ERYTHRAPLI POLYKRITOS YA DA O~LU
IÇIN YENI BIR ONUR YAZITI
SENCER ~AHIN
Erythrai'da yeni bulunan, fakat maalesef Parça durumunda ele
geçen bir onur dekretinde birkez daha, di~er Erythrai dekretlerinden
de tan~d~~~m~ z biri olan Polykritos'un ad~na rastlamaktay~z. Zengin
bir hububat tüccar~~ oldu~unu sand~~~ = bu ki~inin, Kelt'lerin
Anadolu'nun bat~~ k~y~lar~ na bask~nlar~~s~ras~ nda (M. ö. yak. 278-270)
Erythrai halk~ na büyük hizmetleri ve parasal yard~mlar~~dokundu~unu biliyoruz.
Gri-beyaz mermerden olan yeni parça, 1975 yaz~nda Erythrai'
daki (bugün Ild~r~~Köyü) Türk kaz~ lar~~s~ras~ nda Akropol'de Bizans
duvar~n~ n güneyinde ele geçmi~tir. Yaz~t~ n ilk epigrafik incelemesini
ad~~ geçen kaz~ lar sürdürülürken di~er epigrafik buluntularla birlikte,
geçici olarak depo edildikleri köy okulunda yapm~~t~m'. Ta~~ n sadece
sa~~kenar~~ sa~lam durumdad~ r; ~ imdi Izmir Müzesi deposunda
olup envanter kayd~~henüz yap~lmam~~t~r.
Bugünkü durumda y . 0,40 m; g. 0,24 m; d. o, ~ 5 m (tam); hy.
0,014 - 0,015 m.
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, Keza bu yaz~ t~ n yay~m~ n~~ da, bundan önceki Belleten Cilt XI., Say~~ 16o, s. 565
v.d.-nda yay~ mlanan "Erythrai için Attik Dekret" makalemde oldu~u gibi, tarihçiler
için büyük bir önem ta~~d~~~ ndan, kaz~~ epigrafik buluntular~n~n tümünü içerecek
olan yay~ mdan önce ye al~ yorum.
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Yaz~ tta hece ay~ r~m~ na dikkat edilmi~tir.
Dekret I :
Str. 2
&',CVElov• Etvoc~~
.[?
Str. 3 -c-cc)4 ya da Totcc[
Sat~ r 4-5'te stelin nereye konulaca~~ na ili~kin bir ifade yer
alm~~~olsa gerek; ya da Demos'un yaln~z stelin veya stel -+Pci»pov'un
masraf~n~~kar~~layaca~~~belirtilmi~~olabilir.
Dekret I ve II'nin ayn~~ ki~inin onuruna kaleme al~nd~~~ n~~ bir
ihtimal olarak belirtebiliriz.
Dekret II :
Yaz~tta tespit edebildi~imiz tarihi bir isim sayesinde dekretimizi
yakla~~ k olarak tarihlendirebiliyoruz Elimizde bulunan birkaç epigrafik buluntu, Iatrokles o~lu Polykritos'un M. ö. yak. 278-270
y~llar~~ aras~ nda Erythrai'da çe~itli faaliyetleri oldu~unu göstermektedir (kr~. a~a~~ da kommentar). Bir Erythrai onur dekretinin dilekçe
sahibi de olan Polykritos'a 2 bir di~er onur dekretinde Erythrai Demos'u
taraf~ ndan yüksek onurlar verilmektedir 3. Ad~~ geçen bu iki yaz~ t
2 Engelmann - Merkelbach, Die Inschriften von Erythrai und Klazomenai
Bonn 1972 nr. 24 = Dittenberger, Sylloge 3 410; kr~. D. Magic, Roman Rule in
Asia Minor, Princeton 1950, 730 dn. o; L. Robert, Opera Minora 467 dn. 6).
3 I. Erythrai 28 ( = Zolotas, Athena 20, 1908, 195 v.d., nr. 6; kr~. de Sanctis,
Scritti Minori I 420 v.d.; Meyer, Die Grenzen der hellenistischen Staaten in Kleinasien 1925, 87 v.d.; Beloch, Griechische Geschichte IV 2, 343; L. Robert, Op. Min.
467 dn. 6; D. Magic, Roman Rule 897 dn. io8 ve 928 dn. 23).
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içerikleri bize, devrin önemli olaylar~n~~ana çizgileriyle belirten bilgiler yan~s~ ra, Erythrai'l ve di~er ton ~ ehir devletlerini, vatanda~~n
parasal yard~m~ na muhtaç duruma dü~ ürecek derecede etkin olabilen
bu olaylar~n ~ehirde yaratt~~~~krizli ya~ant~~ve devlete yap~lan bu tür
yard~mlar~ n niteli~i hakk~ nda da baz~~önemli ipuçlar~~vermektedir.
Elimizdeki yaz~t~n ayn~~olaylarla ili~ ki içinde olabilece~i gözönünde
tutulursa, bu devrin tarihsel ya~ant~s~ na yukar~ da sözü edilen iki
Erythrai yaz~t~ m kaynak alarak k~saca bir gözatmak yerinde olacakt~r.
Anadolu'nun bat~~ k~y~lar~ na tekrarlanan Kelt bask~nlar~~görünü~e
göre Erythrai ve çevresini de birkez daha tehdit alt~nda tutmakta,
ülkenin yak~l~p y~k~ lmamas~ , tutsak ve özellikle rehinelerin sa~~olarak
geri dönmeleri, tek sözcükle, bar~~~n sa~lanmas~ , ancak Kelt'lere
ödenecek yüksek, bazen alt~ ndan zor kalk~labilir a~~ r vergilere ba~l~~
kalmaktad~ r 4 .
4

