HASAN BAHAR, Demirça~mda Konya ve Çevresi, Selçuk üniversitesi'ni
Ya~atma ve Geli~tirme Vakf~~Yay~nlar~, Konya 1999, 94 sayfa, 4 tablo, renkli
foto~raflar ve çizimlerden olu~an 50 levha ile 1 harita.
Bu yaz~da tan~ t~lan kitap, yazar~n belirtti~i üzere "Orta Anadolu'nun güney kesimlerinin
Demir Ça~i'ndalci problemlerine çözüm arama ihtiyac~ ndan kaynaklanm~~t~r" ve Önsöz, I. Bölgenin Co~rafyast, II. Demirça~mda Bölgenin Siyasal Durumu, III. Demirça~i Yerle~meleri, IV.
Sonuç, Katalog, Kaynakça ve Dizin bölümlerinden olu~maktad~r.
Bölgenin Co~rafyas~~ba~l~kl~~I. Bölümün A. Fiziki Durum ba~l~kl~~altbölümünde Türkiye'nin en geni~~yüzölçümüne sahip illlerinden biri olan Konya'da yap~lm~~~bu ara~t~rmada, çal~~ma
alan~n~n s~n~rlar~n~n oldukça geni~~oldu~u, ilin bat~s~mn antik Phrygia Pararoes, merkezi ovahk
bölgesinin antik Lykonia, do~u kesiminde Ere~li ve çevresinin antik Tyana ve Hupi~na, güney
da~l~k bölgenin antik Isaura ve Do~u Pisidia, Cihanbeyli, Kulu, Çeltik ve Yunak gibi ilçelerin yer
ald~~~~kuzey kesiminin antik Galatia ve Büyük Phrygia'n~n s~n~rlar~~içinde bulundu~unu belirtmi~~ve ayr~ca bu bölge ile kesimlerin fiziki co~rafyas~~üzerinde durulmu~tur. B. Tarihi Co~rafya
ba~l~kl~~altbalümde ise yukar~da belirtilen antik ~Ö 2. Biny~l~~ve 1. Biny~l~~bölgeleri üzerinde
daha geni~~bilgiler verilmi~tir.
Demirça~mda Bölgenin Siyasal Durumu ba~l~kl~~II. Bölümde yazar, Do~u ve Bat~'n~n antik
kaynaklar~ndan faydalanarak bölgenin Demir Ça~~'ndaki siyasal durumunun bir portresini çizmeye çali~m~~t~r. Bu bölümde Assur kaynaklar~ndan bilinen klasik bilgiler tekrarlanm~~, ~vriz ve
K~z~lda~~an~tlar~nda kültürel olarak kendini gösteren etkilerin, ~Ö 738 y~l~nda III. Tiglatpileser>in Orta Anadolu'ya yapt~~~~bir seferin sonunda Konya ve çevresinin Assur etkisine girmesi ile
olu~tu~u belirtilmi~tir.
Bu bölümde "Sakarya vadisinde Gordion, K~z~l~rmak havzas~nda Alaca Höyük, Kalehisar ve
Pazarh, Ni~de-Bor yak~nlar~nda Tyana (Kemerhisar), güneyde Antalya-Elmal~~ve Orta-Bat~~Anadolu'da Midas Kenti ve Yaz~l~kaya gibi baz~~yerle~melerin önemli Phryg merkezleri" oldu~u be lirtilmektedir. Yazar~n yukar~daki ciimlede vurgulam~~~oldu~u yerle~melerden yaln~zca Gordion
ile Midas Kenti Phrygia bölgesinde yer almaktad~r. Alaca Höyük, Kalehisar ve Pazarl~, K~z~l~rmak
kavsi içinde yer alan di~er yerle~meler olan Bo~azköy, Ma~at Höyük, Ali~ar Höyük, Çad~r Höyük,
Eskiyapar, Kerkenez Da~~ve Akalan Kalesi (Pteria?) gibi merkezlerle özellikle boya bezekli çanak-çömlekte büyük benzerliklere sahiptir. Ancak yazar~n niçin Alaca Höyük, Kalehisar ve Pazarh'y~~söz konusu bu yerle~melerden ayr~~tutup de~erlendirdi~i aç~k olarak anla~~lmamaktad~r.
