
BATI ANADOLU'NUN ANTIK ÇAGDAKI EKONOMÎK DURUMU 

Hasan Malay (*) 

Anadolu'nun zenginlik kaynaklan, yiizyillar boyu, sadece uzerinde ya-
sayan kavimlcrc miireffeh bir yasam saglamakla kalmamis, ayrn zaman-
da iiretim fazlasi olan birçok degisik mal ihraç edilmis ve iistelik Suriye 
ve Romalilann ulkeye egemen olduklari devirlerde acimasiz bir sômurii-
ye saline olmustu. Onlû hatip ve devlet adami Cicero, Anadolu için «Top-
raklannm verimliligi, iiriinlerinin çesitliligi ve ihraç mallarmm boilugu 
açismdan birçok ùlkcyi geride birakir» demekteydi. Ulkelerine tasidik-
lan gemilcr dolusu mallar Romahlari tatmin etmemis, ùlkelerinde git-
tikçe artan issizlik karsismda emekli askerlerini kitleler halinde Anado-
lu'ya gondermisler ve birçok koloni-sehirler kurmuçlardi. 

Bu yazimizda, Bâti Anadolu'nun antik devirdeki dogal zenginlikle-
rini, ùretimini ve ihraç mallanm -miimkun oldugunca antik kaynaklara 
ve yazitlara dayanarak- ozetlemege çahsacagiz (**). 

(*) Yrd. Doç. Dr. ,Ege lîniv. Ed. Fak. Arkeoloji-Sanat Tarihi Bol. 
(**) Bu yazmm hazirlamçmda, orijinal kaynaklardan, ozellikle antik yazarlardan 
ve yazitlardan yararlanmaga ôzen gôsterilmiç ve gerekmedikçe yorum yapilma-
miçtir. Kullandigimiz kisaltmalar çunlardir: 

AJA : American Journal of Archaeology. 
BCH : Bulletin de Correspondance Hellénique. 
BMC : Cataîoque of the coins in the British Museum. 
CIG : Corpus Inscriptionum Graecarum. 
CIL : Corpus Inscriptionum Latinarum. 
Et. An. : L. Robert, Études Anatoliennes, Paris, 1937. 
IGR : Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes. 
IG : Inscriptiones Graecae 
JHS : Journal of Hellenic Studies. 
JRS : Journal of Roman Studies. 
Keil - v. Premerstein, I, II. Reise: J. Keil und A. von Premcrstein, Denk-

schriften d. Kais. Akademie d. Wissenschaften in Wien, 1910-11. 
Magie : D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton, 1950. 
MAMA : Monumenta Asiae Minoris Antiqua. 
NOLydien : P. Herrmann, Ergebnisse eincr Reise in Nordostlydien, Wien 1962 
OGI : W. Dittenberger, (Mentis Graeci Inscriptiones Selectae. 
Plinius, NH : Naturalis Historla. 
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A — Toprak Uriinleri : 

Antik devirde Kyzikos (Erdek) sehri sinirlari içinde yer alan, Mar
mara denizinin giineyindeki duzliikler çok bereketli topraklara sahipti. 
Bu bôlgede, bugiin oldugu gibi, her tiirlu meyve ve bilhassa iiziim ve 
zeytin yetistirilmekteydi (1). Kyzikos'un batismdaki Karesene bolgesinin 
«çok yogun bir çekilde iskân edildigi ve diizenli bir biçimde ekilip biçil-
digi» Strabon tarafmdan nakledilir (XIII, 602). Troas'da, ozellikle Lamp-
sakos'da (Lapseki) (2) ve Ida daginm bati eteklerinde (3) bol ve kaliteli 
iiziim yetitsirilmekteydi. Daha giineydeki Assos'da (Behramkale) yetisti-
rilen bugdaym Pers impara torluguna bile ihraç edildigi bilinir (4). Ayn
ca, Aiolis sehirleri de meyve ve hububat açismdan iyi bir iiretime sahip-
tiler (5). Kaikos (Bakirçay) vadisi de «zengin ve verimli topraklara sa-
hip» bir bolge olarak tammlanmakta (6) ve bôlgeye egemen olan Phile-
tairos, burada hasat edilen bugdayi Attalos I'e ve Yunanistan'daki 
Sikyon'a gôndermekteydi (7). 

Ôte yandan, Lydia bolgesini sulayan Hermos (Gediz) ve onun kolla-
n sayesinde bolge, meyve ve hububat bakimmdan son derecede zengin-

Ramsay, Phrygia : W.M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia, I.II, 
Oxford 1895-1897. 

SEG : Supplementum Epigraphicum Graecum. 
Syll.3 : W. Dittenberger, Sylloge Inscriptioniim Graecarum, 3-
TAM : Tituli Asiae Minons-
ZPE : Zeitschrift fiir Papyrologie und Epigraphik. 
(1) Bk. Et. An, s. 250 ve dev. Bandirma yakmlarmdaki Thrakia Kome'de 

ele gcçen bir stel Zeus Khalazios Sozon'a adanmakta ve ùzerinde sôyle bir yazit 
bulunmaktadir: «...meyvelerin bol ùriin vermesi ve felâketlerden korunmalan 
ve rençberin saglik ve selâmeti için» (JHS, XXIV, 1904, s. 21). Aynca, Manyas 
gôluniin batismdaki Kavak mevkiinde bulunan ve «rençberin koruyucusu» olan 
Zeus Olbios'a adanan bir seri adak steli de, bôlgede ne denli yogun tar im yapil-
digmin kanitlandir. 

