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Marmara Denizi'nde Antik Çağ daki üç büyük liman Byzantion (İstanbul), Perinthos (Marmara 

Ereğlisi), ve Kyzikos'tur (Belkıs). Bunlardan Byzantion haliç, Perinthos ve Kyzikos ise tombolo tipi 

liman  kentleridir.  Byzantion, kuruluğundan günümüze kadar değişik gelişme süreçlerinde varlığını 

korurken,  Perinthos sönükleşerek yerini Marmara Ereğlisi kasabasına bırakmıştır.  

 

Bölgedeki en büyük liman konumunda olan 

yerleşim coğrafyası doğuda Trakya, Pontos 

Euksinos (Karadeniz), Bosporos Thrakios (İstanbul 

Boğazı) ve Propontis (Marmara Denizi), kuzeyde 

ve batıda Istros (Tuna) ve Aksios (Vardar) 

ırmakları, güneyde de (?) Ege Denizi ve 

Hellespontos (Çanakkale Boğazı) ile sınırlıdır. 

Bölgenin güney ucunda, doğu ve kuzey doğudan 

Hellespontos ve Propontis, batıda Melas (Saros) 

Körfezi ile kuşatılmış olan Khersonessos (Gelibolu 

Yarımadası) yer almaktaydı. Buraya Khersonessos 

Thrakia yani Trakya Khersonessos’u deniliyordu. 

Propontis, Bosporos, Eukseinos ve Salmydessos’tan (Midye-Kıyıköy) Perinthos’a (Marmara Ereğlisi) 

giden yol arasında kalan üçgene benzer alan, Ksenophon tarafından “Delta” (Anabasis VII 1, 33) 

olarak adlandırılmıştır. 

Trakya’nın kuzey ve güney bölümünde dağlık kesimler, ortada ise geniş ovalar yer almaktadır. 

Kuzeyde Haimimontos (Balkanlar), güneyde Rhodope (Rodop) dağları bölgenin yükseltileridir. 

Balkanların güneydoğusunda Karadeniz kıyısı boyunca uzanan Istrancalar’ın eski adı bilinmemekte 

ancak Romalılar bu dağa, yörede oturan Ast boyuna göre, Mons Asticus adını vermişlerdir. Güney 

Marmara denizi kıyısına paralel uzanan Ganos (Işıklar) Dağı ise olasılıkla Hieron Oros (Kutsal Dağ) 

adını taşımaktaydı (Ksenophon, Anab. VII 1, 14). 

 

 

Balkanlar ile Rhodoplar arasında kalan ve Trakya’nın en verimli kısmı olan Doğu Trakya havzası, 

Hebros (Meriç) tarafından sulanır. Meriç’in kollarından biri olan Tonzos (Tunca) Edirne civarında, 

dönüş noktasında ana nehre kavuşur. Daha aşağıda Meriç’e karışan Erginos (Ergene) Nehri ve 

Rhodoplar’dan Hebros’a karışan Ardeskos (Arda) Nehri, Meriç’in önemli kollarıdır. Trakya’nın göl 

bakımından zengin olmadığı bilinmektedir. En önemli göllerden bazıları, doğu kesimde yer alan 

Delkos da denen Phileitinos (Terkos) ile Hebros’un ağzı yanındaki Stentoris (Gala Gölü)’tir. 

Trakya’nın bugün ancak üçte biri Türkiye topraklarındadır; diğer kısımlar ise Bulgaristan ve 

Yunanistan’dadır ve buraya Batı Trakya denilmektedir. Bugün Türk sınırları içerisinde bulunan kısım 

ise Doğu Trakya veya Türkiye Trakyası olarak adlandırılmaktadır; Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli 

İlleri’nin tümünü, İstanbul İli’nin Avrupa kısmını, Çanakkale İli’nin de Gelibolu Yarımadası’nı içine 

alarak Türkiye Trakyası’nı oluşturur. Homeros’un bereketli topraklar olarak söz ettiği (II. XI 222) 

Trakya’da özellikle tahıl, arpa ve kenevir yetiştirilmekteydi. Trakya köylerinin arpa, buğday ve başka 

yiyecekler bakımından zengin olduğunu bilinmektedir. Bağcılıkta da çok ilerlemiş olan Trakya, 

Homeros’un da belirttiği gibi (II. IX 71 -72; Od. IX 196, 204- 211) özellikle şarapları ile ünlüdür. 

Bölgede ayrıca at yetiştiriciliği de önemli bir yer tutmaktadır. Homeros (II. XIII 4; XIV 227) 

Trakyalıları “at yetiştirenler” sıfatı ile tanımlar. Trakya değerli madenlere sahip bir bölgedir. Demir ve 

bakır bölgede sıkça rastlanan madenlerden olup, kurşun ve çinko özellikle Istrancalar’da 

bulunmaktadır. Plinius (N.H. XXXIII 66) Hebros’tan altın elde edildiğini yazsa da bunu başka bir 



antik kaynak doğrulamamaktadır., 

Trakya Bölgesi’ne adını veren Hint Avrupa kökenli Traklar, Strabon’a göre (VII, 47) sayıları 22’yi 

bulan pek çok boy ve oymak etrafında kümelenen köylerde ve mezralarda yaşamaktaydılar. Bu 

nedenledir ki Trakya’da Büyük İskender ve ardılları döneminden önce gerçek anlamda bir kent 

varlığından söz edilememektedir. Herodotos (V, 3) ise Traklar’ı şu sözlerle tanımlamaktadır: 

 

“Yeryüzünde Hintlilerden sonra en kalabalık olanlar Thrakialılardır; tek bir kişinin komutasında ya 

da tek iradeyle hareket etseler hiç yenilmez ve bence ulusların en güçlüsü ve en kalabalığı olurlardı. 

Ama onlar için olanaksızlık buradaydı ve bu birlik hiç bir zaman kurulamadı; bunların en zayıf yerleri 

burasıdır. Oturdukları yerlere göre birçok adlar alırlar ama tüm bu ulusların görenekleri her noktada 

hemen hemen aynıdır…”.  

 

Pausanias (I 9, 5) ise Traklar’dan “Thraklar toplu olarak öteki uluslarla karşılaştırılacak olursa, 

bunların Keltlerden sonra gelen en büyük ulus oldukları anlaşılır. İşte bu nedenle Romalılardan önce 

hiç bir ulus Thraklar’ı boyunduruğu altına alamamıştır” şeklinde sözeder. Plinius’un (N.H. IV 40) 

“Avrupa’nın en güçlü halklarından biri” olarak nitelediği Traklar, MÖ VI. yüzyılın sonlarında Odrys 

boyunun önderliğinde birleşik bir krallık kurmaya çalıştılar. Plinius’a göre bu krallığı bir arada tutan 

tek bağ Odrys boyunun askeri üstünlüğü olmuştur. Tarihte Traklar olarak bilinen halkın bölgeye göç 

yoluyla gelmelerinden önce, ülkenin yerli bir halk tarafından yerleşim yeri olarak kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Günümüze kadar ulaşan belgelere göre Traklar geç Antik Döneme kadar Kuzey 

Avrupa ırk tipinin oldukça kuvvetli bir temsilcisidir. 

