Konferanslar :

TRUVA'NIN DÜ~MESINDEN ~. Ö. V. YÜZYILIN
SONUNA KADAR ANADOLU VE ~TALYA
ARASINDAK~~ ~LI~KILER*
Prof. Dr. GIUSEPPE NENCI
Bayanlar, Baylar,
Beni çok onurland~ran bu f~rsattan yararlanarak, bu çat~~alt~nda,
meslekta~~m Akurgal'~n, Anadolu ile Italyan yar~madas~n~n Arkaik
ça~daki ili~kileri üzerinde konu~mam hakk~ndaki önerisini kabul
ederken, bu konferans~n k~sa olan ve dilinizi bilmemem nedeniyle
daha da daralacak olan süresi içinde, s~n~rlar~~belirlenmi~~bir konuya
de~inmenin mi, yoksa ta~~d~~~~bütün güçlüklere ra~men, sorunu
kendi bütünlü~ü içinde ele alman~n m~~daha yerinde olaca~~n~~sordum kendi kendime. Dikkatinizi bu ili~kilerin baz~~göze batan noktalar~~ve bunlar~n gelecekte ara~t~r~labilecekleri biçim üzerine çekmek
niyetiyle ikinci yolu seçtim. Bu arada hem cüretli hem de eksik görünebilecek ~eyler için daha ~imdiden beni ba~~~laman~z~~diliyorum.
Iki yar~maday~, Anadolu ve Italyan yar~madalar~n~~gözönüne
alacak olursak, onlar~n bu Akdenizliliklerinde çarp~c~~bir biçimde
ortaya ç~kan ~ey, onlar~n Avrupa ve Asya'daki kendi kara parçalanyle olan ba~lant~lar~n~n binlerce y~l süren göçlerin do~al yar~~~
noktas~n~~temsil edecek biçimde olmas~d~r. Bunun sonucu olarak,
buraya gelen ve deniz kar~~s~nda duraklayan çe~itli ulus ve uygarl~klar bu yar~madalarda üstüste birikmi~lerdir. Kar~~lar~nda bulunan
adalar ise, çok yak~n olmalar~~nedeniyle, daha sonralar~, bütün
Grek dü~ünce gelene~inde as~l kara parças~na en yak~n adalar~n o
kara parças~na ait oldu~u kan~s~n~~belirleyen son bir geçi~~noktas~n~~
temsil etmi~lerdir. Bu Grek halklar~n~n sanki Asya topra~~= k~y~lar~ndan dola~arak denizden geldi~i, iç kesimlerde ya~ayan halldara
kar~~~ürkek olduklar~, Sinop, Kizikos (Erdek), Foça, Milet ve ba~ka
merkezlerin ba~lang~çta yar~madalar üzerinde kurulmu~~ve daha
sonra, durum daha uygun oldu~u zaman, daha yukar~larda yeniden
* Bu konferans 16 May~s 1978'de Türk Tarih Kurumu'nda verilmi~tir.
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kurulmu~~olmalar~ndan anla~~lmaktad~r. Böylece, Asya k~y~s~ndaki
Grek kolonisi olan birçok kentin yer adlar~~biliminde (Toponomasti~inde) oldu~u gibi denizden gelen ve denizde ya~ayan birinin
ruhuna ihanet etmektedir: Fok bal~ klar~n~n kenti anlam~na gelen
Foça ve dalgal~~kent anlam~na gelen Cuma'da oldu~u gibi.
Yüzy~ llar boyu Italyan ve Anadolu yar~ madalar~na inmi~~olan
toplumlar için deniz onlar~n topraklar~n~n ve tutkularm~n sonunu
ve do~al s~n~r~n~~olu~turmu~tur. Tar~m ve hayvanc~l~kla u~ra~m~~~olan
toplumlar her iki yar~madada oturmu~~olanlar~n çekirde~ini olu~turmu~lard~ r. Bu yar~madalar aras~nda, Minos ve Miken uygarl~klar~~zaman~ ndan beri, denizi, kendileriyle Akdeniz'e aç~lan öteki
kimseler aras~nda do~al bir ili~ki yolu ve bal~kç~l~k, gemicilik, ticaret gibi denizle ili~ kili olan ekonomiyi en uygun ekonomi olarak
görmeye itilmi~~kimseler taraf~ndan oturulmu~~olan Grek dünyas~~
bu iki yar~mada aras~nda, Akdeniz arac~l~~~~ile at~lm~~~olan do~al
bir köprüdür sanki. Bu durum yar~madada ya~am Grek halklar~n~n
tar~m ve hayvanc~l~ kla ilgili tecrübelerinin eksik olmas~ndan ileri
gelmemi~ tir, çünkü tam tersine en arkaik Grek töresi Hesiodos'da
görüldü~ü gibi, topra~~~seven, denize, yeni ürünler, fakat onlarla
birlikte yeni geleneklerde getirdi~i için uzaktan gelen yeniliklere
güvenmeyen, köylüye özgü bir töredir. Daha sonraki zamanlarda bile,
Yunanistan'da, bu töreden iz kalm~~t~ r. Öyle ki "Topra~a güvenilebilir, denize güvenilemez" atasözü, Yedi Bilgelerden, PiHaco di Lesbo'ya atfedilmekteydi. Ve bütün Grek tarihi, antik, aristokratik köylü ve tutucu töre ile yeni ku~aklar~n denizci, demokratik, ticari töresi
aras~ndaki çeli~ kide görülebilir. Böylece, kendi topraklar~~içerisinde
ideal olarak kapal~~olan iki dünyan~n do~al arac~lar~~olan ve büyük
halk tabakalar~n~n isteksizli~inden denizi bir yol gibi görmeye eri~en
Grekler, iki yar~mada aras~ nda, uzak dünyalar aras~nda arac~~ olman~n (kald~~ki Akdeniz'de, Fenikelileri saymazsak, yaln~ zca onlar
arac~~olmu~lard~r) büyük yararm~~görmü~lerdir.
