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ÖNSÖZ 

Bir doktora tezi olarak ele alınan bu araş

tırmada Ea.mpbylia bölgesi kentlerinden Aspendos'un 

sikkeleri incelenecektir. 

Bu çalışma bir katalog ya da corpus çalışması 

degildir; kentin tam bir sikke darp tarihi de de

gildir. Burada katalog, sylloge, özel koleksiyonlar, 

satış katalogları ve defineler ile İstanbul Arkeolo

ji Müzeleri, Si~ke Kabinesi ve Paris, Eibliotheque 

Nationale-Cabinet de Medailles'deki -yayınlanmış 

veya yayınlanmamış- çok sayıdaki Aspendos sikkesin

den yararlanmak suretiyle kentin sikkeleri tip ve 

uslupları açısından irdelenmiştir. Böylece Aspendos 

sikkeleri başlangıcından sonuna değin kronolojik bir 

düzen içinde gruplara ayrılarak kentin sikke reper

tuarı ortaya konulmaya çalışılmış ve Aspendos'un 

sikke darp tarihine bir katkıda bulunmak amaçlanmış

tır. 

Böyle bir konunun seçilme nedeni, öncelikle, As

pendos sikkelerini ele alan hiçbir eserin bulunmayı

şıdır. Gerçekte kentin tarihi ile ilgili başlıbaşına 

bir eser de mevcut degildir. Parrıphylia bölgesi ile 
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ilgili yayınlarda ise Aspendos sikkelerine ayrılan yer 

bazen birkaç satır, bazen de birkaç sayfadan ibarettir • 

.F·aka t yine onlar sayesindedir ki elinizdeki bu çalışma 

başlatılabilmiştir. 

Bana böyle bir konuda çalışma fırsatı veren ve 

tezimi yöneten, ayrıca çalışmalarım boyunca her Z&T.an 

yakın il6isini gördügüm saygıdeger hocam Prof.Dr. Oktay 

.Akşit'e şükran borçluyum. 

~alışmalarımın son aşamasında tezimi 6özden ge

çirip bazı uyarılarda bulunan hocam Prof.Dr. Nezahat 

Baydur'a da teşekkür borçluyum. 

Nümismatik ile ilgili çalışmalarımın başından bu 

yana beni teşvik eden ve tezimi gözden geçiren hoca

larım Prof.Dr. M. Taner ·Tarhan, Prof.Dr. Veli Sevin, 

Prof.Dr. Mehmet Özsait ve Doç. Dr. Oktay Belli'ye te

şekkür borçlu olduğumu ifade etmeliyim • 

.Prof.Dr. ~.li M. Dinçol tezimin "Giriş" bölümündeki 

bazı noktalarda; Yard.Doç.Dr. Güler Çelgin de tezin 

grekçe lejandlar bulunan kısımlarında yardımlarını e

sirgememişlerdir, kendilerine teşekkür ederim. 

Tezin önemli bir bölümü yaklaşık 1 yıl süren Fran

sa1daki çalışmalarımın bir ürünüdür. Bu vesileyle Faris' 

te bulunduğum sırada çalışmalarıma yakın ilgi gösteren, 

teşvik eden ve bazı noktaları tartışma fırsatını buldu

gurn Prof.Dr. ~eorge Le Rider ve Dr. Alain Davesne'e; 

Biblioth~que Nationale-Cabinet de Medailles'daki çalış-
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ınalarıında kolaylık gösteren ve yardımcı olan Dr • 

. .iichel Amandry ve Dr. · Doıninique Gerin' e teşekkür et

meyi zevkli bir 5örev sayarım. 

Bu arada teşekküre oorçlu olduklarımın arasında 

oana Fransız dükümeti'nden bu burs destegini sa6layan 

İstanbul Fransız Anadolu .Araştırmaları insti tüsü .;:ü

dürü sayın j ean-Louis .oacque-.J.ra.mmon t 'u saymalıyım, 

kendisine minnet borçluyum. 

• İstanbul Arkeoloji ~üzeleri, Sikke Kabinesi'ndeki 

çalışmalarımda kolaylık böateren Sikke Kabinesi şefi 

Nekriman Olcay (şimdi emekli) ve aynı kabinede görev

li '1:uran JJkyıldırım'a da teşekkür ederim. 

Çalışmalarım İ.Ü. Araştırma Fonu ve Türk-Amerikan 

İlmi Araştırmalar Derneği tarafından maddi olarak des

teklenmiştir. Her iki kuruluşa da gösterdikleri ilgi

den dolayı teşekkür borçluyum. 

Çalışmalarım sırasında yakın ilgi ve desteğini 

gördüklerime mahçup olmamak en büyük dilegimdir; her

şeye ragmen eksiklikler ve hataların sorumluluğu bana 

aittir. 

Oğuz TEKİN 

İstanbul, Ocak 1991 
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I. GİRİŞ : ŞEHİR 

A. Yeri ve Konumu 

Yeri ilk kez 1842 yılında Daniell tarafından 

tespit edilen1 antik Aspendos kenti, bugünkü An

talya ilinin JO km. doğusunda, Belkıs köyü ya

kınındadır ve antik Pamphylia bölgesi içinde yer 

alır2 • 

Strabon3 , Eurymedon (Köprüsu) nehri üzerinde 

bulunan Aspendos'un denizden 60 stadia (11 kın.) i

çeride olduğunu yazmaktadır. Eurymedon'un ulaşıma 

elverişli bir nehir olduğunu ve Aspendos'a bu nehir 

yoluyla ulaşmanın mümkün olduğunu çeşitli antik ya

zarlar bildirmektedir4• Fakat...nehrin ağzının gide

rek alüvyonla dolması sonucunda kentin denizle (Ma

re Pamphylium) olan bağlantısı kesilmiştir. 

Arrianus~ Aspendos'un konumunu şöyle anlatır: 
il • • • Bu kent, büyük bir kısmı itibariyle oldukça dik 

ve yüksek bir tepede inşa edilmişti, bulunduğu yer-

den Eurymedon nehrini görüyordu. Bu tepenin civarın

da, düzlükte, birtakım evler vardı, bunların etrafı 

bir surla çevrilmişti .. " 

B. Kuruluşu ve Adı 

Strabon6 , Aspendos'un Argoslular tarafından ku-
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rulduğunu söylemektedir. Fakat bu bilgi arkeolojik ve 

filolojik bilgiler ile desteklenmediğinden fazla bir

şey ifade etmemektedir. 

Aspendos adının (#Acrrtevôo~ ) Grek dil yapısı-

na yabancı olan -nd süfiksi içermesi Aspendos'un 

J.rek öncesi eski bir Küçük Asia kenti oldugunu göster

mektedir7. Öte yandan, Pamphylia lehçesinin J.rekçe ile 

benzerlik göstermesi, Pamphylia için olduğu kadar, As

pendos için de göz ardı edilemeyecek bir durumdur. Ar

keolojik malzeme yetersiz olsa bile Pamphylia lehçesin

deki Akha öğeleri İ.Ö. 2. biny~lın ikinci yarısında 

Akhaların Pamphylia'ya geldiklerini göstermektedir8 • 

Eski Yunan geleneği de Troia savaşından sonra bölgeye 

Greklerin geldiğini bildirdiğine göre, olasılıkla İ.Ö. 

1200'lerden biraz daha ileriki bir zaman dilimi içinde 

Akhalar bölgeye gelmişler ve yerli halkla kaynaşmışlar

dır. Fakat bölgenin ya da bazı kentlerin -Aspendos gibi

kolonize olması ise ancak İ.Ö. 8. yüzyıl ortalarında 

gerçekleşmiştir. Bu sırada bölgeye ulaşan Darlar, da

ha önceki Akha ve yerli halktan olu~an nüfusta baskın 

duruma gelerek Aspendos'un kolonize edilmesine neden 

olmuşlardır9. Kentin sikkelerinde görülen yerel dildeki 

adı ( EETPE~IIYE ) Aspendos'un kuruluşunu daha 

eskiye, en azından kolonizasyon öncesine götürmemiz 

gerektiğini göstermektedir. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz bu olay Grek geleneği 

ile de paralellik göstermektedir. Gelene6e göre, Troia 
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savaşından sonra (İ.Ö. lJ. yüzyıl sonları) 1° Küçük 

Asia'nın güneyine inen kent. kurucuları(ktistes) ara

sında Mopsos adlı bir kahin de vardır11 • ~u kişi 

Pamphylia'da o kadar çok kent kurmuştu ki bölge o sı

ralar "Mopsopia" olarak adlandırılıyordu12 • Dionysios 

Per:ifgetes1de Mopsos'u Aspendos'un kurucusu olarak 

göstermektBdir. Keza Aspendos da bizim II. grup altın

da topladıgımız yarım staterlerinde ön yüz tipi ola

rak Mopsos'u kullanmıştır (s. 27 ). 

Eski Yunan geleneği ile karşımıza çıkan Mopsos' 

un efsanevi kişiliği, ilk kez Madduwattaı metninde 

rastladığımız Muksu§ adıyla tarihsel bir kişilige 

dönüşmektedir14 • ,İ.Ö. 15/14. yüzyıllara tarihlenen15 

bu metinden (tablet) . başka 1947 yılında Karatepe'de 

(Doğu Kilikia) bulunmuş olan ve İ.Ö. 8. yüzyılın i

kinci yarısına tarihlenen çift dilli (bilingual=Feni

kece-Hit1tçe) uzunca bir yazıt da Mopsos'un tarihsel 

kişiligi için önemli ipuçları vermektedir16 • Bu ya

zıtta kral Asitawada'nın Asitawadi adlı bir kent kur

duğundan ve kendisinin MPS (Fenikece)/Muk~a~ (Hititçe) 

soyundan geldiğinden söz edilmektedir. Muksas•ın Mop

sos ile sözcük benzerliğinin yanısıra, Asitawadi'nin 

de İ.Ö. J. yüzyıl ortalarına değin Aspendos staterle-

rinde görülen Estvediiüs ( EETPEL\IIYE ) adıyla 

olan benzerliği göze çarpmaktadır17 • Bu kez Estvedüs, 

Asitawada ile eşitlenmektedir18 • Asitawadi'yi kuran 
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Asitawada ile Aspendos'u kuran Asitawada olasılıkla 

aynı kişi değildi. Fakat başka bir Asitawada söz konu

su olsa bile Lesboslu Hellanikos'un 19 Aspendos•un As

pendos tarafından kurulduğu kaydı, Estvedüs'ün etimo

lojik olarak Asitawada ile ilişkili olduğunu destekle

mektedir20. 

acpe:vô6vn (sapancı/sapan) arasındaki benzerliğe dik-

kati çekerek, Aspendos staterlerinin arka yüzünde yer 

alan sapancı figürünü bu lejandla ilişkili görmektedir. 

Tartışmaya açık olan bu görüşün yanında Bri:x:he 22 ise 

( • Acmevôı.oç; ) sıfatının OTa.TnP 

(stater)'e; EaTFe:ôı.(ı.)u ( • AartEVÔt.OV ) 'un da 

v6µı.a1,Ja. (nomisma) veya Koµµa. (komma)'ya işa-

ret edebileceğini önermektedir. Fakat bu görüş ne le

jandın gramer yapısı ne de herhangi bir filolojik belge 

veya antik kaynak ile desteklenmediğinden kabul edile

bilir görünmamektedir. Ayrıca eğer bu dogruysa, EETFE-

~IIYE lejandının hem staterlerde hem de yarım stater

lerde -birim farkı gözetmeksizin- aynen yazılmasını na

sıl açıklayacağız? 

c. Kısa Tarihçesi 

Kentin tarihi, içinde bulunduğu Pamphylia böl

gesi tarihiyle paralellik 6östermektedir. Biz burada 

bölge tarihi hakkında bilinenleri bir kez daha tekrar 
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etmek istemiyoruz23 • Yapacagımız yalnızca, sikke darbı

na başladıgı dönemden, darbın artık kesilmiş oldugu İ.S. 

J. yüzyıl sonlarına kadar kentin tarihinde önemli Jer tu

tan olayları hatırlatmaktır • 

.2ers .C:gemenli6i: (İ.J. 546-JJ4) 

derodotos 1 tan24 , Lydia kralı Kroisos'un (İ.Ö. 561/ 

60-546) dalys•ün (Kızılırmak) batısındaki topraklarla 

oirli~te -Lykia ve Kilikia dışında- ?amphylia'yı da top

raklarına i:,.attı6ını ögreniyoruz25 • .ı?ers kralı Kyros •un 

İ.ü. 546 1 da Kroisos'u yenilgiye uğratması sonucu Aspen-

dos ve Eamphylia bölgesi kentleri bu kez 200 yıldan faz-

la sürecek olan Pers egemenliği altına girmişlerdir. Da

reios I (İ.Ö. 521-486) Pers devletini yeniden düzenleye

rek, satraplıkları da yeniden ele aldıgında Pamphylia 

bölgesi birinci satraplık içine alınmıştı. Aspendos, sat

raplık dahilindeki diğer kentler ile birlikte Pers kralı

na ödenmesi gereken 400 gümüş talent vergiyi katılıyordu26 • 
Pers kralı Kserkses' in Yunanistan seferi'~·sırasında 

(İ.Ö. 483) Pamphylialıları da görüyoruz. iierodotos27 , 

Pamphylialıların Pers donanmasına 30 gemi verdiklerini 

söyler. 

Atinalı Kimon İ.Ö. 468 yılındaki Eurymedon savaşı 

ile K. Asia'nın güneyindeki kentleri Attika-Delos De

niz Birligi'ne almak istemişti. Eurymedon ağzında Pers

lere karşı yapılan savaş Atinalıların lehine sonuçlanma

sına ragmen, Pamphylia kentlerinin Birlige girmelerini 
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sağlaya.ma.mıştır28 • Fakat daha sonra, İ.Ö. 425 yılı 

Atina vergi listesinde Aspendos'u.n adının bulunması 

kentin bir ara Birliğe alındığını gösterir. Bu lis

tede ödemenin miktarı belirtilmemiştir29 • Atinalı-

ların, Kimon•u.n Eurymedon savaşı nedeniyle Pa.mphylia 

bölgesine gelmeleri büyük olasılıkla Aspendos'un sik

ke darbı için bir terminus a guo olmuştur. Nitekim 

Aspendos Eurymedon savaşından kısa bir süre sonra 

sikke darbına başlamıştır. 

Genç Kyros'u.n İ.Ö. 401 yılında kardeşi Artakserk

ses II•ye karşı yaptığı seferde, Kyros'un muhafız ala

yında Aspendosluıar da bulunuyordu30• Aspendoslu hop

litlerin ünü, kentin ilk sikkelerinde (I. grup) ön yüz 

tipi olarak kullanılmalarıyla da açıklık kazanmaktadır. 

Fakat Kyros'u.n bu seferi sırasında Aspendos, bir süre 

önce darbına başladığı güreşçi tipli staterlerinin 

(III. grup) darbını sürdürüyordu; hoplitli seri son 

bulmuştu. 

İ.Ö. J88'de Atinalı kumandan Thrasybulos, Atina

lıların Peloponnesos savaşlarıyla kaybettiği prestiji 

yeniden kazanmak üzere girişimlerde bulunur ve bu a

rada Aspendos ile de bir anlaşma yapar. Fakat asker

lerinin kent civarında yaptıkları talana göz yumunca, 

Aspendosluların düzenledikleri bir gece baskını ile 

çadırında öldürülür31• 
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Bu olaydan yaklaşık 20 yıl sonra patlak veren 

Satrap ayaklanmasında32 , ayaklanmayı çıkaran Kapadokia 

satrabı Datames'e gönderilen Sardes satrabı Autophra

dates komutasındaki orduda Aspendosluları da görüyoruz33• 

Pamphylia ve Pisidia topraklarında cereyan eden ve İ.Ö. 

360 yılında son bulan bu kargaşa sırasında çok sayıda 

Aspendos sikkesi kontermarklanmıştı (s. 102 ). 

Makedonia Egemenligi : (İ.Ö. 334-301) 

İ.Ö. 334 yılında Küçük Asia'nın batısını ele 

geçiren Büyük İskender,Karia ve Lykia kıyılarını iz

leyerek Pamphylia bölgesine girmiştir. İskender'in 

bölgeyi ele geçirmesiyle ilgili ayrıntılı bilgiyi 

Arrianos'da34 · bulmaktayız: İskender'in yaklaştığını 

öğrenen Aspendoslular kendisine elçiler göndererek tes

lim olacaklarını fakat kentlerinin işgal edilmemesini 

istemişlerdir. B. İskender, Aspendosluların istegini 

kabul etmiş ancak karşılığında askerlerine ödenmek üzere 

-bir defalık- 50 talent ve yıllık vergi olarak da Pers 

kralı için yetiştirdikleri atların kendisine verilme

sini istemiştir. Aspendoslular bu şartları kabul edip 

ayrılmışlardır. Fakat İskender, Sillyon üzerine yürüdü

ğü sırada, Aspendosluların anlaşma şartlarına uymadık

larını, tarlalarındaki ürünü topladıklarını, surlarını 

onardıklarını ve kapılarını elçilerine kapattıklarını 

öğrenmiştir. Bunun üzerine Aspendos üzerine yönelen 

İskender'den korkan halk, yeniden elçiler gönde~erek 
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anlaşmaya uyacaklarını bildirmiş, fakat bu kez İsken

der'in isteği üzerine anlaşmaya daha ağır şartlarla 

imza atmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca, komşularının 

topraklarını işgal ettlkleri gerekçesiule haklarında 

bir da soruşturma açılacaktı. 

Bu arada İskender, Anadolu'ya geçtikten sonra (İ.Ö. 

