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I. Bitinya tarihine ait kaynaklar

Ilkçd~da birçok tarihçiler, Bitinya hakk~ nda, yaz~~ yazm~~lard~r,
fakat bunlar~ n eserleri tamamiyle kaybolup gitmi~lerdir. Yaln~z
bu tarihçilerin isimleri ve eserlerinden al~ nm~~~baz~~ parçalar, bu
eserlerden istifade etmi~~olan antik devrin di~er müelliflerinde
zaman~m~za kadar gelmi~lerdir.
Bu tarihçilerin en eskisi, Bitinya'da, Mürleal~~ Asklepiadeslir J.
Bu adam, takriben m.ö. 200 senelerinde ya~am~~t~~ve zaman~ n~n en büyük filologlar~ndan biri idi. Baz~~antik müellif ler, Asklepiades'in eserlerinden, en a~a~~~10 kitap ihtiva etmi~~olmas~~ gereken B~Ouv~aKdc
"Bitinya ara~t~ rmalar~„ adl~~ eserinden parçalar alm~~lard~r. Bu
parçalar, Müller taraf~ ndan, "Grek tarihçilerinden kalma parçalar
Asklepiades,
kolleksiyonu„ adl~~ eserinde bir araya toplanm~~t~ r
ki, bunun
ndan
istinsah
edilmi~tir
Aleksander Polihistor taraf~
eserinden birçok malzeme de Bizansl~~ Stefan'~n Etno~rafya Leksikon'una 3, hakiki müellifin ismi zikredilmeksizin, geçmi~tir. R P4
dan, müellifin ismiyle, zaman~m~za kadar, ancak 4 parça gelmi~tir,
fakat bunlar da, Bitinya tarihi hakk~ nda, hiçbir ~ey ö~retmemektedirler 4.
Geni~~bilgisinden dolay~~ Polihistor (çok cepheli) unvan~ n~~
alm~~~olan Milet'li Aleksander de, nept B~euviaç "Bitinya hakk~ nda„
Bunun için Schmid- SthIin, Geschichte der griechischen Literatur 2, 430.
Wentzel RE 2, 1628, burada di~er modern bibliografya da verilmi~tir.
2 3, 298. Eserin ad~~ Fragmenta Historicorum Graecorum I-V (Paris 1848 ve
devam~ ), FHG ~eklinde k~ salt~ l~ r.
3 Schmid - Stiihlin 2, 1084 v. d. Honigmann RE II 3, 2369 - 2399.
4 FHG 3, 300.
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adl~~ bir eser yazm~~t~ r 5. Aleksander, birinci Mitradat harbinde
(m. ö.88-85) Romahlara esir dü~mü~, köle olarak Roma'ya getirilmi~,
fakat burada, bilgisi sayesinde, ~öhret ve hürriyete kavu~ mu~tur.
Aleksander her sahada yaz ~~ yazan bir müellifti ve hiç seçmeden
eline geçirdi~i her kitaptan, ilmi bir tenkide tabi tutmadan, istifade
ederdi. Bitinya hakk~ nda yazd~~~~kitab~ ndan, topo~' rafik mahiyette,
yaln~z 3 parça zaman~ m~ za kadar gelmi~tir 6.
Bitinyal~~ Demostenes'e gelince, bunun ya~ad~~~~devri bile
kat'i olarak bilmiyoruz. M. 45.3 veya 2 inci as~ rdan evvel ya~am~~~
olmas~~ mümkün de~ildir, bununla beraber, Roma imparatorluk
deviine ait olmas~~ muhtemeldir 7. Bizansl~~ Stefan, bunun eserinden
baz~~ parçalar: da, müellifin ismini zikrederek, kitab~ na geçirmi~tir.
Demostenes'in eseri, Bteuvtaxdt ismini ta~~yordu; ~iir tarz~ nda yaz~lm~~t~~ ve en a~a~~~10 kitaptan mürekkepti. Bu eserden, topo~rafik
mahiyette 12 parça mahfuz kalm~~t~ r 8.
Kalel~ edon, ( Kad~ köy ) lu Nikandros'un da ya~ad~~~~devir
malam de~ildir; Bununla beraber M.ö. I. inci as~ rda ya~ad~~~~tahmin
edilebilir " Bitinya k~ rallar~ n~ n macera dolu mukadderat~ ndan,
bahseden neperd.-[Eia adl~~ eserinin yaln~ z, 4 ve 6 ~ ne~~ kitaplar~ ndan
iki parça zaman~m~ za kadar gelmi~ tir '". Bu parçalardan birinde
Prusias (Il.?) in icat etti~i bir kadeh, di~erinde k~ ral Nikomedes
(Il.?) iri u~a~~ na a~~ k olan bir horozdan bahsedilmektedir.
Zaman~ m~ za kadar gelen tarihi parçalar~ n ekserisi, Bitinya'da,
Nikomedeia (Izmit ) l~~ Arrianos'un Bleuvtaxâ adl~~ eserine aittir "
Arrianos, m. s. 95senelerinde do~mu~~ve 175'e kadar ya~am~~t~ r. Nikomedeia ve Atina üniversitelerinde tahsilini bitirmi~, 121 ve 124
seneleri aras~ nda Roma konsolu olmu~~ve 131 - 137 aras~ nda, do~u
Anadolu'da, Kapadokya eyaleti valili~ini yapm~~t~ r. Arrianos,
tenkitçi, ciddi ve mütevaz~~ bir alimdi ve ilkça~da en iyi ve en
obiektif Büyük ~ skender tarihini yazan müellifti."Bitinya„ tarihi adl~~
Schwartz RE 1, 1449. Schmitt - Stiihlin 2, 400.
FHG 3, 232. Jacoby Die Fragmente der griechischen Historiker III A 98,
Frag,m. 12, 13 ve 125.
7 Schwartz RE 5, 188. Schmid-St5.hlin 2, 321.
8 FHG 4, 384.
9 Kroll RE 17, 265 No. 12.
10 FHG 4, 462.
11 FHG 3, 586. Schwartz RE 2, 1230. Schmid-Sthlin 2, 746.
5

6
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eserinden elimizde 16 parça mevcuttur ki '2, bunlar, daha ziyade
mitoloji, din tarihi, etnoloji, topo~rafya ve co~rafya ile ilgilidirler.
Tarihi mahiyette olan yaln~z bir tek parçad~ r 13 .
Askalon'Iu Artemidoros da, m. s. 2 inci asra aittir. Bunun hakk~ndaki bilgimiz, kendisinin Trepl B~euviaç "Bitinya hakk~nda,, adl~~
bir eser yazm~~~olmas~na inhisar etmektedir. Bu eserden, zaman~m~za hiçbir ~ey intikal etmemi~tir '4 .
Bizi, Bitinya ara~t~ rmalar~nda, ilgilendiren tarihi meseleler için,
zikredilen antik devir tarih yaz~c~lar~~ hiçbir yard~mda bulunamaztar ;
binaenaleyh, di~er kaynaklara ba~~vurmam~ z laz~md~ r.
Eserlerinde tesadüfen Bitinya tarihine de temas eden antik devrin di~er tarih yaz~c~lar~~pek fazla de~ildir. Bitinya'n~n eski tarihi için
en mühim kaynak, bu husustaki bilgilerimizin hemen hepsini kendisine borçlu oldu~umuz Herakleia ( Ere~li) l~~Memnon'dur 15 . Muhtemeldir ki, m. s. 1 inci as~rda ya~am~~~ve Herakleia ~ehir cumhuriyeti
hakk~nda, 16 kitaptan fazla olan bir tarih yazm~~t~r. Bu eserin kendisi
kaybolmu~tur, fakat m.ö. 363-46seneleri vukuat~n~~ ihtiva eden 9-16 nc~~
kitaplar~ n Fotyos taraf~ndan yap~lm~~~bir hillasas~~zaman~m~za kadar
gelmi~tir 16 Bu zat, m.s. 9uncu as~rda Istanbul patri~i idi ve BLLO8T' Kfl
"Kütüphane,, adl~~büyük bir toplama eser yazm~~t~r. Bu eserin sonuna, ~iir tarz~nda yaz~lm~~~280 eserin muhteviyat~n~~ ve bunlardan yap~lm~~~hülasalar~~gösteren bir fihrist eklenmi~tir. Bizim için bu eserin
k~ymeti, ilkça~da yaz~lm~~~ve zaman~m~za intikal etmemi~~olan
eserler hakk~nda makimat vermesindendir. Fotyos olmasayd~,
Memnon hakk~nda, hiçbir bilgimiz olm~yacakt~~ ; çünkü ilkça~~n
di~er hiçbir müellifi, Memnon'un eserinin mütevaz~ , bitaraf
ve ~ayan~~ itimad olmas~na rag men, hattâ ismini bile zikretmemi~lerdir. Memnon, vatan~~ olan ~ehrin tarihini anlat~ rken, Heraklea 'n~n kar~~m~~~oldu~u harict büyük yak 'alara
da temas etmek mecburiyetinde kalm~~t~r. Böylece Mitradat harpleri, Galat devletinin kurulu~u ve Bitinya'n~ n eski tarihi
12 FHG 3, 591 v. d. 51 parça gösterir ve büyük bir k~ sm~ n~ n kitab~ n ismi
alt~ nda zikredilmedigi halde B~6uv~axâ ya ait olduklar~ n~~ söyler. Jacoby Die
Fragmente der griechischen Historiker Il B 855 v. d. yaln~ z yaz~ k olarak
kitab~ n ismi alt~ nda intikal etmi~~olan parçalar~~toplarn~~t~ r.
Müller 75 inci parça — Jacoby 29.
14 FHG 4, 340. Schwartz, RE 2, 1329 No. 26.
15 Schmid - St~hlin 2, 417. Laqueur RE 13. 1098- 1102.
16
Schmid - St~hlin 2, 1090 v. d.
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hakk~ nda etrafl~~ istitratlar yapmaktad~ r. Tabiatiyle Memnon, bize,
Bitinya'n~ n k~ rall~ k devri tarihinin tam bir tarifini yapm~yor, fakat
ondan baz~~ sayan' itimat tarihi vak'alar elde ediyoruz ki, bu vak~alar~ n, Bitinya tarihinin sabit noktalar~~ yahut iskeleti olarak nazar'
itibara al~ nmalar~~ lâz~ md~ r.
Bitinya'n~ n muahhar zamanlar~~ için, yani Romal~ lar~ n do~u
i~lerine müdahaleye ba~lad~ klar~~ zamandan itibaren, Roma tarihlerinin ve bunlardan bilhassa Polübios " ile Livius '" un verdi~i
malümattan istifacie etmekteyiz. Bu eserlerde, Bitinya'n~ n, yaln~z
Roma noktay~~ nazar~ na göre, mühim olan hususlar~ ndan bahsedilmi~tir ki, bunlar, hiçbir zaman bizim görü~ümüz olamazlar. i~te bu
kaynaklarla da biz, baz~~ vak~ alar ve baz~~ ~ahsiyetlerin hususiyetlerinden daha fazla bir ~ey ö~renemiyoruz. Bu kaynaklar ile bize
baz~~ da~~mk notlar ve tesadüfi malümat veren di~er kaynaklardan, bilâhare ara~t~ rmalar~ m~ z esnas~ nda bunlara ba~~vurmak icap
etti~i zaman, tekrar bahsedece~iz.
Ihtiva ettikleri malümat~~ bilvas~ ta verdiklerinden dolay~~ ikinci
elden kaynaklar ismini verdi~imiz bu edebi kaynaklardan ba~ka,
elimizde do~rudan do~ruya o zamandan kalm~~~olan baz~~ vesikalar, yani orijinal veya birinci elden kaynaklar da mevcuttur ki, bunlar da kitabe veya sikkelerdir. Kitabeler '" pek azd~ r ve bunlardan
fazla bir ~ey ç~ karmak mümkün de~ildir. Sikkeler 2 ' daha çoktur,
fakat tipleri o kadar birbirinin ayn~ d~ r ki, bunlardan da fazla bir~ey
ö~renemiyoruz. Bununla beraber bu sikkeler, yüzlerinde bulunan
Bitinya k~ rallar~ n~ n resimleriyle, elimizde bulunan malzemeye biraz
hayat vermektedirler.
Bu kaynaklar ne kadar az ve kifayetsiz olurlarsa olsunlar, ara~t~ r~ lmas~~ mümkün olan~~ ara~t~ rmak için, bunlar~ n ihtiva etti~i
17