M.Ö. 278/277 y~llar~ ndan itibaren Lutarios ve Leonnorios yönetiminde,

Bithynia Kral~~Nikomedes'in müttefiki olarak Çanakkale Bo~az~~üzerinden Anadolu'ya geçmeye ba~layan Kelt'lerin (Polyb. I, 65; Memnon FgrH 434 F I I ; Livius
38, 16, 2. 9; Paus. 1, 4, 5. ~~o, 23, 14; Iust. 25, 2, ii) k~sa bir süre sonra burada da
kendilerine özgü bir ~iddet düzeni kurduklar~na ve tüm Anadolu, özellikle ama
zengin k~y~~ ~ehirlerini haraç vermeye zorlad~klar~na tan~ k oluyoruz. Kelt'ler henüz
Trakya'da hareket halindeyken, Bizans bu barbar kavme her seferinde "hediyeler,
üçbin, be~bin, bazen onbin adet alt~n" ve ayr~ca "y~ lda seksen talent vergi" ödemek
zorundayd~~ (Polyb. 4, 45-46; kr~. V. Iliescu, Die aussenpolitische Krise der hellenischen Poleis Klein - Skythiens, Hellenische Poleis [E. Ch. Welskopf, Darmstadt
1975] II 668 dn. 77); bir keresinde Milet'liler rehin al~nm~~~kad~nlar~n' Kelt'lerden
yüksek fidye kar~~ l~~~~sat~ n almak durumunda kalm~~lard~~ (Parthenios 8, 2); M.ö.
nda tutsak dü~en
269-268 y~ llar~ nda cereyan eden bir FaXccr~x?s,ç Tr6Xcl~oç s~ras~
ndaki
Neoteichos
ve
Kiddioukome
köylüleri,
ancak iki
nlar~
bugünkü Denizli yak~
lerdi (M.
zengin yurtta~~ n Kelt'lere fidye ödemesiyle özgürlüklerine kavu~abilmi~
Wörrle, Antiochos I., Achaios der Altere und die Galater-eine neue Inschrift in
Denizli, Chiron 5, 1975, 59 v.d.); keza bir keresinde de yaz~t~m~zda ad~~geçen
Polykritos, elçi olarak gönderildi~i Kelt'lerin ordugâh~nda sava~~tutsa~~~olarak
~turgördü~ü Erythrai'lllar~~kendi cebinden para ödeyerek özgürlüklerine kavu
ehirler Kelt'lere kar~~~
~
tu
(I.
Erythrai
28,
16
v.d.).
Kyzikos
ve
Priene
gibi
mu~
sava~ma yolunu seçerlerken (Dittenberger, OGIS 748. 765), Erythrai, ülkeyi bir
r vergiler ödemeyi
Kelt ya~mas~ ndan korumak amac~ yla, bunlara her seferinde a~~
nda
Kelt'leri
"Filler Meydan
~l~
tir.
Antiokhos
I.'in
M.ö.
275
(?)
y
tercih etmi~
Muharebesi" diye bilinen sava~ ta (tarihleme ve di~er hususlar için son olarak kr~.
M. Wörrle, Chiron 5, 1975, 65 v.d.) a~~ r bir yenilgiye u~ratmas~ ndan sonra, bunF. StW~lin, Gelar~, hernekadar bir daha bat~~ k~y~lar~ nda görm~iyorsak da (kr~.
sa
bir
süre
içinde
kendilerini
~
schichte der kleinasiatischen Galater, 1907 s. 14), k
~ehirlerine
~y~lar~ndaki
na
ve
Anadolu'nun
bu
kez
özellikle
kuzey
k
toparlad~klar~
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Bir yandan bunlara her seferinde ödenen bu tür vergiler, öte
yandan, pek az bir yararlar~~ dokundu~u halde, Kral Antiokhos'un
~ehirde ve Ege'de Kelt tehlikesine kar~~~üslenmi~~durumda bulunan
birliklerine ayr~lan ia~e ve donan~ m giderleri 8, ayr~ca eiç T~C FaXoc-ccxdc
cruvccyogvcc ad~~alt~nda ayn~~Krala ödenen kontribüsyonlar 6 dolay~s~yla
~ehir kasas~~s~k s~k bo~almakta ve devlet bütün masraflar~~kar~~layamaz
duruma gelmektedir. Böyle zamanlarda özellikle zengin yurtta~lar~n
faizsiz borç para vermek ya da hububat hibe etmek ve Kelt'lerin
eline rehin dü~mü~~yurtta~lar~~ kendi ceplerinden fidye ödeyerek
kurtarmak gibi eylemleriyle devlet ve halk~n yard~m~na ko~tuklar~na
tan~k oluyoruz'. Tehlike ve k~tl~ k geçi~tirilince de bu ki~iler birçok
Erythrai yaz~t~ nda ve belki elimizdeki yaz~tta da oldu~u üzere, halk
tarafindan onurland~r~ lmakta, hizmetleri bir stel üzerinde ebedile~tirilmektedir. 8
I. Erythrai 24(2) numaral~~yaz~ tta, Polykritos'un dilekçesi üzerine,
dokuz strateg'e Kelt'lere kar~~~ ~ehri xcci xocX(.,k p.v xcc~~ crur~cpc p6v-m~ç
savunduklar~~ ve ayn~~zamanda ceplerinden önemli miktarda para

