
OZET 

Bu cah§mada, Kii9uk Frigya bolgesi satraphk merkezi Daskyleion' da, Tomris Bakir-
Akba§oglu basjkanhginda yiiriitiilen kazilarda 1988-92 yillannda ele gecen Attika seramigi 
sunulmu§tur. 

691 pa^adan olu§an katalog, siyah figiir, bezemeli ve kirmizi figtir olmak iizere iic 
ayn boliim altmda toplanmistir. Boliimler, kap formlanna gore diizenlenerek her parca tasvir 
edilmis, ve tarihlenmistir. Kap formlan tipolojik yonden belirlenmi§, tasvirler stilistik acidan 
taninan cagda§ vazolarla kar§ila$tinlarak hangi ressamin veya grubun eseri oldugu 
saptanmaya cali§ilmi§tir. Ancak korunan pai^alar ikonografik incelemelere olanak tanimi§tir. 

Buluntulann biiyuk bir boliimii, Hisartepe'nin iistiinde olasihkla bir Kybele kult 
alanini 9evreleyen temenos duvarinm ortaya ^iktigi acmalarda ele geemi§tir (sektor F 6, F 5, 
F 6- dogu, F 6- kuzey, F 6- dogu/kuzey; Tab. 1, Diagr. 1). Burada bulunan en erken Attika 
vazo par9alan, KY Ressami'nin 575/65 yillanna tarihlenen komastli kylikslerine aittir (Kat. 1-
2). 4. yy. ortalanna kadar kesintisiz Attika seramigi ithalini belgeleyen bu sektor, Lydos 
(Kat. 163), Exekias (Kat. 180), Euphronios (Kat. 381) ve Antimenes Ressamlannin (Kat. 
189) kendileri ve atolyelerinden kaliteli ornekler sunmaktadir. Haimon Grubu'nun 90k 
sayida ele ge9en skyphos ve 'cupskyphos' lannin yam sira (93. 95. 97. 99-106. 108-109. 
1 16-1 17. 119. 121. 125. 127-128. 133), bir kismi beyaz astarh ve bezemeli Beldam Ressami 
Atolyesi lekythoslanmn 9oklugu (Kat. 306-319. 321-325. 327-331. 337. 342) goze 
9arpmaktadir. 5. yy.in onemli buluntulan arasinda, Niobidler Ressami'nin bir amphora 
par9asi (Kat. 484), ayni ressamin atolyesinden kalyks krater par9alan (Kat. 557) ve 
Deepdene Ressamt'ndan bir stamnos par9asi (Kat. 616) sayilabilir. 4. yy.in 2. 9eyreginde bol 
miktarda ele ge9en skyphos pargalanndan bazilan da F.B. Grubu'nun eseridir (Kat. 430. 
441-442. 452-454). 

Diger buluntu yerleri sektor I, III ve IV (Tab. 2, Diagr. 2), sektor II (Tab. 3), sur 
a9masi (Tab. 4), sektor J 7 (Tab. 5), Biltenler sondaji (Tab. 6) ve "A" sektorudur (Tab. 7). 
Kazilann yam sira bir9ok seramik par9asi Hisartepe civanndaki tarlalarda yiizey buluntusu 
olarak ele ge9mis>tir (Tab. 8). Daskyleion Attika seramiginin genel degetiendirmesinde eski 
kazilarda ele gefen malzeme kismen goz onunde bulundurulabilmi§tir (Diagr. 3). 

Daskyleion'da bulunan turn figiirlii ve bezemeli Attika seramigini i9eren Diagram 4 
incelendiginde, vanlan sonu9lar §unlardir: 6. yy.'in 1. yansinda Frig-Lydia doneminde 
Attika vazolannin sayisi pek az iken, yiizyil ortasindan itibaren Daskyleion'un Pers satraplik 
merkezi olmasi ile beraber Attika seramigi ithalinde biiyuk artis. goriilmektedir. 6. yy.in 2. 
yansinda en 90k goriilen kap formu kylikstir; malzemenin en yogun oldugu 5. yy.in ilk 
9eyreginde ise yerini 'cupskyphos' ve lekythosa birakir. 5. yy. i9inde miktar a9isindan bir 
azalma goriiliir. Ancak 4. yy.in baslarmda yine bir arti§ kaydedilir. 475 ve 375 yillari 
arasindaki donemde en 90k rastlanan kap 9esjdi ise kraterdir. 

6.- 4. yy. larda Kybele temenoslannda seramik sunulan hakkmda bilgilerimiz fazla 
degildir. Ancak Troja VIII, Phokaia ve Samos a9ik hava kiilt alanlan ile Attika'da Vari 
magarasindaki sunular, en azindan Attika seramiginde kiilte ozgii bir kap 9e§idinin 
yeglenmedigini gostermektedir. 

