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ERETRIA II. Ausgrabungen und Forschungen. Ingrid R. Metzger,
Die hellenistische Keramik in Eretria. A. Francke - Verlag AG., Bern

1969, 40, 69 sayfa, 45 levha.

Orta Yunanistan'~n önünde ince uzun bir ~erit halinde uzanan Evboia (E~ri.
boz)adas~n~n Eski Ça~da iki büyük ~ehri vard~~: Khalkis ve Eretria. Pers harplerinde ad~~geçen ve Ionya ihtilaline yard~mda bulundu~undan ötürü Persler taraf~ndan 490 y~l~nda tahrip edilen Eretria'da, eserlerini Belleten'de müteaddit defalar
tan~tm~~~ oldu~umuz Basel Üniversitesi arkeoloji Profesörü Dr. Karl Schefold
1964 y~l~ndan beri Yunan arkeologlanyla mü~terek olarak kaz~lar ve ara~t~rmalar
yapmakta, antik ~ehrin bat~~kap~s~n~, onun güneyinde saray denebilecek kadar
büyük peristirli bir binay~, bu binan~n alt tabakalar~nda Homeros zaman~na kadar
ula~an mezarlar~, Apollon tap~na~~n~, tiyatroyu ve gimnasyonu meydana ç~akrm~~~ya da ara~t~rm~~, ayn~~zamanda ba~lang~çlar~~M.ö. 8 inci yüzy~la kadar ç~kan
arkayik ~ehirle Pers tahribinden sonra bina edilmi~~olan ~ehir hakk~nda da baz~~ipuçlar~~ elde etmi~~bulunmaktad~r 1. Burada inceledi~imiz kitap, bat~~ kap~s~~ve
onun güneyindeki alanda çok say~da bulunmu~~olan hellenistik devir keramiklerini
ba~l~~ba~~na bir etüd konusu olarak ele almaktad~r.
Yazar ilk fas~lda Eretria'n~n en çok hellenistik devirdeki tarihçesini ve sikkelerini k~sa, fakat özlü bir surette gözden geçirdikten ve böylece keramik incelemelerine bir fon meydana getirdikten sonra ikinci fas~ lda keramik malzemesini "siyah
vernikli keramikler", "gri renkte keramikler", "Bergama ve Sisam vazolar~",
"Megara kadehleri" gibi çe~itli gruplara ay~rmakta, her grupun tekni~i, bezemeleri
ve ~ekillerini dikkatle gözden geçirmektedir. Üçüncü bir fas~ lda siyah vernikli keramilderde ilk önce çizgilerle, sonralar~~ ise ~stampa tekni~inde yap~lm~~~palmetler,
mühürler ve graffitti'ler incelenmektedir. Dördüncü fas~ lda yazar bu keramiklerin
men~e'ini ara~t~rmaktad~r ki, hellenistik devirde hemen hemen her ~ehrin, küçük
ya da büyük olsun, yerli çömlekçi atelyelerine sahip oldu~u ve bunlar~n esas itibariyle günlük ihtiyaçlar~~ kar~~lamak için imalâtta bulundu~u, fakat bu devirde
ula~~m~n kolayla~mas~~sonunda bu atelyelerin yaln~z birbirini de~il, fakat bazan uzak ülkelerdeki atelyeleri de etkiledikleri ya da bunlar~ n etkileri alt~nda kald~klar~~ve yine ayn~~devirde geli~en ülkeleraras~~ticarette mallar~n bir ülkeden
di~erine kolayca sevkedildi~i göz önünde bulundurulacak olursa men~e' sorununun
kolay çözülmesine imkan olmad~~~~anla~~l~r. Bununla beraber yazar dakik incelemelerden sonra Eretria'da ele geçen keramiklerin büyük bir k~sm~n~n yerli atelyelerde yap~lm~~~oldu~unu ispatlamakta, fakat bu yerli keramiklerin yan~nda Attika
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ve Bootya'dan ithal olunan vazolar~ n da önemli bir yer ald~~~n~~ortaya koymaktad~r ki, Eretria'n~n co~rafi durumu göz önünde bulundurulacak olursa bu hususu