Ister yaz~ msal, ister arkeolojik ve dilbilimsel temeller üzerinde
olsun, bugün tam olarak belgelendirebilece~imiz bu ili~kiler hakk~nda
Grekler ancak daha sonra ele~ tirici bir bilince sahip olmu~lar ve ancak daha sonra orada Storiografik (tarih yaz~m~yla ilgili) bir dü~ünceyi uygulam~~lard~ r. Bu da 5. yüzy~lda Asyah bir Yunanl~~olan,
Atina'da ya~am~~~Italya'dan Turi'ye geçmi~, Halikarnas (Bodrum)'11
Herodot, bu üç yüre~i ile, onlar~~birle~tiren Grek birli~i içinde de
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olsa, üç yurdunu simgele~tirmek istermi~~gibi, yap~t~nda Grek Bat~n~n
Asya Yunanistan~ na borçlu oldu~u ~eyi ve iki dünyay~~hangi ili~kilerin birle~tirmi~~oldu~unu her f~rsatta vurgulamay~~de~erli sayd~~~~
zaman ortaya ç~km~~t~r. Ve a~a~~~yukar~~ ayn~~ y~llarda Peloponez
sava~~~ s~ras~ nda, Sicilya seferinde görev alm~~~olan Atinahlar~n gözü
ile bat~y~~ görme olana~~na kavu~an, bir ba~ ka büyük tarihçi, Tukidides, antik tarih yaz~m~nda, Truva sava~~ ndan sonra, bir Anadolu
halk~n~ n Sicilya'da Erice ve Segesta'da yerle~mi~~ve Eymoslar~n
kökenini olu~turmu~~olduklar~n~~bize ilk söyleyen ki~i olmu~tur.
Sicilya'n~ n Dorik Grek uygarl~~~~hesab~na, Bat~da görev alm~~~olan
Atinal~lar~ n Salento'daki Messapi ve Sicilya'daki Elymoslar gibi
Helenle~mi~~ancak Grekle~memi~~halklar aras~ nda müttefik aramalar~~
da bir rastlant~~ de~ildir. Herodot ve Tukidides'in 5. yüzy~l~~kapatan
tarih yaz~m~~ile ilgili görü~leri tarihsel bat~~ dü~üncesinin Anadolu
halklar~~ile Italyan yar~madas~~aras~ndaki ili~kileri gözönüne ald~~~~
ilk dönemi gösterirler. Ve bununla ilgili olarak, Grek gelene~inde,
en eski an~n~ n hangisi oldu~unu yani Truva sava~~ ndan sonra Eymoslar~n Sicilya'ya geli~ini (ki bu a~a~~~yukar~~I. Ö. 1240 y~llar~d~ r)
de belirtirler.
Hangi yap~da olmu~tur bu ili~ kiler? Deniz yoluyla yap~lan tam
ve gerçek göçlerden, Anadolu k~y~lar~~ile Italyan yar~ madas~~aras~nda
çizilmi~~kesin rotalar~n belirlenmesine, bugün arkeolojik ara~t~rmalar~n en küçük parçalar~n~~ve belki de, yaln~zca bu kar~~l~kl~~ili~kinin en gereksiz ve ekonomik aç~dan en küçük yönünü temsil eden
~eyi yeniden saptad~klar~~bu rotalar boyunca yap~ lan ürün al~~veri~ine kadar gidilmektedir. Italya'ya gelen Anadolu ürünü seramikle,
Anadolu'ya gelen Italyan ürünü serami~i hat~rlatmak istiyorum.
Bilindi~i gibi, iki yar~ mada aras~nda ku~ kusuz en anlaml~~al~~veri~i
olu~turan bozulabilen mallar ya da tüketim mallar~~herhangi bir iz
b~rakmam~~lard~r.
Yönlerinin bir tek ve Anadolu yar~madas~ ndan Italyan yar~madas~na do~ru oldu~unu belirledikten ve deniz yolu ile yap~lan
göçlerin, ula~t~klar~~bölgelerde önem ve göçmenlerin yüksek kültür
düzeyine ba~l~~olarak üstünlük kazanmaya yönelik olsalar bile küçük
topluluklardan öteye geçemedi~ini ekledikten sonra, göçler çerçevesi
içinde üç önemli dönemin var oldu~unu söyleyebiliriz. Birincisi,
yukar~da de~indi~imiz Anadolu halk~n~n Bat~~Sicilya'ya yapt~klar~~
göç dönemi; arkas~ ndan, belki 8. yüzy~ lda, Lidya'dan yap~lan göçlerle
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Etrurio'ya yerle~mi~~olan halklar~ n dönemi ve son olarak, Pers bask~s~ndan y~lm~~~olan Foçahlardan bir bölümünün zoraki göçü. Bunlar Foça'dan Italya'da Velia'ya ve Marsillia'ya, Rodano ~rma~~n~ n
a~z~na kadar gitmi~lerdir. Kesin olan bir durum var: ister az ister
çok gemilerle olsun, bilinen k~y~lar d~~~ nda mallar ve ailelerle birlikte yolculuk edilmemekteydi. Bu nedenle, Eymos halk~n~n Bat~~
Sicilya'ya yönelmi~~olmalar~n~~ dü~ünmek akla yak~ n gelmektedir,
çünkü Anadolu tüccarlar~~ile Sicilya aras~ nda daha önceden ili~kilerin kurulmu~~olmas~~gerekiyordu; t~pk~, Etruria'ya geçmi~~olan bir
bölüm Tirrenli'nin ku~ kusuz Anadolu gemicilerinin de bildikleri
bir bölgeye yönelmelerinin kesin oldu~u gibi. Sonra Foçahlar~n
Marsilya'ya gitmi~~olmalar~, uzun süredir Rodano ~rma~~n~n a~z~na
kadar gidip geldikleri için, bilinen bir ~eydi. I~ te bu nedenle, bütün
gruplar~ n göçlerini göz önüne almak istedi~imiz zaman bile, bu göçten
daha önceleri, belirli rotalar~ n sürekli olarak izlenmi~~olmas~~konusuna dönmek zorunday~z. Kald~~ki bu rotalar izlenmemi~~olsayd~~
hiç kimse en de~erli ~ eylerini bilinmeyen denizlere emanet etmezdi.
Anadolu'yu Italyan yar~ madas~ na ba~hyan rotalar bugün bilinmektedir. Ve ilk kez, I. Ö. 1500 ve 1300 y~llar~~aras~nda Minos ve Miken
ça~lar~ nda Anadolu'ya gelmi~~olan Grekler taraf~ndan çizilmi~~
olan rotalard~ r. Grekler, Girit ve Rodos arac~l~~~~ile, Güney Anadolu ve özellikle Caria ile ili~kiler kurmu~lard~r (Tarihçi Eusebio
taraf~ ndan bize kadar aktar~lm~~~olan denizi yönetme yasas~nda,
Anadolu halklar~~ aras~nda Caria'hlar~ n denizin hâkimi olarak
takdim edilen tek toplum olmas~~rastlant~~ de~ildir).
