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Eski ça~~n bir insan~~ birdenbire kar~~m~ za ç~ ksa, herhalde
ona evvela hürmetle, hayretle bakar~z. Biraz sonra merak ederiz,
bu harikulade f~ rsattan istifade etmek, geçmi~~zamanlar hakk~ nda
birçok ~eyler ö~renmek isteriz. Kitabeler de eski ça~lardan kalma
insanlara benzemez mi? Onlara mazinin ~ahitleri dersek, bo~~bir
söz söylemi~~olmay~ z: ömrü boyunca kitabelerle u~ra~m~~~bir alim
de bu ta~lar~ n gözü önünde nice tarihi hadiselerin cereyan etti~ini dü~ ünüp durur. Böylece kitabe, tarihle do~rudan do~ruya
temasa girmemizi temin eder. Zaten eski ça~~da onlar~~ bu niyetle
dikmi~tir : kitabenin sadece sessiz bir an~ t de~il, geçen yolcuyu
selâml~yarak ona bir ~ey anlatmas~ n~, akl~ na gelen suallere cevap
verebilmesini istemi~ti. Bu iki merhaleyi be~eriyetin kitabelere
kar~~~ ald~~~~durumda sezebiliriz. Renaissance'~ n kitabelere duydu~u ilgi, daha çok, hisstdir : Renaissance adam~~ kitabeleri insanl~~~n mukaddesat~ ndan sayar, bir ta~~parças~~ üzerinde bir harf
~ördü mü, içinde eski ça~lar için besledi~i bütün hayranl~ k ve
hu~u~~hislerinin uyand~~~n~~ duyar, çok defa kitabelerin manas~ n~~
iyice anlamamas~~ hayranl~~~ na halel getirmez. Kitabelerin eski
ça~lar~~ tan~tmak yönünde de~eri ancak yava~~yava~~görülmü~tür.
Bir müddet onlara antika diye bakm~~ lar, sonra da sistematik tetkikler, yeni kitabe ara~ t~rmalar~~ ba~lam~~t~ r. On dokuzuncu asr~ n
tarih ilmi, bu usulü mükemmeliyete vard~rm~~t~ r : Yunan kitabe
ara~t~ rmalar~ nda August Boeckh, Latin kitabelerinde ise Theodor
Mommsen ün kazanm~~lard~ r. Kitabe ta~lar~~ eski zamanlar~~ bina
eden temel ta~lar~~ say~l~yordu. Tarih vesikalar~n~~ do~rudan do~ruya tetkik metoduna dayanan ilim, o zamana kadar yaln~z ba~~ na
Bu Konferans, Türk Tarih Kurumunun 21 Mart 1942 tarihli ilmi toplant~s~ nda verilmi~tir. — Notlardaki k~ saltmalar~ n izah~, makalenin sonundad~ r.
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ra~bet gören tarihi eserler yan~ nda kitabelere de bir yer ay~ rm~~t~r. Alimler kitabelerden ç~kar~ lan neticelerle tarih eserlerinden
elde edilen bilgilerin birbirine uydu~unu gördükleri zaman tarih
eserlerini daha büyük bir güvenle ele al~yorlard~ . Biz de on dokuzuncu as~ rdan bugüne akagelen bu cereyan~ n içinde bulunuyoruz; zaten kitabelere kar~~~ald~~~m~ z durum positiv ilminkinden ba~ ka olabilir mi? diye bir sual sorulabilir. Gelecek nesillerin
bu alanda yeni bir esas kurup kurm~yacaklar~~ bilinemez. ~ lk
kitabe ara~t~ rmalar~ ndan beri kitabe ilmine as~l meseleyi de~i~tirmiyen, ancak önemli ara~t~ rmalara yol açan bir tek nokta ilave
olunmu~tur : eski ça~~dünyas~ nda bulunmu~~olan bütün ülkelerde
klasik kitabe ara~t~ rmalar~~ milli tarih ara~t~ rmalar~na s~ k~~ ba~lanm~~~ve tam manas~~ ile milli bir ilim haline gelmi~tir. Epigrafi bugün sadece klasik filolojinin yard~mc~~ bir ~ubesi de~il, zaman~m~z~~ kuvvetle ilgilendiren büyük tarih ara~t~rmalar~~ ile yanyana
giden bir ilimdir. Klasik ça~lar~ n tetkikinde felsefe ve humanisma
bak~ mlar~ na yeniden daha çok önem verilmesi mümkündür; fakat
bir asr~n tarihi ara~t~ rmalar~ n~ n göz önünde tutulmamas~na art~k
imkan yoktur. Tarihi ara~t~rmalar felsefe alan~ na girip daha
yüksek bir birlik içinde yer bulacakt~r. Herhalde klasik ça~~kitabeleri bundan böyle ilgimizin çevresinden ç~kar~lamaz
Anadolu'nun klasik devrinden kalma kitabelerine gelince,
bunlar iki bak~ mdan önemlidir: bir yandan Yunan - Roma medeniyetinin de~erli aa~tlar~d~ r. Hem de Anadolu Almanya veya ~ ngiltere gibi klasik dünyan~n kenarlar~ nda kalmad~~~ ndan kitabeleri
bilhassa ehemmiyetlidir. Bu ehemmiyet mesela Revue des Etudes
grecques'te 2 Yunan epigrafisi hakk~ nda son ç~ km~~~olan raporda
belirmektedir: bu raporun Anadolu kitabelerine ay ~rd~~~~k~s~m as~l
Yunanistan epigrafisinin tuttu~u yerden daha geni~tir.
Yunan - Roma epigrafisine giri~~ olarak ~u eserler tavsiye edilebilir:
F. Hiller von Gaertringen, Griechische Epigraphik; H. Dessau, Lateinische Epigraphik ( Gercke-Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft 1 3, Leipzig Berlin 1927 ). L. Laurand, Epigraphie grecque et latine ( Manuel des etudes
grecques et latines, tome 111, s. 827-837 ). Whibley, A Companion to Greek
Studies ve Sandys, A Companion to Latin Studies adl~~ eserlerde epigrafiye ayr~ lm~~~k~ s~ mlar da çok de~erlidir. — J. J. E. Hondius, Saxa loquuntur, lnleiding
tot de Grieksche Epigraphiek ( Leiden 1938 ) adl~~ eser bilhassa zengin bibliografyas~~ ile önemlidir.
2 Tome LII, p. 445-538.
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Anadolu kitabelerinin öbür yandan önemi Anadolu tarihi için
birer bilgi memba~~ olmas~ ndan ileri gelir. Bunlar yaz~lm~~~olduklar~~ devre ait mal~lmat vermekle kalmaz, Yunan - Roma dünyas~~
ile ilgili olm~ yan devirler için, hattâ Yunan - Roma devrinden önce
yaz~l~~ vesika ç~ karmayan yerler için de birer vesika te~kil eder.
Herhalde sevinilecek bir nokta da elimize gecen kitabelerden
ço~unun Anadolu'nun klasik dünyada ön safta bulundu~u devre,
yani Hellenisma ve Roma devrine, ait olmas~d~ r. Daha eski devirlerden kalma kitabeler yok de~ildir: mesela Pers'ler k~ral~~
Dareios'un bir satrap~ na yazd~~~~mektubu hat~ rlay al~m. Bu mektupta satrap~n~~ F~rat'~ n ötesinde biten yemi~~a~açlar~n' Asya'n~n
ba~ka taraflar~nda da diktirdi~inden övüyor, hem de Apollon mabedinin bahçivanlar~n~~ mukaddes olm~ yan yerlerde çal~~t~rd~~~ndan azarl~ yor. Bu kitabenin elimize geçen nüshas~~ Hadrianus
devrinde yaz~lm~~~bir kopyas~~ ise de, asl~ n~n hususiyetlerini
aksettirmektedir 3.
Bn kitabede satrap~ na hitabeden Pers'ler k~ral~ n~ n sesini duydu~umuz gibi ba~ka kitabelerde Hellenisma devrinin hemen hemen
bütün hükümdarlar~ = sesini duyuyoruz. ~skender Priene'deki
Athena mabeninin takdis kitabesinde kendine mabedin bânisi der 4.
Diadokh'Iar~ n en kavvetli ~ahsiyetlerinden olan Antigonos, tarihi
bak~ mdan çok önemli bir vesika ile temsil olunuyor: bu kitabede
Anadolu ~ehirlerine I. ö. 311 y~l~ nda aktedilen sulh =ailedesini haber verir ve metnini bildirdi~i bir yemi= kendisi ile Kassandros, Lysimakhos ve Ptolemaios aras~ ndaki anla~may~~ tasdik
etmelerini ister. Bn vesikan~ n Troas'ta balanan Skepsis ~ehriae
gönderilmi~~olan kopyas~~ ta~a hakkedilm~~~ ve bagune kadar
muhafaza olunmu~tur a. Gene o Antigonos'un Teos'la Lebedos'un
anla~mas~n~~ tesbit eden nizamnamesi de k~ymetli bir ves~kad~ r °.
HeAenisma devrinde ya~~yan k~rallar~n muhtelif ~ehirlere sadakatlar~~ için te~ekkür etmek ve teveccuhlerini bildirmek için yaz3 SIG nr. 22, v. Wilamowitz-Moellendorff, Griechisches Lesebuch Il s. 391.
Beloch, Griechische Geschichte 2 1 s. 41 ve II 2 s. 154 bu kitabenin sahte oldu~unu ispat etme~e u~ra~m~~t~ r; buna ra~men bugün orijinal olarak kabul edilmektedir.
4 Inschriften von Priene nr. 156. SIG nr. 277
Welles nr. 1, s. 3 v. m.
6 Welles nr. 3-4, s. 15 v. m.
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d~klar~~ birçok vesikalar daha vard~ r. K~ rallar teveccühlerini Anadolu'nun çok me~hur mabetlerine arma~an ba~~~ lamakla ifade
ederlerdi. Mesela Birinci Seleukos, Miletlilere Didyma'daki Apollon
mabedi için büyük miktarda arma~an gönderir ve arma~anlar~ n
yerle~tirilmesine ve iyi muhafaza edilmesine nezaret etmelerini
diler. Mektuba arma~anlar~ n bir de listesi ilave olunmu~tur 7. Birkaç as~ r sonra ayni zihniyetle kar~~la~~r~ z; eski zamanlar~n sonlar~ na ait bir kitabede imparator Diocletianus ile Maximianus'un
Apollon'un Didyma mabedine heykeller ihsan ettikleri söylenir 8.
Kitabeler Anadolu topraklar~ nda cereyan eden bütün vakalar~~
ayd~ nlat~ r. Mesela Kimriler gibi Milattan önce üçüncü as~rda
Anadolu'nun büyük bir k~sm~na yay~ lan Galat istilas~. Bu hâdise
Priene ~ehrinin istilâ esnas~nda kahramanea dö~ü~en vatanda~~~
Sotas'a diktirdi~i bir ~eref kitabesinde zikrediliyor 9. Gene kitabelerden ba~ka ~ehirlerin müstevlilere haraç ödemekle ya~ma edilmekten kurtuldu~unu ö~reniyoruz '". Bergama saltanat~ n~n geli~mesi Galat'lar~ n yenilmesi ile s~ k~ ca ilgilidir. Galat zaferlerini ve
Suriye ordularm~ n yenilmesini kutl~ yan kitabeler Milattan önceki
üçüncü asr~ n tarihine kadar derin bir fikir verebilir 't. Sivrihisar
ta~lar~ nda muhafaza olunan k~ ral Ikinci Eumenes ile Ikinci Attalos'un Pessinus'un Tanr~ ça Büyük Ana'n~ n ba~~rahibine yazd~ klar~~
mektuplar Milattan önceki ikinci as~ r tarihinin bir yakas~ n~~
ayd~nlat~r 12. Mektuplar I. ö. 163 ilâ 156 seneleri aras~ nda
yaz~lm~~t~ r. Birinde Ikinci Eumenes daima Attis diye and~~~~
ba~~rahibe Pessong'lara kar~~~koymak için silahla yard~m etWelles nr. 5, s. 33 v. m.
Cf. A. Rehm, Philologus 93, 1938, s. 74 v. m.
9 Inschriften von Priene nr. 17. OGIS nr. 765. — Cf. F. Staehelin, Geschichte der kleinasiatischen Galater, 2. Auflage, Leipzig 1907, s. 9.
~o SIG nr. 410. Erythrai halk~ n~ n bir kararnamesidir. Kararname strateg'leri,
mü~kül devirlerde ~ehri sa~~salim muhafaza edebildikleri için övmektedir. Her
~eyden evvel Leonnorios'un Galatlar~ na laz~ m olan paran~ n tedariki ve göndeAyn~~ kararnameden ~ehrin
rilmesiyle u~ra~t~ klar~ ndan dolay~~ methediliyorlar.
r garnizonuna da para ver~s~
n
içinde
bulunan
M
n~
surlar~
z
Galatlara
de~il,
yaln~
di~ini iikreniyoruz. Fakat bu garnizon Galat hücumlar~ na kar~~~koyacak durumda
olmad~~~ ndan ~ehir Galatlarla anla~~p ~ehri yakma etmemeleri için onlara bir
tazminat ödemekten ba~ka çare bulamam~~t~ r.
7

