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Doç. Dr. Adem
m IŞIK’ın, “An
ntik
Yrd. D
Kaynakla
arda Karaden
niz Bölgesi” ko‐
nulu bu
u çalışması, kitabının Ön‐
söz’ündee bahsettiği giibi, yurdumuzun
kuzey keesiminde yer alan ve Kara
ade‐
niz’le kııyısı bulunan
n coğrafi allanı
kapsamaaktadır. Yine yazarın bellirt‐
miş oldu
uğu gibi antiik dünyanın ay‐
rılmaz biir parçası olaan Karadenizz ve
onu çevrreleyen kıyılarla hinterla
and‐
ları, kendine özgü co
oğrafi özellik
kleri
n toplumlar açı‐
ve üzerinde yaşayan
Akdeniz’den sonra
s
eskiçağda
sından A
önemli b
bir ikinci merkez teşkil et‐
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mekktedir. Yazarr yedi yıllık bir ça‐
lışm
ma sonunda yayınlanaca
ak hale
geld
diğini belirtttiği eserinde
e buna
dikkkat çekmiştir. Işık, yazmışş olduğu
kitap
pta Güney Karadeniz
K
olarak da
adlaandırabileceğ
ğimiz Bith‐yniia, Paph‐
lagoonia, Pontos ve
v Kolkhis böllgelerini
içereen sahayı illgilendiren ve
v antik
kayn
naklarda yerr alan tüm metinleri
m
büyü
ük bir titizlik
kle tarayarak
k ortaya
çıkaarmış, ait oldu
ukları konula
ara göre
kron
nolojik bir sııra ile düzen
nleyerek
herh
hangi bir yorum
y
yapm
maksızın
dilim
mize aktarmışştır.
T
Tanıtmaya çaalışacağımız bu
b kitap,
2001
1 yılında Türk
T
Tarih Kurumu
K
Basıımevi tarafından basılmışştır. “An‐
tik K
Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi”
adlı kitabın bölü
ümleri ve ba
aş‐lıkları
şunllardır:
ŞŞekil, Düzen ve Kuruluş:
Ö
Önsöz (s. X),
K
Kısaltmalar (ss. XI – XII),
B
Bibliyografyaa (s. XIII – XXII),
A
A‐Grek ve Rom
ma Kaynaklarrı (s. XIII
– XV
V)
B
B‐Araştırma, Kazı ve İnce
elemeler
(s. X
XVIII – XXII)
1
1.Modern Yay
yınlar (s. XVIIII – XX)
2
2.Kazı, Raporrlar, Epigrafi ve Mo‐
nogrrafiler (s. XX – XXII)
3
3.Seyahatnam
meler (s. XXII))
G
Giriş (s. 1 – 14
4),
B
Bölüm I – Pontos Aexeinos /
Euxeeinos ve Özelllikleri (s. 15 – 22)
B
Bölüm II – Bitthynia (s. 23 – 66),
A
A‐Tarihi Coğrrafya (s. 23 – 37)
1
1.Sınırlar (s.23 – 25)
2
2.Şehirler (s.2
25 – 29)
3
3.Dağlar, Ov
valar, Akarsu
ular ve
Gölleer (s. 29 – 33
3)
B
B‐Halklar (s. 33
3 – 37)
C
C‐Siyasi Olaylar (s. 37 – 58
8)
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1.Arkaik ve Klasik Çağlar (s. 37 –
46)
2.Hellenistik ve Roma Çağları (s.
47 – 58)
D‐Sosyal, Kültürel ve Ekonomik
Hayat (s. 58 – 62)
E‐Din ve İnançlar (s. 62 – 63)
1.Tanrılar (s. 62 )
2.Mitoslar (s.63)
3.Tapınaklar (s. 63)
F‐Kişiler (s.63 – 66)
Bölüm III – Paphlagonia (s. 67 –
91),
A‐Tarihi Coğrafya (s. 67 – 73)
1.Sınırlar (s. 67 – 69)
2.Şehirler (s. 70 – 71)
3.Dağlar, Ovalar, Akarsular ve
Göller (s. 71 – 72)
4.Bitki Örtüsü ve Hayvanlar (s. 72
– 73)
B‐Halklar (s. 73 – 75)
C‐Siyasi Olaylar (s. 75 – 88)
1.Arkaik ve Klasik Çağlar (s. 75 –
84)
2.Hellenistik ve Roma Çağları (s.
