
 

 

w w w . l i b r i d e r g i . o r g  
 

 

 
Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi 

Journal of Book Notices, Reviews and Translations 
 

 

 

SAYI V (2019) 

  

Kibyra’dan Yeni Onurlandırma Yazıtları 

Elif ALTEN GÜLER 

 
 

 
Libri: Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi’nde bulunan içeriklerin tümü kullanıcılara açık, 
serbestçe/ücretsiz “açık erişimli” bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin 
almaksızın, dergideki kitap tanıtımlarını, eleştirileri ve çevirileri tam metin olarak okuyabilir, 
indirebilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve kaynak göstererek bağlantı verebilir. 

Libri, uluslararası hakemli elektronik (online) bir dergi olup değerlendirme süreci biten 
kitap tanıtımları, eleştiriler ve çeviriler derginin web sitesinde (libridergi.org) yıl boyunca 
ilgili sayının içinde (Sayı V: Ocak-Aralık 2019) yayımlanır. Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı 
tamamlanır. 

Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 

 

 

Atıf Düzeni E. Alten-Güler, “Kibyra’dan Yeni Onurlandırma Yazıtları”. Libri V (2019) 335-340. 

 

Geliş Tarihi: 20.12.2019 | Kabul Tarihi: 27.12.2019 

Elektronik Yayın Tarihi: 30.12.2019 

 

Editörya: Phaselis Research Project  
www.libridergi.org 
 



 

 
 
 
 

Kibyra’dan Yeni Onurlandırma Yazıtları 

New Honorary Inscriptions from Cibyra 

Elif ALTEN GÜLER ∗ 

Öz: Bu makalede, Kibyra kazılarından ele geçen Kaesareia Kibyralılarına ait iki, bir yazıt fragmanı ve bir Flavius 
Krateros’un eşi Flavia Tata için yapılan onurlandırma yazıtları tanıtılacaktır. Yazıtlardan ilki kentin önde gelen 
kişilerinden asiarkhes ve başrahip Fl. Krateros’un eşi için yaptığı onurlandırma yazıtıdır. İkincisi ise, elimize 
onurlandırma ifadesinin geçtiği fragman kalmış ve bu yazıta öneriler sunulmuştur. Kaesareia Kibyralılarının 
kentinin agoranomos’luk yapan bir kişi? için onurlandırma yaptırdığı yazılı olan malzeme ise üçüncüsüdür. 
Son yazıt ise Kaesareia Kibyralılarının danışma ve halk meclisinin onurlandırmasıdır. 

Anahtar sözcükler: Kibyra, Onurlandırma Yazıtları, Roma Dönemi   

Abstract: In this study, two inscriptions belonged to Caesareia Cibyratis, a fragment and honorary 
inscription for Flavia Tata, wife of Flavius Craterus, recovered in Cibyra excavations. The first of the 
inscriptions is for the wife of Fl. Craterus, asiarch and high priest among the luminaries of city. Second 
one, a fragment with the expression of honor and suggestions are put forward regarding it. The third 
inscription is that the city of Caesareia Cibyratis honor a person who served as agoranomia (?) The last 
one is the honor of the advisory and people’s assembly of the Caesareia Kibyratis. 

Keywords: Cibyra, Honorary Inscriptions, Roman Period 

Giriş 
MS I. yüzyılda yaşamış olan Plinius Maior’un (nat. XXXIV. 9. 17) dediği gibi  rekabetin en medeni 
hali (humanissima ambitio) olan onurlandırma, tarih boyunca hatırasını yad etme, halk ya da 
kent için yapılanları duyurma şeklinde heykel dikerek/çelenk sunarak ve meclisin uygun gördüğü 
onursal unvanlarla yapılan bir övgü çeşididir. Dion Khrysostomos (Ora. 77/78) ise, daha fazla 
onurlandırılmanın itibar meselesi haline gelerek övgüye layık olmanın zamanla kıskançlık 
unsurunu da yerleştirdiğini vurgulamaktadır. Plutarkhos (Mor. 819F) ise onurseverliğin hırstan 
daha gösterişli olmasına rağmen devlet merciinde onurseverliğin daha zararlı olduğunu vurgu-
lamıştır.  

