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YUNAN - LATIN EPIGRAFISi* 
(Lev. I -V) 

Epigrafi her dildc ve her bolgcde olmasa da, bircok kiiltiirdc farkh 
goriiniislerde vardir. Tarihc katkida bulunabilccck, ozgiin bir epigrafi ve 
yontemi yoktur. Tiirklerin Orhun yazitlan, Fenikc, Kartaca, ibrani, Pers, 
Arap ve Kimmer yazillannin birbirleriyle bcnzerligi yoktur. Burada, klasik 
epigrafinin tarihsel yontemine ili§kin, ozclliklc Yunan ve Latin yazitlan 
sccilmi§tir. Bu salirlarin yazannin Yunan ve Latin yazitlarini sccmesinin 
nedeni, bu yazitlann tarihsel bakimdan ve yontemlerin gclisjmi acisindan 
onemli malzeme zenginligine sahip olmalan ve gcrcktiginde epigrafinin 
onemini belirlemedc tipik ornckler iccrmcleridir. Bu boliimde yer alan 
gdzlemlerin cogunlugu, Yunanca ve Latincc yazitlara dayanmakta olup, 
ahnan ornekler Yunanca yazitlardan sccilmis. ve tamamlanmis, bulunmaktadir. 
Bunlann tarihsel onemleri mukayese edilcbilir. Yunan epigrafisi, hem uzun 
metinlerin coklugu ve hem de L O. VIII. yiizyildan IV. yiizyila uzanan 
siirece dagilmasi bakimindan cesjtlilik gosterir. Aslinda bu uzun siirec, 
malzeme bakimindan fakirlc§erek Bizans doncmine degin devam eder. 
Klasik diinyamn antik epigrafisi, digcr epigrafilerlc, orncgin Bati Orta?ag 
epigrafisi ile, sayisal yonden ve ozcllikle guniimiizc ula§an metinlerin 
(ar§ivler ve edebi eserler) boyutlan yoniinden bir zithk gosterir. Pratikte bu 
edebi eserler ve arsjvlcr, Filistin ve Suriyc collcrinin birkag yoresi ve Misir 
di§inda, antik dunyada yitip gitmisjerdir. Yunan ve Roma diinyasindan 
"epigrafi uygarhgi" diye soz edcbiliriz. Bu uygarlik, Tiirkiye, Yunanistan, 
Cezayir ve Tunus'daki orcn ycrlerini gezcnlcrin dikkatini cekmektedir. 
Tabela, afi§ ve spotlar olmaksizin, dayanikh malzemcden yapilmi§ olan bu 
yazitlarla, giiniimuz epigrafisi arasinda btiyuk bir zithk vardir. Modern bir 
iilkede epigrafi neyi temsil eder ? Onemli icisjlerin heykcl kaideleri, sivil ya 
da dinsel yapilara ait yazitli frizler (bunlardan herhangi biri, antik gelenegi 
devam ettirir veya diriltirler), sokak isimlerinin yazildigi levhalar, 
kiliselerdeki sayilan giderek azalan sunular (ex-voto) -ki bunlar da sadece 
saghga kavu§ma ve yapilan bagi§lara ybnelik monoton konular i?ermektedir-
ve nihayet grafito'lar gunumtizun epigrafik malzcmesini olu§tururlar. Bu 
malzemelere §ehirlerde rastlanir. Kirsal kesimde ise, iki dunya sava§inda 

Bu yazi, Prof. L. Robert'in Encyclopedic de la Pleiade'daki "L'histoire et ses 
methodes" (Paris 1961, s. 453-497) basjikh makalesinin bir cevirisidir. Makale aynca, 
H. Engelmann tarafindan Almanca'ya 9evrilmi§ ve fevirenin dipnotlan ile 
zenginle§tirilmi§tir (Die Epigraphik der klassischen Welt, Bonn 1970). 



Louis Robert 

dlmtis, askerlcrin en son vc tahmini listclcrini kaydeden yazitlar di§inda 
epigrafi yoktur. Yollardaki kilometre tasjannin tckdiizcligi dc Roma 
milta§lan iizerindc gah§an tariheiyc, clindeki vcrilcri arttirmada yardimci 
olmamaktadir. Modern cpigrafinin asil malzcmcsi mczarliklanmizdaki 
yazitlardir. Giinumiizdc ta§ci uslasi ile mczan yapan ayni kisjdir. Bu noktada 
bile, antik gelcncgin ycrini kuruluk vc monotonluk aim is, vc vczin orladan 
kalkmi§tir. Cagda§ cpigrafik malzcmc, mcslcklcr, iinvanlann scgimi, aile 
yapisi, ortalama omur vc bdlgcscl isimbilim iizcrinc az da olsa bilgiler 
vermcktedir. Antik cpigrafinin biiyiik gclisjmindc nc dcnli rol oynadiklan 
artik az da olsa anla§ilmi§ olan Yunan vc Latin yazitlanndan sadece 
yayinlanmis. olanlannin sayilannm yiizbinlcrc vardigini gormek gok 
§a§irticidir. 

ANTIK YA§AMDA YAZITLARIN ROLU 

Antik yazitlar igcrik agismdan cok gcsjlli olup, en basit olanlanndan, 
erotik grafito'Vdra, hakarct, sdvgii, a§agilama igcrikli olanlanndan, dvgii, am 
vc selamlama yazitlanna degin gcni§ bir yclpazcyc sahiplirler. 

Cok degisik formiillerc sahip olan Mczar yazitlan genellikle cok 
geli§mi§lerdir ve bunlann kronoloji vc lokalizasyon agisindan incelcnmeleri 
gcrekir. Erken dcvirdc cok sadc olan bu yazil grubu (bu doncmdc Sparta'da 
mezar stellerinc sadece sava§ta dlmiis. askcrin, ya da dogumda dlmiis, 
kadinlann isimleri yazilabiliyordu) bu tckduzcliktcn ancak imparalorluk 
doneminde kurtulmu§ vc ydnctici simfa ait yazitlarda, ydncticilcrinin 
adlannin yanisira, onlann cdmertliklcrini anlatan uzun ifadclcr ycr almi§tir. 
Anitsal bir mezar yapisinin tiim bloklan, iilkcsinin ya da digcr §chirlcrin 
yazdirmi§ olduklan onur yazitlan ile, hatta imparatorlann vcya bazi list diizey 
ydneticilerin o kisiyi kullayan mcktuplan ile kaplanabilmcktcydi. Buna 
drnek olarak, Lykia'mn giincyindcki daglik ydrcdcki Rhodiapolis'dc 
bulunan Opramoas adindaki bir Lykialiya ait mczar amli gdstcrilebilir. 
Binlerce mezar yaziti, mczarlara zarar vermcyi yasaklayan, ya da bunlann 
izinsiz kullanilmalan durumunda ongdriilcn dinscl vc hukuki cezalan 
kaydeden ifadelcrle doludur. Salt mezarlan korumaya ydnclik lanctlemc 
yazitlan, imparatorluk ddncmi mcntalitesini yansitmasi ydniinden gok dncmli 
bilgiler sunmalanmn otcsindc, ydrescl vcya bircyscl ccsjtliliklerin 
saptanmasinda dinscl ve diinyevi acidan biiyiik oneiric sahiptirler. Mezar 
§iirlcrinin dzel bir tarzi vardir. Sadece Yunanca bu tarzda yazilmis. bc§ bin 
civannda yazit bulunmakladir. Ciltlcr dolduracak kadar cok olan bu sjirlerin 
cogu ktigiimsenmeyceck niteliktedir vc hatta bazilan gergek birer edebi 
eserdir. 

Yunan epigrafisinin biiyiik bdliimu cok gcli§mi§ mctinlcrden 
olu§maktadir ve bu aynca mctinlcr, tarihscl acidan en az modern epigrafi 
kadar biiyiik dncmc sahiptirler. Yasa vc dckrctlcr iccrik agisindan, 
burokrasinin kurallanni ve bunlann hangi noktalarda mtikcmmcl olup 

8 



Epigrafi vc Yunan - Latin Epigrafisi 

olmadiklanni anlamamizi saglarlar -orncgin bir bans. antla§masinda, 
sorunlann en incc aynnlilarla vcrilmcsi gibi-. Bunlar arasinda bans, 
antla§malan, gcsjlli uluslara yapilan yardimlar vcya cldc cdilcn ganimetlcrin 
Roma ile Aitolia'lilar arasinda paylasjlmasi gibi omcklcr sayilabilir: iki §chir 
halki arasinda yapilan birlcsjnc antla§malanna ornck olarak, ionia'daki Teos 
ile Lebcdos, Teos ile Kyrbissos, Milctos ile kuciik kom^usu Pidasa ya da 
Phokis bolgcsindcki Sliris ile Mcdcon §chirlcri arasindaki antla§malar gibi. 
Bunlar, ekonomik ve polilik ya§amin delaylanni vcya sivil dcrncklerin 
prcnsiplcrini maddclcr halinde saplayan antlasrnalardir -iki kent arasindaki 
toprak ve sinir anla§mazhklanm kaydeden vc kcntlcrin cografi sinirlanni 
saptamaya yarayan bclgcler, Akdcniz iilkclcrini seven tarihi cografyacilann 
cok ilgisini cekmckledir-. Aynca kral vc imparator mcktuplan gok oncmli 
yazitlardir -bunlar, tropik agaclar diken satraplardan birini kutlayan bir Pcrs 
kralimn vcya siirgiinlcrin iadesi konusunda cikan anla^mazhgi goziimlcyen 
iskendcr'in kraliyct mcktuplanndan, gcg Imparatorluk doncminc kadar 
uzanan imparator mckluplandir-. Bir digcr yazit tiirii dc, zafcrlerin 
kaydedildigi yazitlardir. Bunlara ornck olarak, iran'daki bir yapida bulunan, 
Sasani krali Shapour'un Res Gestae'i goslcrilcbilir. Otuzu asjan yorcde 
bulunmu§ olan pargalan sayesinde hakkinda bilgi sahibi oldugumuz, 
Diocletianus'un her bes, yilda bir ycnilcncn vc yiin, deri, parfiim, 
amfiliyatrolardaki hayvan fiatlan vc her i§cinin iicrcti dahil, tiim Uriinlcrin 
fiatlanm saptayan listesi, gcrek finans, gcrck tcknik vc gcrckse icrminoloji 
yoniinden biiyuk oncm ta§imaktadir. 

Dinsel ya§am, farkli vc cok sayida yazitlann iirctilmcsini saglami§tir. 
Bunlardan bazilan kabartmah ex-voto'\nr (sunular), diger bazilan da 
§ehirlerin birlc§iminc iligkin birgok maddclcrdcn olu§an dinsel 
diizenlemelerdir. Bunlar genclliklc cok gcli§mis, yazillar olup, kurban 
takvimlcri vcya yeni bayramlann kurulu^lanna yonclik mctinlcr vb. igerirlcr. 
Omegin bu grupta; Giril'tc kurct'ler, Atina vcya Erythrai'da Asklcpios igin 
sdylencn hymnos'lar, Tannca isis'in farkli gbslcrilcrle kutlanan ve onun 
giicuniin yiiceligini on plana gikaran bayramlarda okunan ilahilcr (bu turc 
ili§kin yazitlar cok farkli ydrclcrde bulunmu§tur), Girit'tcki Lcbena'dan, 
Roma'daki Tiber adasinda bulunan Yunan kutsal alanina kadar ve ozellikle 
Epidauros'da bulunmus, olan iinlii stellcr iizcrindc ycr alan vc Asklcpios'un 
mucizevi iyile§lirmelerine yonclik ifadclcr gibi uzun mclin iccrcn yazitlann 
yamsira, Rhodos yoresinde oldugu gibi, cok kisa mctinli yazitlar da sdz 
konusudur. 

