BITHYNIA, IONIA, KARIA'DA EP~GRAFI
ARA~TIRMALARI
ENDER VARINLIO~LU
1978 y~l~n~ n yaz aylar~ nda üç ayr~~tarihi bölgede epigrafik ara~t~rma gezileri yapt~ m. Anadolu'nun özellikle bat~~kesimi geçen yüzy~ldan bu yana yo~un biçimde tarihi ara~t~rma alan~~olmu~ tur. Uygarl~ klar~n do~du~u yerlere büyük ilgi duyan Bat~l~~ bilim adamlar~,
bu yüzy~l~n ba~lar~ nda, Yunanistan'dan sonra adalarda ve Anadolu'
nun bat~~bölgelerinde sürekli ara~t~ rma gezileri yapm~~lard~ r. Ne yaz~k
ki ülkemiz insanlar~n~ n bu tarih ara~ t~rmalar~na katk~s~~çok az olmu~tur. "Misak-~~milli" s~n~rlar~~ içinde kurulan Cumhuriyet'in ilk geli~tirdi~i kavramlardan biri, yüzy~llard~ r üzerinde ya~anm~~~bu topraklar~ n uzak tarihini bilmek, ara~t~rmakt~ r. Gerçekte uzak dedi~imiz
tarih hemen yak~ n~m~ zda, bir ço~u topra~~ n yüzeyinde bugün de
varl~~~ n~~ sürdürmektedir. Köylerde, kasabalarda, dahas~~kentlerde
evlerimizin duvarlar~nda, tap~naklar~m~z~ n temelinde, dibek olarak
kullan~lan sütun dipliklerinde, e~ ikteki mezar stellerinde uzak geçmi~i
görebilmek için, bunlara Bat~l~~gözüyle bakma= gerekiyordu. Ne ki,
çok yak~ n zamanlara de~in içinde ya~ad~~~ m~z; varl~klar~n~, yerlerini
korumu§ olan tarih kal~ nt~larm~n, ~imdi de Bat~~turizminin etki alan~na
giren bu ülke insanlar~n~n eliyle yerleri de~i~ tirilmektedir. Tarihi
yap~ tlara mal gözüyle bakan kent - kasaba antikac~lar~, maniye
dönü~mü~~tutkular~~ile defineciler yaz k~~~demeden dere tepe gezip
antika aramaktad~rlar. Geçen yazdan beri yaz~t ara~t~ rmak için
gitti~imiz köylere, t~rmand~~~= da~~ba~lar~na, do~an~n gizledi~i
dere yataklar~ na defineciler bizden önce u~ram~~ t~.
Ülkemiz topraklar~~bir zamanlar Roma Imparatorlu~unun hudutlar~~içindeydi. Bugün bu dönemin tarih, co~rafyas~ yla ilgili olarak
Bat~da kurulmu~~bilimsel bir kurulu~~vard~ r: Tabula Imperii Romani.
Ülkemiz topraklar~n~~da içine alan bu tarihi ara~t~ rmaya katk~da
bulunmak için, Türk Tarih Kurumu'nda bir komisyon kurulmu~tur.
Bu komisyonun bir üyesi olarak 1978 yaz aylar~ nda Anadolu'nun
bat~s~ nda üç ayr~~tarihi bölgede epigrafik ve topografik ara~t~rma
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gezileri yapt~ m. Bunlardan birincisi Bithynia bölgesidir. Bu bölge
Bursa, Eski~ehir illerinin bir bölümünü, Bilecik, Izmit, Adapazar~~
illerinin tümünü, Zonguldak ilinin kimi yörelerini kapsayan ve
Bolu'ya dek uzanan genellikle da~l~ k, engebeli bir arazidir. Köln
Oniversitesinden Dr. Sencer ~ahin bu bölgede 1970 tarihinden beri
ara~t~rmalar yapmaktad~r. 1977 yaz~ ndan beri belirli süreyle bu
ara~t~rma gezilerine kat~lmaktay~ m.