Schmid - Stühlin 2, 383 v. d. Bosch, Hellenizm Tarihi Ana Hatlar~~

II 172.
18 Schanz - Hosius, Geschichte der römischen Literatur 2, 297 v. d. Klotz
RE 13, 816 - 852.
19 Bunlar ilmi bibliyografya içinde da~~ n~ k bir haldedirler. Büyük bir
k~ sm~~ Dittenberger Orientis Graeci inscriptiones Selectae I ( 1903 ) 544 v. d.
da toplu bir haldedir.

20 Sikkelere umumi bir bak~~, Head, Historia Numoru~n ( 1911 ) 519 v. d.
mufassal
malümat : Waddington - Reinach - Babelon, Recueil general des
monnaies grecq~~ es d'Asie mineure I, 2 (1908) 215-233.
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malumat~~ bulup ç~ karmak, bir nizama sokmak ve izah etme~e
çal~~mak mecburiyetindeyiz.
Kaynak malzemesinin k~tl~~~~ve bunlar~ n izah' için gerekli
olan zahmet ve me~akkat, bu mevzu ile fazla me~gul olmak için,
modern tarihçileri pek fazla te~vik etmemi~ tir. Bitinya tarihi, biraz
meyve verebilmesi için, gayret ve ihtimamla i~lenmesi icap eden
ta~l~ k ve verimsiz bir tarlad~ r. Bu malzemenin ilk umumi tetkikini
Nolte, De rebus Bithynorum (Halle 1861) adl~~ doktora tezinde
yapm~~t~ r 2 '. Bundan sonra Th. Reinach, Bitinya k~ rallar~ n~ n sikkelerini tâyin ve tanzim etmek hususunda lüzumlu olan esas~~
kurabilmek için, bu malzemeyi, Essal sur la numismatique des rois
)
de Bithynie (Revue numismatique 1887, 220 v. d., 337 v.
Gayet
tabii
adl~~ makalesinde bir kere daha gözden geçirmi~tir.
olarak bu makalede s~ rf meskükât için ehemmiyetli olm~yan
meseleler ihmal edilmi~tir. Bu mevzu üzerinde son ve etrafl ~~
etüdü Ed. Meyer, Realenzyklopadie der klassischen Altertumswissenschaft Bd. 3 (1899) s. 510-524 de y apm~~t~ r 22. Bitinya tarihi ile
alakal~~ meseleler, parça parça, muhtelif müellifler taraf ~ ndan tetkik
edilmi~ tir; mesela, Bitinya k~ rallar~ n~ n kronolojisi, Clinton, Fasti
Hellenici, 3 (1834) 410, Appendix 7 ve Beloch, Griechische Geschichte IV 22, 21 t-214 taraf~ ndan tetkik edilmi~ tir ki, bunlar~ n elde
etti~i neticeler, birbirinden farkl~~ oldu~u gibi, Reinach'~ nkilerinden
de ayr~ lmaktad~ rlar. J. Toepffer, Hermes adl~~ mecmuan~n 31 (1896)
124-136 ~ nc~~ say~s~ nda, Bitinya tarihi ile pek s~ k~~ bir rab~tas~~ olan
Astakos ~ ehrinin tarihini tetkik etmi~, son zamanlarda da, L.
Robert, Etudes Anatoliennes (1937) 224 de, Bitinya'ya ait kitabeleri
ve, s. 111 de, Prusias II. nin Attalos III. ile yapt~~~~seferi
gözden geçirmi~ tir. Büyük ilmi tarihlerde, tabii olarak, Bitinya'ya
Bu eseri göremedim.
«Paulys Real-Encyclopadie der classisehen Altertumswissenschaft,neue Bear.
beitung, unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenoss en herausgegeben von Georg
Wissowa» RE k~ salt~ lm~~~ ~ekliyle gösterilir. 1894 denberi inti~ar etmekte olal~~
ve alfabe s~ ras~ yle tanzim edilmi~~maddeler alt~ nda bizim klasik ilk çak hakk ~ ndaki bütün bilgimizi, vesikalar~ n her çe~ idiyle mufassal ve esasl~~ bir ~ekilde
izah eden bu muazzam eser, ~imdiye kadar 52 yar~ m ciltle 7 ilave cilt ihtiva
eder. A - P ye kadar olan harfler 1 - 20 ciltleri içindedir. (18 in 3 üncü ve 20 nin
2 inci k~ sm~~ daha inti~ar etmemi~tir). Birinci dünya harbinden sonra eserin tabii süratlendirmek için R harfi ile ikinci bir seriye daha baslaninistir ki biz
bunu RE Il ~ eklinde göstermekteyiz. Bu seri R - T harflerini ihtiva eder.
Belleten C. X, r. 3
21
22
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dair yap~lm~~~müstakil ara~t~ rmalar da mevcuttur, mesela, yukar ~da
ismi geçen Beloch'un Grek tarihinde, Niese'nin Grek ve Makedonya devletlerinin tarihinde ve Ed. Meyer'in Eskiça ~~tarihinde
ve di~erlerinde.... oldu~u gibi.
Bu son eserlerin tetkiki ile anla~~ lm~~t~ r ki, Bitinya'n~ n hakiki
mütecanis bir tarihini yazmak, bugün için, mümkün de~ildir. Çünkü
bu tarihin üzerinde kurulmas~~ icap eden temel, daha henüz kafi
derecede in~a edilmemi~ tir. Elimizde ~imdi de, hiç veya kâfi miktarda izah edilmemi~, esasl~~ meseleler mevcuttur. Bu sebepten,
yapmakta oldu~umuz bu ara~t~ rma ile lüzumlu olan temelin in~as~ n~~ biraz daha ileriye götürme~e ve böylece Bitinya'n~ n ilmi
tarihinin temel atma i~inde bir rol alma~a çal~~aca~~ z.
2. Bitinler'in Küçük Asya'daki anayurtlar~~

Küçük Asya'n~ n muhtelif tarihi harita ve atlaslar~~ üzerinde
Bitinler'in oturma yerleri de~i~ik olarak gösterilmi~ tir , bundan da,
bu mes'elede henüz vuzuh olmad~~~~anla~~ l~ r. Modern co~rafyac~lar~ n bu vuzuhsuzlu~una sebep, ihtimal ki, ilkça~~tarihçi ve co~rafyac~ lar~~ n~ n bu mes'ele hakk~ nda verdikleri malümat~ n birbirinden farkl~~ olmas~ d~ r. ~u halde, bu mes'eleyi izah edebilmek için,
evvela, antik müelliflerin verdikleri malümat~~ tetkik etmek laz~ md~ r.
Küçük Asya'n~ n eski co~rafyas~ n~~ tetkik hususunda en mühim
müellif, eserini m. s. 19 senesinde ne~retmi~~olan Amaseia (Amasya)11 Strabon'dur 23. Strabon, Bitinya'n~ n hudutlar~n~~ ~u ~ekilde tarif
etmektedir:
Strab. 12, 4, 1.
Tip, E B~Ouvlav ~r ~ vTFiç dcvccroXfir,' bpioua~~ Flag~ Xay6vcç TE
Kal Mccp~av8uvol Kal tv 'Erc~KTI5TC0V T1VÇ, &Re)
FlOVTIKT) OC(XaTTCX T) &ITO TJSV

)([30X .V TOO

otögatoç To0 KaTâ 131)<S(VTlOV Kal XaM(186va, d ~t
Flporrovliç, Trpöç WSTOV 8' f

epuyicr,

TE MUOia xat

T(.7sv apKTGYV

Zocyycrpiou p.Xp~~ ToC~~
ö

6c~ecoç

TE[KTTITOÇ KaX014AVY1

ccöTf) Kat 'EXXna~rov-r~ ax~) l~ puyia KaXout.~ vn.

Tre."Bitinya'y~~ do~uda, Paflagonlar ve Mariandünler ve Epiktetlerin bir k~sm~~ kuzeyde, Pontus (Karadeniz) un, Sangarios (Sakarya) un mansab~ ndan Büzantion (Istanbul) ve Kalchedon
23 Sehmid-St5.hlin 2, 409 ve devam~ . Honigmann RE Il, 4, 76 - 155. Strabon'un eserinin ne~ri hakk~ nda: B. Niese Hermes 13 (1878) 33 v. d.