Antik donemin sonundan itibarcn asirlarca, ve ozellikle son iki asirda, 
endustriyel geli§imc bagh olarak gok sayida escrin tahrip cdilmcsine kar§in, 
halen farkli ydrclcrdcn gclcn escrlerin coklugu kar§isinda bunlann ncrclcrde 
korunabilecckleri sorulmaktadir. Yazitlar agisindan en zengin dbnem Roma 
imparatorluk donemidir. Her nc kadar, bu donemdc dcv§irme malzcme 
kullanilmi§sa da, bu gergegi dcgi§lirmcmcktedir. Zira imparatorluk 
doneminde Smyrna, Ephcsos, Pcrgamon ve Atina gibi biiyuk §chirlerin 
caddclerinin yamsira, daglik Lykia, Pisidia ve Kilikia'nin kugiik §ehirlcrindc 
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dahi, §ehir di§indaki yollan dizilcr halindc, dzclliklc kaidcli hcykcllcr, lahitler 
ve mezar anillan siisliiyordu. Kutsal alanlar, ex-voto steller, onurlandirma 
heykelleri ve halka yonclik rcsmi yazitlarla doluydu. Tiyatrolar Dionysos'a 
adanmis, sunular, miizisyen heykelleri ve oyunlar icin yardimda bulunmus, 
cdmert vatandasjann isimlcrinin kaydcdildigi yazitlarla doluydu. §ehrin her 
yerinde, sirt sirta siki§ik §ckildc yerle§tirilmi§ olan yazillar dikkati cekiyordu. 
Bugiin ise bunlar, daha da siki§ik §ekildc, miizclcrdc ya da orcn yerlcrinde 
ust iiste yigilmis, olarak kar§imiza cikmaktadirlar. Bu yazillar cogunlukla 
kirmizi boyahydilar. Mendcres Magncsia'sindaki agoramn stoasinda yer alan, 
kiiciiciik harflerle yazilmis. on kadar dekreti gozumiizdc bu renkli 
gortiniimleri ile canlandirmahyiz. Bu dckrcllcr buraya, Syrakousai'dan, 
Korkyra, ithaka, hatta Pcrs Antiokhcia'sina degin Yunan diinyasinin bircok 
§ehirlerindcn gdndcrilmi§lerdi. Bu dckrctlcrdc, §chrin koruyucu tanncasi 
Artemis Leukophrycne onuruna kutlanmasi kabul edilcn bayramlara ve 
Delphoi ya da Olympia'dakilcr kadar gorkemli yan§malara, bu §ehirlerin 
temsilcilerlc katildiklan ve kurbanlar sunduklan yazihdir. Bunun di§inda kirsal 
kesimde bulunan her kutsal alan da yazitlarla doluydu. Buna ornck olarak, 
Bulgaristan'da bulunan ve Trakya'h bir kahramana ait olan kutsal alandaki 
ath kabartmalan ve sunular gosterilebilir. Hatta, daghk yorclcrin issiz ve ic 
kesimlerinde dahi steller ya da kayalar iizcrindc yazillar vardi. Gcnclliklc bu 
yazitlar, ya bir ce§mc, ya da Nympha'lara vcya su, agac vcya doga ile ilgili 
tannlara adanmi§ magara yakinlanndaki kutsal alanlarda bulunmaktaydi. 
Antik devirdeki mcrmcrcinin ve ta§ ustasinin toplumdaki ycrinin nc kadar 
dnemli oldugunu anlamak zordur. Ta§ uslalannin ortaya koyduklan bu 
eserlerin kronoloji ve dagilimlan, Dogu'da ve Bati'da antik dunyamn 
Hellenle§tirme ve Romahla§tirma politikalan iizcrinc yapilan ara§tirmalann 
temelini olu§turur. Hatta dcncbilir ki yazitlar, Balkanlarda, Suriye'de, Fas'da 
oldugu gibi, Almanya ve ingiltcrc'dc dc, her ycrde iilkclcrin sinirlanm ve 
yiizblcumlerini belirlcycn bclgclcrdir. Bunlann ilk ortaya ciki§ tarihleri, 
sayilan ve bzcllikleri bulunduklan bblgcnin tarihini olu§turur. Avrupa'daki 
Roma uygarhginin ar§ivleri, Corpus Inscriptionutn Latlnarum adi altinda 
toplanmi§tir. Yunan ve Latin diinyasinin sinirlanm bclirlcmck icin yapilacak 
bir uygarhk ara§tirmasinda en bclirleyici unsur yazitlann tipik karakteridir. 
Ornek olarak, Fas'in Latince yazillan, Volubilis'dc bulunmu§ olan ilging 
Yunanca yazitlar, Suriye'lilcrin gclcnckscl tannlannin yanisira Arap tannlan 
olan Manaf ve Theandrios icin sunduklan adaklar vc bir synagog hahaminin 
yaziti gosterilebilir. Diger bazi orncklcri §oylc siralamak miimkiindiir: Hecin 
siivarilerinin Arabistan Yanmadasimn Kuzcy'inde biraktiklan yazitlanndan 
drnekler, Nubia'li Hristiyanlann, dlulcrinin ccnaze torcnlcrindc okuduklan 
dualan iceren gcli§mi§ yazitlan, bir Ermeni kutsal alanindaki kaya iizerine 
yazilmis. olan ve Grek takvimindc ycr alan aylann bir listcsi ile Euripides'in 
misralannin yer aldigi cesjtleme, Basra korfczinde, Bahrcyn yakinlanndaki bir 
adada, Grek askerlerinin tanrica Athena ve Poscidon'a crken Hellenistik 
devirde sunduklan adak yaziti vc Afganistan'daki Asoka'da bulunmus, olan 
Arami ve Yunanca yazitlar. 
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Bir adagin ta§ iizcrinc yazit olarak kazinma ncdcni cok aciktir. Ancak 
tarihcinin, dckret, cnvantcr ve rapor gibi halka ydnclik bclgclcrin rollerinin 
ne oldugunu vc yayilim alanlanndaki karma§ayi bclirtmcsi gerekir. 
Gcnelliklc yazitlar iyin antik ddncmin arsjvlcri (yukanda bu deyimi 
kullandim) vc dckrellerin bulundugu kutsal alanlara da arsjv dcpolan denir. 
Bunlar bugiin bizim icjn bircr arsjv isclcr dc, antik doncmdc arsjv olarak 
isjev gormuyorlardi. Antik dcvirdc arsjv kayillan papyrus vc par§dmen 
iizcrinc yazilmaktaydi. Bu tiir arsjvlcri biz Misir'da ya da sirasi ile 
Seleukoslar, Parth vc Roma kolonisi olan, Orta Firat iizcrindcki Doura-
Europos'da buluyoruz. Bunlar papyroloji tarafindan incclcncn, her 
seviycdeki burolann rcsmi evrakina yonclik arsjvlcrdi. Bu malzcmc yazittan 
farklidir. Tas. iizerindcki bilgilcr arsjv dcgildir. Tasjar iizcrindc arsjvlcrin 
kopyalan olabilir ama bunlar orijinal dcgildir. Bu kopyalar bazcn turn, 
bazen az 90k aslina uygun ozct §cklindcdir vc diplomasi ilc ilgili bir 
ara§tirma sdzkonusu oldugunda bunun gdz dniinc alinmasi gcrckir. 

Hatta antik yazitlan giiniimiiziin afisjcrinc bcnzctmck miimkundiir. 
Gercekten, giinumiizdcki rcsmi afisjerin ccsjtlilik, biirokratik ve politik 
dnem acisindan antik yazitlarla cok daha fazla bcnzcrliklcri oldugu kesindir. 
Eskiler afisjemcyi biliyorlardi; ancak onlann afisjcri dayanikh malzeme 
iizerine ve kazinarak olusjurulmus. yazitlar dcgildi. Bunlar Latincede album 
ya da Yunancada Leukoma adi verilcn bcyaz boyah tablctlcr veya agac 
lcvhalardi. Bunlar halka duyuru amacini ta§idiklan icin «istcycnin iyi 
gdrebilmesi icin» boyaniyorlardi. Stoalann ya da bazi binalann duvarlan bu 
i§ler icin aynlmis. olup, bu duyurular belli bir siirc igin buralara asihyorlardi. 
Bu afisjcr, yasa, ydnctmclik, masraf listcleri vc cnvanlcr vb. gibi mctinlcr 
iceriyorlardi. 

Ta§ uzerindeki yazitlann amaci isc ba§kaydi. Bunlar salt umuma hitap 
eden duyurular ("Herkes bilsin kl ... halk, iyiliksever ki§ilere kar§i 
minnettarhgim gostermektedlr vb." gibi) olmanin yamsira kahcidirlar da. 
Bircok dekretin bir kopyasi steller iizcrinc i§lcnmi§ olmakla birlikte, 
belgelcrin tiimu steller iizcrinc i§lenmcmi§tir. Bunlann buyiik cogunlugu 
ar§ivlerde kalmi§ olup, halka duyuru icin kisa siircli afisjcr halinde 
asilmi§lardir. Hcrhangi bir belgcnin ta§ uzcrinc kazinmasi icin farkli ncdenler 
vardi. Bu konuda uluslararasi antla§malar ilk sirada yer ahrlar. Antla§mayi 
yapanlar icin en dncmli nokta, bunun kamuoyuna agik bir bicimde, 
dayamkli steller iizerine yazilmasiydi. Dclos gibi bazi kutsal alanlarda iki yiiz 
yil siiresince envantcrlcrin ve hcsap listclcrinin belli siirc asildiktan sonra 
steller iizerine yazilmalannin; buna kar§in, bircok kutsal alanda bu i§lemin 
hie yapilmamasimn ya da cok dzel durumlarda yapilmasinin; ya da Atina'da 
bazi envanterlcrin her on yilda bir yazilmasinin vc daha sonra tcrkcdilmesinin 
nedenlerini 50k kesin bir §ekildc aciklayabiliriz. Umumu ilgilendiren 
ydnetmeliklerin buyiik cogunlugunun ta§lar iizerine yazdinldigi kesindir. 
Bununla bcraber, Grek §ehirlcrinde bulunmu§ olan dekrctlerin buyiik bir 
bdliimii yurttasjann, yabancilann, yabanci §chirlerin vb. onurlandmlmasina 
ili§kin yazitlandir. ister §ehir tarafindan (ki bu en 50k kar§ila§ilan durumdur), 
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istcrse kisj tarafindan yazdinlmis, olsun, onur yazitlan ki§iscl cikarlara 
yoneliktir. Bir Grck §chri, her ay ya da ddrt ayda bir yinclcdigi mcclis 
toplantilannda onemli vcya oncmsiz bircok karar iirctiyordu. Cok sayidaki 
onur yaziti iizcrindc bircok idari isjem zikrcdilmcklcydi. Ancak, onur 
dekretlcrinin biiyiik cogunlugu halka yonclik iccrigi olan yazillardir. 
Bunlann sayica fazla olu§unun nedeni dc budur. Bu onurlandirma istegi ve 
bunun yazita yansimasi Grcklcrde I. O. IV. yiizyildan ilibarcn gcli§meye 
basJamis, vc kanscr hiicrclerinin bdliinup cogalmasi gibi gidcrek a§m 
boyullara ula§mi§tir. imparatorluk dbneminde, Bali Anadolu §chirlcrinin 
biiyiik cogunlugunda, saygin bir ailcnin her dliisu bir dckrctle 
onurlandinhyor vc bu baglamda §chrin ailcyc ba§saghgi dilcklcrini ifade 
etmck iizere olenin bir hcykcli dikiliyordu. Bir ailcnin bircyi, dlmiis, ya da 
ya§ayan yakinlanndan biri icin bir hcykcl diklircbiliyordu (olii icin aynlmis, 
olan para bu is, icin kullanihyordu). Onurlandirma hcykclinin dikilmcsi icin 
her defasinda dcvlclin izni gcrckiyordu. Kutsal alanlara vcya halka ait olan 
yerlerc onurlandirma hcykcli dikmc izni schrin yoncticisi tarafindan, halkin 
bu ki§inin saygin bir bircy oldugunu onaylamasi kosulu ilc vcriliyordu. 

EPIGRAFIK BELGELER VE TARIH 

EPlGRAFlK BELGKNlN KARAKTERl: 

Yazit istcr "arsjv malzcmcsi", istcrse mczar ta§i olsun, her zaman icin 
birincil ve gcrcck kanittir. Yazit aracisiz olarak bizc ula§ir vc onun antik 
donemden bugunc ula§an tarihi mctinlcrdcn farki, onlann asirlarca birbiri 
iizcrine kopya cdilmi§ clyazmalari ilc bugunc ula§malandir. Normal olarak 
bir yazit, elyazmasindaki kopyaya gore las, ustasi tarafindan kazinir vcya bir 
ydnctici vcya digcr bir kimsc tarafindan ycrinc dikilirdi. Biiyiik ya da kticuk 
harfle yazilan bu kopyalarda cok az hata olmakiaydi vc bunlar gcnellikle 
cok basit olup, birkac istisna di§inda, kolayca diizcllebilcccgimiz §cylcrdi. 
Oysa elyazmalannin mctin ydniinden kritigi isc tumiiylc farkh bir konudur. 

"Mctni yazan kisjnin" siirckli kontrollcri altinda, ta§ ustasi tarafindan 
gerceklc§tirilen bir cah^manin uriinii olan bu bclgc, asirlann icinden gecerek 
aracisiz olarak ula§tigi modern okuyucu iizcrindc §a§irtici bir ctki yaratir. 
Giiniimiiz okuyucusu vcya cpigrafinin bir yazili okuyu§u ilc, antik devir 
insaninin onu okuyu§u arasinda bir fark yoktur. Ddncmin moda vc teknigine 
gore i§lenmi§ olan blok uzcrindcki yazmin karaktcri, o giinku dilin 
kullammini bclirler. Yazinin golgcli, ya da suslu olu§u, titiz vcya dikkatsiz 
yazih§i dilin o giinku durumuyla vc yazicinin kendinc ozgii stiliyle dogrudan 
ilisjcilidir. Hatta ta§a yazilmi§ bir yazit uzerinde, yazicinin yapligi degi§ikliklcr 
dahi saptanabilir. Modern bir yapinin merdiveninc konmus, ya da c§iginde 
kullanilmis, veya bir kazidan 9ikanlmi§ yazili ta§i bulan ka§if, mctni heceleye 
heceleyc cozdiigu anda 50k yogun duygular ya§ar. Fundahkta kaybolmu§ 
bir ta§a yapi§mi§ olan toprak veya camurun kalinligina gore, okuyucu 
buradaki ismi Pompcii'li Cicero vcya Caesar diyc okuyabilir. Koyliilerin 
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Auika'da goriip aldiklan vc bir ahirda giibrc altina sakladiklan gok iyi 
durumdaki bir slcl iizcrindc, Atina'li ephebos'Vdnn her yil cttiklcri yeminin 
melni vardir. Bir tek harfi dahi cksik olmayan vc gcrcck tcriinlcrin ycr aldigi 
bu metne grjre, Atina'li ephehos'lar yasalara vc yonclicilcrc itaat 
edcccklcrine vc savas, arkadasjanm tcrkelmcycccklcrine dair yemin 
ediyorlardi. Neron'un Korinthos halkma atalannin ozgurliigtinu' iadc cttigini 
gbslcrcn bildirisinin bir ozcti, Boiotia'daki bir kilisenin biiyiik payandasi 
iizerindcki steldc ycr almaktadir. Harfi harfinc okunabilen bu bildiri 
bzetinin tam mctni heniiz bulunamami§tir. 

