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ÖZET
Makalede Nikaia antik kentinin teritoryumunda bulunan 8 yeni yazıtı tanıtılmaktadır: 1) Yerel bir kült derneğinin
Zeus Patrikos’a adağı, 2) Sosybios’un adı bilinmeyen bir tanrıya adağı, 3) Iulius’un beslemelerinin mezarı, 4)
Arkesialos’un kardeşi ve eşinin mezarı, 5) Arkesialos’un ve Theokrate’nin babaları ile annesi Asklepiodote’nin
mezarı, 8) Philoteos ile eşinin mezarı, 7) Diokles ile eşi Rufina’nın mezarı, 8) Platon’un mezarı. Roma İmparatorluk
Çağı’na tarihlenen bu yazıtlar, Bilecik bölgesinden toplanmıştır.
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ABSTRACT
This paper introduces a compilation of 8 unpublished inscriptions found in the territory of the Nicaea: 1) A votive
offering of a local cult associations to Zeus Patricus, 2) A votive offering of Sosybios to the unknown God, 3) The
grave of Iulius’ feedings, 4) The grave of Arcesilaos’ brother and his wife, 5) The grave of Arcesilaos and Theocrate’s
father and their mother Asclepiodote, 6) The grave of Philoteos and his wife, 7) The grave of Diocles and his wife
Rufina, 8) The grave of Plato. The inscriptions dating to Roman Imperial Period were gathered from Bilecik region.
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Nikaia antik kentinin doğu ve güney-doğusundaki
egemenlik alanında 2010 yılında Dr. Hüseyin Sami
Öztürk tarafından bir epigrafik-tarihi, coğrafi yüzey
araştırması başlatılmıştır1. Bu çalışmanın bir sonucu
olarak her yıl yeni birçok yayımlanmamış yazıt kayıt
altına alınmakta ve Nikaia kentinin teritoryumu
konusundaki bilgilerimiz de her geçen yıl artmaktadır.
Şimdiye kadar tespit edilen yazıtların büyük
çoğunluğunu mezar yazıtları oluşturmaktadır.
Bu makalede başta Nikaia olmak üzere Küçük
Asya tarihi hakkındaki bilgilerimizin artmasına
olanak sağlayacak 2’si adak 6’sı mezar yazıtı olmak
üzere 8 adet yazıt bilim dünyasına tanıtılmaktadır.
Aşağıda ise adak yazıtları ile dört ve beş numaralı
mezar yazıtlarında göze çarpan önemli hususlara
değinilmiştir:
Bölgede çiftçiliğin yaygın ve Zeus’un da ekinlerin
koruyucusu olması nedeniyle Zeus birçok epitheteton
ile tapınım görmekteydi. Bu epitheteton’lardan biri
bölgede ve Anadolu’da çok az rastlanan syngenikos’tur.
Bu anlamda bir numaralı yazıt oldukça önemlidir ve
bu yazıtta bireysel yapılan adaklardan ziyade toplu bir
şekilde adak yapıldığı göze çarpmaktadır. Bu durum
yazıtın bulunduğu bölgede yerel bir kült derneğinin
olduğunu düşündürtmektedir. İkinci adak yazıtımızda
ise tanrının adının olması gereken yer maalesef
kısmen tahrip olduğu için, adağın hangi tanrıya
yapıldığı şimdilik bilinememektedir. Söz konusu
adak yazıtını önemli kılan noktalardan bir diğeri de
“halkın savunucusu” yani bir anlamda “avukat” olarak
adlandırabileceğimiz memuriyet adının geçmesi ve bu
türden örneklerin elimizde az bulunmasıdır. Dördüncü
ve beşinci numaralı yazıtlar Arkesilaos’un hem evlat
edinildiği aileye hem de gerçek ailesine yaptırmış
olduğu anıtsal mezar yapısına aittir. Yazıttan görüleceği
üzere, mezarı yaptıran Arkesilaos’un oldukça büyük
bir araziye sahip olduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca
her iki yazıtta, bölgede çok az rastlanan mezar cezası
formülü de yer almaktadır.

1

Sakarya ve Bilecik illerinde çalışma lisansı veren Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü - Kazı ve Araştırmalar
Dairesi Başkanlığı ve kurum çalışanlarına; bu proje için finans
desteği sağlayan Marmara Üniversitesi BAPKO’ya (Proje no.
SOS-A-070617-0393); yardımlarından ötürü Bilecik ili Osmaneli ilçesi Belediye Başkanı Münür ŞAHİN’e; Osmaneli Belediyesi Kültür İşleri Başkanı Remzi ÖNER’e; dostane ilişkilerinden
ötürü TC Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Abdurrahman
AKTAŞ’a (Bilecik Arkeoloji Müzesi); yazıtlara ulaşmamız
sağlayan Bilecik ili Osmaneli ilçesi Selçik köyü sakinlerinden
Hamit KARADAĞ ile Osmaneli Belediyesi Kültür İşleri’nde
görevli olan Süleyman ÇAKAR ve Yasin AKÇAY’a teşekkür
ederiz.

