Kitap Tanitinalar:

VEL~~SEV~ N, Eski Anadolu ve Trakya, Ba~lang~ c~ndan Pers
Egemenli~i'ne Kadar, ~leti~im Yay~ nlar~, ~stanbul, 2003. 319 sayfa, 66 harita,
600 resim, 262 çizim, 10 tablo.
Asya ile Avrupa aras~ nda bir köprü konumunda olmas~~ ve elveri~li durumu itibariyle
yüzy~ llar boyunca do~udan, baudan, kuzeyden ve güneyden gelen kavim ya da topluluklarca
fethedilme arzusuna sahne olan Anadolu, do~ald~r ki pek çok uygarl~~~ n derin izler b~rakt~~~~bir
bölgedir. Ma~aralardan köylere ve giderek ilk büyük kentlere geçildi~i, uygarl~~~ n ilk ye~ermeye
ba~lad~~~ , kültürel zenginli~in ve birçok ilklerin ya~and~~~~co~rafyad~r.
Kitap, Atlasl~~Büyük Uygarl~ klar Ansiklopedisi dizisi kapsam~ nda haz~rlanm~~t~r. Eski Anadolu ve Trakya'y~~ ilk insan yerle~melerinden Pers egemenli~ine kadar Anadolu'daki tarihsel
süreci ve kültürel potansiyeli ele alan ilk ciltte, bu uzun süreci sistemli bir ~ekilde yans~ tabilmek
amac~yla ayr~ mlara yer verilmi~tir. Ayr~mlar kendi içinde tarihsel süreçle ilintili ba~l~ klar alt~nda
olu~turularak ayr~ nt~l~~ bir ~ekilde irdelenmi~tir.
"Ayr~ m Bir: Co~rafya" ana ba~l~~~n~ n alt~nda "Topografya", "iklim ve Bitki örtüsü" ve
"Do~al Kaynaklar" gibi alt ba~l~ klar bulunmaktad~r. Yazar bu bölümde Anadolu'nun co~rafi
özellikleri üzerinde durmaktad~r.
"Ayr~ m ~ ki: Türkiye'de Arkeoloji" ana ba~l~~~~alt~nda "Keban, Karakaya ve Atatürk Barajlan
Kurtarma Kaz~lar~ " alt ba~l~~~yla yazar, sözü geçen barajlar~ n su tuuna alanlar~ nda 1968-1975 ve
1978-1989 y~llar~ nda yap~lan kurtarma kaz~lar~ n~~gösteren bir çizelge vermi~tir. Bu bölümde
ayr~ca Anadolu uygarl~ klar~ n~ n ke~fine katk~da bulunan ilk arkeologlar hakk~nda k~sa bilgiler yer
almaktad~r.
"Ayr~ m Üç: Tarihöncesi Dönemler" ana ba~l~~~~alt~nda "Paleolitik Ça~", "Neolitik Ça~" ve
"Kalkolitik Ça~" alt ba~l~ klanndan olu~maktad~ r. Yazar, insa~~~~~~ kültürel bir varl~ k olarak ortaya
ç~ k~~~ n~~ araç-gereç yapmas~yla ba~latm~~t~r. Yontma ta~~aletler ve Anadolu'daki ma~aralar
ayr~ nt~l~~ bir ~ekilde aç~ klan~rken ça~~ n sanatsal etkinliklerine de de~inilmi~tir. Bir milyon y~ l~~
a~k~ n bir süre boyunca geçici bar~ naklar' (Do~al ma~aralar~ , kaya s~~~naklar~~ve aç~ k havada, dal
ve hayvan postlar~ ndan yapt~ klar~~ ilkel bar~ naklar) kullanan insano~lunun "Neolitik Çarda
yerle~ik bir düzene geçmeye, köy yerle~meleri kurmaya ba~lam~~t~r. Anadolu'nun en eski köyü:
Hallançemi'den dünyan~ n ilk metropolü: Çatalhöyilk'e ve "Geç Kalkolitik Çarda Arslantepe'de
in~a olunan en erken saray komplekslerine (tabaka VII ve VI A) kadar devletle~me süreci tarihsel bir perspektif içi~~de verilmi~tir.
"Ayr~ m Dört: Tunç Ça~lar~ " ana ba~l~~~~alt~ nda "~ lk Devletler", "Erken Tunç I Dönemi".