Bir kaidc iizcrindc yalnizca Hydissos ismi okunmaktadir. Bbylece, adi 
edebi mctinlcrdcn bilincn bu kent, fakir bir Turk koyiinc bir saat uzaklikta 
ve orman icine saklanmis. olarak, on asirlik suskunluktan sonra bir tarlada 
kimligini tekrar bulmaktadir. Otc yandan, mcrmcr iizerindcki bir ionia yaziti, 
90k a§inmi§ olsa da, komurlii suya batinlmis. parmakla saallcrcc ya da yanm 
gun siircn ugra§i sonunda harf harf birlc§lirilcrck, yakla§ik yiiz elli kilometre 
uzaklikta oldugu zanncdilcn bir §chrin ycri saplanabilmi§tir. Yinc bu 
yontemle, bir garnizona ait en aynntih bilgilcrin verildigi, hatta sinir 
kopeklerinin dahi zikredildigi, Yunan demokrasisinin inccliklcrini yansitan 
bir tarzda sinir komutaninin tiranvari ydnctimini cngcllcyici maddclcrin ycr 
aldigi, sava§ta dlcnlcr iie ilgili bilgilcrin bulundugu vcya askcr kacaklannin 
c§kiya olmalan durumunda asilmalannin bclirtildigi bu yazittaki yanh§ 
okumalar dtizcltilcbilmi§tir. Otc yandan, bir estampaj uzcrinde "Krai 
Piodasses"in adi okunmaktadir. Buyiik iskcndcr'dcn ii^ ccyrck asir sonra 
ya§ami§ olan bu kisj, Hindistan'daki Asoka'nin sofu budist krahdir. Onun, 
imparatorluguna bagh Arakhosia'da yas,ayan Grck kolonistlcr igin bir kaya 
lizerine yazdirdigi bu yazit Yunanca olup, vcrilcn dinscl bir mesajin yamsira, 
et miktannin arti§i da Pythagoras'ci bir filozofun giinliik iislubu ile 
kutlanmaktadir. Boylccc, iki diinya arasinda arasindaki ili§ki hemen 
aydinlanmaktadir. Bir stel iizcrindc dcri ya da demir zirhi ile nara atan bir 
sava§$i, bir digcrindc amfitiyatro ortasinda, halkin co^kulu cighklan ile org ve 
trompet e§ligindc, yazgisim kabul ctmi§, bogazi kcsilmis, bir gladyatbr oliisii 
betimlenirken, Bati Anadolu'nun kirsal kcsimindcki kiigiik bir kutsal alanda 
bulunmus, olan bas,ka bir steldc isc kolc bir kbyluniin "efcndileri, siiriileri ve 
kdpekleri" i?in yaptigi dua ycr almaktadir. Ote yandan Lydia'li bir 
koyluniin Zeus Sabazios'a ve Anatannca Hipla'ya adadigi bir kefarct 
yazitinda §u yazihdir: "... Qiinkii Tannlara ait guvercinleri qalmi§tim ve 
onlarin nezdinde cezalandirildim. §imdi Tanrilarin mucizevi giicunu bu ta§ 
uzerine yaziyorum". Phrygia'nin Hristiyanhgi kabul ctmis, olan yoresinde 
bulunan basil yazitlarda, Montanist'lcrin oliimc kar§i ccsur ^lghklan §u 
ifadelerle dile getirilmektcdir: "Hiristiyanlann, hiristiyanlar icin yaptiklan 
mezarlar". Bu tiirden dnemli ya da oncmsiz ba§kaldinlan anlayan sadece 
epigraf degildir; yaziti okuyabilcn her kisj aym duyguyu hisscder. Tas. 
uzerine yazilmi§ olan yazit, kagit uzerindcki ashnin aynisidir. 

Bunun yamsira epigrafi, cski cag tarihine her zaman ycnilencn bir 
tazelik gctirir. Bu bilim dab, ddrt asirdan bcri, birbirinc kan§tinlmi§ metinler 
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iizerine yapilan kisir tarti§malara cdziim gctirir. O, bizim cah§malanmizin 
genclik iksiridir. Her zaman cok genis. bir kesjf alanina ve co§kuya sahiptir. 
Eskicag tarihinin farkh boliimlcrinc siirckli bir canlilik gclirir. Her yil cikan 
yayinlan ve buluntulan incclcycn bir dcrgi, gcrcck bir durbiindiir. 

Dogal olarak ta§lar, bizc kcndilcrindcn sonraki ddncm hakkinda bilgi 
vermezler. Bununla bcrabcr, Paros Kronikleri, "Kckrops'dan itibarcn" 
263'e degin Yunanistan'da gecen olaylan dctayh bir §ckildc dgrenmemizi 
saglamaktadir. Augustus, imparatorluk ddncminin dzctini Res Gestae'da 
anlatmis. ve bu politik vasiyctnameyi, Ban Anadolu'da kendi kultiinun 
bulundugu tapinaklann duvarlanna yazdirmi§tir. Antik yazarlann politik-
tarihin ba§langiclanna ili§kin bizc vcrdiklcri bilgilerin vc kaybolmus. 
eserlerin konulanna vc doncmlcrine ait bilgilcrimizin cok yetcrsiz oldugu 
ku§kusuzdur. Ancak, "olaysal" dcnilcn tarihe, cpigrafinin katkisim gok 
kiiciimscmemck gerckir. Bu yazitlarda gcnclliklc sdz konusu olan yorcscl 
tarihtir; ama yazitta gecen bir sozciik, yorcscl tarihi gcncl tarihe baglayabilir. 
Grek §ehir devlctlcrindc, yorcscl ya§amin yogunlugu kesindir ve §chir 
ya§ami, tarihi ya§amin ^creevesidir. Bu ncdcnlc dc yorcscl tarihin tck ba§ina 
onemi cok buyiiktur ve cok sik olarak da, yorcscl kronoloji bir onur 
dekretinin dikilme gerekecsinde izlcnir; zira bu dekrette, bir yurtta§in ulkesi 
i^in hangi §artlarda ve ne §ckilde hizmctlcrdc bulundugu belirtilir. Giiney 
Rusya'da Odessa yakinindaki Olbia'da bulunmu§ olan bir dekret, Skythia 
krah Saitapharnes'i tanitmakta vc ayrica Protogcncs adh bir kisjnin, §ehrin 
maliyesi giicltik iginc dii§tiigii icin, krala bor9 ddemesi gcrcktigi yazihdir. 
Khersonesos'da bulunan, Pontus krah Mithridatcs Eupator'un gcnerali olan 
Sinope'li Diophantos ile ilgili dekret isc, generalin yaptigi sava§lardaki 
zaferleriyle doludur. Ayrica bu dekrette kabile §eflerinin, bazi yerlesjmlerin 
ve yorcnin barbar kavimlcrinin isimlcri dc gccmcktcdir. Istros'da bulunmus. 
olan bir dekrette isc, Skythia krah Rhcmakscs tanitihyor vc maliycnin, okcu 
gruplann gozcliminde, ekinlcri ivcdiliklc loplayip bcdclini krala ddcdigi 
belirtiliyor. Karia'daki Stratonikcia kentinde bulunmus. olan bir yazitta, Zeus 
Panamaros'un yarattigi mucizclcr ve kutlama §cnliklcri sirasinda kutsal alanin 
yagmalanma dykiisii 90k incc dctaylarla anlatilmaktadir. 

i§te, bir yazitin edebi mctinlcrc gore duzcnlcnmi§ olan tarih bilimine 
aciklik getirmesindeki yararlan iizerine bircok dmck sunduk. ikinci 
Makedonia sava§i sirasinda, yani yaklasjk 198'de, Phokis bdlgesindeki 
Elateia kenti halkimn ttim direnmclerinc kar§in, Roma'h proconsuFe nasil 
teslim olduklanni ve daha sonra buradan kacisjanni Titus Livius'dan 
dgrenmekteyiz. Bu olay Peloponcssos bdlgesindeki Stymphalos'da 
bulunmus, olan bir dekrette de kaydcdilmis. olup, ayrica bazi insani veriler 
sayesinde bu tarihsel olayin devamini dgrenmekteyiz. Zira bu dekrete gore 
Elateia'hlar §ehri terkederek Stymphalos kentinc siginmi§lardir. Bu tarihsel 
olay onlann gcleneksel baglannin kdkenini ortaya koymaktadir: Elateia'h 
aileler Stymphalos'lu ailelcrin yanlanna ycrlc§tirilmi§lcr, dcvlet onlara 
bugday dagitmi§, kendilcrine toprak vermi§ ve onlar on yil stiresince 
vergiden muaf tutulmusjardir. Ycdi yil sonra Elateia'hlar, Akhaia Birligi 
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aracihgi ile, Anliokhos IH'e kar§i sava§mak iizcrc Yunanistan'a gclmis, olan 
consul Acilius'dan, §chirlcrinc ddnmc, toprak miilkiyctlcrini ycnidcn 
kazanma ve esirlcrini geri alma haklanni cldc cttilcr. Oysa cdcbi gclcnck, 
iistii kapah bir bicimdc, Elatcia halkinin bu yazgisini, onlann Romahlara kar§i 
yiiruUukleri yanhs, siyasctin sonucu olarak gdstcrmcktcdir. 

Diger taraftan, inccledigimiz yazitlar iizerindcki olaylann detaylan 
degerlendirilmek istcnirsc, bu aynntilar 90k anlamlidir. Orncgin, burada 
anlatilan olay, yiiz kcz tekrarlanmis, bir durumdur. Kyklad adalanndan biri 
olan Syros adasinda (bugiinkii Syra adasi) bulunmus, olan bir dekrettc, 
kom§u adalardan Siphnos'daki bir yurtla§, korsanlara kar§i bir i§te yardimci 
oldugu icin onurlandinlmaktadir. Korsanlar, iilkcnin issiz bir ydresindeki 
bazi kdleleri kacirmi§lar vc Siphnos adasinin karsjsindaki bir adaya 
getirmi§lcrdir. Bu kdlclcrdcn Syros'lu olan biri yuzcrck kacmis, ve 
Siphnos'lu Oncsandros adh kisj onu korumasina almi§, uzun siire kendi 
olanaklan ile ycdirip, icirip, giydirmis, vc daha sonra da yol masraflarini 
ddeyerek vatani olan Syros'a gondermi^ti. Bir ba§ka olayda isc, cok sayida 
korsan gemisinin Syros adasina baskin icin gcldiklcri habcr vcrilince, halkin 
biiyiik cogunlugu adanin Siphnos'un kar§isindaki kcsimindc toplanmis, ve 
geceleyin Ktcsiklcs adindaki bir vatandas. Siphnos'a gonderilcrek 
Onesandros'tan yerlc§me izni istcnmi§ti. Oncsandros da bu istcgi dostca 
kar§ilayarak, iki oglu ile birkac genci Syros adasinda incclcmc yapmak iizere 
adanin ic kesiminc gondcrdi. Bu genclcr Ktcsiklcs'in verdigi bilgiyi 
dogruladilar; bunun iizerinc halkin adadan kurtarilmasi saglandi. Kyklad'lar 
icjnde en kiiciik ada olan Amorgos'un iic ozgiir §chrindcn biri olan 
Aigiale'de bulunan bir dekrettc, bu iki kisjnin ornck davranisjan §oyle 
anlatilmaktadir: 

Gece adaya baskin yapan korsanlar, iflcrindc gen^ kiz.lar, kadmlar ozgiir vatanda5lar 
veya kolelcr bulunan otuzdan fazla ki§iyi tutsak cderlcr. Bu arada keirfczdeki digcr gcmilerin 
yanisira, Dorieus'un gemisinc de el koyarlar. Bu gemiyc, ozgiir vatandasjan vc aldiklari 
ganimetleri yiiklerler. Esirler arasmda Hegcsistratos'un ogullan olan Hcgesippos ve 
Antipatfos da vardir. Bu iki gen<j, korsanlann §cfi olan Sokleidas'i ikna ederck, kendilerinin 
rehin kalmalan kar§ihgmda, ozgiir vatandasjann vc bazi azath kolelcrin scrbesl 
birakilmalanni, hi?bir ozgiir kadmi ganimct olarak almamalarini vc i^kencc etmcmclcrini 
veya oldiirmemelcrini istemi5ler ve bunlarm iilkclcrinc sag saglim donmelerini 
saglami§lardi. 

Hicbir §ey, bir tariheiye Egc denizindeki gunliik ya§amda korsanligin 
ne oldugunu bundan daha iyi gostcrcbilir mi ? Bu bir aynnli mi ? Bu ayni 
zamanda tarihsel bir cercevedir. Bu birinci cldcn bclgclcr bize, onlann 
yerine kendimizi koymamiza ve adahlann durumunu anlamamiza yctccektir. 
Diger taraftan, bu tiirden kirk kadar dekret saycsindc dc, Karadcniz'deki 
Grek kentlerinden Girit'e kadar uzanan bolgcdc csir dii§mii§ yurtta§ ya da 
yabancilann tckrar satin alinip bakildigini ve vatandasjik haklanna 
kavusturulduklanni dgrcniyoruz. Bu drncklcrin goklugu saycsindc kiiciik 
kiigiik aynntilar birle§tirilcrek, dniimiizdc tck bir tablodaki bir kisj degil, bir 
fresk olu§ur. Ancak, bu tablo asla bitmemis, bir tablo olarak kalacaktir. Bu 
konu, bununla ilgili yeni bir bclgedcki aynnti cklcninccye degin askida 

15 



Louis Robert 

kalacaktir. Bclgclcrin siirckli cogalmasi durmayacaktir vc bu da iyi bir 
§eydir. 