(2) Thukydides, I, 138, 5. Ôte yandan, Lapsakos'un, Themistokles'e, sarap 
gereksinimini karsilarnasi için armagan edildigi bilinir (Magie, 81. 2, n. 35 ve 81). 

(3) Bolge sehirlerinden Skepsis para lan uzerinde iiziim salkimi ve Dionysos 
basi tasvirleri gôriilùr. Aynca, kus iizumii denen, kùçùk taneli iiziim de Ida da-
gi civarinda yetistirilmekteydi (Piinius, NH, XV, 68). 

(4) Strabon, XV, 735. 
(5) Herodotos, I, 149. Ornegin, Elaia (Zeytindag), adim, bugiin oldugu gibi, 

antik devirde de zeytin sôzciigiinden almaktaydi. 
(6) Strabon, XIII , 624. 
(7) Magie, Bl. I, n. 9 ve 45; Bl. 2, s. 45. 
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di (8). Aynca Lydia, son derecede kaliteli saraplan ile de un yapmisti. 
Bu çarap, Tmolos ve Mesogis daglarmm yamaçlarmda ve Katakekaume
ne adi veriien volkanik bôlgede ûretilmekteydi. Katakekaumene sarabi 
birçok antik yazann ovgiisùnu kazanmiçti (9). Bu arada, en iyi çarap ure-
ten kentler arasmda ôzellikle Smyrna, Klazomenai (Urla), Erythrai (II-
din) ve Khios adasi bulunmaktaydi (10). 

Menderes ovasmin bugiinkii zenginligi antik çagda da elbette mev-
cuttu. Ôzellikle zeytin ve incir, bolgenin karakteristik uriinleri arasin-
daydi (11). Karia'da ûretilen zeytinyagi Î.Ô. IV. yiizyilda Atina'da bile ta-
mnmaktaydi (12). Menderes nehrine yakin olan kesimlerde, ôrnegin Apa-
meia'da (Dinar) yetisen ùzùmden yapilan çarap biiyùk bir un kazanmis
ti (13). Hem zeytinyagi ve hem de carabin Euromos'dan ihraç edildigi, 
aynca kuru incirin (ôzellikle Kaunos inciri) Misir ve îtalya'ya giden ge-
milere biiyiik miktarlarda yuklendigi bilinmektedir (14). 

Aslmda Karia'nm daghk bôlgelerindcki ekilebilir arazi son derecede 
simrliydi ve uretim ancak yôre halkmm gereksinimlerini karsilamaktay-
di. Ôrnegin, Bargylia kôrfezinde bulunan îasos'da durum bôyleydi. Bu 
kentteki halkm geçimini Ege denizinde bahkçihk yaparak kazandigi be-
lirtilir (15). Kismen bereketli topraklara sahip olan Halikarnassos ile 
Myndos, çarap iiretimi ile tanmmiçlardi. Ôzellikle Halikarnassos yôresi, 

(8) Magie, Bl . 2, s. 36. 
(9) Strabon, IX, 440; XIII , 628; XIV, ve 650; Ovidius, Metamorphoses, VI, 

15; XI, 86; Plinius, NH, V, 110 ve. XIV, 74. Aynca bir yazitta, «sarabi bol Tmo
los dagi» ifadesi gôriilmektedir. (CIG, 4236 = TAM II, 417). 

(10) Strabon, XIV, 637; Plinius, NH, XIV, 5 4 ve 73; XVI, 115. Aynca, Misir'-
da bile içilen Kolophon sarabi için bk. JRS, VII (1917), s. 52. 

(11) Tralles ve Magnesia ad Maeandrum'un incirleri için bk. Polybios, XVI, 
24.9. Menderes Antiokheia'smm kuru incirleri için bk. Strabon, XIII , 630. Miletos'-
dan Misir'a ihraç edildigi bilinen zeytinyagi muhtemelen Menderes vadisindeki 
diger sehhierden gelmekte idi. Bolgenin antik devirdeki ve giïnùmiïzdeki incir 
ve zeytin zenginlikleri için bk. Et. An., s. 416 ve dev. 

(12) Magie, Bl . 2, s. 50. 
(13) Apameia sarabi için bk. Plinius, NH, XIV, 75 ve 113. Menderes'in sol ki-

yismdaki Apollon Lairmenos tapmagma yakm baglar için bk. MAMA, IV, 297. 
(14) Magie, Bl . 2, n. 100. Mylasa civanndaki verimli Kyrbesos vadisinde iyi 

kalitcde kendir yetistirildigi bilinir (Plinius, NH, XIX, 174). Kaunos inci
ri için bk. Strabon, XIV. 651. Mylasa civannda bulunan yazitlarda sik sik sarap-
tan, zeytin ve incir agaçlarindan sôz edilir (bk. L. Robert, Le Sanctuaire de Si-
nurl près de Mylasa I, Paris 1945, s. 78 ve dev.). 

(15) Strabon, XIV, 658 ve Plinius, NH, IX, 33. 
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bugûn oldugu gibi, antik devirde de meyve ve ôzellikle incir bahçeleri 
ile çevriliydi (16). Bu bôlgenin diger bir ihraç mail da bal idi. Bôlge-
de ùretilen bal, Î.Ô. III. yiizyilda denizyolu ile Misir'a gônderilmekteydi 
(17). 