B~T~ NYA TETK~KLER~~

35

(Kad~ köy) civar~ ndaki bo~aza kadar uzanan parças~ ; bat~da
Propontis (Marmara denizi); güneyde Müsya ve Hellespont
Frügya's~~ ad~ n~~ da ta~~ yan Frügya Epiktetos hudutland~rmaktad~ r„.
Paflagonlar, Sakarya'n~ n do~usunda a~a~~~yukar~~ K~z~l~ rma~'a
kadar olan bölgede, Mariandünler Herakleia (Ere~li) civar~ nda
oturuyorlard~~ 24. Strabon'a nazaran, Bitinya'n~ n do~u ve güneyini
çevreleyen Frügya Epiktetos, Pers imparatorlu~unun eski Frügya
Satrapl~~~ n~ n kuzey bat~ s~ na dü~en k~sm~ n~ n en d~~~parças~~ idi ki,
bu, Hellespont (Çanakkale) a kadar uzan~ r ve bu sebepten, ~trabon'un da i~aret etti~i gibi, Hellespont Frügya's~~ ismini ta~~rd~~ 25
Bu Hellespont Frügyas~ n~, M. ö. 183 senesinde Bergama k~ ral~~ Evinenes II. zaptetmi~~ve yeni kazan~lan araziye
rknytoç "ilâveten
kazan~ lan„ ismini vermi~tir. Frügya Epiktetos do~uda Bitüniyon
(Bolu) ve Kara deniz kenar~ nda bulunan Tios ~ehirlerini içine
almakta idi 2". Strabon, kitab~n~ n di~er bir yerinde ( 12, 8, 1),
Olümp (Uludag~ ) in de Frügya Epiktetos'a dahil oldu~unu i~aret
etmektedir. Bundan da Bitüniyon, Olümp ve bunun neticesinde
Prusa (Bursa) ~ehrinin art~ k Bitinya'ya ait olmad~~~ n~~ tesbit
ediyoruz.
Fakat Prusa'n~ n, M. ö. 230-183 seneleri aras~ nda hükümet sürmü~~
olan Bitinya k~ ral~~ Prusias I. taraf~ ndan tesis edilmi~~oldu~u maIiimdur 27 . lsminden de anla~~ laca~~~veçhile, Bitüniyon da Bitinler
taraf~ ndan tesis edilmi~tir. ~u halde, Bitinya'n~ n M. ö. 200 senelerinde
Strabon'un gösterdi~inden daha büyük olmas~~ icap eder. Acaba
kendisinin Anadolu'yu en iyi bilen bir Alim oldu~unu ispat etmi~~
olan co~rafyac~ , burada bir hata m~~ i~lemi~tir ? Hay~ r. Strabon
burada yaln~z Roma'n~ n Küçük Asya'daki devletlerin hudutlar~ n~~
tesbit etti~i M. ö. 188 tarihli Apameia sulhundan 23 sonra hâdiselerin
ald~~~~ ~ekli anlatm~~t~ r ve bizim de burada, Bitinya hudutlar~ n~ n
zamanla de~i~ti~ini kabul etmemiz lüz~ md~ r ki, bu vaziyette mem74

Strab. 12, 3, 4 (s. 542). Schol. Apoll. Rhod. 355, 746. Eustath. ad Dior~~

787.
Ernest Meyer, Die Grenzen der hellenistischen Staaten in Kleinasien
(1925) 4.
78 Ernst Meyer, Ayn~~ eser, 149.
27 Steph. Byz. Ilpotc. Strab. 12, 4, 3 (s. 564) Arrian. 75 inci parça.
28 Helenizm tarihinin ana hatlar~~ II, 95.
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leketin as~rlarca süren tarihi için gayet tabii bir vak~ad~r. Bu siyast
de~i~iklikler ~imdi de~il, bu tetkiklerimizin müteakip fas~llar~nda
gözden geçirilecektir. Burada bizi ilgilendiren mes'ele, Bitin kavminin as~l ana yurtlar~n~~tesbit etmektir ki, bunu, yukar~ da gözden
geçirdi~imiz Strabon'un verdi~i maliimattan ç~karacak durumda
de~iliz. Çünkü kitab~ n~n 12, 4, 4. fasl~nda, Küçük Asya'n~ n kuzey
bat~s~nda ve Bo~azlar kenar~ nda oturan kavimleri birbirinden
ay~ rman~n pek güç oldu~undan ~ikayet etmesinden anla~~laca~~~
veçhile, kendisinin de, bu mes'ele hakk~nda, vaz~ h bir fikri yoktu.
Burada oturan kavimler aras~ nda: Bitinler, Frügler, Müsler, Dolionlar, Mügdonlar ve Troyal~tar~~ saymaktad~r. Strabon'a göre, bunlar, muhaceretleri esnas~nda zaptettikleri yerlere devaml~~olarak
yerle~miyerek, göçebeler gibi dola~an cenkçi kavimlerdi. Bunlar~n
birbirlerinden hemen hiç farklar~~ yoktu; bundan da, bu kavimlerin
birbiriyle akraba olduklar~n~~ ve ayn~~men~eden ç~kt~klar~n~~ istidlal
etmek laz~md~r. Bunlar~~ söyledikten sonra Strabon, kafas~n~~ pek
yordu~u anla~~lan bu mes'eleyi bir tarafa b~rakm~~~ve kitab~n~n
di~er bir yerinde ( 12, 8, 10 ) Mügdonlar'~n Olümp ( Uluda~~) den
Mürlea ( Mudanya ) ya kadar olan yerde oturduklar~na i~aret etmekle iktifa etmi~tir. Strabon'un bu kayd~ndan da anl~yoruz ki,
bu bölgenin, Bitinlerin ilk oturduklar~~ yer olabilmesi imkan~~ mevzuu bahis olamaz.
ilkça~dan, M. ö. 6 ~nc~~ as~rda • ya~am~~~Karyal~~ bir amiral ve
co~rafyac~~olan Karyandal~~ Skülaks 29 in ismi alt~nda, zaman~m~za
kadar gelmi~~olan bir gemi seyahati el kitab~, bizim ara~t~rmalar~m~za yard~m edecek baz~~ dakik maliimat vermektedir. Bu küçük
eser, bugünkü haliyle M. ö. 5 inci as~rdan kalmad~r, fakat bu, daha
eski zamanlara ait birkaç el kitab~n~n-ki içlerinde Skülaks'~nki
en mühim ve en çok kullan~lm~~~olan~d~r - üzerinde i~lenilmi~~bir
~eklidir 3°. Bu sebepten, bu kitapta oldukça eski vaziyetlerin, ~ayan~~
itimat bir surette, nakledilmi~~oldu~unu kabul edebiliriz. Bu kitapta
bizi ilgilendiren k~s~m ~u ~ekildedir :
Ps.—Scylax peripl. 75 Fabric. ed. II.
S& Maptavbiwouç etai epgKeç B~euvol Et3voç, Kal notal~bç
Zayydcp~oç Kat 6XXoç notai~6ç 'Aptd~ cvriç Kat vficroç euv~c5cç, ol.KoC~at

MEt~~

29 Schmid - StihIin I, 701. Gisinger RE 11 3, 619 u. d.
30 Gisinger RE II, 3, 635 - 646.
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ae~ tfiv SpaKXEcli•roc~, xat Troto~löç `PfiPaç. Eh ' eûeûç 6 B6a~topoç
73 crt6~4ccu to0 116VTOU
TIS TtpoE~ privov lEp6v LvTc.,
TOOTO Tr67.~; XaXKT~ Scl~v gE,G) to0 Tr6pou tf~ ç OpK~-K, 11E0 ' f~v 6 K6X1TOÇ
TOO K6X'0Xp~av6ç. Ilap6TcXouç 67E6 Map~avSuvir~v ~Axp~~TOO
Toi3 'OXP~cxvor3, Toc~ aöni y6p
Tp~ c3v.

TMO

C:IT111

B~ euv ~v 066Kri, fwepc3v

Trc."Mariandünlerin arkas~ nda Trakya Bitinleri, Sangarios nehri,
Artanes adl~~ di~er bir nehir, Tüniyas adas~~ (burada Herakleal~ lar otururlar) ve Rebas nehri bulunur; hemen bundan
sonra Bo~az, Pontos'un mahrecinde evvelce zikredilen mabet,
bundan sonra Trakya Bosporos'unun d ~~~ nda Kalchedon ~ehri,
bundan sonra Olbia körfezi. Mariandünler'den Olbia körfezinin
en iç zaviyesine kadar-i~te buras~~ Trak Bitinyas~ d~ r-yap~ lan
bir sahil seferi üç gün devam eder„.
Burada, do~udan bat~ ya do~ru sahil tarif edilmektedir. Burada da, Strabon'da oldu~u gibi, Bitinlerin do~u kom~ular~~ olarak
Mariandünler tespit edilmektedir ; binaer~ aleyh Bitinler'in sahas~,
ne evvelce ne de sonralar~~ Sakarya'n~ n ötesine gitmiyordu. Bitinler'in, Trakiar olarak gösterilmesi meselesini gelecek fas~lda ele
alaca~~ z. Tüniyas, bugün, Kefken adas~d~ r. Kitap müellifinin daha
evvelki bir yerde bahsetti~i Pontos medhalindeki mâbede gelince,
bu, ~stanbul bo~az~ n~ n medhalinde ve Anadolu yakas~ nda bulunan
ve ilkça~da pek me~ hur olan Zevs Urios mâbedidir. Enteresan
olan nokta, Kalchedon'un art~ k hemen Bo~az kenar~ nda de~il, fakat
haricinde, Marmara denizi kenar~ nda olarak gösterilmesidir ki, bu
husus, bugünkü Kad ~ köy'üne tamamiyle tevafuk etmektedir. ~ stanbul
bo~az~ na Trak Bosporosu ad~ n~ n verilmesine sebep, Tauris Hersonesi (K~ r~ m yar~madas~) r~ da Karadeniz ile Mayotis denizi (Azak
denizi) ni birbirine b&~l~ yan ve Kimmer Bosporosu ismini ta~~yan
bo~azdan ay~ rmak içindir. Olbia körfezi, Izmit körfezidir. Körfeze
bu ismin verilmesi bize, gemi seyahati el kitab~~ müellifinin bu tarifi
oldukça daha eski bir kaynaktan alm~~~oldu~unu ispat etmektedir.
Çünkü M.ö. 5 inci asirdan itibaren Izmit körfezi, umumiyetle, körfezin
en iç zaviyesinde ve Nil; emedeia (Izmit) yak~ n~ ndaki Astakos
~ehrine izafeten "Astakos Körfezi„ ad ~ n~~ ta~~ maktad~ r. Olbia ~ehrine, tarihi zamanlarda, art ~ k tesadüf etmiyoruz. ~u halde, gittikçe
inki~af eden Astakos ~ehri taraf~ ndan gölgede b~ rak~lm~~~ ve sonunda ortadan kaldn~lm~~ t~ r. Bu sebepten, "Olbia körfezi„ ismi
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çok eskidir ve M. ö. 6 ~nc~~ as~ r veya 5 inci as~ r~ n ilk yar~s~ n~~ imâ
etmektedir. Bundan dolay~~ bütün tarif de eskidir ve böyle olunca,
bu tarifi Skülaks'a izafe etmekte her halde hak kazan ~ lm~~~olur.
E~er vard~~~m~z bu netice do~ru ise, böylece, Bitinlerin anayurtlar~~ hakk~ nda, en eski ve en ~ayan~~ kabul bir tarife malik bulunuyoruz demektir. Bu tarifte, Sakarya'n~ n a~z~ ndan Izmit körfezinin
en iç zaviyesine kadar olan arazinin, Bitinlerin memleketi oldu~u,
vaz~ h bir ~ekilde, i~aret edilmi~ tir. Bundan sonra bu el kitab~ nda,
sahil seferinin müteakip k ~s~ mlar~~ anlat~ l~ rken 3°, Arganthonios
y-ar~ madas~ n~ n (Izmit körfezi ile Gemlik körfezi aras~ nda) rvlüsya'ya
ait oldu~u söylenmektedir. ~u halde, burada bu yar~ mada, Bitinya'dan, vaz~ h bir surette, ayr~~ olarak gösterilmektedir.
Ara~t~ rmalar~ = ~u neticeyi vermi~ tir: Bitin kayminin Küçük
Asya'da tesbit edilebilen en eski oturma yerleri, Karadeniz, ~stanbul Bo~az~~ ve Izmit körfezi taraf~ ndan çevrilen yar~ mada üzerinde idi; do~ uda bunlar, Sakarya'ya kadar uzan ~ yordu. ~~te bu,
sonralar~~ siyasi hudutlar~ n~~ güney ve güney do~uya do~ru geni~letecek, fakat kaymi hudutlar~ n~~ hemen hemen hiç de~i~ tirmiyeeek
olan as~ l Bitinya'd~ r.
3. Bitinler'iu muhacereti