334) Lykia-Paınphylia sat~aplı6ını meydana getirerek, ba

şına Hearkhos'u geçirrniştir35 . İskender'in İ.J. J2J'teki 

ölümünden sonra Lykia-Paınphylia, Bü:,ük Phrygia satrap

lıgı ile birleştirilerek başına Antigonos Monophtalmos 

geç~iştir. Bu durum İ.Ö. 321 yılında Asi Irrnagı üzerinde

deki Triparadeisos•ta devlete yeni bir düzen vermek üze

re yapılan toplantıda da uygun görülmüştür36 • 

Ptolemaioslar Dönemi : (İ.J. 301-218) 

İ.Ö. 30l'deki İpsos savaşından sonra meydana gelen 

karışıklıklarda çeşitli krallıklar Paınphylia üzerinde 

egemenlik kurmaya çalışmışlardır. Bunlardan Ptolemaios

ların bir süre bölgey~ geldikleri anlaşılmaktadır. 

Ptolemaios II Philadelphos (İ.Ö.285-246) Lykia ile 

birlikte Pamphylia'yı da ele geçirmiş olduğunu bildirme-
37 

sine karşın Ptolemaios III Euergetes (İ.Ö.246-241), 

-Adulis yazıtında- Pamphylia'yı kendisinin fethettigi 

bölgeler arasında gösterrnektedir38• 

Aspendos'ta bulunmuş bir yazıtta39 , iki komutan 

önderliginde Aspendos'a yardıma gelen askerlerden söz 

edilmektedir; yardımın niteliği belli değildir4 ~ Komu-
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tanlardan birisi Philokles41 , diJeri de Leonidas'dır. 

Aspendos'a yardıma gelenlerin kökenleri ise Pamphylia, 

Lykia, Girit, Yunanistan ve Pisidia olarak verilmiştir. 

Yazıtta kral Ptolemaios adı da geçmektedir. Ptolemaios' 

un, herhangi bir nedenle zor durumda bulu.nan Aspendos'a 

iki komutanı ile asker gönderdigi anlaşılmaktadır. Leo

nidas'ın, Ptolemaios I'in komutanı olarak bilinmesi, ya

zıtta geçen kralın Ptolemaios I oldugu.nu göstermektedir42 • 

Bu nedenle Pamphylia'nın Ptolemaios I döneminde kontral 

altına alındığını, daha sonra Ptolemaios II'nin kontro

lu elinde tuttuğunu fakat ölmeden önce kontrolu kaybetti

ğini ve sonunda -Adulis yazıtında geçtiği gibi- Ptole

maios III'ün bölgeyi yeniden egemenliği altına aldığını 

söyleyebiliriz43 • 1964 yılında Termessos'ta (Güllük Dagı) 
.. 

bulunan ve Ptolemaios II dönemine tarihlenen (İ.Ö.281/80) 

bir yazıtta geçen Pamphyliarkes ( nau~uA~dpXn~ )ünva.nı44 

bölgenin bu ünva.nı taşıyan bir bölgesel valice yönetil

diğini göstermektedir45. 

Seleukoslar Dönemi: (İ.Ö. 218-189) 

İ.Ö. 223 yılında Seleukos III'ün öldürülmesin

den sonra, tahta Antiokhos III (İ.Ö. 223-187) geçmiştir. 

Küçük Asia'daki karışıklıkları düzeltmek işi de Akhaios'a 

verilmiştir. Fakat bu kişi İ.Ö. 220'de baş kaldırarak 

kendisini kral ilan etmiştir46 • İki yıl sonra, İ.Ö. 218' 

de, bir Pisidia kenti olan Pednelissos'u.n Selge'ye kar

şı Akhaios'un yardımını istemesi üzerine, Akhaios, komu-
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tanı Jarsyeris'i Pednelissos'a yardıma göndermiştir. 

İki Pisidia kenti arasındaki savaşta Aspendos, Akhaios'

un istegi üzerine, Pednelissos'un tarafını tutmuş ve 

4000 hoplit göndermiştir. Bu olayı bize anlatan Polybios'

tan47 Aspendos'un Side ve Selge ile arasının bozuk oldu

ğunu öğreniyoruz. Bunun nedeni olasılıkla toprak an

laşmazlıgı idi48 • 

İ.Ö. 21J/2'de Akhaios'un Antiokhos III'e yenilerek 

ortadan kalkmasıyla bölgede tekrar Seleukos egemenligi 

başlamıştır49 • 

Antiokhos III, İ.Ö.190 yılındaki Magnesia savaşında 

Romalıları ve Bergaµıalıları karşısında bulmuştu. Savaş

tan yenik çıkması üzerine İ.Ö. 188'de imzalanan Apameia 

anlaşmasına göre Torosların kuzeyindeki toprakları Ber

gama Krallığı'na verilmiştir50 • Fakat Aspendos bağım

sızlığını korumuştur51 • Savaştan sonra İ.Ö. 189 yılı 

konsülü Gn. Manlius Vulso'ya anlaşma şartlarıyla ilgi

li temaslar yapmak görevi verilmişti. Aspendos da Man

ltus'a 50 talent ödeyerek dostluğunu kazanmıştı52 • As

pendos'un bu anlaşmadan sonra da bağımsız kaldığı dar

betmiş olduğu posthumus İskender tetradrahmilerinden 

anla~ılmaktadır (s.74 ). 

İ.Ö.lJJ'te, Bergama kralı Attalos III'ün ölümüyle, 

vasiyeti üzerine, Bergama krallığı toprakları Romalılara 

geçmiş ve Asia Eyaleti (Provincia Asia) kurulmuştur53 • 

Bu dönemde da Aspendos bagımsızlıgını korumuş ve sikke 

daEbını sürdürmüştür. 
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Roma Dönemi : (İ.Ö.1-İ.S.3. yüzyıl sonu) 

İ.Ö. 102 yılında M. Antonius tarafından kurulan 

Kilikia Eyaleti'ne, İ.Ö. 78'den itibaren (Servilius'tan) 

Pamphylia'nın da dahil oldugunu görüyoruz54 • Cicero55 , 

İ.Ö. 70 yılında Kilikia Eyaleti questoru Gaius Verres'i 

Aapendos'daki cupınak ve meydanlardaki heykelleri çal

mak ve Aspendos'un harp çalgıcısı heykelini de kendi 

evine ~ötürmekle suçlamıştı56 • Perge'de de benzer gasp 

olayına karışan Verres olayı bize, o sıralar Pamphylia'

nın Kilikia eyaletine bağlı olduğunu göstermesi açısın

dan ilginçtir. Verres ancak kendi idari alanında böyle 

birşeye cesaret edebilirdi. 

Dana sonraki gelişmelerde ise Pamphylia, Caesar 

tarafından Asia Eyaleti'ne (İ.Ö.47) ; M. Antonius ta

rafından Galatia ·Kralliğı'na (İ.J. 36) bağlanmıştır~?. 

Fakat Pamphylia'nın kıyı kesimi Galatia-Pamphylia Eya

leti'nin dışında kalıyordu58 • Eyalettn başında bulunan 

.Amyntas'ın ölümünden sonra (İ.Ö.25) Augustus burada 

tek bir Pamphylia eyaleti meydana getirmiştir59 • Daha 

sonra İ~~ 43 yılında ise Claudius Lykia-Pamphylia Eya

leti'ni kurmuştur. Nero'nun ölümünden sonra tahta ge

çen Vespasianus (İ.S. 69-79) Pamphylia'yı Galatia'dan 

ayırarak tekrar Claudius'un düzenlemesine dönmüş ve 

Lykia-Pamphylia Eyaleti'ni kurmuştur. Hadrianus (İ.S. 

117-138) ise Lykia-Pamphylia Eyaleti'nin idaresini ken

disinden çıkararak, Senato'ya bırakmıştır. Fakat bir 
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süre sonra tekrar imparatora baglanmıştır. Ancak, M. 

Aurelius (İ.S.161-180) Pamphylia'yı kesin olarak Se

nato idaresine vermiştir ve Diocletianus'a değin hiç~ 

bir değişiklik olmamıştır60 • 
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II. SİKKELER 

A. Grup I (İ.Ö. yak. 465-430) 

ı. Staterler (Seri a-d) 

I. grupta yer alan staterler, üzerlerinde yer 

alan tiplerdeki bazı ayrılıklar nedeniyle dört seri 

altında ele alınabilir (Lev. I, 1-4) : 

Seri a) 1 Öy.: Savaşçı, sağa, sol elinde yuvarlak 

(tles.1/a) kalkan, sağ elinde kısa kılıç, zem. 

çiz. 

Seri b) 2 

Ay.: İnsan bacağı şeklinde triskeles, sa

ğa veya sola, guadratum incusum için

de. 

Öy.: Savaşçı, sağa, sol elinde yuvarlak 

kalkan, sağ elinde mızrak, zem. çiz. 

Ay.: İnsan bacağı şeklinde triskeles, sağa 

veya sola, guadratum incusum içinde. 

Seri c) 3 öy.: Savaşçı, sol elinde yuvarlak kalkan, 

(Res.1/b) sag elinde mızrak, zem. çiz. 

Ay.: İnsan bacağı şeklinde triskeles ve 

arslan, her ikisi de sağa veya sola, 

guadratum incusum içinde. 
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Seri d) 4 Öy.: Savaşçı, sağa, sol elinde yuvarlak kalkan, 

sağ elinde kılıç·, zem. çiz • 

Res. 1 

.Ay.: İnsan bacagı şeklinde triskeles ve kanat

ları açık kartal, quadratum incusum için-

de. 

a b 

Bu serilerde lejand genellikle arka yüzde yer almak-

ta ve EETrEAIIYE 'ün kısaltılmış formları yazıl-

maktadır; bazı örneklerde ise hiç yazı yoktur. Böyle 

yazısız bir örnek Weber koleksiyonunda bulunmaktadır. 

Buradaki savaşçı adeta koşar vaziyettedir. Stater bu ha

liyle bilinen en eski Aspendos sikkesi özelliğini taşı

maktadır5. 

Bir örnekte EE staterin ön yüzünde bulunmaktadır6 • 
Bir satış kataloğunda rastladığımız stater ise hayli 

ilginç olup, başka bir benzerini tespit edemedik7 • Sikke

nin ön yüzünde sağ boşlukta, kalkanın hemen altında biri 
n 

üstte, ikisi altta üç harf bulunmaktadır: eE • Ay-

rıca, savaşçının bacakları arasında insan bacağı şeklin

de triskeles vardır. Oysa ilk grup için bu sembol daima 

arka yüzdeki quadratum incusum içinde yer almaktadır. Bu 

da bize,ancak III.grupta sapancının yanısıra sikke boşlu

ğunda yer alan bir sembol olarak karşımıza çıkacak olan 
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insan bacağı şeklindeki triskelesin şimdiden (arka yilz 

tipinden ayrı olarak) sembol olarak kullanılmaya başlan

dığını gösterir. 

Görüldüğü gibi her dört seride de staterlerin ön yilz

lerinde bir savaşçı, arka yilzlerinde ise quadratum incu

sum içerisinde insan bacağı şeklinde bir triskeles vardır. -
Fakat seri a ve ~ 'de savaşçının sağ elinde kısa kı-

lıç olmasına karşın, seri~ ve c 'de kılıç yerine uzun 

bir mızrak vardır. Ayrıca seri c ve d 'nin arka yilzlerin-
. - -

de triskelesle beraber yer alan arslan ve kartal bu seri

leri a ve b 'den ayırmaktadır. Zira arslan ve kartal 

bir yan tipi değil, triskelesle beraber ana tipi meydana 

getirmektedirler. H~r dört seride de savaşçı çıplak, sa

kalsız, attika tipi miğferli olup, sol elinde yuvarlak kal

kan tutmaktadır. Savaşçının sol bacağı dizden hafif bükülü8 

bir şekilde ileriye uzanmış, sağ bacağı ise gergin vaziyet-
-· te geride durmaktadır. Sol kolundaki kalkanını ileriye doğ-

ru uzatmış, sağ kolunu ise, elinde tuttuğu kılıç ya damız

rak ile hamle yapmak üzere, geride tutmaktadır. Bu duruş 

bir saldırı anını göstermektedir9• Elinde tuttuğu kalkanının 

içerisinde dikine ve enine hatlar görülmektedir ki bunlar 

hiç kuşkusuz kalkanın iç konstrüksiyonu ile ilgilidir. Sa

vaşçının beden, kol ve bacak adaleleri belirgin olup, fi

gür profilden resmedilmiştir. Lanckoronski10 , bu tipin As

pendos'un antik çağdaki ünlü hoplitlerine işaret ettiği ka

nısındadır. Kraay11 ise habelon12 gibi düşünerek, savaşçı

nın yerel bir efsanevi kahramana işaret edebileceğini fakat 
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çagdaş bir askeri de temsil edebileceğini söylemektedir. 

Kraay13 , ayrıca, bu savaşçı tipli staterlerin, Tarsos'un 

erken dönem İ.Ö. 4. yüzyıl sikkelerinde olduğu gibi, as

kerlere ücretlerini ödemek üzere darbedilmiş olabilecek

lerine de dikkati çekmektedir. 

Grup I'in ~'~'~ve d serilerinde arka yüzde yer 

alan triskeles14 , insan bacakları şeklinde betimlenmesi 

ile Lykia s~kkelerinde görülen triskeleslerden ayrılır. 

Seri.~ ve~ 'deki staterlerin arka yüzlerinde yalnızca 

insan bacağı şeklinde triskeles yer almasına karşın~' 

deki triskeles ağzı açık ve ön ayakları yerden biraz ha

vada bi~ arslan ile;~ 'deki ise kanatları açık bir kar

tal ile birlikte tasvir edilmiştir. Babelon15 , triskelesin 

Res. 2 a b C 

Aspendos'un, arslanın ise Selge'nin sembolü olduğunu 

söylemekte ve iki tipin birarada yer almasını iki mütte

fik kentin ortak: darplarının bir sonucu olarak göster

mektedir. Aslında Babelon, her iki kentin ilk dönem sik

kelerinde yer alan kent adlarının benzerliğinden böyle 

b1r sonuca varmaktadır. Fakat Selge sikkelerinde, Aspen

dos'un yerel (Pamphylia lehçesi) dilde yazılmış adına 

benzer bir lejand bulunması16 , Selge'nin taklitçiliği de

ğilse, mutlaka bir rastlantı olmalıdır. Ayrıca, Selge'nin 
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sembolünün arslan olduğu tartış~alı olabileceği gibi, çok 

uzak bir ihtimaldir. Kaldı ki Aspendos arslan başını da

ha sonraları hemi-obollerinin arka yüz tipi olarak da 

kullanacaktır (bkz. s.J4 ). 

Bazen her dört serideki triskeleslerin merkezinde bir 

rozet ya da tekerlek yer almaktadır. Gerek triskeles, ge

rekse arslan ve kartal bazen sağa, bazen sola dogru be

timlenmiştir. 

Bu arada savaşçının elinde tuttuğu kılıç ya damız

rağa da değinmemiz yerinde olacaktır. Zira bazen yanlış 

tanımlamalarla karşılaşmaktayız. Martin j. Price17 , 

Leake koleksiyonunda bulunan bir Aspendos staterini "ön 

yüzde savaşçının elinde kısa kılıç, arka yüzde ise tris

keles ve arslan" şeklinde tanımlamıştır. Fakat arka yüz

de triskelesin yanısıra arslanın da bulunduğu staterle

rin ön yüzündeki savaşçının elinde kılıç değil, mızrak 
..... ~ 

olduğu dikkati çekmektedir. Sikke tahrip olduğu için mız-

rağın yalnıaca elin arka tarafında kalan kısmı görülmekte, 

öne olan uzantısı görülmemektedir. Price, arkada kalan kıs

mı kılıcın kabzası olarak düşünmüş ve kılıç demiştir. Ay

rıca, arka yüzdeki arslanı göz önüne almadan, elimizdeki 

çok iyi örneklerden yola çıkarak da savaşçının kılıç mı 

yoksa mızrak mı taşıdığını -bazı örnekler dışında- belir

leyebiliriz. Kesin olmasa da ipucu verebilecek nitelikte

dir. Şöyleki, savaşçının sağ kolunun dirsekle olan açısı, 

eğer kılıç tutuyorsa, yaklaşık 120° 'dir; eğer mızrak tu

tuyorsa yaklaşık 90° 'dir. Yani mızrak taşındığında dirse

ğin iç açısı daralmaktadır. Kolun bu hareketi mızrağın ze-
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min ile aynı paralelde durmasını saglamaktadır(res. J ). 

Res.J 
I. gruptaki (seri a-d) staterlerin arka yüzlerinde 

yer alan lejandlar şunlardır: 

E, Et, EET, EEfl, EETP, EETPE ve ES 18 

Görüldü5~ gibi kent adının tam olarak yazıldığı hiçbir 

örnek yoktur; hepsi kent adının ilk ya da ilk birkaç 

harfinden ibarettir. Harfler sikke boşluğunda bazen ayrı, 

bazen de ard arda gelmektedir. Hilı19 , Paris'te bulunan 

(env. no. 10) bir staterin arka yüzünd~ki harfleri rro 

olarak vermekte ve çok geç dönemde görülen bu harflerin 

erken dönemdeki bir sikkenin üzerinde de görüldüğüne 

dikkati çekmektedir (res. 4 ). Fakat bizce bu harfler 

IIO değil, II~ şeklinde okunmalıdır. Zira ~. 'nin 

alt uzantısı belli olmaktadır. 

Zaten aksi takdirde IIO harf

lerinin açıklanması çok güç o

lacaktır; bu harfler geç dö

nem magistratlarına aittir20 • 

Sikkelerin üzerlerinde 

• 
Res. 4 

yer alan işaret ya da semboller şunlardır : . 

Volüt21 , astragalos22 , sapan23 , zeitin dalı24 , horoz25 , 

çift yaprak26 , kartal başı27 , lotus çiçeği28 , bukranion29 , 
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asma yaprağı30 , çiçek31 , kaplumbağa32 , sfenks33• 

Esas tipin yanısıra görülen bu işaretler olasılıkla 

sikke darbından sorumlu kişilere ait sembollerdir. Numis

matlar tarafından genellikle sembol olarak nitelendirilen 

bu işaretler, en eski Grek sikkelerinde nadiren görülür. 