Knidos (Datça) yanmadasi, topraklari pek verimli olmamak-
la birlikte, saghga iyi geldigi one sùrùlen ve bu nedenle Yunanistan ve 
Misir'a bile ihraç edilen ûnlii bir sarap ùretmekteydi (18). Bunun yani-
sira, Knidos'un diger ihraç mallari ,arasinda sebze ve ôzellikle sogan (19), 
kalem yapimmda kullanilan karms (20) ve çesitli tedavilerde kullanilan 
yaglar (21) onemli yer tutmaktaydi. 

B — Orman Ùriinleri : 

Daghk bir yapiya sahip olan Mysia'nm, antik devirde onemli bir ke-

reste ticareti merkezi oldugu bilinmektedir. Bôlge ormanlarmdan elde 

edilen keresteyi satan Pergamon krallan, bu sayede biiyuk bir zenginli-

ge ulasmislardi. Ayrica, Çanakkale bogazma yakm bir bôlgeye, «çam or-

Clé) Magie, Bl. 2, n. 101. 
(17) Bir Theangela dekreti, onurlandinlmakta olan bir kisiye iki klip bal'm 

ksenia («misafirperverlik») armagam olarak verilmesini emretmekteydi (bk. L. 
Robert, Collection Froehner I, Inscriptions Grecques, Paris 1936, s. 90). Bundan 
baska, Theangela ile Eupolemos hanedam arasmdaki bir kapitûlâsyon anlasma-
smda, an kovanlan (zmcnai) iizerine bazi vergiler konmustu (L. Robert, a.g.e., 
I, s. 69 ve dev.). 

(18) Strabon, XIV, 637 ve Plinius, NH, XIV, 75. Çogu Knidos paralan iize-
rinde bir iïzùm salkimi motifi gôriilùr ve bu, bôlge halki için iiziim ve sarabm 
ne denli onemli oldugunu ortaya koyar (BMC Caria, s. 92 ve dev., no. 55, 84 ve 
97). Ôte yandan, yine Knidos'un sarabi sirke yapimmda da kullamlmaktaydi 
(Magie, Bl, 2, n. 103). Knidos'dan satm alman sarap. Delos'da Î.Ô. II. yy. da kut-
lanan Posideia festivallerinin masraf listelerinde de gôrùlmektedir (Magie, aym 
yer). Kaynaklar, Knidos'un sarap ve sirkesinin Misir'da da bilindigini gôster-
mektedr. Knidion («Knidos'la ilgili, Knidos'lu») terimi bir sivi ôlçusû birimi 
olarak, Knidos amphoralarmm hacmini temsil etmek uzere kullamhr hale gel-
misti. Bugiin bile, Datça yarmiadasmda yapilacak kisa bir yiizey arastirmasm-
da iizerinde Knidion damgasi bulunan birçok amphora kulpu bulmak mûmkûn-
dtir. Pompei'de (CIL, IV, 5535), Korinthos'da (AJA, VI, s. 35 ve dev.), Atina'da 
(Hesperia III, 1934, s. 241 ve dev.) ve diger birçok degisik bôlgelerde bulunan 
Knidos damgali amphora parçalanmn, kentin ne boyutlarda sivi (sarap, sirke, 
zeytinyagi) ihracati yaptigmm ' kamtlandir. 

(19) Plinius, NH, XIX, 101. 
(20) Plinius, NH, XVI, 157. 
(21) Plinius, NH, XII, 132; XIII, 114; XV, 28 ve XXIII, 89. 
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mam» anlamma gelmek ùzere pitya adi verilmisti (22). Ida dagi ve çev-
resi, bugiinkû gibi, kôknar ve çam agaci bak immdan oldukça zengindi 
(23). Ôrnegin, yerini kesin oîarak bilemedigimiz, ancak Ida dagi civarm-
da oldugu samlan dev b i r çam agaci Strabon tarafmdan tasvir edilir 
(XIII, 603). Bu bolgede ç ikanlan kereste sati lmak ùzere giiney sahille-
rine gônderilmekteydi (24). Aynca, Î.Ô. IV. yùzyilda, sùrgùndeki Les-
boslularm ve aynca Pharnabazos 'un, bôlgedeki Antandros sehrinde bi-
rer donanma insa ettikleri kaydedilmektedir (25). Vergilius, unlii desta-
ni Aeneis'de, kahraman Aeneas'm, Troia 'dan aynld ik tan sonra bu bol
gede bùyùk bir donanma insa ettigini anlat ir (III ve dev.). Yine bu bôl-
genin ceviz agaci yônùnden de zengin oldugu (26) ve aynca , b u orman-
lardan elde edilen ka t ran 'm çok kaliteli olarak nitelendigi bilinir (27). 
Aynca bu bôlge o rman la rmm disbudak kerestesi o denli kaliteliymis ki, 
kabugunu siyirdiktan sonra onu sedir agaci kerestesi olarak sa tmak bile 
mùmkùnmùs! (28). Yine bu bôlgenin çitlembik agaçlan da, tibbî amaç-
larla kullamlan yaglan nedeniyle çok makbul tu tulmaktaydi (29). 

