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31 Mayıs – 01 Haziran tarihleri arasında Koç Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Koç Üniversitesi 

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi işbirliği ile “Across the Border: Late Bronze-Iron Age 

Relations Between Syria and Anatolia” isimli uluslararası bir arkeoloji sempozyumu 

gerçekleştirildi. Sempozyumda Suriye ve Türkiye‟de yapılan arkeolojik çalışmalar ilk kez ortak 

bir çatı altında değerlendirildi. Farklı milletlerden dünyaca bilinen 30 araştırmacının katıldığı 

sempozyumda tunç ve demir çağlarında Anadolu ve Suriye kültürleri arasındaki ilişkinin 

boyutunu inceleyen sunumlar yapıldı. 

Son yıllarda Türkiye‟de ve Suriye„de ortaya çıkarılan yeni arkeolojik bulguların tartışmaya 

açıldığı sempozyumda, yeterli arkeolojik bilginin eksikliğinden dolayı Karanlık Çağ olarak 

adlandırılan M.Ö 1200-1000 dönemleri üzerine verilen bildiriler, kültürler arası ilişkiler ve Hitit 

İmparatorluğu‟nun yıkılması ile birlikte Yakın Doğu‟da ortaya çıkan yeni krallık yapılanmaları, 

alanında öncü akademisyenler tarafından değerlendirildi.  

Koç Üniversitesi adına Prof. Dr. K. Aslıhan Yener tarafından organize edilen bu çalışmanın iki 

yıl sonra tekrar edilmesi ve yeni bilgilerin ortak bir platformda tekrar paylaşılması kararı 

alındı. Türkiye ve Suriye arasında gelişen yakın ilişkilerin bir yansıması olarak 

değerlendirebilecek bu gelişme ile birlikte, ikinci sempozyumun Suriye‟de yapılması 

planlanıyor. 

Koç Üniversitesi Arkeolojik araştırmalarından biri olan Tell Atchana/Alalakh‟ın antik kenti ile 

ilgili bir fotoğraf sergisinin de yer aldığı sempozyumda ayrıca Koç Üniversitesi Yayınları‟nın ilk 

arkeoloji kitabı tanıtıldı.  

 
KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARININ İLK ARKEOLOJİ KİTABI 
 
Prof. Yener‟in editörlüğünü/derlemesini yaptığı ve kendi makalelerinin yer aldığı kitap; Amik 
Ovası'nda, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Alalakh antik kentinin 2003-2004 sezonu kazı 
raporlarını içeriyor. Prof Dr. Aslıhan Yener‟in "Tell Atchana, Ancient Alalakh, Volume 1: The 
2003-2004 Excavation Seasons‟‟ isimli derlemesine antik Alalakh kentinde çalışan uzman 
arkeolog ve akademisyenler katkıda bulundu. Bu önemli arkeolojik çalışma Koç Yayınları'nın 
ilk Arkeoloji yayını olup Ege Yayınları ile işbirliği içinde hazırlandı.   
  
Kitap, 2000 yılından beri devam eden araştırmaların 2003-2004 yıllarını kapsayan bölümünü 

içeriyor. Önümüzdeki süre zarfında kazı çalışmalarının ilerlemesiyle kitabın yeni ciltlerinin de 

hazırlanması planlanıyor. Alalakh antik kenti özellikle M.Ö 2000‟de Ege, Anadolu ve Suriye 

medeniyetleri arasındaki ilişkilerin anlaşılabilmesi açısından büyük önem taşıyor. 