Ara~t~rma yapt~~~ m ikinci bölge Ionia'da bir tarihi kent ve yak~n
çevresidir: Erythrai. Bu kentin yerinde ~imdi Ild~r~~köyü vard~ r.
Izmir'in Çe~ me ilçesine ba~l~~bu köyde 1964 y~l~ndan beri Erythrai
kaz~lar~~sürdürülmektedir.
Kana genel olarak Menderes Irma~~n~n güneyinde, Dalaman
çay~ na dek uzanan bölgenin tarihteki ad~d~ r. Bu bölgede ~imdi
Mu~la ilinin hemen hemen tümü, Denizli ilinin bir kesimi, Ayd~n
ilinin baz~~yöreleri vard~r. Oldukça engebeli olan bu bölgede, eskiden oldu~u gibi, köy, kasaba ya~am~~egemendir.
ii Temmuz 1978 günü Köln Oniversitesinden Dr. Sencer ~ahin'le birlikte Bithynia'da epigrafik ara~t~rma gezisine ç~kt~m. önceki yaz Dr. ~ahin'le birlikte bu bölgede 15 gün süren ayn~~nitelikte
bir gezi yapm~~t~ m°. O zaman Nikaia (Iznik) kentinin Roma dönemi
sur kap~lar~ ndan özellikle birinin üzerindeki yaz~tlar~ n ~stampajlarm~~
alm~~t~ k. Kentin do~uya aç~lan bu kap~s~, eski Lefke kasabas~na
(Az~x.r, AcUxg, (AEUxou), ~imdi Osmaneli) giden yolun ba~lang~c~nda
Oldu~u için, bugün de Lefke Kap~~ ad~yla bilinir. Lefke Kap~'n~n
k~ r yüzünde ve kente bakan yüzünde friz ve ar~itrav üzerinde; kuzey,
güney yan giri~lerinin üzerinde, ni~lerin alt~ ndaki frizlerde ve kap~n~n
sütunlar~nda yaz~tlar vard~r. Bu yaz~tlar~ n tam olarak okunup çözümlenmeleri zoo y~ld~ r epigrafistleri u~ra~t~rmaktayd~. Özellikle kente
bakan yüzdeki yaz~tlar~ n baz~lar~n~ n yan lus~mlar~n~~kap~ya yana~~k
olarak yap~lm~~~Osmanl~~dönemi surlar~~örtmekteydi. Surlar~n bu
k~sm~n~n 1958 y~l~ nda Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün
tavsiyesi ile Roma kap~s~ ndan bir parça uzakla~t~r~ lmas~, bu yaz~tlar~n
okunmas~ nda bir engelin daha a~~lmas~n~~sa~lam~~t~.
Lefke Kap~~ ar~itrav ve friz yaz~tlar~~ilk olarak bu ara~t~rma
döneminde Dr. ~ahin taraf~ ndan eksiksiz okundu. Bunun sonunda
Sencer ~ahin, Bithynische Studien (Bithynia Incelemeleri) (Almanca Türkçe), Rudolf Habelt Verlag GMBH, Bonn 1978, S. 75 not I.
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kap~n~n her iki yüzündeki friz ve ar~itrav yaz~tlar~n~n birbirinin ayn~~
oldu~u ortaya ç~kt~. Ancak bundan sonra bu yaz~tlar~~kentin kuzeye
aç~lan Istanbul Kap~'s~~friz ve ar~itrav yaz~tlar~~ile tam olarak kar~~la~t~rma olana~~~do~du. Bu kap~n~n da iki yüzünde — asl~nda — yaz~lar
vard~. Ne ki, bu yaz~lar kap~n~n yüzeyine madenden harflerle çak~lm~~t~. ~imdi bu harflerin çak~ld~~~~yerde, ta~~üzerinde kalm~~~
delik izleri vard~r. Bu izlerin kar~~l~~~~harfleri saptayarak yap~lan
kar~~la~t~rmada, kap~n~n her iki yüzünde frizlerin üzerindeki yaz~lar~n
Lefke Kap~~frizleri üzerindeki yaz~tlar~n ilk sat~r~n~n ayn~s~~oldu~u
görüldü 2 .
