NEOKLAUDIOPOLIS'IN ARA~TIRMA TARIHI ÜZERINE NOTLAR
(VEZIRKOPRÜ, SAMSUN ILI)
TONNES BEKKER-NIELSEN*
Giri~'
Büyük ~skender'in ölümüyle kurdu~u imparatorluk parçalanm~~~ve bu imparatorlu~un
kahnt~lanndan Kuzey Anadolu'da birkaç krall~k ortaya ç~km~~t~r. Bunlardan biri de, MÖ
281 tarihinde kral ünvamm alan kurucusu I. Mithridates'in (Mitridat Krall~~~) ad~yla da
an~lan Pontus Krall~~~'d~r. Hanedan~n son hükümdan VI. Mithradates Eupator'un iddial~~
fetih politikas~~hem kendisinin, hem de krall~~~run sonu olmu~tur.2 Mithradates'in bozguna
u~ray~p ölmesi sonras~nda Kuzey Anadolu'da Roma ~mparatorlu~u'nun yeni s~n~rlar~n~~
düzenleme görevi muzaffer Roma komutan~~Pompeius'a verilmi~, baz~~uç s~n~rlarda bulunan
bölgeler ise yerel prensliklere teslim edilmi~tir. Pontus kralh~~mn çekirdek alan~~ve k~y~~bölgesinde bulunan liman ~ehirleri eski krall~k Bithynia ile birle~tirilerek Pontus ve Bithynia eyaleti
olu~turulmu~tur. ~ç Pontus bölgesine hakim olan kraliyet kaleleri yerle bir edilmi~~ve yeniden
iskan edilmemeleri için bu kalelere su sa~layan kaynaldar ta~larla doldurulmu~tur. Daha
önce bu kalelerin üstlenmi~~oldu~u kontrol görevi de komutan Pompeit~s tarafindan olu~turulmu~~ve do~uda Eupatoria-Magnopolis'den bat~da Pompeiopolis'e bir zincir olu~turarak
uzanan ve her biri geni~~bir k~rsal alan~n idaresinden sorumlu yeni ~ehirlere devredilmi~tir.3
Bu yeni ~ehirlerden bir tanesi de bugünkü Vezirköprü, o günkü ad~yla Neapolis'tir. Kurulu~unu Strabon (ölümü yak. MS 20) Co~rafta adl~~kitab~nda, "Pompeius, Phazemon köyü
yak~nlanndaki köy yerle~imini ~ehir statüsüne yükseltmi~~ve ad~na Neapolis demi~tir" ~eklinde
anlat~r.4 ~ehir topraklan Phazemonitis veya Neapolitis olarak bilinmi~tir. Yakla~~k 25 y~l sonra
Phazemonitis Roma Eyaletinden ayr~larak ba~~ms~z bir prenslik haline gelmi~tir. Son
yöneticisi II. Deiotaros Philadelphos'un MÖ 6/5 deki ölümünden sonra Neapolis tekrar
Roma ~mparatorlu~u'na kat~lm~~tir. Daha sonra ismi Imparator Claudius (41-54) ~erefine
Neoklaudiopolis olarak de~i~mi~tir. MS 2. yüzy~lda ~skenderiye'li Klaudyos Batlamyus Co~rafta
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kitab~nda buradan hem Neoklaudiopolis hem de `Andrapa' olarak söz eder.5 Dolay~s~yla,
Andrapa Pompeius taraf~ndan ~ehir statüsüne yükseltihni~~olan yerle~imin orijinal ad~~olmahd~r. Zaman içerisinde bu ad tamamen Neoldaudiopolis'in yerine geçmi~~ve Andrapa hem
~ehir ad~~olarak, hem de piskoposluk merkezi ad~~olarak kullan~lmaya ba~lanm~~hr.
Daha sonralar~~Türkçe konu~an fatihkr buraya 'Köprü' ismini vermi~lerdir. "ünlü
gezgin Evliya Çelebi (1611-1682) 1648 y~l~nda Köprü'yü ziyaret etmi~~ve bu yerle~imi alt~~ bin
ev, onbir han, k~rksekiz okul ve bin dükkana sahip oldukça geni~~ve zengin bir yerle~im
olarak anlatm~~t~r. Ancak Evliya Çelebi'nin her söyledi~ine itibar etmemek gerekti~i de göz
ard~~edilmemelidir. Aynca Köprü Kedi Kalah,6 Ghedakara,7 Kedaghara, Gidaqras veya
Karakede olarak da kay~tlara geçmi~tir.
Bu ~ehirden yeti~mi~~ve arka arkaya vezir olarak görev yapm~~~olan en ünlü evlatlar~~aile
isimlerini do~um yerleri olan Köprü'den tiireterek leOprülü ad~m alm~~lard~r. Daha sonra
onlar~n ~erefine yerle~im Vezirköprü ad~m alm~~t~r. Yerle~im günümüzde de halen bu isimle
bilinmektedir.

Nümiz~n~atlar
Neapolis-Neoldaudiopolis tarihiyle ilgili modern ara~t~rmalar bu ~ehre ait sikkelerin
incelenmesiyle ba~lam~~t~r. ~ehir tarihiyle ilgili en erken, ancak pek de ba~ar~l~~olmam~~~ilk
ara~t~rmalar iki Frans~z nümizmat Jean Tristan de Saint-Amant (1595-1656) ve Jean Hardouin (1646-1729) taraf~ndan gerçekle~tirilmi~tir.
Tristan'm Commentaires historiques contenans Phistoire g6nirale des empereurs, imperatrices, cesars et
p>rans de rempire romain adl~~kitab~~Roma tarihini tüm ~mparatorlan kapsayacak ~ekilde detayh
olarak anlat~r. Kitapta her döneme ait sikkelerden ve bu sikkeler üzerindeki yaz~lardan
örnekler yer al~r. Imparator Caracalla ile ilgili bölüm yüz sayfadan fazla olup, arka yüzünde
sunak ve y~lan olan tek sikke (Resim 1)9 ile temsil edilir. Tristan sikkenin üzerindeki yaz~y~~
"Neoldaudiopolislilerine ait" anlam~na gelen J1reokkudiopoleiton ~eklinde tek bir kelime olarak
okur ve bu Neoklaudiopolisl Isauria Klaudiopolis'i (Ninika) olarak tan~mlar. Böylece Klaudiopolis kelimesi ba~ma ilave edilen Neo önekinin bu yerle~imi Bithynia Klaudiopolis'inden
ay~rmak üzere kondu~~mu varsayar.
Tristan'm bu yorumuna Jean Hardouin, antik sikkeleri ~ehir isimlerine göre alfabetik
olarak s~ralad~~~~ Nummi antiqui populorum et urbium illustrati (1684) adl~~katalogu vas~tas~yla kar~~~
ç~kar. Katalogda Neoklaudiopolis'a ait herhangi bir sikke yoktur; ancak Klaudiopolis'e ait
Klaudyos Badamyus, Co~rw,a, 5.4.
William F. Ainsworth, "Notes on a Journey from Constantinople, by Heraclea, to Angora, in the Autumn
of 1838" , lomat of the Royal Geographical Sodep, c. 9 (1839), s. 260.
7 William F. Ainsworth, Traoels and Researches i~~~Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Annenia, Londra,1842, c.
H, s. 94.
8 Franz Taesclmer, Das anatolische Wegenetz nach osmanisch~n Quellen, Mayer & Müller, Leipzig, 1924, Franz
Taesclmer, Das anatolische Wegenek nach osmanischen Quellen, Mayer & Müller, Leipzig, c. I, s. 222, n. 1.
9 Jean Tristan de Saint-Amant, Commentaires histotiques contenans Pkistoire gEnirak des ~mpereurs, imperatrices, cesars
et p,rans de Pempire rontain, Denis Moreau, Paris, 1657, c. 11, s. 214 (no. 30); Julie Dalaison ve Fabrice Delrieux,
L'atelier monkaire de Neoclaudlopolis, Paris, (basluda), no. 34a.
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birkaç sikke mevcuttur. Hardouin sözü geçen sikke üzerinde yer alan ve Tristan taraf~ndan
bir bütün halinde okunan kelimenin asl~nda Klaudiopoleiton neo(koron) olarak (imparatorluk
kültünün bekçileri anlam~nda) iki kelime olarak okunmas~~gerekti~ini söyler ve sikke üzerindeki yaz~n~n Bithynia Klaudiopolis'im olarak tan~mlad~~~~Klaudiopolis isimli ~ehirdeki imparatorluk kültüne i~aret etti~i sonucuna vanr.
Tristan ve Hardouin ara~t~rma hayadann~n büyük bir bölümünü masa ba~~nda geçirmi~lerdir. Oysa Jean Foy-Vaillant (1632-1706) antik sikkelerle ilgili ara~t~rmalan için M~s~r ve
Sicilya gibi uzak ülkelere seyahat etmi~tir. Foy-Vaillant hem Seleukoslar, Ptoleminioslar ve
Part sikkeleri üzerine yaz~lm~~~çok önemli bir esere, hem de Roma Imparatorluk dönemine
ait sikkeler üzerine üç cilt olarak yaz~lm~~~bir ba~ka esere sahiptir. Bu ciltlerin üçüncüsü Numismata imperatorum, Augustarum et Caesarum, a populis, Romanae ditionis, Graece loquentibus, do~u
Yunan sikkelerine tahsis edilmi~~olup 1700 y~l~nda ikinci bask~s~~yay~mlanm~~t~r. Bu eserde
Neoklaudiopolis'e ait tek bir sikke yer al~r. Bu sikkenin Paris'teki Sainte-Genevieve manast~nnda bulundu~u ve arka yüzünde sunak ve y~lan~n bulundu~u belirtilmi~tir. Tristan gibi,
Foy-Vaillant da bu sikkenin Isauria'daki Klaudiopolisil darphanesinden ç~kt~~~n~~söyler.
