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I - K R O N O L O J İ VE BURSA - APAMEA ANLAŞMAZLIĞI 

Dion Khrysostomos, elimizde mevcut nutuklarından or.XL ve XLI' i , 
Bursa ile Apameia arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için söyle
miştir. Bu nutuklarda biz esas itibariyle Dion'un hayatı ve Bursa için ça
lışmaları hakkında bilgiler edinmekte, Bursa-Apameia anlaşmazlığı müna
sebetiyle insanlar arasındaki ve evrendeki anlaşma, barış, dostluk-düşman-
lık, uyarlık üzerinde söylenmiş felsefî bir görüşü belirten fikirleri bulmak
tayız.Bu nutuklardan Dion'un hayatı ve Bursa için çalışmaları üzerinde 
öğrendiklerimiz bizi bu nutukların söylendiği zamanı kestirmeğe zorla
maktadır. Bu bakıma konuyu şu üç bölümde ele alabiliriz: I. -or. XLX-
LI' in zamanı ve Bithynia nutukları içindeki yeri. II.-Bursa-Apameia 
anlaşmazlığının sebebleri. III. Felsefî görüşleri. 

I.-or.XL-XLI'in zamanı ve Bithynia nutukları içindeki yeri or.XL-
XLI ' in zamanını tespit ederken içlerinde geçen olayların aynı devre ait 
nutuklardaki olaylarla münasebetlerinden istifade edilmektedir. Aynı devre 
ait kabul edilen ve Bithynia nutukları adı altında toplanan nutukların 
söyleniş sırasını bilebilme ise olayların anlaşılması için çok önemlidir. Fakat 
bu nutukların söyleniş sırasını ve zamanını tespit edebilmenin bugün için 
güç olduğunu görüyoruz. Kanaatimizce tek tek nutuklar üzerinde 1 yeni 
araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu hususta Hans von Arnim 1 ile Wilhelm 
Schmid'in 2 düşünceleri birbirlerinden ayrılmaktadır. Fakat her şeye rağmen 
or.XL ile XLI ' in anlaşılabilmesi için Bithynia nutuklarının tarih sırasını 
ve or.XL ile XLI ' in öbür söylevler içindeki yerini,tarihini kendi anlayı
şımıza göre kısaca önceden belirtmek, aşağıda vereceğimiz bu husustaki 
kommentar maddelerinin anlaşılması ve onlara bir çerçeve teşkil etmesi 
bakımından faydalı olur. Ancak bu bakıma biz,tabiî, vereceğimiz bu husu-
taki kommentar maddelerinin gerektirdiği kadarını gözönünde tutarak 
bugüne kadar ileri sürülen fikirlere göre bir sıra,bir tarihleme verebilece
ğiz ve bunda esas itibariyle biz W. Schmid'in fikirlerine2 iştirak ediyoruz. 

Önce birkaç nutkun birbirlerine göre sırasını belirtmek, sonra zama
nını kestirebilmek bizi öbürlerini bunlara göre sıraya koymıya,tarihlerini 

1 Clausen, W, De Dionis Ghrys. Bithynicis quae vocantur ortionibus quaestiones, 
Diss. inaug. Kiliae 189, s. i. 

1 Leben u. Werke des Eio von Prusa, Berlin 1898. 
2 P-W. RE, V, I, 848-877, Dion makalesi. 
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tespit etmeye götürür, or. XL'da geçen olaylar görülüyor ki Dion'un sür
günlüğünün bitmesinden bu yanadır. 

Dion, sürgünlüğünün bitmesiyle Roma'ya gelir. En erken 97 yılı 
sonunda Roma'da olduğu kabul edilmektedir 1. Bundan sonra Roma'dan 
Bursa'ya geldiğini bildiren, bir nevi yurttaşlarını selâmlama söylevi olan 
or. X L I V Bursa'da ilk dönüş nutku olarak söylenir2. 

Dion'un sürgün kararının kaldırılıp yurda dönmesine müsaade edil
diği için Bursa şehrinin İmparator 'a gönderdiği elçilik Dion'un idaresinde 
İmparator Nerva'ya gidecekken artık Nerva ölmüş olduğu için onun 
yerine İmparator olan Traianus'a gider, 99-100 yıl ında 3 . Bu arada Roma' 
da herhalde or. I ile II söylenmiştir4. Bu Roma seyyahatinden dönüşte, 
herhalde bu durumda, or. X L I I I söylenmiştir5. Bundan sonra or. 
X L V I I I söylense gerek. Eyalete yayılmış6 karışıklıkların bastırılması 
için prokonsul Varenus çağrılır, or. X L V I I I Varenus'un Bursa'ya geli
şinden hemen önce, daha doğrusu Arnim'e göre 7 Varenus'un Provin-
kiaya gelmesinden hemen sonra 102 yazında söylenir8. 

