Prof. Dr. İlhan KAYAN
İlhan KAYAN, 12 Şubat 1946 tarihinde Ankara’da doğdu. İlköğrenimini Ankara’da Demirlibahçe İlkokulunda
1957 yılında tamamladı. Ortaokulu Etimesgut Ortaokulunda 1960 yılında bitirdi. 1964 yılında Ankara Atatürk
Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fiziki Coğrafya ve Jeoloji
Kürsüsü’nde öğrenime başladı. 1968 yılında lisans öğrenimini bitirip aynı Kürsüde üniversite asistanı olarak
göreve başladı. 1973 yılında “Mandalya Körfezi Doğusunda Jeomorfoloji Araştırmaları” adlı doktora tezini
tamamladı. Bundan sonra “Doktor Asistan” olarak Kürsüdeki görevine devam etti ve TÜBİTAK’ın desteklediği
“Muğla-Yatağan Çevresinin Jeomorfolojisi” adlı doçentlik tezini hazırladı.
1975 yılı sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nin Delaware Üniversitesi’nden sağladığı özel bir doktora
sonrası araştırma bursundan yararlanarak bu üniversitede çalışmalar yaptı. Burada bulunduğu ondört aylık
süre içinde Jeoloji Bölümüne bağlı olarak Delaware kıyılarında Holosen kıyı değişmeleri üzerine bir proje
hazırladı. Bir seri sondajlar yapılarak sürdürülen bu çalışma ABD’nde yayınlandı. Bu arada aynı üniversitenin
Coğrafya Bölümünde de uzaktan algılama konusunda doçentlik tez alanının ERTS-1 uydusundan alınan
görüntüleri üzerinde bir çalışma yaptı. Bu çalışma da daha sonra yurt dışında yayınlandı.
1977 yılında ABD’nden ve Türkiye’de Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden sağlanan maddi desteklerle
Troia’da (Truva, Çanakkale) sondajlı bir kıyı jeomorfolojisi araştırma projesinde çalıştı. Ekip olarak buradan
elde edilen verileri toparlayıp yayına hazırlamak amacıyla 1979 yılında tekrar ABD’ne gitti. Troia çalışmasının
sonuçları birçok İngilizce ve Türkçe yayına konu oldu.
1979 yılı sonunda, ABD dönüşü doçentlik sınavlarına girdi ve Üniversite Doçenti ünvanını kazandı. Bundan
sonra yine aynı Kürsüde, başta “Biyocoğrafya” ve “Jeomorfolojik Haritalama” konuları olmak üzere çeşitli ders,
seminer ve tez çalışmalarıyla öğretim faaliyeti yoğunlaştı.
1981 ve 1982 yıllarında Almanya’nın Tübingen Üniversitesi’nden sağladığı destekle Essen Üniversitesi Coğrafya
Bölümü’nden meslektaşlarıyla birlikte Alanya kıyılarında, kıyı jeomorfolojisinde yeni bir konu olan biyolojik
aşınma ve birikme şekilleri üzerinde çalıştı. Bu araştırmayı yayına hazırlamak amacıyla 1982 sonlarında
Almanya’ya gitti. Konu ile ilgili Almanca ve Türkçe yayınlar yaptı.
1983-1984 öğretim yılında 2547 Sayılı Kanunun 41. Maddesi uyarınca Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne
gönderildi. Bu fakültedeki öğretim görevi yanında Dekan Yardımcılığı ve vekilliği, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm
Başkanlığı, Fakülte Senato Temsilciliği görevlerini yaptı.
1984 yılında Fakültesine döndü ve eski derslerini okutmaya devam etti. 1985 yılı başında Coğrafya Bölümü
Başkan Yardımcılığına atandı. Bu görevi 1987 yılına kadar sürdü.
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1987 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim
Dalındaki profesör kadrosuna atanmak üzere
başvuruda bulundu ve bu kadroya atandı. Bunu
takiben Coğrafya Bölüm Başkanlığı görevine
getirildi. Bu görevden 1993 yılında bilimsel
çalışmalarına daha çok zaman ayırmak için
ayrıldı. Bundan başka 1988-1991 yılları arasında
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.
1981 yılından buyana daha çok arkeolog ve
prehistoryacı Türk ve yabancı bilim adamlarıyla
müşterek araştırma projelerinde Kuaterner ve
özellikle Holosen fiziki çevre değişmeleri
üzerine çalışmalar yapmaya devam etti. Bu
konudaki projelerinden başlıcaları şunlardır:

