AYNUR ÖZFIRAT, Do~u Anadolu Yayla Kültürleri, M.Ö. 2000. Arkeoloji
ve Sanat Yay~nlar~ , ~stanbul 2001. 239 sayfa metin, 5 siyah-beyaz ve iki renkli
harita, 6 çanak-çömlek çizim resmi, 7 kurgan çizim resmi, 14 topografik plan
resmi, 1 plan resmi,' kesit çizim resmi, 113 çanak-çömlek çizim levhas~, 8
motif çizim levhas~, 7 istatistik tablosu, 8 motif da~~l~ m tablosu, 1 kronoloji
tablosu, 16 siyah-beyaz ve 52 renkli foto~raf.
Yazar~n önsöz'de belirtti~i üzere bu kitap "Kuzeydo~u Anadolu MÖ. Il. Biny~l Boyal~~Çanak Çömlek Kültürü ba~l~kl~~doktora tezinin yeni bibliyografya ve baz~~eklerle tamamlanm~~~~eklidir". Kitap, Birinci Bölüm: Giri~, ~kinci Bölüm: Yöntem, üçüncü Bölüm: Co~rafya, Dördüncü
Bölüm: Transkaflusya-~ran Azerbaycan'~~Kültür Bölgeleri ve Merkezleri, Be~inci Bölüm: Türkiye'deki Merkezler, Milzelerdeki Çanak Çömlekler ve Genel De~erlendirme, Alt~nc~~Bölüm: Sonuç, olmak üzere 6 bölümde halinde düzenlenmi~tir. Kitapta ayr~ca, önsöz, Summary, Bibliyografya, Resimler Listesi, Levhalar Listesi, Tablolar Listesi, Haritalar Listesi, Renkli Resimler Listesi, Buluntu Yerleri Katalogu bölümleri de bulunmaktad~ r. Bunlara ek olarak kitab~ n ba~~ nda
Prof.Dr. Veli Sevin taraf~ndan kaleme al~ nm~~~olan "Sunu~" ile Nezih Ba~gelen taraf~ndan yaz~lm~~~bulunan "Do~u Anadolu'nun Da~~Aras~~Ovalar~nda Geçmi~in Boyal~~Gizemleri" ba~l~ kl~~ sunu~~yaz~lar~~yer almaktad~r.
Yazar "Giri~" ba~l~ kl~~Birinci Böliim'de ekonomileri tar~ ma dayanmayan pastoral kültürlerin bölgesi olan da~l~ k Do~u Anadolu Yüksek Yaylas~ 'nda geli~tirilen çal~~man~ n amac~~ ve konuyla ilgili günümüze de~in yap~lm~~~ara~t~rmalar~n tarihçesi hakk~nda bilgiler vererek sorunu
tam anlam~yla ortaya koymu~tur. "Yöntem" ba~l~kl~~Ikinci Böliim'de ise, çal~~ma~nn geli~tirilme
a~amalar~nda kullanm~~~ola~an arkeolojik yöntemler olan yüzey ara~t~rmalar~~ ve müze çal~~malar~~hakk~nda ayr~nt~l~~bilgiler verilmi~tir.
"Co~rafya" ba~l~ kl~~Üçüncü Böliim'de yazar, Transkafkasya ve Do~u Anadolu Yüksek Yaylas~ 'mn fiziki ve bitki co~rafyas~~ile jeomorfolojik, klimatolojik ve hidrolik özellikleri ile bölgenin
ya~am tarzlar~~ve sosyo-ekonomik düzeni üzerinde durmu~tur.