 Trakların genel karakteri, oldukça 

kültürlü ancak henüz doğaya 

fazlaca bağlı, genel olarak kaba ve 

vahşi bir halk tipini temsil 

etmesidir. Barbar olarak 

nitelendirilen halk, cesareti ve 

savaşçılığıyla ünlüdür. Bundan 

dolayıdır ki Atinalılar ve 

Romalılar ordularında Traklara 

ücretli asker olarak geniş bir yer 

vermişlerdir. Bu halkın 

Haimimontos (Balkanlar) ve 

Rhodope (Rodop) Dağları’nda 

yaşayan 

kesimi savaşçı ve ilkeldi. Bunların 

yanında bir de Ege ve Marmara 

kıyılarında kurulan Hellen kentleriyle ilişki kurabilen, ovada yaşayan sakin ve barışsever bir kesim 

vardı. Herodotos’a göre (V, 6) çocuklarını köle olarak yabancılara satan ve yabancı ordularda ücretli 

asker olarak görevlendirilen bu halk için dövme yaptırmak, savaş ve soygunculuk dışında hiçbir iş 

görmemek kibarlık ve soyluluk belirtisi olarak algılanmakta; buna karşılık toprakta çalışmak ise çok 

aşağılanan bir iş olarak 

görülmektedir. Trak kabilelerinin adları Grekçe veya Latince olarak zamanımıza kadar gelmiştir. 

Bu adlar bazen büyük kabilelerin bölündüğü küçük oymakları ifade ederken, bazen de Grekler 

tarafından kabileleri veya kabile gruplarını birbirinden ayırt etmek için çeşitli şekillerde, Örneğin 

“Dağlı Traklar”, “Kralsız Traklar”, “Kılıç Taşıyan Traklar” gibi adlandırılmışlardır. Ya da oturmuş 

oldukları yerlere göre isimlendirilmişlerdir. Türkiye Trakyası’nda oturan başlıca Thrak kabileleri 

şunlardır: Istranca Dağları’nda oturan Astai ya da Astlar; Enez’in doğusunda oturan Apsinthiler; 

Edirne civarında oturan Bettegerriler; Marmara sahilinde oturan Kainoiler; Enez’in güneyinden 

Gelibolu Yarımadası’na kadar olan sahada oturan Kalopothaklar; Ergene Vadisi’nde oturan 

Ladepsoylar; Trakya’da en ünlü kabile olarak bilinen, başlangıçta Tunca Vadisi’nde ve buradan sahile 

kadar olan bölgede oturan Odrysler. MÖ 750-550 yılları arasında gerçekleşen Kolonizasyon 

Dönemi’yle, Ege Denizi, Hellespontos (Çanakkale Boğazı), Propontis (Marmara Denizi) ve 

Bosporos’un (İstanbul Boğazı) her iki kıyısı koloni şehirleriyle çevrelenmiştir. Trakya kıyılarında, 



Maroneia ve Abdera gibi şehirler kuran, Thasos (Taşoz) ve diğer bazı adaları kolonize etmiş olan 

İonlar, Traklar’ın şiddetli direnişleriyle karşılaşmışlardır. Yüzyıllar sürdüğü anlaşılan bu savaşlara 

rağmen Helen kültürü ve dini Trakya bölgesine girmiş, diğer yandan ise Traklar en çok din alanında 

Hellen uygarlığı üzerinde etkide bulunmuşlardır. İonlardan sonra Aioller de faaliyete geçerek Troia 

Bölgesi’nin batı tarafında, Çanakkale Boğazı’nın Avrupa kıyısında Madytos ve Sestos, Hebros 

ağzında Ainos (Enez) şehirlerini kurmuşlardır. Megaralılar ise İstanbul Boğazı’na kadar ilerleyerek 

MÖ 680 yılına doğru Khalkedon (Kadıköy) ve bu şehirden 17 yıl sonra ise Byzantion’u (İstanbul) 

kurmuşlardır. Buradan sonra ise Herakleia Pontika (Karadeniz Ereğlisi) kolonisi kurulmuştur. 

Bugün Türkiye Trakyası sınırlarında kalan koloniler ya da kent devletleri arasında Ainos (Enez), 

Kypsela (İpsala), Bisanthe (Barbaros), Selymbria (Silivri), Bizye (Vize), Perinthos (Marmara 

Ereğlisi), Lysimakheia (Bolayır) ve Byzantion (İstanbul) bulunmaktadır. Trakya’daki kent devletleri 

MÖ 6. yüzyılda Pers tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. MÖ 546-545 yılında Lydia Krallığı’nın 

Persler tarafından ortadan kaldırılmasıyla tüm Batı Anadolu Persler’in egemenliğine girmiştir. 

Anadolu’daki Yunan kent devletleri 50 yıl kadar süreyle Pers Büyük Kralı’na ve onun satraplarına 

yakın tiranlarca yönetilmiştir. Pers Krallığı Lydia Krallığı’nı yıktıktan sonra Anadolu’dan Ege ve 

Marmara’ya geçmiş, daha sonra ise Trakya’ya geçerek, Trakya ve Karadeniz’in batı kıyılarını ele 

geçirmişlerdir. Persler Trakya’da, Karadeniz kıyılarından Makedonya sınırlarına kadar uzanan yeni bir 

satraplık oluşturmuşlardır. Pers Kralı Dareios, bu yeni satraplığın başına Daskyleion (Ergili) satrabı 

Megabazos’u getirmiştir. 

 

 

Dareios MÖ 513 yıllarında Trakya üzerinden Tuna ırmağının ötesinde oturan İskitler’e karşı harekete 

geçerek Khalkhedon’a (Kadıköy) gelir. Komutan Megabazos’un emrindeki birlikler, bu seferin 

sonunda Trakya’yı ve Makedonya’nın bir bölümünü ele geçirirler. MÖ 5. yüzyıl ortalarında Trakya’da 

kurulan Odrys Krallığı’nın da etkisiyle Persler’in Trakya’daki egemenlikleri son bulmuştur. Persler’in 

ülkedeki egemenliğine son verilmesinden sonra, dağınık Trak kabilelerinin birleşmesi gerektiğine 

inanılarak önderlik, Odrysler kabilesine verilmiştir. Ana bölgelerini Tunca, Arda ve Meriç nehirlerinin 

oluşturduğu bölgede oturan Odrysler önceleri kabile halinde yaşamaktaydılar. MÖ 5. yüzyılın 

ortalarında Teres isminde bir lider, Yunanlıların baskısıyla Perslerin bölgeden çekilmesini fırsat 

bilerek, Odrysler ile çevredeki diğer Trak kabilelerini örgütleyerek burada bir krallık kurmuştur. 

Teres’ten itibaren Odrys Krallığı’nın başkenti Uskudama (Edirne) olarak bilinmektedir. Böylece 

Odrysler, Hebros (Meriç) ve Kypsela’dan (İpsala) Varna’ya kadar olan toprakların sahibi olmuşlardır. 

Odrysler aristokratik, feodal bir devlet kurarak örgütlenmişlerdir. Odrys Krallığı MÖ 3. yüzyıl 

başlarındaki Goth (Kelt) akınlarıyla son bulmaktadır. Ancak varlıkları uzun süre Trakya’da devam 

etmiştir. Bu arada kuzeyden başlayan Kelt akınlarının sonucu onlara karşı koyan Ptolemaios Keraunos 

ölmüş, Antigonoslar’ın yöneticisi Gonatas ise Lysimakheia’da Keltler’i bozguna uğratarak yenmiştir. 