Bunların anlamı ve kullanımı olasılıkla darp yerine göre 

değişiyordu. Özellikle İ.ô. 5. yüzyıldan itibaren sikkeler 

üzerinde sıkça görülen semboller bir darp memuru, bir ma

gistrat ya da sikke darbını finanse eden veya katkıd~ bu

lunan kişilerce sikke üzerine konuyordu. Sikkenin geçerli

liğini, ayarını ve kalitesini garanti eden kontrol işaret

leri olduğu anlaşılan sembollerin, darptan sorumlu memur

ların bir çeşit imzası veya kaşesi olduğu söylenebili~34 • 

Bu gruptaki staterlerden bazıları Lykia, özellikle de 

İ.Ö.6. yüzyılda tedavülde olan Phaselis sikkeleri üzerine 

darbedilmişlera.ir; önceki sikkeye ait izleri görmek müm

kUndür35. Paris, Bibliotheque Nationale'de Delepierre kolek

siyonunda bulunan böyle bir sikke bu çeşit bir çift darba 

iyi bir örnektir (env.no. 2812). Sikkenin ön yüzünde (res.5 ) 

bir .atın ön ayakları, arka yüzünde ise guadratum incusumu 

çevreleyen noktalı bordüre ait 

izler görülmektedir. ön yüzdeki 

atın ayakları herhalde pegasos

lu bir Lykia sikkesine ait ol

malıydı36. 

W'eber koleksiyonunda bulu

nan bir staterin I. grubun ve 
Res.5 

doğal olarak tüm Aspendos sikkelerinin en eski darbı oldu-
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37 
ğu anlaşılmaktadır·· (res. 6 ). Staterin üzerinde le-

Res. 6 

jand ya da harf yoktur. Ön yüzdeki savaşçı oldukça kaba, 

arkaik bir uslupta tasvir edilmiş olup koşar vaziyettedir. 

Oysa ·elimizdeki bütün örneklerde savaşçı atak yapmak üze

re sol bacağını ileri uzatmıştır. Arka yüzdeki triskeles 

de oldukça ilkeldir; insan bacağı şeklinde düşünülmüş 

olmasına rağmen oldukça kaba ve özensizdir. Staterin sikke 

pulu kalın, ağırlıği da biraz dilşüktür (9.00 gr.). 
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2. Oboller (Seri a-b) 

Bu gruptaki obollerden gerek müze ve özel koleksiyon

larda 5erekse kataloglarda çok az örnek vardır. İki se

ri altında ele alınabilirler: 

Seri a).38 Öy. . İki kulplu vazo, nok. bor. ; lejandlı . 
veya lejandsız. 

Ay. . İnsan bacağı şeklinde triskeles, quad-• 

ratum incusum içinde • EE , 

.39 
Seri b) Öy. • Kulpsuz vazo, nok • bor. • 

(Res.7) Ay. • Yuk. gibi. • 

Res.7 

Obollerin ön yüzünde kulplu veya kulpsuz bir va

zo, arka yüzünde ise insan bacağı şeklinde bir triskeles 

bulunmaktadır. Lejand bazen sikkenin hem ön yüzünde, hem 

de arka yüzünde yer almaktadır· ; bazı parçalar ise le-
40 

jandsızdır. Bazılarında kontermark görülmektedir· • 
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J. Hemi-oboller 

Gerçekte---1>u grupta yer alan hemi-obol elimizdeki 

tek örnektir 
4

\ res. 8 ) • 

ôy. : Kulpsuz vazo, nok. bor. 

Ay. : İnsan bacağı şeklinde triskeles, guadratum in~ 

cusum içinde. Lejandsız veya görünmüyor. 

Res.8 

ön yüzde tıpkı ?iollerde olduğu 5ibi bir vazo yer al

maktadır, fakat bu kez -oboller seri b'de olduğu gibi

kulpsuzdur. Arka yüzde yine insan bacaklarından oluşan 

bir triskeles vardır. 



23 

4. Metroloji 

Pseudo-Pers ölçüsünde darbedilen I. 6rup stater

lerinin (çift siglos) ağırlıkları 10.41 ile 11.20 gr. 

arasında değişmektedir, fakat %70 • .37''sini 10.81-11.00 

gr. arasındaki staterler oluşturmaktadır (tablo: 1 )~2 • 

I. grupta yer alan staterler, sikke pulunun oldukça 

kalın olmasıyla diğer gruplardan kolaylıkla ayırt edi

lebilmektedir. Ayrıca, bazıları yuvarlak biçime yaklaş

masına rağmen çoğunluğu adeta bakla biçimindedir ve bu 

haliyle .Aapendos darplarının ilk emisyonunu oluştu

rurlar. Staterlerin arka yüzünde daima bir quadratum 

incusum vardır. Bu,genelde, sikke darbına yeni geçildiği 

zamanlar görülen bir durumdur43 • 

I. grupta yer alan ve Aigina ölçüsünde darbedilen 

obollerin ağırlıkları 0.74 gr. ile 1.20 gr. arasında 

değişmektedir. Gerçek ağırlığı bulmak için elimizde çok 

az örnek vardır. Fakat en yüksek ağırlığa sahip olanı 

dikkate aldıgımızda, ağırlığın 1.00 gr.'a yakın olması 

6erekir.,·. · 

Hemi-obollerden elimizdeki tek örneğin ağırlığı 0.42 

gr. 'dır. 

Bu gruptaki obol ve he~boller·, sikke pullarının 

kalın olmasıyla da II. gruptaki obol ve hemi-obollerden 

ayrılır. 



Z4 

Gram 

11.11 - 11.20 X l 

11.01 - 11.10 XXX J 

10.91 11.00 19 

10.81 - 10. ô xx:xxxxxx.xxxxxxxxxxx 1 

10.71 - 10._80 xxxxxx 6 

10.61 - 10.10 x.x 2 

10.51 - 10.60 XX 2 

10.41 - 10.50 XX 2 

Tablo • 1 Toplam . 54 • • 
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5. Kronoloji 

Hiıı44 , Mac Donald45 ve Head46 gibi nümismatlar 

Aspendos sikkelerinin bu ilk grubu içinde yer alan 

sikkeleri ve dolayısıyla kentin sikke darbına başla

masını 5enellikle İ.Ö. 500'lerin başı olarak verirler 

ve I. grup staterleri (savaşçı/triskeles) İ.Ö. 500-400 

tarihleri arasına yerleştirirler. Brett47 , İ.Ö. 500-480 

tarihini vererek kentin sikke darbını İ.Ö. 5. yüzyılın 

ilk çeyreği olarak tarihler. Aulock48 ise bu grup i

çerisinde yer alan sikkelerin tarihlendirilmesini İ.Ö. 

460-420 olarak belirler19Bizce de en yakın tarihleme 

budur. 

Aspendos•un sikke darbına başlaması, kuşkusuz Pers

lerle olan ilişkileri göz önüne alınarak: açıklanmak is

tenmekte ve bu yüzden genellikle İ.Ö. 5. yüzyılın baş

ları üzerinde durulmaktadır. Dareios I, Pers imparator

luğunu yeniden organize ettiği sırada, Pamphylia birin

ci satraplığa alınmıştı50 • İ.Ö. 521-486 yılları arasında 

hüküm süren Dareios I'in bu yeni organizasyonu sayesinde 

Aspendos'un Perslerin sikke düşüncesi ve uygulaması ile 

karşılaşması ve sikkeden haberdar olması mümkündür. Za

ten böyle bir düzen içerisinde bu kaçınılmazdı da. Fakat 

satraplığa alındığı yıllarda kentin kendi sikkelerini 

darbetmesine kuşku ile bakmak gerekir. Ancak, sikkeden 

haberdar olan Aspendoslular, Kimon'un İ.Ö. 469 yılında 
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bölgeye yaptıgi sefer ile sikke uygulamasının gerekli

liğini ve ticaretteki kolaylığını anlamış olmalılardır51 • 

Ve belki de Atinalılar, Attika-Delos Deniz Birliği'ne 

almak istedikleri bu kenti sikke darbetmeye teşvik et

mişlerdi. Yoksa, Aspendos'un satraplığa dahil olmasın

dan ve vergisini vermesinden başka Perslerle kültürel 

ya da ticari bir bağı yoktu, daha ziyade batıya açıktı. 

Kaldıki ilk staterlerinden kısa bir süre sonra ufak pa

ra - ihtiyacı için gerekli olan obollerini Pers ölçüsün-

de değil fa.1:at Aigina ölçüsünde darbetmiştir • .Ayrıca, 

Aspendos'un, staterlerini her nekadar Pers ağırlık öl

çüsünde darbettiği söyleniyorsa da bu da tam doğru değil

dir. Çünkü Pers staterinin, daha doğrusu çift siglosu-
52 

nun ağırlığı 11.20 gr.'dır. Oysa Aspendos stateri bu 

ağırlığın (ya da 11.00 gr.'ın) altındadır. Dolayısıyla 

ancak bir pseudo-Pers standardının uygulandığını söıle

mek daha doğru olacaktır. 

Sonuç olarak, Aspendos'un, Kimon'un İ.Ö. 468'da 

Eurymedon (Köprüsu) ağzında Pers donanmasına karşı ka

zandığı zaferden kısa-bir süre sonra, olasılıkla yaklaşık 

İ.Ö. 465 yılında sikke darbına başlamış olması bizce en 

yakın tarihlemedir. 
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B. Grup II (İ.Ö. yak. 430-390/85) 

1. Yarım Staterler 

Bu grupta yer alan sikkeler pseudo-Pers ölçü

sünde darbedilmiş olan yarım staterlerdir (ya da 

siglos/drabmi) 53 (Lev. I, 5-9). 

Öy. . .Mopsos, atın üzerinde, sağa veya sola, sağ . 
linde mızrak, zem. çiz., nok. bor. 

e-

Ay. • Yaban domuzu, sağa veya sola, koşuyor veya du-• 

ruyor, zem. çiz., nok. bor. . lejand . EI:T, , • 

54 
EI:TPE, EI:TPEA, EI:TFEAIIYI: 

Sikkelerin 'ön yüzünde kısa khitonlu55 bir süvari 

vardır. Sağ kolunu yukarı kaldırmış, elinde tuttuğu 

mızrağı savurmak üzeredir56 • Başı çıplaktır, fakat bir 

örnekte şapka ile· görülmektedir57 • L. Robex-t58 , Kalli

makhos'un bazı versiyonlarının yorumundan hareketle 

sikkenin ön yüzündeki süvarinin, Pamphylia'daki bazı 

kentlerin kurucusu olan Mopsos olduğunu belirlemiş-· 

tir. Mopsos, Aphrodite Kastnietis'e dua ederek, ava çık

tığında karşılaşacagı ilk hayvanı ona kurban edeceğini 

söyler ve nitekim bir yaban domuzunu öldürerek andını 

yerine getirir59 • L. Robert'in sikkenin ön ve arka yü

zündeki tasvirleri "Mopsos'un yaban domuzu avı" ola-

rak yorumlaması, 1957 yılında bulunan Podalia define

sindeki bir yarım-stater ile adeta kesinlik kazanmış-
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60 
tır • 1971 yılında yayınlanan bu definede, II. grup 

altında topladığımız sikkelerden (Mopsos/yaban domuzu) 

40 adet vardır. İl6ilendiğimiz sikkenin ön yüzünde Mop

sos, arka yüzünde bir yaban domuzu yer almaktadır; fa

kat bu kez yaban domuzunun sol böğrüne bir mızrak saplı

dır ve mızra6ın saplandığı yerden aşağıya dogru damla

lur halinde tasvir edilmiş kan akmaktadır. Böylece Mop

sos'un avı sikkenin ön ve arka yüzünde, birbirinin de

vamı· olacak şekilde tasvir edilmiştir ya da tasvirler 

tek bir sahnenin parçaları olarak ön ve arka yüze pay-
61 

laştırılmıştır (res. 9 ). Gerçekte mızrakla vurul-

• Res. 9 

muş yaban domuzunun bulunduğu staterlerden bir tanesi 

ilk önce L. Robert'in
6
~akalesinde bu durum belirtilmek

sizin yalnızca fotoğrafı verilerek, bir tanesi de daha 

sonra SNG von Aulock' ta63 -vurulmuş olduğu belirtilerek

yayınlanmıştı. Fakat her iki yayında da bu durumdan bah

sedilmediğinden Mopsos'un yaban domuzu avının kanıtlanması 

daha geç bir tarihte yayınlanan (1971) Podalia definesin

deki sikke sayesinde kesinleşmiştir. SNG von Aulock'taki 

stater ile Podalia definesindeki staterin arka yüz tiple

ri de, gerek domuzun duruşu, gerekse lejandın sikke yüze

yine dağılışı açısından birbirlerine çok benzerlik göster-
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mektedir. Aşağıya akan kan damlaları belirgindir; dik

katli bakıldığında mızrağın da aynı yönden geldiği ve 

ve aynı noktaya saplandığı görülmektedir. Fakat bütün bu 

benzerliğe rağmen sikkeler aynı kalıptan değildir. 

Eğer kalıp hatasından kaynaklanan birşey degilse, 

sırtına mızrak saplı bir örnek de Wladimir Elagin ve Her-
64 

bert Cahn tarafından 1957 yılında yayınlanmıştır • Fa-

kat drahminin yayınlanma nedeni ön ve arka yüz tipinin 

temiz ve sanatkarane bir işçilik göstermesi ve makale 

başlığından da anlaşıldığına göre nadir görülen(?) bir 

Aspendos sikkesi olmasıdır; domuzun sırtındaki mızrak

tan söz edilmemektedir. Cahn, kalıbın İonia ekolüne men

sup birinin elinden çıktığını söylemektedir. 

Kraay•ın65 yayınladığı Isparta definesindeki bir ya

rım staterde(siglos) ön yüzde Mopsos'un sağ tarafındaki 

sikke boşluğunda bir M harfi görülmektedir. Bu, ön yüz

deki tipin Mopsos olduğuna bir işaret sayılabilir mi? 

Nitekim Kraay, parantez içinde -ama soru işaretiyle

Mopsos demiştir. Fakat bundan emin olamayız. Çünkü aynı 

harf kısa bir süre sonra tedavüle çıkacak olan ve Mopsos 

ile ilgisi olmayan III. grubun erken örneklerinde de kar

şımıza çıkacaktır66 • O zaman yine Mopsos'a işaret ede

bileceğini söyleyebilecek miyiz? 

Bu grup sikkelerin arka yüzünde yer alan yaban do

muzu bazen sağa, bazen de sola doğru betimlenmiş olup, 
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yine bazen durur, bazen de koşarken gösterilmiştir. 

Başı da genellikle ileriye doğrudur; birkaç örnekte 

başını öne doğru eğmiş olarak tasvir edilmiştir. Kuy

ruğu da bir fiyonk gibi resmediL11iştir. 

Yazı bazı örneklerde kısaltılmış şekilde olmasına 

karşın ( EI:T ) , genellikle tamdır : EI:TPE~IIYI: 67 

I. grup staterlerde bazen savaşçının ayakları arasında 

görülen sarmaşık yaprağı II. grupta bazen yaban domuzunun 

ayakları arasında da görülmektedir68 • Eğer bu, daha ön-

ce bahsetti6 imiz gibi (s. 19 ) darptan sorumlu kişile-

re ait bir sembol ise, I. grup ile II. grup arasında faz

la bir zaman farkının almaması 6 erekir. Zira aynı sembolü 

I. grup staterlerinde de görmüştük. Fakat il6 inç olan, 

bu sembolün (asma yaprağı) çok daha geç dönemde (III. grup 
. 69 

güreşçi/sapancı staterlerinde) de karşımıza çıkmasıdır • 

O zaman bunun yalnızca sikke boşluğunu doldurmak yani de

koratif~-amaçla konduğu düşünülebilir. Fakat bu yalnızca

şimdilik- asma yaprağı için söz konusudur. 

Sikkelerin üzerlerinde yar alan kontermarkları şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

İnsan bacagı şeklinde triskeles70, triskeles71 , baş72 

(belirsiz baş73 ), çift baş74 , boğa75 , cepheden boğa başı76 , 
çömelmiş teke77 , kurt7S, kurt başı79 , koçsa, cepheden koç 

başı81 , arslans2 , arslan başı83 , kartaı84 , at başı(?) 85 , 

hayvan başı86, ~ 87, ~ as, R 89. -Kontermarklar ileriki sayfalarda (s. 102 )ayrıca 

ele alınacağından burada yalnızca yarım staterlPrdekiler 

verilmiştir. 
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2. Oboller 

Bu grup içerisinde yer alan sikkelerin birimi obol 

olup, ön yüzde Gorgo başı, arka. yüzde ise Athena. başı 

va.rdır99 r· kı· serı· ·· t · 1 gos erır er: 

Seri a) 

Seri b) 

Arkaik } 

Helios tipli 

• • 
Res. 10 a. b C 

Öy.: Gor6o başı, cep. 

Ay.: Athena. başı, a.ttika. 

migferli, sağa veya 

sola.. (.aes. 10/d) 

• d 

Gorgo başı önceleri ağız açık, dil dışarı sarkık ola

rak resmedilmiştir (seri a. :res.lO'a). Giderek yüzyılın so

nuna doğru ya. da. 4. yüzyıl başlarında. yüzü yuvarlak nok

ta.la.rla.·çevrilmiş ve Helios tipine dönüşmüştür (seri b: 

res. 10/b ); artık bazı tipleri de mask şeklindedir (res. 

10/)Q). 

Athena.'nın başında a.ttika tipi miğfer vardır; miğfer 

sorguçlu olup enseliği bulunmaktadır. ~enellikle sağa ba

kan Athena'nın başı guadra.tum incusum içerisinde hafif bir 

şekilde yükselmekte, burun alından aşağıya. doğru düz bir 

şekild~ inmektedir. Gözler profilden gösterilmiştir. İ.Ö. 