5 inci ve 4 üncü as~ r antik devir müelliflerinin hemen hepsi,
Bitinleri "Asya Traklar~ „ veya "Trakya Bitinleri„ rnemleketlerini de
"Asya Trakyas~ „ veya "Trakya Bitinyas~ „ diye tavsif ederler 32.
~u halde Bitinler, Trakyal~~ bir kavimdirler; bu da Herodot taraf~ ndan aç~ k olarak zikredilmi~tir :
Elerod. 7, 75:
ö S~czpâvTEÇ tAv
T1)11 'ACJII1V £KVIOTIOUV
B~euvoi, T6 U. rcp6~cpov k~caotPro, dr; aûtoi.
youat, Ztpug6v~ot,
oi.ovTeç
Ztpug6v~ . kE,avaatfivm 6 paa~~ 4t, fM.cov irrt6 TEOKpC73V
T£ xai. MuacT~ v.
OûT0t. (SCil. OpT=IIKE;)

Tre. "Bunlar (Traklar) Asya'ya geçtiler ve Bitinler tesmiye edildiler; bunlar, kendilerinin de söyledi~i gibi, evvelce Strümonlar
ismini ta~~ rlar ve Strümon kenar~ nda otururlarch. Bunlar,
Ps. Scyl. 76 F abr. ed. Il.
Herod. 1, 28. 3, 90. Thuk. 4, 75. Xen. Hell. 1, 3, 2. 3, 2, 2. Xen. anab.
6, 2, 17 - 19. 6, 4, 1. 6, 4, 2. Ps. — Scyl. Peripl. 75 Fabr. ed. II. Diod. 14, 38.
Arrian. anab. 1, 29, 5.
31
32
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Tevkerler ve Misler taraf ~ ndan oturduklar~~ yerlerden ç~ kar~ld~ klar~n~~ anlat~ rlar.„
Strümon, Balkan yar~madas~ ndaki Struma (Türkçe Karasu)
nehridir ve ilkça~da Makedonya ile Trakya aras~ ndaki hududu
te~ kil ediyordu 3'. Burada zikredilen Herodot'un haberi, antik
devir alimlerinin birço~u taraf~ ndan tasdik edilmektedir 4, öyle ki,
Bitinlerin Trakya men~eli olduklar~ nda hiçbir ~ üpheye yer yoktur.
Fakat etnik meseleleri ~imdi, burada, mevzuu bahsetmekten vazgeçerek, evvela, bu muhaceretin ne zaman vukua geldi~i meselesi
ile u~ra~al~ m.
Herodot bizzat kendisi, eserinin biraz evvel tetkik etti~imiz
parças~ nda, Bitinlerin, Trakya'dan Tevkerler ve Misler taraf ~ ndan
at~lm~~~olduklar~ n~~ söylemekle, bu muhaceretin vuku zaman~~ hakk~nda, bilvas~ ta kronolojik bir nokta tespit etmi~~bulunuyor. Herodot, kitab~ n~ n di~er yerlerinde (7, 20. 5, 13. 5, 122), Tevkerler'den
bahsetmektedir ki, bu malümat~ n umumi heyeti bize kendisinin bu
kavim hakk~ ndaki görü~lerini anlatmaktad ~ r. Buna göre Tevkerler,
eskidenberi Troas'da oturuyorlard~~ ve, Troya harplerinden evvel,
Misler'le beraber Avrupa'ya bir sefer yapm~~ lar ve bunun neticesinde bütün Trakya'y~~ i~gal etmi~ lerdir. ~u halde, bu vesile ile,
Bitinler de Strümon kenar~ ndan ko~ulmu~lard~ r. Fakat bu do~ru
olamaz. Çünkü Bitinlerin, do~ udan gelen bu hücumlar neticesinde
ancak bat~ ya do~ru çekilmeleri mümkündü. Bu hücumlar~ n geldi~i
tarafa, Bitinya'ya geçemezlerdi. Tevkerler'in Avrupa'ya yapt~ klar~~
seferden bahseden bu haberde, Trakya ve Yunanistan'~n eski
zamanlarda Anadolulu bir kavim taraf ~ ndan iskân edilmi~~olmas~~
vak~as~ n~ n bir hat~ ras~~ gizli olmal~ d~ r ki, bu hadise, eski yer isimlerinin birbiriyle mukayesesiyle sabit olmu~ tur a Fakat Bitinlerin
Tevkerler taraf~ ndan tardedilmi~~olmas~~ vakas~~ yanl~~~bir kombinasy on, belki de, Tevkerler'in, M. ö. 500 senelerinde, hakikaten Strümon
kenar~ nda oturmu~~ve Bitinlerin halefleri olmu~~olan 3" Payonlarla
Oberhummer RE II, 4, 390 - 393.
Arrian. Bith. parça 37(FGH 3, 593), Steph. Byz. 2:"rpop.c.~ v. Euseb. Chron.
Hieron. ad ann. Abr. 1044/5 Helm. Kar~~ la~t~ r. Plin. n. h. 5, 145.
Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der Griechischen Spraehe
(1896) 401 ve devam ~ .
36 Tomaschek, Die alten Thraker 1,15 ve devam ~ . Sitz. Ber. Ak. Wien 128
(1893) IV.
34
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kar~~t~ r~ lmas~~ hâdisesine dayanmaktad~ r. Bitin muhaceretinin Troya
harbinden evvel tarihlendirilmesinin, tarihi tenkit kar~~s~ nda, hiçbir
k~ ymeti yoktur.
Kronograf Eusebios 37 ise, Bitinlerin, Trakya'dan Anadolu'ya
geçi~lerini, ~ brahim'in do~umundan sonra 1044 senesine koymaktad~ r ki, bu tarih, bugünkü zaman hesaplar~ m~za göre, M. ö. 973 senesini
ifade eder 38. Fakat bu malümattan da ilmi bir neticeye varmak
imkâns~zd~ r; çünkü bu tarihin nereden al~ nd~~~n~, hangi kayna~a
dayand~~~n~~ tetkik edebilecek bir durumda de~iliz. Eusebios için,
kendi ya~ad~~~~devirden 1250 sene evvel vukua gelmi~~bir hâdise
hakk~ nda itimad edilebilir malümat verecek tarihi bir an'âne mevcut de~ildir. Bununla beraber Eusebios, Bitinlerin muhaceretini, kendisinin 1182 senesi olarak tarihlendirdi~i
Troya'n~ n dü~mesinden 210 sene sonraya koymakta ve böylece Herodot'tan bir ha~yli
uzakla~maktad ~ r.
Eusebios'un, Bitinlerin muhacereti için, bu tarihi kabul etmesir\ e, Appian'~ n hikâye etti~i mito~rafik bir spekülâsyon sebep
olmu~tur 49. Homer, ilias'ta Traklar~ n k~ rallar~~ Rhesos'un reisli~i
alt~ nda Troya'hlara yard~ma gittiklerini anlat~ r 41. Appian'a göre,
Rilesos, Diomedes taraf~ ndan öldürüldükten sonra Traklar Bosporos'a kaçm~~lard~ r. Traklar, kar~~~tarafa geçebilmek için gemi
tedarik edemediklerinden ya burada yerle~ip kalm~~lar veyahutta
Bosporos'u Bizantion civar~ nda geçerek, Trakya'da, Bithyas nehri
kenar~ nda yerle~mi~ lerdir. Bunlar, bir k~tl~ k neticesinde, sonradan,
tekrar Anadolu'ya dönmü~ler ve orada ele geçirdikleri ülkeye,
Bithyas nehrinin ismini hat~ rlatmak maksadiyle, Bitinya ismini vermi~lerdir. Ahmakça bir kombinasyona dayanan bu hikâye, tabiatiyle, tamamiyle k~ ymetsizdir. Fakat, bununla beraber, zengin ve
âlimane gibi görünen edebi ilâvelerle süslendi~i takdirde, Eusebios'u, yukar~ da zikredilen Bitinler muhacereti tarihini bulup ç~ karma~a te~vik etmi~~olabilir. Fakat, buna ra~men, bu tarihin k~ ymetine daha fazla bir~ ey ilave edilmi~~olmaz.
37 Onun hakk ~ nda kar~~ la~t~ r. schmid - Sffihlin 2, 1359 v. d. Schwartz RE 6,
1370 v. d.
38 Helm tab'~~ s. 73.
39 Helm s. 60.
4° Mithr. 1.
41 10, 434.
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Bununla beraber, metodik bir surette hareket edildi~i takdirde,
bizzat efsanenin yard~ m~~ ile hakikat a~a~~~yukar~~ elde edilebilir.
Çünkü Argonautlar'~n Kolhis'e yapt~ klar~~ sefer efsanesinde Bosporos kenar~ ndaki bölgeden bahis geçer, fakat burada Argonautlar
Bitinlere de~il, Bebrüklere rastlam~~lard~ r 42. Efsanenin bu bölgelere yerle~mesi, daha M. ö. 8. as~ rda, Marmara denizi kenarlar~nda
ticaret kolonileri ve, 7. asr~ n birinci yar~s~ nda, Karadeniz sahillerinde
birçok devaml~~ ~ehirler kurmu~~olan Miletliler vas~tasiyle olmu~tur 43. Bu sebepten efsanede, Miletlilerin, M. ö. 700 senelerine do~ru
oralarda bulduklar~~ hakiki durumun akisleri bulunsa gerektir ;
bundan dolay~, o devirde, Bosporos kenar~ nda daha henüz Bitinlerin oturmad~ klar~ n~~ kabul etmekte hakl~y~ z. ~u halde, Bitinlerin muhacereti M. ö. 700 senesinden sonra, fakat Karyandal~~ Skülaks, f as~ l
2 de tespit etti~imiz gibi, bunlar~ n Bosporos kenar~ ndaki vatanlar~ ndan maltimattar oldu~undan M. ö. 6 ~ nc~~ asr~ n sonundan önce
vukua gelmi~tir.
Daha do~ru bir tarih elde etmemize Bitinyal~~ bir tarihçi olan
Nikomedyal~~ Arrianos 44 yard~ m etmektedir ki, M. s. 12 inci as~ rda,
Dionüsios Periegetes'in co~rafyas~ na bir komentar yazm~~~olan
Eustatios ." onun eserinden ~u k~ s~ mlar~~ almaktad~ r:
Eustath. ad Dion. 322 -= Arrian. Bith. fr. 37 (FHG 3,593).
"On ep~:,(Eç oö Ovov EûpcaTra1ol, CxXX6 Kal Aotavoi, KOTCX Tfp.,
'App~avoû toToplav ?1/4 yovToç, câo~rep Opûyaç KOC1 MUC706Ç, OertG) ST)
Eûpdyrniç S~ aPfival Etç 'Aolav .1E-cbc rlaTapou T~vbç
Kal OpC:(Kcxç
'AOCaV KaTETpExov, OÖÇ LK[3aX6vTEç
flyegavoç, 8TE ot K~g~ Ep~ot
B1OUV[aÇ ot Opb:cKeç c:.3Knoav cn:rroi.