YAZITLARIN TARIHE OLAN KATKILARI 

Onceki sayfalarda da yazitlann larihc kalkisi gostcrildi. Esas olan, 
yazitlann bugiinkii dcyi§lc "olaysal", digcr adiyla politik tarihe 
kazandirdiklan dcgildir. Bunlann oncmli olduklan kesindir. Tarih yazarlan 
arasinda 50k tarti§ilan bir konu olan vc yakla§ik III. yiizyilda ortaya ciktigi 
kabul edilcn, Kos ve Andros'un savasjannin kcsin tarihi bir giin ancak 
yazitlar kanali ile saptanabilir. Makcdonia krali V. Philippos'un Karia 
bdlgcsindcki Zeus Labrandos tapinagmdaki mcktubundan, onun, kralhginin 
daha ilk yillanndan itibarcn Karia bolgcsinin bir kismini clc gecirdigini 
dgreniyoruz. Ciinkti, aynca cski bir tariheinin bclirtligi gibi, Philippos'un 
halefi Antigonos Doson'un Karia'yi zaptctmck icin vermis, oldugu soziin 
yerinc getirilmcsi gcrekiyordu. Yazitimizda, bu tariheinin bclirttigi bu konu 
en az bir satirla anlalihyor. Bu sayede olay bclgclcnmis, olmakladir. 

Bununla bcrabcr, yazillardan en cok yararlanan bilim dali, kelimcnin 
en genis, anlami ile sosyal larihtir. Hatta cogu kcz, onlar sayesinde vardir. 
Ekonomik tarih ise, gclcnckscl malzcmclcrdcki tckil olgulardan ya da gcnel 
bilgilcrdcn dcvsjrmcler yapabilir. Scrilcr halindcki rakkamlar sadccc yazitlar 
ve papyruslar kanali ile cldc cdilmisjcrdir; orncgin, Dclos ve Thcspia'daki 
Apollon kutsal alanlannda bulunmus, olan cok aynntih hcsaplar, yakla§ik III. 
yiizyilin ucret cetvcllcri, zahirc ucrctlcri, c§ya fiatlan, kutsal alana bagh 
ciftliklerin kiralan hakkinda bir bilanco olu§turulmasini saglamaktadir. 
Gustave Glotz, Atina vc Dclos yazillanni incclcycrck, papyrus, kur§un ve 
agac ticareti ile fiallar iizcrinc bir ara§tirma yapmi§tir. Birgok ki§i de, hububat 
ve kiremit vb. iizcrinc ara^tirmalar yapti. Dclphoi'daki binin uzerindcki azat 
belgesi, kolclcrin kokcnlcri vc fiatlan iizcrinc ara§tirmalar yapilmasim 
saglamaktadir. Bu dokumantcr kaynaklar tiikcnccck gibi dcgildir. Tehlike 
belki, bu belgelerden vcrcbilcccklcrindcn daha 90k §cyin istenmesi ya da 
onlann a§in sistematize cdilmcsidir. Orncgin, loprak fiatlan hakkindaki 
kayitlar doyurucu bilgi vcrmcdiklcri gibi, cogu kcz topragin kalitesi de 
bilinmemcktedir. 

Sosyal tarih, yazitlann ayncahkh alanidir. Yazitlar, Misir'da simrh kalmi§ 
olan papyrus'lar kadar dcgilsc de, Grck yasalanni incclcmcmizi saglarlar. 
Yazitlar olmaksizin, yalnica Atina yasasini ve onun maddclcrini bilebiliriz. 
Gortyn yazitlan, Girit'in geleneksel yasalanni gostcrcn en oncmli 
belgelcrdir. Delphoi'da bulunmu§ olan bir yazit, cok kiiciik bir Akhaia kenti 
olan Pcllane kenti ile Dclphoi arasindaki davalann goziimiinii anlatan 
hukuksal bir metinden olu§maktadir. Bu yazitin iccrigi Bernard 
Haussoullicr'c cok ilginc bir monografi yazma olanagi vcrmisjir. Bu bilgin, 
Rodolphe Darcslc ve Theodore Rcinach ile bcrabcr, gecen yiizyilin sonunda 
Grck hukuki yazitlanni bir araya toplayarak tcrcumclcrini vc yorumlanni 
yapmi§tir. 
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Atina, Sparta vc digcr Grck §chirlcrinin yasalanna yonelik 
bilgilerimizin yakla§ik tiimii yazitlara dayanmaktadir. Aynca cskicagin cdcbi 
escrlerinde higbir zaman gccmcycn, §chir yasalanna ili^kin en kesin bilgilcri 
yazitlar kanahyla dgrcnmeklcyiz. Bu konudaki aynntilan bir tarafa birakarak, 
bir yasa tizcrinc doyurucu bilgi iccrcn bir yaziti drnck olarak vcrccegim. Bu 
dahi, yazitlann gcrckliligini vc onlara nclcr borclu oldugumuzu anlamak igin 
yeterli olacaktir: ic gali§malar ncdcniylc cah§amaz hale gclmis. olan §chir 
mahkemeleri ycrinc, yabanci yargiglara ba§vurma zorunlugunu getiren bu 
yasa antik mclinlcrdc bile tarn olarak bclirtilmcmcktcdir. Plutarkhos'un 
kiigiik bir alintisi ilc Polybios'un bir pasajinda gegen, daha sonra da turn 
metinlcrden kalkmis, olan bir tcrim, "Rhodoslular"in Akhaia bolgesinde 
yargiglik yaptiklanni gostcrmcktcdir. Oysa yaklasjk iki yiiz kadar yazit 
sayesinde I. 6. IV. yiizyil sonundan imparatorluk ddncminc degin, bu tiir 
uygulamalar aynntilan ilc bilinmcktcdir. Burada soz konusu olan, iki kom§u 
§ehir arasindaki bir sinir sorunu ya da ba§ka bir anla§mazlik nedeniyle, 
hakemlik yapmasi icin yabancilarin cagnlmasi dcgildir. Arkaik devirdcn 
itibaren uygulanan bu yontcme, higbir anla§ma olanagi kalmadigi 
zamanlarda goziim bulmak icin ba§ vuruluyordu. Yani, yakin ya da uzak 
§ehirlerden yurtta§lar gctirtilcrck, o §chrin yurtta§lan ilc ilgili davalarda 
onlara §ehir mahkcmclcrinin i§lcvi yiiklcniyordu. Bu yabancilar, davali 
vatanda§lar arasinda, vc dzcllikle borclular ilc alacaklilar arasinda bir 
husumetin olu§masi, yargiclann tarafsizligi vc namusluluklan konusunda 
biiyiik ku§kulann ortaya gikmasi ncdcniylc gctirtilmcktcydi. Hatta, bazi 
durumlarda yargiglara duyulan giivcnsizlik adalct mckanizmasinin askiya 
ahnmasiyla sonuglanmi§ti; Zira «artik gok uzun zamandir davalar bir karara 
baglanamiyordu». Bu turden dckrctlcrin biiyiik gogunlugu, yabanci 
yargiglann erdem vc diiruslliiklcrini gostcrmcktcdir. Yinc bazi dckrctlcrden 
anla§ildigi uzcre, bu liirden yabanci yargig gagnlan ba§langigta gok dzel 
durumlarda yapihrkcn, daha sonra her turden dava igin yapilmaya 
ba§lanmi§tir. Bunlann tiimii, toplumdaki sosyal krizlcrin tehlikcli boyutlara 
ula§tiginin goslcrgesidir. Sonugla, Hcllcnistik donemde bu kriz, Grek 
§ehirlerindcki adalct mckanizmasinin fclg olmasina kadar gitmi§tir. §ehrin 
demokratik mahkcmclcrinin vc yarginin birkag yabanci yargig oniindeki bu 
gokii§ii, sinif gali^malannin sjddcllcnmcsi kar^ismda, kent dcvlctindeki 
gelenekscl Grck yurtscvcrliginin gcrilemcsinin kamtidir. Bu arada, Atina 
demokrasisi ilc Rhodos Cumhuriycti'nin bu gclisjmc kar§i koyarak, higbir 
zaman aluslararasi bu yontcme ba§vurmadiklan vc bundan oviing duyduklan 
da bilinmcktcdir. Yabanci yargiglara ba§vuru yontcminin uygulandigi en eski 
ornekler, Ege adalan ilc Bali Anadolu'da gorultir. Yabanci yargiglar yakla§ik 
ikinci yiizyilda, Peloponcssos vc Orta Yunanistan'dan gagnlmaktaydilar. Bu 
bolgelerin scgilmc nedeni §udur: Pcloponncsos'dan gclcn yargiglar etkilcre 
daha kolay boyun egebilccck, daha itaatkar vc kolay ki§ilcrdi; Orta 
Yunanistan isc, uzun sure ideal bagimsiz kent dcvlcti tipini ve gelenekscl sivil 
ya§am dzelliklerini kesiksiz olarak siirdurcbilcn bir bdlgeydi. En eski 
ornekler, yakla§ik olarak I. O. IV. yiizyil sonu ilc III. yiizyil ba§ina 
tarihlenmckte olup, Biiyiik iskcndcr'in gcncrallcrinin yonctimlcri ile 
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ili§kilidir. Bu yonclicilcr kcndilcrini, dcvlctin adalctini clkilcycn sosyal ve 
sinifsal cati§malann icinde buldular. Yoncticilcrin yabancilan 
cagirmalanndaki amac, duzeni yeniden saglamak, sosyal ya§amda ve yargida 
olu§acak ani patlamalan onlcmck ve «yurtta§lar arasindaki duzeni yeniden 
kurmakti». Bu yonden cokmiis. olan kcntlcr kendi olanak ve cabalanyla da 
iyile§ebilirler; ama kral yargi organi olarak, kendi yoncticileri ve cah§anlanni 
gbrevlendirirse bu nasil gerccklc§sin! Tarafsiz. bir §chirdcn yargiclann 
gonderilmesi, kralin otorite ve sayginligini da koruyor ve bu sayede sosyal 
ban§in yeniden kurulmasini da saghyordu. Daha sonra, yaklasjk olarak II. 
yiizyilda, bu uygulama belki dc Roma ctkisiyle turn Yunanistan'a yayildi. Bu 
yabanci yargiclar davalara, cagnldiklan kent dcvletinin yasalanna gore 
bakiyorlardi. Ancak her kent dcvletinin kendinc ozgii yasasi di§inda, bir de 
turn Yunanistan'a dzgii ortak bir yasanin da olmasi gcrekir. Bununla 
beraber, sosyal tarihin bu en oncmli konusuna, clc gecen scri halindcki 
dekretlerde ya da bzel bir metinde ycr vcrilmcmi§tir. Tarih yazarlan 
genellikle, sosyal rahatsizliklann siiriip gidisjndcn veya hcrhangi bir §ehirde 
bu rahatsizliklann meydana gclirdigi isyanlardan yalnizca bir ciimlc ile sbz 
edcrler. Yazitlar olmaksizin, bu kurumun varhgindan dahi habcrimiz 
olmayacaktir. Yazitlar sayesinde kuruma yonclik aynntilann yamsira, 
kronolojiyi saptama ve cografi dagilim konusunda da bilgilcnebiliyoruz. 

Yazitlar, kiiltler acisindan birinci dcrcccdc malzcme iiretirler. Zira gok 
sayidaki adak yazitlan cogu kcz kabartma bczcmcli olup, dinsel kurallan da 
icerirler. Bati Anadolu, Suriyc, Trakya, Kuzcy Afrika, ispanya, Gallia, Illyria, 
ve Noricum'da oldugu gibi, ycrli kiiltlcrinin incclcnmcsi icin pratikte tek 
cbziim epigrafidir. Ciinku cpigrafik malzcme, saydigimiz ulkelcrin 
Hellenle§tirilmesi ve Romahla§tinlmasi konusunda ve halklann kokcnlerinin 
incelenmesinde en oncmli unsurdur. Dinsel ve kultiircl tarih ayncahkli yerini 
ancak epigrafidc bulur. Bu yazillarda sozkonusu olan sadece kurban 
etlerinin payla§imina yonclik §ckilscl yon degil, bunun yamsira torenlere 
katilan inangli ki§ilerin soylcdiklcri adak dcyisjeri vc §iirlerdir. Yazitlar 
kanahyla bugiinc gelmi§ olan mucizevi mctinlcri (vc bunlann sava§ ya da 
hastahklardaki i§levlcrini), hymnos'Van vc confessio'lan (kefaret yazitlan) 
yukanda g6rmu§tiik. Confessio'k\rfrd bircyin ya da ailcnin cezalandinlmasi, 
Lydiali veya Phrygiah bir kbylunun stclindc onlann i§lcdigi gunah, bunun 
cezasi ve pi§manlik dile gctirilmektcdir (yukanda buna yonclik brnekler 
verildi). Ozellikle kur§un Icvhalar iizerinc kazinmi§ olan lanetlemeler, ya 
mezarlara ya da kutsal alanlara birakilirlardi. Bu tiir lanetlemeler bize, 
a§iklann veya lanetleyenlcrin tutku ve co§kulanni dogrudan aktarmaktadir. 

