How did Farmh~g Beach Europe? Ana tolian-European reladons from
the second half of the 7th through the first half of the 6th millen~~ium cal
BC, BYZAS 2, Veröffentlichungen des Deutschen Arch.ologischen Instituts

~stanbul, ~stanbul, 2005, Ege Yay~nlar~, I-VIII + 1-327 sayfa, ISBN 975-807-1068. Editörlü~-ü Clemens Lichter taraf~ndan yap~lm~~.
K~saca Seton Lloyd'un kuru ve kötü k~~~iklimi nedeniyle Anadolu'da Toros Da~lar~'mn
ötesinde Neolitik ya~am olmad~~~na dair hatal~~görü~ünden sonra (balumz S. Lloyd, Early Anatolia. The archaeology of Asia Minor before the Greeks, Harmondsworth 1956), ara~t~rma tarihi
bizim anlay~~~mala Neolitik geli~meler aç~s~ndan hala anahtar yerle~meler olarak kabul edilen
Göller Bölgesi'ndeki Hac~lar ve Konya Ovas~'ndaki Çatalhöyük gibi Neolitik yerle~melerin
ke~fedilmesiyle tamamen de~i~ti. Bununla birlikte yerle~ik hayat, hayvanc~l~k ve teknolojik
geli~meler gibi göstergeleriyle böyle kompleks bir fenomen, yaln~zca elde bulunan birkaç yerle
anla~~lamaz, çünkü Yak~n Do~u'daki farkl~~toplumlar taraf~ndan uygulanan birçok farkl~~ideolojik yakla~~mlar ve mevcut stratejiler orada prehistorik toplumlar için geçerli yaln~zca haz~r tek
bir 'Neolitik paket' olmad~~~n~~gösterir. Neyse ki, son on y~l içerisinde Neolitik fenomen üzerine
ara~t~rmalar, özellikle Orta ve Güneydo~u Anadolu'da uzun süre arkeolojik haritada beyaz noktalar olarak kalan bölgelerde yo~unla~t~~(bakma M. Özdo~an/ N. Ba~gelen (eds.), Neolithic in
Turkey. The Cradle of Civilization. New Discoveries, Istanbul 1999; F. G6-ard/ L. Thissen
(eds.), The Neolithic of Central Anatolia. Internal developments and external relations during
the 9th-6th millennia cal BC, Istanbul 2002).
Bununla birlikte ara~t~rma program~ndaki uzun vadeli problemler, hala tatmin edici analizlerden yokiundurlar: bunlardan biri aç~kça Neolitik tarzlar~n, teknolojilerin ve özellikle
tar~m~n hangi ~artlar alt~nda ve nas~l bir mekanizmayla Avrupa'ya ula~u~~d~r, bu dü~ünceyle 2022 May~s 2004'de ~stanbul Alman Arkeoloji Enstitilsii'nde Clemens Lichter ve Recep Meriç taraf~ndan organize edilen bir atölye yap~ld~. Bir problem ele alnurken ço~unlukla geleneksel
olarak daha Avrupal~~bir perspektifle yakla~~l~rken, bu atölye bu meseleleri Anadolulu bir bak~~~
aç~slyla tart~~maya ba~lama ~ans~na eri~ti. Bu toplant~n~n ürünü ~imdi DAI taraf~ndan yay~nlanan
yeni bas~m BYZAS serisinin ikincisinde Ege Yay~nlar~'mn arac~li~lyla karton ciltli kitap olarak
bas~lm~~ur.
DAPnin eski direktörü Adolf Hoffmann taraf~ndan yaz~lan k~sa bir mum (s. VII-VIII) ve
Mezopotamya-Anadolu ba~lant~lar~~ve terminolojisi gibi farkl~~problemlere de~inen Clemens
Lichter taraf~ndan verilen genel bir giri~ten (s. 1-11) sonra makaleler de~i~ik bilim adamlar~~taraf~ndan yaz~lm~~t~r ve ~öyle grupland~r~lm~~ur: -Çerçeve ve Anadolu Kökleri"/ "Framework and
Anatolian Roots" (Mehmet özdo~an, Laurens Thissen ve Ulf-Dietrich Schoop'un yaz~lanyla)
"Bat~~Anadolu'nun Neolitilde~tirilmesi"/ "Neolitisation of Western Anatolia" (Clemens Lichter,
E~ref Abay, Zafer Derin, Burçin Erdo~u, Turan Efe, Jan-K. Bertram 8c Necmi Karul'un makaleleriyle); "Balkanlar ve Yunanistan'~n Neolitikle~tirilmesi"/ “Neolithisation of the Balkans and
Greece" (Adamantios Sampson, Nikos Efstratiou, Agathe Reingruber, Nina Kyparissi-Apostolika
& Georgia Kotzamani ve Eva Alram-Stern'in yazarl~~~nda); "Kültürel Geçi~~Ö~eleri"/ "Border
Crossing' Cultural Elements" (Svend Hansen, Ivan Gatsov, Eva Rosenstock, Holger Schubert,
Heiner Schwarzberg, Catherine Perl6), bunlar~~sonuç sözleri (C. Lichter, s. 291-293) ve Agathe
Reingruber ve Laurens Thissen taraf~ndan derlenen Ege Hav~asf n~n (Do~u Yunanistan, Güney
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Balkanlar ve Bat~~Türkiye) radyokarbon veritabamna ait bir ek izler (s. 295-323); yazarlar~n adresleri (pajinasyon yok) bu kitab~n son iki sayfas~ndad~r.