84 – 88)
D‐Sosyal, Kültürel ve Ekonomik
Hayat (s. 88 )
E‐Din ve İnançlar (s. 88 – 90)
1.Mitoslar (s. 88 – 90)
F‐Kişiler (s. 90 – 91)
Bölüm IV – Pontus (s. 92 – 197),
A‐Tarihi Coğrafya (s. 92 – 112)
1.Sınırlar (s. 92 – 95)
2.Şehirler (s. 95 – 105)
3.Dağlar, Ovalar, Akarsular ve
Göller (s. 106 – 109)
4.Bitki Örtüsü ve Hayvanlar (s.
109 – 112)
B‐Halklar (s. 112 – 127)
C‐Siyasi Olaylar (s. 128 – 182)
182

1.Arkaik ve Klasik Çağlar (s. 128 –
148)
2.Hellenistik ve Roma Çağları (s.
148 – 182)
D‐Sosyal, Kültürel ve Ekonomik
Hayat (s. 182)
E‐Din ve İnançlar (s. 182 – 187)
1.Tanrılar (s. 182 – 185)
2.Mitoslar (s. 185 – 187)
F‐Kişiler (s. 187 – 197)
Bölüm V – Kolkhis (s. 198 – 226),
A‐Tarihi Coğrafya (s. 198 – 207)
1.Sınırlar (s. 198 – 200)
2.Şehirler (s. 200 – 203)
3.Dağlar, Ovalar, Akarsular ve
Göller (s. 203 ‐206)
4.Bitki Örtüsü ve Hayvanlar (s.
207)
B‐Halklar (s. 207 – 209)
C‐Siyasi Olaylar (s. 209 – 218)
1.Arkaik ve Klasik Çağlar (s. 209 –
212)
2.Hellenistik ve Roma Çağları (s.
212 – 218)
D‐Sosyal, Kültürel ve Ekonomik
Hayat (s. 219 ‐220)
E‐Din ve İnançlar (s. 220 )
1.Tanrılar (s. 220)
2.Mitoslar (s. 220 – 225)
F‐Kişiler (s. 226)
Sonuç (s. 227 – 228),
Ölçüm Çizelgesi (s. 229),
Dizin (s. 231 – 253),
Haritalar.
İçerik ve Kapsam:
Yurdumuzun Güney Karadeniz
olarak da adlandırabileceğimiz böl‐
gelerini incelemek amacıyla Adem
Işık tarafından kaleme alınan “Antik
Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi”

isimli bu çalışma Önsöz, Kısaltmalar,
Bibliyografya ve Giriş ile birlikte beş
bölümden ve Sonuç, Ölçüm Çizelgesi,
Dizin ile Haritalardan oluşmaktadır.
Yazar Önsöz’de yurdumuzun bu
sahasını ilgilendiren ve antik kay‐
naklarda yer alan tüm metinleri bü‐
yük bir titizlikle tarayarak ortaya
çıkardığından ve ait oldukları ko‐
nulara göre kronolojik bir sıra ile
düzenleyerek herhangi bir yorum
yapmaksızın yedi yıllık bir çalışma
sonunda yayınlanacak hale geldi‐
ğinden bahsetmektedir. Kısaltmalar
bölümünde yazar, Bibliyografya bö‐
lümünde yararlandığı antik kaynak‐
ların yanı sıra bölge ile ilgili modern
araştırma ve incelemelerin yer aldığı
bir kısaltmalar listesine yer vermiş‐
tir. Bibliyografya bölümünde, A kıs‐
mında faydalandığı antik kaynaklar
almaktadır. B kıs‐mında ise araştırı‐
cılara faydalı olur düşüncesi ile bahsi
geçen bölgelerle ilgili hazırlanmış
modern araştırma ve incelemelerin
yer aldığı bir bibliyografya bulun‐
maktadır.
Kitabın Giriş kısmında Karadeniz
hakkında verilen genel bilgilerin
ardından bu deniz etrafında İ.Ö. 8. –
6. Yüzyıllar arasında gerçekleşmiş
Grek kolonizasyon hareketlerine
değinmiştir. Ayrıca, Karadeniz ve
onun Bosporus Thrakius’dan Kolk‐
his’e kadar olan sahil kesiminin –
Bithynia, Paphlagonia, Pontus ve
Kolkhis ‐ tarihi ile ilgili bilgiler vere‐
rek ileride pasajlar halinde verilecek
metinlerin daha anlaşılır bir hale
gelmesi sağlanmıştır. Ardından eseri
oluşturan beş ana bölüm üzerinde
durulmuştur.