Trc. "Arrian'~ n tarihine göre, yaln~ z Avrupa Traklar~~ de~il, fakat
Asya Traklar~~ da vard~ r; ona göre, Frigler ve Misler gibi,
Traklar da ba~lar~ nda Pataros adl~~ bir reis oldu~u halde, Avrupa'dan Asya'ya geçmi~lerdir ; bu hadise, Kimmerlerin Asya'da
dola~t~ klar~~ bir zamana rastlam~~t~ r ; bunlar~ , Traklar Bitinya'dan koymu~ lar ve sonra da kendileri bu araziye yerle~mi~lerdir„.
Apoll. Rhod. 2, 1-4. Schol. 2, 1. 2, 2.
HilIer v. Gaertringen RE 15, 1591. Bilabel, Die ~onische Kolonsatien
(1920) 9 ve devam~ .
44 Yukar~ da s. 14.
45 Schmid-Stnhlin 2, 677. Cohn RE 6, 1455.
42
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Kimmerler, M. ö. 700 senelerinde, do~udan Anadolu'ya girmi~ler
ve 650 senelerinde, tâ bat~~ k~y~lar~ na kadar gelmi~lerdi 46. Burada,
aralar~ nda Trer kabilesinin 47 ba~~rolü oynad~~~~Trakyal~~müstevlilerle birle~erek, beraberce harekete geçmi~lerdir. ~u halde, Arrian'a göre, bu hadiseler oldu~u esnada, Bitinler de, kuzey-bat~~Anadolu'ya gelmi~lerdir ve Bitin muhaceretinin bu tarihe konulmas~,
daha evvel Argonautlar efsanesinde ç~ kard~~~= neticeye gayet
güzel tetabuk etmektedir. Her ne hal ise, bu tarih, ilmi bir münaka~a için, nazar~~ itibare al~ nabilecek yegane tarihtir.
~u halde, Bitinlerin Trakya'dan Anadolu'ya muhaceretinin vuku'unu M. ö. 7 inci asr~ n ikinci yar~s~ nda tesbit ile bu ara~t~ rmay~~
bitirebiliriz.
4. Ahali meseleleri

Bitinlerin, Sangarios ile Bosporos aras~ ndaki yar~ maday~, M.ö. 7.
as~ rda, iskân ettikleri kabul edilince, bu sefer de, acaba onlardan
evvel buralarda kimler oturuyordu meselesi ortaya ç~ kar; çünkü
bu yar~madan~ n, o zamana kadar, bo~~kalam~yaca~~~tabitdir 48.
Yukar~ da gördük ki, Miletliler M. ö. 700 senelerinde, Bosporos kener~ nda Bebriklere rastlam~~lard~, Bundan ba~ka, di~er
kaynaklarda da, Bebrikler, umumiyetle, Bitinlerin öncüleri olarak
kabul edilirler ve, birçok antik müellifin kaydetti~i gibi, Bitinya
yar~madas~~ daha önceden Bebrikya ismini ta~~yordu 49. Bebrik
ismi, Frig isminin ayn~d~ r 50 ve böylece bu Bebrikler, M. ö.
12 as~ rda, Küçük Asya'ya muhaceret eden Friglerin burada
kalm~~~bakiyelerinden ba~ka bir~ey de~ildirler. ~u halde biz, 1150
den 650 ye kadar olan 500 senelik zaman için, Bitinya'da bir
Frig kavminin oturdu~unu kabul edebiliriz. 1200'den evvel burada
hangi kavimlerin oturmu~~olduklar~ n~~ tespit hususunda elimizde
vas~talar yoktur. Yaln~z, ~imdilik, Anadolu'nun otokton ahalisi
Kimmerler hakk~ nda: Lehmann-Haupt RE II, 397-434.
J. Keil RE Il, 6, 2291.
48 Bittel'in Pröhistorische Forschung in Kleinasien (1934) de kaydetti~i
Bitinya'daki prehistorik buluntu yerleri ile kara~ last~ r : Erenköy s. 125 No. 54,
Kad~köy s. 128 No. 89, Pendik s. 131 No. 124. Kad~ köy ile Pendik bak~ r devri
iskan yerleridir.
49 Strab. 12, 3, 3. Apoll. Rhod. 2, 1-4. Appian. Mithr. 1. SoIin. 42, 1.
Euseb. Chron. ed. Helm s. 73. Synkell. p. 340 Bonn.
5° Tomasche':,Die alten Thraker I, 35.
46

47

B~T~NYA TETK~KLER~~

43

olarak kabul edebilece~imiz, Küçük Asya'n~ n en eski zamanlar~na
ait, bir ahalinin Bitinya'da da izlerini b~rakt~~~~söylenebilir. Bu
izler, -ss ve -nd veya -nth sufiksleriyle te~ekkül etmi~~olan yer
isimlerinde kendilerini göstermektedir 5'. Bu çe~it yer isimleri,
vak~a Bitinya'da pek azd~ r, fakat vard~r. Mesela Arganthonios,
Libyssa gibi. Bu hususta daha fazla söz söylemek tarihi metodun
hudutlar~ n~~ a~ar.
Eponim olan kahramanlar~ n birbirleri aras~ ndaki mitolojik
akrabal~ klardan kavimlerin men~elerini ç~karmak tecrübesi yap~labilir. Fakat evvelce pek çok kullan~lm~~~olan bu metodu, semeresiz
oldu~u için, reddetmemiz laz~md~ r ; çünkü bizi, tevsik olunam~ yan
spekülasyonlara götürebilir. Kahramanlar~ n birbirleri aras~ndaki
ilgileri hakk~ nda antik devirden kalm~~~olan maliimat~n ço~u,
içinde eski hat~ralar~n sakl~~ kalm~~~oldu~u hakiki efsanelerden
de~il, muahhar mito~raflar~n yapt~klar~~ âlimane kombinasyonlardan
ç~ kmakta ve bunun için hemen hemen tamamiyle k~ ymetsiz bulunmaktad~ r. Bu sebepten, bu usulü bir tarafa b~rakarak, Strabon'un
ortaya att~~~~bir meseleyi daha ayd~ nlatma~a çal~~al~m.
Strabon'a göre, Bitinya'da, Bitinler'den evvel ve Bebrikler'den
sonra, Misler oturmu~tur. Strabon kitab~n~ n iki yerinde bu meseleye
temas etmektedir:
Strab. 12, 4, 8.
'OIL
KCXTOtKla MUO(...W fl B~Ouvicx npc7yrov gapTuprjoet Z~cb>1/.4 6E, 6
Kapuccvbebç cplicraç Ttep~o~ xeîv Tfiv 'Acmcrviccv Xly~vrIv (Dpbyccç Kal
Muaoöç, ETCELI6 AtOVÖCSIOÇ 6 rbç wriaelç auyyp6~i~ccç, bç TC!X KaTa
XaA.K/156Va Kat BuC6vt~ov atevdc, 6 v0v epif::m~oç B6a~topoç KcxX€7.Tca,
rtp6-rEp6v (pilot Möcnov Bborropov Trpoacryope0ea0ca.

Terc. "Mislerin Bitinya'da oturmu~~olduklar~ na, ilk defa, Kary andal~~ Skülaks ~ahadet eder ve Askanios gölü kenar~nda Frigler
ile Mislerin oturduklar~n~~söyler; sonra da eserinde ~ehirlerin
in~as~ ndan bahseden Dionüsyos, Kalchedon ile Bizantion
aras~ nda bulunan ve ~imdi Trakya Bosporosu ismini ta~~yan
Bo~az~ n evvelce Mis Bosporosu ad~n~~ ta~~d~~~n~~yazar„.
Askanios gölü Iznik gölüdür ki, ~u halde, Skülaks'~n ya~ad~~~~
zamanda, yani M. ö. 6 ~ nc~~asr~ n ikinci yar~s~ nda burada henüz daha
51 H. Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie (1878) 73. Kretschmer,
Einleitung in die Geschichte der grieschischen Sprache, 290 vd.
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Frigler ve Misler oturuyorlard~ . Strabon'un zikretti~i Dionüsyos'a
gelince, bu, Evboya'da, Halkis ~ehrinden hellenistik devir tarihçilerinden biridir 52 ve verdi~i mal'ûmat, di~er kaynaklar taraf~ ndan
da teyit olunmaktad~ r 5:3.
Strab. 12, 3, 3:
Ot lAv o5v B~Ouvoi. &at~~ Ttp6t£pov Muaot övteç getcavogdcaeriaav
0~5TCJÇ &MS TC:5V Opço<cr~v Tc3V brOLK110VTCOV, BLOUVC3V TE Kat AUVCW,
61.10),.0)/E7Tal Trapa

TCXELOTWV, Kat 01111E'ia TiOEVTa~~TOC)
13L8UVV gOVOUÇ T6 tAxp~~ v5v
epcti XyoOoi T~vaç B~ euvoûç,
Tc3v euvg~v TI)v euv~aba Co<ti)v T1)V Trp6; 'ArcoXT.covigKat
ZaXl_zubriaa(7.). Kal ot E33pu)(6ç M. Ot TO6TWV ITp0E7T01.KT50aVTEÇ •rfiv
Muolav ep~:CKEÇ, CoÇ EtK(gG) gyd). EtpnTa~~
ön Kal aöT01 Ot MU001
To0

epço(c3v c:fTTOLKOL

TCT)V VOV XeyoL.dvcov MotaCiv.