8

11

12

Staehelin, Geschichte der kleinasiatischen Galater s. 19. v.m.
Welles nr. 55-61, s. 241 v. m.
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meyi teklif eder. Ba~ka yerde ad~~ geçmiyen Pessonglar haks~z
olarak mabet topraklar~n~~ i~gal etmi~lerdi. Ba~ ka bir mektupta
Bergama k~ ral~n~ n Attis ile Aiorix aras~ nda kopan bir kavgaya
müdahale etti~i söylenir. Bizi en çok ilgilendiren ve tarihi bak~mdan en önemli olan son mektupta Attalos ile Attis'in Apameia'da
bulu~tuklar~, burada Attalos'un bir daha yard~ m vaadinde batandu~u anla~~l~ yor. Mektubun metni Ikinci Attalos'un Attis'le görü~tükten sonra toplad~~~~maiyetini gösterir. Mecliste bulunan k~ ral~n
yak~ n akrabalar~~ dü~ündüklerini aç~ kca söylediler. En sonunda Roma'hlara fikir dan~~ ma teklifi üstün gelir. Bu sözlerden zaman~ n
politikas~ na nüfuz edebiliriz. Bergama Pessinus'un ba~~rahibine
yard~ m teklif etmekle kendi menfaatini unutmu~~de~ildir. Bilâkis
Galat i~lerinden aya~~n~~ çekmemek ister. Fakat Romag~lar Bergama k~ rall~~~n~~ kuvvetlendirdikleri halde onun bu i~lere kar~~mas~n~~ pek ho~~görmezler. Bundan dolay~~ Ikinci Attalos maiyetinin
ö~ütleri üzerine vaziyeti kavrar ve ona uyar °". Buna benzer teferruat~~ hiç bir tarihçide bulamay~ z. Gene Bergama'ya ait bir kitabe son Bergama k~ral~~ Üçüncü Attalos'un ölümünden sonraki
hâdiseleri ayd~ nlat~ r '4. Attalos ölmeden önce hem memleketini
Roma'l~lara vasiyet etmi~~hem de Bergama ~ehrine hürriyet ba~~~lam~~, yani demokratik bir anayasaya kavu~mas~ n~~istemi~ti. Kitabe
bize Bergama'da demos'un te~kilatland~~~n~ , fakat vasiyetnameyi
Romal~lar~ n henüz tasdik etmedikleri bir andaki durumu gösterir.
Bergama halk~~ bir emrivaki ile vatanda~~haklar~ndan mahrum
s~ n~flara bu haklar~~ verir; böylelikle ahalinin kanuni müsavats~zl~~~n~ n siyasi gayelerle istismar edilmesinin önüne geçer. Ba~ka
bir kitabe vasiyetnamenin Roma'Illar taraf ~ ndan tasdik~ ndan sonraya aittir. Üçüncü Attalos'un öldü~ü güne kadar Bergama k~ rallar~ n~ n verdikleri emirlerin, ba~~~lar~ n, af ve cezalar~ n yürürlü~ünü
ilân eden senato'nun bir kararnamesini hâvidir
Malûmdur ki Roma'Illar yeni tâbilerinin sevgisini derhal kazaCf. Th. Mommsen, Römische Geschichte II 52.
Die Inschriften von Pergamon I ur. 249, s. 171 v. m. OG1S nr. 338.
15 OGIS ur. 435. Bu kitaba I. ö. 132 y~ l~ na atfedilmelidir. Edremit'te
(Adramytion) bulunmu~~olan senatus consultum üç y~ l sonraya, yani 129'a aittir.
Bu senato kararnamesinin ikinci bir nüshas~~ Izmir Agoras~nda yap~ lan kaz~ larda
meydana ç~ km~~t~ r; cf. Miltner ve Selâhettin, TTAED II, 1934, s. 238 v. m. Bu
önemli vesika maalesef bugüne kadar yeter derecede tefsir edilmemi~tir.
13

