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ÖNSÖZ
Bu kitabın içeriği sikkenin icadından (MÖ 7. yüzyılın son çeyreği) Bizans
İmparatorluğu’nun sonuna kadar (1453) olan zaman diliminde basılan sikkeleri kapsamaktadır.
Dönemsel olarak oldukça uzun bir zaman diliminin ele alındığı bu dersin içeriği de doğal olarak
oldukça yoğundur. Bu sebeple fazla ayrıntıya inilerek bilgi kargaşasından kaçınılmış,
okuyucuya kolaylık sağlaması için bir kentin/krallığın/devletin sikkeleri ele alınırken dönemin
tarihsel perspektifi de özet olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Genellikle sikkelerle bağlantılı
olan önemli olaylar ele alındığından öğrenci Eskiçağ Tarihine ilişkin diğer dersleri (Roma
Tarihi, Eski İran tarihi gibi) seçmeli olarak alarak dönemin siyasal-sosyal tarih yönünü daha iyi
öğrenerek pekiştirmeli, bilgi boşluklarını doldurmalıdır.
Verilen bilgiler, güncel ve renkli resimlerle desteklenmiş, özellikle de sikke fotoğraflarının
üzerlerindeki tip ve yazıların iyi görülebilmesi için kaliteli ve net olmasına özen gösterilmiştir.
Sikke fotoğrafları genellikle internet üzerinden ulaşılabilen müzayede kataloglarından
alınmıştır.
Bu ders kitabı İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih ve Klasik Arkeoloji bölümlerinde okutulmakta
olan Arkaik ve Klasik Dönem Sikkeleri, Hellenistik Dönem Sikkeleri, Roma Sikkeleri ve Eski
Anadolu Sikkeleri ders notlarının derlenmesinden oluşturulmuştur. Yararlanılan ana kaynak,
Türkiye’de pek çok üniversitede numismatik derslerinde ders kitabı olarak okutulan Prof. Dr.
Oğuz TEKİN’in “Antik Numismatik ve Anadolu” adlı eseridir.
Gösterdikleri anlayış ve destek için AUZEF Tarih programı bilim kurulu üyeleri Prof. Dr.
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YAZAR NOTU
Oldukça uzun bir tarihsel dönemi kapsayan bu dersin kitabı; Arkaik ve Klasik Dönem
Sikkeleri, Hellenistik Dönem Sikkeleri, Roma Sikkeleri ve Eski Anadolu Sikkeleri gibi pek çok
lisans ve lisansüstü dersin içeriğinden oluşturulmuştur. Böylesine kapsamlı bir derste başarılı
olabilmek için öncelikli olarak Türkçe yazılmış ve Türkçe’ye çevrilmiş numismatikle ilgili
kitapların okunması gerekmektedir. Kitapların yanı sıra, burada kaynakçada “online
kaynaklar” adı altında verilen Internet sitelerinden yararlanmak, sikke fotoğraflarından ayrıntılı
olarak sikkeleri incelemek faydalı olacaktır. Ayrıca Berlin’deki sikke kabinesi
(http://ikmk.smb.museum)
ve
British
Museum
(http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx)
gibi
çeşitli
koleksiyonların online eser kataloglarından da ilgili/merak edilen sikkeler araştırılarak
fotoğraflar üzerinden öğrenilenler pekiştirilebilir.
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1.SİKKE BİLİM: NUMİSMATİK

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1 Numismatik Teriminin Kelime Anlamı
1.2 Numismatik Bilminin İlgi Alanları ve Tarih Yazımında Numismatiğin Yeri
1.3Numismatik Bilminin Doğuşu, Dünya’da ve Türkiye’de Numismatik Çalışmaları
1.4 Sikkenin İcadından Önce Para
1.5 Sikkenin Tanımı ve İcadı

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Numismatik nedir?
2-) Sikkeden önce para yerine kullanılan eşyalar nelerdir ?
3-) Sikkenin icadına ilişkin kaynaklarımız nelerdir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Numismatik
Kelime Anlamı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Teriminin Eski
Yunanca
kökenli Konu üzerinde daha ayrıntılı
kelimenin
etimolojisini okuma yaparak
kavramak

Numismatik Bilminin İlgi Numismatiğin
ilgilendiği Konu üzerinde daha ayrıntılı
Alanları ve Tarih Yazımında alanları öğrenmek, tarihin okuma yaparak
Numismatiğin Yeri
yardımcı bilim dalı olarak
numismatiğin
önemini
kavramak
Numismatik
Bilminin
Doğuşu,
Dünya’da
ve
Türkiye’de
Numismatik
Çalışmaları

Başlangıcından günümüze Konu üzerinde daha ayrıntılı
dünyadaki ve ülkemizdeki okuma yaparak
numismatik
çalışmaları
hakkında genel bilgi edinmek

Sikkenin İcadından Önce Numismatik
biliminin İlgili
Antik
Para, Sikkenin İcadı ve konusu olan “sikke”nin okuyarak
Tanımı
tanımını
öğrenmek
ve
sikkenin icadından önce
ticarette para konusuna genel
bir bakış yapmak

kaynakları

4

Anahtar Kavramlar
Numismatik, sikke bilim, tarih, Antik çağ, sikke, koleksiyonerlik,

5

Giriş
Bu bölümde “Sikke bilim” olarak ifade edilen numismatik teriminin kökeni, kelimenin
etimolojisi, numismatik biliminin ortaya çıkışı; Dünyada ve Türkiye’de numismatik çalışmaları
ile numismatiğin ilgi alanları ele alındıktan sonra sikkenin tanımı yapılacaktır. Sikkenin icadı
ve sikkeden önce ticarette para konusu da ana hatlarıyla incelenecektir.
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1.1. Numismatik Teriminin Kelime Anlamı
Numismatik teriminin kökeni “kanun” anlamına gelen Eski Yunanca nomos sözcüğüne
dayanmaktadır. Nomos’tan türetilmiş ve sikke anlamına gelen nomisma kelimesi Latince’ye
nummus olarak geçmiştir. Sikkenin değerinin kanunla güvence altına alındığı Aristoteles
tarafından da vurgulanmaktadır. “(Sikke) Nomisma ismini taşır, çünkü doğal değil aksine
kanuna ait bir nesnedir.” (Aristoteles, Nikomakhos Etikleri V,5).
Sikkelerle uğraşan bilim dalına numismatik, bu bilimle uğraşan kişilere ise numismat adı
verilir. Türkçe’ye Batı dillerinden numismatik olarak geçen bu kavramın yerine Osmanlıca
meskukat (sikkenin çoğulu) sözcüğü de kullanılmaktadır.
“Sikke bilimi” olarak da bilinen Numismatik sikkenin her türü ve biçimiyle uğraşmaktadır.
Bugün hala cebimizde taşıdığımız bozuk paralar da sikke sayıldığından, numismatik bilminin
ilgi alanı icadından bugüne kadar oldukça geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır.

1.2. Numismatik Bilminin İlgi Alanları ve Tarih Yazımında
Numismatiğin Yeri
Numismatik ödeme aracı olarak kullanılan sikkelerin incelenmesini esas alsa da dış
görünümleri itibariyle sikkelere benzeyen ve zaman zaman aynı işlevi gören madalyonlar,
tesseralar, jetonlar, para işlevi gören ağırlıklar gibi nesneler de bu bilimin ilgi alanına
girmektedir. En çok bilinen sikke benzeri nesneler madalyonlardır. Ortaçağ Latincesindeki
medalia sözcüğünden Batı dillerine giren madalyon teriminin ilk anlamı yarım denarius veya
obolos gibi kullanılmayacak duruma gelmiş, ama değerini kaybetmemiş küçük sikkelerdir. 15.
yy’dan itibaren ise koleksiyonculuğuna başlanan eski sikke anlamına gelmektedir. Madalyonlar
sikke gibi metrolojik sisteme dahil edilerek dolaşıma sürülmesinin yanı sıra ekonomik bir değer
taşımayıp bir olayın anısını hatırlatma, dini veya onursal amaçlarla da basılabilmekteydi.
Madalyonların sahip olduğu bu ikili görev günümüzde de halen devam ettirilmektedir.
Latince kare, dikdörtgen anlamına gelen tessera ise sözcüğü mozaik parçaları veya
zarlara benzeyen nesneleri tanımlamaktadır. Asıl işlevleri tam olarak anlaşılamayan kare
dikdörtgen formundaki sikkeler de şekillerinden dolayı bu şekilde adlandırılmışlardır.
Üzerlerinde çeşitli işaret veya rakamların yer aldığı tessaraların işlevleri bilinmese de bir
mekana giriş için kullanıldığı veya abaküse ait sayım taşı olabileceği gibi görüşler ileri
sürülmektedir. Tiyatro, hamam gibi kamu mekanlarına girişlerde, bazı oyunlarda oylamada
kullanılan veya tüccarlerın kendi etkinliklerini belirten kişisel amaçlı jetonları da burada anmak
gerekir. Ortaçağ’dan itibaren jetonların gelişim göstermiş, çeşitli amaçlarla çok sayıda
basılmaya başlanmıştır. Numismatik biliminin para yerine kullanılmış bu nesneleri göz ardı
etmemesi gerekir. Numismatik biliminin sınırlarının salt sikke şekilli nesne ile çizilmediğini,
iktisat ve para tarihine de taştığını söylemek gerekir1.
Numismatik bilminin dönemsel olarak ilgi alanı oldukça geniştir. En eski sikkelerden
günümüzde kullandığımız metal bozuk paralara değin birkaç binyıllık zaman dilimini kapsar.

1

Morrisson 2002, 13 vd.
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Sikkenin icadından Bizans Devleti’nin sonuna kadar basılan sikkeler “Antik numismatik”
kapsamında incelenmektedir. Ortaçağ İslam devletleri, Anadolu’daki Türk beylikleri ve
Osmanlı Devleti sikkeleri ise “İslami numismatik” konu başlığı altında ele alınır.
Ödeme aracı olarak ekonomik değerinin yanı sıra tarih boyunca bağımsızlığın sembolü,
propoganda ve iletişim aracı olan sikkeler aynı zamanda birer tablo gibi döneminin sanatını
yansıtan eserleridir. Numismatiğin temel nesnesi olan sikkeler ayrıca birer tarihi belgedirler.
Arkeolojik, epigrafik, filolojik kaynakların sağladığı bilgilerin yanı sıra, sadece sikkelerden
elde edilen tarihsel bilgiler mevcuttur. Mesela bir kentin veya hükümdarın adını o dönemde
basılmış sikkelerden öğrenebiliriz. Ya da Eski Yunan kent-devletlerinin en üst düzey yerel
yöneticilerinin veya sikke basımından sorumlu memurlarının isimlerini sikkelerden elde
edebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse; Hellenistik dönemde Hindistan’da kurulan Hint-Baktria
krallığına dair başka yazılı kaynaklarda rastlanmayan önemli bilgilere, kralların isim ve
portrelerine krallığın sikkeleri vasıtasıyla ulaşılır. Dolayısıyla tarihsel bir terminoloji
oluşturmada numismatiğin oldukça önemli bir yere sahip olduğu yadsınamaz.
Böylece günümüzden yüzlerce yıl önce yaşamış uygarlıklar ve kültürler hakkında başka
kaynaklardan elde edilemeyen bilgiler sağlayan ya da varolan bilgileri perçinleyen ve tarihin
yardımcı bilim dalı olarak bilinen numismatiğin yeri ana bilimdalı olarak sabitlenmektedir.

1.3. Numismatik Biliminin Doğuşu, Dünya’da ve Türkiye’de
Numismatik Çalışmaları
Numismatik biliminin doğup gelişmesinde koleksiyonculuğun büyük katkısı olmuştur.
Bu kavram, dolaşımdan çekilen sikkelerin biriktirilmesi ve kıymetli nesne olarak algılanması
olarak tanımlanırsa, koleksiyonculuğun sikkenin kendisi kadar eski olduğu söylenebilir. Antik
Çağ’da çeşitli yapı ve tapınak temellerine özellikle bırakılan sikkelerin varlığı bilinmektedir.
Bugün ise bu kavram tarihsel veya estetik özgünükler için korunmuş eski sikkelerin bir araya
getirilmesi olarak açıklanmaktadır. Koleksiyonculuğun Antik Çağ’da da var olduğu
bilinmektedir 2 (Morrison 2002, 19-20). Kaynaklardan öğrenebildiğimiz kadarıyla ilk
koleksiyoncu Roma İmparatoru Augustus’tur. Kendinden önce yaşamış hükümdarların
portrelerini taşıyan sikkelere karşı oldukça meraklı olan Augustus, biriktirdiği eski sikkeleri
zaman zaman misafirlerine ve arkadaşlarına hediye ediyordu.

2

Morrisson 2002, 19-20.
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Res. 1 Koleksiyoner J. Pellerin (http://www.photo.rmn.fr/archive/88-001739-02-2C6NU0H7T6P5.html)

Koleksiyonerlik esas itibariyle Klasik çağlara ilgilinin arttığı ve adeta yeniden
keşfedildiği Rönesans döneminde başlamıştır. Eski ve değerli sikkeleri toplayan
koleksiyoncular ilginin bu alana yönelmesini sağlamışlardır. Bu dönemde koleksiyoncuların
ilgisini sikkeler üzerindeki tipler ve Roma İmparatorlarının portreleri çekiyordu. Hümanist
akım takipçilerinden Petarque (1304-1374) adlı şair, Roma’da bağcılardan Antik sikkeler satın
almış, hem de Suetonius’un yapıtlarında geçen sikkeleri bulup bazılarını dönemin imparatoru
IV. Charles’a hediye etmiştir3. 15. Yy’dan itibaren kraliyet koleksiyonlarının sayısının artmaya
başladığı Avrupa’da büyük koleksiyonların 17. Yy’da oluşturulmaya başlandığı fakat 18.
Yy’da daha sistematik şekilde toplanarak antik sikkelere doğru anlamlar verildiği söylenebilir.
Bu
dönemde
Pellerin,
Joseph-Hilaire
Eckhel,
Domenico
Sestini
gibi
koleksiyoner/araştırmacıların sikkeler üzerinde yaptıkları çalışmaları yayınladıkları
görülmektedir. 19. yy’da Paris’teki sikke kabinesinde çalışan Theodore-Edne Mionnet’in
Yunan ve Roma sikkelerini kapsayan eseri ve Barclay V. Head’in Historia Nummorum adlı
eseri bugün hala önemli başvuru kitapları arasında yer almaktadır. 1900’lü yılların başlarında
basılan Babelon ve F. Imhoof-Blumer’in eserleri de Yunan ve Roma numismatiği açısından
oldukça önemli kaynaklardandır. 20. yy’da Avrupa’da 17.-18. yy’daki özel koleksiyonların
yerini kamu müzeleri almaya başlar. Paris’teki Cabinet des Medailles, Londra’daki British
Museum, Cambridge’teki Fitzwilliam Museum, Oxford’taki Ashmolean Museum zengin sikke
koleksiyonlarına sahip müzelerden bazılarıdır.

3

Morrisson 2002, 20.
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Res.2 Head’in eseri Historia Nummorum

Yine 19. Yy’da Numismatikle ilgili süreli yayınlar da basılmaya başlamıştır. Bunlardan
en önemlileri arasında, bugün hala basımları sürdürülen Revue Numismatique (Fransa); The
Numismatic Chronicle (İngiltere), American Journal of Numismatic, Museum Notes (ABD),
Jahrbuch für numismatik und Geldgeschichte (Almanya) sayılabilir.
Türkiye’de ise İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Halil Edhem Bey ve Osman Hamdi
Bey’in müdür olduğu dönemlerde sikkeler düzenli bir şekilde toplanmaya ve kayıt altına
alınmaya başlanmıştır. Kurt Regling ve Clemens Bosch gibi konusunda uzman Alman bilim
adamları sikkelerin kayıtlarının tutulması, sergilenmesi gibi konularda belirli zamanlarda
Müzede çalışmışlardır. Ayrıca 19. yy sonları 20. yy başlarında özellikle Osmanlı numismatiği
konusunda İsmail Galip- Takvimi Meskukatı Osmaniye, Halil Edhem-Meskukatı Osmaniye
gibi çeşitli eserlerin yayınlandığı görülmektedir.

Res.3 Prof. Dr. Clemens Emin Bosch

Türkiye’de halihazırda birkaç üniversitede arkeoloji ve tarih bölümlerinde numismatik
dersleri okutulmaktaysa da üniversitelerde antik numismatik eğitimin en köklü olduğu kurum
İstanbul Üniversitesi’dir. İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Tarihi kürsüsünde ilk numismatik
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dersleri 1940’lı yıllarda II. Dünya Savaşı sırasında ülkesini terketmek zorunda kalıp Türkiye’ye
yerleşen Alman bilim adamı Prof. Dr. Clemens Bosch tarafından verilmiştir. Onun ardından
asistanı Prof. Dr. Sabahat Atlan numismatik derslerini sürdürmüştür. Sabahat Atlan’ın ardından
Prof. Dr. Nezahat Baydur’un yürüttüğü antik numismatik dersleri Prof. Dr. Oğuz Tekin’le
devam etmiştir. Bugün İstanbul Ünivesitesi’nde bu alandaki dersler ve bilimsel çalışmalar. Öğr.
Üyesi Dr. Aliye Erol-Özdizbay tarafından yürütülmektedir.
Antik Numismatiğe ilişkin modern başvuru kaynaklarını çeşitli sikke katalogları
oluşturmaktadır. British Museum’un 29 ciltlik kataloğu (BMC=Catalogue of the Greek Coins
in the British Museum) eski fakat halan önemli ve kullanılan bir kaynaktır. British Academy ve
Union Academique Internationale’in ortak projesi kapsamında yayımlanan SNG (=Sylloge
Nummorum Graecorum) ciltlerinde ise kamu ve özel koleksiyonlardaki otonom Grek sikkeleri
ve Roma İmparatorluk Dönemi’nde basılan kent sikkelerinin kataloglanması amaçlanmaktadır.
Bugüne dek 20’yi aşkın ülkede 150’nin üzerinde SNG cildi yayınlanmıştır. Türkiye’deki kamu
müzeleri ve özel koleksiyonlarda bulanan sikkelerin yayımlanması çalışmaları da SNG Turkey
adı altında Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Res.4 SNG Turkey Muğla Müzesi cildi (haz. O. Tekin &A. Erol-Özdizbay)

Roma Sikkeleri için Coins of the Roman Empire in the British Museum ve Roman Imperial
Coinage (RIC) serileri ile Carson, Hill ve Kent’in Late Roman Bronze Coinage adlı kitap
başvuru eserleri arasında yer almaktadır. Bizans sikkeleleri için en önemli başvuru eseri ise
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks and Whittemore Collections (DOC)
adlı seridir. C. Morrison, S. Bendall gibi numismatların Bizans sikkeleri üzerine yazdığı
kitaplar da önemli başvuru eserlerindendir.

1.4. Sikkenin İcadından Önce Para
Öncelikle para ve sikkenin aynı şey olmadığını belirtmek ve aralarındaki farkı
açıklamak yerinde olacaktır. Tarihçi için sikkeye sahip olmanın ne demek olduğunu sormadan
sikke tarihinin ana hatlarını çizmek kolay olmayacaktır. Sikke paranın kullanışlı bir biçimidir
denilebilir. Parayı bir servet birikimi, bir değer ölçüsü veya bir ödeme ve değişim aracı olarak
çeşitli işlevlerine referans vererek tanımlamak mümkündür4. Her sikke paradır, fakat her para
sikke değildir. Sikkenin icadından önce de alışveriş ve ticarette tarım ürünleri, aletler, baltalar,
4

Howgego 2013², 29.
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külçeler gibi para yerine kullanılan ödeme araçları vardı. Sikke bu karmaşaya ve çeşitliliğe son
verip ödeme aracını standart hale getirmiştir. Batı Anadolu’da MÖ 7. Yy’ın ikinci yarısında
icad edilen sikke kısa zamanda tüm Antik dünyaya yayılmıştır.
İnsanların Neolitik Dönem’de yerleşik düzene geçmesiyle üretim ve artı değer
düşüncesi başlamıştır. Üretilen ve depolarda fazla bulunan malların ihtiyaç duyulan başka
mallarla değiştirilmesi suretiyle ticaretin başladığını söyleyebiliriz. Malın ya da eşyanın
değerinin saptanması, değer düşüncesini ve buna bağlı olarak da eşdeğer düşüncesini ortaya
çıkarmış ve giderek bir değişim aracına yani paraya gereksinim duyulmuştur. Para ticarette
veya alışverişte kullanılan bir değer ölçüsü ödeme aracıdır. İlk zamanlarda para; tahıl ürünleri
hayvan, alet, kap kacak gibi eşyalardan ibaretken kullanım ve taşıma kolaylığı sağlaması
açısından zamanla altın ve gümüş gibi değerli madenler para yerine kullanılmaya başlanmıştır.
Diğer madenler arasında altın ve gümüşün ön plana çıkmasının nedeni, nadir bulunmaları,
bozulmadan saklanabilmeleri ve değerlerinde azalma olmadan parçalara bölünebilmeleridir.
Metal, mal değişimini kolaylaştırmak için kullanıldığınca yalnızca bir değişim aracıdır. Bu
değişim aracı belirli bir ağırlık ölçüsüne göre kullanıldığında para haline gelir. Bu ağırlığı
belirlenmiş metal parçasının üzeri damgalandığında ise sikkeye dönüşür. Ticarette değiş
tokuştan metal külçelere daha sonra da sikkelere doğru bir gelişim gösterildiği söylenebilir.5
Madenlerin tartılarak paraya dönüştürülmesi için terazi ve ağırlık sistmelerine ihtiyaç
duyulmuştur. Bu tarz para şeklinin Akdeniz dünyasında MÖ 10.-7. Yy’da yaşayan insanlar
tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Bunun kökenleri de Doğu’daki eski kültürlerde
aranmalıdır. Mısır’da MÖ 4. binde, Mezopotamya’da MÖ 3. binde ve Hititlerde MÖ 2. binde
ağırlıkları belirlenmiş metaller ticarette kullanmaktaydılar. Elektron, altın, gümüş, bakır, demir
gibi tartılarak ödenen madeni paraları çubuk ve külçe şekli takip etmiştir. Belirli şekil verilip
tartılarak oluşturulan çubuklar üzerindeki çentiklerden koparılan parçalar da küçük
alışverişlerde kullanılmaktaydı.
Sikkenin temeli maden ağırlıklarıdır. En eski ağırlık sistemlerinden biri arpa ve buğday
tanelerine dayalı bir sistem kuran Mezopotamyalı tüccarlara aittir. 180 taneden (habbe) 1 siqlu
(şekel), 60 siqlu’dan 1 manu ve 60 manudan 1 biltu oluşturulmuştu. Zamanla bu sistem daha
da karmaşıklaşmış, zeytinyağı, yumurta ve bal gibi maddeler de sistem içine konulmuştur.
Mısır’daki ağırlık sistemi matematiksel kavramlara göre oluşturulmuştur. 6
MÖ 21. yy’da Sümer kenti Nippur’da ele geçen çivi yazılı tabletlerden hububat veya
hayvanlara dayalı ödemelere ilişkin bilgiler edinilmektedir. Ayrıca gümüşün ağırlık olarak
kullanıldığı yine tabletlerde geçen “şekel” sözcüğü ile de anlaşılmaktadır. Semitik dillerde
“tartmak” fiilinden türetilen şekel terimi daha sonraları birim adı olarak da kullanılacaktır. Asur
ve Mısır kaynakları da ticarette hububat ve değerli metallere ilişkin ödeme araçları
kullanıldığını aktarmaktadır.
Eski Yunan uygarlığında da çeşitli metallerden ağırlıklara talanton (26 kg civarı) adı
veriliyordu. Homeros destanlarından 1 altın talantonun değerinin bir öküze eşit olduğu
5
6

Tekin 1997, 14 vd; Tekin 2000, 2-3.
Karwiese 1995, 13 vd.
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anlaşılmaktadır. İlyada destanında Akhalı kahraman Akhilleus’un can dostu Patroklos’un
ölümünün ardından düzenlediği cenaze oyunlarda galiplere verilecek ödüller sıralanmıştır.
Birinci gelene gümüş bir kap verilirken, ikincilik ödülü büyük ve yağlı bir öküz, üçüncülük
ödülü ise yarım altın talantondur. Buna göre 1 altın talantonun bir öküze eşit olduğu
söylenebilir. Aşağıdaki İlyada destanından alınan pasaja göre ise öküzün bir değer ölçüsü
olarak kullanıldığı anaşılmaktadır.
“.....Ama Kronosoğlu Zeus tam o sıra,
Glaukos’un aklını başından aldı,
Tydeusoğlu Diomedes’le değişti silahlarını
Altını tunçla değişti,
Yüz öküzlük silahı dokuz öküzlük silahla.....”
Sikkeden önce büyükbaş hayvanların ödeme aracı veya değer ölçüsü olarak kullanıldığını
gösteren başka bir örnek ise Latince para anlamına gelen pecunia kelimesidir. Bu sözcük
hayvan anlamındaki pecus’tan türetilmiştir.
Büyükbaş hayvanların dışında metal çubuk ve külçeler de sıklıkla ödeme aracı olarak
kullanılmıştır. Altın, gümüş, bronz gibi madenlere şekil verilip ağırlıkları önceden
saptanmaktaydı. Yine ödeme aracı olarak kullanılan üç ayaklı kazan (tripod), çapa, balta, silah
gibi madeni aletlerin ise ağırlıklarından ziyade gereklilik ve yararlılıklarının ön planda olduğu;
değerlerinin ağırlıklarına bağlı olmadığı anlaşılmaktadır.

Res.5 Bronz İngot
(http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/gr/c/copper_ingot,_shape_of_oxhide.aspx)

Sikke düşüncesinin ilk uygulaması olarak Assur egemenlik alanı içindeki Zincirli’de
(Sam’al) bulunan ve MÖ 8. Yy’a tarihlenen bir define içindeki ingotlar örnek olarak
gösterilebilir. Disk şeklindeki ingotların (külçe) bazılarının üzerinde Aramice kral Barrekub’un
adı yazılıdır.
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Res.6 Zincirli’den Barrekub yazılı disk şeklinde ingot
(http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/s/silver_ingot.aspx)

1.5. Sikkenin Tanımı ve İcadı
Sikke; ağırlığı ve metali ayarlanmış üzerinde kendisini basıp tedavüle sokan ve
istendiğinde tekrar geri almayı garanti eden otoritenin/devletin arma veya işaretini taşıyan ve
ödeme aracı olarak kullanılan yuvarlak, ufak metal parçasıdır.

Res.7 Tarihin Babası sayılan Herodotos (http://www.metmuseum.org/collection/thecollectiononline/search/245829)

Sikke ekonomik değerinin yanı sıra Eskiçağ’ın önemli bir iletişim aracıdır. Gazete, internet
ve diğer iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde hangi imparatorun başa geçtiği, kralın kim
olduğu ve neye benzediği, kraliçenin saç tuvaleti, yeni yapılan binalar, köprüler, tapınaklar vs.
gibi bilgiler insanlar tarafından sikkeler yoluyla öğrenilirdi. Sikkenin asıl anlamının ötesinde
çok daha farklı ve önemli görevleri vardı.
Tarih boyunca sikkenin bağısızlık göstergesi olarak olarak kabul edildiğini görmekteyiz.
Osmanlılar’da başa geçen padişahın ilk iş olarak adına hutbe okuttuğu ve sikke kestirdiği
kaynaklardan bilinmektedir.
Antik kaynaklar ve arkeolojik verilerden sikkenin MÖ 7. yy’da Lydia Krallığı
topraklarında ilk kez basılıp kullanıldığı anlaşılmaktadır. Sikkenin icadına ilişkin en erken
bilgiler tarihin babası olarak bilinen Herodotos’tan gelmektedir. Halikarnasoslu Herodotos
eserinde ilk kez altın ve gümüş sikke basan ve kullananların Lydialılar olduğunu yazmıştır. MS
2. yy’da yaşamış olan hatip Polluks ise MÖ 6. yy’da yaşayan Kolophonlu Ksenophanes’ten
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alıntı yaparak ilk kez sikkeyi Lydialıların bastığına dair sözlerini aktarmaktadır. Yazılı
kaynakları arkeolojik veriler de desteklemektedir. Ephesos Artemis Tapınağı kazıları sırasında
bulunan çok sayıdaki elektron sikkenin bir kısmının da Lydia Krallığı’na ait oldukları
saptanmıştır. Bilinen en erken sikkeler Sardes’te değil Ephesos kentindeki Artemis
Tapınağı’nda bulunmuştur.
Sikkenin icadının nedenlerini kesin olarak saptamak güçtür. Ticareti ve alışverişi
kolaylaştırmak ilk amaç olmakla birlikte askerlerin ve kamu çalışanlarının ücretlerinin düzenli
ödenebilmesi de sikke ihtiyacının nedenlerinden olabilirdi.
Lydialılar tarafından icad edilen ve belirli bir düzene sokulan sikke basımı, kısa zamanda
Ege ve Akdeniz dünyasına yayılmıştır. İlk sikkelerin ticarette kullanılmak üzere basıldığı
düşünülse de askeri ödemeler gibi özel amaçlar için basılmış oldukları da ileri sürülmektedir.
Lydia Krallığı tarafından icad edilse de, krallığın kısa süre sonra yıkılmasının ardından sikke
basma geleneği kısa süre içinde Batı Anadolu’daki kent-devletleri tarafından benimsenmiş ve
yaygınlaşmıştır. Yunan kültürünün nüfuzu altındaki bu kentler Yunanistan’dan gelenlerce
kolonize edilmişlerdir. Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönemlerde Akdeniz ve Ege dünyasında
basılan sikkeler Yunan modeline göre basıldığından “Yunan Sikkeleri” adı altında tasnif edilip,
incelenmektedir.
Son olarak çok kısa bir şekilde ayrı bir kültür bölgesinde yer alan Çin paralarından da söz
etmek yerinde olacaktır. Dünyadaki iki büyük para kültüründen biri Lydia uygarlığında
doğmuş, diğeri ise Çin’de ortaya çıkmıştır. MÖ 12. Yy’dan itibaren Çin’de deniz kabuklarının
para yerine kullanıldığı bilinmektedir. MÖ 7.-6. Yy’larda ise artan taleple birlikte bronzdan
deniz kabukları üretilmiş ve Çin para tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Deniz kabuklarının
yanı sıra bıçak ve kürek biçimli paralar kullanılmıştır. Batı sikke geleneğinden farklı olarak
Çin’de darp değil döküm tekniği kullanılmaktadır. Zamanla ortasında deliği bulunan yuvarlak
disk şeklinde metal sikkeler kullanılıp, yaygınlaşmaya başlamıştır. Çeşitli tarihi evreleri
bulunan Çin paraları başta da belirttiğimiz gibi farklı bir kültür bölgesine ait olduğu için
kronolojik olarak çakışsa da bu dersin kapsamı dışındadır.
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Uygulamalar
Öğrenci bu dersi bir tarihi coğrafya haritaları ve antik kaynaklar (Homeros, Herodotos
gibi) eşliğinde okumalıdır ve metinde adı geçen antik kentler bölgeleri isimlerin yerlerini
haritada bulmalıdır. Ayrıca önemli tarihi kişi ve yer adları için de ayrıntılı araştırmalar
yapılabilir.
Ayrıntılı okumalar için Oğuz Tekin’in Antik Numismatik ve Anadolu (Arkaik ve
Klasik Çağlar) ile Eskiçağ’da Para, Stefan Karwiese’nin Antik Numismatiğe Giriş ve Cecile
Morrisson’un Antik Sikkeler Bilimi Nümismatik. Genel Bir Bakış kitapları okunmalıdır.
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Uygulama Soruları
1) Numismatik kelimesinin kökenini ve anlamını öğrendiniz mi?
2) Numismatik biliminin ilgi alanlarını ve tarih yazımına katkısını kavradınız mı ?
3) Sikkenin tanımı ve icadı ile sikkeden önce para olarak kullanılan nesnelerhakkında
bilgi edindiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle Numismatik kelimesinin kökeni ele alınmıştır. Eski Yunanca kanun
anlamına gelen nomos sözcüğünden türetilen ve sikke anlamına gelen nomisma kelimesi
Latince’ye nummus olarak geçmiştir. Latince’den de batı dillerine numismatik olan terimin
Türkçe karşılığı sikke bilimdir.
Numismatik tarih boyunca çeşitli devletlerin bastırdıkları sikkeleri inceleyen bir bilim
dalıdır. Önemli tarihi veriler sunduğundan tarih yazımına yardımcı bilim dallarından biridir.
Numismatik biliminin temel uğraşı nesnesi sikkelerdir. Sikke; ağırlığı ve metali
ayarlanmış üzerinde kendisini basıp tedavüle sokan ve istendiğinde tekrar geri almayı garanti
eden otoritenin/devletin arma veya işaretini taşıyan ve ödeme aracı olarak kullanılan yuvarlak,
ufak metal parçasıdır.
Kaynaklardan ilk sikkelerin MÖ 7. Yy’ın ikinci yarısında Batı Anadolu’daki Lydia
Krallığı tarafından basıldığı öğrenilmektedir. Lydialılar tarafından icad edilen ve belirli bir
düzene sokulan sikke basımı, kısa zamanda Ege ve Akdeniz dünyasına yayılmıştır. İlk
sikkelerin ticarette kullanılmak üzere basıldığı düşünülse de askeri ödemeler gibi özel amaçlar
için basılmış oldukları da ileri sürülmektedir. Lydia Krallığı tarafından icad edilse de, krallığın
kısa süre sonra yıkılmasının ardından sikke basma geleneği kısa süre içinde Batı Anadolu’daki
kent-devletleri tarafından benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır. Yunan kültürünün nüfuzu altındaki
bu kentler Yunanistan’dan gelenlerce kolonize edilmişlerdir. Arkaik, Klasik ve Hellenistik
dönemlerde Akdeniz ve Ege dünyasında basılan sikkeler Yunan modeline göre basıldığından
“Yunan Sikkeleri” adı altında tasnif edilip, incelenmektedir.
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Bölüm Soruları
1-) Numismatik sözcüğü hangi Yunanca kelimeden gelmektedir.
A-) Nomos
B-) Pecunia
C-) Siglos
D-) Obol
E-) Şekel
2-) Numismatik sözcüğü yerine kullanılan Osmanlıca kelime hangisidir ?
A-) sultani
B-) fels
C-) meskukat
D-) mezkur
E-) mangır
3-) Aşağıdaki sikke gruplarından hangisi Antik Numismatik başlığı altında
incelenmez?
A-) Roma Sikkeleri
B-) Bizans Sikkeleri
C-) Hellenistik Dönem Krallıkları Sikkeleri
D-) Ionia kent-devletlerinin sikkeleri
E-) Osmanlı Sikkeleri
4-) Türkiye’de üniversitelerde Numismatik biliminin kurucusu sayılan ve ilk
numismatik derslerini veren bilim insanı kimdir ?
A-) Sabahat Atlan
B-) Clemens Bosch
C-) Kurt Regling
D-) Nezahat Baydur
E-) Osman Hamdi
5-) Hangi antik kaynaklarda sikkenin icadına ilişkin bilgi vardır ?
A-) Strabon-Ksenophon
B-) Herodotos-Polluks
C-) Thukydides-Cicero
D-) Homeros-Hesiodos
E-) Tacitus-Plinius
6-) İlk sikkeler hangi madenden basılmıştır ?
A-) gümüş
B-) altın
C-) bronz
D-) elektron
19

E-) demir
7-) Sikkenin icadı için genel kabul gören tarih aşağıdakilerden hangisidir ?
A-) MÖ 7. Yy sonu veya 600
B-) MÖ 3. yy sonu veya 2. yy
C-) MÖ 4. yy sonu veya 300
D-) MÖ 2. binyıl
E-) MÖ 6. Yy sonu veya 500
8-) Lydia Krallığı’na ait en erken sikkeler yoğun olarak aşağıdaki yapılardan
hangisinin temellerinde ele geçmiştir ?
A-) Kyzikos Artemis Tapınağı
B-) Atina Akropolisi
C-) Miletos Apollon Tapınağı
D-) Ephesos Artemis Tapınağı
E-) Sardes Artmemis Tapınağı
9-) Aşağıdakilerden hangisi antik numismatik çalışmalarında kullanılan başvuru
kaynaklarından biri değildir ?
A-) SNG (Sylloge Nummorum Graecorum)
B-) BMC (British Museum Catalogue)
C-) ANRW (Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt)
D-) DOC (Domboartan Oaks Collection)
E-) RIC (Roman Imperial Coinage)
CEVAPLAR: 1-) A; 2-) C; 3-) E; 4-) B; 5-) B; 6-) D; 7-) A; 8-) D; 9-) C

20

2. ANTİK SİKKELER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Sikke Metali ve Sikke Pulu
2.2. Antik Çağ’da Sikke Darbı ve Darphaneler
2.3. Sikke Üzerindeki Betimler
2.3.1. Konuşan Tip
2.3.2. Kontrmarklar
2.4. Sikke Üzerindeki Yazılar
2.5. Sikkelerin Tarihlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) İlk sikkeler hangi metalden basılmıştır ?
2-) Boş sikke pulu elde etme metodları nelerdir?
3-) Konuşan tipe örnek veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Antik Sikkeler
Temel Bilgiler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Hakkında Antik Numismatik bilimini Terimler, bunlara ait olan
kavramak için bilinmesi resimlerle tekrar edilerek
gerekli olan terminolojik
bilginin kazanılması
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Anahtar Kavramlar
Sikke, sikke pulu, metal, gümüş, elektron, altın, darphane, tip, betim, kontrmark, lejant,
tarihlendirme
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Giriş
Bu bölüm Antik numismatik bilimini anlamak için gerekli olan terimleri ve
açıklamalarını içermektedir. Sikkelerin basıldığı metaller Antik Çağ’da sikke darbı teknolojisi,
yazılan yazılar, kullanılan betimlemeler örneklerle ele alınacaktır. Ayrıca antik sikkeleri
tarihlendirirken hangi kronoloji esaslarına göre tasnif edildiğinden de bu bölümde söz
edilecektir.
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2.1. Sikke Metali ve Sikke Birimleri
Bilinen en erken sikkelerin elektron madeninden basıldığını yukarıda söylemiştik. MÖ
5. yy’ın sonlarına kadar sikkeler elektron, altın ve gümüşten basılıyorlardı. Bu tarihten sonra
sikke basımında kullanılmaya başlanan bronz esas olarak MÖ 4. yy’da yaygınlaşmış ve Antik
Çağ’ın sonuna kadar yoğun olarak kullanılmıştır.
Numismatik yayınlarında sikke metalinin cinsini belirtmek için şu kısaltmalar
kullanılmaktadır:
EL : Elektron
AV : Altın
AR : Gümüş
AE : Bronz
Altın ve gümüş gibi değerli metallerden elde edilen ingot adı verilen çubuk ve külçeler
sikkeden önce de para yerine kullanıldığından Antik Çağ’da değerli metal yataklarının
işletilmesi sikkenin icadından önce başlamıştı. Sikkenin icadıyla birlikte bu madenler
mücevheratın yanı sıra sikke üretiminde kullanılmışlardır. Değerli metal yataklarına sahip
zengin kentlerin sikke üretimleri de fazlaydı. Maden yatağına sahip olmayan kentler de ithal
ettikleri madenleri sikke üretiminde kullanmaktaydılar.
Çeşitli kaynaklar Anadolu’da Antik çağda değerli maden yataklarının varlığını
kanıtlamaktadır. Altın, gümüş, elektron gibi değerli metallerden sikke basan Anadolu
kentlerinin çokluğu da bunu kanıtlamaktadır. Lydia Krallığı ilk sikkelerini Sardes’in
yakınından geçen Paktolos (Sart Çayı) Irmağı’nın alüvyonlarından elde ettikleri elektron
madeninden basmışlardır. Yunanistan’da Attika bölgesindeki Laurion gümüş madenleri ile Ege
Denizindeki Siphnos Adası’nın altın ve gümüş madenleri Antik Çağ’ın önemli maden yatakları
olarak kaynaklarda geçmektedir.
Değerli metallerden basılan sikkelerin değeri metalin ağırlığına bağlı olduğu için
sikkelerin ağırlıklarının ayarlanması çok önemlidir. Sikkenin ağırlığı sikkenin birimini
göstermektedir. Antik Çağ’da sikke birimleri kentten kente değişiklik göstermekteydi. Bazı
kentler ise ortak ağırlık sistemleri kullanmaktaydılar. Bir kentin sikkeleri için ana birim en çok
kullanılan ve en büyük birimdir. Alt ve üst birimler bu ana birimin ağırlığına göre
hesaplanmaktaydı. Ufak birimler günlük alışverişlerde büyük birimler ise büyük ticarette
kullanılmaktaydı. Eski Yunanlar standart bir sikkenin (stater) alt birimleri için trite (üçtebir) ve
hekte (altıdabir) gibi adlar kullanıyorlardı. Günümüz numismatları da antik adı bilinmeyen bir
birimle karşılaştıklarında bu ifadeleri kullanmaktadırlar.
En eski elektron sikkelerin esas birimi “standart ağırlık” anlamına gelen stater’dir. Daha
sonraki dönemlerde altın ve gümüş sikkelerin en büyük normal birimine de stater denmiştir.
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Kaynaklarda adlarına en sık rastlanan birimler obol (obolos) ve drahmi (drahma)’dir.
Obolos Yunanca demir şiş anlamına gelen obelos’tan türemiştir. Pişirmede kullanılan demir
şişler sikkeden önce diğer metal araç gereçler gibi para yerine kullanılmaktaydı. Drahmi
kelimesi içe avuç dolusu anlamındaki draks ie kavramak anlamındaki dratto/drattomai
sözcüklerinden gelmektedir. Bir drahmi bir avuç dolusu demir şişe eşittir. Bir avuca altı demir
şiş sığdığından 1 drahmi 6 obolos’a eşitlenmiştir.
Antik kaynaklarda Byzantion ve Klazomenai kentlerinde demir sikke basıldığına dair
bilgiler mevcutsa da günümüze ulaşmış br örneği yoktur. MÖ 4. yy’da Peloponnesos’ta
basılmış birkaç demir sikke bilinmektedir.
Bronzun sikke metali olarak kullanılması ilk kez MÖ 5. yy’da Sicilya’da görülmüştür.
Bronz sikkelerin yaygınlaşması ise MÖ 4.yy’da gerçekleşmiştir.
Eski Yunanların en sık kullandıkları ağırlık ölçüleri şunlardır:
Aigina : 12.2 gr stater. Drahmi ve daha ufak birimleri vardır. Aigina, Sikyon, Elis gibi
Peloponnessos kentlerinde, Boiotia, Thessalia, Phokis, Lokris’te Güney Ege adaları, Girit,
Kamiros ve Knidos’ta kullanılmıştır.
Akha : 8 gr stater. Drahmi ve triobol alt birimleri vardır. Akhaların kurdukları Güney
İtalya kolonilerinde (Kaulonia, Kroton, Metapontion gibi) kullanılmıştır.
Attika : 17.2 gr stater. Drahmi ve obol alt birimleri vardır. Atina, Euboia, Khalkidike,
Sicilya, Delos, Kyrenaika ve Hellenistik Dönem’de Büyük İskender tarafından kullanılmıştır.
Euboia : 17.2 gr tetradrahmi. Trite ve hekte alt birimleri vardır. Euboia’da; Khalkidike
ve Sicilya’daki Euboia kolonilerinde (Himera, Naksos, Zankle), Samos’ta ise elektron
sikkelerde kullanılmıştır.
Fenike : 7 gr gümüş şekel. Sidon, Tyre ve Byblos’ta kullanılmıştır.
Khios veya Rhodos : 15.6 gr tetradrahmi. Drahmi ve diğer alt birimleri vardır. Khios,
Rhodos, Ainos ve Küçük Asya’da (MÖ 4.yy’da) kullanılmıştır.
Korinthos : 8.6 gr stater. Korinthos, Ambrakia, Leukas ve Kuzeybatı Yunanistan’da
kullanılmıştır.
Lykia : 8.3-8.6 gr stater (Lykia’nın batısında); 9.5-10 gr stater (Lykia’nın orta
bölgesinde)
Miletos veya Lydia : 14.1 gr stater. 1/96’ya dek inen alt birimleri vardır. Ionia’nın
güneyinde elektron sikkelerde; Lindos, Melos gümüş sikkelerinde kullanılmıştır.
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Pers : 8.35 gr altın dareikos, 5.35 gr gümüş siglos (MÖ 5. Yyda 5.55 gra
yükseltilmiştir). Lydia, Persia, Lampsakos, Anadolu’nun güneyinde kullanılmıştır. MÖ 4.
Yy’da Abdera, Maroneia ve Batı Anadolu’da kullanılmıştır. Pers sistemi Kroisos’un Lydia
sisteminden alınmıştır.
Phokaia: 16.1 gr elektron stater. Hekte gibi alt birimleri vardır Phokaia, Lesbos ve
Kyzikos’ta kullanılmıştır.
Samos: 13.1 gr tetradrahmi. Triobol ve daha ufak alt birimler vardır. MÖ 5. Yy’da
Samos’ta kullanılmıştır.
Bir tür ödeme aracı olan talanton’dan da burada bahsetmek yerinde olacaktır. Kelime
manası “ağırlık” olan talanton en büyük Yunan ağırlık birimidir. 26.196 kg olan 1 talanton 60
mina’ya eşitti. Büyük miktardaki paralar talanton karşılığı ifade edilmekteydi. Bir talantonun
ne kadar sikke içerdiği ise o kentte kullanılan para sistemine göre belirlenmektedir. Talanton
ve mina ağırlık birimi, değer olarak kullanılmışlar, sikke olarak basılmamışlardır.

2.2. Antik Çağ’da Sikke Darp Teknolojisi
Sikkeler Antik Çağ’da argyrokopeion adı verilen darphanelerde basılmaktaydı. Kalıp
hazırlamadan sikke darbına kadar herşey el ile yapılıyordu. Darphanede kullanılan araç gereçler
şunlardır; üzerinde darp işleminin yapıldığı örs, sikke pullarını tartmak için tartı, sikke pulunu
ısıtmak için ocak, ısıtılan pulu örs üzerindeki kalıba koymak için maşa, üst kaıp ıstampası, darp
işlemini gerçekleştirmek için çekiç ile kalıp hazırlamada kullanılan hakkak kalemi gibi bir
takım aletler.