Lefke kap~ya yana~~k Osmanl~~surlar~n~n bir k~sm~n~n temizlenmesi, eskiden ancak bir k~sm~~okunabilen iki yaz~t~~daha gün ~~~~~ na
ç~kard~. Her iki yaz~t da kap~n~n yap~m~nda parasal yard~mda
bulunmu~~M. Plancius Varus'un onuruna yaz~lm~~t~. Kuzey, güney
yan giri~lerinin üzerindeki bu yaz~tlar~ n hemen üstündeki ni~lerde,
büyük bir olas~l~kla, sözü edilen ki~inin heykelleri duruyordu 3.
1977 yaz~nda yapt~~~m~z bu gezide tarihi Iznik kentinden ba~ka,
bu kentin bat~s~nda ve güneyinde kalan köylerde ara~t~rmalar~m~z~~
sürdürdük. Karadeniz Ere~lisi'ne (Heracleia Pontica) yapt~~~m~z
~~günlük gezi d~~~nda, Sakarya ~rma~~n~n do~usunda kalan eski yerle~me yerlerine pek u~ramam~~t~k. 1978 yaz~ndaki ara~t~rmalar~=
daha çok tarihi Sangarios ~rma~~n~n do~usunda kalan köylerde yo~unla~t~. Ara~t~rd~~~m~z bu bölge Bilecik ilinin hudutlar~~içindedir.
Güneyde Phrygia ile s~n~r Sö~üt ilçesinin köyleri, kuzeyde Gölpazar~~
ilçesinin köyleri, özellikle Gölpazar~~- Bilecik karayolunun kuzey ve
güneyinde kalan da~~köyleri ara~t~rma yapt~~~m~z alanlard~r. Bu
bölgeyle ilgili epigrafik buluntular~n yay~m çal~~malar~n~~Dr. S. ~ahin
sürdürmektedir.
Epigrafik ara~t~rma gezimin ikinci dura~~~olan Erythrai'da, kaz~~
ba~kan~~Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n izniyle çal~~malar~m~~sürdürdüm. 1977 kaz~~döneminde ç~kar~lm~~~ve bu dönem bulunan yeni
yaz~tlar~n okunup ~stampajlar~n~n ç~kar~lmas~, çevrede yaz~t ara~t~rmalar~~ile yo~un bir 20 gün geçti. Bilindi~i gibi, Erythrai yaz~tlar~~
H. Engelmann ile R. Merkelbach'~n 1972 y~l~nda yay~mlad~klar~~2
ciltlik Die Inschriften von Erythrai und Klazomenai (Bonn) adl~~
2

3

Bu konuda ayr~nt~l~~bilgi için bk. S. ~ahin, ayn~~eser, S. 75 v. d.
Sencer ~ahin, ayn~~eser, s. 80-82.
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kitapta toplanm~~t~r. Son iki y~lda Erythrai kaz~lar~nda ç~kan yaz~tlar~n baz~lar~~yak~ n zamanlara de~in yüzeyde olduklar~~için, bölgeyi
gezen bilim adamlar~nca görülmü~~ve yay~mlanm~~lard~. Çal~~malar~m
s~ras~nda bu yaz~tlar~~yak~ndan görüp yay~mlanyla kar~~la~t~ rma
olana~~m oldu. Bunlarla ilgili bir kaç düzeltme yapmak için gerekli
yay~m çal~~malar~m~~sürdürmekteyim.
Burada k~saca de~inmek istedi~im ilginç bir yaz~t parças~~vard~r.
Bu yaz~t, daha önce üç parças~~bulunmu~, dört yüzü de yaz~l~~oldu~u
san~lan, kurban kesme takvimiyle ilgili büyük bir ta~~n yeni (4.)
parças~d~r. Birinci parçay~~ Wilamowitz 1909 y~l~nda yay~mlam~~t~r 4.