14

Belleten C. VII. F: 11
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namad~lar. Tâbileri sömürmek sistemi memlekette yava~~yava~~
nefret uyand~ rd~. Nihayet Pontos k~ ral~~ Mithradates kurtar~c~~ olarak meydana ç~ k~ nca nefret isyan haline geldi. Asya'da bulunan
bütün Roma'l~lar~ n bir günde öldürülmesini buyuran ferman elimize
geçmi~~de~ilse de, ba~ka bir vesika Roma'hlar~ n katliam~ ndan
önceki bir vakay~~ ayd~ nlat~ r 16: Mithradates'in Karya'n~n ba~~ na
koydu~u satrapa iki mektubunda Roma'hlar~ n sad~ k taraftar~,
zengin Nysal~~ Khairemon'un takip ve tevkif edilmesini buyurur.
Khairemon'un Ephesos'ta Artemis mabedine s~~~nd~~~ n~, oradan
k~ ral~ n aleyhine çal~~t~~~n~~ da ö~reniyoruz. Pontos k~ ral~ n~n bu
~ahsa kar~~~besledi~i öfke ve nefret o kadar büyüktür ki satrapa
eskidenberi Tanr~lara kar~~~günah say~lan s~~~ nma hukukuna riayetsizli~i buyurmakta tereddüt etmez. K~ ral~ n nefreti herhalde hükümetinin resmi lisan~ ndan al~ nm~~~olan "menfur dü~man„ ve
"umumun dü~man~„ tabirlerinde bile beliriyor. Sonralar~~ Roma'hlar
gene memlekete hakim olunca bu vesika Khairemon için en büyük ~eref ni~anesi olmu~~ve ta~a hakkedilmi~tir. Bu ta~~bugün
Istanbul müzesindedir. Metinde bir yanl~~~göze çarp~yor: "umumun
dü~man~~ olan Romal~lar„ yerine "Roma'lllar~n umumi dü~manlar~„
diye yaz~lm~~t~ r. Bu hata ta~ç~ n~ n psikolojisini de ayd~ nlat~ r. Herhalde Roma'l~lara yap~lan bu müthi~~hakareti ta~a hakketmiye eli
varmam~~t~ r ".
Anadolu ~ehirlerinin kültür durumuna dair bilgi veren kitabeler hakk~ nda çok söz söylenebilir. Bu yönde Bergama kitabeleri en ba~ta gelir. Maarif, din, nafia, su i~leri, pazar nizamnameleri, dahili inzibat i~leri hakk~ nda kitabelerden edindi~imiz bilgi
ile bu ~ehirlerdeki hayat~~ inceden inceye canl~~ bir ~ekilde hayal
edebiliriz. Fakat bu konu üzerinde durm~yal~ m, derhal Roma'n~ n
imparatorluk devrine geçip en önemli an~t veya an~ t guruplar~ n16 Welles nr. 73-74, s. 294 v. m. Bu kitabenin tamam~~ Roma konsulu C.
Cassius'un mektubu ile birlikte SIG'de 741 nr. ile ve Theodore Reinach, Mithradates Eupator, Goetz taraf ~ ndan yap~ lan almanca tercümesinde (Leipzig 1895)
Konsulun mektubunda görülen yunanca gayet gariptir.
tabedilmi~tir (s. 474)•
Yanl~~~anla~~ lm ~~~bir latince metnin tercümesidir : dösein ergasian hopös tabiri
ile latince operam daturum ut tabiri tercüme edilmi~tir. Böyle acaip bir
lisan kar~~s~ nda Mommsen ve Wilamowitz'in bile ilk okuyu~ta ~a~a kald~ klar~~
tabiidir; cf. F. Hiller von Gaertringen, Nene Jahrbücher für Antike und deutsche
Bildung, 117. jahrga,kg, 1942, s• 109.
11. F'. Hiller vou Gaertr,~ gen, Hennes LIV, 1919, s. 107.
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dan birkaç~ n~~ ele alal~m.
Augustos'un Actium sava~~ ndan sonra Samos'ta iken Karya
~ehri Milas'a yazd~~~~mektupla ba~layal~m ": Milas, Caesar'~n öldürülmesinden sonra ç~ kan kar~~~kl~ktan çok çekmi~, Brutus ile
Cassius'un taraftar~~ olan Labienus'un Karya'ya kadar bir Parth
ordusunun bask~n~ na u~ram~~, k~smen harab olmu~tu. Augustus,
kara bahtl~~ ~ehre besledi~i alâka ve ihtimam~~ ifade etmekle Roma
imparatorlar~n~ n Anadolu eyaletlerine gösterdikleri ihtimam~ n ifadesi olan vesika s~ ras~ n~~ aç~yor. Umumiyetle Gangra'n~n and içmesi diye an~ lan Vezirköprü kitabesinin de tarih yönünde önemi
büyüktür. Paphlagonia ~ehri eski Gangra bugünkü Çank~r~ 'mn
ehalisi memleketleri Roma imparatorlu~unun içine al~ nd~ktan sonra
imparator Augustus'a sadakat yemini eder 19. Fakat dünyan~n hiç
bir memleketi Monumentum Ancyranum çap~nda bir tarih an~d~ na
malik olmakla övünemez 2°. C~hana hâkim olup öldükten sonra
Tanr~lara kar~~ an Augastus'un metnini kendi elile yazd~~~~Ankara'daki Augustus mabedinin kitabesi büyük bir tarih devrinin
büyük bir vesikas~d~r. Mommsen'in ona verdi~i regina inscriptionum (kitabelerin k~raliçesi) ünvan~na lây~ kt~r. Ama Monumentum
Ancyranum'un azameti Ramsay'in yorulmak bilmez, zorluktan yilmaz ara~t~rma merak~~ile Pisidia ~ehri .Antiokheia, bugünkü Yalvaç'ta topraktan ç~ kar~lan küçücük ta~~parçalar~n~~ unutturmamal~d~ r. O ta~~döküntüleri Ankara kitabesinin önemli yerlerindeki
bo~luklar~~ doldurmu~tur. Üstünde auctoritate kelimesi bulunan bir
ta~~parçac~k' Augustus devri hakk~ndaki telâkkilerimizde inkilâp
yapm~~t~ r. 1924 y~l~nda von Premerstein bu parçan~n metin
içindeki yerini tespit etmi~~21, o gün bu gün auctoritas kelimesi
SIG nr. 768.
OGIS nr. 532. Cf. Anton von Premerstein, Vom Werden und Wesen des
Prinzipats, München 1937, s. 45.
20 Bu ünlü kitab~ n en iyi tabi bugün ~udur: Res gestae Divi Augusti ex monu~üs Ancyrano et Antiocheno Latinis,Ancyrano et Apolloniensi Graecis. Texte
etabli et commente par Jean Gage. Paris 1935.-Concetta Barini, Res gestae Divi
Augusti, 2. tabi, Roma 1937 elime geçmemi~tir; bu kitab~~ancak Ernst Lommtzsch'mecmuas~ nda (XVI, 1940, s. 71 v. m.) yazd~~~~tenkitten tan~ yorum.
in
21 Hermes L1X, 1924, s. 104.- Antiochia'da bulunmu~~olan parçalar ~u kitapta ne~redilmi~tir: Monumentum Antiochenum. Die neugefundene Aufzeichnung der Res gestae Divi Augusti ini pisidischen Antiochia. Herausgegeben und
erlaeutert von William M~tchell Ramsay und Anton von Premerstein (Kilo, Beiheft XIX) Leipzig 1927.
18

