
ZEUS PIGINDENOS RAHIBI, ATHENAGORAS OGLU 
ARISTODEMOS ig iN ONUR YAZITI 

(Lev. XLIII) 

Aydin Adnan Mendcres Univcrsitcsi'nin bazi mcnsuplan farafindan 
yapilan bir ihbar iizcrine, 1995 yih basjannda, Aydm'in Bozdogan ileesine 
bagh Camlidcrc kdyiinc vc buradan da, yaya olarak, koyiin yaklasjk 7 km. 
uzaginda bulunan ve halk arasinda Hisartcpe olarak adlandinlan bir dren 
yerine gidildi. Bu antik yerle§im ve burada bulunan 5.30x5.50 m. 
boyutlanndaki bir kutsal (?) yapi, daha once tarafimizdan Aydin Miizesi'ne 
getirilen bazi arkcolojik buluntular (bir yazit1 ve kolossal bir heykelin alt 
kismi) nedeniyle zatcn bilinmekteydi. 

Hisartcpe Mevkii'ni ziyaretimiz sirasinda, olasilikla antik yerlcsjm icin 
bir akropol gorcvi yapan tepclerdcn biri iizcrindcki bu yapinin bir ba§ka 
kacak kazi sonucunda tahrip cdildigini vc bu arada bu yazimizda ele 
alacagimiz heykel kaidesinin cikanlmis. oldugunu gdrdiik vc bu cscri Aydin 
Arkeoloji Muzesi'ne naklettik. 

Mermerdcn yapilmis, bulunan, 0.80 (Yiik.) x 0.68 (Gc.n) x 0.29 (Kal.) 
m. ebatlanndaki bu blok iizcrinde, harf yuksckligi 1.5 cm. olan sekiz satirlik 
bir Grckce yazit bulunmaktadir (Env. No. 3408): 

6 8fj|ioq exiu/ncev 
Apvox68Ti|J.ov 'AOrivayopoti iepea 8id yevouc; Aio<; niyrvSr|vo'6 
eiKovv xe ypanxfji Kai EIKOVI xaAxfii Kai dyd^iiaxi iiapuapivcoi 

4 Kal eiKovi %px>or\\, Kai eaxecpdvcooev %pt»acoi oxecpdvcoi 
euoePax; 5iaKei|ievov 7tpo<; xo Geiov Kai e^nKoxa 
ieponpencov Kai npoc, xo Sucaiov (piXaydGco^ 
Kai evvowc, dvaaxpdcpevxa Kai 6vxa euepyexriv 

8 xau 8ri|iox). 

Cev.: "Halk, Zeus Pigindenos'un omiir boyu rahipllgini yapan ve 
tannya karsi dindar bir davranis icinde olan ve dindarca bir omiir siiren ve 
iyiliksever ve iyi niyetli bir sekilde hak ve hukukun yaninda yer alan 
Athenagoras oglu Aristodemos' u bir resimle, bronz bir ikonla, mermer bir 
heykelle, altin bir ikonla ve altin bir qelenkle (onurlandirdi)". 

1 E. Varinlioglu tarafindan kopya edilmi§ bulunan bu yazitta yine, burada sundugumuz yazitta 
onurlandinlan "Zeus Pigindenos'un rahibi, Athenagoras oglu Aristodemos"un adi 
gecmektedir. 



F. Olmez 

Goriildiigii gibi, Zeus Pigindenos admdaki yerel tannya rahip olarak 
hizmet etmis, olan Aristodcmos adindaki biri burada, olasihkla Piginda halki 
tarafindan oliimiinden sonra (post mortem) onurlandinlmaktadir. Harf 
karakterlcrine ve gramer yapisina bakarak Gee Hcllenistik Doncme (I. O. I. 
yiizyil ?) tarihlcnebilccek olan bu buluntu, adini yalnizca Stephanos 
Byzantios'un Ethnika adh eserinden bildigimiz Piginda §eklindeki koy 
(demos) adini ve Zeus Pigindenos ("Piginda'li Zeus") diye bir kultiin 
varhgini ilk kez kaydeden bir yazit olmasi nedeniyle, Karia'nin gerck tarihi 
cografyasi ve gcreksc dinler tarihi bakimindan hayli oncm ta§imaktadir. 
Gercektcn Stephanos Byzantios Piginda icin: "Adi Alinda ve Laranda gibi 
telaffuz edilen Piginda, Karia'da bir demos'tur. Halkina Pigindeis denir" 
demektedir2. Ayrica bu buluntu bize, bugiine kadar yeri hakkinda bir§ey 
bilinmeyen3 Piginda'nin4 ve buna bagh olarak Zeus Pigindenos tapmagimn, 
Camhdere Koyii sinirlan icindeki Hisartepe Mcvkii'nde aranmasi gerektigini 
de gostcrmcklcdir. 

Funda Olmez 
Aydin 

rhyivSa, (i>q "AA,iv5a, AapavSa, 5fj(iO<; Kapiaq. oi Sii|iOTai nvyiv5ei?. 
J Nitekim L. Zgusta, Kleinasiatische Toponymen (Heidelberg 1984) adh eserinde (§ 1058-1) 

Piginda'nin yerinin bilinmedigini yazmaktadir. 
4 Ku§kusuz, Piginda §eklindeki yer adi yerli Anadolu kokenli bir sozciiktur ve Karia'daki 

Alinda, Alabanda, Labra[u]nda gibi, -nda 5eklinde biten diger bir9ok yer adini 
9agn§tirmaktadir 
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