SON ZAMANLARDA BULUNMU~~OLAN B~RKAÇ
B~THYN~~A K~TABES~~
Doç. Dr. Z. TA~LIKLIOGLU
Istanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü aziz dostum Rüstem
Duyuran, Bithynia'ya yapm~~~oldu~u bir inceleme gezici s~ras~nda,
bu bölgenin üskübü* (Prusias) köyünde toprak alt~ndan yeni ç~kar~lm~~~baz~~yaz~l~~ta~lara rastlam~~t~r. K~ymetli Müze Müdürümüz
üskübü ~lkokulu Ba~ö~retmeni Bay Celal Dikmen ile birlikte, yerinde incelmi~~oldu~u bu ta~lar~, okul bahçesinde muhafaza edilmek
üzere, oraya getirtmi~lerdir. Ta~lar, tiskübü köyünün takriben 250
m. güneyine dü~en muhac~rlar mahallesinde, ~brahim Gür'ün bahçesinde, toprak alt~ndan ç~kar~lm~~t~r. Ibrahim Gür bu ta~lara,
bahçesine meyve fidan~~dikti~i bir s~rada topra~~~hafrederken rastlam~~t~r. Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rüstem Duyuran, de~ifre edilmesi
maksadiyle kitabelerin foto~raflar~n~~ ald~ ktan sonra onlar~~ bana
göndermek lûtfunda bulundu. Foto~raflar gayet güzel ve okunakl~d~r. Üzerinde kolayl~kla incelemeler yapmak mümkündür. E~er
estampajlar~n~~da temin edebilmi~~olasayd~k, i~imiz çok daha kolay
olurdu. Foto~raflar~~güzelce okudum; k~r~k, bozuk yetlerhfi tamaml~yarak de~ifresini yapt~m. Fakat ne~redilebilmesi için mütemmim
baz~~malûmata ihtiyaç vard~. Bu husus için de tekrar Ba~ö~retmen
Bay Celal Dikmen'e müracaat laz~m geliyordu. K~ymetli ö~retmen
Celal Dikmen ta~lar~n eb'ad~n~~göndermek suretiyle o arzumuzu da
yerine getirmi~~oldu. Bu vesileyle kendilerine, ve say~n Bay Rüstem
Duyuran'a, göstermi~~olduklar~~derin ilgiden ve kitabelerin ne~rini
bana lûtfettiklerinden dolay~~sonsuz te~ekkürü bir borç bilirim.
Friedrich Karl Dörner son olarak Bithynia'da yapm~~~oldu~u
inceleme gezilerinde toplad~~~~kitabeleri "Bericht über eine Reise
in Bithynien, 1952, Wien" adl~~ eserinde ne~retmi~~bulunmaktad~r.
* Bolu yili~yetine ba~l~~ Düzce kazas~n~n 1980 nüfuslu bir köyüdür. "1945
Genel nüfus say~ms" adl~~eserde Cskübü olarak, "Meskt~ n yerler 1,-~lavuzu, cilt Irde ise
üskübi diye geçmektedir.
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Biz ~imdi, say~n Dörner'in bu gezisinde elde etmi~~oldu~u kitabelere
ek olarak, bu birkaç kitabeyi, s~ rasiyle a~a~~da veriyoruz :
~ . üskübü köyünün Muhac~rlar mahallesinde ~ brahim Gür'ün
bahçesinde bulunmu~tur. Natamam bir heykel kaidesi parçalar~ndan olup, ~imdi okul bahçesinde muhafaza edilmektedir. Ta~~n cinsi
granittir; yüksekli~i 0,75 m. gen. o,6o m., kal. 0,55 m., harf yük.
35 mm.dir (Res. ~ ).
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TÖv &~:6 yevouç dcal'.~vxp~:rov 'EXk~lvâpx7)v xai
rcpoy6vov i,epeov -re
[x]ai. Betat~vLapxi.o.v xai
[P]acrtoyav-rd. iv xat Trpu-rcveov
[T.]0X. Aogl-rtavb
Ma-ropa.

Tercümesi: "(Falan) hem rahiplik etmi~~ecdattan gelme; hem de Bithyniarkhos olmu~~ve imparatorluk kültü rahipli~inde bulunmu~~ve
Prytanis olmu~~olan ecdada sahip bulunan Yunan Cemiyetinin
emsalsiz ba~kan~n~n, yani T. Fl. Domitianus Nestor'un (heykelini rekzetmi~tir) .
Bu kitabenin muhteviyat~~bize, bu ta~~n, mukaddes bir nesilden
inen ve yüksek rahiplik mcrtebesine ç~ km~~~ve Bithynia'n~n mukaddes makamlar~ n' i~gal etmi~~bir soya ba~lanan Prusias Yunan cemiyeti ba~kan~~ T. Fl. Domitianus Nestor'un ~erefine Prusias ~ehri ileri
gelenleri taraf~ndan dikilmi~~bir heykel kaidesine ait bulundu~unu
göstermektedir.
Kitabc ~üphesiz natarnamd~r. Bu hususta gerekli izahat, bunun
devam~n~~ te~kil eden 2 numaral~~kitabenin tahlili s~ras~nda verilecektir.
2. Natamam bir heykel kaidesi parçalar~ndan olup, bundan
evvelki kitabe ile birlikte, Üskübü'nün Muhac~ rlar mahallesinde, ~brahim Gür'ün bahçesinde bulunmu~tur. Ta~~n cinsi granittir. Yüksekli~i 0,55 m., gen. 0.61 m., kal. 0,55 m., harf yük. 31 mm.dir
(Res. 2).
Ncy]opavog-ip[a]v-ra noXXdcy..'ç
[-r] c[a]TpiSt
ü.po~v•roc :-s~p~~1..teyi.cmp öcpx-v
entcpav~Sa'ç, âpyt~ po-ragiav
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rv Xalo~stxv xpv~.c'ercov
ypag[..~.a'reiicrawra •rett~.7Td~csvav-ra Ccr.7~ç gpyot.
1.8i.oLç
xai rcpoyovt~coZç
zorvt rvrca-rpLb.
pyc~v.,:r-rdc-~-7v xod cptXörtoX~v.