4. yüzyıl.başlarında Gorgo'nun yüzünün daha sa.kin ve He-
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lios tipli resmedilmesiyle arka yüzdeki Athena başı da 

daha özenli işlenmeye başlanmıştır. 

Üzerinde herhangi bir lejand bulunmayan bu obolle-

rin hangi kente atfedileceği konusu bazı güçlükler gös

termektedir. Hilı91 , ön yüzde Gorgo başı, arka yüzde At-

hena başı olan dört obolü Selge'ye ait olarak göstermiş-

tir. Fakat Selge'nin aynı tipli obollerinin arka yüzündeki 

Athena başının arkasında kentin sembolü olan astragalos 

bulunmaktadır. Hill'in bu sikkeyi neden Selge'ye ait ;ös

terdiğini anlamak mümkün değildir. Bizce bu sikke Aspendos' 

a ait olmalıdır. Aynı şekilde Aulock da92 , bu türde iki 

obolü Selge'ye yerleştirmiştir. Eğer bu sikkeler, Gorgo 

başının Helios tipli olmasından dolayı Selge'ye atfedil

mişlerse, bu doğru bir yaklaşım degildir. Çünkü, Selge' 

nin darbettiği sikkeler arasında da Helios tipli Gorgo 

başı vardır93 • Ustelik bu sikkelerin arka yüzündeki At-

hena başının hemen arkasında bulunan astragalos bunların 

kesin olarak Selge'ye ait olduğuna işaret etmektedir. O 

halde, Aulock'un Selge'ye atfettiği iki obolü de Aspendos'a 

ait göstermek daha doğru olacaktır. Ayrıca, Selge obollerinin 

arka yüzünde, Aspendos'daki gibi derin bir quadratum in

cusum yoktur94 • Oysa bu iki obolün arka yüzündeki Athena 

başları derin bir quadratum incusum içerisinde yer almakta 

dır95 • 

Oboller küçük boyutta oldukları için genellikle lejand

sızdır. P~i3'teki obolün arka yüzünde Athena başının önün-
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de dikey olarak, yukarıdan aşağıya doğru yazılmış EE~ 

görülmektedir96 • Bu da bize, en azından, Gorgo başı/At
hena başı sik.kelerin Aspendos'da da darbedildiğini gös

terir. 
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J. Hemi-oboller 

Bu grupta yer alan sikkelerin birimi hemi-oboldür. 

Ön yüzde Gorgo başı, arka yüzde arslan başı vardır97 • 

Oy. : Gorgo başı, cep. 
(Res.11) 

Ay. : Arslan başı, profilden, nok. bor • 

•• •• . d.es.11 

İki seri altında (~-b) ele alınabilir. Seri ~•da 

Gor6o'nun yüzü arkaik karaktere daha yakındır ve dil 

dışarıdadır; seri ~•de ise Helios tiplidir; ağız ka

palı veya açık, yüz ifadesi sakindir. Ön yüzdeki Gor

go başı daha çok Helios tipli resmedilmiştir. Arka 

yüzde yer alan arslan başı genellikle sağa, bazen de 

sola bakmaktadır. Gözler profilden ve ağız açık olarak 

betimlenmiştir. Selge de aynı Gorgo başı/ arslan başı 

tipli oboller darbetmiştir. Fakat bu sikkelerin arka 

yüzünde arslan başının arkasında yer alan astragalos 

bunları Aspendos hemi-obolleriı:len ayırır. Hill'in98 

Selge'ye yerleştirdiği iki hemi-obol gerçekte Aspendos'a 

ait 6örünmektedir. 
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4. Metroloji 

Yarım staterlerin ortalama ağırlıgı 5.Jl-5.50 gr. 

arasındadır( Tablo : 2 ) 99 • Tablo 2 'da görüldüğü 

gibi agırlıkları alınan 71 staterden 61'i(26 + 35) 

5.Jl ile 5.50 gr arasındadır, yani% 85.9l'i. 100 • 

II. grup yarım staterleri sikke pulları açısından 

I. grup staterlere göre oldukça düzgün, yuvarlağa (disk 

şekline) yakın ve daha incedir. 

5.41-5.50 

5.Jl-5.40 

x:xx:xxxxxxxxx:xx:xxxxxxxxxxxxxmxxxxx 35 

26 - - - - - - - - .. - - - _,, - - _. .. - - .., -- - . - _. .. -- .. -
5.21-5.JO 

5.11-5.20 

s.oı-s.ıo 

4.91-5.00 

4.81-4.90 

Tablo : 2 

XXX 

XX 

XXX 

X 

X 

Toplam: 

3 

2 

3 

ı 

ı 

71 

Aigina ölçüsünde darbedilen obollerin ağırlıkları 

0.76-1.10 gr. arasında değişmektedir; fakat% 87.5'i 

0.86-1.05 gr. arasındadır101(Tablo: 3 ). 

Hem:L-obollerin ağırlıkları ise O.Jl ile 0.52 gr. 

arasında değişmektedir; bunlardan da elimizdeki 8 ör

nekten 4'ü 0.45 gr.'a yakındır (Tablo: 4 )102 • 
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1.06 - 1.10 X 1 

ı.oı - 1.05 J= 8 

0.96 - ı.oo XXX 3 

0.91 - 0.95 xxx:xx 5 

0.86 - 0.90 x.xxxx: 5 

o.sı - 0.85 X 1 

0.76 - 0.80 X 1 

·1a0lo . 3 Toplam . 24 . . 

0.51 - 0.55 X 1 

0.46 - 0.50 X 1 

0.41 - 0.45 xxxx 4 

0.36 - 0.40 X 1 

O.Jl - 0.35 X 1 

Tablo :4 Toplam: 8 
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5. Kronoloji 

II. grup içerisinde ele aldığımi'Z Mopsos'lu yarım 

stat~rler olasılıkla İ.Ö. 5. yüzyıl sonlarında, I. grup

taki savaşçı staterlerini desteklemek üzere tedavüle çı

karılmışlardı. I. grup staterlerinin başlangıç tarihini, 

dolayısiyla kentin sikke darbına başlamasını yakla~ık İ.Ö. 

465 olarak vermiştik (s.26 ). II. grup staterleri de o

lasılıkla bu tarihten yaklaşık .35 yıl . kadar sonra tedavü-

. le çıkarılinışlar ve onların darbının kesilmesiyle yakla-

şık İ.Ô. 4JO'dan . t.ö. 390/85'e kadar tedavülde kalmı.şlar

dır. I. grup ile II. grup arasındaki zaman farkının iki 

ned:enden dolayı uzun olması gerekmektedir; Birincisi, II. 

grubun yarım staterlerinin ve III. 6 rubun güreşçi stater

lerinin bulunduğu Podalia definesinde I. gruba ait hiç 

sikke yoktur. Demekki tedavülden kalkalı uzun bir süre geç

miştir. İkincisi, I. grup staterleri üzerinde çok . az konter

mark var.dır103 • Do·layısıyla gittikçe azalan emisyondan te

davülde kalanlar kontermarklamadan kurtulamamışlardı. 
104 

.vı~rkholm ve Olcay, bu yarım staterlerin darbının yak-

laşık İ.Ö. 375'te kesildiğini söylemektedir. Çünkü yaklaşık 

bu tarihte gömülmüş olan Podalia definesinde bu, seriye 

ait çok sayıda (40 adet) örnek vardır105 • Defineyi yayın

layan M,drkholm . ve Olcay, definedeki sikkeleri, daha önce 

Mız1rkholm106 tarafından yayınlanan Karaman definesindeki

lerle karşılaştırarak bir senteze varmışlar ve Aspendos' 

un ~o~sos~lu yarım staterlerinin yalnızca İ.Ö. 410-375 ta-
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rihleri arasında darbedildiği kanısına varmışlardır107 • 

Fakat biz II. grubun başlangıç tarihini biraz daha ge

riye çekerek,İ.Ö~ ~ak. 430'dan başlatmak eğilimindeyiz. 

Zira I. grubun bitiş tarihi ile aralarında,İ.Ö .. 410'a 

kadar ine-bilecek bir tarih farkı olmaması gerekir. De-
' ' 

finenin gömülme tarihine (İ.Ö.375) bugün için söylenebi-

lecek birşey yok:tur. Fakat yazarlara göre, bizim III. 

grup altında topladığımız güreşçi staterlerinin arka yü

zünde yer alan kartal, Podalia definesi sikkelerinin en 

geç örneklerinde bulunmaktadır. Yani arka yüzünde sa-

pancı ve triskeleBin yanısıra kart?l tasviri olan sta

terler definenin en geç tarihli sikkeleridir108 ; dola

yısıyla bu sikkeler en son İ.Ö. 3'15/70'lerde tedavUldey

diler. Olcay ve M~rkholm, Mopsos'lu grubu da bu tarihe 

kadar getirmektedirler ;, bizce sorun buradadır. Çünkü kar

tal tasvirli seri ile Mopsos'lu grup arasındaki zaman far

kı oldukça fazladır. Dolayısıyla Mopsos'lu grubun darbının 

daha önce kesilmiş olması gerekir. Bu meseleye, III. grup

tan sonra ele alacağımız kontermarklar konusunda yeniden 

değineceğiz. Zira bu konuyu aydınlatabilecek üç define var

dır109 ve definelerde yer alan sikkelerin üzerinde bulu

nan kontermarklar ilginç ipuçları vermektedir. 
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C. Grup III: "Güreşçi" Staterleri (İ.Ö.yak.420-200) 

Aspendos, hemen hemen İ.Ö. 4. yüzyıl boyunca ünlü gü

reşçi tipli staterlerini darbetmiştir. İ.Ö. ). yüzyılda 

bu staterlerin gerek sayısı gerekse kalitesi azalmıştır 

ve yüzyılın sonunda da tatn9.men durmuştur. Hiıı110 tara

fından "later or barbarous imitations" olarak adlandırı

lan staterler İ.Ö. J. yüzyılın ikinci yarısına aittirler. 

I. grup staterlerin arka yüzünde esas tip olarak yer 

alan insan bacaklı triskeles, bundan böyle, bu yeni grup

ta esas arka yüz tipinin (sapancı) yanında, sikke boşlu-

, d 1 b. b l do··nu··şmu··ştu··r111 • gun a yer a an ır sem o e 

III. gruba koyacağımız, ön yüzde güreşçilerin arka yüz

de ise bir sapancın~n yer aldığı bu staterler çok sayıda 

darbedilmişlerdir. İ.Ö. 5. yüzyılın sonlarından itibaren 

darbına başlanan staterlerin arka yüzündeki sapancının sa• 

panı ·çekme anındaki duruşu (pozisyonu) başlangıçtan itiba-

ren aynı biçimde kalmasına rağm.en, ön yüzdeki güreşçile-

rin pozisyonunda. bazı serilerde değişiklik olmuştur. 
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ı. Ön Yüzdeki Güreş Pozisyonları (a-p) 

Ön yüzdeki güreş pozisyonlarını şu şekilde sırala

yabiliriz112: 

a) Sağdaki güreşçi, sol eliyle rakibinin boynundan, 

sağ eliyle de sol baldırından tutmaktadır. Diğe

ri ise sağ eliyle, rakibinin boynuna doğru uzattı

ğı sol kolunu tutmaktadır. Sol eliyle rakibinin 

belindeki kuşağı tutmaktadır113 • 

b) Soldaki güreşçi, sağ eliyle rakibinin sol dizin-

den tutmaktadır, sol elini ise rakibinin beline 

doğru uzatmıştır. Diğeri de sol eliyle rakibinin 

boynundan tutmaktadır; sağ elini ise rakibinin 

karnına doğru uzatmıştır. Sağdaki güreşçinin sol 

ayağı rakibinin bacakları arasındadır114 • 

c) Soldaki güreşçi sağ eliyle rakibinin sol dizinden 

tutmuş, sol eli rakibinin boynundadır. Sağdaki, sol 

eliyle rakibinin boynundan tutmakta sağ elini raki

binin karnına doğru uzatmaktadır. Sol ayağı rakibi

nin bacakları arasındadır115 • 

d) Soldaki güreşçi, sol eli ile rakibinin sağ dizin

den tutmakta, sağ elini de rakibinin karnına doğ

ru uzatmaktadır. Sağdaki sol eliyle rakibinin sağ 

omu,zundan 'tutmakta, sağ eliyle de rakibinin sol 

bileğinden yakalamıştır. Sağ ayağı rakibinin bacak

ları arasındadır116 • 
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e) Soldaki güreşçi, sol eliyle rakibinin boynun

dan tutmakta, sağ elini ise rakibinin karnına 

doğru uzatmaktadır. Sağdaki ise sol eliyle ra

kibinin sağ bacağından tutmuş, sağ elini raki

binin karnına doğru uzatmaktadır117 • 

f) Soldaki, sağ elini rakibinin karnına doğru u

zatmış, sağdaki sağ eliyle rakibinin boynun

dan tutuyor; sol elini rakibinin karnına doğ

r~ uzatmıştır118 . 

g) Soldaki, sol eliyle rakibinin boynundan tutu

yor. Sağdaki ise sağ elini rakibinin beline u

zatmış, sol eliyle rakibinin sağ bileğinden tu

tuyor119. 

h) Soldaki, sağ eliyle rakibinin sol bileğinden 

yakalamış, sol elini rakibinin karnına doğru u

zatmıştır. Sağdaki ise sağ eliyle rakibinin boy

nundan tutmaktadır120 • 

ı) Soldaki güreşçi, her iki ellyle rakibinin sol 

kolundan tutuyor. Sağdaki sağ eliyle rakibinin 

sağ bileğinden tutuyor121 • 

j) Soldaki güreşçi her iki eliyle rakibinin sol ko

lundan tutuyor. Rakibinin sağ kolu, sol koluyla 

aynı paralelde resmedildiği için ~örünmüyor122 • 

k) Soldaki her iki eliyle rakibinin sol kC'lundan 

tutuyor; sağdaki sağ elini rakibinin omuzuna 

uzatmıştır123 • 
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1) Soldaki her iki ~liyle rakibinin sol kolundan 

tutuyor, sağ eliyle rakibinin boynundan tutuyor124. 

m) Soldaki güreşçi her iki eliyle rakibinin sol ko

lundan tutmaktadır; rakibinin sağ ayağı bacak

ları arasındadır125 • 

n) Her iki güreşçi de elleri gögüsleri hizasında 

duruyorlar126 • 

o) Her iki güreşçi; eller yukarıda, birbirlerinin 

bileklerinden tutuyorlar127. 

p) Soldaki, her iki eliyle rakibinin sol kolundan 

tutmaktadır. Öteki ise yukarı kaldırdığı sağ ba

cağının dizi ile rakibinin sol bacağının üst kıs

mına bastırmaktadır128 • 

Yukarıda güreşçilerin pozisyonlarını sıralama

mızdaki amaç, ilk bakıldığında yalnızca güreşen iki 

figürün g?ze çarptığı bu staterlerde gerçekte ne kadar 

çok sayıda farklı mücadele pozisyonlarının olduğunu 

ortaya koymaktır. Yapılan incelemelerde bu stater

ler üzerinde 16 farklı güreş pozisyonu tespit edil

miştir. 
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2. Tip Ve Uslup Açısından Kronolojik Sıralama 

İ.Ö. 430 civarında başlayan ve 4. yüzyıl boyunca 

süren(ve kısmen 3. yüzyıla da taşan) bu yeni stater 

grubunda ön ve arka yüz tipleri olarak tam boyutlu 

figürler tercih edilmişti. III. grup Aspendos stater

leri kabaca 5 seri altında toplanabilir ( Lev. II-IV): 

Seri a) Bacak tutmanın resmedildiği staterler 

i.ö.yak.420-10 (sapancının sol bacağı dizden bükülü

dür -seri b-) { .Lev. II, 1-2). 

Seri b) Arka yüzdeki sapancının sol bacağının 

i.ö.yak.415/0-400 
dizden bükülü olduğu staterler; sapan-

cı uzun eteklidir; güreşçiler birbirle

rine yakın resmedilmişlerdir; öne uzattık

ları bacakları çakışmıştır (seri ~'yı 

da kapsar). (Lev .. II, 3-7). 

Seri c) Çeşitli pozisyonlar (özellikle soldaki gü-

İ.Ö.yak.400-JBO 

reşçinin her iki eliyle rakibinin sol ko-

·lundan tutması) ; güreşçiler önoekilere 

göre daha atletik yapılıdır ve sapancı da

ha uzun boyludur, sol bacağı da düzdür. 

Ayrıca bazen arka yüzde YMA, BAAYE ya 

da. BA : PE şeklinde yazılar görülür. 

Sapancının etegi daha kısalmıştır (Lev. 
1:II, 1-7'). 
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Seri d) Güreş9ilerin arasinda, dizleri hizasında, 

İ.Ö-;.yak.JS0/75 _320 . harflerin bulunduğu staterler; ve bazen de 

arka yüzde boşlukta tek bir harf yer almak

tadır(Lev. III, 8-11). 