CEMAATİN ZEUS PATRIKOS’UNA ADAK
Beyaz renkli kireçtaşından yapılmış, altı ve üstü profilli
mezar steli. Üst profilinden yüksek bir başlığa sahip
olduğu anlaşılan stelin ön, sağ ve sol kısımları düzlenmiş;
arka kısmı ise kaba bırakılmıştır. Stelin başlık kısmı ile
kaidesinin sol tarafı tamamen; stelde yazıt olan gövdenin
sağ tarafı ile kaidenin sağ tarafı kısmen kırılmıştır.
Kaidenin ortasında zıvana deliği görülmektedir.
Düzlenmiş gövde kısmında, başlığın altından itibaren
19 satırlık yazıt okunmaktadır. Gövde üzerinde bulunan
yazıtın sağ tarafında yer alan harflerin bir kısmı ile sol alt
köşesinde bulunan son üç satırın ilk harfleri okunamaz
durumdadır. Stel üzerinde başka herhangi bir motif
yoktur.
Söz konusu yazıt ilk olarak 2013 yılında tarafımdan
188 envanter numarası ile kaydedilmiştir. Ancak yazıt
o zamanlar toprağa gömülü olduğundan, tam olarak
okumak mümkün olmamıştır. Bu nedenle 2016 yılında
yazıtı tekrar kontrol etmek için Soğucakpınar Köyü’ne
ikinci kez gidilmiş ve altarın eski yerinden taşındığı
görülmüştür. 2013 yılından sonra, altar defineciler
tarafından bir gece çalınmak istenmiş; ancak durumu
köy sakinleri fark edince çıkarıldığı yerde defineciler
tarafından bırakılmıştır. Akabinde, köylüler altarı daha
güvenli olacağı düşüncesiyle köy meydanına, daha
sağlam bir şekilde dikmişlerdir. 2016 yılı ziyaretimizde
altarı yerinde bulduk ve yazıtını daha iyi okuyabilme
şansına sahip olduk. Bu yeni okumayla birlikte yazıtta
bazı değişiklikler yapılmış ve altar 331 envanter numarası
ile yeniden kaydedilmiştir.
Buluntu Yeri
: Bilecik İli, Osmaneli İlçesi,
Soğucakpınar Köyü, Kaşıkçı Mahallesi, köy meydanı.
Ölçüler		
:Y: 79 cm; G: 51 cm; D: 45 cm; HY: 1.5–3.2 cm
Env. No.
: 188 = 331
Kayıt		
: H. S. Öztürk (Env. no. 228 [2013
yılı]); H. S. Öztürk (Env. no. 322 [2016 yılı])
Foto		
: H. S. Öztürk
Kalıp		
: H. S. Öztürk – E. Demirhan-Öztürk
Tarih		
: M.s. II. yüzyıl

4

8

Διὶ Πατρικῷ τοῦ Συ[νγε-]
νικοῦ ὧν καὶ τὸ τέμ[ενος]
ἔστιν vv Ἡρακλείδ̣[ου
Δεινομάχου v Δημ̣[οφίλου, Διοφάνου Σουσας Ο.[
Ἀντιδώρου Θεοδώρου [Ῥού-]
φου Διοφάνους Ἰ̣ου[λίου]
Σ̣άνκτου Διοκρίτου Διοκρίτ̣[ου
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12

16

Σουσίωνος Φοινεικοῦ v Κ̣α̣[λλί-]
ωνος Ἱπποκράτου • Παπίου [
ιμου Ἀπολλωνίδου Ἰο[υλι-]
ανοῦ Ἑρμαγ̣ό̣ρ̣ου Κρατ[έρου?]
Ἀσκληπιάδου Ἀπφο̣[υ]
Μην̣οφ̣ά̣νου Σωσυβίου
[2] . . . . . . τὸν βωμὸν [κα-]
τασκευάσαντος Ἡρακλ̣[εί-]
δ̣ου Δεινομάχου ἐκ το̣[ῦ]
ἰδίου.

Resim 1b

Resim 1a

Çeviri:
Cemaatin Zeus Patrikos’a birbiriyle akraba ve bu
temenos’un (sahipleri olan aşağıdaki kişiler adakta
bulundular):
Deinomakhos oğlu Herakleides
Diophanes oğlu Demophilos
O--- oğlu Sousas
Theodoros oğlu Antidoros
Diophanes oğlu Rufus

Sanctus oğlu Iulius
Diokritos oğlu Diokritos
Phoineikos oğlu Sousion
Hippokrates oğlu Kallion
[Alk?]imos oğlu Papias
Hermagoras oğlu Iulianus
Asklepiades oğlu Krateros(?)
Menophanes oğlu Aphous.
---- oğlu Sosybios.
Deinomakhos oğlu Herakleides kendi kesesinden bu
sunağı yaptırdı.
1 vd. Συνγενικός epitheteton’unun tam olarak neyi ifade
ettiği bilinmemekle birlikte, yerel nitelikte kullanılmış
olmalıdır. Syngenikos’la ilişkili olan syngeneia
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(συγγένεια) kelimesi ise akrabalığı, yani bir soya veya
bir aileye ait olma anlamına gelmektedir2. Bu kelime
diğer bir yandan tanrılar ile ilişkiyi de ifade etmektedir3.