Trc. "Bitinlerin evvelce Misler ismini ta~~d~ klar~~ ve Trakya muhacirleri, Bitinler ve Tinler taraf~ ndan isimlerinin de~i~tirildi~ini
birçok kimseler (alimler) kabul etmektedir. Bunlar, Bitin kavmi
için, ~ u delili göstermektedirler : bu gün dahi, Trakya'da, Bitinler olarak gösterilen insanlar varm~~ ; Tinler için: Apollonia
ve Salmüdessos civar~ ndaki Tinias burnu bulunuyormu~. Ve
bunlardan evvel Bitinya'da oturmu~~olan Bebrikler de, zann~ ma
göre, Traklar'd~ r ve bizzat Mislerin de bugün Mösyal~ lar ismini
ta~~yan Traklar~ n ahfad~~ olduklar~~ söylenmektedir—
Strabon zaman~ nda bile, Trakya'daki Bitinlere dair, ba~ ka hiçbir ~ey bilinmiyor, bundan dolay~, bu makimat~~ kontrol edemiyorui.
Tinias burnu, Karadeniz'in Trakya sahillerinde bulunuyordu
Tinler meselesine, biraz sonra, tekrar dönece~iz. Strabon burada,
Bosporos kenar~ nda ilk evvela Frigler-Bebriklerin sonra Mislerin
ve nihayet Bitinlerin oturduklar~~ neticesine varmaktad~ r.
Fakat bu netice pek problernatiktir. Çünkü, M. ö. 700 senelerinde,
Bosporos kenar~ nda henüz daha Bebriklerin ve M.ö.650 senelerinde
de Bitinlerin oturduklar~ na göre, Mislerin buras~ n~~ iskân etmeleri
için geriye pek fazla bir zaman kalmamaktad ~ r. ~u halde, Strabon'un vard~~~~bu netice do~ ru olamaz. Strabon'un böyle bir hata
52

Schmid-Stiihlin 2, 213 ve not 6. Schwartz RE 5, 929 No. 107. FHG 4,

393.
Schol. Apoll. Rhod. 2, 168. Eustath. ad Dion. 140. Arrian. fr. 35 (FHG
3, 593; Jacoby fr. 20).
54 Oberhurnmer RE 11 6, 717.
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yapmas~ , kendisinin Bitinlerin ilk oturduklar~~ yeri, muahhar Bitinya k~ rall~~~n~ n siyasi hudutlariyle kar~~t~ rmas~ ndan ileri gelmektedir.
Bizim, k~s~ m 2 de tespit etti~imiz gibi, Bitinlerin as~l iskân bölgeleri Sakarya, Karadeniz, Istanbul bo~az~~ ve Izmit körfezi aras~ ndaki yar~madad~ r. Misler, ancak bu yar~ mad~n~ n güneyinde ve,
Strabon'un kitab~ n~n 12, 4, 8, k~sm~ nda Skülaks'dan nakletti~i
veçhile, Iznik gölü kenar~ nda ve, Skülaks'~ n muahhar bir nüshas~ ndan ö~renmi~~oldu~umuz üzere (s 22), Izmit körfezi ile Gemlik
körfezi aras~ ndaki Arganthonios yar~ madas~nda oturuyorlard~. ~u
halde, Strabon'un "Bitinyaidaki Misler„ i, bilâhare Bitinya k~ rall~~~n~n geni~leyen hudutlar~~ içine al~ nm~~~olmalar~ na ra~men, as~l
Bitinya arazisi içinde ya~am~ yorlard~. Strabon, kav~ni bölge il
devlet bölgesi aras~ ndaki fark~~ nazar~~ itibare almad~~~~için i~lerin
hakiki hal ve vaziyetlerini do~ru bir ~ekilde kavrayamam~~ t~ r.
Ayn~~ hatay~~ di~er bir müellif daha yapm~~t~ r. M.ö.3 üncü as~ rda
ya~am~~~bir müellif olan Solinus 55 kitab~ nda (42, 1) mevzu bahsetti~imiz memleketin evvelâ Bebrikya sonra Mügdonya ve nihayet
Bitinya ismini ta~~d~~~n~~ söyler. Biraz evvel tesbit etti~imiz veçhile,
Strabon'a göre (12, 8, 10), Mügdonlar Olimp ile Mirlea aras~ndaki
arazide yani "Bitinya Misleri„ nden daha güneyde oturuyorlard~.
Burada da ayn~~ ~eyi görüyoruz: Solinus veya faydaland~~~~kaynak,
Mügdonlar~ n muahhar Bitinya devletinin yaln~z en güney parças~n~~
i~gal ettiklerini, fakat Bitinlerin, as~ l iskân bölgeleriyle hiçbir
ilgileri olmad~~~n~~ anlayamam~~t~ r.
~u halde hiçbir yerde Bitinlerin Küçük Asya'daki anavatanlar~ nda, di~er birtak~ m kavimlerle kar~~m~~~olduklar~ n~~ kabul
ettirecek bir sebeb bulunamaz. Belki eski Bebriklerin bakiyeleri,
Bitin kavrni içerisine kar~~m~~~olabilir. Fakat böyle bir~ey vaki
olmu~~ise bile, Bebrik unsuru, Bitinler aras~ nda bir rol oynamam~~t~ r. Çünkü Bitinler, muhaceretlerinden 250 - 300 sene sonra bile,
Trak karakterlerini o kadar saf olarak muhafaza ediyorlard~~ ki,
yukar~ da gördü~ümüz gibi, M. ö. 5inci ve 4 üncü as~ r tarihçileri,
onlar~~ hiç dü~ ünmeden, Asya Traklar~~ diye tavsif etmi~lerdir 56 ;ve
Roma Imparatorlu~u zaman~ nda rastlad~~~m~ z Trak - Bitin ~ah~s
55
56

Sehanz-Hosius 3, 224. Diehl RE 10, 823-838.
Not 32 ye bak~ n~ z.
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isimlerinin de isbat etti~i gibi, Bitin kavn~ i, mevcudiyetini son
zamanlara kadar kudretli bir ~ekilde muhafaza etmi~tir. 57.
~imdi izah edilmesi icabeden bir mes'ele daha vard ~ r ki, o da,
Strabon'un (12, 3, 3) Bitinlerle beraber zikretti~i Tinlerin kim
olduklar~d~ r. Tinler, daima ve yaln~ z Bitinlerle beraber zikredilmektedir ve, isimlerinin de gösterdi~i gibi, Bitinlerle son derece yak~ n
akraba olmalar~~ lâz~md~ r 59. Belki de bunlar, ba~l~~ ba~~ na bir kavim
de~il, fakat Bitin kavminin bir koludurlar. Bunun böyle oldu~una,
Tinlerin, Bitinlerle birlikte Küçük Asya'ya göç etmeleri ve Bitinya
yar~madas~ nda bunlar~ n yan~ nda yerle~meleri buna bir delil olsa
gerektir. Tarihi tabiisinin 5 inci kitab~ nda Küçük Asya'y~~ tarif
eden Plinius'a göre, Tinler sahile, Bitinler ise memleketin iç taraflar~ na yerle~mi~lerdi 59. Bu malümat~~ esas tutan Kiepert, Küçük
Asya'n~ n tarihi haritas~ nda, Tinlerin iskân bölgesini güneyde Izmit
körfezi sahilinde ve Bitinlerin iskân bölgesini de bunun kuzeyinde
göstermi~tir 6 '. Fakat antik devrin co~rafi kaynaklar~~ dakik bir
~ekilde gözden geçirildi~i takdirde, hakiki durumun bunun aksi
oldu~u meydana ç~ kar. Tinler kuzeyde sahilde, Bitinler ise bunun
güneyinde oturuyorlard~. Bizansl~~ Stefanos, M. s. 530 senesinde ne~redilmi~~olan etno~rafya el kitab~ nda, bu mes'ele hakk~ nda, ~unlar~~
söylemektedir :
Steph. Byz.A,
—uv~ —ç• VflOOÇ npöç Ti,S) ot 'an To0 rI6VTOU Kal. &Kpcc•
«Tiniyas : Pontos mansab~~ yak~ n~ nda bir ada ve bir burun„.
euvia.

x~.:3pa TcT~ v euvv.

"Tiniya : Tinler memleketi„.
Tiniyas burnu, Strabon'un (12, 3, 3,) bahsetti~i Trakya sahilindeki (s. 28) burundur 61. Tiniyas adas~ , Istanbul bo~az~~ a~z~n~ n
57 Ed. Meyer RE 3, 522. Dessau, Geschichte der römischen Kaiserzeit 2,
2, 593. C. Bosch, Die kleinasiatischen Münzen der römischen Kaiserzeit Il 1, 93.
Mütecessis olanlara, L. Robert, Etudes Anatoliennes (1937) 224 not 2 de buna
dair olan itiraz~~ tavsiye olunur.
55 Lenk RE Il 6, 734.
59 Plin. NH 5, 150. Skymn. 976 ve devam; Steph. Byz. WiX1ov.
Eustath.
ad. Dion. 793.
f'° FOA 8. Sahife 9 : Tinleri as~ l Bitinya yar~ madas~ nda, Bitinleri de ~zmit
körfezinin güney ve güney-do~usundan Olimp'e kadar olan arazide oturur gösterir.
61 Not 54'e bak.
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biraz do~usunda bulunan Kefken adas~d~ r 62. Bu ada, isminden de
anla~~laca~~~veçhile, burada oturmu~~olmalar~~ icabeden Tinlere
izafeten adland~ r~lm~~t~ r. ~u halde, Tinler memleketi olan Tiniya'y~~
bu adan~n kar~~s~ na dü~ en kontinan sahillerinde arama= icab
eder. Bu netice, Argonautlar efsanesi ~airi Rodos'Iu Apollonios'a
yap~lm~~~antik bir komentardan iki parça ile de teyid edilmektedir :
Schol. Apoll. Rhod. 2, 460 :
Tfiv

Ttepi Töv

B6aTropov xc;)pav nâXtv euviba eirrev.