Keltler bundan sonra Orta Anadolu’ya (Galatia) yerleşmişlerdir. Keltler 50 yılı aşkın süre Trakya’da 

kalmışlardır. II. Philippos (MÖ 359-336) Trakya’daki Odrys Krallığı’na karşı başarılı seferler 

yapmış ve Trakya’da geniş topraklar ele geçirmiştir. MÖ 336’da Philippos’un öldürülmesinden sonra 

yerine oğlu III. Aleksandros Makedonya tahtına geçmiştir. Korinthos birliği tarafından birliğin lideri 

olmuş ve Pers seferinin de komutanı seçilmiştir. Büyük İskender Doğu seferine çıkmadan önce MÖ 

335’te Trakya içlerine sefer yaparak buradaki huzursuzluğu sona erdirmiştir. Sahil boyunca devam 

ederek kralsız kalan Traklar’ın ülkesinden ve Nestos (Mesta) Nehri’nden geçerek on gün içinde 

Balkanlar’ın eteğine ulaşmıştır. Doğu Trakya’da sahile yakın bir yerden ilerleyip Odrysia ve 

Hebros’tan sonra Tonzos boyunca ilerleyerek bir dağ geçidinden geçmiştir. MÖ 323 yılında, 

İskender’in ölümünden sonra Trakya başlıbaşına satraplık olmuştur. Kurduğu imparatorluk onun en 

yakın komutanları arasında paylaşılmıştır. Trakya’nın idaresi, Büyük İskender’in generallerinden 

Lysimakhos’a verilmiştir. Lysimakhos MÖ 309’da tüm Trakya’yı egemenliği altına almıştır. 

Lysimakhos kendi adını taşıyan bir şehir de kurmuştur. Gelibolu Yarımadası’ndaki bu şehir 

Lysimakheia (Bolayır) olarak anılmıştır. MÖ 280-279’da Trakya, Galatlar’ın istilasına uğradıysa da 

tekrar güçlenen Odrysler, kralları Kotys sayesinde Makedonya ile dostluklarını sağlamlaştırmışlardır. 

Lysimakhos’un MÖ 281’de Lydia’da ki Kurupedion Savaşı’nda ölmesiyle birlikte tüm Trakya 

Seleukoslar’ın hâkimiyetine girmiştir. I. Seleukos ertesi yıl, (MÖ 280) Ptolemaios Keraunos tarafından 

öldürülmüştür. Bundan sonra ise, Mısır’da Ptolemaios’lar, Ön Asya’da Seleukos’lar, Makedonya’da 

Antigonos’lar egemenlik sağlamışlardır. MÖ 3. yüzyılın sonunda Makedon Kralı V. Philippos, Trakya 



ve Gelibolu Yarımadası’nı işgal etmiş ve Makedon egemenliğini tekrar kurmuştur. MÖ 168’de 

Romalıların Makedon Kralı Perseus’u Pydna mevkiinde yenmesiyle, Makedonya Romalılar’ın 

egemenliğine girmiştir. MÖ 146’da Romalılar Makedonya’yı Roma eyaleti yapmışlar ve Trakya’yı da 

kontrol altında tutma şansı yakalamışlardır. Romalılar ilk olarak bir himaye politikası izlemişler ve 

zamanla Hellenistik devletleri birbirinden ayırmışlar ve bunları birer birer ele geçirmişlerdir. MS 37- 

38’de İmparator Gaius Caligula’nın çocukluk arkadaşı da olan Rhoimetalkes adlı Doğu Trakya 

hanedanına mensup bir prens, Caligula tarafından Trakya Kralı ilan ettirilmiştir. Rhoimetalkhes’in 

katlinden sonra birtakım isyanlar çıkmıştır. Bunların MS 44-46 yıllarında bastırılması üzerine Trakya, 

İmparator Claudius zamanında bir Roma eyaleti haline getirilerek Provincia Thracia adıyla Roma’ya 

dahil edilmiştir (MS 46). Eyaletin başkenti ise Perinthos (Marmara Ereğlisi) olmuştur. Romalılar 

Trakya’da emekli askerlerin yerleştirildiği koloniler de kurmuşlardır; Tekirdağ- Malkara, Kermeyan 

Köyü’nde lokalize edilen Apri de bu tür kolonilere örnektir. Tuna hattı savunmasındaki lejyonların 

himayesi altındaki Trakya, MS 3. Yüzyıla kadar sakin bir dönem geçirmiştir. İmparator Traianus ve 

Hadrianus, Trakya için gerek teşkilat gerekse şehircilik bakımından yatırımlarda bulunmuştur. MS 

123-124 yıllarında Doğuya bir gezi yapan İmparator Hadrianus, Uscudama ve Odrysia adıyla 

bilinen yerleşim yerinin üzerinde yeni yapılar inşa edilmesini buyurmuştur. Kasaba gelişip kent 

durumuna yükselmeye başlamıştır. Roma İmparatorluğunun en önemli yerleşim birimlerinden biri 

haline getirilen Odrysia, onu bu konuma yücelten İmparatorun adını yaşatmak üzere Hadrianus’un 

kenti anlamına gelen Hadrianopolis olarak adlandırılmıştır. Önemli bir Roma Kalesi durumunda olan 

Hadrianopolis, Diocletianus’un (MS 284-305) 297’de yaptığı yeni bir yönetim bölünmesinde, Trakya 

eyaletinin altı vilayetinden birini oluşturan Haemimontus’un başkenti olmuştur. Diocletianus’un 

çekilmesinden sonra iç kavgalar başlamıştır. MS 313 yılında Licinius ve Constantinus’un ilan ettikleri 

Milano Fermanı’na göre İmparatorluk içindeki Hristiyan ve Paganlara din özgürlüğü tanınmıştır. 

Licinius ile yaptığı savaştan sonra Roma’nın tek hakimi olan Constantinus, MS 330’da eskiByzantion 

kentini “Constantinopolis” adıyla yeniden kurarak devletin başkenti yapmış ve Roma Senatosu da 

buraya taşınmıştır.MS 378’de İmparator Valens (MS 364-378) döneminde, Hadrianopolis’in 

kuzeyinde Gotlar ile yapılan savaş Roma ordusunun yenilgisiyle bitmiştir. İmparator I. Theodosius 

(MS 379-395) Trakya’daki karışıklıkları önlemek için bir antlaşma yaparak Gotlar’ı Aşağı Tuna 

Bölgesi’nin güneyine yerleştirerek bu tehlikeyi önlemek istemiştir. I. Theodosius, MS 381 yılının 

Eylül ayını Hadrianopolis’te geçirmiştir. MS 380’de vaftiz edilen ve dindar bir Hristiyan olan 

Theodosius, MS 391’de pagan kültleri yasaklayarak, Hristiyanlığı Roma devletinin resmi dini haline 

getirmiş, diğer dinlere karşı da bir hoşgörüsüzlük dönemi başlatmıştır. Theodosius, İmparatorluğun 

yönetimini ölümünden önce doğuda ve batıda olmak üzere iki oğluna vermiş, bu şekilde de “ikili bir 

yönetimi” tercih etmiştir.  İmparator Theodosius’un MS 395’te ölümünden sonra Roma devleti kesin 

olarak ikiye ayrılmıştır. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonra Trakya, Doğu Roma 

İmparatorluğu sınırları içerisinde kalmıştır. 
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Adak yazıtı, mermer, alt kısmı kırık. 

Ölçüler: Bilinmiyor. 

Bulunduğu yer: Bilinmiyor. 

Korunduğu yer: Şarköy ilçesinde bir dükkanda incelenmiştir. 

Yayınlandığı yer: Sayar, 2006: 13. 

Tarih: Bilinmiyor. 

Sayar, 2004 yılı yüzey araştırmalarında, Şarköy’de bir dükkanda inceledikleri, buluntu yeri belli  

lmayan bu adak stelinin, Tekirdağ İl sınırları içindeki bir kutsal alandan bulunma olasılığının yüksek 

olduğundan söz etmiş, ancak yazıtı yayınlamamıştır. 

 
ASKLEPĠOS VE HYGEĠA 

Adak yazıtı. 

Ölçüler: Bilinmiyor. 

Bulunduğu yer: Hadrianopolis. 



Korunduğu yer: Bilinmiyor. 

Yayınlandığı yer: CIG 2046; Dumont-Homolle 357, 62. 

Tarih: Bilinmiyor. 

