RHEGION (Kt7ÇÜK ÇEKMECE) KITABELERI
D

Doç. Dr. Z. TA~LIKLIO~LU

1940-1941 y~llar~~ aras~nda Prof. Dr. Arif Müfid Mansel ile Arkeoloji Müzeleri Müdürü Aziz Ogan'~ n sevk ve idareleri alt~nda Türk
Tarih Kurumu hesab~na yap~lan Rhegion kaz~s~~ s~ ras~ nda, Akif
So~uksu'nun çiftli~inde, toprak alt~nda, toplu bir halde bulunmu~~
alt~~ adet stel'i burada incelemek istiyoruz.
Yaln~z, bu stel'lerin do~rudan do~ruya tetkikine geçmeden önce
onlarla ilgili baz~~ mütemmim malümat~~da gözden geçirme~i faydal~~
buluyoruz.
Mevzubahis stel'ler, halen, üzerlerinde envanter numaralar~~oldu~u halde, Istanbul Arkeoloji Müzelerinde muhafaza ve te~hir
edilmekte olup, bundan takriben onbe~~küsur y~l önce, yani 12 Eylül
1942 tarihinde, yukar~da ismi geçen Akif So~uksu taraf~ndan bulunmu~~ve Müzeye nakledilmi~tir 1. Yapt~~~m~z ara~t~rmalardan edindi~imiz malümata göre 2, stel'lerin alt~s~~da Rhegion kaz~s~~civar~nda
ele geçmi~~olmalar~na ra~men 3, kaz~~ buluntular~~ ile hiçbir ilgisi
olmad~~~~anla~~lm~~t~ r. Stel'lerin, bilâhare, kaz~lm~~~bir çukurun taArkeoloji Müzeleri, alt kat, salon (1) Silâhdar A~a buluntular~~bölümü.
1940-1941 y~llar~~aras~nda Aziz Ogan ve Prof. Dr. Arif Müfid Mansel'in
sevk ve idareleri alt~nda Türk Tarih Kurumu hesab~na yap~lan Rhegion kaz~s~na
bilfiil i~tirak etmi~~ve halen müzenin asistanlanndan olan Bn. Zekiye Ba~ak'~n
verdi~i izahattan ve benim de Rhegion'a ve So~ulcsu'ya giderek, bu bölge sakinlerinden çiftlik sahibi Akif So~uksu ile bizzat yapt~~~m görü~meden ve bu iki bölge
aras~nda bilfiil esasl~~tetkikat~mdan sonra, bu stel'lerin Rhegion hafriyat sahas~ndan yaya olarak 25 dakika mesafede, Akif So~uksu'nun çiftlik arazisi dahilinde,
üç dört metre derinli~inde bir çukurun içinden ç~kar~lm~~~oldu~unu tesbit ettim.
Gerek Bn. Zekiye Ba~ak'~n, gerekse çiftlik sahibi Akif So~uksu'nun ifadelerine
göre, bir yap~~münasebetile topra~~n hafr~~ s~ras~nda amelelerin bu sterleri toplu
bir halde bulup, meydana ç~karmalar~~üzerine, Akif So~uksu, vaziyetten derhal
Rhegion Hafriyat Heyetini haberdar etmi~~ve stel'leri heyete göstermi~tir. Hafriyat heyeti idarecileri ve yard~mc~lar~~bu buluntu yerinde incelemelerini yapt~ktan sonra, meydana ç~kar~lan mezkür steller müzeye nakledilmi~tir.
3 L. Robert, (Hellenka Vol. II, s. 156), bu stel'lerin Rhegion kaz~s~~buluntular~~meyan~nda göstermek istemi~~ise de, incelemelerimiz bu ifadenin do~ru
olmad~~~n~~meydana koymu~tur.
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ban~nda toplu bir halde bulunmu~~olmalar~na bak~l~ rsa, bunlar~ n
herhangi bir yap~da veya ba~ka bir ~ekilde kullanmak maksadile,
ba~ka bir yerden buraya getirilmi~~ve bu çukura doldurulmu~~oldu~u
kanaatine var~l~r.
Bu durum a~a~~~yukar~~sabit olduktan sonra, yani stel'lerin d~~ar~dan bir yerden buraya nakledilmi~~bulunduklar~~iyice anla~~ld~ktan
sonra, bu yerin nerede oldu~unu tesbit etmek, kanaatimizce, ön
planda bir mesele olmal~d~r. Zira, stel'lerin alt~s~nda da Dionysos
Kallon için yap~lagelmekte olan âyinlere i~tirak eden cemiyet âzalar~~
taraf~ndan ileri gelen baz~~ kimselerin mensup olduklar~~cemiyete
yapt~klar~~ yüksek insani hizmetlerinden dolay~~tebcil edilmi~~olduklar~~ yaz~l~d~r. Fakat, kitabelerde, mezkûr ~ah~slar~n hangi ~ehrin
vatanda~lar~~olduklar~na dair herhangi kat'i bir mallimat mevcut
de~ildir. Hemen ilave edelim ki, kitabelerde geçen ve tanr~~Dionysos'a verilmi~~olan Kallon s~fat~~ da ayr~~ bir ehemmiyeti haizdir.
Çünkü, bu s~fat, bilhassa yeni ve ilk defa rastlanmakta ve Dionysos'un
di~er s~fatlar~~ aras~nda ~imdiye kadar bir benzeri görülmemektedir.
Bu bak~mdan, bu s~fat~n neden ve ne ~ekilde verilmi~~oldu~unu izaha
çal~~mak da faydadan hali de~ildir. Malûm oldu~u üzere, Grekçede
"güzellik" manas~na gelen bir xc'0,,X0ç kelimesi vard~r. Dionysos'a
verilmi~~olan bu Kallon (K AAAS2 N) s~fat~, ilk bak~~ta bu kelimeden
i~tikak etmi~~görünüyor. Bununla beraber, ayn~~kelimenin bir yer
ismi ile de alakas~~ oldu~u ileri sürülebilir. Nitekim, antik kaynaklardan biri 4 "mutatio Callum" yani "Konaklama yeri Callum" tâbirini
kullanarak, ayn~~ ~ekilde telaffuz olunan bir mevki isminden de bahseder. Mezkûr kayna~a göre, bu mevki, Thrakia'n~n Marmara k~y~lar~nda, Selymbria (Silivri) ile Athyra (Büyük Çekmece) aras~nda
birbirinden onar mil uzakl~kta bir mevkide bulunmaktad~r. Halbuki,
Kiepert'in Istanbul ve civar~na ait paftas~nda 5 Selymbria, Athyra
ve Rhegion gibi Byzantion'a kom~u birçok tarihi Marmara k~y~s~~
~ehirleri gösterildi~i halde, mezkûr mevki ile ilgili herhangi bir kayda
tesadüf edemiyoruz. Bununla beraber, biz, Kallon (K AAAQN Gen.
-S-2 N O E) kelimesile "mutatio Callum" aras~nda yak~n bir münasebet
görüyoruz. ~imdi bu husustaki fikrimizi aç~kl~yahm: Evvela, Kallon
(K A A A S2 N Gen. 4) N O E) kelimesinin gramatikal durumu kita4
5