~imdi bu rotalar tam olarak belirlenebilir, biri, Rodos'tan
ba~lay~ p Fenike ve Kuzey Afrika k~y~lar~n~~dola~arak Cebeli Tar~k'a
var~p Ispanya k~y~lar~ndan yukar~~ ç~ karak Rodano'ya kadar ula~an
güney rotas~, öteki, yine Rodos'tan ba~ layarak, Girit, Messenia'da
Pelo, Lencade, Corcira, Iapizio Burnu (Messapi), Reggino Burnu,
Do~u Sicilya'da Selinunte'ye kadar giden, orada biri Lipari ve Italyan k~y~lar~ na yönelmek, öteki Beyaz Burun yak~nlar~nda güney
rotas~~ile birle~ mek üzere ikiye ayr~ lan kuzey rotas~~olmak üzere iki
tanedir. Grek gelene~i içinde, Giritlilerin bu yolu izleyerek Sicilya'ya ula~t~klar~ , kesinlikle bir Miken rotas~~olan kuzey rotas~mn,
görerek yap~lan k~y~~denizcili~inde görü~~noktalar~n~~temsil eden ve
ayr~ca, kendilerini olu~turan kalkerli ta~lar~~nedeniyle, kesin olarak
tatl~~su varl~~~n~~da belirten bir dizi beyaz yüksek burunlar sayesinde
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bugün de belirlenebilece~ini san~yorum. Kesinlikle Anadolu kokan
yaz~tlar~~bugün Segesta (ki buras~~bütünü ile kaz~lmas~~gereken ve
bize bu konuda çok ~ey söyleyebilecek olan bir yerdir) grafiklerinde
kolayca tan~nabilen Elymos halk~n~n yar~~~noktas~~olan Bat~~Sicilya,
bu kuzey rotas~nda çok önemli bir noktay~~olu~turur. Iki rotan~n
birle~tikleri dü~üm noktas~d~r. Asl~nda Sicilya'y~~dola~arak Italya'ya
do~ru yol almakta iken kendini Kartaca'da bulan kazazede Eneas,
Anadolu halklar~n~n yar~~~noktas~~diyebilece~im, Akdeniz denizcili~inin
bu dü~üm noktas~~diyebilece~im, Akdeniz denizcili~inin bu dü~üm
noktas~n~n simgesidir birazc~k ta. Kald~~ki Eneas'~n kendi de Truva'dan gelmiyor muydu? Segesta'ya gelince, bilindi~i gibi, Segesta
grafiklerinde italis bir dil görmek isteyenler eksik olmamas~ na ra~men,
ben, Elynoslara ait yeradlar~~(bilimi) ile, Ligurya bölgesi ve küçük
Asya gibi uzak ortamlar aras~ndaki ba~lant~~ (ki bu Durante taraf~ ndan da belirtilmi~ tir) nedeniyle de, Küçük Asya'da yayg~n olan
Elamos tamlayan~n~ n incelenmesini esas olarak görüyorum. Elymos
dilinin, Truva kökeni ile birlikte, bir "Junganatolische Herkunft"
(Genç Anadolu kökenine) de sahip oldu~unu savunan Schmoll'un
tezinin buradan kaynakland~~~n~~san~yorum, çünkü Segestal~larda
bunun öyle bir yeri vard~r ki, Romahlarla birlikte Kartacal~lara
kar~~~koyduklar~~zaman, Ambrosini'nin de gözlemledi~i gibi, her
ikisi de Truva kökenli say~ld~klar~~için, Roma'da immunitas (dokunulmazl~k) hakk~n~~elde ettiler. Ve Elymos halk~n~n ad~nda var olan
—uman, —uma son eki sadece Anadolu yeradlar~nda yayg~n de~ildir,
ayr~ca, Kapadokya kökenli olarak, öte yandan ba~ka son ekler gibi,
soyba~~~say~lan kent ya da ki~ilerden gelindi~ini belirtmek için, kayna~m~~~bir son ek olarak Hititçede de, —umna, —um(ma), biçimleri ile
kar~~la~~lmaktad~r. Ve hatta Ambrosini'nin de gözlemledi~i gibi,
Elymos sözcü~ünün böyle bir bölümünü tercih edersek, —mo, son
eki bile Anadolu tipi yap~lana kar~~la~t~rmadan kurtulmaz ; çünkü
Kapadokya'daki ki~i ve yeradlar~nda —ma son ekini buluyoruz.
I~te bu nedenle, sunulan ve ku~kusuz artt~r~lmas~~mümkün olan
bilgilerin s~n~rlar~~içerisinde, Elymos dili Anadolu tipi bir dil olarak
~ralanmaktad~r (karakterize edilmektedir).
Bununla birlikte rotalar özel bir neden olmaks~z~n izlenmezler,
ve önce Minos ve Miken Grekleri, daha sonra Rodoslular, Miletliler
ve Foçal~lar, yüzy~llarca bu yollar~~(rotalar~) izlediklerine göre, bu
rotalar~n ba~lang~çta hangi nedenle izlendi~i ve yüzy~llar boyu,
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hangi nedenlerden ötürü terkedilmediklerini kendi kendimize sormam~z
gerek. ~~te bu yüzden izlenen bu rotalar Anadolu ile Italyan yar~madas~~ aras~ndaki ili~kilerin ana (temel) sorunu olarak ticari ili~kiler
sorununu ortaya koymaktad~r. Seramik, bu k~sa bilginin ~~~~~~alt~nda
bize çok ~ey söyleyebilir, ancak, ba~ka ara~t~rma yollar~n~n gelecekte
daha verimli biçimde a~~labilece~ini mümkün görüyorum. Izninizle
bunlardan birkaç tanesini belirteyim. Birincisi kendini denize adam~~~
kimselerin do~al ürünü olan ~ eyler temsil edilmektedir. Ve bu bilgilerin ~~~~~~alt~nda, dikkatinizi, büyük ölçüde verimli, fakat ayn~~ölçüde
büyük ustal~k isteyen bir bal~ k av~~tipine, tonbal~~~~av~na çekmek
isterim. Antik kentlerin, kendilerini, bu ürünlerin kazand~klar~~ünü
onlara sa~l~yan kentler olarak göstermek istermi~çesine, kendi ürünlerinin baz~lar~na sa~lad~klar~~önemden ötürü parasal simgelerin
varl~~~na bakarak karar vermemiz gerekirse ton bal~~~~simgesinin
Grek paralar~~ aras~nda, Kizikos (Erdek), Sicilya'daki Solunto ile
Cadice paralar~nda göründü~ünü belirtmek yararl~~olacakt~r. Her
ne kadar bunlar~~Kizikos'ta t. Ö. VII-VI, yüzy~ l paralar~nda, Cadice
ve Solunto'da ise sadece I. Ö. III. yüzy~l~n yar~s~ndan itibaren buluyorsak ta. Fakat ton bal~~~~av~, Kizikos (Erdekli)'1u bahkç~lar~,
de~i~ik mevsimlerde, Istanbul bo~az~na benzer, ayn~~bal~~~n avlanabildi~i, Messina ve Cebeli Tar~k bo~azlar' gibi ba~ka bo~azlar aramaya yöneltmi~~olabilir. Ve belki de Kizikos'la ba~lant~l~~olan Aristea
Proconneso efsanesinin, Herodot'un belgeledi~i gibi, Metaponto'da
ve ba~ka kaynaklardan ö~rendi~imiz gibi Sicilya'da yeniden ya~amas~n~n nedeni i~te budur. Ve Greklerin koloni kurmak için yapt~klar~~bir çok seçimin temelinde, belirli tiplerdeki bal~k av~~için uygun
k~y~~noktalar~~aramada belirlenen bir devam~n oldu~u, özellikle,
ilk yerle~me merkezlerinin her zaman bir bal~kç~~yerle~me merkezi
oldu~u belgelenen Güney Rusya'daki Grek kentlerinde yap~lan arkeolojik ara~t~rmalarla do~rulanm~~t~r. Antik ça~lardaki bal~kç~l~k ve
tuzlama ve saklama i~lemleri arac~ l~~~~ile, elde edilen ürünlerden
yararlanma üstüne yap~lacak daha dikkatli bir ara~t~rma Anadolu
halklar~~ile Bat~~aras~ndaki ili~kiler konusunda da daha fazla bir ~eyler
söyleyebilir bize. Bal~kç~l~~~n yan~s~ ra, üretimi tek ellerde bulunan
ürünlerin de yeniden de~erlendirilmesi gerekti~ini dü~ünüyorum.