19
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Roma'n~ n devlet sistemini bize ayd~ nlatan ba~~mefhumlardan
biri olmu~tur 22. Bu ta~~parças~~ bulunmasa idi, dikkatsizlik
yüzünden kaybolmu~~olsa idi, Roma devletini nas~ l anlard~ k, görü~lerimiz nice daha fakir olurdu!.
Anadolu'da Roma'n~ n imparatorluk devrinden kalma an~ t kalabal~~~~içinde birkaç tanesini olsun seçip üzerinde durmak bu
konferans~ n s~ n~ rlar~ n~~ a~ar. Yaln~z Augustus'un do~um gününün
y~lba~~~say~ laca~~ n~~ ve yerli takvimin Julius Caesar takvimine uydurulaca~~n~~ bildiren Priene kitabesine i~aret etmeden geçmiyelim 23. Anadolu vâlisi Paullus Fabius Persicus'un imparator
Claudius devrinden kalma emirnamesi de say~ lm~ ya de~er. Bu
vesikan~ n Ephesos'ta ç~ kar~ lan baz~~ nüshalar~ ndan parçalar bulunmu~tur 24. Vesika daha çok maliye alan~ ndaki yolsuzluklar~ n önüne
geçmek çarelertni ara~t~ r~ r. Çok önemli bir önsözde ~öyle denir:
Vâliler vazifelerini kuvvet ve güvenle ba~armal~ d~ rlar, çünkü imparator'un ihtimam ve sevgisi bütün insanl~~~~kucaklam~~t~ r "5.
Bütün insanl~~~ n mesuliyetini ta~~ mak hissi principatus devrinden
beri Roma varl~~~ n~~ tayin eden vas~flardan biri olarak kar~~m~za
ç~ kar; bu his Roma humanismas~'n~ n en güzel çiçeklerinden biridir, medeniyetin ilerlemesi için Roma imparatorluk devrinin hissesine dü~en borçtur. Roma imparatorlu~unun b~ rakt~~~~vesikalarda da, kitabelerde de hep ayn~~ sa~lam, dayan~ kl~~ temeller üzerine kurulmu~~bir hayat~ n ve~-di~~~saadet havas~ n~~ neden sezdi~imizi ~imdi anl~yoruz.
Filhakika birçok kitabe guruplar~~ Roma'n~ n Anadolu eyaletine
daima çok ihtimam etti~ini gösterir. Mil ta~lar~ ndan tan~ nan muazzam yol in~aat~ n~~ hat~ rl~yal~ m. Roma'n~ n Anadolu'ya gönderdi~i
vâlilerin isim ve memuriyetlerinden Anadolu idaresine tayin edilealerin önceki vazifelerinde de~er göstermi~~tecrübeli ~ahsiyetler
oldu~u anla~~ l~yor. Henüz ne~redilmemi~~son bir misal verelim:
geçen y~l yeni paket postanesi in~aat~ nda bir kitabe bulundu. Kitabe
22 Cf. R. Heinze, Hermes LX, 1925, s. 348 v. m.= Vom Geist des Römertums, Leipzig 1938, s. 1 v. m. Anton von Premerstein, Vom Werden und Wesen
des Prinzipats s. 176 v.
23 OGIS nr. 458.
21' F. K. Dörner, Der Erlass des Statthalters von Asia Paullus Fabius Persicus. Diss. Greifswald 1935.
25 Dörner s. 37.
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Saevinius Proculus ismi nde Galada eyaletinin daha tan~nmam~~~
bir legatus Augusti pro praetore'sini anmaktad~ r. Bu adam quaestor,
halk tribun'u, praetor, Sicilia ve Asya eyaletlerini idare etmi~,
sonra Italya'da yüksek hakimlik vazifesini görmü~, daha sonra
Germania'da bulunan bir legion'un komutanl~~~na tayin edilmi~,
sonra Girit ve Cyrenaica'da proconsul, Cilicia'da vali olmu~,
nihayet Galatia'ya tayin edilmi~, oradan da consurliike kadar yükselmi~tir.
Kitabeler bize yaln~z Roma'lllar~n idare tarz~ n~~ de~il, o zamanki
Anadolu ahalisini de tan~t~yor. Baz~~ aileleri nesiller boyunca takip
edebiliyoruz. Mesela Galatia asilzadelerinin hanedâna mensup olmalar~ndan hala imparatorluk devrinde övündüklerini ve Roma
dünyas~ nda ba~~mevkilerde tutunduklar~n~~ görüyoruz. Ankara'n~ n
bir Galat ailesi, lulii Seven ailesi çok tan~nm~~t~r; bunlardan ikinci
asr~n ortalar~nda ya~am~~~olan biri, ~ahsiyeti ile Antonin'ler devrinin kültürünü temsil eder. Küçük Galat k~rallar~n~n torunu olan
bu zat "Helenlerin birincisi„ diye an~hr; Roma devlet hizmetinde
sivil ve dini yüksek memuriyetlere intisap eder, nihayet Ren
legion'lar~ n~n komutan~, sonra da Asya valisi olur; ihtiyarl~~~nda
o~lunun consul oldu~unu görür ". lulii Seven i ailesi Ankara'da
ne ise, lulii Quadrati ailesi Bergama'da, 27 Carminii ailesi de
Attuda'da odur 23. Bir memleketin aile ve ahalisinin tarihçesini çizmiye yarayan bu gibi ara~t~ rmalar~~ kolayla~t~ racak malzemenin
nekadar zengin oldu~unu anlamak için Heberdey'in bu y~lki
Tituli Asiae Minoris'in son say~s~ nda ne~retti~i Termessos kitabelerine bakmak yeter 23. Kitabelerden ç~kar~labilen bir s~ra stemmata gentium ( ~ecere ) de zeylen ne~rediliyor. Kitabelerde Anadolu'nun en ileri gelen ailelerinin nas~l yava~~yava~~Romahla~t~klann~~ görebiliriz : Lykia ~ehirlerinden Oinoanda'dan bir ailenin
oniki neslini sayan bir kitabe kalm~~t~ r. Zikretti~i nesillerin ilki
Milattan önceki doksan ile altm~~~y~llar~~ aras~nda ya~am~~~olacak.
/u/ius Severus'un hayat~~ hakk~ nda. Groag RE X 811 v. m.
27 Cf. Wilhelm Weber, Zu der Inschrift des Mins Quadratus (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1932, phil.-hist.
Klasse. Nr. 5, Berlin 1932. Ailenin ~eceresi Bruno Doer'ün Die römische Namengebung adl~~ eserinde (s. 148) bulunur (Stuttgart 1937).
28 Cf. RE VI 2534. Ailenin ~eceresi MAMA VI s. 28 bulunur.
29 TAM III 1 s. 296 v. m.
28 C.
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Be~inci nesilden itibaren, yani imparator Claudius zaman~nda,
Lykia Roma eyaleti oldu~undan beri, Lâtin isimleri ile an~l~rlar ".
Böylece tarih ilminin bir ~ubesi, malzemesinin ço~unu kitabelerden toplayan Prosopographia ilmi teessüs etmi~tir. Prosopographia'n~n ulemâl~ k veya oyun olsun diye isim ve tarih rakamlar~~
toplamaktan ibaret oldu~unu sanmak yanl~~t~ r. Arkeoloji ~urada
burada bulunan baz~~ çanak çömlek k~ r~nt~lar~~ ile bazan muazzam
kültürlerin varl~~~n~~ nas~l meydana koyarsa, ayni ~ekilde Prosopographia ara~t~ rmalar~ ndan tek tük malzeme ile imparatorluk
devrindeki Anadolu ahalisinin tarihi bina edilebilir 3°.
Prosopographia ara~t~ rmalar~~ tabiatile ancak büyük ailelere
münhas~ rd~ r. Fakat kim olduklar~~ bilinmiyen ve herhalde ileride de
bilinmiyecek kimselerin ismini zikreden kitabeler de önemsiz de~ildir. Çünkü daha alçak halk tabakalar~ nda yüksek s~n~flardan
farkl~~ olarak Yunan-Roma kültürüne vak~f seçkin s~ n~flar~ n alt~ nda
eski Anadolu halk~ n~n ne kadar kuvvetli ve canl~~ oldu~u meydana
ç~kmaktad~ r. Roma idaresinin bu unsurlar~~ bast~rmad~~~, bilakis
kalk~nmas~ na elveri~li ~artlar yaratt~~~~intiba~na var~yoruz. Caracalla devrinde vatanda~l~ k haklar~n~n eyaletlere te~mil edilmesi ile
kitabelerde Lâtin isimleri ço~al~ r; bu s~ rada I. s. ikinci as~ rdan
itibaren en çok Aurelius ad~~ göze çarpmaktad~ r 32. Ama kitabelerde Lâtin isimlerinden ba~ka birçok yerli isimler de okunur.
Kretschmer'in Yunan dilinin tarihine giri~~adl~~ kitab~ na bakarsak,
Anadolu kitabelerinden ç~kan isimlerin Anadolu dillerinin tetki30 Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes III nr. 500, tashihleri
nr. 1503. Cf. Ruge RE XVII 2232.
31 Sadece isim zikreden listeler de bu gibi ara~t~ rmalar için faydal~ d~ r.
Baz~~ meslek s~ n~ flar~ n ~ n, mesela atletlerin, prosopografyas~~ da önemlidir. Burnova'da 1936 y~ l~ nda bulunmu~~olan bir Bakkhos mabedine ait bir mozaik üzerindeki kitabede yeni bir periodonikes'in ismi meydana ç~ km~~t~ r: Tiberius lulius