itin. Antoninianum, 570.
Richard Kiepert, Kart~~von Kleinasien, Ali. Constantinopel.
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belerimizin alt~s~ nda da aç~kça görüldü~üne göre, bu s~fat, d~~~görünü~ü itibarile Ma~ce8Wv (Gen. -6voç) ve nacpXccy6v (Gen. -6vo) ethniklerine benzemekte, ancak onlardan Çekim (Conjugatio) bak~m~ndan farkl~~bulunmaktad~r. Bu itibarla K A AA ÇIN epithet'inin bu
gibi bölge isimlerile kar~~la~t~ r~lmas~n~n do~ru olam~yaca~~~kanaatindeyiz. Burada, bölge ethni~inden ziyade, mukayese imkan~n~~
verebilen ~ehir ethni~ine ihtiyaç vard~ r. Zira, tanr~lar, epithet'lerini
bölge isimlerinden ziyade ~ehir veya mevki adlar~ndan al~ rlar. Izah~m~z~n daha iyi anla~~labilmesi için baz~~uzun telâffuzlu ~ehir ethnik'lerinin • cc ve -G~v ile nihayetlenen k~sa ~ekillerile de kullan~lm~~~
olduklar~na i~aret edelim. Nitekim, -G~v ile nihayetlenen Mwrii~v (Gen.
-Wvoç, Midilli'li mânas~na gelen MuT~krivocioç'un k~sa ~ekli) ile, ActrAv
(Gen. iiivoç, Spartal~~ mânas~na gelen AccxzScc~.g6v~oç'un k~sa ~ekli)
~ehir ethnik'lerini (toponymik'lerini) mezkûr K A AA S-2 N epithet'ine
paralel olarak gösterebiliriz. Bu takdirde, bu toponymi~in ba~lanabilece~i yer isminin ke~fi icabeder. Bunun için de "Callum"
ile K A A A SI N kelimesinin ayniyetini ispata çal~~aca~~z. ~öyle ki,
mevzubahis stel'lerin metinlerinde, Dionysos Kallon âyinlerine i~tirak etmi~~bir dini cemiyetten bahsedildi~i nazar~~ itibara al~n~rsa,
Rhegion dolaylar~nda Dionysos Kallon'a ait esasl~, fakat ihtimal yayg~n bir kült merkezinin mevcudiyeti akla gelir. Amma, elimizdeki
kitabeler, bizi bu hususta kâfi derecede tenvir etmedikleri için,
bugün, mezkûr merkezin yerini tesbite imkân göremiyoruz. Yaln~z,
stel'lerin rekzedilmi~~olduklar~~ tarih M.s. I. as~r sonlar~na rastlad~~~na göre, ~öyle bir mütalaa ileri sürebiliriz. Yukar~da da temas
etti~imiz Callum (=Kc'cXXov) mevkii ile ilgili pasaj, bu tarihten daha
muahhar bir zamanda zikredilmi~~oldu~una göre, ihtimal ilk zamanlarda oldukça yayg~n bir vaziyet alm~~~bulunan Dionysos Kallon
kültünü, daha esasl~~ bir ~ekilde lokalize etmek için, Dionysos'un
s~fat~~olan K A AA f2 N kelimesinin Callum (=K~i»ov) ~eklinde, asl~~
tahrif edilmek suretile, Callum gibi, eskisinden yepyeni bir yer ismi
ortaya ç~kar~lm~~~olabilir; bununla beraber, yegâne antik kayna~~m~z~n tesbit etmi~~oldu~u bu yerin, e~er, bu kaynakta, yani ~linerarum'da bir yanl~~l~k yoksa, ta~lar~n uzak bir yerden, yani Athyra'n~n ötelerinden bir yerden getirilmi~~oldu~unu kabul etmemiz
icabeder. Fakat bununla beraber, kat'i lokalizasyonunun ancak yeni
epigraphik buluntulara intizar etmekte oldu~unu muhtemel görüyoruz.

Z. TA~L~~KLIO~L U

548

KA AA S2 N mevkinin yerini bu ~ekilde tesbit ettikten sonra,
Rhegion kitabelerinin mahiyetini kavrayabilmemiz için, mezkür kitabelerde geçen tepeûç, dcpx.Lcpci~ ç, tcporcovi ve iepop.v4.~~~v'luk gibi dini bir
tak~m vazifelerin manalar~n~n aç~ klanmas~~ icabediyor. Evvela, eski
Grek kültürü ile beraber Anadolu'ya nüfuz etmi~~olan çok tanr~~
kültüne i~ aret edelim. Çok tanr~~ kültü, Anadolu'da, yer yer epey
faaliyetler göstermi~~oldu~u halde, yerli Anadolu kültleri üzerinde
senelerce pek fazla müessir olamam~~t~ r. Nitekim, Romal~lar bu
memleketi kendi hâkimiyetleri alt~na ald~ klar~~ devirlerde dahi, yerli
Anadolu dininin çok sa~lam temeller üzerine kurulmu~~oldu~unu
görmü~lerdi 6 . Eski Anadolu halk~~ dindard~. Küçük büyük her türlü
cemiyetleri münhas~ ran dini esaslar üzerine müessesti. Anla~~ld~~~ na
göre, düzen tamamile dini sultaya dayan~yor, mabet her ~eyin üstünde esasl~~bir kuvvet addediliyordu. Mesela ortas~ nda tap~na~~~
bulunan küçük bir mukaddes sahay~~ ele alal~m. Bu mukaddes saha,
irili ufakl~~bütün müesseselerile, rahip ve rahibelerile sars~lmaz bir
varl~ k halinde olup, düzen içinde ya~ay~ p duruyordu. Zira, o zamanlarda böyle bir temel üzerine kurulmu~~bulunan Devlet tamamen
dini ve tam mânasile theokratik bir mahiyet ta~~hyordu 7. Mesela,
Anadolu'nun me~ hur tarihi Pessinus ( Ilccratvo, - oi3vroç ) ~ehrini
zikredebiliriz. Bu ~ehir, Gal lakapl~~ rahiplerile kendi mukaddes
sahas~~içerisinde muazzam bir kuvvet te~kil ediyordu. Buna muvazi
olarak, Anadolu'nun di~er bir dini merkezi olan Ephesos da ayn~~
mânada kurulmu~~bir ~ehir olup, muazzam mâbedile heybetli bir
manzara arzediyordu. Burada da rahibin salâhiyetleri sonsuzdu; ve
tanr~çan~ n arzu ve emirleri halka ancak bu mutlak kuvvete sahip
rahip ve rahibeleri vas~tasile ula~abiliyordu. Tap~nak, vewxöpoL,
iep6&)uXot, gibi din adamlarile ve di~er dini müesseselerile
tam mânasile dokunulmaz bir metroon'du 8. Halbuki, eski Grek'lerde
de, Roma'da da din ikinci planda geliyordu. Devletin theokratik
bir manas~~ yoktu.
Anadolu'da, Grek kolonizasyonunu müteakip, mabedin bu
manadaki otoritesi daha çok kuvvetlendi. Ayr~ca, rahibin mevkii
Victor Chapot, La Province romaine, Paris 1904, S. 395 v.d.
Z. Ta~l~kl~o~lu, Tanr~~Apollon ve Anadolu ile münasebeti, Istanbul 1954, s. 56.
Victor Chapot, göst. yer.
8 Ksenophon, Anab. V. 3, ~~ -13; Strab. XII. 2, 3 (535) ; Kr~. Victor Chapot,
ayn~. es., s. 395; Z. Ta~l~kho~lu, ayn. es., s. 55, 56.
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k~ ral~ n üstüne ç~ kt~~~~gibi, bu siyasi nüfuz, bilhassa, memleketin
k~ rallar~~ veya k~ ral hanedamna mensup olanlar~~ taraf~ ndan da takip
edilme~e ba~land~. Bu meyanda, baz~~ ~ehirlerin muhtar bir idareyi
benimsedikleri görüldü. Ayr~ca, bu türlü ~ehir hükümdarlar~~ da eski
ba~rahip (cipxicpciir,) lerin ananelerini ya~atmak maksadile gene onlar
gibi mukaddes bir cemaatin ~efli~ini deruhte etmek ve çok geni~~
arazi parçalar~ na hükmetmek gâyesini güttüler. Nitekim, bir ba~rahip gibi hükümdarl~ k etmek ananesi Anadolu'da uzun müddet
devam etmi~tir. Bu otorite mevzii olarak bir k~s~m yerlerde bir müddet daha kalabildi ise de, zamanla tatbikattaki k~ymetini kaybetmi~~
ve nazari olarak devam etmi~ tir. Bunun üzerine eski dini sultan
sembolik bir mahiyet alm~~~ve bunun neticesi olarak da yerini "sene"ye
devretmi~tir. Bu suretle mevzubahis olan "sene" bu dini sultan~n bir
eponym'ü (nd~vul~oç) olarak kabul edilmi~tir. Bunun manas~~büyük
olup, theokratik bir karakter ta~~maktad~ r. Bu bak~mdan, eski dini
sultay~~ yadetmek ve dolay~sile bunu ya~atmak ancak ba~rahip veya
rahibin ismini zikretmekle kaim idi. Bu meyanda IsponoLöç'luk ve
Ispot.~v4.6~v'luk gibi daha bir tak~m dini vazifeler de vard~. Gerek
hieropoios'luk ve gerekse hieromnemon'Iuk birçok Grek ~ehirlerinde
dini evamiri tatbik ile mükellef bir tak~m din adamlar~n~n gördü~ü
vazifelerdi 9.
Hi er o poi os 'lar~n gördükleri vazifeleri iki k~s~mda mütalaa
edebiliriz. Bu vazifelerden birisi, rahiplerle i~birli~i yapmak, tap~na~~n idaresile me~gul olmaktan ibaretti. Delos Apollon tap~na~~~
hieropoios'lar~~bu neviden memurlar olup, vazifeleri daimi idi ve
say~lar~~da dördü tecavüz etmezdi. Bunlar tanr~ya ait kültü icra ile
mükellef olup, tanr~n~ n emvalini idareye memur idiler w. Vazifelerden ikincisine gelince, her y~l yeniden seçilen dini memurlara
terettüp ediyordu. Bunlar, tanr~n~n ~erefine tertip edilen dini ~enlikleri idare ederler ve ayr~ ca kurban merasimlerine de nezaret ederlerdi. Mesela, tanr~ça Athena ~erefine tertip edilen Pan a t hen aia
~enliklerindeki dini merasimi bu cins memurlar~ n sevk ve idare ettikKr~. J. Oehler, "Hieropoioi" mad. RE cilt VIII, 2, 1583 v.d.; Kr~. Hepding, "Hieromnemones" mad. RE cilt Viii, 2, 1490 v.d.; Kr~. Oxford Classical
Dictiona, "Delos" mad., parag. 3. s. 261; ayn. es. "Hieromnemones" mad. s. 426.
10 BCH. X, s. 461 v.d.; XIV, s. 389 v.d.; Pierre Lavedan,
Dictiormaire IllustrE
de la mythologie et des antiquitEs grecques et romaines, "Hieropes" mad. s. 423; Oxford
Classical Dktionary, "Delos" mad. parag. 3. s. 261.

