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Meslekta~~ve dostum Prof. Dr. Arif Mansel ile birlikte
birkaç asistan ve talebenin i~tirakiyle 1946 yaz~nda Pamfilya'ya
yapt~~~m~ z arkeolojik bir tetkik gezisi esnas~ nda Antalya Mûzesinin
bahçesine yerle~tirilmi~~olan kitabeleri incelemek imkan~n~~buldum.
Burada daha henüz ne~redilmemi~~birçok metinler bulundu~u' için
bunlar hakk~nda a~a~~ da malümat verilecektir. Kopya i~inde bu
geziye i~tirak etmi~~olanlardan birço~u çal~~m~~t~ r: asistan Muhibbe
Darga, talebelerden Semâvi Eyice, Özcan Koyuno~lu, ~ermin
Sonad ve Güney Turoç. Kopyalar taraf ~ mdan yerinde orijinalleri
ile kar~~la~t~r~lm~~~ve evde kursiv yaz~ ya tahvil edilerek tercüme
edilmi~tir.
Kitabeler muhteviyatlar~ na göre ilâhlara ( No. 1 ) ve imparatorlara yap~ lan adaklar ( No. 2 - 9 ), mühim ~ahsiyetler nam~ na
yaz~lm~~~ ~eref kitabeleri ( No. 10 - 24 ), yap~~ kitabeleri ( No. 3, 25)
ve mezar kitabeleri (No. 26 - 34 ) ~eklinde ayr~ lmaktad~r. Metinler
Corpas
1 ~stanbulda ilmi ne~riyat olarak yaln~ z a~a~~ daki eserleri buldum:
Inseriptionum Graecarum, Vol. III ilave ile birlikte, s. 1157 v. d.; CIG ~eklinde
k~ salt~lm~~t~ r. -Colligno n, Bulletin de Correspondanee Hellenique 3 (1879);
BCH ~eklinde k~ salt~ lm~~t~ r.. - R a in s a y , BCH 5 (1883). - Radet ve Par ii.
BCH 9 (1885), 10 (1886). - Lanckoronsk i, Villes de la Pamphylie et de la
Pisidie, I (Par. 1890). - Inscriptiones Graecae ad re: Romanas pertinentes, Vol.
Il!, k~ salt~lm~~~1GR. - Bütün yeni ne~riyat~~ ve bilhassa Italyan eserlerini burada
elde etmek mümkün olmad~ ; bu sebepten burada inceledi~im kitabelerden bir
~im.
veya di~erinin e vvelce negredilip edilmedi~i hakk~ nda teminat veremiyece
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a~a~~da s~ ra ile ve Arap rakamlariyle numerolanm~~~ve umumt
izahat k~sm~nda da bu ~ekilde kaydedilmi~lerdir. Lâtin rakamlar~~
ile yap~lan kay~tlar, ne~redilmi~~olan metinleri göstermektedir 2,
i~aretler umumiyetle kullan~lanlard~ r : evvelce ta~~üzerinde yer
alm~~ , fakat bugün görülmez bir hale gelmi~~olan harfler kö~eli
parantez [ ] ; ta~c~~ taraf~ ndan dalg~nl~kla kaz~lmam~~~olan harfler
sivri parantez < > ; ta~c~ n~ n dikkatsizlikle fazla olarak yazd~~~~
harfler k~ r~k
; k~ saltmalar~n halledilmi~~ ~ekilleri yuvarlak
parantez ( ) içinde gösterilmi~lerdir. Metinlerin tercümelerinde ise
yuvarlak parantezler içerisinde, ta~lar~ n üzerinde bulunmayan,
fakat muhteviyat~ n anla~~lmas~~ için ilave edilen kelimeler yer
alm~~t~r.
Ayr~ca kitabe ta~lar~ ndan birço~unun envanter numerolar~n~n
art~k okunam~ yacak bir durumda oldu~una i~aret etmek isterim.
Bu durum, ta~lar~n senelerce d~~arda b~ rak~ ld~~~~yerlerde, numerolar ekseriya boya ile yaz~ld~~~~için, raslan~ lan bir haldir. Bu
hususta, ayn~~ zamanda istikbalde de büyük bir önem kazanabilecek, tek bir çare vard~r : o da, her ta~~n yanlar~ndan biri üzerine
veya arkas~ na envanter numerosunu ve onun alt~ na buluntu yerini,
senesini ve ta~~ n müzeye getirildi~i tarihi kaz~ maktan ibarettir.
~unlar :
I: CIG 4339=1.BW 1359 his=IGR 771.
II : CIG 4339 b, s. 1157=LBW 1359=IGR 770.
C1G 4340=LBW 1360=IGR 773.
CIG 4340 h, s. 1159.
V : BCH 3 (1879) 346, 28
BCH 3 (1879) 346, 29.
BCH 7 (1883) 263, 5=IGR 780.
BCH 7 (1883) 265, 6=IGR 881.
IX BCH 10 (1886) 148, 1=IGR 778.
X : BCH 10 (1886) 155, 2=IGR 774.
XI : BCH 10 (1886)
3=IGR 782,
XII: BCH 10 (1686)
4.
Lanckoronski 6=IGR 779.
Lanckoronski 8=IGR 783.
XV : Lanckoronski 9=1GR 777.
XVI: Lanekoronski 15.
XVII : Lanckoronski 17.
XVIII: K aibe I, Epigrammata Graeca 803=IGR 784.
2
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I. Müze bahçesi, Env. No. - . Gri kalker ta~~ndan sütun. Yüks.
1,02 m.; kutur 0,23 m. Harf yüks. 4,5 em. Kopya eden: Güney
Turoç.
OEC,) `I-IX~(;)
pouXT) Kal
6 oöv~rcxç
bfjp.oç.

Ilâh Helios'a meclis ve bütün halk
(bunu adak eder).
"Meclis ve halk„ , yahut "Bule ve Demos„ için a~a~~da umumi
izahat k~sm~ na bak~ n~z.
Müze bahçesi, Env. No. 287. Heykel kaidesi. Yüks. 1,20 m;
gen. 0,60 m.; derin. 0,53 m. Harf yüks. 5 cm. Kopya eden: ~ermin
Sonad.
Terc:

Aû-coxpdcrop~~Oöeo(o }ncco~avc"-ti Katoocp~~
ZeBacyrc7?f 'AtraX ~v
yepouola.

Terc: Imparator Vespasianus Kaesar Augustus'a
Attaleia Gerusia's~~ (bunu ithaf eder).
Imparator Vespasianus M. s. 69-79 seneleri aras~ nda saltanat
siirmü~tür. "Gerusia„ için a~a~~da umumi tafsilât k~sm~na bakmu.
Antalya kalesi. Mendire~in ba~lad~~~~kale burcunun 15 in.
kadar ilerisinde ve y~ k~ k bir burcun üzerinde. Yüks. 0,69m.; gen.
1,44 m.; derin. 0,40 m. Harf yüks. 6-7 em. Kopya eden: Semavi
Eyiee.
OeQ 0~5e[owaatavç~~
Kal M(apKoç) > koUX~oç Idcv~croç t[~totnoav .
41\,
~paX~ bot k~< 103 lbtou

• ~~
•1

Terc •
Div~~s Vespasianus'a
ve Markus lulius Sanktus
kemeri kendi hesaplar~na
Bu kitabe ta~~bir ar~itrav parças~~ üzerinde oldu~una göre hiç
~üphesiz, bir binaya aitti. Sa~da ve solda ayn~~ ~ekilde di~er ta~lar
bulunuyor ve hepsi birden binan~ n üç sat~ r üzerine olan adak
kitabesini ta~~yorlard~. E~er birinci sat~ m tamamlanma ~ekli do~ru
ise, bina Flaviuslar sülâlesinin üç hükümdar~ na, yani Vespasianus
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(69-79), Titus (79-81), Domitianus'a (81-96) ve, Vespasianus Diuus
olarak adland ~ r~ld~~~na göre, onun ölümünden sonra, ithaf edilmi~ti. Bina ihtimal ki bir ~ehir kap~s~~ idi.
Müze bahçesinde, Env. No. 410. Heykel kaidesi. Yüks.
0,87 m; gen. O, 68 m; derin. O, 75 m. Harf yüks. 3 cm. Kopya eden:
Özcan Koyuno ~ lu.
A6-coxpdrcopa Ka(aapa,
GeoCi Tpcuavorj ..cspe~rco0
n
ut6v, eeo0 Mpouct ulcov6v,

5

[Tpal~ av6v 'Aöptav6v
[ZeBac]-E6v '0Up:Tr~ov,
[Zo-rfilpa TI-1Ç okKoulAvriç,
[fi poluvi Kat 6 5figoç.

Terc: Divus Traianus Partikus'un o~lu, Divus Nerva'n~n
torunu, Imparator Kaesar Traianus Hadrianus Augustus
Olympius'u, Oikumene'nin koruyucusunu meclis
ve halk ( tebcil ederler ).
Imparator Hadrianus ( 117 - 138 ) imparatorlu~un her kö~esine
yapt~~~~senelerce süren seyahatlar~ ndan birinde ve 129 senesinde
Pamfilya'ya gelmi~~ve Attaleia'y~~ ziyaret etmi~tir (W. Weber
Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus 226 ).
Imparatorun gelmesini bekliyen bütün ~ehirler bu münasebetle
onun ad~ na ~ eref heykelleri dikmi~lerdir. Attaleia'da ona bugün
dahi mevcut olan büyük do~u kap~s~ n~~ ithaf etmi~ tir. "Oikumene.
arz~ n, kabili iskân olan medeni k~sm~, yani kültür dünyas~~ demektir.
Hadrianus'a ait olan ayn ~~ metinli di~er kitabeler daha önceden
ne~redilmi~lerdir ( No. I, Il ).
Müze bahçesi, Env. No. — . Gri kalker ta~~ ndan bir stel
parças~, yukar~s~~ ve a~a~~s~~ k~ r~ kt~ r. Mevcut yüks. O, 36 m.; mevcut
gen. O, 43 m.; derin. O, 31 m. Harf yüks. 4 cm.
[Airtoxp6Top~~ Kal-1
[oc~ pt 'Abp~ cxv(T~~ Ze-]
CN PXEPL-1]
[Pacr(
[ ~eyLatcp, nalpl]
~tatplöoç,
nt~, 2catilp~~ TOG
K6agou, C~Ttp
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k~t~ pdxoecoç
5 CCÖT0e) OaoriXeltcav f1 au›,./) [Kat]
[6 6 figoç]•
Terc: [ Pontifeks Maksimus,] vatan~ n [babas~], Olympius,

kâinat~n koruyucusu [ imparator Kaesar Hadrianus
Augustus'a ] ziyaretinden dolay~~ Faselis meclisi
[ ve halk~ ] (bunu diktiler).
Ta~~Attaleia'ya ait de~ildir, Likya'da Faselis'ten ( Tekirovas~~ )
gelmi~tir. Takdis edilenin ismi yukar~da k~r~lm~~~olan k~s~mda idi;
mevcut parçadaki unvanlara nazaran bu, imparator Hadrianus'tur.
Attaleia'ya yapt~~~~seyahatten bahseden 4 No. lu kitabeyi kar~~la~t~r~ n~z. Hadrianus Efesos'tan kalkarak Karya üzerinden Likya'ya
gelmi~, sonra buradan Pamfilya yolu ile Frigya'ya gitmi~tir ( W.
W e be r, ayn~~ yer 279 ). Bu metin, birçok Likya ~ehirleri taraf~ndan bu münasebetle dikilmi~~olan ayn~~muhteviyatl~~ kitabelerin
say~s~ n~~bunlara Faselis'in dikmi~~oldu~u an~t~~ katmak suretiyle,
daha ziyade artt~rmaktad~r.
6. Müze bahçesi, Env. No. 151. Mermer levha. Yük. 1,00 m;
gen. 0,65 m. derin. 0,18 m. Harf yük. 5 cm. Yaz~~ sat~rlar~~ için
hatlar çizilmi~tir. Kopya eden: Güney T ur o ç.
MI0KpEctopt
Kataap~~
[e]eo0 'Abp~avol3 ul.c3[1.),
[e]eo0 Tpa~avo0
5 [x]o0 ulcov ~, eeo0 111poua
Wyy6vca~, TiTeal AtX.IG~~~
rADp~avC~t. 'Avtovelvco~~
[I]eBacrroSt EöaeBij~,
dcpx~epet ileytot[w~j,
10 brit~apx~~cik f,ouc~ taç,
pouk~) Kal 6 bib~oç.
Tere. Divus Hadrianus'un o~lu, Divus Traianus Partikus'un

torunu, Divus Nerva'n~n torununun o~lu, Pontifeks
Maksimus olan, Tribunikia Potestas ( I ) ~i imparator Kaesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius'a, meclis ve halk (bunu ithaf eder).
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Levha herhalde bir heykel kaidesinin ön yüzünü kaplamakta
Tebcil edilen, bütün isimleri, unvanlar~~ ve sülâlesinin öncüleri
olan Nerva (96-98), Traianus (98-117) ve Hadrianusun (117-138) kaydedildi~i Imparator Antoninus Pius'dur (138-161). Bunun, imparatorun saltanata geçmesi münasebetiyle, yani 138 senesinde dikilmi~~
büyük bir an~t olmas~~ gerekmektedir. Çünkü bir Roma halk tribununun memuriyet kudret ve selâhiyeti demek olan, her Roma imparatoruna her senenin 10 Aral~~~nda yeniden verilen ve bu
sebepten muayyen bir rakam ta~~ yan "Tribunikia potestas„a hiçbir s~ ra adedi konmam~~t~ r. Bundan dolay~~ saltanata geçti~i tarihten, 9. XII. 1381e kadar devam eden ilk "Tribunikia potestas„~~
göstermesi laz~md~ r. Bundan ba~ka Antoninus Pius'un 138 senesi
konsullu~u da zikredilmemi~tir. Metni ayn~~ olan, fakat sat~ rlar~~
ba~ka ~ekilde ayr~ lm~~~bulunan di~er bir kitabe Radet ve Paris
taraf~ ndan ne~redilmi~tir (No. X).
Müze bahçesi, Env. No. 154. Gri kalker ta~~ ndan heykel
kaidesi, bütün profilleri mevcut. Yük. 1,12 m ; gen. 0,64 m ; derin.
0,64 m ; Harf yük. 5 cm. Eski ~ehir surundan gelme. Kopya eden:
Semavi Ey ic e.
idi.