Septimius lulianus; cf. TTAED IV, 1940 s. 59 v. s., fotograf lar s. 67.
32 Aurelius ad~ n~ n kitabeleri tarihlendirmek hususunda delil olarak kullan~ lmas~ na dair bak: W. M. Ramsay, Cities and Bishoprics of Phrygia II 388; Tl~e
nomen Aurelius came into use in the provinces under M. Aurelius; about 161220 provincials of ten bear the name Aurelius. Under Caracalla the custom of
using the praenomen Aur. became almost universal in Phrygia, and evidently
rose from the extension of the Roman franchise to the whole empire; I pointed
this out in JHS 1883 p. 30, and have since that time found it an almost infallible criterion of date: any apparent exceptions are easily explained.
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kine nekadar yarad~~~n~~ anlar~z. Burada i~lenmesi gereken aç~k
bir alan vard~ r. Baz~~isimlerin veya isim ~ekillerinin yay~ld~~~~sahay~, bu yay~lman~ n sebeplerini, muayyen isimlerin muayyen kavimlere ait oldu~unu göstermek, bunlar~ n çerçeveleri kabataslak
çizilmi~~oldu~u halde teferruatta daha uzun ara~t~ rmalara muhtaç
olan meselelerdir. Bahusus ki malzeme git gide ço~almaktad~ r ve
umulmad~ k neticeler vermesi muhtemeldir 33.
Co~rafya isimleri de insan isimleri kadar önemlidir. Mahal
isimleri bazan as~ rlarca de~i~mez ve çok defa tan~nmad~ k veya
az tan~nm~~~dil tabakalar~ na irca edilebilir. Herkes bilir ki küçük
Asya ekleri oldu~u tesbit edilen -nd- ve -ss- ekleri ikinci biny~lda
Ege sahas~ nda oturanlar hakk~ ndaki bilgilerimize muayyen bir isti;
kamet vermi~tir. Bu alanda da epigrafiden daha çok istifade edilebilir. Bulunan her yeni isim önemsiz bir yerin ismi ise de, ara~t~ rmalara yard~ m eder. Bu isimler Roma'n~ n imparatorluk devrinden kalma bir kitabede bulunuyorsa da, çok daha eski bir dil
tabakas~ndan kalagelmi~tir. Mesela Ankara'n~ n ancak imparatorluk
devrinin kitabelerinde ismi geçen phyle adlar~na bakal~ m: on iki
phyle'den on birinin ad~n~~ biliriz; bunlar da iki guruba bölünebilir; ilk be~i çok eski dil tabakalar~na aittir. Marura gene, Pakalene,
Menorizeiton, Hiermenon, Diagezon (bu isim ~üphelidir); imparatorluk devrinde ~ehir büyüyünce yeni bölgeler kat~lm~~t~ r. Birincisi
Augustus mahallesi manas~na gelen Sebaste'dir. Geri kalan phyle'lerin adlar~~ da imparatorluk zaman~n~ n muhtelif devirlerine aittir.
Manalar~~ da anla~~l~yor. Belki yeni ara~t~ rmalar, yeni kitabe ke~ifleri uzak bir mazinin esrarl~~ sesleri gibi kula~~m~za çalan öbür
isimlerin de bize bir gün manas~n~~ gösterecektir 34.
Iktisat tarihi de epigrafi'den faydalanan bir ilimdir. Imparator
Diocletianus'un 301 y~l~nda ç~kartt~~~~azami fiat tarifesi dünyaca ünlüdür. Bu vesikan~ n elimize geçen ilk parçalar~~ Eskihisar, yani Karya'n~ n eski Stratonikeia ~ehrinde meydana ç~kar~lm~~t~r. Antik iktisat tarihinin büyük bir ~ubesini te~kil eden Ana35 TAED-nde IV, 1940, s. 60-71 ne~retti~im kitabede XHTTAC ad~ n~ n
signum olarak kullan~ lmas~~ ilgi vericidir. P. Kretschmer, Glotta XXIX s. 128
ve 247 bu signum'un 'Eti" manas~ na geldi~ini ispata çal~~m~~t~r.
34 Helene Miltner Jahreshefte des Osterreichischen Archaeologischen Instituts XXX Beiblatt s. 25'te ~imdiye kadar bulunan kitabelerde ad~~ geçen Ankara «phyle»lerinin bir listesini vermektedir.
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dolu'daki imparatorluk mülkleri hakk~ ndaki bilgimizi hep kitabelerden al~ r~z. Bu bak~ mdan Keil ile von Premerstein'in meydana
ç~kard~ klar~~ uzun kitabeler 35 çok önemlidir. Bu kitabelerin her ikisi de ihtimal ayni zamana, yani Septimius Severus'un imparatorluk devrine tesadüf eden I. s. üçüncü yüzy~la aittir.
~imdi de malzemesinin ço~unu epigrafi'ye medyun olan din
tarihi ~ubesini ele alal~ m. Nemrudda~~~kitabesi misli bulunmaz
bir vesikad~ r. Onu yazd~ ran ve milattan önceki birinci yüzy~lda
ya~am~~~olan Kommagene k~ ral~~ birinci Antiokhos'un ~ahsiyetinde
Yunan görü~leri ile Pers görü~leri göze çarpar bir ~ekilde birbirine kar~~~yor. Kitabede k~ ral birkaç tanr~ya tap~~ yerleri ba~~~lar.
Fakat k~ ral ba~~~laman~ n nizamnamesini vermekle kalmaz, bu karara âmil olan dü~ ünceleri de sayar; uzun bir hayat tecrübesinin
neticesi içinde olgunla~agelen dindarl~ ktan bahseder. K~ ral~ n ~ss~z
da~~tepelerinde ta~a hakkettirdi~i fermanlar ebediyen muteber
kalmal~d~ r. Bir tek kelimesini de~i~tirme~e cür'et edenler tanr~lar~n gazab~na çarp~lmal~d~ r. Fermana itaat edenlere gelince, bunlar
k~ ral~n dualar~~ sayesinde âtide de tanr~lar~ n inayetine mazhar olacaklard~ r. K~ ral~ n arzusu gerçekten yerine gelmi~, hat~ ras~~ ölmemi~tir; kabri da~~ n tepesinde hala sapasa~lam duruyor. Mezar ba~~nda ilahi söyliyecek khorolar gerçi susmu~ tur ; fakat hiçbir k~ral~n kudreti böyle bir ~ey temin etmeye yetmez. Khoro seslerinin yerine kula~~miz~~ kitabenin, Norden'in 36 tabiri ile "bu mensur
dithyrambos" un, ahenkli cümleleri çal~ yor ve Milattan önceki birinci asr~n ihtirasl~ , azametli, asianik üslubuna misli bulunmaz bir
35 Bericht über eine dritte Reise in Lydien ur. 28 ve 55.- Imparator mülkleri hakk~ ndaki meseleye dair en esasl~~ eser M. Rostovtzeff, Studien zur Geschichte des römischen Kolonates (Archiv für Papyrus-Forschung, Beiheft I, 1910)
dir. Rostovtzefrin nazariyesini Kornemann RE Suppl. IV s. 545 v. m. hülâsa
etmi~tir. Rostovtzeffin bu mesele hakk~ nda son beyanat~~ Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich adl~~ eserinde Il s. 278 v. s. bulunmaktad~ r. T.
R. S. Broughton (Trans. of the American Phil. Assoc. LXV, 1934, s. 207 v. m.)
taraf~ ndan yap~ lan son münaka~as~~ maalesef elime geçmemi~tir; bu eseri J. G.
Anderson 'un An imperial estate in Galatia adl~~ Journal of Roman Studies'te
(XXVII, 1937, s. 18 v. n~.) ç~ kan makalesinden tan~ yorum.
36
Die antike Kunstprosa I 145. Norden kitabenin metnini de veriyor. Metin
komanter ile birlikte OGIS nr. 383'te okunabilir. Cf. Joseph Waldis, Sprache
and Stil der grossen griechischen Inschrift vom Nemrud-Dagh in Kommagene
(Nordsyrien), Diss. Zürich, Heidelberg 1920.
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örnek te~kil ediyor.
Önemi ve karakteri bak~m~ndan bu kitabe ancak me~hur
Oinoanda kitabesi ile mukayese edilebilir: Oinoanda kitabesi
Diogenes adl~~ birinin insanl~~a olan sevgisinden ilham alarak
hem~erileri ve Oinoanda'ya gelen yabanc~lar için Epikouros'un
felsefine dair ta~a yazd~ rd~~~~uzun metinleri ihtiva eder. Bu kitabeyi de din tarihi bak~m~ndan önemli metinler s~ras~na alabiliriz;
çünkü iman~n~~ itiraf etmek ve insanlar~~ daha bahtiyar k~lmak için
gayret sarfetmek hususunda dindarca temayüllerdir
Sayd~~~m~z vesikalar ferdI dindarl~~a delildir. Fakat ötedenberi de biliriz ki Anadolu topraklar~~ eski dünyan~n din bak~m~ ndan en faal, en verimli memleketlerindendi. Din tarihi ilmi kurulmadan önce bile Anadolu'nun Hristiyanl~~~n ilk ça~la r~nda bukadar önemli bir yer tutmas~n~n sebepleri ara~t~ r~lm~~t~. Hr~stiyan