kar~~~büyük çapta askeri operasyonlara giri~tiklerine tan~ k oluyoruz. örne~in M.ö.
255 y~llar~nda Pontos Herakleia's~, ~ehir ve çevresini y~k~ m ve talandan kurtarmak
için tüm Kelt ordusuna 5000 ve her Kelt komutan~~ için de 200'er alt~n-stater gibi
yüksek bir ücret ödemeye mecbur olmu~ tu (Memnon FGrH 434 F 16; kr~. F. Stahlin, Galater 17; M.I. Rostovtzeff, Die hellenistische Welt, Gesellschaft und Wirtschaft [Tübingen 1955] ~ , 464 dn. 353; A. ~tefan, Die Getreidekrisen der westpontischen Poleis, Hellenische Poleis II 652). Bu hususlarda genel olarak ayr~ca ke~.
D. Magic, Roman Rule 5 v.d., dn. ~~o-15 ve E. Will, Histoire politique du mond
HeWnistique I 1966, 123 v.d.
5 Kr~. örne~in I. Erythrai 24, 16 v.d. ve 28, 42 v.d.
° Bk. I. Erythrai 31 ( = Dittenberger, OGIS 223) ve 28; kr~. C. Bradford
Welles, Royal Correspondence in the Hellenistic Period 15.
7 Bu türden humaniter yard~mlara antik ça~da, gerek sava~lar~n, gerekse
haydut ve korsan bask~nlar~n~ n sonucunda ortaya ç~kan durumlar dolay~s~yla s~k
s~k rastlamaktay~z; kr~. örne~in I. Erythrai 24. 28 ve yukarda dn. 4; genel olarak
bk. E. Ziebarth, Beitrage zur Geschichte des Seeraubs und Seehandels im alten
Griechenland ~~ o4 v.d.; L. Robert, tudes anatoliennes 94 v.d.; Hellenica ~~I-12,
134 v.d.; SEG 24, 154 (kr~. J. ve L. Robert, Bull. p. 1968, 456, 247); P. DucreV,
Le Traitement des Prisonniers de guerre dans la Grece antique, Paris 1968, 238
v.d.
Ayr~ca kr~. I. Erythrai 29. 34 ve yukar~da dn. 4 ve 7'de verilen literatur.
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ödeyerek bu savunmay~~maddi yard~mlar~ yla da destekledikleri için
halk tarafindan yüksek onurlar verilmektedir: 9
P1/4Xt7~v
po~v xcd. xl,vV~vwv rcepw'rticv-rov xcd8an[dcv-~g ol:kr% Tcp6ç]
12 Elpil~r~2v oi~x 6Xtyrg gvracr~.v SLe412F~recv .712v n61—
xpv2]—
Xv~~ xzi Tir xd~pccv axpatov, g~ttge?,720gvUreç p.gv
xat Cercoen[oXi-iç Totç nept Mav]—
(.14-cc)v cmvocycoy72ç
746Xtç, cppovricrovntç]
v6pLov pappdtpocç <Z. cruvero'corro
16