Bu ürünler aras~nda, bana öyle geliyor ki Anadolu halklar~~için,
derilerin tabaklanmas~nda kaç~n~lmaz ve antik dünyada tabaklanm~~~
ve ham derinin nas~l kullan~ld~~~~dü~ünülürse, en önemli ürün olan
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~ap~n özel önemi vard~r. Foça'n~n bunca talihli olmas~n~n temelinde
hiç ku~kusuz, boyac~l~ kta ve tabaklama i~inde peki~tirici madde
olarak kullan~lan ~ap yatmaktad~r ve unutm~yal~m ki, 13. yüzy~lda
Cenoval~lar ~ap~n~~ i~letmek için Foça'y~~fethediyorlard~. Ancak 1455
y~l~ nda Foça Türkler taraf~ndan fethedildi~i zaman ~talya'da, Toskana'daki Val di Cecina ve Tolfa ~ap madenleri i~letilmeye ba~lanm~~~
ve bu madenler geçen yüzy~l boyunca da i~letilmi~ler ve kromla
tabaklaman~n ba~lamas~~ ~ap~n üstünlü~üne son vermi~tir. Ve unutm~yal~m ki Floransa'daki Banca Medicea'n~n güçlenmesine katk~da
bulunan durumlardan biri de bu bankan~n Depositeria Pontificia
(Papal~k Deposu)'nun yöneticisi ve ~ap tekelinin orta~~~olmas~d~r.
Benim görü~üme göre, belki de ~ap Anadolu ürünleri aras~nda, Bat~~
ile Bat~~d~~~ ndaki ülkelerle al~~veri~~yollar~n~~daha sürekli olarak belirleyen ürün olmu~tur: Herodot'a göre, Tartesso'ya kadar gidip ticaret
yapan ayn~~ Foça hlar, 6. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda, Amasi döneminde, Nil nehrinin a~z~nda Naucrati'deki ortak Grek tap~na~~n~~ yapm~~~
olan kimselerdi. Bu durumda hat~rlatmak isterim ki, Foçaillar~n bu,
kendileriyle birlikte ba~ka Greklerin de al~~~- veri~~için geldikleri
bir bölgede tap~nak yapma giri~imi, Foça'lllarm, benim görü~üme
göre, Lazio (Latium)ya giri~leri s~ras~nda Tiber nehri a~z~nda yapt~klar~~ her ~ey ile benzersiz bir kar~~l~k bulmaktad~r.
Tarihçi Livius Servius Tullius döneminde, gelene~in Asya
kentleriyle birlikte yap~lm~~~oldu~unu belirtti~i, ünlü bir Efesli Diana
tap~na~~~bulundu~unu söylüyordu (ben bunun Latium'da oldu~una
inan~yorum) Böylece Tullius'un giri~imi öyle bir sonuç verdi ki
Latinler ve Romal~lar Roma'da ortak bir Diana tap~na~~~yapt~lar
ve böylece Roma'n~n merkezli~ini yasalla~t~rd~lar.
Efes'li Artemis kültürünü Latium'a kim getirmi~ti? Kesinlikle
Foça'hlar, onlarla birlikte ve onlardan sonra ise Naucrati'de oldu~u
gibi, ba~ka Asya kentlerinden gelmi~~olanlar. Böylece, yak~n zamanlarda, Arkaik dönemdeki Latium ve Grek dünyas~~hakk~nda Roma'da
yap~lm~~~olan toplant~da da aç~kça ortaya ç~kt~~~~gibi, birkaç y~l
öncesine kadar, durumun gerektirdi~i bütün önlemlerle birlikte
al~nmas~~ gereken y~ll~kç~~(kronolojik - annolistik) bir gelenek olarak
görülebilen ~ey arkeolojik ara~t~rma ile ola~anüstü bir biçimde kan~tlanm~~t~r.