dininin tarihinde Anadolu ~ehirlerinin ismi s~ k s~k geçer. Mesela
Montanismus Hristiyanl~~~n göze çarpan mezheplerinden biridir ve
Anadolu'nun umumi bir temeli ile münasebettedir 38. Anadolu'nun
kült ve din zenginli~i edebi eserlerde iyi muhafaza olunmad~~~~
halde kitabelerde kar~~m~za ç~kar. Bu alanda daha da önemli bulu~lar elde edilece~i umulabilir ". Kitabelerde edebi metinlerin
adlar~n~~ bile bilmedi~i birçok tanr~lara raslar~z. Bu tanr~lara ba~' Diogenis Oenoandensis fragmenta ed. William, Lipsiae 1907. Cf. Philippson RE Suppl. V s. 153 v. m.
38 Montanus'un hristiyan dinini kabul etmeden evvel Kybele veya Apollon'
un rahibi oldu~u iddias~na binaen do~mu~~haber gibi, Montanismus üzerinde
yaz~ lm~~~eski eserlerde bulunan mübalâgal~~fikirlerden sak~ nmal~ . Montanismus
mezhebinin tamamiyle hristiyan akidelerinden ç~km~~~oldu~u ~üphe götürmez.
Montanismus ile Phrygia kültleri aras~ nda görülen ba~~ayinlere münhas~ rd~ r;
fakat bu alanda ba~lar besbellidir. Mesele son olarak Wilhelm Schepelern'in
Der Montanismus und die phrygischen Kulte (Tübingen 1929) adl~~ eserinde din
tarihine ait bütün malzemenin yard~ m~ yla etrafl~ ca etüd edilmi~tir. Bu kitap
Anadolunun din tarihini ayd~ nlatmak hususunda çok de~erlidir. Montanismus'a
bir bak~~: H. G. Opitz RE XVI 206 v. m.
39 Bithynia'n~ n üç altar~~ üzerinde Preietos tanr~ s~ n~ n tasvirlerinin meydana
ç~kar~ lmas~~ bu sahada son ve isabetli bir bulu~~te~kil et~nektedir: F. K. Dörner,
Inschriften und Denkmaeler aus Bithynien ( Istanbuler Forschungen, Band 14 ) ,
Berlin 1941, s. 37 v. m. ; n. 39-42. Bu tanr~ ya edebiyatta da raslan~r, fakat
edebi eserlerde umumiyetle Priapos ile kar~~t~ r~ l~ r. Bu son bulu~~sayesinde
Preietos ile Priapos'un biribirinden ayr~~ olduklar~~ meydana ç~km~~t~ r. Dörner'in
fikrince Preietos Ares ile münasebetli olan bir harp tanr~s~ d~ r.
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lang~ çtan beri küçük bir azl~ k tapm~~sa da, onlar okadar canl~~ ve
sa~lamd~ rlar ki muhtelif kültür tabakalar~ n~ n alt~ nda bile ya~~yabilmi~lerdir; imparatorluk devrinde dinin bu yeralt~~ ak~~~~yeryüzüne
ç~ km~~t~ r. Bu tanr~ lar önceleri kabilelerin veya kabile bölümlerinin
tanr~ lar~d~ r, sonralar~~ milli karakterlerini kaybetmi~lerdir. Muayyen
bir kabilenin yerine kendi tanr~lar~ n~ n üstünlü~üne inanan, mucizelerini anlatan, sözlerini sezen ve ba~kalar~ n~~ da bu kuvvete tapm~ ya te~vik eden mutaass~ p cemiyetler kurulmu~tur. Eski ~ rk veya
mahal tanr~ lar~~ ferdi dindarl~~~n tanr~ lar~~ olmu~lard~ r. Epigrafi bu
zengin din hayat~ n~~ ayd~ nlatmak yönünde en ba~ta gelir. Kitabeler
olmasayd~~ Eski~ehir etraf~ nda "hosios kai dikaios„ ad~~ ile ibâdet
gören tanr~y~~ tan~mazd~ k ve ismi Yunan oldu~u halde eski Anadolu tanr~lar~ ndan biri oldu~unu bilemezdik, Phrygia tanr~s~~ Zeus
Bronton bir isimden ibaret kal~ rd~~ 'J, âyinlerinde günah ç~karma
usulünün önemli bir yer tuttu~u Apo/ton Lairbenos'u tan~yamazd~ k ". Bu tanr~lar~ n eski tanr~lar oldu~unu hem baz~~ umumi deliller, hem de meselâ "çift balta„ gibi eski timsallerin mevcudiyeti
ispat eder.
Kitabelerde de kültlerinin yay~lma sahalar~ na veya teferruat~ na
dair malümat buldu~umuz taktirde müelliflerin zikretti~i tanr~lar
bize daha canl~~ olarak görünürler. Meselâ tanr~ça Angdistis çoktan
beri Pausanias ile Arnobius'un eserlerinden tan~ nm~~t~; 42 bu eserlerde tanr~ çaya dair gayet acaip hatta ikrah verici bir efsane
anlat~l~ r. Bu efsaneye göre Angdistis Anadolu'nun Tanr~ças~~
Büyük Ana'n~ n biraz farkl~~ bir tipi idi. Bir zamanlar gerçekten
böyle oldu~una da ~üphe yoktur. Fakat Angdistis'e tapanlar~ n
ona ne göz ile bakt~ klar~~ ancak 1911 y~l~ nda üçüncü Lydia
seyahatleri esnas~nda Keil ile Premerstein'~ n bulduklar~~ bir
40 Zeus Bronton'a adanm~~~kitabelcrin bir listesi MAMA V s. 172 v. m.
bulunur. Bu listeye ~u kitabeler ilave edilmelidir: Prof. Remzi O~ uz Ar~ k'~ n
Karalardan Ankaraya getirdi~ i adak kitabesi; jacopi, Daha P.~ flagonia atla
Cornmagene ( Roma 1936 ) s. 4, fig. 7'de ne~redilmi~~Kastamonuda bulunmu~~
kitabe; TTAED IV s. 6071 de ne~rettikim Meseete bulunmu~~kitabe. — Roma'da ~ark tanr~ lar~ na vakfedilmi~~bir tap~ nakta bulunmu~, luppiter Bronton'a
adanm~~~birkaç kitabe: Annibaldi, Notizie degli scavi XI s. 98 v. m.
41 Apollon Lairbenos'a dair, bak: Oppermann RE Suppl. V s. 521 - 535;
not 37 de ad~~ geçen Schepelern'in eseri s. 92 v. s.
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Paus. VII 17, 9. Arnob. V 5.
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kitabeden belli olmu~tur ". Kitabe Lydia ~ehri Philadelpheia'da
husus! bir tap~~ yerinin ba~~~lanmas~ n~~ tasdik eden bir vesikad~r.
Dionysios ad~nda biri rüyas~nda tanr~~ sözü duyar, bundan böyle
evinde birkaç tanr~ya bir arada bir tap~~ yeri yapt~rm~ya karar
verir; tanr~lar aras~ nda Angdistisde evin çok mukaddes bekçisi
ve sahibi say~l~r. Tap~~yerine girenlerin mutat veçhile yaln~z vücutlar~n~n de~il, vicdanlar~n~ n da tertemiz olmas~~ lâz~md~r; bu
vicdan temizli~ini Angdistis, kad~ n, erkek, hür veya kul her insana ba~~~las~n. Bu tanr~ça simas~ n~ n ne ~ekilde inki~af etti~i anla~~l~yor: önceleri bir tabiat tanr~ças~~ iken burada ahlaki k~ymetlerin mümessili olarak kar~~m~za ç~ k~yor. Böyle bir kitabenin
meydana ç~ kar~lmas~~ ilim için büyük bir nimettir. Fakat kitabeler
bize bu tanr~çaya hangi hudutlar dahilinde tap~ld~~~n~~bildirmekle
kalsayd~, Tanr~ça'ya dair bilgilerimiz gene de geni~lemi~~olurdu.
Son zamanlar Arvall~'da bir, Midas ~ehrinde on tane" yeni
Angdistis kitabesinin bulunmas~~ ilmi zenginle~tirmi~tir. Enstitümüz
Arvall~~ kitabesinin kopyas~n~~ memleketinin tarihine derin bir ilgi
besliyen bir ö~retmene medyundur 45.
Anadolu kültlerinin co~rafyas~n~~ yapmak, ancak epigraWnin
yard~m~~ ile vücude getirilebilecek büyük vazifelerden biridir.
Anadolu topra~~= kâfi derecede tetkik edilmi~~oldu~u bir gün
bu plan~n tahakkuk edece~ini umar~z.
Bu konferansta ne oldu~unu anlatm~ya çal~~t~~~m Anadolu
kitabeleri nekadar zengin ve de~erli ise, onlarla u~ra~an ilim
~ubesi de okadar eski ve önemlidir; yar~m biny~l~~ doldurmu~tur 46.
43 Keil und von Premerstein, Bericht über eine dritte Reise in Lydien und
den angrenzenden Gebieten loniens ( Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 57. Band, 1. Abhandlung ), Wien 1914, nr.
18, s. 18. Izah!' tabi Weinreich, Stiftung und Kultsatzungen eines Privatheiligtums in Philadelphia in Lydien (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften 1919, 16 ). Cf. v. Wilamowitz-Moellendorf,f, Der Glaube der
Hellenen II 369.
44 MAMA VI nr. 390 - 399. Bu kitabeler 1936 y~ l~nda R. Jestin taraf~ ndan
Midas ~ehri akropolis'inin ~imal-bat~~ kenarlar~ nda Frans~ z Arkeoloji Enstitüsünün
hesab~ na yap~ lm~~~sondajlarda bulunmu~tur; MAMA VI hakk~ nda F. K. Dörner'in
Gnomon XVI s. 344 v. s. de ne~rettigi rapora bak.
45
46

