Kitap Tamtmalar:
Anadolu'da Pi~en Toprak/Earth Fired in Anatolia, Gönül Paksoy-Rezan Has
Müzesi, ~stanbul, 2007. 324 sayfa, 301 adet foto~raf.
'Anadolu'da Pi~en Toprak' 16 May~s-22 Temmuz 2007 tarihleri aras~nda Kadir Has ÜniversitesiRezan Has Müzesi'nde gerçekle~tirilmi~~olan ve koleksiyoner Gönül Paksoy'un koleksiyonunda bulunan
pi~mi~~toprak eserlerin yer ald~~~~serginin katalog-udur. Sergi Kadir Has Vakf~~taraf~ndan desteklenmi~~ve
~ahin Paksoy'un kuratörlügünde gerçekle~tirilmi~tir. Sergide Kalkolitik Dönemden Selçuldu Dönemi'ne
de~in uzanan bir süreci kapsayan pi~mi~~topraktan yap~lm~~~idoller, figürinler, heykelcikler ve çanak
çömlekler sunulmu~tur.
Katalogda içindekiler listesinin olmamas~~nedeniyle bölüm ve alt bölüm ayrunlan aç~k de~ildir.
Bu nedenle a~a~~da yapaca~~m~z tan~t~m ba~liklara göre düzenlenmi~tir. öncelikle dönemlere göre ayr~lan her eser grubunun ba~~nda genel bir tan~mlamaya, bir giri~~yaz~s~na yer verilmi~ tir. Eserler için
verilen kataloglar foto~raflar~n yamndad~ r, katalogda envanter no ve isim, baz~lar~nda ek olarak boyutlar
ve tarihleme yer al~r.
~lk s~rada 'Biny~llar~n Yank~s~: Anadolu'da Pi~en Toprak' ba~l~~~yla Rezan Has Müzesi Yöneticisi Ahu Has'~n Rezan Has Müzesi'nde gerçekle~tirilen sergi ve katalog hakk~ ndaki bir önsözü yer al~r.
Ard~ndan gelen 'Sunu~' Gönül Paksoy taraf~ndan yaz~lm~~t~r. Paksoy bu yaz~da koleksiyonerlik ya~am~~
ve serginin olu~umu hakk~nda bilgi vermi~ tir. Daha sonra E. Konyar'~n G. Paksoy'la 'Gönül Paksoy'la
Arkeoloji ve Koleksiyonerlik Üzerine ...' ba~hld~~söyle~isi yer al~r.
'Anadolu Uygarl~ldar~ndan Yans~malar' ba~l~~~yla K Köro~lu ve E. Konyar taraf~ndan k~sa bir
Anadolu tarihine yer verilmi~ tir. Katalogda Klasik Dönem ve sonras~na ait çok say~da eserin yer almas~na ra~men bu dönemler tarihçe içinde son derece k~s~tl~~anlat~lm~~t~r.
Eserlerin tan~t~m~~'Ana Tanr~çalar, Bereketin Topra~a Yans~mas~' ile ba~lar. Bu bölüm E. Konyar
Kalkolitaraf~ndan haz~rlanm~~ t~r. Giri~~yaz~s~nda ana tannçay~~simgeleyen idol ve figürinlerin bir k~sm~~
tik Dönem, bir k~sm~~ise Kalkolitik-Tunç Çap olmak üzere çok geni~~bir süreç içine tarihlenmi~tir. Yan~~
s~ra eserler farkl~~kültür ve bölgeleri temsil etmelerine ra~men bu tür ayr~mlar yap~lmam~~t~r.
'Son Kalkolitik Ça~~Çanaklan Bat~~Anadolu' ba~l~~~n~n alt~nda Bat~~Anadolu'dan 2 adet çanak yer
al~r. Bu bölümde giri~~yaz~s~~yoktur ve yazar ad~~belirtilmemi~tir.