Seri e) Güreşçilerin giderek özensiz işlendigi, 

İ.Ö.yak.J20-200 sapancının sol bacağının düz ve vücuduyla 

aynı paralelde, sağ bacağının geride ve ye

re ayak ucu ile bastığı (ya da topuğunun 

.kalkık olduğu) staterler (geç seri). GU-

reşçilerin arasında harfler (genellikle na 
ve E ) , bazen de sapancının üacakları a

rasında harf görülür. Arka yüzde insan ba

cakları şeklinde triske1esin yanısıra mut

laka başka bir sembol (genellikle at proto

mu ya da lobut) görülür. İlk örneklerde ar

ka 'yüzdeki noktalı bordür kare şeklinde ol

masına rağmen, çok geçmeden yuvarlağa dö

nüşmüştür (Lev. IV, 1-6). 
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a) Seri a (İ.Ö. yak. 420-410) 

Bacak tutmanın resmedildiği staterler güreşçi/sapancı 

serisinin ilk örneklerinden sayılmaktadır· UevJI,.1-2) 129• 

Güreşçilerden biri diğerinin bacağından tutmuştur. Güreş

çilerin vücut yapılarının işlenişi., kaslar vurgulanması

na rağmen, henüz özenli bir işçilikten uzaktır. Side de

finesinde bulunan stater olasılıkla serinin ilk darplarından 

idi130 • Burada ön yüzdeki çıplak iki güreşçiden sağdaki, 

sol eliyle.rakibinin boynundan, sağ eliyle de sol bal

dırından tutmaktadır. Diğeri 

ise sağ eliyle, rakibinin -

boynuna doğru uzattığı sol 

kolunu tutmaktadır. Sol e-

liyle ise rakibinin belin

deki kuşağı tutmaktadır. _ · 
--Res. 12 

·(Res. 12 ) • Aynı şekilde Hill de lJl baş-
ka serilerdeki güreşçilerin bu pozisyonlarını verirken, 

birini --"diğerinin kemerinden tutuyor" şeklinde tanımla

mıştır ki bu doğru değildir. Kemer ya da kuşak.izleni

mi veren şey, güreşçilerin karın kaslarından başka birşey 

değildir. Gerek J?odalia132 , gerek Karaman133 define-lerin

de, gerekse SNG von Aulock'taki134 tanımlamalar ise gü

reşçilerden birinin diğerinin "karnına vuruyor" şeklinde

dir. Biz ise bunu "elin karına doğrµ uzatılması" şeklinde 

tanımlıyoruz135 • Çünkü karına uzatılan bu elin açık oldu

ğu, yumruk gibi sıkılmadığı görülmektedir136 • Ayrıca, gü-
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reşte yumruk atmanın serbest olup olmadığı da tartışılabi.:. 

lir. Vazolar·üzerine resmedilen güreş sahnelerinde bu tür 

-bir pozisyona rastlamak hemen hemen imkansızdır. Greklerin 

bildiği iki esas teknikten biri bilekten tutma, diğeri de 

belden tutarak kaldırma idi137 • Bu nedenle güreşçilerin 

birbirlerinin bellerinden veya -varsa- kuşaklarından tut

mak için ellerini uzatmaları daha mantıklıdır. 

Fakat bu çerçevede şöyle bi:.:: soru sorulabilir: Neden 

Side definesindeki stater üzerinde yer alan güreşçileri 

tanımlarken bellerindeki kuşaktan söz ediyoruz da, sonra

ki tanımlamalarda kuşak olmadığını söylüyoruz? Gerçekte 

eski Yunan atletizminde yarışmacılar çıplak olarak yarış

maktaydılar. Bu durum güreşte de söz konusuydu. Fakat ön

celeri, olasılıkla İ.Ö. 6. yüzyılın sonlarına kadar gerek 

boks gerekse güreşte yarışmacılar bellerine kuşak takı

yorlardı. Eski Yunarı vazolarında da bu şekilde resmedil-

miş örnekler vardır138 Fakat daha sonra 

bu kuşak ortadan kalkmış ve bundan böyle çıplak olarak 

mücadele etmeye başlamışlardır. Bu nedenle güreşçi sta

terlerinin ilk örneklerinde güreşçilerin kuşak taşıması 

·normaldir; fakat bu adetin kalkması Aspendos'da da et

kisini göstermiş ve artık güreşçileri çıplak olarak, ku

şaksız resmetmeye bajlamışlardır. Bu yüzden sonraki tas

virlerde ·kuşak yoktur; güreş~iler ellerini, _ birbirleri

nin bellerinden tutmak üzere uzatmaktadırlar. Bu konuda 

Thukydides'in yazdıkları bir hayli ilginçtir139: 
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" ••• Günlük alarak basit bir kıyafet kullanımında Lak.e-

daimonialılar ilkti ••• Kendilerini çıplak gösteren, hal-

kın içine elbisesiz çıkan ve spor yarışmalarında yağ. 

sürünenler de ilk onlardı. Eskiden, olympiyat yarışma

larındaki mücadelede bile, atletler cinsiyetlerini sak

layan bir çeşit kuşak takıyorlardı; bu (adet) daha bir

kaç yıl.önce ortadan kalktı; ve bugün hala bazı barbar

ların -özellikle Asialıların- bu kuşaklarla mücadele et

tikleri boks ve güreş yarışmaları vardır." 

· • Kuşak takma adetinin Aspendos 'da da ortadan. kallu-rıası 

güreşçilerin artık kuşak takmamalarıyla kanıtlanmaktadır. 

Thukydides'in Asialı barbarlar dediği herhalde Küçük 

Asia'nın iç kesimleri ve Doğu ülkelet"i olmalıydı. 

Side staterinin arka yüzüne de deginmemiz gerekecektir. 

Çünkü burada yer alan sapancı çıplaktır( res. 13 ) • Şim

diye kadar bildiğimiz büGün sapan atan figürler kısa khi

tonlu olarak resmedilmişlerdir. 

Buradaki sapancı, sapanını sağa 

doğru yönlendirmiştir. Tamamen 

çıplak olan vücudunun beden kıs

mı cepheden, bacaklar ise 4/3 

profilden resmedilmiştir. :Ba~ Res. 13 
da olasılıkla profildendi (başın olduğu kesim, sikke tah

rip olduğu için görülememektedir). Sapancının duruşu öyle

sine mükemmel resmedilmiştir ki diğer bazı veriler nede

niyle b~ stater İ.Ö. 5. yüzyılın sonlarına tarihlenmesey-
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di, herhalde İ.Ö. 4. yüzyılın ideal vücutlarına referans 

verilerek, o yüzyılın ilk çeyregine tarihlenebilirdi. Sa

pancının vücudu, kaslarının işlenişininyanısıra, estetik 

açıdan da mükemmeldir. Diğer sonraki bütün sapancılar es

tetik olmaktan uzaktır. Ayrıca, dengo için geride tuttu

ğu sağ bacağın 4/J profilden işlenişi perspektif duygusu

nu uyandırmaktadır ki bu da bize sikke kalıpçısının sanat

karane ustalığına işaret etmektedir. Bu sikkenin kalıbı o

lasılıkla İonia ekolüri.!en bir usta tarafından hazırlanmış 

olabilir. Çünkü sapancı ancak İ.Ö. 4. yüzyılın ortaların

.dan i tiharen ideal bir vücut yapısına sahiptir. 

Sapancı derin sayılabilecek bir _guadratum incusurp. i

çerisinde yer almaktadır. Bu da bizim bu stateri, III. grup 

güreşçi/sapancı staterlerinin ilk örneklerinden saymamıza 

neden olmaktadı~. Çünkü, quadratum incusum sikke darbının 

ilk örneklerinde karşımıza çıkan bir özelliktir. Nitekim, 

I. ve II. grup sikkelerin arka yüzünde de tipler pir quad

ratum incusum içinde yer almaktaydı. Fakat İ.Ö. 4. yüzyıl 

içerisinde zamanla ,9,uadratum incusumun derinliği kaybolacak 

ve yerini incus olmayan, düzlükte yer alan kare şeklinde . 

bir noktalı bordüre bırakacaktır. 

Side definesind&ki staterin arka yüzünde yer alan le-

j and tam değildir ( EETFE ) • Bu da, gelişkin bir arka yüz 

tipi ile karşımıza çıkan staterin, gerç'ekte serinin ilk 

darpları~dan olduğuna bir işarettir. Çünkü, I. grupta tam 

lejand hiç yoktur; II. grupta da lejand önceleri birkaç 
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harften ibaret iken giderek tam yazılmaya başlanmıştır. 

Bacak tutmanın resmedildiği staterlerde artık :lejand tam 

olarak da görülebilmektedir(= . . El:Tf'E~_Irrt . ) 140 • Side 

stateri bacak tutmanın resmedildiği staterlerin ilk ör

neklerinden olduğundan lejand henüz tam değildir. 

Side definesindeki stater ile yine bacak tutmanın 

resmedildiği fakat arka yüzdeki sapancının çıplak değil, 

kısa khitonlu oldugu staterler arasında _ fazla bir zaman 

farkı olmaması gerekir. J!•akat bu değişiklik için yak-

laş.ık 5 yıllık bir süre koymamız yerinde olacaktır. Çünkü 

belli ki, sapancı önce çıplak resmedilmek istenmiş ve nite

kim arka yüz kalıbı veya kalıpları o şekilde hazırlanarak 

darbına geçilmişti. Sonra, hernedense, sapancının çıplak degil 

ama kısa khitonlu olarak resmedilmesine başlanmıştır. Dola

yısıyla bu düşünce tarzının ya da uygulamanın değişimi için 

birkaç yıllık bir süre normal sayılmalıdır. 

Side staterihin içinde bulunduğu define esas olarak İ.Ö. 

5. yü~yıla aittir ve stater de, defineyi yayınlayan Seltman141 

tara.fınd&n İ.Ö. 5. yüzyılın sonuna tarihlendirilmiştir. Biz 

de, Aspendos'un II. grup sikke darbını (Mopsos/yaban domuzu) 

İ.Ö. 390/85'te sona erdirdiğimize göre, III. grup sikke dar

hını o tarihten biraz daha erken, yani yaklaşık İ.Ö. 420 ta

rihinde başlatabiliriz. Çünkü II. grup ile III. grubun ilk 

darplarının aralarında bir zaman farkı olmadıgı ğibi 

çakışmaktadır da. 1957 · yılında bulunan Podalia definesinde 

bizim II. ve III. grup altında topladığımız sikkeler bira-
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rada bulwımuştur142 • Yani III. grup sikkelerin başlangıcı, 

II. grup ile paralellik göstermektedir. Ayrıca her iki 

grup staterleri EI:TPEAIIYI: · 'ün kısaltılarak yazıl-

mış olmasıyla da çakışır. Yani EI:TPEAIIYI: 'ün kısal-

tılmış formu hem II. grup yarım-staterlerinde hem de III. 

grup ·s.taterlerinin ilk örneklerinde vardır. II. grupta 

lejand sonraları tam yazılır; III. grup staterlerinde de 

sonraları tam .yazılır; fakat II. grup yarım staterleri 

daha önce tedavülden kalkar. 

Daha önce de beli:rttigimiz gibi, Side stateri dışın

da bacak tutmanın tasvir edildigi diğer bütün staterlerin 

arka yüzündeki sapancının khitonunun eteği dizlerinin üs

tünde olmasına rağmen nispeten uzundur ve öne uzattığı sol 

bacağı da dizden bükülüdür143• Bu seri staterlerin arka 

yüzündeki sapancı derince bir guadratum incusum içinde 

yer alır. 

E.T. Neweıı144 tarafından yayınlanan dört sikkeden 

no.l'de bacak tutma resmedilmiştir. Newell bu sikkeyi di

ğer üç sikke ile birlikte aynı tarihler içine,yarıi İ.Ö.394-

380 arasına koymuştur. Oysa, 2 nolu stater 1 noluya·göre, 

bacak dizden bükülü olmasına rağmen, daha gelişkindir. 3 

ve 4 nolular ise bacağın düz resmedilmesiyle zaten daha geç 

bir tarih göstermektedirler. Dolayısıyla 1 nolu staterden 

ayrılmaktadırlar. 2, J ve 4 nolular, Newell'in verdiği ta

rihler arasında darbedilmiş olabilir, fakat l nolu stateri 

daha erken bir tarihe, yani yaklaşık İ.Ö. 420-410 tarih

lerine yerleştirmek gerekir. Ayrıca, 1 nolu stater ile BMC 

Lycia, lev.XIX.13'deki staterin aynı ön yüz kalıbından 

çıktıkları anlaşılmaktadır. 
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b) Seri b (İ.Ö. yak.-415/0-400) 

Bu gruptaki staterleriiı ön yüzlerinde yer alan güreşçi

lerin işlenişi henüz kabacadır. Özenli bir işçilik görülmez. 

Mücadele pozisyonları genellikle boyundan tutma ya da belden 

yakalamaya çalışma gibi pozisyonlardır ve güreşçilerin ön

de olan ayakları birbiriyle çakışmaktadır; ara1arında a

çıklık yoktur. Erken dönem staterlerindeki güreşçilerin 

öndeki ayaklarının çakışmasını Kraay da farketmiştir145. 

Fakat bu grubun, sonraki (c-e) gruplardan en büyük ayırt 

edici özelliği, arka yüzde yer alan sapancının öne uzat

tığı sol bacağının dizden hafifçe bükülü olmasıdır146 • 

Bu önemli bir ayrılıktır; çünkü daha sonraki gruplarda 

bu bacak, geride destek için tutulan sağ bacak gibi düz 

olarak resmedilecektir. Yine bu erken örneklerde geride-

ki sağ bacak da bazen hafifçe dizden bükülüdür. Dolayı

sıyla sapancı sağ ayağının ucuyla yere basmaktadır147 • 

Bu nedenle sol bacağın dizden bükülü olarak resmedildiği 

staterler İ.Ö. yak. 400'den önceye aittir148• Ayrıca, sa

pancının eteği sonraki örneklerdeki kadar kısa değildir. 

Karaman definesinde bu seri ile güreşçilerin arasında harf

lerin bulunduğu staterler birarada bulunmuştur. Dolayısıy-

le iki seri arasındaki zaman farkı fazla degildir. Da

ha geç örneklerde sıkça ve düzenli olarak karşımıza çıkan 

harfler b~ ve bundan sonraki ~ serisinde de arasıra gö-

.. 1 .. 149 ru ur • 
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c) Seri c (İ.Ö. yak. 400-380) 

Önceki iki seriye (a, b) ait staterler gerek müzeler-

de gerekse kataloglarda fazla bulunmadığından, bunla-

rın fazla darbedilmediği anlaşılmaktadır. Fakat~ se

risinden elimizde çok sayıda örnek vardır. Güreşçiler 

çeşitli mücadele pozisyonlarında gösterilmişlerdir. Fa

kat en çok görülen pozisyon 6üreşçilerden birinin her 

iki eliyle rakibinin kolundan ya da bileğinden tutma

sıdır (pozisyon ı ve j). En az rastlanan ve bir hayli 

ilginç olan pozisyon ise güreşçilerden birinin, dizin

den bükülü olarak yukarı kaldırdığı dizi ile rakibinin 

bacağına yüklenmesidir (pozisyon p). Bu örnekte( res. 14 ) 

her iki güreşçi de 4/J profilden 

resmedilmiştir. Çok nadir rastla

nan bu pozisyon her halde az sa

yıda ve belki de tek bir ön yüz 

kalıbı ile darbedilmiş, ba&ka ka-

lıplar kullanılmamı~tı. Çünkü, 
Res. 14 

dört ayrı katalogda150 yer alan ön yüz tiplerinin aynı 

kalıptan çıkmış olması dikkat çekicidir. 

Ayrıca, her iki güreşçinin, eller göğüsleri hizasın

da mücadele öncesinde gösterilmeleri de kayda degerdir 

(pozisyon n). 

Bu serideki güreşçiler ilk iki seriye (a, b) göre 

daha atletik yapılıdırlar. özenli bir işçilik görülü,r. 
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Arka yUzdaki sapancı artık daha uzun boylu resmedilmeye 

başlanm.ıştır151 • Fakat bu seride sapancıda fa.rkedilen en 

büyük değişme bacaklarının duruşundadır. Sol ba~ak artık, 

dizden bükülü değil, gözle görülür bir şekilde düz ;cesmedil

meye başlanmıştır. Khitonunun eteği de genellikle daha kı

sa, adeta kalçasının üzerindedir ve ön tarafı yırtmaçlı

dır. Dolayısıyla~ ve b serileriyle aralarında belirgin 

bir ayrılık vardır. Fakat guadratum incusum derinliğinden 

biraz kaybetmesine rağmen, halen devam etmektedir. 

d) Seri d (İ.Ö. yak. 380/75-320) . 

Bu seri altında topladığımız staterlerin ön yüzünde 

güreşçilerin arasında, dizleri hlzasında, harfler bulun

maktadır152 ( Tablo : 5 ) • Fakat· öyle anlaşılıyor ki se

rinin ilk örneklerinde arka yüzde tek bir harf yer almak

taydı 153. Bazen bir fakat daha çok iki olan harfler ola

sılıkla sikke darbından sorumlu magistratlara aittı154 • 

Nadir olmakla beraber bu harfler (ya da harf) arka yüzde 

de yer alıyordu ( Tablo : 6 ) • 

c. Brixhe155 , bizim.yaptığımız gibi benzer bir tablo 

yapmaya çalışmıştır; fakat :hem-eksikler hem de yanlış

lıklar vardır. Örneğin onun tablosunda YA görülmektedir156 • 

Fakat bu harfler Imhoof-Bl.u.mer'in157 yayınından yanlış-o
larak alınmıştır, dolayısıyla mevcut değlldir. Doğrusu 

VMA olmalıydı 158 •. Bu haliyle de bizim c serisind.e yer a

lan staterlerin arasında verilmelidir, çünkü daha erken 

bir darptır. 
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159 160 161 162 163 164 

A A" AE AF AK AM 
165 166 167 Tl6E 169 170 

1\\/\ A"L A AA AQ> BA 
{:=A-tT) (-= A+AJrT) 

171 172 173 174 175 176 

B\ B/\ L <P FA F\-\ F\ 

177 178 179 180 181 182 

Fk- FV\ llA ~r .6.1\ ~<r 
183 184 185 186 187 188 

E.2. \O ~F ~\ K\ı\ NA 

189 1901) 191 182 193 194 

Mç:: ME M/\ tAF ·n no 
.L'.::J'.] J.'.::}b l.'.::}'( l.'.::}d .l'.::}'.::} 

~A 2.K· ı\ı\ <pK cpo 

Tablo : 5 

04 

F Fk K M 

on cp 
Tablo : 6 
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Staterin ön yüzünde yer.alan bu harfler ya tek bir 

magistratiıı adının ya da iki ayrı magistratın adlarının 

ilk harflerine işaret ediyordu. Bazı harflerin bazı. sta

terlerde sırasının değişmesi, yani bir örnekte önce A 

sonra E yer alıyorsa ( AE 

E sonra A 'nın ( EA 

), bir başka örnekte önce 

) yer aLcası, eğer tesadüfi 

değilse magistratların adlarının önceliğine bir eşitlik 

getirmek.amacıyla olmalıydı. Bu şekilde altı örnek var-

dır ( tablo : 7 ) • 

AM - MA AE - EA FA - AF 

KF - FK rfF .... Fi,\ IIO - OII 

Tablo : 7 

Nadir de olsa bazı staterlerin ön yüzündeki harflerin 

sırasının degiştirilerek bu kez aynı staterin arka yüzün

de yer alması ilginçtir207 • 

Harfler aEasında en ilginç ve açıklanması zor olanı 

ise rro 'dur. Çünkü bu harfler III. 6rubun hem _g._, hem 

de ~ serisinde karşımıza çıkmaktadır. Her iki serideki 

sapancıların tasviri, daha önce de belirttiğimiz gibi 

(s. 44 ) birbirinden çok farklıdır; gerçekte tüm ar

ka yüz farklı bir karakterdedir(~ serisinde, önceki ka

re noktalı bordür, yuvarlak noktalı bordüre dönüşmüştür). 