Büyük olas~l~kla yazar, Alaca Höyük, Kalehisar ve Pazarl~'y~, bu yerle~melerdeki Phryg yaz~tlar~~
nedeniyle önemli Phryg yerle~meleri olarak nitelemi~~olmal~d~r. Ancak, söz konusu bu yerle~melerden ba~ka Bo~azköy, Kemerhisar-Tyana, Göllüda~, Ergili-Daskyleion ve bilinenlerin en uzunu
olan Göynük-Germanos yaz~tlar~, Phryg yaz~tlar~n~n oldukça geni~~bir alana yay~lm~~~oldu~unu
göstermektedir. Söz konusu bu yaz~tlar büyük olas~l~kla Phryg halk~n~n ya~ad~~~~bölgelerden çok
Phryg Krall~~~'n~n veya Phryg kültürünün (Bu yantlardan bir k~sm~n~n Phryg krall~~nun y~lulmas~ndan sonraki döneme ait oldu~u dü~ünülmektedir) yay~bm alan~n~~yans~tmaktad~r.
Antik Bat~~kaynaklar~nda Kapadokya. Do~u kaynaklar~nda ise Tabal ve Ka~ku olarak an~lan
K~z~l~rmak kavsi içinde yer alan yerle~melerin Phryg yerle~meleri olarak nitelendirilmesinin günümüz bilgileri ~~~~~nda çok do~ru bir yakla~~m olmad~~~~aç~kt~r. Son zamanlarda kimi yay~nlarda ortaya at~lan K~z~l~rmak kavsi içini Do~u Phrygia, buradaki yerle~melerde ele geçmi~~boya
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bezekli çanak-çömle~i de Do~u Phryg keramigi olarak nitelendirme giri~imi hiçbir tarihi kaynak
ile arkeolojik veriye dayanmayan ve sa~lam temellere oturmayan bir görü~~olarak kar~~ m~za ç~ kmaktad~r. Phrygler'e mal edilmek istenen bu tür çanak-çömlek günümüzdeki arkeolojik verilere
göre bat~da Midas Kenti ve Gordion, güneyde Toros Da~lar~ , kuzeyde Sinop, ~ kiztepe ve Akalan
Kalesi, kuzeydo~uda Mesudiye yöresi ile Bayburt, do~uda Sivas ilinin do~usu ve güneydo~uda
Havuzköy ile Elbistan-Karahöyük'e kadar geni~~bir alana yay~lm~~~ve kendi içinde bu kadar geni~~
bir yay~ l~ m alan~~ buldu~u için do~al olarak çe~itli stilller bar~nd~ rm~~~bir çanak-çömlek grubudur. Bu çanak-çömlek grubuna zorlama oldu~u hissedilen etnik bir isim vermektense, kaynak
bölgesinden dolay~~ Orta Anadolu Demir Ça~~~Boya Bezekli Çanak Çömle~i denmesi görü~ü son
y~ llarda a~~rl~k kazanmaktad~ r. Yazar~ n ise, söz konusu bu tart~~mal~~ görü~leri ve terimleri benimseyip kullanm~~~olmas~~bölge kültürünün yorumlanmas~ nda güçlüklere neden olmu~tur.