«Agon» adi verilcn atlctizm yan§malan, miizik ve araba yan§lan gibi 
etkinlikJer, Hellcnle§mi§ yerli halklann «Grck tarzi» ya§aminin veya gergek 
Grek ya§amimn gcnel bir gbrunii§iidiir. Edcbi mctinler bizi ozellikle, klasik 
devrin biiyiik Olympia ve Pythia bayramlann ortamina sokmaktadir ve 
bircok ara§tirmaci, bu tiir yari§malann tcknikleri uzcrine ara§tirmalar 
yapmakta ve ozellikle Hirisliyan kiliscsinin babalan doncminde de bu tiir 
bayramlann devam ettigini ileri surmektcdir. Ancak Roma ve Hellenistik 
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donemdeki bu tiir Grek yan§malannin tarihscl kronolojisini ortaya 
koyabilen tek kaynak, onlarin cografi farkliliklarini yansitan vc bu konuda 
bol malzeme temin edcn yazillardir. Binlcrcc allct vc muzisycni bu sayede 
tanimaktayiz. Bu yazitlar bizc, Grck diinyasinin bir ucundan diger ucuna, 
Roma ve Napoli iizcrindcn vc Marsilya'dan Arabistan'a dcgin, bir 
bolgedeki yan§ma galiplcrinin adlanni igcrcn listclcr aracihgi ile birgok 
atletin turn kariyerini tanima olanagi vcrmcktcdir. Aynca bu atlctlcri, farkli 
bolgelerde bulunmus. olan birgok yazitlardan, ya da dogduklan §ehir 
sikkelcrinden vcya miizisyen vc allcllcrin cvrcnscl dcrncklcrinin biirokratlar 
tarafindan hazirlanip papyruslara yazdinlan rcsmi sozlc§mclcrdcn tamyoruz. 

Yazitlara dayanarak, sikkclcrin dc yardimi ilc, her kenttcki yan§malann 
ba§langig ve biti§ tarihleri iizcrine bilgi cdincbiliriz. Bu, bir kentin her 
donemindeki ekonomik yapisini olgmck icin kullanilan bir tiir qlgiit gibidir. 
Epigrafi ayni zamanda dinle dc ilgilenir. Aynca, Biiyiik iskender ve 
seleflerinin tutumu vcya Roma imparatorlan, Hellcnlc§tirme politikasi gibi, 
kisacasi turn sosyal tarihlc ilgilenir. O devirde halkin en oncmli eglence 
tiirlerinden biri olan amfiliyatrolardaki insan kiyimi Roma'lilann getirdigi 
bir olgudur. Vah§i hayvan vc gladyator oyunlannin dagihmina yonclik 
bilgiler sadecc kabartmah yazitlar kanahyla cdinilmcktcdir. Bu yolla 
gladyatOrlcrin kokcnlcri, kariycrlcri, bu oyunlara yonclik organizasyonlar, 
oyunlarda uygulanan laklik ve silahlar, hatta onlarin duygulan iizcrine bilgi 
sahibi olmaktayiz. Dogu'da bu gruba gircn ddrt yiiz Grck yaziti loplanarak, 
sosyal tarih alaninda bir cscr olu§turulmu§tur. 

Bu ayni zamanda sosyal tarihin dilini vc vokabiilerini de 
olu§turmaktadir. Sosyal tarihe katki bakimindan yazitlar, papyruslar kadar 
onemli elemanlardir. Yazitlar malzeme bakimindan her yil yenilcnebilen tek 
kaynaktir. Yazitlar sayesinde, XIX. yiizyilin sonunda "koine" (ortak dil) adi 
verilen ve Grek dilinin yakla§ik IV. yiizyildan itibaren fonetik, morpholoji, 
syntaks ve vokabulcrini incclcycn bilim dah dogmu§tur. Bunun 
sonuclanndan biri, Ycni Ahid ilc Eski Ahit dilinin tiimden denceek §ekilde 
yenilenmesidir. Her yil bilinmcyen ycni sozciiklcrin bulunu§u ve yeni 
metinler sayesinde Hcllcnistik ncsir zcnginlc§ti. Mctindcki tek bir sozciik 
bazen cografi vc kronolojik tabloyu kurmada kamt olmaktadir. Bu sayede 
uygarhgin bir olgusu en acjk bir bicimdc aydinlanir: impatorluk devrinin, 
mimari ve bezemc Latincc terimlerinin grekgeye giri§i gibi. 

Higbir yazil, bir tarihgi tarafindan ne kugiimscncbilir, nc de gozardi 
edilebilir. Sosyal tarihe agiklik getirebilecck yazitin ycrini tutabilcn ba§ka 
bir§ey yoktur. isimler icercn basil bir epitaph dahi en azindan bir selam 
formulu icerir. Yazitlar uzerindcki isim serilerindcn gruplar olu§turulabilirse, 
dilbilim yoniinden isimlcrin olu§umunun di§inda, ozclliklc yorcscl kiiltler, 
§ehirler arasindaki kbken, yakinhk ve ticari gibi ili§kilcr, Hellcnle§tirme 
politikasi, zevk vc moda'nin gelisjmi gibi sonuclar gikanlabilir. Yazitlar 
isimbilime gok malzeme saglarlar. Mclinlcr gorcccli olarak bncmsiz gibi 
gbriinurler -oysa ycrli isimler igin epigrafi tek kaynaktir- vc bu ncdenle 
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epigrafi bugiinc degin bazi ydnlcrdcn dncmscnmcmi§lir. Grckge ve Latince 
isimbilim, dinscl, sosyal ve hatla politik tarihe yardimci olabilir. Bunlan 
belirtmekteki amacimiz, Arap dilbilimcisi Jean Sauvagct'nin de belirttigi 
gibi, "siradan yazit yoktur; ancak onlan siradan inceleme vardir" 
dii§uncesine katildigimizi goslcrmcktir. 

YAZITLARDAN NASIL YARARLANILIR ? 

Yazitlar agisindan bir tarihei igin iki tchlikc soz konusudur; ya 
onlardan hig yararlanmamak; ya da kotii yaralanmak. 

Ilkgag tarihgilcrinin, bilincli ya da bilincsiz, sikhkla §dylc bir tutum 
iginde olduklan gdruliir: Anlik devrin tarihsel malzcmcsini yeniden ele 
alarak incelcycn epigrafi, numizmatik, papyroloji ve arkcolojiyi ilkgag 
tarihine yardimci bilim dallan olarak tanimlayan ilkgag larihgilcri bu 
tavirlanndan dolayi kcndilcrinc saldinldigini ya da kiskaca alindiklanni 
zannetmcktc vcya o §ckildc hissctmcktcdirlcr. Bu durumda da bir tiir pasif 
direnis. iginc girmcktc vc bu zcngin malzcmcdcn habcrsiz goriiniip, 
geleneksel tarihi mctinlcrc baglanarak vc a§in aynnlilara girerck, bunlann 
iginde kaybolmaktadirlar. Bu gah§ma tarzi bclki dc bu disiplinlcrin "tcknik" 
kaygisi olabilir. Burada, ya bir yanilgi, ya da gok biiyiik bir abarti vardir. 
"teknik" disjnda bunlar o kadar biiyiik disiplinlcr dcgildirlcr. Hcrbiri, gok 
fazla giig sarfetmcksizin bir gall olu§turabilirlcr. Tarihsel bir ara§tirmada 
iyiniyetli ve ciddi bir krilik yapilmasi gcrckir. Burada ozclliklc, gok zcngin 
bir malzcmeyi incelcyccck co§kulu bir mcrak vc istck gcrckir. Bir ba§ka 
kaygi da. malzemcnin siirckliligi vc goklugu kar§isinda, dinlcnmeye zaman 
birakmamasi olabilir. §u halde tarihgilcr, bu malzcmcyi uzaktan 
selamlamaktan mcmnunlar vcya onlar, degcrini gok gabuk yitircn bazi 
derlemeler, segimlcr ya da ozctlcr kanahyla bu malzcmcyi tamyorlar. Onlar, 
ellerinde olanaklar oldugu halde ycniliklcrdcn habersizdirlcr. 

Epigrafi konusundaki bilgi cksikligi dc bir ba§ka sorundur vc bu bazi 
tarihgi-epigraflardaki dii§iincc hatasindan da kaynaklanabilir. Orncgin, 
yazitlan gok. sorgulamak, her birinden oldugundan fazla §cy istemek, 
gereksiz §ekildc gcncllcmclcre gitmek ya da cklcmclcr yapmak gibi. Bir 
yaziti yorumlarkcn nerede durulacagini bilmek gcrckir. Tamamlama 
yapilirken olan ile olasihk arasindaki farki iyi gozlcmlcmck gcrckir. Hatta 
orada bile ihtiyatlilik ile ciirctkarlik arasinda bir karma§a soz konusudur. 
Siklikla, bir yazit gok sorgulanarak, yorum garpitilmaktadir. £tinku bu 
durumda bilgi edinme ya da okuma tesadiifc bagh olarak yapilmakladir. Bu 
alanda bir misina vcya zipkinla degil, bir ag ile avlanmak gcrckir. 

SERILER, COKPUS'LAR 

Gergekte scrilcr, epigrafinin temel unsurlandir. Tck bir yazit, bilginin 
sadece bir boliimtinii verir. Gcrgck anlamim ise bir scrinin iginde kazanir. 
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Aynca, seri gogaldikga vc gc§itlcndikgc yazit daha ilging olur. Bu Eduard 
Gehrard'in arkeolojik escrlcr uzcrinc koydugu altm kural gibidir: "Bir eser 
goren, hicbir §ey gormemi§tir; bin tane goren ise, bir tane gormii§tur". 
Yazitin, aym doncm, ayni konu vc ayni ycrdcn gclcn yazillarla ayni scri icine 
konmasi gerckir. Bunun yamsira, satin alinmis, olan yazitlann bcnzcrleri tahrip 
edildikleri ya da hcniiz giin i§igina gikarilmadiklan igin, buluntu ycrlcri 
konusunda vcrilcn bilgi hatali olabilcccgindcn, bu escrlcrin ayn tululmasi 
gerckir. Hatla tiim bir §chrin yazillan climizdc olsa bile, boyle bir yanilgi 
sozkonusudur. 

Buradan da tiim cpigrafik dcrlcmclcrin iiriinii olan corpus'lar 
dogmu§tur. XVI. yuzyildan itibarcn, hem gcncl dcrlcmclcr yayinlandi vc 
hem de siirckli olarak grekee vcya Latincc yazitlann bir arada yayinlanmalan 
ve bunlann yeni baskilannin yapilmasi igin gabalar harcandi. Ancak cogu 
kez, bu projcler ya ba§ansiz oldu, ya da bazi dircnmclcr sonucu kismi 
ba§anlar elde cdildi. Ku§kusuz epigrafi, corpus olayini ilk gcrgckle§tiren vc 
bu konuda brnck olan en §ansh bilim dalidir. Ancak "yardimci" diye 
nitelenen digcr bilim dallari bu §ansa sahip olamadilar. Yalnizca numizmalik 
bu konu da gec dc olsa gaba gbsterdiysc dc, bu gcgici oldu ve bundan 
vazgegildi. Miizc kataloglan vc monografilcr harig, digcrlcrinin sunulu§u 
siradan bir model olu§turuyordu. En yeni bilim dali olan papyroloji, halen 
koleksiyonlara dayanan yayinlar a§amasindadir. Daha agik bir deyisje, bu 
yayinlar satin almalara dayanmaktadir; giinkii bir buluntunun dosyalan gogu 
kez, saticilann israr ve istcklcri sonucu bir gok ahci arasinda payla§ilmaktadir. 
Sadece Wikkcn, Ptolcmaios'lar doncminc ait bclgclcrlc (Urkunden der 
Ptolemderzeit) miikemmel bir corpus ba§langici yapti. Arkcoloji ise biiyiik 
giigluklerlc, gecikmcli olarak bazi corpus scrilcri gikarabildi. Bunlar arasinda 
lahitler ve daha sonra vazo corpus'lan vardir. Bunlardan sonuncusu, yani 
"Corpus Vasorum", sadece miizelcr tarafindan yapilmi§tir. Agikcasi §ansa 
kalmi§tir. 

Daha yetcrli diizcydc olmalanna kar^in, yazit corpus'lannm her zaman 
geli§im iginde olmalan temenni cdilir. Ancak, Misir vc Bati Anadolu'nun, 
XIX. yuzyildan bcri yayinlanmakta olan gclcnckscl scrilcrindc maalesef 
eksiklikler vardir. Bu corpus'lar, cografi dcstckli topografik bilgiler de 
igerirlcr. Ya igcrik ya da diplomatik siniflamalara gore hazirlanmis, olan bu 
serilerde hemen hemen hcr§cy yapilmi§ olup, isjcvscl olduklan soylcnebilir. 
Bu konuya daha sonra dcgincccgiz. 