Daskyleion'da diger satraplik merkezi Sardeis'e oranla 90k daha fazla miktarda Attika 
seramigi bulundugu goze 9arpmaktadir. Yukanda degindigimiz gibi, Perslerin 546'da 
Anadolu'yu zaptetmesinden sonra ithal seramikte arti§ goriilmektedir. Bu, Bati Anadolu'nun 
diger merkezlerinde de kendini gosterir. Demek ki, Atina'dan ithal edilen bu malin 
pazarlanmasi i<,:in gerekli piyasa, ticari ilis,kiler ve alabilme kapasitesi bu donemde, onceki 
donemlere gore daha da artmi^tir. Ionia isyani ve bastinlmasi (499/93) ve daha sonra Grek-
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Pers savasjannin seramik ticaretini ne denli etkiledigini soylemek zordur. Daskyleion'un 
Attika seramiginde tarihi olaylara baglanabilecek bir kesinti veya hiatus tespit edilmemi§tir. 

Ticaretin geli§mesinde Pers imparatorlugunu bir ucundan obiir ucuna baglayan 
emniyetli kervan yollan §iiphesiz onemli bir rol oynami§tir. Bir yol Daskyleion'dan 
Kyzikos'a ve Marmara Denizi'nin kiyisindan Lampsakos'a kadar uzanmaktadir; 
Dasykleion'un giineyinde ise bu yol, biiyiik bir olasilikla Krai Yolu'na acilmaktadir. 
Daskyleion'a gelen Attika vazolanni, 6. yy.da Marmara ve Karadeniz'de ticaret yapan ve 
Kyzikos veya Lampsakos gibi limanlara ugrayan Ionia gemileri ta§imi§ olmahdir. 5 yy.da 
Atina'nin kendi Karadeniz'den ithal ettigi tahil dolayisiyla bu ticaret yolunda etkin olmu§tur. 
Akdeniz'in diger yorelerinde Attika seramiginde gorulen tuccar i§aretlerinin Bati 
Anadolu'daki buluntularda hemen hemen yok denecek kadar az olmasi, ticareti bu yorede 
kimin yaptigini kesin olarak tespit etmemize olanak tanimamaktadir. 

Attika seramigini satin alan halk hakkinda bilgilerimiz ise biraz daha fazladir: Antik 
kaynaklar soylu Pers ailelerin Pers Imparatorlugu'nun bati satraphklannda bulunan 
mulkiinden, burada ya§ayan Pers ciftcilerden ve askerlerden; Greklerin, satraphk 
saraylannda ce§itli gorevler aldigini sozeder. Daskyleion'da ele gecen grafittolu seramik 
parcalan lidce ve frigce konu§an insanlann burada 4. yy.a dek ya§adigini gosterir. Bir 
mezar yaziti ise, aramcayi belgeler. Attika vazolanni satin alan, kullanan ve tannlanna 
adayanlar, biiyiik bir olasilikla boylesine kan§ik bir etnik toplumun insanlan olmahydilar. 

Yorede ya§ayan Perslerin sayisi sanildigi kadar fazla idiyse eger, ozellikle Pers piyasasi 
icin iiretilmi§ Sotades Atolyesi rhytonlan, Pithos Ressami kyliksleri ve 'Paradeisos'ta av 
sahnelerini veya saray ya§amini tasvir eden vazolann bol olmasi beklenirdi. Oysa 
Daskyleion'da §imdiye dek yalniz iki rhyton pargasi (Kat. 475-476) ve Pithos Ressami'nin 
bir kyliks par?asi (Kat. 380) bulunmu§tur. Konulara gelince: Genelde ku?uk par?alar 
halinde ele ge5en biiyiik vazolarda nelerin tasvir edildigini belirlemek ?ogu kez miimkun 
olamamaktadir. Ancak Dasykleion'da Attika seramiginin foklugu, Perslerin Attikalilarm 
kendi diinyalan i9in iirettikleri vazolan da begenmis, olmalanna i§aret eder. Grek 
heykeltra§hgina ve yapi sanatina ilgileri -tarti§mah da olsa- bilinen gergekler arasindadir. 
Daskyleion'da bulunan bullalardan ve civarda ele gegen mezar stellerinden tanidigimiz Grek 
ogeleri i^eren 'Anadolu-Pers-Stili', hem sanat5ilann hem de i§verenlerin Grek sanatini, belki 
de Attika vazolannin zengin resim diinyasini tanimis, olduklanni gosterir. 

Sardeis satrapi Artaphernes 507 yilinda Atina elfisine Atinahlann nasil bir halk 
oldugunu ve nerede ya§adiklanni sormu§sa da (Hdt. V,73), Kerameikos'unun iiriinlerini 
taniyor olmahydi. Belki kendisi ve Dasykleion'daki arkadasjan giimii§ kaplardan i?meyi 
yeglemi§tir, ama bircok Persli, bir Attika kyliksi'nden §arap yudumlamanm keyfini mutlaka 
tatmis.tir! 
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