Küçük Asya’da görüldüğü yerler için bk. LGPN VA s.v.
“Σουσᾶς”; Küçük Asya dışında görüldüğü yerler için ise
bk. Dana 2014: 340 vd., s.v. “Susas, [Susa], Σουσας”.

Aile ve kamusal ibadet, Roma Dönemi Lydia ve
Phrygia4 bölgelerinde önem arz etmekteydi; tanrı ve
tanrıçalar çoğu kez aile veya topluluğunun atalarıyla
ilişkilendirilmekteydi
(patrioi,
patrikoi,
papooi,
5
syngenikoi gibi) . Bölgede tartışmasız var olan Phrygia
etkisi, ayrıca Lydia’da bulunan bir diğer yazıttaki6
Artemis ile ilişkili syngenikos epitheton’u kültün bölgeler
arası kapsamına dair bir fikir vermektedir. Son olarak
toplu adaklardaki Zeus Syngenikos’un aynı zamanda
Patrikios sıfatıyla beraber kullanıldığının, ayrıca “sağlık
ve kurtuluş adına” da altar dikildiğinin altını çizmek
gerekmektedir (bu konuda bk. SEG XLIV 1070).

Yerel bir isim olan Sousas hk. ayrıca bk. Özlem-Aytaçlar
2010, 524 dn. 103; 526. Bu adın bir diğer formu ise
Σουσος / Σουσου’dur. Bk. Zgusta 1964: § 1463-1; 6;
Dana 2014: 341, s.v. “Σουσος (bith.)”.

Bizim tespit ettiğimiz bu syngenikos adak yazıtının
benzer örnekleri Bilecik İli’nin Osmaneli İlçesi
Soğucakpınar Köyü7, Gölpazarı İlçesi Keskin Köyü8,
Söğüt İlçesi Katlıç Köyü9 ile Sakarya İli Taraklı İlçesi
Akçapınar Köyü’nden10 bilinmektedir. Söz konusu
adaklarda syngenikos’un Apollon ve Zeus ile bağlantılı
olduğu ve en erken kullanımının M.s. 140/141 yılı
olduğu görülmektedir. Burada her iki tanrıya adanan
adak stelleri, ailelerin özel yaşamında geleneksel
olarak özen gösterdikleri bir kült kapsamında olmaları
gerekmektedir11. Ayrıca bireysel adaklar12 olduğu kadar
toplu adakların13 varlığından da örnekler doğrultusunda
söz edilebilmektedir. Böylelikle belirli aileler dışında
kamusal bir kült özelliği de ortaya çıkmaktadır.
Şimdiye kadar Bilecik dâhilinde tespit edilen ve
literatüre kazandırılan adak stellerinden yola çıkarak söz
konusu epitheton’un tanrı ile insan arasında daha yakın
ve dolaysız bir bağ kurma çabası içinde şekillenmiş
olabileceği fikri pek de uzak bir kanı olmasa gerektir.
5 Σουσας adının Nikaia’da geçtiği görüldüğü yerler için
bk. Öztürk – Demirhan 2016, 169 vd., no. 3. Bu ismin
2
3
4

5
6
7
8
9

10

11
12
13

Liddell/Scott 199610: 1659; Frei 1993: 125.
McDonald 2015: 39.
Phrygia’daki Dorylaion kentinde bulunmuş bir adak yazıt için
bk. Frei 1993: 124–126; 128 = SEG XLIV 1070.
Frei 1993: 124; Ricl 2003: 79.
TAM V,1 449.
Env. no. 228; 322.
INikaia 1035.
INikaia 1034. Katlıç Köyü bugün Söğüt’ün Geçitli Köyü olarak
adlandırılmaktadır.
INikaia 1130. Akçapınır Köyü daha önceleri Gölpazarı’na ait
iken, daha sonra Taraklı İlçesi’ne bağlanmıştır.
INikaia 256.
INikaia 1034; 1035; 1130.
Env. no. 228; 322; SEG XLIV 1070.

9 Σουσίων adı Nikaia’dan ilk kez belgelenmekte olup;
komşu kent olan Nikomedia’nın egemenlik alanındaki
günümüz İhsaniye’sinden bilinmektedir (TAM IV,1
17). Sousion Bithynia dışında Thrakia ve Moesia’dan
bilinmektedir (Bk. Dana 2014: 341, s.v. “Σουσίων (gr.)”.
14 Σωσύβιος = Σωσίβιος adı Nikaia’dan ve Bithynia
Bölgesi’nden bilinmektedir. Ancak burada harf değişimi
görülmektedir. Benzer harf değişimi aşağıda yer alan
2 numaralı yazıtta da görülmektedir. Ayrıca bu adın
Sicilya’dan Σοσύβιος biçimi de bilinmektedir (SEG LI
1458).
Yazıttan anlaşıldığı üzere, adakta bulunan kişiler,
şimdiki köyün olduğu civarda bir yerde yerleşim yerinde
oturuyor olmalıdır. Zira bölgede tarafımdan yapılan
yüzey araştırması sırasında yayımlanmamış çok sayıda
yazıt ve de arkeolojik materyaller tespit edilmiştir. Bu
da şimdiki köyün olduğu topraklarda, antik dönemde
büyük bir yerleşim olduğunu düşündürtmektedir. Üstelik
Soğucakpınar Köyü bugün de Osmaneli İlçesi’nin en
büyük köylerinden biri olma özelliğine sahiptir.