Daha ileride "Tamamlama" bolumiindc, corpus vc scrilcrin gereklilik 
nedcnlerine donccegiz. Burada sadece, ara§tirma orncklerine ve 
prosopographik sonuglara dcgincccgiz. Yazitlar bize yiizlcrcc, binlcrce ki§iyi 
tamtirlar. Bunlardan bazilannin adi birgok yazitta gcgtigi igin, onlann 
kariycrlerini izlcmek mumkundiir. Yazit bize, edebi bir mctindc adi gegen 
ki§i hakkindaki bazi detaylan vcrir. Ondan sonra bir ba§ka yazitla bu geli§ir 
ve bu ki§i, birbirini izlcycn kiiguk dcgini§lcr sayesinde gozumiizdc yeniden 
ya§am bulur. Orncgin, Thcophrastos'un arkada§i vc Biiyiik iskcndcr'in 
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generallerindcn Dcmctrios Poliorkctcs'in en gozdc ki§isi olan ve 
Korinthos'daki Grck kcntleri konfedcrasyonunda kralin tcmsilcisi olarak 
bulunan Lampsakos'lu Adcimantos'un adi ve yapmis, oldugu i§ler, Atina, 
Eretria vc Delphoi yazitlannda zikrcdilmcktcdir. Sicilya'h antik yazar 
Diodoros tarafindan yakla§ik 314 yilinda Karia'da niifuz sahibi bir general 
olarak gdsterilen Eupolemos'un Makcdonia kdkcnli oldugunu vc Giincybati 
Anadolu'da bir tiir krallik kurdugunu, Karia'daki iasos vc Theangela 
kcntlerinin sikkc vc yazitlanndan ogrenmcktcyiz. Tarih bize Phrygia'daki 
Lysias hancdam hakkinda (Polybios di§inda) bilgi vcrmemcktedir. Ancak 
Polybios da bu ailcyc ycr belirtmcksizin dcginmi§tir. Buna kar§in, Dclphoi, 
Didyma, Pergamon yazitlan vc Adolf Wilhclm ile Maurice Holleaux'nun 
tann vergisi zekalan sayesindc Phrygia'daki bu hancdanin tarihi cergevesi 
olu§turulabilmi§tir. Makcdonia kokcnli olan bu hancdan Scleukos'larla 
miittefikti vc Philomclion ile Lysias §chirlcrinin kurucusuydu. Bu kisjler 
aym zamanda, Phrygia'ya dzgu mallan katirlara yiiklcyip, Delphoi ve 
Didyma'daki Apollon tapinaklanna bagi§layan ki§ilcr olarak 
zikredilmcktcdirlcr. Latin cpigrafisinin en belli ba§li, noktalanndan biri, 
onemli yoncticilcrin kariycrlcrini vcrcbilmcsidir. Ispanya'dan Suriye'ye 
uzanan Roma diinyasindaki cyalct valilcrinin isimlcri turn yazitlarda gegtigi 
icin, herhangi bir yazitta isimlcri kaybolmus. olsa bile, yine de 
taninmaktadirlar. Epigrafinin daha zengin bir alani isc, isimbilim olup, 
sadece serilerlc ya^ayabilir. Bu, bir ismin saptanmasi ya da basit bir 
diizeltmeyle ugra§an bir cah§ma alamdir vc isimbilimin bu biiyuk 
zenginliginden tarihsel cesjtlilik elde edilmck miimkiinse dc, heniiz bu 
yapilmami§tir. 

ILi§KiLER - COGRAFYA 

Dogal olarak, hicbir malzcmc tck olarak incclcncmcz; yani yazitlardan 
biri digerinden aynlarak, tck olarak yorumlanamaz. Gercckci bir yakla§imla, 
epigrafin sadece yazitlan incclcdigi ve tarihsel olgulan da bu yazitlardan 
saptadigi kabul cdilebilir. Epigraf kendisini ne tarihtcn, ne dc niimizmatik, 
paleografi, papyroloji, filoloji ve dilbilim malzcmclcrindcn soyutlayabilir. 
Tarihci elindeki tiim miizik alctlcrini calmayi bilcn ve bunlardan bir senfoni 
iireten bir orkestra §efidir. O, yerinc vc zamana gore dilbilimci ya da 
numizmattir. Bir epigraf, yazitlardan dogrudan yararlanabilme kapasitesine 
sahipse ve diger malzcmclcrlc birlc§tirerck onlan yorumlayabiliyor ve 
ele§tirebiliyorsa epigraftir. 

Onemli bir noktamn altini cizmck gcrckiyor. Madcmki yazitlar, tarihin 
ortaya gikmasini saghyor, bu durumda tiim yazitlann her zaman cografi 
agidan da yorumlanmalan gcrckir. Bu tiir yorumlama kaygisi cpigrafide her 
an ya§anacaktir. Ycrin konumu, her an akilda olacaktir. Zira her yazitin bir 
yerle§imi gagn§tirmasi gcrckir. Bu nedcnle, bir ycrde tck olarak bulunmu§ 
olan bir lahit uzerindc vcya bir §chrin ciki§indaki cadde boyunca siralanmi§ 
mezarlarda -ornegin, Isauria'nin vah§i daglannda veya Rhodos'un 
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uluslararasi biiyiik pazannda-.bulunan bir yazit, en azindan tarihsel bir veri 
elde etmemize yarayacaktir. Tarihin tiimii cografi bir temclc dayanir. Bu 
bakimdan, bazi Corpus tiplcrinin tekdiizclikten ve anla§ilmazhktan kurtulup, 
kendilerini degi§ik bigimde gcli§lirmeleri gcrckir. Zira bazilan, orijinal 
yayinlardaki yazitlan adeta keserck, okumadan bir albiime yapi§tinr gibi 
koymaktadirlar. Oysa cpigrafik, bir corpus, antik diinyanin bir bolgcsindcki 
ya§amin bir boliimiinii yansitmaktadir. Bu amagla, yazitlann yanisira, sikke, 
metin ve anitlardan da yararlanilir. Bunlann tiimii cografi bir inceleme 
tizerine kurulur; bdlgenin kaynaklan, bunlann gclisjmi ve i§letilmeleri, 
§ehirlerin topolojisi, kom§u §chirlcr arasindaki sinirlann bclirlenmcsi gibi. 
Ornegin bu, Giincybati Anadolu bolgcsindcki Karia icin veya Trakya ve 
Makedonia kiyilannin karsjsinda ycr alan bir Yunan adasi olan Thasos icin 
yapilabilir. Salt bu ncdcnlcdir ki, bir yazittaki tarihsel icerik, yazitta tiimuyle 
yayilmis, durumdadir. 

TEKNiK 

Serilerin olu§turulmasi ve disiplinlcrarasi ili§kiler, kisacasi ara§tirmacinin 
bir tarihgi-epigraf olmasi onemli noktalardir. Ancak bu, larihciyi uzaktan 
korkutup, onlara yakla§malanni onleyccck tiirden bir teknik degildir. 
Epigrafi teknigi, sadece dogru ve dikkalli yorum yapmak ve cksik boliimu 
tamamlamaktir: Ta§lann olgiimii ve yazimi, folograflann ve estampajlannin 
alinmasi (bu i§lem yapi§mayan ozel bir kagitla yapilir. Estampaj kagidi lslak 
ta§ uzerine konur ve ozel bir fircayla iizerinc vurulur. Daha sonra kurumaya 
birakilir. Kuruduktan sonra ta§ iizcrinden ahnir), yayin icin yapilan konlroller 
bu teknik kapsaminda yer alir. Estampajin, ta§in yiizcyi su ve Area ile iyice 
temizlendikten sonra, aynen ta§in yiizcyindcki gibi, yani orijinali gibi 
alinmasi gerekir. Okunmasi giic, yiizeyi silinmi§ olan ta§larda uygulanacak 
en uygun teknik, kuctik bir komtir parcasini lslak ta§a siirtmcktir. Kdmiirlii 
su harflerin iclcrinc gircrek, onlan daha cok nellc§tirir vc bu lslak harfler 
parmakla daha kolay saptanabilir. Kopya isjemi, ozclliklc titiz ve sabirli bir 
cali§ma gerektirir. Epigrafi teknigi yeniligc agik vc kavrayici bir dii§iince 
yapisi ve aym zamanda ayni scriye giren mctinlcri dc hatirlayacak iyi bir 
hafizaya sahip olmayi gerektirir. Zira en gok bilcn kisj, a§inmi§ olan ta§lan en 
iyi okuyan ki§i olacaktir. Burada deneyim dc biiyiik rol oynamaktadir. 
Kisjnin kendisinin ya da ba§kalarmin daha once kar§ila§tigi ve a§tigi giigliikler 
ve ozellikle gegmi§te yapilmis, olan yanh§lar, tuzaga dii§mc ya da riske girme 
tehlikesini en aza indirgemede etkili olacaklardir. 

YAZITLARIN TAMAMLANMASI 

Yazith ta§lar yeterince korunamadiklanndan, a§inmi§ olan yazitlann 
tamamlanmasi gok ozel bir sorun olu§turmaktadir. Ancak bundan, antik 
yazitlann tumtinun giiniimiize pargalar halindc gcldikleri de 
anla§ilmamahdir. Birgok escr tiim durumdadir ve bunlar topraktan gikarken 

23 



Louis Robert 

genellikle en ycni gdruniimlcrinc sahip olusjanyla siipriz olmaktadirlar. 
Guclukle okunan yazillann biiyiik gogunlugu, acikla kalmi§, kolii hava 
§artlanyla a§inmi§ ya da ncsillcr boyu ayaklar altinda dd$cmc veya e§ik ta§i 
olarak kullanilmis. cscrlcrdir. Bunlar arasinda en dayanikh olanlar sunaklar ve 
heykcl kaidelcridir. Dckrcllcr daha gok agikta duran cscrlcr olduklan igin, 
gogu kez kinklirlar. Genellikle, en iyi korunmus, olan yazitlar, daha geg 
ddnemlcrdc dcvsjrmc malzcmc olarak bir §chir vcya sur duvannda (ornegin, 
bazi arkaik malzcmc Atina'daki Thcmisloklcs duvannda kullamlmi§tir. Bu 
durum daha gok Gcg imparalorluk ddnemi duvarlannda goriiliir vc buna 
ornek olarak Amyzon vc Aphrodisias'daki duvarlar gdstcrilcbilir) vcya bir 
dd§cmedc, yazih yiizii topraga gclccck §ckildc kullanilmis, olanlardir. Buna 
ornek olarak da, Milctos'daki Apollon Dclphinios kutsal alanindaki 
dd§emede kullanilmis, olan vc Hcllcnistik ddncmc larihlcncn, gok iyi 
korunmus, mclinlcr igcrcn yiizii a§kin scri halindcki, slcl gdstcrilcbilir. 

Bununla bcrabcr, kink yazillann sayisi da fazladir vc yazillann maruz 
kaldiklan hasarlar gok farkhdir. Biitiin bir ta§ iizcrindcki harflcr, a§inma, 
darbc ya da la§in dcv§irmc malzcmc olarak (ornegin, gc§mcde kullanilmi§ 
olan la§taki bir dclik gibi) kullanilmasi nedeniyle kaybolmus, ya da silinmis, 
olabilirler. Bu noksanhk bir harf olabilcccgi gibi, bir hece, bir sdzciik ya da 
bir satinn bir bdliimii olabilir. Aynca ta§in kendisi dc kinlmis, olabilir ve 
bunun sonucunda satinn sag ya da sol tarafindaki bir bdliimu cksik olabilir. 
Ancak bu tiir noksanhklar kaginilmaz kayiplardir. Bunlar di§inda, ta§ birgok 
kink pargalan bir araya gclirilcrck tumlcnmeyc gali§ilmi§ olabilir; bu 
durumda da mclindc birgok cksiklik sdzkonusu olabilir. 

Yazillann tamamlanmasi, tarih ara§tirmalan yoniinden sorunlar 
yaratmakladir. Cogu kez, cpigrafinin iginc girmcmi§ olan larihgi, eksik 
yazillann tamamlanmasi vc sonu gclmcycn yorumlar iizcrinc kavgalann 
surdiiriildiigiinii, aynca bir gdrii§iin bir ba§ka gdrii§ dogurdugunu ve bu 
nedcnle dc bu kavgaya tarafsiz kalmanin, hatta bunlari yakindan dahi 
izlemcden ve bilgilcnmcdcn gah^ma yapmanin daha akilci vc bilimscl bir 
bakis, oldugunu zannedcr. Tarn aksinc, bizi giivcnilir sonuglara 
gdtiirebilccck mukemmel mctotlar vardir. Ancak bunlann gcli§imi, XIX. 
ytizyil iginde vc XX. yiizyilda durdu. ilk ba^larda, daha akilci bir gelisjm 
oldu. Giderck kapris vc fantaziden uzakla§ildi ve bir tiir tcma ortaya kondu. 

1848 yilinda dlcn yazar Anloinc-Jcan Lctronnc'un, Misir'daki 
Yunanca vc Latincc yazitlar hakkindaki bitmemis, corpus'u bir temel 
olu§turmu§tur. Asnn sonunda, bazi bilim adamlannin sistematik gabalanyla 
bu metot gcncllc§tirilcrck daha bclirginlc§tirildi vc gcli§lirildi. Bu bilim 
adamlan arasinda, Alman Dittcnbcrgcr, Avusturya'li Adolf Wilhclm ve 
Fransiz Maurice Hollcaux sayilabilir. Bu, gcli§imin siirckliligini sagladiysa 
da, mctodun dogrulugu ve kcsinligi konusunda bir devrim yaratmadi. 
Sadece malzcmenin sayisinda bir gclisjm sagladi. Burada kcsinlikle, dilbilim 
kritiginde yapildigi gibi, yogun clc§tiriylc naiflik arasinda gidip gclen ve 
giine gore dcgi§ebilen tarti§mah vc gcgici ydntcmlerc ycr yoktur. 
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Letronne'un a§agidaki ciimlcsinin dogrulugu, bugiin sayisiz drncklcrlc 
kanitlanabilir: 

"Kugiik problemleri her durumda ve kufkuyla degerlendirme sonucunda qok kesin 
sonuglara ula§dabilir. Qogu kez, daha sonraki buluslar bunlan dogrular; halta bu tiir 
ara§tirmalara yabanci kijileri hayrele dii$erecek gah^malar yapibmslir. 7,ira onlar, basit bir 
dii§iince oyunu olarak yorumladiklari bu ara^tirmayi anlamakla giigliik gekerler. Oysa burada 
dilbilimcinin yapacagi §ey, kavrama yetisini gahslirarak, silinmi$ bir salirdaki yazinin 
dogrusunu bulmayi saglayan kugiik zeka oyunlarina yonelrneklir". 