'Bat~~Anadolu Ilk Tunç Ça~~Çanak Çömle~i' M. Türkteld taraf~ndan haz~rlanm~~t~r. Giri~~yaz~s~nçanak çömle~inin genel özellikleri anlatdm~~t~r.
ve Orta Tunç Ça~~
da Bat~~Anadolu bölgesi ~lk Tunç Ça~~
Alt ba~l~klara sahip olan bu bölümde 'Ilk Tunç Ça~~~Gaga A~~zl~~Testiler Bat~~Anadolu'; 'Ilk Tunç Ça~~~
Ma.~ rapalar Bat~~Anadolu'; 'Ilk Tunç Ça~~~Çömlekler Orta-Bat~~Anadolu'; 'ilk Tunç Ça~~~Mutfak Kaplan
Orta-Bat~~Anadolu'; 'Ilk Tunç Ça~~~Ilmek Kulplu Çanaldar Orta-Bat~~Anadolu'; 'Ilk Tunç Ça~~~Birle~ik
Kaplar Orta-Bat~~Anadolu'. Bu ba~hidann devam~nda yer alan 'Orta Tunç Ça~~~Gaga A~~zl~~Testiler Orta
Anadolu' k~sm~n~ n bu bölüme ait olup olmad~~~~giri~~yaz~s~~olmamas~~nedeniyle aç~k de~ildir. Farkl~~bir
bölge ve döneme ait olmalar~na ra~men bu testilere bu bölüm içinde yer verilmi~~olmal~d~r.
'Tabletler' ba~l~~~~alt~nda giri~~yaz~slyla E. Konyar Yand~~Tu~la ve Tabletleri haz~rlam~~t~r. Yeni
Sümer ve Pers Dönemi'ne tarihlenmi~~olan bu eserlerin içeri~i belirtilmemi~tir.
'Ilk-Orta Tunç Ça~~~Hayvan Figürinleri' tablo ~ eklinde ve katalog bilgileriyle haz~rlanm~~t~r. Han Ilk/Orta Tunç
z~rlayan bilgisinin yer almad~~~~bu tabloda figiirinler bölge ve kültür ayr~m~~yap~lmaks~z~
olarak tarihlendirilmi~lerdir.
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'Son Kallcolitik-~lk Tunç Ça~~~Kaideli Çanak/Meyvelikler' ba~l~~~~altmda Yukar~~F~rat ve Güneydo~u Anadolu bölgelerinin kaideli çanaldan Son Kalkolitik/~lk Tunç Ça~~olarak tarihlendirilmi~
lerdir.
Haz~rlayan bilgisinin yer almad~~~~bu k~s~m yaln~zca katalog olarak sunulmu~tur.
`Dog~umn Kara Yüzlü Kaplan' E. Konyar taraf~ndan haz~rlanm~~t~r. Giri~~yaz~s~nda Do~u Anadolu bölgesi ilk Tunç Ça~~ve Orta Tunç Ça~~çanak çömle~inin genel özellikleri anlatdm~~t~r. Alt ba~l~klara sahip olan bu bölümde giri~~yaz~s~nda Do~u Anadolu Bölgesi ~lk Tunç Ça~~kültürü ve çanak
çömle~inin genel özellikleri anlat~lm~~ t~r. '~lk Tunç Ça~~~Karaz Kaplan Do~u Anadolu' alt ba~l~g~nda
Do~u Anadolu Karaz çanak çömle~i yer al~r.
'Do~u Anadolu Göçerlerinin Çok Renklili~i' E. Konyar taraf~ndan haz~rlanm~~t~r. Giri~~yaz~s~nda
Do~u Anadolu bölgesi Orta Tunç Çag'~na ait boyal~~çanak çömlekler ve ili~kili oldu~u kültürden genel
hatlanyla söz edilmi~tir. Boyal~~çanak çömlekler kurgan türü mezarlarla ili~kilendirilmi~~olmakla birlikte
boyal~~çanak çömleklerin hepsinin kurgan türü mezarlardan bulunup bulunmad~~~~konusu aç~k de~ildir.