Bundan sonra İmparator Traianus'un Dion'u yanına çağırması üzerine 
Dion yeniden Roma'ya gider ve 102 yılında Roma'dadır 9. 

Bu geziden Bursa'ya dönüşte or. XXXVI 102-103 yılında söylenmiş 
kabul ediliyor1 0. Bundan sonra isteğine aykırı olarak Bursa ile Apameia 
arasında barış kurucusu olur 1 1 . Bu arada or. XL Bursa'da, or. X L I 
Apameia'da söylenmiştir. 

Dion, sürgünden Bursa'ya döndükten sonra şehir işlerine karışmış 
ve muhalefete uğramıştır. Kendisinden şikâyet edilmiştir. Biz bu şikâyetleri 
doğrudan Dion'un sözlerinden öğreniyoruz Dion'un bu şikâyetlerden söz 
ettiği söylevleri or. XL, X L I I I , XLV, XLVII, L'dir. Bunlar içinde 
hayatının sonuna kadar kendisini meşgul eden bir meseleden, yapı işlerin
den çıkan güçlüklerden bahseden söylevleri ise or. XL, XLV, X L V I I ' 
dir. O halde or. X L I I I ile L bunlardan öncedir, or. X L I I I yukarıda 
belirttiğimiz gibi teşekkür elçiliğinden dönüşten sonra söylenmiştir ve yapı 
işlerine hiçbir imâ yoktur 1 2 . or. L ise Traianus'un daveti üzerine Roma 
gezisi için Bursa'dan ayrılacağı, sırada senatoda söylediği ayrılış söylevidir13. 

1 Schmid o. c. 855 
2 ib., Clausen o. c. 1. 
3 Arnim o. c. 325., Schmid o. c. ib. 
4 Schmid o. c. ib. 
5 " o. c. 856 
6 H. v. Arnim, Hırmes 34, 347. 
7 D. v. Pr. 378. 
8 Schmid ib. 
9 " o. c. 857 

1 0 " o. c- 856. 
11 Clausen o. c. 52 dv., Arn. o. c. 359. 
12 Schmid o. c. 856 
1 3 " " ib. 
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Bu geziden Bursa'ya döndükten sonra 1 or.XL söylenmiş olmah,ar-
kasından or.XLI de Apameia'da. 

Kalan or.XLVII yapı işlerinin iyice ilerlemiş olduğunu gösterdiğine 
göre 2 en son olmalı. Buna göre işler henüz çok gelişmediği için 3 or. XLV 
daha öncedir. Yalnız bu öncelik or. XL'dan daha öne geçebilir mi? or. 
XL'dan sonra kabul edebiliriz4 or. V L X I I ' y i r Arnim 101-102 yılına 
koysa da bizim kabul ettiğimiz sıraya göre kendiliğinden Dion'un son 
devirlerine gitmektedir. Genç Plinius'un Bithynia'ya gelmesinden önceye 
(110-111 yı l ı) 5 konabilir 6. 

Böylece or.XL ile X L I , 102 yılındaki Roma gezisinden hemen sonra 
söylendiğini kabul ettiğimize göre, 102-103 yılına konmuş oluyor. 

Bu durumda Arnim'den zaman ve sıra bakımından ayrılmış olu
yoruz. Fakat yine de Bithynia nutukları üzerinde yeni bir inceme-
nin bizi yeni kanaatlere götürebileceğini sanıyorum. 

Böylece Dion'un sürgünden sonra söylediği, konumuzla ilgili sayıla
bilecek söylevleri bir sıra içinde kısaca belirtip or. XL ile XLI ' in de 
bu sıra içindeki yerini tesbit ettikten sonra şimdi bu iki nutuktaki, bize 
tarihleme imkânını veren kısımların kommentarını verelim. 

or.XL 1. ile bildirilen nutkun söylendiği zaman kesin 
olarak bilinemiyor, or. XL'm, or. XXXVI'dan sonra söylendiği kabul edil
mektedir. Şöyle ki or. XXXVI, 102 yılında Traianus'un Dacia triumphunda 
bulunduğu (Sehmid o.c.857) Roma gezisinden Bursa'ya döndükten he
men sonra Dion'un söylediği ilk söylevdir ve -102-103 yılına konmakta
dır: (Sehmid o. c. 857.872. Sonny Analecta 209) or. XL ise bu Roma gezi
sinden az bir zaman sonra or. XL, 25)demek ki hemen dönüşte or. XXXVI-
söylenmiştir (Sehmid o. c. 857). Bu bize 102-103 yılını, or. XXXVI 'nm 
söylendiği yılı kabul ettirir. 