Εω/ζιμοj )Ονηζιθῶνηοj και_ Σρειηωνιj υ(περ ηοῦ υι(οῦ )Ον<η>ζιθῷνηοj Ἀ<ζ>κληπιῷ και_ (Τγει/αι. 

“Onesiphon oğlu Zosimos ve Treitones, oğulları Onesiphon için Asklepios ve 

Hygeia’ya (adak yaptılar).” 

 
ASKLEPĠOS ve TELESPHOROS GRUBU [Levha II, Resim 2] 

Adak yazıtı, heykel kaidesi. Yazıtlı kaidenin üzerinde bulunan heykel kırılarak kaybolmuştur. Ancak 

heykele ait olan sandaletli iki ayak, biri bilekten itibaren, diğeri ise sadece tabanıyla, piedestal’in 

üzerinde korunmuştur. Solunda bir de küçük bir çocuğun bileklerinden itibaren ayakları 

görülmektedir. Çocuğun ayakları çıplaktır. Erkek heykeline ait sağ ayağın biraz yakınında bir değnek 

izi kalıntısı da fark edilmektedir. 

Ölçüler: 21 x 15,5 x 45 cm.; HY: 11 cm. 

Bulunduğu yer: Tekirdağ Müzesi eski müdürü Orhan Uyanık tarafından Germeyan 

Köyü’nden (Apri) getirilmiştir. 

Korunduğu yer: Tekirdağ Müzesi, Env. No. 26. 

Yayınlandığı yer: Taşlıklıoğlu 1971, 75-78, no. 4,  

Tarih: MS 1.yüzyıl. 

Δυ(Xην Πρωηογε/νηj Ἀζκληπιῷ ι)hηh=ρι. Dumont-Homolle 357, 62. Z. Taşlıklıoğlu, Trakya’da 

Epigrafya Araştırmaları I1, İstanbul 1971, 75.Transkripsiyon ve çeviri: Taşlıklıoğlu, 1971:. 

“Protogenes, şifa verici Asklepios’a (bu eseri) adak olarak (ithaf etti)”. ι)ηηη/ρ (−h=ροj), “iyilik 

veren”, “iyileştirici” anlamında kullanılmaktadır. Burada sağlık tanrısı Asklepios’a sıfat olarak 

verilmiştir. Kaidenin üzerindeki erkek heykelinin Asklepios’a ait olabileceği kaidedeki yazıttan 

anlaşılmakla beraber, yanında duranın ise Asklepios’un çocuklarından biri olan Telesphoros’a ait 

olabileceği ileri sürülür. Taşlıklıoğlu, bu konuyla ilgili olarak G. Mendel’in bildirdiği İstanbul 

Arkeoloji Müzelerinde bulunan böyle bir heykel grubu örneğine dikkati çekmektedir. 

 
ASIA’LI BAKKHOS DERNEĞĠ 
Adak yazıtı. 

Ölçüler: Bilinmiyor. 

Bulunduğu yer: Perinthos 

Korunduğu yer: Bilinmiyor, Cyriacus tarafından üzerine şehir duvarlarının 

yapıldığı görülmüştür. 

Yayınlandığı yer: Cyriacus von Ancona 1444, (= Bodnar-Mitchell 1976, 22 Nr.13); Dumont 1876, 37 

Nr. 72c; Dumont-Homolle 1892, 382 Nr. 72c; Mommsen 1877, 236 Nr.4; IGRR I 787; Quandt 1912, 

242 Anm. 6; Stein 1920, 41 ff; Haench 1997, -237, Nr. 56. 

Tarih: MS 196-198.53 

Ἀγαθh=ι tυ/xη 2 υ(περ υ(γει/αj και_ νι/κη ηou= κυρι/- ου h(μῶν Αὐηοκρα/ηοροj κ(αι) αἰωνι/ου 

 Homeros’a göre (Il. II 731) Troia savaşında, yaralıları tedavi eden Makhaon ile Podaleirios 

Asklepios’un çocuklarıydı. Plastik sanatta da sonraki dönemlerde Asklepios’un yanında bu 

çocuklardan birini temsilen küçük bir çocuk heykelinin dikildiği görülmektedir. 

 

Yazıtta adı geçen vali Statilius Barbarus’un MS 196-198 yılları arasında Trakya valisi olduğu 

bilindiğinden yazıt bu tarihe verilmiştir (Sayar 1998,. 237). 

 διαμονh=j Λουκι/ου επηιμι/ου ε− 

βh/ροu Περηι/κανοj Ἀραβικοu= Ἀδια− 

 βηκιοu= και_ Μα/ρκου Αυ)ρηλι/ου Ἀnηω− 

νι/νου Και/ζαροj και_ ηοu= ζυμ− 

 πανηοj οι1κου και_ ι(ερa=j ζυγκλη/− 

ηου και_ δη/μου Περινθι/ων νεωκο/− 

 ρων, Μα=ρκοj 3Ωρου ηον ηελαμω=nα 

ηῷ Bακxει/ω| Ἀζιανῷν ε)κ ηῶν ι)δι/− 

 ων u(περ ηh=j ει)j αυ)ηον α)ει_ ηειμ=j 



και_ ευ)νοι/αj α)νε/θηκεν h(gεμο− 

 νευ)ονηοj ηαηιλι/ου Bαρβα/ρου, 

ι(ερομνημονοu=νηοj Pομπωνι/− 

 ου )Ηουζηινιανοu= και_ ἀρxιμυζηοu=ν− 

ηοj Μαcι/μου ηοu= Kλαυδι/ου, ι(ερα− 

 ηεu/ονηοj Δυ)ηυ/xουj )Δπικηh/ηου. 

εu)ηυxει=ηε  

 

“Efendimiz İmparator Lucius Septimius Severus Pertinax Arabicus Adiabenicus’un ve Marcus 

Aurelius Antonius Caesar’ın ve tüm hanedanının ve kutsal senatonun ve Perinthos halkının sağlığı ve 

muzaffer olması ve bekası için Horus’un oğlu Marcus, bu dikili taşı kendi imkânlarıyla onu koruyup 

gözettikleri için Asia’lı Bakkhus birliğine sunmak için yapmıştır; Vali Statilius Barbaros, 

Hieromnemon Pompeius Iustinianus, Claudius’un oğlu Archimystes Maximus ve Epiktetos’un oğlu 

Rahip Eutches’in yönetimi altında; çok yaşayın!”.  

 

Perinthos’ta ikamet eden Asia’lı Bacchus birliği için bu taşı diken Horus oğlu Marcus’un, babasının 

adından dolayı muhtemelen Mısır kökenli olduğu belirtilmiştir. Yazıtta geçen Hieromnemon 

sözcüğünde birlik içindeki bir görev değil, bir kamu görevi söz konusudur. Hieromnemon, 

Byzantion’un yüksek dereceli bir memurudur. Byzantion Septimius Severus’a karşı isyan ettiği için 

bir süre şehir olma haklarına el konulduğu için ve politik açıdan Perinthos’un yönetimi altına 

verildiği için, söz konusu zamanda Perinthoslular’ın yüksek dereceli memurları, yani 

“Hieromnemones” olarak adlandırıldıkları düşünülmüştür. 

 

 

 
BAKKHOS BĠRLĠĞĠ 
Adak yazıtı 

Ölçüler: Bilinmiyor. 

Bulunduğu yer: Perinthos. 

Korunduğu yer: Bilinmiyor; Cyriacus bu taşı “Bakire Meryem Kilisesi’nde sunağın 

sağ tarafında” diye kayda geçmiştir. 

Yayınlandığı yer: Kopya: Cyriacus von Ancona, 1444 (= Bodnar-Mitchell 1976, 31 

f. Nr. III a1 ve III a2); Dumont 1876, 38 Nr. 72 d = Dumont–Homolle 1892, 382 Nr. 