Ayn~~dönemde Güney Kafkasya ve Do~u Anadolu yüksek yaylas~nda kar~~m~za ç~kan kurgan ve boyal~~
çanak çömlek ili~kisi tart~~mal~~bir konudur, iki gelene~in ayn~~yönden Transkafkasya'ya girmedikleri
bilinir. Tek ili~kileri M.Ö. 4. Biny~l~n ikinci yar~s~nda Transkaficasya'da görülmeye ba~layan ve Orta Demir Ça~~' na de~in bölgede varl~~~n~~sürdüren kurganlarda boyal~~çanak çömle~in di~er gruplarla birlikte
belli bir dönemde (Orta-Son Tunç Ça~) kullan~lm~~~olmas~d~r. Alt ba~l~klara sahip olan bu bölümde
'2. Biny~l Van-Urmiye Boyahlan Do~u Anadolu' k~sm~nda, monokrom ve polikrom boyal~~türde çanak
çömlekler yer al~r. Burada yer alan polilcrom boyal~~örnekler Son Tunç Ça~~~içine de~in bölgede kullan~lm~~~görünür, bir sonraki bölüm içinde yer alabilirlerdi. 'Orta-Son Tunç Ça~~~Koyu Yüzlü Kaplar Do~u
Anadolu' ba~l~~~~alt~nda bu dönemlere ait kaplar iki dönemi içeren bir ba~l~k alt~nda geni~~bir süreç içine
tarihlenmi~lerdir. Bu kaplar içinde 1935, 256, 1225, 690 envanter no ile kay~tl~~olanlar ise Orta Demir
Ça~~'na aittir. Di~erleri ise Son Tunç/Erken Demir Ça~~'na tarihlenebilir. Bu bölümün sonunda yer alan
pembe ve kahve renkli ayakl~~çanaklar Van Gölü Havzas~~Erken Demir Ça~~~için tipiktir ve bir sonraki
bölümde yer alan Erken Demir/Orta Demir Ça~~çanak çömle~i içindeki birçok kapla ayn~~gruptand~r.
'Erken-Orta Demir Ça~~~Çanak Çömlek Do~u Anadolu' k~sm~nda yer alan kaplar içinde ise Orta Demir
Ça~~'na ait örnek yoktur. 272 no'lu Orta Tunç Ça~~örne~i d~~~nda hepsi Son Tunç/Erken Demir Ça
~~'na
aittir.
`Urartu Saray Mallar~' E. Konyar taraf~ndan haz~rlanm~~t~ r. Giri~~yaz~s~ nda Urartu çanak çömle~inin genel özellilderi anlat~lm~~t~r.
'Geç Demir Çag~-Hellenistik Boyal~~Kaplar Do~u-Güneydo~u Anadolu' bölümünde yazar ad~~belirtilmemi~~ve giri~~yaz~s~~yer almam~~t~r. 2266 ve 2214 envanter no'lu kaplar ise Do~u Anadolu yüksek
yaylas~~Orta/Son Tunç Ça~~'na aittir.
Yukar~da inceledi~imiz bölümler katalog içindeki kendi çal~~ma alanun~za giren gruplara ili~kindir. Sonuç olarak, bir arkeolojik koleksiyonun eserlerini tan~tmaya yönelik bu katalogda, tarihlemelerde
hatalar~n yan~~s~ra eserler kronolojik olarak uzun süreçler içine, genel olarak yerle~tirilmi~tir. Bunlara

ilave olarak, bazen büyük sayfalar içine genellikle oldukça küçük olarak yerle~tirilmi~~foto~raflarla sunulmu~~arkeolojik eserlerle ilgili verilmesi gerekli bilgiler (boyutlar, teknik özellikler, eserin geldi~i
yer,
benzerleri gibi) ço~unlukla yer almam~~t~r. Sat~n alma eserler üzerinde çal~~mak bu türde zorluklar~~beraberinde getirir. Katalog oldukça geni~~bir zaman dilimin' ve Anadolu'nun her bölgesinden eseri içerdigi
için bu zorluklar daha da artm~~~görünür. Daha geni~~ve her bölge, dönem ve eser grubu için uzman
bir ekiple çal~~mak bu hatalar~n oran~n~n aza indirilmesini mümkün k~larch. Ayr~ca editör, içindekiler
ve baz~~bölümlerin yazar adlar~n~n belirtilmemi~~olmas~~kitab~~sistemli bir biçimde incelemeyi oldukça
zorla~t~rmaktad~r.
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