Bununla düşünülen sürenin, nutkun söylenmesinden önce 
ne zamana kadar uzandığını anlamak söyleve girişin anlaşılması için 
önemlidir. Bu süre ile, sürgünlüğün bitmesi üzerine Bursa'ya dönmesinden 
102 yılındaki Roma gezisine, Traianus'un yanına gitmesine kadar geçen 
zamanın düşünüldüğünü sanıyorum. Schmid' in"um sich nach Prusa zu-
rückzuziehen und hier in Ruhe (XL 1, 12) für sich zu leben " sözlerinden 
(Sehmid o.c.855) sürgünlük zamanını kastettiği anlaşılırsa, bu or.XL, 
12'deki 1'deki ile aynı zamanı kastettiği demek 

olur. Oysaki 12'deki doğrudan sürgünlükdeki zamana işaret 
etmektedir. Böylece bizi sürgün dönüşünden sonraki zamana götürür. 

1 or. XL, 25 ve 1. 7. 
2 Sehmid o. c. 856, or. XLVII, 12 
3 " o. c. 856. or. XLV, 14. 
4 or. XL, 6. 
5 Arn. o. cu- 506 dv. 
6 Schmih o. c. 857 
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Ne tekim Schmid'in görüşü de (o.c.856) düşüncemize uymaktadır: 
Dion Traianus'a çağırılmasıyla bütün bu uygunsuzluklardan kurtuldu. 

'a kadar verilen 

bilgi bize Dion'un uzun müddet Bursa'da siyasi hayata katıldığını (bk. 
or. X L I I I , 1, L, 10. krş XLV,7.10) gösteriyor. Böylece, sürgün dönüşü 
düşünülseydi, ile demesini pek anlıyamazdık. 

Burası için, teşekkür elçiliğiyle gittiği Roma'dan dönüşünün düşünülme
sini de aynı sebeblerle erken buluyorum. Böylece burada, Traianus'un 
Dacia triumphunu yaptığı zamana raslıyan (Schmid o. c. 857) 
Roma gezisinden dönüşün kastedildiğini sanıyorum, bk. a. Clausen 

(o.c.66) ile sürgün dönüşü düşünüldüğünü iddia ediyor. 
Bunun 2 

ile açıkça desteklendiğini söylüyor 
(ib.67). Dion'un 2'de sürgünlüğünden söz ettiği açıktır. Ancak 

ile bu sözleri bağlamak için bir sebep görmüyorum. Bilâkis 
1'de ifade edilen fikir çerçevesinde anlamak gerek

tiğini düşünüyorum. Bunu yukarıda izah etmeğe çalıştım. 

adv. ile birlikte anlaşılmalı: "her zaman, her 
defasında "Sürgünlüğünün bitmesiyle Bursa'ya döndükten sonra yeter 
derecede bir zaman geçtiği kabul edilirse, bu daha çok mâna kazanıyor. 

bağlı praedikat. Anakolut 
var. Subiekt bağlı a.c.i.'den çıkarılmalıdır. İmpf; geçmişte devam 

eden bir hareketi göstermektedir. ilk praedikatı prae-
sens oluşu bunu daha çok belirtmektedir: artık işkillenmiyorlar ki Apa-
meialılarla anlaşma işini üzerine almıştır. 

2: Tek başına alındığında hemen sürgünden dönüşte söylenmiş gibi 
bir his veriyor. Fakat aynı şekilde daha sonra da konuşulabileceği 
kabul edilebilir. 'de perfekt, sürgünden 
döndükten sonra epice bir zaman geçtiği düşünülürse, daha iyi anlaşılır. 

