TRAKYA'DA M. S. III. ASIR BA~LARINDAN
KALMA GREK KITABESI
Doç. Dr. Z. TA~LIKLIO~LU
Tarihi de~erleri tespit edilmek üzere Fakültemize zaman zaman
gönderilen ve tetkiki arzu edilen muhtelif men~eli kitabeleri inceledikten sonra say~s~n~~ve ehemmiyetini gözönünde tutarak, ne~rine
karar vermi~~bulunuyoruz. Bunlardan birisi de a~a~~da yaz~h ta~t~r.
Bu kitabe, Tekirda~~Maarif Müdürü Bay Halis Kurtça taraf~ndan, Tekirda~~Vilayeti vas~ tasile Fakültemizde tetkik edilmek
üzere gönderilmi~ tir. Kitabe, Tekirda~~Gümrük iskelesinde sahilden
70 m. uzakta zahireci Mahmud'un 1952 yaz~nda in~a ettirmekte
oldu~u zahire deposunun toprak kaz~s~~ s~ras~ nda 5,15 m. derinlikte
ç~km~~t~ r. Tespit edilen vaziyete göre, bir bina temelinin üzerinde
bulunan bu ta~~ n, daha 1,50 m. kadar derinde bulundu~u görülmü~~ve bu eski temel kal~nt~lar~~kesiminde deniz kumlar~na rastlanm~~t~ r. Maarif Müdürü ile Ortaokul ö~retmeni Hikmet Çevik'in
yapt~klar~~incelemelere nazaran, bu kitabenin bulundu~u mahal,
toprak alt~~enkaz~n~ n sahile muvazi olarak uzand~~~~ve bu temellerin, eski r~ht~m binas~n~ n temelleri oldu~u kanaati has~l olmu~tur.
~u halde var~ lan mü~terek kanaat, bu kitabenin, eski r~ht~m in~as~~
s~ras~nda d~~ardan deniz yolu ile buraya getirilmi~~oldu~udur; ve
esasen toplad~~~m~z malûmata göre, Tekirda~~Ordu Evindeki di~er
tarihi eserlerin de, vaktile eski r~ht~m in~as~~için bilhassa Petrinthos
~ehrinden getirilmi~~oldu~u bilinmektedir.
Büyük zahmet ve külfetlere katlanarak, yurdumuza ve yurdumuz ilmine hizmette ellerinden geleni yapmak istiyen ve bizleri de
bu yüksek alakalarma davette büyük bir gayret gösteren say~n amatör
arkada~lar~ m~za tatmin edici cevap verebilmek için baz~~sualler
sormak suretile kendilerini yormu~~oldu~umuzdan dolay~, bizi ho~~
Trakya'mn Marmara sahilinde mühim bir ~ehirdir. M.O. 559 tarihinde
Samos'Iular taraf~ndan kurulmu~~olup, me~ hur Selymbria ~ehrinin bat~s~nda, denize do~ru uzanm~~~olan küçük bir ç~k~ nt~n~n üzerindedir. Sonralar~~ Herakleia
ismini alm~~tir. Bugün Ere~li olarak an~hr.
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görmelerini rica eder ve memleket ilim ve irfan~na kar~~~gösterdikleri
yüksek ilgiden ötürü bilhassa te~ekkürü borç biliriz.
Kitabe, 2,50 m. boyunda ve o, m. 41 çap~nda mermerden
yap~lm~~~bir Mil ta~~~üzerindedir. Bize gönderilen kopyaya göre; metin
a~a~~da gösterilen ~ekildedir :

5

10

o'cysOijc Tûn~.
Airroxp~k-copatv
Se~rry.£6) Eco«pcü
IIefyrLvaxc 'Apap,tx6
'ASLapyiv~xio HapOr.x(7) p.sytaT6.> xocAûpv)Xico 'A~rro)vv~.0 Esacrroi.ç
xal llour3XLo~~ ZE~rrttc I'ro Kaf.crap~~
vs o~x6poç IIsp~vOtcov 7c6X14.
gelXv~v.

