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“Ok Uçları Çalıştayı” düzenleme gerekliliğine, “İstanbul Üniversitesi Nif Dağı Araştırma ve Kazı 

Projesi” kapsamında 2006 yılından bu yana Bakanlar Kurulu Kararı’yla ve Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın izniyle başkanlığımda yürütülen “İzmir İli Nif Dağı Kazısı”nda ilk günden beri 

bulduğumuz farklı tip ve boyuttaki ok uçları başlıca etmen olmuştur.  

İzmir İlinin doğusunda, dört ilçenin sınırları içinde yer alan Nif Dağı’nda dört mevkide 

çalışmaktayız: Karamattepe, Ballıcaoluk, Dağkızılca ve Başpınar.  

Kazılarımızda gün ışığına kavuşan çeşitli ve bazıları nadir hâttâ eşsiz buluntular arasında ok uçları 

hem sayıca fazlalığı hem de belirli dönemlere tarihlendirilebilen kontekstleriyle çok özel bir yer 

tutmaktadır.   

Başta Karamattepe olmak üzere, çalışma alanlarımızda bulunan, birkaçı bronz çoğu demir 

malzemeden yapılmış yüzlerce ok ucu, günü gününe temizlenerek, onarımı, koruması ve çizimi 

gerçekleştirildikten sonra ayrıntılı değerlendirilmiştir. 

Özellikle Karamattepe kazı alanımızda ele geçen, ok uçlarının üretimine ilişkin metalürjik veriler 

bazı bilinenlere yeni bakış açıları kazandırması yanı sıra, Batı Anadolu tarihinde birçok bilinmeze 

de ışık tutmaktadır.  

Nif Dağı kazılarımızda bulunan ok uçları, bizi 2012 yılında Nif Dağı Kazı Evi etkinliklerimiz 

çerçevesinde “Ok Uçları, Yay ve Okçuluk” konulu bir gün boyu süren bir Sempozyum ve Ok - Yay 

Sergisi düzenlemeye yönlendirmiştir. Ve 2012 yılından beri, başta Dağkızılca / Torbalı ve Vişneli / 

Kemalpaşa olmak üzere Nif Dağı’ndaki çevre köylerin halkına Okçuluk Eğitimi verilmektedir. 

Özellikle çocuk ve gençlerin ilgi gösterdiği bu etkinliğimizi, bizi büyük bir özveriyle, yıllardır 

karşılık beklemeden destekleyen Okçuluk Antrenörü, 1997 Balkan Gençler Okçuluk Şampiyonu 

Sayın Aysel Babagür’e borçluyuz.  

Bu Çalıştayımızda, imalatından kullanımına ve biçiminden tarihinin belirlenmesine kadar birçok 

soruyu ve cevabı içeren ok uçlarını, başlangıcından Orta Çağ sonuna dek geniş bir zaman 

yelpazesinde, arkeolojik kazılarda bulunmuş benzer ve farklı örnekleriyle, kontekstleri içinde 

değerlendirerek, meslektaşlarımızla bir arada irdeleme fırsatı bulacağımızı ümit ediyor; özellikle 

terminoloji, tarihlendirme, üretim, tipoloji ve işlev sorunlarına çözüm sağlayacak ortak bir görüşe 

varılacağı ve verimli sonuçlara ulaşılacağı inancıyla, tüm katılımcılara başarılar diliyorum. 

“Ok Uçları Çalıştayı”mıza destek ve emek veren herkese, ilgi gösterip katılan değerli bilim 

insanlarına ve gelen izleyicilere içten teşekkür ediyorum.  