Son y~llardaki bulu~lar, son zamanlarda söylenildi~i gibi "Greklerin Latium ve Etruria'ya en eski giri~leri ile ilgili olarak,
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8. yüzy~ldan itibaren Grekler ile Orta Italya halklar~~ aras~ndaki
ticari ili~kiler hakk~nda yeni varsay~mlar ileri sürecek kadar"
köklü de~i~iklikler yapm~~t~r. Nitekim, sadece son dönemindeki
Orta Korent Geometrik stilinin bir çe~it kotyle'si olup 8. yüzy~l~n
ikinci çeyre~ine ait oldu~u san~lan, Cuma nekropollerinde bulunmay~p özellikle Pithekusai (Ischia) nekropollerinde ortak olarak
bulunan Aetos 666 kupas~~de~il, fakat (ayn~~zamanda) Anzio'dan
fazla uzakta bulunmayan bir yer olan Satrico'nun protokorent seramikleri Eneas'~n heroon adl~~yerinden, Lavinio'dan gelen orta protokorent'in Oinochoe'si, k~sa süre önce Lazio'da kaz~lm~~~bir ba~ka yer
olan Decima'n~n orta protokorent malzemeleri, 8. yüzy~l~n ikinci
çeyre~inde ba~lamak üzere Tiber vadisinde yap~lan euboik (Eubealila= yapt~~~) bir ticaretin Roma'daki tan~klanyla birlikte, Asya'n~n
Grek kentlerinden gelen denizciler taraf~ndan ortakla~a yap~lm~~~
olan küçük bir tap~na~~n Latium'da, Servius döneminde, ün kazanm~~~
olabilece~inin de kamtlar~d~r. Bunlar aras~nda, ba~ar~~kazanm~~~
olan kültten (Strabone Roma'da tap~n~lan Efes'li ksoanon'dan söz
ediyordu), yani Efes'li Artemis kültünden de anla~~laca~~~gibi, Foçahlar önemli bir yer edinmi~~gibi gözükmektedir ve onlar~n kendi
kültlerini yaymaya yönelik çabalar~~ ku~kusuz bütün Akdeniz'de
belgelenmi~tir. Bunun için Iberik sahillerine kadar bütün Akdeniz'e
yayd~klar~~onca Artemis ba~~n~~ dü~ünmek bile yeter. Ve ku~kusuz
Pugliese Carratelli'nin de belirtti~i gibi, Foçahlarm Bat~~Akdeniz'e
müdahalesi çe~itli sorunlar ortaya ç~karan bir olayd~r. Küçük Asya'daki öteki Grek kentleri Foça'n~nkinden daha önemli ve daha
yayg~n bir ticari faaliyet içerisindeydiler. Buna ra~men uzak Bat~'n~n
zengin topraklar~n~n ününe böylesine güçlü bir biçimde kap~lmad~lar. Foçahlar~n kolo olu~turma giri~imleri, "tarihi kolonizasyon"
s~ras~nda belirlenmi~~olan Grek koloni bölgesinin d~~~ndaki bölgelere
yönelmi~ti. Bütün Iyonyahlar içinde sadece Foça'hlar ve Teo'lular
daha zararl~~ olmu~lar, Perslere tabi olmaktansa sürgüne gitmeyi
ye~lemi~lerdir. Birço~u, Marsilya yolu üzerinde Korsika'da, belki de,
san~laca~~~gibi, bütünüyle ho~~kar~~lanmayan bir biçimde de~il,
fakat Etrüsk kentlerine aç~k bir meydan okuma ile kurulmu~~olan
bir koloniye gitmi~tir. Ancak bu seçimlerin nedenlerini anlamam~za
Foça'hlar~n gösterdi~i faaliyetin benzersizli~i ve uygunlu~u yard~m
etmektedir. (Çünkü) onlar, kolonici öteki Greklerden farkl~~ bir
ruhla, kendilerini hep maden arama i~lerine vermi~lerdir. Ancak
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~unu da ekleyeyim ki, oldukça de~erli bir ürün olan ~ap~~tekel düzeni
içinde ihraç edebildikleri için bu yüksek düzeyli ticareti yapabilmi~lerdir.
Foça'n~n yan~s~ra, onunla ilgili antik gelenek fazla aç~k olmad~~~~
için daha az ilgi çeken bir ba~ka Asya kenti daha var ve dikkatinizi
bunun üzerine çekmek istiyorum: Onu Ege'ye ve Bat~'ya do~ru
uzatmak istermi~~gibi görünen yar~mada üzerine kurulmu~~olan
Knidos kentidir bu. Bat~'da ili~ki ve koloni kurma çabalar~nda Knidoslular~n oynad~~~~rol bütünü ile ortaya ç~kar~lmas~~gereken bir ~ey
olarak kalmaktad~r hâlâ. Ben yaln~zca onlar~n Adriyatik'te, ki b~irada
Corcyra Nigra'n~n kurulmas~~Knidoslulara borçlu olunan bir ~eydir,
ve özel haklardan yararlanm~~~gibi göründükleri Taranto'daki varl~klar~n~~hat~rlatmak isterim. Ayr~ca, Korent ile Corcyra aras~ndaki
sava~~döneminde (s~ras~nda), Korent tiran~~Periandros'un Lidya
kral~~Aliatte(s)'e arma~an olarak gönderdi~i 300 Corcira'll çocu~un
kurtar~lmas~na önayak olanlar~ n, Samos'lularIa birlikte Knidos'lular
oldu~unu da unutm~yal~ m (Herodot 3,48). Italyan ve Anadolu
yar~madalar~~Anadolu'da yerle~mi~~Grek halklar~~arac~l~~~~ile bir
kez daha birbirlerine yak~n olmu~lard~. Ve yine unutm~yal~m ki
antik gelene~e göre Lipari adas~~birlikte hareket eden Rodos'Iular ve
Knidosqular taraf~ndan kolonize edilecektir. Buna kar~~l~k Latium'da,
gelecekte büyük ölçüde hesaba kat~lmas~~ gereken ba~ka halklar~n
varl~~~~da eksik de~ildir. Latium'daki Sant' Omobono tap~na~~,
bugün, mikro Asya kaynakl~~süsleme ~emalar~n~n Latium'da yay~lmas~~sorununu ortaya ç~karmaktad~r. Ayn~~biçimde, Roma'daki
Boario Forumu'nun arkaik tap~na~~n~n pi~mi~~topraklar~~(terrakotalar~) bu etkilerin Roma muhitinde bulunmu~~olan son tan~klar~d~r.
Ve bu durum 6. yüzy~lda Tirren denizi k~y~lar~ n~~istila etmi~~olan bir
trafik ak~m~~sayesinde olmu~ tur. Son olarak La Sommella'run da
gözlemlemi~~oldu~u gibi, "üretim merkezi olarak Samos kentinin
önerildi~i önemli say~daki ~yon kupalar~n~n (ionische Kleinneisterschalen), yak~ n zamanlarda Lavinium, Gravisca ve Roma Omobono'da belgelenen varl~~~~bu durumda özel ilgi çekmektedir. Ve
böyle bir üretim merkez(i), sadece ticari sektörün yorumu için de~il
ayn~~zamanda, Boario Forumunun daha önce an~lm~~~olan pi~mi~~
topraklar~n~~iralayan (karakterize eden), mikro - asya kaynakl~~tipik
kültürel ve sanatsal unsurlar~n yay~m~~için de anahtar olabilecek
midir? Sadece bunu de~il, ayn~~zamanda, Tiren denizi Gravisca'da
Benden C. XUV, ~c~~
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yap~lan son kaz~lar~n da kan~tlayaca~~~gibi, Samoslular'da 6. yüzy~l~n
ikinci yar~s~nda Foçahlar~nkinin üstüne ç~kacak olan, terim belki
abart~lm~~~olacak ama, bir deniz yönetimi bilgisinin varl~~~~sorununu
da ortaya koyacakt~r.