Tercümesi: " (Falan) , çok kere ve ~erefli bir ~ekilde vatan~ m Çar~~~Bakanl~~~~vazifesini görmü~, bütün ~a~aasiyle en yüksek idari makamlarda bulunmu~, zeytin ya~~~için tahsis olunan meblâ~~n parlak
bir veznedar~~ olmu~, Meclis kât~Pli~i etmi~, halisane bir ~ekilde fiyat takdir komisyon âzal~~~~(censor'luk etmi~) yapm~~,
hem kendisinin, hem de ecdad~n~n ba~ar~lariyle vatamn~~güzelle~tirmi~~ve i~letmeler Vekilli~i vazifesini görmü~~olan vatansever (birinin heykelini rekzetmi~tir)"
Tercüme muhteviyat~n~ n da gösterdi~i veçhile, bu kita benin
bundan evvelkinin devam~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Her ikisi de bir
Prusias ~ ehri idarecisinin yapt~~~~hay~rl~~ i~lerden bahsetmektedir.
~ kisi birbirini tamamlad~~~ n.a göre, bu idarecinin, birinci kitabede
geçen Prusias'~ n ileri gelen ~ahsiyetlerin.den Nestor oldu~u ~üphesizdir. Her iki k~r~ k ve natamam kitabede, memleketin Gerusia's~~
veya phyle'leri tarafindan, onun yüksek hizmetleri dolay~siyle dikilmi~~bir heykelinin kaidesini te~kil eden parçalarmdand~r. Bu kitabeyi
birincinin devam~~ imi~~gibi kabul etmemiz, hem muhteviyat hem de
cümlelerin geli~ i bak~m~ ndan isabetli say~ labilir. Birbirini tamamuyan bu iki kitabenin bir e~ine daha sahibiz ki, onu bundan hemen
sonra, delikli ta~~ nam~~ alt~nda verece~iz. Yaln~ z o kitabenin bundan
fark~, daha çok tahribata u~ram~~~olmas~na ra~men, daha mevsuk
bulunu~ udur. Onda heykelin kimler taraf~ndan ve kimin için dikildi~i kay~tl~d~ r. Bu iki fragmentimizde ise, ifadeler yekdi~erini tamamlad~~~~için tebcil olunan ~ah~s a~a~~~yukar~~belli olabilmektedir.
Her iki parçada da dikenlerin isimleri yoktur, fakat, hemen üçüncü
numara olarak verece~imiz delikli ta~~kitabesir~in, phylarkhos'lar taraf~ ndan rekzedilmi~~oldu~u kayd~, muhteviyat~ndan da görülece~i üzere
(k~~. No. 3, Res. 3), her halde, ayn~~ ~ehirde, ayn~~ ~ah~s için ve ayn~~
zamanda ba~ ka bir müessesenin, meselâ, Gerusia'r~.~n veya Bule'nin
dikmi~~olmas~~ muhtemel say~ labilir; çünkü, Grek ~ehirlerinde, bir
kahraman~n, veya vatan~ na büyük hizmetlerde bulunmu~~birkaç

84

Z. TA~LIKLIO~LU

müessese taraf~ndan heykellerle ayn~~ zamanda ~ereflendirilmesi âdetti.
Bu itibarla, elimizdeki bu kitabenin içinde kahraman~~bahis mevzuu
edilen bundan evvelki, yani (1) numaral~~kitabenin devam~~oldu~unu
kabul etmek gerekir. Birbirini tamamlayan bu ( ~ ) ve (2) numaral~~
kitabelerimizin kahraman~~T. Fl. Domitianus Nestor'a gelince, onu
da, bundan sonra verece~imiz (3) numaral~~ kitabenin izah~~ s~ras~nda
tan~tma~a çal~~aca~~z.
3. Üç numaral~~kitabemiz, bir delikli ta~t~ r. Bundan öncekilerle
bir arada bulunmu~ tur, ve onlar gibi bir heykelin kaidesine ait
parçalardand~r. Yaln~z, üskübü halk~ndan biri, bu ta~~~ al~p, yaz~l~~
las= tam orta yerinden 0,48 m. kutrunda bir delik açarak, bir
kuyu a~z~nda, arkada foto~rafinda da görüldü~ü üzere, bilezik olarak
kullanm~~t~r. Burada bize dü~ en vazife, kitabenin bu oyulmu~~yerini
tamamlamak ve ondan sonra, de~ifresini yap~p, mahiyetini meydana
ç~karmakt~r. Kitabenin yüksekli~i o.66 m., gen. 43,73 m., kal. o,66 m.,
ortas~na aç~lan beli~in kutru o, 48m., harf yük. 31 mm. dir (Res. 3).
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Tercümesi: "ittihada mensup olanlar aras~ ndan seçilmi~~phylarkhos'lar,
s~k~nt~l~~ anlarda kurtar~c~~ olarak kendisini vatan~ na veren,
bütün gayretlerini ona hasreden, Zeus Olympios rahibi ve onun
~erejine yap~lan müsabakalar~ n tertipçisi ola~t, iki defa arkhont
ve bir kere de ba~~arkhont olan kanun dahilinde ve halisane
surette fiyat takdir komisyon dzal~~~ nda bulunan ve en yüksek
makama kadar ula~an ve ba~kanl~~~~parlak bir ~ekilde ifa eden,
cömertçesine _Çar~~~Bakanl~~~~yapan, hem rahiplik etmi~~ecdada
mensup bulunmu~, hem de Bithyniarkhos olmu~~ve imparatorluk
kültü rahipli~inde bulunmu~~ve Prytamis olmu~~olan cedde
sahip bulunan runan Cemiyetinin emsalsiz ba~kan~n~n, yani
T. Fl. Domitianus Nestorun (heykelini rekzettirmi~lerdi~ )"
"Bu heykeli rekzettiren Phylarkhos'lar listesi a~a~~dad~r:
Sebastene Phylesinden :
M. Aurelios Kak~ .. .
Kanos,
M. Aurelios Aleksandros
Ulpios Agenos

Tiberiane Phylesinden :
11/1. Aurelios ~sokhrysos
Sertorianos
Asklepiodotos
Prusias Phylesinden:
M. Aurelios . . . .".