“Antik Kaynaklarda Karadeniz
Bölgesi” beş bölümden oluşur. Yazar,
her bölümde o bölümle ilgili kay‐

naklarda geçen metinleri büyük bir
titizlikle tarayarak ortaya çıkarmış
ve konulara ayırarak da işlemiştir. Ve
bu konular yazar tarafından eserin
“İçindekiler” kısmında ayrıntılı olarak
verilmiştir. Işık, kitabının Sonuç bö‐
lümünde bahsettiği gibi, birden fazla
konuyu kapsayan metinleri ağırlıklı
olarak hangi konuyu kapsıyorsa
orada vermiş, diğer bölümde bibli‐
yografyasını ve eser içinde hangi
bölümde yer aldığını belirterek oraya
gönderme yapmıştır. Ayrıca siyasi
olaylar bölümünde devirlerin birbiri
ile yakınlığını göz önüne alarak, Ar‐
kaik ve Klasik çağları birleştirmiş,
Hellenistik dönemi de Roma dönemi
ile beraber işlemiştir.
Çalışmanın sonunda verilen Öl‐
çüm Çizelgesi ile yazar metinlerde
geçen birimleri netleştirmeye çalış‐
mıştır. Dizin’de ise antik döneme ait
ırmak, dağ, göl, şehir ve bölge adları‐
nın günümüzde nerelere tekabül
ettiğini birçok defa tekrar etmemek
adına burada açıklamaya çalışmıştır.
Ayrıca eserde işlenen konularla
ilgili haritalar da eserin sonunda yer
alan Haritalar kısmına ilave edilmiş‐
tir.
Sonuç:
Tanıtmaya çalışmış olduğumuz
“Antik Kaynaklarda Karadeniz Böl‐
gesi” adlı bu kitabın yazarı Yrd. Doç.
Dr. Adem IŞIK’ın eserin Sonuç bö‐
lümünde de bahsettiği gibi, Eskiçağ
tarihinin önemli bir alanını teşkil
eden Karadeniz ve onun Anadolu
kıyıları hakkındaki bilgilerin der‐
lenmesi ile oluşturulan bu eser, bölge
tarihi hakkındaki potansiyel bilgileri
dilimize aktararak araştırı‐cılara bir
kolaylık sağlamaya ve bu alanda
küçük de olsa bir boşluğu doldur‐
maya çalışmıştır. Ancak bu çalışma‐
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nın kayn
nakların ana dilinden
d
değil de
yapılan çevirilerden
n gerçekleşm
mesi
k kayıptır.
de şüpheesiz en büyük
Sonuçç olarak, Kaaradeniz’in eski‐
çağ tarih
hine ilgi duy
yan herkesin ra‐
hatlıkla yararlanabileeceği ve oku
uya‐
bileceği düşüncesiylee başta yazarı‐
mak üzere katkıda
k
bulan
nan
mız olm
herkesi içtenlikle kutlluyorum.
Yararrlı olması dileeğiyle…

Erkaan Hirik*
Maarek Stacho
owski, Etim
moloji,
T
Türk Kültürrünü Araştıırma
En stitüsü Yay
yınları, 2011, An‐
kara.
k
T
Türk Kültürü
ünü Araştırma Ensti‐
tüsü
ünün 50. yılını kutladığı şu gün‐
lerd e bilimsel dü
üzeyi yüksek olan bir
eserr daha enstittünün aracılığı saye‐
sind
de okuyucularr ile buluştu.
T
Türklük Biilimine Pollonya’da
önem
mli hizmetlerr sunan Marek Stac‐
how
wski bilindiğii gibi “Dolga
anischer
Worrtschatz”, “Sttudien zum Wortsc‐
hatzz der Jakutiscchen Übersetzzung des
Neueen Testameents”, “Dolg
ganische
Worrtbildung”, “Konsonanten
“
nadapta‐
tion Russischer Lehnwörter im
m Dolga‐
e
okuyucu
o
nischhen” gibi eserleriyle
karşşısına çıkmışştır. Stachow
wski son
olaraak da Türkçee kaleme ald
dığı “Eti‐
molooji” adlı eserri ile araştırm
malarına
bir yyenisini dahaa eklemiştir.
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