550

Z. TA~~LIK LIOGLU

lerini ve kurban merasimini ifa eylediklerini görüyoruz; bunlar~n
say~lar~~on kadard~~ii.
Hier omn e mon'Iuk vazifesine gelince, bu daha ziyade yar~~
siyasi, yar~~ dini mahiyette olup, konfederasyon halinde birle~mi~~
Grek sitelerinin gönderdikleri murahhas heyetlerinin (ol 'Ai~.cin~er(ovEç
bilâhare ol 'Agept~er'.)ove) akdettikleri içtimalara kat~l~rlar ve bir y~l
için intihap olunurlard~. Bunlar, önceleri, bilhassa Delphoi tap~na~~n~~
idare etmek ve tap~na~a ait serveti korumakla vazifeli idiler. Fakat,
bilâhare, bilhassa dorik ~ehirlerde, mesela, Byzantion, ~ssa ve mevzumuz olan Rhegion'da, Rhodos arazisine dahil memleketlerde hi e romnemon'Iuk bir nevi ~ehir memurlu~u vaziyetinde idi".
Hemen ilave edelim ki, Romal~lar devrinde, eski mânada bir
tap~na~~n mevcudiyetini dü~ünmek do~ru olmaz. Romal~lar, o eski
te~kilat~~tamamile de~i~tirmi~lerdi. Tap~nakta eskisi gibi, yani eski
mânada bir rahip veya bir ba~rahibe rastlamak imkan~~yoktu; çünkü,
eski mânada bir ba~rahip yerine, Roma devrinde, her y~l yeni intihap
olunanlar~na rastlan~r ve vazifeleri de sadece sembolikti 13; mesela,
bu devirde Ephesos'taki Artemis tap~na~~n~n hem maddi hem de
manevi idaresini ifa etmekle mükellef bir Mey4uCoç'a 14 rastlanmaz.
Bu devirde, tap~na~~n para i~lerini tedvire ba~rahip veya rahibeler
de~il, hieropoios'lar memur idiler. Tap~na~~n hazinesi, tanr~çan~n
manevi himayesine terkedilmi~~olup, devletin, ~ehrin hazinesi telâkki
ediliyordu 15. Esasen, baz~~yerlerde tap~na~~n rahiplik makam~m i~gal
etmek plutarkhia (servet) ile yani tanr~~veya tanr~çamn ~erefine
icra edilen ~enliklerin bütün masraflar~n~~üzerine almakla ancak
temini mümkündü".
n Dem. XXI, 115; IG. Vol. I, Edit. Min. kit. 304 st. 6: xa~' iv~can6v, st. 27:
'~cti~r.X6a0tov rç ~rognik; Kr~. BCH. X, s. 474; J. Oehler, "Hieropoioi" mad.
RE. cilt VIII, 2, 1583.
1S Oxford Cassicar Dictionary, "Hieromnemones" mad. s. 426; Kr~. Fraser
and G. E. Bean, The Rhodian Peraea and 'dards, Oxford, 1954, s. 13, 19; Kr~. A.
Müfid Mansel, Belleten, cilt XXI, s. 83 (Temmuz 1957), s. 401.
CIG. 2955, 2986, 3003; Kr~. Victor Chapot, ayn. es. s. 399.
14 Ksenoph. Anab. V, 3. 6; XIV, t. 23 (641); Plut. Moralia, 58 d.; Kr~. Z.
Ta~hkho~lu, ayn. es. s. 56; Kr~. Victor Chapot. göst. yer.; Kr~. BCH. XI, 1887,
s. 85 v.d.
16 Victor Chapot, Ost. yer.
1. Z. Ta~hkho~lu, ayn~. es. s. 56; Victor Chapot, göst. yer; Kr~. BCH. XI, 1887,
s. 85 v.d., s. 146, No. 46; 147; s. 5-37; S. 29, No. 42; s. 31, No. 4.4; CIG. 2953b.
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Rhegion kitabelerinde Dionysios o~lu Dionysios'un yirmibirinci
defa hi e r op oios'Iuk yapt~~~~ve fakat bu vazifelerin bir defas~~müstesna, yirmi defas~n~, masraf kendisine ait olmak üzere, görmü~~oldu~u kayd~~ mevcuttur". Bu da, kitabe Roma devrine ait oldu~una
göre, bu devirde, eski mânada bir tap~nak hizmetçili~inin çoktan
terkedilmi~~oldu~unu gösteren di~er bir misal addedilebilir. Filhakika Roma devrinde bu dini vazifeler senelik olup, uzun müddet
muhafaza edilemezdi. Ancak nadir vakalarda iki y~l üstüste ayn~~
dini hizmete müsaade edildi~i vaki idi. Bu yüzden, kitabelerde,
umumi olarak, birinci, ikinci, üçüncü v.s, defa kayd~~geçer". Bütün
bu sayd~klar~m~za Rhegion kitabelerinde aynen rastl~yoruz. Nitekim
Rhegion kitabelerinin (1 ve 2) numaralar~nda geçen ~•cl tepogvdcgovoç
Aop.~.v.avoi3 KaIcrapoç SePaaTof$ repl~ccvmoi; -rf) e' p:rpobç Boanopfou
ibaresinden, imperator Dornitianus'un be~inci defa hi er om nem onluk vazifesini kendi bütçesinden, yani ~ahs~na ait mâbedin veznesinden ödemeyi (herhalde halktan bu vazifeyi yapacak bir zengin
bulunmad~~~~için) deruhte etti~ini anl~yoruz.
~ . Env. No. 4796 (Res. I):
Foto~raf~ndan da anla~~laca~~~üzere, yukar~dan a~a~~ya do~ru
hafifçe geni~leyen, ho~~görünü~lü, iki akroter'li bir stel'dir. Bu stel'de
üst k~sma yak~n kesiminde 16 x34 sm. ebad~nda ve 2 sm. derinli~inde
kaz~larak çukurla~t~r~lm~~~bir dikdörtgen içinde, kabartma halinde
bir sehpa tasvir edilmi~~olup, iki yan~nda yukar~ya do~ru birbirine
kavu~ur vaziyette birer palm (hurma dal~) vard~r. Dikdörtgenin gene
içinde fakat sa~~taraf~nda iki zeytin dal~ndan bükülmü~~bir çelenk
görülür. Dikdörtgenin üst ve alt k~sm~na, ba~l~~~~ile beraber, üç satr~~
üstte, dokuz satr~~da altta olmak üzere, on iki sat~ rl~k Grekçe kitabesi
mütevazin bir ~ekilde yerle~tirilmi~~bulunmaktad~r.
Stel'in ebad~na gelince, yüksekli~i ~~to sm., geni~li~i yukar~dan
a~a~~ya do~ru kal~nla~t~~~~için, en uç k~sm~~44 sm., en alt k~sm~, yani
kaidesi 47 sm., kal~nl~~~~ 12 sm., dikdörtgenin üst k~sm~na dü~en ilk
üç sat~ r~n harf yüksekli~i 20 sm. ve alt~na isabet eden mütebaki
sat~ rlann harf yüksekli~i ise 15 sm. olup, apices'lidir. Ta~~n cinsi
mermerdir. Kitabesi umurniyetle iyi muhafaza edilmi~tir. Yaln~z
17
18