Airtoxp&rop~~
Kaiaap~~AOUKiCJ~~
AC~ pTiXi~..~~~0155pc,p~~
ZOac~tn~~
5 fi pOUXT) Kal 6 6fit.~.oç

Tere: Imparator Kaesar Lukius Aurelius Verus Augustus'a
meclis ve halk (bu heykeli dikti).
Burada tebcil edilen ve bir zamanlar bu kaide üzerinde heykeli bulunmu~~olan ~ah~s, 161 - 169 da karde~i Markus Aurelius
(161 - 180) ile birlikte saltanat sürmü~~olan Imparator Lukius Verus'dur. Bu suretle kitabe tarihlendirilmi~~oluyor. Verus 162'de,
bir sene evvel Suriye'ye hücum etmi~~olan Partlara kar~~~ ba~komutan olarak harekat~~ idare etmek maksadiyle Do~uya gitmi~tir.
Verus deniz yolunu takibetmi~, yolda Pamfilya'da tevakkuf etmi~tir (Script. Hist. Aug. Ver. 6, 9). I~te kitabemiz onun Attaleia'ya
da u~rad~~~ n~~ göstermektir.
Müze bahçesi, Env. No. 376. Bir heykel kaidesinin üst
k~ sm~ . Yüks. 0,92 m ; gen. 0,76 m ; derin. 0,82 m. Harf yük. 4-4,5
cm. Kopya eden: Semavi Ey ic e.
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louXtav t‘61.~vav
Zer,aolfiv, i.~ntpa
xaawcav, f1 ooxfi
Kal b bfigoç

Tere: Ordugah~ n anas~~ lulia Domna Augusta'y~~
meclis ve halk (tebcil etti).
Ta~~n a~a~~~k~sm~ n~ n mevcut olmamas~ na ra~men metin tamd~r.
Bahis mevzuu olan ~ah~ s, Septimius Severustun (193 - 211) kar~s~~
lulia Domna'd~r. Mater castrorum "ordugâh~n anas~„ unvan~~ kendisine 195 senesi nisan~n~ n 14 ünde verilmi~tir (H asebroe k,
Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Septimius Severus,
192). Kraliçe 197 senesinde Part harbleri için Suriye'ye giden kocas~~ ile iki o~luna refakat etmi~tir: Imparator ailesi seyahati
deniz yolu ile yapm~~~( Hasebroek, ayn~~ yer 111 ) ve bu esnada
herhalde Attaleiatya da u~ram~~t~r. Hiç ~üphesiz imparator ailesinin bütün ~ah~slar' için ayn~~ tarzda dikilmi~~olan kitâbe ve ~eref
heykellerinden tesadüf eseri olarak yaln~z lulia Domnatya ait olan~~
zaman~m~za intikal etmi~tir.
9. Müze bahçesi, Env. No. - Gri kalker ta~~ndan sütun. Yüks.
0,98 m ; kutur 0,52 m. Harf yük. 4 - 4,5 cm.
EACyrox.p6~opa]
Katoapa M. lo~9,.~oy OtXl~rl~ov E~5oef3fi Eirroxfi Zepao~6v, Zm~fipa
5 ~fiç otKougvriç,
ot yepa~ot.

Oikumene'nin koruyucusu [Imparator] Kaesar
Markus lulius Filippus Pius Feliks Augustus'u
ihtiyarlar (tebcil ettiler).
Imparator, Filippus Arabs'd~r (244-249). "Oikumene„ tabiri için
yukar~da No. 4 için verilen izaha, "ihtiyarlar„ hususunda a~a~~da
umuml izahat k~sm~na bak~ n~ z. Filippus 244 senesinde Gordianus
Ilrün ölümünden sonra Suriye'de ordu taraf~ndan imparator ilan
edilmi~~ve daha ayn~~ sene içinde kara yolu ile (E. St ei n, RE X,
760) Roma'ya hareket etmi~, binaenaleyh Pamfilya'ya u~ramas~~
mümkün olmarn~~t~r. Bu sebepten kitabe muhakkak onun idarei hükümete ba~lamas~~ ~erefine dikilmi~tir.
Terc:
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Müze bahçesi, Env. No. 415. Bir heykel kaidesinin yukar~~
k~sm~ . Yüks. 0,63 m; gen. 0,77 m; derin. 0,93 m. Harf yüks. 4,5
cm. Eski ~ ehir surundan gelme. Kopya eden: Semavi Ey ic e.
'O öfil~ oç
Mexp~cov KcrXTroöpv~ov
M6cpxou ul~v `PoOq~ ov,
TrpeoPeutv Kat (1/Tt.

5

otr~ dernyov T~ f3epiou
KXaubtou Kaioapoç ZePaotoC~~ rep1av~xo0
[Auxiaç xat flagq~uMaçl.

Ter: Halk Markus'un o~lu, Tiberius Klaudius Kaesar Augustus Germanikus'un [Likya ve Pamfilya] Legat ve
Propraetoru Markus Kalpurnius Rufus'u (tebcil etti).
Lâtincesi legatus pro praetore olan "legat ve propraetor„ unvan~ n~ n mânas~~ "imparator valisi„ demektir. Kalpurnius Rufus, yaln ~z
vali s~ fatiyle tebcil edildi~i, fakat ~ ehre ait memuriyetleri zikredilmedi~i için Pamfilyal~~ de~ildi; bununla beraber Attaleia halk ~ n~ n
herhangi bir ey aletin valisini de geli~ i güzel tebcil etmiyece~ine
göre bu adam~ n Likya ve Pamfilya valisi olmas~~ lâz~ mdir ki, 8 inci
sat~ r bu sebepten bu mânada tamamlanm ~~ t~ r. Metinde ismi geçen
imparator M. s. 43'de Likya ile Pamfilya'y ~~ müstakil bir çift eyalet haline sokarak idaresini bizzat kendisi üzerine alan Klaudius'
dur (41-54). Markus Kalpurnius Rufus bu yeni eyaletin ilk valisi
idi. No. 11 hakk~ nda verilen izahlara bak~ n~ z.
Müze bahçesi, Env. No. 417. Bir heykel kaidesinin üst
k~sm~. Yüks. 0,69 m.; gen. 0,87 m.; derin. 0,70 m. Harf yüks. 4-5
cm. Kopya eden: Özcan K oy uno ~ l u.
'O bripoç Te(gr~ c~ev
Ae~:~x~ov KaXTroöpv~ov Myyov, utdv Mdcpxou KaX~toupvtou `Poi~ -

5

q~ ou,

TOG

Tcderpeovoç

triç n6Xecoç

fi4v,

eöxap~ cydaç gvE)(a.

Ter: Halk, ~ehrimizin patronu Markus Kalpurnius Rufus'un
o~lu Lukius Kalpurnius Longus'u, ~ükranlar~ ndan
dolay~, tebcil etti.
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Kalpurnius Longus, No. 10 da tebcil edilen Pamfilya valisi
Markus Kalpurnius Rufus'un okludur. Burada da gördü~ümüz veçhile
Attaleia sonralar~~ valiyi kendisine patron "ham?,,, "mutemet„ olarak
seçmi~~ve bu s~fatla o, yüksek mevki ve nüfuzunu, imparatorluk
hükümeti nezdinde ~ehrin menfaatlar~ n~~ yar~~ resmi olarak temsil
etmek hususunda kullanm~~t~r. ~u halde ~ehir ile bu adam aras~ nda
büyük bir itimat teessüs etmi~ti ki, bu ancak Kalpurnius Rufus'un
memuriyeti esnas~nda eyalet ve ~ehir için fevkalade ve esasl~~ i~ler
yapmasiyle meydana gelebilirdi ; bu sebeple onun M. s. 43 senesinde Klaudius taraf~ ndan Likya ve Pamfilya'ya tayin edilen ve
burada yeni eyalet nizam~ n~ n kaidelerini meydana koyan ilk imparator valisi olmas~~ laz~ md~ r. Bu misâlden ba~ka yeni eyaletlerin
tanzimini üzerine alan, sonra da bu eyaletlbrle olan yak~n münasebetlerini muhafaza eden, hattâ bunlar~~ ahfad~na miras b~rakan
yüksek devlet memurlar~ na da raslamaktay~z.
12. Müze bahçesi, Env. No. 416. Bir heykel kaidesinin yukar~~
k~ sm~. Yüks. O, 65 m ; gen. O, 82 m ; derin. O, 62 m. Harf yüks.
4-5 cm. Eski ~ehir surundan. Kopya eden: Semavi Eyic e.
'o e~figoç k TE4ITI
CIEV Milp~cov Iletpd.)v~ov Kotvtou utdv
Zapattvçc 0413petvov,
5 oentegou(poug knouXc)vouv, Onatov, npEol3eu[rfiv Kal dcv-c~o-rodurnyov]
[Auxtaç Kat Ilail~puXtaç].

Terc : Halk Quintus'un o~lu, Sabatina tribus'undan Septemvir epulonum, Konsul, [Likya ve Pamfilya eyaleti]
Legat [ ve Propraetoru] Markus Petronius
Umbrinus'u tebcil etti.
Tebcil edilen ~ah~s Pamfilyal~~ de~ildi, fakat imparatorlu~un
birinci asr~nda tan~ nm~~~bir Italik ailesine mensuptu (bk. Groa g,
RE XIX, 1229 v. d. No. 79, 78, 80). Bu sebepten onun Klaudius
zaman~ndan itibaren Likya ile birle~tirilerek imparator eyaleti
haline getirilmi~~olan ( bk. No. 10 için verilen izahata ) Pamfilya
valisi olmas~~ laz~ md~ r. Konsullu~u 81 senesindedir (Liebena m,
Fasti consulares 16 ). Bir rahip unvan~~ olan septemvir epulonum
metinde latince ~ekliyle, fakat grek harfleriyle yaz~lm~~t~r,
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çünkü metnin milellifi bu tabiri tercüme edememi~tir; aseptemvir
epulonum„ luk kurban ziyafetierini tertiplemekle mükellef yedi
rahipten müte~ekkil bir kollegium'du ve bu Roma'n~ n dört
büyük devlet rahipli~inden en küçü~ü idi. Tribus, Roma'n~ n
miktar~~ 35 olan ve herbirinin hususl ad~~ bulunan seçim, rey ve
vergi bölgelerine verilen add~ r. Her vatanda~~bir tribus'a mensuptu ve bu tribus'u resmen adiyle birlikte kullan~ rd~.
13. Park~ n methalindeki karakolun yan~ nda ve eski ~ehir surunun önünde yerde yatmaktad~ r. Gri kalker ta~~ ndan büyük bir
heykel kaidesi ; üstte iki profilli ; yukar~~ yüzünde bir heykelin
durmu~~oldu~unu gösteren izler. Yüks. 1,50 m ; gen. 0,70 m ;
derin. 0,70 m. Harf yiiks. 5 cm. 1 inci sat~ riyle 2 inci sat~ r yukar~ daki iki profilin aras~ na dü~mü~tür.
'H

pouX1) Kai 6 öfwo,
Kal ol yepatot
LK TOO 8COU

rdc~ovcl)XaoucUtov
5 'Av~K~.av6v drl/KTOV
'A-ura/k.a Kal 'AVTLOXLX
E cp b:~~. o v , CX.•
dpa (I)Xaouc~ viou AoXXIc~VOO OUVKXTITIKOO dc5EX.e~v

10 (1)Xa[ou]coviou IlauX-ivou
Tp6nou TV Ze3ac:rry,
[Tfiç €1]ç T/jV [Tr]atp18a
EÖVO la; Egvc~cev].

Terc : Meclis, halk ve Gerusia kendi hesaplar~ na, senator
Flavonius Lollianus'un babas~, imparatorlar~ n prokuratoru Flavonius Paulinus'un karde~i, Attaleia,
Antiohiya ve Efesos vatar.da~~~Gaius Flavonius
Anikianus Sanktus'u, vatan~ na kar~~~olan
iyilik severli~inden dolay~, tebcil ettiler.
Harfler, bilhassa sat~ rlar~ n sonlar~ nda monogram tarz~ nda biribirinin içine yaz~lm~~t~r. - "Meclis„, "halk„ ve "gerusia„ için a~a~~daki umumI izahat k~ sm~ na bak~ n~z. Burada tebcil edilen ~ah~ s
bir Bergama kitâbesiyle de bilinmektedir O, kitabede bizim meAthenisehe Mitteilungen
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tnimizde de ismi geçen o~lu nam~na Asklepios'a bir sunak adak
etmektedir. Burada kendisine "Antiohiyal~„ denmekte ve bu sebepten ilml eserlerde Antiohiyal~~ olarak geçmektedir 4. Fakat
bizim metnimiz aç~ k olarak onun Antiohiya'n~n (Pisidya'da, bugünkü Yalvaç) yaln~z fahri hem~ehrisi oldu~unu göstermektedir;
çünkü Attaleia metinde ilk olarak zikredilmi~~ve kitâbenin sonunda da bu ~ehir onun vatan~~ olarak tavsif edilmi~tir. Karde~i Flavonius Paulinus, "Prokurator,, yani ayn~~ zamanda saltanat süren
birçok imparatorlar~ n maliye direktörü idi. Kitâbemiz M. s. 2 nci
yüzy~l~n ortalar~ na ait oldu~undan, bahis mevzuu olan imparatorlar Markus Aurelius (161-180) ile onunla birlikte saltanat süren
Lukius Verus (161-169) veya Kommodus (177-180) 'dur. "Prokuratorluk„ atl~~ s~n~f~~ mensuplar~ na mahsus bir memuriyetti. Karde~i
atl~~ oldu~undan, o~lunun senator oldu~u tebarüz ettirildi~inden,
bizzat Flavonius Aaikianus'un da ayn~~ ~ekilde atl~~ oldu~u kabul
edilebilir.
14. Müze bahçesi, Env. No. 406. Bir heykel kaidesinin yukar~~
k~sm~ ; profil k~r~ lm~~t~ r. Yüks. 0,64 m; gen. 0,65 m; derin. 0,75
m. Harf yüks. 3,5 - 4 cm.
`0 5figoç
E,CYCOV fl xauov OÖC1••
Xep~csv6v (1:1XKKOV, tepaadyevov thaç el)d)gnç
5 biç Kal yvoOeuoavta
l~ey(50,G~ v nev-taEnip~x'cr~ v Kataapficov
dcyc:)vwv Xagl~ pci~ ç Kat
[cp~]Xo56E,oç Kal ytyva1 O [o~alpxTjaavla yepa~d- [v]
1,4)V Kal :talöwv,1
[dcp€.* gveKev].