6. Buradaki 

ile 5'deki aynidir. Bu nutkun ne zaman söylendiğine 
gelince, herhalde or.XL'dan önce ve 5'den anlaşıldığı üzere en 
erken or. XLIV'den sonra söylenmiştir. Elimizde olmadığına göre ne 
zaman söylendiğini kesin olarak bilemeyiz. Ancak Bursa'nın daha 
bayındır olması için giriştiği işlerde çıkan zorluklardan Dion nutuklarında 
bahsetmektedir. Hayatının sonuna kadar da bu işler kendisini uğraştır-
mıştır. O halde yapı işlerinden çıkan zorluklar üzerine söz eden nutukla
rın ilki or.XL ise,öbür yandan Dion'un kendisinden şikâyet konusu olarak 
söz ettiği or.XL'dan önceki nutuklarda yapı işlerinden söz edilmiyorsa, 
bu demektir ki, Dion'un bu husustaki konuşması or.XLIV'den az bir za
man sonra bile olsa, henüz or .XLIII ile or.L'nin söylendiği sıralarda or
tada şikâyet konusu olacak ciddî bir mesele yoktur. Bu durumda diyebi
liriz ki, Bursa'nın daha bayındır olması için yaptığı tekliften sonra güçlük-
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ler ve şikâyetler ancak 102 yılındaki Roma gezisinden Bursa'ya dönüşünde 
ortaya çıkmış ve ifadesini or.XL'da bulmuştur. 

13. 100 yılında, 

Dion'un idaresinde teşekkür elçiliği İmparator Traianus'a gider 
(Sehmid. o.c. 855. Arn.o,c.325). Arnim(o.c.323.328. 336 not 2.346.352.363), 
bu paragrafa dayanarak bu söylevin teşekkür elçiliğinden dönüşten hemen 
az sonra söylenilmiş intibaını uyandırdığını düşünüyor. Bence baştan 
beri belirttiğimiz gibi daha sonra da olabilir. 

"neler söylüyorlardı ? Hatırladıkça hayret ederim 
geniş zamandır. impf. geçmişte devam edip 

giden hareketi gösterir. Dion, teşekkür elçiliğinden döndükten sonra 
bir müddet söylenilenleri duymuştur. Ve artık böyle şeyler söylemiyorlar ki 
-yani mesele kapanmıştır - Dion bu söylevi söylüyor, (bk. 
Böylece nutkun dönüşten epice sonra (bk.yk. 1.12.6)da söylenebileceğini 
kabul edebiliriz. 

25. "sanki artık uzun 
zamandır aranızdaymışım gibi ,,. 

Buradan anlaşılıyor ki, Dion bu söylevi söylediğinde Bursa'ya yeni 
gelmiştir Öndeki paragraflarda belirttiğimiz üzere bu gelişin, sür
gün dönüşü yahut teşekkür elçiliğinden dönüş olduğunu düşünmek 
söylevi, içinde sözü geçen olaylar için kâfi derecede zaman bırakmıyacak 
kadar erkene tarihlemek olur. Böylece, Traianus'un Dacia triumphunda 
bulunmak üzere gittiği Roma gezisinden dönüş düşünülürse, hem zaman 
bakımından, hem de Dion gibi imparatorun dostu bir kimsenin Apameia 
gibi önemli bir şehirle anlaşma yapılmasını üzerine alması bakımından 
uygun düşer (bk.or.XL,1.7. Sehmid o.c.857). 

33. " şimdiki bu olay, bu yeni olay".Arnim'in 
de işaret ettiği gibi (o.c.328), burada yepyeni bir olaydan söz edilmektedir 
(krş. Clausen o.c.4). O halde bu olay nutkun söylendiği sıralara yakın bir 
zaman içinde olmuştur (krş. or.XL,13). Dion İmparator Nerva'dan Bursa 
için herhalde iyilikler elde etmişti (Sehmid o.c.855. or. XLIV, n, 

Daha sonra teşekkür 
elçiliğiyle Roma'ya Traianus'a gittiğinde, herhalde o zaman da Bursa 
için iyilikler elde etmişti (Arn.o.c.327 dv.). Fakat bu arada dâvaların Bur
sa'da görülmesi hakkını elde etmiş midir? Bu yer göz önünde tutulursa, 
anlaşılıyor ki, bu hak yeni temin edilmiştir. 

cümle ile izah edilmekte ve başkaları dâvalarını Bursa'da gör
dürmek zorundadır. Zamanı üzerinde tahminde bulunabilir miyiz? Bu 
nutku Roma'da kutlanan Traianus'un Dacia Ttr iumphundan sonra söy
lediğini kabul ettiğimize göre Dion'un, Bursa'da bulunurken imparato
run kendisinden temin edebildiği ihtimali akla geliyor. Ancak bu bir tah-
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mindir ve zamanı üzerinde kati bir şey söyliyecek durumda değiliz. Fakat 

herhalde yakın bir zaman içinde. 