Ôte yandan, daghk bir yapiya sahip olan Phrygia 'nm da zengin or-
man ùrùnlerine sahip oldugu ve buradan ozellikle sedir kerestesi elde 
edildigi bil inmektedir (30). Bolgedeki daglann yamaç lan da zengin ot-
laklara sahipti ve bu ôzelliginden dolayi Phrygia için hippobotos («at ot-
lagi») deyimi kullamlmaktaydi . 

Diger zenginlik kaynakîarmm yamsira Lydia, o rman yônùnden de 
zengin sayilabilirdi. Bundan baska, îonia 'daki Kolophon sehri civarmda-
ki sahil seridinde de genis ormanlar vardi ve buradaki yogun çam or-
manîarmdan elde edilen reçine Misir'da bile un kazanmisti (31). 

(22) Strabon, XIII, 588 ve Plinius, NH, XVI, 48. 
(23) Ûzerinde kôknar agaci motifinin gôriildùgû bir Skepsis parasi için bk. 

BMC, Troas, s. 80. 
(24) Strabon, XIII, 606. 
(25) -Thukydides, IV, 52.3; Ksenophon, Hellenika, I, I.25. 
(26) Plinius, NH, XVI, 223. 
(27) Plinius, NH, XIV, 128. 
(28) Plinius, NH, XVI, 62. 
(29) Plinius, NH, XIII, 54 ve XXIV, 34. 
(30) Plinius, NH, XIII, 53 ve XVI, 137. 
(31) Plinius, NH, XIV, 123 ve XVI, 104. Bu bolgede ûretilen reçinenin Mi

sir'da kullamlisi için bk. JïtS, VII (1917), s. 52. 
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C — Madenler : 

Antik kaynaklar, Lampsakos civannda (32) ve Abydos'da zengin al-
tin madenlerinin bulundugunu yazarlar. Hatta, Abydos civarmdaki altin 
madeninin, Troia'nm efsanevî krah Priamos'un biiyiik hazinelerine kay-
nakhk ettigi de ileri surulur (3). Bu bolgede, Ida dagimn batismda bu-
lunan giimiis madeni de bôlge için ayri bir zenginlik kaynagrydi. Or-
negin, admi giimiis (argyrion) sozciigiinden alan Argyria'da (34) ve Pe-
rikharaksis'de (35) giimiis madeni bulunduguna iliskin giiçlii belirtiler 
vardir. 

Troas'da daha az degerli madenler, ôrnegin çinko da cikanlmaktay-
di. Çinko madeni, tda dagimn batismdaki Andreia'da bol miktarda var-
di (36). Çanakkale bogazimn girisindeki Sigeion'da da bir «bakircilar 
loncasi» bulundugunu gosteren bir yazit vardir (37). Buradaki esnafm 
kullandigi bakirin, hem merkezî Troas'dan ve hem de Adramyttion'dan 
(Edremit) çikanldigi muhakkakti (38). 

Ôte yandan, Assos'da bulunan bir tùr sert tas ise, lâhit yapimmda 
kullamldigmdan dolayi sarkophagos admi almisti ve bu tas muhteme-
len Troas'dan getirilmekteydi. Ayrica, Prokonnesos (Marmara) adasida, 
yiiksek fiata ahci buîan beyaz mermeri ile taninmisti (39). Bu mermerin, 
Kyzikos'daki yapilarda, Halikarnassos'daki Mausolos sarayinda ve He-
rakleia Pontike'deki bir tapmakta kullanilmis oldugu bilinmektedir (40). 

Lydia, asagida bahsedecegimiz tekstil ùriinleri zenginliginin yanisi-
ra, içlettigi dogal kaynaklar yôniinden de dikkati çekiyordu. Ôrnegin, 

(32) Plinius, NH, XXXVII, 193. 
(33) Bu altin bôlgesi Ksenophon tarafmclan (Hellenika, IV, 8. 37) Kremaste, 

Strabon tarafmdan (XIII, 593 ve XIV, 680) ise Astyra olarak verilir. 
(34) Strabon, XIII, 603. 
(35) Perikharaksis, Kyzikos-Pergamon yolu ûzerinde olsa gerektir. Burada 

ele geçen bazi yazitlar (BCH, XVIII, 1894, s. 541) ve bazi Roma sikkeleri bu yer-
leçimi kanitlamaktadir. Bir baçka yazit ise, burada bulunan atelyelerden (ergas-
teria) soz etmekte ve bu atelyelerin gelirinin bir Pergamon krah tarafmdan bir 
rahibe bagislandigmi kaydetmektedir (Syll.3, 1018). 

(36) Strabon, XIII, 610. 
(37) CIG, 3639. 
(38) Ege sahillerinde bulunan Kisthene'deki bakir madeni için ayrica bk. 

Strabon, XIII, 607. 
(39) Strabon, XIII, 588; Plinius, NH, V, 151. Yazitlar için bk. CIG, 3268, 3282 

ve 3386 ( = IGR, IV, 1464); IGR, IV, 1465 (iki Smyrna lâhdi). 
(40) Strabon, XIII, 589 ve Plinius, NH, XXXVI, 47. 
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iïnliï ,hafif ve yari seffaf, beyaz ve zengin erguvanî desenli mermer tiirle-
ri Dokimeion'da çikanlmaktaydi. Ônemli bir merkez olan Synnada'ya 
yakmhgi nedeniyle bu mermer «Synnada mermeri» olarak isim yapmis-
ti. Burada iiretilen mermer, Anadolu'da lâhit yapimmda kullamlmakla 
birlikte, esas olarak Roma'ya gonderilmekteydi (41). Ayrica, daha az ta-
nman bir baska mermer kaynagi da, Hierapolis yakimndaki Thiunta 
idi (42). Lydia'mn zengin Hermos vadisinin Sardis'in kuzeyine gelen ke-
siminde (Gôlmarmara) de (43) mavimsi bir mermer çikanldigi bilinir 
(44). 