Dolayısıyla aralarındaki za.~an farkının çok olması gere

magistrat adı/adlarına işaret ediyorsa, 
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aynı kişi/kişilerin bu kadar uzun süre görevde kalmala-

rl. düşündürücüdür. Eğer arka yilzdeki bu değişikliğe kısa 

sürede gerçekleşen bir reform gözüyle baksak bile bu iki 

seriden çok daha sonraları tedavülde bulundukları aşikar 

olan bronz darplar üzerindeki ITO ~ ların ( s. 70 ) açıklan-

kt ... t· •• 208 
ması gerçe en guç ur • 

Bu seri staterlerin ön yüzlerinde dikkati çeken başlı~ 

ca özellik güreşçilerin pozisyonudur. Güreşçilerden biri 

her iki eliyle diğerinin bir kolundan tutarken, diğeri e

liyle rakibinin bileğinden tutmaktadır (pozisyon ı). Do

layısıyla artık güreşçilerin mücadelesi tek bir pozisyon

la karakterize (sembolize) edilmektedir. Arka yüzdeki sa

pancıda önceleri pek bir değişiklik yoktur. Fakat guadra

tum incusum ilk örneklerde kaybolmaya yüz tutmuş ve gide

rek tamamen ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla bu serinin 

büyük ço6unluğunda arka yüzde quadratum incusum yerine yi

ne kare, noktalı bir bordür (çerçeve) yer almaktadır, in

cus kaybolmuştur. Bu durumun, İ.Ö. J60'dan bir süre sonra 

darphanenin faaliyetine ara vermesi ve İ,Ö. J. yüzyıl ba

şından sonra yeniden devam etmesinden sonra meydana gel

diği düşünülmektedir209 • 

Bu serinin son örnekleri kontermarksızdır. Dolayı

sıyla İ.J. JISO'dan sonra darbedilmişlerdir. Serinin 

AK" ,AK ,L~, FK, t.P, IO·, KF , KI, M&, no., Tı,\ , 1K 
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harfleri taşıyan staterleri kontermarklıdır. Dolayısıy

la i.ö. J60'dan önce da.rbedilmişlerdir. Fakat geriye ka

lanlardan hangilerinin İ.Ö. 360'dan sonra darbedildiği 

ni söylememiz güçtür. Çünkü bu tarihten önce darbediL~iş 

olup ta kontermarklanmamış örnekler de vardır. Bunun 

dışında Karaman definesinde KP 
210 , FK' 211 , 6.P 

212 

harfleri olan staterler bulunduğuna göre bunları da 

yukarıdakilerle birlikte s~rinin İ.Ö. 360 öncesi darpları 

ol~rak kabul edebiliriz. 

e) Seri e (İ~Ö. yak. 320-200) 

Serinin geç örneklerinde sapancı artık daha deği

şik resmedilmeye başlanmıştır. Daha önce iki ayağı a

çık vaziyette ve oldu:tça sabit duran sapancının sol ba

c1;3.ğı bundan böyle taşıyıcı bacaktır; geride bıraktığı 

sağ ayağının topuğunu da ha

fifçe yerden yükseltmiştir. 

Vücut bütünüyle, atmak üze

re gerdiği sapanının hareke

tine uygun olarak esnektir; 

dolayısıyla estetiktir213 

(res. 15 ). Fakat ön yüz- Res. 15 

deki güreşçilerin işlenişi arka yüzle ters orantılıdır. 

Bu kez güreşçilerin daha özensiz resmedildiği göze çarp

maktadır. 

Arka yüzde daimi sembol olan insan bacağı şeklindeki 

triskeles artık daha nadir görülür. Kadukeos214 , lir215, 
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yıldız rozet216 , kartaı217 , çelenk218 , at protomu219 ve 

çoğunlukla lobut220 gibi semboller bulunur (lev. IV,1-6). 

Bu seride de güreşçilerin arasındaki harfler devam 

etmektedir ( tablo : 8 ) , keza arr.a yüzdeki harf ve monog

ra.mlarda da bazı yeni çeşitler görülmektedir ( tablo : 9 ) • 

221 222 223 224 

E K KO MO 

,225 226 227 228 
,ITO TE -\: * veya 
IIQ 

Tablo : 8 

229 230 231 232 233 

FE K KE ~ o . 

234 235 23 237 
y e ~ 

Tablo • 9 . 

Arka yüzde yer alan EI:TFEtı.IIYE lejandının sonun-

daki E , bu seri staterlerde çok az karşımıza çıkmakta-

dır; çoğu kez eksik bırakılmıştır. Bazı örneklerde ise A 

dan sonra çift değil, tek I vardır ( EETFEL\IY. 

Arka yüzdeki sahneyi çevreleyen kare bordür nadir görül

mektedir; artık yerini yuvarlak bordüre bırakmıştır. A

ğırlık da giderek düşmüştür. Bu son darpların ağırlığı, 
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birkaç parça dışında, 10.60 6r.'ın altındadır. Bu da or

talama ağırlıgın al tında bir rakamdır . ( bkz. s. 66/67). 
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J. Semboller 

III. grup staterlerin üzerinde yer alan senibo.llerin 

hepsi arka yüzdedir. Ön yüzde yalnızca. "sarmaşık yaprağı" 

.. ··ım kt d. 239 Ark .. d t· 1 k .. ··1 goru e e ır· · • a yuz e yan ıp o ara goru en sem-

boller şunlardır: 

240 
Athena (kalkan ve mızraklı, ayakta) 

241 
Sapan sadağı · 

Sapan-taşı 
242 

Herıne· 
243 

244 
Kartaı· 

245 
Eros (genç) 

246 
At protomu· 

247 
Lobut ·· 

248 
Çelenk 

. 249 
Yıldız rozet· · · 

250 
Lir 

251 
Kadukeos~ 

252 
Frig miğferi" · 

253 
Olcay ve M~rkholm , Aspendos staterlerinden kartal 

sembolü olan darpları Poda1iade.Cinesinin en son tarihli 

staterleri olarak vermişlerdir(lev.III, 4-7). 

Yukarıdaki sembollerden son yedi tanesi serinin geç 

örneklerinde görülür. Özellikle at protomu ve lobut çok 
254 

kullanılan sembollerdendir. Imhoof-Blumer ·, yan figür 
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olarak at protomu taşıyan staterlerin lobutlu olanlardan 

daha özenli işçilik gösterdiğine ve çoğu kez de kalıp 

kaymasına maruz kaldıklarına dikkati çekmektedir. 
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4. İki lejand: BA : FE / BAAYE:: .ve ' . EAYWA MENETYE 

- BA ·: FE 

Aspendos'un Grup III/Seri ~ 'de yar alan staterlerin

den bazılarının arka yüzünde BA:F.E 255 veya BA AYE 256 

lejandları görülUr. BA , Imhoof-Blumer257 tarafından 

Aspendos•un en önemli magistratının Unvanı olarak, yani 

şeklinde yorumlanmıştır. ]'akat BA 'nın 

başka staterlerlarin ön yüzünde başlıbaşına görülmesi bu. 

görüşe pek destek sağlarnarnaktadır258 • Zira başlıbaşına gö-

rülen BA 'dan, yani (3aoLA.EUG 

yoktur. Tek başına bir ~acrL)..e:uç; 

'dan sonra bir isim 

sözcüğünün ya da ünva-

nının bir anlamı yoktur. Ayrıca, Aspeudos yazıtından da 

biliyoruz ki Aspendos'da baş magistrat basileos değil, 

"demiurgos" idi259 • Brixhe260 , BA AYE ve BA: FE 'nin 

eponym bir demiurgos olan magistratın adının ve kariye

rinin ilk harflerine işaret edebileceğini söylemektedir. 

Yani, Ba{}..uc) Aucr{dôpu); Ba(AUG) Fe:(XLôdµu)~
61 

Fakat bizce bu varsayım, sikke kalıpçısının hatalı yazı

~ından dolayı, doğru değildir. Arka yüzdeki BA AYE le-

jantlı birleşik okunmalıdır; BA ve AYE ·. ayrı ayrı ele 

alınmamalıdır. Sikke kalıpçısının iki harf grubu arasında 

biraz boşluk bırakmış olması bir hatadan kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla tek bir BAAYE adı söz konusudur. Üstelik 

BaAoG yalnızca Aspendos 'a atfedilen bir isimdir262 • 

Bu görüşümüzü destekleyecek bir stater H.D. Rauch Auktion' 

un da mevcuttur263 • Buradaki stater üzerinde yukarıdan a-

şağıya doğru yazı.lmış BAAYE : FE+ lejandı vardır. So-

nuç olarak BA •nın ne Imhoof-Blumer' in önerdiği gibi 
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'a işaret ettiğine ne de Brixhe'in önerdiği 

gibi BA ve AYE 'un ayrı ayrı isimlerin ilk harfle-

rine işaret ettiğine katılmadığımızı; yukarıda sözünü 

ettiğimiz stater üzerindeki lejandın bu konuya kesin bir 

açıklık getirdi6ini ve böylece BaAuc 'un tek bir ma-

gistrat adını gösterdiğini söyleyebiliriz. FE için şu 

an birşeyler söylemek erken olabilir, fakat Brixhe'in 

önerdiği FE(XLôaµu) 

mektedir. 

şimdilik kabul edilebilir görün-

- EA.YWAMENETYE 

Grup III/Seri d 'deki bazı staterlerin ön yüzünde, 

zemin Ç".i.zgisinin altında (kesimde) yer alan ve üç var

yantı olan bir lejand oldukça ilginçtir: 

ı. EAYWAMENETYE 264 (res. 16 ) 

2. MENETYEEAYWA 265 

3. MENETYEEAY~A 266 

Bu lejandın açıklanması için çeşitli yorumlar ya-

pılmış tır. EAYWA 'nın fiil ~larak çeşitli açıklamaları 

mümkün olduğundan EAY<»A 'daki ~ 'nin, w 'nin hatalı 

bir yazılışından kaynaklandığı düşünülmektedir267 .Lejand 

hala karmaşık bir problem olarak 

karşımızda durmaktadır. C. Bri.xhe268 

şimdiye degin bu·lejand üzerine ya

pılan hipotezleri son olarak göz

den geçirmiş, fakat o da yeni bir 

yorum getiremeyeceiğini ifade et- Res. 16 

miştir. Lejand üzerine yapılan yorumlar şunlardır: 
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Froehner'e269 göre lejand sikke kalıbını hazırlayan 
ustanın imzasıydı. Dolayısıyla, MEve:ı:uç;; ·e: (y) Aml.ia. 

"Ben, Menetus, kazıdım." şeklinde okunmalıydı270 • 

T B 271 . . .ı.-ı ,1, • • •• .L"\ , • erg · ıse c:.l\ou~a. 'nın kokunun ~l\,uoo , 

fiili (kıvrılmak, 

. bükülmek) olduğunu, böylece •E;tulJ,ıa.ç;; 'ın "kendi 

kendine kıvrılan, toparlanan" anlamına geldigini öne 

sürmüştür. Me:'\ıe:ı;oç; ise "direnen, sebatkarn anla-

mındaydı. Böylece Berg, ön yüz tipi olan güreşçilerin, 

ünlü bir heykel grubunun reprodüksiyonu olduğunu, 

ve Me:ve:ı:oç;; 'un da yalnızca iki güreşçinin 

adları olması gerektiğini düşünmüştür. ~~~~~oç;; 

(=sarsılmaz) ve (=kıvrılan, sıyrılıp, 

çıkan) iki güreşçinin adlarıydı. 

R. Meister272 , Pamphylialının tanımlayıcı artikele 

pek aldırmadığını, dolayısıyla. ot Meve:ı:oç;; 'un 

Aspendos'ta Mtveı:ug olabileceğini söylemektedir: 

•"Menes'in oğulları 

kazıdı". 

E. Babelon273 , EAYWA 'nın yenmek, galip gelmek 

anlamına gelen bir Pamphylia fiili olabileceğini söyle-

mektedir. Yani, Me:ve:ı:uç;; e:7'.ulJ,ıa. =".Menetus yendi". 

Son alarak, A. Scherer274, EAYWA 'nın ·E}ı.uaaa 

şeklinde okunabileceğini söylemiştir: "Menes'in kı2:ı 

Elussa". Elussa, sikke darbından sorumlu bir magistra

tın adı oluyordu275. 
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c. Brixhe'in dediği gibi bu açıklamalara bir yeni

sini eklemek gerçekten çok güçtür. Bu nedenle şimdiye 

değin en fazla kabul edilen varsayımın Meister'inki ol

dtığunu belirteL·ek, bu konunun ancak yeni ve ipucu vere

bilecek örneklerin bulunmasıyla tekrardan ele alınabile

ceğini söyleyebiliriz. 
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5. Metroloji 

III. grup staterlerin ortalama ağırlığı 10.80-10.99 gr. 

arasındadır (Tablo:10 ) 276 • Frekans tablosunda ağırlıkların 
yoğunlaştığı ya da sayıca en fazla ağırlığın bulunduğu fre

kans sütunu ise 10.90-10.99 gr.'dır. 11.00 gr.'ın üstünde 

ve 10.00 gr.'ın altında çok az sayıda stater vardır. En u-

zun frekans sütunundaki (10.90-10.99) toplam 216 adet ağır

lığın ortalaması 10.935 gr. 'ı vermektedir. Olcay ve Morkholm277 

Podalia definesindeki sikkelerden yola çıkarak Aspendos sta

ter.inin gerçek agırlıgı için 10.92 gr.'ı önermektedirler. 

Fakat bizce bu yalnızca definedeki staterlerin ortalama ağır

lığı için bir fikir . verebilir. Çünkü s~rçek ağırlık hesap

lanırken sikkelerin tedavülde kaldıkları süre içindeki yıp-

. ranma payları ve dolayısıyla ağırlıklarından kaybetme yüzde

leri göz önüne alınmamıştır. Olcay ve M~rkholm'a göre Aspen

dos stateri ve alt birimlerinin ağırlıkları şöyledir: 

Stater (Çift siglos) 10.92 

Yarım stater (Siglos) 5.46 

Tetrobol J.64 

Diobol 1.82 

Obol 0.91 

NC XI (1971), s.22'den. 

III. grubun son emisyonlarında, ki bunlar Hi11278 tara

fından "later or barbarous imitations" olarak adlandırılır

lar, ağırlık genellikle 10.60 gr.'ın altındadır. Demekki "gü-
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reşçi 11 staterleri, kentte başgösteren ekonomik kriz nede

niyle olsa gerek, artık yerini özensiz ve kalitesiz darp

lara bırakmış ve ağırlık da buna paralel olarak düşmüştür. 

Bundan böyle sikke darbı bronzlarla sürdürülmeye başlan

mıştır; ta ki İ.Ö. 2. yüzyılın ilk çeyreğinde gümüş·tet

radrahmilerin darbına başlanıncaya degin. Nitekim bu tet

radrabmiler de ancak 30 yıl kadar devam edebilmiş ve Aspen

dos gümüş darbını tamamen kesmiştir. 
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9.90-9.99 x · 

9.80-9.89 XX 

9.70-9.79 XX. 

9.60-9.69 X 

9.50-9.59 XXX 

T0PLAivl: 

Tablo : ıo. III. Grup Staterlerirı Agırlık ;.rablosu. 

1 
1 

20 

216 

200 

50 
22 
24 
15 
10 

8 

5 
4 
J; 
2 

a 
1 

3 

585 

O'ı 
CD 
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6. Kronoloji 

II. grup yarım staterlerin darbının kesilmesini İ.ö. 

390/85 olarak vermiştik(s. 37 ). III. grup staterlerin 

darp başlangıcını ise bu tarihten itibaren başlatmak 

doğru olmayacaktır. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gi-

bi (s. 37 ) Fôdalia definesinde (g.t. İ.Ö.375/0) II.ve 

III. grup staterleri birarada yer alıyordu. Her iki gru

bun aynı defineyi oluşturması,bunların İ.Ö. 5. yüzyıl 

sonlarında veya 4. yüzyıl başlarında bir yerde, tedavül-

de bulundukları süre açısı'iıdan, çakıştığını göstermekte

dir. II. ve III. grup staterlerin yaklaşık 25-30 yıl ka

dar birlikte tedavtilde kaldıklarını varsayarsak, II. gru

bun tedavülden kalktığı İ.Ö. 390/85 tarihinden bu kadnr 

süre geri gittiğimizde İ.Ö. yak. 420 tarihine ulaşırız ki 

bu tarih olasılıkla III. grup staterlerin darbına geçil

diği tarihtir~79 • Bu staterlerin kalitesi İ.Ö. 3. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren bozulmaya başlayacak ve buna 

paralel olarak da ağırlık düşecektir. Nitekim bir süre son

ra yerini ufak bronz darplara bırakacaktır. 
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. D. Grup IV: Otonom Bronzlar (İ.Ö. yak.4. yüzyıl 
sonu .:..1. yüzyıl) 

Aspendos, İ.Ö. 4. yüzyıl sönlarında (olasılıkla 

320/10 civarında) bronz sikke darbetmeye başlamış ve 

bu otonom sikkeleri imparatorluk dönemine değin (İ.Ö. 