Doksan y~l sonra Italyan nurnismat Domenico Sestini (1750-1832) ~ngiltere'nin ~stanbul
Büyükelçisi Sir Robert Ainslie'nin koleksiyonunu yay~mlarru~t~r. Bu sikkeler aras~nda bir tanesi vard~r ki, daha önce söz edilen üç yazarin hiç birisi taraf~ndan görülmemi~tir. Bu sikkenin arka yüzünde sunak ve y~lan bulunmaktad~r. Sestini sikkenin arka yüzündeki yaz~y~~
"Neoldaudiopolis'e ait"12 anlam~na gelen Neoklaudiopoleiton olarak tek bir kelime olarak okumu~~ve bu sikke ile Tristan ve Foy-Vaillant tarafindan söz edilen sikkeler aras~ndaki benzerlikler üzerinde durmu~, ancak her iki yazann bu sikkenin Isauria Klaudiopolis'i darphanesinden ç~km~~~oldu~una ait dü~üncelerini reddetmi~tir.
Onsekizinci yüzy~hn sonlannda, Avrupa'daki ayd~nlanma ça~~n~n etkisi alt~nda nümizmatik sadece kataloglama çal~~malan olmaktan ç~k~p tarihsel bir bilim olmaya ba~lam~~t~r.
Yeni ça~~n en önemli nürnizmatlanndan biri Joseph Eckhel (1737-1798) ad~nda bir Avusturyal~chr. Sekiz ciltlik kitab~~ Doctrina numorum veterum'da (Viyana, 1792-1798) iki sayfa NeoIdaudiopolis'e aynlm~~t~r. Eckhel tart~~malara yeni bir boyut getirmi~tir: Bithynia Klaudiopolis'i MS ikinci yüzy~l~n ortalanndan itibaren sikkeler üzerinde bu ismi kullanmay~~b~rakm~~~ve
kendisini tekrar Bithynion olarak isimlendirmi~tir. Böylece Hardouin'~n üzerinde Caracalla
resmi bulunan sikkenin Bithynia Klaudiopolis'inde yap~ld~~~~yönündeki dü~üncesini kronolojik verilere dayanarak reddetmi~tir. Bu isim alt~nda sikke ç~karm~~~ ba~ka bir ~ehrin bilinmemesi nedeniyle, üzerinde sunak ve y~lan olan sikke tiplerini mecburen Neoldaudiopolis ile
özde~le~tirmi~tir. Ayr~ca Eckhel sikkeler üzerinde yer alan tarihlerin sikkelerin kayna~~n~~
göstermesi bak~m~ndan çok önemli olduldanna dikkat çeken olmu~tur. Söz konusu sikke Bi-

10 Johannes Harduinus, Nummi antiqui populorum et urbium illustrati, Francois Muguet, Paris, 1684, s. 253;
Dalaison ve Delrieux, a.g.e., no. 14a; 15a; 1 5b; 16a.
II Jean Foy-Vaillant, Numismata imperatorum, Augustarum et Caesarum, a populis, Romanae dihonis, Graec; loquentibus,
ex omni modulo percussa: quibus urbium nomina, dignitates, praerogahvae, societates, epochae, numina, illustres magistratus, festa,
ludi, certamina, &alia pluhma ad eas spectantia consignantur, Gallet, Amsterdam, 1700, s. 102.
12 Domenico Sestini, Lettere e dissertazioni numismatiche sopra alcune medighare della collezione Ainsheana, Masi,
Livorno 1790, c. IV, s. 101.
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thynia Klaudiopolis'inin takviminden farkl~~olarak, Amasya ve Germanikopolis 13 örneklerinde oldu~u gibi ba~ka takvime göre tarihlendirilmi~tir.
Frans~z nümismat Thodore-Edme Mionnet (1770-1842) çal~~ma hayat~m iki önemli
projeye adam~~t~r: Eckhel'in katalo~una benzer bir antik sikke katalo~~~~haz~rlamak ve münferit sikkelere ait kal~plar~~ç~karmak. Mionnet 136scription des midailles antiques grecques et romaines
adl~~kitab~n~n ba~~sayfasmda 20,000 den fazla kal~p biriktirmi~~olmas~yla övünür. Ancak çal~~ma yöntemi (modus operand~), hedefleri ve çal~~malar~n~n tam olarak nerelere uzand~~~~halen
hepimiz için büyük bir s~rd~r." Di~er taraftan onbe~~cilt halindeki (eser esasen alt~~cilt olup,
dokuz cildi elderden olu~maktad~r) Dhcription des rn6dailles adl~~eseri oldukça gelenekselclir.
Neoklaudiopolis ikinci ciltte (1807) sadece sunak ve y~lan ile temsil edilir. Görünü~e bak~l~rsa
Mionnet'de bu sikkenin kal~b~~yoktu ve bu nedenle tammlamas~m Sestini'nin görü~leri
do~rultusunda yapt~. Aym ~ekilde Sestini'yi takip ederek sikkeyi Marcus Aurelius15 dönemine
tarihledi. Dördüncü ek cildin yay~nland~~~~1829 y~l~na gelindi~inde dört adet daha Neoklaudiopolis sikkesinin Mior~net'in dikkatini çekti~ini görüyoruz.16
Eckhel gibi Mionnetde sikkeler üzerinde yer alan kent takviminin (era) önemini takdir
etmi~tir. Neoklaudiopolis'e ait iki adet sikke üzerinde tarih bulunmaktad~r. Daha yak~n tarihli olan sikkenin arka yüzünde bir kartal, bir askeri ni~an ve kent takviminin tarihi olan 206
y~l~; ön yüzünde ise Severus'un portresi vard~r. Daha eski olan~n arka yüzünde ise Asklepios'un görüntüsü yer al~r. Hardouin benzer bir sikkeyi Antoninus Pius" dönemine tarihlendirmi~tir. Mionnet de do~ru bir ~ekilde bu örnek üzerindeki imparator portresini Antoninus Pius olarak yorumlam~~, ancak 16118 y~l~n~~yanl~~l~kla 191 olarak okumu~tur. Bu
yanl~~l~~a ba~h olarak da Neoklaudiopolis'in, ilki MÖ 45 y~l~nda, di~eri (Eckhel'i takip
ederek) MÖ 719 y~l~nda ba~layan iki kent takvimi oldu~unu varsaym~~t~r. Sonraki deliller
~~~~~nda özellikle 1899 y~l~nda bulunan bir yaz~ta dayanarak (bkz.a~a~~s~), iki takvim dönemi
terkedilmi~~ve Neoldaudiopolis'te takvim ba~lang~ç noktas~~MÖ 6/520 olarak belirlenmi~tir.
Joseph Ec.khel, Docbina numorum v~t~n~m,Joseph Degen, Viyana, 1794, bölüm 1, c. 2, ss. 388-389.
Marie de Laubier ve Michel Amandry, "Brique et soufre aux Monnaies et Mhdailles", Revue de la
Bibliotkque nationale de France 29 (2008) s. 60.
15 Thodore-Edme Mionnet, D~scription de.s nkf~lailles antiques grecques et romaines, Testu, Paris, 1807, C. H, s. 398
(Paphlagonie no. 65).
16 Thhodore-Edme Mionnet, Description des midailles antiques grecques et romaines, Testu, Paris, 1829, ek cilt IV,
s. 568 (Paphlagonie no. 104-107); Mionnet son iki tanesinin kahplann~~ç~karm~~t~r. Neoklaudiopolitan orijinli
107 numara ~üphelidir, Friedrich Imhoof-Blumer taraf~ndan Ninive'ye atfedilmi~ti: "Griechische Münzen: neue
Beitrüge and Untersuchungen", Bayerische Akademie der Wisseaschajlen, Philosophisch-Historische Klasse, Abhandlungen c.
18/3 (1890), s. 594; Dalaison taraf~ndan ise Isauria Klaudiopolis'ine (Ninika) atfedilmi~tir: Dalaison ve Delrieux,
13
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Hardunius, a.g.e, s. 252.
William Henry Waddington, Emest Babelon ve Thhodore Reinach, Recueil gbWral des monnaies grecques
d'Asie mineure, Paris, 1924, bs. I/14/4, Second edition, Paris 1925, s. 190 n. 2. Mionnet'in hatas~~için altemative
bir aç~klama, bak George MacDonald, "The Era of Neoclaudiopolis", Dieth~sa ephemeris tes nomismatikes archaiologias
en Athenais, c. 2, 17-20.
19 Mionnet, Desaiption, ek cilt IV, s. 56.
20 John George Clark Anderson, Franz Cumont ve Henri Grhgoire, Recueil des b~scriptions grecques et latina de
Pont et de l'Annbtie (Studia Pontica, c.