ABD'de

1981 ve 1982 yıllarında Datça yarımadasında, Eski Knidos antik kentinin kuruluş alanında fiziki coğrafya
araştırmaları yaptı. Kentin kuruluş ve gelişmesinde etkili olmuş doğal çevre özellikleri, deniz seviyesi ve kıyı
çizgisi değişmeleri üzerine hazırladığı çalışma yayınlanmıştır.
1982 yılında ABD kazı ekibine katılarak Sart’da (Salihli) arazi çalışmaları yaptı ve jeolojik-jeomorfolojik
araştırma sonuçlarını bir rapor halinde Kazı Başkanlığına sundu.
1983 yılından beri Tübingen Üniversitesi (Almanya) Prehistorya Enstitüsü tarafından yürütülen Troia araştırmakazı projesinde coğrafya, paleocoğrafya rekonstrüksiyonları ve jeoarkeoloji konularında çalışmaktadır. Benzer
şekilde 1989 yılından beri Avusturya Arkeoloji Enstitüsünün Efes kazı-araştırma projesinde çalışmalar yaptı.
1983 yılında Troia yakınındaki Beşige
(Yeniköy) kıyı düzlüğü ve çevresinde
arkeolojik araştırma ve kazı çalışmaları
yapmaya başlayan Almanya’nın Tübingen
Üniversitesi bilim heyetine davet edildi.
Buradaki çalışmaları 1988 yılına kadar sürdü.
Alüvyal jeomorfolojik gelişim, yerel deniz
seviyesi ve kıyı çizgisi değişmeleri, bunun
arkeolojik yerleşme yerleri ve arazi kullanımı
üzerine etkileri gibi konularda sığ el sondajları
yaparak burada sürdürdüğü çalışmalar ona
çok
kıymetli
tecrübeler
kazandırdı.
Araştırmalarının sonuçlarını birçok bilimsel
toplantıda bildiriler, konferanslar olarak
sundu. Bunlar arasında Türkiye’deki yıllık
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde
Uluslararası Kazı Sempozyumları, 1987 yılında
asistanlık yılları (1975 Yılı).
Kanada’da yapılan IX. INQUA (International
Union for Quaternary Research) Kongresi,
yine 1987 yılında Almanya’nın Tübingen Üniversitesi’nde özel bir konferans sayılabilir. Tebliğ yayınları dışında,
Beşige çalışması daha geniş olarak 1991 de Almanya’da yayınlandı.
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Beşige’de çalışan Alman Arkeoloji heyeti 1988 de Troia’ya geçti. Daha geniş bir kadro ile uluslararası bir nitelik
kazanarak ve çok daha geniş imkânlarla başlatılan bu projede, Beşige’de kazandığı tecrübe ve kazı heyeti
içinde edindiği olumlu
konum sayesinde, çok daha
iyi imkânlarla çalışmaları
devam
etti.
Alman
Mercedes firmasının kazıya
bağışladığı bir iş makinesine
bağlanarak
kullanılan
değerli bir sondaj makinesi
onun ihtiyaç ve isteklerine
göre
hazırlandı.
Kazı
kampında
bulunduğu
süreler
içinde
makine
bütünüyle
onun
çalışmalarına tahsis edildi.
Bununla 21 m ye kadar
inerek
gerçekleştirilen
sondajlar ve alınan örnekler
üzerinde yapılan teknik
inceleme ve analizler çok
değerli bilgiler kazandırmıştır. ABD ve Almanya’da yapılan radyokarbon tarihlendirmeleri, Troia’nın kültür
dönemlerine paralel olarak doğal çevrede, özellikle kıyı çizgisinde ve arazi kullanımında meydana gelen
değişmeleri aydınlatma, farklı dönemler
için paleocoğrafya haritaları çizme
imkânı verdi. Bugün dünyada bu şekilde
yapılan çalışmaların sayısı çok azdır ve
elde edilen sonuçlar büyük değer
taşımaktadır. Daha sonra ABD’den
eskiden işbirliği yaptığı meslektaşları, tek
başına yürüttüğü bu çalışmalara katılmak
için büyük istek gösterdiler. Onların
sağladıkları
C14
yöntemi
ile
tarihlendirme
gibi
pahalı
analiz
katkılarıyla bazı çalışmalarına katılmaları
kabul edilmiştir. Giderek genişleyen bir
çerçeve içinde Troia çalışmaları halen
sürmektedir. Son yıllarda arkeoloji
alanında çok tartışılan bazı özel konular
üzerinde durulmuş ve bunlarla ilgili
yayınlar yapılmıştır. Troia çevresinin
Hatay – Titus tüneli
paleocoğrafik gelişimi içinde, özellikle
Bronz çağında liman olarak kullanıldığı
düşünülen alanlarla ilgili değerlendirmeleri büyük ilgi gördü. İlhan KAYAN’ın Troia yakın çevresindeki alüvyal
düzlükler altında prehistorik yüzeylerin belirlenmesi konusundaki araştırmaları giderek yoğunlaştı. Bu konuya
verilen önem nedeniyle, talebi üzerine Proje Yönetimi 1996 yılında ekibine yeni bir sondaj takımı aldı.
Kompresörle çalışan bu takım sayesinde alüvyon katmanlarından daha düzenli, karışmamış örnekler
alınabilmesi ve daha ayrıntılı, hassas ölçüm ve değerlendirmeler yapılabilmesi mümkün oldu. Bu sondaj takımı,
bağış olarak Bölümüne verildiği için başka yerlerdeki çalışmalarda da kullanılmaya başlandı. Bunlar arasında
İzmir çevresinde Bayraklı, Ulucak, Urla gibi arkeolojik alanlarda öğrencileriyle yaptığı sondaj çalışmaları ve
Altınova’da (Ayvalık) Oxford Üniversitesinden meslektaşlarıyla sürdürdüğü daha kapsamlı jeo-arkeoloji,
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paleocoğrafya projesi sayılabilir.
Bu arada 1984 yılında Türk ve Fransız
prehistoryacılarla Antalya çevresindeki tarih
öncesi yerleşme yerleri, özellikle mağara
yerleşmeleri üzerine bir araştırma projesine
katıldı. Başta Karain mağarası olmak üzere
bu çevredeki mağara oluşumu ve özellikleri
ile prehistorik çağlarda kullanılma imkânları
arasındaki ilişkiler üzerine hazırladığı raporu
yayınlanmıştır.
1985 yılında İstanbul’daki Hollanda Tarih ve
Arkeoloji
Enstitüsü
adına
başlatılan
Güneydoğu Marmara Bölgesi prehistorik
yüzey araştırmalarına katıldı. İlk yıla ait
değerlendirmeleri Kazı Sonuçları Bildiri
Aliağa Ege Gübre Höyüğü

