karakteri, Ovalık Kilikia’daki yollar ve 
onların sunduğu rota ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Kilikia’daki 
bölgelerarası ulaşım ağına dâhil olan yolların, bölge kentlerine ve kent 
yaşantısına etkileri incelenecektir. Söz konusu yolları bünyesinde barındırmayan 
veya coğrafik yapısı nedeniyle daha az tercih edilen Dağlık Kilikia’nın kentlerinin 
bu durumdan nasıl etkilendiği irdelenecektir. Bu çalışmada kanıtları sadece 
karadaki yollar değil, deniz yolları da oluşturmaktadır.  
Yolların ve rotaların Kilikia’nın kentlerindeki sosyal yaşantıya nasıl bir etkisinin 
olduğu, bu çalışmanın incelediği ana unsurdur. Yaşam biçimleri ve kültürel 
seviyenin, ilgili kentin işlek yollara yakınlığı ile doğru orantılı olduğu, her çağda 
geçerli olan bir olgudur. Hellenistik Dönem’de tabanın düzleştirilmesi suretiyle 
oluşturulan yollar, Roma Dönemi’nde çoğunlukla döşenmiştir. Böylelikle 
Hellensitik Dönem, kentsel gelişmenin nerelerde olacağını belirlemiştir. Bazı 
kentler ise Roma Dönemi’nde ilk defa kurulmuş ve yollar ile köprü, aquaducktus, 
çeşme ve diğer imar faaliyetleri de bu yeni kentlerin içinde ve etrafında 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada, bu yönde de sorgulamalar yapılacak ve kent ile 
yolların hangi kıstaslara göre Hellenisitk ve Roma Dönem’lerinde seçilmiş 
olabileceği üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak kısaca, Erken Hıristiyanlık ve 
Bizans Dönemlerinde yeni kurulan kentlerin sayısındaki olağanüstü artışın ve 
yollarının dağlardan denize doğru yoğunlaşmasının nedeni de sorgulanacaktır; bu 
sorgulamanın amacı da Hellenistik ve Roma Dönemlerinden farklı olan gelişmenin 
ne olduğunu saptamaya çalışmak olacaktır. 
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Panel 7 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
Gojko Barjamovic Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde Asuroloji anabilim 
dalında öğretim görevlisidir. Araştırma konusunu antik ekonomi ve devlet politikası ile ticaret arasındaki 
etkileşim oluşturmaktadır. Ayrıca, antik Yakın Doğu’nun toplumsal ve entelektüel tarihi hakkında çalışmaları 
vardır. “A Historical Geography of Anatolia in the Old Assyrian Colony Period” (Copenhagen 2011) ve“Ups and 
Downs at Kanesh – Observations on Chronology, History and Society in the Old Assyrian period” (Thomas Hertel 
& Mogens Trolle Larsen ile birlikte) (Leiden 2012) kitaplarının yazarıdır. Aynı zamanda antik dünyada ticaret, 
taşıma ve seyahat konusunda makaleleri bulunmaktadır. 

Geoffrey Summers 1982 yılında Manchaster Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. AİAE’de Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapmış ve 1984’den yerleşim yeri sular altında kalana kadar Tille Höyük’de arazi 
başkanı olarak çalışmıştır. 1993’den 2012’ye kadar hem ODTÜ’de öğretim görevlisi olarak çalışmış, hem de 
Kerkenes Projesi’ni yürütmüştür. 2012/13 yıllarında Koç Üniversitesi’ne bağlı olan RCAC’de kıdemli araştırmacı 
olarak bulunmuştur. Halen Chicago Üniversitesi, Oriental Institute araştırmacısıdır. Devam eden projeleri 
arasında, Kerkenes kazılarının ve Charles Burney tarafından İran, Yanık Tepe’de yapılmış kazıların yayına 
hazırlanması ve Mauritius’daki koloni yerleşimleri ve savunmaları çalışmaları yer almaktadır.  

Serra Durugönül (Prof. Dr) Llisans, yüksek lisans ve doktorasını Almanya’da, Friedrich-Wilhelms 
Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora tezini “Felsreliefs im Rauhen Kilikien” (Dağlık Kilikya’da Kaya 
Kabartmaları) konusunda 1989 yılında vermiştir. 1993 yılından beri Mersin Üniversitesi, Klasik Arkeoloji 
Bölümü’nün kurucusu ve bölüm başkanı olarak çalışmaktadır. 1998 yılından beri Mersin Üniversitesi’nde 
Kilikya Arkeolojisi Araştırma Enstitüsü kurucusu ve müdürüdür. Bu enstitü 1998 yılından beri indexli bilimsel 
dergi OLBA’yı yayınlamaktadır ve Durugönül ilk sayısından beri bu derginin yayın kurulu üyesidir. Durugönül 
2001 yılında, Kilikya’daki araştırmaları dolayısıyla “TÜBA Teşvik Ödülü”ne layık görülmüştür. Kilikya’daki 
yerleşimler, kabartmalar ve kuleler; ayrıca Kilikya ve diğer bölgelerdeki heykeltraşlık çalışmaları üzerine 
kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. Dağlık Kilikya, Nagidos, Tarsus ve Kuzey Kıbrıs’da kazı ve yüzey 
araştırmaları yönetmiştir. 

Deniz Kaplan lisans, yüksek lisans ve doktorasını Mersin Üniversitesi’nde yapmıştır. Doktorasını 2012 yılında, 
“The Architectural Ornaments of the Cilician Region” (Kilikya Bölgesi’nde Mimari Süslemeler) konusunda 
tamamlamıştır. 2005 yılından beri, Mersin Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde çalışmaktadır, 2013 
yılından beri de yine aynı üniversitede Kilikya Arkeolojisi Araştırma Enstitüsü müdür yardımcısıdır. Kilikya’daki 
yerleşimler, mimari süslemeler, tapınak mimarisi ve imparatorluk kültü hakkında makaleleri bulunmaktadır. 
Frigya’da Epiktetos (Daskyleion) ve Dağlık Kilikya’da (Korykos ve Tarsus) kazı ve yüzey araştırmalarında görev 
almıştır. 
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 Oturum Başkanı | Stephen Mitchell, AİAE 
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Mustafa Adak Antalya Üniversitesi DAVETLİ KONUŞMACI       

Likya Yarımadası Ulaşım Sistemi  
Sempozyumda son yıllarda Likya bölgesinde Roma yolları üzerine yürüttüğümüz bilimsel 
araştırmaların bir bilançosu sunulacaktır. Tespit ettiğimiz Roma Dönemi yollarının teknik 
özellikleri, coğrafya ile olan bağlantıları ve yolların tipolojisi hakkında bilgi verilecektir. 
Ortalama 3 m genişliğe sahip olan yollar büyük oranda döşeme bir üst tabakaya sahiptir. 
Güzergâh seçiminde genelde kayalık gibi sert zemin tercih edilmiştir. Büyük oranda dağlık 
bir bölge olan Orta Likya’da yolların kayarak çökmesini engellemek amacıyla sağlam 
destek duvarları inşa edilmiştir. Arazide tespit edilen istinat duvarlarının yüksekliği yer yer 
10 m’yi bulmaktadır. Özellikle sarp alanlarda yollar basamaklı yapılmış veya eyimi 
azaltmak amacıyla kıvrımlara başvurulmuştur. Yollar genelde geniş tutulmalarına rağmen 
araba trafiğine uygun değildir. Batı Pamfilya ve başka bölgelerden bilinen yivli yollar Orta 
Likya’da yoktur. Taşımacılık iç bölgelerde yük hayvanları aracılığı ile gerçekleşmiş, kıyı 
bölgelerde ise deniz yolculuğu tercih edilmiştir. Podalia-Choma kentleri arasında 
saptadığımız yol birçok açıdan sıra dışıdır. Burada batak bir arazi tercih edilmiştir. Yolun 
kendisi ise 5 metre genişliktedir ve on binlerce büyük blok taşlardan örülmüştür. Bu yol, 
sadece yöresel nitelik taşıyan güzergâhlarda da bazen masraflardan kaçılmadığını 
göstermektedir. Arazide Stadiasmus Anıtı’nda belirtilen ana yolların dışında tali yollar da 
incelenmiştir. Bazılarının büyük özenle inşa edildiği ve teknik özelliklerinin ana 
güzergâhlardan farklı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumu en iyi yansıtan Antiphellos 
liman kentini Bayındır köyü üzerinden Claudius sahil yoluna bağlayan güzergâhtır. Yol 
güzergâhları üzerinde tespit edilen Severuslar Hanedanlığı ve Geç Roma Dönemi’ne ait 
miltaşlarından bu yolların sonraki dönemlerde onarıldığı anlaşılmaktadır. Yolların genel 
durumunun bunların Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de 
kullanıldığını göstermektedir. 
 