72d ve 396 Nr. 74; Mommsen 1877, 236 Nr. 5; Mordtmann 1878, 302; Kaibel 1879, 

211 Nr.1036 a; Schoell 1879, 179; Dieterich 1911 Nr. 72 ve 73; Kern 1922, 

61Testimonium 210; Robert 1946, 131 Anm.10; Nilsson 1975, 54 Anm. 49; Sayar 

1998, 237- 238, Nr. 57. 

Tarih: Bilinmiyor. 

[ Eu)ηυxει=ηε ] 

2 xρηζμοj ιβu/λλhj 

ε)παν δ )ο( bα/κxοj εu)α/ζαj πληγh/ζεηαι, 

4 ηο/ηε αi{μα και_ πu=ρ και_ κο/νιj μιγh/ζεηαι 

πε/λλιοj Δu)h/θιj α)ρxιβου/κολοj 

6 (Ζρακλει/δου )Αλεcα/νδρου α)ρxιμυζηοu=νηοj 

56 Sayar, )Αλε/cανδροj ζπει/ραρxοj 

8 )Αρριανοj )Αγαθι/α| 

(Ζρο/cενοj Μα/γνου 

10 Μηνο/θιλοj β / . 

“Selam olsun size! Sibylle’nin kehaneti: <Bacchus törenine katılan birine kutlama çığlıkları arasında 

vurulunca, kan, ateş ve toprak birbirine karışacaktır.> Spellios Euthi(o)s Archibukolos; 

Alexandros’un oğlu Archimysten Herakleides’in yönetimi altında; Speirarchos Alexandros; 

Agathias’ın oğlu Arrianos; Magnus’un oğlu Heroxenos; Menophilos’un oğlu Menophilos”. 

5. satırdaki βουκο/λοι dolayısıyla α/ρxιβου/κολοι kültün ünvanları, 6. Satırdaki α)ρxιμυ/ζηηj 

muhtemelen birliğin lideri, 7. satırdaki ζπει/ραρxοj birlikteki grupların lideri olarak belirtilmiştir. 



 

 
DĠONYSOS BĠRLĠĞĠ [Levha II, Resim 3-4] 
Adak yazıtı. 

Ölçüler: 127 x 55- 43 x 51- 41 cm; HY: 3 cm . 

Bulunduğu yer: Perinthos’un 5 km kuzey-batısında; Bağlar Deresi ile Yeni Çiftlik 

arasında. 

Korunduğu yer: Bilinmiyor. 

Yayınlandığı yer: Sayar 1997, 107-113; Sayar 1998, 426-427, Tafel LI Abb. 212- 

213, Nr. 313. 

Tarih: MS 212 yılından sonra. 

Αυ)ρ(h/λιοj) Λ?O? 

2 tει/μου Μου ΚΑΕΔ| 

4 ηον βω[μον] 

ε)κ {κ} ηw=ν 

6 ζπει/ραρxοj 

ΣΟ Λ?U?ΠΩΛ?I? 

8 ευ)ηυxw=j 

ζπει/ραρxοj kelimesi, Perinthos’ta bulunmuş olan başka bir adak yazıtında [Kat.no. 2.9] da 

geçmektedir. Sayar tarafından Dionysos (Bakkhos) Birliği’ndeki grubun lideri olabileceği öne sürülen 

ζπει/ραρxοj’un, çalışmamıza konu olan adak yazıtında [Kat.no.2.10] geçmesinden dolayı ve Sayar’ın, 

bu yazıtı “Dionysos Birliği” adıyla yayınlamasından61 dolayı çalışmamızda da bu katalog adıyla 

değerlendirilmiştir. 

DĠONYSOS KALLON 

Onurlandırma yazıtı, mermer, yukarıdan aşağı doğru hafifçe genişlemektedir, iki akroterlidir. Stelin 

üste yakın kısmında 16 x 34 cm ölçülerinde ve 2 cm derinliğinde kazılarak çukurlaştırılmış dikdörtgen 

bir alanın içinde kabartma olarak yapılmış bir sehpa ve bunun iki yanında ise yukarıya doğru birbirine 

kavuşur durumda birer hurma dalı vardır. Yine sağ tarafta iki zeytin dalından bükülmüş bir çelenk 

görülür. Bu tasvir bölümünün üst ve alt kısmında, üç satır üstte, dokuz satır alta gelecek şekilde oniki 

satır Grekçe yazıt bulunmaktadır. Taşlıklıoğlu, taşın genel durumunun iyi olduğundan ancak son iki 

satırının aşınmış olduğu için çözülmesinde zorluklar yaşandığını belirtmiştir. 

Ölçüler: 110 x 44-47 x 12 cm; HY:1.5-2 cm. 

Bulunduğu yer: 1942 yılı Rhegion kazıları sırasında Akif Soğuksu’nun çiftliğinde 

bulunmuştur. 

Korunduğu yer: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Env. No: 4796. 

Yayınlandığı yer: Taşlıklıoğlu 1959, 551- 555, no 1; Robert 1946, 156; Robert 

1955, 18; Robert 1960, 167/8, no. 215; SEG 18, 279; IK Byzantion 30. 

Tarih: MS 1. yüzyıl sonları. 

α)γαθῇΣυ/xh=|. 

)Δπι_ ι(ερομνα/μονοj 

Γομιηιανοῦ Και/ζαροj 

( iki çelenk kabartması) 

εβαζηοῦ Γερμανικοῦ 

ηο_ ε,/ μηνοj Βοζπορi/ου 

οι( μυ/ζηαι Γιονυ/ζου 

Κa/llwnoj ε)ηει/μηζαν 

ηον ευ)εργε/ηην ε(αυηῶν 

και_ γυμναζι/αρxον (Ροῦ− 

θον Γιοδw/ρου Fιλοκηε− 

ρh/αj γυμναζιαρxh/ζαν− 

ηα πολυηελῶj και_ καλῶj. 

 



“Domitianus Caesar Augustus Germanicus 5. Hieromnemon’luğunu ifade ettiği yılın Bosporios 

ayında, Dionysos Kallon mysterlerine (ayinlerine) katılan cemiyet üyeleri, kendi euerget’leri ve 

gymnasiarkh olmuş olan philokterea (phyle’sine mensup) Diodororus’un oğlu Rufus’u, gymnasiarkh 

vazifesini doğru ve cömert bir şekilde yerine getirdiği, onurlandırmışlardır” 

 

1940-1941 yılları arasında Arif Müfid Mansel ile Arkeoloji Müzeleri Müdürü Aziz Ogan’ın 

başkanlığında Türk Tarih Kurumu adına yapılan Rhegion kazısı sırasında, Akif Soğuksu’nun 

çiftliğinde, toprak altında, toplu halde bulunan altı adet stelden birisidir ve diğerleriyle birlikte halen 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde korunmaktadır. Bu steller çiftlikte yapılan bir bina kazısı sırasında 

işçiler tarafından 3-4 m.derinlikte bulunmuş, daha sonra Akif Soğuksu tarafından Müzeye teslim 

edilmişlerdir. Altı adet stelin de, Dionysos Kallon için yapılmakta olan ayinlere katılan cemiyet 

üyeleri tarafından, yaşadıkları yerin ileri gelenlerinden bazılarının, üyesi oldukları cemiyete yaptıkları 

büyük hizmetlerinden dolayı onurlandırıldıkları yazılıdır. Yazıtlarda, bu şahısların hangi şehrin 

vatandaşları olduğuyla ilgili kesin bir bilgi yoktur. Taşlıklıoğlu tanrıya verilmiş olan bu sıfatla daha 

önce hiç karşılaşılmadığını ve Dionysos’a verilen sıfatlarda da bir benzeri olmadığını belirtilmiştir. 