Tem: Halk ilâhe Roma'n~ n iki defa rahibi ve dört senede
bir yap~ lan büyük Kaesar oyunlar~ n~ n parlak ve cömert
bir haz~rlay~c~s~~ olan ve ihtiyarlar~ n, [gençlerin ve
küçüklerin] gimnasiarh~~ Sekstus Pakkius Valerianus
Flakkus'u [faziletinden dolay ~] tebcil etti.
4 Groa g, ReaIensyklopaedie der elassiachen Alterturnawia~enachaft VI,
2739, Flavonius Nr. 1. - RE ~eklinde kisaltilmi~t~ r.
Belleten C. XI. F.1
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Her antik ~ehir bir ilâhe olarak ~ah~sland~ r~ l~ r, bir mabede
malik olur ve bir ilâhe gibi takdis edilirdi. Roma'n~ n, imparatorlu~un ba~kendi olmas~~ ~eklindeki mevkii onun ilahi ~ahsiyetinin
daha cumhuriyet devrinden itibaren bazan bizzat ~ehrin d~~~ nda da
takdis edilmesine yol açm~~t~ r. Sonralar~~ ilahe Roma kültü ile
imparator kültü çok s~ k~~ bir ~ekilde biribirine ba~lanm~~t~ r. Valerianus Flakkus'un iki defa Roma'n~ n rahibi olmas~, bu rahipli~in
kayd~~ hayat ~artiyle verilmedi~ini, bilâkis bunun bir sene devam
eden bir rahiplik oldu~unu ve bu kült ile imparator kültü aras~ ndaki
s~ k~~ rab~ tadan dolay~~ imparator rahiplerinin de her sene yeniden
seçildiklerini, yani bunlar~ n ~ehre ait memurlar olduklar~n~~ isbat
etmektedir. Bahis mevzuu olan oyunlar ve gimnasiarhl~ k için a~a~~da umuml izahat k~sm~ na bak~n~z (No. 18 için verilen izahat
ile de kar~~ la~t~ r~ n~z). Ya~~s~ n~ flar~ n~ n "ihtiyarlar, gençler ve küçükler„ ~eklindeki tamamlanmas~~ No. 18'e göre yap~lm~~t~ r (kr~.
No. XIV, XV).
15. Müze bahçesi, Env. No. 19. Gri kalker ta~~ ndan uzun bir
blok; sa~~taraf~~ k~ r~ kt~ r. Yüks. 0,33 m ; gen. 0,66 m ; derin. 0,19
m. Harf yüks. 3 cm.
[ . . . aycovoUtriv tv pe-]
yaXG)v nevTaetr~ p~xC~[v Ka~ oa-]
p/5c.~ v dcyc:wwv, gnapxov [Tc-]
xve~-r[v], ut6v f3ouXilç b~s[ou]
5 yepouotaç, olpa-myloavT[a],
etpnvapxlioavTa, tapetik gv[exev].
Terc : Dört senede bir yap~ lan büyük Kaesar oyunlar~ n~ n

[ tertipçisi . . . . 'ni], Praefektus Fabrum, meclisin
halk~ n ve gerusia'n~ n o~lu, Strategos, eirenarh'~,
faziletinden dolay~, [ .... tebcil ettiler].
Asl~ nda bu ta~~n üzerinde ikinci bir ta~~daha vard~~ ve ikisi
birlikte bir heykel kaidesini meydana getiriyorlard~. Yukar~daki
ta~~n üzerinde tebcil edilenin ismi ve fahri memuriyetleri yaz~ l~~
idi. Memuriyetlerin önemi ve oyunlar hakk~nda a~a~~da toplu
olarak izahat verilmi~tir. Praefectus fabrum unvan~n~ n kelime
manas~~ "i~çilerin reisi„ demektir. Bununla, cumhuriyet devrinde
Roma ordusundaki istihkamc~~ taburlar~ n~ n komutan~~ tavsif edilirdi.
Fakat bu memuriyet geç cumhuriyet devrinde orduda art~ k bir
rol oynam~yordu ve bu memuriyete tayin edilenler daha ziyade
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legiyon komutanlar~ n~ n ve valilerin fevkalâde itimad~~ icabettiren
mevkilerde kulland~ klar~~ yaverler mesabesinde idiler. Imparatorluk
devrinde yava~~yava~~bu manas~ n~~ da kaybetmi~~olmal~ d~ r; çünkü
kitabelerde aras~ ra 10 ya~~ ndaki gençleri, hattâ bir defas~ nda
sekiz ya~~ ndaki bir çocu~u praefectus fabrum olarak buluyor,
binaenaleyh o zamanda bu kelimenin art~ k yaln~z bir ünvan~~
gösterdi~ini anl~yoruz 5. Bu unvan yaln~z atl~~ s~ n~f~ ndan olanlara
verilirdi. Septimius Severus onu da ortadan kald~ rm~~t~ r.
Müze bahçesi, Env. No. — . Gri kalker ta~~ ndan heykel
kaidesi, yukar~~ k~sm~~ k~ r~ lm~~t~ r. Yük. 0,90 m; gen. 067 m; derin.
0,66 m. Harf yüks. 3,5 - 4,5 cm.
civ-]
t~pta xcx[X6v Kal aya0]5v,
b~ c npo[y]6vcov kpaaa-

11EVOV •Efiç eeaç 'Apxr~ yttbos .1)(:)in~ç
5 xal Apo6aou Kalaapoç
ulo0 T~pEp(ou Katoapoç,
-relaav•ra

dcp€Tfiç Kverce.

Terc:. . , asil adam~, ecdad~~ vas~ tasiyle ilâhe Roma Arhegetis ile Tiberius Kaesar'~ n o~lu Drusus Kaesar~ n rahibi,
asil ya~ayan~~ faziletinden dolay~~ [tebcil ettiler].
Yaz~~ çok bozulmu~ tur ve okunmas~~ zordur. Ba~ta, tebcil edilenin ismi tahrip edilmi~ tir ki, bunun Attaleia'n~ n asil ailelerinden
birine mensup olmas~~ lâz~md~ r. Bu adam, rahipli~i ecdad~ ndan
tevarüs etmi~tir. Ilâhe Roma'n~ n kültü hakk~ nda No. 14 ün izah~ na
bak~ n~ z. Enteresan olan cihet, burada Roma'ya "Arhegetis„ (reis)
unvan~ n~ n verilmesidir. Bu husus bize siyasi realitenin dini çevrede
de inikâs etti~ini göstermektedir. Imparator Tiberius'un (14-37)
o~lu Drusus lulius Kaesar M. s. 23 'de ölmü~tür. Kitabe M. s. 1.
yüzy~l~n ilk yar~s~ na aittir.
Müze bahçesi, Env. No. — . Gri kalker ta~~ndan heykel
kaidesi; a~a~~s~~ ve yukar~ s~~ profilli. Yüks. 1, 33m ; gen. O, 57 m;
derin. O, 55 m. Harf yilks. 3 - 4 cm.
5

Kornemann Fahri, RE VI, 1924.
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brigoç tetugoev
Tepeirctav MdpKou Boyat4~a rle~XXav, yuvai:Ka yevoiAv~lv ratou Kanpavt5 ou 'AKÖXou, [dc]yaBtiv Kat ad~cppova, tepaom~ vr~v [b]t& [pc-~~
ou 'A~rrcavtaç OuyaTpdç
T~f3eptou KX[cx]ubtou Kato[a-]
[p]oç Zef3[aolt[o]e) repgav~KoC~,
10 xa[p~acciAvriv] t5 ~~6Xe1
5[Tivap~a Seka ?]K~oxetk~a
14.evloç 'Aenva[ç]
FloX~a[boç, e]lç TT'iv eedv
[eMok3etaç [Kat] el; Tiiv
15 [rcarpt5]a [e]e>votaç :vexc~ .
Terc : Halk Markus'un k~ z~, Gaius Kapranius Aquila'n~n kar~s~,
Tiberius Klaudius Kaesar Augustus Germanikus'un k~z~~ Antonia'n~n kayd~~ hayat ~artiyle tayin edilmi~~iyi ve anlay~~l~~
rahibesi, Athena Polias'~ n mabet bölgesi için ~ehre [on ?]
bindenar hediye eden Terentia Polla'y~~ ilâheye kar~~~
olan sofuiu~undan ve vatan~na kar~~~olan iyilikseverli~inden dolay~~ tebcil etti.
Imparator Klaudius I ( 41 - 54 )'in k~z~~ Antonia, 65'den hemen
biraz sonra Nero taraf~ ndan, onu katletmek maksadiyle haz~ rlad~~~~isyandan dolay~ , öldürülmü~, bu suretle hat~ ras~~lânetlenmi~~
ve kültü de sönmil~tür. ~u halde kitabenin 41 ile 65 aras~ nda
rekzedilmi~~olmas~~lâz~ md~ r. Mühim olan cihet, Athena Polias'~ n, yani
"~ehrin hâmisi Athena"n~ n 7ikredilmesidir ki bunun, ta~~d~~~~unvandan dolay~, Attaleia'n~ n ba,:,ilâhesi olmas~~ icab eder. ~imdiye kadar
bildi~imiz kitâbelerde, herhalde bir tesadüf eseri olarak, Athena'ya
raslanmam~~t~r ; buna kar~~l~ k Atl~ena'n~n resmi Attaleia sikkeleri
üzerinde pek s~ k görülmektedir. Athena, Bergama'n~ n da ~ehir ilâhesi
buraya, Attaleia Attalos II taraf~ ndan
oldu~undan, hiç ~üphesiz, e‘
kuruldu~u zaman, Bergama'dan getirilmi~tir. Bizim kitâberniz,
L an ck o r onsk i 'nin s. F'de bulunmad~~~ na esef etti~i vesikad~r.
18 Müze bahçesi, En,.. No. 19. Gri kalker ta~~ ndan uzun bir
blok. Yilks. 0,245 m.; gen 0,68 m.; derin. 0,29 m. Harf yüks. 3,54
em. Eski ~ehir surundan.
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Kat yuvvao~apxYloaoav
yepa~ v Kal vkwv Kal
nat5wv, d(pe-tfiç g.vexev.
ve ihtiyar, genç ve küçüklerin gimnasi-

arh'~ n~~ (kad~ n) faziletinden dolay~.
Bu blokun üzerinde bir zamanlar ikinci bir blok daha vard ~~
ve ikisi birden bir heykel kaidesi meydana getiriyorlard~. Tebcil
edilen ~ah~s bir kad~ nd~ r ve "gimnasiarh„ l~~~~deruhte etti~inden
dolay~~ kendisine te~ ekkür maksadiyle, kitâbeli bir heykel dikilmi~tir. Bu memuriyet hakk~ nda a~a~~ da umumi izahat k~sm~ na bak~m. Bu kitâbeden aç~ k bir surette anla~~l~ yor ki "gimnasiarh'„l~ kta
do~rudan do~ruya bir faaliyete lüzum yoktu; bu s~ rf bir ~erefti,
aksi takdirde bu makam~~ bir kad~ n üzerine alamazd~. Bu kad~n~n
ba~ard~~~~i~, spor faaliyetlerinin masraflar~ n~~ kendi kesesinden
ödemekten ibaretti.
19 Müze bahçesi, Env. No. 306. Heykel kaidesi. Yüks. 1,47 m;
gen. 0,59 m; derin. 0,57 m. Harf yüks. 3-3,5 em. Eski ~ehir surundan. Kopya eden: Muhibbe Dar ga.
A(oöK~ov) raoutov A(ouxtou) raoutou Or~bvTwvoç u(I6v) (DpbvTwva, noelgorretXapov key(eCovoç)
~xfiç Kal. arpa-cone5ap5 xriv Xe-y(kvoç) te' 'ATtoXX~ vaptaç trpCyrov xal g6vov kx
rfiç TraTptEloç, na-tkpcx Mouxtou)
raoutou AIA.lavo0 Tagtou Kat
av-uo~ par~jyou 5). .~ ou 'Pc4lat10 wv, na-m.1-ov A(ouxtou) raoutou Xd(pou
TrXaTuarjgou, tTutw bril.tootTOO E•
y TETElliTOV
PC °IOC) Kal te~vatç dcp~ a.ut°~ç, Lvx€Ip~ oUvla önk~~ ec15 oC~~ Tpatavo0 ~ ptaxe~Xtouç °Öktpavoûc, Xey€wvaptouç tç T6
KCCIOLK(OC~ l K up~jN.nv, l~nvy€Xgt.vay alWv~ov yugvaotapxtav Kar ~~ n~kv-raertav, nF~CYrov <!(px~ k-
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20