Andreas Külzer Avusturya Bilimler Akademisi 

Batı Anadolu’da Rotalar ve Yollar: Lidya Örneği 
Batı Anadolu’da yaklaşık 16.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Lidya bölgesinde, 
Roma ve Bizans dönemleri iletişim yolları ve güzergahları çok iyi araştırılmamıştır. Güncel 
el kitapları ve atlaslar sadece birkaç yoldan bahseder ve bunlara ayrıntılı olarak 
bakıldığında çok sayıda sapmalar olduğu görülür. Bergama’dan (Pergamum) başlayıp, 
Akhisar (Thyateira) ve Sart (Sardis) üzerinden, Alaşehir (Philadelphia) ve Eskihisar’a 
(Laodikeia) ulaşan ve herzaman tarif edilen ünlü yoldan, zaten Itinerarium Antonini ve 
Tabula Peutingeriana’da da bahsedilmiştir. Bu yola ilaveten, Karataş’tan (Satala) doğuya 
Gediz (Hermos) nehri vadisi aracılığıyla Frigya’ya giden yol ile, Alaşehir’i geçtikten hemen 
sonra doğuya doğru uzanan üçüncü yol da en çok bilinen yollar arasındadır. Bu üçüncü 
yol, her zaman, ancak yanlış olarak Blandos (Sülümenli’nin kuzey-doğusu) köyü ile 
bağlantılandırılır. Halbuki Lidya bölgesinde mil taşları, edebi kaynaklar ve erken modern 
zamanlardaki Avrupalı gezginlerin notlarıyla belgelenmiş pek çok başka yol vardır; fakat 
bunlar tariflerde hiç yer almaz. Bu nedenle, biz araştırmacılar da gelişmemiş ve ulaşılamaz 
bir araziyle karşı karşıya olduğumuz gibi yanlış bir izlenime kapılırız. Bir Viyana Araştırma 
Projesi olan ve 2009 yılında Batı Anadolu’da çalışmalara başlamış Tabula Imperii 
Byzantini’nin amacı Lidya’daki iletişim ağları hakkında daha net bir resim ortaya 
koyabilmektir.   Bu bildiri ile bu araştırmanın ilk sonuçları sunulacaktır. 
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Paul Iversen Case Western Reserve Üniversitesi & Bilge Hürmüzlü Süleyman Demirel Üniversitesi 
Gönen Ovası’nda Roma Yol Sistemleri 
Isparta Arkeolojik Yüzey Araştırması, 2008’den bu yana kuzeybatı Pisidya’da yer alan antik 
Konana civarında (Isparta yöresindeki modern Gönen köyü altında), yoğun bir yüzey 
araştırması ve epigrafik araştırma yürütmektedir. Konana antik dönemde, günümüzde 
Gönen Ovası olarak bilinen geniş ve verimli ova üzerinde, kendisini güneyde Sagalassos’a 
ve kuzeyde Apollonia’ya bağlayan kuzey-güney yolu ile, batıda Anava Gölü (modern Burdur 
Gölü) çevresindeki topluluklar ile Via Sebaste’ye, doğuda ise Seleukeia Sidera ve Pisidya 
Antiokheiası da dahil olmak üzere Limnae Gölü (modern Eğirdir Gölü) çevresindeki 
topluluklara bağlayan doğu-batı yolunun kesişme yerde bulunmaktaydı. Yüzey araştırması 
sırasında antik Roma yol ağının uzantılarının yanı sıra, iki tanesi tarlalar içinde olmak üzere 
toplam 6 adet yayınlanmamış Roma miltaşı keşfedilmiş/tekrar keşfedilmiştir. Çiftçilere ait 
tarlalar içinde bulunmuş olmaları nedeniyle original yerlerine yakın oldukları 
düşünülmektedir. Bunlara ek olarak, aynı bölgede bulunmuş olan 4 farklı miltaşı (bazısı şu 
an Isparta Müzesi’nde bulunmektadır) ile Burdur Müzesi’nde bulunan ve Roma askeri 
sevkiyat kurallarının açıklanması kapsamında Konana’dan bahseden iki dilli bir yazıt da 
incelenmiştir (Burdur Müzesi 2670 = G. H. R. Horsley, R. A. Kearsley ve N. Alp, ‘The Greek 
and Latin Inscriptions in the Burdur Archaeological Museum’, Londra 2007, s. 232, no. 335). 
Bu buluntulara dayanarak, Pisidya çevresindeki bölgede bulunan yol ağlarının önemli rolü 
tartışılacak ve bu yol ağının bölgenin sosyal, askeri ve ekonomik kalkınması üzerindeki 
etkileri de tartışılacaktır.  
 
Mustafa H. Sayar İstanbul Üniversitesi 

Dağlardan Ovalara: Kilikya’nın Kültürlerarası Uzanan Yolları 
Çağlar boyunca, özellikle de Antik dönemde, Kilikya hem Akdeniz’in kuzeydoğu kıyı bölgesi, 
Anadolu ve Mesopotamya arasında bir köprü vazifesi görerek insan taşımacılığı için geçiş 
yolu olmuş; aynı zamanda hem kendi otantik kültürünü inşa etmiş, hem de her iki yönde 
kültür aktarımına aracı olmuştur. Sonuç olarak antik Kilikya’nın çok kültürlü ve çok dilli 
atmosferinden ortaya çıkan kültürler, yazılı kaynaklar sayesinde MÖ 3. yüzyıldan MS 3. 
yüzyıla kadar Kilikya ovaları boyunca takip edilebilmektedir. Bölgenin asırlık yol ağı daha 
sonra Selevkos döneminde daha da gelişmiştir; ancak, MÖ 64/63 yıllarında Pompey altında 
başlatılan Roma Eyalet yönetim sistemi ile hızlandırılmış kentleşme sürecinde daha 
kapsamlı bir şekilde ele alındığı görülür. Kilikya yol ağı, doğal geçitleri kullanan geleneksel 
kuzey-güney rotaları ötesinde de genişlemek durumundaydı ve dolayısıyla MS 72 yılında 
Vespasian tarafından başlatılan yeni eyelet düzenleme sistemi ile kıyı şeridine paralel 
uzanan, doğu-batı rotasında yeni bir yol oluşturulmuştur. Özellikle Kilikya ovası boyunca 
uzanan yollar MS 2. yüzyılda Pers savaşları ve Septimius Severus ve Pescennius Niger 
arasındaki iç savaş sırasında çok yaygın olarak kullanılmışlardır; mevcut miltaşlarından 
öğrendiğimiz üzere 3. yüzyılın başlarında bu yol genişletilmiştir. Bu bildiri de, 2. ve 3. 
yüzyıllarda Kilikya şehirlerinden geçmiş olan Roma ordularının bu şehirlerde meydana 
getirdiği etkilerin sosyal ve ekonomik yönleri ile ilgili yeni görüşler sunulacaktır. Ayrıca, bu 
sürecin şehirlerin dış görünüşüne nasıl yansıdığı, hem yeni bulunan miltaşlarının, hem de 
Kilikya bölgesi yol sistemi ile ilgili eski ve yeni kanıtların ışığı altında irdelenecektir. 
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Panel 8 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
Mustafa Adak (1968 doğumlu) Klasik diller profesörüdür ve Antalya, Akdeniz Üniversitesi’nde Eskiçağ Dilleri 
ve Kültürleri Bölüm Başkanıdır. Araştırma konusunu,epigrafi ve Likya, Pamfilya, İyonya ve Bithynia projeleri ile 
Anadolu'nun tarihi coğrafyası oluşturmaktadır. Yayınları arasında, “Metöken als Wohltäter Athens. 
Untersuchungen zum sozialen Austausch zwischen ortsansässigen Fremden und der Bürgergemeinde in 
klassischer und hellenistischer Zeit” (2003), yazarlarından biri olduğu “Stadiasmus Patarensis. Itinera Romana 
Provinciae Lyciae” (2007) bulunmaktadır. Ayrıca, “Gephyra” adlı bilimsel derginin editörlerinden birisidir. 