Res.8 Sikke kalıbı örnekleri
(http://www.muenz-board.com/Thread/7499-Dokumentation-Roemische-Muenzberufe-Teil-1/)
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Sikke pulu elde etmenin çeşitli yöntemleri vardı. İlk başlarda çubuk haline getirilmiş
metallerden yuvarlak ince pullar kesilerek temin ediliyordu. Daha sonraları metal tamamen
eritilip sıvı hale getirilmiş, yuvarlak sığ kalıplara dökülerek daha düzgün tam yuvarlak pullar
elde edilme başlanmıştır. Bazı durumlarda da daha önce basılmış fakat tedavülden kalkmış ya
da başka kente ait bir sikkenin üzerindeki tip tamamen kazınarak pul oluşturulmaktaydı.
Tasarlanan sikke tipleri metal kalıpların üzerine ters ve içbükey olarak işlenirdi. Metal
pul ısıtılıp örs üzerindeki kalıpların arasına koyulur ve ıstampa üzerine çekiçle sert bir şekilde
vurulurdu. Böylece ters ve içbükey olarak hazırlanan tipler pul üzerine düz ve dış bükeykabartma şeklinde- çıkardı. Örs kalıbı ön yüzü, ıstampa kalıbı ise arka yüzü oluşturuyordu.
Üzerine çekiçle vurulduğu için arka yüz kalıbı ön yüz kalıbına göre daha çabuk bozuluyordu
ve daha sık değiştiriliyordu. Erken sikkelerde sadece ön yüzde tip olduğu için tek bir kalıp
hazırlanırdı. Arka yüzde ıstampanın bıraktığı çukur ize ise incus veya quadratum incusum (kare
şeklinde olursa) denir.

Res.9 Sikke darbı için gerekli malzemeler (Tekin 1997, s. 23)

Antik Çağ atölyesinde sikke basımının dört kişi gerçekleştirildiği söylenebilir. Bir
görevli pulu ısıtıp örs üzerindeki ön yüz kalıbına yerleştirir, ikinci görevli arka yüzkalıbının
bulunduğu ıstampayı pulun üzerinde tutar, üçüncü görevli çekiçle ıstampaya vurur ve dördüncü
görevli ise basılan sikkeyi kaldırırdı. Fakat aşağıdaki resimli örneklerde iki kişi veya tek kişinin
de rahatlıkla sikke darpedebildiği şematik olarak görülmektedir.
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Res.10 İki kişilik darphane ekibi
(http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/coinmaking_drawing.jpg)

Res.11 Sikke darbı (http://www.classicalcoins.com/page103.html)

2.3. Sikke Üzerindeki Betimler
Sikkeleri eşsiz birer belge haline getiren unsur üzerlerindeki betimlerin sonsuz
çeşitliliğidir. Konuları dini, mitolojik ve kentsel armalarla ilgili olabileceği kafar bir olayı anma
amacıyla seçildikleri de anlaşılmaktadır. Mitolojinin Antik numismatiği derinden etkilediğini
söyleyebiliriz7. Sikkeler üzerindeki resimlere/betimlere tip adı verilmektedir. Bugün Türkçe’de
kullandığımız tip kelimesi Eski Yunanca “darpla bırakılmış iz” anlamına gelen typos

7

Morrisson 2002, 49.
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kelimesine dayanır. Aristoteles’e göre sikke oluşturmada en son adım metalin üzerine bir tip
koymaktır. Sikke basımının en önemli aşamalarından birisi sikkenin üzerinde yer alacak olan
resmin seçilmesidir.
En erken sikkeler üzerindeki tipler sikke basımını tekellerinde tutan tüccar, banker veya
aristokrat gibi varlıklı kişilerin seçtikleri armalardı. Böylesine önemli bir olay uzun süre belirli
kişilerin elinde kalmamış ve sikke darbı bağımsız kent-devletlerinin tekeline geçmiştir. Kentdevletleri bastıkları sikkelerinin üzerine kendilerini tanıtıcı tipler koymuşlardır. Sikke tiplerinin
şu başlıklara göre seçildiğini söyleyebiliriz :
-

Kentte kutsanan tanrı ve tanrıçalar

Mesela alttaki sikke örneklerinde iki farklı kentin sikkesinde kentte kutsanan ana
tanrıçanın betimi tip olarak seçilmiştir: Artemis. Fakat Ephesos Artemis’i ile Perge Artemis’i
arasında betimlemelerinden de anlaşılacağı gibi kültsel farklılıklar vardır. Ephesos Artemis’i
daha doğurgan, Kibele ile özdeşleşmiş yerel özellikler gösterirken Perge Artemis’i yanında
geyiği kısa khitonlu ve çizmeli avcı tanrıça olarak resmedilmiştir.

Res. 12 Ephesos Artemisi.
(http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=799175&AucID=1497&Lot=202&Val=383bb8cb3d7f31
04cd1882653900521d)

Res. 13 Perge Artemisi (http://www.wildwinds.com/coins/greece/pamphylia/perga/t.html)

-

Tanrı-tanrıça atribüleri

Bir tanrı/tanrıçanın tanıtıcı simgesine atribü adı verilir. Mesela Zeus’un kartal veya
şimşek demeti, Athena’nın baykuşu, Apollon’un lir veya üç ayaklı kazanı, Poseidon’un tridenti
atribülere örnek olarak gösterilebilir.
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Aşağıdaki sikkede, Trakya kentlerinden Ainos’un baş tanrısı Hermes’in başı ön yüz tipi
olarak kullanılmış. Arka yüz tipi ise Hermes’in atribülerinden biri olan kerykeion’dur.

Res. 14 Ainos sikkesinde Hermes’in atribüsü
(http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=806693&AucID=1511&Lot=2287&Val=e6cbc8e40a55a
6101cf57b18c19da3f7)

-

Kentin mitolojisi veya tarihinde rol oynayan figürler, kahramanlar

Pamphylia kentlerinden Aspendos’un efanevi kurucusu Mopsos kentin sikkelerinde
betimlenmiştir.

Res. 15 Aspendos sikkesinde Mopsos
(Numismatica Ars Classica, Auction 84, Lot 1552)

Kahramanların sikke tipi seçilesine başka bir örnek Pisidia kentlerinden Termessos’un
sikkelerinde görülür. Kentin kahramanı Hero Solymos’un betimi hem ön yüz hem arka yüz tipi
olarak seçilip kullanılmıştır.

Res. 16 Termessos sikkesinde Hero Solymos
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(http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=806944&AucID=1511&Lot=2538&Val=685bd4
53c8814e37630476814db5b8c8)

-

Doğal zenginliği gösteren yöresel ürünler

Bazı kentler yöresel zenginliklerini sikke tipi olarak seçmişlerdir. Mesela Kyzkios
kentinin ton balıkları sikkelerinin üzerinde tip olarak kullanılmış, adeta kentin arması olmuştur.

Res. 17 Kyzikos’un yöresel ürünü ton balığı
(http://www.nautilus.hr/big_game_slike/yman550_big.jpg)

Tenedos (Bozcaada) bugün hala olduğu gibi Antik Çağ’da üzümleri ve şarapları ile ünlü
bir adaydı. Sikkelerinin üzerinde ana tip olmasa da yan tip olarak üzüm salkımı ve kantharos
betimleri sık sık kullanılmıştır.

Res. 18 Tenedos sikkesinde üzüm salkımı ve şarap kabı kantharos
(http://wildwinds.com/coins/greece/troas/tenedos/BMC_14.jpg)

Bazı kentlerin sikkeleri, üzerlerindeki tiple anılmışlardır. Mesela Atina’nın baykuşlu
sikkelerine baykuşlar anlamına gelen glaukes, Aigina’nın kaplumbağalı sikkelerine
kaplumbağalar anlamına gelen khelonai, Korinthos’un taylı sikkelerine ise taylar anlamında
poloi adı veriliyordu. (Bkz.4. Bölüm)
Zaman zaman sikkelerin üzerinde ana tiplerin yanı sıra boşluklara işlenmiş ve
daha küçük boyutta çeşitli sembollere de rastlanmaktadır.
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2.3.1. Konuşan Tip
Sikke betimi sikkeyi basan kentin adını çağrıştırdığında veya aynı anlama geldiğinde
kullanılan bu tipe “konuşan tip” adı verilmektedir. Mesela Pamhylia bölgesi kentlerinden Side
sikkeleri üzerinde nar betimi görülmektedir. Anadolu kökenli yerel bir kelime olan “Side” Eski
Yunanca’da da kullanılmaktadır ve nar anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi sikke tipiyle
kentin adı özdeştir. Konuşan tipin olduğu durumlarda, sikkenin üzerinde herhangi bir yazı
olmasa dahi sikke tipine bakarak ve o betimin Yunanca adını söyleyerek sikkeyi basan kente
ulaşmak mümkündür. Konuşan tipe dair örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bunlardan bazıları
şunlardır:
Trapezos sikkelerinde masa (=trapeza)

Res. 19. Trapezos sikkesinde masa betimi (Eskiçağ Tarihi A.B.D. dia arşivi)

Phokaia sikkelerinde fok (=phoke)

Res. 20 Phokaia sikkesinde fok betimi(Eskiçağ Tarihi A.B.D. dia arşivi)

35

Rodos sikkelerinde gül (=rodos/rodon)

Res. 21 Rodos sikkesinde gül betimi (Eskiçağ Tarihi A.B.D. dia arşivi)

Astakos ve Melos kentlerinin sikkeleri de konuşan tipe örnek gösterilebilir.

2.3.2. Kontrmark ve Punchmarklar
Kontrmarklar basılmış olan sikkenin üzerine sonradan vurulan damgalardır.
Numismatik terminolojisinde “karşı damga” veya “ikinci damga” anlamında kullanılır.
Kontrmark bir harf, bir sayı, bir tanrı başı, hayvan çıpa gibi bir sembol olabilirdi. Basılı bir
sikkere kontrmark vurulmasının nedenleri şöyle sıralanabilir:
-

Eskiyen veya tedavülden kalkan bir sikkeyi yeniden geçerli kılmak

-

Sikkenin basıldığı kentin dışında başka bir yerde geçerliliğini sağlamak

-

Değerinde yapılan değişikliği belirtmek

Kontrmarktan daha küçük kontrol damgaları ise punchmark olarak adlandırılır. En erken
ufak damgalar (punchmark) Lydia Krallığı’na atfedilen elektron sikkeler üzerinde görülürken,
kontrmarklar ise MÖ 4.yy’da görülürler. Ayrıca bazı sikkeler üzerinde metalin kalitesini veya
kaplama olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kesiklere rastlanmaktadır.

Res. 22 Alexandreia Troas sikkesi üzerinde kontrmarklar.
Ön yüzde, 2 cmk Apollon başı ve fare. Arka yüzde, at başı (http://www.aeqvitas.com/tmouse.jpg)
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2.4. Sikke Üzerindeki Yazılar

Res
23
Eski
Yunanca
(http://www.omniglot.com/writing/greek.htm)

Alfabe

ve

Harflerin

Okunuşları.

Latince “okumak” anlamına gelen legere’den türetilen lejand sözcüğü sikke üzerindeki
yazıları ifade etmede kullanılır. En erken sikkeler üzerinde yazı görülmez, darbedeni gösteren
bir arma bulunurdu. Sikkeler üzerinde kullanılan dil Eski Yunanca idi. Roma devlet darbı
sikkelerde ise Latince kullanılmıştır. Zamanla tek harf veya birkaç harf sikkeler üzerinde yer
almaya başlamıştır. İlk yazılar genellikle sikkeyi basan kentin adının ilk harflerinden oluşan
kısaltılmış bir formudur. Sikke lejandlarından şu bilgilere ulaşılır:
1.

Sikkeyi basan halkın veya hükümdarın adı

Sikkelerin üzerinde en sık görülen yazı sikkeyi basan halkın adıdır. Buna Eski Yunanca
halk anlamına gelen “ethnos”tan türetilen ethnikon adı verilir. Bu o devletin yalın haldeki adı
olmayıp devleti meydana getiren halkın adıdır. Mesela bir Atina sikkesi üzerinde yer alan
 (Athenaion) şeklindeki ethnikon “Atinalıların [sikkesi]” anlamına gelmektedir.
Yunanca çoğul, genetivus halde kullanılmaktadır. Yani kentin adı değil sikkeyi basan kentin
halkının adı yazılmaktadır. Ethnikonu işaret eden lejandlar sikkenin arka yüzünde yer
almaktadır.
Arkaik ve Klasik Çağlar’da Yunan dünyasında merkezi bir otorite yerine kent-devletleri
vardı. Adından da anlaşılacağı gibi her kent bir devletti. Hellenistik Dönem’den itibaren büyük
ve güçlü krallıkların, imparatorlukların kurulmasıyla sikkeler üzerinde hükümdar isimlerine de
rastlanmaya başlanmıştır. Mesela Büyük İskender’in sikkeleri üzerinde görülen ve “Kral
Aleksandros’un” anlamına gelen lejand  (Basileos Aleksandrou)
şeklindedir. Roma İmparatorluk Dönemi sikkeleri üzerinde de özelllikle ön yüzlerde imparator
veya imparator ailesinden kişilerin isim ve ünvanları sikke lejandı olarak kullanılmıştır.
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2.

Sikke basımından sorumlu memurun adı

Kent-devletlerinde kentlerin üst düzey yöneticileri bulunurdu. Sikke basımından
sorumlu memurların (magistrat) isimlerine sikkeler üzerinde zaman zaman rastlanmaktadır.
Ancak bu bilgi her zaman sikke üzerinde yer almaz. Memur isimleri yalın ya da genetivus halde;
“....’nın memuriyeti sırasında” anlamına gelen (epi) ön eki ile birlikte yazılırdı.
3.

Sikke tipini açıklayıcı bilgi

Örnek üzerinden açıklamak gerekirse aşağıda görülen sikke Homonoia sikkesi olarak
bilinen gruptandır (Ayrıntılı olarak bkz.Bölüm 11.3) Bu sikkenin tipinden ve lejandından Side
ve Delphoi kentlerinin aralarında bir uyum/dostluk anlaşması imzaladıkları ve bunun anısına
şenlikler düzenledikleri anlaşılmaktadır. Her iki kentin baş tanrısı Apollon (Side’ninki solda
pelerinli asalı, Delphoi’unki sağda çıplak) birbirlerine uzattıkları ellerinde agonistik ödül tacı
tutmaktadırlar. Sikke tipini açıklayıcı bilgi altta, OMONOIA yazısıdır.

Res. 24 Side-Delphoi Homonoia sikkesi
(İÜ Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)

4.

Sikke kalıpçısının ya da sanatçısının adı

Sikke kalıpçısının imzasının sikkeler üzerinde yer alması ilk kez MÖ 5. Yüzyılda
Sicilya’da görülmüştür. Örneğin Syrakusai’lı sikke kalıpçısı Kimon’un adına Syrakusai
sikkelerinde rastlanmaktadır. Anadolu kentlerinden Klazomenai (Urla) sikkelerinde de sanatçı
imzaları görülmektedir.
5.

Sikkenin basıldığı tarih

Nadir de olsa sikkeler üzerindeki lejantlardan sikkenin basıldığı tarih
saptanabilmektedir. Sikkeler üzerinde tarihe işaret eden lejantlar Hellenistik Dönem’den
itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Anadolu’da kurulmuş Hellenistik Krallıklardan
olan Bithynia Krallığı sikkelerinde tarih yer almaktadır.
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6.

Sikkenin birimi

Arkaik Klasik dönem sikkelerinde birimlere ilişkin lejandlar nadir olarak görülür.
Mesela Korinthos sikkelerinde hemiobol için H, trihemiobol için , diobol için 
kısaltmaları yer alır. Bizans bronz sikkelerinin arka yüzlerinde birim işaretlerine
rastlanmaktadır.

2.5. Sikkelerin Tarihlendirilmesi
Antik sikkelerin büyük bir kısmı basıldıkları zamanı gösteren bir tarih
taşımadıklarından, sikkelerin üzerindeki betimlemelerin üslup kritiği yapılarak tarihlendirme
gerçekleştirilir. Antik vazolar ve heykeller gibi diğer sanat eserlerinde olduğu gibi, sikkelerde
de figürün işlenişi ve üslubu incelenip benzerleriyle karşılaştırılmasıyla stik kritik sonucunda
sikkenin basıldığı dönem tesbit edilebilir. Diğer antik sanat eserleri için kullanılan dönemsel
kronoloji sikkelerin tarihlendirilmesinde de kullanılır.
Eski Yunan sikkeleri için tarihlendirmede kullanılan dönemler şunlardır:
Arkaik Dönem : Sikkenin icadından (MÖ 7. Yy’ın ikinci yarısı) Pers-Yunan
Savaşlarının sonuna kadar (MÖ 480/479)
Klasik Dönem : MÖ 480/479’dan Büyük İskender’in Makedonia Krallığına geçişine
kadar (MÖ 336)
Hellenistik Dönem : MÖ 336’dan Mısır’daki son Hellenistik krallık olan
Ptolemaioslar’ın Roma hakimiyetine girmesine kadar (MÖ 30)
Roma Sikkeleri ise şu kategorilere göre tarihlendirme ve tasnife tabii olurlar:
Roma Cumhuriyet Dönemi: MÖ 509 - MÖ 27
Roma İmparatorluk Dönemi: MÖ 27 –MS 476 (Batı Roma’nın son bulması)
Roma İmparatorluk Dönemi Devlet Darpları : Latince lejand taşıyan devlet
sikkeleridir.
Roma İmparatorluk Dönemi Eyalet Darpları : Eski Yunanca lejand taşıyan ve
Roma’nın eyaletlerindeki kentler tarafından Roma imparatorlarının izni ile basılan yerel
sikkelerdir.
Bizans Dönemi : Bizans dönemi imparator Anastasius’un (MS 491-508) sikkeleri ile
başlatılır. 491’den 1453’e kadar uzana dönem Bizans dönemi olarak adlandırılır.
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Uygulamalar
Öğrenciler bölüm içinde anlatılan her bir kısım için kaynakçadaki kitaplar ve internet
üzerinden daha çok örneği incelemelidir. Ancak bu yapılırken özellikle internetteki bilgiler
iyice doğruluk süzgecinden geçirilmelidir.
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Uygulama Soruları
Antik Çağ’da sikke basım tekniğini öğrendiniz mi?
Antik Sikkeleri tarihlemede kullanılan tarihsel dönemleri öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde antik numismatik ve sikkelere dair metal, birim, tip yazı gibi teknik bilgileri
öğrendik. MÖ 5. yy’ın sonlarına kadar sikkeler elektron, altın ve gümüşten basılıyorlardı. Bu
tarihten sonra sikke basımında kullanılmaya başlanan bronz esas olarak MÖ 4. yy’da
yaygınlaşmış ve Antik Çağ’ın sonuna kadar yoğun olarak kullanılmıştır.
Değerli metallerden basılan sikkelerin değeri metalin ağırlığına bağlı olduğu için
sikkelerin ağırlıklarının ayarlanması çok önemlidir. Sikkenin ağırlığı sikkenin birimini
göstermektedir. Antik Çağ’da sikke birimleri kentten kente değişiklik göstermekteydi. Bazı
kentler ise ortak ağırlık sistemleri kullanmaktaydılar. Bir kentin sikkeleri için ana birim en çok
kullanılan ve en büyük birimdir. Kaynaklarda adlarına en sık rastlanan birimler obol (obolos)
ve drahmi (drahma)’dir. Obolos Yunanca demir şiş anlamına gelen obelos’tan türemiştir.
Pişirmede kullanılan demir şişler sikkeden önce diğer metal araç gereçler gibi para yerine
kullanılmaktaydı. Drahmi kelimesi içe avuç dolusu anlamındaki draks ie kavramak anlamındaki
dratto/drattomai sözcüklerinden gelmektedir. Bir drahmi bir avuç dolusu demir şişe eşittir. Bir
avuca altı demir şiş sığdığından 1 drahmi 6 obolos’a eşitlenmiştir.
Sikkeler Antik Çağ’da argyrokopeion adı verilen darphanelerde basılmaktaydı. Kalıp
hazırlamadan sikke darbına kadar herşey el ile yapılıyordu. Darphanede kullanılan araç gereçler
şunlardır; üzerinde darp işleminin yapıldığı örs, sikke pullarını tartmak için tartı, sikke pulunu
ısıtmak için ocak, ısıtılan pulu örs üzerindeki kalıba koymak için maşa, üst kaıp ıstampası, darp
işlemini gerçekleştirmek için çekiç ile kalıp hazırlamada kullanılan hakkak kalemi gibi bir
takım aletler. Tasarlanan sikke tipleri metal kalıpların üzerine ters ve içbükey olarak işlenirdi.
Metal pul ısıtılıp örs üzerindeki kalıpların arasına koyulur ve ıstampa üzerine çekiçle sert bir
şekilde vurulurdu. Böylece ters ve içbükey olarak hazırlanan tipler pul üzerine düz ve dış
bükey-kabartma şeklinde- çıkardı. Örs kalıbı ön yüzü, ıstampa kalıbı ise arka yüzü
oluşturuyordu. Üzerine çekiçle vurulduğu için arka yüz kalıbı ön yüz kalıbına göre daha çabuk
bozuluyordu ve daha sık değiştiriliyordu. Erken sikkelerde sadece ön yüzde tip olduğu için tek
bir kalıp hazırlanırdı. Arka yüzde ıstampanın bıraktığı çukur ize ise incus veya quadratum
incusum (kare şeklinde olursa) denir.
Sikkeler üzerindeki betimlere tip adı denir ve tipler bize şu bilgileri verir
- Kentte kutsanan tanrı ve tanrıçalar
- Tanrı-tanrıça atribüleri
- Kentin mitolojisi veya tarihinde rol oynayan figürler, kahramanlar
- Doğal zenginliği gösteren yöresel ürünler
Sikke betimi sikkeyi basan kentin adını çağrıştırdığında veya aynı anlama
geldiğinde kullanılan bu tipe “konuşan tip” adı verilmektedir. Kontrmarklar basılmış olan
sikkenin üzerine sonradan vurulan damgalardır. Numismatik terminolojisinde “karşı
damga” veya “ikinci damga” anlamında kullanılır. Latince “okumak” anlamına gelen
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legere’den türetilen lejand sözcüğü sikke üzerindeki yazıları ifade etmede kullanılır. En
erken sikkeler üzerinde yazı görülmez, darbedeni gösteren bir arma bulunurdu. Sikkeler
üzerinde kullanılan dil Eski Yunanca idi. Roma devlet darbı sikkelerde ise Latince
kullanılmıştır.
Diğer antik sanat eserleri
tarihlendirilmesinde de kullanılır.

için

kullanılan

dönemsel

kronoloji

sikkelerin

Eski Yunan sikkeleri için tarihlendirmede kullanılan dönemler şunlardır:
Arkaik Dönem : Sikkenin icadından (MÖ 7. Yy’ın ikinci yarısı) Pers-Yunan
Savaşlarının sonuna kadar (MÖ 480/479)
Klasik Dönem : MÖ 480/479’dan Büyük İskender’in Makedonia Krallığına geçişine
kadar (MÖ 336)
Hellenistik Dönem : MÖ 336’dan Mısır’daki son Hellenistik krallık olan
Ptolemaioslar’ın Roma hakimiyetine girmesine kadar (MÖ 30)
Roma Sikkeleri ise şu kategorilere göre tarihlendirme ve tasnife tabii olurlar:
Roma Cumhuriyet Dönemi: MÖ 509 - MÖ 27
Roma İmparatorluk Dönemi: MÖ 27 –MS 476 (Batı Roma’nın son bulması)
Roma İmparatorluk Dönemi Devlet Darpları : Latince lejand taşıyan devlet
sikkeleridir.
Roma İmparatorluk Dönemi Eyalet Darpları : Eski Yunanca lejand taşıyan ve
Roma’nın eyaletlerindeki kentler tarafından Roma imparatorlarının izni ile basılan yerel
sikkelerdir.
Bizans Dönemi : Bizans dönemi imparator Anastasius’un (MS 491-508) sikkeleri ile
başlatılır. 491’den 1453’e kadar uzana dönem Bizans dönemi olarak adlandırılır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki metal ve kısaltma eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A) EL : Elektron
B) AV: Gümüş
C) AV: Altın
D) AR: Gümüş
E) AE: Bronz
2) Bilinen ilk sikkeler hangi metalden basılmıştır ?
A) Bronz
B) Gümüş
C) Altın
D) Demir
E) Elektron
3) Kaynaklarda adlarına en sık rastlanan Yunan sikke birimleri hangileridir?
A) Tetartomonion ve obol
B) Drahmi ve obol
C) Stater ve obol
D) Siglos ve obol
E) Hekte ve drahmi
4) Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ darphanelerinde olması gereken
malzemelerden biri değildir ?
A) Tartı
B) Seramik Fırını
C) Ocak
D) Maşa
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E) Çekiç
5) Sikkelerin arka yüzünde ıstampanın bıraktığı çukurluğa ne ad verilir?
A) Kontrmakr
B) Siglos
C) Incus
D) Bordür
E) Halka
6) Sikkeler üzerindeki figürlere ne ad verilir?
A) Resim
B) Tip
C) Betim
D) Sahne
E) Tablo
7) Aşağıdaki kentlerden hangisinin sikkelerinde konulan tip söz konusudur ?
A) Tarsos
B) Aspendos
C) Halikarnassos
D) Rhodos
E) Kos
8) Sikke lejandlarından aşağıdaki bilgilerden hangisini elde edemeyiz?
A) Sikkeyi basan halkın veya hükümdarın adını
B) Sikke basımından sorumlu memurun adını
C) Sikke Tipini Açıklayıcı Bilgiyi
D) Sikke Kalıpçısının ve sanatçısının adını
E) Sikkenin kaç yıl süreyle tedavülde tutulacağını
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9) Antik sikkeler üzerinde kullanılan iki dil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititçe-Luvice
B) Hititce-Latince
C) Eski Yunanca-Latince
D) Eski Yunanca-Urartuca
E) Eski Yunanca-Linear B
10) Basılmış olan sikkelerin üzerine sonradan vurulan damgalara ne ad verilir ?
A) Kontrmark
B) Quadratum incusum
C) Damnatio memoriae
D) Consecratio
E) Talanton
11) Genellikle erken sikkeler üzerinde görülen “kare çukur” anlamına gelen darp izine
ne ad verilir ?
A-)denarius
B-)drahmi
C-)damnatio memoriae
D-)quadratum incusum
E-)siglos
CEVAPLAR:1-)B; 2-)E; 3-)B; 4-)B; 5-)C ; 6-)B;7-) D; 8-)E;9-)C;10-) A; 11-) D
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3. İLK ELEKTRON SİKKELER VE LYDIA KRALLIĞI SİKKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. İlk Elektron Sikkeler ve Lydia Krallığı Sikkeleri
3.1. İlk Elektron Sikkeler
3.2. Lydia Krallığı Sikkeleri

48

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Lydia Krallığı tarafından basılan en erken sikkelerin genel özellikleri nelerdir ?
2-) Sikkenin icadından sonra yayılımı ve kullanım alışkanlığı kazanması ne şekilde
gerçekleşmiştir?
3-) “Karun kadar zengin” deyiminin kökeni hangi Lydia kralına dayanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İlk Elektron Sikkeler

Lydia Krallığı Sikkeleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ephesos Artemis Tapınağı Bu konuyla ilgili kitapları
temellerinde bulunan ilk okuyarak
elektron sikkelerin genel
özelliklerini öğrenme, Lydia
Krallığı
sikkeleri
dışındakilerin
atribüleri
hakkında bilgi edinme
Sikkeyi
icad
edip
kullandıkları bilinen Lydia
Krallığının sikkelerinin genel
özelliklerini öğrenme

Bu konuyla ilgili kitapları
okuyarak,
başka
sikke
örneklerinin fotoğraflarını
inceleyerek,
karşılaştırma
yaparak
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Anahtar Kavramlar
Lydia, Lydia Krallığı, Sardes, Kroissos, Karun, sikke, elektron, altın, gümüş, Ionia, kent
devleti, sikkenin icadı, sikkenin yayılımı
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Giriş
Bu bölümde Ephesos Artemis Tapınağı temellerinde bulunan ilk elektron sikkeler
üzerinde durulduktan sonra, ilk sikkeleri basıp kullanan Lydia Kralığısikkeleri ele alınmıştır.
Lydia Krallığı sikkelerinin genel özellikleri resimli örneklerle açıklanmıştır.
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3.1. İlk Elektron Sikkeler
Yukarıda sikkenin icadına ilişkin bilgi edindiğimiz antik kaynaklardan söz etmiştik. Bu
yazılı bilgiler arkeolojik verilerle de kanıtlanmıştır. 1900’lü yılların başında Ephesos (Selçuk)
Artemis Tapınağı’nda yapılan arkeolojik kazılar esnasında tapınağın temelleri altındaki
merkezi kaide civarında yaklaşk 93 adet ufak elektron sikke ele geçmişti. Bu sikkeler Arkaik
Çağ’da tapınak inşa edilirken uğur ya da adak parası olarak oraya koyulduklarını
düşündürmektedir. Temeller arasında 19 sikkelik ufak bir define de diğer buluntular ile aynı
döneme aittir.

Res. 25 Ephesos Artemis Tapınağı Kazısı (Scherrer (ed.) 2000, s. 47)

Res. 26 Ephesos Artemis Tapınağı (http://www.ephesus.ws/temple-of-artemis.html)

Res. 27 Artemis Tapınağı’nda Bulunan Define
(https://traveltoeat.com/wp-content/uploads/2012/11/wpid- Photo-Nov-17-2012-735-AM.jpg)
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Bu sikkeler üzerine numismatlarca çok sayıda çalışma yapılmıştır ve MÖ 640-30
tarihlerinden önce darbedilmiş olamayacakları ortaya konulmuştur. Bugün hala yaygın görüş
ilk sikkelerin MÖ 650-600 tarihleri arasında bir yılda yani MÖ 7. yy’ın ikinci yarısında
basılmış olduklarıdır.
Sikkelerin bazılarında bir yada birkaç incus, bazılarında kazıma çizgiler bulunurken
bazıları da üzerine hiç bir tip işlenmeden düz bırakılmıştı. Bir kısım sikkenin ön yüzlerinde ise
aslan başı, aslan pençesi, yatan ve başı geriye dönük aslan, iki horoz, keçi başı, geyik protomu,
at başı, böcek, grifon başı, fok başı, boğa başı ve erkek insan başı gibi tipler bulunmaktaydı.

Res. 28 Kazıma elektron sikke
(https://traveltoeat.com/wp-content/uploads/2012/11/wpid-Photo-Nov-20-2012-1207-AM.jpg)

Bu sikkelerden üzerinde aslan başı betimi bulunanların, aslanın Lydialıların arması
olduğu bilindiğinden Lydia krallığı’na ait oldukları anlaşılmıştır. Bu aslan betimleri MÖ
2.binyıl Hitit aslanları ve MÖ 7. yy Yakındoğu sanatındaki aslanlarla büyük benzerlik
göstermekteydi. Arka yüzlerinde betim yerine incus bulunan bu sikkelerin bazılarının üzerinde
yazılar vardı. VALVEL şeklindeki yazının Lydia kralı Alyattes’in yerel dildeki yazılışı olduğu
düşünülmektedir. Fakat RKALIL veya RKALI şeklindeki lejandlar herhangi bir Lydia Kralı ile
benzeşmemektedir. Bu durum bu sözcüklerin Lydia krallarına ait olmayıp sikke darbından
sorumlu memurlara, yerel yöneticilere veya tüccarlara ait olabileceklerini akla getirmiştir.

Res. 29 Alyattes , karşılıklı iki aslan başı VALVEL yazısı / Incus
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=403986|725|629|1a96fefc705050cc9b5294e6b346e502)
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Res. 30 Asur kabartmalarında aslan
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Asurbanipal#/media/File:Asurbanipal_Aslan_Av%C4%B1nda.jpg)

Res. 31 Hattuşa Aslanlı Kapı (http://www.manetho.com/bilgizamani/hitit-heykelleri)

Res. 32 Hitit Aslanı (http://arkeokur.tumblr.com/hitit-tarihi)
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Aslanlı sikkeler dışındaki hayvan betimli sikkelerin Batı Anadolu kent devletlerine
özellikle de Ionia bölgesinin erken kentlerine ait olabilecekleri düşünülmektedir. Çünkü bazı
tipler Ionia bölgesi kentlerinin kesin olarak bilinen tiplerine çok benzemektedir. Mesela fok
başı Phokaia; grifon başı Teos veya Phokaia; yatan ve başı geriye dönük aslan Miletos; geyik
Ephesos’a ait sikkeler olmalıdır. Fakat yine de sikke tiplerindeki çeşitlilik sebebiyle pek çok
sikkenin hangi kentlere ya da kişilere ait olduklarının saptanması zorlaşmaktadır. Atribüsyonu
yapılamayan sikkeler basıldıkları ağırlık sistemine göre tasnif edilmişlerdir. Euboia, Phokaia
ve Lydia-Miletos olmak üzere üç farklı ağırlık sisteminde basılan sikkelerin çoğu ufak
birimlidir.

Res. 33 Fok betimli elektron sikke. Phokaia’ya ait olmalı.
(http://www.britishmuseum.org/explore/themes/money/the_origins_of_coinage.aspx)

Artemis Tapınağı buluntuları dışında yer alan ve üzerinde yazı olan ilk sikkeler olarak
kabul edilen iki elektron sikkeden de bahsetmek gerekir. Bunlardan stater olanın ön yüzünde
başını öne eğmiş bir geyik ve üstünde sağdan sola doğru yazılmış Yunanca “Phaenos emi sema”
yani “ben Phanes’in işaretiyim” lejandı vardır. Arka yüzde ise üç incus yer alır. Sikkenin
üzerindeki geyik betiminden dolayı bu sikkelerin Ephesos’a ait oldukları ve Phanes’in de
Ephesoslu bir magistrat olduğu düşünülmüştü. Sikkenin Halikarnassos’ta basıldığı da
düşünülmektedir. Fakat büyük olasılıkla bu sikkeler şehir darbından çok Phanes isimli bir
tüccar, komutan veya tyran gibi bir şahsa ait darplardır.

Res. 34 Lejandlı ilk sikke, MÖ 7.yy sonu-6. yy başı
(https://traveltoeat.com/wp-content/uploads/2012/11/wpid-Photo-Nov-20-2012-641-PM.jpg)
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3.2. Lydia Krallığı Sikkeleri

Ha. 1 Lydia Krallığı Haritası (http://www.ancientanatolia.com/map07.htm)

Lydia Krallığı’nda ilk darphane Mermnad sülalesi döneminde açılmıştır. Başkent
Sardes’te, Lydia-Miletos ağırlık sisteminde (ana birim stater, 14.1 gr) basılan ilk sikkeler
elektron (altın-gümüş alaşımı) madeninden basılmıştır. Elektron, Sardes’in içinden geçen
kaynağı Tmolos’ta (Bozdağ) bulunan Paktolos Irmağı’nın (Sart Çayı) çamurunda doğal halde
bulunuyordu.

Res. 35 Paktolos Irmağı
(https://traveltoeat.com/wp-content/uploads/2012/11/wpid-Photo-Nov-19-2012-1024-PM.jpg)

En erken Lydia sikkelerinin ön yüzünde Lydia krallığının arması olarak kabul edilen
ağzı açık bir aslan başı vardı. İlk serilerde arslanın burnunun üzerinde dört ışınlı siğil gibi bir
çıkıntı bulunmaktadır. Bu, aslında arslanın kükremesi sırasında kalkan kaşlarının
üsluplaştırılmış şekli olmalıdır. Sonraki serilerde bu çıkıntı küçülüp güneş benzeri ışınlı bir topa
dönüşmüştür. Lydia sikkelerindeki aslan başlarına bakarak, bu sikkelerin gelişim sürecindeki
çeşitli aşamalar saptanabilmektedir. İlk sikkelerde arka yüzde betim yer almıyor, darp sırasında
ıstampanın bıraktığı çukurlar (incus) bulunuyordu.Arka yüzdeki bu çukurlar tek, çift veya üçlü
olabilmekteydi. Bunlardan sikkenin değeri anlaşılabiliyordu. Örneğin stater adlı büyük birimde
ve onun yarısında üç çukur, trite (üçte bir) ve hekte (altıda bir)birimlerinde iki çukur; daha
küçük birimlerde ise tek çukur bulunuyordu. Bazı elektron sikkelerin ön yüzünde karşılıklı iki
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aslan başı da yer alır. Ephesos Artemis Tapınağı buluntuları arasında yer alan aslan pençesi
betimli ufak elektronların da Lydia Krallığı’na ait oldukları düşünülmektedir.

Res. 36 Alyattes (610-560) EL 1/12 Stater
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=540354|961|127|526f5d785346e3c8b5f5edb15fcfac65)

Lydia kralı Kroisos zamanında (MÖ 560-546) sikke tipinde değişiklik yapılmıştır.
Karşılıklı duran iki aslan başından biri boğa yapılmıştır. Kroisos’un elektron staterlerinde ters
yönlere bakan bir aslan protomu ve bir boğa protomu vardır. Sırtsırta dönmüş boğa ve aslan
protomlarındaki boğanın Phyrgia krallığını, aslanın da Lydia krallığını simgelediğini ileri süren
görüşler vardır. Ters yöne bakan boğa ve aslan protomları bir süre sonra yüzyüze bakar şekilde
betimlenmeye başlamışlardır.

Res. 37 Kroisos, 1/6 Stater
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=763628|1420|358|ec5bcd440e058da67b2016356d1a54d5)

Kroisos bir sikke reformu daha yaparak elektron sikke darbını bırakmış, hem altından
hem de gümüşten sikkeler bastırtmıştır. Kroisos çok zengin bir kraldı. Hatta günümüzde hala
kullandığımız “Karun kadar zengin” deyimindeki Karun Kroisos’tur. Ephesos Artemis
Tapınağı’nın yeniden inşası için yüklü miktarda bağışta bulunmuş, başka tapınaklara da çeşitli
armağanlar sunmuştu. Kralın adından dolayı “kroiseios staterleri” olarak bilinen altın sikkeleri
Antik Çağ’daçok ünlüydü. Bu staterler Lydia krallığının yıkılmasından sonra da Persler
tarafından basılmaya devam etmiştir. Kroiseios staterleri arasındaki birim ve üslup farklılıkları
bazılarının erken bazılarının geç darplar olduğunu gösterir.
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Uygulamalar
Anlatılan erken elektron sikkeler resimler üzerinden incelenmelidir.
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Uygulama Sorular
Ephesos Artemis Tapınağı buluntusu ilk elektron sikkelerin genel özelliklerini öğrendiniz mi
öğrendiniz mi?
Lydia Krallığının sikke basma geleneğini ve sikke örneklerini anladınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sikkenin Lydialılar tarafından icadına ilişkin bilgi edindiğimiz antik kaynakların yanı
sıra arkeolojik verilerle de kanıtlanmıştır. 1900’lü yılların başında Ephesos (Selçuk) Artemis
Tapınağı’nda yapılan arkeolojik kazılar esnasında tapınağın temelleri altındaki merkezi kaide
civarında yaklaşk 93 adet ufak elektron sikke ele geçmişti. Bu sikkeler Arkaik Çağ’da tapınak
inşa edilirken uğur ya da adak parası olarak oraya koyulduklarını düşündürmektedir. Temeller
arasında 19 sikkelik ufak bir define de diğer buluntular ile aynı döneme aittir. Bulunan
sikkelerin Phokia ağırlık sisteminde basılmış olan iki tanesi hariç tamamının Lydia-Miletos
ağırlık sisteminde basıldığı tesbit edilmiştir.
Sikkelerin bazılarında bir yada birkaç incus, bazılarında kazıma çizgiler bulunurken
bazıları da üzerine hiç bir tip işlenmeden düz bırakılmıştı. Bir kısım sikkenin ön yüzlerinde ise
aslan başı, aslan pençesi, yatan ve başı geriye dönük aslan, iki horoz, keçi başı, geyik protomu,
at başı, böcek, grifon başı, fok başı, boğa başı ve erkek insan başı gibi tipler bulunmaktaydı.
Bu sikkelerden üzerinde aslan başı betimi bulunanların, aslanıın Lydialıların arması
olduğu bilindiğinden Lydia krallığı’na ait oldukları anlaşılmıştır. Arka yüzlerinde betim yerine
incus bulunan bu sikkelerin bazılarının üzerinde yazılar vardı. VALVEL şeklindeki yazının
Lydia kralı Alyattes’in yerel dildeki yazılışı olduğu düşünülmektedir.
Aslanlı sikkeler dışındaki hayvan betimli sikkelerin Batı Anadolu kent devletlerine
özellikle de Ionia bölgesinin erken kentlerine ait olabilecekleri düşünülmektedir. Çünkü bazı
tipler Ionia bölgesi kentlerinin kesin olarak bilinen tiplerine çok benzemektedir. Mesela fok
başı Phokaia; grifon başı Teos veya Phokaia; yatan ve başı geriye dönük aslan Miletos; getik
Ephesos’a ait sikkeler olamlıdır. Fakat yine de sikke tiplerindeki çeşitlilik sebebiyle pek çok
sikkenin hangi kentlere ya da kişilere ait olduklarının saptanması zorlaşmaktadır. Atribüsyonu
yapılamayan sikkeler basıldıkları ağırlık sistemine göre tasnif edilmişlerdir. Euboia, Phokaia
ve Lydia-Miletos olmak üzere üç farklı ağırlık sisteminde basılan sikkelerin çoğu ufak
birimlidir.
Artemis Tapınağı buluntuları dışında yer alan ve üzerinde yazı olan ilk sikkeler olarak
kabul edilen iki elektron sikkeden de bahsetmek gerekir. Bunlardan stater olanın ön yüzünde
başını öne eğmiş bir geyik ve üstünde sağdan sola doğru yazılmış Yunanca “Phaenos emi sema”
yani “ben Phanes’in işaretiyim” lejandı vardır. Arka yüzde ise üç incus yer alır. Sikkenin
üzerindeki geyik betiminden dolayı bu sikkelerin Ephesos’a ait oldukları ve Phanes’in de
Ephesoslu bir magistrat olduğu düşünülmüştü. Fakat büyük olasılıkla bu sikkeler şehir
darbından çok Phanes isimli bir tüccar, komutan veya tyran gibi bir şahsa ait darplardır.
Lydia Krallığı’nda ilk darphane Mermnad sülalesi döneminde açılmıştır. Başkent
Sardes’te, Lydia-Miletos ağırlık sisteminde (ana birim stater, 14.1 gr) basılan ilk sikkeler
elektron (altın-gümüş alaşımı) madeninden basılmıştır. Elektron, Sardes’in içinden geçen
kaynağı Tmolos’ta (Bozdağ) bulunan Paktolos Irmağı’nın (Sart Çayı) çamurunda doğal halde
bulunuyordu.
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En erken Lydia sikkelerinin ön yüzünde Lydia krallığının arması olarak kabul edilen
ağzı açık bir aslan başı vardı. İlk sikkelerde arka yüzde betim yer almıyor, darp sırasında
ıstampanın bıraktığı çukurlar (incus) bulunuyordu. Bazı elektron sikkelerin ön yüzünde
karşılıklı iki aslan başı da yer alır. Ephesos Artemis Tapınağı buluntuları arasında yer alan
aslan pençesi betimli ufak elektronların da Lydia Krallığı’na ait oldukları düşünülmektedir.
Lydia kralı Kroisos zamanında (MÖ 560-546) sikke tipinde değişiklik yapılmıştır.
Karşılıklı duran iki aslan başından biri boğa yapılmıştır. Kroisos’un elektron staterlerinde ters
yönlere bakan bir aslan protomu ve bir boğa protomu vardır. Sırtsırta dönmüş boğa ve aslan
protomlarındaki boğanın Phyrgia krallığını, aslanın da Lydia krallığını simgelediğini ileri süren
görüşler vardır. Ters yöne bakan boğa ve aslan protomları bir süre sonra yüzyüze bakar şekilde
betimlenmeye başlamışlardır.
Kroisos bir sikke reformu daha yaparak elektron sikke darbını bırkamış, hem altından
hem de gümüşten sikkeler bastırtmıştır. Kroisos çok zengin bir kraldı. Hatta günümüzde hala
kullandığımız “Karun kadar zengin” deyimindeki Karun Kroisos’tur. Ephesos Artemis
Tapınağı’nın yeniden inşası için yüklü miktarda bağışta bulunmuş, başka tapınaklara da çeşitli
armağanlar sunmuştu. Kralın adından dolayı “kroiseios staterleri” olarak bilinen altın sikkeleri
Antik Çağ’daçok ünlüydü. Bu staterler Lydia krallığının yıkılmasından sonra da Persler
tarafından basılmaya devam etmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İlk sikkeler hangi metalden basılmıştır?
A-) altın
B-) gümüş
C-) elektron
D-) bronz
E-) demir
2) Bilinen en erken sikkeler nerede bulunmuştur ?
A-) Sardes Artemis Tapınağı
B-) Ephesos Artemis Tapınağı
C-) Miletos Apollon Tapınağı
D-) Atina Akropolü
E-) Assos Athen Tapınağı
3-) Sikke ne zaman icad edildi ?
A-) MÖ 9. Yy sonu
B-) MÖ 8. Yy sonu
C-) MÖ 7. Yy sonu
D-) MÖ 6. Yy sonu
E-) MÖ 5. Yy sonu
4-) Elektron sikke yerine ilk altın ve gümüş sikkeler hangi Lydia Kralı zamanında
basıldı?
A-) Gyges
B-) Midas
C-) Sadyattes
D-) Alyattes
E-) Kroisos
5-) Elektron sikkeler üzerindeki VALVEL yazısı hangi krala ait olmalıdır ?
A-) Alyattes
B-) Kroisos
C-) Gyges
D-) Sadyattes
E-) Midas
6-) Lydialıları sikke basmada kullandıkları elektron madenini nereden temin
etmişlerdir ?
A-) Tmolos dağından
B-) Spylos dağından
C-) Paktolos Irmağından
D-) Maiandros Irmağından
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E-) Olympos dağından
7-) Erken elektron sikkeler üzerinki aslan betiminin karşısında duran boğanın kimi
temsil ettiği düşünülmektedir ?
A-) Persleri
B-) Mykenleri
C-) Hititleri
D-) Phyrgleri
E-) Urartuları
8-) Resimde görülen sikkenin üzerindeki lejand aşağıdakilerden hangisidir?