Kitabında yayınlandı.
Bu proje sonraki yıllarda, Orhangazi’deki
Ilıpınar höyüğünde kazılarla devam etti.
Burada da, günümüzden 7000 yıl öncelere
kadar giden höyüğün
ilk kültür
katmanlarının üzerinde kurulduğu yüzeyi,
bu dönemin doğal çevre özelliklerini
belirlemeye yönelik sondaj çalışmaları
yaptı. Bu konuda Hollanda’da bir
konferans verdi ve ayrıntılı olarak
hazırladığı rapor yayınlandı.
1987 yılında Kanada’da çalışmalarıyla ilgili
olarak verdiği bildiri, eskiden işbirliği
yaptığı meslektaşlarının ilgisini çekti ve
yeni proje önerileri getirdi. Bu sayede Ege
Üniversitesi Coğrafya Bölümü’ne el sondajları için Hollanda’dan bir alet takımını bağış yoluyla sağladı. Bu
başlangıçla 1989 yılından itibaren bu
defa Avusturya Arkeoloji Enstitüsünün
Efes kazı-araştırma projesinde görev aldı
ve Efes antik kenti çevresindeki doğal
çevre değişmeleri üzerine yeni bir
müşterek araştırma projesine girişti.
Troia tecrübelerinin ışığında bu büyük
proje daha hızlı gelişti. Amerikalı ve
Alman meslektaşlarıyla birlikte buradaki
çalışmaları
sürmektedir.
1995
sonlarında Avusturya’lıların Efes’teki
çalışmalarının 100. yılını kutlamak üzere
Viyana’da düzenlenen sempozyumda
bir bildiri verdi.
1987