Andreas Külzer (Univ. Prof. Dr) araştırma grubu "Tabula Imperii Byzantini" üyesidir. 2008 yılında Doğu 
Trakya ile ilgili bir cilt yayınlamıştır (Ostthrakien (Eurōpē). TIB 12. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, phil.–hist. Kl., Denkschriften 369. Wien 2008). 2009 yılından beri de çalışmalarını Batı 
Anadolu’da sürdürmektedir. 

Bilge Hürmüzlü Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde doçentdir. Lisans, yüksek 
lisans ve doktora öğrenimini İzmir Ege Üniversitesi’nde Klasik Arkeoloji üzerine tamamlamıştır. 2008 yılından 
bu yana Isparta Arkeolojik Yüzey Araştırması başkanıdır ve başlıca araştırma konuları; Pisidya Arkeolojisi 
,Kuzeybatı Pisidya Sosyal Organizasyonu, Şehir Planlama ve Yapısı, Demir Çağı Yerel Kültürleri, Demir Çağı 
Seramiği ve Ölüm Arkeolojisi’dir. 

Paul Iversen Araştırma ve yayınlarının konusunu, Yunan ve Latin Epigrafisi, Hellenistik Kültür ve Toplum ile 
Greko-Romen Yeni Komedyası, özellikle de Menander oluşturmaktadır. Şu anda Isparta Arkeolojik Yüzey 
Araştırması epigrafik buluntuları yöneticisidir. 

Mustafa H. Sayar 1974 ve 1978 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde, Klasik Diller, Klasik Arkeoloji ve 
Antik Çağ tarihi eğitimi almıştır. 1983/84 yıllarında Fritz-Thyssen-Vakfı araştırma görevlisi olarak 
Köln/Almanya’da ikamet etmiştir. Daha sonra çalışmalarına Viyana Üniversitesi’nde (Avusturya) devam etmiş ve 
1989 yılında “The History, Monuments, Inscriptions, Ancient and Medieval Sources of Perinthos, Herakleia 
(Marmara Ereğlisi, Tekirdağ) and Surrounding Area” başlıklı tezi ile Antik Çağ Tarihi doktorasını almıştır. 26 
Ekim 1993 de Doçentlik, 26 May 2003 tarihinde de Profesörlük ünvanlarını elde etmiştir. Bu tarihten beri 
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalında Antik Yunan Tarihi 
profesörü olarak görev yapmaktadır. 1979 ve 1986 yılları arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde, 1989 ve 
1997 yılları arasında ise Viyana Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Enstitüsü’nde araştırma asistanı olarak görev 
yapmıştır. 1998/99 yıllarında Alexander von Humboldt Vakfının bursu ile Köln Üniversitesinde bir buçuk yıl 
süreyle Anazarbos (Doğu Kilikya) yazıtları ile ilgili yayın çalışmalarını yürütmüştür. 1999 yılı Kasım ayından 
2002 yılı Şubat ayına kadar, Bonn Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Enstitüsü’nde Doğu Kilikya Tanrıları ve Kültleri 
konulu bir projeye katılmıştır. Proje Kilikya bölgesindeki çevreye uyum konusu ile ilgilenmekteydi. 1990 
yılından günümüze kadar olan süreç içerisinde ise, Kilikya’da ve güneydoğu Trakya’da Yunan kolonizasyonu ve 
Yunan şehir devletleri ile yerli kabileler arasındaki ilişkiler, tarihi coğrafya ve Helenistik ve Roma İmparatorluk 
dönemlerinde kentleşme süreçleri konularında çalışmalar yapmıştır. 
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Oturum Başkanı | Musa Kadıoğlu, Ankara Üniversitesi 
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Pedar W. Foss DePauw Üniversitesi DAVETLİ KONUŞMACI       
Bakış Açısını Değiştirmek:  Antik Likya yollarının incelenmesinde metaforlar 
ve yöntemler 

Antik yollar hakkında konuşurken, onların düzenini ve işlevsel özelliklerini 
kavramsallaştırmak için bazı metaforlar kullanırız. Ne yazık ki, bu metaforlar, iyice 
değerlendirilmeden kullanıldığı zaman, anlamaya çalıştığımız fenomeni yanlış temsil 
edebilirler. Son zamanlarda literatürde yer alan 'ağ', (network) original anlamı (“ağ gibi” 
(webs) ve “şebeke” (net) gibi gerçek dünya örneklerine dayanarak) birbirine bağlı  
sistemleşmiş her oluşum için genelleştirilerek kullanılan popüler bir kelime haline gelmiştir 
– ancak acaba bu çok mu geneldir? ‘Arter damar'/'kılcal damar' ve 'kol' gibi biyolojik 
metaforlar ağaçlar söz konusu olduğunda morfolojik benzerlikler gösterebilir, fakat onların 
işlevsel özellikleri ile yolların işlevsel özellikleri arasında büyük farklar vardır. Az kullanılan 
bir hidrolojik terim olan 'Kanal', tek yönlü akış zorunluluğuna işaret etmesi nedeniye 
problemli bir terimdir. Antik yerel/bölgesel yol sistemine her düzeyde ve doğru olark örnek 
olabilecek bir başka yol sistemine sahip olmadığımız için, bu sistemi tamamlamak ve nasıl 
çalıştığını anlamak için model ve metaforlara başvurmamız gerekmektedir. Bu bildiri 
sıfırdan başlayarak, antik yollara ve güzergahlara özgü içsel özellikler vasıtasıyla, bilimsel 
ve ölçüsel nesneler vasıtasıyla yolların doğasını yeniden kurgulamamıza yardımcı olacak 
semantikleri (tam istenen özellikleri) bulmamızı sağlayacaktır. Bu bildiri daha sonra bu 
terimleri Likya'ya uygulayacaktır. Likya, antik dönem insanlarının birbirleriyle ve yaşadıkları 
topografya ile olan çok değişkenli iletişim ve dolaşım ilişkilerini, yollar vasıtasıyla çalışmak 
için ideal bir bölgedir. Bölge, kıyıları, deltaları, ovaları, nehir vadileri, yüksek ovaları, sarp 
dağları ve platoları olmak üzere farklı ve genellikle sınırlayıcı bir topografyaya sahiptir. Üç 
tarafı denizlerle çevrili olan ve dördüncü tarafında da dağ geçitleri bulunan Likya, 
yaşanabilecek sınırlı sayıda geçiş noktasına sahiptir. İç konfigürasyonu oldukça 
kesintilidir. Dolayısıyla, iç kısımlar göreceli olarak gelişmemiş durumdadır ve korunmuş 
olma anlamında umut vericidir. Orta ve kısa mesafe yol bölümlerinin belirlenmesi ya 
doğrudan, ya da köprüler, sarnıçlar, mezarlar ve yazıtlar vasıtasıyla mümkün olmaktadır.  
Likya ayrıca, Stadiasmus Patarensis gibi özel bir kanıta da sahiptir. 