Tercümesi :
"Iyi talihle (u~urlar olsun). Arabistan'da, Adiabene'de,
Parthia'da zaferler kazanan en büyük Imparator Lucius Septimius
Severus Pertinax'~ n ve Imparator( Marcus) Aurelius Antoninus
(Caracalla) n~n ve Caesar Publius Septimius Geta'mn ~ereflerine
Imparatorlar'~n mâbedine malik olan Perinthos ~ehri [bu ta~~~
diktirmi~tir]. Bir Mil.
Bu kopya iki bak~mdan ~üpheli görünüyor :
t) 6 nc~~ sat~r~ n sonunda xal kelimesinin sat~ r sonu kesili~i usulsüzdür.
2) "Aurelius"tan evvel "Marcus" praenomen'inin bulunmay~~~~
bizi tereddüde dü~ ürüyor. Bu iki aksakl~~~ n giderilmesi için 6 nc~~sabr~n sonunda bir (L)n~n kayboldu~unu ve 7 nci sat~r~n ba~~nda görülen çizginin M harfinin son baca~~~oldu~unu tahmin ediyoruz.
Buna göre, metnin do~rusunun xa MM. Atip~jX[6) olmas~~kuvvetle muhtemeldir. Bu tahminirnizin kesinle~mesi hususunda, ~imdilik foto~raf
kafi gelmedi~inden, kitabeyi yerinde tetkik etmek laz~md~r.
Kitabenin tarihi de~erine gelince :
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Imparator Severus ile Imparator Caracalla'ya verilen s~fatlar,
bize ldtabenin M.S. 198 ile 209 y~llar~~ aras~nda yaz~lm~~~oldu~unu
gösteriyor.
Kitabenin ii nci sat~r~ nda Perinthos ~ehrinin bir Neokoros s~ fat~~
bahis mevzuudur. Bu s~fat~ n tarih boyunca geçirmi~~oldu~u safhalara k~saca temas edersek, ne~ rini yapt~~~m~ z kitabenin bulundu~u
~ehrin tarihi vaziyetini daha çok ayd~nlatm~~~oluruz.
Gerek edebi kaynaklarda, gerekse kitabelerde türlü ~ekillerde
yaz~ lan "Neokoros" kelimesinin hakiki manas~~"mâbedi süpüren",
"mabede bakan kimse" demektir. Bu kelimenin ifade etmi~~oldu~u
klasik mnay~ , Euripides, ton adl~~ tragedia`s~nda 2 kullanm~~, fakat
yukar~daki ~ekli ile kaydetmemi~tir.
Bu tragedia'da rahip Ion'un, mâbedin hizmetinde bulunmak,
onu süpürmek, temizlemek gibi gördü~ü i~ler, Euripides taraf~ndan,
eacupe va6v ~eklinde ifade
4>oipou vocoöç Ozparcei>6) ve 'röv vcavi.rtv,
edilmi~tir ki, bu ifadeden Neokoros kelimesinin hakiki manas~~ gayet
vaz~h olarak anla~~lmaktad~r.
Eski müelliflerden Suidas 3, bu kelimeye müphem olarak "memur" manas~n~~vermektedir. Her nekadar Neokoros kelimesi M.Ö.
2 nci asr~n ikinci yar~s~ nda Delphoi kitabelerinde memur anlam~nda
tesadüf edilmekte ise de, bilahare Anadolu'nun muhtelif ~ehirlerinde
bu s~fat~~ ta~~ yan kimselerin hem rahip, hem de mabedin koruyucusu
vazifesile i~~gördükleri tespit edilmi~tir 4. Ayn~~ kelimenin, daha muahhar zamanlarda, daha yüksek ve daha asil bir mana kazanm~~~
oldu~u görülüyor. Neokoros'lar bu son devir lerdeki faaliyetlerinin
hat~ralar~n~~uzun müddet ya~atabilmek için, hatta vak~flar bile yap?
m~~lard~r 6. Neokoros s~fat~ , bilhassa Anadolu'da bir tebcil unvan~~
olarak kullan~lm~~~ve bu unvam alanlar aras~ nda cemiyetin en yüksek s~n~findan baz~~kimselerin de isimlerinin geçti~i görülmü~tür 6.
Hattâ jcpxt.veo~x6poç 7 , npecriyrcero vsh~xdpoc 8, xpderLaToç vewx6poç 9
Eurip. ton, 82 v.d.
Suidas, 740.
Sylloges, 981; IGR VII, 3498.
CIG. 5997, 6002; BCH. XI, 387; Sylloges, 898.
CIG. 3190, 3193, 3201.
Le Bas ili, 842.
CIG. 5913.
9 CIG. 5996, 600l.
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gibi rütbe gösteren s~fatlar~n Neokoros kelimesine ekleni~i, bize, bu
kelimenin ifade etti~i vazifenin manas~ n~n dereceli olabildi~ini de
gösterir.
Neokoros'luk Anadolu'da, müteakip as~ rlarda daha geni~~bir
mana alarak belli ba~l~~ bir vazifeyi, bir memuriyeti ifade etmekten
de ileri gitmi~~ve bütün bir ~ehre unvan olarak verilme~e ba~lanm~~t~ r. Mesela, Ephesos ile Magnesia ~ehirleri, tanr~ ça Artemis'in
Neokoros'u olmu~ lar ". Aizanoi ise kendini Zeus'un Neokoros'u
olarak göstermi~ tir °I. Hele imparatorluk devrinde, imparatora veya
Imparatorlara ait herhangi bir mabedi ihtiva eden bir ~ehre de bu
s~fat~n verildi~ine ~ahit oluyoruz 12 . Eyâletlere mahsus Caesar kültünde ~ehirlerin Neokoros'lu~u mühim bir mesele te~kil etmi~tir.
Neokoros s~fat~, ~ ehirlere Roma Senatosu tarafindan verilen bir
~eref unvan~~ olmu~~ve hususi bir Caesar Kültü ile alakal~~ tutulmu~tur ". ~u halde, Roma imparatorluk devrinde, bir ~ehir bu s~fata,
ancak büyük hizmetler mukabilinde, yani tanr~lara, daha do~rusu
tanr~la~t~ r~lm~~~imparatorlara mabetler in~a ettirmek suretile nail olabilirdi. Bu devirde bir ~ehir, Imparatorlar nam~ na kaç mabet in~a
ettirmi~~ise, o kadar say~ da Neokoros unvamna sahip olurdu. Bu
bak~ mdan zamanla birçok Caesar mâbetleri in~a ettirmi~~olan zengin ~ ehirler "dis neokoros" yani iki kere Neokoros olmu~lard~r 14.
Hattâ "tris" 15 (üç kere), "tetrakis" 16 (dört kere), "heksakis" 17(alt~~
kere) Neokoros s~fat~n~~alm~~~ ~ehirler de görülmekte ise de, bu Neokoros'Iuklar~ n hepsinin birer imparator ile ilgili tutulmas~~ biraz
garip göründü~ü için, baz~lar~n~ n herhalde mahalli tanr~lara ait
olduklar~n~~ kabul etmek yerinde olur.
Neokoros hakk~nda bu k~sa izahat~ m~zdan sonra Perinthos'ta
bulunmu~~bütün kitabeleri de gözönüne getirecek olursak, bunt° Acta Apostolorum, XIX, 35; Bendorf, Forshungen in Ephesos, 1, 2 ii;

