SÜMER ATASOY, Amisos, Karadeniz K~y~s~ nda Antik Bir Kent, Samsun
1997, 132 sayfa, 7 harita, 3 plan, 6 kesit çizimi, 6 tablo ve 56 foto~raf:
Bu yaz~da tan~taca~~m~z kitap, ~stanbul Üniversitesi'nde haz~rlanm~~~bir doktora tezinin
"gözden geçirilip gerekli dilzeltmeler yap~lm~~~~eklidir" ve L Giri~, Il. Amisos'un Arkaik ;e Klasik
Çaglan, ~li, Amisos'un Helenistik ve Roma Çaglan, IV. Sonuç, V. ~ngilizce özet, VL K~saltmalar
ve VIL Kaynakça olmak üzere 7 bölümden olu~maktad~ r.
Kitab~n 2-14.sayfalan aras~ nda yer alan Giri~~ ba~l~ kl~~ 1. bölümü 2 k~s~ m halinde
düzenlenmi~tir. liaradeniz'de Grek Kolonizasyonu ba~l~kl~~birinci k~s~mda yazar, Karadeniz'de
Grekler'in gerçekle~ tirdikleri kolonizasyon hareketinin nedenlerini ve sürecini belirterek,
kolonizasyonun bu süreç içinde geçirdi~i evreleri incelemi~tir. Amisos'un da, bu arada, bir
koloni ~ehri olarak i.Ö. 6. yüzy~l~n ilk yans~ndaki ~ kinci Kolonizasyon zaman~nda kuruldu~unu
belirten yazar, kolonizasyon sonucunda Ege Dünyas~~ile Karadeniz aras~ nda s~k~~bir ticaretin
olu~tu~unu vurgulam~~ur. Ayr~ca, bu k~s~m Karadenifde Grek Koloni ~ehirlerinin Kurulu~~
Tarihleri ba~l~kl~~bir tablo (Tablo 1) ile de desteklenerek okuyucu için büyük bir kolayl~ k
sa~lanm~~t~r. Ancak, burada dikkati çeken ilginç bir nokta, Akalan Kalesi'nde bulunmu~~olan
yaban keçisi sti/indeki oinokhoe parças~ n~n söz konusu tabloda Amisos'un kurulu~una ait en
erken arkeolojik buluntu olarak belirtilmi~~olmas~d~r.
Ara~t~rmalara Genel Bir Bak~~~ba~l~kl~~ikinci k~s~mda ise. Karadeniz'in tüm k~y~lar~ nda ve
özellikle Türkiye'nin Karadeniz k~y~lar~ nda günümüze kadar yap~lm~~~ara~t~rmalar toplu olarak
sunulmu~ tur. Ancak, yazar bu bölümde J.A. Dengate I ve M. e~zsait2 taraf~ ndan Samsun
bölgesinde yap~lm~~~olan yüzey ara~urmalann~~de~erlendirmeye almam~~t~r.
Kitab~n 16-73. sayfalar~~aras~nda yer alan A~nisos'un Arkaik ve Klasik Çaglan ba~l~kl~~Il.
bölümü 5 k~s~m halinde düzenlenmi~tir. Amisos Yöresinde Greklerden önceki Yerle~imler ye
Halk ba~l~ kl~~ birinci k~s~ mda bugünkü Samsun ili s~ n~rlar~~içindeki ala~~~konu edilerek.
Amisos'un kuruldu~u tarihe kadar geçen Mezolitik, Geç Kalkolitik, ~ lk Tunç, Orta Tunç, Son
Tunç ve Demir ça~lar~~ile bu dönemlere ait kaz~~yap~lm~~~ve yüzey ara~t~rmalar~~ile saptanm~~~
eski yerle~melerden ve bunlar~n istatistiki bilgilerinden bahsedilmi~tir.
Co~rafi Durum ba~l~ kl~~ikinci k~sm~nda yazar, Amisos'un yer ald~~~~bölgenin iklimi, bitki
örtüsü, hayvanc~l~~~-bahkç~l~~~~ile akarsulan ve yeralt~~zenginlikleri hakk~nda bilgiler vermi~tir.
Kentin Kurulu~u ve Ad~~ ba~l~ kl~~üçüncü k~s~mda Amisos antik kentinin kurulu~~tarihi ve
ad~ n~n kökeni, antik kaynaklar ile arkeolojik veriler de~erlendirilerek taru~~lm~~ur. Yazar daha
önce Tablo l'de belirtti~ini, Amisos'un Kurulu~unu Destekleyen Buluntular isimli Tablo 4'te de
tekrarlayarak, Akalan Kalesi'nde ele geçmi~~olan ve ~.Ö. 600 y~llanna tarildendirilen yaban keçisi
stifindeki oinokhoe parçalar~n~ n, Miletos veya Rodos özellikleri göstermesi nedeniyle, Amisos ile
çok yak~n bir ili~ki oldu~unu ileri
Akalan Kalesi aras~ nda -bu yerle~imlerin kurulu~lar~~ile
sürmü~tür. Ayr~ca, Akalan Kalesi'nde ele geçen pi~mi~~toprak mimari levhalann Grek etkisi