~kinci parçay~~J. Keil ~ g~ o y~l~nda 5, üçüncü parçay~~da PlassartPickard 1913 y~l~nda yay~mlam~~t~r. Bu parçay~~J. Keil ayn~~derginin
449. sayfas~nda tamamlam~~t~r B. Altm~~~dokuz y~l sonra 1978 y~l~nda
Ild~r~~ilkokulunda buldu~umuz parça, ~~gog y~l~nda J. Kcil'~ n Erythrai
ilkokulunda gördü~ünü söyledi~i ta~~de~ildir, bu tümüyle yeni bir
parçad~r 7.
Kana bölgesinde yapt~~~m ara~t~rmalar Mu~la ilinin iki ilçesinin
iki bucak ve çevresindeki köylerde yo~unla~t~. Bunlar Yata~an ilçesinin
Turgut (eski ad~yla Leyne, tarihi Lagina) buca~~~ile Milas ilçesinin
Ören (eski ad~yla Gereme, tarihi Keramos) bucaklar~d~r. Turgut
buca~~nda Hekate tap~na~~n~n içinden ve çevresinden dinsel nitelikli
bir kaç yaz~t okuyup ~stampajlar~n~~ ald~m. Turgut buca~~nda ~lyas
Bey camiinin kuzey ve güney duvarlar~nda kullan~lm~~~parça parça
yaz~tlarla, buca~~n evlerinden birinde buldu~um küçük boyda bir
~ükran steli, ortaokulun deposunda saklanan bir meclis karar~~buca~~n
yaz~t bak~m~ndan oldukça verimli bir nokta oldu~unu göstermektedir.
Turgut'un kuzeyinde kalan köylerde —Zeytin, K~r~klar, Gökgedik,
Turgutlar, Hac~bayramlar, HisararUnda— yaz~t izine raslamad~m.
Zeytin'de bir evin duvar~ nda gördü~üm Bizans döneminden mermer
4 Wilamowitz, Nordionische Steine (Abhand 1. preuss. Akad. ~~9°9), S. 48-56,
Nu. 12.
J. Keil, Jahreshefte des österreichischen archöologischen Institutes, 13, ~ g ~~o,
Beiblatt 34, Nu. 5.
6 Plassart - Picard, BCH, 37, 1913, S. 246 ve 449.
7 Erythrai kaz~lar~nda ç~kan yaz~tlar~n yay~m~n~~ Dr. Sencer ~ahin yapacakt~r.
Bu yaz~ tlar~n baz~lar~n~~ yay~mlamam için bana izin veren Ord. Prof. Dr. Ekrem
Akurgal'a, bu çal~~malar~mda beni yüreklendiren Dr. ~ahin'e burada te~ekkür etmeyi
borç bilirim.
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plâkan~n çevredeki h~ristiyan mezarlar~ndan ç~kt~~~n~~köylülerden
ö~rendim. Ta~kesik'te üstten k~r~larak girilmi~~iki odal~~mezar kurtar~lmaya de~er oldukça iyi durumda antik yap~tt~r.
26 Eylül'de ba~lad~~~m Kana ara~t~rmalar~~gezimde, Milas - Turgut aras~nda s~k s~k u~rad~~~ m bir ba~ka tarihi kent Stratonikeia'd~r
(Eski Hisar, Eski ~ar). Bu kentte yap~lan kaz~lar~~Prof. Dr. Yusuf Boysal yönetmektedir. Kentin, kuzeyden geçen karayoluna yak~n kap~s~n~n
yan~nda yap~lan kaz~ dan ç~kan yaz~tlar~~okuyup ~stampajlar~n~~ald~m 8.
Tarihi Keramos kenti Kerme körfezi üzerinde, k~y~ dan 3-4
kilometre içeride kurulmu~tur. Bu kentin tarihi ile ilgili çok az ~ey
bilmekteyiz. Bize ~~~k tutacak, bu kentle ilgili çok az yaz~t yay~mlanm~~t~r. Hicks'e göre, bu yaz~tlar en eski ~. Ö. 2. yy. a de~in gitmektedir 9. Oysa I 930'larda Akropol'ün hemen alt~nda (Bak~cak) teras
üzerindeki bir tap~na~~n y~ k~lan ta~lar~~aras~nda bulunan arkaik ba~,
bu kentin tarihinin elimize geçen en eski belgelerinden biridir ".