Tarih boyunca onurlandırma şekilleri farklılık gösterek ithaf, heykel dikerek, dinsel, sportif, 
şahsi ve dekret içerikli metinlerde yer almışlardır. Kibyra kentinde ise bu zamana kadar ele geçen 
yazıtlarda imparator onurlandırmaları arasında ithaf şeklinde 6 adet1 , heykel dikerek ise 3 adet2 
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(12 no’lu yazıt Kaisareia Kibyralılarının kentinin imparatoru onurlandırması); dekretler içerisinde 
yer alan onurlandırmalar (bağış, elçilik, görev vb.) 5 adet3, dini içerikli onurlandırmalar tek başlık 
altında Troilos oğlu Marsyas için 5 adet4, halk meclisi (ὁ δῆμος) tarafından yapılan 
onurlandırmalar 15 adet5, danışma ve halk meclisinin (Καισαρέων Κιβυρατῶν ἡ βουλὴ καὶ ὁ 
δῆμος) bir arada yaptığı onurlandırmalar 2 adet6, halk meclisi ve kentte yer alan Romalı 
tüccarların (ὁ δῆμος καὶ οἱ ἐνταῦθα πραγματευόμενοι Ῥωμαῖοι) yaptığı onurlandırmalar 15 
adet7, özel şahısların yaptığı onurlandırmalar 11 adet8, yazıtın başlangıcında kimin onurlandırdığı 
kısmının kayıp olduğu yazıtlar 2 adet9 ve son olarak fragman şeklinde günümüze ulaşan, 
dolayısıyla kimin kimi onurlandırdığı belli olmayan ancak bahşedilen onurların ya da ödüllerin 
anlaşılabildiği/okunabildiği parçalardan ele geçenler arasında 3 adet10 onurlandırma bulunmak-
tadır.  

Bu makalede ise tanıtılacak olan 4 yazıtın birisi özel bir şahsın eşi için yaptığı onurlandırma 
yazıtı iken, ikincisi yazıt fragmanı olup kimin kimi hangi şekilde onurlandırdığının belli olmadığı bir 
yazıta aittir. Bu yazıta – Kibyra kentinin danışma ve halk meclisinin onurlandırmış olabileceği ya da 
kent ismi geçmeden sadece danışma ve halk meclisinin yer alabileceği– önerisi getirilmiştir. 
üçüncü yazıt Kaisareia Kibyralılarının kentinin kimi onurlandırdığı belli olmayan ancak str. 1’de 
kazınmış kısımdan dativus halinde bir kelimenin son hecesinin isim olma ihtimali taşın üzerindeki 
kazınmadan anlaşılmaktadır. Son yazıt ise Kaisareia Kibyralılarının danışma ve halk meclisinin kimi 
onurlandırdığına dair bir verinin bulunmadığı üç satırlık yazıt burada tanıtılacaktır.  

1. Fl. Krateros’un eşi Flavia Tata için onurlandırma  
Mermerden yapılmış olan malzeme 2011 yılında 
Sütunlu Cadde Batı Stoa’nın yedi nolu dükkan 
girişinin önünde bulunmuştur. Beş satırlık yazıtın 
üst kısmı kyma reversa profilli olup ilk satır profil 
alınlığına kazınmıştır. Diğer dört satırı ise yazıt 
taşıyıcısının gövdesinde bulunmaktadır. Yazıtın alt 
kısmı olmamakla birlikte şu an sütunlu caddedeki 
geç dönem devşirme havuzunun arka kısmında 
ters şekilde durmaktadır. İkincil kullanımı olan bu 
bloğun üzerine silindirik bir sütun oturtulmuştur. 
Oldukça iyi korunmuş olan yazıtın tamamı okun-
maktadır (Figs. 1-2) 

Ölçüler: yük.: 0.325 m; gen.: 0.595 profil: 0.74 m; 
der.: 0.53-0.68 m; harf yük.: 0.025-0.03 m. 

Tarih: ca. MS II. yüzyılın sonu. 

                                                                        
2     IKibyra 10-12.  
3     IKibyra 19, 43, 62-64. 
4  IKibyra 44A-E.  
5  IKibyra 36-41; 42 a-e; Meier 2019, 67 no. 6; 68-74 nos. 8-9; 75-76 no. 11 
6  IKibyra 45-46.  
7  IKibyra 47-61.  
8  IKibyra 67; 69-74; Meier 2019, 63-66 nos. 4-5; 67-68 no. 7; 74-75 no. 10.  
9  IKibyra 65-66.  
10  IKibyra 75-77.  
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ὁ δῆμος vacat ἐτείμησε 

2 Φλαουΐαν Τάταν, θυγατέρα 

 Κλαυδίου Νεάρχου, γυναῖκα 

4 δὲ Φλαουΐου Κρατέρου, 

 ἁγνὴν φίλανδρον ἡρωΐδα. 