Rhegion yazıtlarının içeriğine bakıldığında, yazıtlarda geçen ι(ερευj, α)ρxιερευ)j, ι(εροποιj ve 

ι(ερομνη/μων’luk gibi bazı kavramlar bulunmaktadır; ι(εροποιοj ve ι(ερομνη/μων’luk gibi dini 

görevler birçok Grek şehirlerinde dini emirleri yerine getirmekle yükümlü bir takım din adamlarının 

yapmış olduğu görevlerdir. Hieropoios’ların görevlerinden biri rahiplerle işbirliği yapmak, tapınağın 

idaresiyle meşgul olmaktır. Bir başka görevleriyse her yıl yeni seçilen dini memurluklarıdır. Bu 

memurlar Tanrının onuruna düzenlenen dini törenleri idare ederler, ayrıca kurban törenlerine eşlik 

ederlerdi. Hieromnemon’luk görevi ise yarı siyasi yarı dini özellikte olup, Konfederasyon 

halinde birleşmiş olan Grek sitelerinin gönderdikleri görevlilerin yaptıkları toplantılara katılırlar ve bir 

yıl için seçilirlerdi.68 Hieromnemon’luk görevi önceleri tapınağın idaresini yerine getirip, servetini 

korumakla sınırlıyken, sonradan özellikle bazı şehirlerde; örneğin Byzantion ve Rhegion’da, 

Rhodos’ta bir nevi şehir memurluğu durumundaydı. Romalılar döneminde tapınağın para işlerinin 

idaresi rahip ya da başrahipler değil, hieropoios’lar tarafından yürütülmüştür. Bazı yerlerde bu görev, 

tapınağın rahiplik görevini üstüne almak, tanrı ve tanrıçanın onuruna düzenlenen şenliklerin bütün 

masraflarını üstüne almak demektir. Diğer Rhegion yazıtında [Kat. no. 2.36] Dionysos oğlu 

Dionysos’un yirmibirinci defa hieropoios’luk yaptığı ve bu görevlerin bir keresi hariç yirmisini, 

masraf kendisine ait olmak üzere yürüttüğü bilinmektedir. Taşlıklıoğlu, Romalılardan önceki 

dönemlerdeki tapınak görevlileri ile Roma dönemindekileri karşılaştırmaktadır: Buna göre Romalılar 

eski sistemi tamamıyla değiştirmişlerdir; artık başrahip ya da rahibe rastlanmazken, artık tapınağın 

işleri hieropoios’lar tarafından idare edilmektedir ve her yıl yeni birisi göreve gelmektedir. Roma 

döneminde gerçekte dini görevler yıllık olup, ancak özel durumlarda iki yıl üst üste aynı göreve izin 

verilmektedir. Bu nedenle yazıtlarda genel olarak birinci, ikinci, üçüncü v.s. diye yazılmıştır. Bu 

sayılar Rhegion yazıtlarında geçmektedir. Bu çalışmamızda fiş adı “Dionysos Kallon” olarak geçen iki 

Rhegion yazıtında da [Kat.no.2.11 ve 2.12] cümlesinde İmparator Domitianus’un beşinci kere 

hieromnemonluk görevini kendi bütçesinden, yani kendine ait tapınağın veznesinden ödemeyi üstüne 

aldığı belirtilmektedir. 

 
THEOS HYPSĠSTOS 
Adak yazıtı, beyaz mermerden yapılmış126 küçük heykel kaidesi. 

Ölçüler: 14 x 10 x 8 cm. 

Bulunduğu yer: Perinthos. 

Korunduğu yer: Bilinmiyor; bir zamanlar Silivri’deki Stamulis koleksiyonu. 

Yayınlandığı yer: Seure 1900, 161, Nr. 1, Sayar 1998, 229, Nr. 47. 

Tarih: MÖ 3.-2.yüzyıl. 

Qεw=? (Τ− 

2 ψι/ζηω| 

αβει= 

4 να δw=ρον127 

“Sabina (bunu) en büyük Tanrıya armağan etti”. 

THEOS HYPSĠSTOS [Levha XI, Resim 21] 



Adak yazıtı. 

Kireçtaşından kare bir sunak, oyuk alanın merkezinde Zeus yeralmakta; sunağın sol tarafında bulunan 

kabartma, çimento döküldüğü için kapanmış, ayrıca yazıtın sol kısmı da tahribata uğramıştır. 

Üzerindeki kabartmanın daha sonra beton ile kapatılması nedeniyle çok tahrip olmasına rağmen, 

burada sağ tarafta ayakta duran giyimli bir erkek figürü seçilebilmektedir. Bu büyük bir olasılıkla 

adakta bulunulan tanrının kabartmasıydı. Yazıtın ilk satırı kabartma üstündedir. Yazıtın sonraki dört 

satırının baş tarafları kırılmıştır. 

Ölçüler: 128 x 36 x 39 cm. HY: 5 cm. 

Bulunduğu yer: Bilinmiyor. 

Sayar, 1998: 229./ Sayar, 1998: 229./M.H.Sayar (1997): “Doğu Trakya’da Epigrafya ve Tarihi 

Coğrafya Araştırmaları 1995” XIV. AST, Cilt: 1, 109.57 

Korunduğu yer: Perinthos’un doğusunda Değirmenköy’ün (Selymbria-İstanbul) eski yerleşmesindeki 

metruk Rum kilise binasının köşesine yerleştirilmiş durumda bulunmuştur. 

Yayınlandığı yer: Sayar 1991; Sayar 1997, 109; Sayar 1998, Tafel L, Abb. 208, 418, Nr. 302. 

Tarih: Bilinmiyor. 

− − − Δ? Η? Ω? Ν? 

Kabartmanın altında: 

2 [ − − ] ωνιj 

[θ]εw=| (Τψι/− 

[ζηw|] ευ)xαρ− 

[ιζη]η/ρια. 129 

“………en yüce olan Tanrı Hypsistos’a teşekkür etti”. 

Yazıttan bu eserin, Roma İmparatorluk Döneminde Hypsistos isimli tanrıya adanmış olduğu anlaşılır. 

Kabartmasında ayakta tasvir edilmiş olan tanrının, Trakya’daki diğer adak buluntularında görülen 

Zeus kabartmalarına çok benzemesi, burada tanrının görünümünün Zeus ile özdeşleştirildiğini, ancak 

yazıtta adından Theos Hypsistos olarak sözedildiği belirtilmiştir. 

 
TYKHE 
Onurlandırma yazıtı, heykel kaidesi. 

Ölçüler: Bilinmiyor. 

Bulunduğu yer: Perinthos'a 15. yüzyılda gelen Anconalı tüccar Cyriacus tarafından havarilerden 

Johannes için yaptırılmış olan kilisede görülerek kopye edildiği bilinen ancak o zamandan beri kayıp 

olduğu bilinen eser, 1988 yılında Perinthos akropolünde bir tatil sitesi inşaatının temel kazısında 

ortaya çıkarılmıştır.133 

Korunduğu yer: Tekirdağ Arkeoloji Müzesi (?). 

Yayınlandığı yer: Sayar 1993 158; Sayar 1998, 211, no. 27. 

Tarih: MS 2.yüzyıl. 