Tamamlamalann bazi kalitclcri varsa, bu nc bir kisjnin, nc dc grubun 
ba§ansi olmadigi gibi, bir bilim adaminin agirliginin sonucu vcya onun blofii 
veya uluslararasi bir onama da degildir. Bu, uygulanan mctodun kanitlannin 
dzgiir ve titiz §ckildc incclcncrck dogrulanmasidir. Artik tarti^acak bir§cy 
yoktur. Ancak bilmck vc ogrcnmek gcrckir. Orncgin, bir asir once gikmi§ 
olan bir yazitin eksik olan bir parcasi, bugiin, bir koyliiniin tarlasinda 
gikabilir ve bu parcalar tamamlanabilir; veya Grck diinyasinin bir ucundaki 
herhangi bir kiilturde bu yazitin bir ba§ka orncgi ya da bcnzcri bulunarak 
paralellik kurulabilir. 

Boyle durumlar, cger bir dcrs alinmi§sa yararh olurlar. Zira boylesi 
ko§ullarda, olasihgi tarti§maksizin, ncyin dogru, ncyin yanh§ oldugu, nicin 
amaca ula§ildigi ya da ula§ilamadigi, yanli§a dii^menin ncdeni ve 
malzcmedeki cksiklik acik bir §ckildc goruliir. Bu durumda "kritik etme 
mckanizmasini" kullanarak malzcmcyi kabullcnmck ya da redctmck icin 
onceki ncdcnlcri bilmck gcrckir. Bir corpus hazirlayan bilincli bir editor, 
gecmi§e yonclik cah§masini kronolojik diizen icindc yaparken kritik yetisini 
kullamr. Bunlar, mclodu gcli§tircn ya da degi^tiren dogrulamalardir. Bcnzcri 
cahs,malar cpigraflann cgitimindc dc uygulanir. Eksik mctinlcri sunarken, 
onlarin tamamlanmasini saglayacak tiim tarti^malar yapilarak, diizeltmeler 
yapihr ve sonuca ula§ihr. 

Lctronne, amacini dogru §ckildc bclirtmi§ti: «sozkonusu olan metni 
tekrar yaratmak degildir. Bu qok kolay ve hiqbir yaran olmayan bir 
gah§madir. Aksine, amac onu yerine oturtabllmektir. Zor ve gerekli olan 
budur». Bu, mctni tekrar yaratma girisjmlcrinc kar§i bir cngcl is,levi gorccek 
olan ve her zaman akilda tutulmasi gercken altin bir kuraldir. Bazi cpigraflar, 
dzellikle epigramlan diizcltirkcn §a§kinla§irlar. Bir mctnin tekrar 
yaratilmasinda bir yarar yoktur. Kaybolan mctni, vcya en azindan anlamim, 
bu da olmuyorsa dogru sbzcukleri bulmak gcrckir. Bu cok ilginc bir oyun 
degildir; bir cah§ma, bir redaksiyondur. Dogru olarak ycrinc oturtulmasi 
gereken bir §eydir. Bu, bir polisin gerccgi bulmasi gibidir; burada hukukun 
yeri yoktur. Burada §u kural gegcrsizdir: Kanitlann sorumlulugu herhangi 
bir ele§tiriye yiiklcnemcz. Her elcmanin tarti§ilmasi ve kanitlanmasi, kanitlann 
ortaya konmasi gcrckir. 

ilk prensip sinirlamadir. £ok cksiklcr olabilir ve bunlann 
tamamlanmasi yapilabilir de, yapilmayabilir dc Bu cah§madaki tck ba§an, 
bircok neslin kritiklcrindcn yola cikarak, ta§in kaybolan parcasi uzcrindcki 
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yaziyi dogruya en yakin §ckildc bulmaktir. Bunda daima ba§anh olunmasi 
normaldir. Bazi durumlarda, bilmeme sanatini uygulamak gcrckir. Aynca, bu 
parcanin yerinc konmasiyla, daha sonra bizlcrc ya da bizden sonrakilcre, 
metnin geli§mesinde ve dogru tamamlamanin yapilmasinda yardimci 
olacaktir. 

Bir metnin her §cydcn once, kendisi tarafindan tamamlanmasi gerekir. 
Metnin diger boliimlcrindc az cok benzer yinclcmclcr sikJikla gbriiliir. Basit 
bir drnek: Bir dekret iizcrindc onurlandinlan kisjnin ismi (cthnigi ve 
babasinm adi ile) yer ahr: «filanca ki§i §unlan yapti, halk filancayi 
onurlandirmaktadir vb.» gibi. Hcr§cydcn once, korunmus, olan parcalann ve 
diizenlemelerin litiz vc sabirli bir cah§mayla incclcnmcsi gcrckir. Bu cah§ma 
sirasinda, sbzciiklcrin olasi kcsimlcrinin yapilmasi (biiyiik harflc, sozciikler 
aynlmaksizin yazilmis. yazitlarda yapilan bircok hata yaziti okuyanin 
sozcukleri yanhs, kesmesinden ileri gclmcktcdir) vc yazitin hangi kategoriye 
girdiginin saptanmasi gcrckir. Aynca, kaybolmus. vc bilinmcyen boliimiin 
sinirlannin bclirgin bir §ckildc saptanmasi gcrckir. 

Dogal olarak, malzcme her yoniiyle incelcncccktir: Ornegin, stelin 
geni§ligi, eger ta§ biitiin ama yazinin bir boliimii silinmis. isc satirlann diizeni 
ve ozellikleri (KJasik donemdc Atina'da, harflcr dikcy satirlar halindeydi ve 
her satir ayni sayida harf iccriyordu) vc satir sonlannin kcsilisj («diziler» 
halindeki graviirlcr di§inda, sozciikler gcnclliklc hccclcrdcn kesilir. Bir hece 
iki satira boliinmez). Sag ya da sol tarafindan kinlmis. olan bir stelin ele 
alinmasi durumunda, satirlann uzunlugunun saptanmasi gcrckir. Normal 
olarak, bir satinn bir formiilc uyup uymadigini saptamak icin bu satirlar 
kar§ila§tirilir. Bunlardan bazilan formiilc uzunluk ya da kisalik bakimmdan 
uymaz. Bu sayede biz, fazla uzun ve fazla kisa formiillcri clcmi§ oluruz. 
Boylece, denemclcr sonucunda satinn gcrcck uzunlugu saptanacaktir. 
"Diziler" halindeki graviir sistcminin di§inda, her salirdaki harflerin 
sayisinda normal olarak bclirli bir dalgalanma olsa da, yinc dc bir ortalama 
sayi sbz konusudur. 

Burada bir saptamayi bclirlelim: «bulunan bu tamamlama ancak eksik 
bbltimtinun uzunlugu kadardir» vc hicbir zaman, onccki tamamlamayi kabul 
etmek icin bir neden dcgildir. Oysa epigraflar ba§anlanni cok kolaylikla 
bunun iizerine oturtuyorlar vc onu kendi tamamlamalan icin iyi bir model 
olarak gbriiyorlar. Oysa bu, bcklcncn anlami ya da istcnen yapiyi alt list 
etmektedir. Bu sadecc basit bir saptama olup, malzcmc acisindan bunun bir 
sakincasi yoktur ve onerilmis, olan tamamlamanin di§lanmasi gerckmez. 
£tinkli bir tamamlama, cscr acisindan, eksik olan kisma gore cok kisa veya 
gok uzun oldugu icin rcddedilcbilir. Bununla bcrabcr, dziindc dogruysa, 
gercek anlami vermede tamamlamanin sadecc uzun ya da kisaltilmis, bir 
formulle verilmesi soz konusudur. Tiim kclimeleri dcgi§tircrck yapilan bir 
tamamlama, eger anlami dogruluyorsa, epigraf icin, hakh olarak bir ba§an 
diye yorumlanacaktir; ancak dogru sozciiklcri oturtabilmck icin diger 
formuileri di§lama durumunda oldugunu bclirtmcsi ko§uluyla. 
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Bir metnin analizi ve tamamlamasi yapildiktan sonra, bu 
tamamlamaninin digcr metinlcrle kar§ila§tirmasi yapilacaktir. En net ve kcsin 
sonug, ayni metnin bir ba§ka ornegi ilc yapilacak karsjla§tirma ile alinir. 
Bazen ayni mctin, stcller iizerindc iki ya da ug kcz yazilmis, olabilir ve farkli 
yerlerde, ornegin, biri agorada, biri bir tapinakta, ya da bir yabanci sdz 
konusu oldugunda onun valaninda vcya §chrindc yazilmi§ olabilir. 
Augustus'un Res Gestae adi vcrilcn aniti bildigimiz kadanyla Galatia'daki 
Ankyra'da, Apollonia'da vc Phrygia'daki Antiokhcia'da dikilmi§tir. 
Herhangi bir yerdc bulunmu§ olan eksik yazitlar digcr kopyalan saycsinde 
tamamlanacaktir. Ayni §ckilde, Augustus onuruna bir takvim diizcnlenmis. ve 
bu Asya Eyalcli dekrcllerindc ycr almi§tir. Bunlardan bazi bdliimler 
Priene'de ve Apamiea'da bulunmu§tur. Bu dckrcllcrdcn birinc ait olan 
kugiik bir parganin, ba§ka ycrlcrdc bulunmus, tarn bir kopyasi saycsinde 
tamamlamasi yapilabilir. 

Ayni ydntcm, birgok dckrelin, digcr birgok pargalan igin de gegerlidir. 
Bir §ehirde, herhangi bir ddnemdc resmi yazitlarda onurlandirma, tarihleme 
ve onaylanmasinda ayni formtil uygulanir (ama bu farkli da olabilir). Bu 
durumda sadcce biirokratlann ya da onurlandinlan ki§ilcrin adlan 
degi§ecektir. Daha agik dcyisjc, metnin orijinali dcgi§mcycccktir. Tiim bir 
metin elde oldugunda, farkli ycrleri kink ya da eksik olan digcr kopyalannin 
kolayca tamamlanmasi miimkiin olacaktir. Metnin en orijinal bdliimu olan 
gerekgeler dahi aynidir. Ornegin: «§u kisj, §unu yapti vb.» gibi. £ogu kez de, 
genel ve dcgi§mcyen formiillcrin kullanildigi gdriiliir vc siralanan 
onurlandirma sdzciiklcri de tiirdc§tir. Halla yabanci yargiglar igin kullanilan 
formuller de aynidir. Ornegin Priene §chri, ayni anda veya ayni ddnem 
iginde farkli §ehirlerdcn yargiglar gctirtmi§sc, bunlar igin hazirlanan dekrcller 
tiirde§ olup, yargiglann yaptiklan i§leri gdslcrcn satirlar da aynidir; yalnizca 
isimler degisjktir. Bu durumda, bir dekretc ait olan vc bir satinnda yalnizca 
birkag hece bulunan kiigiik bir parga bulunursa, tiim ve benzer bir dekretin 
varhgi durumunda bu pargayi dogru olarak lamamlamak miimkun olacaktir. 
6te yandan, bu dckrctlerin bir drncgi normal olarak, yargicin kendi kcnlinde 
de vardir. Ornegin, Assos'lu bir yargigla ilgili, ancak buluntu yeri 
saptanamayan bir dekret pargasi bulunmasi durumunda, bu parga daha once 
Priene'de bulunmus. olan ve ornegin Phokaia'h bir yargica ait olan dekrctle 
ayni gergevede ycr aliyorsa, Priene kdkcnli olarak tanimlanacaktir. Burada 
"mekanik" tamamlamalann dzelliklerini gdrmcktcyiz. Bu tur 
tamamlamalar en kugiik bir §tiphcye yer birakmazlar. Bu arada, bir 
tamamlamamn dogrulugunun, uzunlugu ile higbir ili§kisi olmadigi da 
gdrtiliiyor. Boyle bir durumda, kuguciik bir eser iizerindc yazitin sadece 
onuncu satin da kalmis, olsa, eksik kismin tamamlamasi dogru §ckilde yapihr. 
Benzerinin bulunmamasi gibi farkli bir durumda ise, birkag heceden, hatta 
tek bir heceden olu§an bir eksik de olsa, tamamlanmasi igin tiim olasiliklar 
denenecektir. 