TWV Toi.ç nocp"Epp.oxpderec. ^roc-r[Toggvocç
ypcupgv.u.av xp~ptkrov inc"AN[vrxtou xcei rv oZç
I.~ ter,ao]at.T~lp&nov, -ro-(4
gatxotç ~rpocroopetXol.~.kv~~>v
.
ae]—
x
rcXet[ovoç
Xevrciwrov
npoe~
v
4wvi~.öv
96pot
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1. Erythrai 28(9) numaral~~yaz~tta ise, Kelt bask~n ve ya~malanmn bütün Erythrai ve çevresini sürekli tehdit alt~nda tuttu~u
s~ralarda, ~ehre büyük hizmetleri dokunan ayn~~ Polykritos halk
taraf~ ndan görkemli bir ~ekilde onurland~nlmaktad~ r. Örne~in orada
~u sat~rlar, bize ~ehrin içine dü~tü~ü bu krizin gerek niteli~ini gerekse
Polykritos'un bununla hangi ili~ki içinde bulundu~unu göstermesi
bak~m~ ndan ilginçtir:
..rdg
&XXf:(4
(Polykritos) ~og-rt
12
xoç
7(7.:
~
t,
npecrpetocç [gcp1 Ccc Ct~csSetx»72 xçxXCLiç [x]oct crt~p.cpepöv~
812t.LCOL &ol~crxWç, ~wd c1iv rcp[2>ç] •roûç ccpc'cpouç rcpsaef.—
,!nrogeivaç gvexs -coi3 Toi,[ç] ötr~lpe,:,ov•Tocç •riZ~g. TcoXraT~y
16 eiç •~-12v

napayevecraoct,

9 Çevirisi: "— birçok korku ve tehlikenin çevremizi sard~~~~ve bar~~~ n saklanmas~~ için az~ msanmayacak masraflar gerekti~i zaman, Leonnorios'un çevresinde
(toplanm~~) barbarlara ~ehrin ödedi~i vergilerin toplanmas~n~~ve göturulmesini
sa~lamakla her bak~mdan ~ehir ve çevresini zarar görmeden kurtard~klar~~ ve ayn~~
zamanda, Hermokrates nezdinde bulunan askerler için Athenaios taraf~ndan talep
edilen paray~~sa~lad~klar~ , ve - - - -, (ayr~ ca) ücretlerini uzun zamand~ r alamayan
askerlerin paralar~n~~ kendi servetlerinden kar~~ layarak ödedikleri (v.b. hizmetler)
için (halk, strategleri onurland~ rmaya karar verdi)".
1° Çevirisi: "- - (Polykritos) kendisine verilen hem di~er elçilik görevlerini
güzel ve halk~n yarar~na olacak ~ekilde yürüttli hem de yurtta~lardan rehin al~nm~~~
olanlar~~tekrar ~ehre getirmek maksad~ yla barbarlara (Kelt'lere) kar~~~elçilik görevini üzerine ald~ ; - -".
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29 (Polykritos)

e'kr
v cpuXecx-;ivr5ç7:6Xeu~ç
xoci.
öcX)Av &obelyr~ v xcci. e -rdc•ri~-~ e. poccr~.Xzi crup.cp4ovToc ~toXXcL~ccç zp4.oca~v eicreurrop&~ [v] ircpoyacricrro d~ x
32 yov C;Cy0C,MV C74't:TLO eyevi),D~y
40 (Polykritos) 12 ernlyye[Xcero -cc7m. %.1.6)L Tcp[o]xp~Sam
x- (3c-r6zou 8pazp.ök 'AXeccv4[e]f,ccç Zet~clerxt.X[ccç
ve neticede:
45

i~~roN-

(Polykritos) 13 xcd. •ro"U"
U)gou xcci. Tc7.~ v â[p]-x6v-rov sLi
-roi.ç xo~voi.ç Cercopi.~v TCCCpocxocXov-rov g~soccrrov Trpoxp-7^,crcc~~ ç •rcsc 64)d~v~cc, [1.6voç i~ rccrxe-ro •rt~i~. Uw.c~~~~