"Erken Tunç Il Dönemi", "Erken Tunç III Dönemi", "Eski Asur Ticaret Koloniler Ça~~ ". "Hitit
Devleti". "Anadolu'da ~ lk Merkezi Güç", "Eski Hitit Devleti" ve "Hitit imparatorlu~u" gibi alt
ba~l~ klar vard~ r. Daha güçlü bir siyasal denetim ve sosyal yap~~ önemli de~i~iklikleri beraberinde
getirmi~~ve bununla ili~kili olarak da Güney Mezopotamya ve Güneybat~~Iran'da (Sümer, Akkad,
Elam ve M~s~ r gibi) devletler belirmeye yüz tutmu~, yaz~n~n ke~fi (M.Ö. 4. binin sonlan), ticaret
ve böylece daha iyi örgütlenebilen toplumlar dönemi ba~lam~~t~ r. Ana ba~l~ klarda bu tarihsel
süreç verilirken, hemen sonras~ nda dönemin sosyo-kültürel panoramas~~ da vurgulu ba~l~ klar
alt~ nda de~erlendirilmi~tir. M.Ö. 4. biny~l~ n sonlar~ ndan itibaren belirmeye ba~layan bu
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dönemde Anadolu'da sosyal s~ n~flar giderek daha belirginle~mi~, yönetici s~ n~f görkemli bir
ya~am düzeyine ula~m~~t~ r. Anadolu'da eskinin köylerinden daha geli~kin, metropol niteli~indeki kasabalar çevresinde kümelenen birtak~ m kültür bölgeleri olu~mu~~ve teritoryalar~~
daha çok do~al s~n~rlarla belirlenmi~tir. Bu kültürlerin ço~u yöresel kimliklerini ça~lar boyunca
korumu~lard~ r.
"Asur Ticaret Kolonileri Ça~~ "nda Mezopotamya ile çok s~ k~~ve örgütlü bir ticaret ili~kisine
girilmi~~ve Anadolu halklar~~ilk kez yaz~y~~ tan~ma f~rsat~~yakalam~~t~r. Yazar, "Hitit Devleti" ba~l~~~~
alt~ nda çok engebeli ve ula~~ m olanaklar~~ s~ n~ rl~~ olan bir yar~ madada merkezi bir devlet kurman~n ne denli zor oldu~unu ve ilk ad~ mlar~n aul~~~ n~~anlatmaktad~r. Kapal~~co~rafi birimlerde
farkl~~siyasal olu~umlara olanak tan~ yan ve pek çok beylik aras~ nda payla~~lan Anadolu'da beylikler düzenine son verilip merkezi devlete do~ru ilk ad~mlar Hititlerce at~lm~~t~r.
Be~inci ve son ayr~ mda "Demir Ça~~" ana ba~l~~~~alt~nda ba~l~ca "Geç Hitit Beylikleri",
"Urartu, Da~lar~n Uygarl~~~ ", "Phrygler", "Lydler (Lydial~lar)" alt ba~l~ klan yer almaktad~r. Bu
zamanda demir madeninin kullan~m~~giderek yayg~nla~maya ba~lam~~, tüm silahlar ve ço~u aletlerin yap~ m~ nda demir tart~~mas~z üstünlük sa~lam~~t~ r. Bu olaylar ve geli~meler Tunç Ça~~~
killtürlerine kesin bir son vermi~tir. Yazar "Geç Hitit Beylikleri" alt ba~l~~~ nda Geç Hititler'in tarih ve kültürüne giri~~yapm~~t~ r. "Aramiler", “Sam'al Krall~~~ ", "Kargam~~~Krall~~~", "Tabal
Krall~ klar~ ", "Milidia (Malatya) Krall~~~ " gibi alt ba~l~ klarda krall~ klar~ n kurulu~undan M.45. 8.
yüzy~ l~ n sonuna kadar uzanan dönemin sosyal, kültürel hayat~~ve siyasal tarih ele almm~~ur.
Yazar ö~rencili~inden emekliye ayr~l~~~ na kadar Do~u Anadolu'da kaz~~ve yüzey
ara~t~rmalar~ na kat~lm~~, askerli~ini dahi kendi iste~iyle bu bölgede yapm~~t~ r. Bu çerçeve de kitapta Urartu ile ilgili her ~eyi görmek mümkündür.
"Urartu, Da~lar~n Uygarl~~~" ba~l~~~ yla Urartu tarih ve kültürü ele al~ nm~~t~r. "Erken Demir Ça~~~ve A~iretler Dönemi" ba~l~~~ nda Urartu'nun devletle~ meden önceki a~iretler ve
"Urartu Devleti" ba~l~~~~ile Urartular'~n ilk kral~~Aramu ile ortaya ç~k~~~~ve Do~u Anadolu'daki
siyasi olu~um anlaulm~~ur. 1. Sarduri (M.(5. 840-830), ~~piuni, Minua ve daha sonra ba~a geçen
I. Argi~ ti ile Il. Sarduri (M.45. 760-730) dönemlerinde Urartu Devleti'nin gücü doru~una
ula~m~~t~ r. Yazar burada, her kral~ n siyasi faaliyetlerini ve dönemi içindeki sosyo-ekonomik ve
kültürel durumu ana hatlanyla vermeye çal~~m~~ur. Urartular büyük bir h~zla geli~erek Asur
topraklar~ na kadar dayanm~~lard~ r. öyle ki Urartu Asur'a vergi vermek istemeyen Geç Hitit
Krall~ klan ile koalisyonlar kurmu~~ve onlardan vergi alm~~t~ r. Asur Krallan III. Tiglath-pileser
(M.<5. 745-727), Il. Sargon (M.Ö. 721-705) ve kuzeyden de göçebe Kimmerler'in sald~r~lar~~ sonucu Urartu'ya büyük bir darbe vurulmu~tu. Urartu Devleti'nin y~lulmaya yüz tuttu~u bir s~rada
Il. Rusa bu kötü gidi~at~~durdurmu~ tur. Yazar, bu kral dönemindeki siyasal ve sosyal
düzenlemeler ile imar faaliyetlerine özellikle de~inir. III. Rusa, 111. Sarduri (M.45. 640'lar) ve IV.