:" Bu yerin o r . X L , u ile karşılaştııllması 
bize or.XL ile XLIV'ün zamanı üzerinde fikir verebilir. Clausen'in bu 
hususta izahları ikna edicidir (o.c.8) .or. X L I V , ı ı ' d e Bursa'nın yargı 
merkezi olması ve bunun yanında senatör adedinin yükselmesi, şe-
hire para yardımı yapılması ve üstelik ayrıca hürriyet bir gün temin edi
lecekmiş gibi anlatılıyor. Halbuki burada Bursa'nın yargılama merkezi 
olması gerçekleşmiştir. Bu bize or. XLIV'ün daha önce söylendiğini gös-
gösterir. 

II- Bursa-Apameia anlaşmazlığının sebebleri: 

Bursa-Apameia anlaşmazlığının sebeplerini anlıyabilmek için umu
mî olarak ilkin imparatorluk devrinde Küçük Asya'daki Roma provinki-
alarmda şehirler arasındaki geçimsizlik sebeplerini kısaca vermek ve 
şehirler arasında ki bu umumî münasebetler çerçevesi içinde Bursa-Apa meia 
anlaşmazlığını izaha çalışmak yerinde olur sanıyoruz. Çünkü mücadeleler 
yalnızca Bursa ile Apameia arasında değil, umumiyetle şehirler arasında 
vardır. Bunlar hiçten sebepler yüzünden, yahut meselâ denilmek 

için mücadele etmişlerdir. Bizim için burada şu nokta da mühimdir ki, 
bu bakıma biz en çok Dion'un nutuk larından bilgi edinmekteyiz. 

Provinkia şehirleri arasındaki mücadele sebepleri. ,ç-âü 

Provinkia şehirleri arasındaki mücadele sebebleri. 

Romalılar imparatorluk devrinde Anadolu'da yaşayanlara hukuk 
ve milliyet farkı gözetmeksizin Hellen diyorlardı ve sorumlu olarak sade
ce şehileri, polis'leri tanıyorlardı. Köyler ve diğer yerleşme yerleri şehir
lere bağl ıydı 1 .Fazla bilgimiz olmamakla beraber' vergi işlerinde serbes
tisi olan birtakım şehirler vardı. Ancak bu serbestlik imparatorlar tarafın
dan kolaylıkla kaldırılabiliyordu. Herhalde I.s.III üncü yüzyılda serbest 
şehirlik ortadan kalkmış olsa gerek. Serbest şehirlerin özelliği, Roma vergi 
memurlarının bulunmaması, şehirlerin kendi hesaplarına vergi top
lamamaları idi. Bu şehirlerin işlerine prokonsul keyfi müdahale
lerde bulunamıyordu. Ancak prokonsulün bütün provinkia içinde 
kaza hakkı vardı. Öldürme suçlarına ayrı ayrı şehirlerden kişiler ve şehir
ler arasındaki dâvalara prokonsul bakardı. Bunun için prokonsulün, pro-
vinkiadaki yıllık gezisinden yakındaki komşu yargılama merkezine gel
mesi beklenirdi. Provinkia, birkaç yargılama bölgesine (kaza dairesine) 
ayrılmıştı. Bunların sınırları imparatorun izni olmaksızın değiştirilemiyor-
du. Merkezler herhalde daha cumhuriyet devrinde tespit edilmişti 2 . 
Provinkiadaki büyük şehirler, prokonsulün oturduğu böyle bir yargılama 
bölgesine merkez olmak için birbirleriyle durmadan yarışırlardı. Çünkü. 

1 Herm. Ddssau, Geschichte der röNishen Kaiserzeit, II, 2, 599 
2 Dessau o. c. 580 
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bu hem maddî, ticarî imkânların, hem de komşu şehirler karşısında şeh
rin prestijinin artması demektir 1 . Bu prestij, provinkianın birinci şehri 
ve baş şehri olma mücadelesi, ilkin Provincia Asia'da başladı-daha 
Augustus zamanında. Mücadele yalnızca bir ad için değildi. 
Augustus, Antonius'un yenilmesinden sonra, provinkiada kendisine ve 
tanrıça Roma'ya tapınak yapılmasını ve saygı gösterilmesini kabul et
mişti. Asia şehirleri de birleşip günün büyüklerine, o zamanki prokonsule 
heykeller dikerek, tanrı bayramları gibi kutlanan törenler tertipleyerek 
saygı göstermeyi kararlaştırmışlardı2. Bu vazife ver

ilmiş, tapmak Bergama'da yapılmıştı. Böylece Bergama provinkianın baş 
şehri, birinci şehri, tören yeri oldu. Bergama'nın karşısına Smyrna, Tib-
eriusiçin yaptırdığı tapınakla; Ephesos, Domitianus için yaptırdığı tap
akla yarışmada başarı göstererek çıkmışlardı. Mücadele yine devam 
etmiştir. Böylece provinkianın baş şehirleri arasında provinkianın imparator 
tapınağına sahiplik mücadelesi Ill.yüzyılın ortalarına kadar devam etmiş
tir. Bu mücadele öbür provinkialara da geçmiştir: Bithynia'ya, Make-
donia'ya 3. Meselâ Bithynia'da Nikaia ile Nikomedeia mücadelesi. 