 Halk Meclisi,  
Claudius Nearkhos’un kızı,  

Flavius Krateros’un ise eşi olan,  
kocasını seven aziz merhume11  

Flavia Tata’yı onurlandırdı. 

Tata ismi kentte önceden kayıt altına 
alınmasına (IKibyra 238; Meier 2019, 
75-76) karşın Flavia Tata şeklinde ilk 
kez kaydedilmektedir. Flavia Tata’nın 
babası Claudius Nearkhos12 ismine de 
ilk kez rastlanırken kentten Nearkhos 
ismine sahip kişiler bilinmektedir13. 
Yazıtta Fl. Tata’nın eşi olan Flavius 
Krateros ise IKibyra 40 ve 63’ten 
bilinmektedir. Ancak daha önce eşine 
ve eşinin soyuna dair bilgi 
bulunmaktaydı. Bu sebeple bu yazıt 
eşinin adını ve soyunu belirtmesi 

açısından önemlidir. Söz konusu 40 nolu yazıt, içerdiği yıl ve grammateus bilgisi sayesinde MS 
170 yılına tarihlenmektedir. Ayrıca Fl. Krateros’un, 63 nolu yazıttan, iki kez asiarkhes ve pontifex 
maximus olarak belirtilmesi onun kentin önde gelen kişileri arasında yer aldığını belirtmektedir. 
IKibyra 40’tan Flavius Krateros’un14 soyuna ilişkin geniş bir jenerasyon bilgisi edinebilinirken 
buradaki yazıtla birlikte Fl. Krateros’un eşine dair boşluk doldurulabilmektedir.  

S. Kılıç-Arslan (2018, 510-511) IKibyra 64 nolu yazıtta T. Corsten’in tamamladığı Flavius 
Krateros önerisinin aksine bu tamamlamanın yanlış olduğunu kentten daha önce bilinen 
Krateros’un babasının Ksouamoas olarak geçtiğini belirtmektedir. Yazıtta, T. Corsten’in 
tamamlamasının aksine bir μ harfinin şüpheli de olsa okunduğunu öne sürmektedir. Bu sebeple 
Flavius yerine [Ksoua]moas olarak bir tamamlama önerisinde (2 Κρά[τερον Ξο(?)υα]μοου 
Κρα|τέρου) bulunmuştur. Zira yukarıdaki yazıtta Flavius Krateros ismi ve oğul Krateros ismi 
açıkken bu durum Corsten’in tamamlamasını doğrular niteliktedir. IKibyra 6415 nolu yazıtta ise 
eksik kısma Flavius ismi önerisi yapılabilir. Ama bu yazıtta Ksouamoas’ın ardından bir baba adı 
gelmediği için S. Kılıç-Arslan’ın Ξο(?)υα]μοου Κρα|τέρου tamamlama önerisi kabul edilemez. 
Böylelikle 64 nolu yazıta göre Flavius Krateros’un babasının ismi teşhir edilmiş olabilir. Öyle ki 
Flavius Kateros’un baba ismi Ksouamoas olmalıdır.  

                                                                        
11  Metinde geçen ἁγνός, ή, όν üç bitimli sıfatı femininum accusativus singularis olarak kullanılmış olup kişiler 

için “aziz, temiz, namuslu” olarak çevrilebilir, Bailly 1935, 13 s.v. ἁγνός, ή, όν; Liddle – Scott 1996, 11 s.v. 
ἁγνός, ή, όν. Kentte daha önce bu kelime adverbum olarak geçerken anlamı “dürüstçe, rüşvet almadan” 
şeklinde çevrilmiştir, bk. IKibyra 75. ὁ ἥρως kelimesinin femininum formu olan ἡ ἡρωίς, -ίδος kelimesi 
femininum accusativus singularis formda ἡρωΐδα şeklinde Flavia Tata için kullanılmıştır. 