Yazar "Transkafkasya-Iran Azerbaycan'~~Kültür Bölgeleri ve Merkezleri" ba~l~ kl~~Dördüncü
Böliim'de, Türkiye s~ n~ rlar~~d~~~ ndaki kültür bölgelerinin yöresel özellikleri ve bu bölgelerin
önemli nekropolleri ile yerle~melerini özellikle yay~nlardan elde etti~i bilgilerle biraraya getirmi~~ve bunlar~~ tamtm~~ur. Bu bölümde önce kültür bölgeleri üzerinde ayr~ nuh bir biçimde durulmu~tur. Bu kültür bölgeleri ~unlard~r; Transkafkasya'n~n kuzeyinde, Gürcistan'~n ise güneybat~s~ nda görülen ve bugüne de~in yaln~zca nekropol ve kurganlar~~ile bilinen Trialeti- Kirovakan Kültürü, Ermenistan'da yarl~m alan~~bulmu~~olan Tazekent (Karmir-Berd) Kültürü, Azerbaycan'da görülen Sevan-Üzerlik Kültürü ile Nahçivan ve Iran Azerbaycam'nda ya~am~~~olan
Van-Urmiye Kültürü. Bu dört kültür bölgesi ve bunlar~n yay~l~m alanlar~~yazar taraf~ndan çok
ba~ar~l~~bir biçimde ortaya konulmu~tur. Daha sonra bu kültür bölgelerini olu~ turan nekropol,
kurgan ve yerle~meleri ayr~nt~l~~ olarak tan~ulm~~~ve bu tan~ umlar kurgan planlar~, kurgan kesitleri, topografik planlar ve çanak-çömlek çizimleri ile desteklenmi~tir. Bu nekropol, kurgan ve
yerle~meler ~unlard~r; Güneydo~u Gürcistan'da Trialeti Nekropolii, Zurtaketi Nelu-opolii,
Meskheti Nekropolii, Kuzeybat~~Ermenistan'da Keti Nekropolii, Kuzey Ermenistan'da Kirovakan Nekropol~i, Orta Ermenistan'da Ariç Yerle~imi ve Nekropolii, Lça~en Nekropolii, Verin Na-
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ver Nekropolü, Tazekent (Karmir Berd) Nekropolü, Elar Yerle~imi ve Nekropolü, Mukhannattepe Höyü~ü, Garni Yerle~imi ve Nekropolü, Metsamor Yerle~imi ve Nekropolü, Güneybat~~Ermenistan'da Eçmiadzin Nekropolü, Azerbaycan'da Üzerliktepe Höyü~ü, Nahçivan'da ~ortepe
Nekropolü, Ezneburd Nekropolü, ~ahtahu Yerle~imi ve Nekropolü, I. Kültepe Höyü~ü, II. Kültepe Höyü~ü, Ka~lvank Höyü~ü ve Nekropolü, ~ran Azerbaycam'nda Haftavantepe Höyü~ü,
Kordlartepe Höyü~ü, Geoytepe Höyü~ü ile Kuzeybat~~~ran'dalti Dinkhatepe Höyü~ü.
"Türkiye'deki Merkezler, Müzelerdeki Çanak Çömlekler ve Genel De~erlendirme" ba~l~ kl~~
Be~inci Bölümde yazar, Türkiye'deki nelu-opoller, kurganlar ve yerle~melerin yan~s~ra müzeler
ile özel koleksiyonlarda bulunan konuyla ilgili çanak-çömleklerin teknik yap~, tipoloji ve bezeme
aç~s~ndan tamunum gerçekle~tirmi~~ve de~erlendirmelerini sunmu~tur. Bu bölümde daha sonra
merkezleri olu~ turan kurganlar, nekropoller ve yerle~meleri incelenmi~ tir. Bunlar; Kars-Arpaçay'daki Küçük Çatma Kurganlar~~ve Ani Nekropolü, Erzurum-Sos Höyü~ü ve Karaçoban-Sar~~Veli
Höyü~ü ve Nekropolü, A~r~-Suluçem Kurganlar~, Mu~-Malazgirt Nurettin Höyü~ü ve Kurganlar~ , Bitlis-Ahlat Yuvadam~~ve Cemaleddin (Sütay Yaylas~) Nelu-opolleri, Van-Karagündüz Höyü~ü, Van Kalesi Höyü~ii, Tilkitepe Höyü~ü ve Gürp~nar-Eski Norgüh Yerle~imi'dir. Yazar bu
bölümde müze ve özel koleksiyonlarda yer alan çanak-çömlekleri yine teknik yap~, tipoloji ve
bezeme aç~s~ndan tan~tm~~ ur. Bu çanak-çömlekler Adana, Ahlat, Diyarbak~r, Elaz~~, Erzurum,
Gaziantep, ~stanbul Arkeoloji, Kars, Malatya, Sadberk Han~m müzeleriyle Rahmi Koç ve Ömer
Koç özel koleksiyonlar~nda yer almaktad~r. Hem yal~ n hem de boya bezekli olan bu çanak-çömlekler çok ba~ar~l~~bir ~ekilde tipolojik incelemeye tabi tutulmu~~ve her tipin küçük bir çizimini
katalog bilgilerinin sa~~üst kö~esinin yerle~tirilerek ba~ar~l~~bir kataloglama yöntemi sunulmu~ tur. Bu tipolojik çal~~ ma sonucunda müze ve özel koleksiyonlarda yer alan bu kaplar~n çanak,
çömlek, ma~rapa, meyvelik, ~i~e, silindirik kap, kadeh ve riton formunda üretilmi~~olduklar~~ görülmektedir.