Provinkiadaki şehirlerin gösterdiği temsilcilerden kurulmuş provinkia 
meclisinden başka, her şehirin de bir meclisi vardı. Bunlar şehir

leri idare ederlerdi. Bule'de üye adedinin çoğalması herhalde imparatorun-
izniyle olurdu. Bule'de üye olabilmek için vergi veriliyordu. 

Bursa ile Apameia arasındaki geçimsizlik. 

Bu anlattıklarımızı göz önünde tutmakla Bursa ile Apameia müca
delesini belki daha iyi anlıyabileceğiz. Bursa ila Apameia arasın
daki mücadele de mahiyet bakımından öbür şehirler arasındaki, öbür 
provinkialardaki mücadelelerden ayrı olması gerek. Bu mücadelenin sebep
leri hakkında bilgi edineceğimiz başka kaynaklar olmadığına göre doğru
dan aşağıda bu hususla ilgili kısımların kommentarını verdiğimiz or.XL 
ve XLI 'den sebepleri çıkarmıya çalışmalıyız. 

Dion'un da belirttiği gibi, imparatorluk devrinde bir şehrin önem 
verdiği noktalar şunlardır: şehirdeki yapılar, şehirde kutlanan bayram
lar, dâvalarının kendi şehirleri içinde görülmesi, yani yargılama bölge
sinin merkezi olması, dâvaları için başka şehirlere gitmemek. Bir köy 
gibi başka şehire bağlı olup ona vergi vermemek, şehre gelenler ve pro-
konsuller katında daha çok şerefli olmak, ve halkın değerinin daha büyük 
olmasıydı. Şehirlerin malî durumunu düzeltmek, şehirleri onarmak için 
imparatordan para yardımı temin etmiye bakılırdı. Şehir meclisi için 
üye adedinin çoğalması da hem şehirin şerefi, üstünlüğü bakımından, 
hem de şehrin mali durumu bakımından mühimdi 1 . Apameia ile Bursa 
arasındaki mesele or.XL,18.16. anlaşmazlık konusu daha bu 

1 Dessau o. c. 603. 
2 " o. c. 585 
3 " o. c. 587 
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nutkun söylenmesinden en aşağı bir yıl önce bile mevcutmuş2. 
Arada bir düşmanlık ve üstün olma hırsı varmış3. Apameia ile Bursa'nın 
müşterek panayırları, bayramları,oyunları vardı4. 

Dion'un 30'da belirttiği belki de Apameia ile Bursa arasındaki an
laşmazlığın esasıdır. Şehirlerin kendi malî imkânlarının artması 
için birbirleriyle uyuşamadığı noktalar 5 ile toprak, sınır meselesi 
olabilir6. Buna rağmen tabitat te sizi birliğe zorluyor demesine bakarak, 
anlaşmazlığın bu yüzden olduğunu kabul edebiliriz. 

Mamafih Dion bu geçimsizlik için ilkin kelimesini kullanmış
tır. Sonradan ise demektir 7. Demeki bunlar üzerinde 
soruşturmalar yapılmış ve bunlar hukukî bir mahiyet almış, karşılıklı bu 
iddialar, dâvalar aradaki düşmanlığın doğmasına sebep olmuştur. Fa
kat mücadele sebebi yalnızca bu yüzden olmasa gerek. Bunu öbür provin-
kialarda gördüğümüz imparatorluk devrindeki birincilik, provinkianın 
baş şehri olmak yargılama bölgesinin merkezi olmak için yapılan müca
deleler çerçevesinde görmemiz daha uygun olacaktır 1 . Esasen 

malî imkânlar meselesi de bunlarla ilgilidir2. 33'de gö
rüyoruz ki, Bursa yargılama bölgesinin merkezi olmuş, dâvaları kabul 
etmektedir. Komşuları da dâvalarını Bursa'da gördürmek zorun
dadır. Bu yüzden de birçoklarını kızdırmaktadır. Bu da bize Bursa ile Apa
meia arasındaki mücadele sebebi olarak bir sınır meselesi olabileceği kadar, 
yukarıda belirttiğimiz şehirler arasındaki umumi mücadele sebeplerini 
de kabul etmekte hak vermektedir. 