K~~, yukar~da s. 18, kit. 4 ye s. 19, kit. 5.
Kr~. yukar~da S. 13, kit. 2:
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sondan iki sat~ r oldukça a~~nm~~~ve silik oldu~u için, çözülmesi güç
olmu~tur.
'Aya% Tûy:n
'E~zi tEpogvdcgovoç
Aog~T~.ocvoi3 Kociacepo
(iki çelenk kabartmas~)
.:e[3(xaTor) repp.ocvtxo5
Td e' i~.lvör, Boo-nopiou
ol p.,:~crT3CL ALovou
KAAAQN0Y, El:EipAcr~v
Tdv ei)epyT-T, ocu-c
xzi yugvacrbcpxov To1390v AtoM~ pou 11)LXoxTepilatç yup.votatapxl)crocvrz noXuTeXcT~ç xcel.
Tercümesi: Domitianus Caesar Augustus Germanicus 5. hieromnemon'lu~unu ifa etti~i senenin Bosporios ay~nda, Dionysos Kallon myster'lerine (âyinlerine) i~tirak eden cemiyet âzalar~, kendi euerget'leri ve gymnasiarkh olmu~~olan philokterea ( pkyle' sine mensup) Diodorus'un o~lu Rufus'u,
gymnasiarkh vazifesini bihakk~n ve cömert bir ~ekilde gördü~ü için, tebcil
etmi~lerdir.
Asl~nda ta~a bak~ld~~~~zaman, son iki satr~n ba~~k~s~ mlar~n~n
ç~plak gözle okunamad~~~na i~aret etmi~tik. Halbuki, kitabenin
estampaj~n~~ald~~~m~z zaman, bu silik yerlerin ümit verici oldu~unu
gördük. Sondan birinci sat~ r~n ilk iki harfinin TA oldu~unu estampaj ianesile tesbit ettik. Esasen TA harflerinin devam~n~~ ta~tan da
tesbit etmek mümkündü.
Di~er taraftan, sondan ikinci satr~n ba~~taraf~n~~estampaj yard~mile PHAZ ~eklinde tesbit ettikten sonra, bunun eksik taraf~n~~üst
satr~n son k~sm~nda bulunan ve gayet aç~ k olarak okunabilen hecelerle birle~tirilerek (DIAOKTEPHAZ ismini tesbit etmi~~olduk ki, bu
isim, Diodorus o~lu Rufus'un nereye, yani, hangi phy le'ye mensup
oldu~unu göstermektedir. Hocam~z say~n Prof. Dr. Arif Müfid
Mansel, Belleten de "~stanbul Tersanesinde bulunan bir lâhit ve bir Istanbul lâhitler gurutu hakk~nda ara~t~rmalar" ad~~ alt~nda yay~nlad~~~~bir
makalesinde Kalkhedon phyle'lerine temas etmi~~ve bu arada bize
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bu ismin bir de paralelini vermi~~bulunmaktad~ r 19 . Yaln~z, mezkür
ismin bizimkinden fark~, sondan üçüncü hecesinin TE yerine T O
olarak yaz~lm~~~bulunmas~d~r. Grekçe'de her ne kadar K TOP kökü
ile ba~layan bir kelime mevcut de~ilse de, her iki kitabede de bu
T E ve T O hecelerinin, yaz~l~§ bak~m~ndan, çok okunakl~~ ve aç~k
olu~lar~, bu ismin hakiki ~eklinin üçüncü bir benzerine rastlan~ncaya
kadar, me~kûk kalmas~da sebep olmaktad~r. Bu itibarla ayn~~ismin
üçüncü hecesinin K TOP yerine KTEP olmas~n~n —ki bu kökle
ba~ layan Grekçe kelimeler oldukça mebzuldür— daha do~ru oldu~unu
kabule mütemayiliz.
Bu k~sa izahattan da anla~~aca~~~veçhile, mevzubahis ismin
hakiki ~eklinin D IAOK TOPH A de~il, bilâkis, bizim kitabemizde
mezkür (DIAOK TEPHA 20 olaca~~~kanaatindeyiz.
Maamafih birbirlerine bu kadar çok benzeyen ve ba~ka hiçbir
yerde geçmeyen bu phyle'lerin ayn~~ oldu~unu kabul etmek herhalde
yerinde olur.
Prof. Dr. Arif Müfid Mansel mezkür makalesinde yukar~da
ismini verdi~imiz Philoktorea Phyle'sile beraber ayn~~Çemberlita~~lâhdi üzerinde bulunan ve bir Krateinea phyle'sinden de
bahsetmekte olan bir kitabeyi daha ne~retmi~tir 21 . Say~n Profesörün
i~aret etti~i üzere, bu Krateinea phyle'si, Bechtel'in eski bir
ifadesine dayanarak, Kalkhedon ~ehrinin phyle'lerinden biri olarak
kabul edilmi~tir 22 . Nitekim, bizim burada incelemkte oldu~umuz
Rhegion kitabeleri, bize bu hususta daha ayd~nlat~c~~mahiyette bir
bilgi vermektedir. Hocam~z~ n bu makalesinde geçen gerek Krateinea, gerekse Philoktorea phyle'lerini, Kalkhedon'dan ziyade
1° Arif Müfid Mansel, Belleten cilt XXI, say~~ 83 (Temmuz 1957), s• 404';
`130139oç 'ArroXXovfou/0001/40x.roplIaç/xer-rat C4)actc/1-r~l te' l~.:~jvccç 1:171)µ4« 86u/Tiacrocpec.
2° Kr~. K. Hanell, Megarische Studien (Lund 1934), s. 142- ~~44 : Vaktile
11)tXoserorirc ~ekli okunmu~~ise de, bunun, Arif Müfid Mansel'in ne~retti~i kitabeden yanl~~~oldu~u anla~~lm~~t~r.
21 Arif Müfid Mansel, Belleten cilt XXI, say~~83 (Temmuz 1957), S. 5o4b:
Hek~G~v 'A~roXX(48d~ pou Kgereoriletç / C~5c~ct grr) t~ s' / fitusi;) >tat totç / s6cvoLç rv
aopbv / xcereaxeticcacc / ppc:~ csecru.
22 F. Bechtel, Sammlung der Griechischen Dialektinschriften (Göttingen 1884)
3053: Yani "bu kitabede geçen phyle isimlerine, bir Ermeninin kopye etmi~~oldu~u ve bilâhare bana Prof. Mordtmann'~n verdi~i geç zamana ait bir kitabenin
natamam bir kopyesinde geçen Krateinea ve Kephalea gibi iki phyle ismini daha
ilave edebilirim".
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Byzantion'a ba~lamak, kanaatimizce daha isabetli olacakt~r. K ra t ein ea phyle'si, say~n Profesörün ne~retti~i ta~~bulununcaya kadar
ancak yukar~da (Not 22)de bahsetti~imiz Bechtel'in ifadesinden bilinmekte idi. Fakat, ~unu da söylemek laz~md~r ki, bu phyle'yi ihtiva
eden mevzubahis kopya ~imdiye kadar ne~redilmedi~i gibi, onun