A-) VALVEL
B-) FETA
C-) RKAKIL
D-) Ben Phanes’in işaretiyim
E-) Koisos
9-) Kroiseios staterleri hangi metalden basılmışlardır ?
A-) altın
B-) gümüş
C-) elektron
D-) bronz
E-) demir
10-) Artemis Tapınağı buluntuları arasındaki sikkelerden başını geriye çevirmiş aslan
betimli sikkeler hangi kente ait olmalıdır ?
A-) Teos
B-) Phokaia
C-) Sardes
D-) Miletos
E-) Ephesos
CEVAPLAR: 1-)C;2-) B; 3-) C; 4-) E; 5-) A; 6-) C; 7-) D; 8-)D; 9-) A; 10-) D
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4.ARKAİK VE KLASİK DÖNEM’DE SİKKELER : HELLAS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.Arkaik ve Klasik Dönemde Sikkeler: Hellas
4.1.Aigina
4.2. Atina
4.3. Korinthos
4.4. Khalkidike Yarımadasında Sikke Basan Kentler
4.5. Abdera
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Hellas’ta (Yunanistan) en erken sikke basan kent-devletleri hangileridir?
2-) Ünlü Atina kentinin sikkelerinde hangi betimler vardır ?
3-) Koloni ve ana kent sikkeleri arasında nasıl bir bağlantı saptanabilir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Arkaik ve Klasik Dönem’de Arkaik ve Klasik Dönem’de
Hellas kentlerinde sikkeler
sikke basan
Hellas’ın
(Yunanistan) belli başlı
kentlerinin sikkelerini genel
özellikleriyle öğrenmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinde verilen örnekleri
incelemek ve kaynakçadaki
kitaplara
başvurarak
zenginleştirmek
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Anahtar Kavramlar
Sikke, Yunanistan, Hellas, Atina, Korinthos, Aigina, Skione, Abdera, gümüş sikke, Arkaik
Dönem, Klasik Dönem, sikke birimleri
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Giriş
Bu bölümde Hellas’ta (Yunanistan) Arkaik ve Klasik Dönemlerde sikke basan kentlerden
bazıları ele alınacak; sikke basım gelenekleri ve betimler resimlerle incelenecektir.
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4.1. Aigina
Atina’nın güneyinde, Saronik Körfezi’nde yer alan Aigina (bugünkü adıyla Egina adası)
Atina’ya yaklaşık 17 deniz mili uzaklıktadır. Adayla aynı ismi taşıyan antik kentte ArkaikKlasik Dönem Yunan sanatında oldukça önemli bir yere sahip olan Aphaia Tapınağı yer
almaktadır. Ayrıca Aigina, Yunanistan’ın en erken dönemlerden itibaren deniz gücüne sahip
kentlerinden birisi olması bakımından da büyük önem taşımaktadır.

Ha. 2 Aigina’nın yerini gösterir harita. (http://www.greece-travel-secrets.com/Aegina.html)

Hellas’ta ilk sikkeler Aigina adasında gümüşten basılmıştır. MÖ 6. yy’ın ortalarından
itibaren sikke basmaya başlayan kentin ana sikke birimi 12.2 gr ağırlığındaki staterdir. Aigina
ağırlık sisteminin kullanıldığı kentin sikkeleri üzerindeki betimden dolayı Antik Çağ’da
khelonai=kaplumbağalar adıyla anılmıştır. Sikkelerin ön yüzünde deniz kaplumbağası, arka
yüzde ise çapraz hatlarla bölünmüş kare incus yer almaktadır.

Res. 38 Aigina stateri. Gümüş. MÖ. yak. 500
(Pecunem, Solidus Numismatic-Auction 25, Lot 56)

Res. 39 Aigina stateri. Gümüş. MÖ. 440-380.
(Hess-Divo AG, Auction 328, Lot 52)
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4.2. Atina
Yunanistan’ın en ünlü ve önemli antik kenti olan Atina (Athenai) MÖ 6. yy’ın
ortalarından itibaren gümüş sikke basmaya başlamıştır. Atina’nın üzerinde lejand bulunmayan
ve çok çeşitli tiplerde basılan ilk sikkelerine “wappenmünzen” adı verilir. Almanca bir kelime
olan wappenmünzen, “hanedan armalı sikkeler” anlamına gelmektedir. Sikkelerin ön
yüzlerinde bulunan baykuş, triskeles, at protomu, tekerlek, astragalos, Gorgon başı gibi
betimlerin sikkeleri bastıran Atinalı aristokrat ailelerin aramaları olduğu düşünülmektedir. Arka
yüzlerinde incus bulunan bu sikkelerde en çok rastlanan birim didrahmidir (8.5 gr).

Ha. 3 Atina’nın yerini gösteren harita. (http://www.englishonline.at/history/ancient-greece/ancient-greece.htm)

Res. 40 Atina. Yarım stater. Gümüş.
MÖ. geç 6-erken 5. yy.
(LHS Numismatik AG, Auction 96, Lot 77)

Res. 41 Atina. Didrahmi. Gümüş.
MÖ. yak. 520. (Numismatica Ars Classica,
Auction 46, Lot 256)

Res. 42 Atina. Obol. MÖ. 540-520. (Gemini, LLC, Auction VII, Lot 349)
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Atina’nın asıl sikkelerini glaukes (=baykuşlar) adı verilen baykuş betimli seriler
oluşturur. MÖ 6. yy sonlarına doğru basılmaya başlayan bu serilerin ön yüzünde Athena başı,
arka yüzde ise Athena’nın kutsal hayvanı olan baykuş betimi bulunur. Baykuşla birlikte arka
yüzde, Atina’nın yerel zenginliklerinden biri olan zeytinyağı ihracatını simgeleyen ufak bir
zeytin dalı da bulunur. Sikkeler üzerinde kentin adına işaret eden üç harf kullanılmıştır().
İlk baykuşlu serinin, MÖ yak. 510 civarında Kleisthenes tarafından Atina’da demokrasinin
kurulduğu dönemde basıldığı düşünülmektedir. Athena/baykuşlu bu sikke tipi yaklaşık 500 yıl
boyunca kent tarafından kullanılmıştır.

Res 43 Atina. Tetradrahmi.Gümüş. MÖ. 510.
(ArtCoins Roma, Auction 8, Lot 219)

Res 44 Atina. Tetradrahmi. Gümüş. MÖ. 454-404
(Roma Numismatics Ltd, Lot 99)

4.3. Korinthos
Korinthos, Yunanistan ana karasının ve Peloponnesos yarımadasının birleştiği kıstak
üzerinde, verimli ovalar ve kaynaklarla çevrili önemli bir konumda bulunmaktadır. Coğrafik
konumu tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olmasını ve güçlü bir donanmaya sahip
olmasını sağlamıştır. Kent Roma Dönemi’nde bir Roma kolonisi olarak yeniden inşa edilmiştir.

Ha. 4 Korinthos’un yerini gösteren harita.
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(http://www.whitman.edu/theatre/theatretour/corinth/maps/corinth.map.jpg

Korinthos’un ilk sikkeleri MÖ 6. yy ortalarında basılmıştır. Korinthos sikkeleri tıpkı
Aigina ve Atina’da olduğu gibi üzerindeki tipten dolayı poloi (=taylar) adını almıştı. Ön yüzde
Pegasos (kanatlı at) ve kentin adının ilk harfi vardır. Bu betim, Bellerophon tarafından
Pegasus’un bu kentte evcilleştirilmesini simgelemektedir. Arka yüzde ise kare incus
bulunmaktadır. MÖ 6. Yy sonlarında arka yüzde kare incus’un içinde Athena başı kullanılmaya
başlamıştır.

Res. 45 Korinhos. Stater. Gümüş. Yak. MÖ. 520.
(A. Tkalec AG, Auction February 2001, Lot 93)

Res. 46 Korinthos. Stater. Gümüş. Yak. 510-480.
(Auktionshaus H.D. Rauch GmbH, Mail Bid Sale, Lot 203)

4.4. Khalkidike Yarımadasında sikke basan kentler
Khalkidike yarımadasında (bugünkü Halkidiki) Skione, Akanthos ve Potidaia gibi
kentler, MÖ 6. yy’ın son çeyreğinde sikke basmaya başlamıştır. Skione’nin gümüş sikkelerinin
ön yüzünde kahraman Protosilaos’un başı yer alır. Protosilaos’un miğferinin sorgucu boyunca
kahramanın adı yazılıdır. Arka yüzde ise bir geminin arka kısmı betimlenmiştir. Mitolojiye göre
Protosilaos, Troia Savaşına katılan Thesselialı bir prenstir. Troia sahiline ilk bayan kişi olarak
bilinmektedir. Sikkenin arka yüzünde yer alan gemi betimi işte bu olayla ilgili seçilmiş
olmalıdır. Efsaneye göre, Protosilaos Troia Savaşı dönüşünde Skione kentini kurmuştur.

Ha. 5 Khalkidike Yarımadasını gösteren harita.
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Chalcidice.jpg)
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Res. 47 Skione. Tetradrahmi. MÖ. 500-480. (Gerhardt Hirsch Nachfolger, Auction 287, Lot 1329)

MÖ 7. Yy’da bir Andros kolonisi olarak kurulan Akanthos’un MÖ 5. Yy’da basılan
tetradrahmilerinde ön yüzde bir boğayı yakalamış aslan betimi, arka yüzünde dörde bölünmüş
kare incus vardır. Herodotos’tan (VII.125), Pers kralı Kserkses’in develerine Akanthos’tan
Therme’ye yürüyüşü sırasında aslanların saldırdığı öğrenilmektedir. Nestos nehrinin
batısındaki tüm kuzey bölgelerinin aslanlar ve büyük boynuzlu boğalarla dolu olduğunu söyler.
Bu sikke tipi bununla ilişkili olabileceği gibi doğu etkili bir betimleme olduğu da söylenebilir.

Res. 47.a Akanthos. Tetradrahmi. MÖ 5. Yy
( http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=1284605|2734|77|277752cdd7aa3714b803ade4
a2591cb9)

Bölge’nin diğer erken yerleşimi, bir Korinthos kolonisi olarak kurulan Potidaia kenti de MÖ
500 civarında ilk sikkelerini basmıştı. Potidaia tetradrahmilerinde ön yüzde elinde tridenti ile
Poseiodon Hippios, arka yüzünde kareincus yer alır. Kentin adı deniz tanrısı Poseidon’dan
gelmektedir. Herodotos’tan da kentte bir Poseidon tapınağı olduğu bilinmektedir. Sikkeler
üzerindeki bu tip de kentin kutsal tanrısının betimidir.

Res. 47.b Potidaia. Tetradrahmi. MÖ 5. Yy
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=1044729|2038|84|7fd3a6f1f858fc53dd4ac7967e
b8757f)

4.5. Abdera
Hellas’ın Trakya bölgesi kentlerinden biri olan ve Thasos adasının tam karşısında yer
alan Abdera (bugünkü Ksanti/İskece), Ionia kenti Teos’un bir kolonisidir. MÖ 6. Yy’ın sonunda
basmaya başladığı sikkelerinin ön yüzünde grifon betimi, arka yüzde ise dörde bölünmüş incus
yer almaktadır. Teos’un sikkeleri üzerinde de grifon betimi kullanılır. Bu durum anakent-koloni
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arasındaki yakın ilişki ve bağları göstermesi bakımından önemlidir. Abdera kenti MÖ 6. Yy’da
Yunanistan’da en ağır sikkeleri basmıştır. İlk gümüş sikke serileri 30 gr. ağırlığındaki
oktadrahmilerdir (=8 drahmi).

Ha. 5Abdera, Klazomenai ve Teos’un yerini gösteren harita.
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Abdera_location.jpg)

Res. 48Abdera. Tetradrahmi. Gümüş.
Res. 49 Teos.
Stater. Gümüş. MÖ. yak 478-449.
MÖ. yak 470.
(Ira & Larry Goldberg Coins & Collections, Auction 85
(Numismatik Lanz München, Auction 159, Lot 131)
Lot 3042)
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Uygulamalar
Bu bölümde öğrenci, Yunanistan’da Arkaik-Klasik Dönem’de basılan sikkelerin fotoğrafları
üzerinden betim ve lejandlara dikkat etmelidir. Anlatılan kentlerin yeri harita üzerinde
incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Arkaik-Klasik Dönem Yunanistan’ın sikke basan kentlerini ve sikkelerinin kendine
has özelliklerini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Arkaik Klasik Dönemlerde Hellas’ta (Yunanistan) sikke basan kentlerden
bazılarını ele alarak sikke basım geleneklerinin ayrıntılarını öğrendik.
Hellas’ta ilk sikkeler Aigina adasında gümüşten basılmıştır. MÖ 6. yy’ın ortalarından
itibaren sikke basmaya başlayan kentin sikkeleri üzerindeki betimden dolayı Antik Çağ’da
khelonai=kaplumbağalar adıyla anılmıştır. Sikkelerin ön yüzünde deniz kaplumbağası, arka
yüzde ise çapraz hatlarla bölünmüş kare incus yer almaktadır.
MÖ 6. Yy’ın ortalarından itibaren gümüş sikke basmaya başlayan Atina’nın ünlü
baykuşlu sikke serilerinden önce “wappenmünzen” adı verilen armalı sikkeler basılmıştır. Bu
sikkelerin ön yüzlerinde bulunan baykuş, triskeles, at protomu, tekerlek, astragalos, Gorgon
başı gibi betimler bulunur.
Korinthos’un ilk sikkeleri MÖ 6. yy ortalarında basılmıştır. Korinthos sikkeleri tıpkı
Aigina ve Atina’da olduğu gibi üzerindeki tipten dolayı poloi (=taylar) adını almıştı. Ön yüzde
Pegasos (kanatlı at) ve kentin adının ilk harfi vardır.
Khalkidike yarımadasında bulunan Skione kenti, MÖ 6. Yy’ın son çeyreğinde sikke
basmaya başlamıştır. Gümüş sikkelerinin ön yüzünde kahraman Protosilaos’un başı yer alır.
Efsaneye göre, Protosilaos Troia Savaşı dönüşünde Skione kentini kurmuştur.
Hellas’ın Trakya bölgesi kentlerinden Abdera bir Teos (Ionia) kolonisidir. MÖ 6. Yy’ın
sonunda basmaya başladığı sikkelerinin ön yüzünde yer alan grifon betimi, ana kent Teos’un
sikkeleri üzerinde de görülür. Bu durum anakent-koloni arasındaki yakın ilişki ve bağları
göstermesi bakımından önemlidir. Abdera kenti MÖ 6. Yy’da Yunanistan’da en ağır sikkeleri
basmıştır. İlk gümüş sikke serileri 30 gr. ağırlığındaki oktadrahmilerdir (=8 drahmi).
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Bölüm Soruları
1-) Yunanistan’daen erken sikke basan kent-devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Khalkis
B-) Atina
C-) Akanthos
D-) Korinthos
E-) Aigina
2-) Aşağıdaki sikke hangi kente aittir ?

A-) Khalkis
B-) Atina
C-) Thasos
D-) Korinthos
E-) Aigina
3-) Korinthos sikkelerinin ön yüzünde hangi betim vardır ?
A-) pegasos (Kanatlı at)
B-) baykuş
C-) kablumbağa
D-) aslan
E-) gemi

4-) Atina’nın MÖ 6. Yüzyıl ortalarından itibaren basmaya başladığı ilk sikke serilerine ne ad
verilir ?
A-) konuşan tip
B-) stater
C-) drahmi
D-) wappenmünzen
E-) kontrmark

5-) Troia Savaşı ile bağlantılı sikke tipi kullanan kent aşağıdakilerden hangisidir ?
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A-) Khalkis
B-) Atina
C-) Skione
D-) Korinthos
E-) Aigina
6-) Aşağıdakilerden hangisi wappenmünzen serilerde görülen betimlerden biri değildir ?
A-) astragalos
B-) Gorgon başı
C-) tekerlek
D-) Zeus
E-) triskeles
7-) Atina sikkelerinde görülen baykuş hangi tanrı/tanrıçanın kutsal hayvanıdır ?
A-) Athena
B-) Apollon
C-) Poseidon
D-) Zeus
E-) Artemis
8-) Aşağıdaki sikke hangi kente aittir ?

A-) Potidaia
B-) Atina
C-) Skione
D-) Korinthos
E-) Aigina
9-) glaukes’in kelime anlamı nedir ?
A-) taylar
B-) kaplumbağalar
C-) aslanlar
D-) gemiler
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E-) baykuşlar
10-) MÖ 6. Yy’da Yunanistan’a en ağır sikkeyi hangi kent basmıştır ?
A-) Atina
B-) Abdera
C-) Korinthos
D-) Aigina
E-) Skione

CEVAPLAR:1-) E; 2-) B; 3-) A; 4-) D; 5-) C; 6-) D; 7-) A; 8-) E; 9-) E; 10-) B
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5. ARKAİK VE KLASİK DÖNEM’DE SİKKELER: MEGALE HELLAS /
MAGNA GRAECIA VE KUZEY AFRİKA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.Arkaik ve Klasik Dönem’de Sikkeler : Magna Graecia
5.1.Güney İtalya
5.2.Sicilya
5.3. Kuzey Afrika
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Güney İtalya ve Sicilya’daki önemli Yunan kolonileri hangileridir? Sikkelerinde
hangi tipler görülür ?
2-) Niçin Güney İtalya ve Sicilya’ya ironik olarak Megale Hellas / Magna Graecia adı
verilmiştir?
3-) Sadece Güney İtalya ve Sicilya kentleri sikkelerinde görülen sikke basma tekniği
hangisidir?
4-) Hangi kentlerin sikkelerinde yörede yetişen bitkilerin betimleri kullanılmıştır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Güney İtalya ve Sicilya’daki Sözkonusu
kentlerin Metindeki örnek sikkelerin
Yunan kolonileri ile Kuzey sikkelerini
genel üslubunu,
tipini,
basım
Afrika’daki Kyrene kentinin özellikleriyle öğrenmek
tekniklerini kavrayabilmek
ilk sikkeleri ve sikke tipleri
için incelemek
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Sikke, numismatik, İtalya, Arkaik Çağ, Klasik Çağ, Sicilya, Magna Graecia, Megale Hellas,
Kuzey Afrika, Kyrene
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Giriş
Bu bölümde Antik Çağ’da Megale Hellas / Magna Graecia olarak bilinen Güney İtalya
ve Sicilya kentlerinin en erken sikkeleri ile Kuzey Afrika’daki Kyrene kentinin sikkeleri
örneklerle ele alınacaktır.
Yunan kolonizasyon faaliyetleri sonucunda Güney İtalya ve Sicilya’da MÖ 8. yüzyıldan
itibaren çok sayıda koloni kenti kurulmuştur. Bir kentin halkının kendi sınırları dışında elverişli
topraklarda tarımsal ve ticaret faaliyetleri için yerleşmelerine kolonizasyon adı verilir. Eski
Yunan kolonileri daha çok ana kentlerden uzak, denizaşırı yerlerde kurulmuştur. Yunanlara
koloni kurmak için en zazip görünen yerler Güney İtalya ve Sicilya idi. Buralarda öyle çok
koloni kurulmuştu ki burası, “Büyük Yunanistan” anlamında Yunanca Megale Hellas (Latince:
Magna Graecia) olarak anılmaya başlanmıştır. İtalya’daki en eski koloni Kyme; Sicilya’daki en
eski koloni ise Naksos’tur. Kuzey Afrika’da da Yunan kolonistler tarafından Kyrene kenti
kurulmuştu. Bu Yunan kolonisi kentlerin bastırdıkları sikkelerden bazı örnekler aşağıda
görülecektir.

Ha. 5 Güney İtalya ve Sicilia (Megale Hellas-Magna Graecia) Haritası.
(http://tjbuggey.ancients.info/maggrecia.html)
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5.1. Güney İtalya
İtalya’nın güneyinde sikke basımı MÖ 6. yy’ın ikinci yarısında başlamıştı. Sybaris,
Kroton ve Metapontion kentleri Peloponnesos’tan gelen Akhalar tarafından kurulmuşlardı. Söz
konusu bu Akha kolonileri kendilerine özgü bir tarzda sikke basıp tedavüle sokmuşlardı. Sikke
pulu çağdaş örneklerine göre daha ince ve yuvarlak formdaydı. Ön ve arka yüz tipleri birbirinin
aynısı idi fakat tip bir yüzde normal, kabartma (rölyef) şeklinde iken diğer yüzde incus
(konkav/intaglio) şeklinde yer alıyordu. Bu teknikle basılan sikkelere nummi incusi
denmektedir. Aynı tipin sikkenin bir yüzünde dışbükey, bir yüzünde içbükey olarak darp
edilmesi sadece bu bölgeye özgü bir uygulamadır. Bu tekniğin MÖ 530’da memleketi
Samos’tan Kroton’a göç eden ve ünlü filozof ve matematikçi Pythagoras (Pisagor) tarafından
bulunduğu öne sürülen görüşlerdendir.
Taranto Körfezinde yer alan kentlerden Sybaris’in ilk sikkelerinde ayakta duran bir boğa
betimi görülür. Sikkenin üzerinde kentin adının ilk iki harfi yer almaktadır.

Res. 50 Sybaris. Gümüş. MÖ. yak 550-510. (Numismatica Ars Classica, Auction 82, Lot 75)

Kroton kentinin sikkelerinde ise üç ayaklı kazan (tripod) betimlenmiştir. Kentin adının
ilk üç harfi sikke üzerinde görülmektedir.

Res. 51 Kroton. Gümüş. MÖ. yak 525-500. (Hess-Divo AG, Auction 328, Lot 9)

Bir diğer Akha kolonisi Metapontion kentinin erken sikkeleri üzerinde bir buğday
başağı ve kentin adına işaret eden  lejandı bulunmaktadır.
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Res. 52 Metapontion. Gümüş. MÖ. yak 470-440. (ArtCoins Roma, Auction 16, Lot 43)

Güney İtalya kentlerinden Poseidonia kenti sikkelerinde ise kente adını veren deniz tanrısı
Poseidon’un betimi yer almaktadır. Sikke lejandı olarak kentin adının ilk üç harfi ()
yazılıdır.

Res. 53 Poseidonia. Gümüş. MÖ. yak 530-500. (Classical Numismatic Group, Triton XVIII, Lot 326)

Güney İtalya’nın en büyük kentlerinden biri olan Taras (Tarentum) kenti bir Sparta
kolonisi olarak kurulmuştur. MÖ 6. yy sonunda bastırdığı staterlerinde incus tekniği
kullanılmıştır. Bu ilk sikkeler üzerinde, yere çömelmiş bir elinde çiçek bir elinde lir tutan Sparta
tanrısı Hyakinthos betimi kullanılmıştır. Kent, MÖ 5. yy’dan itibaren incus tekniğini terk etmiş,
sikke tipinde de değişikliğe gidilmiştir. Sikkeler üzerinde kentin kurucusu Phalantos veya
Poseidon’un oğlu Taras olduğu düşünülen yunus üzerinde genç erkek figürü betimlenmiştir.

Res. 54 Taras. Gümüş. MÖ. 6. yy sonu
(http://www.magnagraecia.nl/coins/Calabria_map
/Taras_map/descrTar_0071.html)

Res. 55 Taras. MÖ. yak. 390-385.
(Nomos AG , obolos 2, Lot 21)
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5.2. Sicilya
Sicilya’da ilk sikkeler Naksos, Zankle, Himera ve Selinos kentleri tarafından
basılmıştır. Bunlar arasında sadece Zankle’nin sikkelerinde bir süre incus tekniğinin
kullanıldığı görülmektedir. Zankle’nin sikkelerinin ön yüzünde kentin orak şeklinde limanı ve
içinde bir yunus betimi yer almaktadır.

Res. 56 Zankle. Gümüş. MÖ. yak. 520-493. (Auktionhaus H. D. R. Rauch GmbH, Auction 96, Lot 22)

Sicilya’nın güneybatı kıyısında yer alan Selinos, Klasik dönemde önemli bir kentdevleti haline gelmiştir. Kentin adı, Yunanca Selinon bitkisinden gelmektedir. Bir tür yabani
maydanoz/kereviz olan bu bitki bu bölgede çokça yetişmekte olduğu için kente de adını vermiş
ve sikkeler üzerinde de tasviri kullanılmıştır. Batı dillerinde kereviz için kullanılan celery (ing.),
céleri (fr.), Sellerie (alm.) kelimelerinin kökenini de Yunanca Selinon sözcüğü oluşturmaktadır.

Res. 57 Selinos. Gümüş. MÖ. yak 540-515.
(Roma Numismatics Ltd, E Sale 18, Lot 90)

Res. 58 Selinos. Gümüş. MÖ. yak. 515-470
(Roma Numismatics Ltd, E Sale 8, Lot 84)

Sicilya’daki Yunan kolonilerinden Syrakusai kentini Korinthoslular kurmuştur.
Türkçe’de Arşimet olarak bilinen ünlü matematikçi Arkhimedes Syrakusailıdır. Syrakusai ilk
sikkelerini MÖ 6. Yy sonunda tetradrahmi biriminde basmıştır. Sikkelerinin ön yüzünde dört
atlı bir araba (quadriga), arka yüzünde ise Arethusa betimi kullanılmıştır. MÖ 5. Yy sikke
serilerinde Arethusa’nın başını çevreleyen yunuslar görülür.

Res. 59 Syrakusai. Gümüş. MÖ. 478-467.
(cgb.fr, Mail Bid Sale 45, Lot 30)

Res. 60 Syrakusai’lı Arkhimedes
(http://totallyhistory.com/archimedes/)
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5.3. Kuzey Afrika
Afrika’nın kuzeyinde Thera adasından gelen kolonistler MÖ 7. Yy’da Kyrene kentini
kurmuşlardır. Bugün Libya’da yer alan ve Antik Çağ’daoldukça zengin ve büyük bir kent olan
Kyrene’nin ilk sikkeleri MÖ 6. yy ortalarında basılmıştır. Kyrene’nin sikkeleri üzerinde de
sadece bu bölgede yetişen “silphion” bitkisi betim kullanılmıştır. Bu bitki Antik Çağ’da tıpta
kullanılmaktaydı ve Kyrene’nin ekonomisi için değerli bir ithalat maddesiydi.

Res. 61 Kyrene. Gümüş. MÖ. yak. 460.
(Pecunem, Gitbut&Naumann, Auction 33, Lot 278)
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Uygulamalar
Bu bölümde öğrenci Güney İtalya, Sicilya ve Kuzey Afrika kentlerinin yerlerini harita üzerinde
incelemelidir. Söz konusu bölgelerde Arkaik ve Klasik Dönemde sikke basan kentlerin
sikkeleri resimler üzerinden gözden geçirilmelidir.
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Uygulama Soruları
İtalya’daki Yunan kolonilerini ve erken sikkelerini öğrendiniz mi?
Kuzey Afrika’da bulunan Kyrene kentinin sikkeleri üzerindeki yer alan bitkiyi
öğrendiniz mi ?

94

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Antik Çağ’da Megale Hellas / Magna Graecia olarak bilinen Güney İtalya
ve Sicilya kentlerinin en erken sikkeleri ile Kuzey Afrika’daki Kyrene kentinin sikkelerini
öğrendik.
Yunan kolonizasyon faaliyetleri sonucunda Güney İtalya ve Sicilya’da MÖ 8. yüzyıldan
itibaren çok sayıda koloni kenti kurulduğunu ve kolonilerin çokluğundan dolayı buraya “Büyük
Yunanistan” anlamında Yunanca Megale Hellas (Latince: Magna Graecia) adı verildiğini
öğrendik.
Güney İtalya ve Sicilya’da Arkaik ve Klasik Dönem’de sikke basan her kente
değinilmemiş, sadece önemli kentlerin örneklerine yer verilmiştir. İtalya’nın güneyinde sikke
basımı MÖ 6. yy’ın ikinci yarısında başlamıştı. Sybaris, Kroton ve Metapontion gibi Akhalı
kolonistlerin kurduğu kentler özgü bir tarzda sikke basıp tedavüle sokmuşlardı. Sikke pulu
çağdaş örneklerine göre daha ince ve yuvarlak formdaydı. Ön ve arka yüz tipleri birbirinin
aynısı idi fakat tip bir yüzde normal, kabartma (rölyef) şeklinde iken diğer yüzde incus
(konkav/intaglio) şeklinde yer alıyordu. Bu teknikle basılan sikkelere nummi incusi
denmektedir. Güney İtalya’daki Poseidonia ve Taras kentlerinin sikkeleri üzerinde de
durulmuştur.
Sicilya’da ise ilk sikkeler Naksos, Zankle, Himera ve Selinos kentleri tarafından
basılmıştır.Zankle, Selinos ve Syrakusai sikkeleri fotoğraflar eşliğinde ayrıntılı olarak ele
alınmıştır.
Son olarak da Kuzey Afrika’da bugünkü Libya’da bulunan Kyrene kentinin sikke
serileri ve sikkeleri üzerinde kullandığı yöresel zenginliği silphion bitkisinden bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-) Megale Hellas / Magna Graecia hangi bölgeye verilen bir isimdir ?
A-) Peloponnesos
B-) Girit
C-) Güney İtalya ve Sicilya
D-) Attika
E-) Kuzey Afrika
2-) Güney İtalya ve Sicilya’da kullanılan bir yüz kabartma (rölyef) diğer yüz çukur
(intaglio/konkav) teknikte basılan sikkelere ne ad verilir ?
A-) nummi incusi
B-) quadratum incusum
C-) kontrmark
D-) punchmark
E-) denarius
3-) Aşağıdaki kentlerden hangisiintaglio tekniği ile sikke basan kentlerden biri değildir?
A-) Sybaris
B-) Kroton
C-) Metapontion
D-) Selinos
E-) Poseidonia
4-) Taranto Körfezinde yer alan kentlerden Sybaris’in ilk sikke serileri üzerinde hangi
tip vardır ?
A-) boğa
B-) tripod
C-) yunus
D-) Zeus
E-) Poseidon
5-) Aşağıdaki sikke hangi kente aittir ?

A-) Sybaris
B-) Zankle
C-) Metapontion
D-) Kyrene
E-) Poseidonia
6-) Poseidonia kentinin sikkelerinde hangi tanrının betimi yer almaktadır ?

96

A-) Zeus
B-) Ares
C-) Apollon
D-) Poseidon
E-) Helios
7-) Batı dillerinde kereviz sözcüğünün kökeni olan bitki hangi kentin sikkelerinde
görülmektedir ?
A-) Kyrene
B-) Selinos
C-) Zankle
D-) Metapontion
E-) Syrakusai
8-) Kyrene kentinin sikkeleri üzerinde görülen Antik Çağ’da tıpta ve yemek
yapımında kullanılan bitki aşağıdakilerden hangisidir ?
A-) selinon
B-) rodes
C-) zeytin
D-) buğday
E-) silphium
9-) Aşağıdaki kentlerden hangisinin sikkeleri üzerinde kentin limanı betimlenmiştir?
A-) Zankle
B-) Metapontion
C-) Syrakusai
D-) Kroton
E-) Sybaris
10-) Aşağıdaki sikke hangi kente aittir ?

A-) Metapontion
B-) Syrakusai
C-) Kroton
D-) Kyrene
E-) Taras
CEVAPLAR: 1-) C; 2-) A; 3-) D; 4-) A; 5-) C; 6-) D; 7-) B; 8-) E; 9-) A; 10-) B
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6. ARKAİK VE KLASİK DÖNEM’DE SİKKELER: ANADOLU 1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Arkaik ve Klasik Dönem’de Sikkeler : Anadolu 1
6.1 Troas
6.2Aiolis
6.3 Mysia
6.4 Ionia
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Anadolu’nun kuzeybatısında yer alan Troas, Aiolis ve Mysia bölgesi kentlerinin
Arkaik ve Klasik Dönem’de sikke basan kentlerden örnekler veriniz.
2-) Ionia bölgesinin erken dönemlerde sikke basan belli başlı kentleri hangileridir?
3-)Konuşan tipe örnek gösterilebilecek sikke betimleri hangi Ionia kentine aittir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Troas, Aiolis, Mysia, Ionia Söz konusu antik bölgelerin Sikke örneklerini inceleyerek
bölgesi kentlerinin Arkaik ve belli başlı kentlerini seçerek ve
internetten
başka
Klasik Dönem sikkeleri
erken dönem sikkelerini örneklerle karşılaştırarak
genel
özellikleri
ve
örnekleriyle öğrenmek
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Sikke, arkaik, klasik, numismatik, Anadolu, Troas, Aiolis, Mysia, Ionia
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Giriş
Bu bölümden itibaren Anadolu’daki kentlerin Arkaik ve Klasik Dönemlerde
bastırdıkları sikkeler üzerinde durulacaktır. Kentler, Anadolu’nun kuzeybatısından güneye ve
iç bölgelere doğru bölge bölge ele alınacaktır. Her bölgenin erken dönemde sikke basan
kentlerinden örnekler verilecektir. Bu bölümde Batı Anadolu bölgelerinden Troas, Aiolis,
Mysia ve Ionia bölgelerindeki kentlerin Arkaik ve Klasik Dönem sikke örnekleri ele alınacaktır.
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6.1. Troas
Anadolu’nun kuzeybatı köşesinde yer alan Troas bölgesinin en önemli kentleri deniz
kıyısındadır. Hellespontos’a (Çanakkale Boğazı) hakim konumundan dolayı tarih boyunca
stratejik öneme sahip olmuş bir bölgedir. Bölgede Arkaik ve Klasik Dönemlerde sikke basan
çok sayıda kent vardır. Bunlardan belli başlıları burada ele alınacaktır.

Ha. 6 Antik Troas bölgesi haritası.
(http://www.freeenglishsite.com/world/jpgs/troy_TroasMap.htm)

Bugün Aydos/Nara burnuna lokalize edilen Abydos kenti, bir Miletos kolonisi olarak
kurulmuştur. Antik Çağ’ın Hero ve Leandros arasındaki efsanevi aşk hikayesi Abydos’ta
geçmiştir. Efsaneye göre, Abydoslu genç Leandros karşı kıyıda yaşayan sevgilisi rahibe
Hero’ya kavuşmak için boğazı yüzerek geçiyordu. Leandros rüzgarlı ve fırtınalı bir gecede
meşalenin ışığı söndüğünden boğazın azgın sularına kapılıp can vermiştir. Bu sahne Abydos’un
Roma İmparatorluk dönemi sikkeleri üzerinde de betimlenmiştir (Bkz 11 Bölüm).
Abydos ilk sikkelerini MÖ 5. Yüzyılın ilk yarısında basmıştır. Ön yüzde kartal, arka
yüzde ise kare incus içinde Gorgon başı vardır. Lejand olarak ABY şeklinde kısaltma veya
 şeklinde kentin ethnikonu bulunur.

Res. 62 Abydos. Gümüş. MÖ. yak. 480-450.
(Classical Numismatic Group, Electronic Auction 342, Lot 263)

MÖ 4. yy gümüş sikkelerinde ise ön yüzde Apollon başı arka yüzde yuvarlak incus
içinde kartal betimi görülür. Lejant olarak kentin adına işaret eden kısaltma ABY ve magistrat
isimleri görülür.
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Res. 63 Abydos. Gümüş. MÖ. 4. yy.
(Gorny&Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 229, Lot 1330)

Edremit Körfezi’nin kuzeyinde yer alan Antandros (bugünkü Altınoluk) kenti MÖ 5.-4.
yylarda gümüş sikkeler bastırmıştır. Ön yüzde Artemis başı, arka yüzde ise kare incus içinde
keçi betimi bulunur. Sikke lejandı ANTAN şeklindedir.

Res. 64 Antandros. Gümüş. MÖ 5. Yy sonu- 4. yy başı.
(Numismatica Ars Classica, Auction 82, Lot 159)

Bir başka Troas bölgesi kenti Assos (bugünkü Behramkale) hemen karşısındaki Lesbos
kentlerinden Methymna’nın bir kolonisidir. MÖ 5. yy’da gümüş sikkeler basmaya başlamıştır.
Ön yüzde grifon veya Athena başı, arka yüzde ise kare incus içinde aslan başı vardır. Daha
sonraki serilerin arka yüzlerinde Athena’nın arkaik kült heykeli betimlenmeye başlamıştır.
Sikke lejandı olarak  veya  kullanılmıştır.

Res. 65 Assos. Gümüş. MÖ. 5. yy.
(Pecunem, Gitbut&Naumann, Auction 29, Lot 186)
2208)

Res. 66 Assos. MÖ. yak. 400.
(Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 258, Lot

Troas bölgesinin adalarından olan Tenedos’ta (bugünkü Bozcada) sikke basımı MÖ 6.
yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Sikkelerin ön yüzünde biri kadın diğeri erkek ters yönlere
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bakan çift yüzlü bir baş, arka yüzde ise çifte balta betimlenmiştir. Ön yüzdeki çift baş Zeus ve
Hera’ya ya da Philonome ve Tenes adlı iki sevgiliye ait olabilecekleri düşünülmektedir. Çifte
balta ise kentteki Dionysos kütüne işaret ediyor olmalıdır. Arka yüzde ikincil tip olarak üzüm
salkımı ve amphora betimlerine de rastlanmaktadır. Bu semboller de kentin üzüm üretimine ve
şarap ihracatına işaret etmektedir.

Res. 67 Tenedos. Gümüş. MÖ 5. Yy sonu -4. Yy başı.
(Classical Numismatic Group, Auction 94, Lot 477)

Troas bölgesinde Kebren, Dardanos, Gargara, Gergis, Hamaksitos, Lamponeia,
Neandreia, Skepsis, Skamandria, Sigeion, Kolone gibi daha pek çok kent Arkaik ve Klasik
Dönemlerde sikke basmıştır.

6.2. Aiolis
Çanakkale Boğazından güneyde Hermos (Gediz) nehrine dek uzanan bölgeye Antik
Çağ’da Aiolis adı verilmiştir. Aiolis etnik bir isimdir. Boiotia ve Thessalia’dan gelen Aiollerin
buraya yerleşmesinden sonra bu ismi almıştır.

Ha. 6 Antik Aiolis bölgesi haritası. (https://www.cointalk.com/threads/aeolis-kyme.256409/)

Aiolis bölgesinin en erken sikke basan kentlerinden biri Kyme’dir. Bugün İzmir ili
Aliağa ilçesi yakınlarında bulunan Kyme MÖ 6. Yy’da sikke darbına başlasa da atribüsyonu
kesin olarak yapılan sikkeleri MÖ 5.-4. Yüzyıllara aittir. Hem gümüş hem bronzdan basılan
serilerin ön yüzlerinde kartal veya kartal başı; arka yüzlerinde ise rozet, vazo veya at protomu
bulunur. Sikke lejandı kentin adının ilk iki harfi (KY) şeklindedir.
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Res. 68 Kyme. Gümüş. MÖ. 480-450.
250(Pecunem,Gitbut&Neumann, Auction 31, Lot 155)

Res. 69 Kyme. Gümüş MÖ. yak. 350(Pecunem,Gitbut&Neumann, Auction 30, Lot 142)

Bir diğer Aiolis kenti Elaia ise Klasik dönemde ilk sikkeleribi darbetmiştir. MÖ 5.-4.
Yüzyıllarda basılan gümüş ve bronz serilerin ön yüzünde Athena başı, arka yüzünde zeytin dalı
çelengi, bazen buğday tanesi ile betimlenmiştir. Sikke lejandında kentin adı kısaltma formuyla
geçmektedir. ( veya).

Res. 70 Elaia. Gümüş. MÖ. 460-400.
(Gorny&Mosch Giessener Münzhandlung,
Auction 196, Lot 1622)

Res. 71 Elaia. Bronz. MÖ. 340-300.
(Classical Numismatic Group,
Electronic Auction 250, Lot 97)
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6.3. Mysia
Anadolu’nun kuzeybatısında yer alan Mysia bölgesi bugün kabaca Balıkesir, Manisa ve
İzmir’in kuzeyinin kapladığı alana denk gelmektedir.

Ha. 7 Antik Mysia bölgesi haritası (http://www.ancientmoney.org/east/lesbos-mysia_map.html)

Mysia’nın en erken sikke basan kenti Kyzikos’tur. Propontis’in (Marmara Denizi)
güney kıyısnda yer alan Kyzikos (bugünkü Erdek) MÖ 6. Yüzylın ortalarında elektron sikke
darbına başlamış ve MÖ 4. yy’a değin sürdürmüştür. Antik Çağ’da Kyzikene staterleri olarak
bilinen Kyzikos’un elektron staterlerinin ön yüzünde tanrı ve tanrıçalar, Gorgon başı, satyr gibi
çok çeşitli tipler, arka yüzlerinde ise kare incus (quadratum incusum) bulunuyordu. Kyzikos
sikkelerinin üzerinde lejand bulunmuyordu. Sikkelerin Kyzikos’a ait oldukları, üzerindeki
kentin simgesi olan ton balığı figüründen anlaşılmaktaydı.

Res. 72 Kyzikos. Elektron. MÖ. 500-450.
(Classical Numismatic Group,
Electronic Auction 354, Lot 143)

Res. 73 Kyzikos. Elektron. MÖ. 500-450.
(Classical Numismatic Group,
Electronic Auction 289, Lot 97)
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Res. 74 Kyzikos. Elektron. MÖ. 500-450.
Lanz München,
Electronic Auction 289, Lot 97)

(Numismatik
Res. 75 Kyzikos. Elektron. MÖ. 500-450.
(Roma Numismatic Ltd, Auction 3, Lot 255)

Mysia’nın en önemli kentlerinden biri olan Pergamon’un (bugünkü Bergama) yıldızı
asıl olarak Hellenistik Dönem’den itibaren parlamıştır. Pergamon kenti MÖ 5. yy sonunda
bronz ve gümüş sikkeler basmaya başlamıştır. Ön yüzde Apollon başı, arka yüzde ise boğa başı,
yaban domuzu başı gibi tipler kullanılmıştır. Sikkeler üzerinde kentin adı kısaltılmış formuyla
kullanılmıştır. ( veya )

Res. 76 Pergamon. Gümüş. MÖ. yak. 420
(Gorny&Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 212, Lot 1721)

Mysia kentlerinden Miletopolis (Melde), Pitane (Çandarlı) ve Plakia’nın MÖ 4. yy’da
bronz sikkeler bastırdıkları bilinmektedir.

Res. 77 Pitane. Gümüş. MÖ. 4-3. yy.
(Pecunem, Gitbud&Naumann, Auction 26, Lot 188)

Res. 78 Plakia. Bronz. MÖ. 4. yy.
(Classical Numismatic Group,
Electronic Auction 350, Lot 202)
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6.4. Ionia
Bölgede Karanlık Çağ’da (Myken Uygarlığı’nın çöküşü sonrası) Yunanistan’dan
gelenlerce kentler kurulmuştur. Bu kentler kısa sürede gelişip zenginleşmişlerdir. Öylesine
gelişmişlerdir ki kendileri de Akdeniz dünyasının çeşitli bölgelerinde koloniler kurmuşlardır.
Herodotos 12 Ionia kentinin biraraya gelerek kurduğu Panionion adlı bir birlikten söz eder. Bu
birliğe dahil olan kentler şunlardır: Miletos, Myus, Priene, Ephesos, Kolophon, Teos,Lebedos,
Erythrai, Klazomenai, Phokaia, Samos ve Khios. Daha sonra 13. Kent olarak Smyrna da dahil
olmuştur.

Ha. 8 Antik Ionia bölgesi haritası. (http://sites.davidson.edu/csa/wp-content/uploads/2013/04/ionia-map.jpg)

Ionia Bölgesi’nde sikke darbı MÖ 7. Yüzyılın son çeyreğinde başlamıştır. Elektron
sikke basan kentler arasında Ephesos, Miletos, Phokaia, Erythrai, Klazomenai, Khios ve Samos
sayılabilir.
Bölgenin en önemli ve ünlü kenti kuşkusuz Ephesos’tur. Dünyanın yedi harikasından
biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı Ephesos’tadır. Kentin ön yüzünde arı, arka yüzünde
incus bulunan ilk sikke serileri MÖ 650 civarında başlatılır. Ephesos’un Arkaik Dönem
sikkeleri arının işleniş üslubuna göre gruplara ayrılarak ele alınır, tarihlendirilir.
Arı betimi Ephesos’un bir simgesidir. En erken sikkelerinden Roma İmparatorluk
dönemi sikkelerine değin bu tipin kullanıldığı görülmektedir. MÖ 5. Yy ortalarından itibaren
gümüş tetradrahmilerin ön yüzünde arı, arka yüzünde incus görülmektedir. Lejand olarak kentin
adının ilk iki harfi
kullanılmıştır.
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Res. 79 Ephesos. Gümüş. MÖ. 480-450.
(Dr. Busso Peus Nachfolger, Auction 401, Lot 361)

Arının neyi simgelediği kentin tarihindeki bazı olaylara bakılarak anlaşılabilir. Roma
İmparatorluk Dönemi’nde yaşamış olan Philostratos, Ephesos’u kolonize eden Atinalılara
Apollon’un yönlendirmesiyle arı kılığındaki Musaların (ilham perileri) kılavuzluk ettiğini
anlatır. Meles’in sularının geldikleri yerdeki ırmakların sularından daha tatlı olması, arı
kılığındaki Musaları çok mutlu etmiştir. Ayrıca Ephesos’un tanrıçası Artemis’in rahibelerinin
de “melissai” arılarak olarak adlandırıldığı bilinmektedir.
MÖ 4. yy’dan itibaren ise arka yüzdeki incus yerine geyik betimi kullanılmaya
başlamıştır. Kentin adına işaret eden lejand ön yüzde yer alırken, arka yüzde magistrat isimleri
bulunur.

Res. 80 Ephesos. Gümüş. MÖ. 390-325.
(Classical Numismatic Group, Electronic Auction Auction 351, Lot 271)

Miletos kenti MÖ 7.yy sonlarında sikke darbına başlamıştır. En erken elektron serilerinin ön
yüzünde başını geriye çevirmiş aslan, arka yüzünde içinde keçi, fok ve rozet bulunan üç incus
yer alır. Başını geriye çevirmiş aslan betimi Miletos sikkelerinde en sık görülen tiptir. Kentin
adeta bir simgesi haline gelen bu tip hem elektron hem gümüş hem de bronz sikkelerinde
kullanılmıştır.

Res. 81 Miletos. Elektron. M.Ö. 7. yy. sonu. (İ.Ü. Klasik Arkeoloji ABD Dia Arşivi)
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Res. 82 Miletos. Gümüş. MÖ. 340-325.
(Pecunem, Gitbut&Neumann, Auction 34, Lot 336)

Bölgenin kuzeyinde yer alan Phokaia kenti (Foça) MÖ 7. yy sonlarında elektron sikkeler
darbetmiştir. Phokaia ağırlık sisteminde bastığı sikkelerin ön yüzünde fok, arka yüzünde ise
incus vardır. Fok betiminden dolayı burada konuşan tip sözkonusudur. Fok (Eski Yunanca
Phoke) kentin adı ile özdeştir. Üzerinde yazı olmasa dahi fok betimi sikkeyi adeta konuşturur
ve Phokaia’ta ait olduğunu söyler.

Res. 83 Phokaia. Gümüş. MÖ. 6. yy.
(Pecunem, Gitbut&Neumann, Auction 34, Lot 336)

Phokaia MÖ 6. yy’ın ikinci yarısından itibaren bir dizi elektron hekte basmıştır. Arka
yüzlerinde incus olan bu sikkelerin ön yüzlerinde tanrı/tanrıça büstleri yer alır.

Res. 84 Phokaia. Elektron. MÖ. 5. yy.
(Classical Numismatic Group,
Electronic Auction 357, Lot 122)

Res. 85 Phokaia. Elektron. MÖ. 5. yy.
(Classical Numismatic Group,
Electronic Auction 357, Lot 121)
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Erken dönem sikke basan Ionia kentlerine verilecek bir diğer örnek ise Klazomenai’dır
(Urla). MÖ 6. yy’da bastırdığı elektron sikkelerin ön yüzünde kanatlı yabandomuzu, arka
yüzünde dört parçalı kare incus bulunur.

Res. 86Klazomenai. MÖ. 6. yy.
(Nomos AG, Auction 9, Lot 151)

MÖ 4. yy Attika sisteminde bastırdığı gümüş tetradrahmilerin ön yüzünde cepheden
Apollon başı, arka yüzde kuğu betimlenmiştir. Klazomenai’ın bazı tetradrahmilerinde
“Theodotos yaptı” şeklinde bir sanatçı imzası tesbit edilmiştir. Bronz serilerin ön yüzünde
Athena başı, arka yüzde ise koç betimi kullanılmıştır.