Lamartin, Brüksel, 1910, ss. 86-87, no. 67 (bkz.a~n~is~); Christian
Marek, Stadt, ka wid Tenitotiwn in Pontus-Bithynia und Nord-Galatia, Emst Wasmuth, Tübingen, 1993, s. 130; Wolfgang Leschhom, Antike AsmZeitr~chnung, Politik und Geschichte in Schwarzm~errawn and in Kleinasien nördlich des Tauros
Einzelschriften, 81), Franz Steiner, Stuttgart, 1993, ss. 170-175.
17
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Mionnet'in 1830 y~l~nda yay~mlanan ek cilt be~incisinde men~ei büyük olas~lilda Neoldaudiopolis olan ve arka yüzünde sunak ve y~lan bulunan bir ba~ka sikke yer al~r. FoyVaillant kaynak olarak verilmi~tir. Mionnet'in bu sikkeyi ~ahsen görmemi~~oldu~u çok bellidir; çünkü elinde bir kal~b~~yoktur21. Foy-Vaillant'~~takip ederek imparatoru Caracalla
olarak tammlam~~, ancak darphane olarak Bithynia Klaucliopolis'ini i~aret etmi~tir. ~a~~rt~c~~
bir ~ekilde Mionnet Eckhel'in Bithynion'un 3. yüzy~l~n ba~lar~nda uzun zamandan beri
Klaudiopolisismini kullanmad~~~~~eklindeki sav~n~~görmezden gelmi~tir.
Neoldaudiopolis'e ait bilinen sikkelerin say~s~~her geçen gün artm~~t~r. Yüzy~l sonra
yay~nlanan Recueil gb~&al des monnaies grecques d'Asie Mineure adl~~eser Trajan döneminden Septimius Severus22 dönemine kadar olan süre için onalt~~de~i~ik sikke tipinden söz eder.
Günümüzde ise Neoldaudiopolis'e ait elliden fazla tip bilinmektedir.23

Gezginler Ça~~: 19. Yüzy~l Ba~lar~~
19. yüzy~lda, Neoklaudiopolisle ilgili ara~t~rmalar~n odak noktas~~nümizmatik çal~~malardan ~ehrin fiziksel kal~nt~lar~na, özellikle de yaz~tlanna do~ru kaym~~t~r. Pontus'un iç bölgeleri birkaç gezgin tarafindan ziyaret edilmi~tir. Daha sonra bu gezginler seyahat notlann~~
yapmlam~~lard~ r. John Macdonald Kinneir (1782-1830) 1813 y~l~nda ~ngiltere'den yola
ç~km~~~ve 1814 y~l~~May~s ay~ nda Boyabat'tan Samsun'a giderken Vezirköprü'den geçmi~tir.
Bu ziyaret s~ras~nda kendisine ~ehirde iki bin ailenin ya~ad~~~~ve minareleri olan on üç cami,
bir han ve halka aç~k iki hamam bulundu~u söylenmi~tir. Ayr~ca bu yerle~imin k~rk alndan az
olmayan ba~~ms~z köye idari merkez görevi yapt~~~~da belirtilmi~tir.24 Seyahat notlan 1818
y~l~nda yay~mlanan Kinneir, Vezirköprii'yü yaz~l~~olarak anlatan ilk yabanc~~gezgindir.
William J. Hamilton (1805-1867), Londra Jeoloji Derne~i Sekreteri (1807'de kurulmu~)
1836-1837 y~llann~~Küçük Asya'da ve Do~u'da seyahat ederek geçirmi~tir. Dönü~~yolculu~u
s~ras~nda yolu Sinop'a dü~mü~, Sinop'tan sonra da Dranaz geçidi üzerinden Boyabat ve
Dura~an'a ula~m~~t~r.23 Hamilton ve beraberindekiler ak~~~yönünda K~z~l~rmak'~n do~u k~y~s~~
boyunca seyahat ederek Çeltik26 yak~nlar~ndaki Vezirköprü'de 31 Temmuz 1836 gecesi, yalmzca bir gece konaldam~~lard~r.
Hamilton Vezirköprü sokaldanm geni~~ve düzenli ancak evleri fakir ve )(link olarak tasvir etmi~tir. Halktan yard~msever olarak ve 'evlerinin ve i~yerlerinin içlerindeki ve Bedesten
duvarlanndaki yaz~dan heyacanla gösterdilderinden' söz etmi~tir.27 Hamilton bu yard~mlar
21 Theodore-Edme Mionnet, Description des midailles antiques grecques et romaines, Testu, Paris, 1830, ek cilt V, s.
19 (no. 97); Foy-Vaillant, a.g.e., s. 102.
22 Waddington, Babelon ve Reinach, a.g.e., ss. 189-192.
23 Dalaison ve Delrieux, a.g.e.
24 John MacDonald Kinneir, journ
through Asia Minor, Armenia, and Koordistan in the years 1813 and 1814; with
remarks on the Marches of Alexander and Retreat of the Ten Thousand, John Murray, Londra, 1818, s. 298.
25 William J. Hamilton, Researches in Asia Minor, Ponh~s and Armenia: with some Account of their Antiquities and Geology,John Murray, Londra, 1842, c. I, ss. 314-324.
26 Hamilton, a.g.e., c.1, ss. 326-327.
27 Hamilton, a.g.e., c. I, 328. Yaz~tlar Hamilton'un ek cilt II, ss.. 411-412: no. 64 (= Anderson, Cumont ve
Gregoire, a.g.e., no. 77); 65 (= no. 81); 88 (= no. 87a); 67 (= no. 85) bulunmaktad~r.
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sonucu, ertesi gün yapaca~~~Ladik seyahati öncesinde dört adet Yunaca yaz~t~~görme ve kopyalama ~ans~n~~bulmu~tur. Di~er ara~t~rmac~lar Vezirköprü'nün antik Gadelon veya Gazelon
yerle~imi üzerinde kuruldu~unu varsayarken, yerle~imi antik Phazemon28 olarak tammlayan
ilk ki~i Hamilton olmu~tur.
William F. Ainsworth (1807-1896) t~p doktoruydu ve 1830 y~l~ nda kurulan Kraliyet
Co~rafya Kurumu'nun kurucu üyeleri aras~ nda yer almaktayd~. Ainsworth'un gezginlik
kariyeri Mezopotamya'ya doktor olarak yapt~~~~bir ziyaret s~ras~nda ba~lam~~t~r. 1837 y~l~nda
ise Keldani H~ristiyanlanna yönelik olarak Kraliyet Co~rafya Kurumu ve H~ristiyanl~~~~
Yayma Cemiyeti tarafindan ortakla~a olarak finanse edilen bir seyahate ba~kan olarak
atanm~~t~r. Grup 1838 y~l~~bahar~nda Londra'dan ayr~lm~~, ayn~~y~l~n sonlanna do~ru
Vezirköprü'yü ziyaret etmi~~ve 1840 y~l~nda Ingiltere'ye dönmü~lerdir. Bu geziyle ilgili
olarak Ankara'y~~da kapsayan ilk bilgiler 1839 y~l~nda Kraliyet Co~rafya Kurumu'nun bilimsel dergisinde yer alm~~t~r. Nihai yay~n ise 1842 y~l~nda yay~mlanm~~t~r. 1842 y~l~~Hamilton'un seyahat günlüklerinin de yarmland~~~~y~ld~r.
Ainsworth, Ere~li-Kastamonu yolculu~unu k~rsal alan üzerinden yapm~~, Ta~köprü ve
Boyabat'~n içinden geçerek Gök Irmak vadisini K~z~hrmak'la kesi~ti~i noktaya kadar takip
etmi~tir. Nehrin ak~~~yönünün tersine Hacihamsa'ya29 giden bir geçit bulmak için yap~lan
ba~ans~z bir giri~imden sonra, Ainsworth ve beraberindekiler K~z~l~rmak'~n ak~§ yönünde
do~u k~y~s~~boyunca yürümü~~ve Çeltik yak~nlannda kay~klarla nehrin kar~~~tarafina
geçmi~tir. Ainsworth, Osmanc~k'a do~ru yoluna devam etmeden önce iki gece Vezirköprü'de
konaldam~~t~ r. Vezirköprü'nün Ghedakara" olan erken modern ad~na dayanarak, di~er
ça~da~~meslekta~lan gibi, bu yerle~imi antik Gadelon olarak kabul etmi~tir. Bir tane yaz~t~~
kay~tlara geçirmi~31 ve ~ehrin bilyiiklü~ü ve görünü~ü ile ilgili baz~~notlar alm~~t~r. Ayakta
kalm~~~yap~lar görünmemi~, ancak hamam in~aat~nda yeniden kullan~lan dev~irme malzeme," kal~nt~~parçalan ve sütun parçalanm" kay~tlara geçirmi~tir.
~ki ~ehir Teorisi

Yukanda sözü geçen gezginlere ve di~er bilimsel çal~~ma sahiplerine çok ~ey borçluyuz.