Demirça~~Yerle~meleri ba~l~ kl~~ III. Bölümün A. An~ tlar altba~l~ kh altbölümde yazar K~z~lda~~An~ t~, ~vriz Kabartmas~ , Ermenek Kaya An~ t~, Merdiven Gedigi ve Dibekta~~~Yaylas~~Kutsal
Alan~~ gibi önceden bilinenlerin yan~s~ ra, kendisinin saptam~~~oldu~u Papazlar Yaylas~~An~ t~~ve
Balkayalar An~ u'rn tan~ tmaktad~r. Bu altbölümün sonunda ise amtlann genel bir de~erlendirilmesi yap~ larak, söz konusu bu an~ tlar~ n yap~m amaçlar~~ve i~levleri ile çevre kültürlerin etkileri
hakk~ nda de~erlendirmeler yap~ lmaktad~r. Bu bölümün B. Höyükler altba~l~ kh di~er altböliimünde ise yazar, yine önceden bilinen S~zma, Çavu~~Höyük, K~c~ lu~la, Ali Tepesi, Alaattin Tepesi, Seydi~ehir Höyük, Elde~~(Nodalar) Höyük, Ertu~rul Höyük, Hatip Kale, Hatunsaray
(Zoldra Höyük), Zoldere (Lystra) gibi eski yerle~melerin yan~ nda, Mahmut Hisar~ , Kaleköy Kalesi, ~arampol Tepe, Bo~azkent, Kavgan~ n Höyük (Karga Höyük), Suhut (Çobankaya), Yabaluk
(Yo~abaluk), A~a~~~Çi~il, Keleköy (Eskiköy), Sam~ t Höyük, Karasevinç, Atlanu Karatepe, G~iinü~lii Höyük, ~ mircik Höyük, Cihangir Höyük, Büyük Höyük, Kökez Höyük, Ka~l~~~ k, Çebi~li
Höyük II, Do~anhisar Karahöyük, Dedenin (Dede-Konuklar) Höyük, Çe~melisebil, Kuyulusebil,
Gamel Höyük, Sarayönii Kartepe, ~ brahim Dede Höyük, Ba~höyük, Pazar Höyük, Ladik Höyük,
Kur~unlu Kale, Konar, Çalu Karahöyük, Do~u Giivenç, Ayd~ nçavu~, Mula gibi çok say~da eski
yerle~meyi de arkeoloji dünyas~nda tamtrn~~~ve bunlardan toplad~~~~buluntular hakk~nda ayr~ nt~l~~ bilgiler vermi~tir. Bu bölümde yazar özellikle, kaz~s~~ 1941 y~l~nda gerçekle~tirilmi~~bulunan
ancak yay~n~~ çok yetersiz olarak yap~lm~~~ve bugün Konya ~ehir merkezi içinde kalm~~~olan Alaattin Tepesi çanak-çömle~inin E. Akurgal'~n da daha önce belirtti~i gibi. Gordion çanak-çömle~i
ile olan benzerli~ini tekrarlam~~ur. Yazar bu altbölümde Alaattin Tepe çanak-çömle~inin K~z~ l~rmak kavsi ile ili~kilerini de~erlendirirken K~z~ l~rmak kavsi için Do~u Phrygia terimini kullanm~~ur. Yazar~ n bu bölümde tart~~mal~~bir terimi ve görü~ü kullanarak de~erlendirme yapm~~~oldu~u görülmektedir.
Sonuç Bölümü 'nde yazar Konya ili s~ n~ rlar~~içinde ele geçmi~~çanak-çörnle~i 1. Tek Renkliler ve 2. Boyahlar olmak üzere 2 ana gruba ay~ rmaktad~ r. 1. Tek Renkliler grubunda a. Gri Keramik ve b. Kahverengi Kaplar altba~l~ klar~~ bulunmaktad~ r. Burada bir terminoloji tutars~zl~~~~
aç~ kça görülmektedir. a. grubu Gri Keramik olarak adland~nlm~~ken, b. grubunun Kahverengi
Kaplar olarak adland~r~lm~~~olmas~~yani bir grup için Keramik di~er bir grup için ise Kaplar teriminin kullan~lm~~~olmas~~ belli bir yöntem ve terminolojiye göre yaz~lmas~~gereken bilimsel bir
eser için uygun chi~memektedir. Yazar ayr~ca bu altbölümde söz konusu bu her iki grubun yay~ l~ m alan~~ üzerinde durmu~tur.