ba~lar.

Bu kitabe yak~ nda ne~redilecektir.
Malümdur ki Anadolunun epigrafik ara~t~ rmalar~~ Anconal~~ Cyriacus ile
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Geçirdi~i merhalelerin baz~lar~~ klasik eski ça~~ilminin de büyük merhalelerini te~kil eder; mesela 1555 y~l~nda Busbecq ile
Dernschwamm Monumentum Ancgranum'u ke~fetmi~lerdir; 1705 te
Tournefort ayn~~ kitabenin Yunanca metnini, 1709 da Izmir'in
Ingiliz konsolosu Sherard Eskihisarda Diocletianus'un azami fiyat
tarifesini, 1800 de Leake Phrygia dilinde yaz~lm~~~ilk kitabeleri,
1838 den sonraki y~llarda Fellows Lykia dil an~tlar~n~~meydana
ç~karm~~lard~r. On be~, on alt~, on yedi ve on sekizinci as~rlar~n
çal~~malar~~Boeckh ve haleflerinin ç~kard~klar~~ Corpus Inscriptionum
Graecarum'un ikinci ve üçüncü cildinde ve Mommsen'in nezareti
alt~nda ç~kan Corpus Inscriptionum Latinarum'un üçüncü cildinde
ne~redilmi~tir. Boeckh'ün Corpus'u bilhassa tasnif metodu bak~m~ ndan çok ehemmiyetli bir eserdir : önceleri kitabe kolleksiyonlar~n~n ne~rinde Yunan-Roma hayat~n~n muhtelif sahalar~n~~ canland~rmak gayesi güdüldü~ünden dolay~~ malzeme muhtevaya göre
tasnif edilmi~ti. Boeckh zaman~n~n tarihe olan temayüllerine uygun tek metodu, yani co~rafi tasnifi esas tutmu~tur. 1883 ten beri
Inscriptiones Graecae ad~~ ile bast~r~lan Boeckh Corpus'unun yeni
tab~lar~~ da bu prensibi muhafaza eder '".
Fakat bu eserde Anadolu kitabeleri zikredilmez. Bunlar~n ara~t~nlma ve bas~lma i~ini Viyana akademisi üzerine alm~~t~r ". önceleri
yaln~z Lykia kitabelerinin toplan~p bas~lmas~~ dü~ünülüyordu. Sonralar~~Ephesos kaz~lar~ nda ün kazanan arkeolog Benndorf 1881 de bu
plan~~Liechtenstein düküne arzetmi~, dük de tetkik seyahatleri için
tahsisat ay~rm~~t~ . 1891 de Viyana akademisi bu tetkikleri Yunan,
Latin veya yerli dilde yaz~lm~~~bütün Anadolu kitabelerine te~mil
etmiye karar vermi~ti. Liechtenstein dükünün Viyana Akademisine
verdi~i senelik tahsisat Anadolu'da sistemli bir ~ekilde seyahat edilmesine imkân vermi~tir. Bin sekiz yüz doksan y~llar~ndan beri Avusturya alimleri memleketi dola~t~lar. Tetkik sahas~na s~n~r olarak Asya
eyaletlerinin imparatorluk devrindeki hudutlar~~ seçilmi~tir. Ana47 Inscriptiones Graecae adl~~ eserin tarihi, ilim tarihinin ba~l~~ ba~~na önemli
bir fasl~ n~~ te~kil eder. E. Ziebarth'~ n Philologische Wochenschrif t mecrnuas~ nda
(61, 1941, s. 490 v. m.) verdi~i haberler bu bak~ mdan ilgi vericidir.
48 Bu k~s~ m için bana cömertçe da~~tt~~~~bilgiler ve makalenin son k~ sm~~
için kendisiyle fikir teatisinden edindi~im de~erli istifadeden dolay~~ Istanbul
Alman Asar~~ Atika Enstitüsü Direktörü Dr. Kurt Bittel'e te~ekkür etme~i bir
borç bilirim.
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dolu'nun cenubunda ve cenup bat~s~ nda bulunan adalar, Suriye ve
Ermenistan tetkik m~ ntakas~n~ n haricinde kal~yordu. Zaman ve durumun müsait olmamas~, birinci cihan harbi ve Avusturyan~n harpten sonraki dü~künlü~ü Viyana akademisinin çal~~malar~na engel
olmu~tur. Plân~n kabulünden sonra yar~m as~ r geçti~i halde Tituli
Asiae Minoris'in ancak dört fasikül'ü ç~ kabilmi~tir 49. Son fasikül'ü
bu y~lda ç~ km~~t~r. Fakat Viyana Akademisinin gördü~ü i~e dair
hüküm vermek için yaln~z bast~rd~~~~tam ciltlerini göz önünde
tutmak do~ru olmaz. Viyana Akademisinin y~llardan beri toplad~~~~
zengin haz~ rl~ k etüdleri ve seyahat raporlar~~ ilim dünyas~ na verilmi~~de~erli bir malzeme te~kil eder. Viyana Akademisinin y~llardan beri haz~ rlad~~~~yard~m vas~talar' da o derecede de~erlidir.
Muhtelif kitabeler hakk~ nda mevcut ne~riyat~ n fi~lerini ç~ karm~~,
yeni bas~lan kitaplar~~ dikkatle tetkik ve tenkit etmi~tir. Bu çal~~malar neticesi me~hur Viyana fi~leri (Wiener Schedenapparat) meydana gelmi~tir. Her hangi bir ilim sahas~ n~~ inhisar alt~na almak
ilmi çal~~malar~ n geli~mesine zararl~~ olabilir. Viyana Akademisi
gibi bir müessesenin malzeme bak~m~ ndan kendilerinden herhalde
üstün olaca~~n~~ dü~ünen bilginler bu sahaya at~lmaktan çekinebilirler. Mamafih Viyana Akademisinin çal~~malar~~ bu neticeyi do~urmam~~, aksine Anadolu epigrafisi alan~ nda merkezi Viyana olan
milletleraras~~ geni~~bir i~birli~i kurulmu~tur. Kitabe ne~reden
eserlerin hemen hemen hepsinde müellifleri ister Ingiliz, ister Amerikan, ister Frans~z olsun, daima Viyana Akademisinin ad~na
raslar~z. Viyana Akademisinin kendini ileri sürmeden çal~~t~~~~son
eserinde, birinci cildi 1928 y~l~nda inti~ar eden alt~~ cilt Monumenta
Asiae Minoris Antiqua'da da görülmektedir. 1881 den beri Ame49 Tituli Asiae Minoris, collecti et editi auspiciis Academiae litterarum
Vindobonensis.
Vol. I: Tituli Lyciae lingua Lycia conscripti. Enarravit Ernestus Kalinka.
Vindobonae 1901.
Vol. II: Tituli Lyciae linguis Graeca et Latina conscripti.
Fasc. 1. Pars Lyciae occidentalis cum Xantho oppido. Enarravit Ernestus
Kalinka. Vindobonae 1920.
Fasc. 2: Regio quae ad Xanthum flumen pertinet praeter Xanth~lm oppidum. Enarravit Ernestus Kalinka. Vindobonae 1930.
Vol.
Tituli Pisidiae linguis Graeca et Latina conscripti.
Fasc. 1: Tituli Termessi et agri Termessensis. Enarravit Rudolfus Heberdey.
Vindobonae 1941.