Onlann sayesinde 19. yüzy~l~n ortalar~nda antik dönem Anadolu'sunun do~ru tarihsel haritalar~n' ç~karmak mümkün olmu~tur. Bu çal~~malar aras~nda en iddial~~ve en etkili olan proje
Heinrich Kiepert' e (1818-1899) aittir. Birkaç dile çevrilmi~~olan Atlas antiquus, adl~~çal~~mas~~
ilk olarak 1854 y~l~nda yarmlantru~, on iki bask~~yapm~~~ve birkaç dile çevrilmi~tir. Bu
çal~~mamn 1869 y~l~~bask~smda, Vezirköprü'yü Gadilon ve Merzifon'u Phazemon olarak görmekteyiz. Andrapa'n~n yerini bulmak için hiçbir çaba sarfedilmerni~tir. Bu saptamalar, Kiepert zaman~ndald bilimsel fikir birli~ini yans~tmaktad~r ve üç ba~l~k alt~nda özetlenebilir:

Hamilton, a.g.e., c. I, 330.
Ainsworth, "Notes", s. 256.
30 William F. Ainsworth, Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Armenia, John Parker,
Londra,1842, c. I, 94.
31 Ainsworth, "Notes", s. 259 = Anderson, Cumont, Grgoire, Recueil, no. 81. Sat~r 6 ve 7 ne yaz~k ki, tek
olarak kay~tlara geçirilmi~tir. cf. Hamilton, Researches, c. I, not s. 329.
32 Ainsworth, "Notes", s. 260.
33 Ainsworth, Travels and Researches, c. I, 94.
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Antik Phazemon modern Merzifon'dur;
Antik Gazelon modern Vezirköprii'dür;
Phazemon-Neapolis ve Andrapa-Neoklaudiopolis iki farkl~~~ehirdir.
Phazemon'un Merzifon'la özde~le~tirilmesinin Phazemon ve Merzifon kelimeleri
aras~ndaki yüzeysel benzerlikten kaynakland~~~~çok aç~kt~r; ancak bu görü~~Strabon'un
Phazemonitis'le ilgili olarak yapt~~~~"a~açtan yoksun ama tah~ldan zengin34 aç~klamas~yla
destek bulmu~tur. Merzifon ovas~mn Phazemonitis olarak genel kabul görmesinden sonra,
Strabon'un yolundan gidilerek bu topraklann kuzeyindeki ülkenin de Gazelonitis olabilece~i
kabul edilmi~tir. Bu durumda say~s~z antik kal~nnya sahip olan Verzirköprü'ye de Gazelon
olmak kalm~~t~r. Bu kabulleri takiben, Phazemonitis'in en bat~~ sm~nn~n K~z~l~rmak olarak
bilinmesi ve Andrapa-Neoklaudiopolis'i Paphlagonia'ya yerle~tiren ve en do~u sm~nn~~
Phazemon ve Andrapa'mn
K~z~l~rmak olarak gösteren Ptolemaios'a dayamlarak,
K~z~hrmak'~n kar~~~k~y~lar~nda yer alan iki ayr~~~ehir oldu~u kabul edilmi~tir.
1883 y~l~~Kas~m ay~nda Berlin Bilimler Akademisi'nde yap~lan bir sunumda arkeolog
Gustav Hirschfeld (1847-1895) (Çorum ili suurlan içerisinde yer alan) iskilip'teld antik
kal~nt~lar~~anlatm~~~ve bu kal~nt~lar~~yollar~n kesi~me noktas~nda yer alan, önemli yerle~im
Tavion olarak tammlam~~t~r.33 Bu aç~klama, iskilip'in Tavion oldu~unu savunan Hirschfeld'in argiimamm on bir sayfal~ k yaz~s~yla çürütmeye çal~~m~~~olan Kiepert'in, sert tepkisiyle
kar~~la~m~~t~r. Kiepert bu yaz~s~nda, Iskilip Tavion olmad~~~na göre Andrapa'n~n belki
iskilip oldu~u sonuca varm~~t~r.38 Bu sözler Aberdeen Üniversitesi profesörü William M.
Ramsay (1851-1939) taraf~ndan heyecanla kabul görmü~~ve The Historical Geography of Asia
Minor37 adl~~monograf~nda yer bulmu~tur. Hirschfeld 188638 y~l~nda hala ilk görü~ünde ~srarhyd~. Ancak Pauly ve Wissowa'n~n Real-Encyclopiidie (1894) sinin birinci cildine `Andrapa'yla
ilgili bilgi girmesi istendi~ine, Kieperein önerisini benimseyerek Andrapa'n~n iskilip
oldu~unu yazm~~t~r. 39
Kiepert iskilip sorununu çözecek yeni bir yaz~nn bulunmas~n~~umutla bekledi~ini belirtmi~tir. 1899 y~l~ndaki ölümünden dört ay sonra iskilip hakk~nda genel olarak kabul edilmi~~
görü~ün dayanak noktas~m ba~ar~l~~bir ~ekilde çürüten ve Hamilton'un 1842 y~l~ndaki tahminlerini hakl~~ç~karan iki yeni yaz~nn ilki bulunmu~tur.

Strabon, Co~~~~ fia, 12.3.38.
Hirschfeld, "Tavium", Sitzungsberichte der Königlich Preuflischen Akade~nie der Wissenschaften zu Berlin,
1883, ss. 1253-1255.
36 Heinrich Kiepert, "Gegenbemerkungen zu der Abhandlung von Hrn. G. Hirschfeld über die Lage von
Tavium", Sitzungsberühte der Ahniglich Preuflischen Akademie der Wissenschaflen zu Berlin 1884, ss. 47-57.
37 William Mitchell Ramsay, The Historical Geograply of Asia Minor (Royal Geographical Society, Supplementary Papers, c. IV), John Murray, Londra, 1890, ss. 320-321.
38 Gustav Hirschfeld, Paphkgonische Felsengrdber Em Beitrag zur Kunstgeschichte ICleinatiens (Abhandlungen der
Königlichen PreuBischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin), Weidmann, Berlin, 1886, s. 17.
39 Pau!ys Real-En9,cloyidie der classischen Alterturnsurissensschafi,J.B. Metzler, Stuttgart, c. 1 (1894), 2134.
34
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1899-1909: On Y~l içindeki Büyük Ke~iller
Vezirköprü'yü ziyaret etmi~~olan 19. yüzy~l gezginlerinin en sonuncusu Aberdeen üniversitesinde Ramsay'in ö~rencisi de olmu~~olan klasik dönem ara~t~rmam' ~skoç J.G.C.
Anderson'dur (1870-1952).40 Kendisine J.A.R. Munro ve F.B. Welch41 ad~nda iki ~ngiliz
ara~t~rmac~~e~lik etmi~tir Laclik ve Havza'y~~ziyaret ettikten sonra 10 A~ustos 1899 tarihinde
Vezirköprü'ye ula~m~~lard~r.
Kendilerini 1900 y~hrun bahar aylar~nda Havza-Vezirköprü, Vezirköprü — Havza
arasmda seyahat etmi~~olan Belçika'h karde~ler Franz (1848-1947) ve Eugene (1869-1945)
Cumont takip etmi~tir.42 Belçikal~~karde~lerin çal~~ma= 1907 plu~da Vezirköprü'de dört
gün kalm~~~olan Belçikal~~filolog Henri Gregoire'nin (1881-1964) ke~ifleri takip etmi~tir.
Kendisi yeni yaz~tlar toplam~~, kendinden önce Vezirköprii'yü ziyaret etmi~~ara~t~rmac~lar~n
notlar~m kontrol etmi~~ve çevre köylerden daha önce kay~tlara geçirilmemi~~birkaç yaz~t~~ da
kay~tlara geçirmi~tir. 43
Anderson, Cumont karde~ler ve Gregoire'nin ortak bulu~lar~~üç cilt halinde Studia Fontka (Brükse1,1903-1910)44 da yarnlannu~ur. Bu kitap günümüzde yani yay~nlanmas~ndan
yüz y~l sonra bile antik Vezirköprü üzerine ara~t~rmalar yapan ara~t~rmac~lar için temel kitap
olma özelli~ini korumaktad~r. Studia Pontica n~n üçüncü cildinde Vezirköprü'ye ait altm~~tan
fazla yaz~t yer almaktad~r ki, Hamilton'un 1842 tarihli seyahat raporunda ~ehirden ve
çevresinden ancak dört yaz~t vard~.
Anderson, ke~if yolculu~una 1899 y~l~nda, döneminin kabul edilmi~~bilgileri do~rultusunda, iskilip'in45 Neoklaudiopolis oldu~unu ara~t~rmak üzere ba~lam~~t~. A~ustos ay~~ortalanrula Vezirköprü'ye gelmi~~ve Hamilton'un Phazemon-Neapolis'in burada oldu~u do~rultusundaki hipotezini teyit için, yeni epigrafik kan~tlar bulma çal~~malar~na ba~lam~~t~r. Ancak
bu kan~tlar yerine imparatorlar Karus ve Karinus'u onurland~ran, "Neoklaudiopolisli senato
ve halk meclisinden" söz eden bir yaz~t bulmu~tur (SP III, 67). Anderson, "~skilip'te bo~u
bo~una aram~~~oldu~u isme Vezirköprü'de rastlam~~~olmas~n~~çok büyük bir sürpriz" olarak
nitelemi~tir.46
Yaz~tm üzerinde kent takvimine göre 288 tarihi yer almaktad~r. Bu tarihin Karus'un
k~sa hükümdarh~~~ile birle~tirilmesi üzerine, ortaya kent takviminin ba~lang~c~~olarak Mö
6/5 y~l~~ortaya ç~kmaktad~r.47 Aynca yaz~t Vezirköprü yerle~imini antik AndrapaNeoklaudiopolis olarak tammlamaktad~r. Ancak bu bulu~~anla~~lmas~~kolay iki itiraz~~da
Anma yn7~~s~ journal of Roman Studies c. 42, 1952, ss. 109-12.
