Batı Anadolu’nun Tarih
Öncesi Dönemleri Gün
Işığına Çıkıyor
Urla Yarımadası Prehistorik Kazı ve Araştırmalar
Projesi, Liman Tepe kara ve su altı çalışmaları,
Çeşme Bağlararası Kazıları ve disiplinler arası altaraştırmalardan oluşmaktadır. Proje çerçevesinde
Kalkolitik Çağ’dan Geç Tunç sonuna kadar Urla
Yarımadası’nın sosyo-ekonomik, politik ve kültürel
gelişimi ortaya konularak, bölgenin çevre kültür
bölgeleri ile olan dinamik ilişkilerinin anlaşılması
amaçlanmıştır. Kazı ve araştırmalarda, Anadolu
kültürlerinin Ege kültürleri üzerindeki ağırlığı somut
verilerle ortaya konmuş ve gelecekte yürütülecek
bilimsel çalışmalar için de altyapı olanakları
sağlanmıştır.
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Projenin Amacı ve Önemi
Batı Anadolu kültür bölgesi içerisinde oldukça önemli ve stratejik bir konuma
sahip olan ve önemli ticaret yolları üzerinde yer alan Urla yarımadasındaki tarih
öncesi yerleşimlere ait kalıntıların araştırılması yoluyla bölgenin, tarih öncesi
dönemlerdeki kültürel yapısı, bu yapının zaman içindeki değişimi ve değişime
yol açan etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Proje sayesinde Anadolu
kültürlerinin Ege kültürleri üzerindeki ağırlığı somut verilerle ortaya konmaya
başlanmış ve konu ile ilgili birçok yeni sorunun sorulması sağlanmıştır.
Gerçekleştirilen jeomorfolojik çalışmalar ve su altı kazıları, Batı Anadolu sahil
şeridinde antik dönemlerden bu yana kıyı çizgisinde meydana gelen büyük
değişiklikleri gözler önüne sererek, özellikle kıyılarda yapılan arkeolojik çalışmalarda,
geçmiş kültürlerin daha iyi anlaşılması için jeomorfolojik çalışmaların çok önemli
bir gereklilik olduğu bir kez daha ortaya konmuştur.
Liman Tepe ve Çeşme - Bağlararası’ndaki kazılar, aynı dönemlerde iskan
edilmiş, birbirinden yaklaşık 50 km. uzakta yer alan yerleşimin benzerliklerini ve
farklılıklarını ortaya koyarak bu konu ile ilgili yeni perspektifler sunmuştur.
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