hakk~nda herhangi bir mahlmat da mevcut de~ildi. Esasen, bu ilk
kopyay~~yapan Ermeninin ismi de bilinmemektedir. Yaln~z, tarihi
için bir "geç" kayd~~zikredilmi~tir. Bu yüzden, o zaman bu hususta
verilen bilgi bizi tatmin etmekten uzakt~r. Prof. Arif Müfid Mansel,
Çemberlita~~lâhdinde geçen ~ah~slar~n, yani Rufus ile Peison'un,
Kalkhedonlu oldu~unu söylemekle lahdin Kalkhedon'dan Byzantion'a nakledilmi~~oldu~unu kabul etti~i anla~~l~yor. Çünkü, eski bir
kaideye göre, phy le isimlerinden yap~lan Ekad ile yaln~z o phyle'nin
mensup oldu~u ~ehir halk~n~n adland~r~lmas~~ve bilakis yabanc~lar~n
bu haktan faydalanam~yarak, ait bulunduklar~~ ~ehrin ismile ça~~r~lmalar~~ ~artt~. Bu itibarla, Çemberlita~~lahdinde geçen ~ah~slar~n,
yani Rufus ile Peison'un, mensup olduklar~~phy le isimlerile adland~r~ld~klar~~için, ta~~hakikaten Byzantion'a ait ise, Kalkhedon'Iu
de~il, Byzantion'Iu olmalar~~icabeder. Di~er taraftan, bu iki ~ah~s,
yani Rufus ile Peison, Kalkhedon'Iu olsalard~, Byzantion'da onlara
Philoktorea'll ve Krateinea'll de~il, yabanc~~olduklar~~gözönünde
tutularak, Kalkhedon'Iu (KrxXxot86vtot) tesmiye edilmeleri laz~m gelirdi. Halbuki, ta~ta her ikisinin de phyle isimlerile tesmiye edildiklerine bakacak olursak mezkür ~ah~slar~n Byzantion'Iu ve mensup
olduklar~~phyle'lerin de birer Byzantion phyle'si oldu~u neticesini
ç~karabilifiz. Di~er taraftan, Krateinea ile Philoktorea phyle'lerinin Kalkhedon'a ba~land~~~~kabul edilerek o takdirde ismi geçen
kaidenin hilafina olarak Byzantion'da iki Kalkhedon'Iumm phyle
isimlerile tesmiye edildi~ini kabul etmi~~oluruz ki Kalkhedon'dan
uzak olmas~na ra~men, Rhegion'da da, yeni vaziyete göre, ayn~~hal
tezahür etmi~~bulunur, bu suretle de hakikat pay~~azalm~~~olur. ~u
halde, hem Rhegion civar~ndaki ta~ta geçen Philokterea phyle'sinin hem de Çemberlita~~lahdi Philoktorea's~n~n bir Kalkhedon
phyle'si de~il, bir Byzantion phyle'si olmas~~akla daha yak~n
görünüyor. Bu yeni vaziyete göre, Kalkhedon'da ~~7, Byzantion'da
(~ ) tane de~il, Kalkhedon'da (~ 5), Byzantion'da ise (3) tane phyle
olaca~~~meydana ç~kmaktad~r. ~öyle ki, Bechtel vaktile, içinde Kalkhedon phyle isimleri geçen kitabeleri yay~nlarken, Byzantion phyle'•
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lerine hiç temas etmemi~tir. Ve onun bu hareketini de makul kar~~lamak yerindedir. Zira, Byzantion'a ait p hy 1 e isimleri o zaman
henüz bilinmiyordu. Halbuki, bilâhare, L. Robert ve daha sonra
Prof. Arif Müfid Mansel Byzantion'a yahut da Perinthos'a ba~lanabilen BotOwvfjoc ad~nda yeni bir phyle'nin mevcudiyetinden bahsetmi~lerdir 23. Bu suretle, Byzantion'da phy le mevcudiyeti meydana
ç~km~~~oluyor. Biz bu adede iki yenisini daha ilave etmek suretile,
Byzant~on'da p hy le say~s~n~~üçe yükseltmi~~bulunuyoruz.
imperatorluk devrinde, Byzantion civar~nda bulunan bütün
küçük ~ehirler müstakil de~illerdi. Mesela, Selymbria bu devirde
Byzantion'a yahut da Perinthos'a ba~l~~bir xc's.)1.01 vaziyetinde bulunuyordu". Merkeze daha yak~n olan Rhegion da ayn~~derecede bir
küçük ~ehir oldu~u için, onun da Byzantion'un bir xd~ i~4si olmas~~
icap eder. Binaenaleyh, Ph ilok t ere a Phyl e'sini Kalkhedon'dan
ziyade Byzantion'a maletmek kanaatimizce daha do~ru olacakt~r.
Bundan netice olarak Rhegion, bu tarihte müstakil bir ~ehir
de~il, Byzantion'a ba~l~~bir kasaba veya köy (xiog-,1) oldu~u anla~~lmaktad~r.
2. Env. No. 4797 (Res. 2):
Stel dikdörtgen ~eklinde olup, iki akroter'lidir. Üst k~sm~~ ortas~nda 18x 3o sm. ebad~nda ve 2 sm. derinli~inde kaz~lm~~~bir dikdörtgen içinde, kabartma halinde iki çelenk tasvir edilmi~tir. As~l
ta~~n ebad~nda gelince, yük. 86 sm., gen. 59 sm., kal. 12 sm., harf
yüksekli~i ~~o mm., cinsi mermerdir.
Ta~~n kitabesi, çelenkleri ihtiva eden dikdörtgenin üst ve alt~na
doldurulmu~~durumdad~r. Dikdörtgenin üstüne üç ve alt~na da alt~~
sat~r isabet etmek üzere, ta~~n dokuz sat~rl~k bir kitabesi mevcuttur.
Kitabenin yaz~lar~~bundan önceki gibi, itinal~~ve güzel yaz~lm~~~olup,
harf uçlar~~da apiceflidir. Yaz~lar yukar~dan a~a~~ya do~ru her
satr~~ aç~k ve okunakl~d~r. Yaln~z, sondan ikinci satr~n ba~~k~sm~ndan
itibaren sonuna do~ru satr~~takip ettikçe, harflerin hemen hepsinin
silinmi~~hale geldi~i ve ç~plak gözle okunam~yacak bir durum arzetti~i mü~ahede olunur. Bu bak~mdan, bu sat~rlar~n çözülmesinde hayli
u~ra~~lm~~~ve bilhassa sondan ikinci satr~n orta k~sm~nda bulunan
" L. Robert, Hell. II, s. 61-63; A. Mtifid Mansel, Belleten, cilt XXI, say~~83,
s. 400-401.
24 L. Robert, Hell. II, s. 64.
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xctOz[ZN kelimesinin okunmas~ndan sonrad~r ki, kitabenin hakiki
mânas~~verilebilmi~tir.
'Aya%
'En1 iepoptigovoç A01.LLTLCCV0i3
Kcdaixpoç Eepacrroi>. repwx(Çelenk kabartmalar~)