1. yüzyıl sürmüştür. Kentin bronz darpları aşağıda 

6österilmiştir280 ( lev. V, 1-15 ) : 

Seri a) Öy.: At protomu 

Ay.: Sapan, her iki yanda harfler281 : 

286 tı.-M 28~ E-S 28/ F-A 284
1 

K-K 285 
1 

287 288 289 290 291 
M-(J) ' 

29'2 (Lev.V,1-5) 
o-e ,n-H ,n-F ,(J)-M ;T-F ,e-o 

' 293 294 295 
K-A ,nE-IlE , ACTIEN - AION 

Seri b) Öy.: Athena başı, sorguçlu Attika miğferli 

(Lev.V,6-7) Ay.: Sapancı, kısa khitonlu, her iki yanda 

harfler· : A - Jö\ 296veya o ...; e 297 

Seri c) Öy.: Yuvarlak kalkan, üzerinde tö\ ; nok. 

(Lev.v, 8) bor. 

Ay.: Athena başı, sorguçlu Attika miğfer11298 

Seri d) Öy.: Yuvarlak kalkan, üzerinde [öl , nok. bor. 

(~ev.V,9-10) Ay.: İnsan bacaklı triskeles, nok. bor. 299 • 



Seri e) 

(Lev~V, 11) 

Seri f) 

Seri g) 

Seri h) 

Seri ı) 

(Lev. V, 12) 

Seri i) 
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Öy. : Gorgo başı 

Ay.: Kadukeos, her iki yanda harfler: 
300 301 302 303 

F~A ,O-E ,o-e i E-K 

Öy.: Yıldız 

Ay.: Lobut, her iki yanda harfler 

bazen harf yoktur305. 

Öy.: Yuvarlak kalkan, üzerinde AE 

Ay.: Kadukeos, her iki yanda A-E 

Öy. : Tanrıça başı, örtülü sağa 

Ay.: Çiçek, her iki yanda 
J07 

F-A 

304 
: A-E 

306 

Öy.: Yuvarlak kalkan, üzerinde yıldız 

rozet, nok. bor. ile çevrili. 

Ay.: Kadukeos, kanatlı, A-C nok.bor. 308 

Öy.: At koşuyor, sağa veya sola, atın 
' 

(Lev.v, IJ-14) 
yukarısında boşlukta ay ve yıldız 

gibi semboller. 

Seri j) 

(Lev.v, 15) 

309 
Ay • .ı Sapancı, kısa khitonlu, A-E veya 

JlO 
A-C 

Öy.: At, koşuyor 
Jll 

Ay.: Hopli t A-C 
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ınıı312 , Athena başının Selge'de daha çok kullanılan. 

bir tip olduğundan hareket ederek b serisinin (At-
- ' ~ -

hena başı/ sapancı) Aspend,os' tan ziyade, s·eıge 'ye ait 

olabileceğini söylemflktedir. Nitekim bunlar BMCLycia' 

da Selge'de gösterilmişlerdir313 • Imhoof-.Hlumer314 ise 

bu sikkelerin Aspendos'a ait olduklarını söylemektedir. 

SNGCop.'daki ön yüzde at protomu, arka yüzde sapancı-

nın yer aldıgı bronz bir Aspendos sikkesinin arka yü

zünde o ve e harfleri bulunmaktadır315 • Bu harflerin 

kentin magistrat ya da magistratlarına ait olduğu göz 

önüne alındığında her iki sikkenin de (Athena başı/sapan

cı : o-e ve at protomu/sapancı : o-e ) ancak o magis

tratın görevli olduğu tek bir kente ait olması gerek

tiği sonucuna varılabilir. Dolayısıyla, ~t protamu/sa

pancı sikkelerinin Aspendos'a ait olduğunda kuşku bu

lunmadığına·göre, bu sikkelerin üzerinde görülen o ve 

e harflerini taşıyan Athena başı/sapancı sikkeleri 

de Aspendos'a ait olmalıdır316 • 
Hans v. Aulock317 , bizimi serisi olarak verdiği

miz ön yüzde yuvarlak kalkan ve üzerinde rol •nun yer 

aldığı, arka yüzde ise insan bacaklı triskeles'in bulun

duğu sikkeleri Selge'de göstermiştir. Fakat bu sikkeler 

Aspendos'a ait olmalıdırlar. Bunun için iki neden vardır: 

Birincisi, sikkelerin ön yüzünde yer alan Jöl , yine ay

nı dönemde darbedilmiş geç dönem Aspendos staterlerinin 

üzerinde zaten yer almaktadır. Dolayısıyla ıo\ Aspendos'a 
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aittir. İkincisi, arka yüzde yer alan insan bacaklı triske-
. . 

les Aspendos darplarının başlangıcından itibaren (İ.Ö.5. 

yüzyıl ikinci yarısı) lcentin -. '~ • degişmez sembolüdür. Aynı 

triskeles Selge ataterlerinde ya da bronzlarında da bazen 

görülmektedir. E1akat hiçbir zaman arka yüz · tipi olarak kul

lanılmamıştır, yalnızca esas arka yüz tipinin yanında yer 

almıştır. Sonuç olarak, yuvarlak kalkan: rol /insan bacaklı 

triskeles (d serisi) bronzları Aspendos'a aittir 318 • 
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E. Grup V: Posthumus İskender Tetradrahmileri 

(İ.ö.210/09-180/79) 

Büyük İskender'in İ.Ö. 323'te ölümünden sonra, 

başka yerlerde olduğu gibi, Pamphylia bölgesinde de 

onun adına ve onun tipleriyle Attika ayarında tetra

drahmiler darbedilmiştir319 • İskender'in ölümünden 

sonra darbedilen bu tetradrahnıiler nümismatik litera

türünde "pösthumus İskender tetradrahmileri" olarak 

geçerler. Bunların sayısı, Sillyon dışında kabarıktır. 

özellikle Aspendos ve Perge (Phaselis de dahil olmak 

üzere) çok sayıda tetradrahmi darbetmişlerdir. Aspendos'

un tetradrahmilerinin üzerinde kentin adının ilk iki 

harfi ( AE ) bulundu6undan teşhisi kolaydır; fakat 

Perge tetradrahmilerinde kente ait herhangi bir belir

leyici harf ya da işaret bulunmadığından bunların teş

hisi zordur. Ancak H. Seyrig'in320 çalışması sayesinde 

Perge tetradrahmilerini artık tanıyabiliyoruz. 

Aspendos, İ.Ö. J. yüzyıl sonlarında İskender tetra

drahmileri darbetmeye başlamış ve bunu İ.Ö. 2. yüzyıl 

başlarına değin sürdürmüştür. 

Öy. : Herakles başı, sağa, başında arslan postu, 

baş bazen nok. bor. ile çevrelenmiştir. 

Ay.: Zeus, arkalıksız tahtta oturuyor, sola, sağ 

elinde kartal, sol eli asada ; solda AE ve 
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A 'dan AA 'ya kadar tarihler. Lejand, yukarıdan 

aşağıya: AAE8ANAPOY (res.17 ) . 

Res. 17 
Kentin darbettiği İskender tetradrahmilerinin ön yü-

zünde başında arslan postu olan genç Herakles başı, arka 

yüzde ise tahtta oturan Zeus vardır. Kentin darp işareti 

olan At sikkenin arka yüzünde sol boşlukta yer almakta

dır. Yine sol tarafta olmak üzere A 'da."'1 (1) AA 'ya (Jl) 

kadar tarihler.vardır321 • Bazı örneklerde sembol olarak 

bir sapan görülmektedir. Arka yüzde yer alan lejand ise 

ME8ANAPOY 'dur. Arka yüzde tahtta oturan Zeus 

daima sola doğrudur322 • Bacaklarının üzerinde himation var

dır. Sağ elinde bir kartal tutmaktadır: bu yüzden tip 

ô.e:ı;oq:ıopo_t: = aetophoros (kartal taşıyıcı) Unvanını 

taşır. Bazen Zeus Olympios olarak da anılan323 tipin ger

çekte Pheidias•ın ünlü heykeli ile arasında farklılıklar 

vardır. Bu yüzden Zeus Olympios'tan ziyade, Zeus Lykaios'u 

324 andırır. A.B. Cook , Arkadia sikkelerinde görülen Zeus 

Lykaios ile Phe':i.dias'ın ünlü Zeus Olmypia heykeli ve İs

kender sikkelerindeki Zeus arasındaki farklılıkları ve 

benzerlikleri ortaya koymuştur. Cook'un verdiği tablo 

şöyledir ( tablo : ıı ) : 



Arkadia Sikkelerinde Phidias'ın heykeli 

Sağ elde kartal Sa.ğ elde Nike 

Sol eldeki asa yüksek Sol eldeki asa alçak 

.uag ayak, soldakinden Sol ayak, sağdakinden 

daha önde daha önde 

Himation yalnızca bel- Himation aynı zamanda 

den aşağısını örter. sol kolu da örter. 

Önceleri tahtın arka- Tahtın yüksek arka-

lığı yoktur. lıgı vardır. 

Tablo: 11 

İskender sikkelerinde 

Sağ elde kartal 

Sol eldeki asa yüksek 

Sağ ayak, soldakinden 

daha önde 

Himation yalnızca bel-

den aşağısını örter. 

Önceleri tuhtın ar-

kalıgı yoktur. 

-..;ı 
(J\ 
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Görüldügü gibi, Phidias'ın ünlü Zeus nıympios heykeli 

ile İskender sikkelerindeki Zeus arasındaki fark belir

gindirı daha çok Arkadia sikkelerindeki Zeus Lykaios ile 
325 

benzerlik ~dsterir. Cook , İskender'in neden bu tipi 

seçtiğine bir yanıt bulamaz. Fakat daha sonra, Phidias'ın 

heykelinden etkilenme başlayacak, İskender adına ve onun 

tipleriyle da_rbedilen sikkelerde Zeus'un sağ ayağı değil, 

sol ayağı önde gösterilecek ve tah.t bazen yüksek arkalıklı 

olarak da resmedilecektir
326

• Nitekim Aspendos sikkelerin

de tıpkı Zeus Olympios heykelinde olduğu gibi, leus'un sol 

ayağı önde gösterilmiştir; fakat tahtın arkalığı yoktur. 

Ayrıca Zeus'un nikephoros yerine aetophoros olarak betim

lenmesi de onu Zeus Olympios'dan ayıran en büyük özellik

tir. 

Önceleri,İskender tipli ve onun adına darbedilen bu 

tetradrahmiler Mionnet'de Filistin'deki Askalon'a atfe

dilmişlerdi327. Fakat Müller 328 , bu tetradrahmilerin 

Aspendos'a ait olduğunu belirlemiştir. Müller, bunların 

yapım tekniğinin Asia'nın doğu ülkelerinde darbedilmiş 

İskender tetradra.bmilerinden farklı olduğunu, fakat Kü

çük Asia'nın sikkelerine benzediğine dikkati çeker. Ay-

rıca, Af: harflerini taşıyan ve Askalon'a atfedilen bu 

tetradrahmilerin .B'enike veya .l!'ilistin sikkelerinde bu

lunmayan, fakat K. Asia'nın diğer tetradrahmilerinde de 

karşımıza çıkan K. Asia kentleri veya Seleukos Krallığı

na ait kontermarklar taşıdıklarını da tespit etmiştir. 
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Aspendos'un darbettiği İskender tetradrahnıilerinin 

hangi dönemi kapsadıgını belirlemek.için tetradrabmilerin 

üzerindeki tarihlerden yola çıkmak gerekmektedir. Bu ta

rihler ise kentin içinde bulunduğu bölgenin arasıyla il

gili olduklarından, eranın saptanması ve kesinleştirilmesi 

ilk adım olmalıdır. 

Pamphylia erası ve tetradralımilerin başlangıcı ile 

ilgili görüşleri şu şekilde sıralayabiliriz : 

Geleneksel dü.;ıünce Pamphylia erasının Magnesia sa

vaşı (İ.Ö.190) ve sonrasında imzalanan Apameia barışı 
. .. . . 329 

(I.O. 188) ile başladığıdır • Bu nedenle birçok bi-

lim adamı tetradrahnıilerin üzerindeki tarihlertlen ilkini 

(A), İ.Ö. 189/88'den itibaren başlatmış ve dolayısıyla 

tetradrahmilerin darp tarihi İ.Ö. 189/88 olarak karşı-
330 

mıza çıkmıştır • 

331 
D.H. Cox , tetradrahmilerin başlangıç tarihini ve 

dolayısıyla eranın başlamasını İ.ü. 229/28 olarak vere

rek, geleneksel tarihi değiştirme girişiminde bulunan 

ilk kişidir. Cox 
332 

, Phrygia 4 daki Gordion' da bulunan bir 

define nedeniyle bu ilk revizyonu yapma gereğini duymuş

tur. Çünkü tetradrahmilerin üzerinde bulunan Seleukos 

( 333 . .. / 
kontermarkları çapa) bunların I.O. 189 88'den daha 

önce tedavülde olduklarını gösteriyordu. Dolayısıyla Cox, 

Pamphylia erasının İ.Ö. 229/28 yılında başladığını ortaya 

koymuştu. O yıl Attalos I, Antiokhos .Hieraks üzerinde ke~ 

sin bir zafer kaza..'1.IIlış ve kuzeybatı K. Asia'yı kontrol 
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altına almıştı. Bu olay, Cox'a göre, Pamphylia'da bir eranın 

başlaması için.yeterli derecede önemliydi. Fakat kuzeybatı 

Anadolu'da (Mysia ve Troas dolaylarında) meydana gelen bu 

olayların Pamphylia'yı etkilemesi ve orada bir eranın oluş

turulması ilk etapta uzak 6ibi görünmektedir. Fakat Cox, 

tetradrahmilerin kuzeybatı K. Asia'da darbına başlanır baş

lanmaz Pamplıylia'da da benimsenmesi ve darbına geçilmesinin 

Attalos I'in ölümüne ve Pamphylia kıyı kentlerinin Antiokhos 

III tarafından ele geçirilmesine bağlamaktadır. 
334 

Aynı konu daha sonra H. Seyrig tarafından ele alınmış-

tır. Seyrig, 924 tetradarhmiyi inceleyerek bir sonuca ve.r:

maya çalışmıştır. İncelediği tetradrahmilerin J65'i Aspendos; 

J45'i Perge; 205'i Phaselis J 9'u ise Sillyon'a aittir. 

"ardığı sonuca göre Aspendos, Perge, Phaselis ve Sillyon e

ralarının doğuşu hemen hemen aynı tarihlere, yani İ.Ö. 221/ 

20'ye rastlıyordu. Bu Ptolemaios III'ün ölüm tarihi idi. 

Seyrig, bu araların tarihini kesinleştirmek için Suriye ve 

K. Asia'da ele geçen definelerde bulunan sikkelere başvur-
335 

muş , ve yıl 1 'in İ.Ö.221/20'ye ; yıl Jl'in İ.Ö.191/90' 

a denk geldiği sonucuna varmıştır. Yani Seyrig, Cox'un 

kronolojisini 9 yıl daha ileriye götürmüştür. Seyrig'e 

göre Cox'un İ.Ö. 229/28 yılı için verdiği olaylar bir era-
J.36 

nın oluşturulması için zayıf kalmaktadır • 

c. Boehringer ise Cox ve Seyrig'in aksine, tek bir 

Pamphylia erası bulunmadığını, bölgedeki kentlerin ayrı ay-

rı eraları olduğunu ortaya atmıştır. Ona göre, Perge İ.Ö. 

219/lS'de, Phaselis İ.Ö. 218/17'de, Aspendos ise İ.Ö. 210/09' 
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da tetradrahmi darbına başlamıştı. Boehringer}Js'eyrig'in 

verilerinden de yararlanarak, yaklaşık İ.Ö. 205 ve 190/88 

tarihleri arasında gömülen definelerdeki Perge tetradrahmi

lerinin Aspendos~unkilere göre daha erken tarihler taşı

dı6ının farkına varmıştır. İçerisinde Pamphylia kentlerine 

ait tetradrahmiler bulunan Ayaz-inJJB ve Mektepini339 de

finelerinde bu durum açıkça 6örülmektedir. Ayaz-in define

sinde Perge'nin en geç tetradrahmileri 29 ( KB ) yılına 

aittir; Aspendos'unkiler ise en geç 20 ( K ) yılına a

ittir; Mektepini definesinde, .Perge'nirı geç tetradrahmi

leri 29 ( KB ) yılına, Aspendos'un geç tetradrahmileri 

19 ( IS ) yılına tarihlidir. 

Boehringer ayrıca, Pamphylia tetradrahmilerinin çok 

sayıda Seleukos çapası kontermarkı taşımalarından yola 

çıkarak tezini desteklemektedir. Bu kontermarklar olası

lıkla İ.Ö. 170'den biraz önce vurulmuşlardı. Boehringer 

Perge ve Aspendos'un Seleukos çapası kontermarkı taşıyan 

sikkelerinin bir dökümünü yapmıştır (21-29 yılları arası)}40 

bu tablodan görülmektedir ki Aspendos'un kontermarklı sik

keleri Perge;ninkilere göre daha çok sayıdadır (Ek: 8 ). 

1/e bu çok sayıda kontermark Aspendos'un ancak son yılla

rındaki {21-29) tetradrahmilerinde bulunmaktadır. Bu da 

Aspenaos te~radrahmilerinin, Perge'ninkilerden daha geç, 

yani kontermarkın vurulduğu tarihe daha yakın olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla, Boehringer'e 34\öre, defineler 

ve konterwarklar, Aspendos arasının, Perge arasından 10 

yıl daha geç başladı,;ına ya da Aspendos erasının, Perge 
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arasının 10. yılına denk geldiğine işaret etmektedir. 