ve

1990

yıllarında

Essen
4
Bafa Gölü

Üniversitesi (Almanya) Coğrafya Bölümünde biyojenetik kıyı şekilleri üzerinde çalıştı ve Tübingen Atlas Projesi
kapsamında, Alanya kıyılarında bu konuda araştırma ve yayınlar yaptı. Ayrıca bir CNRS projesine katılarak
benzer konuda Hatay kıyılarında çalışma ve yayınlar yaptı.
Bugüne kadar sondaj örneklerinin analizleri yurt dışında yapılıyordu. Bunlardan C 14 gibi bazı analizler için bu
hâlâ gereklidir. Ancak bazı sedimantolojik analizlerin (kum, çakıl analizleri gibi) burada, Bölümünde yapılması
mümkündü. Bu konudaki istek ve önerilerini dikkate alan Fakülte ve Rektörlüğünün destekleri ile Bölümünde
bir sedimantoloji laboratuvarı kuruldu. Konuya ilgi duyan araştırma görevlisi ve öğrencileriyle burada
sedimantolojik
analizlerden
bazılarını yapabilmenin getirdiği
olanaklarla, daha sonraki girdiği
bazı yeni projelerin analizlerini
de bu laboratuvarda yapmakla
çalışmalar için gerekli araçgereç ihtiyaçları sağlanarak,
laboratuvar için gelişme olanağı
oluştu. Prof. Dr. İlhan Kayan’ın
Troia ve Efes projelerindeki
örnek çalışmaları, arkeoloji
camiasında dikkat çekmiş ve bu
çalışmaları
kendi
kazı
alanlarında görmek isteyen
diğer yerli ve yabancı kazı
ekiplerinin davetiyle çalışılan
proje sayısı giderek artmıştır.
Yukarıda belirtilenler dışında,
İzmir
çevresinde
çalışan
arkeolog arkadaşlarının ısrarlı davetleri
ile Altınova, Panaztepe (Menemen),
Bayraklı (İzmir), Klaros (İzmir güneyi),
Metropolis ve daha uzakta Kelenderis,
Göllüdağ
gibi
antik
yerleşme
yerlerinde küçük çapta çalışmaları
oldu. Coğrafyanın insan-doğal çevre
ilişkisini inceleme ve değerlendirme
yaklaşımı, İlhan Kayan’ın arkeolojik
yerleşme yerlerindeki çalışmalarının
temel nedeni sayılır.
Bu arada önemli bir konu da bu
çalışmaları ve kurulan düzeni devam
ettirecek gençlerin seçimi oldu. Bunun
üzerinde titizlikle durdu. Bu nedenle
sayıları az olmakla birlikte, konuya ilgi
duyan genç elemanları yetiştirdi.

Troia

Bu arada, çoğalan çalışma yerlerinden
hızla biriken sondaj verilerinin değerlendirilmesinde zorlanmaya başlaması, bilgisayar kullanmasını gerekli hale
getirdi. Bugüne kadar yaptığı bütün sondajlara ait bilgileri bilgisayara işlemesi birkaç yılını aldı. Bu durum
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yayınlarının gecikmesine neden olmakla birlikte, verilerin sağlam bir temele oturtulması ve kayıp vermeden
onları kullanıp değerlendirme imkânının hazırlanması bakımından çok yararlı oldu.
Çalışılan bütün alanlara ait sediman örneklerinin çok düzenli olarak korunduğu ve aynı şekilde delgi sondaj
çalışmalarında kullanılan el burgusu takımları dışında, 4 kompresör ve alüvyal karakterli sedimanlar içinde 50
metre derinlere kadar inip örnek alma olanağına sahip bağlantı ve uçlar ile gerekli diğer ekipmanın düzenli
olarak bulundurulduğu iki büyük depo-laboratuvar da yine Prof. Dr. İlhan Kayan’ın öncülüğünde oluşturuldu.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde lisans düzeyinde Jeomorfoloji, Hidrografya, Bitki
Coğrafyası, Türkiye Jeomorfolojisi, Türkiye Paleocoğrafyası, Alüvyal Jeomorfoloji; yüksek lisans ve doktora
düzeyinde ise Kuaterner Paleocoğrafyası, Jeoarkeoloji derslerini okuttu, Bölümdeki düzenleme çerçevesinde
seminer ve tez çalışmalarını yönetti. Fiziki Coğrafya alanında açılan yüksek lisans ve doktora programlarında
da daha çok araştırmalarıyla ilişkili konularda ders ve uygulamalar yaptı.
Çoğunlukla kıyı jeomorfolojisi, paleocoğrafya ve jeoarkeoloji konularında ve yurt dışında olmak üzere, 70’in
üzerinde araştırmaya dayalı makale yayını bulunmaktadır. Güncel olarak kazı projelerine bağlı çalışmaları ve bu
çalışmalardan sağladığı veri birikimini değerlendirmeleri sürmektedir.

EGE COĞRAFYA

Prof. Dr. İlhan Kayan’ın akademik yaşamında 1968 lisans öğrenimini, 1973 doktora tezini tamamladığı, 1979
doçentlik ünvanını kazandığı, 1987 ise profesör olduğu yıllardır. Bunun yanında 1983-1984 yılları Selçuk
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Dekan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Senato
Temsilciliği görevlerini yaptığı dönemdir. İlhan Kayan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde
1984-1987 yılları arasında Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 1987 yılından itibaren Ege
Üniversitesi’nde akademik yaşamına devam eden Prof. Dr. İlhan Kayan, Edebiyat Fakültesi’nde 1987-1993 ve
1999-2005 yılları arasında Coğrafya Bölüm Başkanlığı, 1993-1999 ve 2006-2009 yılları arasında Fiziki Coğrafya
Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 2000-2003 ve 2008-2011 yılları arasında Ege Üniversitesi Senato Üyesi
olarak görev yapan Prof. Dr. İlhan Kayan, 2008-2011 yılları arasında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürlüğü yapmıştır.
Hazırlayan: Prof. Dr. Ertuğ ÖNER
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