 
Rafet Dinç Adnan Menderes Üniversitesi 

Tralleis Yakınlarından Üç Miltaşı ve Karia'dan Lydia'ya Kestirme yollar  
Batı Anadolu’da, iki büyük anayoldan biri, Lydia’nın başkenti Sardeis’ten Susa’ya uzanan 
“Kral Yolu”, diğeri Karia’da Roma’nın Asia Eyalet başkenti Ephesos (caput viae)’tan 
Apameia’ya uzanan “Ticaret Yolu”dur. Bu her iki yol hakkında filolojik, epigrafik ve 
arkeolojik açıdan çok sayıda yayın bulunmaktadır.Lydia ve Karia Bölgeleri arasında, 
Tmolos (Bozdağlar) ile Mesogis (Aydın Kestane Dağları) üzerinden doğal ulaşım sağlayan 
yollar tespit edilmiştir.Lydia’dan güneydeki Karia’ya; ya da Karia’dan kuzeyindeki Lydia’ya 
kestirme yollar konusunda herhangi bir çalışma yoktur. Bu çalışmanın amacı, Gediz 
(Hermos) Vadisi boyunca doğu – batı ekseninde uzanan “Kral Yolu” ile Büyük Menderes 
(Maiandros) Vadisi boyunca uzanan doğu-batı eksenli “Ticaret Yolu”nun kuzey-güney 
istikametinde kestirme yollarla nasıl ve hangi güzergâhlardan ulaşım sağlandığı konusunu 
kapsamaktadır. 
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Lutgarde Vandeput & Abby Robinson AİAE 

Toros Dağları boyunca Yollar ve Güzergahlar : Pisidya’daki Pednelissos 
Örnek Çalışması  

Pisidya Yüzey Araştırması Projesi ile, Pednelissos ve çevresindeki kırsal alanda bulunan 
arkeolojik kalıntıların yerleri saptanmış ve tanımlanmıştır. Çalışma, Toros Dağları üzerinde 
ve eteklerinde zorlu bir coğrafi alan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen, çeşitli 
tiplerde yerleşim kalıntıları ile yol ve yol güzergahlarına ait yoğun izler bulunmuştur. Her 
ne kadar, yolların korunagelmiş kısımları üzerindeki kalite farklılıkları ve daha sonra 
yapılmış olan tamamlamalar açıkça ayırt edilebiliniyorsa da, bu kalıntılar tek başlarına 
yerel ve bölgesel iletişim ağlarının kapsamlı bir şekilde kurgulanmasına ve kronolojik 
ayrımlaşmaya izin vermemektedir. Yüzey araştırması yapılan alana ait sayısal yükseklik 
modeli (SYM), alanın coğrafyasına dayalı olarak en muhtemel yol ve güzergah yönlerini 
GIS’de modellemek üzere kullanılacaktır. Bilinen antik iskanın (yerleşim yerleri ve 
bağımsız yapılar) harita üzerinde oturtulması, tahmin edilen en kolay güzergahların, 
arkeolojik kayıtlar sayesinde yeniden oluşturulanlar ile karşılaştırılmasına izin verecektir. 
Bölgede bugünkü karayolu sistemi ile yapılan diğer bir karşılaştırma da, bu yolların ne 
kadarının hala antik güzergahı izlediğini açığa çıkaracaktır. Yolların kendileri dışında, 
kaydedilen yol istasyonları ve kontrol noktaları, güvenlik önlemleri hakkında bilgi 
sağlamıştır. Köprüler ve inşa edilen altyapılar, bu iletişim sisteminin oluşturulması için 
harcanan çabayı göstermektedir. Sonuç olarak, bu bölgedeki güzergah ve yol sistemine 
ait toplanan bilgilerin, Hellenistik Dönem’den antik dönem sonrasına kadar Anadolu’nun 
diğer dağlık arazilarinde yer alan geniş bölgeler için bir model olma olsılığı vardır.  
  
 
_______________________________________ 

Panel 9 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
Pedar W. Foss, Indiana, Greencastle’da bulunan DePauw Üniversitesi’nde Klasik Dönem Araştırmaları 
profesörüdür. Gustavus Adolphus Kolejinde, Kimya ve Klasik Diller eğitimi görmüştür. Yüksek lisans ve doktora 
derecelerini Michigan-Ann Arbor Üniversitesi, Klasik Sanat ve Arkeoloji bölümünden almıştır. Daha sonra 
Cincinnati ve Stanford Üniversitelerinde ders vermiştir. 2009 – 2013 yılları arasında DePauw Üniversitesinde 
öğrenci danışmanlığı, akademik destek, kampüs dışı yaşam ve hizmet eğitimi ve kariyer hizmetleri konularında 
olmak üzere Akademik Yaşam Biriminde kıdemli üye olarak çalışmıştır.  Araştırmalarının alanını ve konusunu, 
Napoli körfezi, Rieti Havzası (İtalya),Tunus ve Likya’nın yerleşim tarihi, peyzaj arkeolojisi ve coğrafi bilgi 
sistemleri çalışmaları oluşturmaktadır. Likya’da, Hacımusalar Projesi kapsamında bölgesel bir yüzey araştırması 
yönetmiştir. Şu anda ise Çaltılar Arkeoloji Projesi’nde çalışmaktadır. 2008-2011 yılları arasında ‘Journal of 
Roman Archaeology’ dergisinin editörlüğünü yapmıştır ve ‘American Journal of Archaeology’ dergisinde yer 
alan kitap eleştirilerinin de ortak editörlerinden birisidir. 1995’den beri ROMARCH: 
http://quemdixerechaos.com/category/romarch/ ‘i yönetmektedir./. 

Rafet Dinç, | 1955 Alaşehir'de doğdum. Evliyim iki çocuğa sahibim.Lisans ve Yüksek Lisans eğitimimi Ankara 
Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya fakültesinde bitirdim.1979-1993 yılarında Manisa Müzesinde Arkeolog 
olarak ve seksiyon şefi olarak çalıştım.Genellikle Lydia Tümlüslerinde çok sayıda Tümülüs Kurtarma kazıları 
yürüttüm.Ege Üniversitesi’nde Prof. Dr. Güven Bakır danışmanlığında "Lydia Tümülüsleri" konusunda Doktora 
yaptım. 1994 yılından bugüne kadar Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak 
çalımaktayım. 1994-2002 yıllarında, Aydın Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda ve bilimsel sorumluluğumda 
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survey ve kazılar yaptım.2009-2010 yılında Tralles Kazı başkanlığı yaptım.Lydia Tümülüsleri ve Tralleis 
Kazılarıyla ilgili çok sayıda makale çalışmalarım var. 

Lutgarde Vandeput AİAE’nün müdürüdür. K.U.Leuven Üniversitesi’nde (Belçika) arkeoloji ve klasik arkeoloji 
öğrenimi görmüş ve doktorasını da aynı üniversitede Roma mimari dekorasyonu ve zaman içindeki gelişimi 
üzerine, Sagalassos’u örnek çalışma alarak, tamamlamıştır. Flanders (Belçika) - Bilimsel Araştırma Fonu’na bağlı 
doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışmış ve 1998’de Alexander von Humboldt bursu kazanmıştır.2001’den 
2006’ya kadar Köln Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü’nde yardımcı doçent olarak çalışmıştır. Araştırması ve 
yayınları, Anadolu’da ve Pisidya’da mimari, kentleşme ve yerleşim gelişimi üzerine odaklanmaktadır. 1998 
yılında S. Mitchell tarafından başlatılmış olan Pisidya Yüzey Araştırması başkanlığını S. Mitchell’den devralmış 
ve Veli Köse ile birlikte yürütmüştür. Şu anda aktif olarak Aspendos Arkeoloji Projesi yüzey araştırmasında (V. 
Köse başkanlığında, Hacettepe Üniversitesi, Ankara) görev almaktadır. 

Abby Robinson 2008 yılından bu yana Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün devamlı ziyaretçisidir ve Pisidia 
Yüzey Araştırması Projesi’nin veritabanları ve GIS üzerine çalışan bir üyesidir. Ayrıca BIAA yayınlarına online 
erişim sağlamak konusunda çalışmaktadır. Buna ek olarak, Hacettepe Üniversitesi’nden bir ekip ile Aspendos 
Projesi’ne dahil olmuştur. 2012 yılında Melbourne Üniversitesi’nde (Avustralya) Klasik Diller ve Arkeoloji 
alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu anda, Gürcistan’ın güneybatısında yürütülen bir arkeolojik 
yüzey araştırmasına dayanan ve 2014 yılında başlanacak doktora konusunu geliştirmektedir. Başlangıç noktası 
olarak, arazide bulunan fiziksel kalıntılar ile bölgede Erken Hıristiyanlık düşüncesi ve uygulamasının yayılımı 
ile ilgili yazılı kaynakları birleştirmekle ilgilenmektedir. 
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Oturum Başkanı | TBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oturum Başkanı | Jim Coulton, Oxford Üniversitesi  
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Stephen Mitchell, AİAE DAVETLİ KONUŞMACI      
Küçük Asya Roma Yol Sisteminin Gelişimi – İmparatorluk Stratejisi mi Doğal 
Büyüme mi? 