48 Ti ZP"Ilf-"2"rct•
~imdi bu Polykritos hakk~nda bildiklerimizi k~saca özetleyelim:
Ad~ na Erythrai'da en s~ k rastlad~~~m~z ki~ilerden biri olan Polykritos,
büyük bir olas~l~ kla çok zengin bir hububat tüccarlyd~~14. Aralar~nda
karde~ i Phyrson'un da bulundu~u dokuz strateg'in onurland~r~lmas~na ili~ kin dekretin (I. Erythrai 24) dilekçe sahibi de olan Polykritos'a, hizmetlerinden dolay~~halk tarafindan büyük onurlar verildi~ine ad~~ geçen uzun dekret sayesinde (I. Erythrai 28) tan~k oluyoruz. Bu yaz~t içeri~inden ö~rendi~imize göre, Polykritos gerek
kendini, gerekse servetini s~k s~ k gönüllü olarak kamu hizmetine sunmu~tur. Örne~in, Antiokhos'un amirallerinden Alkippos (orada str.
3), bir Kelt sald~r~s~~ s~ras~ nda Ege'de bir operasyonu sürdürürken,
Polykritos da 7ri,
rv puXocxi-iv •r5ç xc7~pccç
xcerac OdcXacrcrocv (str. 9)
görevini alm~~~ve dolay~s~ yla "hat von See aus die Operationen
der Galater sehr erschwert und viel Unheil verhiendert" (kr~. Engelmann - Merkelbach a. e. s. ii ~ ). Gene Engelmann ve Merkelbach'a
göre "vermutlich war er damals einer der neun Strategen" (a. e. s. ~~ 2).
~ehri ad~na çe~ itli elçilik görevlerinde de bulunan Polykritos (str. 12
11 Çevirisi: "- - ~ehrin savunmas~~ ve di~er idari giderler için, (ayn~~zamanda)
Kral~ n (Antiokhos'un) yarar~ na bol miktarda ve güçlük ç~karmaks~z~n para yard~m~ nda bulunmakla (Polykritos) az~msanmayacak iyilikler yapm~~~oluyordu — —".

12
Çevirisi: "- - halka 6000 ~skender Drahmisini faizsiz ödünç sermaye olarak verece~ini bildiriyordu —
13 Çevirisi: "— — Halk ve arkhonlar, devlet kasas~~ ihtiyaç içinde bulundu~u
bir s~ rada herkesi askeri donan~m giderleri için para yard~m~na ça~~rd~~~nda, tek
ba~~ na (Polykritos) halka para yard~m~~ için söz veriyordu —
14 Kr~. E. Ziebarth, Beitr. z. Gesch. des Seeraubs u. Seehandels 138 dn. t.
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v. d.), bir keresinde rehineleri teslim almak üzere gönderildi~i Kelt'
lerin ordugâh~nda sava~~tutsa~~~olarak gördü~ü Erythrai'l~~ yurtta~lar~n~~da, kendi cebinden fidye ödeyerek özgürlüklerine kavu~turmu~~
ve ~ehre getirmi~tir." Kelt bask~nlar~~dolay~s~yla ~ehirde ba~gösteren
had derecede bir hububat k~tl~~~~s~ras~nda, halk~n s~ k~nt~ya dü~meûrcck-,'Txriv (str. 24)
mesi için hububat al~c~lar~na 3l-roxa zp-in~aTa
yard~m~~ yapm~~~ ve ~ehirde hububat~ n bol miktarda bulunmas~n~~
sa~lam~~t~r. Buna benzer eylemlerle birçok kere hem~ ehrilerinin
yard~m~na ko~an Polykritos'un halk taraf~ ndan s~ k s~ k onurland~r~ld~~~n~~da keza ayn~~ yaz~t~ n a~a~~daki sat~rlar~ndan anl~yoruz:
32

aö'röv ö 87;[.~oc, xal ,Tpö-ra.-,G0-Elc~a~..; ocöT(.7)1 -r~t~ a.; slç
pov ~rXeov ~x~, k•rimazy xcd
ciyopav öcv[xz]v•
a-ri?Av Ccvayp4aç

ve:
52

cciyroisi
a-r7;crocc
[Toll
[eixily[cc v .7.74 / d~yopa~~Trpöç
c:rr-;?Av, v-7;~ c 7rp6-rEpov
aö'rö7x.
[t-1gal elcr~v CcvayElypali.t.tva~~ xal -:öcç