Nam~na bu heykelin dikildi~i zat, Nestor, Bithynia ahalisinden
olup, aslen yerli bir grektir. Nestor, memleketi, vatan~~Prusias (Üskübü) ~ehrini öyle idare etmi~tir ki, zaman~n~n Roma eyâlet idarecisi
Domitianus'un, ona veya babas~ na veyahut dedesine vatanda~l~ k
hakk~n~~vermi~~oldu~u görülmektedir.
Bu (3) numaral~~ kitabemizin metnini daha vaz~h bir ~ekle
sokabilmek için, biraz aç~ klamalara ihtiyaç vard~r.
Eski Atina'da, her Atinal~~ vatanda~~ n üç ismi vard~ : Kendi öz
ismi, baba ismi, ve üçüncü olarak mensup bulundu~u yerden, yani
memleketten ald~~~~isim. ~unu da ilave edelirn ki, Eski Yunan diyarr~nda soyad~~diye bir isim tan~ nmamakta idi. Urnumiyetle her Atinal~n~n ~öyle bir ad~~ olabilirdi: Xcapk~v Xcap~vodyrou (Pc(X7)pc,.'4 yani,
öz isim (Praenomen= küçük ad), baba ismi (patronymik), üçüncüsü de,
o ~ahs~n mensup bulundu~u yer ismidir (demotik).
Eski Attika bir tak~ m demos'lara bölünmü~tü: yani, Attika
arazisi, yer yer bir nevi mahallelere taksim edilmi~~bulunuyordu.
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Attika'da bu demos'lar~ n say~s~~ ~~oo kadard~ . Bu rakkam sonralar~~
174'ü bulmu~ tur. Bu taksimata göre, her Attikal~~vatanda~~n bir
demos'a mensup olu~u keyfiyetini demotik kelimesiyle izah edebiliyoruz°. ~u halde, yukar~ da vermi~~oldu~umuz misalde geçen Phalereus kelimesi, Phaleron'lu demek oldu~una göre, bir yer ismini
ifade etmektedir.
Ethnik isme gelince, o da kavim ismini ifade eder ki, yaln~z Attika'da yabanc~ lara verilen bir ad olup, gayet az geçmektedir. Mesela,
Arkas (Arkadia'11) böyle bir ethnik isimdir.
Atina'da, aristokratlar zihniyetinin y~k~lmas~na me~ hur devlet
adam~~ Solon'~m sebep oldu~unu biliyoruz. Fakat, bunu bilâhara
kökünden yok eden büyük inkilapç~~Kleisthenes olmu~tur. Bu te~kilâtç~~büyük Atina% devlet adam~n~n Atina'da yapm~~~oldu~u yeniliklerin en mühimmi, Attika arazisini ~~o phyle'ye taksim etmesi idi.
Halbuki, Attika, eskiden de dört phyle'ye ayr~lm~~~bulunuyordu.
Fakat bu Kleisthenes taksimat~n~ n daha evvelki taksimatla hiçbir
ilgisi ve benzerli~i yoktu. Bu taksimat daha ziyade co~rafi idi; yani
Attika arazisi, biraz sahil topraklar~ nda, biraz da iç bölgede ve ~ehirlerde hissesi bulunan on kuma bölünmü~ tü ki, bu bölümlerin her
birine phyle ad~~verilirdi. Bundan ba~ ka bu phyle'lerin herbiri, onar
demos'a ayr~lm~~~bulunuyordu. Bu demos'lar, bizim bugünkü mahalle taksimat~na, muhtarl~klara benzemekte idi. ~u halde, Attika'da
on phyle oldu~una göre, her phyle onar demos'tan olmak üzere, bütün
Attika 100 demos'a ayr~lm~~t~. Fakat, sonralar~, mesela M.ö. III.
yüzy~ lda bu rakkam~n 174'e hatta 200'e yükseldi~ini görürüz. Demos'lar~n ba~~ nda demarkhos ad~~verilen birer ba~ kan bulunurdu ki,
vazifesi, demos'un mahalli, siyasi ve idari i~lerini görmek idi. Fakat
devletin as~ l mühim i~ leri tabiatiyle Attika'n~ n merkezi Atina'da
görülürdü 2.
Bu k~ sa izahattan sonra, Atina'da oturan bir kimsenin üçüncü
ismi nas~ l alabilece~ini de anlatmaya çal~~ al~ m: Atina'da bulunan
bir yabanc~ , Atina'ya nereden gelmi~se, kendisine, geldi~i yerin
Kr~. J. B. Bury, S. A. Cook, F. E. Adcock, The Ca~nbridge Ancient History
cilt IV, S. 142 v.d.; A. Müfid Mansel, Ege ve runan Tarihi, s. 198-199.
2 Bk. Strabon, IX, C. 396; A. Müfid Mansel, ayn. es., s. 198; J. B. Bury, S. A.
Cook, F. E. Adcock, ayn. es. s. 142-143; Victor Duruy, Histoire des Grecs, cilt I, s. 46046 .
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ismi verilirdi. Mesela, Thraks, yani Thrakial~~ denirdi ki, bu türlü
isimlere ethnik ad denirdi. ~ayet bir yabanc~ , mesela, Kaunios (Kaunoslu), Byzantios (Byzantion'lu) gibi, vatan~~ olan bir ~ehrin ismiyle
ça~~r~l~ rsa, o takdirde, bu türlü isimlere de ~ehir ethnij~i diye bir ad
vermek gerekir; fakat, yabanc~~ olmayanlar, mensup bulunduklar~~
~ehrin ismiyle de~il, do~rudan do~ruya ba~l~~olduklar~~ demos'un
ismiyle adland~ r~l~rlard~ . Mesela, Phalereus (Phaleron'lu) v.s. gibi.
~imdi, Roma imparatorlu~ u devrindeki isimler üzerinde dural~m.. Roma devri kitabelerinde, bir Roma'lm~n en az iki, umumi
olarak da üç ismine rastlan~rd~~ :
~~) Praenomen (küçük isim),
Nomen Gentilicium (soyad~),
Cognomen (ek ad).
Fakat, kitabelerde, arada bir, babas~n~ n da isminden, phyle (tribus)sinden bahsedildi~i görülür. Ayr~ca, baz~~kere bir Roma'lm~n Agnomen'ine, yani lakab~na da tesadüf edildi~i vakidir. Mesela, Scipio'ya,
sonradan Afrika'da kazanm~~~oldu~u zafer üzerine Africanus denmesi gibi. ~u halde, Roma imparatorlu~u devrinde, bir kitabede,
bir ~ahs~n üçten fazla isminin geçti~ine ~ahit olunabilir. Mesela,
Anadolu'da, Lykia'run eski me~hur liman~~Patara (bugün Ovaköyü)'11
bir ~ahs~n onüç isminin oldu~u kay~tl~d~r 3. Fakat, ekseriyetle, bu
kadar kalabal~k ad~~ olan bir adam~n, resmi vesikalar müstesna, isimlerinin hepsinin kitabelerde geçmesi ~art de~ildi. Mesela, ba~ar~~
göstermi~, memleketine büyük hizmetlerde bulunmu~~bir vatanda~~~
bir kitabe ile ~ereflendirmek icap etse, kitabede onun yaln~ z üç ismini
zikretmekle iktifa olun.urdu. ~u halde, bu adlar nas~l, ve kimlere
verilirdi? Roma vatanda~l~k hakk~~Roma imparatorlu~u zaman~nda,
yerli halktan, memleketine ve vatan~na her hangi büyük hizmetlerde
bulunmu~~baz~~ muayyen eyâletlilere, mesela, zenginlere verilirdi. Bu
~ erefe nail olan eyâletli bir kimseye yeni bir Roma ismi verilirdi ki,
bu isim de ya imparatorun, yahut da Proconsul yahut Legatus gibi
herhangi bir Roma eyâlet idarecisin.in isminden. al~n~rd~. Çok kere,
Proconsul, imparatora, memleketine hizmeti dokur~mu~~bir eyalet
zenginini tavsiye eder, ve imparator da, bu teklifi kabul etti~i takdirde, o eyâletli, Procor~sul'ün praenomen'iyle nomen'ini al~ r, kendi
3