îonia sahilleri de, ticarî degere sahip taslar yônùnden zengin ola
rak nitelenebilirdi. Sahilin karsisindaki adalardan Khios'da bolgenin en 
kaliteli mermeri çikanhyor ve ttalya'ya ihraç ediliyordu (45). Ephesos 
yakmlarinda da beyaz mermer çikanldigi ve buranin mermerinin unlii 
Artemis tapinagmin yapiminda kullamldigi bilgilerimiz arasmdadir (46). 
Daha gùneylerde, Miletos yakmlarinda ve belki de Latmos dagmda da 
bir mermer ocagi vardi ve Didyma'daki Apollon tapmagimn mermerle-
ri buradan saglanmisti (47). Yine Latmos daginda bulunan bir demir oca-
gmm kalmtilanni bugiin bile gormek mumkundiir (48). Bunlara ilâveten 
Myndos civanndaki tepelerde ônemli gûmiïs madenleri (49), îasos'da 
kirmizi-beyaz desenli mermer çikaran bir ocak (50), Mylasa'nm (Milas) 
batismdaki daglarda çikanlan enfes beyazhktaki kireçtasi (51) ve Ala-
banda civarmda çikanlan ve hububatin ilâçlanmasinda kullanilan bir 

(41) Strabon, IX, 437 ve XII, 577; Plinius, NH, XXXV, 3 ve XXXVI, 102; Pau-
sanias, I, 18.8; CIG 3148 = IGR IV, 1431 (Smyrna'da bulunan iki siitun). Dokimeion 
ocaklarinda bulunan ve ûzerinde I.S. 69-164 arasi tarihler, atelye (officina) usta-
baçismin adi vs. yazih biiyûk bloklar için bk. CIL III, 356-358 ve 7005-7040. 

(42) CIG, 319=IGR, IV, 829. Thiunta mermeri için ayrica bk. Ramsay Phry-
gia I, s. 125. 

(43) Keil-von Premerstein, I. Reise, s. 61 ve dev. 
(44) Bir Tralles yazitmdaki epitropos latomeion («tasocaklan yoneticisi») ve 

bir Mastaura yazitmdaki latomoi («tasocaklan») ifadeleri bize bolgede tasocak-
lannin varhgim gôstermektedir. 

(45) Strabon, XIV, 645 ve Plinius, NH, V, 136. 
(46) Vitruvius, X, 2. 11. 
(47) Magie, Bl. 2, n. 51. 
(48) Magie, Bl. 2, n. 106. 
(49) JHS, XVI (1896), s. 204. 
(50) Magie, Bl. 2, n. 108. 
(51) Strabon, XIV, 658. 
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tiir kûkùrt (?) (52) ve ayni yerde çikanlan siyah mermer (53) bolgenin 
onemli zenginlik kaynaklan arasmdaydi. 

tonia sehirlerinden Teos'un tasocaklan da biiyiik bir un kazanmis-
ti ve burada iiretilen malm biiyiik ' bir kismi ihraç edilmekteydi (54). 
Erythrai'da, miltasi yapimmda kullamlan taslarm çikanldigi ve Foça 
Tasi'nm antik devirlerde de iinlii oldugu bilinmektedir (55). 

Yeniden Lydia'ya dônelim. Bu bôlgedeki Tmolos dagmda altm ma-
deni bulundugu ve bu madenin Paktolos'un sularmda yikandigi ve efsa
nevî Kroisos ile onun soyunun biiyiik zenginliklerinin kaynagini olus-
turdugu birçok antik yazar tarafindan kaydedilmektedir (56). Bir zaman-
lar efsanevî Pelops soyunun zenginlesmesine neden olan biiyiik altm 
madeni yataklarmm ise Spylos dagmda oldugu ve fakat bu damarm da-
ha Strabon zamanmda tiikenmis oldugu bilgilerimiz arasmdadir (57). 
Ôte yandan, Mesogis'in kuzey yamacmda ve Ôdemis'e 20 km. kadar 
uzakliktaki bir mevkide antimon madeni bulundugu bilinmekte ve bura
da Yunan devrine kadar gerilere giden bazi galerilere rastlanmaktadir. 
Burada çikan antimonun, antik çagda ayna yapimmda kullanilrms olma-
si giiçlii bir olasihktir (58). Aynca, antik kaynaklar, yine bu bôlgede çi-
kanlan civa siilfiirii'nden de soz ederler (59). 

D — Endustri ve Ticaret : 

Hayvancihgm ônemli bir geçim kaynagi oldugu Anadolu'da, hayvan 
yiiniiniin degerlendirilmesi ve sonuçta bir tekstil endustrisinin dogmasi 
kaçmilmazdi. Gerçekten de, bu endustri kolu niifusun ônemli bir kismi-
nm geçimini saglamaktaydi. Ôzellikle, ihracata yônelik bir iiretimin ya-

(52) Plinius, NH, XVIII, 305. 
(53) Plinius, NH, XXXVI, 62. 
(54) Teos'da, ûzerinde Î.S. 163, 165 ve 166 yillanmn Roma consul'lerinin adla-

n, imâl numarasi ve atelye ustabasisimn adlanmn kayith oldugu bazi bloklar 
bulunmustur ve bunlan bugiin de gôrmek miimkundiir (CIL, III, 419). Aynca, 
Smyrna'daki Apollon tapmagmda bulunan ve ûzerinde «Teos tasmdan imâl edil-
miçtir» yazisi okunan bir buhurdanhk için bk. Syll.3, 996. 