55 [ gckç 16
11o)o.1zdyou] : Bu Aristokles'in I. Erythrai
Str. 7 'Aptcyrox
201 c 7-8'de rahiplik makamlar~n~n sat~~~ na ili~kin listede ad~~geçen
'Ap~crroxç floXuzdcpou ile identik olmas~~ muhtemeldir. Bu ki~ iyi
orada Theupeithes'in hieropoios'lu~u s~ras~nda (Engelmann ve Merkelbach'~n s. 296'daki tarihlemesine göre M. ö. 275 y~l~ ndan sonra,
belki 270 y~l~~civar~nda) 17 Berthes'ten Tanr~ ça Demeter Khloe'nin
rahipli~ini devralan ki~i olarak tan~maktay~z. Bu Aristokles hakk~nda
daha fazla bilgimiz yok. Fakat Polykhares ad~ na, M. ö. 4. yy.'a
tarihlenen bir Erythrai sikkesinde' rastl~yoruz. Ancak, bu Polykhares'in bizim Aristokles'in babas~yla identik olup olmad~~~~sorusu
~imdilik aç~k kalmaktad~r.
15

Orada str. ~ 6 v.d.:

o grivov .toûç 6g.400ç xop.icr[—]
t~ Evoç eiç -14,v 7s6Xtv 3,jyccycv CcXXxt ri;~v rcoXi7cT~v or~ç cI—
Sev 6VTCC ctixl~cCAdyrouç Xu-rpcoa&p.Evoç Sicroiciev•

Ayr~ca kr~. str. 26 v.d. 38 v.d. 47 v.d.
Ayr~ca kr~. orada s. 287'de verilen bilgiler.
15 Rey. numism. ~ gio, 436/7; kr~. L. Robert, Op. Min. 466 ve I. Erythrai
201 c, str. 8 için verilen kommentar.
15
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Str. 8 Elimizdeki yaz~t tarz~nda kaleme al~nm~~~bir Erythrai
onur yaz~t~nda 6 &-i.va eines) ifadesinden sonra genelliklegrceL.M
aetva •ro;:i avoç . . kausal cümlesi yeralmaktad~ r (kr~. örn. I.
Erythrai 27 ve ~~~~vd.'daki yaz~tlar). Sat~r~n sonundaki genetif ~ekli
HoXt>xpi.-rou
'IaTpcxXeiou ise, e~er yaz~tta onurland~r~lan ki~inin
Polykritos oldu~unu kabul edersek, bu tür bir kausal cümlenin
kabulünü oldukça zorla~t~rmaktad~ r. Bu durumda burada iki olas~l~k
üzerinde durulabilir:
a) Yaz~t~m~z~n bu k~sm~nda bir genetivus absolutus kurmas~~
bulunmu~~olmas~~mümkündür. Hernekadar böyle bir durum Erythrai
yaz~tlar~nda pek al~~~lm~~~de~ilse de, varsay~m~m~za I. Erythrai 114
numaradaki hakim Kallikrates onuruna karara ba~lanm~~~yaz~t~~ bir
örnek olarak pekala gösterebiliriz:
KaXXlxpc'erou •rot; Acay6pou
[io]Ev -~j~;t Ç3ouk7c, xai .rcT~c 84.t;~t• cs.rpaniyiav, npu—
[rocv]&ov, ge.rao-r£51., yw:~g-ty bzELS. ,ro5 ulgou npoetp-Q.e—
[vot~] xod Tr3C Elç '76 n[oXtIrtxöv xpicret ekrayot.tba &LV(yecr»a[t]
[xxX]ik zcd&xai.~.~~ç >ad, TZETCO1W.EVOU rcp[övo]tav rcepi. •r<7.~ v durco&txvu6 [og]vov &xcccru.7.~ v Ctv' gxacr-rov ^C.0 Ev 'raiç &pzatpecriat4 gvexa
[rori
''~C)/ECT'D'CCL TÖL 0-1)./436XaLa •roi.ç
bry.E.X(7.
8 Urolç v6p.[oL]ç â[X]oXotieoç c'ercc&LzOci. i~ni~~ ro
