BIR AMISUS KITABESI
G. E. BEAN
A~a~~da ne~redilen kitâbe Samsun'daki yeni liman in~aat~~ faaliyetleri s~ras~nda meydana ç~kar~lm~~t~ r. Istanbul eniversitesinden
bir talebe bu hususta dikkatimi çekti ve, ricam üzerine, ~imdi Samsunda bulunan dostum ve eski talebem Bay ~adi Usal bana kitâbenin
bir foto~rafin~~ (Res. ~~) göndermek lûtfunda bulundu. Bay ~adi
Usal'in bildirdi~ine göre, liman in~aat~~sahas~nda toprak alt~ndan
insan iskeletleri, küçük heykelcikler, muhtelif büyüklükte k~ipler ve
çanak çömlek, ve gümü~~sikkeler de ç~km~~t~ r. Fakat burada ne~redilenden ba~ka bir kitâbe ele geçmerni~tir.
Kitâbenin ta~~, boyu 0,53 m. eni ~~, o m. ve kal~nl~~~~0,10 m. olan
bir mermer levhad~r. Yaz~s~ , 4,5 - 5 sm. boyunda harflerle ve itina
ile yaz~lm~~t~r. Ancak, ta~~n hâkkedili~inde göze çarpan dü~ük evsaf
an~t~n ehemmiyeti ile mütenasip de~ildir. Harf ~ekillerine gelince,
kappa n~ n az görülen ve pek ho~~olmayan biçimi dikkate de~er.
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Aouxlou Elou-r[ou Ilo-rel•rou xoci
cruvapx6vr cav
"(Amisus) halk (1) (Imparator) Nero Klaudius Kaesar Augustus
Germanikus, (Imparatoriçe) Poppaea Augusta, ve Tiberius Klaudius
Britannikus(un heykellerini dikti) - Lukius Eiutius Potitus ve heyet
üyesi arkada~lar~~nezaretinde."
Bu ta~~ancak on santimetre kal~nl~~~nda oldu~undan bir heykel
kaidesi de~ildir. Bahis konusu üç heykeli de ihtiva eden büyük bir an~t~n bir parças~n~~ te~kil etti~i anla~~lmaktad~r.
Imparator Nero ile M. S. 62 de evlenen ve onun ikinci kar~s~~
olan Poppaea Sabina 63 y~l~ nda Augusta unvan~n~~ ald~~ve iki y~l sonra
yani 65 te öldü. Demek ki bu an~t~n in~a tarihi bu y~llar aras~nda ka-
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lan zamana isabet etmi~~ve herhalde yeni Augusta'ya dair haberler
Amisus'a var~r varmaz harekete geçilmi~ti.
Kayda de~er bir nokta Imparator ile Imparatoriçenin isimleri
yan~na Britannikus'un isminin de yaz~lm~~~olmas~d~r. M. S. 54 te Nero
tahta ç~k~nca birçok kimseler Klaudius'un hakiki o~lu Britannikus'un
taht üzerinde manevi evlad~~olan Nero'dan daha fazla hakk~~oldu~unu
ileri sürdüler. MevIdini pek emin hissetmeyen yeni Imparator da
ertesi sene (55) Britannikus'u zehirletti. Bu itibarla, ölümünden sekiz
y~l sonra Britannikus'un Nero ve yeni kar~s~~ile birlikte an~lmas~~sonderece ~a~~rt~c~d~r. Amisus'Iular~~bu üç insan~~böyle acaib bir ~ekilde
yanyana getirmeye sevkeden sebeplerin ne oldu~unu tasavvur etmek
kolay de~ildir. Tabiidir ki Nero, Britannikus'un ölümünden kendisinin sorumlu oldu~unu hiç bir zaman kabul etmemi~, bilakis sevgili
karde~inin ölümü kar~~s~nda büyük bir ~st~rap çekiyor gibi görünmü~tü. Ihtimal bu kitâbeden maksat, hadisenin Imparator taraf~ ndan
söylenen ~ekline herkesin inand~~~~hususunda ona bir nevi teminat
vermekti. Yahut ta ihtimal Amisus'Iular buna hakikaten inanm~~lard~.
Bu kitâbenin ilgi çeken di~er bir noktas~~ alt~nc~~sat~rda geçen
nomen Eiutius'tur ki bu isim bundan önce ancak ayni bölgede meydana
ç~kar~lm~~~ve ~imdi Sinop müzesinde bulunan bir kitâbede görülmü~tür.
Oldukça garip bir isim olmas~~ve ba~kaca hiç bir yerde rastlanmay~~~~sebebiyle ~imdiye kadar bunun bir yanl~~~oldu~u san~l~yordu. Civardaki Amisus'ta tekrar görülmesi hem hakikaten böyle
bir ismin mevcut oldu~unu hem de bu ismin birinci ve ikinci as~rlardaki bu bölge ile münasebetlerini isbat eder.
ol cn>vâpxovve, as~l ünvan~~ne olursa olsun herhangi bir resmi
heyetin azalarma verilen umumi bir isimdir. Bu itibarla Potitus'un
7cpc7~-ro &pxcöv mevkiini i~gal etmi~~olmas~~laz~m gelmez. Fakat bunun böyle olmu~~olmas~~ da muhtemeldir.
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