(55) Strabon, XIV, 645. Bazi yazitlarda gôrulen lithos Phokaikos («Foça ta-
si») ve bomos Phokaikos («Foça tasmdan ûretilmis bomos») ifadeleri bu dûsûn-
cemizi desteklemektedir. 

(56) Herodotos, I, 93, V, 101, VI, 125; Strabon, XIII, 591 ve 625, XIV; 68 
Plinius, NH, XXXIII, 66. 

(57) Strabon, XIV, 680 
(58) Magie, Bl. 2, n. 47. 
(59) Plinius, NH, XXXIII, 114 ve 117. 
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pildigi Sardis, Miletos, Thyateira, Saittai, Kolossai, Laodikeia ve Hiera-
polis sehirleri Ege l imanlan ile siki b i r iliski içindeydiler. 

Î.Ô. VI. yiizyilda Miletos'da iiretilen yiin o kadar ûnlii idi Ici, Poly-
krates adh bir Samos yôneticisi, ayni cins koyunlardan yet is t i rmek iïze-
re Miletos'tan damizlik hayvan satin almisti (61). Aym yiin, sonraki 
yiizyilda Atina'da ve giderek tiim antik diinyada biiyiik b i r onem kazan-
di (61). Miletos kumas lan ve ôzellikle kilimleri uzak bolgelerde b i rer 
liiks mali olarak kabul edilmekteydi (62). Miletos k u m a s l a n n m bu iinû-
nùn geç devirlere kadar sùrdiigu ve Ï.S. I I I . ve IV. yiizyilda bile ergu-
vanî Miletos kumas la rmm bûyùk bir deger tas id ik lan bilinir (63). 

Roma devrinde, Ephesos 'da, sehrin ticarî ve ha t t a politik yasamma 
varhkh yiin ve palto tacirleri egemen olmuslardi (64). Yine, sahildeki 
sehirlerden Phokaia ve Smyrna 'da da erguvanî kumaslar dokunmakta ve 
elbiseler dikilmekteydi (65). Î.Ô. IV. yiizyilda kabul edilen bir yasa ile, 
Erythraihlar in s tandar t la rdan diisùk kalitede yiin imal etmeleri yasak-
lanmisti (66). Aym yûzyil son lannda ise, Miletos'dan satin a ld ik lan yiin-
lerle Teoslular palto ùretmekteydiler (67). 

Aiolis'deki Aigai çehri de, hayvancihga paralel olarak, dokumacihk-
ta iyi bir dûzeye ulaçmisti. Bu sehir halki için dokumacihk o kadar 
onemliydi ki, komsu b i r çehirle bir anlasma imzalayan Aigai yoneticile-
ri, korrisu sehrin dokuma isinden uzak durmala rmi sar t koçuyorlardi 
(68). 

Iç kisimlardaki en onemli ve belki de en eski tekstil merkezi kusku-
suz Sardis idi. Gelenege gôre, en eski devirlerde dokumacihgm onciilu-
gùnii bu kent yapmisti (69). Sardis 'de dokunan enfes hah la r Pers impa-

(60) Milctos'un koyun ve keçileri Mykale daginda yetiçtirilmekteydi (Die 
Inschriften von Priene, Berlin 1906). 

(61) Strabon, XII, 578; Plinius, NH, VIII, 190 ve XXIX, 33. 
(62) Magie, Bl. 2, n. 67. 
(63) aym yer, n. 68. 
(64) Ephesos'daki lanarioi (Lat. lanarii: «yiin iççileri») için bk. OGI, 510; 

crfopolai («yiin tacirleri») için bk. SEG, IV, 541. 
(65) Magie, Bl. 2, n. 73. 
(66) Kirmizimsi renkli olarak tasvir edilen Erythrai yiinii için bk. Plinius, 

NH, VIII, 191. 
(67) SEG, II, 579. 
(68) Keil-von Premerstein, I. Reise, no. 203. 
(69) Mitolojide dokuma iglerinin keçfi Arakhne oglu Kloster'c maledilir. 

Mytos'a gôre Arakhne, Kolophon'lu bir kumaç boyacismm kiziydi (Plinius, NH, 
VII, 196). 
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vator lannm saraylanni sùsluyor ve erguvanî renkteki divan ôrtiïleri Î.Ô. 
V. yiizyilda Atina'da bile biliniyorlardi (70). Yine bu sehrin pal to tacir-
leri Î.Ô. IV. yiizyilda bir lonca kurmuslardi (71). 

î lkçag Lydia'sinm endustr ide oncii merkezleri arasinda bir «Yiin 
îmalâ tç i lan Birligi»ne sahip olan Philadelphia (Alasehir) (72), benzer bir 
organizasyona sahip olan Thyateira (Akhisar) (73) ve yûn isçilerinin da-
yanisma amaci ile kurduklar i bir «Yun îsçileri Birligi» bulunan Saittai 
(îcikler) (74) vardi . Thyateira kenti , bu endùstr inin boyama asamasinda 
ônemli gorevler iistlenmisti (75). 