0.cc Tcd-vtcov tv ~ " Zef3acm2~ v

~tt

Tetpaet(av Kat dcyc,.woUtriv
T~T~V te~tCJV
Kat

OKT-IVIK~5V dCydwcav

yugvu4v• A(c~~5Ktoç) Ff~coutoç

XEUKOÇ

T6V CXUT05 ITaTaG)Va

25 x.cxl. e~Sep$T~lv.
Terc: Lukius Gavius Selevkus, kendisine iyilik yapan ve
patronu olan, Lukius Gavius Fronto'nun o~lu, do~du~u
~ehirden Legio III Kyrenaika'ya primipilar ve Legio XV
Apollinaris'e ordugâh komutan~~ olan ilk ve yegane adam~,
Roma halk~ n~ n quaestor ve propraetoru Lukius Gavius
Aelianus'un babas~ , senator Lukius Gavius Klarus'un büyük
babas~, imparator taraf~ ndan atl~~ pay esiyle, takdir ni~anesi
ve ~eref olmak üzere ilaveten verilen ücretle taltif edilen,
Kyrene'nin kolonize edilmesi için Divus Traianus taraf~ ndan kendisine askeri hizmetlerini bitirmi~~üç bin legion
askeri verilen, gönüllü olarak be~~sene müddetle devaml~~
suretle gimnasiarhl~~~~üzerine alan, on imparatorun dört
sene müddetle ba~rahibi ve dram ve spora ait agonlar ~ n
kendi hesab~ na agonothet'i olan Lukius Gavius Fronto'yu
(tebcil eder).
Primipilar, Primipilus yani bir legionun en yüksek harb subayl~~~n~~ yapm~~~olan adama verilen isimdir. Primipilarlar k ~smen
Roma'da imparatorluk merkezi karargah~ na, yani genel kurmaya
ça~~r~l~ rlar, k~smen de askeri idarenin önemli, yüksek mevkilerinde
kullan~hrlard~. Mesela Gavius Fronto ordugah komutan~~ olmu~~ve
terhis edilen üç bin askerin iskan~~ i~ini idare etmi~tir. Legio
Kyrenaika M~s~ r'~ n i~gal ordusunu te~ kil eden iki Roma legiyonundan biridir. Legio XV Apollinaris M. s. 2 inci yüzy~l~ n birinci
yar~s~ ndan itibaren Kappadokya i~gal ordusuna aitti. Tebcil edilenin o~lu, "Praetor„ rûtbesini haiz bir Roma "Quaestoru„ idi; ~u
halde bizzat Roma'da de~il, bir eyalette Quaestor'du. Tebcil edilen
atl~~ payesini haiz ve buna ba~l~~ olan memuriyetleri yapt~~~~halde,
o~lu ile torunu "senator„ yani Roma imparatorlu~undaki en yüksek mevkii elde etmi~lerdi; o~lu "Quaestorluk„ vazifesiyle birlikte
otomatik olarak usenator„ olmu~tur. Torununun ise TOk.ctröc~ngoç
( lâtincesi laticlavius) oldu~u yaz~ lmaktad~ r, yani toga's~ n~ n kenar~ nda senatorlar s~ n~ f~ n~ n alâmeti farikas~~ olan geni~~ koyu k~ rm~z~~
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bir ~erit ta~~ yordu. Gavius Fronto'ya atl~~ payesini veren imparatorun, kitâbenin dikildi~i tarihte saltanat süren imparator olmas~~
laz~md~r, çünkü ismi zikredilmemi~tir. Daha a~a~~da Gavius'un
"on imparatordan kâffesinin„ ba~ rahibi oldu~u yaz~lm~~t~ r. Bunlar
kanunsuz idarelerinden dolay~~ Senato taraf~ ndan damnatio memoriae (hat~ ras~ n~ n lânetlenmesi ) cezas~~ na çarpt~ r~ lan imparatorlar
müstesna, Augustus'tan bu tarihe kad?!.1- gelmi~~olan imparatorlard~ r. Hadrianus'a kadar saltanat süren hükümdarlar ~unlard~ r:
1. Augustus, 2. Tiberius (14-37), 3. Kaligula (37-41) (1ânetlenmi~tir),
4. Klaudius I. (41-54), 5. Nero (54-68) (1ânetlenmi~tir), 6. Galba (68-69),
7. Otho (69), 8. Vitellius (69), 9. Vespasianus (69-79), 10. Titus (79-81),
11. Domitianus (81-96) (Iânetlenmi~ tir), 12. Nerva (96-98), 13. Traianus
(98-117), 14. Hadrianus (117-138). Vitellius'unda kendisine kar~~~ayaklanm~~~olan Vespasianus'un galibiy etinden sonra lânetlenmi~~
olmas~~ gayet tabildir ve böylece elimizde Hadrianus'a kadar
haklar~ nda ilahi tebcil yap~ labilecek hakikaten on imparator
bulunmaktad~ r. Bu sebepten de kitabemizin dikildi~i esnada saltanat süren imparator, Hadrianus'tur. Gavius'a Hadrianus taraf ~ ndan verilen ni~anlar ve ~eref hediyeleri, dona ve praemia
militiae yani galibiyet, saltanat de~i~meleri ve askeri vazifenin
sona ermesi gibi hadiseler münasebetiyle verilen ni~anlar ve para
hediyeleridir. Bunlar bir servet te~kil eder, böylece mesela faaliyeti
sayesinde en a~a~~s~ ndan ba~l~ yarak primipilarl~~a kadar yükselmi~~
olan Gavius gibi bir adam ihtiyar, fakat zengin olarak vatan~ na
dönerdi. Libya'da bügünkü Grennah olan Kyrene'de askeri bir
koloni'nin tesisi, bugüne kadar bilinmeyen bir vak;ad~ r. Yeni
koloniye iskan edilmi~~olan üç bin asker, Kyrenaika unvan~n~~
ta~~ yan ve Gavius'un primipilus'u oldu~u legiyon'un emektar
askerleriydi. Bu sebepten Gavius'un koloniyi primipilar'l~ k ile on
be~ inci legiyon'un ordugâh komutanl~~~~aras~ nda kurmu~~olmas~~
laz~ md~ r. Traianus'un üzerinde Libya ilahi Ammon'un resmini
ta~~ yan imparator paralar~~ (S t r ac k, Römische Reichsprâgung
des II. Jahrh. I, Katalog Nr. 120 ) ~ üphesiz bu koloni'nin tesisi
münasebetiyle bas~ lm~~lard~ r ki, bunlar hakk~ nda ~imdiye kadar
henüz aç~ k bir izah ~ekli bulunmam~~t~~ (Str ac k, S. 197 v. d.) .
Bu paralar M. s. 110 senelerine aittirler. Kyrene kolonisi de
bizim metnimize göre o zaman, yani Part hal-plerrnin ba~lamas~ ndan birkaç sene önce tesis edilmi~tir. Gimnasiarhlar, ba~rahip
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ve agonotherler için a~a~~ ya bak~n~ z. Kitabeyi diktiren, Gavius
soy ad~ n~~ kullanmakta ve tebcil edilene "Patronum„ demektedir.
~u halde bu zat tebcil edilenin hüriyete kavu~mu~~bir kölesi idi.
20 Müze bahçesi, Env. No. 307. Heykel kaidesinin a~a~~~k~sm~.
Yüks. 0,93 m.; gen. 0,75 m.; derin. 0,52 m. Harf yüks. 4 cm. Eski
~ehir surundan. Kopya eden: Semâvt Eyice.
[A (OÖKLOV) rc!tOUtOV A (outdou) raoutou ~~p6v.]
Ncovoç u(t6v) Op6vTG~va, ~rpe~ go-]
[Tce~Xap~ ov Xeyec3voç tpt-]
TflÇ Kupr~ vcr~xik, OTp0TOTTE8dtpXTIV XEyEVOÇ TrEV«.
ILKal8EKdITN 'ATCOXXLVCXptaç,

Tra•rpa raouiou AlX~a)(ak d(v•t~ atpatrelyou, ndurrrov raoufou KXapou TrXatuak~ou,

5 voi3

Taptou

110TICaN r6)U10Ç FaXMKbÇ
tv kauto0

1O

cpCXov xai E~5epyrrIv.

Tere: [Lukius Gavius Fronto'nun o~lu Legio] III Kyrenaika'n~n
[Primipilari] Legio XV Apollinaris'in ordugâh komutan~~
Quaestor ve Propraetor Gavius Aelianus'un babas~,
Senator Gavius Klarus'un büyük babas~~ [Lukius
Gavius Fronto'yu, ] kendisinden iyilik gören
ve arkada~~~olan Poppaeus Gavius Gallikus (tebcil eder).
Bu ta~~ n üzerinde ikinci bir ta~~n daha bulunmas~~ lâz~md~ r ki
ikisi birden kaideyi te~kil ediyorlard~ . Üstteki ta~~ n üzerinde
metnin yukar~ da tamamlad~~~m ~ z üç sat~ r~~ yer alm~~t~ . Metni izah
için No. 19 ile kar~~ la~t~ r~ n~ z. Bu kitabe evvelkinden daha
k~sad~ r ve Gavius Fronto'nun vatan~ na döndükten sonra yapm~~~
oldu~u büyük hay~r i~ lerinden burada bahsedilmemi~tir. Bu sebepten ihtimal ki No. 20, No. 19'dan daha önce dikilmi~tir.
21. Müze bahçesi, Env. No.-. Gri kalker ta~~ndan bir heykel
kaidesinin sol yar~s~ ; profilleri k~r~ lm~~ . Yük. 1,42 m.; gen. 0,39 m.;
derin. 0,23 m. Harf yüks. 3,5 - 4,5 cm.
AOÖKLOV [Kt.XEpa]
[M]dtpKLOV KaXEITOISpVtOUI
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A6yyov, x~Xia[pxov ~tAcet6a71-]
gov XeyeeS[oç ~tpcbriç 'ha.]
5 Xtx~ ç ~rpeoPe[ulfiv 116v~ou]
Kal B~Ol~vtaç,[6veöTratov]
IrAixcx(aç
. . ~canatb~ a
Hpe66i.leva
1 o . . v~ovtpocp
[Tc6frpc.~ va Kal e[öep$Trivj.
Ten •
patronu olan ve kendisine iyilik yapan, Legio I
italika'n~n geni~~koyu k~ rm~z~~ ~eritli askeri tribunu, Pontus
ve Bitinya legat~, Ahaya prokonsulu Lukius Keler
Markius Kalpurnius Longus'u . . . .
Askeri tribunlar (tribuni militum), bir Roma legiyonunun kurmay subaylar~~idiler. Bunlar~ n ~efi, legion komutan~ndan sonra
gelen ikinci büyük subay, daima senatorlar s~n~f~na mensup bir
~ah~s olurdu. Senatorlar, s~ n~flar~n~ n alâmet-i farikas~~ olmak üzere,
togalar~~ üzerinde geni~~koyu k~ rm~ z~~ bir ~erit ta~~rlard~~ (Kr~. No.
19 u ve izah~n~) ve kurmay ba~kan~~ da resmi olarak tribunus militum laticlavius (geni~~ koyu k~rm~z~~ ~eritli askeri tribun) diye
tavsif edilirdi. ~u halde Kalpurnius Longus bir senatordu. Legio
I italika, A~a~~~Tuna kenar~nda bulunuy3rdu. Pontus ve Bitinya,
Marmara denizinden Trabzon'a kadar uzanan Kuzey Anadolu'daki
büyük çift eyaletti ; Ahaya, Yunanistan'~ n Roma uyaleti olduktan
sonraki ismidir. Cumhuriyet devrinde bütün eyaletler senatonun
idaresi alt~nda idiler ve senato bunlar~~ prokonsul'Iar vas~ tasiyle
idare ettirirdi. Augustus'tan itibaren içerisinde askeri i~gal kuvvetleri bulunan bütün eyaletlerin prokonsulu imparator olmu~tu ve
bunlar~ n idaresi için kendisine vekil olmak üzere legatlar (mümessil, elçi) gönderirdi. Bitinya - Pontus eyaleti ilk defa M. s.
2 inci yüzy~l~ n ortas~ ndan biraz sonra daimi olarak imparatorun
idaresi alt~na geçmi~tir. Kalpurnius Longus, bu eyaletin legat~,
yani imparator valisi olarak tavsif edildi~ine göre, onun bu memuriyette idari de~i~iklik meydana geldikten sonra bulunmu~~
olmas~~ icabeder. ~u halde kitabe, M. s. 2 inci yüzy~l~ n ikinci yar~s~na aittir. Pek fazla tahrip edilmi~~olan 8. - 10. sat~ rlarda tebcil
edilenin gençli~i hakk~ nda baz~~ ~eyler yaz~ lm~~~olmal~d~r; belki de
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bu zat~ n ismi, onuncu sat~ rda geçen kitabeyi diktirenle beraber
tahsil ve terbiye gördü~ü yaz~k idi.
Müze bahçesi, Env. No. - . Heykel kaidesi. Yüks. 1,20 m.;
gen. 0,645 m.; derin. 0,61. Harf yûks. 4 cm. Eski ~ehir sur~~ndan.
Kopya eden: ~ermin Sona d.
noinuov M6pKtov
KV.epcx KaXTroöpv~ov A6vyov, KouaTtopoutpoug 0in65 poup. Koupavb6poup,
xe~Xlapxov Xeyec7~VOÇ 1tp~YCT1Ç 'IraX~Kfjç,
"l~wczo~ç 'Epp.a.Kou
T6v auTo5 cp(Xov
1 o Kal eöepyT~lv.
Terc : Hermapios'un o~lu ikrasis arkada~~~olan ve kendisine

iyilik eden, caddelerin in~as~~ için kurulan dörtlü komisyonun azas~, Legio I italika'n~n askeri tribunu
Lukius Markius Keler Kalpurnius Longus'u
(tebcil eder).
Burada tebcil edilen, No. 21 deki ile ayn~~ ~ah~ st~r, yaln~z orada
ikinci isimle üçüncünün yerleri de~i~mi~tir. Fakat bu her zaman
raslanan bir haldir. Kalpurnius Longus, veraset, evlenme, yahut
evlat edinilmek yolu ile, asil bir adam olan Markus Keler'e akraba
olmu~tu ve bu sebepten onun da ismini kullan~ yordu. Böyle birçok
isimlerin bir arada kullan~lmas~~ M. s. 2 inci yüzy~lda âdet olmu~tu
ve bu hal itibar~~ gösteriyordu. Quattuorvir viarum curandarum
(caddelerin in~as~ na bakan dörtlü komisyonun azas~) unvan~~ latince
~ekliyle, fakat grek harfleriyle yaz~ lm~~t~r. No. 12 'deki ayn~~ vaziyetle k ar~~la~t~ r~ n~ z. Askeri tribunlar ve Legio I italika için No.
21 'e bak~ n~z.
Müze bahçesi, Env. No. 405. Gri kalker ta~~ ndan bir
heykel kaidesinin a~a~~~ k~sm~, soldaki profil k~ r~ lm~~t~ r. Yüks.
0,75 m.; gen. 0,59 m.; derin. O, 57 m. Harf yüks. 4 cm.
rAyG~voUttiv tdSv b~eydc-]
[Xwv Trevtaeuw~ldSv dcyla-]
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[vcav K]cfroapelcov rdr[lov]
[I]oi~ X~ov ratou ut6v Occ[fil-]
[q] -Aanepa 6 nar)p -Acnrep
[Kat] ot dc5eXcpot Ze!xv~ctoç
5 [~ al] 'PoO9oç.

Terc: [Dört senede bir yap~lan] Kaesar oy unlar~ n~ n [tertipçisi]
Gaius'un o~lu, Tribus Fabia'ya mensup Gaius lulius Asper'i
babas~~ Asper ile karde~leri Sanktus ve Rufus (tebcil ettiler).
Ba~~k~sm~ n tamamlanmas~~ noksans~z m~d~ r, yoksa bu k~s~mda
daha fazla bir ~eyler var m~ yd~, bunu tesbit edemiyoruz; çünkü
ta~~ n yukar~~ k~sm~~ k~ r~ lm~~t~ r. Aile, mahalli bir aile idi ve Roma
vatanda~l~ k hakk~ na malikti. Bu hakk~ n onlara Iulia sülâlesine
mensup bir imparator taraf~ ndan verilmi~~olmas~~ lâz~ md~ r. Ismin,
Tribus'un da ilâvesi ile do~ru bir ~ekilde yaz~lm~~~bulunmas~ ndan
kitabenin M. s. 1 inci yüzy~ la ait olmas~~ icabetmektedir. "Tribus„
için No. 12 ye bak~ n~z. Baban~ n tam ismi Gaius lulius Asper,
karde~lerinki ise Gaius lulius Sanktus ve Gaius lulius Rufus'dur
ve bunlar~ n hepsi Tribus Fabia'ya mensuptular.
Müze bahçesi, Env. No. 411. Heykel kaidesinin yukar~~
k~sm~. Yüks. 0,416 m.; gen. 0,56 m.; derin. 0,60 m. Harf yüks. 4
cm. Kopya eden: Özcan K oy uno ~ l u.
leperx TrPeplou 10,ccu5iou Kc~ (oapoç ZePc~otoO repp.avuroi3
Kat exyrovoeetriv C~v
5 gey6Xwv rtevIcsetrip~kv dcyd~vwv Kcnoape(-)
[wv

Terc: Tiberius Klaudius Kaesar Augrustus Germanikus'un
rahibini ve dört senede bir yap~lan büyük Kaesar
oyu nlar~ n~ n tertipçisini
Tebcil edilenin ismi kaidenin k~ r~ lm~~~olan a~a~~~k~sm~~ üzerinde
bulunuyordu. Imparator Klaudius l'in rahibi olan bu zat için
a~a~~ya bak~ n~ z. Oyunlar için de ayn~~ ~ekilde a~a~~da umumi
izahat k~sm~ na bak~ n~ z.
Müze bahçesi, En v. No. 30. Gri kalker ta~~ndan uzun bir
blok. `lüks. 0,30 m.; gen. 0,90 m.; derin 0,28 m. Harf yüks. 8 cm.

E. HOSCH — S. Al LAN
. . . euptt~oç f5pprpecouç Ot. .
. . . cxt l~dw~a ~€Xoccç ctö.
Terc •

.