"Bosporos kenar~ nda bulunan araziye o (~air) yine Tiniyas
ismini verir.„
Argumentum 2:
. . . cbç Tâç Zut~nXrrydcbaç

8d.101/4 euc~av

xat

v Tfi TrapcocElp..vn

t5 euviö~~ xdppg vflact~~ yvovto.

"(~air) onlar~ n (Argonautlar~ n) Sinplegadlar aras~ ndan geçerek
Tinis memleketi kar~~s~nda bulunan adaya nas~ l geldiklerini
(anlat~ r) .„
~u halde, Bosporos yak~ n~ nda bulunan memleket, bu parçaya
nazaran, Tinis (= Tiniya) ismini ta~~ yordu ve bu Tinis memleketi
Tiniyas adas~n~ n kar~~s~nda idi. Bu surette bu mes'eleye de izah
edilmi~~nazariyle bakabiliriz.
5. Me~nnon'un k~ral listesi

Memnon, eserinin 2. inci fasl~ nda 63 Bitinya'n~n eski k~ rallagösteren
bir cetvel vermi~ tir ki, bu, kronoloji bak~m~ndan, esasl~~
r~ n~~
bir k~ymeti haizdir. K~ ral isimlerinden baz~lar~ n~n yan~ na bunlar~ n
saltanat senelerinin miktar~ n~, kaç sene ya~ad~ klar~ n~~ ve en mühim
tarihi hâdiseleri kaydetmi~tir. Bitinya k~ rallar~ n~ n her birinin saltanat
zamanlariyle bilâhare me~gul olaca~~m~zdan, burada, yaln~z bu
k~rallar~n kronolojisini yapma~a u~ra~aca~~ z. Memnon'un metninden yaln~z kuru hâdiseleri ç~ kard~~~ m~zda a~a~~daki levhay~~ çizebiliriz :
62

K. Ziegler RE Il 6, 718.

" Bak. s. 15.
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Saltanat
senesi

Ya~ad~~~~
müddet

1-Doydalses

Astakos'un Atinal~lar tarafindan kolonize edilmesi.

2-Boteyras
3-Bas

50

76
71

4-Zipoytes

48

76

5-Nikomedes I.

Tarihi vakialar

Büyük Iskender'in generali
Kalas'a kar~~~zafer.
Lüzimahos'un iki generali
ve kendisine kar~~~kazan~lan zafer; Antiohos I. e
kar~~~zafer.
Galatlar~~ Küçük Asya'ya
zecirir.

Burada bize dü~en vazife, cedvele ilave edilmi~~olan hadiselerin yard~ m~~ ile, verilmi~~olan saltanat senelerini bizim modern
zaman hesab~~sistemimizin içine koymam~za yard~m edecek kesin bir
tarih tesbit etmektir. Bu hususta bize en evvel hizmet edecek nokta,
Nikomedes I. in Galatlar~~ Küçük Asya'ya ça~~rmas~~ hâdisesidir ;
çünkü bu vak'a, Nikomedes saltanat~n~ n ba~lang~c~ nda olmu~tur.
Galatlar, M. ö. 4 üncü asr~ n ikinci yar~s~ nda, Balkan yar~madas~na
kadar ilerleyen ve burada yerle~en Keltler'dir. Lüzimahos ve Selevkos I. in ölümünden sonra, muhtelif kumandanlar~ n, hâkimiyeti
ellerine almak için, yapt~ klar~~ mücadeleler neticesinde Trakya ve
Makedonya zâfa dü~ünce, Galatlar tekrar harekete geçmi~ler ve
bütün memleketi do~uda Bizantion, güneyde Delfi'ye kadar istilâ
etmi~lerdir " . i~te bu Galat'lar~n Leonnorios'~~n reisli~i alt~ nda
bulunan bir grubu ile Nikomedes bir muahede yapm~~t~r ki, Kelter
bu muahede ile ona silah yard~m~nda bulunmay~~ vadediyorlard~.
Bundan sonra Niomedes, Galatlar~~ ~stanbul Bo~az~~üzerinden Küçük
Asya'ya geçirmi~~ve bunlar~, babas~~Zipoytes'in ölümünden sonra,
Bitinya hakimiyetini kendisiyle beraber payla~m~~~olan karde~lerine
kar~~~yapt~~~~mücadelelerde kullanm~~t~r. Bu suretle Nokomedes,
memleketinde yaln~z ba~~na hâkim olmu~tur 63.
64 Galatlar hakk~ nda; Stiihelin, Geschichte der kleinasiatischen Galater (1907);
Brandis RE 7, 519 ve Niese RE 7, 610.
65
Memnon 19. 20. Liv. 38, 16. justin. 25, 2, 10-11.
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Galatlar~n Küçük Asya'ya geçtikleri tarih, M. s. 2 as~ rda, turistler için Yunanistan'~ n bir tarifini ne~reden Pausanias'da tam olarak
kaydedilmi~tir 66 .
Paus. 10, 23, 14 :
'EyvETo 5 Tfi~v KeXT(T~v oTpa-ceto TE bit Tf~v 'EXXdcba Kal f~~
TEI. Tfiç
drrat~?tatcc 'AvaE,txpdcTou5 'ffl~ vr~ otv apxovToç, 5autpc 5
v
A4abccç
Alyteöç
vixa
T4t~rTr~ç 'OX~.4uttaboç irt eixoot Kal xaT6v, f~
oTabtov. Tit3
ETLI TC7.1 Lcpeç ktr~~.toK/douç 'ACMvr~ otv apxovroç ot
at50tç Lç Tf~ v 'Aotav btaPatvouotv ot KEXTot.

Trc."Keltlerin Yunanistan'a kar~~~seferleriy le ma~lübiyetleri,Anaksikrates'in Atina'da Arhon oldu~u senede, Aigion'lu Ladas'~ n
stadyomda galib geldi~i 125 inci olimpiyad~ n 2 inci senesinde
vuku'a gelmi~tir. Müteakip senede, yani Demokles'in Atina'da
Arhon oldu~u senede, Keltler Asya'ya geçmi~lerdir„.
Olimpiyad sistemine göre verilmi~~olan bir tarih, bizim modern
zaman hesab sistemimize ~u suretle tahvil edilebir :
X = 777 — [ ( y - 1 ) x 4] 4- z.
Burada y olimpiyadlar~ n miktar~n~, z olimpiyad içindeki seneyi
gösterir ; X de, bu senenin bizim sistemimize tahvil edilmi~~~eklidir;
~u halde:
X= 777 - [ ( 125 - 1 )i< 4 ] '-- 2 =777 - ( 124,‹ 4 ) + 2-777 - 496
--t- 2
279.
~u halde, Pausanias'a göre, bundan bir sene sonra, yani M. ö.
278 de, Galatlar Küçük Asya'ya geçmi~lerdir. Yani bu tarihte Nikomedes k~ ral idi ve yaln~z ba~~na hükümdar olabilmek için mücadele ediyordu.
Nikomedes'in babas~~ Zipoytes hakk~ nda son bildi~imiz ~ey,
bunun, Antiohos I. e kar~~~kazand~~~~zaferdir 67 . Fakat Zipoytes,
Selevkoslar k~ral~ n~ n bizzat kendisini de~il, bir generalini ~na~l~lp
etmi~tir. Beloch'un Selevkos k~ rallar~ n~n k~rall~ k seneled hakk~nda
yapt~~~~ ~ayan~~ itimad bir hesaba göre 68 Antiohos takriben
280 senesi ~ubat~nda, babas~~ Selevkos L in öldürülmesinden
sonra tahta geçmi~tir. Antiohos. bu s~rada, Asya içerlerinde
bulunuyordu ve kumandan~~Patrokles'i, Selevkos'un katli üzerine,
S'el~mid-Stiit~ lia 2, 755 ve devam ~.
Idemnon 15. 20.
" Griechische Geschichte 4, 2, 197.
66

67

Bell~den : C. X. F. 4
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Anadolu'da ç~ kan kar~~~kl~ ktan bast~rmak için buraya göndermi~tir. Patrokles te hemen, bir müddet evvel, Lüzimahos'un
i~gal ordusunu kovan ve Selevkoslar~ n tabiiyetini de kabul etmek
istemiyen, Herakleia (Ereg-li) ~ehrine bir k~ t'a asker göndermi~ti.
I~te bu k~ t'a, Bitinya'dan geçti~i esnada, Zipoytes taraf~ ndan tamamiyle imha edilmi~tir. Bütün bu hâdiselerin tabii ki Selevkos'un
katlini müteakip vuk'ua gelmesi lâz~ md~ r. Fakat bu katlin ~uyu~u
ve emrin gelmesi, Selevkoslar~ n gönderdi~i k~t'an~ n silât~lanmas~~
ve hareket için geçecek zaman hesapland~~~~takdirde, 280 senesi
yaz~ ndan evvel olmamas~~ icab eder. ~u halde, bu tarihte, Zipoytes henüz hayatta bulunuyordu. Bundal bir sene sonra, yani, M. ö. 279 da,
Antiohos, Bitinyal~lardan ma~lup edilen ordusunun intikam~ n~~ almak
için, bizzat garba geldi
Bu aral~ k Bitinya, Antiohos'a kar~~~bir
koalisyon haz~rlam~~t~~ ki, buna Herakleia ile Antigonos Gonatas'da
dahil olmu~tu ve bu siyasi birle~meye takaddüm eden müzakereAntiolerde, Bitinya k~ral~~ olarak, Nikomedes'in ismi geçmektedir
hos ile bu koalisyon aras~ndaki harp, 279 senesi ilkbahar~ nda
ba~lad~ g~ ndan " ve buna takaddüm eden siyasi müzakerelerin
uzun bir zaman devam etmesi icab etti~inden ‘.2 Nikomedes, bu
tarihten, her halde, birkaç ay evvel tahta ç~ km~~~olsa gerektir. Bu
da, 280'i 279'a ba~l~ yan k~~~içerisinde olmu~tur. Basit bir hesap
elde etmek için, 279 senesinin ba~~ n~, Nikomedes'in saltanat~n~ n
ba~lang~c~~ olarak al~ yoruz. Fakat bunu yaparken, birkaç haftal~ k
veya belki de birkaç ayl~ k bir de~i~iklik mevcut olabilece~ini
ve böylece de mesela 230 senesi sonunda Nikomedes'in saltanat
ba~lang~c~~ olarak kabul ecillebilece~i~~ i nazar~~ dikkate almam~z
icap etmektedir.
Buna göre, cetvelde verilmi~~olan seneleri hesap etmek kolayla~m~~~oluyor. 48 sene saltanat sürmü~~olan Zipoytes, 327'de
tahta ç~ km~~t~ r. 355'te do~mu~tur ve tahta geçti~i sene 28 ya~~nda
idi. Bas, 398'de do~mu~~ve 377'de 21 ya~~ nda iken k~ ral olmu~tur.
69 Memnon 16. Kronoloii için kar~~ la~t ~ r. Beloch 4, 1, 561 ve 4, 2, 631.
7° Meme. 16. 18.