ADI BİLİNMEYEN BİR TANRIYA ADAK
Beyaz renkli kireçtaşından yapılmış, üstü profilli mezar
steli. Stelin kaidesi tamamen; başlık kısmı ise büyük
ölçüde tahrip olmuştur. Bütün yüzeyleri düzlenmiş olan
stelde; biri 4, diğeri görülebilen 7 satır olmak üzere iki
tarafında da yazıt vardır. 4 satırdan oluşan yazıt, ilk
satırın ilk harfleri kırık olup gövde üstünde yer alırken;
görülebilen 7 satırlık yazıt ise stelin başlık kısmından
başlamaktadır. 7 satırlık yazıtın sağ üst köşesiyle sol
üst köşesi okunamaz durumdadır. Başlık kısmına ait 6
harf korunagelmiştir. 4 satırlık yazıt nispeten daha iyi
durumda olup ilk 2 satırın başlangıcında, ilk 3 satırın
bitiminde ufak kırıklar mevcuttur. Her iki yazıt da
birbirine paralel olarak gövde üstünde sonlandırılmıştır.
Stel, üst profilinden anlaşıldığı kadarıyla yüksek bir
başlığa sahiptir. Stelin yazıtsız olan yüzeyinin başlık
kısmında palmet akrotere ait motif görülmektedir.
Yazıtsız olan iki yüzey boş bırakılmıştır.
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Söz konusu yazıt ilk olarak 2014 yılında tarafımdan 228
envanter numarası ile kaydedilmiştir. Yazıt o zamanlar
yıkılan bir köy evinin köşesinde kısmen toprağa
gömülüydü. 2016 yılında Sarıyazı Köyü’ne ikinci kez
gidilmiş ve altarın arkasında ikinci bir yazıt olduğu
görülmüştür. 2016 yılı ziyaretimizde altarı yerinde
bulduk ve yeni yazıtı da okuma şansına sahip olduk. Bu
yeni okumayla yazıtta değişiklikler yapılmış ve altar 322
envanter numarası ile yeniden kaydedilmiştir.
Buluntu Yeri
: Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Sarıyazı
Köyü, Akif Er’in evinin temelinde kullanılmıştır.
Ölçüler		
: Y: 72 cm; G: 42 cm; D: 43 cm; HY:
1,9–2,2 cm
Env. No.
: 228 = 322
Kayıt		
: H. S. Öztürk (Env. no. 228 [2014 yılı]);
H. S. Öztürk – A. Gündüz (Env. no. 322 [2016 yılı]).
Foto		
: H. S. Öztürk
Kalıp		
: A. Gündüz		
Tarih		
: M.s. 212’den sonra

Resim 2b

Resim 2c

B

A
]ρηανο[
]εζεῳ τὸν ἀνδρι[άντα]
[σ]ὺν τῷ βωμῷ ἀνέστησ[α]
4

[Σ]ωσύβιος Σωσυβίου Αὐρ(ηλίου) [Ἐπ-]
ειγένους ὑπὲρ ἑαυτοῦ
κὲ τῆς συνβίου Τιτ-

8

[κ]αὶ ἰδίων τέκνων κὲ

εὐκαρπίας τῆς κώμης
vacat
ἐγδικοῦντος Γηρίου
Τιμοθέου.

θας

Resim 2a

Çeviri:
Epigenes torunu Sosybios oğlu Sosybios bu heykeli
sunağıyla birlikte, kendisi, eşi Titha, çocukları ve köyün
iyi ürünleri için (Tanrı) ---ezeos/ezeas’a, Timotheos oğlu
Gerias’ın avukatlığı (zamanında) dikti.
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A1 v.d. Yazıtın bir tanrıya adandığı yazıtın içeriğinden
ve ikinci satırdaki dativus halinden anlaşılmaktadır.
Ancak hangi tanrıya adandığına ilişkin bir şey söylemek
mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte bölgedeki
çiftçilerin tanrısı olması ve bu vesileyle bölgede yoğun
bir şekilde tapınım görmesinden ötürü, adağın Zeus’a
yapılmış olabileceği düşünülebilir. İkinci satırda sonu
]εζεω ile biten kelime, bölgedeki bir toponymos’dan
türeyen ve Zeus’u(?) niteleyen bir isim olabilir.
A5 v.d. Bithynia Bölgesi’nde oldukça sık görülen Τιτθα
ya da Τιθα ismi Zgusta 1964: § 1567-5 göre, Hellence
τίτθη yani “sütnine” kelimesinden gelmektedir. Bu adın
Nikaia’da görüldüğü örneklerin topluca yayınlandığı yer
için bk. Öztürk - Pilevneli 2012: 190 vd., no. 2. Ayrıca
Son yıllarda Marek – Adak 2016: 18 vd., no. 24’te
Mudurnu’dan yayımlanan bir yazıtta da geçmektedir.
Bu adın Bithynia’daki örnekleri için ayrıca bk. LGPN
VA s.v. “Τίτθα/Τίθα”. Tittha/Titha adının hem Bithynia
hem de Akdeniz Dünyası’ndaki bilinen örnekleri için ise
bk. Dana 2014: 370 vdd., s.v. “Tittha, Τιτθα, Τιθα, Τιθη,
Θιθα, Τήθα (f.) (bith.)”.
B10 Nikaia’dan daha önce 5 kez belgelenen14 ἔγδικον
unvanı15, INikaia 702’nin açıklamasına göre, kent
yönetimine ya da dernek yönetimine ilişkin bir
memuriyettir. Bununla birlikte INikaia’nın editörü
açıklamasında, bu yerel memuriyetin “kent yönetimi
çerçevesinde” olduğudur16. Bilinen üç yazıtta geçen
ἔγδικον diğer bir deyişle defensor civitatis (= halk
savunucusu) onurlandırılmaktadır. Bizim yazıtımızda
geçen ἔγδικον, yazıtın tarihlendirilmesinde eponymos
memur olarak kullanılmıştır. Nikaia’dan daha önce iki
yazıtta da bu şekilde kullanıldığını bilmekteyiz17.
Bu memuriyet Apameia’dan bir18, Klaudiupolis’ten
bir19, Nikomedia’dan iki20, Kios’tan iki21 ve Prusias ad
Hypium’dan üç22 yazıttan da bilinmektedir.
B10 Γηρίας adı Nikaia’dan ilk kez belgelenmekte olup;
daha önce Nikomedia’dan bilinmektedir (bk. LGPN VA
s.v. “Γηρίας”). Bu isim için ayrıca bk. Bk. Dana 2014:
187, s.v. “Γηριας (bith.)”.
14