TAM. II. 426.
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öz ismini de cognomen (ek ad) olarak muhafaza ederdi. Bazan, Roma
vatanda~l~~~~hakk~n~~ kazanan bir köle de bulunabilirdi; o takdirde,
bu köle kendisini azad eden efendisinin praenomen'iyle nomen gentilicium'unu almakla mükellef idi. Tarihte buna rastlamak hemen her
zaman mümkündür. Latin ~ airi Publius Terentius Afer (M.ö. 185189), Roma senatörlerinden Terentius Lucanus'un kölesi idi; ve
bunun içindir ki, kendi nomen'ini te~ kil eden Terentius ismini, efendisi olan Terentius Lucanus'tan alm~~t~ r. Vaziyet böyle oldu~una
göre, kitabemizde geçen Prusias (eskübü) ~ehri idarecisinin cognomen (ek ad)ini te~ kil eden Nestor Grek ismi, yerli bir isim olup, o,
bunu muhafaza etmi~~ve di~erlerini, yani T. Fl. Domitianus isimlerini de, öteden beri adet oldu~u veçhile, kendisine ad olarak kabul
etmi~ tir. Roma imparatorlu~u eyâletlerinde bu türlü isim alma keyfiyeti, (M.s. 212) y~l~ na kadar devam eder. Bu tarihten itibaren,
imparator Caracalla, mevcut adeti kald~rarak, bu vatanda~l~k hakk~n~n tan~nmas~~ keyfiyetini Roma imparatorlu~u hudutlar~~dahilinde
oturan bütün eyalet halk~na te~mil etmi~, ve böylece, mevcut teamülü,
kendi nomen gentilicium'u olan Aurelius ismini ald~rmak suretiyle de~i~tirmi~ tir. Bu vaziyete göre, Roma vatanda~l~k hakk~n~~ kazanm~~~
eyâletli bir kimse, Caracalla'n~n nomen'ini alarak, Roma vatandan~~~
kisvesine bürünmü~~olurdu. Caracalla'n~n as~ l resmi ad~, Marcus
Aurelius Antoninus'tur. Kendisinin M.s. 212'de alm~~~oldu~u bu
"Roma vatanda~~~olma karar~na", kendi isminden mü~tak olan "Constitutio Antoniniana" ad~~verilmi~tir 4. Bu duruma göre, kitabemizde geçen
Nestor'un Roma vatanda~l~k hakk~na malik olu~u, ihtimal bu karardan evvel vuku bulmu~~olsa gerektir. Aksi takdirde, onun da, Caracalla'n~n nomen'iyle adland~r~lmas~~icapederdi.
Deliklita~~ ad~n~~verdi~imiz (3) numaral~~kitabenin de~ifresi için
yard~mc~~kaynak olarak ilk müracaat etti~imiz kaynaklar, bu kitabenin bulundu~u köyde ve ayn~~yerde ele geçmi~~olan ve bu yaz~m~ zda da foto~raflar~n~~ve metinlerini vererek de~ifresini ve tahlilini
yapt~~~m~ z (I) ve (2) numaral~~ natamam kitabelerdir. T. Fl. Domitianus Nestor'un ~erefine, Prusias phylarkhoslar~~ taraf~ndan rekzedilmi~~bulunan (3) numaral~~kitabenin gerek ba~~tarafi, gerekse sonu
4 Ulpianus, Dig. I, 5, 17; In orbe Romano qui sunt, ex sonst. imp. Antonin.
cives romani effecti sunt; Kr~. Leon Homo, L'Empire Romain, s. 85; Victor Duruy,
ayn. es. S. 245.
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ve ortas~n~n da delik k~sm~~eksik durumdad~r. Bize dü~en vazife, bu
eksikleri, elimizde mevcut imkânlar nispetinde tamamlay~p, tan~tmakt~r. Bu itibarla, kitabenin önce ba~~taraf~n~~ tamamlama i~ini
halle çal~~al~m. Kitabenin ba~~taraf~n~, gene ayn~~yerde bulundu~unu
gördü~ümüz ayn~~ ~ahs~n, yani T. Fl. Domitianus Nestor'un eref~ne
dikilmi~~ ~u a~a~~daki kitabe ile tamamlayabilmekteyiz :

5

(3~7c8, yL-vouç clativxpt-rov `DJAvdtpxy)v xod
reporSvov ispcov
~ciat BetOuvtapze7~v xcd EEP]c~a-rocpavr~7~v ~cal rcpu'rvzov
TA:Q. Aogvrcavbv
Mcrropa.

Deliklita~~ kitabesinin ilk (1-3) sat~rlar~n~~5 böylece tamamlad~ktan sonra, kitabemizin. 6. sat~r~n~n iki ucu, yani ba~~n~~ ve sonunu
te~kil eden kelimelerin yar~s~ndan ço~u metnimizde mevcut oldu~u
için, bu sat~rlar~n tamamlanma i~inde herhangi bir zorlukla kar~~la~~lmam~~t~ r. Çünkü buradaki elyopavoaccv-coc pLyaXonperci tabiri
çok s~k geçen gayet umumi bir tabirdir. Ayr~ca, hemen hemen ayn~~
ibareyi yukar~da vermi~~oldu~umuz (2) numaral~~ kitabe ile de
mukayese edersek, bu hususu takviye etmi~~bulunuyoruz. (2) numaral~~ kitabe, ayn~~zamanda Deliklita~~ kitabesinin 7-8 nci sat~rlar~n~~
tamamlamakta i~imize yaram~~t~r. Yani, metnimizde âgcm
, ~eklinde geçen 7 nci sat~rla, 8 nci sat~r~n ba~~
py,-;»4 iirc~.cpcx
taraf~n~, yukar~da verdi~imiz (2) numaral~~kitabenin 3 ncü ve 4 ncü
ifadesat~rlar~ndan, yani p ~ vro rvl~cyicr~w) c'cpy.iivibucpccv4i
sinden faydalan.mak suretiyle, esas metnimizi doldurabiliyoruz. Deliklita~~ metninde, 6-17 nci sat~rlar~n sadece iki uçlar~ndan, yani, i~aret etti~imiz sat~rlar~n ba~~taraflar~ndan yar~m~ar kelime ile, sonlar~ndan gene yar~ m kelimeyi bulmayan birkaç harflik fragmentler,
fotorafta da belli oldu~u üzere (Res. 3), ehemmiyetsiz gibi görünürse
de, metnimizi ba~ ka metinlerle mukayesede i~imize yarad~~~~için,
pek mühim say~lmaktad~r.
8 nci sat~r~n tamamlanmas~nda da ayn~~kitabenin (nr. 2. sat~r
5