Tiim bu gok yakin benzcrliklcrin disjnda dahi, paralcl bulma ydntemi 
ile, yazitin en azmdan bir bdliimiinun tamamlamasi yapilabilir. Bu, bir seriye 
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uyarlama yoluyla yapilan tamamlama ilkcsidir. Zalcn var oldugundan bcri 
filoloji, paralel mctinlcr yardimi ilc bcnzcrliklcr saptami§tir. Orncgin, bir 
dcyim ya da onun farkli dcyisjcri bir yazar vcya bir cscrdc gcciyorsa, bir 
paragrafi diizellmck vcya onun dogrulugunu savunmak icin paralcllcrine 
ba§vurulmaktadir. Bir doktorla ilgili bir dckrcl parcasinin tamamlanmasi icin, 
sadecc ayni kcnttcki dcgil, tiim Grck diinyasmdaki doklorlarla ilgili dekrctler 
inceleneceklir. Bu dckrctlcrin iccriginc, kisjnin yaptigi i§lcrc, onurlandinlma 
nedenlerinc, anlatilan olaylara, kullanilan formiil, dcyim, epithet ve 
sozctiklerin bagda§masina vs. bakilacaktir. Ayni §ckildc bunlar, yabanci bir 
yargic, tutuklulan satin alan biri vb. gibi kimsclcrlc ilgili dekrctler icin de 
gecerlidir. Korunmus. olan bbliimlerin analizi vc satir uzunluklannin 
saptanmasi, dekretin bir ccrccvc icinc oturtulmasini vc kesin tamamlamanin 
ba§lamasim saglayacaktir. Gcnclliklc asil tenia, yapi vc ortak bolumler 
iizerinde cali§ilir; kullanilacak olan malzcmc sadecc korunmus. olan orjinal 
kisimlardir. Ycr vc kisj adlari vs. gibi §cylcrin rcstorasyonundan 
kacinilacaktir. Ayni §ckildc, korsanlann da uyruklan vc ciki§ noktalan vs. ya 
da kacirdiklan insan sayisi tahmin cdilcbilir. Bir gymnasion ba§kanina ail bir 
Pcrgamon dekretinin tamamlamasi yapilmis. vc yayinlanmi§li. Adolf Wilhclm, 
orta bolumii kinlmi§ olan bu dekrelin tamamlamasini diizcltti. H. Hcpding, 
on yil sonra Pcrgamon'da, cksik olan kismi dcgil ama bu boliimun bir 
kopyasini bir bcton icinc konmus. olarak buldu. Aslinda hicbir cksik yoktu 
ve tiim tahminlcr yapilabilir durumdaydi. Zalcn Wilhclm cumlenin ana 
yapisim bulmu§tu, ancak onun lamamlamasi daha kisjscl tcrcihlcr iceriyordu. 
Bu, hicbir gcrckccyc bagh olmayan bir tamamlama olmu§lu. Oysa bu kismin 
bo§ birakilmasi gcrckirdi. Orncgin orada «gymnasion'da» §cklinde bir 
tamamlama yapilmi§ti, oysa bulunan omcktc «apodyteriori&d» diyc yazihydi 
(apodyterion gymnasion'un soyunma ycridir). 

Yunanca yazitlann coklugu vc tiim katcgorilcr icin hazinc dcncbilecek 
formiillerin olu§u nedeniyle, korunmus, olan bolumc bunlann hepsi 
uygulanacak vc uyup uymadiklan saptanacaktir. Ciddi bir dil ve stil 
incelcmesi, kronolojik yonden uygulanacak formiillcri vcya onlann yercl 
kullanimlanni gostcrccck vc bunlardan bazilannin atilmasini, digcrlcrinin ise 
kullanilmasini saglayacaktir. Bu alanda, yani bir yazitin slilini vc hatta 
kelimelerini de olu§turabilecck dcrcccdc biiyiik bir a§ama saglanmi§tir. 
Bazcn, cs, anlamli bircok formiil arasindan uygun bir sccim yapilabilir ve 
hatta, orncgin bir litr dahi oncrilcbilir. Bu formiil, yani exempli gratia, boyle 
durumlarda ba§vurulmasi gercken bir cozum olarak saklanmasi gereken bir 
formuldiir. Ama bu, gogu kcz yapildigi gibi, hicbir dayanak noktasi 
olmaksizin yapilan tiimiiylc fantazi iiriinii tamamlamalar igin kullanilacak bir 
formiil degildir. Oysa bu, epigrafin bir§cy yazmak icin dcgil, c§it olasihklara 
sahip on ayn anlam vcya on farkli yapi altcrnatifinin varliginda ba§vuracagi 
bir formuldiir. Paralellcrc dayanan metodun titiz bir uygulamasi, epigrafin 
ayni tiirdeki turn malzcmeyi tanidigini vc tiim niianslan hisscdcbilmek ve bir 
dekreti duzcltcbilmck igin ddncmin dilinc yctcrincc hakim oldugunu 
gostcrir. Prensip olarak anlam, tamamlamasi yapilacak §ckilde yakalanirsa, 
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bulunan kelimclcnn tamamlamasi da yapilabilir vc gergekten dc, ara§tirmada 
anlam vcya kclimcnin biri digcrini dogurur veya dncrir. Form vc fon ise, 
epigrafin girisjmlcri vc savlanyla cldc cdilir. 

Basjndan iLibaren, gcrck malzcme vc gcrcksc siniflama acisindan 
corpuslann oncmi bilinmcktcdir. Sayilan cok az oldugu igin, corpuslan 
arttirmak gcrckir. Zira biiyuk a^amalar onlar sayesinde olacaklir. Bir vasiyct 
veya kurulus. yazm bulunmasi durumunda yapilacak en iyi cali§ma, bu 
tiirdcki yazitlann tiimiinii vc bunlann bugiinc degin bilincn turn formiillcrini 
dcrlcyip, bunlardan yararlanmaktir. Bu tiir bir dcrlcmc yoksa veya 
bitirilmcmis.se, cpigraf bu cali§mayi bizzat kendi yapacak ya da 
tamamlayacaktir. Bu tiir bir dcrlcmc, ayni zamanda tariheiye, sosyal, 
ckonomik vc hukuksal Larihin hcrhangi bir kcsili iizcrinc bir malzcme 
hazincsi sunmus, olur. 

Tamamlamalann kabul edilcbilirligindc, hafiza vc mantiga uygunluk ic 
igedir. Mctnin korunmus, olan boliimlcrinc vc paralcllcrinc gore, bcklcncn 
sonuc her zaman budur. Bunun tcmcli mantiktir. Ancak, ali§tigimiz bu 
doncmin Avrupa'li mantigini bu tiir malzcmelcrc uyarlamayi bilmck gcrckir. 
Bu mantik, malzcmcylc bizzat ugra§arak bgrcnilcn bir mantiktir. 

Ayni §ckildc, tamamlama cali§masinda, imgclcmc vc hafiza, kar§ihkh 
olarak vcrimliligi arttinrlar. imgclcmc cogu kcz hafiza tarafindan 
yonlcndirilir. §oylc ki, bcllcktcki tiim onccden bilincnlcr vc farkhliklar, 
imgclemcnin iccrigini yonlcndirmcdc rol oynarlar. imgclcmc, dayanak 
noktasi olarak bcllckte bulunan kayitlardaki benzcrlcrini alir. Digcr taraflan 
imgclcmc her zaman, henuz saptanmami§ bir yenilik olasiligina da aciktir. 
imgclemcnin rolii, liimdcn bir mctnin yorumlanmasindakinc gore, 
tamamlamada daha bclirgindir. Bu son durum da oldukca gcrccktir. 
imgclcmc farkh savlara acik olup, csnek vc ho§gbruludiir. Hicbir zaman, 
hemen bir yonc saplanmamak gcrckir; yoksa boylc durumlarda her zaman 
gcri cckilme olasihgi vardir. Yavas. yava§ bazi savlar di§lanacaktir. 
Fontcnclle'in dedigi gibi, "gergek filozof ve bilim adamalan filler gibidirler; 
yiiriirken ilk adimini saglamla$tirmadan, ikinci aditnini atmazlar". 
Problcmin turn clcmanlan gece ilcrlcdigindc, bazen uyaninca, bazen dc ilk 
baki§ta cozumlcnir, aydinlamr. Ashnda gcrcck olan §u ki, bu coziimlcnmcdc, 
dencyimlcrin birikimi vc ah§kanliklann rolii biiyiikliir. Ancak bir siirc 
sonra, bu csinlcrc siirckli olarak donmck gcrckir. Dti§iincc vc yaratici giictin 
ozgurlugti, ayni bilingli kirtiklc, vc ba§ka bir savla ilgilcnmcksizin onlan 
yargilayacaktir. 

Tamamlamada epigrafin izlcdigi yol, tamamlamada ayni yontcmi 
izlemi§se okuyucu tarafindan da izlcncbilir. Bu oldukca sik kar§ila§ilan bir 
durumdur. Hcr§eyin otcsinde bu, yazann kendisinc okuyucu icjn daha 
cgitici olan yolu secmesidir vc bu onun en dogal hakkidir. Her durumda, 
oncekilcrin girisjmlcrini incclcycrek, onlann ba§an vc ba^ansizliklanndan 
ders almak bir kazanytir. 
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Bir tamamlamanin dogruluk dcrcccsi vc dogruluk olasiligi, 
malzemenin durumuna vc yapisina baghdir. Her yil durmaksizin arlan yeni 
buluntular arasinda gcrckli bir ornegin ya da bcnzerlcrinin bulunmasi, 
dnceki bir tamamlamayi aniden mckanik bir §eklc doniisjiirebilir. 1890 
yilinda Boiotia'da kopya edilmis, silik durumdaki bir tag, anla§ilamayan 
heccler ve birkac kelimc disjnda hicbir anlam vcrmiyordu. Otc yandan, 1935 
yilinda Euboia'daki Khalkis'de kopya edilmcsinc kar§in Euripus kanaliyla 
Tanagra'dan gclirilmis, olan diger bir yazit, sportif yan§malan iccrcn bir 
epheb katalogu idi. Bu yazit sayesinde, (1890 yilinda bulunmu§ olan) eski 
yaziti tamamlamak mumkiin olmugtur. Bu yazitlarda gecen yan§ma adlan 
ayni, sadecc epheb isimlcri farklidir. Eski yazitta sadece izlcri kalan harfler, 
yeni yazitta mukemmel bir §ekildc korunmu§tu. Hatta bu sayede yazitin geli§ 
yeri dahi dogru olarak saptanmis.tir. Eksiksiz durumdaki benzeri 
bulununcaya degin, bu yazit bir giz olarak kalmi§, ancak onun sayesinde bir 
anda acikhga kavu§mu§tur. Epigrafin buradaki ba§ansi, iki yazit arasindaki 
bagi kurmasidir. Bu tcsadufi okumalar, corpus'\ar&a, kitaplarda ve dergilerde 
veya hafizanin bir ko§csindc saklanmis. olarak bulunurlar. 1926 yilinda 
Samos'dan, bir doktorla ilgili bir dekret yayinlandi. Bu yazitin sadece sol 
tarafi korunmu§tu. Eksik olan boliim once editor, daha sonra da iki epigraf 
tarafindan tamamlandi. Ancak ta§in sag panyasi 1959 yilinda bulundu ve 
yayinlandi. Bu da, anlama yonclik isabctli sozcuklcrin konmasiyla onerilen 
tamamlamalann dogrulugunu ortaya koymu§tu. 

Tamamlamanin giicluguniin, malzemenin orijinalligi ile orantih 
oldugu zannedilir. Biirokratik formiil, cogu kcz dogru tamamlama 
modellerine sahiptir ve her durumda da olacaktir. Bir dckrcltcki motillerin 
sergilenmesi vc ifadelcrin tamamlanmasi, buradaki olgulann orijinal ve ender 
olu§u yoniinden az veya cok giig olacaktir. §iir vc mczar sjirlcri hep en guc 
olanlardir. Bunlann biiyiik boliimiiniin gcrck sozciiklcr, gcrckse, anlam 
yoniinden tamamlanmalan asla yapilamayacaktir. Aynca edebi bir eserdcki 
sozcuklcrin sccimi en oncmli noktadir. Mctin kendi katcgorisinde tck escrse 
tamamlama yapilamaz ve kar§ila§tinlacak bir mctin bulununcaya degin boyle 
kalacaktir. 

Tiim bunlardan kurallar olu§lurulabilir. Kanitlanamayacak bir 
oneriyle, ne olursa olsun tamamlama yapilmamahdir. Epigrafin eksik boliim 
korkusuna kapilmamasi gcrckir. Kanitsiz ve tcmclsiz tamamlamalar sadece 
faydasiz olmayip, ayni zamanda tehlikelidirlcr dc. Zira, sorunu maskelerler 
ve bazi epigraflan yaniltirlar; tiim tamamlamanin iflasina neden olurlar. 
Ge?mi§ deneyimlcre ba§vurmanin da bir sinin vardir. Lctronnc'un dedigi 
gibi, «ihtiyathhktan kesinlige gidi§te belli oranda kari$ikhk vardir. Ancak 
ikisi arasinda bir denge kurmak gerekir». Bazcn bu ihtiyat vc cesareti amnda 
gdstermek gerekir. Bu, metodun ba§ansi icin bir destcklir. Ancak 
unutulmamasi gercken §cy, ara§tincilann sinin kabullcnmi§ olmalannin 
gerektigidir. Ancak bu sinir da goreccli bir sinirdir. Ofkcdcn daima uzak 
kalmak (bu, ta§ci ustasinin yapmi§ oldugu hatalara yonclik olabilir, ki bu 
olagan bir ofkedir, birkag neden aranirsa, ozcllikle gabuk okumadan 
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kaynaklanan yanhs, okuma sdylenebilir), sabirh, sakin, yanni beklemeyi 
bilmek ve gelecekten umutlu olmak gcrekir. Bu metotlar, bir asn a§kin bir 
sureden beri bu §ekildc gelisjm gdstcrmi§lerdir ve gcli§meye devam 
edeceklerdir. 

Herkes bu metodu kendi dilindeki bir gazete parcasinin eksik 
siitunlanna da uygulayarak anlayabilir. Bu tiirden bir tamamlama, metnin 
bizzat kendisi, diger dmekleri, paralelleri ve benzerleri ile kar§ila§tinlarak 
yapilabilir. Bu, acik artirma ilanlannda, politik ve sportif icerikli bilgilerde, 
cinayet ya da diger olaylarda (kazalar, dliimler vb.), politik yayinlann ilk 
sayfasinda edebiyat, sanat veya dizi yorumlannda ve hatta §iirlerde 
uygulanabilir. 
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gorerck incelcmck gerckir. Bunlardan Fransiz olarak tcrcih cdilcbilecckler 
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