" Beloch 4. 1, 561 Not. 1.
72 Bilhassa Heraklcia ile olan müzakereler kolay olmanu~t~ r, çünkü Nikomedes babas~~ Zipoytes'in Herakleial~ larden alm~~~oldugu baz~~ araziyi geri vermek
mecburiyetinde kald~ . Fakat buna muka bil oldukça büyük bir para tavizat~~temin
etti. Meme. 16.
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Boteyras'~n kaç sene k~rall~k etti~i, maalesef, kaydedilmemi~tir.
Onun, yaln~z 453'te do~du~unu söyliyebiliriz. 76 sene ya~ad~~~~
için 50 - 55 seneden fazla k~rall~ k etmi~~olamaz, aksi takdirde,
tahta ç~kt~~~~esnada, çok küçük olmas~~ icab ederdi. ~u halde,
saltanat~ n~ n ba~lang~c~, en erken 432 - 427 senelerine rastlar. Doydalses hakk~nda, cetvelde, hiçbir tarih verilmemi~tir. Fakat zaman~nda Astakos'un Atinal~lar taraf~ ndan iskân edilmi~~olmas~~ ~eklindeki kay~ttan, onun saltanat zaman~na ait kat'i bir sene tesbit
edebiliriz. Çünkü Astakos'un Atina taraf~ ndan kolonize edilmesi M.
ö. 435 tarihinde olmu~tur 7d. ~u halde, 435 senelerinde, Doydalses
k~ral idi ki, bu da bizim, Boteyras'~n saltanat zaman~~ için, kabul
etti~imiz tarihe tamamiyle uymaktad~r.
Fakat Memnon'un metninin Doydalses ve Astakos'un Atinal~lar taraf~ ndan kolonize edilmesi hâdisesinden bahsetti~i parças~,
ayn~~ zamanda, ba~ka bir enterpretasyon ve bununla beraber
Doydalses için ba~ka bir seneyi mümkün k~lan bir gramer mü~külü ortaya koymaktad~ r. Bu parça ~u ~ekildedir :
Memnon 20 :
Tv 'Ac~taxobv 5 MEyapc.~v Qxrloav <11TOLKOL '0Xl~p~nu!r5oç tcrtay.vriç
AO-cri ~roXX6ç br~Uc~e~ç Trapdc re To51, 6gopoûvtov inrocrrac~a,
sat 7roX4.o~ç TroXXdoc~ç
paç krut.~ xrpcirrwv,

~rrpuxcoeeic~a, 'Aerivatc.~v cxerrr}v 1.tetc Meya're T3v ca~ wpopi5v Kat itl Aya 66E,nç Kat

loxöoç k-yeto, Au8aXc~oi3 75 triviKcreyra TT'IV BLOUVV dcr~xr)v Exovzoç•

Trc."Astakos ~ehrini,17 inci olimpiyad~ n ba~lang~c~nda 74, Megaral~~ koionistler iskân etmi~ti .... ~ehir, kom~ular~ n~ n müteaddit
hücumlar~ na kar~~~koymak mecburiyetinde idi ve ekseriya
harplerden ~ st~ rap çekiyordu. Fakat Megaral~ lar'dan sonra
Atinal~lar buras~ n~~ iskân edince, bu bedbahtl~k sona ermi~~
ve ~ehir ~eref ve kudrete kavu~mu~tur. Bu hâdise, Doydalses'in 75 Bitinya hâkimiyetini elinde bulundurdu~u zamanda
olmu~tur„ .
Fakat, yaln~z gramer bak~ m~ ndan, bu parçan~ n ~u ~ekilde de
enterpretasyonu yap~labilir:
Diod. 12, 34. ve Beloch 2, 1, 199.
Yukar~ da s. 33 te Olimpiyad senelerinin tahvili için verilen misale göre,
17 inci Olimpiyad~ n 1 inci senesi M. ö. 712 senesini verir.
75 Memnon Dydalses ismini yaza!, doru ~ekli olan Doidalse~~C~G 2, 3779
kitabeleri içinde ve AM 14, (1889) 250. Strab. 12, 4, 2 de olduku gibi.
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Megaral~lar'dan sonra Atinal~lar, buras~n~~ iskân edince, ~ehir,
kom~ular~ n~ n müteaddit hücumlar~ na kar~~~koymak mecburiyetinde kalm~~~ve ekseriya harplerden muztarip olmu~tur. Bu
felâket, Doydalses'in Bitinya hâkimiyetini elinde bulundurdu~u
zaman sona erdi ve ~ehir ~eref ve kudrete kavu~tu.
Bu ikinci enterpretasyona göre, Astakos ~ehri için felâket,
Atina'n~ n buras~n~ , 435 senesinde, iskân etmesiyle ba~lam~~~ve
Doydalses k~ral oldu~u zamanlarda sona ermi~tir. ~u halde, Doydalses'in 435'ten epey sonra ya~am~~~olmas~~ icab etmektedir. Bu
iki tercümeden hangisinin do~ru oldu~unun tespiti kronoloji için
mühimdir. Fakat bu i~i yapmak için, Memnon'un metni kâfi gelmedi~inden, di~er kriteriumlar aramak mecburiyetindeyiz. Bu
kar~~~ k vaziyet, Strabon'da rastlad~~~m~z bir kay~t ile büsbütün
artmaktad~ r:
Strab. 12, 4, 2 :
'Hv 6'Lv aûTC? TC? K6XTect) 76 Kal 'AaTaK6ç TuiX~ç, MeyapLav KT ~ CyCX
6(i~iliç Kal 6 Köknoç

Kat 'AeriVaLCJV Kat 1ETdZ Tailra Ao~ ScrXcroO,

6vog6o0n. KIXTEOKÇ4T1 6'67T6 Aua~g6xou 77.

Trc. "Ayn~~ koy içerisinde 76 Megara ile Atinal~ lar~n ve daha sonra
Doydalses'in kolonisi olan Astakos adl~~ bir ~ehir daha vard~.
Koy da ismini bu ~ehirden alm~~t~ r. Bu ~ehir, Lüzimahos taraf~ ndan tahrip edilmi~tir "„.
Bu parça, dikkatli bir ~ekilde gözden geçirildi~i takdirde, Strabon'un birçok tarihi kay~tlar~~ k~sa bir ~ekilde bir araya toplad~~~~
ve bunun neticesinde de bir yanl~~l~~~ n meydana ç~kt~~~~anla~~l~r.
Çünkü, aralar~ nda hemen hemen 300 senelik bir zaman bulunan Megara (M. ö. 712) ve Atina (M. •5. 435) kolonizasyonlar~n~~bir hareket
olarak göstermi~~ve "Doydalses'in Bitinya hakimiyetini elinde bulundurdu~u zaman e tarz~ndaki, zaman~~ göstermek için konan bir
cümleyi, üçüncü bir kolonizasyon, bir Bitinya kolonizasyonu ~ekline sokmu~tur. Bu, hiç ~üphesiz, yanl~~t~r. Çünkü, bundan 120 sene
sonra, M. ö. 315 tarihinde bile, Astakos ~ehri müstakildi ve Zipoytes'in hûcumuna u~ram~~t~~ 78 . ~u halde, Strabon'un bu ~ahadeti,
Memnon metninin tercümesi için bir k~ymet ifade etmez.
76 Astakos koriz~da, bugünkü lzinit körfezi içinde.
77 M. 6. 300 stralarinds.
78

Diod. 19, 60.
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Fakat, bir talih eseri olarak, burada hakikati meydana ç~karabilmemize yard~ m edecek bir vaziyetle kar~~~kar~~ ya bulunuyoruz
ki, o da, ta~lar~ n konu~ma~a ba~lamas~d~ r: Atina akropolisinde,
Attik deniz ittihad~~ hazine naz~ r~ n~n ta~~levhalar üzerine oyulmu~~
hesap listelerinde Astakos ~ehrinin ismine de rastlanmaktad~ r.
Astakos, Perikles'in Karadeniz'e yapt~~~~bir sefer 79 vesilesiyle, M. ö.
455 senesinde, Attik itthad~ na girmi~~ve 454 ten itibaren ittihada
9000 drahmilik bir vergi verme~e ba~lam~~t~r 8°. 450 senesinden
sonra bu meblâ~~1000 drahmiye dü~mü~tür 91 . 440 senesinden
sonra Astakos, hesap listelerinden kaybolmaktad~ r; ~u halde bu
tarihte art~ k hiçbir ~ey vermiyordu. Bu vak~ alar, Memnon'un metni
için mükemmel bir illustrasyondurlar, çünkü bunlar, bize ~ehrin felâketinin 435 ten çok daha evvel ba~lad~~~n~~ göstermektedir. Atina'n~ n buras~ n~~ kolonize etmesinden sonra ~ehir kalk~ nm~~t~ r, çünkü,
425 senesinde, hesap listelerinde tekrar yer alma~a ba~lam~~t~ r 92 .
Bu neticeye göre, Memnon'un birinci ~ekildeki tercümesinin do~ru
olmas~~ lâz~ md~ r 9" .
Son olarak, Bitinya'n~ n bu ilk k~rallar~n~ n, a~a~~daki ~ekilde,
kronolojik bir listesini yapabiliriz .
327-279
4. Zipoytes,
Doydalses, 435 s~ ralar~ nda
5.
Nikomedes
I.,
279
Boteyras, 430-377 s~ralar~ nda
377-327 s~ ralar~ nda
Bas,
Bu listeyi devam ettirebilmemiz için, burada, yapt~~~ m~zdan
farkl~~ bir ara~t~ rma yapmam~z lâz~ md~ r ki, bunu ba~ ka bir zamana
b~rak~yoruz.

79 Diod. 11, 85.
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~G ed. min. 1, 191, 30. 192, 14.
~G ed. min. 1, 195, 28. 200, 28. 204, 24.
~G 1, 63, 149. Verilen paran~ n miktar~ n~~ gösteren k~ s~ m ta~tan kop-

mu~tur.
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Bu hâdisenin izahin~~ Toepffer'e borçluyuz (Hermes 31, 1896, 124 v. d.).