sitxc~i.3 "Ct/ c' 1.~~jvb[ç] Bo[cr]noptou
ol g~ience~~ALovûcsou KAAAfINOE
tglcrocv Eov Ao»,tatç
Ka-cûXk~g lepavrei)accv-roc
~ri g'r/1 B' xotOiMÇ Xavnp<74
Kat x«)g.
Tercümesi: Domitianus Caesar Augustus Germanicus, be~inci hieromnemon'lu~unu ifa etti~i senenin Bosporios ay~nda Dionysos Kallon myster'lerine (dyinlerine) i~tirak eden cemiyet dzalan, arka arkaya iki y~l parlak
bir ~ekilde ve bihakk~n rahiplik ödevini ifa etmi~~olan Lollia Catulla'n~n o~lu
Semnos'u tebcil ettiler.
iptidai kavimler aras~nda metronymik (mader~ahi) sisteme
ba~l~~aile tipi oldukça yayg~n idi. Halbuki Yunan ve Roma devrinde
bu tip ailelere pek nadir rastlan~r. Nitekim, Herodotos 25 Lykial~lardan bahsederken, onlar~h baba ismile de~il de, anne ismile ça~~r~ld~klar~n~~ söyler. Yunanistan ve Roma'da pek az görülen bu âdetin
Herodotos zaman~nda hâlâ devam etmi~~olmas~~cidden enteresand~r.
Binaenaleyh, Yunanl~lar~n ve Romal~lar~n çoktan terketmi~~olduklar~~bu âdeti, Lykia'Illar~n daha bir müddet hatta Hellenistik ve
Roma devrine kadar dahi devam ettirdikleri malûmdur. Bunu da
Lykia arazisinin di~er memleketlere bak~~, gerek iç ve gerekse kom~u
sahil memleketlerine nazaran sarp da~larla çevrili bulunmas~na atfedebiliriz. Bu bak~mdan, bu memleket ahalisi, kendi hususi adet ve
ananelerini, iptidai de olsa, uzun müddet muhafaza etmi~lerdir.
Binaenaleyh, metronymik âdetin bu memlekette Herodotos devrine kadar gelmi~~olmas~~tabii görülebilir. Hatta, bu m~ntakalarda
ck geçmi~~bulunan baz~~kitabeler dahi bu hususu teyid eder mahiyettedir 38. Halbuki, di~er milletler mesela, Yunanl~lar ve hattâ
Herold I, 173.
II, 176b (Sidyma): Nc~~dmc AcaXaç; CIG. 4.3ooe (Antiphellus):
JHS. VI (1885) 357, No. 122 (Aptriae)
.r-T) rrevOep~~[Z]o~o(p.11 1.1.)yrpç
Atip. A~ov~Sa~oç Alip.2[1]vE-r~x 'Airepket•rriç; BCH. XVIII (1894) 326 v.d. No. ii
(Aperlae): ‘Plyrop~xbç Ep~rt.8acmc 'Arrep>,etr~s.
is TAM.
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Romanlar bu âdeti çoktan terketmi~lerdi. Bununla beraber, arada
s~rada bu gibi âdetlerin tezahürüne de ~ahit oluyoruz. Mesela, anne
ismile ça~~r~lan bir Grek veya Roma'l~n~n ~üpheli göründü~ü çok
vakidir. Kitabelerde bu gibi kimseler, yani baba ismi me~kük kalm~~~
insanlar için (icalpsou ~rcerp6 kayd~~ vard~. Bazan zengin bir aile k~z~ndan do~an çocu~un babas~, servet azl~~~~dolay~sile, anneye nazaran
daha dün bir mevkiye sahip bulunursa, bu takdirde, bu çocuk baba
ismile de~il de anne is~nile ça~~r~l~rd~. Rhegion kitabelerinde geçen
AoXXiccç Kcerak~g ifadesinden bu iki manay~~ da ç~karmak belki
do~rudur. Sernnos, zengin Quintus'un ya me~ru, yahut da gayri
me~ru torunudur. Yaln~z ~unu tebarüz ettirelim ki, hemen hemen
burada sundu~umuz bütün kitabelerimizde, bu kad~n~n, yani Lollia
Catulla'n~n, ya kendi, ya karde~i Diodorus'un, yahut da mevzubahis
Semnos'un ad~n~n geçmi~~bulunmas~~ —ki bu kitabeler birer ~eref
kitabesidir ve zenginlikle ilgilidir— son fikri benimsememize daha
çok yard~m etmi~tir.
Muhteviyatlar~ndan da anla~~laca~~~üzere, gerek bu ve gerekse
bundan önceki kitabe, imperator Domitianus'un zaman~nda, yani
M.s. 81-96 y~llar~~aras~nda yaz~ lm~~t~r. Yaln~z, (~~ve 2 No.) kitabelerde imperator Domitianus'un Rhegion'da hieromnemon'luk vazifesini görürken l'Epp.ocvtxdç ünvan~n~~da ta~~m~~~bulunmas~, bu tarihin
daha sarih olarak tesbitini mümkün k~lmaktad~r. Mali:1m oldu~u
üzere, Domitianus, l'epgavw6ç ünvan~n~~ M.s. 83 y~l~~sonunda veya
84 ba~~nda alm~~~oldu~una göre, bizim kitabelerimizin bu tarihten
daha sonraki y~llarda yaz~lm~~~olduklar~~ anla~~lmaktad~ r. ~unu da
ilave edelim ki, bu iki kitabede de imperatorun bir hi e r o mn e mon'luk vazifesi mevzubahistir. Bu vazifenin her iki kitabede de ayn~~
tarihte ve ayn~~devrede, ayn~~ ~ah~s, yani imperator Domitianus
taraf~ndan görülmü~~oldu~u kayd~n~n geçi~i, bizim, tetkik edece~imiz
di~er dört kitabenin tarihlendirilmesi hususunda da i~imizi bir hayl~~
kolayla~t~rm~~t~ r. Bir defa, bu iki kitabenin ayn~~ tarihte yaz~lm~~~
oldu~u keyfiyeti tesbit edildikten sonra, bu kitabelerde geçen, mesela
birincisinde Diodorus, ikincisinde ise Lollia Catulla isimlerinin, biraz
sonra ele alaca~~m~z di~er dört kitabede de paralellerinin bulunu~u,
yani tebcil maksad~~ile bu ~ah~slar~n tekrar orada da geçmi~~olmalar~~
ve bilhassa bu iki ismin ayn~~babadan do~mu~~çocuklar olarak ince-
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liyece~imiz bütün kitabelerde gösterilmi~~bulunmalar~ , bu kitabeleri, az bir farkla da olsa, ayn~~zamana ba~lamay~~ve tarihlendirmeyi
mümkün k~lacakt~ r. Hele alt~~kitabede de geçen bu ~ah~slar~n bir
~eceresini yaparak, ~ematize edecek olursak, aralar~nda birbirlerile
olan yak~n ba~l~l~k ve akrabal~ k derecelerini çok daha vaz~h ~ekilde
gösterebiliriz; ~öyle ki:
QUINTUS