LOU
xacrr'riç E7C‘L
x-rX.
Engelmann ve Merkelbach, "-mi; %Jou . . axo?,ol'Aci~ " cümlesini,
"in die Begründung des Antrags eingeschobener Genetivus absolutus",
~eklinde aç~ klamaktad~rlar.
Bu aç~ klamaya göre, yaz~t~m~z~n onurland~ r~lan ki~isi bizzat
Polykritos olmaktad~ r. O halde tamamlama:
8[
bzet-;) . . floX]uxpi-rou o3 'Iorrpo—
[xXeiouç . . . . xod xpe]at; napv.cryn.~.e—
[vou
6
~o ]ç ei)-Ldcpto-roç
~ o [gyvo cr,:act
ex Jövcc zaXx'r
- v x.
Bu aç~klamaya 6 .3'r,[..to],,. sptcr-roç c',5v nominativ ~ekli kan~t
olarak gösterilebilir; zira, görünü~e göre adhortativ ifade yaz~t~m~zda
15. sat~ rda durmakta, bu ise dekret II'nin özünü te~kil eden karar~n
bu sat~rlarda (~ o-~~~ ) yer alm~~~olmas~n~~olanaks~zla~t~rmaktad~r.
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b) Yahut ta yaz~t~m~zda Polykritos'un o~lu onurland~r~lmaktad~r; bu durumda TO.13 IcerpoxXziouç patronymikon'u, onurland~ r~lan
ki~iyi bir di~er ayn~~ad~~ve patronymikon'u ta~~yan ki~iden ay~rmak için
kullan~lm~~~olsa gerektir. Buna göre cümlenin tamamlanmas~~ ~öyle
olurdu:
6&iva IIoX]uxpifrou •ro'~3 'Icerpo—
8[
xcd xpet]cc napz.~.crpg—
[xXcLovç
gyvo ö
~~o [vo
oJG wrX.
Bu Erythrai ailesinden ~imdiye kadar ~u ki~ilerin adlar~~bilinmektedir: (Döpawv 'IcerpoxXciouç (I. Erythrai, nr. 24 ve 25), IIW~xgroç
'Icerpox/cio~.~; (a. e. nr. 24, 2 ve 28), 'IceTpoxViç 41)öpa~i~vo; (a. e. nr.
IIoX~ixpi.7ou
~ 6o, 32). Ayr~ca, a. e. 201 a 2 numaral~~yaz~tta 'Iccrpox
ad~nda biri zikredilmektedir. Bu ki~i, rahiplik makamlar~n~ n sat~~~ na
ili~kin ad~~geçen yaz~tta, Herakleitos'un hieropoioslu~u s~ras~nda
(Engelmann-Merkelbach, s. 296'daki relatif tarihlemeye göre M. ö.
yak. 284-283 y~llar~ nda) Ares'in rahipli~ini sat~n alan ki~i olarak
görünmektedir. Engelmann ve Merkelbach bu ki~ iyi "—der Vater
der Brüder Phyrson 'Icerpo~<XELouç und Polykritos 'IcerpoxXziouç (a. e. s.
299) olarak göstermektedirler. Fakat benim kan~mca, ad~~geçen
ki~inin, ayn~, yani yaz~t~m~zda da ad~~geçen Polykritos'un o~lu olabilece~i olas~l~~~~üzerinde de durulmal~d~r. Çünkü, relatif tarihlenen
284-270 y~llar~~ aras~ndaki zaman fark~ , böyle bir olas~l~~~~akla
getirmeyeeek derecede büyük de~ildir; di~er taraftan Polykritos'a halk
taraf~ndan verilmi~~onurlar~n Agora'da dikili oldu~unu da biliyoruz.
E~er bu varsay~ m kabul edilebilir görünüyorsa, soy çizelgesinin ~u
~ekilde tamamlanmas~~gerekir (kr~. I. Erythrai, s. 268) :
Iatrokles
Phyrson