Ku~kusuz, Italyan k~y~lar~ndaki bu mikroasya kaynakl~~malzemenin her zaman daha güçlü olan varl~~~, ülkelerimizin arkeolog
ve tarihçileri aras~nda daha yo~un bir i~birli~ini her zamankinden
daha gerekli k~lmaktad~r.
Pyrgi'nin Cere için ifade etti~i anlam~n ayn~s~n~~Etrüsk Tarquinia' için ifade etmi~~olan ve bugünkü Clementino liman~ n~n yerinde
bulunan, bir liman, Rutilio Namaziano'nun Tiren denizi k~y~s~~ boyunca yapt~~~~yolculuk döneminde (~. S. 415-418) malarya (s~tma)
yüzünden terkedilmi~~bir yer olan Gravisca'da yap~lan kaz~lar, bu
Etrüsk kentinde ~yonyal~lar taraf~ ndan Hera'ya sunulmu~~ve ~. Ö. 6.
yüzy~l~n ba~~ ndan 3. yüzy~l~n sonuna kadar kullan~lm~~~olan bir tap~nak ortaya ç~karm~~t~r. ~lk kaz~lar~n bilançosu oldukça etkileyicidir:
bir salonda iki metrelik bir kal~nl~k üzerine yap~lm~~~bir sunak
Attik ve Iyon seramiklerinin tam ve gerçek bir örne~ini temsil etmekte,
ba~ka bir Grek (örne~in Korent ya da Laconia) serami~inin bulunmay~~~~ile çeli~mektedir. Ayr~ca Etrüsk serami~i hemen hemen yok
gibidir, buna kar~~ l~k, a~a~~~yukar~~Etruria'da ilk bulunanlar olup
bir zamanlar kullan~lm~~~olan ~ 500'den fazla lamba vard~r. Son
olarak, Attik ya da Grek - Asya tipi vazolar üzerinde Hera'ya sunulmu~~ ~yon alfabesi ile yaz~lm~~~yaz~tlar vard~r.
Ku~kusuz, verilecek cevap ne olursa olsun, Asya'da ya~ayan
Grek halklar~n~n Cere'den iki ad~m ötede olan Etrüsk k~y~lar~~ile
Alalia sava~~~ s~ras~nda bile yo~un bir ticari faaliyet içinde olduklar~~
kesin gibi gözükmektedir. Morel'in de belirtti~i gibi, bu durum bizi,
de~i~ik halk ve kentler aras~ndaki bu ili~kilerin tarihini de~erlendirmede son derece tedbirli olmaya sevketmektedir. Bu nedenle, Tiren
denizinin arkaik ça~daki tarihinde, etnik bloklar olarak anla~~lan
büyük göçler aras~nda, bir araya gelme olas~l~~~n~~hesaba katmadan yaln~zca bir dizi büyük çarp~~malar görmekten vazgeçmemiz
gerekecek. I~te bu Gravisca kaz~s~, bu ili~kilerin tarihini de~erlendirirken kullan~ lacak olan tedbirle ilgili olarak metodoloji aç~s~ndan
büyük bir derstir ve meslekta~~m Arias a Cavallino ile, Puglia'da
gerçekle~tirilen (gerçekle~tirdi~imiz) kaz~lar bunu do~rulamaktad~r.
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Burada, Salento'da da, antik gelenek, Taranto ile Salento'nun
Iapisi (Messapi) halk~~aras~nda en az~ndan ~. Ö. 6. yüzy~l~n ilk yar~s~ndan 5. yüzy~l~ n sonuna kadar kesinlikle, aral~ks~z süren bir sava~tan
söz etmektedir. Bu yaz~nsal gelene~in, temelleri üzerinde ça~da~lar
ya Salento'nun, Grek dünyas~~ile yerli dünya aras~nda oldu~u varsay~lan muhalefeti gördükleri için, her türlü Grek etkisine kapal~~
Oldu~unu ya da bu etkinin, ortaya ç~kmaya ba~lad~~~~zaman, sadece
Taranto arac~l~~~~ile olu~tu~unu savunmu~lard~r. ~imdi Cavalino
(Lecce)'da son on y~lda ve Otranto'da son iki y~lda yap~lan kaz~lar,
Salento ve onun güney burnu yani Iapigio burnunun Corcira'dan
Sicilya'ya do~ru deniz yolculu~u yapan herkes için zorunlu bir yana~ma noktas~~—ki bu Miken ça~~ndan beri böyledir— olmas~~nedeniyle,
Salento'nun güney ve k~y~~kentlerinin, her ça~da, Grek denizcileri
ile s~k~~ al~~veri~~ili~kileri içinde oldu~unun daha önceden anla~~labilece~ini ve anla~~lmas~~gerekti~ini ortaya koymu~tur. Bu ili~kiler
sadece Iakonial~~kimselerin I. Ö. 8. yüzy~lda Taranto'yu kurmalar~ndan önce ba~lamakla kalmam~~, fakat Iapizio (Messapilerin) lar~n
ya~amlar~n~~sürdürebilmek için Taranto'ya kar~~~sava~t~klar~~uzun
y~llar boyunca da sürmü~tür. Bu durum ~imdi, Iapizio kentlerinde,
protogeometrik iapizio serami~inin yan~s~ra, I. Ö. 8. yüzy~ldan ba~lamak üzere Korent serami~inin de bulunmas~n~ n bir sürpriz olmad~~~n~~ göstermektedir. Ve yine bu durum, ne barbar ad~yla an~lan
dünyan~n ne de Grek ad~yla an~lan dünyan~n, antik kaynaklar~n~n
telkini ile, rahibi ile global olarak her zaman sava~~ya da bar~~~içinde
olan birle~tirici, dayan~~ma sa~lay~c~~ya da muhalif bir ~ey olarak
görülmesi gerekti~ini do~rulamaktad~r. Kald~~ ki biz, her ça~da,
en ~iddetli çarp~~malar s~ ras~nda bile, zaman zaman ayn~~rahipler
aras~nda, baz~~ili~ki ve ali~veri~lerin eksik olmad~~~n~~ da biliyoruz.