G. C. Anderson, A joumey of Exploration in Pontus (Studia Pontica, c. I), Lamartin, Brüksel, 1903, s. 1.
42 Franz ve Eugene Cumont, lityage d'ccploration archtologigue dans le Pont et la petite-At~nt~ne (Studia Pontica, c.
H), Brüksel 1906, s. 125; Pierre Leriche ve Justine Gaborit, "Franz Cumont homme de terrain", Mtlanges de Pkole
française de Rome: Itaüe et Wditerrar~ne, c. 111, 1999, 648-652.
43 Anderson, Cumont ve Gregoire, a.g.e., önsöz; Claire Preaux, "Henri Gregoire", Revue belge de philologie et
d'histoise, c. 43, 1965, s. 1194. Preaux'un notlarma göre Anderson, Cumont karde~ler ve Gregoire birlikte seyahat
etmi~lerdir, ama bunun böyle olmad~~~~aç~kca bellidir.
44 Dördüncü cilt planlanm~~~ancak basmu gerçekle~menni~tir.
Anderson, A journey, s. 1.
46 Anderson, A jowney, s. 91.
47 Anderson, Cumont ve Gregoire, a.g.e., s. 86 (no. 67).
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birlikte getirmi~tir. ilki, Ptolemaios'a göre Andrapa-Neoklaudiopolis Paphlagonia bölgesinde
yer al~rken, Vezirköprü K~z~l~rmak'm do~usunda bulunmaktad~r. ~ki ~ehir teorisi ile ilgili olan
ikinci itiraz ise, e~er Vezirköprü Andrapa-Neoklaudiopolis ise, aym zamanda PhazemonNeapolis olmas~~mümkiin de~ildir.
joumal of Hellenic Studies'de yay~nlanm~~~olan iki farkl~~bildiri ile, Anderson ve Munro bu
potansiyel itirazlar~~ele alm~~larchr. Anderson'a göre, Phazemonitis'in bat~~ k~s~mlar~,
Neoklaudiopolis dahil olmak üzere, Paphlagonia'ya dahil olmu~tu.48
Munro ise,
Vezirköprü'nün Andrapa-Neoklaudiopolis olmas~~durumunda, Phazemon-Neapolis
olam~yaca~~ndan ikinci ~ehrin Havza olarak tammlanmas~~gerekti~ini söylemi~tir.43
Anderson'un ziyaretinden dokuz ay sonra, Cumont karde~ler Vezirköprü'ye gelmi~tir.
~ehrin Ortodoks ba~papaz~~ziyaretçilerin dikkatini Anderson ve ekibi tarafindan adanm~~~
olan bir yaz~ta çekmi~tir. Kilisenin avlusunda bulunan ve yakla~~k elli sat~r olan bu yaz~t
imparator Augustus'a ba~hl~k yemini metnidir (Resim 2).50 Munro 1901 y~l~~Nisan ay~nda
Franz Cumont'a yaz~k"' özel bir mektuptam, bu yaz~ttan bildirisini journa/ of Hellenic Studies'e
ye sunmadan önce haberdar olmad~~~~için duydu~u büyük üzüntüyü belirtmi~tir.
Her iki yaz~t~n da Vezirköprü men~eili oldu~u ve uzaklardan buralara getirilmedi~i
varsay~larak Neapolis ve Andrapa-Neoklaudiopolis'in tek ve ayn~~~ehir oldu~u ortaya konmu~~
olmaktad~r. Bu, Anderson taraf~ndan da Studia Pontica'mn 1903 y~l~nda yay~nlanan ilk
cildinde ortaya konan bir hipotezdir. Yorumcular bu cildi bir bütün olarak övmü~ler; ancak
Vezirköprü söz konusu oldu~unda baz~lar~~iki ~ehir teorisini terk etme konusunda isteksiz
davranm~~lard~r. ~kisi yerli, ikisi Roma dilinde olmak üzere tek bir yerle~imin nas~l en az dört
ad~~olabilir? Bu itiraz sorusunu co~rafya uzman~~Joseph Partsch (1851-1925) Berliner
Philologische Wochenschrift52 için Studia Pontica'nm (1904) birinci cildi üzerine yapt~~~~gözden
geçirme çal~~malar~~s~ras~nda dile getirmi~tir. Asl~nda yerli isimler sorunu daha önce de
Anderson53 taraf~ndan Strabon'un metninde Andrapa ve Phazemon'un e~~anlarnh olmad~~~~
üzerinde durulmu~tu.
~ki farkl~~Roma ad~~problernini çözmek ise — en az~ndan Neoklaudiopolis'in Neapolis olarak
yeniden adland~r~lm~~~oldu~unun kabul edilmemesi durumunda — daha zordur. Tarihi
co~rafya konular~na ilgi duyan ve pek çok bildiri ile Real-Encyclopiidie'ya önemli katk~larda
bulunmu~~okul müdürü Walther Ruge (1865-1943) bu konuya pedagoji dergisi Neue
jahrbücher flir das klassische Altertum için yapt~~~~de~erlendirme çal~~mas~~s~ras~nda de~inmi~tir.

48 John G. C. Anderson, "Pontica", jouma/ of Hellenic Studies, c. 20, 1900, s. 152. Heinrich Kiepert, Atlas Antiquus'un 1903 y~l~~bas~m~nda Paphlagonia'run suur~~Anderson'un teorisine uygun olarak adapte edilmi~tir.
49 John A. R. Munro, "Roads in Pontus, Royal and Roman", joumal of Hellenic Studies, c. 21, 1901, ss. 60-61
(1900 y~l~~sonbaharmda). Munro nodarm~~yazarken ba~l~l~k yemini yaz~t~n~n bulundu~tmdan habersizdi (Anderson, Cumont ve Grgoire, a.g.e., no. 66).
50 Franz Cumont, „Un serment de fidait â l'empereur Auguste", Revue des ttude.s grecquar, c. 14, 1901, s. 26.
51 Munro'nun Cumonfa yazch~~~15 Nisan 1901 tarihli özel mektup, ~u anda Academia Belgica, Roma'da
(no. 2590) daki Cumont ar~ivinde bulunmaktad~r.
52 Joseph Partsch, "Studia Pontica I", Berliner phiklogische Wochenschnfl, c. 6, 1904, s. 177.
53 Anderson, A journey, ss. 92-93.
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Ruge'nin vard~~~~sonuca göre, Vezirköprü Neapolis'di — bu sonuca ~mparator'a ba~l~l~k
yeminine dayanarak varm~~t~r — ayn~~zamanda Neoklaudiopolis olmas~~mümkün de~ildir.54
Studia Pontica'n~n üçüncü cildini gözden geçirme çal~~malan yapan Guillaume de
Jerphanion (1877-1948) Ruge ile ayn~~mant~~~~izlemi~, ama tam tersi bir sonuca ula~m~~t~r.
~öyle ki, ba~l~l~k yemini ta~~n~n bir kilise avlusunda bulunmu~~olmas~~nedeniyle buraya ba~ka
bir yerden getirilmi~~olabilece~ine kanaat getirmi~~ve imparator Karus'u onurland~ran yaz~ta
daha fazla de~er vererek yerle~imi Neoklaudiopolis olarak tammlarru~t~r. Durum böyle
olunca, bu yerle~imin ayn~~zamanda Neapolis de olmas~~ mümkün de~ildir sonucuna
varm~~ur.55
Her ne kadar ara~t~rmac~lar~n ço~unlu~u Andrapa, Neapolis ve Neoklaudiopolis'in ayn~~
yerle~im için farkl~~isimler oldu~unu kabul etmi~~olsalar da, az say~daki iki ~ehir teorisi
taraftarlan önlerine engel olarak ç~kmaktad~r.
Real-Engclopiidie dergisinin editörleri
Neoldaudiopolis'ba~l~~~m yazma görevini, makalesini neredeyse tamamen iki ~ehir
tart~~malanna ay~rm~~~olan Walther Ruge'a vermi~lerdir. Argüman~~1906 y~l~~ile ayn~d~r:
Neapolis ve Neoklaudiopolis ayn~~~ehir olamaz. Ancak sonuç tersine çevrilmi~~ve Ruge ~imdi
Jerphanion'u takip etmi~tir: Vezirköprü asl~nda Andrapa-Neoklaudiopolis oldu~una göre,
ayn~~zamanda Phazemon-Neapolis'de olamaz. Bir sonraki ciltte (cilt. 19, 1938), Albert
Herrmann (1886-1945) Phazemon'un modern Merzifon oldu~u tespitini yapm~~t~r.