Res. 87 Klazomenai. Gümüş. MÖ. 387-360.
(Dr. Busso Peus Nachfolger, Auction 412, Lot 99)

Res. 88Klazomenai. Bronz. MÖ. 350-300.
(Münzen&Medallien Deutschland GmbH,
Auction 42, Lot 77)

Ionia bölgesine dahil olan adalardan birisi Samos’tur (Sisam). Samos adası filozof ve
matematikçi Pythagoras’ın (Pisagor) memleketidir. MÖ 6. Yy’da hem gümüş hem de elektron
sikkeler basmıştır. Ön yüzde aslan başı postu, arka yüzde ise incus görülür. MÖ 5. yy’da basılan
gümüş tetradrahmilerin ön yüzünde yine aslan başı postu, arka yüzde ise boğa protomu
resmedilmiştir.

114

Res. 89 Samos. Elektron. MÖ. 600-570.
(Numismatica Ars Classica, Auction 84,
Lot 666)

Res. 90 Samos. Gümüş. MÖ. 5. yy. sonu
(Pecunem, Gitbud&Neumann, Auction 33,
(Lot 233)

Samos MÖ 4. yüzyılda bir birliğin üyesi olarak sikkeler bastırmıştır. Birliğe üye kentler
sikkelerin ön yüzünde aynı tipi kullanmışlar, arka yüzde ise her kent kendi tanıtıcı tipini
kullanmışlardır. Ön yüzde yılanlarla boğuşan çocuk Herakles ve harfleri görülür. Bu
kısaltma “müttefiklerin sikkesi” anlamında kullanılmıştır. Samos’ta basılan bu müttefik
sikkesinin arka yüzünde ise aslan başı postu ve kentin adına işaret eden harfleri görülür.

Res. 91Samos. Gümüş. MÖ. 4. yy.
(Leu Numismatik AG, Auction 81, Lot 283)
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Uygulamalar
İnternetten veya numismatik kitaplarından Troas, Aiolis, Mysia ve Ionia bölgesi sikkelerinin
fotoğraflarına bakarak hangi kente ait olduklarını belirlemeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
Troas, Aiolis, Mysia ve Ionia bölgelerinin yerlerini ve belli başlı kentleriniöğrendiniz
mi?
Sözü edilen bölgelerin kentlerine ait sikkelerin en sık kullanılan tiplerini öğrendiniz
mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu’nun kuzeybatı köşesinde yer alan Troas bölgesi Hellespontos’a (Çanakkale
Boğazı) hakim konumundan dolayı tarih boyunca stratejik öneme sahip olmuştır. Bölgede
Arkaik ve Klasik Dönemlerde sikke basan çok sayıda kent vardır. Bunlardan belli başlıları ve
sikke tipleri şunlardır:
Abydos : Kartal / Gorgon başı , Apollon başı/Kartal
Antandros : Artemis başı / Keçi
Assos : Grifon / Aslan başı, Athena başı/Athena kült heykeli
Tenedos : Çift yüzlü baş / Çifte balta
Bu bölümde sikkelerini öğrendiğimiz bir diğer bölge Aiolis’tir. Çanakkale Boğazından
güneyde Hermos (Gediz) nehrine dek uzanan bölgeye Antik Çağ’da burada yaşayan Aiollerden
dolayı Aiolis adı verilmiştir.Aiolis bölgesinin Arkaik ve Klasik dönemlerde sikke basan iki
kenti Kyme ve Elaia’dır.
Kyme : Kartal başı veya kartal / rozet, vazo veya at protomu (atın ön kısmı)
Elaia: Athena başı / Zeytin çelengi (bazen içinde buğday tanesi)
Mysia bölgesinin en erken sikke basan kenti Kyzikos’tur. Antik Çağ’da Kyzikene
staterleri olarak bilinen Kyzikos’un elektron staterleri çok ünlüydü. Bu staterlerin ön yüzünde
tanrı ve tanrıçalar, Gorgon başı, satyr gibi çok çeşitli tipler, arka yüzlerinde ise kare incus
(quadratum incusum) bulunuyordu. Sikkelerde yazı yoktu, Kyzikos’a ait oldukları sikkenin
üzerinde resmedilen kentin simgesi olan ton balığı figüründen anlaşılmaktaydı. Pergamon’un
sikkelerinde ise Apollon başı/ boğa veya yaban domuzu başı betimlenmiştir. Mysia
kentlerinden Miletopolis (Melde), Pitane (Çandarlı) ve Plakia’nın MÖ 4. yy’da bronz sikkeler
bastırdıkları bilinmektedir.
Bu bölümde incelenen son bölge Ionia’dır. Ionia’da çok sayıda kent erken dönemlerden
itibaren sikke basmıştır. Bunlarda bu bölğmde ele alınan belli başlıları şunlardır:
Ephesos : Arı/incus, arı/geyik
Miletos : Başını geriye çevirmiş aslan/incus, Apollon başı / Başını geriye çevirmiş aslan
Phokaia : Fok/incus (konuşan tip), Tanrı/tanrıça başı/incus (elektron hekteler)
Klazomenai : Kanatlı yaban domuzu protomu/incus, Apollon başı/kuğu, Athena
başı/koç
Samos: Aslan başı postu/incus, aslan başı postu/boğa protomu
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Bölüm Soruları
1) Hero ve Leandros öyküsünün geçtiği ve bu efsaneyi Roma İmparatorluk
dönemi sikkelerine yansıtan kent aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Adramytteion
B-) Abydos
C-) Kyzikos
D-) Kyme
E-) Tenedos
2) Aşağıdaki kentlerden hangisi Arkaik ve Klasik Dönem’de sikke basan Troas
kentlerinden biri değildir ?
A-) Antandros
B-) Assos
C-) Tenedos
D-) Elaia
E-) Abydos
3) Aşağıdaki kent-sikke tipi eşleştirmelerinden hangisi konuşan tipe örnektir ?
A-) Phokaia-fok
B-) Ephesos-arı
C-) Miletos-aslan
D-) Abydos-kartal
E-) Klazomenai-yaban domuzu
4-) Elaia kentinin sikkeleri üzerinde kentin adıyla da ilişkili olarak hangi tip
kullanılmıştır?
A-)defne dalı çelenk
B-)Artemis başı
C-) zeytin dalı çelenk
D-)kartal
E-)arı
5-) Pergamon’un ilk sikke serileri üzerinde hangi tip vardır?
A) koç
B-) aslan
C-) kartal
D-) boğa
E-) at
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6- ) Aşağıdaki sikke hangi kente aittir?

A-) Kyme
B-) Ephesos
C-) Elaia
D-) Pergamon
E-) Samos
7-)“Theodotos yaptı” şeklinde sanatçı imzası taşıyan sikkeler hangi kent tarafından
basılmıştır ?
A-) Klazomenai
B-) Kyme
C-) Kyzikos
D-) Miletos
E-) Khios
8-)Antik Çağ’da oldukça ünlenen geniş bir alanda tedavülde olan ve ön yüzlerinde
ikiyüzden fazla tip kullanılan elektron staterler hangi kentte basılmıştır.
A-) Kolonai
B-) Klazomenai
C-) Kyme
D-) Khios
E-) Kyzikos
9-) Assos kenti sikkeleri üzerinde kentte tapınağı da bulunan hangi tanrıça
betimlenmiştir ?
A-) Athena
B-) Artemis
C-) Demeter
D-)Aphrodite
E-) Tykhe
10-) Ephesos kentinin bir simgesi haline gelmiş olan ve kentin her döneminde sikkeleri
üzerinde en çok kullanılan tip hangisidir?
A-) aslan
B-) koç
C-) arı
D-) boğa
E-) at
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CEVAPLAR 1-) B; 2-) D; 3-) A; 4-) C; 5-) D; 6-) C; 7-) A; 8-) E; 9-) A;10-) C
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7. ARKAİK VE KLASİK DÖNEM’DE SİKKELER: ANADOLU 2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1Karia
7.2Lykia
7.3Pamphylia
7.4Pisidia
7.5 Kilikia
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-)Anadolu’nun güneyindeki hangi bölgelerin hangi kentleri Arkaik veya Klasik Dönem’de
sikke basmıştır ?
2-)Karia Bölgesi’nin ve Pamphylia Bölgesi’nin hangi kentlerinin sikkeleri konuşan tipe örnek
gösterilebilir ?
3-) Arka yüzünde triskeles betimi bulunanve yerel bir hanedana ait olduğu bilinen sikkeler
hangi bölgede basılmıştır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Karia, Pamphylia, Pisidia, Söz konusu antik bölgelerin Sikke örneklerini inceleyerek
Kilikia bölgesi kentlerinin belli başlı kentlerini seçerek ve
internetten
başka
Arkaik ve Klasik Dönem erken dönem sikkelerini örneklerle karşılaştırarak
sikkeleri
genel
özellikleri
ve
örnekleriyle öğrenmek
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Karia, Pamphylia, Pisidia, Kilikia, numismatik, sikke, Arkaik, Klasik, bronz, gümüş, elektron,
hekte, stater
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Giriş
Bu bölümde Anadolu kentlerinin Hellenistik Dönem öncesi sikkelerinin tanıtılmasına
bölge bölge devam edilmiştir. Sırasıyla Karia, Pamphylia, Pisidia ve Kilikia bölgesinden
seçilen belli başlı kentlerin sikkeleri örneklerle incelenecektir.
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7.1. Karia

Ha. 9 Karia Haritası. (http://www.travellinkturkey.com/caria.html)

Anadolu’nun güneybatı köşesini kapsayan bölgedir. Karia’nın MÖ 6. yy’dan itibaren
sikke basmaya başlayan kentlerinden biri Knidos’tur. Knidos (bugünkü Datça) Sparta’dan
gelen Dorlarca kurulmuş bir kettir. Dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri’nin
mimarı Sostratos Knidosludur. Ayrıca kent tıp okulu, şarabı ve Aphrodite heykeli ile de
ünlüydü.

Res. 92Knidos Aphroditesi.
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Variants_-_cnidus_aphrodite.jpg)

Res. 93 Knidoslu Sostratos’un eseri İskenderiye Deniz Feneri.
(http://www.ancient-origins.net/sostratus-cnidus)
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Knidos’un ilk gümüş sikke serilerinde ön yüzde aslan protomu arka yüzde ise kare incus
içinde arkaik Aphrodite başı betimlenmiştir. İlk sikkelerini Miletos ağırlık sisteminde basan
Knidos daha sonra Aigina ağırlık sistemini kullanmıştır. Knidos sikkeleri üzerinde çalışmalar
yapan numismat H.A. Cahn kentin sikkelerini kronolojik olarak altı döneme ayırmıştır. MÖ 4.
Yüzyıldan itibaren sikke tiplerinde değişikliğe gidilmiş Aphrodite başı ön yüze geçmiştir. Aslan
betimi arka yüzde kullanılmaya devam etmiştir. Sikkeler üzerinde kentin adı KNI şeklinde
geçmektedir.

Res. 94 Knidos. Gümüş. MÖ. 530-500.
(Heritage World Coin Auction,
NYINC Signature Sale 3037, Lot 30057)

Res. 95 Knidos. Gümüş. MÖ. 350-330.
(Roma Numismatics Ltd, Auction 7, Lot 693)

Karia’nın en ünlü kenti Halikarnassos’tur (Bodrum). Dorlar tarafından kurulan kent,
MÖ 5. yy’da kısa bir dönem gümüş sikke basmıştır. MÖ 4. y’dan itibaren bastırdığı gümüş ve
bronz sikkelerinde ön yüzde Apollon başı arka yüzde kare incus içinde kartal veya ön yüzde
pegasos protomu arka yüzde kare incus içinde keçi protomu gibi tipler kullanılmıştır. Kentin
adı  şeklinde kısaltılmıştır.

Res. 96 Halikarnasos. Gümüş. MÖ. 5. yy.
(Classical Numismatical Group,
Electronic Auction 334, Lot 132)

Res. 97 Halikarnassos. Gümüş. MÖ. yak. 350.
(Numismatica Ars Classica, Auction N, Lot 1338)

Karia açıklarında bulunan Kos adası (bugün Istanköy) tıp biliminin temelini atan
Hippokrates ve sağlık yurdu Asklepieon ile ünlüydü.
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Res. 98 Koslu Hippokrates.
(http://www.aeria.phil.unierlangen.de/photo_html/portrait/griechisch/varia/hippo9.jpg)

Kos’ta sikke basımı MÖ 6. yy’da başlamıştır. Gümüşten basılan ilk sikkelerin ön
yüzünde yengeç, arka yüzde incus vardır. MÖ 5. yy tetradrahmilerinin ön yüzünde disk atmak
üzere olan genç bir atlet (diskobol) ve yanında üç ayaklı bir kazan vardır. Bu tip Knidos sınırları
içindeki Triopion’da kutlanan Apollon oyunlarına işaret etmektedir. Herodotos’tan bu oyunlar
sonunda galip gelenlere üç ayaklı kazan (tripod) verildiği öğrenilmektedir. MÖ 4. yy’dan
itibaren bastığı tetradrahmileri üzerinde ise Herakles başı ve kare incus içinde yengeç betimleri
görülür.

Res. 99 Kos. Gümüş. MÖ. 480-475.
(Numismatica Ars Classica, Auction 59, Lot 627)

Res. 100 Kos. Gümüş. MÖ. 366-300.
(cgb.fr-Mail Bid Sale 47, Lot 118)

Karia’nın bir diğer adası Rhodos’un sikkelerinden de bahsetmek yerinde olacaktır.
Rhodos adası (Rodos) da diğer Karia kentleri gibi Dorlarca iskan edilmişti. Adada Kamiros,
Lindos, Ialysos gibi kentler vardı. MÖ 6. Yy’dan itibaren sikke basmaya başlayan kentlerden
Kamiros’un sikkeleri üzerinde incir yaprağı/incus; Ialysos’un sikkelerinde kanatlı
yabandomuzu protomu/kartal başı; Lindos’un sikkelerinde ise aslan başı/incus tipleri
kullanılmıştır.

Res. 101 Kamiros. Gümüş. MÖ. 500-480.
(cgb.fr, Mail Bid Sale 34, Lot 223)

Res. 102 Ialysos. Gümüş, MÖ. 5. yy.
(Dorotheum, May 2013 Auction, lot 25)
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Res. 103 Lindos, Gümüş, MÖ. 550-500.
(Pecunem, Gitbud&Naumann, Auction 4, Lot 203)

Rhodos’un bu üç kenti, MÖ 407’de adanın kuzeydoğu ucunda federal bir başkent
kurarak, adını adanın da adı olan Rhodos koyarlar. Bu tarihten itibaren adadaki sikke basım
faaliyetleri Rhodos kentine kaymıştır. Rhodos sikkelerinin ön yüzünde Helios başı, arka
yüzünde ise adanın ismini aldığı gül (Rhodos/rodon) betimi vardır. Bu tip de kentin adıyla özdeş
olduğu için konuşan tipe bir örnektir.

Res. 104 Rhodos, Gümüş, MÖ. 394-304.
(Gerhardt Hirsch Nachfolger, Auction 296, Lot 1857)

7.2. Lykia

Ha. 10 Antik Lykia bölgesi haritası.
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Karte_Lykiens_Topographie%281%29.png)

Bugünkü Teke yarımadasını kapsayan bölgeye Antik Çağ’da Lykia adı veriliyordu.
Lykia’da MÖ 6. yy’ın ortalarından itibaren yerel hanedan sikkeleri basılmaya başlamıştır. Yerel
hanedanların isimleri sikkeler üzerinde ya Yunanca ya da Pers dilinde ya da yerli dilde yazıldığı
için çoğu zaman okunmaları zordur. Lykia hanedanlarının sikkeleri Pers sikkeleri başlığı
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altında yeniden ele alınacaktır. Erken örnekler üzerinde yaban domuzu protomu ve incus
bulunur.

Res. 105 Lykia yerel hanedanlık sikkesi. Gümüş. MÖ. 500-460.
(Pecunem Gitbud&Naumann, Auction 16, Lot 61)

MÖ 5. Yüzyıldan itibaren yaban domuzu artık protom değil tam figür olarak
kullanılmaya başlar. Arka yüzde ise güneşi temsil ettiği düşünülen üç ayak yani triskeles betimi
vardır. Triskeles Lykia sikkelerinin esas tipidir. Hemen hemen tüm serilerin arka yüzünde bu
tip kullanılmıştır.

Res. 106 Lykia yerel hanedanlık sikkesi. Gümüş. MÖ. 5. yy.’ın ilk yarısı.
(Gorny&Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 212, Lot 2101)

Lykia’daki kentler genellikle MÖ 2. yy’dan itibaren sikke basmışlardır. MÖ 6. yy’da
sikke darbına başlayan tek kent Phaselis’tir (Tekirova). Kentin erken sikkelerinin ön yüzünde
yaban domuzu şeklinde gemi pruvası, arka yüzde ise incus kullanılmıştır. Zamanla ön yüzdeki
yaban domuzu biçimi kaybolmuş ve düz bir pruva betimlenmeye başlamıştır. Arka yüzde de
geminin arka kısmı bulunmaktadır. Kentin adının ilk üç harfi () sikkeler üzerinde
görülmektedir.

Res. 107 Phaselis. Gümüş. MÖ. 530-500.
(Roma Numismatics Ltd, Auction 7, Lot 710)

Res. 108 Phaselis. Bronz. MÖ. 250-220.
(Roma Numismatics Ltd, Auction 7, Lot 712)

132

7.3. Pamphylia

Ha. 11 Antik Pamphylia bölgesi haritası.
(http://www.schattenblick.de/infopool/geist/history/ggfu0003.html)

Anadolu’nun güneyinde kabaca Antalya körfezi civarını kapsayan bölgeye Pamphylia
adı verilmektedir. Pamphylia’nın Side ve Aspendos kentleri erken dönemlerden itibaren sikke
basımına başlamışlardır.
Side (bugün Side/Selimiye) MÖ 5. yyın ilk yarısında gümüş staterler basmıştır. Bu
staterlerin ön yüzünde nar, arka yüzünde quadratum incusum içinde yunus (bazen çift) vardır.
Zamanla arka yüzde quadratum incusum içinde Athena veya Apollon başı görülmeye başlar.
Side kelimesi yerel dilde nar anlamına gelmektedir. Sikke tipi kentin adıyla ilişkili olduğu için
numismatikte konuşan tip kavramanına örnek gösterilebilir.

Res. 109 Side. Gümüş. MÖ. 460-430.
(Classical Numismatic Group, Triton XVII Session 1&2, Lot 435)

Kentin 4.yy staterlerinin ön yüzünde elinde Nike tutan Athena ve sikke boşluğunda nar betimi
görülür. Arka yüzde ise bir elinde defne dalı bir elinde patera tutan ve bir sunağın önünde duran
çıplak Apollon betimlenmiştir. Kentin adına işaret eden yazı arka yüzde dikey bir biçimde ve
yerel dilde yazılmıştır.
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Res. 110 Side. Gümüş. MÖ. 360-333.
(Fritz Rudolf Künker GmbH& Co. KG, Auction 270, 8351

Pamphylia’nın en eski kentlerinden biri olan Aspendos ilk sikkelerini MÖ 5. Yüzyılın
ikinci çeyreğinde basmıştır. Bu sikkelerin ön yüzünde bir elinde kılıç veya mızrak diğer elinde
yuvarlak kalkan tutan çıplak bir savaşçı (hoplit) betimi, arka yüzde ise quadratum incusum
içinde insan bacakları şeklinde triskeles vardır. Bazı serilerde triskeles bir aslan ile birlikte
betimlenmiştir.

Res. 111 Aspendos. Gümüş. MÖ. 465-430.
(Roma Numismatics Ltd, ESale 18, Lot 437)

MÖ 5. yy’ın sonlarında basılmaya başlayan yarım staterlerin kentin efsanevi kurucusu
Mopsos betimlenmiştir. Ön yüzde elinde mızrakla atın üzerinde Mopsos, arka yüzde ise bir
yaban domuzu betimlenmiştir. Yaban domuzunun böğrüne bir mızrak saplıdır ve yaralı yerden
kan damlamaktadır. Mopsos’un yaban domuzu avı sahnesi sikkenin ön ve arka yüzüne
paylaştırılmıştır.

Res. 112 Aspendos. Gümüş. MÖ. 420360(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=459516|837|239|a7fd8baafd53f928633da1a58d637084)
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Aspendos’un ünlü güreşçi tipli sikkeleri MÖ 5.yy’ın sonundan MÖ 3. yy sonuna kadar
basılmıştır. Ön yüzde karşılıklı güreş tutan iki güreşçi, arka yüzde sapan atan bir figür vardır.
Erken sikkeler üzerinde görülen triskeles, artrık arka yüzde yan tip olarak görülmektedir. Kentin
adı veya ethnikonu ise yerel dille yazılmıştır.

Res. 113 Aspendos. Gümüş. MÖ. 370-333.
(Emporium Hamburg, Auction 73, Lot 59)

7.4. Pisidia

Ha. 11 Antik Pisidia bölgesi haritası. (http://www.anadoluarkeolojisi.net/pisidia-bolgesi.html)

Pamphylia’nın komşusu olan kıyıdan içeride ve dağlık bir bölge olan Pisidiabugünkü
Göller Bölgesi civarıdır. Erken dönemde sikke basan iki Pisidia kenti Selge ve Etenna’dır. MÖ
4. yy’da gümüş staterler basan Selge’nin sikke tipi Aspendos’un güreşçi tipli sikkelerine çok
benzer. Zaman zaman Aspendos’un simgesi olan triskelesin bile sikkelerde kullanıldığı
görülmektedir. Fakat Selge’ye özgü sembol astragalostur ve bu daha sık kullanılmaktadır.
Tiplerdeki bu benzerlik aynı sikke kalıpçısının her iki kent için de çalıştığını göstermektedir.

Res. 114 Selge. Gümüş. MÖ. 300-190.
(Gerhardt Hirsch Nachfolger, Auction 309, Lot 246)
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Kent MÖ 4. yy’da daha küçük birimlerde sikkeler de basmıştır Ön yüzde Gorgon başı
arka yüzde Athena başıveya aslan başı vardır. Lejand bulunmayan sikkelerde sembol olarak
astragalos kullanılmıştır.

Res. 115 Selge. Gümüş. MÖ. 350-300.
(Pecunem, Gitbud&Naumann, Auction 16, Lot 408)

Etenna’nın MÖ 4. Yy sonlarına doğru bastığı gümüş sikkelerinin ön yüzünde tıpkı
Aspendos ve Selge sikkelerinde olduğu gibi iki güreşçi tipi kullanılmıştır. Arka yüzde ise farklı
olarak elinde orak şeklinde bıçak tutan bir figür vardır.

Res. 116 Etenna. Gümüş. MÖ. 4. yy.
(Freeman&Sear, Manhattan Sale I, Lot 82)

7.5. Kilikia
Pamphylia’nın doğusunda, Toros dağları ile Akdeniz arasında yer alan Kilikia bölgesi
kabaca bugün Adana, Mersin illerini kapsayan bölgedir. Dağlık (Trakheia) ve Ovalık (Pedias)
Kilikia olarak iki coğrafik bölgeye ayrılır.
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Ha. 12Antik Kilikia bölgesi haritası.
(http://www.coinproject.com/search_city_result.php?city=Mallus&region=CILICIA&type=1)

Hellenistik Dönem öncesi sikke basan Kilikia kentleri Kelenderis, Mallos, Nagidos,
Soloi, Tarsos ve Iasos’tur. Bu dönemde basılan sikkelerin bazıları Pers ağırlık sistemine göre
basılmış, Pers satrap sikkeleridir. Özellikle Tarsus’ta Aramice lejandlı Pers satrapları adına
sikkeler basılmıştır. Bu sikkeler 8. Bölümde Pers Sikkeleri konu başlığında ele alınacaktır.
Burada kent darbı sikkelere değineceğiz.
Kelenderis (Aydıncık) MÖ 5. yy ortalarında sikke darbına başlamıştır. Gümüş
sikkelerinin ön yüzde ata binen genç bir figür, arka yüzde çömlemiş başını geriye çevirmiş bir
keçi betimlenmiştir. Eski Yunanca’da yarış atına “keles”, bir cins keçiye de “kedaldes” dendiği
bilinmektedir. Sikke tipleriyle kentin adının benzerliği dikkat çekicidir.

Res. 117 Kelenderis. Gümüş. MÖ. 425-400. (Auctionhaus H.D. Rauch GmbH, Auction 94, Lot 409)

Nagidos (Bozyazı) MÖ 5. yy’ın on çeyreğinde sikke basmaya başlamıştır. Pers
döneminde bastığı staterlerin ön yüzünde tahtta oturan Aphrodite elindeki paterayı önündeki
sunağa uzatmaktadır. Arkasındaki Eros tarafından taçlandırılmaktadır. Arka yüzde ise ayakta
duran, kantharos, üzüm salkımı ve thyrsos tutan sakallı bir Dionysos vardır. Ethnikon
(=Nagideion=Nagidosluların) şeklindedir. MÖ 4. yy’da tiplerde değişiklik olmuş
ve Aphrodite ve Dionysos’un sadece başları sikkeler üzerine resmedilmiştir.

Res. 118 Nagidos. Gümüş. MÖ. 400-385.
(Roma Numismatics Ltd., Auction 9, Lot 395)
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Res. 119 Nagidos. Gümüş. MÖ. 400-385.
(Classical Numismatic Group, Electronic Auction, Lot 161)

Soloi (Viranşehir) MÖ 5. yy ortalarında sikke darbına başlamıştır. Pers ağırlık
sisteminde basılan staterlerin ön yüzünde ok atan ya da yayını kontrol eden Amazon, arka yüzde
bir üzüm salkımı betimlenmiştir. MÖ 4. yy’dan itibaren ön yüzdeki Amazon betiminin yerini
Athena alır. Kentin ethnikonu şeklindedir.

Res. 120 Soloi. Gümüş. MÖ. 425-400
(Roma Numismatics Ltd, E-Sale 13, Lot 166)

Res. 121 Soloi. Gümüş. MÖ. 410-375.
(Classical Numismatic Group, Electronic Auction 319, Lot 98)
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Uygulamalar
İnternetten veya numismatik kitaplarından Karia, Pamphylia, Pisidia ve Kilikia bölgesi
sikkelerinin fotoğraflarına bakarak hangi kente ait olduklarını belirlemeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
Karia, Pamphylia, Pisidia ve Kilikia bölgelerinin yerlerini ve Arkaik-Klasik dönemde sikke
basan kentlerini öğrendiniz mi ?
Sikke fotoğraflarına bakarak tipleri tanımaya ve sikkeleri teşhis etmeye çalıştınız mı ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Anadolu kentlerinin Hellenistik Dönem öncesi sikkelerinin tanıtılmasına
bölge bölge devam edilmiştir. Sırasıyla Karia, Pamphylia, Pisidia ve Kilikia bölgesinden
seçilen belli başlı kentlerin sikkelerini öğrendik.
Anadolu’nun güneybatı köşesini kapsayan Karia’nın MÖ 6. Yy’dan itibaren sikke
basmaya başlayan kentlerinden biri Knidos’tur. Karia’nın en ünlü kenti Halikarnassos
(Bodrum) MÖ 5. Yy’da kısa bir dönem gümüş sikke basmıştır. MÖ 4. Yy’dan itibaren bastırdığı
gümüş ve bronz sikkelerinde ön yüzde Apollon başı arka yüzde kare incus içinde kartal veya
ön yüzde pegasos protomu arka yüzde kare incus içinde keçi protomu gibi tipler kullanılmıştır..
Karia açıklarında bulunan Kos adasında (bugün Istanköy) sikke basımı MÖ 6. yy’da
başlamıştır. Gümüşten basılan ilk sikkelerin ön yüzünde yengeç, arka yüzde incus vardır.
Karia’nın bir diğer adası Rhodos’ta Kamiros, Lindos, Ialysos gibi kentler MÖ 6. Yy’dan
itibaren sikke basmaya başlamışlardır.Rhodos kenti sikkelerinin ön yüzünde Helios başı, arka
yüzünde ise adanın ismini aldığı gül (Rodos/rodon) betimi vardır. Bu tip de kentin adıyla özdeş
olduğu için konuşan tipe bir örnektir.
Bugünkü Teke yarımadasını kapsayan bölgeye Antik Çağ’da Lykia adı veriliyordu.
Lykia’da MÖ 6. Yy’ın ortalarından itibaren yerel hanedan sikkeleri basılmaya başlamıştır.
Yerel hanedanların isimleri sikkeler üzerinde ya Yunanca ya da Pers dilinde ya da yerli dilde
yazıldığı için çoğu zaman okunmaları zordur. Arka yüzde ise triskeles betimi vardır. Triskeles
Lykia sikkelerinin esas tipidir. Hemen hemen tüm serilerin arka yüzünde bu tip
kullanılmıştır.MÖ 6. Yy’da sikke darbına başlayan tek kent Phaselis’tir (Tekirova).
Anadolu’nun güneyinde kabaca Antalya körfezi civarını kapsayan bölgeye Pamphylia
adı verilmektedir. Pamphylia’nın Side ve Aspendos kentleri erken dönemlerden itibaren sikke
basımına başlamışlardır. Pamphylia’nın komşusu olan kıyıdan içeride ve dağlık bir bölge olan
Pisidiabugünkü Göller Bölgesi civarıdır. Erken dönemde sikke basan iki Pisidia kenti Selge ve
Etenna’dır.
Pamphylia’nın doğusunda, Toros dağları ile Akdeniz arasında yer alan Kilikia bölgesi
kabaca bugün Adana, Mersin illerini kapsayan bölgedir. Dağlık (Trakheia) ve Ovalık (Pedias)
Kilikia olarak iki coğrafik bölgeye ayrılır. Hellenistik Dönem öncesi sikke basan Kilikia
kentleri Kelenderis, Mallos, Nagidos, Soloi, Tarsos ve Iasos’tur.
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Bölüm Soruları
1- Karia kentlerinden Knidos’un sikkeleri üzerinde -kentte heykeliyle de ünlü olan- hangi
tanrıçanın büstü görülmektedir.
A-) Artemis
B-) Aphrodite
C-) Athena
D-) Demeter
E-) Nike
2- Kos adasının sikkeleri üzerinde hangi hayvan sıklıkla betimlenmiştir ?
A-) Yengeç
B-) At
C-) Koç
D-) Aslan
E-) Boğa
3- Disk atmak üzere olan genç bir atlet betimi hangi Karia kentinin sikkeleri üzerinde görülür
?
A-) Halikarnassos
B-) Knidos
C-) Rodos
D-) Kos
E-) Mylasa
4-Aşağıdaki kent-sikke tipi eşleştirmelerinden hangisi konuşan tipe örnektir ?
A-)Halikarnassos-Kartal
B-)Phaselis-Pruva
C-) Soloi-Üzüm salkımı
D-)Knidos-Aphrodite
E-)Rodos-Gül
5- Aşağıdaki kentlerden hangisi Rodos adasında değildir?
A) Kamiros
B-) Methymna
C-) Rodos
D-) Lindos
E-) Ialysos
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6- Lykia’da yerel hanedanlar kaçıncı yüzyılda sikke basmaya başlamışlardır ?
A-) MÖ 7. YY sonu
B-) MÖ 5. YY
C-) MÖ 4. YY başı
D-) MÖ 6. YY ortaları
E-) MÖ 4. YY sonu
7- Lykia’nın MÖ 6. Yy’da sikke darbına başlayan tek kenti aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Phaselis
B-) Arykanda
C-) Telmesos
D-) Myra
E-) Side
8-)Side’nin adıyla da özdeş olan sikke tipi aşağıdakilerden hangisidir ?
A-) gül
B-) zeytin çelengi
C-) buğday tanesi
D-) üzüm salkımı
E-) nar
9-) Aşağıdaki sikke hangi Pamhylia kentine aittir ?

A-) Selge
B-) Etenna
C-) Aspendos
D-) Side
E-) Perge
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10-) Kilikia kentlerinden Soloi (Viranşehir) sikke tipi hangisidir ?
A-) gül
B-) üzüm salkımı
C-) nar
D-) elma
E-) incir yaprağı
CEVAPLAR:1-) B; 2-) A; 3-) D; 4-) E; 5-) B; 6-) D; 7-) A; 8-) E; 9-) C;10-) B
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8. ARKAİK VE KLASİK DÖNEMDE SİKKELER: ANADOLU 3
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. Arkaik ve Klasik Dönemde Sikkeler: Anadolu 3
8.1.Pontos
8.2.Paphlagonia
8.3.Bithynia
8.4.Trakya
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Konuşan tipe örnek hangi Pontos kenti sikkeleri örnek gösterilebilir ?
2-Anadolu’nun kuzeyinde yer alan bölgeler ve bu bölgelerdeki kentlerin sikkelerinin genel
özellikleri nelerdir ?
3- Byzantion (İstanbul) ve Kalkhedon (Kadıköy) sikkeleri arasındaki benzerlikler ve
farklılıklar nelerdir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Pontos,
Paphlagonia,
Bithynia, Trakya bölgesi
kentlerinin Arkaik ve Klasik
Dönem sikkeleri

Söz konusu antik bölgelerin
belli başlı kentlerini seçerek
erken dönem sikkelerini
genel
özellikleri
ve
örnekleriyle öğrenmek

Sikke örneklerini inceleyerek
ve
internetten
başka
örneklerle karşılaştırarak, adı
geçen kentlerin yerlerini
harita üzerinde çalışarak
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Anahtar Kavramlar
Sikke, numismatik, Kuzey Anadolu, Pontos, Paphlagonia, Bithynia, Trakya, Arkaik, Klasik,
konuşan tip
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Giriş
Bu bölümde Anadolu’nun kuzeyindeki bölgelerin kentleri üzerinde durulacaktır.
Pontos, Paphlagonia, Bithynia bölgelerinin kabaca bugünkü yerleri haritalar üzerinde
gösterildikten sonra, erken dönemlerde sikke basan kentlerin sikkeleri örnek resimlerle
açıklanmıştır. Ayrıca Anadolu’da olmasa da bir bütünlük sağlaması açısından Trakya bölgesi
(Türkiye Trakyası) sikkeleri de burada ele alınmıştır. Böylece yaşadığımız şehir İstanbul’un
Antik Çağ tarihine ve sikkelerine de değinme fırsatı yakalanmıştır.
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8.1. Pontos
Anadolu’nun kuzeydoğusundaki bölgeye bugün Doğu Karadeniz’e Antik Çağ’da
Pontos adı verilmiştir. Pontos kelimesi Eski Yunanca deniz anlamına gelmektedir. Karadeniz’i
ifade etmek için Pontos Euksenios terimi kullanılmaktaydı. Bölgedeki kentlerin çoğu
Hellenistik Dönem’de Pontos kralı VI. Mithradates Dönemi’nde sikke basmaya başlamıştır.

Ha. 13 Antik Pontos bölgesi haritası.
(http://www.suggestkeyword.com/cG9udHVzIGNpdHk/)

Miletos veya Phokaia kolonisi olarak MÖ 6. yy’da kurulmuş olan Amisos (Samsun), ilk gümüş
sikkelerini MÖ 4. yy’da basmıştır. MÖ 5. yy’da Atinalılar’ın kenti yeniden kolonize ederek
adını Peiraieos olarak değiştirdikleri bilinmektedir. Kentin bu ismi, ilk gümüş sikke serilerinin
üzerinde de görülmektedir. Ön yüzde sur tacı bulunan şehir tanrıçası (Tykhe?) arka yüzde
kalkan üzerinde duran, kanatları açık baykuş vardır. Kentin adı şeklinde kısaltılarak
yazılmıştır. VI. Mithradates Dönemi’nde basılan sikkeler üzerinde kentin adı Amisos olarak
geçer.

Res. 122 Amisos. Gümüş. MÖ. 4. yy
(Gerhardt Hirsch Nachfolger, Auction 306, Lot 1771)

Amisos’un doğusunda yer alan, Karadeniz kıyısında bulunan Trapezos (Trabzon)
Sinope’nin kolonisi olarak kurulmuştu. MÖ 4. Yy’da bastırdığı gümüş sikkelerinin ön yüzünde
sakallı bir erkek başı, arka yüzünde bir masa ve üzerinde sikke yığını (?) vardır. Burada da
konuşan tip söz konusudur. Çünkü Eski Yunanca trapeza “masa” demektir. Ufak birimlerde
masa üzerinde sikke yığını görülmez.
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Res. 123 Trapezos. Gümüş. MÖ. 4. yy
(https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Trapezus.png)

Res. 124 Trapezos. Gümüş. MÖ. 4. yy.
(Gemini LLC, Auction VII, Lot 437)

8.2. Paphlagonia

Ha. 14 Antik Paphlagonia bölgesi haritası.
(http://www.anadoluarkeolojisi.net/paphlagonia-bolgesi.html)

Anadolu’nun kuzeyinde bulunan bu bölge Bithynia ve Pontos arasında yer almaktadır.
Bu bölgedeki Sinope kentinin MÖ 5. yy’da gümüş sikke bastırdığı bilinmektedir. Sinope ünlü
kynik filozof Diogenes’in (Diyojen) memleketidir.

Res. 125 Diogenes ve Büyük İskender’in karşılaşması.
(http://lonerwolf.com/wp-content/uploads/2013/06/Diogenes-and-Alexander-The-Great.png)

Sinope’nin gümüş sikkelerinin ön yüzünde kartal başı ve altta yunus, arka yüzde ise quadratum
incusum vardır. Perikles’in seferi ve burada Atina kolonisi oluşturulmasından sonra sikke
tipinde değişikliğe gidilmiştir. Ön yüzde Nymphe Sinope’nin başı, arka yüzde yunus üzerinde
deniz kartalı görülmektedir. Kentin adı  şeklinde kısaltılmıştır.
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Res. 126Sinope. Gümüş. MÖ. 425-410.
Classical Noumismatic Group, Triton XVIII, Lot 565

Res. 127 Sinope. Gümüş. MÖ. 410-350.
Numismatica Ars Classica, Auction 78, Lot 276

8.3. Bithynia
Kabaca Kocaeli Yarımadasını ve Bursa’nın batısını kapsayan bölgeye Bithynia adı
verilmektedir.

Ha. 15 Antik Bithynia bölgesi haritası.
(http://www.livius.org/pictures/a/maps/map-of-bitynia-pontus/)

Bölgenin önemli bir kenti olan ve Megaralılar tarafından kurulan Kalkhedon (Kadıköy)
MÖ 5. yy’ın ikinci yarısında gümüş sikkeler bastırmıştır. Ön yüzde bir erkek başı, arka yüzde
kare incus içinde tekerlek ve kentin adının kısaltması  lejandı görülür. MÖ 4. yy gümüş
sikke serilerinde ise ön yüzde buğday başağı üzerinde bir inek; arka yüzde dört parçalı kare
incus vardır. Karşı kıyadaki Byzantion da aynı dönemde aynı ağırlık ölçüsü ve benzer tiplerle
sikke basmıştır. İki kent arasında bir sikke anlaşması olduğu anlaşılmaktadır.

Res. 128 Kalkhedon. Gümüş. MÖ. 450-400.
Res. 129 Khalkedon. Gümüş. MÖ. 340-320.
(Dr. Busso Peus Nachfolger, Auction 407, Lot 446) (Classical Numismatic Group, Electronic Auction 292,
Lot 157)
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Bir diğer Bithynia kenti olan, Megara ve Boiotia kolonisi Herakleia Pontike (Karadeniz
Ereğlisi) MÖ 4. yy’da sikke darbına başlamıştır. Diğer Herakleia isimli kentlerle
karıştırılmasın diye Pontos Euksenios kıyısında yer aldığından dolayı Herakleia Pontike olarak
adlandırılmıştır. İlk sikkelerinin ön yüzünde Herakles başı, arka yüzünde başını öne eğmiş bir
boğa (bazen boğa protomu) vardır. Herakleia’nın uzun süre tyranlıkla yönetildiği bilinmektedir.
Timotheos ve Dionysios adlı tyranların isimleri sikkeler üzerinde geçmektedir. Ön yüzde
Dionysos başı arka yüzde ise trophaion yapan Herakles betimlenmiştir.

Res. 130 Herakleia Pontike. Gümüş. MÖ. 4. yy.
(Gemini LLC, Auction VII, Lot 447)

Res. 131 Herakleia Pontike. Gümüş. MÖ. 337-305.
(Gemini LLC, Auction VII, Lot 449)

MÖ 5. yy’da bir Atina kolonisi olarak kurulan Astakos körfezindeki Astakos kenti
(İzmit) daha sonra Hellenistik Dönem’de Nikomedeia ismini alacaktır. MÖ 5. yy gümüş
sikkeleri üzerinde ıstakoz betimi kullanılmıştır. Eski Yunanca “astakos” kelimesi ıstakoz
demektir. Kentin adı ve sikke tipi özdeş olduğu için Astakos’un ıstakozlu sikkeleri de konuşan
tip örneğidir. Sikkelerin ön yüzünde ıstakoz, arka yüzünde incus içinde bir kadın başı vardır.

Res. 132 Astakos. Gümüş. MÖ. 5. yy.
(https://www.academia.edu/7715319/Άστακός_astacus_or_καμμάρος_cammarus_marinus_Crayfish_and_Lobste
rs_in_the_Black_Sea_Propontis_and_the_Ancient_Mediterranean
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8.4. Trakya

Ha. 15 Antik Trakya bölgesi haritası.
(http://archive.worldhistoria.com/topic20257&OB=ASC.html)

Trakya kentlerinden sayılan Byzantion (Istanbul) karşı kıyıdaki Kalkhedon’dan 17 yıl
sonra yine Megaralı kolonistlerce kurulmuştur. Byzantion’un gelir kayanağının başlıcasını
boğazdan geçen gemilerden alınan vergiler oluşturur. Byzantion kenti kuruluşundan neredeyse
250 yıl sonra MÖ 5. yy sonlarında sikke basmıştır. Çünkü MÖ 7.-6. yy’larda ticarette değiş
dokuş sistemi egemendi. MÖ 6.-5. yy’larda ise Kyzikos staterleri bölgedeki ticarette geçer akçe
konumundaydı. Byzantion’un demir sikke bastığı antik kaynaklarda geçse de buna örnek teşkil
edecek bir sikke günümüze ulaşmamıştır.
İlk gümüş sikkelerinin ön yüzünde yunus üzerinde duran inek, arkada incus
bulunmaktadır. Byzantion’un sikke tipi olarak ineği seçmesi Io efsanesi ile ilişkili olmalıdır.
Hera’nın gazabından korumak için Zeus’un İnek kılığına çevirdiği Io, İstanbul boğazını geçtiği
için boğazın adı inek geçidi anlamına gelen Bosporos olarak anılmıştır.

Res. 133Byzantion. Gümüş. MÖ. 340-320.
(Classical Numismatic Group, Electronic Auction 326, Lot 36)

Byzantion MÖ 5.-4. yy’larda bronz sikkeler de bastırmıştır. Ön yüzlerinde Athena, Apollon,
Demeter gibi tanrı/tanrıçaların başları arka yüzde ise Poseidon, trident, yunus gibi denizle ilgili
tipler seçilmiştir.
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Res. 134 Byzantion. Gümüş. MÖ. 3. yy.
(Classical Numismatic Group,
Electronic Auction 324, Lot 6)

Res. 135 Byzantion. Gümüş. MÖ. 3. yy
(Pecunem, Auction 12, Lot 59)

Türkiye Trakyası kentleri arasında Ainos’tan (Enez) söz etmek yerinde olacaktır.
Hebros (Meriç) nehrinin doğusunda bulunan Ainos MÖ 5. yy’da sikke darbına başlamıştır.
Sikkelerin ön yüzünde kentin tanrısı Hermes’in başı kullanılmıştır. Arka yüzlerde ise kerykeion
veya keçi betimleri vardır. Kentin ethnikonu AINI veya AINION şeklindedir. MÖ 4. yy’da
basılan sikkeler de Hermes’in başlığının farklı formu dikkat çekicidir. Arka yüzde ise taht
üzerinde oturan Hermes’in kült heykeli (ksoanon) yer alır.