J.A. Dengate, "A Site Survey Along the South Shore of Black Sea", The P~-oocedings of the
Xth International Cong~-ess of Classical Archaeology, 1978, s. 245-258.
2 M. özsait, "1986 Y~l~~Amasya-Ladik Çevresi Tarihöncesi Ara~t~rmalar~" V. Ara~t~rma
Sonuçlar~~Toplant~s~~II, 1988, s. 239-256.
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gösterdi~ini belirten yazar, söz konusu oinokhoe parçalar~~ ile pi~mi~~toprak mimari levhalar~~
arkeolojik kan~ tlar olarak de~erlendirerek, Amisos'a gelen Phokaial~ lar'~ n, Miletoslularla
birlikte, Akalan Kalesi'ni ~.Ö. 6. yüzy~l ortalar~nda kurduklar~n~~ve bu kurulu~un kuzey—güney
ticaret yolu üzerinde denetim amac~~güttü~ünü iddia etmi~tir. Ancak, söz konusu arkeolojik
buluntular, Akalan'~ n kolonistler taraf~ ndan kuruldu~u iddias~ n~~ destekleyecek nitelikte
de~ildir. Öncelikle ~unu belirtmeliyim ki, Akalan'da ele geçmi~~en önemli ve say~ca en fazla olan
çanak-çömlek grubu yaban keçisi stilindeki oinokhoe parçalar~~ de~il, Ali~ar IV gelene~indeki
boya bezekli çanak-çömleklerdir. 1.0. 6. yüzy~ l~ n ba~lar~na tarihlendirilen bu çanak-çömlek
parçalar~~ Akalan Kalesi'ni kurmu~~ve burada ya~am~~~insanlar~ n bölgenin yerli halk~~
olabilece~ine i~aret etmektedir. Çünkü, bölgede gerçekle~tirilen kaz~ lar ve yüzey
ara~t~rmalar~ nda benzer çanak-çömlekler Sinop 3, Alaçam-Sivritepe4, ~ ltiztepe5, Tekkek~5y6 ve
Vezirköprii-Oymaa~aç Höyf~ k'te7 ele geçmi~tir. Bu durumda, Akalan'~, ~ .Ö. 7. yüzy~lda bölgede
büyük bir huzursuzluk ortam~~olu~turan Kimmerler'e kar~~~korunmak için, büyük olas~l~kla bir
k~s~m yerli halk~n kurmu~~oldu~unu söyleyebiliriz. Ayr~ca, pi~mi~~toprak mimari levhalar, yazann
belirtti~i ~ekilde baz~~Grek etkileri yans~tmalanna kar~~ n, gelenek olarak, Ali~ar IV stilindeki
boya bezekli çanak-çömlek parçalar~~gibi Orta Anadolu'ya ba~l~l~ k gösterirler. Çünkü, pi~mi~~
toprak levhalara Akalan'~n ku~~uçumu 140-150 km. güneydeki Pazarl~~Kalesi'nde de rastlanmas~,
Pazarl~'n~ n mimari anlay~~~aç~s~ ndan ve boya bezekli çanak-çömlek bak~ m~ ndan Akalan ile
benzerlikleri, Akalan'~ n kolonistler taraf~ ndan kurulmu~~bir kale oldu~u varsarm~m oldukça
zay~flatmaktad~r. Ayr~ca. Akala~~'da bulunmu~~ve buraya büyük bir olas~hIda kuzeyden. Karadeniz
yoluyla gelmi~~olan yaban keçisi stilindeki oinokhoe parçalann~ n, zay~f bir olas~l~k bile olsa, kara
yoluyla baudan gelmi~~olabilece~i de dü~ünülmelidir. Çünkü, Kayseri yak~nlar~ ndaki Fraktin
Höri~ii 8 ile Zile yak~nlar~ ndaki Ma~at Hörik'te° ele geçmi~~Miken kaplan Ege Dünyas~~ ile
Anadolu aras~ nda eskiden beri var olan ticaretin yaln~zca deniz yoluyla yap~lmad~~~ n~~
göstermektedir. Ayr~ca, Akalan Kalesi Amisos'a gelen Phokaial~lar taraf~ ndan Miletoslularla
birlikte kuruldu ise niçin burada ç~kan Ali~ar IV gelene~indeki boya bezekli çanak-çömlekler ile
pi~mi~~toprak mimari levhalar Amisos'ta ~imdiye de~in ele geçmemi~tir? Bütün bu sorunlar
yazar~ n Akalan Kalesi' nin kurulu~u hakk~ ndaki varsarm~ n~ n oldukça tart~~mal~~ oldu~unu
göstermektedir.
Kahnulara Göre ~ehrin Yay~bm Alan~~ ba~l~ kl~~dördüncü k~sm~ nda günümüze kadar ayakta
kalm~~~mimari kal~ nt~lar de~erlendirilerek antik kentin yerle~me düzeni ile yay~lma alan~~