Yollar ve Köprüler
Neredeyse istisnas~z tüm 19.yüzy~l gezginleri Vezirköprü'ye ya bandan Dura~an
üzerinden, ya da do~udan Havza üzerinden ula~m~~lard~r. Onlara göre Dura~anVezirköprü — Havza yolu kesinlilde bir do~u-bat~~yoluydu. Baz~~ ~ngiliz gezginler konuya daha
geni~~bir ba~lamda yalda~m~~lar ve nas~l Hindistan yanmadas~mn kuzeyinde uzanan geni~~
araziler üzerindeki ~ngiliz sömürge topraldan "Büyük Trans Asya Yolu" vas~tas~yla birarada
tutulmu~sa, Roma ~mparatorlu~u'nun Anadolu'daki topraklar~~da birbirine bir do~u-bat~~
yolu ile ba~lanm~~t~r56 sonucuna varm~~lard~r.
Ancak 1890 y~l~nda Ramsay taraf~ndan da i~aret edildi~i üzere,57 bu varsay~msal transAsya karayolundan hiçbir antik kaynak söz etmemektedir. Ayn~~~ekilde ne bir Roma'h yazar,
ne de bugüne kadar korunagelmi~~herhangi bir yaz~l~~kaynakta Vezirköprü üzerinden uzanan
önemli bir yoldan söz edilmektedir.58 Vezirköprü'den geçen yol üzerinde bulunmu~~olan
say~s~z mil ta~~~ise bu Roma yolunun belli bir öneme sahip oia publica statüsünde bir yol
oldu~unu söylemektedir. Ancak bu söylem, bu yolu "büyük trans Asya Yolu" olarak

54 Walther Ruge, "Studia Pontica I. A Journey of Exploration in Pontus", Neue Jahrbücherfiir das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur, c. 9, 1906, ss. 308-309.
55 Guillaume de Jerphanion, "Studia Pontica II!", Mganges de la Faculti Orientale, Universiti Saint-Joseph, Brouth, c. 5, 1911, s. xxxvi.
Anderson, A journ, ss. 86-87; Munro, a.g.e., s. 54.
57 Ramsay, Historical Geography, s. 45.
58 Eckart Olshausen, "Pontica IV: Das römische StraBennetz in Pontos: Bilanz und überblick", Orbis Terranon, c. 5, 1999, s. 111.
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tarumlayabilmek için yeterli de~ildir: bu özellik Ankara üzerinden devam eden güney yolu
için muhafaza edilmelidir.
Pontus yollar~n~n ve rnilta~lann~n sistematik bir ~ekilde incelenmeye ba~lamas~~
Ramsay'~n bölgeyi bir kaç kere ziyaret ettikten sonra, 1890 — 1891 y~llar~nda antik yollar
üzerine bölgesel ölçekte bir ara~t~rma organize etmesiyle ba~lam~~t~r. Anak Ramsay hastal~~~~
nedeniyle 1891 y~l~ndaki çal~~maya kat~lamam~~t~r. 1891 y~l~~çal~~mas~~s~ras~nda ekip üyeleri
A~ustos59 sonlar~na do~ru Havza'ya varrru~lar; ancak Vezirköprü'ye u~ramam~~lard~r. Bu
seyahate ait raporlar 1893 y~l~nda D.G. Hogarth ve J.A.R. Munro tarafindan
yay~rr~lanm~~t~r.
Gezginlerin K~z~l~rmak üzerinde bulunan y~k~k6° köprülerle ilgili tammlamalan özellikle
çok de~erlidir. Çünkü, ~u anda bu köprüler Alt~nkaya Baraj~mn sulan alt~nda bulunmaktad~r.
Hem Hamilton, hem Ainsworth, hem de Anderson Çeltik'teki6~~ kay~k iskelesinin bat~s~ndaki
antik bir köprünün kalintllanndan söz ederler.
Anderson'un tarumlamalanna göre, köpriinun yap~m~nda "özenle kesilmi~~ta~~bloklar
harç kullanllmadan birle~tirilmi~tir." Bu tan~mlamadan köprünün Roma dönemine ait
oldu~unu söyleyebiliriz. Anderson'a göre, tek kemerli olan bu köprü 30 metre
uzunlu~undad~r. Bu, bir Roma köprüsü için al~~~lagelmemi~~bir durumdur; ancak tek örnek
de~ildir. MS 3. yüzy~la tarihlenen ve Güneydo~u Anadolu'da Kahta yak~nlar~nda yer alan
bir ba~ka köprü 34.2 m uzunlu~undad~r.62
Nehrin ak~§ yönünün tersine do~ru az yukar~da bir ba~ka köprüye ait kal~nt~lar vard~.
Kinnier Vezirköprü'den yakla~~k 40 ~ngiliz mili63 uzakl~kta K~z~lirma~~n kar~~~tarafinda
geçi~ini "güzel bir eski köprüye ait kal~nt~lar~n yak~n~" diye tammlar.64 Bu köprüye ait
kal~nt~lar, 1978 y~l~na kadar Kemerba~çe köyü yak~nlar~nda izlenebilmekteydi. En belirgin
kahnt~s~~ise, nehrin sol yakas~nda birkaç metre yüksekli~e kadar korunagelmi~~aya~~~idi.63
Dura~an-Vezirköprü rotas~nda gitmi~~olan tüm gezginler bu köprü yak~nlar~ndan geçmi~~
olmal~d~r. Ancak neden Hamilton, Ainsworth veya Anderson'un de~il de; yaln~zca Kinneir'in
bu köprüden söz etmi~~olmas~~anla~~lmaz bir durumdur.

59 David G. Hogarth ve John A.R. Munro, "Ancient and Modern Roads in Eastern Asia Minor", Ayr~l Geographical Society, Supplementap, Papers, c. 3, 1893, ss. 737-739.
60 Ankara ~ngiliz Konsolosu, Sir Charles Wilson'un ikinci el raporunda söz edilen (William Mitchell Ramsay, "Inscriptions of Cilicia, Cappadocia, and Pontus", Joumal of Philology, c. 21, 1882, s. 157 tarafindan al~nt~~
yap~lm~~t~r) ve K~z~l~rmak üzerinde halen ayakta durdu~u söylenen köprü ile ilgili bilgi çok önemsenmemelidir.
Olas~lilda Charles Wilson veya bilgi ald~~~~ki~i Kurt Köprüsü'nden söz etmektedir.
61 Hamilton, a.g.e., c. I, ss. 326-327; Ainsworth, "Notes", s. 259; Anderson, A joumey (Studia Pontica, c. I), s.
85. Hamilton kay~k iskelesinden köprüye mesafeyi 75 dakika, Anderson "yakla~~k bir saat" ve Ainsworth "k~sa bir
mesafe" olarak vermektedir. D.R. Wilson, The historical geography of Bithynia, Paphlagonia and Pontus in the Greek and
Roman periods, lisans tezi, Oxford 1960, s. 368 ise üç Ingiliz mili olarak vermektedir.
62 Colin O'Connor, Roman Inidges, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, ss. 127-129.
63 Yak. 63 kilometre, ancak Kinnier mesafeleri abartma e~ilimindedir.
64 Kinneir, a.g.e., s. 295.
65 Eckart Olshausen, ki~isel yaz~~ma 2012; Joseph Biller, "Streifzüge durch Pontos — eine Landschaft und
ihre Geschichte", Eckart Olshausen, Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 1, 1980
(Geographica Historica, c. 4), Rudolf Habelt, Bonn, 1987, s. 217.
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Ayn~~derecede anla~~lmaz olan bir di~er köprü de ~stavros Irma~~~üzerinde bulunan ve
Vezirköprü'nün giineydo~usunda Tahna (Kayaba~~) köyü yak~nlar~nda yer alan Kurt
Köprüsü'dür. Yerle~imi 1 90066 y~l~nda ziyaret eden Cumont karde~ler bu köprüyü Seleukos
dönemine tarihlendirmi~lerdir. Ba~ka bir olas~l~k ise, ki bu durum ancak bir kaz~~ile test
edilebilinir, Roma dönemi temelleri üzerinde bir Selçuk dönemi, hatta Osmanl~~dönemi
yap~s~~bulunmas~d~r. 67 Yap~n~n amac~~halen belirsizli~ini korumaktad~r. Cumont karde~ler
bu yap~n~n Vezirköprü'den Samsun'a69 uzanan yola ait olabilece~ini öne sürmü~lerdir. 1 907
y~l~nda ise Grgoire, Kurt Köprüsü üzerinden Kavak'tan Vezirköprü'ye direkt uzanan olas~~
bir Roma yolunu bulmaya çal~~m~~t~r; ancak ba~ar~l~~olamam~~t~r.69
Therma~" den Neolch~udiopolls'e uzanan Roma ana yolu istavros ~rma~uu bugün Köprüba~~~
olarak bilinen köyde geçmekteydi. Andersonla Cumont karde~ler de raporlar~nda o
zamanlar ~rma~~n üzerinde yer alan ah~ap bir köprüden söz etmi~lerdir.79
Vezirköprü mevkinde ise, yol Ulu Çay üzerinden geçer. Cumont karde~ler 1 900 y~l~nda
yerle~imi ziyaret ettiklerinde çay üzerinde ah~ap bir köprü tespit etmi~lerdir. Bu köprüden
ata~~yönünde yukar~~do~ru gidildi~inde ise, bir Roma dönemi yap~s~~kalmt~larm~n kanal~n
kenarlar~n~~güçlendirmek üzere kullan~ld~~~n~~görmü~lerdir." Günümüzde Ulu Çay üzerinde
üç karayolu köprüsü vard~r. En bat~da yer alan köprünün ak~~~yönünün az yukar~smda, eski
bir köprü aya~~na ait kal~nt~lar gözlenir. E~er bunlar Cumont karde~ler taraf~ndan söz edilen
ah~ap köprünün alt yap~sma ait kahr~t~larsa, Roma dönemi köprüsünün biraz daha yukar~da,
bugünkü ~ehrin kuzeybat~s~nda yer ald~~~~söylenebilinir.