Şimdi, aşağıda vereceğimiz, or. XL ile XLI 'den bu hususla ilgili kı
sımlardan birkaç yerin kommentarı bu umumî bilgiden sonra daha sa
rih bir şekilde anlaşılabilir. 

or. XL 10. ile tabi olmak, vergi 

ödemek" (krş. ). Krş Isokr. 14,8, Polyb.4,60,4. bk.yk.vea. 14: 
şehirlein değer verdikleri hususlar. 

Clausen'in söylediği gibi (o.c.3) doğrudan 
Bursa'nın Dion'dan önce köy olduğunu belirtmek için söylenmiş olmasa 

2 or. XL, 14. 
3 Mommsen, Staatsrecht, I I I , 845. Dessau o. c. 595. 
4 or. XL, 10. 
1 or. XL, 14 
2 or. XL, 18 
3 or. XL 23. 25. 26. 
4 or. XL, 28. 29. 
5 or. XL, 23, 
6 or. XL, 30, 
7 or. XLI, 8, 
1 or. XL, 23, 

2 krş. or; XL, 14-15 
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gerek: ' indicant eam administrationis formam rcspici, qua certe paullo ante 
Dionis tempus carebat Prusa, vicus enim erat Apamensium, ut vi detur, potestati 
subditus neque propriae praepositus 'Netekim sonra (0.C.4)' verba 

igitur illa in universum dicta sunt de potima urbium condicione, neque de ipsius 
Prusae historia iude quidquam licet colligere 'demiştir. 

"şehirlerin göğsünü kabart
mak, kendine güvenini arttırmak", lat.animos efferri. Şehirler yapılarıy
la, bayramlarıyla, başka şehirlere bağlı olmamakla gurur duyarlardı, 
bk. y. vea. 14: şehirlerin önem verdikleri hususlar. 

14. Bu paragrafta o zamanki şehirlerin değer verdikleri şeyleri gö
rüyoruz. Fakat Clausen'in buradan Bursa için imtiyazlar çıkarmıya ça
lışmasına rağmen (0.C.5, Plura hic discimus de privilegiis Prusae con-
cessis), Bursa'nın elde ettiği imtiyazları belirtecek bir bilgi yoktur. Yalnızca 
umumi olarak şehirlerin kaza hakkından başka, eyalet vergilerinden 
bir kısmının kendi şehirlerine harcanmasına, senatör adedinin çok 
olmasına değer verdiklerini görüyoruz (krş. or.XLIV, 11. XLV, 7). 

22. 'üstünlük için mücadele etmek, üstünlük düş
künlüğü etmek, üstünlük hırslısı olmak, üstünlük hırsına kapılmak'. 
bk./20, ilk anlamıyla 'yengi sevmek, yarış
mada kazanmak istemek', sıfatı 'yengi sever'. Platon'da-
da bu anlamdadır (Polit. 581, b). Sonraki ve halk arasındaki şek
liyle 'mücadelesi, mücadele sever' (Adam, the Republ.of 
Plat.581,b,9), 'üstünlük için mücadele etmek, üstünlük hır
sına kapılmak ' kötüleyici anlamda kullanılmıştır. Dion'un da bu an
lamda kullandığı kabul edilirse, daha iyi 
anlaşılır sanırım, İmparatorluk devrinde Anadolu'daki Yunan şehir
lerinin birbirleriyle münasebeti üzerinde en zengin bilgiyi bize Dion'un 
barıştırma nutukları (or. X X X V I I I . X X X I X . XL. XLI) vermektedir. Şe
hirler arasındaki, imparatorlar katında daha üstün, daha imtiyazlı olma, 
birbirlerinden daha büyük, daha zengin olma isteği arada bir nevi 
rekabet doğurmakta, bu yüzden daimî geçimsizlikler olmaktaydı, 

ile işte bu düşünüş, şehirlerin her meselede kendi lehlerine işin 
sonuçlanmasını istemeleri, her işi bir şeref meselesi yapmaları, impa
ratorlardan kendi şehirleri için daha çok koparmak istemeleri (or. 
XL,14-15) ifade ediliyordu. Halk arasında kullanılan şekil 
idi. bk. 