)Αγαθh=ι Συ/x[ηι] 

2 h( βουλh_ και_ ο( δh=μοj 

ε)ηει/μηζεν Πο/(πλιον) Αi1λιον 

4 (Αρποκραηι/wνα ηον και_ 

Προ)κλον ηον ηο_ Συxαι=ον 

6 καηαζκευα/ζανηα. )Αλεcαν− 

δρει=j οι( πραgμαηευο/μενοι 

8 )εν Περι/νθw| ηον α)νδρια/νηα 

α)νε/ζηhζαν ηειμh=j xα/ριν 134 

“Uğurlu Olsun 

133 M.H.Sayar, “Doğu Trakya’da Epigrafya ve Tarihi Coğrafya Araştırmaları 1992” X. AST, Ankara 

1993, 158. 134 Sayar, 1998: 211.60 

 

Meclis ve Halk, Publius Aelius Harpokration’u Tykhe tapınağı yaptırdığından dolayı onurlandırdılar. 

Aleksandria’dan Perinthos’a gelen tüccarlar ise Tykhe heykelini diktiler”. 

 

Yazıtta, Perinthos kentine “Tykhe” tapınağı yaptıran Publius Aelius Harpokration’un kentin yerel 

yönetimi organlarınca onurlandırılmasına karar verildiğinden bahsediliyor ve bu onur kaidesi 



üzerindeki heykelin de Perinthos’a Mısır’ın İskenderiye kentinden göç etmiş olan tüccarlar tarafından 

bu onur kaidesinin üstündeki heykelin dikildiğinden sözedilmektedir. Onurlandınlan kişinin bir Mısır 

tanrısı olan Harpokrates'in adından türetilme Harpokration ismi taşıması onun da İskenderiye kökenli 

bir tüccar olduğunu göstermektedir. Mısır kökenli tüccarların Perinthos'a gelmeleri büyük bir olasılıkla 

Perinthos'un M.O. 3. Yüzyılda Ptolemaioslar'ın egemenliği altında bulunduğu döneme rastlamaktadır. 

Bu buluntunun, ilçe merkezde Belediye parkında toplanmış olan eserler arasında bulunan heykelin 

kaidesi olduğu belirtilmiştir. 

 
ZEUS KOMATĠKOS 

Adak yazıtı, mavi mermerden. 

Ölçüler: 32 x 45 x 8. 

Bulunduğu yer: Terkos- İstanbul. 

Korunduğu yer: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Env. No. 4725. 

Yayınlandığı yer: SEG 15, 425; IK Byzantion 23. 

Tarih: MS 1.-2. yüzyıl. 

1 αυ)ηῶν και_ ηοῖj κωμη/ηαιj: ηῷ Γει_ ηῷ Κωμηηικῶν 

πολλα/κιj ηαu/ρουj υ(ποζxομε/νου: ε1ηι δε_ και_ ε)− 

F ) ε3ηοj κα)γω_ ευ)cα(μενοj υ(περ ηῆj κω/μη<j> Γελ− 

κανῶν ευ)xαριζηη/ριον: α)νε/θηκα: Γει_ Κωμαη[ικῷ].140 

“ Kometai’lı köylülere birçok kez söz verdiğim üzere boğaları, Delkos’un köyü 

için Zeus Komatikos’a sunduğumu söylemiş bulunuyorum”.139 IK Byzantion 22. 140 IK Byzantion  

 
ZEUS LOPHEĠTES 

Adak yazıtı. Yazıtın üzerinde bulunduğu yer tanımlanmamıştır. 

Ölçüler: Bilinmiyor. 

Bulunduğu yer: Perinthos. 

Korunduğu yer: Bilinmiyor. 

Yayınlandığı yer: Baumeister (1854), 392 Nr. 15; Hiller von Gaertringen 1906, 565 

Nr. 15; Sayar 1998, 229- 230, Nr. 48. 

Tarih: MS 1.-2. yüzyıl. 

Γιι_ Λοθει/ηh| 

υ(περ Ου)[a]ηι− 

νι/ου Καλιμα/− 

xου οι/ θι/λοi και_ 

5 οι)κιακοι_ ευ)xη/ν.141 

 

“Vitinius Kallimakhos adına arkadaşları ve hanedanı, adaklarını gerçekleştirmek üzere Zeus 

Lophites’e (adamışlardır)”. 

 
ZEUS LOPHEĠTES 

Adak yazıtı, dört köşeli mermer kaide. 

Ölçüler: 51 x 21 x 19 cm; HY: 1, 5- 2 cm (ön), 2- 3 cm (arka). 

Bulunduğu yer: Perinthos’un 19 km. kuzeydoğusunda Köprüce köyünde Kalinka 

tarafından 1896 yılında kayda alınmıştır. Tam yeri bilinmiyor. 

Korunduğu yer: Bilinmiyor. 

Yayınlandığı yer: Kalinka 1896, 67f.; IGRR I, 782; Rajak-Noy 1993, 92; Sayar 

1998, 230-232 ; Nr. 49. 

Tarih: MS 1.-2. yüzyıl.Yazıt, harf karakterine göre Kalinka tarafından MS. 1. yüzyılın başlarına 

tarihlenmiştir (Kalinka 1896, 67). 

 

Ön Taraf 

[ − − − − − − − − − − − ] 

[ο(] διοικηηhj κα[ι))] 

2 [μᾶ]ρκοj πομπη/ι[οj] 

[κ]ωμικοj κω[μικοῦ  ] 



4 [υι]οj ηον βω− 

[μ]ον ηῆ| ζυνα/γω− 

5 [γ]ῆηῶν κουρε/ω− 

[ν π]ερι/ αρxιζυνα/γ− 

8 [ωγ]ον Γ. )Ηουλιον 

[ο] υ/α/λενηα δῶ − 

10 [ρ]ον α)ποκα/ηε/ζηη− 

[ζα]ν και/ ηον ηο/πο[ν] 

12 [παρεζ]143 

 

“(adı bilinmiyor) hakimi ve Comicus’un oğlu Marcus Pompeius Comicus, Berberler Birliği adına 

Obmann Gaius Iulius Valens yönetiminde bu sunağı (altar) Tanrıya sunmak için yaptırmış ve bu yeri 

düzenlemiştir”. 

 

 

Arka Taraf 

Γιι_ Λοθει/ηη Δ[υ)]− 

δι/ων Fιλλυ=δ[οj] 

ι(ερευj νε/οιj [α]υ) 

[ρα]ρι/οιj (?) δῶρον.144 

143 Sayar 1998, 230-232, Nr. 49. 

144 Sayar, 1998 230-232, Nr.49. 
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“Rahip Eudion, (bunu) genç kuyumcular birliği adına Zeus Lophites’e armağan olarak (yapmıştır)”. 

 

νε/οι αυ)ρα/ριοι’larda sözü edilen, muhtemelen daha yeni olan αυ)ρα/ριοι birliğidir. Rahibin sunağı 

νε/οι αυ)ρα/ριοι’lara armağan olarak sunmuş olması ilginçtir. Belki de kuyumcular, mesleklerinin 

ürünlerini Zeus Lophites’e vakfetmişlerdir.  

 
ZEUS SERAPĠS 

Altın amulet 

Ölçüler: 0,05 x 0,024 x 0,05 cm.; HY: 0,03 cm. 

Bulunduğu yer: Tekirdağ’da, batı şehir duvarlarının olduğu yerde bir lahit içerisinde 

bulunmuştur. 

Korunduğu yer: Tekirdağ Müzesi; Env.no.753. 

Yayınlandığı yer: Kopya ve Foto: Sayar 1980; SEG 48. 906 (p. 271); Sayar 1998, 

226, Nr. 43. 

Tarih: MS 1.-2 yüzyıl ει{j 2 Εευj 

ε/ρα− 4 πιj 

 

“ Zeus Serapis’e…”  

 
ZEUS SERAPĠS VE ZEUS AĠTHRĠOS 

Adak yazıtı. 

Ölçüler: Bilinmiyor. 

Bulunduğu yer: Byzantion (İstanbul). 

Korunduğu yer: Bilinmiyor. 