.

k~r~lmas~~ mümkün olm~yan kubbe
ve her ~ey tamamlanarak

Bu kitabe ta~~bir binaya aitti; sa~~nda ve solunda buna benzeyen ta~lar yer al~ yor ve iki sat~r üzerine olan kitabe bunlar
üzerinde de devam ediyordu. Böylece önümüzde, metnin ortas~ n~n
herhangi bir yerinden al~ nm~~~biribiriyle hiçbir irtibat~~ olm~ yan
birkaç kelime bulunmaktad~ r. Buna ra~men bu kelimelerden bir
kimsenin, muhtemel olarak kendi kesesinden, kubbeli veya kemerli
bir bina yahut kemerli bir galeri yapt~rd~~~~anla~~lmaktad~r. Yüksek
ve dar harflerinden dolay~~ kitabenin M. s. 3 iincii yüzy~ la ait olmas~~mümkündür.
Müze bahçesi, Env. No. - . Frontonlu bir mezar steli, kitabe Ar~itrav üzerinde. Yüks. 0,76 m.; gen. 0,34m.; derin. 0,14 in.
Harf yüks. 1,5-2 em.
[T]pr.;.lixoç 'A~[~]OcXou 'Ap~4~t~ bt
[y]uvaucl.

Kal rEG)py((t) 1TEV.

e€PQ ilvT5VETIlç Xd<Ptv•

Attalos'un o~lu Troilos, kar~ s~~ Artemis ile kay~npederi Georgios'a hat~ra olmak üzere (bu mezar~~ in~a etti).
Müze bahçesi, Env. No. - . Gri kalker ta~~ndan mezar suna~~, a~a~~~profil k~nlm~~t~ r. Yüks. 0,66 m.; gen. 0,42 in. derin.
0.41 m. Harf yilics. 2,5 - 3,5 cm.
Terc:

1-4 ~< o >ç t~rwri~ptou KaTEC7
KeuC~oa~o
gvnl~eîov ku»
5 IQ )(al 11Xcr~cavi5t 11X4:5(~covoç
~fi yuva~xl aö~o0 1.16vo~ç.

Demetrios'un o~lu Gaius mezar an~t~n~~ yaln~z kendisi
ve kar~s~~ Platon'un k~ z~~ Platonis için in~a eyledi.
Bir mezar an~t~n~ n yaln~z kitabede ismi geçen ~ah~ slar taraf~ndan kullan~labilece~i ve ba~ka hiçbir kimse taraf~ndan kullan~laTerc:
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m~yaca~~n~ n tesbit edilmesi, mezar kitabelerinde pek s~k görülen
bir haldir ; çok zaman bu kaideyi bozanlar için resmi bir makam
taraf~ ndan tatbik edilecek cezalar vazedilmi~tir.
Müze bahçesi, Env. No. —. K~ rm~z~mtrak kalker ta~~ndan
mezar suna~~, a~a~~~sa~~kö~esi k~r~ kt~ r. Yilks. 0,80 m.; gen. 0,34
m.; derin. 0,34 m. Harf yüks. 3 cn~.
116TrX~oç Icat
Tpox.6vbaç
`Epgaict~~ Tq~~
66eXci~ i,~:
livt51111Ç
Xd(PLv•

Terc : Publius ile Trokondas karde~ leri Hermaios'a
hat~ ra olmak üzere (bu mezar~~ in~a ettiler)
Trokondas ismi Küçük Asya'n~ n güneyinde ve bilhassa Likya
ve Kilikya'da pek fazla taammüm etmi~tir ve eski Anadolu dillerinden birine aittir ( Kretschmer, Einleitung in die Geschichte
der griechischen Sprache, 362 v. d.) . Bu sebepten metinde ismi
geçen üç karde~, ölmü~~olan~ n grekçe ve ilk zikredilenin latince
isim ta~~malar~ na ra~ men, Pamfilyal~~ idiler. Anadolu'lar~ n Hellenizm
kültürünün tesiri alt~ nda grek adlar~~ almalar~ , Küçük Asya'da çok
taammüm etmi~~bir hadisedir; t~ pk~~ bugün birçok Türklerin arap
olmad~klar~~ halde arap adlar~~ ta~~malar~~ gibi. Bir Ikin Ismi olan
Publius, bu ismin sahibinin Roma vatanda~~~oldu~unu gösterir.
A~a~~da umun~ii izahat k~ sm~ nda vatanda~l~ k haklar~n~ n verilmesi
k~sm~~ ile kar~~la~t~rm~ z.
Müze bahçesi, Env. No. 60. Küçük mezar suna~~, profiller
yukar~da ve a~a~~da k~ r~ lm~~t~ r. Yüks. 0,635 m.; gen. 0,305 m.;
derin. 0,20 m. Harf yüks. 2,5-3 cm (gayri muntazam).
'Ovnotgct~~Zzecp6vou ötç
roC~~ Kat 'AytöXXou, KaX5 MVELKO 6

utöç
[Ar~ ç XPlv•
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Terc : Stefanos'un o~lu, Antyllos ismini de ta~~yan

Stefanos'un o~lu Onesimos'a o~lu Kallineikos
hat~ ra olmak üzere (bu mezar~~ in~a etti).
Sat~ r 1 ve 2 de yaz~lm~~~olan " ZTecpdcvou Stç „ onun, Stefanos'
un iki defa hafidi oldu~unu, yani babas~~ ile büyük babas~ n~ n da
bu ismi ta~~d~klar~n~~ gösterir. Sat~r 3 'te TOC) Kat formülûyle ilave
edilmi~~olan Antyllos ismi signum, yani Stefanos'lardan birinin
ikinci ismidir ; ben baban~ n oldu~unu kabul ediyorum. ~ecere
cetveli ~u ~ekildedir : Stefanos -Stefanos Antyllos- Onesimos- Kallineikos. Burada bahis mevzuu olan, a~a~~~ s~ n~ ftan basit bir yerli
ailedir.
Müze bahçesi, Env. No. - . Gri kalker ta~~ndan frontonlu
mezar steli, frontonda rozet, yaz~n~n bulundu~u k~s~m çukurdu~ .
Yüks. 0,82 m.; gen. 0,42 m.; derin. 0,20 m. Harf yüks. 3 cm.
MapK~dwa~~
r~X>.(5[oç] T~gailoç] gvetaç XdtPLv•
Terc : Gillis'in k~z~~ Markiona'ya Timaios hat~ ra olmak

üzere (bu mezar~~ in~a etti).
Müze bahçesi, Env. No. 143. Yuvarlak frontonu içinde
kartal bulunan mezar steli. Yaz~~ ar~itrav ile derin olan kabartma
bo~lu~unun üst k~sm~~ üzerinde. Kabartma ölüyü, kline üzerinde
sol tarafa do~ru uzanm~~~olarak göstermektedir. Yukar~ya do~rulmu~~olan vücudun üst k~ sm~~ cepheden tasvir edilmi~tir; her iki
eli önünde duran üç ayakl~~ yemek masas~ n~ n üzerindedir. Sa~da
ve solda, yani ölünün ba~~ve ayak ucunda cepheden oturmu~,
sol elleri ba~lar~nda, sa~~elleri önlerinde bulunan birer kad~n.
Yüks. 1,05 m., gen. 0,66 m.; Harf yüks. 2-2,5. Antik Pisidya ~ehri
Andeda, bugünkü Andia köyünden gelme. Kopya eden: Semavi
Eyice.
'ApTetgaç ZnvoNSTou *Apilaat
Kal 'EXITI.C.~~ tatç yuva~al aözo0
Kal tautg~~ tl( tv 18k~v
te~l~fiç ckp~v.
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Terc: Zenodotos'un o~lu Arteimas kendi kesesinden z evceleri
Harmasya ve Elpis ile bizzat kendisi için beray~~ tebcil
(bu mezar~~ in~a etti).
Kitabe Attaleia'ya ait de~ildir. Bununla beraber bura Müzesinde bulundu~u, ne~redilmemi~~olmas~~ muhtemel oldu~u ve iki
kanl~~ bir erke~i gösteren muhteviyat~~ da enteresan oldu~u için,
burada malûmat verilmi~tir.
Müze bahçesi, Env. No. - . Gri kalker ta~~ndan uzun bir
blok. Yüks. 0,39 m.; gen. 1,70 m.; derin. 0,36 m. Harf yüks. 4,55,5 cm. - CIG 3, 4340 c, p. 1158 (fena).
M(4Eipxo) KaMr(oöpv~ oç) M(4Kou) u(töç) 'EMVE1KLCKVdÇ [TOOTO Td] fipd~e~ov (Z5v rccereaxeöacrev t autq~~Kat toZç 15totç
aûtoC~~duteXeuUpotç.

Terc: Markus'un o~lu, Markus Kalpurnius Epinikianus hayatta
iken bu mezar~~ kendisi ve azad edilmi~~
köleleri için haz~ rlad~.
Ta~, bir aile mezarl~~~na aittir. Kitabe, ta~~n üst yar~s~ n~~ i~gal
etmi~tir; alt yar~s~~ üzerinde müstatil ~eklinde antik çukur bir yer
vard~ r ki, bunun bir zamanlar alt~ nda bulunmu~~olan ta~ta da
devam etmi~~olmas~~ lâz~ md~ r. Bu ta~~herhalde birçok ta~lar~n bir
araya getirilmesiyle in~a edilmi~~bir mezar an~ t~n~ n bir parças~~
idi. Sahibinin, hali, vakti yerinde ve hattâ belki de, isminin gösterdi~i gibi, Roma vatanda~l~ k hakk~ n~~ daha babas~ndan tevarüs
etmi~~muteber bir Anadolulu olmas~~ lâz~ md~ r ; fakat lâtin isminin
yan~ nda Hellenizm tesiri alt~ nda kalarak eski ismini de kullanmaktad~ r. Metin uzun zamandanberi maltimdur, fakat hatal~~ olarak
ne~redilmi~tir.
Müze bahçesi, Env. No. 288. bir lâhid parças~. Yüks. 0,65
m.; mevcut uzunluk 1,10 m.; yan~n~ n kal~ nl~~~~O, 30 m. Harf yüks.
10 cm.; Kopya eden: Özcan Koyuno ~ l u.
M(arcus) Sempro[nius . . .]
vivos sibi
Mexpxoç Zeg[l~pdw~oç
v Ut~rrit")

Terc: Markus Sempro [nius] hayatta iken kendisi için
( bu mezar~~ in~a etti)
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34. Müze bahçesi, Env. No. 304. Bir lâhid parças~. Yüks. 0,60
m.; mevcut uzunluk 1,40 m.; yan~n~ n kal~nl~~~~0,33 m. Harf yüks. 4
cm. Eski ~ehir surundan. Kitabenin ba~lang~c~, oynat~lmas~~mümkün olmayan büyük a~~r bir blok taraf~ndan örtülmü~tür.
[T66e] /6 Kevotdccp~or -roiç Ibtotç go
HIAIAAIAQI

Terc: Bu mezar~~ kendininkiler için (in~a etti)

Burada tan~ tt~~~ m~z kitabeler, daha evvelce ne~redilmi~~olanlar~n hepsi gibi, Roma imparatorlu~u devrine aittirler 6 . Bunlar,
6 Pamfilyan~ n siyasi olaylar~~ pek az bilinmektedir. Persler zaman~ na kadar
müstakil ve kendi haline b~ rak~ lm~~~olan memleket Dareios 1 taraf ~ ndan Pero
imparatorlu~una kat~ lm~~t~ r (Herod. 3, 90. Arrian. 1, 26, 5 ; 27, 1-3). M. ö.
334/3 senesinde Büyük ~ skender Pamfilyay~~ zaptetmi~~(Arrian. 1, 26-27), bu
ülke onun 323 teki ölümünden sonra Antigonos Monoftalmosla geçmi~tir (Curt.
Ruf. 10, 10, 2). M. 5. 301 de, ipsos muharebesinden sonra, Seleukos devletiyle
Lysimahos devleti aras~ nda tampon devlet olmak üzere Pleistarhos Krall~~~~
te~kil edilince Pamfilya da bu devlete dü~mü~tür, çünkü Pleistarhos'un arazisi
Karyadan ( Steph. Byz. s. v. 11Xetr~-.-cev. Etz) Kilikyaya kadar uzan~ yor (Plut.
Demetr. 31, 6), ~u halde Pamfilyay~~ da içine al~ yordu. Sonraki devirde bu
ülke o devir dünyas~ n~ n siyasi durumuna göre bazan Ptolernaioslara, bazan
Seleukoslara ait olmu~, bazan ise birtak~ m ~ehirler teker teker istilclellerini
ilan etmi~lerdi. M. 5. 188 senesinde Antiohos 11Ilün ma~lubiyeti üzerine Selefkoslar~~ Küçük Asyadan atan ve Toroslar~ n kuzeyine dü~en bütün Bat~~ Küçük
Asyay ~~ Bergamal ~ lara brakan Apameia sulh muhadesi yap~ ld~~~~esnada Pamfilya Selefkoslar~ n elinde idi. Fakat Bergama K ~ ral~~ Evmenes Il bu bölgenin
de kendisine verilmesini sa~lam~~t~ r (bu güç ve viizuhsuz bir ~ekilde bize intikal eden mesele hakk~ nda bak Mommse n, Römiache Forsehungen II, 527 v.
d.). Pisidya ~ehirleri hakk~ nda emelleri olan halefi Attalos Il Filadelfs Pamfilya sahilinin biricik iyi liman~ n' tahkim ederek bundan sonraki istilâlar için
askeri bir üs meydana getirmi~~ve bu yere kendisine izafeten A tta leia ad~ n~~
vermi~tir. Fakat bu devir için tarihi krt.\ naklar pek az oldu~undan bu hususta
maalesef Attalos II nin Pisidya ~ehri Selge ile neticesi tesbit edilmiyen bir
harb yapt~~~ ndan (Pomp. Trog. 34) ba~ka bir ~ey bilmiyoruz. Bergama devletinin Romal~ lara geçmesi ve Asya topraklar~ nda ilk Roma eyaletinin tesisi
esnas~ nda Pamfilyan~ n Roman~ n olup olmad~~~~kafi olarak bilinmiyor.
çünkü mal~lim oldu~u veçhile o zaman Bergama arazisinin büyük bir k~ sm~~
di~er Küçük Asya krallar~ na terk edilmi~~ve Cicero'nun (pro Flacco 27, 65)
de yeni eyaleti te~kil eden parçalar~ n say ~ ld~~~~yerde Pamfilya zikredilmemi~tir.
M. ö. 103 senesinde Kilikya eyaletinin kurulAugu andan itibaren Pamfilya bu
eyaletin bir parças~ n~~ te~kil etmi~tir. I~ te M. 5. 88 senesinde Mitradates VI
taraf ~ ndan ma~lilb edilen Kilikya prokonsulu Qu ntus Oppius ara s ~ ra Pamfilya
valisi olarak tavaif edilmekte (Atl~ en. 5, 213 a da Poseidonios), M. ö. 80-79
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bu devrin bütün di~er ~ehirlerinde oldu~u gibi Attaleia'da da
~ehrin en yüksek otoritesinin, "Bule„ ile "Demos„ un, yani "meclis„ ile "halk„ in birle~ mesinden meydana geldigini göstermektedirler. Bu husus ve zikredilmi~~olan di~er ~ehir memuriyetleri ve
rahiplikler, Dr. Afif Erzen'in son zamanlarda bas~lm~~~olan "Ilk
Ça~da Ankara„ (Ankar 1946) adl~~ kitab~ nda, s. 74 v. d., Ankara'n~n
bunlara tekabül eden müesseseleri hakk~ nda verilen maltimat ile
mukayese edilmelidir. Fakat 13 No. lu kitabe bize, daha evvelce
ne~redilmi~~olan metinlerden ö~rendi~imiz bir ~eyi, Attaleia'da
Bule ile Demos'un yan~ nda "Gerusia„ 'n~ n, yani "ihtiyarlar meclisi„
nin de bulundu~unu ispat etmektedir. Ne yaz~ k ki, bu meclisin
haklar~~ ve salâhiyetleri hakk~ nda vaz~ h bir ~ey elde edemiyoruz 7 .
Yaln~ z, "Gersusia„ n~ n, bazan "Bule„ ve "Demos„ ile birlikte
ve fakat bazal] da yaln~ z olarak (No. 2, 9) karar verdi~ini görmekteyiz. Ihtiyarlar meclisinin kendisine mahsus serveti vard ~ r
(No. VI). Bunun d~~~ nda "ihtiyarlar„ spor te~kilât~ nda ya~l~lar
da Gaius Verres, Kilikya valisi Gnaeus Dolabella'n~ n quaestoru olarak Pant~ filya'da soygunculuk hareketlerinde bulundu~undan(Cic. in Verr. II I, 95, ; 154)
buran~ n Kilikya eyaletine ait olmas~~ gerekmektedir. M. 5. 36 da Antonius
buras~ n~~ Galatya kral~~ Amyntas'a vermi~ti (Dio 49, 32, 3); fakat Augustus
M. ö. 25 te Galatya'y~~ eyalet haline getirince Pamfilya tekrar Kilikya'n ~ n
olmu~ tur (Dio 53, 26, 3). Ancak M. s. 43 senesinde Pamfilya Klaudius I taraf ~ ndan Likya ile birle~ tirilerek müstakil bir çift eyalet haline getirilmi~tir
(Dio 60, 17, 3). Nero veya Galba zaman~ nda bu çift eyalet;n k~ sa bir zaman
için tekrar ayr~ ld ~~~ , Likya'n~ n serbest bir eyalet oldu~u (Suet. Vesp. 8, 4),
Parnfilya'n~ n ise Galatya ile (Tac. hist. 2, 9) birle~tirildi~i anla~~ l~ yor. Fakat
Vespasianus, Klaudius'un ihdas etti~i vaziyeti yeniden iade etmi~tir (Suet.
Vesp. 8, 4. Kar~. Do~nitianus zaman~ n,, ait vali kitabelerinden No. 12 ve IGR
3, 551; 548; 550; 555; 300 ; 512). Klaudius ve sonra tekrar Vespasianus
zamanlar~ nda Likya-Pamfilya'n~ n idaresi senatodan al~ nm~~~ve valilerin
unvanlar~ ndan anla~~ ld~~~~gibi (kar~. No. 10, 12) imperator idaresine verilmi~ti.
Bu nizam M. s. 134 veya 135 de Hadrianus taraf ~ ndan geçici bir zaman için
öyleki Likya-Pamfilya senato idaresine verilmi~, buna kar~~ l~ k
senatodan Bitinya-Pontus al~ nm~~t~ r (Dio 09, 14, 4); fakat daha 138 senesinde
Pamfilya'da tekrar bir imperator valisi buluyoruz (IGR 3, 700). Bundan sonra vaziyet M. s. 4 iincii asra kadar ayn~~ ~ lkilde devam etmi~tir.
7 Ne olursa olsun, Menadie r, Qua condicione Ephesii usi sint inde ab
Asia in formam provinciae redacta (Diss. Berol. 1880) nin kabul etti~inin aksine bütün Küçük Asya ~ehirlerinde Gerusia'n~ n Lysirnahos'dan kalma bir müessese olmad~~~ n~~ ö~reniyoruz, çünkü bu zamanda Attaleia daha henüz mevcut
de~ildi ve Pamfilya hiçbir zaman Lysimahos devletine ait olmam~~t~ r.
Benet« C, XI, F.