Kent I 950'lerden sonra, bir kömür ~irketinin iskele kurmak için tarihi
kal~nt~lar~~ kullanmas~yla, büyük ölçüde y~k~lm~~t~r.
Keramos yaz~tlar~~19. yy. ~n ortalar~nda yay~mlanmaya ba~lam~~t~r. E. Falkener "Garrimay" de (Gereme, Ören) iki yaz~t kopye
etmi~, H. Henzen 1852'de bu yaz~tlar~~yay~mlarken, Garrimay'nin
Aphrodisias (Geyre) yak~nlar~nda bir yerin ad~~oldu~unu sanm~~t~r n.
E. L. Hicks 189o'da Keramos'tan ~ 5 yaz~t yay~mlarken 12, H. Henzen'
den habersiz olarak 6 ve 7 numaralarda onun I ve 2 numaralarda
yay~mlam~~~oldu~u yaz~dan da yay~mlam~~t~r. Böylece H. Henzen'in
Aphrodisias yak~nlar~nda bildi~i Garrimay'nin Gereme (Keramos)
oldu~u ortaya ç~km~~t~r. 1924 y~l~nda A. Maiuri 3 yeni yaz~t yay~mlam~~t~r 13. Louis Robert 1935'te, Keramos'ta köylülerin buldu~u
arkaik ba~tan sözederken, bölgede yaz~t topland~~~n~~da söyler ".
Bu yaz~tlar~~yayunlamarn için izin veren Prof. Dr. Y. Boysal'a te~ekkür ederim.
E. L. Hicks, JHS ii (1890), s. 112.
10 L. Robert ve P. Devambez, AJA 39 (1935)) s• 341-351.
11 H. Henzen, Annales Inst. Corresp. Arch., 1852, s. 135, 136: "Garrimay,
prope Aphrodisiadem."
12 Hicks, ayn~~ eser, s. 109-128.
13 A. Maiuri, Annuario, IV-V (1924), s• 473-475.
14 L. Robert, ayn~~ eser, s. 341-342. L. Robert 1935 y~l~na de~in yay~mlantru~~
Keramos yaz~tlar~~ile ilgili bibliyografyay~~ s. 341 not 2'de vermektedir.
8
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Bu makalede bir yaz~t örne~i vard~r. 1955 y~l~nda G. Bean 3 yeni
yaz~t yay~mlar ". Son olarak 1971 y~l~ nda G. Bean Keramos'tan
yaz~t daha yay~mlar 16 .
1978 yaz~nda Ören'de 24 yaz~t okuyup ~stampaj~n~~ald~m. Bunlar~n büyük bir k~sm~n~~Ören'de —duvarlarda, tarlalarda, evlerin avlusunda— buldum. Ören halk~~evlerindeki, tarlalar~ ndaki yaz~tlar~~ okuyup
kopya etmem için bana yard~mc~~ oldular. Oren'in bat~s~ndaki Türkevleri'nden iki yaz~t kopyesi ald~m. Bunlardan bir tanesi gene Ören
ovas~ndan gelmi~ti. Ören'den sonra k~y~dan bat~ya giderseniz, yol
Çökertme'de biter. Çökertme'de antik ça~dan büyükçe bir sunak
ta~~yla kar~~la~t~m.
Türkevleri'ne giderken dik kayal~~~ n yüzünde kaya mezarlar~~
vard~r. Bu mezarlardan az sonra gene sa~da, çal~lar~n, makilerin
aras~ nda, Körme Körfezine bakan bir teras üstünde çokgen ta~lardan
örülmü~~duvar~n gerisinde tonozlu, birden çok odal~~bir mezar vard~r.