Karia sehirlerinden Kolossai, Laodikeia ve Hierapolis. hernekadar 
iiretime geç baslamis gibiyseler de, dokuma mamuller i ile biiyiik b i r tin 
kazanmislardi (76). Ôzellikle Laodikeia 'nm parlak siyah yiinleri Miletos 
yiinùnden bile ùstiin olarak kabul edilmekteydiler. Hierapolis 'de ise, sa-
dece yiin dokumacihgi degil, fakat aym zamanda hahcihk ve erguvan 
rengi boya endiistrisi de bulunmaktaydi (77). Hierapolis ' in bol kireçli 
suyu boyama isi için oylesine uygundu ki, burada bitkisel boyalarla bo-
yanan erguvanî yiin, kirmiz boceginden elde edilen boyalarla boyanmis 
yùnlerle rahatça rekabet edebiliyordu (78). 

Gôsteris ve israfin yayginlastigi dônemlerde Lydiahlarm, dokuma 
iplikleri a rasma al tmdan iplikler de kans t i rmak suretiyle dokuduklan 

(70) Magie, Bl. 2, n. 76. 
(71) Sardis Expedition, VII, I (Buckler-Robinson), No. 168. 
(72) CIG, 3422 = IGR, IV, 1632 ve CIG, 3433. 
(73) IGR, IV, 1252. 
(74) Keil-von Premerstein, II. Reise, no. 217. Saittai'daki keten isçilerinin kur

duklari meslek orgûtleri için bk. n. 83. 
(75) CIG. 3496-3498 ( = IGR, IV, 1250, 1213 ve 1265); Keil-von Premerstein, II. 

Reise, no. 118 ve IGR, IV, 1239, 1242. Ote yandan, yine bir yiin mamulu olan ke-
çe imalinde çalisan iççilerin Î.S. I. yy. ortalannda Saittai'da bir loncaya sahip 
olduklan bilinmektedir (ZPE 36, 1979, no. 26). Aym bôlgedeki dokumacilarm 
kurduklari bir lonca için bk. Epigraphica Anatolica, 2 (1983), s. 133. 

(76) Strabon, XII, 578 ve Plinius, Nil, VII, 190. Aynca, yazitlar için bk. IGR, 
IV, 855 ve CIG, 3938 ( = IGR, IV, 863). 

(77) IGR, IV, 821; Ramsay, Phrygia I, s. 545. Aynca, porphyrobaphoi («ergu
van rengi boyacilan» ve bapheis («kumas boyacilari») için bk. IGR, IV, 822 ve 
816. Kumas boyacilannm kurduklari bir birligi zikreden bir Thyateira yaziti için 
bk. IGR, IV, 1265. 

(78) Strabon, XIII, 630. 
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lùks kumaslar da ragbet gôrmustii (79). Bolgede dokunan diger bir pa-
hah kumas tùrii de Attalicum diye adlandirilrmsti (80). Geç devir yazar-
lari, Pergamon saraylarmda kullanildiklarmdan dolayi kumaslara bu 
adm verildigini belirterek, saraydaki israfi açiklamaga çahsmislardir. 
Bu sozcugun Roma'da, malm kokenini belirtmek iizere ticarî bir marka 
olarak kullanilmis olmasi daha olasidir (81). 

Lydia ve îonia'mn dokuma endiistrisi daha çok yiin ùzerine kurulu 
idiyse de, bu bôlgeler aym zamanda ketenli dokumalan ile de tanmmak-
taydilar. Bu endiistrinin en eski merkezleri Misir, Fenike ve Karadeniz'-
in dogu ucundaki Kolkhis olmakla birlikte (82), ketenli dokuma iiretimi 
Kuçuk Asya'mn hiç degilse Roma devrindeki onemli geçim kaynaklarm-
dan biriydi. Roma devrinde Miletos, Thyateira, Saittai ve hatta Tralles'-
de bile ketencilerin kurduklan giiçliï loncalar vardi (83). Sardis ise, ke-
tenden yapilan bahk aglari ile un kazanmiçti (84). 

E — Diger îskollan : 

Yine hayvancihgin getirdigi dogal bir sonuç olarak, deri islemecili-
gi de Anadolu nûfusunun onemli bir kismimn geçim kaynagi durumun-

(79) Samos'daki Hera tapmaginda bulunan kutsal esyalar listesi içinde, 
muhtcmclen nakisla da içlenmis «Lydia khitonlan» da bulunmaktaydi (Magie, 
Bl. 2, n. 81). 

(80) Bu kumaçlar Plinius tarafmdan kral Attalos'un «buluçu» olarak nite-
lendirilirler (NH, VIII, 196 ve XXXIII, 63). Attalos adi diger bazi Aandolu ma-
mùlleri ile de kullamlmiçtir. Ôrnegin Cicero, aulae Attalicac («Attalos sarayla-
n») deyimini bir lùks ifadesi olarak kullamr. Yine Plinius (NH, XXXVI, 115 ve 
XXXVII, 12), Manlius ve Scipio'nun zafer alaylannda, bir buyùk liiks mal olan 
Attalos hal i lannm (vestes Attalicac) kullamldigini yazmaktadir. Turn bu malla-
rin, saraym admi taçimalanna ragmen Pergamon'da ûretildikleri kuskuludur. 
Attalicum sifati belki de bir liiks simgesi olarak kullanilmaktaydi. Nitekim yine 
Romalilar, Phrygia ile hiçbir zorunlu iliçkisi olmadigi halde, phrygio ve phry-
gionius terimlerini altin islemecileri ya da onlarin yaptiklan is için kullanmis-
lardir (Plinius, NH, VIII, 196). Ote yandan, i.S. II . yùzyila ait bir papyrusta sôzii 
ediien ve Attalianon olarak nitelenen kumaç aslmda altin ile degil, sade bir yiin-
le dokunmustu (Magie, Bl . 2, n. 82). 