Ekonomik ve kültürel ya~am~n ço~u zaman kendine özgü bir canl~l~~~~vard~r ve kendine siyasal ya~am~n izin vermiyece~i yollar bulur.
Bu nedenle, Grek halklar~~ile Salento'daki Iapigio halk~~aras~nda
olanlar hakk~nda edinilen tecrübe ile ilgili olarak ta, Gravisca dersi,
özel durumlar için büyük bir dikkat gösterilmesine, Mannes (Mani)
gibi, iyilik ye kötülü~ün güçlerine her türlü kar~~~ç~k~~tan kaç~nmaya
bir ça~r~~olarak görülmelidir: çünkü Grek tarihi, ço~u kez, bir çarp~~malar tarihi olarak sunulmaktad~r bize.
Fakat Anadolu ve Italyan yar~madalar~n~~bir araya getiren bu
durum, platonik bir hayal u~runa, Akdeniz gölünün k~y~lar~n~~bir
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kuma~~n kenar~~ gibi süslemeyi amaçlam~~~olan Grek kolonilerinin
derinlemesine bir nüfuz (etme) için yetenekli olmad~klar~n~~gösteren
bir olayd~ r. Kald~~ki, toprakla ilgili tutkular~~da olmad~~~~için, Italya'daki gibi bir sonuçla, Anadolu'da da, Trakyal~ lar~n, Kimmerlerin,
~iilerin büyük sald~r~lar~na ya da Pers egemenli~ine yeterince güçlü
bir biçimde kar~~~koyamam~~lard~r. Ve yine kald~~ki Grekler, de~i~ik
kültürlerin bu büyük arac~lar~~olmaks~z~n, ne Anadolu ne de Italyan
yar~madas~~aradaki büyük uzakl~~a ra~men ili~ki kurmalar~n~~sa~layan bu çe~it kültür biçimlerini ya~am~~~olurlard~. Ancak Anadolu
dünyas~n~~ Italyan yar~madas~n~nkine ba~layan bir ba~ka neden
daha var: En geli~mi~~sanat ve uygarl~k biçimleri bat~ya Anadolu
yar~madas~ndan gelmi~tir ve paran~n do~du~u bu bölgenin, Grek
adalar~ndan gelerek k~y~lar~na yerle~mi~, Anadolular~n denizi sevmedikleri gibi, iç kesimlere girmeyi sevmeyen kimselerin arac~l~~~~
ile ve kendine özgü olmayan bir e~ilimle ticarete aç~lmas~~rastlant~~
de~ildir. De~i~ik ya~am ve uygarl~ k biçimlerinin bir araya gelmesi
Anadolu'nun k~y~~kesimlerinde ba~lam~~t~r: Anadolu kurallar~~ aras~nda Midas efsanesi bilinen bir ~eydir, ama belki de evrensel olarak
en çok bilineni ünlü Krezus'tur. Dokundu~u her ~eyi alt~na dönü~türen bu adamla ilgili olan efsane, ticaret u~runa tar~m~~ihmal eden
kimseye kar~~~köylüce bir protesto ve bir cezaland~rmay~~simgeleyebilir.
Ancak Anadolu'dan Bat~'ya yap~ lan göçler, zorunlu göçlerdir, çünkü
buradaki ya~am düzeyi daha yüksektir. Hem o kadar yüksektir ki
Grekler kendilerini Anadolu'dan yani Lidyal~lar ya da Lidyal~larla
daha s~ k~~ili~kiler içinde bulunan Asyal~~Iyonyahlardan gelen efeminele~mi~~ya~am biçimlerinden söz eder gibi "truphe" (efeminelik) ve
"abrosyna (c~v~kl~k) den söz edecekleridir. Ve, Anadolu'daki uygarl~k
düzeyinin, göç edilen yerlere göre ne kadar yüksek oldu~unu do~rulamak için, Toscana'daki (Etrüsk) güçü ile ilgili efsanenin bu ayd~nlat~c~~bilginin ~~~~~~alt~nda oldu~unu söyleyerek bitirmek isterim.
Nitekim gelenek bak~m~ndan en eski bilgi kayna~~, ~öyle demektedir:
Anadolu'da ç~kan bir k~tl~k s~ras~nda (sürekli depremler ve ondan
az olmayan periyodik k~tl~klar sözkonusu oldu~unda, eski kaynaklarda Anadolu hep Ege bölgesiyle birlikte an~l~r) Lidyal~lar göç edecek grubu seçmek için zar att~lar: Tirreno kaybetti ve Italya'ya göç
etti. Ancak daha sonra, Tirreno'nun göç etti~ini, ancak bunu zar
oyununda kaybetti~i için de~il, kazand~~~~için yapt~~~n~~söyleyen
bir gelenek do~du. Çünkü, art~k, k~skarulacak duruma gelmi~, terkedi-
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len ve bu arada Perslerin eline geçen yurttan daha güzel olan bir
yurdun partiyi kaybetmi~~birine dü~mesi olanaks~z görünmekteydi.
Söz Etruria'dan aç~lm~~ken Pugliese Cartelli'nin dedi~i gibi: "Etrüsk uygarl~~~= kayna~~~ile ilgili eski ve hâlâ canl~~olan iddiay~~
yeniden ele alman~n ne zaman~~ne de yeri: bununla birlikte polemik
yaratma korkusu olmaks~z~n, villanova topra~~~üzerinde, ya demir
madencili~inde uzman (siderürji uzman~) ya tüccar ya da serüvenci,
ama hepsi de orta Italya'dakinden daha eski ve daha ince bir kültürün mensubu olan a~~~ya da maya'lar~n varl~~~ndan söz edilebilir
art~k. O kadar ki Greklerinkine benzeyen bir Tirren k~y~lar~n~~kolonile~tirme sürecini dü~ünmek bile denenebilir. Ve Etruria, Anadolu'daki Milet'le ba~lant~l~~olan Sibari arac~l~~~~ile, ~yon ticareti
için önemli bir ihraç yeri olacakt~r. Milet ile Sibari aras~ndaki ba~,
Milet ile Korent aras~ndaki andla~ma sayesinde, ancak I. Ö. 7. yüzy~l~n sonunda, Sibari yolunu Milet ticaretine açacak olan ba~d~r.