Lollia Catulla
(kit. no. 4 ve 5)
Semnos
(kit. no. 2 VC 5)

Diodorus Stalia Prima
(kit. no. 3)
Rufus
(kit. no.

t)

~ematik olarak yap~lan bu izahattan da anla~~laca~~~üzere,
elimizdeki kitabelerde geçen ~ah~slar~n Quintus ailesi çocuklar~~ oldu~unda hiçbir ~üphemiz kalmam~~t~r.
Kitabeleri ne ~ekilde tarihlendirdi~imizi, ~ematik olarak gösterdi~imiz Quintus ailesi ~eceresini ele alarak belirtme~e çal~~al~m:
( ~ ) ve (2) numaral~~kitabelerde Quintus'un torunlar~~olan Diodorus
o~lu Rufus ile Lollia Catulla o~lu(?) Semnos, mensup olduklar~~
cemiyete yapm~~~bulunduklar~~yüksek hizmetlerinden dolay~, imperator Domitianus'un 5. h i er omn em on'Iu~u zaman~nda tebcil edilmi~~olduklar~~ kayd~~ geçmektedir. (3), (4) ve (6) numaral~~kitabelerde
tebcil edilen ~ah~slar ise, yani Diodorus ile k~z karde~i Lollia Catulla,
Quintus'un çocuklar~~olduklar~ndan, isimlerini ta~~yan kitabelerin
rekzedili~~tarihleri (1) ve (2) numaral~~kitabelerin dikili§ tarihlerinden
ancak bir nesillik bir zaman farkile daha erkene gitmi~~olmas~~icabeder ki, bu da 20-25 seneyi geçmez. (5) numaral~~kitabeye gelince,
bu da, evvelce bahsetmi~~oldu~umuz (2) numaral~~kitabede geçen
Lollia Catulla'n~n o~lu(?) Semnos'un nam~na rekzedilmi~~oldu~u
için, onunla a~a~~~yukar~~ ayn~~ zamanda dikilmi~~bulundu~unu kabul
edebiliriz
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3. Env. No. 4795 (Res. 3) :
Stel oldukça büyüktür ve ~eklen de muntazam bir dikdörtgen
olup, üç akroter'lidir. Al~nl~~~n~ n tam orta kesiminde kabartma halinde m~zrakl~~ bir büst vard~ r. ~ ki yan~nda birer sarma~~ k dal~~ bulunmaktad~ r. Al~nl~~~n~n d~~~ nda kalan bir müstatil sahay~~ ise iki k~s~mda
mütalaa edebifiriz: Bunlardan biri ve üsttek~~ 48 x 25 sm. ebad~nda
ve 2 sm. derinli~inde kaz~lm~~~bir küçük mustatil içinde, kabartma
halinde, sa~da, iki taraf~ nda birer palm bulunan stilize edilmi~~bir
çelenk, solda ise, meyveli iki zeytin dal~n~~ bükmek suretile te~kil
edilmi~~zarif ve ince bir çelenk vard~ r. 48 x 22 sm. ebad~nda ikinci
bir mustatil de stelin alt k~sm~n~~ kaplamaktad~ r; ~u farkla ki, ayn~~
kabartmalar bu sefer yer de~i~tirmi~~durumdad~ r; yani, gene iki
taraf~nda birer, palm ile çerçevelenen stilize edilmi~~bir çelenkle,
gene meyveli iki zeytin dal~ndan yap~lm~~~zarif bir çelenk de sa~~
tarafta tasvir edilmi~tir. Bundan ba~ka, gene her iki mustatilin çelenkli
taraf~ na dü~en k~s~mlar~nda, yani yukar~daki mustatilin sol d~~~nda
alttakinin ise sa~~d~~~ nda yüksek ayakl~~ birer içki kadehinin tasvir
edilmi~~oldu~u görülür.
Stel yedi sat~rl~ k bir kitabeyi ihtiva etmektedir. Bu sat~ rlar~ n
ikisi al~nl~ kla üst tasvirin, geri kalan be~i de üst tasvirle alt tasvirin
aras~na yerle~tirilmi~~vaziyettedir.
Bu zarif stel'in ebad~na gelince, yük. ~~ 16 sm., gen. 75 sm., kal.
12 sm. harf yük. 15 mm.dir. Ta~~n cinsi mer*merdir.
`IEpop.vcqLovoi~cr~g Oz"ç Neba]ç -rö 8', lcpwro~oi) 8ö cci~no. MEt.~.p.i.ou 11Xcturlavoi3 Mcerpo8c:~ pou(Çelenk kabartmalar~)
p.û6T<XL Atovi~ crou KAAM2NOE -rci.p.~ crocv -röv c'cycL~voO-r-~ v hu'r&-~v xal yup.vacriapzov Az.68ö)pov KoLv-ro[u]
yuva~,txa aûT0i3 J'TccXXi.xv Ilpeit~ccv c'xyovo0c.7-r,c~ocarcv xat yutivacnexprigra~mv TCoXL~teXi;) x~l ~ca.X<T~ [ç]
-relp~tjç zdtplv
T";