15
16
17
18
19
20
21
22

INikaia 61–62 (Bursa İli İznik İlçesi); 702; 726 (Bursa İli Orhangazi İlçesi); 1202 (Bilecik İli Gölpazarı İlçesi).
Bu görevin işlevi hk. bk. Robert 1928: 410 vd.
Bu konuda ayrıca bk. IKios 78.
INikaia 61–62.
IApameia und Pylai 31.
IKlaudiupolis 45.
TAM IV,1 17–18.
IKios 3; 7.
IPr(o)usias 2–3; 6.

IULIUS’UN BESLEMELERİNİN MEZARI
Kırmızı renkli kireçtaşından yapılmış, üçgen alınlıklı
mezar steli. Oldukça iyi durumda olan stelin sağ, sol
ve arka kısmı kaba bırakılmıştır. Stelin başlık kısmı
üçgen alınlıktan oluşmaktadır. Alınlığın sağ ve sol
akroterlerinde küçük kırıklar mevcuttur. Üçgen
alınlığın tepesinde ve her iki yanında palmet akroterler
görülmektedir. Alınlığın ortasında yuvarlak bir patera
betimlenmiştir. Patera betiminin altında, sağ ve sol
akroterlerin arasında 1 satır yazıt görülmektedir. Stelin
gövde kısmı kalın kuşaklarla birisi daha büyük iki
alana bölünmüştür. Üstteki küçük alanda iyi durumda
8 satır yazıt bulunmaktadır. Alttaki büyük alan boş
bırakılmıştır.
Buluntu Yeri
: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Üyük
Köyü, Sezai Kasımlar’ın evinin önünde bulunmaktadır.
Stel, Yeniceköy ile Karaağaç Köyü arasında bulunan
Karaçam Mevkii’nden getirilmiştir.
Ölçüler		
: Y: 162 cm; G: 77 cm; D: 41 cm; HY:
2–3,8 cm
Env. No.
: 191
Kayıt		
: H. S. Öztürk
Foto		
: H. S. Öztürk
Kalıp		
: H. S. Öztürk – E. DemirhanÖztürk
Tarih		
: M.s. II. yüzyıl

4

8

Ἰούλιος Ῥουφείνου ἀ̣ν̣έστ͜ησεν ͜τὴ͜ν στήλη͜ν τῶν π͜ρομοίρως τελευτ͜ησάν͜των ἰδίων θρεπ͜τῶν Χρυ̣σάνθ͜ου ζήσαν͜τος ἔτη • λεʹ καὶ Ἀσκληπιοδότ͜ης τῆς συνδούλης αὐτοῦ ζησάσης ἔτ͜η • κδʹ • καὶ Ἰσιάδος
τ͜ῆς θυγατρὸς αὐτ͜ῆς ζησάσης ἔτ͜η •
εʹ • καὶ Ἐλπιδίας ζησάσης ἔτη • δʹ
μνήμης χάριν.