Sarduri gibi güçsüz krallarla son yakla~m~~ ur. Urartu Devleti M.(:). VII, yüzy~l~ n sonlar~na do~ru.
Asur imparatorlu~u ile birlikte sona ermi~ tir. Bu siyasi geli~ melerden sonra, "Dinde Reform",
"Dil ve Yaz~ ", "Devlet Düzeni", "Mimarl~ k", "Madencilik", *Kuyumculuk", "Küçük El Sanatlar~Oymac~l~ k", “Mühürcillük" gibi alt ba~l~klarda ise Urartular'~ n sosyal, kültürel hayat~~ele
al~ nm~~t~ r. Urartu kentleri ve dini mimari kurulu~lar~, idari sistem ve yaz~~özetlenmeye
çal~~~lm~~ur.
"Phrygler" ba~l~~~ yla Phryg tarih ve kültürüne giri~~yap~lm~~t~ r. "Balkan Göçmenleri'nin
Troia'daki izleri", "Anadolu'da ilk Thrak Boylar~", "Phryg Devleti'ne Do~ru ~lk Ad~ mlar",
-Gordion'da Balkan Göçmenleri" ve "Phryg Devleti'nin Kurulu~u" gibi ba~liklarda Phrygler'in
Balkanlar'dan Anadolu'ya, Gordion'a kadar olan göçIeri ve devletin kurulu~u anlaulm~~ur.
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Phrygler'in sosyal ve kültürel ya~am~~"Uygarl~k", "Toplum Yap~s~ ", "Dil ve Yaz~ ", "Mimarl~ k",
"Din", "Mezar An~ tlar). ve Ölü Gömme Adederi", "El Sanatlar~ ", "Madencilik", "Dokumac~l~ k gibi
ba~l~ldar alt~ nda verilmi~tir.
"Lydler (Lydial~lar)" ba~l~~~yla Lydler'in tarih ve kültürü ele al~ nm~~t~r. "Devlet Düzeni",
"Dil ve Yaz~ ", "Din", "Ölü Gömme Adetleri ve Bintepeler" ve "El Sanatlar~" gibi ba~l~ klarda ise
Lydial~lar'~ n sosyal ve kültürel hayat~~tan~t~lm~~ ur. M.Ö. 547/46 tarihlerinde ba~layan ~ran egemenli~i ile, binlerce y~ld~ r süregelen Anadolu uygarl~ ldar~ , yerli kültür gelenekleri son bulmu~,
M.Ö. 333 y~l~na de~in Pers boyunduru~u iki yüz y~l kadar sürmü~tür.
Tan~ tt~~~ m~z kitapta uygarl~klar~ n belirgin özellikleri ayr~~çerçeveler içerisine al~narak vurgulanm~~~ve kronolojik bir s~rayla aç~ klanm~~t~r. Konunun anla~~lmas~ n~~ kolayla~t~racak çok
say~da foto~raf, çizimler ve haritalar ile kitap, görselli~i ön plana ç~kart~larak haz~rlanm~~t~r.
Di~er bir özelli~i ise geni~~bir tarihsel süreci okuyucuya; yal~ n bir dil, okunabilir boyut ve uygun
ba~l~ klarla sunmas~d~ r. Atlasl~~Büyük Uygarl~ klar Ansiklopedisi serisinden ç~km~~~olan di~er
bütün kitaplarda oldu~u gibi, burada da önemsiz ayr~nt~ lara ve okuyucuyu, konuyu kavramaktan
uzakla~t~ racak bilimsel tart~~ malara girmeden ele al~nd~~~~ve dipnot sistemine yer verilmedi~i
için, ilk bak~~ta popüler bir havaya bürünmü~~gibi görünüyorsa da, kitab~n sayfalar~n~~çevirdikçe
tamtmaya çal~~t~~~ m~z bu eserin kalitesi ortaya ç~ kmaktad~r. Ayr~ca kitab~ n sonuna seçilmi~~kaynakça eklenmi~tir. Kitapta, hevesli bilim adamlar~na oldu~u kadar, konuya ilgi duyan amatör
ki~ilere de en son kaz~~bilgileri ve yay~nlar ~~~~~ nda güncellenmi~~bilgiler haz~ rlanm~~t~r. Bu
tan~ tmaya çal~~t~~~m~z bu kitab~~ tüm yay~ nlar içerisinde biraz daha özel k~lmaktad~r.
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