3 E. Akurgal, Ph~ygische Kunst, Ankara 1955, taf. 33.
4 J.A. Dengate, ayn~~eser, s. 248, f~g. III/1, pl. 65/3.
5 . Bilgi, "~kiztepe Kaz~lar~~~~~~~1993 Dönemi Sonuçlar~" XV/. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~~I,
1995, s. 142, res. 26.
6 K. Kökten, N. özgik ve T. ik,
özg"1940 ve 1941 Y~llar~ nda Türk Tarih Kurumu
Taraf~ ndan Yap~lan Samsun Bölgesi Kaz~lar~~Hakk~nda ~ lk K~sa Rapor" Belleten IX/35, 1945, s.
384, lev. V1/7. Tekkeköy'de ele geçmi~~ve Tahsin (»güç taraf~ndan Eski Tunç Ça~~~l~t,yal~s~~
olarak de~erlendirilmi~~olan bu çanak-çömlek parças~~~~~~~~ kiztepe'de yak~n y~llarda bulunan Geç
Demir Ça~~~boya bezekli çanak-çömleklerinin özellikle birisi (Ö. Bilgi, ayn~~eser, res. 26 alttaki
parça) ile bezeme aç~s~ndan çok benze~mesi Tekkeköy parças~n~n da büyük olas~l~kla Geç Demir
Ça~~ na ait oldu~una i~aret etmektedir.
Dengate, ayn~~eser, s. 249, lig. 111/2, pl. 65/5.
8 N. Ozgilç, "Frakdin Eserleri", Belleten XI/75, 1955, s. 297.
9 T. Ozgiiç, Ma~at Höyük Kaz~lar~~ve Çevresindeki Ara~t~rmalar, Ankara 1978, s. 15, lev. 8384.
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üzerinde durulmu~tur. Amisos'un savunma sistemi izlenerek kentin suriçi ve surd~~~~kal~nt~lar~~
incelenmi~tir. Antik liman, a~a~~~~ehir, tiyatro ve nekropol~in sur d~~~ nda yer ald~~~~saptanm~~~ve
buralann lokalizasyonlan için öneriler sunulmu~tur.
Genel Siyasal Görünüm ba~l~ kl~~be~inci ve son k~s~mda ise Amisos.un ~.Ö. 6. yüzy~ldan
ba~layarak Hellenistik Ça~.a kadar olan dönemdeki siyasi yap~s~~incelenmi~tir.
Kitab~ n 75-105. sayfalar~~aras~nda yer alan Amisos'un Hellenistik ve Roma Çaglan ba~l~kl~~
III. bölümünün ilk k~sm~~olan Siyasal Görünüm 'de kentin Hellenistik ve Roma ça~lar~ndaki
siyasi yap~s~~ antik kaynaklara dayamlarak incelenmi~tir. Ticaret re Endüstri ba~l~ kl~~ikinci
k~s~mda ise, Hellenistik ve Roma ça~lar~ ndaki sosyo-ekonomik durum sikkeler, yaz~tlar ve pi~mi~~
toprak heykelcikler de~erlendirilerek ortaya konmu~tur.
Kitab~n 106-108. sayfalar~~ aras~nda yer alan Sonuç ba~l~kl~~dördüncü bölümünde yazar, ilk
üç bölümde ortaya koydu~u verilere ve ileri sürdü~ü varsaym~lara dayanarak vard~~~~sonuçlar~~
aç~ klam~~t~ r. Bugünkü Samsun kentinin içinde yer alan Arnisos'un antik ça~da oldukça geli~mi~~
bir koloni ~ehri olmas~n~n, deniz ve kara ticaret yollanmn kesi~ti~i bir yerde bulunmas~ndan ve
civar~ ndaki zengin do~al kaynaklara sahip olmas~ndan ileri geldi~i vurgulanm~~ur. Samsun'un
da bu nedenlerle günümüzde canl~~bir ticaret ~ehri oldu~u belirtilmi~tir.
Kitab~ n 109-118. sayfalar~~ aras~ nda ~ngilizce Özet, 119-132. sayfalar~~ aras~ nda ise
K~saltmalar ile Kaynakça bölümleri yer almaktad~r.
Sonuç olarak, bu kitap Anadolu arkeolojisinde önemli bir bo~lu~u doldurmaktad~ r. Yak~n
y~llara de~in ülkemizin az ara~t~r~ lan bölgelerinden biri olan Karadeniz Bölgesi'nin özellikle orta
bölümünde artmaya ba~layan bilimsel ara~t~rmalar~ n bir sonucu olan bu kitap, kimi tart~~mal~~
görü~lere kar~~n yararl~~bir eser niteli~indedir. Kitab~n okuyucuya zevk veren üst düzeydeki bask~~
kalitesi ise, özel sektörün arkeolojiye vermeye ba~lad~~~~deste~in güzel bir iirunüdür.

~EVKET DÖNMEZ

-

'

)1;

Prof. Dr. Co~kun Alptekin
1942-1998