Çeviri:
Rufinus oğlu Iulius, vakitsizce ölmüş olan kendi
beslemeleri 35 yıl yaşamış Khrysantos’un, 24
yıl yaşamış olan O’nun eşi Asklepiodote’nin,
(Asklepiodote’nin) kızı 5 yıl yaşamış Isias’ın ve 4 yıl
yaşamış Elpidia’nın stelini yaptırdı. Anıları hoş olsun!
6 Ἰσιάς adı Nikaia’dan ikinci kez belgelenmektedir
(INikaia 1450). Bu adın hem Bithynia hem de
Küçükasya’da görüldüğü örnekler için bk. LGPN VA/
VB s.v. “Ἰσιάς/ Ἰσίας”.
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ARKESILAOS’UN KARDEŞİNİN VE EŞİNİN MEZARI
Mermerden yapılmış büyük boyutlu bir mezar stelinin
sol tarafına ait arşitrav parçası. Sağ tarafı tamamen, sol
ve alt tarafı kısmen kırılmış olan arşitravın arkası kaba
bırakılmıştır. Arşitravın ön kısmında, en üst fascia’sında
3, ortadaki fascia’sında 2 olmak üzere yatay şekilde
yazılmış 5 satır yazıt bulunmaktadır. Arşitravın en
alt fasciası kırıldığı için burada yazıt olup olmadığı
görülememektedir. Arşitrav üzerinde başka herhangi bir
motif bulunmamaktadır.
Yazıtın bulunduğu alanda birçok başka yazıtlı stel daha
bulunmuştur23. Olasılıkla bu mezar anıtına yakın bir
alanda nekropolis yer almaktadır.

Resim 3a

Buluntu Yeri
: Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Kızılöz
Köyü, Recep Bulut’un zeytinliğinde.
Ölçüler		
: Y: 181 m; G: 72 cm; D: 91 cm; HY:
4.2–8.3 cm
Env. No.
: 267
Kayıt		
: H. S. Öztürk
Foto		
: E. Demirhan-Öztürk
Kalıp		
: H. S. Öztürk – E. DemirhanÖztürk
Tarih		
: M.s. II. yüzyıl
Ἀρκεσίλαος Πασικράτου γερου[σιαστὴς]
ἀδελφῶ τὸ μ͜ν͜η v μῖον κατ͜εσκεύ[ασε ζήσαντι]
ἔτη μαˊ• ἐπὶ τῷ μὴ ἑαυτῷ σὺν τ͜ῇ ͜γ[υναικὶ]
[ἐ]ν͜ τῇ χώρᾳ κὲ ταῖς ἀνπέλοις κ̣[ὲ] τῷ κή<π>ῳ μ͜εγάλλῳ τῷ πρὸς τῇ φάραγγι.

4

Resim 3b

Yazıtta görüleceği üzere, bir besleme ile onun eşi ve
çocuklarının vakitsizce ölmelerinden duyulan üzüntü
anlatılmaktadır. Söz konusu yazıttan aile fertlerinin aynı
anda öldükleri anlaşılmaktadır. Ölüm nedenlerine ilişkin
herhangi bir bilgi yer almamakla birlikte; bir salgın
hastalık, kaza veya deprem sonucu ölmüş oldukları
düşünülebilir.

Resim 4a

23

Bu yazıtlardan iki tanesi tarafımızdan yayımlanmıştır ve diğerleri de yayıma hazırlanmaktadır. Yayımlanmış yazıtlar için bk.
Öztürk – Demirhan 2016: 169 vd., no. 3; 171 vd., no. 6.
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iki mezar anıtındaki kişilerin aynı ve akraba oldukları
anlaşılmaktadır. Bu yazıtta adı geçen Ἀρκεσίλαος, diğer
yazıtta Arkhestratos’un φύσις yani “O’ndan olma” oğlu
olduğunu zikretmektedir. Bu durumda burada baba adı
olarak görülen Pasikrates’in Arkesilaos’u evlat edindiği
anlaşılmaktadır.

Resim 4b

Çeviri:
Pasikrates oğlu (evlatlığı) gerusiastes Arkesilaos, bu
mezarı 51 yıl yaşamış olan kardeşine yaptırdı. Eşiyle
beraber kendim (dışında başka hiçbir kimse) bu
arazide, asma bahçelerinde ve vadideki büyük bahçeye
(gömülmeye izinli değildir).
1 γερουσιαστής unvanı Nikaia kırsalındaki birçok
yazıttan öğrenilmektedir. Nikaia kırsalında bu konu
ilişkin yazıtların bir araya toplandığı yayın bilgisi için
bk. Öztürk – Demirhan 2016: 175. Ayrıca bk. aşağıda 6
numaralı yazıt!
3 ἐπὶ τῷ μή: Bu formül bölgedeki pek az mezar yazıtında
geçmektedir. Bunlardan biri de aşağıdaki 5 numaralı
yazıtta yer almaktadır.
4 ἐν … ταῖς ἀνπέλοις ifadesiyle “üzüm bağlarında”
ifade edilmek istenmiştir. Günümüzde Kızılöz
Köyü’nde her ne kadar üzüm bağları olmasa da, yazıtın
bulunduğu mevkiinin adının “Bağlar” olması oldukça
enteresandır. Bölgenin ılıman iklimi üzüm yetiştirmeye
oldukça müsaittir. Görüleceği üzere antikçağdan beri
farklı dillerde, “üzüm bağları” adlandırması devam
etmektedir.
5 φάραγγι kelimesi Hellence’deki φάραγξ ile
bağlantılı olup “dağ yamacındaki uçurum” ve “derin
vadi” anlamlarını taşımaktadır24. Bilecik’te epigrafik
malzeme aracılığıyla ilk kez bu şekilde topografyaya
yönelik bilgi belgelenmektedir. Anadolu’dan benzer bir
kullanım Priene’den bilinmektedir (IPriene 162–163).
Bu ve aşağıdaki 5 numaralı yazıt yan yana
keşfedilmiştir. Her iki yazıt da büyük bir mezar
anıtına ait olmalıdırlar. Yazıtlardaki ifadelerden, her
24

Liddell – Scott 199610: 1916.