23, Bu anlamda kullanılan yerler için bk. Isokr. 4,85 
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Bu yerden sanırım, aradaki geçimsizliğin 
sebeplerinden biri olarak para meselesi olabileceği çıkarılabilir. Dion 
bu nokta üzerinde 30'da durmuştur. 

33. Bu iş, dâvaların Bursa'da görülmesi hak
kında olabilir. Biliyoruz ki, meşgul olduğumuz nutuk anlaşma üzerindedir. 
Biz burada bu anlaşmazlığın sebeplerinden birini bulabiliriz Hele 

için, bu arada Apameialılar da vardır şeklinde bir tef
sirde bulunabilirsek. Böylece anlaşmazlığın bir kısmını ile 
izah etmeğe cesaret edebiliriz. Şöyleki, Bursa'nın yargılama sahası dahi
linde kalan, meselâ Apameia ile hudut olan bölgedeki bazı yerler üzerinde 
kaza hakkı yüzünden bir anlaşmazlık çıkmış olabilir. Bu mesele Apameia 
'yadokunabilir. Clausen, için (yani 
. . . . . . . herhalde kastediliyor), iki ihtimal ileri sürüyor (0.C.5) .1 — ya 

bu mesele doğrudan nutkun konusu olan anlaşmazlığı belirtiyor ve o zaman 
Apameia'da gemiye binmezlerdi diyor. Böylece bu ihtimali kabul etmek 
istemiyor. 2 — yahut ta geriye kalan ikinci ihtimal olarak bu doğrudan 

işaret ediyor diyor. Buna dayanarak bahis konusu 
elçilerin, Bursa'nın yargılama bölgesine yeni giren yerleri herhangi bir 
mesele yüzünden ziyaret etmek için Apameia'dan gemiye bineceklerini 
kabul ediyor. Kanaatimce konuyu böyle sınırlıyarak, tahdit ederek ele 
almaktansa, umumî olarak ele almak lâzım. Ortada bir anlaşmazlık var. 
Ortada bir de var. ilezikredilmiş 

bir mesele kastedilebilir. O da ancak tur. Bu ise 
birçoklarına dokunuyor (Apameialılar dahil) ve kızdırıyor. Yani anlaş
mazlık sebeplerinden biridir. O halde bu mesele için elçiler 
. .) seçilmiştir ve Apameia'dan gemiye bineceklerdir. Bu noktada Clausen' 
in fikri üzerinde münakaşa edilebilir. Bursa yargılama merkezi olmuştur. 
Kendisine bağlanan bölgelerdeki herhangi bir mesele için niçin Apameia 
limanından istifade edilsin? Apameia, Bursa için biricik liman şehridir. 
Buradan deniz aşırı yolculuklar [için istifade edilir. Kendisine bağlanan 
bölgeleri böyle deniz aşırı yerlerde aramak biraz uzak bir ihtimal olarak 
görülüyor. Fakat nutkun umumî havasından ilham alarak Apameia ile 
Bursa arasındaki anlaşmazlık için ve bu arada bu mesele için Romaya 
elçiler gönderdikleri düşünülebilir. Bahis konusu meselenin mahiyeti kaza 
hakkıyla ilgili olduğuna göre, Apameia ile bazı sınır bölgesinin kaza hakkı 
üzerinde bir anlaşmazlık olduğunu düşününebiliriz. Bu iş için seçilmiş 
elçiler tabii ki Busa'nın biricik limanı. Apameia vasıtasıyla seyyahatlerini 
yapacaklardır. 

or.XLI. /8. "önceki iddialardan, dâva
lardan", 'aslında' soruşturma, araştırma' demektir. 
Bunun resmî ve hukuk araştırma için de kullanıldığını biliyoruz. Oxrhyn-
chus Pap.97.14. (11 A.D.). Aynı zamanda' hukukî bir iddia, mü nakaşa 
konusu, mesele, dâva' anlamına da gelmektedir. Patalogue of the Greek 



Papyri in the john Rylands Library at Manchester, 117,14 (III A.D.). 
Sylloge Inscr.Gr.785,8 (lıA.D.). Burada 'iddia, dâva' anlamında kullanıl
dığını kabul etmekle mahiyeti üzerinde durulabiliriz. Apameia ile Bursa 
arasındaki geçimsizlik için Dion ilkin or.XL,18'de kelimesini kul
lanmıştır: ve XL, 16' da. 

Demek ki ilkin çok daha umumi bir ifade kullanmıştır, 
'nın ne olduğunu, müphem bir şekilde de olsa ilkin or.XL,23'den' 

ve sonra XL,3o'dan' 
öğreniyoruz. 
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