8
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s~ n~ f~~ olarak yer almaktad~ rlar (No. 14, 18). Demos (Halk meclisi),
Küçük Asya ~ehirlerinin ekserisinde oldu~u gibi, Ankara'da da
yaln~ z "Bule„ ile mü~tereken karar alabilmek iktidar~ nda oldu~u
halde Attaleia'da, yeni kitabelerin (No. 10, 11?, 12, 14, 17) aç~~a
vurdu~u gibi, müstakil olarak da karar verebilirdi. Bununla beraber bu kararlar yaln~ z memlekete hizmet etmi~~kimseleri tebcil
etmek ~eklinde olabilirdi ki, bu husus burada da halk meclisinin
her nevi siyasi faaliyette bulunmas~ na bir sed çekilmi~~oldu~unu
gösterir.
Mutat oldu~u veçhile Anadolu ~ehirlerinin çogunda en yüksek
icrai kudret olan makam, yani her sene yeniden seçilen as~ l hükümet, "arhon'lar komisyonu„ idi 8 . Fakat Attaleia'da arhon'lar bir
defa dahi olsun zikredilmemekte 9, buna kar~~l~ k yaln~z bir kerre
bir " strategos „ a raslanmaktad~ r ( No. 15 ). ~u halde burada bir
" Strategler komisyonu,, nun as~ l idareyi elinde bulundurdu~unu
kabul etmek zorunday~z. Bu müessese, ihtimal ki Bergama e~emenli~i
devrinden kalmad~ r; çünkü Bergama'da da en yüksek idari makam~, be~~strateg'den müte~ekkil bir komisyon te~kil ediyordu '°. Bilindi~i gibi Attaleia Bergama kral~~ Attalos II. Filadelfos taraf~ ndan
kurulmu~~olup birinci derecede askeri bir üs, Bergama deniz kuvvetinin donanma istinadgâh~~ ve Pamfilya ovas~ na hâkim olmak için
gerekli müstahkem bir kal'e idi. Bu husus Bergama kral~n~ n idarenin
ba~~ na, isimlerinden anla~~ laca~~~veçhile, asl~nda ba~l~ ca vazifeleri
askeri mahiyette olan strateg'leri niçin geçirdi~ini aç~klamaktad~r.
Fakat Roma imparatorluk devrinde Attaleia strateg'lerinin kudreti
Bergama zaman~ na nazaran muhakkak ki çok daha azd~ .
Liyakatli bir adam~n " Bule, Demos ve Gerusia'n~ n o~lu„ (No.
15) olarak tayini, faaliyeti icabettiren bir memuriyet
; bu
yaln~ z bir ~ereften ibaretti.
8

Kr~. A. E rze n, 74.

Panagia kilisesi (Kesik Minare) kitilbesinde Nr. XI (Radet ve Paris'in
okudu~unu teyit eden Semavi Ey iee taraf~ ndan yap~ lm~~~bir kopyas~~ elimizdedir) bir adam tebcil olunmakta ve ona di~erleri aras~nda igavrct ~flç ~stIXtcoç
denilmektedir; bunun mânas~~ herhalde «~ehrin büyük bir memuruydu. ~eklinde
olmal~d~ r.
9

1°

K~~. W. Sc hwa h n, RE Suppl. VI 1119.
Strabon 14, 4, 1.

ANTALYA KI rABELER~~

115

Kitabelerde ~ ehir memuriyetlerinin kûçüklerinden yaln~z "irenarhiya„ ya tesadüf edilmektedir (No. 15) 12. Fülarh'lar ve umumiyet
itibariyle füle'ler hiç zikredilmemi~tir. Bu durum, bir tesadüf eseri
olmasa gerektir, çünkü Ankara'n~ n 79 ~eref kitabesinden 36 s~, yani
hemen hemen yar~ s~, füle'ler taraf~ ndan rekzedildi~ine nazaran, e~er
Attaleia'da da füle'lerbulunsayd~ , 15 ~eref kitabesinden hiç olmazsa birkaç~ n~ n bunlar taraf~ ndan dikilmesi beklenebilirdi. ~u halde
burada hile yoktu.
Kitabelerimizde birçok defa okudu~umuz " gimnasiarhl~~a „
(No. 14, 18, 19) her tarafta raslanmaktad~ r. Bu makam~ n ~ehirlerin
hayat~~ için büyük bir önemi vard~ . " Gimnasiarh „ , Gimnasium,
yani, ~ehrin talim ve terbiye müessesesinin halk taraf ~ndan seçilmi~~
müdürü idi. Burada gençler vücut ve fikir bak~ m~ ndan yeti~tirildikleri gibi ayn~~ zamanda erkekler ve, metinlerimizde gördü~ümüz
gibi, ya~l~ lar da spor talimleri yaparlard~. Bundan ba~ ka spor gösterileri, e~lenceler, sanat temsilleti, konferanslar ve buna benzer
di~er ~eyler de burada tertiplenirdi. Mamafih "gimnasiarh„ bütün bu
i~leri bizzat idare eden ~ah~ s
; ona yaln~z ba~kanl~ k ~erefi
aitti. Böyle bir zattan, bu ~erefe lây~ k olmak için, zengin hay~r
i~leri yapmas~ , mesela spor i~leri için lüzumlu olan ve bugünkü
sabunun yerini tutan zeytinya~~n~~ kendi kesesinden temin etmesi
veya hususi mahiyette birtak~ m icraat~n masraflar~ n~~ kar~~lamas~~
beklenirdi.
Bizzat ~ehir taraf~ ndan tertiblenen büyük oyunlar için muntazaman husust bir oyun müdürü, bir "agonotet„ " seçilirdi (No. 14,
15, 19, 23, 24). Bu oyunlar geydtXot nevraetrip~xol Kataapato~~ dcAveç,
yani "dört senede bir yap~ lan büyük Kaesar oyunlar~~ „ ismini
ta~~makta olup bir imparator ~erefine tesis edilmi~lerdi. Bu imparatorun isminin Kataap =- Caesar olmas~~lâz~ md~r ve i~te bu sebepten bu imparator, muhakkak C. lulius Caesar veya hükümdar
olunca imperator Caesar Augustus ismini ta~~ yan Augustuslu. Bu
oyun, ~üphesiz, Augustus'un yaln~z ba~~na hükümdarl~~~~elde etti~i
Aktium zaferi münasebtiyle (M. 15. 2.IX. 31) tesis edilmi~ti Attaleia
sikkeleri üzerindeki yaz~larda bu hâdise daha yak~ndan karakterize
edilmektedir 14 . Bu yaz~lardan anla~~ld~~~na göre bu oyun lep6ç
Kr~. Eric o, 75.
Erzen, 76.
14 H, e a d Historia Numorum (1911), 701.
13
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6:yd~v (kutsal agon ) du, yani dini bir karakter ta~~yordu ve ona
zafer mükâfat~~ almak için de~il, münhas~ ran ~eref için i~tirak
edilirdi. Bundan ba~ka oyun otxoul1ev~.x6; ( genel ) diye tavsif edilmektedir. Bunun manas~, bu oyunun yaln~ z bir ~ehir halk~ na inhisar
etmedi~i, fakat imparatorlu~un her taraf~ ndan oyunu seyretmek,
yahut ona i~tirak etmek üzere birçok insanlar~ n gelebilece~idir.
'ouyina (Olimpiya oyunlar~ ) ve nk5}1c£ ( Pitiya oyunlar~) 15 adlar~,
bunlar~ n eski me~ hur oyunlar gibi, umumi bir karakter ta~~ d~ klar~ n~~
ve onlar tarz~ nda orga -~ize edildiklerini, zafer milkafatlar~ n~ n ayn~~
oldu~unu ve oyunlar~ n onlar gibi dört senede bir yap~ ld~~~ n~~
ifade etmektedirler. 19 No. lu kitabeden bu oyunlarda muhtelif
sanat ve spor gösterilerinin birle~tirilmi~~oldu~u anla~~ lmaktad~ r.
Di~er yerlerde görüldü~u gibi, ~ehrin bu esas bayram~~ bir tane
degildi ; bunun yan~ nda di~er küçük oyunlar da vard~~ ( No. VII).
Attaleia'n~ n esas bayram~, imparator kültü ile yak~ ndan ilgili
idi. Bu kült hakk~ nda da ayn~~ ~ekilde izlerle kar~~la~maktay~z ~ o
imparator veya imparator saray~~ mensuplar~ na mahsus hususi
rahiplere, yaln~ z M. s. 1 inci yüzy~ l~ n ilk yar~s~ nda raslanmaktad~ r.
Mesela Tiberius (14 - 37)' un o~lu Drusus Iulius Kaesar ile Klaudius I (41 - 54)' in böyle bir rahibi (No. 24) ve onun k ~ z~~ Antonia'
n~n böyle hususi bir rahibesi (No. 17) vard~ . Gayet tabii olarak
bu devirdeki di~er imparatorlar için de bu çe~it kültler mevcuttur, yaln~z s~ rf bir tesadüf eseri olarak bu hususta elimize hiçbir
metin intikal etmemi~tir. Daha sonralar~, yani Klaudius'dan sonra
ve Hadrianus'dan önce bu münferit kültler bütün imparatorlara
mahsus bir kült halinde birle~tirilmi~~(kr~. No. 19. No. VIII), bir
müddet sonra da bu kült bir ba~rahibin idaresine verilmi~tir. Her
tarafta oldu~u gibi Attaleia'da da imparator ibadeti ilahe Roma'n~ n
kültüne ba~l~~ idi (No. 14, 16). Her antik ~ehir bu ~ekilde ~ah~sland~ r~ l~ r ve bir ilahe olarak ibadet görürdü; Roma, Roma imparatorlu~unu te~kil eden devletler birli~inin ba~kanl~~~~mevkiinde
oldu~undan ilâhe Roma'ya di~er ~ehirlerde de ibadet edilirdi. Ilahe
15 Bu tavsif tarz~ na Berlin ve Paris'teki henüz ne~redilmemi~~sikkebr üzerinde de tesadüf edilmektedir.
16 imparator kültü hakk~ nda Er zen 89 'a bak~ n~ z. Roma imparator kültü
Augustus zaman~ nda Anadolulular taraf~ ndan tesis edilmi~tir. Anadolulular