Yazıtın 4. ve 5. satırındaki “…bu arazide, asma
bahçelerinde ve vadideki büyük bahçede …”
ifadelerinden anlaşılacağı üzere, Arkesilaos oldukça
büyük bir araziye sahiptir. Günümüz coğrafyasıyla da
karşılaştırıldığında, yazıtın bulunduğu yerin 2,5-3 km
kadar ötesinde bir vadi yer almaktadır. Bu durumda
Arkesilaos’un arazisi olasılıkla buraya kadar ulaşıyordu.
Bu da adı bilinmeyen antik bir yerleşimin gerusiastes’i
Arkesilaos’un zenginliğinin nereden geldiğinin açık bir
kanıtıdır. Bu bağlar ve bahçeler de belki, kendisini evlat
edinen Pasikrates’ten O’na miras olarak kalmıştır.

ADI BİLİNMEYEN BİR BABA VE
ASKLEPIODOTE’NİN MEZARI
Beyaz renkli kireçtaşından yapılmış büyük boyutlu bir
mezar steline ait arşitrav parçası. Büyük oranda tahrip
olan arşitrav parçasının sadece fascia kısmı kalmıştır.
Üstü ve sol tarafı tamamen; sağ alt köşesi ise kısmen
kırılmıştır. Fascia’lar üzerinde yer alan yazıt doğa
şartlarından dolayı aşınmıştır. En üst fascia’da 3, orta
fascia’da 2, en alt fascia’da 1 olmak üzere 6 satırlık yazıt
okunabilmektedir. Arşitrav üzerinde başka herhangi bir
motif bulunmamaktadır.
Buluntu Yeri
: Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Kızılöz
Köyü, Recep Bulut’un zeytinliğinin yan tarafı.
Ölçüler		
: Y: 133 m; G: 73 cm; D: 106 m; HY:
5–5.2 cm
Env. No.
: 268
Kayıt		
: H. S. Öztürk
Foto		
: E. Demirhan-Öztürk
Kalıp		
: H. S. Öztürk – E. DemirhanÖztürk
Tarih		
: M.s. II. yüzyıl

4

Φύ v σει δὲ Ἀρκεσίλα̣ος καὶ Θε[ο]κ[ρ]άτη Ἀρχε<σ>στράτου τῷ ἑα[υτῶν πατ]ρὶ ζήσαντι ἔ̣τη ν οα΄ καὶ Ἀσκλ[ηπιοδό]τῃ Ἀττάλου τῇ ἑαυτῶν μητ̣[ρὶ]
ζήσασα ἔτ[η] ν . . ν τὸ μνημ[εῖον].
κατασκεύασαν ἐπὶ τ̣[ῷ μή ---].
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açılmış 4 adet kenet deliği vardır. Kenet deliklerinin
ortasında 25 cm çapında bir sütun deliği görülmektedir.

Resim 5a

Buluntu Yeri
: Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Düzmeşe
Köyü, Selam Çeşme Mevkii.
Ölçüler		
: Y: 106 cm; G: 92 cm; D: 114 cm; HY:
3.3–1.3 cm
Env. No.
: 299
Kayıt		
: E. Demirhan-Öztürk – H. Nikolayidis
Foto		
: E. Demirhan-Öztürk
Kalıp		
:–
Tarih		
: M.s. II. yüzyıl
[Φι]λόθεος Γηρίου γερουσιαστὴς
[τὸ μνημεῖ]ον κατεσκεύασεν ἑαυτῷ ζῶν
[καὶ τῇ ἑαυτοῦ γυναικὶ Ἀ]ριστενέτη ἔτη vacat νʹ χαῖρε.

Resim 5b

Çeviri:
Arkhestratos’un oğlu Arkesilaos ve (Arkhestratos’un)
kızı Theokrate bu mezarı 71 yıl yaşayan babaları ile
… yıl yaşayan anneleri, Attalos kızı Asklepiodote’ye
yaptırdı. (Başka hiç kimse) gömülemez!
Bu yazıtı 4 numaralı yazıt ile karşılaştırırsak,
Arkesilaos’un kız kardeşi olarak Theokrate ile annesi
Asklepiodote, O’nun öz ailesinin bireyleri olmalıdır.
Arkesilaos annesine bir mezar anıtı yaptırarak, gerçek
ailesiyle bağını hiçbir zaman koparmamış görünmektedir.
Bu yazıtta dikkat çeken bir husus daha vardır ki burada
kız kardeşinin adını zikrederken, 4 numaralı yazıtta
“erkek kardeşi”nin adından bahsetmemesidir.