David French tarafından yazılmış olan ve son iki yıl içinde on-line erişimi mümkün hale 
gelen,”Roman Roads and Milestones of Asia Minor’ kitabı, Küçük Asya tarihini inceleyen 
bilim adamlarının kullanımına yeni veriler sunan çok büyük bir kaynaktır. Bu kitap, sadece 
yollar ve güzergahlar hakkında değil, aynı zamanda Roma yönetimi ve devleti hakkında da 
önemli bilgiler verir. Tarihçiler Roma İmparatorluğu’nun sınır kontrolü ve dış politika 
konularında ‘büyük bir stratejisi’ olup olmadığı sorusunu sormayı alışkanlık haline 
getirmişlerdir. Küçük Asya genelinde 1500’den fazla miltaşının bulunduğu yere göre 
kayıtlara geçirilmesi, şu an için bize Roma İmparatorluğu eyaletlerini nasıl kontrol ediyor 
du gibi benzer bir soruyu sorabilmemize olanak verir. Roma İmparatorluğu’nun 
Anadolu’daki eyaletlerini ele alış biçimi ile ilgili olarak büyük bir strateji anlayışı var mıydı? 
Birkaç yüzyıldan fazla süren Roma egemenliğinde, böyle stratejik değişiklikleri tespit 
etmek mümkün müdür? Yoksa farklı yol sistemleri, olaylara ve koşullara tepki olarak, 
doğal büyümenin bir ürünü olarak mı görülmelidir. 

 
Richard Stoneman Exeter Üniversitesi  

Babil’e kaç mil var? Ksenophon ve Büyük İskender’in seferlerindeki 
haritalar, rehberler ve tercümanlar  

Antik çağda insanlar doğru ve detaylı haritalar olmadan uzun mesafelerde yollarını nasıl 
bulmuşlardı? Yerel ve bölgesel haritalar Babil’den Yunanistan’a kadar uzanan yola tanıklık 
etmektedir; fakat Akhaların Troia’ya olan güzergahı kaçırmaları ve kendilerini Mysia’da 
bulmaları ile başlayan süreçte, uzun mesafeli seferleri planlamada belirli zorluklar ortaya 
çıkmıştır. Bu bildiri, Ksenophon’un Anadolu üzerinden vatanına ulaşmak için izlediği yolları 
ve Büyük İskender’in farklı bir yaklaşımla Anadolu’daki güzergahını planlamasını 
incelemektedir. Güzergahlarla ilgili haritaların ve diğer bilgilerin kullanılabilirliği dikkate 
alınarak çalışmaya başlanmıştır. Herodot’un Pers Kraliyet Yolu hakkındaki anlatımları en 
önemli kaynaklardan biridir ve Büyük İskender tarafından da kullanılabilmiştir. Fakat, hem 
Ksenophon’un hem de Büyük İskender’in seferlerinin her aşamasında, yerli dili konuşan 
yerel rehberlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışma, rehberlerin ve tercümanların hangi 
yollarla edinildiğini ve onlara nasıl davranıldığını anlamak için kaynaklardan 
(Ksenophon’un Anabasis’i ve Büyük İskender tarihçileri ile aynı zamanda ‘Alexander 
Romance’) elde edilen kanıtları bir araya getirmektedir: seferlerdeki yerli dili konuşan 
kişiler ve aile bağları, işbirliğinin korunması için çoğunlukla gaddarca davranılan 
mahkumlar (Ksenophon örneği) gibi çeşitlili örnekler verilmiştir. Ayrıca, Ksenophon’un 
Anadolu hakkındaki topografik bilgisinin ilginç yetersizliği de ele alınmıştır. 
 
Anca Dan Centre national de la recherche scientifique, Paris AOROC, ENS 

Kapadokya’yı Şekillendirme: iki deniz arasındaki beş günlük kara yolculuğu 
Anadolu platosunun dağlık doğasına rağmen, Küçük Asya çoğu zaman Avrupa ve Asya 
arasındaki ana köprü olarak gösterilir. Bilindiği üzere en önemli yollar – Kraliyet Yolu 
olarak adlandırılan yol gibi – gerçek karayolları değillerdi; seyyahlar ve öykü anlatıcıları 
tarafından ortak bir coğrafi duyguyla bir araya getirilmiş yol bölümleriydi. Anadolu’nun 
içinden geçen bir yolun nasıl ortaya çıktığını göstermek için, bu çalışmada uç bir örnek 
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incelenmiştir. Bu örnek, Herodot, Eratosthenes, Apollodorus ve onların takipçileri 
tarafından bahsedilen, Sinop ve Tarsus arasındaki beş günlük kara yolculuğudur. Önce, 
Pontus ve Kilikya kıyıları arasındaki iletişimi gösteren tarihi ve arkeolojik kanıtlar 
anlatılacaktır. Yarımadanın kuzey ve güney uzantıları arasındaki mesafenin bu kadar kısa 
olabilmesini hiçbir mantıklı açıklama haklı çıkaramaz. Bu düşüncenin nedeni, 
Kapadokya'nın kuruluşu ile ilgili olarak üretilmiş İran efsaneleridir. Ben bu bildiride, bu 
efsanelerin Hellen dünyasında kabul görmesini ve bu kabulun modern zamanlara kadar 
Küçük Asya ile ilgili simgelemeler üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışacağım. 
 
Peter Talloen Leuven Üniversitesi  

Kurtuluşa giden Yol: Pisidya’daki İmparatorluk Yolu Boyunca Seyahat ve 
Kutsallık 

Bağlantılar Roma İmparatorluğu’nun özünü oluşturmuştur. Antik Pisidya Bölgesi’nde 
(Güneybatı Anadolu) İmparator Augustus döneminde inşa edilen ve isyancı grupları 
bastırmak için tasarlanmış bir yol olan Via Sebaste, kendi halkı için somut bir bağlantı yolu 
olmuştur. Bu bildiri de, söz konusu yol, geleneksel olarak teknolojik başarısı, askeri ve 
stratejik önemi ve ekonomik ve ticari faydaları anlamında ele alınmışsa da, aynı zamanda 
bu yolun Pisidya toplulukları üzerindeki ideolojik etkisi, daha ayrıntılı olarak da Erken 
Roma İmparatorluk Dönemi’nden Erken Bizans Dönemi’ne kadar, bu antik bölgedeki dini 
yaşamın gelişimi üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Çeşitli kategorilerdeki kanıtlardan 
(altyapı kalıntıları, epigrafik kaynaklar, seramikler ve yazılı materyal) yararlanılarak, 
özellikle bu anayol boyunca gelişmiş olan dinsel altyapı ve yol üzerinde hareket eden 
kültler olmak üzere bu etkinin iki yönü ele alınacaktır. 
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Panel 10 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
Stephen Mitchell (FBA) AİAE’nün onursal sekreteri ve Exeter Üniversitesi’nin Hellenistik Kültür dalında şeref 
pofesörüdür. 40 yıldan fazla bir süre boyunca Türkiye’nin eski çağ tarihiyle ilgili araştırmalar yapmıştır.  
‘Anatolia. Land, Men and Gods in Asia Minor’ (OUP 1993, 2 cilt) adlı kitabın yazarıdır ve Klasik dönemlerden, 
Bizans dönemine kadar Anadolu’nun tarihi hakkında pek çok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. 1982-1996 
yılları arasında Pisidya Yüzey Araştırması’na başkanlık yapmıştır. Daha sonra projenin yönetimini şu anki AİAE 
müdürü Lutgarde Vandeput’a devretmiştir.  

Richard Stoneman, 1969’dan 1977’e kadar Oxford Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Croom Helm ve 
daha sonra Routledge olmak üzere 25 yıl boyunca klasik diller editörlüğü yapmıştır. 1997 yılında Exeter 
Üniversitesi Klasik Diller Bölümü’ne Onursal Üye olarak atanmıştır ve halen aynı üniversitede Onursal Misafir 
Profesör olarak görev yapmaktadır. Yayıncılıktan emekli olduğu 2006 yılından beri, araştırmalarını Büyük 
İskender efsaneleri üzerine devam ettirmektedir ve Exeter Üniversitesi’nde bu konu ile ilgili bir ders 
vermektedir. Büyük İskender efsanesi ve tarihi hakkında kapsamlı yazıları bulunmaktadır. Aynı zamanda 
Yunanistan ve Türkiye’deki erken dönem seyyahları uzmanıdır. Türkiye ve Yunan Adaları üzerine uzmanlaşmış 
bir seyahat firması olan Westminster Classic Tours’un yöneticisidir. Kserkses biyografisi ve Megasthenes ile 
ilgili bir kitap üzerinde çalışmaktadır. 