(81) Magie, Bl . 2, s. 48. 
(82) Aym eser, Bl . 2, n. 85. 
(83) Ketencilerin zikrcdildigi yazitlar için bk. CIG, 3504 = IGR, IV, 1226 

(Thyateira); CIG, 3304, JHS, 1934, LIX, s. 75 (Smyrna); SEG, IV, 539 ve 541; Et. 
An., s. 203 vc dev. (Ephesos); ZPE 36 (1979), no. 30 ve 44 (1981), no. 7; P. Herr
mann, NOLydien, no. 7-8 (Saittai). 

(84) Ote yandan, Anadolu'da, sùpùrge otundan yapilan bir baska balik agi 
tiirû de kullanilmaktaydi (Plinius, NH, XIX, 15). 
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daydi. Adim membranon Pergamenon («Bergama derisi») ifadesinden 
alan parsomen, Eumenes I l tarafmdan Pergamon'da kurulmus olan bii-
yùk kitaplikta kullanilmak ùzere bol miktarda iiretilmekteydi (85). Ege 
denizindeki Lesbos adasmda bulunan Mitylene (86), Lydia'dàki Thya-
teira ve Saittai ve Phrygia'daki Apameia sehirlerinde, deri iççilerinin 
meslekî birlikler kurmus olduklari yazitlardan anlasilmaktadir (87). 
Ionia sahilindeki Kolophon (88) ile Lydia'daki Saittai ayakkabi sanayiin-
de oncii sehirlerdendi. Saittai'daki ayakkabicilann bir cadde iizerinde 
toplanmis olduklarim gosteren bir yazit elimizdedir (bk. n. 87). 

îlkçagda Anadolu'daki bir baska ônemli iskolu da çômlek yapimi-
dir. Thyateira'h çômlekçilerin Î.S. III. yuzyilda bir orgiit kurduklari 
(89), Pergamon ve Tralles'in de (90) bu dalda ileri olduklari bilinmek-
tedir. Mamafih, çômlekçiligin asil merkezi Ionia idi. Ozan Alkaios'un 
devrinde bile (Î.Ô. VII. yûzyil) Teos kôkenli kadehler revaçtaydi (91). 
Daha geç devirlerde Miletos ve Samos çômlekçileri de genis pazarlar 
edinmiçlerdir. Kazilarin da gosterdigi gibi, Miletos seramigi sadece Ionia 
sahilinde ve adalarda degil, fakat aym zamanda Karadeniz'in kuzeyinde-
ki kolonilerde ve Misir'da bile kullamlmaktaydi (92). 

Anadolu'nun bol çesitli ihraç mallari arasindà yiyecek maddeleri de 
vardi. Ôrnegin, Klazomenai'da, Roma'da bile çok yùksek bir fiata mus-
teri bulan bir yemek tiirii olan garum («terbiye edilmis bahk»), baligm 
salamura ile muamele edilmesiyle hazirlamyordu (93). 

Zorunlu iiretim mallarmin yamsira, bazi Anadolu sehirlerinin par-
fiimeri de imal ettikleri bilinmektedir. Plinius, Sardis ve Ephesos'un 
parfumeri yapiminda oncii olduklarim, ayrica Smyrna ve Pergamon'da 
da kaliteli parfumeri uretildigini kaydeder (94). 

(85) Plinius, NH, XIII , 70. 
(86) IG, XII, 2, 209. 
(87) Ayakkabicilann kurduklari meslekî birlikler için bk. CIG, 3499= IGR, 

IV, 1216 (Thyateira); IGR, IV, 1169 (Attaleia veya Thyateira); Ramsay, Prhygia, 
I, no. 294-94-=IGR, IV. 790 (Apameia); ZPE 36 (1979), no. 25 (Saittai) ve P. Herr
mann, NOLydien, s. 16. ' 

(88) Magie, Bl . 2, s. 49. 
(89) CIG, 3485 = IGR, IV, 1205. 
(90) Notion'da ele geçen ve iizerinde «Kaisareia'dan ihraç edilmiçtir» seklin-

de bir damgasi bulunan kirmizi perdahh çômlek, belki de, adi Î.S. I. yy.da Kai-
sareia olarak degisen Tralles'den gelmisti. Ote yandan, uzerlerinde Pergamon 
kralligmm damgasmi tasiyan kiremitler de, kralm sahip oldugu kiremit ocak-
lanndan satin almmaktaydi (Magic, Bl . 2, n. 88). 

(91) Magie, Bl . 2, n. 49). 
(92) H. Prinz, Funde aus Naukratis, Klio, Beiheft VII (1908), s. 38 ve 42. 
(93) Plinius, NH, XXXI, 94. 
(94) Plinius, NH XIII , 10 ve XX, 177. 
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