Res. 136 Ainos. Gümüş. MÖ. 412-409.
(Roma Numismatics Ltd., E-Sale 3, Lot 176)

Res. 137 Ainos. Gümüş. MÖ. 357-341.
(Classical Numismatic Group, Auction 87,
Lot 251)
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Uygulamalar
İnternetten veya numismatik kitaplarından Pontos, Paphlagonia, Bithynia ve Trakya bölgesi
sikkelerinin fotoğraflarına bakarak hangi kente ait olduklarını belirlemeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
Pontos, Paphlagonia, Bithynia ve Trakyabölgelerinin yerlerini ve Arkaik-Klasik dönemde
sikke basan kentlerini öğrendiniz mi ?
Sikke fotoğraflarına bakarak tipleri tanımaya ve sikkeleri teşhis etmeye çalıştınız mı ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu’nun kuzeydoğusundaki bölgeye bugün Doğu Karadeniz’e Antik Çağ’da
Pontos adı verilmiştir. Bölgedeki kentlerin çoğu Hellenistik Dönem’de Pontos kralı VI.
Mithradates Dönemi’nde sikke basmaya başlamıştır.Amisos (Samsun), ilk gümüş sikkelerini
MÖ 4. Yy’da basmıştır. MÖ 5. Yy’da Atinalılar’ın kenti yeniden kolonize ederek adını
Peiraieos olarak değiştirdikleri bilinmektedir. Kentin bu ismi, ilk gümüş sikke serilerinin
üzerinde de görülmektedir. Ön yüzde sur tacı bulunan şehir tanrıçası (Tykhe?) arka yüzse
kalkan üzerinde duran, kanatları açık baykuş vardır. Kentin adı şeklinde kısaltılarak
yazılmıştır. Amisos’un doğusunda yer alan, Karadeniz kıyısında bulunan Trapezos (Trabzon)
Sinope’nin kolonisi olarak kurulmuştu. MÖ 4. Yy’da bastırdığı gümüş sikkelerinin ön yüzünde
sakallı bir erkek başı, arka yüzünde bir masa ve üzerinde sikke yığını (?) vardır. Burada da
konuşan tip söz konusudur. Çünkü Eski Yunanca trapeza “masa” demektir.
Anadolu’nun kuzeyinde yer alan Paphlagonia Bithynia ve Pontos arasında yer
almaktadır. Bu bölgedeki Sinope kentinin MÖ 5. Yy’da gümüş sikke bastırdığı bilinmektedir.
Ön yüzünde kartal başı ve altta yunus, arka yüzde ise quadratum incusum vardır. Perikles’in
seferi ve burada Atina kolonisi oluşturulmasından sonra sikke tipinde değişikliğe gidilmiştir.
Ön yüzde Nymphe Sinope’nin başı, arka yüzde yunus üzerinde deniz kartalı görülmektedir.
Kentin adı  şeklinde kısaltılmıştır.
Kocaeli Yarımadasını kapsayan Bithynia bölgesinin en önemli kenti Megaralılar
tarafından kurulan Kalkhedon (Kadıköy), MÖ 5. Yy’ın ikinci yarısında gümüş sikkeler
bastırmıştır. Ön yüzde bir erke başı, arka yüzde kare incus içinde tekerlek ve kentin adının
kısaltması  lejandı görülür. MÖ 4. Yy gümüş sikke serilerinde ise ön yüzde buğday
başağı üzerinde bir inek; arka yüzde dört parçalı kare incus vardır. Karşı kıyadaki Byzantion da
aynı dönemde aynı ağırlık ölçüsü ve benzer tiplerle sikke basmıştır. İki kent arasında bir sikke
anlaşması olduğu anlaşılmaktadır.Bir diğer Bithynia kenti olan, Megara ve Boiotia kolonisi
Herakleia Pontike (Karadeniz Ereğlisi) MÖ 4. Yy’da sikke darbına başlamıştır. İlk sikkelerinin
ön yüzünde Herakles başı, arka yüzünde başını öne eğmiş bir boğa (bazen boğa protomu) vardır.
Timotheos ve Dionysios adlı tyranların isimleri sikkeler üzerinde geçmektedir. Ön yüzde
Dionysos başı arka yüzde ise trophaion yapan Herakles betimlenmiştir.MÖ 5. Yy’da bir Atina
kolonisi olarak kurulan Astakos körfezindeki Astakos kenti (İzmit) daha sonra Hellenistik
Dönem’de Nikomedeia ismini alacaktır.. MÖ 5. Yy gümüş sikkeleri üzerinde ıstakoz betimi
kullanılmıştır. Eski Yunanca “astakos” kelimesi ıstakoz demektir. Kentin adı ve sikke tipi özdeş
olduğu için Astakos’un ıstakozlu sikkeleri de konuşan tip örneğidir. Sikkelerin ön yüzünde
ıstakoz, arka yüzünde incus içinde bir kadın başı vardır.
Trakya kentlerinden sayılan Byzantion (Istanbul) karşı kıyıdaki Kalkhedon’dan 17 yıl
sonra yine Megaralı kolonistlerce kurulmuştur. MÖ 5. Yy’da bastığı ilk gümüş sikkelerinin ön
yüzünde yunus üzerinde duran inek, arkada incus bulunmaktadır. Byzantion’un sikke tipi olarak
ineği seçmesi Io efsanesi ile ilişkili olmalıdır. İnek kılığına giren Io, İstanbul boğazını geçtiği
için boğazın adı inek geçidi anlamına gelen bosporos olarak anılmıştır.Byzantion MÖ 5.-4.
Yy’larda bronz sikkeler de bastırmıştır. Ön yüzlerinde Athenai Apollon, Demeter gibi

159

tanrı/tanrıçaların başları arka yüzde ise Poseidon, trident, yunus gibi denizle ilgili tipler
seçilmiştir. Hebros (Meriç) nehrinin doğusunda bulunan Ainos MÖ 5. Yy’da sikke darbına
başlamıştır. Sikkelerin ön yüzünde kentin tanrısı Hermes’in başı kullanılmıştır. Arka yüzlerde
ise kerykeion veya keçi betimleri vardır. Kentin ethnikonu AINI veya AINION şeklindedir.
MÖ 4. Yy’da basılan sikkeler de Hermes’in başlığının farklı formu dikkat çekicidir. Arka
yüzde ise taht üzerinde oturan Hermes’in kült heykeli (ksoanon) yer alır.
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Bölüm Soruları
1-) Aşağıdakilerden hangisi Klasik Çağ’da sikke basan Pontos kentlerinden biridir?
A-)Sinope
B-)Trapezos
C-)Amaseia
D-)Pompeiopolis
E-)Kerasos
2-) Pontos kelimesinin anlamı nedir ?
A-)deniz
B-)ada
C-)siyah
D-)geçit
E-) mas
3-) Amisos kenti sikkeleri üzerinde de görülen, kentin Atinalılar tarafından yeniden
kolonizasyonu sonrasında aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Sinope
B-)Eupatoros
C-)Soteros
D-)Trapezos
E-)Peiraieos
4-)
Aşağıdaki hangi iki kentin sikkelerinde konuşan tip söz konusudur?
A-)Trapezos-Astakos
B-)Amisos-Sinope
C-) Amisos-Herakleia
D-) Kalkhedon-Herakleia
E-) Ainos-Astakos
5-)
Sikkeleri üzerinde kartal ve kartal başı görülen, ünlü filozof Diogenes
(Dijojen)’in de memleketi olan Paphlagonia kenti hangisidir ?
A-) Trapezos
B-)Amisos
C-)Sinope
D-)Herakleia
E-)Ameseia
6-)Aşağıdaki sikke hangi kente aittir?
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A-) Byzantion
B-)Herakleia
C-) Astakos
D-)Kalkhedon
E-)Ainos
7-) Bir dönem tyranlıkla yönetilen ve MÖ 4. Yy’da bastırdığı sikkeler üzerinde
tiranların isimlerinin yazılı olduğu Bithynia kenti hangisidir ?
A-) Herakleia Pontike
B-)Perinthos
C-)Byzantion
D-)Kalkhedon
E-)Astakos
8-)Astakos kentinin sikkeleri üzerinde hangi hayvanın betimi vardır
A-) boğa
B-) ıstakoz
C-)inek
D-) boğa
E-) yunus
9-)Ainos’un sikkeleri üzerinde de betimlenen kentin baş tanrısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A-) Apollon
B-)Poseidon
C-) Hermes
D)Zeus
E-)Dionysos
10-)Aşağıdakilerden hangisi Byzantion’un sikke tiplerinden biri değildir ?
A-) Poseidon
B-) inek
C-) yunus
D-) at
E-) trident
CEVAPLAR: 1-)B; 2-) A; 3-) E; 4-) A; 5-) C; 6-) D; 7-) A; 8-) B; 9-)C;10-) D
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9. PERS SİKKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.Pers Sikkeleri
9.1. Pers Büyük Kralı Betimli Sikkeler
9.2.Pers Satrap Sikkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Pers devletinin merkezi ve sınırları neresidir?
2-)Pers İmparatorluğu sikkelerinin üzerinde hangi tip yer alır ?
3-) Pers Büyük Kralı adına imparatorluğun topraklarını yöneten satrapların sikkelerinde hangi
tipler ve yazı kullanılmıştır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pers Büyük Kralı Betimli Pers İmparatorluğu hakkında
Sikkeler
genel bilgiye sahip olmak ve
üzerinde Pers büyük kralının
betimlendiği gümüş ve altın
sikkelerini
ayrıntılarıya
öğrenmek

Pers Satrap Sikkeleri

Yönetim kolaylığı sağlaması
açısından
satraplıklara
ayrılan topraklarda hüküm
süren
Pers
valilerinin
(satraplarının) kendi portre
ve adlarıyla bastırdıkları
sikkeleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Başka kaynaklardan söz
konusu
dönemin
tarihi
olaylarını
okuyarak
ve
internetten ve kitaplardan
Perslere ait başka sikkelerin
fotoğraflarını
inceleyip
öğrenilen
bilgileri
pekiştirerek.
Pers satraplarına ait başka
sikkelerin
fotoğraflarını
inceleyip öğrenilen bilgileri
pekiştirerek.
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Anahtar Kavramlar
Pers, İran, Akhamenid, Lydia, sikke, Pers Büyük Kralı, satrap, numismatik

167

Giriş
Bu bölümde İran’da doğup, Yunanistan’a kadar ilerleyip güçlü bir imparatorluk haline
gelen Pers İmparatorluğu’nun sikkelerine değinilecektir.Persler Lydia Krallığına son verdikten
sonra (MÖ 567/546) yaklaşık 200 yıl Anadolu’ya egemen olmuşlardır. İran’da sikke basmayan
Persler, Lydia darphanelerine de sahip olmuşlar ve bir süre daha Lydia sikkelerini basıp
kullanmaya devam etmişlerdir. Daha sonra kendilerine özgü tiplerle vergi toplamak için veya
siyasal otoritelerinin simgesi olarak MÖ 6. Yy’ın ortalarından itibaren kendi sikkelerini
basmışlardır. Bu bölümde Perslerin kendi özgün sikkeleri ile Anadolu’da egemenlikleri altına
aldıkları bölgelerde basılan satrap sikkeleri ele alınacaktır.
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9.1. Pers Büyük Kralı Betimli Sikkeler
MÖ 9. yy’dan itibaren İran’da aynı kökenden gelen Medler ve Persler yaşıyordu.İlk
kralları hakkında bilgiler sınırlıdır.Akhaimenid sülalesinden Kyros(Pers dilinde Kuraş) (MÖ
559-529) Medlere son vererek Pers krallığını kurmuş ve Önasya’nın en büyük gücü haline
getirmiştir.Ege ve Akdeniz ticaretini kontrol altına alma arzularına tek engel batıdaki Lydia
Krallığı idi.MÖ 546’da Lydia kralı Kroissos’u yenilgiye uğratarak başkent Sardes’i ele
geçirmiştir. Böylece Anadolu’da yaklaşık 200 yıl sürecek Pers egemenliği başlamıştır.
Anadolu’yu ele geçiren Persler, o dönemde sikkeyi tanımıyordu ve ticarette para yerine değerli
metal külçeler (ingot) kullanıyordu. Lydia başkenti Sardeis’i ele geçirince, krallığın sikkeleri
ile tanıştılar. Persler Sardes’teki darphaneleri kullanarak bir süre daha Lydialıların Kroiseios
sikkelerini kullanmaya devam etmişlerdir. Ön yüzünde aslan ve boğa betimleri, arka yüzde
incus bulunan bu sikkeler I. Dareios zamanında ( MÖ 521-486) son bulmuş ve yeni tiplerle
Persler’in kendi özgün sikkeleri doğmuştır. Aşağıda detaylı olarak ele alınacak olan bu sikkeler
uzun yıllar boyunca değişikliğe uğramadan basılıp kullanılmıştır.
Yaklaşık ikiyüz yıl Pers idaresinde kalan Anadolu satraplıklara ayrılarak yönetilmiştir.
Satraplık merkezlerinde genellikle merkezden atanan bir satrap yönetici olarak bulunmaktaydı.
Aşağıda ikinci bölümde Pers satraplarının kendi isim ve portreleri ile bastırdıkları satrap
sikkeleri de ele alınacaktır.

Res. 138 Pers Kralı I. Dareios.(http://lakedaimon.piranho.de/politik/persien.html)

I. Dareios Zamanında (MÖ 521-485) Perslerin kendilerine özgü tipleriyle sikkeleri
basılmıştır. Uzun yıllar değişikliğe uğramadan kullanılacak olan Pers sikke tipi ok atan bir
figürdür (toksotes). Bu figürün başındaki taçtan (orthe/kidaris) dolayı Pers büyük kralı olduğu
anlaşılmıştır. Pers sikkeleri kralın tipine göre kronolojik olarak tasnif edilmiştir. Sikkelerin arka
yüzünde dikdörtgen incus vardır. Birinci tip sadece gümüş sikkelerde, diğer tipler hem gümüş
hem altın sikkelerde kullanılmıştır. Bilinen dört tip şunlardır:
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I) Pers kralı yarı beline kadar betimlenmiştir; bir elinde yay diğer elinde birkaç ok tutmaktadır.

Res. 139Pers büyük kralı. Gümüş. MÖ. 500 civarı.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=436473|795|298|7b1b621e599989ab68332edd1589f1cb)

II) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, ok atma pozisyonundadır.

Res. 140 Pers büyük kralı. Altın. MÖ. 505-480.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=637460|1167|86|c57f0dea2eadae41254102706166a57c)

III) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, bir elinde yay diğer elinde mızrak ile
koşmaktadır.

Res. 141 Pers büyük kralı. Altın. MÖ. 485-420.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=359288|641|5411|077dd10a961e02c6fa50ef6b723d0ca7)
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IV) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, bir elinde yay, diğer elinde hançer ile koşmaktad

Res. 142 Pers büyük kralı. Gümüş. MÖ. 420-375
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=230126|331|209|8bb889419b68139beca50ba9bff49b24)

Pers altın sikkelerine Dareios’tan ya da altın anlamına gelen Eski Pers sözcüğü
“daru(i)yaka”dan dolayı dareikos, 5.4 gr. ağırlığındaki Pers gümüş sikkelerine ise siglos adı
verilmiştir.İlk zamanlar kroiseios sikkeleri ile aynı ağırlıkta yani 8.2 gr basılan altın sikkelerin
ağırlığı biraz daha arttırılmış ve 8.4 gr basılmışlardır.
1 altın dareikos = 20 gümüş siglos değerindeydi. Dareikos kelimesi ilk kez Herodotos’ta
geçmektektedir. Yunanca bir kelime olan siglos ise Doğu’daki şekel ile aynı anlamdadır. Belli
ağırlıktaki gümüş için kullanılan siglos daha sonraları gümüş sikke birimi olarak kullanılmıştır.
Kalpazanlığın ve sahteciliğin önüne geçmek için sikkeler sık sık kontrol ediliyor, doğru
ağırlıkta ve gerçek olanlar damgalanarak onaylanıyordu. Günümüze ulaşan bazı örnekler
üzerinde el değiştirmeden dolayı çok sayıda kontrol damgası görülebilmektedir. Arkeolojik
kazılar ve defineler siglos’ların dareikos’a göre daha çok basılıp kullanıldığını
göstermektedir.Ksenophon Anabasis’te (1.3.21) bir Pers askerinin aylık kazancının 1 dareikos
olduğunu yazar.

9.2. Pers Satrap Sikkeleri
Kyros, yönetim kolaylığı sağlaması için Anadolu’yu ve Indus Vadisi’ne kadar Yakın
Doğu’yu halklara/ethnik yapıya göre satraplıklara ayrılmıştır. Kyros’un kurduğu satraplıklar, I.
Dareios (Büyük) Dönemi’nde yeni bir vergi sistemi (nomos) ile birlikte yeniden organize
edilmiştir. Vergiler esas olarak Babil gümüş talanton olarak alınıyordu. Toplanan vergiler,
hazinenin büyük bir kısmını oluşturuyordu. Herodotos’tan satraplıkları oluşturan halkları ve
ödedikleri vergi miktarları öğrenilmektedir. Satraplıklar birkaç bölge halkının biraraya
getirilmesiyle oluşturulmuştu:
I.
Ionialılar, Magnesialılar, Aiolisler, Karialılar, Lykialılar, Milyaslılar,
Pamphylialılar :400 talanton gümüş
II.
Mysialılar, Lydialılar, Lasonialılar, Kabalialılar, Hytenneis : 500 talanton gümüş
III.
Hellespontoslular, Phyrgialılar, Anadolu yakasındaki Trakyalılar, Paphlagonialılar,
Mariandynler, Kappadokialılar : 300 talanton gümüş
IV.
Kilikialılar : 500 talanton gümüş ve 360 beyaz at.
V.
Paktyike ve Armenialılar ile onların Karadeniz’e kadar olan komşuları : 400 talanton
Muhtemelen I. ve II. sıradaki halklardan oluşan satraplığın merkezi Sardeis, III. sıradaki
satraplığın merkezi ise Daskyleion idi. Kilikia satraplığının merkezi Tarsos kentiydi. Ancak
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çeşitli antik kaynaklar, satraplıkların ilk oluşturuldukları şekilde kalmadıklarını, sayılarının ve
kaspadıkları bölgenin zamanla değiştiğini göstermektedir.
Pers Krallığında sikke basma hakkı esas olarak Pers Kralı’nda olsa da kralın izniyle
satraplar ve yerel yöneticiler de sikke basabiliyorlardı. Her satrap hüküm sürdüğü toprakların
adeta kralı sayılıyor, adına sikke bastırtıyordu. Satrapların bastırdıkları sikkelerin ön yüzünde
satrabın portresi yer alır ve bazılarının üzerinde satrabın adı yazılıdır. Pers satrabı portresi
taşıyan ilk sikkeler MÖ 5. Yy’da görülür. Bunlara bir örnek Daskyleion satrabı Pharnabazos’a
ait Kyzikos’ta basılmış bir sikkedir. Miletos’ta basılmış Sardes satrabı Tissaphernes’e ait bir
sikke de örnek gösterilebilir. MÖ 4. Yy’da Pers satraplarının sikkelerinde önceki yüzyılla
kıyaslanmayacak br artış gerçekleşmiştir. Sikke üzerindeki basin satraba veya bir Persli’ye ait
olduğu başındaki tiara veya kyrbasia adlı başlığından anlaşılabilmektedir. Ancak satrap olarak
adlandırılsa da Pers tarzında basılan sikkelerin tamamı gerçekten satrapların sikkeleri
olmayabilir. Bazılarının karanoi adı verilen Pers büyük kralının emrindeki askeri komutanlar
veya ileri gelen kişiler ya da yerel hükümdarlar tarafından basıldıkları söylenebilir.
Karia bölgesi MÖ 412’de Atina Birliği’nin sona ermesiyle Pers satrabı Tissaphernes’in
egemenliği altına girmiştir. Tissaphernes’in ölümünün ardından ise Karialı bir aile olan
Hekatomnoslar
satrap
olarak
görev
yapmış
ve
kendi
adlarına
sikkeler
bastırmışlardır.Hekatomnos, Maussollos, Hidrieos, Piksodaros ve Rhoontopates Karia’da
satrap olarak görev yapmışlar ve sikke bastırmışlardır. Sikkeleri satrap sikkesi karateri taşımasa
da Pers etkileri görülmektedir.
Karia satraplarından Maussollos’un, karısı Artemisia tarafından yaptırtılan mezar anıtı
dünyanın yedi harikasından biri sayılıyordu. Piramit çatısıyla Yunan ve Mısır mimarilerini
birleştiren bu anıt mausoleion olarak adlandırılmıştır. Bugün halen Türkçe’de de kullanılan
mozole sözcüğü buradan gelmektedir.

Res. 143Halikarnassos Mausolleionu.
(https://www.beazley.ox.ac.uk/Sculpture/ashmolean/
context/HalikarnassosFriezes.htm)

Res. 144 Mausollos ve Artemisia
( Foto. A. Özdizbay. British Museum)
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Mausollos’un (MÖ 377-353) adına basılan bir tetradrahmi üzerinde cepheden Apollon
başı/Mızrak ve çifte balta tutan Zeus Labraundos betimi kullanılmıştır. Satrabın adı arka yüzde
dikey bir şekilde yazılmıştır.

Res. 145 Mausollos Sikkesi. Gümüş. MÖ. 377-353.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=517404|927|142|ac9d19b10ac91fb3b2f1e7024b912bf9

Karia satraplarından Hidrieus (MÖ 351-344) adına basılan sikke üzerinde de aynı tip –
Apollon/Zeus Labraundos- görülmektedir.

Res. 146 Hidreus Sikkesi. Gümüş. MÖ. 344-341.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=88344|94|226|d5510b2e793187ba82840ef35588cd10)

Piksodaros’a ait bir sikke üzerinde ise, ön yüzde cepheden Apollon başı arka yüzde sekiz
kollu yıldız benzeri bir motif görülmektedir. Yıldızın kolları arasında satrabın adı yazılıdır.

Res. 147 Piksodaros
Sikkesi. Gümüş. MÖ. 344-340.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=711403|1317|8341|f30e6ed04fbd140c0485e80c0f16241e)
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Kilikia satraplığının merkezi Tarsos’tur. MÖ 5. yy’ın üçüncü çeyreğinden itibaren
kentte basılan sikkeler üzerindeki lejand Aramice’dir. Hatta ilk örneklerde kentin adı Aramice
Tars şeklinde yazılmıştır. MÖ 386’da Pers kralı II. Artakserkses Salamisli Evagoras’a karşı
Sardes satrabı Tiribazos’u görevlendirmişti ve satrap da Kilikia’yı üs olarak kullanmıştı.
Tiribazos’tan itibaren neredeyse tüm Tarsos sikkelerinde Aramice bir satrap adı vardır.
Tiribazos’un statarlerinin ön yüzünde alt yarısı kuş, üst yarısı insan olan Ahuramazda, arka
yüzde ayakta duran, kartal ve asa tutan Zeus betimi kullanılmıştır. Bu staterler Kilikia
kentlerinden Issos, Mallos ve Soloi’de basılmıştır.

Res. 148 Issos’ta basılmış bir Tribazos sikkesi. Gümüş. MÖ. 388-380.
(http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek
coins.asp?param=33197q00.jpg&vpar=587&zpg=38753&fld=http://www.forumancientcoins.com/Coins2/)

Ahuramazda Pers imparatorluğunun resmi dini olan Zerdüştlüğün baş tanrısıdır. Kötülük tanrısı
Ehrimen’le mücadele içinde olan Ahuramazda iyiliği temsil eder.

Res. 149 Persepolis’ten Ahura mazda kabartması.
(İÜ. Klasik Arkeoloji Dia Arşivi)

Tiribazos’un ölümünden sonra Pharnabozos ve Datames’in faaliyetleri görülür. Bu
satrapların staterlerinin ön yüzünde Syrakusai sikkelerindeki Kimonun yaptığı Arethusa
başından esinlenildiği anlaşılan cepheden resmedilmiş bir tanrıça başı vardır. Arka yüzlerinde
ise sorguçlu Attika miğferi giymiş sakallı erkek başı görülür. Başın yanında Aramice yazılmış
satrap adları vardır
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Res. 150 Datames Sikkesi. Gümüş. MÖ. 384-361.
Res. 151 Pharnabazos Sikkesi. Gümüş MÖ. 379-374
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=715476|1323|198|339df6da10999abe794c10da51e28992)3785|7
|675|cfe912f5cb3aa572bd1c9ae2a9b82207)

Pharnabazosun ölümünden sonra bölgeye tek başına hakim olan Datames’in
staterlerinin ön yüzünde Zeus benzeri Tarsos Baal’ı (Baal Tars) bulunmaktadır, arkalıksız
sandalyede oturmakta, sol elinde buğday başağı ve üzüm salkımı tutmaktadır. Sahne Tarsos’u
çevreleyen sur duvarları ve burçlarıın temsil ettiği düşünülen bir bordür ile çevrilidir. Arka
yüzde ise Satrap Datames arkalıksız tahtta oturmakta okunu kontrol etmekte; sağda yayı,
yukarıda boşlukta Ahuramazdanın kanatlı diski yer alır. Satrabın arkasında Aramice adı
yazılıdır.

Res. 152 Datames Sikkesi. Gümüş. MÖ. 378-372.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=806958|1511|2552|dd2e8e2fc13e1f34f823e42325884900)

Satrap Datames Kilikia’da faaliyet göstermeden önce Kappadokia satrabı olarak
Paphlagonia kentlerinden Sinope’de de adına sikke bastırtmıştır. Satraplığını Karadeniz
kıyılarına kadar genişletmek istediğinden Sinope’yi kuşatmıştı.(MÖ 361 ve sonrası). Sikkeler
bu dönemde basılmış olmalıdır. Sikke tipi olarak kentin nymphe/yunus üstünde deniz kartalı
betimli sikkeleri seçilmiştir. Lejandta kentin adı yerine  şeklinde satrabın adı
yazılıdır.
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Res. 153 Datames Sikkesi. Gümüş. MÖ. 361 sonrası
(http://boards.collectorssociety.com/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/1776183/site_id/1#import)

Lykia Bölgesi’nde de Pers egemenliği altında bulunduğu dönemde yerel hanedan
üyelerinin sikke bastırdıkları bilinmektedir. Sikkeler üzerindeki hükümdar adları Yunanca,
Lykçe veya Aramice’dir. MÖ 5. Yy’a tarihlenen Elmalı Definesi’ndeki sikkelerin neredeyse
yarısı Lykia hükümdarlarının sikkelerinden oluşmaktadır.
Ionia ve Lydia satraplarından Autophradates (MÖ 380-350) sikkeleri üzerinde satrap başı/At
başı tipi görülür. Ön yüzde betimlenen satrap başı serpuş adı verilen Perslere özgü bir başlık
taşır. Satrabın adı kısaltma şeklinde arka yüzde bulunur. Yine Ionia ve Lydia Satraplarından
Spithridates’in (MÖ 334) sikkelerinde Satrap başı/At protomu tipi görülmektedir.

Res. 154 Autophradates Sikkesi. Gümüş. MÖ. 380-350.
Res. 155 Spiridates Sikkesi. Gümüş. MÖ. 336-334.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=595639(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=7440|
1077|506|68d0e1d3c67b0474787f87d8d2e9c486)93|1381|1518|badad4bd0bb4b73c7e12cc922646a04d)

Adı tesbit edilemeyen Ionia ve Lydia Satraplarından birinin sikkelerinin ön yüzünde ok ve yay
tutan Pers Kralı diz kapağı koşusu yapar vaziyette; arka yüzde ise Ephesos’un hinterlandını
şematik olarak gösteren bir harita betimlenmiştir. Almanca’dan dilimize giren hinterland’ın
anlamı art alan, arka plandır. Bir liman şehrinin arkasında kalan yerler, o limanı kullanan
bölgeleri ifade eder. Sikke üzerinde, Tmolos, Messogi gibi bölgedeki dağlar ile Kaytros ve
Maiandros gibi vadilerin gösterilmiş olduğu ileri sürülmektedir. Bu tarz sikkelerin büyük bir
çoğunluğu gümüştür ve 15 g. civarında basılmışlardır.
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Res. 156 Ephesos hinterlandlı Pers satrap sikkesi. MÖ. 340.
civarı(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=346753|623|146|7fceef9bd33db7dd391b19fea67a7b4e)

Mysia satrabı olarak bilinen Orantas’ın sikkelerinde Pegasos ve ORANTA yazısı
görülmektedir. Orantas, satraptan ziyade yetkilerle donatılmış askeri bir komutan veya
hyparkhos olarak tanımlamak mümkündür.İlk Armenia satrabı olarak atanan Orantas MÖ
382’de Mysia satrabı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sikkelerin Mysia kentlerinden
Adramyteion’da basıldıkları düşünülmektedir.
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Uygulamalar
Öğrenci bu bölümde öğrendiklerini sikke fotoğrafları üzerinde görmeye ve tanımlamaya
çalışmalıdır. Adı geçen coğrafik bölgelerin ve kentlerin yerlerine haritadan bakmalıdır.
Şu makale okunmalıdır:
O. Tekin, “Pers Dönemi’nde Anadolu’da Para ve Ticaret” Persler: Anadolu’da Kudret ve
Görkem, 2017: 102-133.
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Uygulama Soruları
Pers sikkeleri üzerindeki betimlemeleri öğrendiniz mi ?
Pers satrap sikkelerini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MÖ 9. yy’dan itibaren İran’da aynı kökenden gelen Medler ve Persler yaşıyordu.Pers
Kralı Kyros(Pers dilinde Kuraş) (MÖ 559-529) Medlere son vererek Pers krallığını Önasya’nın
en büyük gücü haline getirmiştir.Ege ve Akdeniz ticaretini kontrol altına alma arzularına tek
engel batıdaki Lydia Krallığı idi.MÖ 546’da Lydia kralı Kroissos’u yenilgiye uğratarak başkent
Sardes’i ele geçirmiştir. Böylece Anadolu’da yaklaşık 200 yıl sürecek Pers egemenliği
başlamıştır. Persler Sardes’teki darphaneleri kullanarak bir sure daha Lydialıların Kroiseios
sikkelerini kullanmaya devam etmişlerdir. Ön yüzünde aslan ve boğa betimleri, arka yüzde
incus bulunan bu sikkeler I. Dareios zamanında son bulmuş ve yeni tiplerle Persler’in kendi
özgün sikkeleri doğmuştır. Aşağıda detaylı olarak ele alınacak olan bu sikkeler uzun yıllar
boyunca değişikliğe uğramadan basılıp kullanılmıştır.
I. Dareios Zamanında (MÖ 521-485) Perslerin kendilerine özgü tipleriyle sikkeleri
basılmıştır. Uzun yıllar değişikliğe uğramadan kullanılacak olan Pers sikke tipi ok atan bir
figürdür (toksotes). Bu figürün başındaki taçtan (orthe/kidaris) dolayı Pers büyük kralı olduğu
anlaşılmıştır. Pers sikkeleri kralın tipine göre kronolojik olarak tasnif edilmiştir. Sikkelerin
arka yüzünde dikdörtgen incus vardır. Birinci tip sadece gümüş sikkelerde, diğer tipler hem
gümüş hem altın sikkelerde kullanılmıştır. Bilinen dört tip şunlardır:
I) Pers kralı yarı beline kadar betimlenmiştir; bir elinde yay diğer elinde oklar
tutmaktadır.
II) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, ok atma pozisyonundadır
III) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, bir elinde yay diğer elinde hançer ile
koşmaktadır.
IV) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, bir elinde yay, diğer elinde hançer ile
koşmaktadır.
Pers altın sikkelerine Dareios’tan dolayı dareikos, 5.4 gr. ağırlığındaki Pers gümüş
sikkelerine ise siglos adı verilmiştir.İlk zamanlar kroiseios sikkeleri ile aynı ağırlıkta yani 8.2
gr basılan altın sikkelerin ağırlığı biraz daha arttırılmış ve 8.3 gr basılmışlardır.
1 altın dareikos = 20 gümüş siglos değerindeydi.
Kyros, yönetim kolaylığı sağlaması için Anadolu’yu ve Indus Vadisi’ne kadar Yakın
Doğu’yu halklara/ethnik yapıya göre satraplıklara ayrılmıştır. Kyros’un kurduğu satraplıklar, I.
Dareios (Büyük) Dönemi’nde yeni bir vergi sistemi (nomos) ile birlikte yeniden organize
edilmiştir. Vergiler esas olarak Babil gümüş talanton olarak alınıyordu. Toplanan vergiler,
hazinenin büyük bir kısmını oluşturuyordu. Herodotos’tan satraplıkları oluşturan halkları ve
ödedikleri vergi miktarları öğrenilmektedir. Satraplıklar birkaç bölge halkının biraraya
getirilmesiyle oluşturulmuştu.
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Her satrap hüküm sürdüğü toprakların adeta kralı sayılıyor, adına sikke bastırtıyordu.
Satrapların bastırdıkları sikkelerin ön yüzünde satrabın portresi yer alır ve bazılarının üzerinde
satrabın adı yazılıdır. Pers satrabı portresi taşıyan ilk sikkeler MÖ 5. Yy’da görülür. Bunlara
bir örnek Daskyleion satrabı Pharnabazos’a ait Kyzikos’ta basılmış bir sikkedir. Miletos’ta
basılmış Sardes satrabı Tissaphernes’e ait bir sikke de örnek gösterilebilir.
Karia bölgesi MÖ 412’de Atina Birliği’nin sona ermesiyle Pers satrabı Tissaphernes’in
egemenliği altına girmiştir. Tissaphernes’in ölümünün ardından ise Karialı bir aile olan
Hekatomnoslar
satrap
olarak
görev
yapmış
ve
kendi
adlarına
sikkeler
bastırmışlardır.Hekatomnos, Maussollos, Hidrieos, Piksodaros ve Rhoontopates Karia’da
satrap olarak görev yapmışlar ve sikke bastırmışlardır.
Kilikia satraplığının merkezi Tarsos’tur. MÖ 5. yy’ın üçüncü çeyreğinden itibaren
kentte basılan sikkeler üzerindeki lejand Aramice’dir. Hatta ilk örneklerde kentin adı Aramice
Tars şeklinde yazılmıştır. MÖ 386’da Pers kralı II. Artakserkses Salamisli Evagoras’a karşı
Sardes satrabı Tiribazos’u görevlendirmişti ve satrap da Kilikia’yı üs olarak kullanmıştı.
Tiribazos’tan itibaren neredeyse tüm Tarsos sikkelerinde Aramice bir satrap adı vardır.
Tiribazos’un statarlerinin ön yüzünde alt yarısı kuş, üst yarısı insan olan Ahuramazda, arka
yüzde ayakta duran, kartal ve asa tutan Zeus betimi kullanılmıştır. Pers imparatorluğunun resmi
dini olan Zerdüştlüğün baş tanrısıdır. Kötülük tanrısı Ehrimen’le mücadele içinde olan
Ahuramazda iyiliği temsil eder.
Tiribazos’un ölümünden sonra Pharnabozos ve Datames’in faaliyetleri görülür.
Pharnabazosun ölümünden sonra bölgeye tek başına hakim olan Datames’in staterlerinin ön
yüzünde Zeus benzeri Tarsos Baal’ı (Baal Tars) bulunmaktadır, arkalıksız sandalyede
oturmakta, sol elinde buğday başağı ve üzüm salkımı tutmaktadır. Sahne Tarsos’u çevreleyen
sur duvarları ve burçlarıın temsil ettiği düşünülen bir bordür ile çevrilidir. Arka yüzde ise Satrap
Datames arkalıksız tahtta oturmakta okunu kontrol etmekte; sağda yayı, yukaırda boşlukta
Ahuramazdanın kanatlı diski yer alır. Satrabın arkasında Aramice adı yazılıdır.
Satrap Datames Kilikia’da faaliyet göstermeden önce Kappadokia satrabı olarak
Paphlagonia kentlerinden Sinope’de de adına sikke bastırtmıştır. Satraplığını Karadeniz
kıyılarına kadar genişletmek istediğinden Sinope’yi kuşatmıştı.(MÖ 361 ve sonrası). Sikkeler
bu dönemde basılmış olmalıdır. Sikke tipi olarak kentin nymphe/yunus üstünde deniz kartalı
betimli sikkeleri seçilmiştir. Lejandta kentin adı yerine  şeklinde satrabın adı
yazılıdır.
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Bölüm Soruları
1-) Medlere son vererek Pers krallığını kuran ve İran’da Akhaimenid hanedanlığını
başlatan Pers kralı kimdir ?
A-) Dareios
B-) Kroisos
C-) Artakserkses
D-) Kyros
E-) Kserkses
2-) Persler MÖ 546’da Lydia krallığını yıktıkları zaman Lydia Krallığı tahtında hangi kral
bulunuyordu ?
A-) Kroisos
B-) Kyros
C-) Gyges
D-) Alyattes
E-) Kimon
3-) Pers altın sikkesine ne ad verilir?
A-)Siglos
B-)Dareikos
C-)Drahmi
D-) Şekel
E-)Stater
4-) Persler hangi kral zamanında kendi özgün sikke tipleri ile sikke basmaya
başlamışlardır ?
A-)II. Dareios
B-)Kyros
C-)Kserkses
D-)II. Arkakserkses
E-)I. Dareios
5-) MÖ 4. Yy’da Persler adına Karia bölgesini hangi yerel hanedan yönetmiş ve adlarına
sikke bastırtmıştır ?
A-) Mermnadlar
B-)Atyatlar
C-)Seleukoslar
D-)Hekatomnoslar
E-) Akhaimenidler

6-)Pers sikkelerinin arka yüzünde hangi betim vardır ?
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A-)At
B-)Pers Büyük Kralı
C-)Dikdörtgen incus
D-)Yıldız
E-)Büst
7-)Aşağıdakilerden hangisi sikkeler üzerinde betimlenen Pers büyük kralının elinde
tuttuğu objelerden biridir ?
A-)Kılıç
B-)Hançer
C-) Çelenk
D-)Asa
E-)Kalkan
8-) Siglos nedir?
A-)Pers gümüş sikkesi
B-)Pers altın sikkesi
C-) Satrap Sikkesi
D-) Lydia sikkesi
E-)Bronz külçe
9-) Aşağıdaki satraplardan hangisi Paphlagonia kentlerinden Sinope’de kentin sikke
tipleriyle fakat kendine adına sikke bastırmıştır ?
A-)Autophradates
B-) Spithridates
C-)Pharnabazos
D-)Datames
E-)Tribazos
10-) Kilikia’daki Pers satrap sikkeleri üzerinde görülen ve Perslerin resmi dini olan
Zerdüştlüğün baş tanrısı olan figür aşağıdakilerden hangisidir ?
A-) Ahuramazda
B-) Simurg
C-) Ateşgede
D-) Haldi
E-)Mithra
CEVAPLAR: 1-)D; 2-) A; 3-) B; 4-) E; 5-) D; 6-) C; 7-) B; 8-) A; 9-) D; 10-) A
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10.HELLENİSTİK DÖNEM SİKKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Hellenistik Dönem Sikkeleri
10.1.Büyük İskender ve Sikkeleri
10.2. Seleukos Krallığı ve Sikkeleri
10.3.Ptolemaios Krallığı ve Sikkeleri
10.4. Lysimakhos Krallığı ve Sikkeleri
10.5. Anadolu’da Kurulan Hellenistik Krallıklar ve Sikkeleri
10.5.1. Pergamon Krallığı ve Sikkeleri
10.5.2. Bithynia Krallığı ve Sikkeleri
10.5.3. Pontos Krallığı ve Sikkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-)Hellenistik Çağ hangi döneme verilen bir addır ?
2-)Büyük İskender’in gümüş sikkelerinde hangi tip kullanılmıştır.
3-)Büyük İskender’in ölümünün ardından haleflerinin kurduğu hanedanlar hangileridir
?Sikkelerinde kullanılan ana tipler nelerdir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Büyük İskender Sikkeleri

Büyük İskender ile başlayan Haritalar
ve
sikke
Hellenistik
Dönem’in fotoğraflarından
sınırlarınınkavranması ve karşılaştırmalar yaparak
Büyük
İskender’in
bastırdığı
sikkelerin
öğrenilmesi

Diadokhların
Kurduğu Seleukos, Ptolemaios ve Haritalar
ve
sikke
Krallıklar ve Sikkeleri
Lysimakheia krallıklarının fotoğraflarından
insanlık ve kültür tarihine karşılaştırmalar yaparak
katkılarının
öğrenilmesi,
sikkelerinin
bütün
özellikleriyle kavranması
Çekirdek bölgesi Anadolu Pergamon, Bithynia ve Haritalar
ve
sikke
olan Hellenistik Krallıklar
Pontos
Krallıklarının fotoğraflarından
insanlık ve kültür tarihine karşılaştırmalar yaparak
katkılarının
öğrenilmesi,
sikkelerinin
bütün
özellikleriyle kavranması

187

Anahtar Kavramlar
Hellenistik, Büyük İskender, III. Aleksandros, Makedonya, Pers Seferi, diadokhlar,
Seleukoslar, Ptolemaioslar, Lysimakhos, Pergamon, Bithynia, Pontos
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Giriş
Bu bölümde Büyük İskender’in Perslere karşı giriştiği Doğu Seferi ile başlayan
Hellenistik Dönem’de kurulan krallıklar ve bastırdıkları sikkeler incelenecektir. Büyük
İskender’in yarattığı büyük imparatorluk ardında halef bırakmadan ölümünden sonra
parçalandı. Komutanları imparatorluğun topraklarını paylaşarak kendi hanedanlıklarını
kurdular. Hellenistik Dönem’in bu büyük Krallıklarının yanı sıra Anadolu topraklarında
kurulan küçük Hellenistik Krallıklara ve sikkelerine de bu bölümde değinilecektir.
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10.1. Büyük İskender ve Sikkeleri
Hellenistik Dönem kabaca Makedonya Kralı III. Aleksandros’un (Büyük İskender)
Persler üzerine giriştiği Doğu Seferi (MÖ 334) ile başlayıp Mısır’daki son Hellenistik Krallık
olan Ptolemaioslar’ın Actium Savaşı ile tarih sahnesinden silindikleri tarihe (MÖ 30) kadar
olan yaklaşık 300 yıllık bir zaman dilimidir.

Res. 157 İskender Lahdi.
(https://tr.wikipedia.org/wiki/III._Aleksandros#/media/File:Macedonian_Army_Alexander.jpg)

Yunanlar arasında savaş eksik olmuyorsa da onlar için en büyük tehlike ve ortak düşman
Persler’di. Persleri yok edebilmek için birleşmeleri gerekiyordu. Bu uzlaşmanın bir politikası
olarak Panhellenizm yani Yunanların Birliği düşüncesi ortaya çıktmıştı. Bu birliği sağlayacak
bir öndere ihtiyaç vardı. Atinalı Isokrates isimli hatip (rhetor) II. Philippos’a yazdığı açık
mektupla, büyük Yunan kentlerinin onun önderliğinde birleşerek Perslere karşı sefer
düzenlemesini istiyordu. II. Philippos Makedon tahtına geçer geçmez önce ülkeyi siyasi,
ekonomik ve askeri açıdan güçlü bir duruma getirdi. Yunanları ulusal bir kongreye davet etti.
MÖ 337’de toplanan Korinthos Birliği’nde Perslere karşı sefer kararı alındı. Amaç Batı
Anadolu’daki Yunan kentlerini Pers boyunduruğundan kurtarmak, Perslere Yunan dünyasının
gücünü göstermekti. Fakat kısa bir süre sonra, Doğu seferini gerçekleştiremeden II. Philippos
öldü. Ardından Makedonya tahtına geçen 20 yaşındaki oğlu III. Aleksandros, ikinci defa
toplanan Korinthos Birliği’nde birliğin Hegamonu ve Doğu seferinin komutanı seçildi. Sefer
hazırlıklarını tamamladıktan sonra MÖ 334’te başkent Pella’dan hareket etti.

Ha. 16 İskender’in seferini gösteren harita. (İÜ. Klasik Arkeoloji ABD Dia Arşivi)
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Çanakkale Boğazı’ndan Anadolu’ya geçti ve Granikos nehri yakınlarında Perslerle ilk
karşılaşma gerçekleşti. Anadolu’daki kentleri sırayla egemenlik altına aldıktan sonra Doğu’ya
ilerlemiş ve MÖ 331’de Pers devletine son vermiştir.Sefer amacına ulaşmış Pers devleti
yıkılmış olsa da Hindistan’a kadar ilerleyen İskender bir süre sonra ardında halef bırakmadan
323’te 33 yaşındayken Babylon’da ölmüştür.

Ha. 17 İskender İmparatorluğu (İÜ. Klasik Arkeoloji ABD Dia Arşivi)

Büyük İskender’in tahta varis bırakmadan ölümünün ardından batıdan doğuya uzanan
bu geniş coğrafyayı yönetmek için imparatorluğun başına kimin geçeceği sorun oldu ve kısa
bir süre sonra taht kavgası başladı. Diadokhlar adı verilen İskender’in Seferine katılmış ve ona
en yakın komutanları olan ardılları, belirli bölgelerde yönetimi ele geçirmek için birbirleriyle
mücadeleye başladılar. Kabaca imparatorluk şu şekilde paylaşıldı:
Suriye ve Güney Anadolu’da Seleukoslar
Mısır’da Ptolemaioslar
Makedonya’da Antigonoslar
Trakya’da Lysimakhos Krallığı
Hellenistik Çağ’da çekirdek bölgeleri Anadolu olan daha küçük Krallıklar da
kurulmuştu. Batı Anadolu’daki Pergamon Krallığı, Kocaeli Yarımadasında Bithynia Krallığı,
Karadeniz’de hüküm süren Pontos Krallığı bunların belli başlılarındandır.
Hellenistik Dönem’de monarşik krallıkların egemenliği olsa da Anadolu kentleri kendi
otonom sikkelerini basmayı sürdürmüşlerdir. Egemen olan kralları sikke geleneği olan kentlerin
sikke basmalarına izin vermişlerdir. Buna göre bu dönemde Anadolu’da krali sikkeler ile kent
sikkelerinin bir arada tedavülde olduklarını söyleyebiliriz.
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İskender bir dünya imparatorluğu niteliği taşıyan devletinde tek bir para sistemi kabul
etmiş olup sikkeleri oldukça geniş bir coğrafyada tedavüldeydi. Makedonya’dan İran ve Fenike
topraklarına kadar yayılan darphanelerde bastırmış olduğu sikkelerin ana kaynağını ele
geçirilen Pers hazineleri oluşturmaktaydı. İskender’in Anadolu’da kurduğu ilk darphane Tarsos
olmalıdır. Diğer darphaneler arasında Lampsakos (Lapseki), Abydos (Lara Burnu), Sardeis,
Kolophon (Değirmendere), Miletos (Balat), Teos (Sığacık), Magnesia (Tekinköy), Side
(Selimiye), Nagidos (Bozyazı), Soloi (Viranşehir) ve Issos (Dörtyol) kentleri sayılabilir.

Ha. 18 İskender sikkelerinin basıldığı darphaneler. (İÜ. Klasik Arkeoloji ABD Dia Arşivi)

İskender’in Gümüş, altın ve bronzdan basılan sikkelerinin tipleri şöyledir:
Gümüş : Ana birim Drahmi (4.33 g.) ve Tetradrahmi (17.28 g.)
Herakles başı / Tahtta oturan, asa ve kartal tutan Zeus

Res. 158 İskender Sikkesi. Gümüş. MÖ. 336-323.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=803623|1507|8205|69552983c13f5261c2133b7a537de834)
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Altın : Ana birimler stater (8.67 g.) ve Distater (17.28 g.)
Athena başı / Nike

Res. 159 İskender Sikkesi. Altın. MÖ. 336-323
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=803622|1507|8204|b29d160afbfb902569ec9127b2224a8c)

Bronz :
Herakles başı/Sadak içinde yay ve Herakles’in sopası

Res. 160 İskender Sikkesi. Bronz. MÖ. 332-323.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=806041|1509|196|3c64c7cdcefe920cd3ea1b03faeddeb1)

Sikke lejandı olarak “İskender’in (sikkesi)” manasında  kelimesi
kullanılmıştır. MÖ 329’dan itibaren ise bu lejanda “kral” manasında  sözcüğü de
eklenmiştir. İskender’in ölümünün ardından posthumus sikkelerinin basımına bir müddet daha
devam edilmiştir. Posthumus sikke darbı bir kralın ölümünün ardından ardıllarının onun adıyla
sikke basımına devam etmesidir.

10.2 Seleukos Krallığı ve Sikkeleri
İskender’in komutanlarından Seleukos iktidar mücadelelerinin ardından Suriye’de
hanedanlığını kurmuş, ilk olarak Antigonos ve Demetrios’a daha sonra da Lysimakhos’a karşı
kazandığı zaferlerle daha da güçlenmiş Anadolu’nun tamamına sahip olmuştur.
Nikator unvanlı I. Seleukos ilk zamanlarda Babylon, Susa ve Ekbetana’da İskender’in
posthumus sikkelerini basmaya devam etmişti. MÖ 305-304 yılında kral unvanını almış olan
Seleukos sikkelerini artık kendi adı ve yeni tiplerle bastırmaya başlamıştır. Ana birimi
tetradrahmi olan bu sikkelerin ön yüzünde Zeus başı, arka yüzünde fillerin çektiği quadriga
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içinde kalkanlı mızraklı Athena betimlenmiştir. Arka yüzde görülen çıpa sembolü Seleukos’un
armasıdır ve sikkeleri üzerinde sıklıkla betimlenir. Lejantta “Kral Seleukos’un (sikkesi)”
manasına gelen yazısı görülmektedir.

Res. 161 Seleukos I. Nikator Sikkesi. Gümüş. MÖ. 312-281.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=799258|1497|285|96965b9b588d9e3e9db61374225e5e85)

Seleukos’un ilk altın staterleri İskender sikkesi tipinde basılmıştır. Ön yüzde Athena
başı arka yüzde Nike görülür.