Yolun fiziki kal~nt~lar~na ait çok az bilgi rapor edilmi~tir. Ancak hem Munro,72 hem de
Anderson73 Havza ile Kavak aras~nda 1 9.yüzy~l ~ose yoluna paralel olarak uzanan eski bir yol
parçasmdan söz ederler. Munro'ya göre, 'baz~~yerlerde yüzey dö~emesi bile bozulmadan
korunagelmi~'tir. Anderson ise, A~a~~~Narh yakmlannda Vezirköprii'nün kuzeybat~smda
büyük olas~l~kla eski bir yola ait kal~nt~lan 'orada ve burada dö~eme kal~nt~lar~~vard~r'74
~eklinde tammlam~~tm
Daha Geni~~Bir Çerçeve
Roma eyaleti kent arkeolojisi ve tarihi ile ilgili `ellilerden seksenlere' kadar uzanan sava~~
sonras~~on y~llar ekonomiye duyulan ilginin art~~~~ve her kenti ve eyaleti daha geni~~bir
çerçeve içinde görme e~ilimi ile karakterize olmu~tur. Bu, ço~unlukla metinsel kaynaklar
Franz ve EuOne Cumont, a.g.e., s. 129.
Bahadir Allum, "Samsun Bölgesi Çal~~malar~~1973", Türk Arkeoloji Dergisi, c. 22, 1975, s. 6.
68 Franz ve Eugne Cumont, a.g.e., s. 129.
o Henri Grgoire, "Rapport sur un voyage d'exploration dans le Pont et en Cappadoce", Bulletin de conespordan« hellenique, c. 33, 1909, ss. 7-8.
76 Anderson, A journey, ss. 83-84; Franz ve Eugne Cumont, a.g.e., 128.
71 Franz ve Eugne Cumont, a.g.e., s. 133.
72 Hogarth ve Munro, a.g.e., s. 738.
73 Anderson, A >umm'', s. 50.
74 Anderson, A >un:ey, s. 85; Eckart Olshausen ve Joseph Biller, Historisch-Geographische Aspekte der Geschichte
der Pontischen und Annenischen Reiches, 1: Untersuchungen zur histonschen Geographie von Pontos unter den Mithradatitlen (Tübinger Atlas des vorderen Orient, Beiheft B, 29/1), Ludwig Reichert, Wiesbaden, 1984, s. 185; Olshausen, a.g.m.,
s. 99 taraf~ndan al~nt~~yap~lm ~~t~r.
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üzerine yo~unla~m~~~sava~~öncesi gelene~ine kar~~~ortaya ç~km~~~anla~~labilir bir tepkidir.
Kantitatif arkeoloji yöntemlerinin uygulanmaya ba~lanmas~yla, Afrika veya bat~~illerinde
sürdürülen Roma ekonomisi ara~t~rmalar~~yeni ve çarp~c~~anlay~~lar kazanm~~t~r. Ancak
benzer bir anlay~~, pek çok nedenle, ki belki de en önemlisi Vezirköprii bölgesinde
gerçekle~mi~~yak~n dönem yüzey ara~t~rmalann~n azli~~d~r, bu bölge için söz konusu
olmam~~t~r. D.R. Wilson'un 1960 y~l~nda Oxford Oniversitesi'ne sundu~u doktora tezi
konuyla ilgili ö~retici bir örnektir. Konunun ba~l~~~~"The Historical Geography of Bithynia,
Paphlagonia and Pontus in the Greek and Roman Periods: a new survey with particular reference to surface remains stili visible" d~r. Ancak Neapolis-Neoldaucliopolis75 üzerine olan
bölümü kesinlikle yeni ak~ma uymamaktad~r. Daktilo yaz~s~~ile alt~~sayfadan olu~an bu
bölümde, Havza bölgesinde bulunmu~~olan bir veya iki yeni buluntu d~~~nda, tamamen Studia
Pontica adl~~yay~ndan beri bilinen metinler, yaz~tlar ve sikkeler kullan~lm~~t~r. Yaz~mn büyük
bir k~sm~~iki ~ehir hipotezine dayand~nlm~~~ve ekonomi ile ilgili olarak söz edilen -bal~k, tanm
— gibi bilgiler de Strabon'dan76 al~nm~~t~r.
Wilson'un 'Büyük Trans Asya Yolu' ile ilgili tammlamalan da hepsi zaten 191077 y~l~nda
bilinen milta~lanna dayanmaktad~r. K~z~l~rmak üzerindeki köprüye ait bilgilerle, A~a~~~Narli
yak~nlar~ndaki yola ait bilgiler ise Anderson'un çal~~malar~ndan al~nt~d~r78 Ayn~~metinlerin
yeniden okunmas~run konuya yeni bir anlay~~~getirmedi~i aç~kça ortadad~r. Yeni bir anlay~~~
ancak yeni arkeolojik çali~malann ve özellikle de yüzey ara~t~rmala~r~mn h~zla geli~en alt
disiplinleri sayesinde olabilir. Önemli bir ad~ m 1970'li y~llar~n ba~~nda ~stanbul Üniversitesi
profesörlerinden U.B. Al~m ve ekibi tarafindan at~lm~~t~r. Alk~m ve ekibi kendi deyimlerince
"Anadolu'nun hakk~yla en az ara~t~r~lm~~~bölgesi"79 olan Samsun'da arkeolojik ve topografik
ara~t~rmalara ba~lam~~lard~r.
1984 y~l~na gelindi~inde ise kar~~m~za iki önemli Alman çal~~mas~~ç~kmaktad~r. Bunlardan bir tanesi Helmut Weimert'in Wirtschafi als landschaftsgebundenes Phdnomen ba~l~kl~~tezidir, ki
Pontos üzerine Wilson'un 1960 tarihli tezi ile pek çok ortak noktas~~bulunmaktad~r. Wilson
gibi, Weimert'da yeni sorular sormakta ve yine Wilson gibi bu sorulara Strabon'dan beri
bilinen ve art~k eskimi~~olan bilgilerle cevap vermektedir. Weimert'~ n bat~~Phazemonitis89
ekonomisi ile ilgili olarak verdi~i bilgilerin büyük bir k~sm~~Strabon'a dayanmaktad~r. Topografik bilgiler ise k~smen kendisinin 198281 de Phazemonitis'e yapt~~~~ziyarete, k~smen de
Anderson, Cumont karde~ler, Hamilton, Munro ve Wilson'un çal~~malar~na dayanmaktad~r.
Çal~~mada arkeolojinin katk~lar~~ k~saca tart~~~ln~n~, ancak daha sonra `Pontos'da çok az
say~da planl~~kaz~mn yap~lm~~~olmas~~nedeniyle82 konu d~~~~b~rak~lm~~t~r.

75 Wilson,

a.g.e., 187-192.
Wilson, a.g.e., ss. 189-190.
77 Wilson, a.g.e., ss. 366-367.
78 Wilson, a.g.e., s. 368.
78 Baki O~iin, U. Bahadir Alk~m ve ark., "Recent Archaeological Research in Turkey", Anatolian Studies, c.
23 (1973), 63.
Hellmuth Weimert, Wirtschafi als Landschafisgebundenes Phiinornen. Die ~~ntike Landschafi Pontos: Eine Fallstudie
(Europische Hochschulschriften, 111/242), Peter Lang, Frankfurt, 1984, s.76-77.
81 Weimert, a.g.e., s. 195 n. 514.
82 Weimert, a.g.e., s. 20.
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Ayn~~y~l, Weimert'in kitab~~ç~kt~~~nda, Eckart Olshausen ve Joseph Biller tarafindan ortakla~a olarak kaleme al~nm~~~olan Tübinger Atlas des Vorderen Onent'nin ek cilt yay~mlanm~~t~r.
Cildin ilk bölümü betimleyici özelliktedir ve yazarlann bölgeye yapt~ldan ziyaretlere ve
ara~t~rmalara dayanan pek çok yeni bilgi içerir. Son bölüm ise (Index Ponticus') Pontus
topografyas~n~n her yerle~imi ile ilgili olarak, daha önce arazide yap~lm~~~di~er çal~~malan da
referans gösteren ve antik Pontos çal~~acak ö~renciler için çok de~erli bir kaynak konumundad~r.

Yalan Geçmi~teki ve Gelecekteki Ara~t~rmalar

1980 lerden sonra, Pontos bölgesi ara~t~rmalan ile ilgili bir dirili~~söz konusu olmu~tur.
Bu çal~~malann ço~u 1976-2008 y~llan aras~nda Stuttgart Üniversitesi'nde antik tarih
bölümü ba~kan~~olarak görev yapm~~~olan Eckart Olshausen himayesinde gerçelde~mi~tir.