Eski Dokunun büyük devletleri zaman~ ndanberi hükümdarlar~ n me~ruiyetlerini
bu tarzda ifade etmese al~~m~~lard~ r.
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Roma kültünü idare eden yine bir lepetiç, yani münferit imparator
kültlerinde oldu~u gibi, alelâde bir rahip idi.
Imparator kültünün rahipleri umumiyet itibariyle her sene
yeniden seçilen rahiplerdi, bu sebepten bunlar~n rahiplikleri ~ehir
memuriyetinden say~ l~rd~. Yaln~z Antonia'n~n kayd-~~ hayat ~artiyle
tayin edilmi~~olan rahibesi (No. 17) bu hususta bir istisna te~kil
eder. Bunun sebebi, böyle bir ~eref memuriyetinin lüksünü kar~~layabilecek muteber kad~ nlar~ n daima kâfi miktarda bulunamamas~~ idi. Çünkü imparator kültü hakiki bir din olmay~ p bir me~ruiyetin ifadesi dernek oldu~undan ve bunun sâlikleri de bulunmad~~~ ndan, imparator rahiplerinin tabii olarak gelirleri yoktu. Attaleia'n~n kitabeletde adlar~~ geçen as~l ilâhlar~ n~n rahipleri " kayd~~
hayat ~artiyle tayin edilirlerdi ; çünkü bu memuriyetleri ifa edebilmek için husus~f bilgiye ihtiyaç vard~~ ve bunun için de bu rahipler
mütemadiyen de~i~tirilemezlerdi. Attaleia'n~ n ~imdiye kadar bilinen
ilâhlar~~ ~unlard~ r: Tropaiuhos "zafer alâmetini tutan„ unvanl~~ Zeus
(No. XIII), Athena (No. 17), Apollon (No. VII, VIII, XVIII), Artemis
(No. VII, XVIII), Dionysos (No. VII), Helios (No, I), Ares (No. VII),
Herakles (No. V), Sozon (No. VI), Nike (No. IX). Bunlardan Athena ba~ilâhe'dir. Çünkü "Polias„ yani "~ehrin hâmisi„ unvan~n~~
ta~~maktad~ r. Bu sebepten Athena'n~ n resmi Attaleia sikkeleri
üzerinde di~er ilahlara nazaran daha fazla görülmekte ve birçok
defa da, 17 No. lu kitabede de zikredildi~i gibi, mabedi içinde
tasvir edilmektedir. Lanckoronski'nin de s. 17'de yazd~~~~gibi
Athena kültü Attaleia'ya, hiç ~üphesiz, ba~ilâhesi oldu~u Bergama'dan nakledilmi~ti. ~ehir kuruldukta Attalos II Zeus Tropaiuhos,
Ares ve Nike gibi üç harb ve zafer ilâh~ n~ n kültlerini de tesis
etmi~tir ki. bunlar müstahkern bir kaleye gayet güzel uymaktachrlar. Sebaste (Augusta) un v an~~Nike'ye ihtimal daha sonralar~,
Aktium muharebesini müteakip. Augustus ~erefine ilâve edilmi~tir.
17 No IX: Up% 8:C~~fitou eaç Ndrcliç «Sebaste Nike'nin kayd~~ hayat
~a~ tiyle rahibi» (Sebaste Nike=llitinee Victoria Augusto), No. XIII: iepiwç 8~a:
Piot> ~dc Tpo~ca~mixou iZeus Tropaiuhos'un kayd~~ hayat ~artiyle rahibi'. No. VII:
Iepia Stac ti(o° 'A~tdUn~ voç 7'Apy.-~rt&c~~~ ~caA :Ti geyciXou A:ov~Sacu ~cal C~oU "Apar.«
Geicç 'Ar4~ tSoç )E.XacrA13,4)1/4 cu «Apollon Arhegetes ve büyük ilâh Dionysos ve
ilâh Ares ve Hibe Artemis Elafebolos'un kayd~~ hayat ~artiyle rahibi'. No. VIII:
Cs4 )A7c6X>d.ovoç 'Apr~lyi-rcu «ilt~ h Apollon Arhegetes'in kayd~~ hatepia, Bt&
yat gartiylo rahibi".
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Athena'n~n yan~ nda, "Arhegetes„ unvan~ n~~ ta~~ yan Apollon'u
(No. VII, VIII) ikinci bir ba~ilâh olarak bulmaktay~z. Bu unvan
onu "ba~kan, yahut bir halk kütlesi veya bir ~ehrin men~e'i ile
ilgili " ced, kurucu „ olarak tavsif etmektedir. Bu ilâh~ n kültû çok
eski bir zamandan, Attaleia'n ~ n Attalos Il taraf ~ ndan kurulu~undan
önceki bir zamandan kalm~~t~ r. Bunun mânas~~ da, Attalos'dan
önce burada bir iskân mahallinin, belki hiç de önemsiz olm~ yan
bir ~ehrin mevcut oldu~udur. Bu ~ehir, Bergamal~ lar taraf~ ndan yeniden tahkim edilerek süslenmi~~ve adland~ r~lm~~t~ r. Fakat maalesef
bu eski ~ehir hakk~ nda bir ~ey bilmiyoruz°". Pamfilya'n~n mahalli
ilâhesi olan ve Attaleia'n ~ n kom~usu Perge ~ehrinde, içindeki
prehistorik zamanlardan kalm~~~kült idolu ile me~ hur çok eski bir
mabedi bulunan Artemis de, hiç ~ üphesiz, Bergamahlar'dan önceki
kültür tabakas~ na aittir. Dionysos, "büyük„ unvan ~ n~~ ta~~ maktad~r
(No. VII); bu sebepten onun, ba~ilâh olmamakla beraber, Attaleia
için husus! bir k~ ymet ta~~m~§ olmas~~ gerekmektedir. Bu ilâh da
muhakkak Bergamal~ lar'dan önceki ~ehre aittir; çünkü Dionysos,
Küçük Asya'da geni~~bir sahaya yay~lm~~, sonra buradan Trakya
ve Yunanistan'a sokularak Grek kayminin din ve kültür hayat~ nda
büyük bir rol oynam~~~olan eski bir Anadolu ilâludir.
Sozon, yaln~ z bir defa hususi karakteri haiz bir adak kabartmas~~ üzerinde zikredilmi~tir. Bu ilâh herhalde resmi bir külte malik
de~ildi ve halk kendisine husus! olarak ibadet ediyordu. Mahiyetine nazaran Sozon, atl~~ bir ilâhd~~ ve tâ Trakya'ya kadar geni~~bir
sahaya yay~ lm~~t~. Bu ilâh~ n resmini havi küçük adak kabartmalar~ na Pamfilya ve Pisidya'da pek s~ k raslanmaktad~ r. Autalya müzesinde bunlardan birço~unu gördük, fakat hiçbirisinin üzerinde
ilâh~ n ismine rasl~yamad~ k.
Bu ilâh kültleri bize, Bergama egemenli~ine, bununla birlikte
girmi~~olan Hellenizm kültürünün tesirine, sonra Attaleia'n ~ n Roma
imparatorlu~u devletler birli~ine girmesiyle ba~l~ yan kuvvetli Roma
tesirine ra~men, yerli Anadolu kültürünün Pamfilya halk ~ na sa~lam bir surette hâkim oldu~unu ö~retmektedirler. Bu kültür hakiki
olarak ancak Islam kültürü taraf ~ ndan ma~lüp
18 Strabo'nun Attaleia'n~ n kom~ usu olarak zikre~
tigi Korykos ve bunun ea
eski Antalya olmas~~ meselesinin izah~ na giri~miyorum. Bu husustaki bibliyog-