Anca Dan, Yunan ve Roma tarihinde mekanlar ve halkların görünümü üzerine çalışmaktadır.Bükreş, Paris ve 
Reims’de Klasik Diller, Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji eğitimi görmüş ve Atina’da, ayrıca Berlin’deki TOPOI 
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Excellence Cluster’da ve Harvard'da Center of Hellenic Studies (Hellenistik Araştırmalar Merkezi)’nde 
araştırmacı olarak görev almıştır. Karadeniz bölgesinin antik Yunan coğrafyası üzerine yaptığı doktora tezi 
Brepols tarafından yayınlanacaktır (Orbis Terrarum). Halen Pliny the Elder (Yaşlı Plinius) 6.1-45’in Belles Lettres 
baskısını hazırlamakta ve Raoul Baladié (†)’nin Strabon13-14 konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir. 

Peter Talloen Leuven Üniversitesi’nde arkeoloji bölümünü bitirmiştir ve 1998 yılında Sagalassos Projesi’ne 
araştırma görevlisi olarak katılmıştır.Doktora çalışması Erken Hellenistik Dönem’den Erken Bizans Dönemi’ne 
kadar, antik Pisidya Bölgesi (Güneybatı Anadolu) dini uygulamaları üzerine yoğunlaşmıştır (Doktora 2003). 
Leuven’deki doktora sonrası araştırması sırasında (2003-2006), Pisidya’nın Hıristiyanlaşması üzerine 
uzmanlaşmıştır. Bu araştırma, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ndeki (2011-2012) ve İstanbul Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi’ndeki (RCAC) (2012-2013) burslar sırasında şekillenmiştir.Şu anda, Leuven 
Üniversitesi’nde IAP-Cores Projesi’nde doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışmaktadır. Bu çerçevede, 
Sagalassos’daki kentleşme sürecinin farklı aşamalarını analiz etmeyi ve bu süreçte ideoloji ile toplumsal 
kimliğin rolünü belirlemeyi amaçlamaktadır. 
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PANEL 11  

BİZANS DÖNEMİNDE YOLLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oturum Başkanı | John Haldon, Princeton Üniversitesi 
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Klaus Belke!Austrian Academy of Sciences!DAVETLİ KONUŞMACI!!   !
Geç Antik dönemden erken Osmanlı dönemine kadar Kuzey ve Orta 
Anadolu’daki Bizans Yolları  

Bu bildirinin amacı, Geç Antik ve Türk dönemi arasında Anadolu’da, özellikle de kuzey ve 
orta Anadolu’da yer alan Bizans yolları gelişiminin incelenmesidir. Bildiride de anlatılacağı 
üzere, uzun mesafeli ana güzergahlarda dikkate değer bir süreklilik vardır, ancak bu 
güzergahlar ayrıntılarda değişiklik gösterebilmekte veya farklı kullanımlara sahip olabilmektedir. 
Aşağıdaki husular üzerinde özellikle yoğunlaşılacaktır:  
● Yol tasarımı ve inşaat tekniklerindeki değişikliklerin yanısıra, Geç Antik dönemden Bizans 
dönemine kadar olan basit bakım ihmalleri ve bunların trafik üzerindeki etkisi: yollardaki 
bozulmaların birbirine etkisi ve diğer taraftan basamak gibi yeni unsurların kullanıma girmesi, 
diğer taraftan yük taşımada kısmen tekerlekli trafikten, hayvanların kullanılmasına geçiş. 
● Anadolu’dan geçen ana güzergahlardaki değişiklikler: Askeri durum (Doğu eyaletlerinin 
kaybedilmesi ve Arapların neredeyse her yıl Anadolu’ya yaptıkları akınlar) ve yeni idari yapılar 
sebebiyle Bizanslılar, Roma ve Geç Antik dönemin ana güzergahlarından kısmen farklı rotalar 
seçmişlerdir; bu yeni “Bizans” yollarının pek çoğu onlara kendilerinden önceki yönetimlerden 
miras kalmıştır. 
● Yolların bakımı ile ilgili husular ve bu hususların yolların sivil ve askeri amaçlarla 
kullanılabilirliği üzerindeki etkileri 
● Türklerin Malazgirt savaşından sonra Anadolu’ya gelişlerinin Bizanslılardan geriye kalmış 
yolları üzerindeki etkisi (Selçuklu yol sistemine ait hiçbir inceleme yapılmamıştır): ülkenin birçok 
yerinde Türk gruplarının ve/veya askeri birliklerinin varlığı nedeniyle geleneksel ana 
güzergahların izlenmesinin artan önemi 
● Kuzeybatı Anadolu’da Geç Bizans yolları; Erken Osmanlı döneminde süreklilik ve değişiklik: 
Bizans yolları kesilmiş veya Türk topraklarına yönlendirilmişti. Osmanlılar ticaret ve askeri 
seferleri için birçok geleneksel yolu devralmışlar, fakat bazı durumlarda farklı rotalar 
kullanmışlardır. 
!
Jacopo Turchetto Padua Üniversitesi  

Loulon’dan siyah deve kalesine. Kapadokya’da Arap fetihi yol 
güzergahlarının yeniden kurgulanması için bölgesel işaretler  

Anadolu’nun antik yol ağı kapsamında, Kapadokya, yüksek bölgeler ile Akdeniz kıyı şeridi 
arasında yarı-mecburi bir geçiş oktası olmuştur.Bunun sebebi,stratejik konumu nedeniyle 
Kapadokya’nın, Bizans İmparatorluğu ve Arap orduları arasındaki çekişmede önemli bir yer 
haline gelmesidir. Bu çerçevede, Arapların Anadolu Platosu’nu fethi için yaptıkları seferler 
sırasında, Kapadokya’ya girerken takip ettikleri yolları tespit etmek mümkün olabilir mi? bu 
bildirinin amacı, tüm arazi boyunca iletişim yollarına ve geçiş yerlerine hakim olan ve stratejik 
konumlarda inşa edilmiş Arap/Bizans garnizonları, hisarları ve kaleleri gibi, bölgeye yayılmış bir 
dizi ‘bölgesel işaretlerin’ lokalizasyonunu inceleyerek bu yolların güzergahlarını belirlemeye 
çalışmaktır. Bu tür arkeolojik ve ‘dağılımsal’ analizler, 9.yüzyıl İranlı coğrafyacı Ibn Ḫurdāḏbih 
tarafından kaydedilmiş seyahat planları ve diğer Arap yazılı kaynaklarından elde edilebilecek 
daha topografik türdeki bazı kanıtlar ile desteklenecektir. Tüm bunlar, Orta Anadolu’daki Arap 
askeri stratejileri, Kapadokya’nın Klasik Dönem sonrası yol ağı ve bunun Yunan-Roma iletişim 
sistemine ilişkin olarak devamlılığı/devamsızlığının daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacaktır.  
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. 
Anthony Comfort Exeter Üniversitesi  

Askeri yollar mı ipek yolları mı? - Geç Antik dönem Roma ve İran sınırı 
üzerindeki yollar ve köprüler 

M.S. dördüncü yüzyıldan yedinci yüzyıla kadar Konstantinopolis ve Ktesifon arasındaki 
ilişkiler oldukça yoğundu. Ayrıca, Peutinger Tablo’sunda da gösterildiği üzere, iki 
imparatorluğu birleştiren bir yolu ağı bulunmaktaydı. Ancak, bu iki imparatorluk arasındaki 
ticari ilişikilerin ne kadar önemli olduğu ve bu ilişkilerin devlet gelirlerinin ya da ekonomik 
refahın kaynağı olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Çünkü bu ilişkiler siyasi düzeyde 
zaman zaman ortaya çıkan silahlı çatışma dönemleri ile temsil edilir. Doktora tezimin 
hazırlanması aşamasında Güneydoğu Anadolu'ya yaptığım ziyaretler sırasında ve ayrıca 
1990'larda Zeugma çevresinde gerçekleştirilmiş arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında 
toplanan bilgilere dayanarak, bu bildiride bu yollarla ilgili fiziksel kanıtlar incelenecek ve bu 
konuda çalışan araştırmacılar için sonuçlar elde edilmeye çalışılacaktır. Kullanılan veriler, 
sınırın batı tarafındaki müstahkem şehirleri ve korumaya alınmış yerleşimleri birbirine 
bağlamanın yanı sıra, uzun mesafe iletişiminin ortaya konmasına da yardımcı olmuştur. 
Böylece, bu bildiri ile Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırında inşaa edilen yolun amacı, 
yol ağının kullanımı, ticari ve askeri önemi ile Roma ve İran arasındaki siyasi iletişimin 
devamına katkıları gibi konular ele alınacaktır.   İlgili alanlar, başlıca sınır kentleri olan 
Edessa, Amida ve Nisibis (Şanlıurfa, Diyarbakır ve Nusaybin) etrafındaki bölgelerdir. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 