Olshausen ve onunla birlikte çal~~an Joseph Biller ve Gerhard Kahl Vezirköprii `y-~i birkaç
ziyaret etmi~ler ve daha önce bilinmeyen veya daha önce yay~mlanmam~~~olan bir dizi yaz~n
kay~tlara geçirrni~lerdir. Bu yeni yaz~tlar aras~nda Neoldaudiopolis'li 'halk ve senato meclisinden'" söz eden bir yeni yaz~t da yer al~r.
Zürich Üniversitesi'nden, Christian Marek84 ve ö~rencisi Marco Vitale85 Roma'n~n
kuzey Anadolu topraklar~ndaki mekansal ve politik organizasyonlanyla ilgili sorunlan
gündeme getirmi~lerdir. K~z~hrmak'~n bat~s~nda yer alan ikiz karde~~ ~ehir Pompeiopolis'de
Lâtife Summerer (Münih Üniversitesi/Kastamonu Üniversitesi) taraf~ndan sürdürülmekte
olan ara~t~rmalar da Neoklaudiopolis için önemli kar~~la~t~rmal~~kan~tlar sa~lamay~~vaat etmektedir."
Bölgenin k~rsal kesimi ekonomisiyle ile ilgili olarak Gerhard Kahl (1992)87 tarafindan
sunulan bir bildiri ve Deniz Burcu Erciyas'~n doktora tezi (2001) ise dikkatleri yeni yönlere
çekmekteclir. ~öyle ki, Strabon'a dayanan geleneksel görü~lerden uzakla~~lmakta ve daha
fazla arkeolojik ve ekolojik yakla~~mlar içeren ve Roma ~mparatorlu~u'nun di~er illerinde
yap~lan ara~t~rmalarla daha uyumlu bir yakla~~m benimsenmi~tir.88 Ancak, bu yakla~~m da
gene veri eksikli~i ve kar~~la~t~rma amaçl~~çal~~malar için tek tip bir ölçüt kümesinin yoklu~u
nedeniyle engellenmi~tir. 89

83 Gerhard Kahl ve Eckart Olshausen, "Bericht über die epigraphische und numismatische Landesaufname
im Samsun ili 1990", Ara~t~rma Sonuçlan Toplant~s~, 1991, ss. 612-613.
" Christian Marek, Stadt, Ara; Christian Marek, Pontus et Bithynia: Die römischen Provinzen im Norden Kleinasiens,
Philipp von Zabern, Minz, 2003.
85 Marco Vitale, Eparchie und Koinon in Kleinaiien von der ausgehenden Repubhic bis ins 3. jh. n. Chr. (Asia Minor
Studien, 67), Rudolf H~abelt, Bonn, 2012.
86 Lâtife Summei•er (ed.), Pompeiopolis L Eine Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens nach fiinf Kampagnen
(2006-2010) (ZAKS Schriften, 21), Baier & Beran, LangenweiBbach, 2011.
87 Kahl, Gerhard, "Überreste von antiken Keltern im Gebiet von Neoklaudiopolis", Hol~enIzeimer Themen, c.
1, 1992, 23-41.
88 Deniz Burcu Erciyas, Studies in the Archaeology of Hellenistic Pontus: The Settlements, Monuments, and Coinage of
Mithradates VI and his Predecessors, doktora tezi, Cincinnati Üniversitesi, Cincinnati, 2001, ss. 10-17; 21-23, de ki
ilgili metodolojik konularla ilgili bir tart~~ma için.
89 Erciyas, a.g.e., s. 15.

NEOKLAUDIOPOLISIN ARA~TIRMA TARIHI

53

Berlin Özgür Üniversitesi taraf~ndan yürütülmekte olan Nerik projesi Vezirköprü bölgesine kadar uzanan ileri bir ad~m atm~~t~r.90 Her ne kadar as~l ilgilendi~i Bronz Ça~'da Oymaa~aç bölgesinin ara~t~r~lmas~~ise de, Nerik yerle~iminde gerçekle~tirilen paleobotanik ve
arkeofaunal analiz sonuçlar~, tabii ki geni~~Phazemonitis alan~~için de geçerli olmu~tur.
Aynca, Nerik projesi ~emsiyesi alt~nda sürdürülen topografik ara~t~rmalarla da, Roma dönemine ait yeni bilgilere ula~~lm~~t~r.91 2010 dan beri Kopenhag Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi'nden bir heyet tarafindan gerçekle~tirilen çal~~malarla da, kronolojik kapsam Roma ve erken Bizans dönemlerini içerecek ~ekilde geni~lemi~tir.92 ~imdiye kadar ki
sonuçlar aras~nda ~ehrin en kuzey kesiminde bulunmu~~olan ve büyük olas~l~kla bir Bizans
dönemi marpTion u olan bir yap~~kompleksi yer ahr.93
Vezirköprü bölgesi yollan, Pontos (Eckart Olshausen)94 ve Paphlagonia (Klaus Belke)95
bölgeleri büyük yol a~~n~~ara~t~ran çal~~malarda da k~saca yer alm~~t~r. Neoldaudiopolis'de
birle~en yollar~n geli~imi ve bunlar~n erken dönem yollan ile ili~kilerini anlayabilmek için
daha lokal olarak yap~lacak ara~t~rmalara ihtiyaç vard~r. Vezirköprü bölgesinden bilinen
yakla~~k otuz Roma ta~~~vard~r ve bunlar~n yar~s~~ Studia Pontixa editörleri tarafindan bilinmekteydi. 1988 e kadar olan tüm milta~lan David French taraf~ndan Interim Catalogue of Milestones
(1988)96 adl~~yay~nda yarm tarihleriyle kay~tlara geçirilmi~tir. Üç yeni milta~~~ise 2010 y~l~nda
yay~mlanm~~t~r.97
2008 de yay~mlanan Geçmi~ten Günümüze Vezirköprü ve 2012 de ~ehir ve ait oldu~u bölge
ile ilgili olarak yay~mlanan rehber kitap," her ne kadar Roma dönemi Neoklaudiopolis'i99 ile
ilgili çok az ve hatal~~bilgiler içermekteyse de, kentin tarihine artan yerel ilgiyi göstermesi
bak~m~ndan önem ta~~maktad~rlar. ~ehirde antik miras konusunda meydana gelen uyan~~~
yeni buluntular~n koruma alt~na al~narak kay~tlara geçirilmesi bak~m~ndan önem ta~~maktad~r. Müstakil olarak ayakta duran herhangi bir kahnt~ya sahip olmayan bir ~ehirde, ~ehir
sakinlerinin iki bin y~ll~k bir tarihin ayaklar alt~nda yatt~~~n~~unutabilmeleri çok kolayd~r.

9° Rainer Maria Czichon, Jörg Klinger et al., "Arch.ologische Forschungen am Oymaagac Höyük/Nerik(?)
in den Jahren 2007-2010", Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, c. 143 (2011); www.nerik.de
91 Tönnes Bekker-Nielsen ve Christian Högel, "Three Epitaphs from the Vezirköprü Region", Epigraphica
Anatolica, c. 45 (2012); Tönnes Bekker-Nielsen, "Neapolis-Neoklaudiopolis: a Roman city in northern Anatolia",
Ünsel Yalçin (ed.), Anatolian Metal VI, Deutsches Bergbaumuseum, Bochum, 2013.
92 Daha fazla bilgi için bkz. websitesi www.sdu.dk/halys.
93 Bekker-Nielsen, "Neapolis-Neoklaudiopolis", ss. 211-212.
94 Olshausen ve Biller, a.g.e., ss. 40-42; Olshausen, a.g.m., s. 104.
95 Klaus Belke, Paphlagonien und Honorias (Tabula Imperii Byzantini, 9), Österreichische Akademie der Wissenschaften, Viyana, 1996, ss. 124-127.
96 David French, Roman Roads and Milestones of Asia Minor, Fasc. 2.1: An Interim Catalogue of Milestones (British
Institute of Archaeology at Ankara Monograph, 9; British Archaeological reports, International Series, 392/I),
British Archaeological Reports, Oxford, 1988, ss. 315-325. Bu yay~n yazann 2012 y~l~nda Ankara ~ngiliz Arkeoloji
Enstitüsü'nün www.biaa.ac.uk adresli web sayfas~nda dijital olarak yay~nlanm~~~olan Anadolu milta~lan Corpus'u
çal~~mas~na öncü niteli~indedir.
97 Tönnes Bekker-Nielsen, "New milestones from Neolclaudiopolis", Epigraphica Anatolica, c. 43, 2010, ss. 8791
98 Hakan Gönendik ve Bünyamin K~vrak, Vezirkbprü: Rehber kitap, Vezirköprü belediyesi, Vezirköprü, 2012.
Ne~det ~~ci ve Bünyamin K~vrak (ed.), Geçmisten Günümüze Vezirkbprit, Vezirköprü kaymakaml~~~, 2008, s.
90; Gönendik ve K~vrak, a.g.e., s. 11.
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Resim 1. Tristan'~ n Commentaires historiques'in 2. cildinden: bir yüzünde sunak, bir yüzünde y~lan olan
Karakala dönemi sikkesi (Kral Kütüphanesi, Kopenhag'da).
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Resim 2. Neoklaudiopolis yemin yaz~ n (Anderson, Cumont ve Gregoire, s. 79