12  Kentte çift isim olarak Tiberius Nearkhos ismi için bk. IKibyra 162. 
13  Nerkhos isimleri için bk. IKibyra 49; 162; 217; 262; 279; 288.  
14  vac. [ὁ δῆμος ἐτείμησ]εν vac. |Κρά[τερον(?) Φλαβίο]υ Κρα| τέρου̣ [υἱὸν εὐσ]ε̣βῆ κτίστην |γενόμενον σωτῆρα  

καὶ εὐ|εργέτην. vac. |ἐπιμεληθέντος τῆς μετακο|μιδῆς καὶ ἀναστάσεως τοῦ ἀνδρι|άντος κατὰ τὰ δόξαντα τῇ 
βου|λῇ καὶ τῷ δήμῳ ∙ Μ(άρκου) ∙ Κλ(αυδίου) ∙ Φιλοκλέους |Κασιανοῦ τοῦ γραμματέως |τῆς πόλεως ἔτους ∙ 
ζμρʹ μηνὸς | vac. Γορπιαίου εἰκάδι. 

15  [— — (?) — —]|Κρ̣ά̣τ̣ε̣ρ̣ο̣ν̣ ̣ Ξο̣υ̣α|μοου τὸν κοινὸν| εὐεργέτην 〚κ[ο]ι〛|〚ν̣ὸ̣ν̣〛οἱ πρὸς πό|λιν κηπουροὶ|v 
οἰκοῦντες. 
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Ksouamoas (?)               Claudius Nearkhos 

   

      Flavius Krateros                      Flavia Tata 

 

                                                                      Krateros 

 

      T. Corsten IKibyra 40                                     
vac. [ὁ δῆμος ἐτείμησ]εν vac. 

 Κρά[τερον(?) Φλαβίο]υ Κρα- 

 τέρου̣ [υἱὸν εὐσ]ε̣βῆ κτίστην 

 γενόμενον σωτῆρα καὶ εὐ- 

5   vac   εργέτην. vac. 

Kılıç-Arslan önerisi (2018, 510) 
vac. [Ὁ δῆμος ἐτείμησ]εν vac. 

Κρά[τερον Ξο(?)υα]μοου Κρα- 

τέρου [τὸν εὐσ]εβῆ κτίστην 

γενόμενον σωτῆρα καὶ εὐ- 

5 vac.     εργέτην. vac. 

 

2. Bir Onurlandırma Fragmanı 
Tek satırlık profilli, yazıtlı, friz-arşitrav bloğu. 2011 yılında ana caddede bulunmuştur. Mermerden 
yapılmıştır. Yazıtın en az üç parça olduğu düşünüldüğünde sol ve sağ kısımları kayıptır.  

Ölçüler: yük.: 0.35 m; gen.: 0.92 m; der.: 0.50 (profil); 0.44 (gövde) m; harf yük.: 0.055-0.057 m. 

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi 

 

 

1 [– – – – – ] ος ἐτείμησ[εν/αν – – – – – – – ]  
 
 

Yazıtın en az iki parçadan oluştuğu düşünüldüğünde sol kısmında masculinum nominativus halde 
en az bir ya da iki isim beklenmektedir. Zira kentte ya danışma ve halk meclisinin adı veya 
Kaesareia Kibyralılarının danışma ve halk meclisi olarak bir tanımlama geçmektedir. Sağ tarafta 
ise onurlandırılan kişi ya da kişiler, unvanları vb kelime öbeklerinin geçmesi beklenmektedir. 
Kentte mevcut danışma/halk meclisine ve Kaisareia Kibyralılarının kentinin ismine ait pek çok 
yazıt mevcutken16 öneri olarak sunulmaktadır.  

3. Caesareia Kibyralılarının kentinin onurlandırması 
Malzemesi kireç taşından olan yazıtlı bloğun alt kısmı profilli iki satırlık Hellence yazıt 
barındırmaktadır. 2009 yılı kazılarında Yukarı Agora 1 no’lu Teras duvarının güneydoğu 
köşesinde ele geçmiştir. Sol tarafında bir parça beklenen yazıtın baş kısmındaki üç harf damnatio 

                                                                        
16  Bk. yuk. dn. 5-7.  

 
Öneri-1  Öneri-2 

[? Καισαρέων Κιβυρατῶν ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμ]ος 
ἐτείμησ[αν – – – ] 

 [ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμ]ος ἐτείμησ[αν – – – ] 

Çeviri: [Caesareia Kibyralıların danışma ve halk 
meclisi – – – ] onurlandırdı.  