2. Boyal~ lar grubunda yine bir terminoloji sorunu kar~~m~za ç~ kmaktad~r. Yazar boyal~~terimiyle büyük olas~l~ kla boya bezekli çanak-çömle~i ifade etmek istemi~tir. Ancak boyal~~teriminin boya bezek tekni~ini ifade etmedi~i aç~ kt~r. Çünkü bir çanak-çömle~in yüz
' eyinin boyanmas~~
o çanak-çömlek üzerine bezeme yap~ld~~~~anlam~ na gelmemektedir. Boyahlar grubunu 4 alt-

KiTAP TANITMA

757

gruba ay~ran yazar bunlar~, a. Ali~ar IV gölge görüntülü hayvan bezemeliler, b. Gordion çizgisel
hayvan görüntülü bezemeliler, c. Bitki ve ku~~bezemeliler ve d. Geometrik bezemeliler olarak
gruplam~~t~r.
Bu altböliimde Konya gibi Demir Ça~~~kökeni ve kültürü güçlü bir bölgenin boya bezekli
çanak-çömle~inin s~n~fiandullmas~nda hatalar yap~lm~~~oldu~u aç~kça görülmektedir. Öncelikle
tö 850-550/500 y~llar~~aras~nda ya~am~~~olan söz konusu çanak-çömle~in tek bir dönem gibi ele
alimp, incelenmi~~olmas~~çok do~ru bir tutum de~ildir. Bu çanak-çömle~in öncelikle tarihsel geli~im sürecine (Erken, Orta ve Geç Demir Ça~lar') göre- ki bu geli~im süreci E. Akurgal ve G.K.
Sams taraf~ndan ba~ar~yla kurgulanm~~t~r- ayr~lmas~, daha sonra da çanak-çömle~in Konya ili ve
Anadolu'daki yay~limuun saptanmas~~daha do~ru olabilirdi.
Yazar bu altböliimde Ali~ar IV gölge görüntülü hayvan bezemelilerin bölgede yayg~n olmad~~~m belirtmektedir. Gerçekte K~z~l~rmak kavsi içi ve güneyindeki Demir Ça~~~yerle~melelinde
yayg~n olan bu gruba ait atölyelerin K~z~l~rmak kavsi içinde bulunmas~~nedeniyle Gordion ve
Alaaatin Tepe'de görülen az say~daki örnekler büyük olas~l~kla ithaldir. Gordion çizgisel hayvan
görüntülü bezemeliler adl~~grubun ba~li~~ndan anla~~laca~~~üzere Gordion'la benzerlikler gösterdi~ini belirten yazar, Alaattin Tepe'nin yan~s~ra Seydi~ehir He~yük'te de benzer bir grubun
bulundu~unu belirtmektedir.
Yazar~n bitki ve ku~~bezemeliler olarak ay~rd~~~~grup ise, gerçekte hem Ali~ar IV gölge görüntülü hayvan bezemeliler hem de Gordion çizgisel görüntülü hayvan bezemeliler gruplar~nda
görülen 6gelerdir ve ayr~~bir grup olarak de~erlendirilmesi çok do~ru de~ildir. Bu örneklerin
pekço~u Demir Ça~~'nda figürlii kompozisyonlar içinde tama~nlapc~~öge olarak kullan~lm~~t~r.
Bunlara ek olarak geometrik bczemeliler grubundan da yazar tek merkezli daireler, zigzaglar,
dalga motifi, paralel bantlar, dama tahtas~, kelebek, kum saati, içIeri tarah üçgen, ~~~n ve ~evron
gibi geometrik motifier görüldü~ü belirtilmesine kar~~n, bunlar~n figiirlü ve bitkisel kompozisyonlarda tamamlay~c~~6ge olarak kullan~lm~~~oldu~unu ya da kendi aralar~nda geometrik kompozisyonlar olu~turdu~unu belirtmemi~tir.
Sonuç olarak, arkeoloji dünyas~na en son Hitit kaya an~t~n~n (Hatip-Kiminin An~t~) ke~fi
ile büyük katk~~sa~layan ve iyi bir ara~t~rmac~~olarak bilinen yazar~n biraz aceleye geldi~i gözlenen kitab~, Konya ili Demir Ça~~~ile ilgili bir katalog çal~~mas~~niteli~indedir. Metin içinde yer
alan ve say~s~~200'lere yakla~an yaz~m hatalar~~kitaba fazla özen gösterilmedi~i kan~s~n~~uyand~rmaktad~r.
~EVKET DÖNMEZ
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