Türkevleri'nden sonra yolun sa~~nda, gene çokgen ta~lardan örülmü~,
dikdörtgen biçimde yüksek bir yap~~vard~r. Bu yap~dan sonra, bu kez
yolla deniz aras~nda kalan çok dar k~y~~~eridinde antik ça~~n ta~lar~ n~n
da kullan~ld~~~, bir k~sm~~denize dökülmü~, ne oldu~u pek anla~~lmayan, harçl~~geç dönem (Bizans?) yap~tlar~~vard~r 17. Türkevleri
arazisinde buldu~um ikinci, yuvarlak ta~~ n (yaz~tl~~ ta~~ n) buradan
geldi~ini ö~rendim 18.
Milas'tan Ören'e giden stabilize yol &çin, Sek, Çak~ralan,
Dereköy, Pinar'dan geçer. Pinar'dan sonra yol, Kumluca köyünün
içinden geçerdi. ~imdi bu köy, yolun sa~~ nda kalmaktad~r. Bu köyde
blok ta~lardan yap~lm~~~büyükçe bir yap~~ kal~nt~s~ndan ba~ka bir
yap~t yoktur. Bu yap~~antik yolun karakollar~ ndan birinin geride
b~rakt~~~~kal~nt~~olmal~d~r 19 . Çünkü, bu yap~dan bak~ld~~~ nda, KeraG. Bean ve J. M. Cook, ABSA, 1955 (50), S. 142-143.
G. Bean, Turkey Beyond Meander, 1971, S. 57.
11 W. R. Paton, J. L. Myres, JHS IV (1895), s. 197: "Some distance west of
Keramos is a watch - tower of beautiful polygonal masonry and a little west again
of this is a site near the sea with brick work of Roman or Byzantine times."
15 Hicks, ayn~~ eser, s. 19: "....about four miles west of Keramos, there are
considerable ruins of Byzantine structure, into which ancient marbles have been
built." W. R. Paton'un bulup E. L. Hicks'in yay~mlad~~~~bu ta~~~gördüm. Ta~~ayn~~
yerde, damda yuvarlak ta~~olarak kullan~l~yordu.
19 W. R. Paton ve J. L. Myres, ayn~~eser s. 19 . "On the ridge between the
Kartal Dere and Pirnari, south of the latter."
15

16
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mos kentinin hemen do~usunda ba~layan yal~yar~n tepesindeki benzer
bir yap~ n~n durdu~u yeri görme olana~~~vard~r. Ören buca~~n~n
giri~inde, sel yata~~nda ; ~ imdi köylülerin dedelerinin bile an~msamad~~~~antik bir köprünün kal~nt~s~~vard~r. Bu köprünün bacaklar~n~n
en alt~ ndaki blok ta~lar bugün de suyun geldi~i yönde durmaktad~r.
Kar~~~k~y~ da, Kumluca yönünde antik yolun izlerini kayalarda görebiliriz.
Ören'deki bütün yaz~tlar~~gördü~ümü sanm~yorum. Önümüzdeki
yaz aylar~nda ara~t~rmalar~m~~sürdürece~im. Evlerinde, tarlalar~nda,
bahçelerinin duvar~nda y~llard~r okunmadan kalm~~~ ta~lar~n yay~mlamp de~erlendi~ini gören Ören halk~, bildikleri ba~ka yaz~l~~ ta~lar~~
da ammsayacaklard~r.
1978 yaz~nda yapt~~~m ara~t~rma gezisi ~zmir Arkeoloji Müzesi'nde k~sa bir süre çal~~ mayla son buldu. Amerika Birle~ik Devletlerinden Sn. Francis Piejko'nun bir uyar~s~~ üzerine, Erythrai yaz~tlar~~aras~ nda yay~mlanm~~~olan 20, kral Antiokhos'la ilgili 4 parça
yaza' yeniden okuyup, ~stampajlar~m ald~m. Konuyla ilgili yay~m~~
Sn. Piejko yapacakt~r.
Bu ara~t~rma gezisinin gerçekle~mesine parasal katk~s~yla destek
olan Türk Tarih Kurumu'na te~ ekkür etmeyi borç bilirim.

20 H. Engelmann ve R. Merkelbach, ayn~~ eser, Nu. 30