Panel 11 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
Klaus Belke 1947 yılında Almanya’da doğmuş, Viyana ve Münih Üniversitelerinde Bizans Araştırmaları, Klasik 
Filoloji ve Arap Araştırmaları konularında eğitim görmüştür. Bizans Araştırmaları’nda doktorasını 
tamamladıktan sonra, 2012 yılında emekli olana kadar Avusturya Bilimler Akademisi’nde, Tabula Imperii 
Byzantini projesinde çalışmıştır. Yayınları arasında, üç adet TIB cildi, Constantine Porphyrogenitus’ De imperio 
administrando’nun açıklamalı bir Almanca çevirisi (Peter Soustal ile birlikte) ve Tarihi Coğrafya, Bizans Tarihi ve 
yol problemleri üzerine makaleleri bulunmaktadır. Halen, TIB bandı “Bithynia ve Hellespont” üzerinde 
çalışmaktadır. 

Jacopo Turchetto Arkeoloji doktorasına sahiptir. Araştırmasını Padua Üniversitesi (İtalya) ve Durham 
Üniversitesi’nde (İngiltere), ‘Doktor Europaeus’ programı çerçevesinde yürütmüştür. Doktora tezi 
(baskıda);yazılı kaynaklar, arkeolojik veriler, arazi doğrulaması ve GIS tabanlı analizleri birleştirerek orta ve 
güney Kapadokya’nın antik yol ağının yeniden kurgulanması ile ilgilidir. Doktora çalışması sırasında, Ankara 
İngiliz Arkeoloji Ensitüsü’nde bir araştırma dönemi geçirmiştir. 2007’den bu yana, Padua Üniversitesi Antik 
Topografya Bölüm Başkanı tarafından yürütülen Tyana-Kemerhisar’da İtalyan Arkeoloji Misyonu üyesidir. Esas 
ilgi alanları Peyzaj Arkeolojisi, Roma Arkeolojisi, Kapadokya Tarihi ve Arkeolojisi ve Uzaktan Algılama 
analizleridir. 
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Anthony Comfort Oxford Üniversitesi’nde Klasik Diller, Tarih ve İtalyan Dili’nde aldığı lisans derecesinin 
ardından, Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda uluslararası ilişkiler (MA, 1974) okumuştur ve 1978 yılında 
Avrupa Parlamentosu sekreteryasına girmiştir. 1995 yılından 2002 yılına kadar, uydu görüntülerinin 
yorumlanması ve bu görüntülerin zemin-doğrulaması ile ilgili yüzey araştırması sorumlusu olarak Zeugma’da 
çalışan Fransız ekibe yardım etmiştir. 1998 yılında Leicester Üniversitesi’nde arkeoloji alanında bir yüksek 
lisans derecesi daha (MSc) almıştır. 2005 yılında, Exeter Üniversitesi’nde Stephen Mitchell danışmanlığında 
doktorasını tamamlamak üzere Avrupa Parlamentosu’ndaki görevinden ayrılmıştır. Tezinin konusunu, Roma ve 
İran arasındaki sınır üzerinde bulunan yollar ve köprüler oluşturmaktaydı. Şu anda emeklidir ve güneybatı 
Fransa’da yaşamaktadır. Yakın Doğu’ya yapılan çeşitli Fransız keşif gezilerine katılmıştır. Hhalen Irak Kürdistan 
bölgesinde Beth Garmai ilinde yüzey araştırmaları yürüten ekibin bir üyesidir ve Bergerac yakınlarında bir 
Roma yolu üzerinde çalışan ekibin de lideridir. 
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PANEL 12 

SELÇUKLU DÖNEMİ YOLLARI: YENİ BİR İLETİŞİM SİSTEMİNE 
DOĞRU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oturum Başkanı | TBA 
 
 
 
 
 

 
Oturum Başkanı | Oya Pancaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi
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Scott Redford Koç Üniversitesi DAVETLİ KONUŞMACI 
Selçuklu Kervansarayları ve Yollarının Sosyal Tarihi 

Selçuklu Kervansarayları bugün Orta Anadolu’da göze çarpan en yerleşik özelliklerden 
biridir. Bunlardan iki yüz kadarı geç 12. yüzyılda ve 13. yüzyılın ilk yarısında, Selçuklu 
başkenti Konya’yı batıda Laskarid ülkesine, güneyde Antalya’ya, doğuda Aksaray ve 
Kayseri’ye ve dolayısıyla Karadeniz’e ve doğuya ve güneye doğru daha ileri bölgelere 
bağlayan yol güzergahları üzerinde inşa edilmiştir. Bu kervansaraylar boyutları, inşaat 
kalitesi ve sağlamlığı ile ortaçağ Akdeniz ticari mimarisinin en etkileyici yapılarıdır. 
Bunların ortaya çıkışı, kullanımı, kimler tarafından himaye edildiği, komşu devletlerdeki 
zamandaş yollarla ve Roma ve Bizans gibi Anadolu'da daha önce var olan iletişim yolları 
ile ilişikileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Yer seçimi kriterleri ve birbirleriyle olan 
konumsal ilişkileri hakkında hiçbir somut kanıt yoktur. Bu bildiri, kervansarayları Selçuklu 
Anadolusu’nun ekonomik ve sosyal yerleşimi ve fiziksel coğrafyası içinde 
konumlandırabilmek amacıyla yazıtlar ve vakfiyeler gibi çağdaş bilgileri kullanarak, 
Selçuklu kervansaray olgusuna sosyal ve tarihsel bir yaklaşım getirmeye çalışacaktır. Aynı 
zamanda, kervansaraylar aracılığıyla, bilinen Selçuklu yollarının daha önceki yol ağlarıyla 
olan ilişkisini de ele alacaktır. Selçuklu dönemi yolları, önceden tasarlanmış bir yol ağı 
olmaktan ziyade, Haçlı Seferleri ve zayıflayan Bizans İmparatorluğu dönemlerinde hızla 
değişen siyasi, askeri ve ekonomik zorluklara karşı tepki olarak ortaya çıkmış bir yol ağı 
olarak görülebilir. Karasal konulara odaklanmakla birlikte, bu bildiri aynı zamanda bu 
yolların daha çok Cenova ve Venedik gibi İtalyan Cumhuriyetleri tarafından gerçekleştirilen 
ticaret sırasında kullanılmış deniz yollarıyla olan ilişkisini de tartışacaktır. Yazılı kaynaklar, 
özellikle de bu kentlerin arşivleri, bu Cumhuriyetlerin 13. yüzyılın ticari ve teknolojik 
patlamasında ayrıcalıklı bir rolleri olduğunu göstermektedir. Her ne kadar yazılı 
kaynaklarda bundan söz edilmese de, bu önyargıyı kırmak ve Asya ile Akdeniz arasındaki 
iletişim ağlarını birleştirmek için kervansarayların bazı özellikleri kullanılabilinir. 
 