rafyayi La n ek or onsk i. s. 15 not 4 te vermekte ve kendisi de s. 16 da
Korykos ile Antalyan~ n bir ve ayni yer oldufLuou reddetmektedir.
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Roma tesirinin karakterini, ancak ~ah~ s isimleri sayesinde tesbit
etmekteyiz. Bu tesirin, içtimal bak~ mdan ve tam olarak tetkik
edildi~i taktirde, pek satta kald~~~~meydana ç~ kar. Kitabelerden
ve bilhassa ~eref kitabelerinde tesadüf edilen isimler gözden geçirilecek olursa bunlar~ n büyük bir k~ sm~ n~ n latince oldu~u dikkat
nazarlar~ n~~ çeker. Bu durum tabiatiyle bu isim sahiplerinin Romal~~
veya ~ talik men~eli olduklar~ na delâlet etmez; fakat Attaleia halk~ n~ n oldukça mühim bir k~sm~ n~ n lâtin isimleri alm~~~oldu~unu
gösterir. Bununla beraber ~unu da hat~ rda tutmal~d~ r ki, bu isimlerin al~ nmas~~ husus" bir hakt~ , yoksa her istiyen lâtin ismi alamazd~.
Lâtin ismi, Roma vatanda~~ n~ n alâmet-i farikas~ yd~~ ve Roma vatanda~l~ k hakk~~ da yaln~ z bir imtiyaz olarak verilirdi.
M. ö. 2 inci ve 1 inci yüzy~ llarda seaatonun temsil etti~i Roma
aristokrasisi, imparatorluk idaresinin ona yükletti~i mesuliyeti
benimsemedi~i ve verdi~i vazifeyi kötü, hattâ i~renç bir surette
yapt~~andan, imparatorlu~un ve o devir medeniyetinin kurtar~lmas~~
icabettikte idare eden tabakan~ n geni~letilmesi, yeni ve daha iyi
unsurlar~ n idare mekanizmas~ na al~ nmas~~ mecburiyeti has~l olmu~tu.
Bunu ilk defa aç~ k olarak gören ve ~uurlu bir ~ekilde tatbik~n~~
tecrübe eden adam, yüzlerce ittahat muahedesi ile gev~ek bir
~ekilde birle~tirilmi~~olan devleti Büyük ~skender tarz~ nda bir
Hellenizm k~ ran* halinde s~ k~ca perçinlemek istiyen diktatör
Kaesar'd~~ ki bu k~ rall~ kta Romal~~ olmasalar dahi yaln~z en iyiler
idarenin ba~~ nda bulunacaklard~ . Kaesar, bu yüzden milliyetçi
Romal~~ bir asilzade grupu taraf~ ndan öldürüldü. Halefleri Augustus
ve Tiberius'un Roma milli dü~ üncelerini ön plana daha fazla
sürmelerine' ra~men, daha o zamanlar bile eyaletlerde, men~e ve
gelenek yolu ile devlet i~lerinin idaresine en iyi bir ~ekilde
haz~ rlanm~~~birçok itibarl~~ aileler, pek s~ k raslanan aile ad~~
lulius'dan anla~~ laca~~~veçhile, Roma vatanda~l~ k hakk~ n~~ alm~~lard~. Roma vatanda~l~~~ na kabul edilen bir yabanc~ n~ n, ona bu
hakk~~ sa~layan~ n aile ad~ n~~ kullanmas~~ adetti. Bunun için eyalet
ailelerinden lulius ismini ta~~ yan büyük bir k ~sm~ n~ n vatanda~l~ k
haklar~ n~~ Iulius'iar hanedan~ na mensup bir imparatordan alm~~~
olmalar~~ laz~ md~ r. Ta~ral~ lar~ n ald~ klar~~ bu vatanda~l~ k hakk~, bu
andan itibaren, onlar~ n art~ k maliyetin' de~-il, fakat devlet
hudutiar~~ içindeki hukuki ve içtimal mevkileriai gösterirdi. Yeni
vataada~la~~ bundan sonra ida~ eciler zütnresine girerlerdi; fakat
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burada as~ l idari mevkilere geçmeden önce ba~ar~~ ve kabiliyetleri
ile te~nayüz etmek mecburiyetinde idiler. Bu adamlar~ n kendilerini
göstermeleri için iki yol vard~~ ve bu yollar~ n ikisi de onlara bizzat imparator taraf~ ndan aç~ l~ rd~. Bunlar ailelerinin itibar~ na göre ya senatorlar, veya atl~ lar s~ n~f~ na ithal edilirlerdi. Senatorlar imparatorlu~un
yüksek aristokrasisini te~ kil ederlerdi. Bunlara en yüksek mevkiler
aç~ kt~ . Ta~ral~lar da ayn~~ yoldan en yüksek mevkilere geçerler, hatta
imparator bile olurlard~ . Mesela Traianus, Hadrianus ve Septimius
Severus'tan itibaren bütün imparatorlar Roma men~eli de~illerdi. Atl~lar, ikinci aristokrasi s~ n~ f~ n~~ te~ kil ederler ve en yüksek hukuki,
mali ve askeri memuriyetlere tayin edilirlerdi. Çok defa atl~~ s~ n~ f ~ na
girme imtiyaz~ n~~ elde etmi~~olan adamlar~ n o~-ullar~ n~ n senato'ya
yükseldiklerini görüyoruz (No. 15, 19, 20). Hâkimiyeti elinde bulunduran ziimrenin bu ~ekilde geni~letilmesi parlak bir netice temin
etmi~~ve cumhuriyetin y~ k~ ld~~~~zamanda uçurumun kenar~ nda bulunan devleti, bundan sonraki iki yüzy~ l için, kurtarm~~t~ r. Vak~a
imparatorluk hala "Roma Imparatorlu~u„ ismini ta~~yordu, fakat
idaresi daha ziyade eyaletlerin elinde idi. Bunlar~ n idareci zümre
içine girmek ~eklindeki sosyal yükseli~leri, M. s. 1 'inci yüzy~ lda
yava~~yava~, M. s. 2 'inci yüzy~ lda ise süratle ve tam olarak, tâ
bu yüzy~ l~ n sonunda Septimus Severus'un Roma ismini ta~~yan
her~eye kar~~~olan nefreti neticesinde devlet aristokrasisinin inki~af~ n~~ durdurup idareyi a~a~~~tabakalar~ n eline vererek imparatorlu~un, cemiyetin, ekonomik hayat~ n ve kültürün esaslar~ n~~ de~i~tiren M. s. 3 'üncü yüzy~l~ n korkunç askeri monar~isine yol açt~~~~
zamana kadar, devam etmi~tir. Septimus Severus'un o~lu Karakalla'n~ n 212 y~l~ nda Constitutio Antoniniana ile imparatorlu~un
içinde ya~ayanlar~ n hepsine Roma vatanda~l~ k hakk~ n~~ vermesi,
Severus'un y~ k~c~~ siyasetinin tabii bir neticesi idi; yoksa büyük
Kaesar'~ n temayüllerinin temadi ettirilmesi demek de~ildi. Çünkü
bu umumi vatanda~l~ k hakk~ n~ n verilmesi en iyilerin seçilmesi
de~il, her~eyin bir yap~ lmas~~ demekti. O esnada art~ k en iyiler,
en iyi yeti~mi~~olanlar ve en muteberler de~il, en kaba insanlar
iktidar mevkileri~~ e geçmi~lerdi.
Sosyal yükselme için imparatorluk ahalisinin a~a~~~tabakalar~ na mensup kabiliyetli kimselere aç~ k bulunan ba~ka bir yol daha
vard~~ ki bu, ordu vas~tasiyle temin edilen yoldu. Roma cumhuriyeti usullerine göre legionlarda yaln~ z Roma vatanda~lar~~ asker
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olarak hizmet edebilirdi. Fakat imparatorlu~un büyümesi, bunun
neticesinde askeri hadiselerin uzak yerlerde ve devaml~~ olarak
cereyan etmesi, yirmi hatta daha fazla y~ll~k bir askerlik milddetine ihtiyaç gösterince, askerli~e al~nacak ihtiyatlar yava~~yava~~
tiikenme~e ba~lam~~t~. Daha M. s. l'inci yüzy~lda ordu hizmeti için
çok defa kafi miktarda Romal~~ bulmak imkans~z bir hale gelmi~ti.
Bu sebepten eyaletlilerin de legiyonlara al~nmas~na müsaade edilmi~tir. Bunlar ayn~~zamanda Roma vatanda~l~~~na kabul edihni~ler
ve kendilerine Latin isimleri verilmi~tir. Imparatorlu~un çe~itli
ülkelerinde bulunmu~~olan kitabeler, bu çe~it adamlar~n uzun bir
hizmetten sonra subay olarak muayyen bir servetle vatanlar~na
döndüklerini ve burada ya~l~~olduklar~~halde ictimat sahada, çocuklar~na daha fazla yükselme imkanlann~~ sa~l~yabilecek yüksek
bir mevki i~gal ettiklerini aç~~a vurmaktad~rlar. Daha Roma imparatorlu~unun ilk iki yûzy~l~nda bunlar~n içinde kabiliyeti ve liyakati
sayesinde imparatorun dikkat nazar~n~~ çekerek yüksek askeri
mevkiler i~gal eden eyaletlileri bulmaktay~z. Bir misal olarak o~lu
senatorlu~a kadar yükselmi~~olan Attaleial~~Lukius Gavius Fronto
gösterilebilir ( No. 19, 20 ). Ilk zamanlar çok nadir olarak böyle
yüksek bir mevkie ula~t~ran bu yol, sonralar~, Septimius Severus
zaman~ndan itibaren, bütün idareci adamlar~n ve bizzat imparatorlar~n geçti~i yegane yol olmu~tur.
Bu olaylar, Roma imparatorlu~unun hakiki tarihinin bir cephehesidir ve bunun kar~~s~nda tarihçiler taraf~ndan nakledilen saray
dedikodular~~tamamiyle k~ymetsizdirler. Antik tarihçiler bu hususlar hakk~nda bize hemen hemen hiç bilgi vermediklerinden kitabeler, bu zamanlar~n hakiki tarihi için, elimizde bulunan yegane
kaynaklanm~zd~r. Her milletten birçok bilginler a~a~~~yukar~~ 70
senedenberi eyalet ve bilhassa Anadolu ailelerinin tarihini incelemek için u~ra~maktad~rlar. Bu, kitabe malzemesinin da~n~k olmas~~
ve kolayl~kla ele geçirilememesinden dolay~~ mü~kül ve yorucu,
fakat o derece önemli oldu~undan yap~lmas~~elzem bir i~tir. Bunun
biricik yolu, Anadolu kitabelerinin toplanmas~, üzerinde çal~~~l~p ne~redilmesidir. Bizim bu hususta Attaleia kitabelerinden ö~rendiklerimiz vak~a azd~r, fakat yine de kiiçiimsenemiyecek kadar önemlidir.
En s~k raslanan aile ad~, Kalpurnius'dur. No. 10 da tebcil edilen, Pamfilya'n~n Klaudius I in saltanat~~ zaman~ ndaki valisi bu ad~~
ta~~maktad~r. No. 11 hakk~nda verilen izahatta aç~kland~~~~gibi
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Kalpurnius, Klaudius taraf~ ndan yeniden te~kil edilen çift eyaletin
kendisine fevkalade salâhiyetler verilmi~~ve esasl~~ faaliyeti sayesinde Pamfilyal~'lar~n itimad~ n~~ kazanm~~~ilk imparator valisi idi.
Birçok Attaleiag~ lar~ n kulland~~~~Kalpurnius ismi bu adamdan
ne~et etmi~, bu ismi ta~~yan aile, Roma vatanda~l~ k hakk~n~~ bu
adamdan alm~~t~. M. s. 2 inci yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda bile bu ismi
ta~~yan bir Attaleia'lly~, Lukius Markius Keler Kalpurnius Longus'u (No. 21, 22) yüksek devlet memuriyetlerinde görmekteyiz.
Bu zat, senatorlar s~ n~ f~ na mensuptu ; Roma'da yol in~aat~~ müdürü
olarak muvaffakiyet göstermi~, sonra bir legiyonun birinci kurmay subay~, daha sonra da Bitinya Pontus'un imparator valisi ve
Ahaya prokonsulu olmu~tu. Hiç ~üphesiz bu adam daha da yükselmi~ti ; fakat bir tesadüf eseri olarak bu hususta mali-Imal veren
kitabelere malik bulunmuyoruz. Kalpurnius Quadratus'un o~lu Kalpurnius Diodorus'a ait ~ eref kitabesinin de M. s. 2 inci yüzy~la
ait olmas~~ muhtemeldir (No. Vi!). Attaleiain~ n en yüksek memuriyetlerinde bulunmu~~ve en yüksek ~eref terini ~ahs~ nda toplam~§
olan bu zat daha evvel bahis mevzuu edilen ~ah~sla akraba idi.
Bu aileden di~er itibarl~~ bir ~ah~s ta Markus Petronius Firmus Kalpurnius Saekularius (No. VIII) idi. Bu da, t~ pk~~ Lukius
Markius Keler Kalpurnius Longus gibi, di~er muteber bir aile ile,
evlenme yolu ile akrabal~ k tesis etmi~ti (kr~. No. 22 nin izahat~ n~)
ve bu sebepten iki isim ta~~ yordu. No. 21 in gösterdi~i gibi bu
itibarl~~ kimselerin kendilerine ba~l~~ pek çok vasallar~~ vard~. Bunlardan birço~u, bilhassa azad edilmi~~köleler efendilerinin isimlerini ta~~rlar, bu suretle bu isimler a~a~~~halk tabakalar~ na da
nüfuz etmi~~olurlard~. Kalpurnius isimli bütün insanlar büyük
bir aile birli~i meydana getirirlerdi. Bunlar~ n reisleri, ailelerinin
büyüklü~ü nisbetinde zengin, itibarl~~ ve kudretli olurlard~ . Mezar
kitabeleri vas~ tasiyle tan~ d~~~m~z Kalpurnius Longus (No. XVII)
ile Kalpurnius Karpus'un (No. XII) a~a~~~tabakalara mensup gibi
görünmelerine kar~~ l~ k Kalpurnius Epinikianus'un (No. 32) daha
yüksek bir mevkii olsa gerektir. Bu adam belki de esas aile muhitine dahildi, çünkü mezar~~ zengin ve gösteri~li idi ve bizzat
kendisinin azad edilmi~~köleleri vard~. Markus Plankius Plato Kalpurnianus Prokulus (No. XI) da Kalpurnius ailesinden ne~et etmi~ti.
Muhtemeldir ki, M. s. 2 inci yüzy~l~ n sonuna do~ru ecdad~~ gibi o
da vatan~ na ait bütün mem~~ riyetleri s~ rasiyle i~gal etmi~tir. Bu
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zat, art~ k Kalpurnius ad~n~~ de~il, bundan i~tikak etmi~~olan Kalpurnianus ad~n~~ ta~~yordu; ihtimal evlât edinilmek suretiyle Kalpurnius
ailesinden Plankius ailesine geçmi~ti. Bütün bu kaynaklar~n pek
az olmas~na ra~men bunlardan Attaleia'da M. s. 1 inci yüzy~ l~n
ortas~ nda Roma vatanda~lar~~ aras~na girerek, M. s. 2 inci yüzy~l~n
ikinci yar~s~ na kadar, yani bir yüzy~ldan fazla bir zaman geli~en
ve sonra muhtemel olarak Septimius Severus zaman~ nda ink~raz
bulan asil ve eski bir ailenin mevcut oldu~unu ö~reniyoruz.
Birço~u "Gaius„ ad~ n~~ kulland~ klar~~ için Roma vatanda~l~ k
hakk~ n~~ daha Augustus zaman~nda alm~~~olmas~~ gereken bir luliuslar ailesinin de mevcudiyeti kat'idir. Gaius lulius Asper, üç o~lu
Asper, Sanktus ve Rufus (No. 23) ile birlikte, M. s. 1 inci yüzy~la
aittir. Bunlar~n hepsi ayn~~ zamanda Gaius lulius ad~ n~~ ta~~yordu.
En büyük o~lu ~ehir memuriyetlerinin en yüksek basama~~na eri~mi~~ve bunun için kendisine kitabeli bir ~eref heykeli dikilmi~ti.
Hiç ~üphesiz yukar~dakinin akrabas~~ olan Markus lulius Sanktus,
Vespasianus zaman~ nda, mahiyetini daha henüz aç~ k olarak tesbit
edemedi~imiz umumi bir bina in~a ettirmi~tir (No. 3). Bu aileden
ayn~~ zamanda lulia Sankta adl~~ bir kad~ n da cemiyet içinde temayüz etmi~, imparator Hadrianus'un karde~i Domitia Paulina için
bir heykel diktirmi~~(No. III), bundan ba~ka Hadrianus kap~s~n~ n
yan~ ndaki kuleyi kendi parasiyle yapt~rm~~~(No. IV) ve buna göre
Hadrianus zaman~ nda (117-138) yh~am~~t~ r. Bu aile mensuplar~ ndan
herhangi birisinin devlet aristokrasisine yükseltilip yükseltilmedi~ini ve imparatorluk idaresinde yüksek bir mevki i~gal edip etmedi~ini kaynaklar~ m~zdan ö~ren&niyoruz. Fakat Attaleia ~ehri
içinde bu aile ön safta geliyordu ve bu yüksek mevkiini en a~a~~~
yüz elli sene muhafaza etmi~tir.
Flavonius ailesi yaln~ z bir kitabede zikredilmektedir (No. 13).
Gaius Flavonius Anikianus, bütün Güney ve Bat~~ Anadolu'da
tan~ nm~~, atl~~ s~ n~ f~ ndan ve büyük servete sahip bir adamd~. Ayn~~
zamanda Pisidya'daki Antioheia (Yalvaç) ile Efesos'un fahri hem~ehrisi idi. Karde~i Flavonius Paulinus ayn~~ ~ekilde Roma atl~s~~
idi ve imparatorluk hizmetinde atl~ lara mahsus kariyeri yapm~~t~.
Fakat Anikianus'un o~lu Flavonius Lollianus, senatorlu~a kadar
yükselmi~, babas~~ bundan dolay~~ büyük bir gurur duymu~tu. Bu
da ailenin yükselme i~inin daha henüz tamamlanmad~~~n~~ göstermektedir. Bahis mevzuu olan aile Attaleia'da M. s. 2 nci yüzy~l~n

124

E. BOSCH — S. ATLAN

ortas~nda meydana ç~ kan yeni bir aile idi. Fakat maalesef bu ailenin geç zamanlar~na dair bir ~ey ö~renemiyoruz. Bunun da sebebi,
bir tesadüf eseri olarak, kitabelerin mahfuz kalmamas~d~ r.
Lukius Gavius Fronto taraf~ndan kurulan aile de yeni idi (No.
19, 20). Fronto, ~üphesiz, a~a~~~s~n~fa mensuptu ; fakat Flavius'larla
Traianus zaman~nda uzun seneler hizmet ederek generallik rütbesine kadar yükselmi~ti. Hadrianus kendisini atl~~ s~n~f~na ithal
etmi~ti. O~lu ile torunu ise, daha Fronto'nun sa~li~~nda senator
olmu~lard~. Fronto lâtin ismini, o zaman~n âdetine göre, legiyon
hizmetine girdi~i esnada alm~~t~~ve vatanda~l~k hakk~ na henüz bu
tarihte sahip oldu~u için, Roma vatanda~~~olm~yan babas~na da
bu münasebetle bir lâtin ismi ve, bu gibi hallerde mutad oldu~u
veçhile, do~rudan do~ruya Fronto'nun ald~~~~isim verilmi~tir. Gavius aile ad~na imparatorlu~un muhtelif ülkelerinde bulunan kitabeler
üzerinde nadir olarak raslanmaz. Bunun için pek çok da~~lm~~~
bulunan bu isimdeki insanlar~ n kâffesinin birbiriyle akraba olmas~~
varid de~ildir. Bunlar, Fronto gibi, bu ismi kendilerine Roma vatanda~l~ k hakk~n~n verilmesi münasebetiyle alm~~lard~r. Bu sebepten
Fronto ile onun zaman~ nda ya~ayan ayn~~ adl~~ büyük rütbeli
~ah~ slar aras~ndaki akrabal~~a dair bir ~eyler tesbit edebilmek
imkans~zd~r ig . Fakat Gavius ismine e~er bizzat Attaleia içinde
raslan~rsa, o zaman bunlar~~ ta~~yan ~ah~slar~n ya akraba veya
azad edilmi~~köleler olmas~~ laz~m gelir. 19 No. lu kitabeyi
diktirmi~~olan Lukius Gavius Seleukos hürriyete kavu~mu~~bir
köle idi; çünkü o, Fronto'yu, azad edilmi~~kölelerin efendilerini
tavsif ettikleri ~ekilde, kendisinin patronu ve velinimeti olarak
göstermektedir. Lukius Gavius ismini, serbest b~rak~ld~~~~zaman
alm~~t~~ ve ~imdi üçüncü isim olarak kulland~~~~Seleukos da
onun evvelki ad~~idi. Fakat 20 No. lu kitabeyi diktirmi~~olan ve
Fronto'yu arkada~~~ve velinimeti diye tavsif eden Poppaeus
Gavius ~üphesiz onun bir akrabas~~idi. Radet ve Paris taraf~ndan
19 Bir Markus Gavius 155 senesinde (Lie bena m, Fasti consulares 23 )
Markus Gavius Orfitus 165 (L iebena m 24), Markus Gavius Squilla Gallikaatla 127 de (Lie ben a ~n, 21) ve bunun ayn~~isimli o~lu 150, (L iebena m 22)
de Konsul idi. M. s. 70 ile 74 aras~ nda konsul olan Q. Gavius Atticus (L i e b en a m 59 ) muhakkak ki Fronto ile akraba de~ildir, fakat Fronto'nun a~a~~~
yukar~~bu zamanda ordu hizmetine girmi~~olmas~~gerekti~inden ismini ve vatanda~l~k hakk~ n~~ Attikus'dan alm~~~olmas~~ ~niimkiinchir.
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ne~redilmi~~olan bir M. s. 2 nci yüzy~l kitabesinde tebcil edilen
Markus Gavius Gallikus'un (No. IX) yukar~dakinden ne~'et etmi~~
olmas~~muhtemeldir. Mezar kitabelerinde de bir Gavius Bakhikus'a
(No. XVI) raslanmaktad~r. Bu suretle Gavius ailesinin M. s.
bütün 2 nc~~ yüzy~l boyunca geli~ti~i ve Attaleia'da büyük bir
itibar kazand~~~~anla~~lmaktad~r.
Attaleia'n~n muteber aileleri hakk~ nda tesbit edilebilen ~eyler
pek azd~r, fakat yeni kitabe buluntular~~ bize yeni bilgiler verebilir ve eski bilgileri ço~altabilirler. Bunun için ehemmiyetsizmi~~
gibi görünen her parça önemli olabiLce~inden bunlara dikkat
etmek lûz~ md~r. Ancak bu suretle Anadolu'nun her taraf~ nda
bulunan malzeme toplan~p ara~t~r~ld~~~~takdirde, Küçük Asya'n~n
Ilk Ça~daki hakiki tarihini yazabilecek bir durumda oluruz.
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