PHILOTHEOS İLE EŞİNİN MEZARI
Beyaz renkli kireçtaşından yapılmış bir mezar stelinin
üst parçası. Üst kısmı tamamen kırılmış olan eser, kare
prizması şeklinde bir bloktan oluşmaktadır. Sağ ve sol
kısmı düzlenmiş; arka kısmı ise kaba bırakılmıştır. Ön
kısmın sağ alt köşesi ile bloğun sağ kısmının sağ alt
köşesinde küçük kırıklar vardır. Taşın altında simetrik

Resim 6a

Resim 6b

Çeviri:
Gerias oğlu gerusiastes Philotheos bu mezarı hayattayken
kendisine ve 50 yıl yaşayan eşi Aristenete’ye yaptırdı.
Hoşçakalın!
1 Γηρίας adı bu yazıtla birlikte üçüncü kez
belgelenmektedir. Konu hk. detaylı bilgi için bk. yukarıda
2 numaralı yazıt!
1 γερουσιαστής unvanı hk. bk. yukarıda 4 numaralı yazıt!
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3 Ἀριστενέτη adına Nikaia’dan ve Bithynia’dan ilk
kez rastlanmaktadır. Bu isim bölgede sıkça rastlanılan
eril formdaki Ἀριστένετος adının, dişil formudur. Bu
da Ἀριστένετ- ile başlayan adın hem eril hem de dişil
formlarının oldukça sevilerek kullanıldığını gösteriyor
olmalıdır.
Yazıt, Nikaia’dan gelen ve Leukai’a (= Osmaneli) oradan
da Anadolu içlerine giden Roma yollarının önemli bir
kavşak noktasında ele geçmiştir. Antik ve daha geç
dönemlerde geçiş noktasında bulunan bu yerde, önemli
bir yerleşim merkezi olmalıydı. Bu alan hala önemli bir
ulaşım noktasında olduğu için de yoğun bir yerleşim
görmektedir. Bu nedenle, mezar yazıtında gerusiastes
unvanın geçmesi, antik dönemde buradaki yerleşimin
önemli bir yer olduğuna işarettir.
Beyaz renkli kireçtaşından yapılmış bir mezar stelinin
sol tarafına ait arşitrav parçası. Sağ ve alt tarafı tamamen
kırılmış olan arşitravın arka kısmı kaba bırakılmıştır.
Arşitravın ön kısmında, en üst fascia’sında 2, diğer
fascia’larında 1’er olmak üzere yatay şekilde yazılmış
4 satır yazıt bulunmaktadır. Arşitrav üzerinde başka
herhangi bir motif bulunmamaktadır.

Resim 7a

PLATON’UN MEZARI
DİOKLES İLE EŞİNİN MEZARI
Buluntu Yeri
: Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Ağlan
Köyü’nde Ali Zengin’in bahçesinde. Yazıt, Ali Zengin’e
ait köy sınırları içindeki Çömlekçi Pınarı Mevkii’nden
getirilmiş.
Ölçüler		
: Y: 45 cm; G: 40 cm; D: 40 cm; HY:
2.8–5.4 cm
Env. No.
: 233
Kayıt		
: H. S. Öztürk
Foto		
: H. S. Öztürk
Kalıp		
:–
Tarih		
: M.s. II. yüzyıl

4

Διοκλῆ[ς - - - - - ἑαυτῷ
καὶ τῇ ἑαυτο[ῦ γυναικὶ
Ῥουφ[ίνᾳ
[μνήμ]ης ἕ[νεκεν.

Beyaz renkli kireçtaşından yapılmış, üçgen alınlıklı mezar
steli. Genel olarak iyi durumda olan stelin sağı, solu ve
arka kısmı kaba bırakılmıştır. Alınlığın ortası boş olup;
sağ akroteri tamamen; orta akroteri ise kısmen kırılmıştır.
Gövde kısmında 7 satırdan oluşan yazıt görülmektedir.
Stel üzerinde başka herhangi bir motif yoktur.
Buluntu Yeri
: Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Ağlan
Köyü Mehmet Perk’in ahırında. Köy sınırları içindeki
Paşabağlar Mevkii’nde bulunmuştur. Yazıta Necdet Perk
ile Özcan Uysal sayesinde ulaşılmıştır.
Ölçüler		
: Y: 57 cm; G: 42 cm; D: 14 cm; HY:
1.4–2.2 cm.
Env. No.
: 234
Kayıt		
: H. S. Öztürk
Foto		
: H. S. Öztürk
Kalıp		
:–
Tarih		
: M.s. 212’den sonra

Çeviri:
Filanca oğlu Diokles (bu mezarı kendisine) ve eşi filanca
kızı Rufina’ya anısından ötürü (yaptırdı).
4

Αὐρηλία Μαρκία τῷ γλυκυτάτῳ ἀνδρὶ Πλάτωνι ζήσαντι
ἔτ͜η νʹ ἀμέμ͜πτως
τὸ μν͜ημῖον κατ͜εσκεύασα v χαῖρε.
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Çeviri:
Aurelia Marcia bu mezarı 50 yıl güzel bir şekilde yaşamış
olan eşi Platon’a yaptırdı. Hoşçakalın!
1 Πλάτων adı Nikaia’dan ilk kez belgelenmektedir. Bu
adın Küçük Asya’da görüldüğü yerler için ayrıca bk.
LGPN VA/VB s.v. “Πλάτων”.
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