Res. 162 Seleukos I. Nikator Sikkesi. Altın. MÖ. 311-300.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=785353|1464|515|214a3f34e90803f03ff5453725851695)

Seleukos adına altın, gümüş ve bronzdan çok çeşitli darphanelerde, çeşitli tiplerle
sikkeler basılmıştır. Aşağıda bunlardan bazı örnekler verilmiştir:
Susa ve Ekbatana’da basılmış altın sikke,Apollon başı / Fillerin çektiği biga içinde
Artemis:

Res. 163 Seleukos I. Nikator Sikkesi. Altın. MÖ. 311-300.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=164436|202|389|42ffcd98701d75a183c4e52e303c8a35)

Leopar derisiyle kaplı miğfer giymiş, boğa boynuzlu baş (I. Seleukos ? Dionysos’a
benzetilen İskender ?) / Ağaç gövdesi üzerindeki tropaion’a çelenk koyan Nike.Bu gümüş
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sikkenin ön yüzündeki baş I. Seleukos’un kendi portresi mi yoksa Hindistan fatihi, leoparların
efendisi Dionysos’a benzetilen İskender başı mı tam olarak bilinmemektedir. Arka yüz tipi ise
Seleukos’un Antigonos Monophthalmos’a karşı kazandığı Ipsos zeferini işaret etmektedir.

Res. 164 Seleukos I. Nikator Sikkesi. Gümüş . MÖ. 311-300.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=791384|1480|210|23b0ad573e4ae7c8be4f9098c472fb8e)

Fil / At başı ve çıpa betimli sikke iseSeleukos’un Apameia’da kurduğu süvariler ve
fillerden oluşan askeri karargahına işaret etmektedir.

Res. 165 Seleukos I. Nikator Sikkesi. Gümüş . MÖ. 312-281.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=776848|1441|147|8b0580049234944bb918a5ef5fddb4d1)

I. Seleukos’un ardından tahta Soter epithetli I. Antiokhos geçmiştir. Ön yüzünde
Antiokhos’un realistik portresi betimlenmiştir. Arka yüzde hanedanın koruyucu tanrısı Apollon
omphalos üzerinde oturur vaziyette, elinde ok ve yay ile betimlenmiştir. Bu tip Seleukos
hanedanının adeta bir arması olmuş ve sık sık sikkeler üzerinde kullanılan bir tip olmuştur.

Res. 166 I Antiokhos Soter sikkesi. Gümüş. MÖ. MÖ. 281-261
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=14837|13|246|09b35ad905cc1f7bcdcee849bc4451a4)

MÖ 64’te Romalı Pompeius’un Seleukos hanedanına son verip bölgede Suriye
Eyaleti’ni kurmasına değin Seleukos kralları kendi adlarına sikkeler basmaya devam
etmişlerdir.
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10.3. Ptolemaios Krallığı ve Sikkeleri

Ha. 19 Ptolemaios Krallığı haritası. (İÜ. Klasik Arkeoloji Dia Arşivi)

Ptolemaios hanedanının kurucusu I. Ptolemaios İskender’in yakın arkadaşı ve en
güvendiği generallerinden biriydi. İskender ile birlikte Aristoteles’in okulunda birlikte ders
almıştır. İskender’in ölümünün ardından paylaşılan imparatorluk topraklarından payına Mısır
ve çevresi düşmüş ve burada hanedanını kurmuştur. Mısır halkı Ptolemaios hanedanı krallarını
Mısır’ın firavunları olarak kabul ettiler.Ptolemaioslar hanedanının tüm erkek krallarının adı
Ptolemaios’tur. Tarihçiler tarafından daha sonra kronolojik olarak numaralandırılmışlardır.
Yaşadıkları dönemde ise bu isim karışıklığı epithet dediğimiz lakaplarla engellenmiştir.
Krallar pek çok kez eşleri olan kraliçelerle kardeştir. Çoğu zaman kral ve kraliçenin
tahta ortak olduğunu, ülkeyi birlikte daha güçlü şekilde yönettikleri görülmektedir. Birkaç
kraliçe de tek başına tahta geçmiştir. En ünlü Ptolemaios kraliçesi MÖ 51-30 tarihleri arasında
başa geçen VII. Kleopatra’dır.
İskenderiye Feneri Dünyanın 7 harikasından biri sayılır. I. Ptolemaios ve II.Ptolemaios
dönemlerinde inşa edilmiş. Mimarı Knidoslu Sostratos’tur. İskenderiye limanının karşısındaki
Pharos Adası üzerinde yapılmıştır. Pharos kelimesi Hint Avrupa dillerine de deniz feneri
anlamında girmiştir.
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Res. 167 İskenderiye Feneri. (http://www.tourist-destinations.com/2011/06/alexandria-egypt.html)

Ptolemaios Krallığı’ndan söz ederken kısaca İskenderiye Kütüphanesi’ne değinmek
yerinde

olacaktır.

İskenderiye

Kütüphanesi,

Büyük

İskender

tarafından

kurulan

Aleksandreia/İskenderiye kentinde bulunan Antik Çağ’ın en büyük kütüphanesi ve bilim
merkeziydi. Bilim ve edebiyata düşkünlüğüyle bilinen I. Ptolemaios krallığının merkezi olan
İskenderiye’yi o dönemin en ünlü ve gözde şehri haline getirmeye çalışmıştır. Sarayına yakın
bir yerde müze ve kütüphane kurdurtmuş. Burayı anatomi, astronomi, felsefe, fizik kimya gibi
pek çok konuda derslerin verildiği bir bilim merkezi haline getirmiştir.Kütüphanede,
papirüslere yazılarak rulolar halinde muhafaza edilen 900 bin el yazması kitap bulunmaktaydı.
Arkhimedes (Arşimet), Eukleides (Öklit), Ptolemaios (Batlamyus), Eratosthenes gibi ünlü
bilim adamlarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca içinde bulunan rasathanede

gök bilim

araştırmaları yapılmaktaydı.
Mısır valisi olarak Ptolemaios İskenderiye’de İskender’in posthumus tetradrahmilerini
bastırtmış, tipte ufak bir değişiklik yaparak, Ön yüzdeki tanrılaştırılmış İskender’in başında
hortumu ve dişleriyle fil başı başlık eklenmiştir. Fil postunun altında Zeus Ammon’un koç
boynuzları da betimlenmiştir. Ptolemaios bu sikkeleri valiliğinin ilk yıllarında 321-319
civarında bastırmış olmalıdır.

Res. 168 I. Ptolemaios sikkesi. Gümüş. MÖ. 323-305.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=585973|1056|150|08054d519f639954dcd5c8af1451576c)
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İskenderiye darphanesinde basılan İskender sikkelerindeki diğer bir değişiklik ise, 314
civarında basılan yeni serilerde görülmektedir. Arka yüzdeki Zeus’un yerini Athena almaktadır.
Arkaik bir üslupla betimlenmiş olan Athena elinde kalkan ve şimşek demeti tutmaktadır. Yeni
serinin ilk darplarında ilginç bir yazı görülür; ALEXANDREION PTOLEMAIOU.
Alexandreialı Ptolemios’un (sikkesi) veya Ptolemaios’un İskender (sikkesi) anlamına gelen bu
yazı kısa ömürlü olmuş, bu tipteki diğer serilerde lejand

ALEKSANDROU şeklinde

yazılmıştır.

Res. 169 I. Ptolemaios sikkesi. Gümüş. MÖ. 310-305.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=523549|937|415|c785dc4dc3d39835022345e5166967f7)

Sikkeler üzerinde Hellenistik kralların kişisel portrelerine ilişkin ilk örneği
Ptolemaios’un büstüylegörmekteyiz. Büyük İskender’in idealize portrelerinin aksine
Ptolemaios’un başı oldukça realistik / gerçekçi betimlenmiştir. Uzun çenesi, öne eğimli burnu
çıkık elmacık kemikleriyle kralın yüzünü daha hoş, yakışıklı yapmak için uğraşmadığı
görülmektedir.I. Ptolemaios, ca. MÖ 300’den öldüğü yıl olan 283’e kadar kendi adı ve
portresini taşıyan sikkeler bastırmıştır. Pek çok çağdaşı hükümdar gibi, kendisini bir tanrının
atribüleri ile betimlemiştir. Ptolemaios’un kendisini özdeşleştirdiği tanrı Zeus’tur. Sikkelerinde
krali diademin yanı sıra, omuzlarında Zeus’un Aegis’ini taşıdığı görülür. Sikkelerine arka yüz
tipi olarak ise Zeus’un atribüsü olan şimşek demedi üzerinde kartalı seçmiştir.Ptolemaios’un
kişisel arması olan “şimşek demedi üstünde duran kartal” hem geçiş sikkelerinde hem de
sonraki sikkelerde bir simge olarak kullanılmıştır.
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Res 170I. Ptolemaios büstü.
Res. 171 Ptolemaios I Sikkesi. Gümüş. MÖ. 305-283
Klasik Arkeoloji ABD Dia Arşivi)(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=776054|
1445|1593|95ff78e230e43e34ba7e8bf0eceabc8f)

(İÜ.

Altın sikkelerinde ön yüzünde başında krali diadem bulunan, boynuna bağlı aegis ile
Ptolemaios büstü; arka yüzde fillerin çektiği bir quadriga içinde ayakta duran ve elinde şimşek
demeti tutan İskender betimlenmiştir. Ptolemaios’un hala İskenderle olan ilişkisine vekurmuş
olduğu İskender kültüne dikkat çekme çabasında olduğunu görüyoruz.

Res. 172 Ptolemaios I sikkesi. Altın. MÖ. 305-283
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=566589|1015|4105|333f7ae5b13b8a9dbbdb20b5f11fd
c37)

Bronz sikkelerdeki ana tip ise ön yüzde Zeus başı arkada kanatları açık kartaldır.

Res. 173I. Ptolemaios sikkesi. Bronz. MÖ. 305-282.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=768038|1428|3|12e95c96c2f5e3e142c4d9ade2a36b1c
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Ptolemaios sikkeleri arasında “tanrısal kardeşler” manasına gelen “Theoi Adelphoi”
serisinden de bahsetmek gerekir. III.Ptolemaios altın sikke serilerinden birinde ebeveynleri II.
Ptolemaios ve Arsinoe ile büyük anne ve babası I. Ptolemaios ve I. Berenice’nin portlerini tip
olarak kullanmıştır. Ön yüzde aslında kardeş olan anne ve babası II. Ptolemaios ve Arsinoe yer
alırken arkada, tanrılaştırılmış I. Ptolemaios ve Berenice görülmektedir. Bu sikkede Ptolemaios
hanedanının devamlılığı vurgulanmaktadır.

Res. 174I. Ptolemaios -Berenike ve II. Ptolemaios -Arsinoe sikkesi. Altın. MÖ. 285-246.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=741710|1377|30936|becd79b70459272b23bf7ea9ab904e61)

Ptolemiaos Krallığı MÖ 30 yılında Actium Savaşı ile tarih sahnesinden silinene kadar
kral ve kraliçeler adına sikke bastırmaya devam etmiştir. Son kraliçe Kleopatra’nın (VII.
Kleopatra) büstü de sikkeler üzerinde görülmektedir.

Res. 175 Kleopatra ve Marcus Antonius’un sikkesi. Bronz. MÖ. 32-31.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=608173|1096|765|975944a64bd9345d9088d9dee57bb63c)

10.4. Lysimakhos Krallığı ve Sikkeleri
Diadokhlar mücadelesinde Trakya bölgesi, İskender’in en yaşlı komutanı
Lysimakhos’un payına düşmüştü. Egemenlik alanı Thermopylai Geçidi’nden Makedonya ve
Trakya’ya Hellespontos’un ötesine, Anadolu içlerine kadar uzanıyordu. Lysimakhos Gelibolu
Yarımadası üzerinde kendi adını taşıyan Lysimakheia (Bolayır) kentini kurmuştu. MÖ 281
yılında Korou Pedion savaşı ile Seleukos’a karşı mağlup olan Lysimakhos öldürüldü, toprakları
Seleukosların eline geçti.
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Ha. 20Lysimakhos krallığı haritası.
(İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Res. 176 Lysimakhos büstü.
(İÜ. Klasik Arkeoloji Dia Arşivi)

Diğer hanedanlar gibi Lysimakhos da İskender tetradrahmilerinin basımına
darphanelerinde bir müddet devam etmiştir. Kısa bir süre sonra üzerindeki yazı “Kral
Lysimakhos’un [sikkesi]” manasında  olarak değiştirilmiştir.

Res. 177 Lysimakhos sikkesi. Gümüş. MÖ. 301-297.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=785069|1464|231|27d4411df161be46c8dbf016e01ea1f0)

MÖ 297/6’da Lysimakhos sikke tiplerinde önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Hem altın
ve gümüş sikkeler için aynı tipler kullanılmıştır: Zeus Ammon boynuzlu tanrılaştırılmış
İskender başı / Tahtta oturan Athena Nikephoros, kolunu kalkanına yaslamış.
Lysimakhos’unportresi sikkeleri üzerinde kullanılmamıştır. Ön yüz tipi kralın İskender’e olan
saygısının kanıtıdır. Arka yüz ise Ipsos Savaşında kazandığı başarıya işaret etmektedir. Adı
Athena’nın emriyle Nike tarafından taçlandırılmaktadır.

Res. 178 Lysimakhos sikkesi. Gümüş. MÖ. 235 öncesi.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=785096|1464|258|57bfe94ce295c9554102f8bf0a9362ec)
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10.5. Anadolu’da Kurulan Hellenistik Krallıklar ve Sikkeleri
Yukarıda değindiğimiz krallıkların çekirdek bölgeleri Anadolu değildi. Fakat
Anadolu’da da Hellenistik Dönem’de daha küçük bazı krallıklar kurulmuştu. Bunların belli
başlıları Batı Anadolu’da kurulan Pergamon Krallığı, Kocaeli Yarımadası ve Bursa civarında
kurulan Bithynia Krallığı, Karadeniz’de kurulan Pontos Krallığı’dır.

10.5.1. Pergamon Krallığı ve Sikkeleri
Antik Mysia Bölgesinde verimli Kaikos (Bakırçay) Vadisi’nde yer alan Pergamon
kentinin erken dönemleri hakkında fazla bilgimiz yoktur. İlk kez Ksenophon’un Anabasis’inde
geçer; MÖ 399’da dönüşün son günlerinde Yunan paralı askerler aç ve yorgun olarak
Pergamon’a varırlar. Büyük İskender’in Granikos zaferi ile Makedonya egemenliğine giren
kent en parlak ve güçlü dönemini Hellenistik Dönem’de yaşamış, Pergamon Krallığının
merkezi olmuştur.

Ha. 21 Pergamon’un yerini gösteren harita. (İÜ. Klasik Arkeoloji ABD Dia Arşivi)

Ipsos Savaşı sonrasında Lysimakhos, İskender’in savaş ganimetlerinden oluşan 25 bin
talantonluk hazinenin 9 bin talantonunu Pergamon’da korumaya almıştır. Hazineyi koruma
görevi Attalos oğlu Tioslu Philetairos’a verildi.Lysimakhos’a karşı Anadolu içlerinde ilerleyen
Seleukos, Pergamon’a geldiğinde Philetairos kenti ve hazineyi Seleukos’a teslim etti.Seleukos
Korou Pedion savaşı sonrasında Philetairos’u Pergamon valisi olarak atadı, hazinenin
koruyuculuğunu verdi. Böylece Batı Anadalu’da Seleukos Krallığı kontrolünde, Philetairos’un
önderliğinde yeni bir devlet doğmuştur.Pergamon Krallığının toprakları MÖ 133’te son kral III.
Attalos’un vasiyeti ile Roma’ya bırakılmıştır.

Res. 179 İlk Pergamon Kralı Philetairos portresi. (İÜ Klasik Arkeoloji ABD Dia Arşivi)
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Pergamon Krallığının parşömen kağıdının ilk kez kullanıldığı coğrafya olduğunu da
belirtmeliyiz. Pergamon’da da İskenderiye’deki gibi büyük bir kütüphane vardı.II. Eumenes
Dönemi’nde, oğlak derisinden parşömen icad edilmiştir.Her iki yüzüne de yazılabilmesi,
yırtılmaması, üretiminin nisbeten kolay oluşu hızla yayılıp yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Res. 180 Parşömen. (http://tr.depositphotos.com/5596612/stock-photo-3d-scroll-of-old-parchment.html

Philetairos, Attalos Hanedanı’nın dolayısıyla Pergamon Krallığı’nın kurucusu
sayılır.Pergamon darphanesinde Lysimakhos ve Seleukos adına sikkeler bastırmış, daha sonra
bağımsızlık göstergesi olarak kendi adına da sikkeler bastırmıştır.Philetairos sikkeler üzerinde
kendi portresini kullanmamıştır, ölümünden sonra halefleri onun adını ve portresini sikkeler
üzerinde kullanmışlardır.
Seleukos başı / Tahtta oturan Athena ve  (Philetairou) yazısı :

Res. 181 Philetairos dönemi sikkesi. Gümüş. MÖ. 270-265.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=785215|1464|377|7dc56792c6588450243236129861e9ab)

MÖ 263’te Pergamon tahtına Philetairos’un yeğeni Eumenes geçti.I. Antiokhos’la
yaptığı savaş sonunda Pergamon’un bağımsızlığı korunmuş ve güçlenmiştir.Bu kritik dönemde
sikkelerde değişiklik yapıldı. Eumenes ön yüzünde Philetairos portresi, arka yüzde
Philetairos’un adını taçlandıran Athena betimli yeni sikkeler tedavüle sokuldu. Philetairos’un
büstü, ufak göz çukurları, büyük ve düz yanaklar ve dolgun çıkık çeneile kralın enerjik ve
kararlı mizacını yansıttığından tüm Hellenistik seriler içerisinde en kendine has olanıdır.
Hellenistik Dönemin en iyi portlerinden biridir.Klasik güzelliğe, güç ve kararlılık ifadesi de
eklenerek başarılı bir kompozisyon oluşturulmuştur. Philetairos büstlü sikkelerinin yanı sıra
Eumenes’in kendi büstü ile basılmış sikkeleri de vardır.
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Res. 182 Pergamon Sikkesi. Gümüş MÖ. 263-241.
http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=785218|1464|380|16442392133a429166f709ba71a4fd9c

Pergamon Krallığı’nın bronz sikkeleri geniş bir alanda tedavüldeydiler. Bronz sikke
serilerinin ön yüzlerinde Athena başı arka yüzlerinde ise (Philetairou) lejandı
ile birlikte Asklepios, yay, sarmaşık yaprağı thyrsos gibi betimler bulunur.

Res. 183 Pergamon Krallığı. Bronz.
(İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Res. 184 Pergamon Krallığı. Bronz
(İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

10.5.2. Bithynia Krallığı ve Sikkeleri

Ha. 22 Bithynia Krallığı’nın gösteren harita. (İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Pers egemenliği altında bazı Bithynia kralları bilinse de ilk kral olarak Zipoites’in adı
geçmektedir (MÖ 327-279).Zipoites, Diodokhlar savaşında topraklarını korumuş ve kral
unvanını almıştır. Adına basılmış sikkesi yoktur. Zipoites’in ölümünün ardından Nikomedes
tahta geçer.Sikke bastıran ilk Bithynia kralı olan Nikomedes kendi adını verdiği Nikomedeia
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kentini kurarak krallığın başkenti yapmıştır. Attika ağırlığında drahmi ve tetradrahmiler
bastırmıştır. Tetradrahmilerde ön yüzde yaşlı kralın iri ve kaba özellikleri vurgulanan realistik
portresi, arka yüzde bir kaya üzerinde oturan Trakya Artemisi Bendis yer alır. Mızrak ve kayaya
dayalı kalkan savaş tanrıçası fonksiyonunu gösterir. Drahmilerde arka yüzde Bendis yerine
Ares betimi vardır.

Res. 185 Nikomedes sikkesi. Gümüş. MÖ. 280-250.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=103459|111|342|e215cb449dc576fb0ef93d1ae26630fe)

Bithynia Krallığı Prusias döneminde en parlak dönemini yaşamıştır.Romalılardan kaçan
Kartacalı komutan Hannibal, I. Prusias’a sığınmıştır. Hannibal tüm zamanların en büyük askeri
dehalarından biridir. Roma’ya teslim edieceğini anlayınca zehir içerek intihar eder. Mezarı
Bithynia’da olmalıdır. Gebze’de 1981 yılında Hannibal’in anısına bir anıt mezar yaptırılmıştır.

Res. 186 Hannibal portresi. (İÜ. Klasik Arkeoloji ABD Dia Arşivi)

I. Prusias’tan itibaren Bithynia Krallığı’nın gümüş ve bronz sikkeleri devamlı olarak
basılmıştır. Gümüş sikkelerin ön yüzünde kralın büstü, bazen sakallı bazen sakalsız olarak
betimlenmiştir. Arka yüzde ise ayakta duran Zeus Stratios kralın adını çelenkler.Bithynialı
heykeltraş Doidalses’in Zeus heykeli Nikomedeia’daki büyük Zeus sunağında
sergilenmekteydi.Bu tip sonraki Bithynia Kralları için de standart bir tip olacaktır.
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Res. 187 Prousias I sikkesi. Gümüş. MÖ. 228-185.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=799131|1497|158|b22f86bab2184d4155a5a8564365732b)

Bronz sikkelerine şu örnek gösterilebilir:
Ön yüzde Hermes başı bulunur, arka yüzde ise Hermes kült heykeli başına çelenk koyuyor.

Res. 188 II. Prousias sikkesi. Bronz. MÖ. 182-149.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=6943|8|424|a3c788c57e423fa9c177544a4d5d1239)

Bithynia Krallığı sikkeleri üzerinde tarih de görülür. İlk kez II. Nikomedes sikkelerinde
Bithynia erasına (takvim) ilişkin tarih görülür ve bu uygulama krallığın sonuna kadar
sürdürülür. Mesela aşağıdaki III. Nikomedes Euergetes’e ait sikke üzerindeki tarih şu şekilde
hesaplanarak sikkenin darp tarihi bulunur.

Res. 189 III. Nikomedes sikkesi. Gümüş. MÖ. 127-94.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=773724|1442|166|4fe4d5e02908c81c36fabe0f67e17cf3)

ΠΡ = 180 (Bithynia erasına göre)
Bithynia erası başlangıç = MÖ 297 (Zipoites’in kral unvanı adığı yıl ?)
297 – 180 = MÖ 118/7
Sikkenin basıldığı tarih MÖ 118/7
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10.5.3. Pontos Krallığı ve Sikkeleri

Ha. 23 Pontos Krallığı’nı gösteren harita. (İÜ. Klasik Arkeoloji ABD Dia Arşivi)

Pontos bölgesi, Küçük Asya’nın kuzeyinde, Karadeniz’in doğusunda yer alır. Bölge
Mithradates adını taşıyan krallar MÖ 4. yy’dan itibaren görülürler.I. Mithradates bir Pers
soylusunun oğludur.Mithradates Paphlagonia’da karargah kurar, krallığın temelleri
atılır.Pontos kralları Pers soyundan gelmiş olmalarıyla gurur duyuyor, Seleukos hanedanına
mensup kadınlarla evleniyorlardı.
Pontos Krallığı’nın ilk sikkelerinin ne zaman basıldığı tam olarak bilinmese de II.
Mithradates Dönemi’ne atfetmek mümkündür. Bu ilk sikkeler İskender staterleri tipinde
basılmıştır. Ancak üzerinde “Kral Mithradates’in (sikkesi)” lejandı bulunur. III. Mithradates’in
portresi ön yüzde oldukça gerçekçi betimlenmiştir. Yunan idealleştirmesinden veya Makedon‘a
özgü ağır ifadeden uzak, doğulu özellikler gösterir.Arka yüzde ise tahtta oturan kartal ve asa
tutan Zeus betimi görülür. Pontos Krallığı’nın arması olan hilal ve yıldız motifi de ilk kez III.
Mithradates’in sikkelerinde görülür.

Res. 190 II. Mithradates sikkesi. Gümüş.
(İÜ. Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)

Res. 191 III. Mithradates Sikkesi. Gümüş.
(İÜ. Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)

Pontos krallığının en iyi bilinen ve en ünlü kralı VI. Mithratades’tir. Eupathoros unvanlı
kral Roma’nın yayılmacı politikasına karşı Anadolu halklarının savunuculuğunu yapmıştır.
Plutarkhos, Strabon, Cicero gibi pek çok antik yazar kendisinden bahsetmektedir. Mithradates
Savaşları olarak tarihe geçen savaşlarda Romalılarla mücadele etmiş, başlangıçta zaferler
kazansa da sonunda güçlü Roma orduları karşısında yenik düşmüştür.
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Res. 192 Mithradates IV. portresi. (İÜ. Klasik Arkeoloji ABD Dia Arşivi)

VI. Mithradates altın staterler, gümüş tetradrahmiler ve drahmiler bastırmıştır.
Sikkelerinin ön yüzünde kendi portresi, arka yüzünde otlayan bir geyik veya kanatlı at
(Pegasos) vardır.

Res. 193 Mithradates IV sikkesi. Gümüş. MÖ. 120-63.Res. 194 Mithradates IV sikkesi. Gümüş. MÖ. 120-63
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=454994(Baldwin Auctions. The New York Sale XXXIV.
|827|230|cdaefffe16ba09e395c882407964aea6)
6 January 2015, lot. 136)
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Uygulamalar
Öğrenci bu bölümde haritalar üzerinde Hellenistik Krallıkların yerlerini bulmalı, daha sonra
sikke tiplerini resimler üzerinden okumaya çalışmalıdır.
Konuyla ilgili yeni çıkan şu kitap okunmalıdır : P. Thonnemann, The Hellenistic World.
Using Coins as Sources, Cambridge University Press, 2015.
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Uygulama Soruları
Hellenistik Krallıkların yerlerini ve belli başlı sikke tiplerini öğrendiniz mi ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hellenistik Dönem kabaca Makedonya Kralı III. Aleksandros’un (Büyük
İskender) Persler üzerine giriştiği Doğu Seferi (MÖ 334) ile başlayıp Mısır’daki son Hellenistik
Krallık olan Ptolemaioslar’ın Actium Savaşı ile tarih sahnesinden silindikleri tarihe (MÖ 30)
kadar olan yaklaşık 300 yıllık bir zaman dilimidir.
İskender MÖ 331’de Pers devletine son vermiştir.Sefer amacına ulaşmış Pers devleti
yıkılmış olsa da Hindistan’a kadar ilerleyen İskender bir süre sonra ardında halef bırakmadan
323’te 33 yaşındayken Babylon’da ölmüştür.Büyük İskender’in tahta varis bırakmadan
ölümünün ardından batıdan doğuya uzanan bu geniş coğrafyayı yönetmek için imparatorluğun
başına kimin geçeceği sorun oldu ve kısa bir süre sonra taht kavgası başladı. Diadokhlar adı
verilen İskender’in Seferine katılmış ve ona en yakın komutanları olan ardılları, belirli
bölgelerde yönetimi ele geçirmek için birbirleriyle mücadeleye başladılar. Kabaca imparatorluk
şu şekilde paylaşıldı:
Suriye ve Güney Anadolu’da Seleukoslar
Mısır’da Ptolemaioslar
Makedonya’da Antigonoslar
Trakya’da Lysimakhos Krallığı
Hellenistik Çağ’da çekirdek bölgeleri Anadolu olan daha küçük Krallıklar da
kurulmuştu. Bunların belli başlıları şunlardır:
Batı Anadolu’daki Pergamon Krallığı
Kocaeli Yarımadasında Bithynia Krallığı
Karadeniz’de hüküm süren Pontos Krallığı
Bu bölümde yukarıda isimleri geçen krallıklar tek tek ele alınmış, kısaca tarihlerinden
ve insanlık tarihine katkı sağladıkları özelliklerinden söz edildikten sonra sikkelerine
geçilmiştir. Fotoğraflarla sikke tipleri, yazıları tanıtılmıştır.
Hellenistik Dönem’de monarşik krallıkların egemenliği olsa da Anadolu kentleri kendi
otonom sikkelerini basmayı sürdürmüşlerdir. Egemen olan kralları sikke geleneği olan kentlerin
sikke basmalarına izin vermişlerdir. Buna göre bu dönemde Anadolu’da krali sikkeler ile kent
sikkelerinin bir arada tedavülde olduklarını söyleyebiliriz.
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Bölüm Soruları
1-) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da İskender’in sikkelerini basan darphanelerden
biri değildir ?
A-) Lampsakos
B-)Tarsos
C-)Ankyra
D-)Kolophon
E-)Magnesia
2-) İskender’in gümüş sikkelerinde hangi ön yüz ve arka yüz tipi görülür ?
A-) Herakles başı / Tahtta oturan Zeus
B-)Athena başı / Nike
C-)Athena başı / Athena
D-)Herakles başı / Athena
E-)Zeus başı/ Herakles
3-)Ptolemaios Krallığı sikkelerinde en sık görülen sikke tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Kral başı/Zeus
B-)Kral başı/Boğa
C-)Kral başı/Apollon
D-)Kral başı/şimşek demedi üzerinde kartal
E-)Kral başı/Athena
4-) İskender’in generalleri arasında en yaşlısı olan, sikkeleri üzerinde kendi portresini
kullanmayan ve MÖ 281’deki Kourupedion Savaşı’yla kurduğu kısa ömürlü krallığı
yıkılan Diadokh kimdir ? Adına kurduğu kent hangisidir ?
A-)Seleukos-Seleukeia
B-)Ptolemaios-Potelemais
C-)Antigonos-Antigoneia
D-)Lysimakhos-Lysimakheia
E-)Nikomedes-Nikomedeia
5-) Seleukos sikkeleri üzerinde sık sık görülen ve krallığın bir arması haline gelen
sembol hangisidir ?
A-)Çıpa
B-)kartal
C-)geyik
D-)pruva
E-)çelenk
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6-)Theoi Adelphoi (Kutsal Kardeşler) adlı seri hangi krallığın sikkeleri arasındadır ?
A-) Seleukos
B-)Pergamon
C-)Pontos
D-)Bithynia
E-)Ptolemaios
7-) Bir kralın ölümünün ardından onun adı ve tipleriyle sikke basımına devam
edilmesine ne ad verilir?
A-)incusum
B-) posthumus
C-) tetradrahmi
D-)kontrmark
E-)konuşan tip
8-)Aşağıdaki karallıklardan hangisi çekirdek bölgesi Anadolu olan bir Hellenistik
Krallık değildir ?
A-)Pergamon
B-)Pontos
C-)Baktria
D-)Bithynia
E-)Kappadokia
9-)Aşağıdaki sikke hangi kral ve krallığa aittir ?

A-)Pergamon Krallığı - Eumenes
B-)Bithynia Krallığı – Nikomedes
C-)Pergamon Krallığı - Philetairos
D-) Pontos Krallığ- IV. Mithradates
E-)Bithynia Krallığı – I. Prusias

10-)Pergamon sikkeleri üzerinde kendinen sonraki dönemlerde de görülen ve
Hellenistik seriler içinde en kendine has ve iyi örneklerden bir olan portre hangi krala
aittir ?
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A-)Philetairos
B-) Eumenes
C-)III. Attalos
D-)Antiokhos
E-)II. Eumenes
CEVAPLAR:1-) C; 2-) A; 3-)D; 4-) D; 5-) A; 6-) E; 7-)B; 8-) C; 9-) E; 10-) A
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11.ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ ANADOLU KENT SİKKELERİ
(ROMA EYALET DARPLARI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.Roma İmparatorluk Dönemi Anadolu Kent Sikkeleri(Roma Eyalet Darpları)
11.1Sikke Tipinin Yeni ilgi Odağı : İmparatorlar
11.2İmparator Kültü
11.3Homonoia Anlaşmaları
11.4Agonlar
11.5Kent Planları, Yapılar
11.6Efsaneler ve Nostalji
11.7Dağlar, Irmaklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Anadolu’daki Roma eyaletlerinin isimleri nelerdir ? Başkentleri nerelerdir ?
2-) Roma İmparatorluk Dönemi kent sikkelerinde kullanılan imparator ile ilişki tipler
hangileridir ?
3-) Sikkeler üzerinde de yazılı olan homonoia, agonistik, neokoros terimlerin anlamı nedir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Roma İmparatorluk Dönemi Roma
İmparatorluğu
Kent Sikkeleri
eyaletleri hakkında genel
bilgiye sahip olmak ve
üzerindeki yazıyı okuyup
sikke tipini tanımlamaya
çalışmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceğiveya geliştirileceği
Başka kaynaklardan söz
konusu
dönemin
tarihi
olaylarını
okuyarak
ve
internetten ve kitaplardan bu
döneme ait başka sikkelerin
fotoğraflarını
inceleyip
öğrenilen
bilgileri
pekiştirerek.
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Anahtar Kavramlar
Roma, eyalet, kent sikkesi, eyalet darbı, Anadolu, agon, homonoia, imparator kültü, sikke tipi,
nostalji, efsane, dağ agalma, ırmak tanrısı
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Giriş
Akdeniz dünyasına yayılmış olan kent-devletleri (poleis) ve koloniler (apoikiai) Roma
İmparatorluğu’nun egemenliğine girdiklerinde de yüzyıllardır devam ettirdikleri sikke basım
geleneklerini durdurmamışlardır. Roma İmparatorluğunun yayıldığı bölgelerde bir yandan
Roma devletinin sikkeleri tedavüldeyken öte yandan kent-devletlerinin kendi sikkeleri de
tedavüldeydi. Bu bölümde Roma İmparatorluk Dönemi’nde, MÖ 1. Yüzyıldan MS 3. Yüzyıla
kadar Roma hakimiyetinde olmalarına rağmen kendi seçtikleri sikke tipleri ve kendi
ethnikonlarıyla (halkın adı) sikkeler basan Anadolu kentlerine değinilecektir.
Pergamon Kralı III. Attalos’un vasiyetle topraklarını Roma’ya bırakmasının ardından
MÖ 129 yılında Batı Anadolu’da ilk Roma eyaleti olan Asia Eyaleti kurulmuştur. Daha sonra
bunu başka eyaletler de izlemiştir. Böylece Roma MÖ 2. yy’ın son çeyreğinden itibaren
Anadolu’daki kentleri egemenlik altına almaya başlamıştı. Bu kentler Roma İmparatorluğu’nun
egemenliği altında da sikke basımlarını sürdürmüşlerdir. Roma İmparatorları tarafından
kentlere kendi paralarını basma ve kullanma imtiyazı verilmiştir. Sikkelerin ön yüzünde Roma
imparatorunun portresi ve unvanlarıyla birlikte adı yazılıdır. Arka yüzde ise sikkeyi basan
kentin halkının adı (ethnikon) ve o kentin seçtiği kendine özgü sikke tipi yer alıyordu. Böylece
hem sınırlı ölçüde de olsa yerel yönetimde bağımsızlık kazanılıyor hem de kentlerin bozuk para
gereksinimleri karşılanmış oluyordu.
Kent sikkelerinin üzerinde kullanılan yazı Yunanca’dır ve Roma altın ve gümüş sikke
basımına izin vermediği için kullanılan esas metal bronzdur. Gümüş sikkeler yalnızca Caesarea
(Kayseri), Antiochia (Antakya) ve Aleksandreia’da (İskenderiye) bulunan Roma darphaneler
ile bazı Roma kolonilerinde basılıyordu. Gümüş Roma sikkeleri ve kent sikkeleri birlikte
tedavül ediyordu.
Kendi sikkelerini darbeden kentler imparatordan veya mevcut Roma makamlarından
izin almak zorundaydılar. Bunun yanı sıra itibari değer ile maliyet arasındaki farktan ortaya
çıkan darp vergisinin devlet kasasına yatırılması zorunluydu. Bu yüzden Roma İmparatorluğu
Dönemi’nde kentler sürekli ve düzenli olarak sikke basmamışlardır. Bazı kentler sadece bazı
dönemlerde sikke basarken bazı kentler sadece bir veya iki imparator döneminde sikke
basmıştır. Mesela Lykia bölgesindeki kentler sadece imparator III. Gordianus (MS 238-244)
döneminde sikke basmışlardır. Kent sikkelerinin basımı Septimius Severus (MS 193-211)
döneminde doruk noktasına ulaşmış, MS 3. yy başından itibaren azalmaya başlamıştır. MS 3.
yy ortalarından itibaren pek çok kent sikke darbını bırakmıştır. Şimdiye dek bilinen en geç kent
sikkesi impartor Tacitus döneminde (MS 275-276) Pamphylia kentlerinden Perge’de
darbedilmiştir.
Yapılan çeşitli araştırmalar farklı kent-devletlerine ait bazı sikkelerin ön yüzlerinin aynı
kalıptan basıldığını göstermektedir. Bazı kent-devletlerinin sikke kalıplarını merkezi bir
darphanede ya da seyyar (mobilize) darphanelerde hazırladıkları anlaşılmaktadır.
Roma İmparatorluk Dönemi kent sikkelerine Roma Eyalet sikkeleri de denir. Roma
merkezinden uzak toprakları kurduğu eyalet sistemi ile yönetmekteydi. Eyalet anlamında
kullanılan latince Provincia sözcüğünün kökeni belirli bir coğrafi alanı yönetmek için seçilen
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veya atanan üst düzey bir Roma magistratının görev tanımıdır. Zamanla eyalet anlamını
kazanmıştır. Roma eyaletleri “Legatus Augusti pro praetore” adı verilen valilerce yönetilen
İmparatora bağlı eyaletler ve proconsul’ler tarafından yönetilen senato eyaletleri olmak üzere
ikiye ayrılırdı. Roma imparatorluk rejimine Augustus ile birlikte geçmiştir. Roma’nın Anadolu
ile ilişkisi Roma Cumhuriyet döneminden itibaren başlamıştı. Anadolu’da kurulan Roma
Eyaletler ve başkentleri şunlardır :
Roma Cumhuriyet Dönemi’nde
MÖ 129 Asia (Batı Anadolu) –Ephesos
MÖ 101 Cilicia – Tarsus
MÖ 74 Bithynia –Nicomedia
MÖ 63 Cilicia (tekrar) –Tarsus
MÖ 63 Pontus-Bithynia- Nicomedia
Roma İmparatorluk Dönemi’nde
MÖ 25 Galatia –Ancyra
MS 17 Cappadocia – Caesaerea
MS 43 Lycia –Patara
MS 74 ? Lycia-Pamphylia –Patara
MS 114 Armenia -Tigranokerta

Ha. 24 Roma İmparatorluğu’nun sınırlarını gösteren harita.
(İÜ. Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)
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Roma İmparatorluk Dönemi Kent Sikkeleri veya Roma eyalet sikkeleri üzerinde
betimlenen tipler Roma dönemi Yunan kentlerinin dinsel ve sosyal yaşamı ile siyasal yapısı
hakkında eşsiz bilgiler sunmaktadır. Bunlardan ilgi çekici bazıları seçilerek örneklerle
açıklanacaktır.
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11.1. Sikke Tipinin Yeni İlgi Odağı : İmparatorlar
İmparatorların portrelerine sikkelerin ön yüzlerinde zorunlu olarak yer veriliyordu.
Böylece önemli bir iletişim aracı olan sikkeler vasıtasıyla İmparatorlar kendilerini Roma’dan
uzakta yaşayan halka daha iyi tanıtma imkanı buluyorlardı.
İmparatorların güç ve nüfuzları uygun arka yüz betimleriyle de yüceltiliyordu.
İmparatorun bir kenti ziyareti, bir zafer, bir ölüm olayı gibi durumlarda özel tipler tasarlanıp,
sikkeler darbediliyordu.
Örneğin Caracalla Dönemi’nde Pergamon’da basılan aşağıdaki sikkenin ön yüzünde
imparatorun portresi yer alırken arka yüzde de imparatorun at üzerinde betimi görülür.
İmparator MS 214 yılında doğu seferi sırasında Pergamon’a uğramıştır. Bu ziyaret sahnesi
Pergamon’un Caracalla adına basılan sikkelerinde tip olarak seçilmiştir. İmparator kente giriş
yaparken betimlenmiştir. Askeri kıyafetli imparator arkasından gelen refakatçileri ile birlikte at
üstünde ilerlemektedir. Hemen önünde ufak bir sütun üzerinde Pergamon’un ana tanrısı
Asklepios’un heykeli bulunmaktadır.

Res. 195 Pergamon sikkesi, Caracalla Dönemi. MS. 214 sonrası
(CNG EA 312, 149)

Yine Caracalla’nın Kyzikos’ta basılan bir sikkesinin arka yüzünde de İmparator kentin
tanrılarından biriyle betimlenmiştir. Caracalla MS 214-215’te Pergamon gibi Kyzikos’u da
ziyaret etmiş olmalıdır. Kentin ana tanrılarından Hades/Serapis tahtta oturur vaziyettedir.
Karşısında ayakta duran İmparator elini kaldırarak kentin tanrısını selamlar.

Res. 196 Kyzikos sikkesi, Caracalla Dönemi. MS. 214 sonrası
(ArtCoins Roma 7 (20 May 2013), lot. 684)
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11.2 İmparator Kültü
Anadolu’daki Yunan kentlerinin yaşamında Hellenistik dönemden gelen hükümdar
kültü geleneği önemli bir yer tutmaktaydı. Romalılara yabancı olan bu gelenek Augustus’la
birlikte Roma eyaletlerinde başlamış oldu. Augustus sadece Tanrıça Roma kültü ile birlikte
imparator kültüne rıza göstermişti. Ancak onun ölümünden sonra bu gelenek yaygınlaşmaya
başladı. Pek çok kentte imparator kültü ve tapınakları oluşturuldu. İmparatorluğu birleştirici bir
bağ olan imparator kültü vatandaşların imparatora ve senatoya saygısının da simgesi olmuştur.
Asia eyaletinde MÖ 1. yy’da Koinon Asias’ı kurarak Octavianus/ Augustus için kült
kuruldu, tapınak inşa edildi, şenlikler düzenlendi. Pergamon ve Smyrna Asia’da imparator
tapınağı yapan ilk kentlerdir. Ephesos, Kyzikos ve Sardes de bu kentleri izlemiştir.

Res. 197 Sardes Sikkesi, Germanicus&Drusus, MS. 1. yy.
(CNG 90, 1004)

Eyaletlerdeki kentlerin biraraya gelerek oluşturdukları bir tür parlamento olan ve
“birlik” anlamına gelen koinonlar yaygınlaştı. Koinonlara imparator kültü tapınağına sahip olan
metropolis unvanlı kentler başkentlik yapıyordu ve üye delegeler düzenli olarak başkentte
toplanıyorlardı. Aşağıdaki Hadrianus sikkesinde ise Bithynia kentlerinin biraraya gelerek
oluşturdukları Bithynia koiononu yazısı ve imprator kültü tapınağı bulunmaktadır. Bithynia
Koinonunun başkenti Nikomedeia’nın imparator III. Gordianus döneminde ikinci kez neokoros
unvanı aldığı (yani kentte ikinci kez imparator kültü tesis edildiği) yine bir sikke serisi ile
anlaşılmaktadır. Sikkenin arka yüzünde tahtta oturan kent tanrıçası Tykhe yana açtığı iki elinde
birer tapınak tutmaktadır. Sikkenin lejandından da kentin ikinci defa neokoros unvanını aldığı
yazmaktadır.

Res. 198
Koinon Bithynias, Hadrianus Dönemi (MS. 117-138)
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(CNG MBS 70, lot. 547)

Res. 199 Nikomedeia sikkesi, III. Gordianus Dönemi (MS. 238-244)
(CNG 88, lot. 859)

Yunan kentleri için imparator kültü tapınağına sahip olmak ve “neokoros” unvanı almak
çok prestijli bir durumdu. İmparator kültüne sahip kentler için bir onur payesi olan “neokoros”
sözcüğünün anlamı tapınak bekçisidir. Kentler imparator tapınaklarının bakımından, kültün
devamından ve çeşitli törenler düzenlenmesinden sorumlu tapınak bekçileri olarak
nitelenmişlerdir. Bazı kentlerin birden fazla neokoros unvanı aldıkları bilinmektedir. Neokoros
unvanları sikkeler üzerinde de görülmektedir. Aşağıdaki Hierapolis kentinin sikkesinden
Elagabalus döneminde Hierapolis’in neokoros unvanı aldığı yani bir imparator kültü tesis ettiği
anlaşılmaktadır. Sikkenin arka yüzünde üç sütunlu bir tapınak içinde imparator ve altta
 (neokoron) yazısı görülmektedir.

Res. 200 Hierapolis sikkesi, Elagabalus Dönemi (MS. 218-222)
(Gorny&Mosch Giessener Münzhandlung 138, lot. 1742)
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11.3 Homonoia Anlaşmaları
Roma İmparatorluk döneminde kentlerin birbirleriyle dostluk anlaşmaları yaptıkları
sikkelerden anlaşılmaktadır. Kentler arası anlaşmazlıkların giderilmesi, ticari çıkarlar, dini
bağlantılar, onursal bağ ve köken ilişkileri gibi pek çok sebeple dostluk anlaşmaları yapıldığı
bilinmektedir. Yunanca uyum, anlaşma manasına gelen “homonoia” kelimesi bu kavramı
karşılamak için kullanılmıştır. Kentler arasındaki uyumun propagandasını yapmak ve dostluk
anlaşmasını duyurmak için ortak veya tek taraflı Homonoia sikkeleri basılmıştır. Bu tarz
sikkelerin arka yüzünde kentlerin adlarıyla birlikte OMONOIA lejandı görülür. Genellikle
anlaşmayı yapan iki kentin ana tanrıları sikke üzerinde betimlenmiştir. Tokalaşan iki el de en
çok kullanılan Homonoia tiplerindendir. Örneğin Ephesos’un Antoninus Pius Dönemi (138161) sikkelerinden birinde Ephesos’un Artemisi ile birlikte Smyrna’nın baş tanrıçası Nemesis
ve Pergamon’un baş tanrısı Asklepios’un betimlendiği görülmektedir. Burada üçlü bir uyum
anlaşması sözkonusudur. Küçük Asya’nın önde gelen bu üç kenti aralarındaki unvan
çatışmalarından kaynaklanan anlaşmazlıklara bu uyum anlaşması ile son vermek istemişlerdir.

Res. 201 Ephesos sikkesi, Antoninus Pius Dönemi (MS. 138-161)
(Fritz Rudolf Künker GmbH&Co. KG 193, lot. 743)

Sardeis’in Augustus Dönemi sikklerinden bu dönemde Pergamon ile uyum anlaşması
yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu kez kentlerin ana tanrıları değil kent halklarının kişiselleştirmeleri
(personifikasyon) betimlenmiştir. Sardeis demosu ile Pergamon demosu el sıkışmaktadır.