Bk. yukar~da ~~ no.lu kitabe.
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6-7: •ret.mpreûaav'm âyviSç
) ifadesinden faydalanarak, bu sat~r~~
tamamlam~~~bulunuyoruz.
9-1 ~~ nci sat~ rlara gelince, bunlar~n da benzerlerini ~u a~a~~daki
kaynaklarda bulabildi~imiz için, i~imiz kolayla~m~~~olmaktad~r :
G. Mendel, BCH. 25, igoi, 62 v.d. nr. 207: ic rep&rov'dcpzovrcc xat
ispa xat clyovoOk-v~~ AL6ç '0Xupdou xat TIg~rriiv xat vs.; ayn~~~ekilde
kr~. : Cagnat IGR III. 64, 66, 1422, 1423 : 8iç 8rcpxo\era xat np(;)-rov
âpxovra xal te0a xal Ccycovo%-nr vs. : Friedrich Karl Dörner,
Bericht über eine Reise in Bithynien, s. 17, nr. ~~o, sat~r 4-7: [St] dipxovra
xai ~rp&rov &pxov-ra xal ispa xat dcy6),,00£.--rnv ALdç '0Xups1tou vs.
12 nci ve 13 ncü sat~ rlar~n~n tamamlanmas~n~~kolayla~t~r~c~~
herhangi bir örnek metne rastlanmam~~t~r. Fakat biz bu sat~rlar~,
metinde görüldü~ü ~ekilde bütünlemeyi uygun buluyoruz.
14-15 nci sat~rlar~n a~a~~~yukar~~paralellerinin elimizde mevcut
olu~ u°, bu eksikliklerin tamamlanmas~n~~da mümkün k~lm~~t~r.
Kitabenin 14 n.cü sat~r~nda bir öp.ovoia kelimesinin tamamlanmas~~ bizce mühimdir. Kelimenin lûgat mânas~~hemfikir, ittihad, olarak
verilmektedir. Kitabemize göre, eski Prusias ~ehri Phyle'leri aras~nda
bu mânada bir birle~me'nin mevcudiyeti kabul edilebilir. Kitabemizde bu kelimenin tamam~~ de~il, yar~s~~ve hem de aksi tesadüf
olarak, son tarafi geçmektedir. ~ayet, ba~~tarafi bulunsayd~, i~imiz
daha kolay olabilirdi. Mamafih, Dömer'in 7, bu kelime üzerinde
durarak, A. Köerte'nin 8 bu mânada ileri sürmü~~oldu~u bir nazariyesine temasla, Prusias, ~ehrinde M. s. II. yüzy~l ortalar~nda ögovoia
ad~~ alt~nda bir birli~in mevcudiyetine i~aret etmesi, bizim bu kelimeyi tamamlamam~ za büyük fayda sa~lam~~~ve bu ayn~~zamanda
Prusias'ta öyle bir birli~in varl~~~n~~ ve devam etmekte oldu~unu
meydana koymu~ tur.
Kitabernizde eksik olarak geçen phyle'ler adedinin 12 oldu~unu
ve sonra da aralar~ nda öp.ovota ad~~ alt~nda yeni bir te~ekkülle birKr~. G. Mendel, BCH. 25, tgot, 67, nr.208, st. 18-19: ot T:ijç 61.Lovokk
v eitpr~)victl'.1T0.1- rinoCe8etyl.d•vot 9OXctpxot.. Kr~. A. Köerte, AM. 24, 1899, S. 435,
nr. 26: ol
~ii~c~vofccç Iltpril~ vot eki-r4v
ot?rr&.>" cptiXotpxot. Kr~. K. Dörner,
ayn. es., s. ~ o v.d. nr. 4, st. 17-18: pi ek •roinrtöv g-roçhplt~ vot. r'~l~~ Mpx-i)v rro
ytiXapxot.
7 F. K. Dörner, ayn. es., s. 16, nr. g.
8 AM. 24, 1899, S. 453, nr. 26.
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le~mi~~bulunduklar~n~, yani, Dörner'in ayn~~ köyde buldu~u di~er
bir kitabeden ö~renmekteyiz 9. Yaln~z, Constitutio Antoniniana karar~ndan sonra, Roma vatanda~l~~~n~~kabul blen eyâletlilerin evvelce
bahsetti~imiz isim alma usulünde, praenomen'i b~ rak~ p, sadece nomen
gentilicium'u almak gibi bir usulün ihdas edildi~ine, ve bunun bir
misalini Dörner'in bir kitabesinde gördü~ümüze göre ", bizim
kitabemizin, tarih bak~ m~ndan, Dörner'inkinden daha eski bir zamana yükselebildi~ini söyliyebilmekte isek de, bu tarihi kat'i olarak
belirtmek hususunda maalesef sa~lam bir ip ucuna sahip bulunmamaktay~z. Yaln~z biz, kitabedeki yaz~~ karakterlerini gözönüne
alarak, bu tarihi M. s. II. yüzy~l ortalar~na konmas~n~~ isabetli buluyoruz. Fakat, burada ~unu da tebarüz ettirelim ki, bu Prusias ~ehri
birli~inin te~ekkülü —ki, cvvelce 12 phyle'nin 6p.ovoicx ad~~ alt~nda te~kil etti~i bir birlik olarak görünmektedir— biraz önce bahsetmi~~
oldu~umuz bir Hadrianus kitabesine dayanarak (kr~. Dörner, ayn. es.
s. 16, nr. 9), M. s. II. yüzy~l ortalar~na kadar gitti~i kabul edilebilir.
Deliklita~~ kitabesinde, T. Fl. Domitianus Nestor'un iki defa
arkhontluk ve bir kere de ba~~arkhontluk yapt~~~~kayd~~ geçmektedir.
Dörner'in makalesinde, bu ~nemuriyet, öcpzcov
(puX .jç, keza 96XccpxoG
yani phyle ba~kan~~olarak görülmesi, ve bunun da bir 61.tovoLoc
(Birlik) ile birle~tirilmesi istendi~inden (Dörner, gös. yer), T. Fl.
Domitianus Nestor'un, bu Birli~in ba~kanl~~~n~~ yapm~~~oldu~u dü~ünülerek, kitabemizin 14 ncü sat~r~n~~ tamamlarken, bu sat~r~n her
iki uçlar~ndan yar~m~ar kelimesi mevcut oldu~una ve bilhassa sat~r
sonu kelimesinin ....] otocG ~eklinde, yani dü~üncemize muvaf~k bir
tarzda bulundu~una göre, gene Dörner'in ayn~~ eserinde geçen bir
kitabenin ~u iki,
ol