Yazar bu bölümün sonunda önce inceledi~i çanak-çömle~in genel bir de~erlendirmesini
yapm~~, daha sonra da bu de~erlendirmede tart~~t~~~~verilerle söz konusu çanak-çömle~in kuzey
s~ n~r~n~n Kafkas Da~lar~'mn güney etekleri, do~u s~n~r~n~ n Azerbaycan Mil Stepi, güneydo~u s~ n~r~n~ n ise Urmiye Gölü oldu~unu bir kez daha vurgulad~ ktan sonra arkeolojik ara~t~rma eksiklikleri nedeniyle bugüne de~in kesin olarak saptanmam~~~olan güney ve güneybat~~s~n~rlar~n~n
Hakkari ve Van Gölü Havzas~, Bat~~ve Kuzeybat~~s~n~rlann~n ise Mu~, Erzurum ve Artvin aras~na
çekilebilecek bir hat oldu~unu çok ba~anh ve do~ru bir ~ekilde ortaya koymu~tur.
Yazar "Sonuç" ba~l~kl~~Alt~nc~~Bölümde ise hem kronolojik hem de köken aç~s~ndan elde
etti~i bir ço~u bu ara~t~rma sonucunda ortaya ç~ km~~~olan orijinal sonuçlar~~sunmu~~ve boyal~~
çanak-çömle~in anavatan~~olarak iki ayr~~bölgeyi, yani Aras Vadisi boyu ile Nahçivan Bölgesi ve
Van-Urmiye Bölgesi'ni önermi~ tir. Bu bölümde ayr~ca, büyük bir k~sm~~bilimsel kaz~~ve ara~t~rmalar d~~~ nda elde edilen ve halen müze ile özel koleksiyonlarda bulunan yal~n ya da boya ile
bezenmi~~salt geometrik ya da figürlü ve geometrik kompozisyonlar içeren çanak-,;ömleklerin
yaln~zca Kafkasya ve Kuzeybat~~~ran'da de~il, ayn~~ zamanda Do~u Anadolu'da, hem de geni~~bir
co~rafi alanda üretilmi~~oldu~unu özellikle yüzey ara~t~rmalar~~sonucu ilk olarak kendisinin saptam~~~oldu~u kurganlar ve nekropollerle kan~tlanm~~t~r.
Sonuç olarak titiz bir biçimde haz~rlanm~~, gerek arazi ara~t~rmalar~~gerek müze incelemeleri ve gerekse kütüphane çal~~malar~~için yo~un bir emek harcanm~~~ve do~ru bir Türkçe ile kaleme al~ nm~~~olan bu de~erli eser, M.Ö. 2. Biny~ l Anadolu'sunun di~er bölgelere oranla çok az
bilinen yani terra incognita durumundaki Do~u bölümünün kültürel geli~imine yani Urartu
öncesi kültürlerine ~~~ k tutmas~~ ve Do~u Anadolu-Transkafkasya-Kuzeybat~~ ~ran bölgelerinin
olu~turdu~u geni~~alan~n kültürel yalunl~~~ n~~hem ölü gömme gelenekleri ve hem de çanak-
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çömlek aç~s~ndan ortaya koymas~~bak~m~ ndan çok önemli bir çal~~ma olarak de~erlendirilmelidir. Prof.Dr. Altan Çilingiro~lu'nun 1980% y~llar~n ba~~nda konuya ilgi göstermesi ile arkeoloji
dünyas~ nda dikkat çekmeye ba~layan Do~u Anadolu M.O. 2. Biny~l~~boya bezekli çanak-çömle~i
konusu, bu kitap ile derli toplu bir ~ekilde ilgilenenlere bir ba~vuru kayna~~~olarak sunulmu~tur.
Ayr~ca bu kitap ile ayn~~y~l yay~nlanan ve Prof.Dr. Oktay Belli ve Dr. Veli Bakhshaliyev taraf~ndan
yaz~lm~~~olan "Nahç~van Bölgesinde Orta ve Son Tunç Ça~~~Boya Bezemeli Çanak Çömlek Kültürü/ Middle and Late Bronze Age Painted Pottery Culture in the Nakhichevan Region" adl~~kitap bu yaz~da inceledi~imiz kitap ile birlikte (5nasya Arkeolojisinde çok önemli bir bo~lu~u doldurmu~tur. Bilimsel kriterlere uygun ve kaynakçaya hakim olarak haz~rlanm~~~olan Dr. Aynur
özfirat'~ n bu önemli kitab~n~ n yaz~lma amac~na ba~ar~yla ula~m~~~oldu~u aç~ kça görülmektedir.
M.Ö. 2. Biny~l Anadolu arkeolojisinin önde gelen uzmanlar~ ndan biri olan Dr. Aynur Özf~rat'~~
bizlere böyle de~erli bir eser kazand~rd~~~~için tebrik ederim.
~EVKET DÖNMEZ