Çeviri: [Danışma ve halk meclisi – – – ] 
onurlandırdı. 
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memoriae (hatıralardan silinme) ya da tekrar kullanım için kazınmıştır. Şu an kazı evinde 
bulunmaktadır (Fig. 4). 

Ölçüler: yük.: 0.44 m; gen.: 0.70 m; der.: 0.29 m; harf. yük.: 0.04 m. 

Tarih: MS II. yüzyıl (harf karakteri B ve P harfleri dolayısıyla). 

1  [ – – ]⟦στῳ⟧ ἡö Καισαρέωνö Κιβ[υράτων – – – ] 

2  [ – – – ]πολις ἀγορανομία[ς   – – – – – – – – ] 

Çeviri:  Caesareia Kibyralıların kenti [ – – – ] için 
[ – – – ] agoranomosluk [ – – – ] . 

İlk satırda yer alan Kaesareia Kibyra kullanımı 
MS 23’te gerçekleşen deprem sonrasında 
görülmektedir. Nitekim depremin ardından 
imparator Claudius kente bazı yardımlarda 
bulunmuş ve kenti üç yıl boyunca vergiden muaf tutmuştur17. Bu yardımlarından ötürü kent 
Kaesareia Kibyra adını alarak imparatoru onurlandırmıştır. 

ἡ ἀγορανομία kelimesi ise ὁ ἀγορανόμος kelimesinden türeyerek Latince aedilis, -is 
unvanına sahip kişilerin yaptığı işin karşılığı olarak kentin içerisinde pazarda satılan ya da satın 
alınan malzemelerin kontrolünü sağlayan kişilerin memuriyetine verilen isimdir18. Muhtemelen 
burada onurlandırılan kişinin yaptığı memurluk geçmektedir. 

4. Caesareia Kibyralıların Danışma ve Halk Meclisi Onurlandırması 
2012 yılında Yukarı Agora kazılarında ele 
geçen yazıt taşıyıcısının, bir onurlandırma ya-
zıtının üst profili olduğunu düşünülmektedir. 
Devamının mevcut olduğu düşünülen ta-
şıyıcının ne yazık ki diğer parçası hala buluna-
mamıştır (Fig. 5). 

Ölçüler: yük.: 0.48 m; gen.: 0.27 m; der.: 
0.43 m; harf yük.: 0.02 m. 

Tarih: MS II. yy (harf karakterleri dolayısıyla). 

 Καισαρέων Κιβυρατῶν 

2 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος 

            ἐτείμησαν  

 [ – – – – – – – – – – – ]  

Çeviri: Caesareia Kibyralılarının meclisi ve 
demosu [ – – – – ] onurlandırdı. 

 

                                                                        
17  Tac. Ann. IV. 13. 11. Ayrıca bk. Magie 1950, I 500; Özüdoğru 2018a, 19-20, dn. 28; Alten-Güler – Şimşek 2019, 

287; Kileci – Şimşek 2019, 262. 
18  Kentte bu memurlukla ilgili 2 yazıt mevcuttur: IKibyra 57: [ὁ δ]ῆ̣μος καὶ οἱ ἐνθάδε πρα|[γ]μ̣α̣τευόμενοι 

ἐτείμησ[α]ν| Μ̣ένιππον Εὐτύχου τὸν καλο[ύμε]|νον Χρυσέρωτα ἀγορανομή| σαντα τῷ νζʹ ἔτει χρυσῷ στεφά| νῳ 
μνήμῃ τῇ ἀγαθῇ Ἀρτε|μίδωρος Χρυσέρωτι τῷ πατρὶ| vac. μνήμης vacat ἕνεκεν. IKibyra 75: [— — — — — — — — 
— —]|[ἄν]δρα ἀγαθὸν πρεσβεύ| σαντα ἐπὶ τοὺς Σεβαστοὺς | ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωμά| των καὶ ἑτέρας πλείστας | 
πρεσβείας ἐπὶ τοὺς ἡγε| μόνας τελέσαντα ἐκ τῶν |ἰδίων καὶ ἀγορανομήσαν| τα ἁγνῶς καὶ φιλοδόξως. 

 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=a)gora_-nomi/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=a)gora_-nomi/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=a)gora_-nomi/a
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