Res. 202 Sardeis, Augustus Dönemi (MÖ. 27-MS. 14)
(Hauck&Aufhaüser 18, lot.425)
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Homonoia sikkelerinde deksiosis adı verilen tokalaşma sahneleri de çok görülmektedir.
Kentlerin kalpten selamlaşmasının bir ifadesi olan bu tokalaşma betimi sadece sembolik bir
anlam taşımıyor gerçek bir sahneyi de gösteriyor olmalıdır. Homonoia’lar anlaşma ortağı
kentler tarafından şenliklerle kutlanıyordu.Şenlikler iki kentin elçilik heyetlerinin buluşmasının
ardından gerçekleşen kurban töreni ve törensel tokalaşma ile başlıyordu. Bu tokalaşma
esnasında bir yemin edildiği de düşünülmektedir.

Res. 203 Hierapolis sikkesi, MS 3. yy
(Pecunem Gitbud&Naumann 26, lot.392)

11.4. Agonlar
Yunan dünyasında yarışmacıların bir ödül için yarıştıkları oyunlara agon adı verilirdi.
Agonlar büyük bir kısmı bir tanrı veya kahramanın koruyuculuğu altında düzenlenen çeşitli
etkinliklerin gerçekleştiği halk festivallerinin programlarında yer alırdı. Agonlar çeşitlerine
göre üçe ayrılırdı: Bedensel beceri ve sportif faaliyetlerin yapıldığı yarışmalar, at ve atlı araba
yarışları ile müzik ve şiir yarışmaları. Eski Yunan dünyasında en iyi bilinen agonlar Olympia
oyunlarıdır. İlk kez MÖ 776’da Olympia da düzenlenen oyunlar MS 4. Yy’da yasaklanana dek
her dört yılda bir tekrar etmiştir.
Roma İmparatorluk Dönemi’nde ise geleneksel Yunan agonistik festivallerine karşı ilgi
artmış, özellikle de İmparatorluğun doğusunda bir agon patlaması yaşanmıştı. Roma hakimiyeti
altında doğudaki kentler Yunan kültürü içi bir sığınak haline gelemeye başladı ve burada agon
geleneği yerel festivallerle devam ettirildi. Anadolu kentleri kısmen dini kısmen de politik
unsurlara bağlı olarak yoğun bir şekilde agonlar düzenlemişlerdir. Kentlerde düzenlenen
agonlara ilişkin tipler taşıyan sikkelere agonistik sikkeler adı verilir. Anadolu’da pek çok kentin
sikkesinde agonlara dair bilgiler elde edilmektedir. Mesela Bithynia bölgesinin önemli
kentlerinden Nikaia’nın çeşitli agonlara ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. İmparator
Commodus döneminde Komodeia agonlarının düzenlendiği kentin sikkelerinden
anlaşılmaktadır. Bir masa üzerinde galip gelenlere ödül olarak verilecek içlerinde palmiye dalı
bulunan iki agonistik ödül tacı betimlenmiştir. Masanın altında ise agonun adı KOMODEIA
yazılıdır.
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Res. 204 Nikaia sikkesi, Commodus Dönemi (MS. 177-192)
(Franke 2007, 243)

Nikaia’da Septimius Severus Dönemi’nde ismini imparatorun adından alan Severeia
agonları düzenlendiğini sikkelerden öğrenmekteyiz. Kentin sikkelerinde Severeia
Philadelpheia olarak geçen ve “kardeş sevgisi bayramı” anlamında kullanılan bu unvan aslında
Septimius Severus’un oğulları Geta ve Caracalla ile ilişkilidir. İmparator iki kardeşin arasındaki
iyi ilişkileri ve uyumu resmileştirerek halka bu yolla duyurmak istemiştir. Fakat bu göstermelik
girişim sadece imparatorun bir dileği olarak kalmış, İmparatorun ölümünün ardından Caracalla
kardeşi Geta’yı annesinin kollarında öldürerek tek başına imparator olmuştur.
Philadelpheia

«Kardeş Sevgisi Bayramı»

“Severeia Philadelpheia”

“kutsal oyun”
Nikaia, Caracalla (MS
211-217) sikkesinin arka
yüzü

Nikaia, Iulia Domna (MS
193-211) sikkesi

Res. 205 Nikaia’nın Severeia Agonları (Erol-Özdizbay 2011)

Kilikia kentlerinden Tarsos’un sikkelerinde yarışma esnasında güreş tutan çıplak iki
sporcu betimlenmiştir. Başka bir sikke serisinde ise yarışmalar sonunda galip gelen bir atletin
bir eliyle palmiye dalı tutar diğer eliyle başına zafer çelengi koyar vaziyette betimlendiği
görülmektedir.
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Res. 206 Tarsos sikkesi, I. Philippus (MS. 244-249)
(CNG EA132, lot.127)

Res. 207 Tarsos sikkesi, Caracalla (MS. 198-217)
(CNG 70, lot.577)

11.5. Kent Planları, Yapılar
Roma Dönemi’nde pek çok kent her türlü politik sorumluluktan uzak şekilde ilgilerini
belediyecilik işlerine yoğunlaştırmışlardı. Bu durum sikke darbına da çeşitli biçimlerde
yansımıştı. Kentler sikkeleri üzerinde yapılarıyla övünüyor ve sahip oldukları haklarla,
unvanlarla zaman zaman abartılı bir şekilde gururlanıyorlardı. Mesela Amaseia kenti
sikkelerinde kentin bütünüyle bir tasviri görülür. Kentin kuleli sur duvarları içinde tapınakları
ve bir sunak görülür. Isauria kentinin Septimus Severus Dönemi sikkelerinde de üç kuleli sur
duvarı içinde tahtta oturan Tykhe görülmektedir.

Res. 208 Amaseia ve Isauria sikkelerinde kent betimleri
(Franke 2007, no. 76-77)

Karia’daki Antiokheia kentinin Gallienus Dönemi’nde basılan bir sikkesinin arka
yüzünde kemerli bir köprü üzerinde uzanmış nehir tanrısı Maiandros (Menderes)
bulunmaktadır. Sol taraftaki kale üzerinde bir leylek yuvası ve ırmağın içindeki balıklar gibi
ilgi çekici detaylar da tüm inceliğiyle bu sahneyi tamamlamaktadır.
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Res. 209 Antiokheia, Gallienus Dönemi (MS. 253-268)
(Pecunem Gitbud&Naumann 9, lot. 351)

Kilikia kentlerinden Mopsos’un Valerianus dönemi sikkeleri üzerinde Pyramos ırmağı
üzerindeki köprünün payeleri içinde “armağan” anlamına gelen (Dorea) yazısı
okunmaktadır. Bu sikkeden köprünün İmparator Valerianus’un kente bir armağanı olduğu
anlaşılmaktadır.

Res. 210 Mopsos, Gallienus Dönemi (MS. 253-268)
(Gerhard Hirsch Nachfolger 269, lot.2971)

11.6. Efsaneler ve Nostalji
Ilion (Hisarlık) MÖ 4. yy’dan Roma İmparatoru Gallienus dönemine (MS 253-268)
değin sikke basmıştır. Kentin Roma İmparatorluğu sikkelerinin arka yüzünde Zeus, Herakles,
Athena, Apollon gibi tanrı ve tanrıçaların yanı sıra Hektor, Patroklos, Dardanos, Priamos,
Aineas, Paris gibi Troya savaşı kahramanlarının betimlerine de yer verilmiştir. Ilion nostaljik
bir yaklaşımla Antik Çağda pek çok kişinin bildiği ünlü Troya savaşından sahneleri sikke tipi
olarak seçerek hafızalardaki bu efsaneyi yaşatmak ve soyundaki kahramanlarla gurur
duyduğunu ifade etmiştir. Nasıl ki Homeros’un Ilyada destanı heykeltıraşlık, vazo resmi gibi
sanat eserlerinde resmedilerek canlandırılmışsa sikkeler üzerinde de bu kompozisyonlar
görülmektedir. Bu dönemde Troya Savaşı’nın üzerinden bin yılı aşkın bir zaman geçmiş
olmasına rağmen Homeros’un destanının hala çok iyi bilindiği ve insanlar üzerinde bıraktığı
etkinin büyük olduğu görülmektedir.
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Res. 211 Ilion sikkesi, Hektor’un Patroklos’u öldürmesi sahnesi,
Septimius Severus Dönemi (MS. 193-211)
(Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Dia Arşivi)

Res. 212Ilion, Hektor biga içinde savaş alanına gidiyor.
Commodus Dönemi (MS. 177-192)(CNG 88, lot. 899)

Kentlerin kuruluş efsaneleri, söylenceleri ve kurucuları (ktistes) da Roma döneminde
nostaljik sikke tipi olarak kullanılmıştır. Mesela Smyrna (İzmir) kentinin Hellenistik Dönem’de
yeniden kurulması efsanesi sikke üzerinde betimlenmiştir. Pausanias’tan (7,5,2) öğrenildiğine
göre, Büyük İskender av esnasında Pagos tepesinde (Kadife Kale) Nemesis Tanrıçalarının
kaynağı başında yorgun düşüp bir çınar ağacının altnda uykuya dalar. Rüyasında gördüğü iki
Nemesis Smyrna kentini yeniden kurmasını ister kendisinden. Smyrnalılar Klaros’taki Apollon
Tapınağı’na kehanet başvurusunda bulunarak onay aldıktan sonra kenti Pagos tepesinde
yeniden kurarlar. Böylece kentin koruyucu tanrıçaları Nemesisler olur. İşte bu kuruluş efsanesi
sahnesi Smyrna’nın I. Philippus Dönemi’nde basılan sikkesi üzerinde kullanılmıştır.

Res. 213 Smyrna sikkesi, I. Philippos Dönemi (MS 244-249)
(Franke 2007, no. 285)

Yine kuruluş efsanelerine dair bir sikke tipini bugünkü İstanbul’un yani Byzantion
kentinin Roma Dönemi sikkelerinde görüyoruz. Daha önce de değindiğimiz gibi Byzantion
231

Orta Yunanistan’daki Megara’dan gelen kolonistlerce MÖ 7. yy’da kurulmuştu. Byzantion’un
MS 2. yy’da basılan sikkelerin ön yüzünde Roma imparatorunun büstü yerine kente adını da
veren Byzas’ın miğferli ve sakallı büstü ile adı () bulunmaktadır. Sikkelerin arka
yüzündeki gemi bir görüşe göre Byzas’ı Megara’dan Byzantion’a getiren gemi olmalıdır.

Res. 214 Byzantion sikkesi, MS 2. yy
(Gorny&Mosch Giessener Münzhandlung 181, lot. 1662)

Sikkeler üzerinde efsaneleşmiş mitolojik sahneler de resmedilmiştir. Mesela Abydos
kentinde yaşandığı bilinen Hero ve Leandros’un öyküsü kentin Roma İmparatorluk Dönemi
sikkelerinde tasvir edilmiştir. Efsaneye göre, Abydoslu genç Leandros karşı kıyıda yaşayan
sevgilisi rahibe Hero’ya kavuşmak için boğazı yüzerek geçiyordu. Leandros rüzgarlı ve fırtınalı
bir gecede meşalenin ışığı söndüğünden boğazın azgın sularına kapılıp can vermiştir. Aşağıda
gösterilen örneklerde bir kule içinde bekleyen Hera ve denizde yüzerek kuleye ulaşmaya çalışan
Leandros’un betimlendiği görülmektedir.

Res. 215 Abydos, Septimius Severus Dönemi (MS. 193-217).
(Münzen&Medallien Deutschland GmbH, Auction 40, Lot 354)
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Res. 216 Abydos, Severus Alexander Dönemi (MS. 222-235)
(Münzen&Medallien Deutschland GmbH, Auction 40, Lot 354)

11.7. Dağlar, Irmaklar
Antik Çağ insanı yaşamlarını olumlu ya da olumsuz etkiyen dağları ve ırmakları tanrı
olarak görüp saygı göstermiştir. Dağlar en eski dönemlerden itibaren kutsal sayılmışlardır.
Dağların kutsal bir simge olarak resmedilmesi hatta insan formunda betimlenmeleri sık görülen
bir durumdu. Fakat Kappadokia’daki Kaisareia (Kayseri) kenti sikkeleri üzerinde kutsal dağ
tasviri agalma olarak betimlenmiştir. Roma İmparatorluk Dönemi sikkelerinin arka yüzünde
Argaios (Erciyes) Dağı betimlenmiştir.

Res. 217 Kaisareia sikkesi, Marcus Aurelius (MS. 161-180)
(Fritz Rudolf Kümnker GmbH&Co.KG 124, lot.9198)

Irmaklar da suyun içilme, kullanılma, tarımda yararlanılma gibi olumlu özelliklerinin
yanı sıra sel felaketleri gibi olumsuz ve korkutucu yanlarıyla birlikte kutsal sayılmış ve saygı
görmüştür. Sikkeler üzerinde personifikasyon şeklinde yani insan formunda betimlendikleri
görülmektedir. Genelde yarı uzanır vaziyette tasvir edilen ırmak tanrıları dirsekleriyle içinden
su akmakta olan devrik bir amphoraya yaslanırlar; ellerinde bereket boynuzu, dal ve haşhaş
bitkisi tutarlar. Aşağıdaki örneklere bakacak olursak, Lydia kentlerinden Kadoi’un Gordianus
Dönemi sikkelerinin arka yüzünde ırmak tanrısı Hermos’un (Gediz nehri) uzanmış betimi
görülür. Kilikia kenti Tarsus’un Caracalla dönemi sikkeleri üzerinde de uzanmış ırmak tanrısı
Kydnos (Berdan Çayı) görülmektedir.

Res. 218 Kadoi sikkesi, III. Gordianus Dönemi (MS. 238-244)
(Helios Numismatik 3, lot. 560)
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Res. 219 Tarsos sikkesi, Caracalla Dönemi (MS. 198-217)
(CNG EA 351,556)
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Uygulamalar
Öğrenci bu bölümde haritalar üzerinde Anadolu’daki Roma eyaletlerini bulmaya çalışmalı,
Roma imparatorluk dönemi kent kkesi fotoğraflarına bakarak tipleri ve yazıları anlamaya
çalışmalıdır.
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Uygulama Soruları
Anadolu’daki Roma Eyaletlerinin yerlerini ve başkentlerini öğrendiniz mi?
Roma eyalet sikkelerinde kullanılan ve basıldıkları kentin sosyal, dini ve siyasal tarihlerine
ilişkin çok geniş bilgiler sunan sikke tiplerinin belli başlı temalarınıöğrendiniz mi ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Roma MÖ 2. yy’ın son çeyreğinden itibaren Anadolu’daki kentleri egemenlik altına
almaya başlamıştı. Bu kentler Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altında da sikke basımlarını
sürdürmüşlerdir. Roma İmparatorları tarafından kentlere kendi paralarını basma ve kullanma
imtiyazı verilmiştir. Sikkelerin ön yüzünde Roma imparatorunun portresi ve unvanlarıyla
birlikte adı yazılıdır. Arka yüzde ise sikkeyi basan kentin halkının adı (ethnikon) ve o kentin
seçtiği kendine özgü sikke tipi yer alıyordu. Böylece hem sınırlı ölçüde de olsa yerel yönetimde
bağımsızlık kazanılıyor hem de kentlerin bozuk para gereksinimleri karşılanmış oluyordu. Kent
sikkelerinin üzerinde kullanılan yazı Yunanca’dır ve sikke basımında kullanılan esas metal
bronzdur. Roma İmparatorluk Dönemi kent sikkelerine Roma Eyalet sikkeleri de denir.
Roma İmparatorluk Dönemi Kent Sikkeleri veya Roma eyalet sikkeleri üzerinde
betimlenen tipler Roma dönemi Yunan kentlerinin dinsel ve sosyal yaşamı ile siyasal yapısı
hakkında eşsiz bilgiler sunmaktadır. Mesela imparatorların portrelerine sikkelerin ön
yüzlerinde zorunlu olarak yer veriliyordu. Böylece önemli bir iletişim aracı olan sikkeler
vasıtasıyla İmparatorlar kendilerini Roma’dan uzakta yaşayan halka daha iyi tanıtma imkanı
buluyorlardı. İmparatorların güç ve nüfuzları uygun arka yüz betimleriyle de yüceltiliyordu.
İmparatorun bir kenti ziyareti, bir zafer, bir ölüm olayı gibi durumlarda özel arka yüz tipleri
tasarlanıp, sikkeler darbediliyordu. Anadolu’daki pek çok kentte Roma imparatorlarının
tanrılaştırılarak kültlerinin kurulduğu bilinmektedir. İmparatorluğu birleştirici bir bağ olan
imparator kültü vatandaşların imparatora ve senatoya saygısının da simgesi olmuştur.Yunan
kentleri için imparator kültü tapınağına sahip olmak ve “neokoros” unvanı almak çok prestijli
bir durumdu. İmparator kültüne sahip kentler için bir onur payesi olan “neokoros” sözcüğünün
anlamı tapınak bekçisidir. Kentler imparator tapınaklarının bakımından, kültün devamından ve
çeşitli törenler düzenlenmesinden sorumlu tapınak bekçileri olarak nitelenmişlerdir. Roma
İmparatorluk döneminde kentlerin birbirleriyle dostluk anlaşmaları (homonoia) yaptıkları
sikkelerden anlaşılmaktadır. Kentler arası anlaşmazlıkların giderilmesi, ticari çıkarlar, dini
bağlantılar, onursal bağ ve köken ilişkileri gibi pek çok sebeple dostluk anlaşmaları yapıldığı
bilinmektedir. Genellikle anlaşmayı yapan iki kentin ana tanrıları sikke üzerinde
betimlenmiştir.Tokalaşan iki el de en çok kullanılan Homonoia tiplerindendir.
Yunan dünyasında yarışmacıların bir ödül için yarıştıkları oyunlara agon adı verilirdi.
Agonlar büyük bir kısmı bir tanrı veya kahramanın koruyuculuğu altında düzenlenen çeşitli
etkinliklerin gerçekleştiği halk festivallerinin programlarında yer alırdı. Agonlar çeşitlerine
göre üçe ayrılırdı bedensel beceri ve sportif faaliyetlerin yapıldığı yarışmalar, at ve atlı araba
yarışları ile müzik ve şiir yarışmaları. Roma İmparatorluk Dönemi’nde ise geleneksel Yunan
agonistik festivallerine karşı ilgi artmış, özellikle de İmparatorluğun doğusunda bir agon
patlaması yaşanmıştı. Kentlerde düzenlenen agonlara ilişkin tipler taşıyan sikkelere agonistik
sikkeler adı verilir. Anadolu’da pek çok kentin sikkesinde agonlara dair bilgiler elde
edilmektedir. Mesela Bithynia bölgesinin önemli kentlerinden Nikaia’nın çeşitli agonlara ev
sahipliği yaptığı bilinmektedir. İmparator Commodus döneminde Komodeia agonlarının
düzenlendiği kentin sikkelerinden anlaşılmaktadır. Nikaia’da Septimius Severus Dönemi’nde
ismini imparatorun adından alan Severeia agonları düzenlendiğini sikkelerden öğrenmekteyiz.
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Roma Dönemi’nde pek çok kent her türlü politik sorumluluktan uzak şekilde ilgilerini
belediyecilik işlerine yoğunlaştırmışlardı. Bu durum sikke darbına da çeşitli biçimlerde
yansımıştı. Kentler sikkeleri üzerinde yapılarıyla övünüyor ve sahip oldukları haklarla,
unvanlarla zaman zaman abartılı bir şekilde gururlanıyorlardı. Mesela Amaseia kenti
sikkelerinde kentin bütünüyle bir tasviri görülür.
Troas’taki Ilion nostaljik bir yaklaşımla Antik Çağda pek çok kişinin bildiği ünlü Troya
savaşından sahneleri sikke tipi olarak seçerek hafızalardaki bu efsaneyi yaşatmak ve soyundaki
kahramanlarla gurur duyduğunu ifade etmiştir. Nasıl ki Homeros’un Ilyada destanı
heykeltıraşlık, vazo resmi gibi sanat eserlerinde resmedilerek canlandırılmışsa sikkeler
üzerinde de bu kompozisyonlar görülmektedir. Bu dönemde Troya Savaşı’nın üzerinden bin
yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen Homeros’un destanının hala çok iyi bilindiği ve
insanlar üzerinde bıraktığı etkinin büyük olduğu görülmektedir.Kentlerin kuruluş efsaneleri,
söylenceleri ve kurucuları (ktistes) da Roma döneminde nostaljik sikke tipi olarak
kullanılmıştır. Mesela Smyrna’nın Hellenistik Dönem’de yeniden kuruluşuna dair sikkeler ve
Byzantion sikkeleri buna örnek gösterilebilir.
Antik Çağ insanı yaşamlarını olumlu ya da olumsuz etkiyen dağları ve ırmakları tanrı
olarak görüp saygı göstermiştir. Dağlar en eski dönemlerden itibaren kutsal
sayılmışlardır.Kappadokia’daki Kaisareia (Kayseri) kenti sikkeleri üzerinde kutsal dağ tasviri
(Argaios-Erciyes) agalma olarak betimlenmiştir. Irmaklar da suyun içilme, kullanılma, tarımda
yararlanılma gibi olumlu özelliklerinin yanı sıra sel felaketleri gibi olumsuz ve korkutucu
yanlarıyla birlikte kutsal sayılmış ve saygı görmüştür. Sikkeler üzerinde personifikasyon
şeklinde yani insan formunda betimlendikleri görülmektedir. Genelde yarı uzanır vaziyette
tasvir edilen ırmak tanrıları dirsekleriyle içinden su akmakta olan devrik bir amphoraya
yaslanırlar; ellerinde bereket boynuzu, dal ve haşhaş bitkisi tutarlar.
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Bölüm Soruları
1-) Roma İmparatorluk Dönemi kent sikkeleri hangi metalden basılmışlardır ?
A)
B)
C)
D)
E)

bronz
gümüş
altın
demir
elektron

2-) Roma İmparatorluk Dönemi’nde Anadolu’da en geç tarihli sikkeyi hangi kent basmıştır ?
A)
B)
C)
D)
E)

Side
Perge
Pergamon
Antiokheia
Byzantion

3-) İmparator kültü tapınağı kurma hakkına sahip olan kentler sikkelerinin üzerinde de
görülen hangi unvanı alırlardı ?
A)
B)
C)
D)
E)

Asylos
Koinon
Damnatio memoriae
Dorea
Neokoros

4-) Homonoia sikkeleri üzerinde hangi aşağıdaki tiplerden hangisi görülür ?
A)
B)
C)
D)
E)

At üstünde İmparator
Ödül kazanmış atlet
Tokalaşan iki el
Kent surları
Gemi

5-) Antoninus Pius Dönemi’nde aralarındaki unvan çatışmalarına son vermek için homonoia
(uyum) anlaşması yapan üç kent hangileridir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ephesos-Byzantion-Perinthos
Ephesos-Smyrna-Pergamon
Pergamon-Elaia-Kyzikos
Smyrna-Tarsos-Nikomedeia
Ephesos-Smyrna-Sardeis

6-) Bithynia’nın hangi kentinde sikkelerinden de anlaşılacağı üzere Komodeia ve Severeia
adlı agonlar düzenlenmiştir?
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A)
B)
C)
D)
E)

Kalkhedon
Prusa ad Olympum
Prusias
Amaseia
Nikaia

7-) Sikkeleri üzerinde tip olarak nostaljik bir yaklaşımla Troia Savaşı sahnelerini ve
kahramanlarını kullanan kent hangisidir ?
A)
B)
C)
D)
E)

Aleksandreia Troas
Ilion
Assos
Athena
Antandros

8-) Sikkeler üzerinde tasvirleri de görülen Büyük İskender’in rüyasında gördüğü Nemesislerin
isteğiyle yeniden kurulmasını emrettiği kent aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
B)
C)
D)
E)

Smyrna
Ephesos
Sardeis
Pergmaon
Byzantion

9-) Byzantion’un Roma İmparatorluk Dönemi sikkeleri üzerinde büstü görülen kurucusu
kimdir ?
A)
B)
C)
D)
E)

Büyük İskender
Nemesis
Poseidon
Byzas
Augustus

10-) Kaisareia sikkeleri üzerinde görülen dağ aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Spilos
Olympos
Argaios
Ida
Solymos

CEVAPLAR: 1-) A; 2-) B; 3-) E; 4-) C; 5-) B; 6-) E; 7-) B ; 8-) A; 9-) D; 10-) C
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12. ROMA DEVLET DARBI SİKKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. Roma Devlet Darbı Sikkeler
12.1.Roma Cumhuriyet Dönemi Sikkeleri
12.2.Roma İmparatorluk Dönemi Sikkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Roma’da sikkeden önce para yerine kullanılan nesneler nelerdir ?
2-) Roma Cumhuriyet Dönemi’nde sikkeler üzerinde kimlerin isimleri yazılırdı ?
3-) Roma İmparatorluk Dönemi sikkelerinde sık kullanılan personifikasyonlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Roma Cumhuriyet Dönemi Roma’nın ilk sikkelerini ve
Sikkeleri
Cumhuriyet
döneminde
basılan sikkelerinin genel
özelliklerini öğrenmek

Örnekleri
internetten
çoğaltıp inceleyerek, konuyla
ilgili
başka
kitapları
okuyarak

Roma İmparatorluk Dönemi İmparatorluk
döneminde
Sikkeleri
basılan sikkelerinin genel
özelliklerini kavramak, sık
kullanılan tipleri tanımak,
Anadolu’daki darphanelerini
öğrenmek, önemli sikke
birimlerini öğrenmek

Örnekleri
internetten
çoğaltıp inceleyerek, konuyla
ilgili
başka
kitapları
okuyarak
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Anahtar Kavramlar
Sikke,Roma, aes rude, aes signatum, aes grave, victoriatus, Roma Cumhuriyet, Roma
İmparatorluk, denarius, aureius, as, Caesar, Brutus, Augustus
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Giriş
Bu bölümde Latince lejandlı Roma devlet darbı sikkeler ele alınacaktır. Sikkeden önce
para yerine kullanılan nesnelerin ardından Roma’nın bastırdığı ilk sikkeler görsellerle
desteklenerek anlatılacaktır. Roma devlet darbı sikkelere genel bir giriş yapıldıktan sonra Roma
Cumhuriyet ve Roma İmparatorluk dönemi başlıkları altında Roma sikkeleri incelenecektir.
Roma Tarihi devletin yönetim şekline göre üç döneme ayrılır:
KRALLIK (MÖ 753-509) : Devletin başında tek bir kral vardır
CUMHURİYET: (MÖ 509-29): Devletin başında iki consul vardır, senato önemlidir.
İMPARATORLUK: (MÖ 29-MS 476): Devletin başında bir imparator vardır.
Roma’nın geleneksel kuruluş tarihi MÖ 753’tür. Roma ilk sikkelerini kuruluşundan
yaklaşık 450 yıl sonra yani MÖ 3. yy’ın başlarında basmıştır. Daha önceki bölümlerde
gördüğümüz gibi İtalya’nın güneyindeki Yunan koloni kentleri MÖ 6. yy’ın ikinci yarısında
kendi sikkelerini basmaya başlamışlardı. İtalya’nın orta ve kuzey bölgelerinde ise durum
farklıydı. Burada yaşayan yerli halk henüz sikke kullanımına geçmemişti. Gereksinimlerini
değiş tokuş yoluyla sağlamaktaydı. En çok kullanılan değiş-tokuş malzemesi büyük baş
hayvanlardı. Bu sebeple Latince para anlamına gelen pecunia ve servet anlamına gelen
peculatus kelimeleri sığır anlamına pecus sözcüğünden türemiştir.Bu dönemde, İtalya yarım
adasında yüzük, çifte balta, üç ayaklı kazan gibi alet ve eşyalar da para yerine kullanılmış
olmalıdır.
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12.1. Roma Cumhuriyet Dönemi Sikkeleri
Bronz prehistorik çağlardan itibaren İtalya’da bir ödeme aracı olarak bilinmekteydi. MÖ
10.yüzyıldan 3. yüzyıl başlarına kadar Kaba bronz anlamında Aes rude adı verilen boyutları ve
şekilleri farklı, tartılmış fakat üzeri işlenmemiş kaba bronz parçaları ödeme aracı olarak
kullanılmıştır. Üzerlerinde resmi hiç bir damga veya işaret yoktur.

Res. 220Aes Rude, MÖ 4. yy sonu. (http://wildwinds.com/coins/sear5/s0505.html)

Res. 221Aes Rude, MÖ 4.-3. yy (Münzen&Medaillen Deustchland GmbH 40, lot.424)

Aes Rude’yi üzeri işaretli damgalı bronz anlamına gelen Aes signatum denen para şekli
izlemiştir. Bunlar bronzdan dökme tekniğiyle elde edilen genelde çubuk yada külçe şeklinde
dikdörtgen parçalardır. Boyları 16-18 cm, genişlikleri 9-10 cm ve ağırlıkları 1-2 kg arasında
değişen aes signatumların her iki tarafında kabartma tipler yer alır.Aes signatumlar üzerindeki
tipler ya tanrılarla ya da tarihsel olaylarla ilişkilidir. Trident deniz tanrısı Neptün, caduceus
haber tanrısı Merkür, şimşek demedi üzerindeki kartal başı Iuppiter, fil ise Pyrrhos savaşları ile
ilgili olmalıdır. Epirus kralı Pyrrhos Romalılarla yaptığı savaşta (280-270) İtalya’da ilk kez
savaş fillerini kullanmıştı.
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Res. 222 Aes Signatum, MÖ. 3. yy. Fil /
Domuz
(http://ancientcoins.narod.ru/rbc/crawford/page1/crawford1.htm)

Res. 223 Aes Signatum, Trident /Caduceus
(http://ancientcoins.narod.ru/rbc/crawford/page1/crawford1.htm)

Res. 224Aes Signatum, Çıpa / Üç kulplu trident
(http://ancientcoins.narod.ru/rbc/crawford/page1/crawford1.htm)

Roma’nın gerçek anlamda paraya yani sikkeye geçişi MÖ 3. yy’ın ortalarına doğru
gerçekleşmiştir. Üzerinde tiplerin ve yazının yer aldığı, taşınabilir, ufak yassı metal parçalarına
literatürde aes grave adı verilmektedir.Aes grave’nin ilk ortaya çıkış tarihi tartışmalıdır. Bazı
numismatlar MÖ 289’da Roma’nın orta italyayı egemenlik altına aldığı Samnit savaşları
sonunda tedavüle girdiği görüşündedir. Bazıları ise I. Kartaca savaşından beş yıl önceye 269
yılını kabul ederler. Dökme tekniği ile yapılan bu yuvarlak bronz sikkelerin ağırlıkları 2.73
gr’dır ve ana birimleri as’tır. Aes gravenin ilk örneklerinde çeşitli tanrılar, tanrıçalar, boğa,
buğday başağı, istiridye kabuğu gibi çeşitli tipler yer almaktaydı.
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Res. 225 Aes Grave, MÖ 3. yy, At başı sağa / At başı sola ( Auktionshaus Felzmann 150, lot.143)

Res. 226 Aes Grave, MÖ 3. yy, İstiridye Kabuğu / Caduceus (Gorny&Mosch Giessener Münzhandlung 224, 373)

Res. 227 Aes Grave, MÖ 3. yy, El / İki buğday tanesi (Jean Elsen & ses Fils S.A.126, 61)

I. Kartaca Savaşı sonrasında sikke sisteminde değişikliklere gidilmiştir. Tipler ve
birimler belli bir sisteme sokulmuştur. As serisinde ön yüzde Ianus başı, arka yüzde gemi
pruvası yer alır. Gemi pruvası 338’de Roma’ya karşı ayaklanan Latinlere karşı kazanılan
Antium deniz zaferi veya Consül C. Duilius’un I. Kartaca Savaşı’nda kazandığı ilk deniz savaşı
anısına konulmuştur. As ve alt birimlerinin hepsinin arka yüzünde gemi pruvası betimi vardır.

1 as = 12 uncia
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Res. 228Aes grave As, MÖ 225-217
(Heritage World Coin Auctions-Long Beach Signature 3026, lot. 23316)

Res. 229Aes grave semis, (Münzen&Medaillen Deutschland GmbH 40, lot. 455)

Res. 230Aes grave triens (Münzen&Medaillen Deutschland GmbH 40, lot. 456)

Res. 231 Aes grave quadrans (Numismatik Lanz München 156, lot. 231)
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Res. 232 Aes grave sextans (Numismatica Ars Classica 84, lot. 1616)

Res. 233Aes grave uncia (Münzen & Medaillen Deutschland GmbH 40, lot.462)

As’ın üst birimleri de vardı:
•
•
•
•

2 as = dupondius
3 as = tripondius
4 as = quadrussis
10 as = decussis

Önceleri 273 gr olan as’ın ağırlığında indirme II. Kartaca Savaşının başlamasıyla yapıldı.
Savaş ekonomik dengeyi bozmuş, enflasyona neden olmuştu. 217’de as= 6 uncia’ya eş değerdi.
Zamanla döküm tekniği bırakılmış darp tekniğiyle aes graveler üretilmiştir. MÖ 80’den itibaren
ise Roma’da hiç bronz sikke basılmamıştır. MÖ 27’de Augustus’un imparatorluğuna kadar.
Aes bronz sikkeler tedavüle sokulmuş fakat bronz sikkeler ufak alış verişlerde kullanılmaktan
öteye gidememiştir.
Romalılar MÖ 269’dan itibaren bronz sikkelerin yanı sıra gümüş sikkeler de basmışlardır.
Güney İtalya’daki Yunan kentlerinin
tip ve üsluplarına benzeyen gümüş
didrahmi
ve
drahmi
sikkeler
basmışlardır. Didrahmi veya nummus
adı
verilen
gümüş
sikkelerin
ağırlıkları 7.6 gr olup numismatik
literatüründe
Roma-Campania
sikkeleri olarak anılırlar. Bu serilerin
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gümüşlerinin yanı sıra bronz litra ve yarım litra biriminde ufak alış verişlerde kullanılmak üzere
basılanları da vardır. Roma, Ostia, Tarnetum Beneventum gibi çeşitli darphanelerde
basılmışlardır.

Res. 234Roma Campania Sikkesi, MÖ 4. yy Mars başı sola/ At başı sağa (Numismatica Ars Classica 74, lot. 299)

Res. 235
Roma
Hercules başı sağa / İkizleri emziren dili kurt sağa
(Ira&Larry Goldberg Coins&Collectibles 72, lot. 4115)

Campania Sikkesi, MÖ 3. yy

I. Kartaca savaşı sonrasında MÖ 235’te yine Roma-Campania gümüş sikkeleri
serisinden quadrigatus adı taşıyan gümüş sikkeler tedavüle girer. Ön yüzde Ianus başı, arka
yüzde quadriga dört atın çektiği araba. II. Kartaca Savaşı sonuna kadar (201) tedavülde
kalmıştır.

Res. 236 Quadrigatus, MÖ 3. yy Janus başı / Quadriga içinde Iuppiter
(Classical Numismatic Group Triton XVI Sessions 1&2, lot. 751)

Muhtemelen MÖ 213 veya 205’de arka yüzdeki Victoria figüründen dolayı Victoriatus
olarak adlandırılan yeni bir gümüş sikke serisi tedavüle girer. Ön yüzde Iupiter başı arka yüzde
ise tropaeum oluşturan Victoria figürü yer alır. Tropaeum, düşmandan alınan ganimetleri,
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dolayısıyla zaferi gösteren ve zırh kalkan mızrak gibi askeri teçhizatlardan oluşan simgesel
anıttır. 187’deki Romanın esas gümüş sikkesi denarius’un basımına kadar tedavülde kalmıştır.

Res. 237 Victoriatus MÖ 3. yy Iuppiter başı / Trope taçlandıran Victoria
(ArtCoins Roma Auction 16, lot. 325)

Roma Cumhuriyet döneminde altın sikke, askeri ve olağanüstü hallarde nadiren
basılmıştır. Ianus başı/yemin sahnesi tasvirli altın sikkeler. Romalılar ve müttefiklerini iki
savaşçı simgelemekte ve bir domuzu kurban ederek bağlılık yemini etmektedirler.

Res. 238 Altın sikke, MÖ 3. yy Janus başı / Yemin
sahnesi ( Dr. Busso Peus Nachfolger 412, lot. 120)

Roma’nın esas gümüş sikkesi MÖ 3.
yy’ın son çeyreğinde tedavüle çıkan
denariuslardır. 4.5 gr ağırlığındaki bir denarius’un yarısı quinarius, çeyreği ise sestertius olarak
adlandırılmaktaydı. Ön yüzlerinde Roma başı, arka yüzlerinde Dioskur kardeşler yer alır. Değer
işareti denarius’ta X, quinarius’ta V, sestertius’ta IIS idi.

Res. 239 Denarius, Roma başı / Dioskurlar ( Fritz Rudolf Künker GmbH&Co. KG Auction 270, 8473)
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Sikke basım geleneği Akdeniz dünyasının geri kalan kısmına özellikle de Küçük Asya
ve Yunanistan’a göre Roma Cumhuriyetine geç ulaşmıştır. Doğal maden yataklarından elde
edilen bronzun ticarette kullanıldığına yukarıda değinmiştik. II. Kartaca Savaşı sırasında esnek
bir bronz, gümüş ve altın sikke basma sistemi oluşturulmuştu. Bu sistem 450 yıl boyunca
kullanılacak olan gümüş sikke birimi denarius’a dayanıyordu. Denariuslar, sikkelerin basılacağı
tasvirleri ve yazıları seçen darphane memurları tarafından üretiliyordu. Sikkeler politik bir
propaganda aracı olarak, çok çeşitli tiplerle basılıyordu. Caesar döneminden itibaren ise kişisel
portrelerin kullanılmaya başlandığı görülür.

Res. 240 Caesar tasvirli sikke (Heritage World Coin Auctions-ANA Signature Sale 3041, lot.32061)

Cumhuriyet Dönemi’nde yıllık devlet bütçesi ve para basımı Senato’nun kontrolü
altındaydı. Genelde yıllık seçilen ve üç kişiden oluşan TRIUMVIRI MONETALES yani
darphane magistratları sikke tipinin seçilmesinden ve sikke basımından sorumlu üst düzey
yöneticilerdir. Cumhuriyet döneminde sikkeler üzerinde sıklıkla darphane magistratlarının adı
görülür. Bazı sikkelerde ise darphane memurlarının adı görülmez fakat praetor (P), aediles
(CVR AED) veya quaestor (Q) işaretleri görünür ki bu da başka magistratların sikkeleri kontrol
ettikleri anlamına gelir. Her halükarda, sikkeler üzerindeki yazıların magistratlar tarafından
kontrol edilmesi, kendileri hakkında politik mesajlar içermesini sağlamıştır. Bu kendi politik
kariyerlerinin veya efendilerinin reklamının yapılması başka bir ifadeyle propagandalarının
yapılması demekti.

(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=704554|1304|133|0acac63025fc972e1e7efb3edc046edc)
Res. 241 Roma Cumhuriyet Dönemi Sikkesi. Roma büstü/ Oy kullanma sahnesi: Sağdaki vatandaş kutuya oy
pusulasını atıyor, ortadaki vatandaş arkasındaki kişiden oy pusularını alıyor. MÖ 119’da tribunus Marius bir
seçim reformu yapmıştı. Bu seçim reformu nedeniyle basılan sikke. Sikkenin üzerinde P. Nerva isimli darphane
magistratının adı yazılıdır.

(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=704554|1304|133|0acac63025fc972e1e7efb3edc046edc)
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Res. 242 Roma
Sikkesi. Kybele başı /
kral figürü. Pompeius’un
esnasında Iudaia’da
esir alması anısına basılan
Plautius’un zamanında
yazıdan anlaşılmaktadır.

Cumhuriyet Dönemi
Deve önünde eğilen bir
MÖ 63’teki Doğu Seferi
(Filistin) bir hükümdarı
bir sikke. Magistrat A.
basıldığı sikke üzerindeki

Res.243 Roma Cumhuriyet Sikkesi. Brutus başı / iki hançer arasında pileus. Caesar’ın (Sezar) öldürülmesi anısına
basılan sikke. (İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Roma sikkeleri üzerindeki ilk portre dictator Caesar’a aittir. Roma tarihi boyunca pek
çok kişi tarafından üstlenilen diktatörlük görevi, consullük, tribunusluk quaestorluk gibi
sürekliliği olan bir görev değildi. Olağanüstü durumlarda, seferberlik halinde daha çabuk karar
almayı sağlamak için genelde iki consülden biri dictator oluyor ve Senatus’un kararı ve
onayıyla atanıyordu. Yetki ve görevleri belirlenmiş olan diktatöre 24 liktor eşlik ediyordu.
Liktorların taşıdıkları fasces’lerde her zaman balta bulunmaktaydı. Bugün kullandığımız faşist
sözcüğü de fasces, fascis’ten gelmektedir. Romalı magistratların gücünü ve yetkisini gösteren
ahşap sopalardan oluşan bir demet içinde balta olan fasces’ler 1920’li yıllarda faşistler
tarafından simge olarak kullanılmıştır.
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Res. 243a Caesar’a yaşam boyu dictatorlük unvanı ve yetkisi verilmesi M.Ö. 44 (Şubat ?). Caesar’ın başı CAESAR
DICT PERPETV (Dictator Perpetuus) / Fasces ve kanatlı caduceus çarpraz yerleştirilmiş. Solda, tokalaşan eller,
altta balta, yukarıda globus. L. BVCA (İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Res.243b Faşizm sözcüğünün kökeni (İÜ.
Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Dictator Caesar MÖ 15 Mart 44 yılında senatoya girdiği sırada öldürülmüştü. Ön
yüzünde suikastçiler arasında yer alan üvey oğlu L. Iunius Brutus’un adının ve portresinin
bulunduğu sikkenin arka yüzündeki hançerler ve pileus adı verilen başlıkla Caesar’ın
öldürülmesiyle ülkeye gelen özgürlük anlatılmak istenmiştir. Pileus adlı başlıkları Roma’da
özgürlüğünü kazanan köleler takardı. EID MAR (=Idibus Martii) yazısı ise Mart’ın 15’i
anlamına gelir.

Res. 244 Roma Cumhuriyet Sikkesi. Octavianus’un büstü / Timsah. AEGYPTO CAPTA (=Mısır ele geçirildi).
(İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Bu sikke Mısır’daki son Hellenistik Krallık olan Ptolemaios’ların yıkılarak Mısır’ın ele
geçirilişi anısına basılmıştır. Octavianus, MÖ 31’de Kleopatra ve Marcus Antonius’a karşı
giriştiği Actium Savaşını kazanarak Mısır’ı ele geçirmiştir. Bu tarih hem Hellenistik Çağ’ı fiilen
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sona erdirmesinden hem de Roma’da cumhuriyet idaresinin yerine imparatorluğa geçilmesini
sağladığından oldukça önemlidir.

12.2 Roma İmparatorluk Dönemi Sikkeleri
Roma’nın esas gümüş sikkesinin MÖ 3. Yy’da tedavüle sokulan denarius olduğunu
yukarıda söylemiştik. Denarius İmparator Caracalla tarafından yak. MS 215 yılında tedavüle
sokulan 2 denarius değerindeki gümüş antoninianus’a kadar Roma’nın en önemli gümüş
sikkesi olmuştur. Roma’nın esas altın sikkesi ise aureus’tur. Önceleri önemli olaylar nedeniyle
basılan altın sikkeler ancak Caesar döneminden itibaren düzenli olarak basılmaya başlanmıştı.
İmparatorluk boyunca altın ve gümüş sikkelerin basımına devam edilmiştir.
Roma İmparatorluğunun belli başlı bronz sikkeleri as (bakırdan), dupondius (pirinçten)
ve sestertius (pirinçten)’tur. Genelde asın çapı ve ağırlığı sestertiustan daha küçüktü. Bu sikke
birimlerinin ağırlıkları ve çapları imparatorluk boyunca değişiklik göstermiştir.
Roma sikkelerinin ön yüzlerinde esas olarak imparatorun kendisinin veya ailesinden
birinin profilden portresi vardır. Bazen bir sikkenin ön yüzünde birden fazla portre de
görülebilir. Portrenin çevresinde portreye ait unvan ve isimler yer alır. Mesela imparator
Neron’a ait bir sikke üzerinde şöyle bir yazı bulunabilir:
NERO CLAVD CAES AVG GER P M TR P IMP P P
Burada ilk yazılan imparatorun adı, ikincisi cognomen yani imparatorun ailesinin dahil olduğu
gens’in adıdır. Diğer kısaltmalar ise şu şekildedir:
CAES Caesar (imparatorların taşıdığı bir unvan)
AVG Augustus (imparatorların taşıdığı bir unvan)
GER Germanicus (Germania fatihi)
PM Pontifex Maximus ( Roma dininin başı)
TR P Tribunicia Potestate (devletin sivil iradesinin gübü, tribunluk gücü)
IMP Imperator (imperium yetkisine sahip)
P P Pater Patriae (vatanın babası)
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Res. 245Nero (54-68)
Apollo Citharoedus sağa

Nero’nun başı sağa /

(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=18901|18|588|e3a413605c34e75eb80b4209a23485e3)

Res. 246 Nero sikkesi üzerinde Roma’nın limanı Ostia betimi
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=775384|1445|923|259684a596a84f177e338817661bd983)

İmparatorluğun geç döneminde ise ön yüzdeki imparatorun adından önce “efendimiz”
manasında kullanılan dominus noster’in kısaltması D N harfleri görülür. İmparatorun unvanları
arasında P F (Pius Felix=dindar mutlu) de bulunmaktadır.
Roma İmparatorluk dönemi devlet darbı sikkelerin arka yüzlerinde binalar, köprüler gibi
mimari tipler, hayvanlar, semboller gibi çok çeşitli tipler yer alır. En fazla betimlenenler
tanrılar, tanrıçalar ve personifikasyonlardır. Personifikasyon soyut bir kavramın
somutlaştırılarak insan şeklinde resmedilmesidir. Mesela Concordia (uyum), Felicitas
(mutluluk), Pax (barış), Abundantia (bolluk, bereket), Clementia (merhamet) gibi. Tanrılar,
tanrıçalar ve personifikasyonlar ellerinde tuttukları atribüleri sayesinde tanımlansalar da
genellikle sikke tipini açıklayan yazı da sikkeler üzerinde yer alır. Sikkelerin arka yüzlerinde
yer alan SC (=Senatus Consulta) senato kararı anlamına gelir. Sikkenin senato kararı ile
darpedildiğini gösterir.

Res. 247Libertas (özgürlük) personifikasyonu gösteren sikke. (İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)
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Res. 248 Spes (umut) personifikasyonu gösteren sikke. (İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Hadrianus Dönemi sikkelerinde eyalet personifikasyonları betimli seriler görülür.
Hadiranus’un imparatorluğun çeşitli eyaletlerine yaptığı seyahatler sikkelerine de yansımıştır.
Sikkelerindeki üslup çok iyidir. Hadrianus’tan itibaren imparator portrelerinde sakal görülmeye
başlar.