Bu kitaptaki makaleler yararl~~teorik ele~tiriler ve yeni ara~t~ rmalar~n en son haliyle ilgili
önemli bir raporundan (M. (5zdo~an, Neolitik ya~am ~eklinin bat~ya do~ru geli~imi: ne biliyoruz
ve ne bilmiyoruz/ Westward expansion of the Neolithic way of life: what we know and what we
do not know (s.I3-27)); artifakt analizleri ve de~erlendirmelerine (örne~in Heiner Schwarzberg, Prizmatik çok ayakl~~vazolar ve bunlar~n Avrupa'ya dogru yollan/ Prismatic polypod vessels and their way to Europe (s. 255-273); teknik çal~~malara (I. Gatsov, M.O. 7. bin ve 6. bindeki
"bullet core" tekni~i hakk~nda baz~~gözlemler/ Some observation [sicl] about bullet core technique during 7th/6th millennium BC (s. 213-220); yeni kaz~lar~n ön raporlar~na (Ulucak Höyük
ile ilgili E. Abay/ Z. Derin (s. 75-84; 85-94); daha deneysel, post-processual ve kavramsal
yakla~~mlara (Burçin Erdo~u, Neolitik araziyi gözde canland~rma: Ege Adalan'yla ilgili arkeolojik teori/ Visualizing neolithic landscape: archaeological theory in the Aegean islands (s. 95105)) kadar s~ralan~r.
Adolf Hoffmann'~n Almanca önsözü d~~~nda di~er makale yazarlar~n~n dili kesinlikle geni~~
bir kitleye ula~mak dü~üncesiyle özellikle ingilizcedir. Bununla birlikte bu konferans Türkiye'de
gerçekle~ti~i, Türk bilimadamlar~~davet edildi~i ve konular~n odak noktas~~kesinlikle Neolitik
malzeme üzerine çal~~an Türk bilimadamlar~~ve Türk ö~rencilere hitap edildi~i için her makalede Türkçe bir özet olsayd~~daha iyi olurdu. Di~er taraftan, baz~~makalelerde çok fazla gramer
hatalar~~görülmektedir, anadili ~ngilizce olan dikkatli bir redaksiyonla düzeltilmesi daha uygun
olurdu. Düzenleme ve bask~~kalitesi, özellikle mürekkep çizimleri, haritalar ve renkli resimler
kusursuz bir ~ekilde yüksek kalitelidir; Ege Yay~nlar~'mn yüksek kaliteli bas~m standartlar~n~n
alt~n~~çizmek gerekir.
Kesinlikle Türkiye, Güneydo~u ve Orta Avrupa'dan gelen bilimadamlann~n katk~lar~yla
olu~an bu kitap, Neolitik çal~~ma alan~nda tan~nm~~~bilimadamlanyla genç bilimadanfiann~n iyi
bir kesitini verir. Seramik stilleri ve çe~itli küçük buluntulara daha gelenleksel yakla~~mlarla
tart~~mal~~sonuçlar~na ra~men yeni bak~~~aç~s~~getiren daha teorik makalelerin kar~~~m~~ da oldukça ba~anhd~r.
Sonuç olarak, burada ele~tirilen kitap yaln~zca çok uluslu bir bilimsel i~birli~ine iyi bir
örnek de~il, ayr~ca tüm do~ulu ve bat~l~~toplumlar~n kültürel formasyon a~amas~nda çok derin
bir rolü oldu~u kabul edilen ve hala yeni fikirler ve ke~ifier için büyük bir potansiyeli olan Bat~~
Asya/ Güneydo~u Avrupa ve Ege anahtar bölgesindeki Neolitik ara~t~rmalara oldukça faydal~~bir
ba~~~lar. Bu kitap, bu tahminleri gerçekle~tirmek için iyi bir delildir ve daha sonraki çal~~malar
için oldukça yararl~~bir kaynak olacakt~r.
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