•hpm.~.voL eiG
CcpAv c(?)*T0.13 cpacyzot

sat~rmdan faydalanarak n, 14-15 nci sat~rlar~m~z~, metnimizde görüldü~ü üzere, bütünlemi~~bulunuyoruz.
16 nc~~ve müteakip sat~rlarda geçen phyle isimlerinin tamamF. K. Dörner, ayn. es., s. t°, nr. 4.
10 Kr~. ayn. es., S. t°. nr. 4.
11 Kr~. gyn. es., s.
nr. 4. st. 17-18.
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lanmas~nda da, gene Dörner'den istifade ettik. Buradaki liste, bizim
kitabemizdeki listenin ayn~d~r. Ayn~~ olmamas~na da imkân yoktur;
zira bir ~ehrin phyle'leri bir defa tesbit edildi mi, ondan sonra, ayn~~
liste devam eder giderdi. Yaln~z de~i~en taraf~~azalar~d~r; o da, her
y~ l intihapla olur. Böylece, bu liste, bizim kitabemizdeki listeden,
Constitutio Antoniniana (M. s. 212) karar~~ hükümlerine göre, daha
sonraki zamanlara ait olmas~~gerekti~i için, kitabemizdeki phyle
isimlerini, oradakilerle kar~~la~t~rmak suretiyle ~u ~ekilde tamamlamak imkan~ n~~bulduk 12 : EÇ3[ccor-r~lvM ve T[LI3eptocvlj.
Kitabemizde bir imparatorluk kültünden bahsolur~maktad~ r.
Bu imparatorluk kültü ne demektir? Bu kült nas~l meydana gelmi~tir?
Bidayette, dini merkezler, mabetler, adak, ba~~~, hattâ bazan
yüksek k~ymeti haiz e~ya kabul etme selahiyet ve imtiyaz~na sahip
bulunuyordu. Fakat, Roma imparatorlu~u devrinde, mabetlerin bu
hususi imtiyaz~~yukar~daki kadar kuvvetli de~ildi; bununla beraber,
mabetlerin dtcroXict hakk~~ tar~mm~~t~. As~l meseleye girmeden
uXav,
önce, CcauXtcc'y~~ izah etmek faydal~~ olur kanaatindeyiz.
zorla çekip almak, koparmak, manalarma gelir. On ek olarak konulmu~~
bulunan harf da alpha privatif'tir, yani, kelimeyi olumsuz yapar.
~u halde, kelimenin manas~, zorla çekip al~namaz, dokunulamaz, ya~ma
edilemez demek olur". Mâbetlerin bu imtiyaz~na dayanan baz~~kimseler, bu hakk~~ sui istimal ederek icab~nda bir m.abede s~~~nmak
suretiyle kendi ~ah~slarnu da her türlü tehlikeden masun tutma cihetine gitmi~lerdir. Bilhassa mabetlrin bu masuniyet sahas~n~n bidayette,
mabedin içinde, tanr~~ heykelinin i~gal etti~i küçük bir yer iken,
sonralar~, bu yerin geni~letilerek mabedin d~~ma kadar ç~kt~~~n~~ ve
mabedin etraf~nda geni~çe bir sahaya te~mil edildi~ini görürüz.
Masuniyet yerleri her zaman için emin say~l~rd~. Hattâ, M~s~r K~ral'
Ptolemaios XI.'un Ephesos'taki Artemis mabedine s~~~narak, uzun
zaman orada kald~~~~malûmdur ". Bu türlü mabetler, Anadolu'da,
harp zamanlar~nda bilhassa hazinelerin saklanmas~nda çok i~e yarard~.
'AauXia'ya sahip mabetlerin bu hususiyetlerini daha um.umile~12 Kr~. Dörner, ayn. es., s. 10-11, nr. 4. st. 19; BCH. 25, 'gol, s. 61-63, nr.
207, st. 20; nr. 208, st. 21; AM. 24, 1899, S. 435, nr. 26.
13 Bk. Dio Cassius, XLVII, 19: ck~r~ly6peuaccv
plUvo/
~ipov cci~ to~3
xara9uy6vTrx br' deSEiof. t~Ate tiv8p7)Xcerzicreou. !..~.-;yrc cruX81a0ou.
14 Dio Cassius, XXXIX, 14-16.
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tirmek ve masuniyet sahalar~m ~ehir sahas~na te~ mil etmek maksadiyle, böyle bir mabedi olan bir ~ehir, mesela Magnesia ad Maeandrum
halk~~tanr~çalarm~n emridir diyerek, ~ erefine musabakalar tertip
ederlerdi; ve böylece bütün Grek ~ ehirlerine haberciler salarak,
tanr~ça ~erefine yap~ lacak olan müsabakalara, onlar~~da davet etmek
suretiyle ~ ehirlerinin masuniyetini ilan ederlerdi". Teos (S~~ac~k)
~ehri de ayn~~yolu takip ile, dcauXia's~n~n sahasm~~ bütün ~ehre
Teos ~ehetmi~ti ". Bilhassa,
(7c8"cc~~ Toiç ).$ Tüp) te~mil
lan
temsiller
münasebetiyle
her tayap~
rinin, Dionysos ~erefine
mdur.
Binaenu
malt~
bulunduruldu~
raftan gelen artistlere aç~k
aleyh, buraya gelen yabanc~larm emr~iyetini sa~lamak laz~m gelirdi.
Bunun için de surlarla sar~l~~ ~ ehrin masuniyetinin bütün dünyaca
tan~nmas~~Uzun gelirdi. Fakat o zamanlarda, Roma alemi bundan
gelecek fayda ve zararlar~~henüz dü~ ünecek durumda de~ildi. Roma
imparatorlu~unun yava~~yava~~geli~mesi ve geni~lemesi neticesinde,
imparatorluk, cicsuXitz'~nn mahiyetini kavrad~~ve mazarratlarm~~ da
anlamakta gecikmedi. Her taraftan gelen ~ikayetler üzerine ~lauXto~'mn
kötüye kullan~ld~~~~anla~~ld~ . Nihayet Roma imparatoru Tiberius
22 senesinde ald~~~~bir kararla geni~le~ni~~bulunan clauXicc sahas~n~~
tahdit için bütün Grek ~ ehirlerinin temsilcilerini toplant~ya davet
etti. Senatoda bu meselelerin münaka~as~n~~ yapt~rd~ ; böylece, kölelere, h~rs~z ve doland~r~c~ lara, u~ursuzlarla, tanr~ larm himayesine
lay~ k olmayan kimselere, bir nevi s~~~nak te~ kil eden bu sahay~~tespit
ettirdi. Bu suretle Roma clauXia's~, Grek c'cauXicz's~ ndan farkl~~ oldu.
Buna göre, Roma öcauXiz's~ , mabedin kendisi ile hazinelerine ve
personeline ~amil bulunmakta idi". Bundan sonra, Anadolu'daki
ticauXLez'ya sahip mabetler art~ k bu yeni hükümlerc göre, masuniyetlerini idameye çal~~m~~lard~ r. Imparatorluk devri bu masuniyeti
gayet normal olarak idare etmesini bildi. Hiç bir borçluya, h~rs~za
böyle bir mabedin yatakl~ k etmesine meydan vermedi. Bu vaziyetin
na kadar gayet nor2 2 senesindeki karardan sonra, 3. asr~n ortalar~
~ m sikkelerle tesbit
u
elimizde
mevcut
bir
tak
mal devam etmi~~oldu~
mabetlerin, Grek
baz~~
~lar,
r".
Fakat,
Romal
edilmi~~durumdad~
Le Bas - Waddington, Inscriptions d'Asie Mineure, 6o-8o; Kr~ . Victor Chapo~ ,
Province romaine, 1908, S. 406 v.d.
15 Le Bas Waddington, an. er., 62.
17 Bk. Victor Chapot, ayn. es., s. 408.
15 MiOnnet, 111, S. 120-121, nr. 432, 442.
15
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dünyas~n~n d~~~na ç~ karak, tamamen umumile~tiklerir~ i görünce,
endi~e duyma~a ba~lad~lar. Miletos ~ehri halk~n~n, kehanetleriyle
cihana ün salm~~~Didyma Apollon mabedine âo-uXta hakk~n~n tan~nmas~~hususundaki ~srar~~dolay~ siyle, Klaros ve saire gibi mâbetlerin
de bu hakk~~istemeleri üzerine, Roma imparatorlu~u, bu kelimenin
manevi nufuzunun kendisi için ileride bir tehlike do~urabilece~ini
dü~ündü ve bu otoriteyi, mesela Teos ~ehrinin eicruXicc's~n.1 bir tak~m
umumi ifadeler kullanmak suretiyle yumu~atma~a çal~~t~"; mesela
"pek mukaddes Bule" gibi bir tak~ m tâbirlerin bu devirde s~k s~k geçi~inin yan~nda, arada bir, "pek mukaddes
~ehir" ifadesine de rastlan~ r. Sonra, Dionysos ~ enlikleri münasebetiyle, Grek aleminden
celp etmi~~oldu~u birçok san.'atkarlar~~ sinesinde bar~nd~ran Teos
~ ehrinin, Apollon'un bir kehaneti mucibince20, hem CcauXtoc's~~vard~,
hem de c"cacpciXeta's~~mevcuttu, yani, Teos ~ehri bir nevi hiç kimsenin
el uzatam~yaca~~~bir emniyet alt~na al~nm~~~bulunuyordu. Çünkü,
bütün azalar~~ilahi kanunlar~ n tatbikiyle u~ra~t~ klar~~için, mukaddes
addedilmekte idiler. Fakat, Roma, buray~~tahrip etmek ve sindirmek, artistleri öteye beriye da~~ tmak suretiyle onun, göz kama~t~r~c~~
~öhretine a~~ r bir darbe indirdi~i zaman21, acaba oradaki c'cauX(cc'dan
bir eser kalm~~~m~~idi? Zannetmiyoruz; çünkü, onun yerini bu sefer
tepoyrdem 7c6Xt4 (en mukaddes ~ehir) alm~~~bulunuyordu.
Phrygia'da vaziyet daha ba~kad~ r. Orada sahil bölgesine nazaran, devrin kültürüne bak~~, daha geri bir safhada bulunmakta
idi. Bu bak~ mdan Roma'n~ n da bu memlekete kar~~~biraz gev~ek ve
biraz da politik davranmas~~gerekiyordu. Lydia, ve Mysia için de
ayn~~vaziyet cari idi; zira Hellen kültürünün buralarda, sahile nazaran, daha geç tarihlerde girmi~~bulundu~u maltsundur. Karia'da
durum daha tehlikeli oldu~u için CcauXioc'ya fazlasiyle hürmet gösterilmi~ ti. Mesela, Aphrodisias ~ehri, ~ enlikleri ve müsabakalariyle
masuniyetini Roma'ya tasdik ettirmekte hiç zorluk çekmi~~de~ildi.
~u halde, dcauXioen~ n frenlenmesi bütün Roma eyâletlerinde ayn~~
zamanda olmam~~t~ r. Bu keyfiyet eyâletin sahilde ve içeride oldu~una
göre, de~i~mi~ tir. Binaenaleyh, Roma ve Senato, otoritesini eyalet19 Kr~. Mionnet, Supp/. , VI, S. 376, nr. 1890: CkyVWV
T'SLC[J10 (mukaddes
7 eos'Iulartn) ; Kr~. CIG. 3108, I, 9: -15 iepca.r-m 7:6->s ; (en mukaddes ~ehi~ ).
20 dIG. 3067, ~, 16.
21