Res. 249 Africa Eyaleti personifikasyonlu Hadiranus sikkesi. (İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Res. 250 Asia Eyaleti personifikasyonlu Hadrianus sikkesi. (İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)
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Res. 251 Hispania Eyaleti personifikasyonlu Hadiranus sikkesi. (İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Res. 252 Britannia Eyaleti personifikasyonlu Hadiranus sikkesi. (İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Antoninus Pius’un karısı Faustina adına basılan bir sikkenin tipi oldukça ilgi çekicidir.
İmparator Faustina’nın ölümünün ardından kızlar için onun adına PVELLA FAVSTINAE
adında bir enstitü kurmuştu. Yoksul kız çocukları ve genç kadınlar devletin koruması altına
alınarak, bakılıyordu. Bu, sikkeler üzerinde de betimlenmiştir. Ön yüzde DIVA AVG(usta)
FAVSTINA lejandı ile Faustina’nın büstü, arka yüzde ise İmparator tahtta oturuyor, yanında
bir kadın figürü (Faustina ?), karşısındaki erkek figürünün uzattığı kız çocuğunu alıyor; altta
bir başka figür bir kız çocuğu getiriyor.

Res. 253 Faustina Sikkesi. MS. 140’dan sonra. (İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Roma imparatoru Septimius Severus MS 197 yılında oğulları Caracalla ve Geta’yı tahtta
ortak ilan etmiş, Caracallaya Augustus, Getaya caesar unvanı vermiştir.
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Res. 254 Iulia Domna Sikkesi. MÖ. 197
(İÜ Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Res. 255 Septimius Severus Sikkesi. MÖ. 197
(İÜ Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Ön yüzünde Iulia Domna’nın bir portresi olan sikkenin arka yüzünde, AETERNI(tas)
IMPERI = İmparatorluğun ölümsüzlüğü yazısı ile iki oğlunun karşılıklı büstleri yer alır. İki
prens ile imparatorluğun devamının garanti altına alınmış olduğu anlatılmak istenmiştir.
Septimius Severus’un büstünü taşıyan bir altın sikkenin arka yüzünde ise Iulia Domna’nın
büstü iki oğlunun büstleriyle birlikte betimlenmiştir. Arka yüz tipine “mutluluk çağı”
anlamında FELICITAS SAECVLI lejandı eşlik etmektedir. Fakat sikkelerde yansıtılan bu
mutluluk dönemi fazla uzun sürmemiş Septimius Severus’un ölümünün ardından Caracalla
kardeşi Geta’tı öldürerek tek başına imparator olmuştur. Ölümünün ardından Geta,
Caracalla’nın emriyle DAMNATIO MEMORIAE’ye uğratılmış yani anısı lanetlenmiştir.
Heykelleri kırılmış, sikkelerden sureti kazınmış, yazıtlardan adı çıkartılmıştır.

Res. 256 Caracalla sikkesi. Caracalla’nın büstü, sağdaki Geta’nın büstü silinmiş. (İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi.)

Yukarıda da değinildiği gibi Caracalla Dönemi’nde yeni antoninianus adında yeni bir
sikke birimi ortaya çıkmıştır. Antoninianusların ön yüzlerinde, İmparatorun başında defne
çelengi yerine ışın tacı vardır. İmparator ailesinden kadınların büstlerinin altında ise yarım ay
bulunur. Bu sikkeler içindeki gümüş miktarı zamanla azaltılmış, bronzun üstü gümüş kaplanmış
ve nihayette tamamen bronz bir sikkeye dönüştürülmüştür.

Res. 257 Antoninianus sikkesi. Bronz.
(İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi.)

Res. 258 Antoninianus sikkesi. Bronz.
(İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi.)

Roma sikkeleri, neredeyse tüm Akdeniz dünyasında İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde
bulunan yaklaşık 40 darphanede basılmışlardır. Roma sikkelerinin basıldığı ana darphane MÖ
3. yy’dan beri faaliyet gösteren Roma darphanesidir. MS 3. Yüzyıldan itibaren faaliyetlerine
başlayan darphanelerden bir kısmı da Anadolu’dadır. Marmara denizinin kuzeyinde Heraclea
ve Constantinopolis olmak üzere iki Roma darphanesi vardı. Anadoludaki diğer Roma
darphaneleri ise, Cyzicus, Nicomedia ve Antiochia idi. Bu darphaneler darphane işareti olarak
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kendi adlarının ilk harfini veya ilk birkaç harfini kullanıyorlardı. Genellikle bu işaretlerin
hemen önüne “kutsal darphane” manasında SM (=sacra moneta) harfleri getiriliyordu. Sikkeler
üzerinde görülen darphane işaretleri şu şekildedir: Heraclea : H vey HT, Constantinopolis :
CON CONS veya CONOB, Cyzicus : K, Nicomedia : N, Antiochia : A, AN veya ANT
Bir Arcadius sikkesi üzerinde darphane işareti olarak SMN kısaltması görülür. Sacra
Moneta Nicomedia şubesi

S M N

Res. 259 Arcadius sikkesi. Bronz. MS. 383-408.(İÜ. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi.)
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Uygulamalar
Bu bölümde öğrenci anlatılan sikke tiplerinidaha iyi kavramak için internetten veya
numismatik kitaplarından başka örnekleri incelemeli, tanımlamaya çalışmalıdır.
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Uygulama Soruları
Roma sikkelerinde personifikasyonları öğrendiniz mi?
Roma sikkelerinde görülen darphane kısaltmalarını öğrendiniz mi ?
Roma sikkelerinin esas birimlerini öğrendiniz mi ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Roma’nın geleneksel kuruluş tarihi MÖ 753’tür. Roma ilk sikkelerini kuruluşundan
yaklaşık 450 yıl sonra yani MÖ 3. yy’ın başlarında basmıştır. İtalya’nın orta ve kuzey
bölgelerinde yaşayan yerli halk henüz sikke kullanımına geçmemişti. Gereksinimlerini değiş
tokuş yoluyla sağlamaktaydı. En çok kullanılan değiş-tokuş malzemesi büyük baş hayvanlardı.
Bu sebeple Latince para anlamına gelen pecunia ve servet anlamına gelen peculatus kelimeleri
pecus sözcüğünden türemiştir.Bu dönemde, İtalya yarım adasında yüzük, çifte balta, üç ayaklı
kazan gibi alet ve eşyalar da para yerine kullanılmış olmalıdır.
Bronz prehistorik çağlardan itibaren İtalya’da bir ödeme aracı olarak bilinmekteydi. MÖ
10.yüzyıldan 3. yüzyıl başlarına kadar Kaba bronz anlamında Aes rude adı verilen boyutları ve
şekilleri farklı, tartılmış fakat üzeri işlenmemiş kaba bronz parçaları ödeme aracı olarak
kullanılmıştır. Aes Rude’yi üzeri işaretli damgalı bronz anlamına gelen Aes signatum denen
para şekli izlemiştir.
Roma’nın gerçek anlamda paraya yani sikkeye geçişi MÖ 3. Yy’ın ortalarına doğru
gerçekleşmiştir. Üzerinde tiplerin ve yazının yer aldığı, taşınabilir, ufak yassı metal parçalarına
literatürde aes grave adı verilmektedir. Aes gravenin ilk örneklerinde çeşitli tanrılar, tanrıçalar,
boğa, buğday başağı, istiridye kabuğu gibi çeşitli tipler yer almaktaydı. I. Kartaca Savaşı
sonrasında sikke sisteminde değişikliklere gidilmiştir. Tipler ve birimler belli bir sisteme
sokulmuştur. As serisinde ön yüzde Ianus başı, arka yüzde gemi pruvası yer alır.
Roma Cumhuriyet döneminde altın sikke, askeri ve olağanüstü hallarde nadiren
basılmıştır. Roma’nın esas gümüş sikkesi MÖ 3. yy’ın son çeyreğinde tedavüle çıkan
denariuslardır. 4.5 gr ağırlığındaki bir denarius’un yarısı quinarius, çeyreği ise sestertius olarak
adlandırılmaktaydı. Ön yüzlerinde Roma başı, arka yüzlerinde Dioskur kardeşler yer alır. Değer
işareti denarius’ta X, quinarius’ta V, sestertius’ta IIS idi.
Cumhuriyet Dönemi’nde yıllık develt bütçesi ve para basımı Senato’nun kontrolü
altındaydı. Genelde yıllık seçilen ve üç kişiden oluşan TRIUMVIRI MONETALES yani
darphane magistratları sikke tipinin seçilmesinden ve sikke basımından sorumlu üst düzey
yöneticilerdir. Cumhuriyet döneminde sikkeler üzerinde sıklıkla darphane magistratlarının adı
görülür.
Roma İmparatorluk Dönemi’nde Denarius İmparator Caracalla tarafından yak. MS 215
yılında tedavüle sokulan 2 denarius değerindeki gümüş antoninianus’a kadar Roma’nın en
önemli gümüş sikkesi olmuştur. Roma’nın esas altın sikkesi ise aureus’tur. Önceleri önemli
olaylar nedeniyle basılan altın sikkeler ancak Caesar döneminden itibaren düzenli olarak
basılmaya başlanmıştı. İmparatorluk boyunca altın ve gümüş sikkelerin basımına devam
edilmiştir. Roma İmparatorluğunun belli başlı bronz sikkeleri as (bakırdan), dupondius
(pirinçten) ve sestertius (pirinçten)’tur. Genelde asın çapı ve ağırlığı sestertiustan daha küçüktü.
Bu sikke birimlerinin ağırlıkları ve çapları İmparatorluk boyunca değişiklik göstermiştir.
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Roma sikkelerinin ön yüzlerinde esas olarak imparatorun kendisinin veya ailesinden
birinin profilden portresi vardır. Bazen bir sikkenin ön yüzünde birden fazla portre de
görülebilir. Portrenin çevresinde portreye ait unvan ve isimler yer alır.
İmparatorluğun geç döneminde ise ön yüzdeki imparatorun adından önce “efendimiz”
manasında kullanılan dominus noster’in kısaltması D N harfleri görülür. İmparatorun unvanları
arasında P F (Pius Felix=dindar mutlu) de bulunmaktadır.
Roma İmparatorluk dönemi devlet darbı sikkelerin arka yüzlerinde binalar, köprüler gibi
mimari tipler, hayvanlar, semboller gibi çok çeşitli tipler yer alır. En fazla betimlenenler
tanrılar, tanrıçalar ve personifikasyonlardır. Personifikasyon soyut bir kavramın
somutlaştırılarak insan şeklinde resmedilmesidir. Mesela Concordia (uyum), Felicitas
(mutluluk), PAX (barış), Abundantia (bolluk, bereket), Clementia (merhamet) gibi. Tanrılar,
tanrıçalar ve personifikasyonlar ellerinde tuttukları atribüleri sayesinde tanımlansalar da
genellikle sikke tipini açıklayan yazı da sikkeler üzerinde yer alır. Sikkelerin arka yüzlerinde
yer alan SC (=Senatus Consulta) senato kararı anlamına gelir. Sikkenin senato kararı ile
darpedildiğini gösterir.
Roma sikkeleri, neredeyse tüm Akdeniz dünyasında İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde
bulunan yaklaşık 40 darphanede basılmışlardır. Roma sikkelerinin basıldığı ana darphane MÖ
3. Yy’dan beri faaliyet gösteren Roma darphanesidir. MS 3. Yüzyıldan itibaren faaliyetlerine
başlayan darphanelerden bir kısmı da Anadolu’dadır. Marmara denizinin kuzeyinde Heraclea
ve Constantinopolis olmak üzere iki Roma darphanesi vardı. Anadoludaki diğer Roma
darphaneleri ise, Cyzicus, Nicomedia ve Antiochia idi. Bu darphaneler darphane işareti olarak
kendi adlarının ilk harfini veya ilk birkaç harfini kullanıyorlardı. Genellikle bu işaretlerin
hemen önüne “kutsal darphane” manasında SM (=sacra moneta) harfleri getiriliyordu. Sikkeler
üzerinde görülen darphane işaretleri şu şekildedir: Heraclea : H vey HT, Constantinopolis :
CON CONS veya CONOB, Cyzicus : K, Nicomedia : N, Antiochia : A, AN veya ANT
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Bölüm Soruları
1-) Latince para (pecunia), servet (peculatus) kelimelerinin kökeni olan pecus sözcüğünün
anlamı nedir ?
A-) gümüş
B-) bronz
C-) sığır
D-) üç ayaklı kazan (tripod)
E-) külçe
2-) Romalıların sikkeden önce kullandıkları aşağıda resmi görülen ödeme aracına ne ad
verilir?

A-) Aes Signatum
B-) Aes Rude
C-) Aes Grave
D-) Denarius
E-) Victoriarus
3-) Romalıların esas gümüş sikke birimine ne ad verilir?
A-) Drahmi
B-) Denarius
C-) Quadrigatus
D-) Stater
E-) Obol
4-) Aes Rude’nin kelime alamı nedir ?
A-) damgalı bronz
B-) ağır bronz
C-) ağır gümüş
D-) gümüş külçe
E-) kaba bronz
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5-) Aşağıdakilerden hangisi as’ın alt birimlerinden biri değildir ?
A-) semis
B-) sestertius
C-) triens
D-) quadrans
E-) uncia
6-) Quadrigatus adı verilen gümüş sikkelerin arka yüzünde sikkeye adını da veren hangi tip
bulunur ?
A-) iki atın çektiği araba
B-) Victoria
C-) dört atın çektiği araba
D-) Süvari
E-) Jupiter başı
7-) Aşağıda resmi görülen sikke hangi önemli olay ile ilişkili olarak basılmıştır ?

A-) Caesar’ın öldürülmesi
B-) Iudaea’nın ele geçirilişi
C-) Germania’nın ele geçirilişi
D-) Roma festivallerinin açılışı
E-) Mısır’ın ele geçirilişi
8-) Caracalla dönemindeki sikke reformu ile tedavüle sokulan yeni sikke biriminin adı nedir ?
A-) sestertius
B-) denarius
C-) drahmi
D-) antoninianus
E-) aureus
9-) Aşağıdakilerden hangisi bir personifikasyon değildir?
A-) Concordia
B-) Pax
C-) Felicitas
D-) Clementia
E-) Minerva

268

10-) Roma sikkelerinde imparator portrelerinde sakal hangi imparatordan itibaren görülür ?
A-) Hadrianus
B-) Traianus
C-) Antoninus Pius
D-) Commodus
E-) Septimius Severus

CEVAPLAR: 1-) C; 2-) A; 3-) B; 4-) E; 5-) B; 6-) C; 7-) E; 8-) D; 9-) E; 10-) A
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13. BİZANS SİKKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. Bizans Sikkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-)Roma sikkeleriyle karşılaştırıldığında Bizans sikkelerindeki farklılıklar nelerdir ?
2-) Bizans sikkelerindeki darphane kısaltmalarının açılımları nedir ?Hangi kentlere işaret eder?
3-) İmparatorların tahta çıkış/tahtta kalış yılları bize hangi önemli tarihi hesaplama imkanı verir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bizans Sikkeleri

Bizans İmparatorluğu olarak
bilinen Doğu Roma’nın sikke
basım geleneğini ve sikke
tiplerini öğrenmek. Bizans
sikkesi ile karşılaşıldığında
tanımlamasını yapabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Bu döneme ait daha fazla
sikke örneği incelenerek,
sikkeler üzerindeki tipler
daha ayrıntılı incelenerek
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Anahtar Kavramlar
Bizans, sikke, Anastasius, Justinianus, follis, Constantinopolis, İsa, Meryem, darphane, birim
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Giriş
Bu bölümde modern tarihçiler tarafından Bizans olarak adlandırılan Doğu Roma
İmparatorluğunun sikkeleri işlenecektir.
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13. BİZANS SİKKELERİ
Roma İmparatorluğu MS 395’te ikiye ayrılmış ve doğu kısmının hakimiyeti Arcadius’a
verilmişti. MS 476’da imparatorluğun batı yarısı yıkılmış ve doğu yarısı modern tarihçilerin
adlandırmasıyla Doğu Roma veya Bizans İmparatorluğu olarak varlığını sürdürmüştür.Bizans
İmparatorluğu’nun ilk sikkeleri İmparator Anastasius’tan (MS 491-518) itibaren
başlatılmaktadır. Anastasius’un yaptığı sikke reformu ile sikkeler yeniden düzenlenmiş, önceki
basımlara göre belirgin farklılıklar göstermişlerdir. Bronz sikkeler üzerinde ana birimi follis
olan değer işaretleri yer almaya başlamıştır. Sikkeler üzerinde görülen değer işaretleri şunlardır
:
M = 40 nummia = follis

Res. 260 Anastasius sikkesi. 40 follis. Bronz. MS. 491-518.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=798852|1495|623|af0f200f4864b781d7836f2dcc618767)

K = 20 nummia = ½ follis

Res. 261 Anastasius Sikkesi. ½ follis. Bronz. MS. 491-518.
(İÜ Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)
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I = 10 nummia = dekanummia =1/4 follis

Res. 262 Anastasius Sikkesi. 1/4 follis. Bronz. MS. 491-518.
(İÜ Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)

E = 5 nummia = pentanummia = 1/8 follis

Res. 263 Anastasius Sikkesi.1/8 follis. Bronz. MS. 491-518.
(İÜ Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)

Bizans sikkeleri altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç metalden basılmıştır. MS
11.yy’dan itibaren ekonomik kriz nedeniyle elektrondan (adi/ayarı düşük altın) ve billon
(adi/ayarı düşük gümüş) sikkeler basılmıştır. Altın sikkenin ana birimi solidus’tur.Solidus’un
yarısı semisis, çeyreği tremissis’tir. 10. Yy’da tetarteron nomisma (hafif solidus) ve histamenon
nomisma (ağır solidus) olmak üzere iki solidus türü ile karşılaşılır. 11. Yy’dan itibarense çukur
bir forma sahip yeni bir altın sikke tedavüle sokulur. Gümüş sikke olarak Arcadius zamanından
beri görülen siliqua vardır.
Bizans sikkelerinin ön yüzünde önceleri imparatorun portresi yer alırdı. Zamanla
imparatorun yakınları da yer almaya başlamıştır. Ön yüzde bazen iki bazen üç figür yer alabilir.
Örneğin II. Justinus’un sikkelerinde ön yüzde imparator ve karısı Sophia yanyana tahtta
otururken betimlenmişlerdir.

Res. 264 II. Justinus sikkesi. MS. 565-578. (İÜ Eskiçağ Tarihi
ABD Dia Arşivi)
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I. Iustinianus’tan (527-565) itibaren sikkelerin ön yüzündeki profilden imparator
portreleri cepheden betimlenmeye başlar. Profilden resmetme bir süre daha devam etse de 7.
yy’da tamamen son bulur. Iustinianus dönemi Bizans sınırlarının en geniş olduğu dönemdir.
532’deki ünlü Nika Ayaklanması, Corpus Iuris Civilis (Yurttaşlar Yasası Derlemesi)
hazırlanması, Ayasofya’nın inşaası, Avrupa’yo saran veba salgını gibi pek çok gelişme de yine
bu dönemde yaşanmıştır.

Res. 265 I. Justinianus sikkesi. MS. 527-565. (İÜ Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)

Bizans bronz sikkelerinde I. Justinianus döneminden itibaren imparatorun tahtta kalış
yılı yer almaya başlar. Bu ANNO (=yıl) lejandı ile birlikte görülen bu yıllar bize sikkenin
basıldığı tarihi verir. Mesela Justinianus’un bir sikkesi üzerinde ANNO III yazısı, sikkenin
impratorun tahttaki 3. Yılında basıldığını gösterir. Justinianus’un tahta çıktığı yıl olan 527’ye 3
eklediğimizde bu sikkenin 530 yılında basıldığı belirlenmiş olur.
II. Justinianus döneminde (685-95 ve 705-711) ön yüzde İsa görülmeye başlar.
İkonaklazm döneminde İsa’nın tasviri kaldırılır tekrar imparator portreleri konur.

Res. 266 II. Justinianus sikkesi. MS. 685-95 ve 705-711 (İÜ Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)
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III. Leon döneminde milaresion adı verilen gümüş sikkelerin ön yüzünde imparator portresi
yerine kaide üzerinde haç, arka yüzünde birkaç satır yazı vardır. VI. Leon (886-912) döneminde
Meryem tasviri de sikkelerde görülmeye başlar.

Res. 267 VI. Leon sikkesi. MS. 886-912 (İÜ
Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)

Bizans’ın ikinci altın çağı ise Makedonya hanedanı (867-1056) döneminde yaşanmıştır.
Bu dönemde “Anonim follis” olarak adlandırılan ön yüzünde İsa arka yüzünde yazı bulunan
sikke serilerini basıldığı bilinmektedir. 11. yy’da arka yüz tiplerinin çeşitlenmesine rağmen İsa,
Meryem ve azizlere ait tasvirler yoğun olarak kullanılmaktadır.

Res. 268 Anonim follis. MS. 10 yy (İÜ Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)

Res. 269 Anonim follis. MS. 11. yy (İÜ Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)

Son Bizans imparatoru XI. Constantinus’un (1448-1453) gümüş sikkelerinin ön yüzünde
İsa’nın büstü, arka yüzünde imparatorun büstü ve adı vardır.
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Res. 270 XI. Constantinus sikkesi, MS. 1448-1453 (İÜ Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)

Bizans sikkeleri işçilik ve baskı kalitesi açısından Roma sikkelerinin oldukça altındadır.
Bizans sikke ikonografisinde yüzler realistik değildir. Focas, Heraclius, II. Constans, VI. Leon,
I. Romanos, VII. Konstantinos, VIII. Konstantinos, I. Andronikos gibi bazı imparatorlar sakallı
tasvir edilmişlerdir. II. Constans (641-668) ile II. Iustinianus ( 685-695) ilk sikkelerinde genç,
sonra basılanlarda yaşlı resmedilmişlerdir. İmparatorlar sikke üzerinde ya tek başına ya da
iktidarı paylaştıkları kişilerle birlikte- ayakta veya otururken betimlenmişlerdir. İmparatorlar
kendilerinden sorna oğullarının tahta geçmesini garantilemek için onları ortak imparator ilan
ediyorlardı.
Bizans sikkeleri genellikle Hıristiyan karakteri taşımaktadır.Önceleri Roma
sikkelerinde görülen Pagan kültleri Bizans sikkelerinde yoktur. Fakat bir pagan kültü olan
Victoria, Anastasius sikkelerinde halen görülür. Daha sonra Victoria’nın yerini melek alır. I.
Iustinus döneminden itibaren Melek figürleri sikkelerde kullanılmaya başlar. Sikkelerde
görülen Hıristiyan unsurların başında haç gelmektedir. Dört tipte haç görülür: 1) Latin haçı
(düz) 2) Potent haç 3) Patrik haçı 4) Basamaklı kaide üstünde haç. İsa’yı temsil eden monogram
olan khistogram da Bizans sikkelerinde oldukça sık kullanılan sembollerdendir.
Bizans sikkelerinde görülen yazı Latince’dir. Ancak 7. Yüzyıldan itibaren Eski Yunanca
harflerin de Latince ile birlkte yan yana kullanıldığını görüyoruz. 11. Yüzyıldan itibaren ise
Yunanca’nın egemen olduğu anlaşılmaktadır. Geç Roma sikkelerinde görülen unvan ve
sıfatların bir kısmı Bizans sikkelerinde de kullanılmıştır. DN (Dominus Noster=Efendimiz),
PF (Pius Felix = dindar talihli), PP (perpetuus=ebedi), AVG (Augustus=kutsal) gibi.
Bizans sikkeleri tüm imparatorluk toprakları içinde 30 civarında darphanede basılmıştır.
Bunlardan belli başlıcaları Antiochia/Theuopolis (AN, ANTIX, THEUP), Cartaca (CAR,
KAR), Constantinopolis (CON, CONOB), Cyzicus (KYZ), Nicomedia (NIKO, NIK) ve
Thessalonica (TES EC)’dır. 1204-1261 yılları arasında Constantinopolis’in Latin istilası
sırasında Bizans sikkeleri Nikaia ve Magnesia’da basıldılar. Palaiologoslar döneminde emisyon
hacmi küçük bazı darphaneler faaliyet gösterseler de en yoğun sikke üretimi Constantinopolis
darphanesinde gerçekleşiyordu.
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Res. 271 Focas Dönemi. MS. 528’den sonra. Antiochia basımı. 528’deki depremden sonra kentin adı “tanrının
kenti” manasında Theoupolis olarak değiştirilmiştir.(İÜ Eskiçağ Tarihi ABD Dia Arşivi)
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Uygulamalar
Öğrenci bu bölümde bahsedilen darphanelerin yerlerini harita üzerinden bakarak
öğrenmelidirler. Bizans sikkelerinin tiplerini ayrıntılı olarak incelemeli, gördüğü
resimlerdeki Bizans sikkelerini tasnif ve tanımlamaya çalışmalıdır.
Şu kitap incelenmeli, (katalog hariç) ön kısımları mutalak okunmalıdır: O. Tekin, Bizans
Sikkeleri. Yapı Kredi Koleksiyonu, 1999, Istanbul.
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Uygulama Soruları
Bizans Sikkelerinin özelliklerini öğrendiniz mi?
Bizans Sikkeleri üzerindeki Hıristiyan unsurları öğrendiniz mi ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Roma imparatorluğu MS 395’te ikiye ayrılmış ve doğu kısmının hakimiyeti Arcadius’a
verilmişse de Bizans İmparatorluğu’nun ilk sikkeleri İmparator Anastasius’tan (MS 491-518)
itibaren başlatılmaktadır. Anastasius’un yaptığı sikke reformu ile sikkeler yeniden
düzenlenmiş, önceki basımlara göre belirgin farklılıklar göstermişlerdir. Bronz sikkeler
üzerinde ana birimi folis olan değer işaretleri yer almaya başlamıştır.
Bizans sikkeleri altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç metalden basılmıştır. MS
11.yy’dan itibaren ekonomik kriz nedeniyle elektrondan (adi/ayarı düşük altın) ve billon
(adi/ayarı düşük gümüş) sikkeler basılmıştır. Altın sikkenin ana birimi solidus’tur.Solidus’un
yarısı semisis, çeyreği tremissis’tir. 10. yy’da tetarteron nomisma (hafif solidus) ve histamenon
nomisma (ağır solidus) olmak üzere iki solidus türü ile karşılaşılır. 11. yy’dan itibarense çukur
bir forma sahip yeni bir altın sikke tedavüle sokulur. Gümüş sikke olarak Arcadius zamanından
beri görülen siliqua vardır.
Bizans sikkelerinin ön yüzünde önceleri imparatorun portresi yer alırdı. Zamanla
imparatorun yakınları da yer almaya başlamıştır. Ön yüzde bazen iki bazen üç figür yer alabilir.
I. Justinianus’tan (527-565) itibaren sikkelerin ön yüzündeki profilden imparator portreleri
cepheden betimlenmeye başlar. Profilden resmetme bir süre daha devam etse de 7. yy’da
tamamen son bulur.
II. Justinianus döneminde (685-95 ve 705-711) ön yüzde İsa görülmeye başlar.
İkonaklazm döneminde İsa’nın tasviri kaldırılır tekrar imparator portreleri konur. III. Leon
döneminde milaresion adı verilen gümüş sikkelerin ön yüzünde imparator portresi yerine kaide
üzerinde haç, arka yüzünde birkaç satır yazı vardır. VI. Leon (886-912) döneminde Meryem
tasviri de sikkelerde görülmeye başlar.10. Yy’da ise Anonim follis olarak adlandırılan ön
yüzünde İsa arka yüzünde yazı bulunan sikke serilerini basıldığı bilinmektedir. 11. Yy’da arka
yüz tiplerinin çeşitlenmesine rağmen İsa, Meryem ve azizlere ait tasvirler yoğun olarak
kullanılmaktadır.
Son Bizans imparatoru XI. Constantinus’un (1448-1453) gümüş sikkelerinin ön
yüzünde İsa’nın büstü, arka yüzünde imparatorun büstü ve adı vardır.Bizans sikkeleri işçilik ve
baskı kalitesi açısından Roma sikkelerinin oldukça altındadır.
Bizans sikkeleri tüm imparatorluk toprakları içinde 30 civarında darphanede basılmıştır.
Bunlardan belli başlıcaları Antiochia/Theuopolis (AN, ANTIX, THEUP), Cartaca (CAR,
KAR), Constantinopolis (CON, CONOB), Cyzicus (KYZ), Nicomedia (NIKO, NIK) ve
Thessalonica (TES EC)’dır.
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Bölüm Soruları
1-) Bizans sikkeleri hangi imparator ile başlatılmaktadır ?
A-) Arcadius
B-) Honorius
C-) Anastasius
D-) Justinianus
E-) Constantinus
2-)Aşağıdakilerden hangisi bronz Bizans sikkelerinin birimlerinden biri değildir ?
A-) billon
B-) follis
C-) 20 nummia
D-) dekanummia
E-) pentanummia
3-)Bizans esas altın sikke birimi nedir ?
A-) billon
B-) semisis
C-) tremisis
D-) siliqua
E-) solidus
4-) Hangi imparator sikkelerinden itibaren ön yüzdeki portreler cepheden betimlenmeye
başlamıştır ?
A-) Focas
B-) III. Leon
C-) Justinianus
D-) Anastasius
E-) II. Justinianus
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5-)Aşağıdaki sikke hangi imparatora aittir ?

A-) Justinianus
B-) VI. Leon
C-) II. Justinus
D-) XI. Constantinus
E-) Focas

6-) Aşağıdakilerden hangisi Bizans darphanelerinden biri değildir ?
A-) Antiochia
B-) Cyzicus
C-) Nicomedia
D-) Roma
E-) Constantinopolis
7-)528 yılında yaşanan deprem sonrasında adı Theoupolis olarak değiştirilen Bizans
darphanesi neresidir?
A-) Constantinopolis
B-) Thessalonica
C-) Cyzicus
D-) Antiochia
E-) Kartaca
8-) Anonim follisler kaçıncı yüzyılda basılmışlardır ?
A-) 12. yy
B-) 9. yy
C-) 10.yy
D-) 7. yy
E-) 8. yy
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9-)Sikkeleri üzerinde ön yüzde İsa’nın büstü arka yüzde kendi büstü bulunan son Bizans
imparatoru kimdir ?
A-) VI. Constantinus
B-) XI. Constantinus
C-) VI. Leon
D-) III. Leon
E-) II. Justinianus
10-)1204-1261 yılları arasında Constantinopolis’in Latin istilası sırasında sikkeler hangi
darphanelerde basılmıştır ?
A-) Nikaia ve Magnesia
B-)Cyzicus ve Magnesia
C-) Nicomedia ve Nikaia
D-) Magnesia ve Thessalonica
E-) Kartaca ve Nikaia
CEVAPLAR: 1-) C; 2-) A; 3-) E; 4-) C; 5-) B; 6-) D; 7-) D; 8-) C; 9-) B; 10-) A
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14. ANTİK SİKKELERDEN ESİNLENEN İSLAMİ SİKKELER

288

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. Antik Sikkelerden Esinlenen İslami Sikkeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Figürlü sikkeler basan Anadolu beylikleri hangileridir?
2-) Türk-İslam beylikleri sikkelerinde neden Yunanca yazı kullanmışlardır?
3-)Anadolu beylikleri sikkelerinde Antik sikkelerden esinlenerek kullanılan tiplerden
örnekler veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Antik Sikkelerden Esinlenen Malazgirt Savaşı sonrası
İslami Sikkeler
Anadolu’ya yerleşip devletler
kuran Türk beyliklerinin
sikkelerindeki Bizans ve
Antik
Çağ
etkilerini
öğrenmek. İslam inancında
tavir
yasağına
rağmen
sikkelerinde
kullandıkları
figürleri incelemek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuyla ilgili daha ayrıntılı
yayınlar okuyarak, daha fazla
sikke
fotoğrafı
görüp
tanımlamaya çalışarak.
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Anahtar Kavramlar
Sikke, İslami sikke, Türk beylikleri, Anadolu, Artuklular, Danişmentliler, Saltuklular,
Mengücekler, Anadolu Selçuklu, bağdaş kurmuş oturan hükümdar, Yunanca yazı, Arapça yazı,
Bizans sikke tipi, figürlü sikkeler, tahtta oturan İsa
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14. ANTİK SİKKELERDEN ESİNLENEN İSLAMİ SİKKELER
Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden Danişmendli,
Saltuklu, Artuklu, Mengücek ve Anadolu Selçuklu sikkelerinde İslamda tasvirin yasak
olmasına rağmen çeşitli figürler görülür. Anadolu’da kurulan bu Türk beyliklerinin hüküm
sürdükleri topraklarda uzun zamandan beri devam eden sikke basım geleneğini koruyarak
devam ettirmeleri oldukça dikkat çekicidir.
Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın beylerinden Danişmend Gazi, Malazgirt
Savaşı’ndan sonra Sivas merkezli Kayseri, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya civarında hüküm
sürdüğü Danişmendliler beyliğini kurmuştur. Bir Türk ve İslam devleti olmasına rağmen
Danişmendlilerin sikkelerinde Yunanca yazılara ve Hıristiyanlığa ait motiflere rastlanmaktadır.
Sahip oldukları topraklarda yaşayan halkın kullandığı mevcut sikke birimlerini ve tiplerini
değiştirmeden ticari devamlılığı sağlamaya çalışmışlardır. Sadece bakır sikkeler basan
Danişmendliler’in Bizans sikke ikonografisini devam ettirdikleri görülmektedir.
Danişmendliler’in bu tarz sikkeleri hakimiyetleri altındaki yerlere yaşayan Hıristiyan halka
siyasi, kültürel ve ticari açıdan pozitif bir yaklaşım sergilediklerini göstermesi bakımından
önemlidir.
1134-1142 yılları arasında hüküm süren Danişmendli beyi Melik Muhammed’in
Sivas’ta bastırdığı sikkelerin ön ve arka yüzünde Yunanca yazı vardır. “Tüm Rum ülkesinin ve
Anadolu’nun hükümdarı Muhammed” anlamına gelen Yunanca lejand ön ve arka yüze
paylaştırılmıştır :
+C/CC C / C/C

Res. 272 Danişmendli Sikkesi, Melik Muhammed (1134-1142)
(http://www.coinarchives.com/w/openlink.php?l=1808519|1579|827|3138a2d167a6594886cac7a4812bfb97)

Melik Nasıreddin Yağıbasan’ın (1142-1164) sikkelerinin ön yüzünde yine Bizans
sikkelerindeki imparator portrelerine benzeyen profilden hükümdar portresi kullanılmıştır.
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Res. 273 Danişmendli sikkesi, Melik Nasıreddin Yağıbasan (1142-1164)
(http://www.coinarchives.com/w/openlink.php?l=1994355|1863|420|5a023789242e3b91f21f5024e6b97496)

Melik Şemseddin İsmail (1164-1172) ise sikkelerinde yine Bizans ikonografisinden
kare arkalıklı tahtta oturan İsa tasvirini kullanmıştır. Ön yüzde kare arkalıklı tahtta oturan
hükümdar tasviri. Çift sıra nokta bordür ile çevrelenmiştir. Arka yüzde ise yazı: el Melikü’l
Al(imü) Adil Şemsü’d-dünya ve’d-din (Alim ve adil hükümdar Şemseddünya veddin)

Res. 274 Danişmendliler. Melik Şemseddin İsmail (1164-1172) (Ünal 2011, s. 514)

Yine bu dönemde Güneydoğu Anadolu’da Mardin, Hısnıkeyfa-Amid ve Harput’taüç
kol halinde hüküm süren Artuklu beyliği sikkelerinde de figürlü sikke tiplerinin kullanıldığı
bilinmektedir. Esas olarak bakır sikke basan Artuklular, Nasıreddin Artuk Arslan (1200-12399
zamanında gümüş sikkeler de basmaya başlamışlardır. Artuklular Bizans devleti ve Urfa,
Antakya ve Suriye’de kurulan Hıristiyan devletlerle kurdukları ticari ilişkilerden dolayı
sikkelerinde büst ve portre kullanımına ağırlık verilmiştir. Sikke betimlerinde Grek, Roma ve
Bizans etkileri ön plana çıkmaktadır.Artukluların Hısnıkeyfa-Amid kolu beyi olan Fahreddin
Kara Arslan’nın bakır sikkelerinde de Danişmendli sikkelerindekine benzer bir şekilde
Bizans’ın kare arkalıklı tahtta oturan İsa tasvirine benzeyen bir tip kullanılmıştır.
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Res. 275 Fahreddin Kara Arslan (http://ht.ucoz.org/_nw/0/09931997.jpg)

Fahreddin Kara Arslan’ın başka bir bakır sikkesinin ön yüzünde ise geç Roma
sikkelerinde gördüğümüz Victoria figürü kullanılmıştır, figürün çevresinde “Victoria
Constantin” yazısı da vardır. Sikkenin arka yüzünde ise normal olarak Arapça hükümdarın adı
yazmaktadır. Romalıların zafer tanrıçası Victoria, Yunan mitolojisindeki Nike’dir. Geç Roma
sikkelerinde görülen Victoria, pagan adetlerin yasak olduğu Hıristiyan Bizans Devleti
sikkelerinde kanatlı melek olarak tasvir edilmiştir. Bir görüşe göre Artuklu sikkelerinde bu
figürün kullanılma sebebi Müslümanlar tarafından Kuran taşıyan melek Cebrail’e
benzetilmesidir.

Res. 276 Mardin Artukluları Fahreddin Kara Arslan (1148-1174)
(http://www.coinarchives.com/w/openlink.php?l=822382|606|1662|625383090116e3b8f744e0bd6b20a
ef4)

Mardin Artuklu beyi Necmeddin Alpi’nin bir sikkesi üzerinde ön yüzde Hellenistik
krallıkların portrelerine benzeyen bir portre kullanılmıştır. Seleukos tarzında bir büst taşıyan
sikkenin arka yüzünde Necmettin Alpi’nin adı Arapça yazmaktadır.
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Res. 277 Mardin Artukluları Necmeddin Alpi (1152-1176)
( http://www.coinarchives.com/w/openlink.php?l=2070220|1951|1313|81f794bcc989ffa56485a9b868a451d5)

Yine Mardin Artuklu beyi Nasıreddin Artuk Arslan’a ait bir sikkenin ön yüzünde yine
bir portre yer almaktadır. Bu kez portre Roma imparatorlarına öykünmektedir. Iulius Claudius
hanedanından bir imparatora (Tiberius veya Caligula) benzemektedir.

Res. 278 Mardin Artukluları Nasıreldin Artuk Arslan (1201-1239)
(http://www.coinarchives.com/w/openlink.php?l=70399|56|880|42a460a507083d286198775b413b2143)

Mardin Artuklu beyi Hüsameddin Yuluk Arslan’ın sikkelerinin ön yüzünde ise iki büst
vardır.Büyük sola dönük diademli büst Roma imparatoru Nero’ya benzemektedir. Arkada sol
tarafta daha küçük vecepheden betimlenmiş Bizans imparatoru büstü görülmektedir.

Res. 280 Hüsammeddin Yuluk Arslan (1184-1201)
http://www.coinarchives.com/w/openlink.php?l=70394|56|875|53da80d10ca3ea66e60235e4b636c493

Artuklu sikkelerinde sık karşılaşılan bir sikke tipi ise bağdaş kurarak oturan hükümdar
figürleridir. Bunlar arasında ilginç bir örnekte bağdaş kurmuş oturan hükümdarın bir elinde
kesik bir baş diğerinde kılıç vardır. Bu tip de antik sikkelerden esinlenildiğini gösterir. Örneğin
Amisos (Samsun) kentinin geç Hellenistik sikkelerinin arka yüzünde elinde Medusa’nın kesik
başını ve bir harpa (hançer) tutan Perseus betimi bulunmaktadır.
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Res.
281
Mardin
Artukluları.
Hüsameddin Yulug
Arslan (1184-1200)
(http://www.coinarchives.com/w/openlink.php?l=2042337|1921|746|5d4a0951a277db3ce8d164649b32939a)

Res. 282 Amisos Sikkesi.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=343699|617|390|105da920199667989314f4111f593fc0)

Yerel sanat yapıtlarından oldukça fazla etkilenen Artuklu sikkelerinin bazılarında Türk
tipi olarak adlandırılan ay yüzlü badem gözlü hükümdar figürlerine de rastlanır. Betimi yüksek
kabartma olarak, çok ustalıkla işlemişlerdir. Bağdaş kurup oturma biçimi göktanrı inancı ve
şamanizmle bağlantılıdır. İbadet şekliyle alakalı, kutsal olan bu bağdaş kurup oturma
dolayısıyla hükümdarın da oturuş şekliydi. Göktürk ve Uygurlarda hükümdarın önemli
toplantılarda bağdaş kurarak otururdu. Anadolu’da bu gelenek hala devam ettirilmektedir.
Köylerde sohbet edilen topluluklarda, en yaşlı kişi bağdaş kurarak oturur, diğerlerinin bağdaş
kurması saygısızlık olarak kabul edilir.

Res. 283Mardin Artukluları, Artuk Arslan (12011239) (İ.Ü. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)

Türk beyliklerinin sikkelerinde görülen çift basil kartal betiminden de burada bahsetmek
gerekir. Anadolu Uygarlıklarında Hititler’den Bizans’a mimaride, el sanatlarında, bezemede
çok yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Ayrıca Eski Türk kültüründe gök tanrının ve Şamanın
ruhunu simgelemektedir. Soyluluğun, gücün, iktidarın simgesidir. Bizans ve Selçuklu sanatında
çok yoğun kullanılmıştır.
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Res. 284 Hısnıkeyfa Artukluları. Nasıredin Mahmud
(1200-122)(İ.Ü. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi). Çift başlı kartal hükümdarın doğuya ve batıya hakimiyetini,
kudretini simgeler.
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Uygulamalar
Bu bölümde öğrenci Danişmentli Artuklu gibi beyliklerin sikkeleri ile antik sike tasvirlerini
özellikle de Bizans sikke tiplerini karşılaştırmalıdır.
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Uygulama Soruları
Anadolu beyliklerinin sikkeleri ile antik sikkeler arasındaki tip benzerliklerini öğrendiniz
mi?

300

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde aslında Antik numismatiğin ilgi alanı içerisinde olmayan İslami sikkelerden
üzerinde figürler bulunan Danişmentli ve Artuklu sikkelerini öğrendik. İlk dönem Anadolu
beyliklerinin sikkelerinde çok rastlanan bu figürlerin esin kaynağı antik sikkeler olmuştur.
Malazgirt Savaşı’nın ardından Anadolu’ya yerleşmeye başlayan İslamiyeti kabul etmiş Türk
boyları, hem Orta Asya’dan getirdikleri gelenekler, hem İslam inancının etkisi hem de
Anadolu’daki Bizans izleriyle harmanlanmış bir kültür ortaya çıkarmışlardır. Bu çok renkli
kültür beyliklerin sikkelerine de yansımıştır. Bu bölümde Danişmentli ve Artuklu beylikleri
örneğinde bu figürleri sikkelere genel bir bakış yapılmıştır.
Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden Danişmendli,
Saltuklu, Artuklu, Mengücek ve Anadolu Selçuklu sikkelerinde İslamda tasvirin yasak
olmasına rağmen çeşitli figürler görülür. Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinin hüküm
sürdükleri topraklarda uzun zamandan beri devam eden sikke basım geleneğini koruyarak
devam ettirmeleri oldukça dikkat çekicidir.
1134-1142 yılları arasında hüküm süren Danişmendli beyi Melik Muhammed’in
Sivas’ta bastırdığı sikkelerin ön ve arka yüzünde Yunanca yazı vardır. “Tüm Rum ülkesinin ve
Anadolu’nun hükümdarı Muhammed” anlamına gelen Yunanca lejand ön ve arka yüze
paylaştırılmıştır. Danişmentli ve Artuklu sikkelerinde Bizans ikonografisinden çeşitli tiplerin
özellikle de kare arkalıklı tahtta oturan İsa tasvirinin çok kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bazı
sikkelerdeki hükümdar portreleri de Hellenistik kralların veya Roma İmparatorlarının
portrelerine çok benzemektedir.
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Bölüm Soruları
1-) Anadolu’da kurulmuş olan Türk beyliklerinden hangisinin sikkeleri üzerinde figür
görülmez?
A-) Saltuklu
B-) Artuklu
C-) Mengücek
D-) Anadolu Selçuklu
E-) Germiyanoğulları

2-) Sikkeleri üzerinde Yunanca lejand kullanan Danişmentli hükümdarı kimdir?
A-) Melik Muhammed
B-) Danişmen Gazi
C-) Melik Nasıreddin Yağıbasan
D-)Melik Şemseddin İsmail
E-) Melik Gazi

3-)Artuklu beyliği nerede kurulmuştur ?
A-) Batı Anadolu
B-) Güney ve Doğu Anadolu
C-) Karadeniz Bölgesi
D-)Akdeniz Bölgesi
E-) Kuzeydoğu Anadolu
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4-) Artukluların Hasankeyf kolu beyi olan Fahreddin Kara Arslan’ın sikkelerinde
görülen ve Bizans sikkelerinden esinlenildiği bilinen tahtta oturan imparator figürü
görülür. Bizans sikkelerinde tahtta oturur halde betimlenen kişi kimdir?
A-) İmparator
B-) Melek Gabriel
C-) Meryem Ana
D-) İsa
E-) Aziz figürü

5-) Necmeddin Alpi’nin aşağıdaki sikkesinde görülen portre Antik sikkelerden hangi
dönem sikkelerindeki portrelere benzemektedir ?

A-) Hellenistik Krallıklardan Seleukoslara
B-)Hellenistik Krallıklardan Ptolemaioslara
C-)Roma İmparatorlarına
D-)Bizans İmparatorlarına
E-)Pontos Kralı VI. Mitradates’e
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6-) Aşağıdaki sikke hangi Artuklu beyine aittir?

A-) Nasıreddin Artuk Arslan
B-) Necmeddin Alpi
C-) Fahreddin Kara Arslan
D-) Hüsameddin Yuluk Arslan
E-) Kudbeddin İlgazi

7-) Artuklu sikkelerinde karşılaştığımız elinde kesik baş tutan oturan hükümdar figürü
hangi antik kentin hangi sikke tipi ile benzeşmektedir?
A) Amaseia, Perseus- Medusa tipi
B) Amisos, Perseus-Medusa tipi
C) Amisos, Perseus-Andromeda tipi
D) Neokaisareia, Perseus-Andromeda tipi
E) Amaseia, Perseus-Athena tipi

8) Artukluların türk tipi olarak adlandırılan hükümdar figürlü sikkelerindeki sahne
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Elinde kesik baş tutan hükümdar
b) Ağıt sahnesi
c) Düğün sahnesi
d) Bağdaş kurmuş oturan hükümdar
e) Arkalıklı tahtta oturan hükümdar
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9) Biri Bizans imparatoru olmak üzere sikkelerinin ön yüzlerinde iki büst betimlenen
Artuklu beyi kimdir?
a) Hüsameddin Yuluk Arslan
b) Rükneddin Davud
c) Mesud Kudbettin
d) Kudbettin İlgazi
e) Melik Muhammed

10)

Aşağıdaki beyliklerden hangisinin figürlü sikkeleri vardır ?

a) Anadolu Selçuklu
b) Germiyanoğulları
c) Karamanoğulları
d) Eretna Beyliği
e) Aydınoğulları

CEVAPLAR: 1-) E; 2-) A; 3-) B; 4-) D; 5-) A; 6-) D; 7-) B; 8-) D; 9-) A; 10-) A
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