174

G. ROHDE

rikal~~ilimler de Amerikan~ n muhtelif ilim müesseseleri hesab~na
Anadolu'yu gezmi~lerdir. W. M. Ramsay ve yeti~tirdi~i genç âlimler bu alanda en ba~ta gelirler. Ramsay'~ n kitabeler hakk~ nda
ne~retti~i etüdler Anadolu epigrafisi için büyük k~ ymeti haizdir.
Ephesos'ta, Milet, Menderes k~y~s~ nda bulunan Manisa'da, Bergama ve Priene'de yap~lan kaz~ lar~ n da kitabe ara~t~ rmalar~na yard~ m~~ dokunmu~tur. Anadolu epigrafisi üzerinde yaz~lm~~~bütün
makale, etüd, seyahat raporlar~ n~~ saymak tabii imkâns~zd~ r 59.
Yaln~z Louis Robert'in de~erli ne~riyat~ na i~aret etmeden geçmiyelim ".
Yüzlerce y~ldan beri Anadolu epigrafisi ile u~ra~an bu ara~t~ rmalardan sonra Türk ilmine ne kal~ yor? suali belki bu konferans ba~l~yal~~ beri zihninizi kurcalamaktad~ r. Yunan-Roma ça~lar~ na ve Anadolu'nun o devirdeki tarihine ilgi, Türkiye'de ancak
son zamanlarda önem kazanm~~t~ r. Türkiye bu alanda milletleraras~~ faaliyete ancak bugün i~tirak edebilecek vaziyettedir. Fakat
önemli bütün i~ler görülmedi mi? geç kalmad~ k m~?
Böyle endi~ eler yersizdir. Bilakis daha görülmesi gereken i~ler çok geni~~bir saha kaplamaktad~ r. Memleketin birçok yerleri
epigrafi bak~ m~ndan halâ kâfi derecede ara~t~ nlmam~~t~ r. Bu yerlerde bulunan kitabeleri tan~mak için daha birçok seyahatlere
ihtiyaç vard~ r. Di~er taraftan da mevcut malzemeden ilmi etüdler
için istifade etmek herkesin oldu~u gibi bizim de hakk~m~zd~ r.
Fakat bu iki noktadan bahsetmiyelim. Ancak bu kadar zengin hazinelere malik olman~ n Türkiye için do~urdu~u vazifeleri ele alal~m.
Birinci vazife sahibi oldu~umuz kitabeleri tespit etmektir. Ilmin
tan~d~~~~kitabelerden hangilerinin hâlâ memlekette bulundu~unu
ve nerede bulundu~unu bilmemiz lâz~md~ r. Mevcut kitabelerin nerelerde ke~fedildi~i de bilinmelidir. Bu ~ekilde yeni bulunan kitabeleri tasnif edebilmek için sa~lam bir temel kurmu~~oluruz. ~imdiye kadar elimizdeki vas~talarla bulundu~u haber verilen bir kitabenin henüz ne~redilip edilmedi~ini tespit etmek mümkün de~il5°

Hondius, Saxa loquantar s. 82-94 te bunlar~ n bir listesini verir.
Villes d'Asie Mineure. Etude de geographie antique. Paris 1935.
Etudes Anatoliennes. Recherches sur les inscriptions greques de l'Asie Mineure.
Paris 1937. Bundan ba~ ka Bulletin de correspondance hellenique, Revue des
Etudes greques, Revue de Philologie mecmualar~ nda Robert'in birçok makalesi
vard~ r.
51
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di. Mevcutlar tasnif edildikten sonra kaybolmu~~kitabeleri de aram~ya koyulabilece~iz.
Ikinci vazifemiz memleketin baz~~ yerlerinde kitabe müzelerinin
kurulmas~~ için temel olacak plan~ n katiyetle çizilmesi ve mevcut
kitabelerin ilmi görü~lere uyarak ayr~lmas~d~ r. Sonra gerek kitabelerin gerekse tablet veya sikkelerin bir araya getirilmesi ve
memleketin birçok yerlerinde bulunan depolar~ n büyük ~ehirlere
nakli temenni edilir. Kitabeler kali' olarak tasnif edildikten sonra
kataloglar yap~lmal~d~ r. Bu kataloglar sadece bir kitabe listesi
de~il, ilmi tetkikler için lüzumlu olan bütün malümat~~ verecek mahiyette olmal~d~ rlar; her ~eyden evvel kitabenin nerede ke~fedildi~ini, hangi eserlerde ne~redildi~ini bildirmelidir. Katalog i~inden
ba~ka yeni bulunan kitabeler hakk~ nda çok vakit geçmeden muntazaman raporlar verilmelidir.
Bugünkü ~artlar içinde bu i~ler ancak bir merkezden görülebilir. Bu merkez ~imdilik Maarif Vekilli~inin Antikiteler ve Müzeler Direktörlü~üdür. Fakat bir idare merkezinin bir ilmi enstitüye tahvili pek mümkün de~ildir; bundan dolay~~ bir de ilmi
merkez kurulmal~d~ r. Epigrafi çal~~malar~~ ancak bir plan ve itina
ile tahdit edilmi~~bir saha dahilinde verimli olabilir; bu ~artlar
içinde ferdi çal~~malar~n da de~eri yükselir. Bahsetti~imiz ilmi
merkezde lüzumlu bütün yard~m vas~talar~n~ n el alt~nda bulunmas~~
lüz~md~ r. Türkiye Hükümetinin sahip oldu~u kitabeler hakk~nda
izahat verebilmek için bütün malzemenin bir araya getirilmesi gerektir. Önemli bütün kitabelerin stampajlar~n~~ toplamak da faydal~~
olur. Böyle bir merkezin kurulmas~~ için Türk Tarih Kurumu ile
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinin Eski Tarih, Arkeoloji ve
Klâsik Flloloji enstitüleri aras~ nda s~ k~~ bir i~~birli~inin teessüs
etmesi faydal~~ olur. Bu enstitülerin üyelerinden müte~ekkil bir
heyet epigrafi ara~t~rmalar~na önayak olabilir.
Ayn~~ zamanda Ankara'da ta~radaki kolleksiyonlara temel ve
örnek olabilecek bir kitabe müzesi kurmak iyi olur. Bu projeleri
fiil mevkiine koymak zaman~~ gelmi~tir. Uygun yerlerde bulundurulmad~ klar~~ için mevcut kitabelerin zarar görmesi ihtimali
çoktur. Di~er taraftan da bu i~lerin ba~lanmas~ na yard~m edebilecek unsurlar~m~z oldu~u gibi birkaç y~l sonra daha geni~~ölçüde i~~ görmek için yeti~mi~~unsurlar~m~z da bulunacakt~ r.
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Notlarda kullan~lan k~saltmalar~ n izah':
TAM -

Tit~di Asiae minoris.

MAMA - Monumenta Asiae Minoris Antiqua.
SIG - Sylloge inscriptionum Graecarum a Guilelmo Dittenbergero condita et aucta, nunc tertium edita. Lipsiae 1915-1921.
OGIS
Orientis Graeci inscriptiones selectae, ed. Wilhelmus
Dittenberger. Lipsiae 1893/95.
WELLES = The Royal Correspondence in the Hellenistic
Period, New Haven 1934.
RE = Paulys Real-Encyclopüdie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Stuttgart 1894—.
TTAED - Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi.