Tom Sinclair Kıbrıs Üniversitesi  

Selçuklu ve Roma Dönemi Yolları. Sivas ve Erzincan arası yol 
kompleksindeki güzergah problemleri  

1250’lerden 1337’ye kadar geçerli olan ve Kilikya’daki Ayas ile Tebriz arasında uzanan 
önemli yol güzergahı, Floransa’lı banker Pegolotti’nin derlediği bir ticaret kılavuzunda yer 
alır. Söz konusu yol güzergahı, ücretli yol geçişlerinin belirlenmesi ve takip edilen yolların 
istikameti konularında pek çok ciddi soruna sahiptir. Bizim çalışmamız, bu güzergah 
üzerinde bulunan ve Sivas’dan Erzincan’a uzanan en zorlu kesimi ele almaktadır. Metinde 
yer adları radikal bir biçimde çarpıtılmıştır ve güzergah üzerinde çok az sayıda Ortaçağ 
kervansarayı vardır; bu nedenle tamamen Selçuklu Dönem’ine ait kanıtlar üzerinde 
yoğunlaşılmıştır ki, bu kanıtlar da şüpheli tanımlamaların açıklanması için yeterli değildir. 
Aynı bölgedeki Roma yol ağı göz önüne alınarak, daha net çözümler elde edilebilinir. 
Fakat maalesef Roma yol ağının bazı bölümleri de, benzer çözümler gerektiren bazı 
boşluklara sahiptir. Ancak Selçuklu Dönemi’ne ve bu dönemin hemen ardından gelen 
yıllara ait kanıtların, bu problemlerin çözümünde en faydalı öğeler olduğu tespit edilmiştir. 
Bu bildiri, metodoloji, güzergah üzerindeki istasyonların belirlenmesi için arkeolojik 
verilerin kullanımı ve ilgili yol güzergahlarının belirleyicisi olduğu düşünülen topografya 
üzerine yoğunlaşmaktadır. 
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Hugh Elton Trent Üniversitesi 
Tunç Çağı ve Karamanoğulları dönemleri arasında Göksu Vadisi 
Güzergahlarındaki Değişimler 

Akdeniz ve Orta Anadolu arasında seyahat eden tüm gezginler Toros Dağları’nı geçmek 
zorunda kalmıştır. Kilikya Kapıları çoğu gezgin tarafından tercih edilen bir geçit olmuştur; 
ancak en önemlileri Karaman ve Mut arasındaki bölgede yer almış olan pek çok başka 
küçük geçiş ve geçitler de vardır. Bu yollar, Göksu Vadisi üzerinden (Alahan, Kilise Tepe, 
Göksu Arkeoloji Projesi, Bean ve Mitford Epigrafik Yüzey Araştırması), alçak kıyı 
kesimlerini Konya Ovası ile (Can Hasan, Çatal Höyük, Pınarbaşı gibi yerleşimler ile 
KOPAL) bağlamıştır. Bu güzergahlarla ilgili pek çok şey arazi çalışmalarından 
bilinmektedir; ancak giderek artan GIS odaklı yaklaşımlar, özellikle de az maliyet 
gerektiren güzergah ve ağ analizleri, bu seyahatleri incelemek için kullanılmaktadır. Söz 
konusu iki yaklaşımı birleştirmek çok verimli olabilir; ancak bu her ikisinin de sınırlarını çok 
net bir biçimde anlamamızı gerektirir. Seyahat çalışmaları sadece arazi boyunca olan 
hareketle ile ilgili değildir, çünkü farklı tiplerdeki seyahatler farklı tarzlarda 
sonuçlanmışlardır . Erken Tunç Çağı’nda ticaret için nereye ve nasıl gidilmesi gerektiğine 
dair verilen kararlar, Roma ya da Karamanoğulları dönemlerinden farklıydı. Çünkü bu 
dönemlerde askeri hareketin derecesi de farklılık göstermektedydi. Bu farklı şekillerdeki 
hareketler her zaman belirli noktalar arasında gerçekleşmiştir. Zaman içinde hem politik 
merkezler hem de kısa ve uzun mesafeli ticaret ağları da değişmiştir. 
. 
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Panel 12 | Konuşmacılar: Özgeçmiş bilgileri 
Scott Redford Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde öğretim üyesidir ve yine aynı 
üniversiteye bağlı Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin (RCAC) müdürüdür. Ortaçağda Anadolu, 
Kafkasya ve Doğu Akdeniz tarihi, arkeolojisi, mimarisi, sanat tarihi ve yazıtlarını incelemektedir. 2013-14 
akademik yılı boyunca, Harvard Üniversitesi, Aga Khan bursiyeri olarak, Bilkent Üniversitesi tarafından yapılmış 
Kinet Höyük kazıları Ortaçağ tabakalarının yayını üzerinde çalışmaktadır. En son kitabı Koç Üniversitesi 
tarafından yayınlanan Legends of Authority: The 1215 Seljuk Inscriptions of Sinop Citadel, Turkey’ dir. 

Tom Sinclair "Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological Survey" (1987-90) kitabının yazarıdır. Türk 
Tarihi üzerine olan doktorasını 1993 yılında Birmingham Üniversitesi’nden almıştır. Aynı yıl, Kıbrıs 
Üniversites’nde, Türk Tarihi Yardımcı Doçentliğini kazanmış ve 2006 yılında da doçent olmuştur. Çalışmalarıyla 
“Barrington Atlas of the Classical World" (2000)’e önemli katkılarda bulunmuştur. "From the Mediterranean to 
Iran in the Middle Ages: Pegolotti's Ayas-Tabriz Itinerary in its Commercial Context" kitabının yazarıdır.. 

Hugh Elton (Lisans 1986, Doktora Oxon 1990) Geç Roma Savaşımı ve Roma İmparatorluk Sınırları üzerine pek 
çok monograf yayınlamış, aynı zamanda M.S. 5. yy.’da Galya ve Hellenistik ve Roma Anadolu’sunda Bölgesellik 
üzerine makale derlemeleri düzenlemiştir. Şu anki araştırması, Kilikya ve Pontus’da yüzey araştırmalarını da 
içeren, Roma dönemi Anadolu arkeolojisi ve tarihi üzerinedir. Birkaç Amerikan üniversitesinde öğretim üyeliği 
yaptıktan sonra, 2001-2006 yılları arasında Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nde müdürlük yapmıştır. 2006 
yılından bu yana da, Kanada, Trent Üniversitesi Eskiçağ Tarihi ve Klasik Diller bölümünde ders vermektedir.   
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Chambrade, Marie-Laure, marie.chambrade@gmail.com 
C ̧inici, Ahmet, ahmet.cinici@gmail.com 
Comfort, Anthony, comfortam@gmail.com 
Crow, Jim, jim.crow@ed.ac.uk 
Dan, Anca, anca-cristina.dan@ens.fr 
Di Filippo, Francesco, francesco.difilippo@cnr.it 
Dinç, Rafet, Rafet_dinc@hotmail.com 
Durugönül, Serra, sdurugonul@gmail.com 
Efe, Turan, turan_efe@hotmail.com 
Elton, Hugh, hughelton@trentu.ca 
Harpster, Matthew, m.harpster@bham.ac.uk 
Iversen, Paul, paul.iversen@cwru.edu 
Kaplan, Deniz, kaplanarke@gmail.com 
Kryszeń, Adam, adam.kryszen@student.uw.edu.pl 
Külzer, Andreas, Andreas.Kuelzer@oeaw.ac.at 
Martino , Shannon, sacorbit@gmail.com 
Massa, Michele, m.massa@ucl.ac.uk 
Mitchell, Stephen, mitchank@gmail.com  
Mori, Lucia, lucia.mori@uniroma1.it 
Polla, Silvia, silvia.polla@fu-berlin.de 
Popovic, Mihailo, Mihailo.Popovic@oeaw.ac.at 
Redford, Scott, sredford@ku.edu.tr 
Robinson, Abby, abby.robinson2@gmail.com 
Şahoğlu, Vasıf, sahoglu@ankara.edu.tr  
Sayar, Mustafa Hamdi, msayar@gmail.com 
Shelestin, Vladimir, vladimir-shelestin@yandex.ru 
Sinclair , Tom, sinclair@ucy.ac.cy 
Slawisch, Anja, anja.slawisch@dainst.de 
Stoneman, Richard, richard14stoneman@btinternet.com 
Summers, Geoffrey, summersgd@gmail.com 
Talbert, Richard, J. A., talbert@email.unc.edu 
Talloen, Peter, peter.talloen@kuleuven.be 
Thompson, Glen L., glen.thompson@wlc.edu 
Turchetto, Jacopo, jacopo.turchetto@libero.it 
Vaessen, Rik, prp08rav@sheffield.ac.uk 
Vandeput, Lutgarde, lvandeput@biaatr.org 
Wilkinson, Toby, work@tobywilkinson.co.uk 
Wilson, Mark, markwilson@sevenchurches.org 
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