ERYTHRA~~ ~Ç~N ATT~ K DEKRET1
SENCER ~AHIN
Gri-mavi mermerden parça; üst ve alt k~s~ mlar~~kopuk durumda.
Ta~~1970 y~l~~ Erythrai (bugün Ild~r~~Köyü) kaz~~ve ara~t~rmalar~~
s~ras~nda bulunmu~~olup bugün Izmir Arkeoloji Müzesi deposundad~r.
y. 0,30 m; g. 0,34 m; d. 0,20 M; hy. 0,03 m.
Yaz~t stoichedon, her sat~r 20 harfli.
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1974 y~l~~ yaz~nda beni Ertyhrai'da yeni bulunan yaz~ tlan incelemekle görevlendiren say~n Hocam Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'a burada te~ekkürlerimi
belirtmeyi zevkli bit görev say~yorum. Yukarda ele al~nan yaz~t~n içeri~inin tarihi
aç~dan önemi dolay~siyle bir an önce ilim dünyas~na tan~t~lmas~~gerekiyordu. Bu
sebepten belgeyi Erytrai'da bulunan di~er yaz~l~~buluntular~n yay~rrun~n gecikece~i dü~üncesiyle burada önceden tan~tmay~~ uygun buldum.
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"Halk Meclisi, Erythrai'daki (durumlar hakk~nda) karara
varm~~t~ r: Komutanlardan hiçbiri, Atina Halk~ ndan habersiz,
kaledeki kimselerle anla~ ma yapmaya izinli de~ildir. Erythrai'lllar~n sürgüne gönderdi~i kimseleri, Erythrai Halk~ ndan
habersiz tekrar Erythrai'a sokma~a kimse izinli de~ildir. Erythrai'lllar~n yabanc~ lara teslim edilmemesi hususunda ise, Atina
Halk~ n~n — — — (bununla ilgili) karar almas~~Erythrai'lllara
garanti edilmelidir — — —".
Elimize maalesef parça olarak geçen bu dekretin konusu 394.386 y~llar~~aras~nda Ionya ~ehirlerinde geçen olaylardan ve bunlar~n
neticelerinden olu~maktad~r. Yaz~t~~kendi tarihi gerçekli~i içinde
tan~mak ve de~erlendirmek amac~yla, bu devrin konumuz aç~s~ndan
önem ta~~yan olaylar~n~~burada k~saca özetlemeyi uygun buluyorum 2
Peloponnes sava~~n~ n bitimiyle birlikte Ionya'da birçok ~ehir
Atina'dan kopup Isparta'ya ba~lan~ rlar. Erythrai bu i~i daha M.
ö. 413 y~l~nda yapm~~ 3 ve o tarihten beri de Ispartah harmosteslerin yönetiminde bulunmaktad~ r. 394 y~l~nda Atinah komutan
Konon'un Isparta donanmas~ m Knidos yak~nlar~ nda kesinlikle
yenmesinden sonra, birçok Küçük Asya ~ehirlerinde oldu~u gibi
Erythrai'da da yeniden demokratik yönetim kurulur 4, harmostesler
ve oligarchlar sürülürler. Bunun üzerine Erythrai Demosu Konon'u
ei)cpy-ç xoci. ~-cp6evoç 'EpuOpociov olarak onurland~r~r 5.
Konon'un Atina'ya dönü~ ünden sonra Ionya ~ehirleri gene
Atina - Isparta ve Persler aras~ndaki sonu gelmez askeri-politik
çeki~melerin sahnelendi~i yerler olurlar. Buna paralel olarak ~ehir
yönetimleri de demokratlarla oligarchlar aras~ nda sürekli el de~i~tirir. Sonunda ama, Atina Deniz Birli~ini yeniden kurma çabas~na
giri~ en Thrasyboulos, Ionya'da her tarafta, bu arada Erythrai'da
da ~ ehirleri oligarchlardan temizleyip yerlerine demokratlar~~yer2 krs. R. Merkelbach, Das attische Delu-et für Klazomenai aus dem Jahr 387,
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Köln) 5, 1970, 32 v.d.

Thuk. 8, 14, 2.
4 krs. E. Meyer, Geschichte des Altertums 5 (1958), 235.
5 H. Engelmann-R. Merkelbach, Inschriften von Erythrai und Klazomenai
6=Sylloge 3 126=Tod, Historical Greek Inscriptions ~~o6.
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le~tirerek hepsini yeniden Atina'ya ba~lamaya muvaffak olur 6 . Bu
durum ancak Thrasyboulos'un Aspendos yak~nlar~nda öldürülü~ünden 7 k~sa bir süre sonra Isparta ile Persler aras~nda yap~lan ve tarihlere "Kral Bar~~~" 8 diye geçen andla~maya kadar devam eder. M.