II, 163, nr. 40.

Head, NHs, 664.
Hasluck, Cyzicus, 189.
13 CIG. 3148; IGR. I, 788.
15 Hasluck, Cyzicus, 189; BMC. Lydia, 259, nr. 146; CIG. 314.6.
13 Head, NH 5 576, 577; BMC. Lydia, 265, nr. 170, 171, 172, 173 v.d.
18 Pick, Corolla Numismatica für Head (1906) 234.
57 SEG. VI, 731; Kar~!. E. Bosch, 1947 senesi Side kaz~lar~ na dair bir
rapor, S. 68.
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lardan bu ~ ehirde, Neokmoslu~un Lucius Septirnius Severus Pertinax zaman~ nda, fakat Dis Neokoros'Iu~un, gene elde mevcut kitabelere nazaran, ancak Elagabalos zaman~nda (M.S. 2 ~ 8-222)
yer alm~~~oldu~u meydana ç~ kar.
Kitabenin son sat~r~ ndan elde etti~imiz malûmata göre, bu ta~~
Mil ta~~~olup, Perinthos ~ ehrinden bir Mil mesafede dikilmi~tir.
Perinthos'Iular taraf~ ndan dikilen Mil ta~lar~n~ n bu ~ehirden ba~l~yarak ölçülmelerini beklemek tablidir. Halbuki, Pe~ inthos'un Te~~
kirda~'da de~il, Ere~li'de oldu~u malûmdur. E~er, "bir Mil" kayd
Tekirda~'dan, yani Bisanthe'den itibaren hesaplanacak olursa, o
takdirde, ya Perinthos'un yerinin buras~~ oldu~unu veya burada
ikinci bir Perinhos'un bulundu~unu kabul etmek keyfiyeti ortaya
ç~kacakt~ r ki, bu, tarih bak~m~ ndan çok mühim bir hadise olurdu.
li'den
Ancak, yukar~da da tebarüz ettirdi~imiz gibi, bu ta~~n, Ere~
nakledilmi~~olmas~~ kuvvetli bir ihtimal dahilindedir; ve bu hali
kitabenin muhteviyat~~ bütün aç~kl~~~~ile teyit etmektedir.