Tercümesi : Tanr~ça Neike'nin dördüncü defa olarak hieromnemon'luk
etti~i ve Publius Memmius Plautianus Matrodoros'un da (ayn~) tanr~çan~n
hieropoios'luk vazifesini gördü~ü senede Dionysos Kallon myster'lerine i~tirak
eden cemiyet dzalar~, kendi agonothet ve gymnasiarkh'~~olan Quintus'un o~lu
Diodorus'u ve keza agonothet' ligini ve gymnasiarkh'l~g~n~~ bihakk~n ve cömert
bir ~ekilde ifa etmi~~olan kar~s~~Stallia Prima'y~~ taltifen tebcil etmi~lerdir.
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Env. No. 4799 (Res. 4):
Stel, kaideden yukar~ya do~ru hafif premidan'd~ r. Üstte, al~nl~~~n orta k~sm~nda bir dairesi vard~r. Üç akroter'lidir. Tam yukar~~
ortas~nda, iki yan~nda, yukar~ya do~ru hafifçe aç~lan bir palm görülür. Çukurla~t~r~lm~~~olan sahan~n içinde, yukar~~k~sm~nda dört sat~rl~k kitabesi ba~lar. Bunun alt~nda, üzerinde meyveleri de bulunan
iki zeytin dal~ndan zarif bir çelenk ve bunun alt~nda da gene kabartma
halinde bir sehpa tasvir edilmi~tir. Bu kompozisyonun hemen solunda bir oinokhoe (~arap kupas~) görülür. Sekiz sat~ rl~k kitabesinin
dördü de i~te bu tasvirin alt k~sm~na kaz~lm~~t~ r.
Stel'in ebad~na gelince, yük. go sm., gen. ise üst k~sm~~63 sm.,
alt k~sm~~da 66 sm.dir. Kal. 9 sm., harf yük. 9 mm.dir. Ta~~n cinsi
mermerdir.
tepogvdcgovoç (kaç "Hpaç, tcpo~coLoU
8eûrpo bc rt7,~v
oc~5r•ilç
AoXXic<ç Ko[v-rou Ouyourpç
KaT~i»v„ pilvç Bocncopiou•
(Çelenk kabartmalar~)
[ g~icrrcu] ALovi>aou KA AA QN O
-,-zig[ ~ aocv T]ilv yugvaaiapxov
K p tanzi.vav A icrxi~Xou yul~vccaucpx-ilaotaccv
noXurEXi;iç xcci
Tercümesi: Tanr~ça Hera'n~n hieromnemon'luk etti~i ve Quintus'un
k~z~~Lollia Catulla'n~n kendi parasile ikinci defa olarak ayn~~tanr~ça= hizmetinde hieropoios'luk ödevini gördü~ü y~l~n Bosporios ay~nda, Dionysos
Kallon myster'lerine i~tirak eden cemiyet iizalar~, kendi gymnasiarkh'lar~~olan
Aiskhylos'un k~z~~Krispina'y~~gymnasiarkh'hk vazifesini bihakk~n ve cömert
bir ~ekilde ifa etmi~~oldu~u için, tebcil etmi~lerdir.
Env. No. 4800 (Res. 5):
Stel, muntazam bir dikdörtgendir. Üst k~sm~~üçgen ~eklinde bir
al~nl~kla nihayet bulmu~tur. Stel'in üst k~sm~na daha yak~n bir kesiminde 22x 48 sm. ebad~nda muntazam bir müstatil içinde, 4795
numaral~~stel'de oldu~u gibi, 21 sm. kutrunda stilize edilmi~~yan
yana iki çelenk tasvir edilmi~tir. Bunlar~n alt~nda bir schpa ile bir de
oinokhoe (~arap kupas~), yan~nda bir palm ve daha kenar plânlarda,
ayn~~sat~h üzerinde iki~er zeytin dal~ndan yap~lm~~~iki ayr~~çelenk
görülmektedir. Bu çelenkler meyvelidir.
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KÜÇÜK ÇEKMECE KITABELERI

Stel'in ebad~ na gelince, yük. 101 sm., gen. 70 sm., kal. 8 sm.,
harf yük. 15-18 mm. Ta~~ n cinsi mermerdir. Üzerindeki kitabenin
yer yer a~~nm~~~ve silik olmas~na ra~men, okunakl~~ k~s~mlar~~gayet
sarihtir. En bozuk yeri, son sat~r~n son k~sm~d~r.
[1]Epol~vai~ovo[i.~ at Ozöcc-, A411.,:~l[Tp]o, izporcolob"
dcpx~.E.po[ç[ -rö ax', ix •rcr~v 1.M.cav -rö x', A~.ovucriou Ucjoti ALOVU6~OU .
(Çelenk kabartmalar~)
-41.)icsav
[JAcra'r[a~] Alovi~crou KA AA QN0
npov 'Apicr-r<.,>vo xal SEI.Lvov AoXXiaç
KaTi)XX•rjç cliOu ~av-raç Xav~tp(7)ç xod yuLtivacnapx<icsav-ra xat Ccycovo0E-raav-raç
cûxapLaIrtaç xdc[pcv].
xx TC71\1
Tercümesi: Tanr~ça Demeter'in hieromnemon'luk etti~i ve (ayn~~
zamanda) Dionysios'un o~lu Dionysios'un da tanr~ça= hizmetinde hieropoios'luk ve 21. defa olarak ba~rahiplik ödevini gördü~ü senede (ki bu 21 defan~n
20 sini, masraf kendisine ait olmak üzere görmü~tür) , Dionysos Kallon
myster'lerine i~tirak eden cemiyet dzalar~~mümeyyizlik, agonotheelik ve gymnasiarkh'l~ k vazifelerini masraflar~n~~bizzat kendileri ödemek ~artile parlak bir
~ekilde ila etmi~~olan Ariston'un o~lu Soterikhos'la Lollia Cattulla'n~n o~lu( ?)
Semnos'u minnettarl~klar~~dolay~siyle tebcil etmi~lerdir.
Bu kitabenin 6. satr~ nda geçen (eOuvaccv-ra) kelimesi, EtiOuvoç
ismi üzerine kurall~~bir ~ekilde kurulmu~~olan e~')Ouvco Fiilinin Aoristum partisip'idir. Fakat yapt~~~m~ z incelemelerden sonra, ~imdiye
kadar, bu Fiilin hiç kullan~lmam~~~oldu~unu anlad~k. ~u halde,
kitabemizin 5. ve 6. sat~rlar~ nda geçen Soterikhos ile Semnos'un,
agonothet'lik ve strategos'Iuk vazifelerinden ba~ka mümeyyizlik
(s1531.~ V~lcsav-re) ödevini de görmü~~olduklar~~anla~~lmaktad~r.
6. Env. No. 4798 (Res. 6):
Stel, hafif premidand~r. Fakat, alt k~sm~~k~r~k oldu~u için, kaidesinin ölçüsünü veremiyoruz. Di~er stel'lerde oldu~u gibi, bunda da,
gene içinde 20 sm. kutrunda ve 3 sm. kal~nl~~'~nda iki çelenk vard~ r.
Çelenklerin bulundu~u müstatil 25 x 48 sm. ebad~nda olup, 3 sm.
derinli~inde ta~a oyulmu~~vaziyettedir. Sterin üçgen ~eklinde güzel
bir al~nl~~~~vard~ r ve iki akroter'lidir.
Belleten C. XXIII F. 36
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Stel'in ebad~ na gelince, yük. 57 s., gen. 52 sm., kal. 8 sm., harf
yük. 20 mm.dir. Cinsi mermerdir. Üzerinde sekiz sat~ rl~ k bir kitabesi
vard~ r. Son satr~n~ n yar~s~ ndan ço~u siliktir. Kitabesinin devam edip
etmedi~i belli de~ildir. Mamafih, elimizdeki metnin, ufak tefek
tamamlama ile, mâna bak~ m~ ndan herhangi bir eksikli~i mevzubahis
de~ildir.
'E~diepop.vdcgovo:-,
NegbsEwç, iEporroto;5v-:oç TL. KX. A~ovuai.ou
(Çelenk kabartmalar~ )
TOÛ Ei)Epy&otç cck~•rt7~v
ripxtepeZç fdet.ov
'LrctXtx6v xoci. AoXXEctv
KcerûXXocv o~ p.i~ a-rce. Ato[vûcrou KA]AAQN0
[ar.cv.1
Tercümesi: Tanr~~Nemesis'in hieromnemon' luk etti~i ve onun hizmetinde de Ti. Kl. Dionysios'un hieropoios'luk vazifesini gördü~ü senede
Dionysos Kallon myster'lerine ( dyinlerine) i~tirak eden cemiyet dzalar~ , kendi
euerget' lerini ve ba~rahiplerini, yani Gaius lulius Italicus ile ( ba~rahibe)
Lollia Calulla'y~~ ~ereflendirdiler.