Bu ise, Siri'nin y~k~lmas~ndan sonra, 560 y~l~na do~ru, Etruria yoluna
~yon ticaretine açacakt~r. Milet ile Sibari, yani bir ~yon kenti ile
ad~~bugün bile çok yüksek bir kültür düzeyi ile e~~anlaml~~olan bir
Magna Grecia kenti aras~ndaki ba~dan söz ediliyordu. Sibari Krotonyal~lar taraf~ ndan fethedildi~i zaman, Herodot'un anlatt~~~~gibi
"~ki kent aralar~nda, bildi~im herhangi bir kenttekinden daha fazla
konukseverlik zincirleriyle birbirine ba~l~~olduklar~~ için bütün yeti~kin Miletliler ba~lar~n~~kaz~m~~lar ve büyük yas gösterileri düzenlemi~ler" idiyseler çok derin bir ba~~söz konusu olmal~yd~. Ve yine
Herodot Persler kar~~s~nda ba~~ms~zl~klar~n~~yeniden kazanmak
için Asyali Greklerin en büyük giri~imini temsil eden ~yon isyamn~n
sonunda, Miletin Perslerin elinden olan y~k~l~~~ndan söz ederken, ne
yaz~ k ki Sibarililerin y~k~lm~~~olan kentlerinden sürülmü~~ve darmada~~n~k olduklar~~için, Miletlilere uygun bir sevgi gösterisinde bulunamad~klarm~~hat~rlat~r.
Ve Anadolu dünyas~~ile Italyan yar~madas~~ aras~nda, bir kez
daha Grekler arac~l~~~~ile sa~lanm~~~olan, sa~lam bir ba~~n bu an~s~~
ile sözlerimin sonuna yakla~~yorum.
Anadolu'ya ait sanatsal, kültürel, ekonomik tecrübeler ile,
ba~lang~çta Anadolu miras~n~n zenginli~ini Bat~'ya götürmeye, daha
sonra, Grekli~in alt~n ça'~lar~nda ise, Grek geli~mesinin zenginli~ini
yeniden, henüz Perslerin egemenli~i alt~na girmemi§ olan, Anadolu'ya
getirmeye yönelik olan Grek arac~l~ klar~mn Asya topraklar~ndaki, bu
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kar~~~m~ndan Anadolu halklar~, ister en eski tabakadan, ister Elenize,
ister Elen olsunlar, kendi kaderlerinin do~u~unu görecekler ve Perslerin egemenli~i alt~na girdikleri zaman bütün güçlükleri farkedeceklerdir. Çünkü Asya topraklar~ndaki en geli~mi~~kentler Grek, yani
ya~ad~~~~yeri kendi vatan~~sayan bir halk~n kentleri idi. Buna kar~~l~k
Persler Asyan~n iç kesimlerinden geldikleri için, Grek olsun ya da
olmas~n Asya topraklar~nda ya~~yan herkesin ba~~ml~l~~~n~~öngören
ülke kavram~n~~ da birlikte getiriyorlard~. Pers sava~lar~~ asl~nda
hükümranl~~~~anlamadaki bu iki de~i~ik biçim aras~ndaki çat~~man~n
bir sonucudur.
Ve Pers sava~lar~~ile, Asya dünyas~n~n kendi içine kapanaca~~~
ve Grek dünyas~n~ n bat~da yer arayaca~~~ölçüler içerisinde Do~u
ile Bat~~aras~ndaki bir ili~kiler dönemi 5. yüzy~lda böyle sona eriyordu.
Ancak, bu ili~kiler döneminin, daha sonra, Iskender'in fethi ile,
daha fazla olarakta Roma'hlar~n fethi ile, Anadolu yar~madas~nda,
bu kez, Bat~ n~n kültürel tecrübelerinin üstün bir katk~s~~ile ~ralanm~~~
yeni bir (ozmoz) geçi~im içinde yeniden aç~lmas~~gerekiyordu.
Anadolu ve Italya, söyledi~im gibi, Asya topraklar~nda yerle~mi~~
Greklerin arac~l~~~~olmasayd~, belki de, Asya'n~n Romal~larca fethedilmesinden önce aralar~nda hiç ili~ki kuram~yacaklard~. Içindeki
arkeolojik belge zenginli~inin bize, ülkelerimizin antik tarihinin de~erli yanlar~n~~tan~tmay~~her zamankinden daha fazla vadetti~i iki
bölgedir. Antik uygarl~klar dönemleriyle ilgili olarak baz~~ara~t~rma
alanlar~nda da bugün birbirlerine ba~l~~gördü~üm iki bölge oldu~unu
söylememe de izin veriniz. Meslekta~~m Akurgal ve ö~rencileri geçmi~te hiç görülmeyen bir biçimde, yaln~zca Grek dünyas~n~n de~il,
fakat pregrek Anadolu halklar~ n~n da ba~~ms~z ve özgün biçimler
içinde neler yaratabildiklerini göz önüne serebildi~i ve yine ayn~~grup
Grek Asya'n~n (Asya'daki grekle~menin) baz~~yarat~lann~n, salt
bu çok zengin kültürel humus (toprak)'a kat~ld~klar~~(geldikleri) için
öyle olabildiklerini ortaya koyabildi~i gibi, bizde de arkeolojik ara~t~rma, Grek kolonicilerinden önce ya da onlar~n varl~~~~s~ras~ndaki
antik Italya'n~n uygarl~klar~n~n özel yanlar~n~~ortaya koymak amaGrekleri üstün ve benzersiz bir örnek olarak görmü~~olan bir
klasisizmin ön yarg~lar~ndan kurtulmaktad~ r.
Buradan da, koloni olay~~ile ilgili olarak, içinde grek - barbar
ili~kisi hakk~ndaki tipik biçimde helen merkezli olan görü~ün eriyip
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yok oldu~u, alanla veren aras~ndaki ili~kide oldu~u gibi genel bir
görü~~do~maktad~r. Bunun da amac~~daha uygun ve global, ça~da~~
antropolojik ara~t~rma ile ayn~~hedefe yönelik yaln~zca yenenlerin
de~il yenilenlcrin sesini de duyabilece k kadar duyarl~~bir görü~e
ula~makt~ r. Yine bu tutumdan, antik tarih hakk~nda, Grekler aras~nda
en aç~~~~olan Herodot'un, ister Grekler ister barbarlar taraf~ndan
yap~lm~~~olsun, büyük ve hayranl~k verici yap~tlar~n öykülerinden
söz ederken, onlar~~ her ~eyden önce, insanlar taraf~ndan yap~lm~~~
~eyler, insanl~~~n tarihi olarak gördü~ü için, belirtebildi~ine benzer
bir görü~e götüren bir ara~t~rma do~maktad~r.