ö. 386 y~l~nda yap~lan bu andla~mayla birlikte, gerek Ionya ~ehirlerinin ba~~ms~zl~k çabalar~, gerekse Atina'n~n bu ~ehirler üzerindeki
egemenlik iddialar~~hepten yok olur ve Anadolu tümüyle Pers hakimiyeti alt~na girer.
T~pk~~kom~u ~ehir Klazomenai için olan M. ö. 387 y~l~na ait attik
dekret gibi 9 elimizdeki dekret te bu bar~~~andla~mas~ndan k~sa bir süre
önce, yani Thrasyboulos'un Anadolu'daki operasyonlar~~ s~ras~nda
yaz~lm~~~olsa gerektir. Iki dekretin içerikleri aras~ndaki yak~n benzerlikler, bu y~llarda her iki ~ehirde a~a~~~yukar~~ayn~~politik durumlar~n hüküm sürdü~ünü kan~tlamaktad~r. Kendilerini Atina'n~n
tabii müttefiki sayan demokratlar, yönetimi tekrar ellerine geçirmi~~durumdalar. Oligarchlar ya sürülmü~~ya da ellerine geçirdikleri mevkilerde direnmelerine hala devam etmektedirler. Öte yandan Isparta'hlarla Persler aras~ndaki s~ k~~ili~kilerden ku~kulanan
demokratlar Atina'n~n yard~m ve korumas~na her zamankinden
daha çok ihtiyaç duymaktad~rlar. Görünü~e göre demokratlar bu
durumda Atina'ya baz~~tavizlerde bulunmak, buna kar~~l~ k ta Erythrai'~n "yabanc~lara" (Perslere) teslim edilmemesi hususunda Atina'dan garanti almak amac~n~~gütmektedirler.
Erythrai hakk~nda olan attik dekretin bugün elimizdeki k~sm~~
sadece "polis'teki kimseler" (~üphesiz oligarchlar) ile sürgünler
hakk~ndaki ~artlar~~içermektedir. Sat~r 3-7 ye göre (Atinah) strateglerden hiçbiri "kaledeki" kimselerle, Atina Halk~n~n izni olmaks~z~n anla~ma, sözle~me yapamaz. Görünü~e göre polis (yani akropolis = kale) hala oligarchlar~n elinde olup demokratlar ve bir
Atina yard~m birli~i ~ehrin geri kalan k~sm~n~~ele geçirerek kaleyi
ku~atm~~~durumdalar. Bu durumu ~üphesiz Klazomenai dekretinde
(sat~r 8-ii) adadaki demokrat Klazomenai'lllarla "Chiton" daki
kr~. E. Meyer a.e. 258.
Xen. Hell. 4, 8, 3o; Diod. 14, gg, 4.
8 Xen. Hell. 5, t, 31; E. Meyer a.e. 5, 263 v.d.; E. C. Welskopf, Hellenische
Poleis 2, 1032 v.d.
9 Engelmann—Merkelbach a.e. 502=Sylloge3 136= Tod. Greek Hist. Inscr.
114-1. G. 112 28; kr~. dn 2.
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kimseler (oligarchlar) aras~ndaki politik çeki~meyle kar~~la~t~rabiliriz.
Elimizdeki dekretin 7-~~ . sat~rlar~na göre, strateglerden hiçbiri
"sürgüne gönderilenleri" (oligarchlar~) Erythrai'lllar~n izni olmaks~z~n tekrar ~ehre sokma~a izinli de~ildir. Buna tekabül eden bir
~art~~da keza gene Klazomenai dekretinde (sat~r ~~1-13) bulmaktay~z.
Metnimizin 7. sat~r~ndaki 1,1AU •r(74.1. cpuyâ,k~v — — xcerdcycn~~ ifadesi pek aç~k de~il. Bu sat~r~~muhtemelen ~öyle anlamak gerekiyor:
(p.voc) 14evi. (1i5v eTypomyc7)v) W:vcia
[1:11U Ttk/. yuyc2ov
xocTdcyelvd 'EpuOpcfk.
Atina ile Erythrai aras~ndaki bir andla~may~~dile getiren bu
dekretin, politik ve ekonomik ~artlar~~içeren en önemli k~sm~~maalesef kay~pt~r. Ama ad~~ geçen Klazomenai dekreti ile aras~ndaki
benzerlikleri göz önünde tutarsak, Erythrai'~n da t~pk~~Klazomenai
gibi", Atina'ya yüzdebe~lik birlik vergisini (dxoes-ril) ödemeye raz~~
oldu~u sonucunu ç~karabiliriz. Öte yandan, Erythrai'da süregelen
kaz~lar~n birçok yeni buluntular yan~s~ra, bu ve buna benzer birçok
eksik belgeye de tamamlay~c~~bilgiler kazand~raca~~~ümid olunmaktad~r.
Münster/Ankara

10 Yukarda a.e., sat~r 7-8.