Yayınlandığı yer: Mendel 1914, 838; IK Byzantion 19. 

Tarih: MÖ ca. 1. yüzyıl ? 

Kabartma üstü1 ε)πι_ ι(ερομνα/μονοj νν Γιοj ερα/− 

πιδοj Λου/κιοj Μο/λιοj Σε/ρηιοj ευ)cα/μεnοj 

μεηα_ ηῶν ι)δι/ων ζυνγενε/ων Γιεı _ Αι)θρι/ω| 

α)νε/θηκεν ηον ηελαμῶνα κωμα/ηαιj,146 

........................................................................ 



“Zeus Serapis’in hieromnemon’luk yaptığı (yılda) Lukios Molios Tertios, ailesiyle birlikte bizzat kendi 

imkanlarıyla bu adağı Zeus Aithrios’a sundu,..........”. 

 
ZEUS SOTER ve ATHENA N(E)ĠKEPHOROS [Levha XIII, Resim 23] 

Adak yazıtı, dikdörtgen biçimli. 

Ölçüler: 23 x 15 x 7 cm. HY: 1-2 cm. 

Bulunduğu yer: Tekirdağ. 

Korunduğu yer: B. Şakir Taner evi. 

Yayınlandığı yer: Taşlıklıoğlu 1971, 227- 228, No. 2,. 

Tarih: MÖ 3. yüzyıl. 

(Τπερ βαζιλε/ωj Μοζηιδοj Γλαυ−  Yazıt 15 satırdır. [IK Byzantion 19] 

68 κι/αj Εωηα Βειζανθη− νοj Ἀρηε/μων Ἀρηε/− μωνοj Ἀπαμευj Γι− ι_ ωηh=ρι και_ Ἀθhνa=(ι) 

Νεικηθο/ρωι. 

 

“Zota’nın oğlu Bisantheli Glaukias ile Artemon’un oğlu Apameia’lı Artemon, kral Mostis namına bu 

anıtı Zeus Soter ile Athena Neikephoros için yaptırdılar”. 

 

Taşlıklıoğlu, yazıtta adı geçen kral Mostis’in bir Trak ismi olduğunu, ancak bu isimde bir kral adı 

bilinmediğini ve bu isimle ilk defa karşılaşıldığını belirtmiştir. 

 

, 

 

 

 

 
ZEUS SOTER ve ATHENA NĠKEPHOROS ve APOLLON PYTHON 

Adak yazıtı, mermer plaka 

Ölçüler: 44 x 22 cm. HY.: 1.5 cm. 

Bulunduğu yer: Barbaros-Tekirdağ. 

Korunduğu yer: Bilinmiyor. 

Yayınlandığı yer: Seure BCH 24 (1900) 165, no. 8; Steine-Wege 1999, 245,1 ;Kalinka 1926, 151, 87; 

JÖAI 23 (1926) Bbl., 151, 87 

Tarih: MÖ 197-158. υ(περ βαζιλε/ωj Δυ)με/νου ζωηῆροj και_ ευ)εργε/ηου και_ κηι/ζηου ηῆj πο/− 

 Transkripsiyon ve çeviri: Taşlıklıoğlu, 1971: 227-228. 

 Taşlıklıoğlu,1971:227-228.69 5 λεωj, και_ ηῶν α)δελ− θῶν αυ)ηοῦ, και_ βα− ζιλι/ζζhj 

ηραηονι/− κhj Γιο/δωρο[j] Ἀρριδαι/ου Γιι% [ω]− 10 ηῆρι και_ Ἀθην[ ᾶι] Νικηθο/ρωι κ[αι] 

)Απο/λλωνι Πυ[θι/ωι]. 

 

“Kral Eumenes, kendi kardeşlerinin ve Stratonikeia’lı Kraliçe Diodoros Arridaios’un adına şehri 

kuran ve kurtaran, Zeus Soter, Athena Nikephoros ve Apollon Pytheus için (adakta bulundu)”. 

 
ZEUS VE TANRIÇA ROMA [Levha XIII, Resim 24] 

Onurlandırma yazıtı, bir heykel kaidesi. 

Ölçüler: 126 x 60- 48 x 60-48 cm., HY: 2,6 cm. 

Bulunduğu yer: Ainos .(Enez Belediye Bahçesi çalışmalarında bulunmuştur.) 

Korunduğu yer: Enez Belediye Bahçesi. 

Yayınlandığı yer: Taşlıklıoğlu 1971, 3- 4, No. 1. 

Tarih: Bilinmiyor. 

(Ζ Γερουζι/α 

Σον ι(ερh= ηοu= Γιοj και_ 

ηh=j (Ρω/μηj )Αθηνο/δω− 

ρον )Απολλωνι/δα Περ− 
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[ινθι/ου] θιλοηιμηζα/με− 

νον ει)j ηhν ι(εραν γερου− 



ζι/αν θιλοηειμι/αιj και_ 

διηνεκωj και_ α)θθο/νωj 

δαψιλευζα/μενον ει/j 

αυ)ηhν πα/ζhj ηh=j α)ρεηh=j 

και_ ευ)νοι/αj ε3νεκεν. 

 

“Zeus’un ve (Tanrıça) Roma’nın rahibi Perinthos’lu Apollonides oğlu Athenodoros, mukaddes 

İhtiyarlar Meclisi uğruna, karşılık beklemeden ve bıkıp usanmadan cömertçe, kendini vermiştir. İşte 

bu zatı, adı geçen meclis böyle bir hamiyetperverliğinden ve yüksek vasıflarından dolayı 

onurlandırdı”  

 
ZEUS ZBELSURDOS 

Yazıtın üzerinde durduğu parça yok. 

Ölçüler: Bilinmiyor. 

Bulunduğu yer: Perinthos. 

Yayınlandığı yer: Kopya; Cyriacus von Ancona (1444); a (= Bodnar–Mitchell 1976, 23 Nr. 14) ; 

Borghesi 1864, 274; Dumont 1876, 36 Nr.72a = Dumont-Homolle 1892, 381 Nr.7 2 a; Mordtmann 

1878, 301; IGRR I, 781; Stein 1920, 8; Sayar 1998, 226- 228, Nr. 44. 

Tarih: MS 88-90. 

Γιι_ Εβελζου/ρδω=| 

2 Αυ)ηοκρα/ηορι Και/ζαρι Γομιηια− 

νω=| εβαζηω=| Γερμανικω=|, ηο_ ιδ / 

149 Transkripsiyon ve çeviri: Taşlıklıoğlu, 1971: 3-4, no.1. 
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4 υ(πα/ηω| ε)πιηροπευ/ονηοj θρα/|κhj 

Κ(οι^νηου ) Ου)εηηιδι/ου Βα/ζζου, Σι. Κλαυ/- 

6 διοj εβαζηοu= α)πελευ/θεροj 

Εηνα=<j>, ηριη/ραρxοj κλα/ζζηj Περιν 

8 θι/αj ζυν Κλαυδι/οιj Σι. υι(οιj Κυρει/να 

Μαcι/μω| , αβι/νω| , Λου/πω|, Φου− 

9 ηου/ρω?, ηε/κνοιj ι)δι/οιj, πρw=ηοj 

καθιε/ρωζεν. 

 

“Ulu Zeus Zbelsurdos’a ve İmparator Caesar Domitianus Sebastius’a, dördüncü kez Trakya Valiliği 

yapan Quintus Vettidius Bassus’un yönetimi altında Zenas Claudius Sebastius, Perinthos Filosu’nun 

kaptanı Claudius ile beraber, hekim Kureinos Maksimus, Sabina, Lupus, Phutoros ve çocukları kendi 

imkanlarıyla ilk sunularını yaptılar”. 
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