Livit~ s, XXXVII, 27.
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lerin bu vaziyetlerine göre, ayarlamas~n~~ dü~ünmü~ tür. O, nufuzunu,
yerine göre istimal etmek suretiyle, eski dini merkezlerdeki mabetlerin salâhiyet ve imtiyazlar~n~~imkân nispetinde azaltma yolunu
bulmu~~ve böylece yeni bir kültür do~mas~n~~sa~lam~~t~ r: yava~~yava~,
yer yer, bütün Roma âleminde imparatorlara ait mabet in~as~~görülme~e ve bu yeni mâbetlerde, Imparator Caesar'~n nam~na kült
icras~na ba~lanm~~t~ r. Senenin muayyen günlerinde, bütün eyalet
~ ehirleri, Caesar mabedinin bulundu~u ~ ehre gidip, imparatorluk
kültü icra ederlerdi. Onun ~erefine musabakalar, e~lenceler tertip
ederlerdi. Bu ~ ehirlere bütün eyalet ~ehirleri i~tirak ederdi. Bu
sebeple, bu dini merasime xo~ \~ v 'Ac:~•ccç (Asya Birli~i) ismi verilmi~ti. Birli~in vazifesi hem dini, hem de siyasi olmu~tur. Dinidir,
çünkü imparatora kült icra edilmekte idi; ve bu kültün merasimleri
de, bir eyalet ba~~rabibi taraf~ ndan, Roma'n~ n temsilcisi olan Proconsul veya onun mümessili bir zat~n huzurunda, idare edilmek
suretiyle, fevkalade bir gün ya~an~ r, imparatora dualar edilir, ondan
bolluk, s~hhat temennilerinde bulunulurdu. Sonra, bu ~enlik gününde,
eyalet ~ ehirlerinin rahip seçimleri de yap~l~rd~ . Mâbfflerin hesaplar~~gözden geçirilir; dini merkezlerle ilgili daha birçok i~ler görü~ ülürdü. Fakat, bu meseleler görü~ ülürken, hazan dini mevzuattan
uzakla~~ld~~~~da olurdu ki, bu da, Roma'n~ n, dini niyetini, siyasi
maksatlara kulland~~~n~ n bir delilidir. Zaten, dini birli~in vazifesi,
eyalet ~ ehirleriyle Roma aras~nda mütavass~ t bir rol oynamakt~. Bu
vazifeyi görme~e ba~lad~~~~andan itibarendir ki, Birlik, eski Grek
âlemindeki karakterinden ayr~lm~~~ve böylece tam mânasiyle siyasi
birlik halini alm~~t~ r 22 .
4. üskübü köyü Muhac~ rlar mahallesinde, di~er üç kitabe ile
birlikte bir yerde bulunmu~~bu kitabe de bir heykel kaidesi olup,
cinsi granittr. Yüksekli~i 0.58 m., gen. 9,62 m., kal. o,68 n~., harf
yük. 30 m~n.dir (Res. 4).
[T.y/Q.Aol.~ mav6ç Marcop
rt"),,, eiyoc06v xoc~~
.
Xoa-ropyd-rce:ov
7coc-42
~P~
Tercümesi: "T. Fl. Domitianus Nestor, iyi ve gayet miiilik olan babas~n~n
heykelini (reszetmi~tir)".
22