Polykritos

Iatrokles

Iatrokles

Bu durumda yaz~t~m~z~ n 8. sat~r~n~n tamamlanmas~ :
'Icerpo—
'Ioerpox),55ç floX]uxpi...rou
[xXciou — —
[T~.p.cd.'dan
Bu aç~klama, yaz~t~n 12. sat~r~nda ro3 courp6ç
söz edildi~inden, daha büyük bir olas~l~ kla gerçe~e uygundur. Söz
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konusu baba ise, Polykritos'un babas~~ Iatrokles olmay~p, bizzat
kendisi, yani Polykritos olsa gerektir. Bu varsay~ mm kabulü durumunda
onurland~ rman~n vesilesi, kan~mca, Kek bask~nlar~nda aranmamal~d~r.
Str. 9 xpzi.]cc; 7S0CpclaxAgqvoç(u), kr~. I. Erythrai 34,5:
xpciccç rcocpeicsx.vdca ToZç vTuyxc'cvouc~c].
rcccpxvo = ~rccpecrn~ voç, kr~. E. Schweizer, Grammatik
der pergamenischen Inschriften, Berlin 1898 S. 171. 185.188 ve K.
Meisterhans — E. Schwyzer, Grammatik der attischen Inschriften,
Berlin 1900 S. 174 dn. 1453.
Str. 2-13 büyük bir olas~l~ kla:
eix]övcc xx
v -r-71
[Ccyop87 rcpöç rvcr-r~5Xv~,
rcc(Tpöç ocöTo[5]
[Tcp.cci ziacv d~~vcr ey pcc p.p.v a — —
Bu tamamlama için kr~. I. Erythrai 28, 53-54; buna göre str. 7-13'ün
anlam~~yakla~~k ~öyle olmal~yd~ :
"Halk Meclisi ve Senato, Poly[khares] o~lu Aristokles'in dilekçesi üzerine karara vard~ ; Iatrokles o~lu Polykritos'un o~lu [Iatrokles'in?], maddi vb. yard~mlar~yla ~ehrimize büyük yard~mlar~~dokundu~u için halk kendisine minnettar kal~p bu sebepten metalden bir
heykelini pazar yerine, babas~n~n onurlar~n~n yaz~l~~bulundu~u stellerin yan~ na dikmeye karar verdi — —"
Str. 15 v. d. tamamlama ve anlam için kr~. örne~in I. Erythrai
28, 48 v. d.:
öruc~ç oö'y ö
LCÇcpcci.v7yrca ToZç dcyccOol'ç Töiv Ccv8p&~v x.c'cpc-rccç âUccç ârtoMcp,:g, Tûnc âyoc0-7;c, 8c6x0cc~. xTX.
yahut a. e. 35,8:
örcoç o~3v
p.oç cpccivyrcca Ttl~xT~v Toi.~ç rcpocapougvouç EljEpyvretv T ~~
rtöXtv lil~.c7~v, ?cyccNc Ti)x~, E86x0ccl xTX.
Benzeri, fakat görünü~ e göre, daha uzun bir ifadenin de yaz~t~m~z~n
~~5-19. sat~riar~nda bulunmas~~gerekirdi.
Str. 17 sat~r~n sonundaki aup.94ov sözcü~ünün kullan~m ~ekillerine Erythrai onur yaz~tlar~nda s~k s~k rastl~yoruz; örne~in I. Erythrai
24, 9-1 o : xcci. xa-xi:oç i~.v xcci crug9cp6yro.~ ç T[ç
cpuXcc]x-ç xcci T~T~v

ERYTHRAI POLYKR TOS

1-97

orcXacr~Liv brep.e),(blerav ya da 28, 30: ek TCk 'r(iX PacrtXet aup.cp4ovra
7c6Xv.
yahut ta: 35,7: xal ociyrö &~-~ yycLXaTo cruvawr~.Xi4eo-Oat
15-18.
~t~m~z~n
v.
Bu
örnekleri
de
gözönünde
tutarak
yaz
crupep6vv6~
sat~rlar~ ndaki anlam~n yakla~~k olarak ~öyle oldu~unu söyleyebiliriz:
"— — Halk~n, ~ehrimizin yarar~na çal~~m~~~kimseleri hakk~nca
onurland~rd~~~n~~göstermek amac~ yla, Senato ve Halk Meclisi karara
varmal~d~ r".
Yaz~t~m~z~n sonuç k~sm~ n~~olu~turan sat~rlar~n da keza, Erythrai
Hellenistik onur yaz~tlar~ ndakine benzer bir düzeni olsa gerekti; kr~.
örne~in I. Erythrai 28, 49 V. d.:
W6x0at.
-L-74t Ço~.)X-,71 xai'76.)L 8-;Ip.cot. btaLvcra~. 1-10Xûxgrov 'Ia-rpoxXciou[ç]
xai crrerpav(oaal xpucrioc curecpc'cvot xat ebtövt xaXx'~j~. cipc-~-7ç
x-cX.
52 [gv]zxz xai VOl.Or4 "r7g EL TÖV
ya da a. e. 35, 8 v. d. ve sözcük dizili~i a~a~~~yukar~~ayn~~olan di~er
baz~~yaz~tlar.
Di~er birçoklar~~gibi elimizdeki bu Erythrai belgesi de maalesef
çok küçük bir parça durumunda elimize geçmi~~olup, onur dekretimizin ~üphesiz sebeplerini olu~turmu~~olan politik, sosyal, hatta belki
askeri durumlar hakk~ nda tatmin edici bir bilgi edinmemize olanak
sa~lamamaktad~ r. Muhtemelen stelimizin ba~lang~ç sat~rlar~nda adlar~~yaz~l~~bulunan di~er sayg~n ki~iler hakk~ nda da bilgi edinebilseydik,
bu bizim için ~ üphesiz ilginç olurdu. Bununla beraber, Erythrai'da
sürdürülmekte olan Türk kaz~ lar~n~n parçam~za ya paralel bir metin
ya da tatminkâr bir tamamlama getirece~i ümid olunmaktad~r.

Bellelen C. XLV I, 32