tabii olarak kar~~ lamak gerekir. 5 inci fas~lda 1966 kaz~lar~nda bulunan keramikler
ele al~nmakta, bunlar~n önceki buluntular gibi ayn~~sonuçlar~~ verdikleri aç~klanmaktad~r. Alt~nc~~ fas~lda yazar Eretria'daki hellenistik kerami~in bir tarihçesini
yapmakta, bunlar~n men~e' sorunlar~~ve bu sorunlar~n çözüm çarelerini bir kerre
daha özetledikten sonra bat~~~ehir kap~s~~keramiklerinin esas itibariyle M. Ö. 4 üncu
yüzy~ldan 2 inci yüzy~la kadar geldi~ini, bu tarihten sonra ise keramik say~~ve türlerinin dikkati çekecek kadar azald~~~n~~ortaya koymaktad~r. Yaln~z akropolun
ete~inde, 1966 k~z~lar~ nda geç hellenistik ve Roma devirlerine ait keramiklere oldukça bol say~da rastlanm~~t~r ki bunlar aras~nda do~u men~e'li oldu~u anla~~lan
k~rm~z~~vernikli keramikler önemli bir yer almakta, imparator Avgustus devrinden
itibaren ise "terra sigillata" lar~n ithali ba~lamakta ve bunlar~n yerli atelyeler
taraf~ndan da taklit edildi~i görülmektedir.
Bu keramik buluntular~~ ~ehrin tarihi ile ilgili bulunmakta, yerli atelyelerin
faaliyeti ~ehrin Makedonya k~rallar~~Demetrios Poliorketes ve Antigonos Gonatas'~n
idaresi alt~nda bulundu~u parlak devre rastlamaktad~ r. Bundan sonra ~ehrin önemi
ile birlikte keramik atelyelerinin de önemi azalmakta, Romal~~konsül T. Q. Flamininus taraf~ndan ~ehrin zapt ve tahribinden sonra ~ehrin bir koy manzaras~~tak~nd~~~~ve yava~~yava~~bir harabe olma~a ba~lad~~~~anla~~lmaktad~r.
Eserin sonuna yukar~da zikretti~imiz vazo türlerine göre özenle tertiplenmi~~
bir katalog eklenmi~tir ki, bu katalogta vazo ve kap ~ekillerinin geli~imini göstermek için vazo kesitlerine büyük önem verilmi~~bulunmaktad~r.
Eretria'dan ba~ka Yunan kontinan~, Ege adalar~~ve Anadolu'nun çe~itli yerlerinde yap~lan kaz~lar sonunda elde edilmi~~olan hellenistik keramiklerin genel
bir tarihçesini yazmak henüz mümkün de~ildir. Çünkü yukar~da sayd~~~m~z ülkelerde baz~~bölgeler hemen hemen hiç ara~t~r~lmam~~, ya da meydana ç~kar~lan malzeme daha henüz yay~nlanmam~~t~ r. Hellenistik keramikleri kaz~ lar sonunda bilimsel bir ~ekilde tan~t~lm~~~olan ~ehirler aras~nda Atina (Agora kaz~lar~), Delfoi, Korint, Olympia, Olynthos, Tasos, Anadolu'da Antakya, Tarsus (Gözlukule) Labraunda, Çandarl~~ ve Bergama gösterilebilir 2.
I. R. Metzger'in eseri vaz~h plan~, iyi dü~ünülmü~~ve aç~k yaz~lm~~~fas~llar~~
ve güzel tertiplenmi~~katalogu ile Hellenistik keramiklerin tan~ t~lmas~~bak~m~ndan
özel bir önem ta~~ makta ve Anadolu'da klasik devir kaz~lariyla me~gul olan hafirler
için de~erli bir rehber te~kil etmektedir.
Ord. Prof. Dr. ARIF. MÜFID MANSEL

2 Buralarda bulunan keramiklere dair yap~ lan yay~nlar için bk. inceledi~imiz eser, s. 8 ve 17 v. dd. Bilhassa Bergama hellenistik keramikleri için ~u eser
zikre de~er : J. Schafer, Hellenistische Keramik aus Pergamon (Pergamenische Forschungen, Bd. 2), Berlin 1968.