Bk. Victor Chapot, am. es., S. 454 v.d.
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Prusias ~ehri idarecisi olarak tan~d~~~m~z T. Fl. Domitianus
Nestor'un, babas~n~ n bir heykelini dikxnekle, onu tebcil etmek istedi~ini görüyoruz.
5. Bundan önceki dört kitabe ile ayn~~ yerde bulunmu~~olup,
bir heykel kaidesidir. Yüksekli~i o,61 m., gen. o,66 m., kal. o,6o m.,
harf. yük. 29 mm.dir. Ta~~n cinsi granittir (Res. 5).

5

10

riga< [3> (cu-riiv) ELp(ao-roi3 ) y6v Xzys "Wvoç tp
xepauvo96pou r3z13fic eixs•raeoûç
~specr(zu-c-)1v) ZEP(ao-roi~ ) lyst.t6va Xeye6voç
KXau&ag, rcpear3(Eu-rilv) Ee(acrroi~ ) xat ,ravopOurr>p~~
.7.7",ç al~cpULaç 7c6Xc~.üv,
ckv0i.~ na-rov Z~,xeXiaç, npeapeu (Tv)
xat öcv-cta-rpc'emov Eep (occrroti) xoct 41yet~.6va
FaXa.r(ag, TCpecrP( e~rrv) xat C~CVTLC7Cpc'er~ yov ZEP(aav~i3)
xat 42yel~6va KLXLxiaç, repEc7/3(evr?)
xat dcwr~.crrpc'erwov Ze(acr-roi3) xoci •ilycli6voc
'Apapiaç, ûrca-rov, 1\1(c'tpxo ) Ao(p.)(-rLoç

Tercümesi : "Markos Domitios (ad~ nda bir vatanda~) sa~lam ve metin
olan y~ld~r~ m (saçan) 12. Legion ile 7. Claudia Legionunun
komutanl~~~nda bulunmu~, Pamphylia' da imparatorun temsilcisi
ve oradaki ~ehirlerin onar~c~s~~olmu~, Sicilya'n~n Proconsul' lük
vazifesini görmü~, Propraetor s~fatiyle imparatorun temsilcili~ini
Galatia'da, Kilikia'da ve Arabia'da Legatus
Propraetore s~fatiyle idarecilik etmi~, consul olmu~~(bir Romal~n~ n heykelini rekzetmi~tir)".
Bu kitabenin muhteviyat~, bize maalesef esasl~~ bir ip ucu vermemektedir. Heykeli rekzedilen. yüksek Roma memurunun mahiyeti
hakk~ nda hemen hemen hiçbir malûmat edinmi~~de~iliz. Kitabemizde bu memurun ne ismi, ne de vazife gördü~ü seneler mevcuttur.
Bu ta~~n alt ve üst taraflar~n~n k~r~k olmas~, bizi hal zorluklar~~içinde
b~rakm~~~bulunuyor. Elimizdeki metinde, ismi meçhul kalan yüksek
Roma memurunun, memuriyet hayat~nda XII. Legion ile VII. Claudia Legio'nunda komutan.l~k etmi~~ve Proconsul ve ConsuPlük
vazifelerin.de bulunmu~, Legatus Propraetore s~fatiyle imparatorun
temsilcili~ini yapm~~~oldu~u anlat~ lmakta, fakat kat'i olarak hangi
tarihlerde bu vazifeleri gördü~ü kayd~~geçmemektedir. Yaln~z, ta~taki
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yaz~~ k.arakterlerinin ima etti~ine nazaran, bu kitabenin M. s. II.
asrm sonlar~na do~ru yaz~lm~~~oldu~u kanaati cdinilmcktedir.
6. üskübü'de di~er kitabelerle bir arada bulunmu~tur. ~imdi,
onlarla birlikte okulun bahçesinde muhafaza edilmektedir. Kitabenin
yaz~l~~bulundu~u ta~~n cinsi granittir. Yüksekli~i 0,49 m., gen. 43,54
m., kal. 0,52 m., haft yük. 35 mm.dir (Res. 6).
[Airroxpropoc K oci.crocpc,:l
[C4coil Tpcciatuo"13]
otpOtico17) uicv
NL.pouot ulov6N4 Tpcciav
<AS p loe)6\4
Ezpocerröv 7ZCZT'Cpa ncerpf.Uç
Tercürnesi: "(Falan), memleketin babas~~ ve Nerua'n~n torunu ve Traianus'un o~lu olan Traianus Hadrianus'un heykelini (rekzetmi~•tir)".
Imparator Traianus Hadrianus (M. s. t ~ 7-138)'un ~erefine
rekzedilen bu kitabenin muhteviat~ run da gösterdi~i veçhile, kitabenin hem ba~~tarafi, hem de sonu eksik durumdad~r. Bu metinde,
heykeli kimin diktirdi~i kayd~~ bulunmad~~~~gibi, ba~~taraf~ndan da,
heykeli dikilen imparator Traianus Hadrianus'un babas~n~n ismi de
tam de~ildir. Maamafih, Traianus Hadrianus'a ait bu türlü kitabelerin yüzlercesine rastlamak mümkün oldu~u için, bu kitabenin ba~~
taraf~n~n tamamlanmas~~gayet basittir.
Kitabede geçen7:ccT'g rccerpi&ç ( pater patriae), yani, "vatan~n
babas~" tabiri, Hadrianus'a verilen resmi bir tebcil unvarud~r.
Bu kitabmin bir paralelini te~kil etmesi muhtemel olan di~er
bir kitabe, bize, bu heykeli diktirenin, onu diktirenden ba~kas~~ oldu~u hususunda ip ucu verebilir. Çünkü, bir ~ehirde, ayn~~kitabeyi
ihtiva eden heykellerir~~muhtelif kimseler taraf~ndan diktirildi~i
daima görülegelmektedir. Mesela, Prusias ~ehri Gerusia's~~ veya
Demos'u hattâ bir Phylarkhos'u, Hadrianus'un ~erefine, ~ehrin muhtelif yerinde onun birkaç heykelini diktirmi~~olabilir. ~u halde, bu
heykeli rekzedenin bu gibi ~ah~s veya müesseselerden biri oldu~unu
dü~ünmemizde mahzur yoktur.
Belle~en C. XIX, 7