Boehringer'in verdiği bir başka tabloda Perge'nin, 29 yı

lına kadar fazla olan emisyonunu, 30 ve 31 yıllarında a-
342 

zalttıgı görülmektedir ( Ek : 9 ). 30 ve Jl yılları, 

İ.ô. 190/88 yıllarına denk düşmekteydi ki gerçekten bu 

yıllar .a.omalılar ve Pergamon krallığı ile Antiokhos III 

arasındaki mücadelelere sahne olmuştu. Böylece Perge'nin 

1. yılı i.J. 219/18'e, JJ. yılı İ.J. 187/86'ya denk geli

yordu. Aspendos'un, Perge'nin 10. yılından itibaren tetra

darhmilörinin darbına başladıgı göz önüne alındıgında, As

pendos'un da 1. yılı İ.Ö. 210/09'a, Jl. yılı İ.ô. 180/?g'a 

denk 6e1mektedir. G. Le .i:lider?4Perge tetradrahmilerinin 

üzerinde kentin adına işaret eden harflerin bulunmamasının, 

Boehringer'in kronolojisini doğruladığını söylemektedir. 

Le Rider'e göre, Perge, tetradrahmileri darbeden ilk kent 

olduğuna göre, tetradrahrnilerin üzerine koyduğu tarihleri 

henüz varolmayan diğer komşu kentlerin tetradrahmilerinden 

ayırmaya gerek görmemişti. 

C. Boehringer'e göre 344, Antiokhos III, doğudaki se

feri sırasında bir yarar sağlamak ve kendisine bağlı kılmak 

için İ.Ö. 210/09 yıllarında Aspendos•a ayrıcalıklarını 

vermiştir. Kent de bağımsızlığının göster6esi olarak tet

radrahmilerinin darbıua başlamıştır. Boehringer'in tablo

suna göre Aspendos, t.ö. 183/82'den itibaren tetradrahmi 

darbını önemli ölçüde azaltır ve İ.Ö. ·180/79'da tamamen ke-
345 

ser ( Ek : 9 ) • 

T. Fischer 346, Pamphylia'da ayr~ ayri eralar olma

dığına takat tek bir Pamphylia arasının olduğuna dikkati 

çekmiştir. Fakat eranın başlaması için verdiği tarih İ.ö. 
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190/89 veya 189/88'dir ki bu yine geleneksel tarihe dönüş 

demektir. Fakat sikkelerin üzerindeki kontermarklar dikka

te alınmadığı için bu tarih geçerliliğini zaten kaybet

miştir. Nitekim Fischer de daha sonraki yazılarında bu gö-
347 

rüşünde ısrar etmemiştir • 

Boehringer'in kronolojisi destek bulmaya başlamıştı 
348 

ki bu kez O. ~vl91rkholm, onun hipotezini çürütebilecek bazı 

veriler ortaya koydu ve hipotezinin inandırıcı olmadıgını 

söyledi. M~rkholm, .boehringer'in çalışmasını, kalıp iliş

kilerine dayanmadıgından yeterli derecede saglıklı bulmaz. 

Kalıp.ilişkilerinin önemini vurgule.m.ak için de .American 

Numismatic Society 1 de bulunan 29 yılına ait bir Per6 e tet

radrahmisinin tek bir ön yüz kalıbından, aynı yerde bulu

nan 2 Perge tetradrahmisinin ise 2 ayrı ön yüz kalıbından 

darbedildiklerini gösterir.· M~rkholm ayrıca, Perge ve As

pendos tetradrahmileri arasındaki 9 ya da 10 yıllık farkın 

definelerden yola çıkarak bulunduğunu fakat Boehringer'in 

yararl~ndığı definelerden Southern Asia Minor (IGCH 1426) 

ve Central Asia Minor (IGQH 14ll)'in iyi bilinmediğini ve 

kısa süre sonra kaybolduğunu; Sardes, Lydia definesinin 

(IGCH 1318) ise Perge veAspendos tetradrahmileri açısından 

fakir olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla yalnızca Mektep

ini ve Ayaz-in definelerinden bir sonuca gitmek sakıncalı 

olabilirdi. 
349 

Mıtrkholm , Aspendos tetradrahmileri üzerindeki kon-

termarklarır.ı. fazla oluşunun bunların geç tarihli olmasından 

çok, belki bir ara Suriye'de tedavülde kalmalarından kay

naklanabileceğine de dikkati çekmektedir. 
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Son olarak da .American Numismatic Society'deki 10 yı

lına ait bir Aspendos tetradrahmisinin Perge'nin 14. yı

lına ait birkaç tetradrahmiyle aynı ön yüz kalıbından 

darbedildiklerini gôsterir. Boehringer'e göre Asvendos' 

un 10. yılı İ.Ö. 201/00'e ; Perge'nin 14. yılı ise İ.Ö. 

206/5'e denk geliyordu. Fakat Aspendos tetradrahmisinin 

daha iyi durumda olması, Perge tetradrahmisinden daha ön

ce darbedildigini gösteriyordu. Zira Perge tetradrahmisin

de kalıp bozulması vardı. Dolayısıyla kalıp önce Aspendos' 

ta kullanılmış ve sonra Perge'ye mi geç~işti? 

Sonuç olarak M~rkholm, Seyrig'in kronolojisinin şim

dilik daha sağlıklı olduğuna inandığını söylemiştir. 

Biz ise, M~rkho~'un sözlerini ciddiye almakla be

raber, yine de Boehringer'in tezinin daha kuvvetli oldu

ğuna inanıyor ve Pamphylia bölgesind& tek bir eranın de

ğil, kentlerin ayrı eraları olduğu görüşünü kabul ediyo

ruz 350 • 

Tctradrahmiler ile ilgili metrolojlyi ayrıca verme

yip burada değineceğiz. 

Aspendos'un darbettiği tetradrahmilerin ağırlığı 

ıo.61- ile 17.00 gr. arasında değişmektedir. De~inelerdeki 

toplam 62 tetradrahminin ağırlık tablosu ortalama ağırlı

ğın 16.71-16.90 gr. arasında bir yerde olduğunu göster-

mektedir( Tablo : 12 ) • 



16.00 gr. dan · 

16.00-16.10 

16.11-16.20 

16.21-16.JO 

16.Jl-16.40 

16.41-16.50 

16.51-16. 60 

16. 61-16. 7,) 

16.71-16.80 

16.81-16.90 

16. 9:ı.-r:. oo 
17.01-17.10 

17.11-17.20 

17.21 gr.dan 

Tablo : 12 
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iüşük XX 2 
-

X 1 

- -
X 1 

X 1 

XXX J 

- -
2cc..1..:c;:c:::{ 3 

x..u .• xx.::c=:_t:cx:::c..;{XXXX 16 

XX:CX:IIXL~L'{L:CGU-WC 17 

xxxxxxxxx:x: 10 

X l 

XX. 2 

yüksek - -
TOPLAi,I 62 

Mektepini, Ayaz-in, Baiyeda, Latekia, Kosseir, 

Tel1 Kotchek, Südkleinasien 1963, Syrien 1959 

ve Pisidien 1963 definelerine göre Aspendos 

tetradrahmilerinin ağırlık tablosu. 
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F. Grup VI: Roma İmparatorluk Dönemi Sikkeleri 
(İ.S.1-J. yüzyıllar) 

Aspendos'un darbetmiş olduğu Grek İmparatorluk sik

kelerini ya da Roma İmparatorluk dönemi sikkelerini ele al-

madan önce, bu deyimlerden ne anladığımız üzerinde durma

mız yerinde olacaktır. Gerçekte, bu sikkelerin Küçük 

Asia nümismatiğinde çok önemli bir yeri vardır. Çünkü 

Grek İmparatorluk sikkeleri (Greek Imperial Coins) dar

bedildikleri çağın sosyal, kültürel, ekonomik ve dinsel 

yaşamına ait önemli bilgiler ve ipuçları verirler351• 

Roma imparatorluğu batıdaki toprakları üzerinde yer 

alan kentlerin sikke ihtiyacını buralarda kurmuş olduğu 

çok sayıdaki darphane ile karşılıyordu. Fakat imparator

luk sınırları içinde kalan ve oldukça geniş bir alana 

yayılan Doğu'da, Mısır'daki Aleksandria dışında, yalnızca 

iki devlet darphanesi vardı. Bunlardan biri Suriye'deki 

Antiokhia, diğeri ise Kappadokia'daki Kaisa.reia'da idi. 

Bu nedenle Doğu'daki kentler günlük ticaretteki para ih

tiyacını karşılamakta güçlük çekiyorlardı. Bu sıkıntıyı 

giderebilmek amacı ile Roma, buradaki kentlare kendi bronz 

sikkelerini darbetme hakkını ya da ayrıcalığını vermiştir. 

İşte, imparatorluğun egemen olduğu İöı. yüzyıl sonu-İ.S. 

). yüzyıl arasında, Yunanistan, K. Asia ve Roma dünyası

nın diğer bölgelerinde darbedilen ve imparatorluğun res

mi darbı dışında kalan sikkeler nümismatik literatüründe 
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"Grek İmparatorluk Sikkeleri" olarak anılırlar. Esas o

larak sikkenin ön yüzünde imparatorun portresi ve Unvan

ları, arka yüzünde ise kentin ya da yörenin kendine özgü 

tipleri yer almaktadır; lejand grekçedir. Fakat bazen 

kataloglarda, latince lejandlı Roma koloni sikkeleri, o

tonom ve quasi-otonom sikkelerle beraber "Grek İmparator

luk Sikkeleri" başlıgı altında ele alınırlar. Yöresel 

birliklerin(koina) darpları da Grek İmparatorluk sikke

leri kapsamındadır352 • 

Genelde Roma imparatorluk dönemi sikkeleri üzerinde, 

çok az sayıdaki darphane dışında, değer işareti yoktur. 

Bunlara birimlerini belirtecek adlar vermek imkansızdır. 

Bu yüzden sikkeler çapları itibariyle birimlendirilirler: 

AE 15, AE 20, AE 25 vb. Bazen çapı daha küçük olan bir 

sikke, çapı büyük olandan daha fazla ağırlığ& sahip ola

bilmektedir. 

Augustus ve Aurelianus'un imparatorlukları arasında 

yaklaşık 530 ayrı yetkili idare tarafından Grek imparator

luk sikkeleri darbedilmiştir (Kentler, Roma kolonileri ve 

bölgesel koina tarafından) 353 • Leschhorn 1 un354 yaptığı 

bir araştırma Augustus'tan Tacitus'a değin geçen üç yüz 

yıllık süre içerisinde 314 kent ve 7 eyalet koinasının K. 

Asia'da Grek imparatorluk sikkesi darbı yaptığını göster

mektedir( Ek : 10 ) • Sikke darbeden kentin en fazla ol

duğu bölgeler Phrygia(52), Kilikia (41), Lydia (J6), Karia 

(Jl), ve Lykia (JO)'dır. Kappadokia (J) ve Galatia (5) gi-
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bi sikke darbeden kentin en az bulunduğu bölgelerin a

rasında Pamphylia (6) da bulunmaktadır. Pamphylia'da 6 

kent sikke darbı yapmıştır: Aspendos, Perge, Attaleia, 

Magydos, Sillyon ve Side. Aspendos, Augustus'tan (İ.Ö.27-

İ.S.14) Cornelius·Valerianus•a (İ.S. 255-58) değin, bazı 

kesintilerle, yaklaşık 250 yıl boyuhca bronz imparatorluk 

dönemi sikkeleri darbını sürdürmüştür. Pamphylia'da darp

hanelerin faaliyet 6österm.edigi dönemler Caligula, Galba, 

Nerva, Pertinax, Pescennius Niger, Gordianus I, Pupienus/ 

,aalbinus, Macrianus, Quietus ,·.- Claudius II ve sonrası hü-

kümdarlıkları sırasındadır( Ek :, ıo ). Tilin K. Asia'da 

darphane sayısının en fazla olduğu dönem Septimius Severus, 

Caracalla ve julia Domna'nın tahtta oldukları dönemdir. 

Ek : ıı ' de. görüldüğü üzere bu bu dönemde darphane sayısı 

250'ye Y-aklaşmıştir. 

Hernekadar en- az sikke darbeden kentlerin bulunduğu böl

geler arasında yer alıyorsa da, Pamphylia, içerisinde bu

lunan kentlerin sikke darbı faaliyeti açısından% 58'lik 

bir oran ile birinci sırada yer almaktadır. Bunda en büyük 

etken, bölgenin, toprakları dahilindeki ufak yerleşmelerin 

sikke ihtiyacının da yukarıda adlarını saydığımız 6 kent 

tarafından karşılanmasıydı. Oysa Lydia ve Phrygia'da sikke 

darbı büyük kentlerin tekelinde değildi; ufak kentler de . 
bir veya iki darp yapmışlardı355 • Kuşkusuz arada sırada sik-

ke darbeden bu kentler bölge genelinde faaliyet düzeninin 

(ve dolayısıyla oranın) düşmesine neden olmuşlardı. 

/. 
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K.Asia'da Au6ustus'tan Tacitus'a değin faaliyet gös

teren darphanelerdeki artış Septimius Severus ve Caracal

la dönemlerinde zirveye (248 adet) ulaşmıştır (_Ek: 11 ). 

Du tarihten itibaren iniş çıkışlarla Claudius Gothicus (6) 

ve Aurelianus (5) ile iyice azalan darphane sayısı K. 

Asia' daki son darphane faaliyetini yü-rü ten Perge' de Ta-

ci tus ile son bulmuştur356 • Perge olasılıkla İ.S. 276 yı

lında Tacitus için sikke darbetmişti357 • Lescbhorn 1 a358 

göre Valerianus/Gallienus döneminde 119 darphane faaliye

tine son vermiştir,'. Ek~.:; 12 ) • ; 

Ek : -10 'da görülen J21 kent ve koina'dan 19l'i (ve-

ya% 59.S'u) l. yüzyılda; 279'u (veya% 86.9'u) 2. yüz

yılda; 294'ü (veya% 91.6'sı) J. yüzyılda sikke darbet

miştir. Dolayısıyla en fazla darp J. yüzyıldadır359 • 

Roma imparatorluğu döneminde Pamphylia bölgesinde sikke 

darbeden 6 kentin de sikkelerinin yapı ve uslupları bir

birine benzemektedir. Uzun süre tedavülde kalan bu sikke

lerden günümüze en fazla kalanlar Gordianus III'ten iti

baren tarihlenenlerdir. Korint'deki bir kazıda bulu.nan360 

bu.imparatora ait bir Aspendos sikkesi, a3ıl amaçlarının 

darbedildikleri topraklardaki alışverişi sağlamak olan 

bronz Grek imparatorluk sikkelerinin, özellikle J. yüzyıl

daki yayılımları açısından ilginçtir. 

Önceleri sikkesi olan her kentin, kendi darphanesinin 

olduğu düşünülmekteydi ; fakat benzer uslupta ve tipte 

-aynı kalıptan çıkma- birçok örneğin bulunması ve ön yü.z 

kalıbının iki veya daha fazla kent arasında paylaşılması 



89 

darp işinin merkezi atölyelerde yapıldıgını göstermek

tedir. Birçok ufak kent, atölyeler nedeniyle sikke darbı 

yapabilmekteydi. 205 yılından önce Septimius Severus a

dına 200 kent tarafından darbedilen K.Asia sikkelerinin 

çoğu yalnızca bir düzine atölye tarafından darbedilmiş

ti361. Atölyeler sistemi ya da kalıpların çeşitli kent

ler tarafından paylaşılması ayrıntılı olarak ilk kez K. 

Kraft tarafından çalışılmıştır362 • Atölyeler sisteminin 

ilginç yanı sikkelerin ön yüz kalıplarının yalnızca kom

şu kentler tarafından değil, birbirinden uzakta yer alan 

kentler tarafından da ortak kullanılmasıdır. Sistemin baş

langıç tarihi kesin olmamasına rağmen en yaygın olduğu 

dönem S. Severus dön~miydi363. 

Çok az Grek imparatorluk sikkesi tarih taşımaktadır. 

Kentler ya da bölgeler çeşitli eralar seçmişlerdi. Bazı

ları Seleukos erasına, bazıları Pompeius veya Caesar erasına 

dayanıyordu. Bazı kentler ise eralarını Aktium savaşından 

veya kent ya da koloni statüsüne geçtiklerinden itibaren 

başlatmaktaydı. Bazı durumlarda ise sikkeler imparatorla

rın tahta çıkış yılları ile ilgili tarihler taşımaktaydı364 • 

Yukarıda değindiğimiz (s. 86 ) deger işareti sorunu, 

K. Asia'nın güneyindeki bazı kentler tarafından çözülme 

yoluna gitmiştir. Pamphylia kentleri de buna ayak uydura

rak, sikkeleri üzerine -özellikle belirli bir dönemde- de

ğer işareti koymuşlardır. Pamphylia bölgesinde bu durum 

ilk olarak Side sikkelerinde görülür365 • İçerisinde Aspen

dos'un da bulunduğu diğer Pamphylia kentlerinde değer işa-
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reti Valerianus ve ~allienus'u.n ortak imparatorlukları 

döneminde (İ.S. 253-60) ortaya çıkmıştır. Sikkeler, I, 

IA 6ioi grekçe harflerle birimlendirilllieye çalışılmış

tır. Bu tür birimleme sistemi en iyi Khios'tan bilinmek

tedir. burada sikkeler assarion'un alt ve üst birimleri

ne ayrılmış ve ona göre işaretler konmuştu36 ~ 

Sikkelerin degeri grek harfleriyle belirtiliyordu. 

iia.rfler ya önceden kalıba l:azınıyor ya da sonradan korıter

mark .olarak vuru.luyordu. ıiarflerle konterr.1arklaır.a İ . .s. J. 

yüzyıl ortalarında çok yaygındı367 • Korıtermarklar birkaç 

amaca hizmet ediyordu. Bazısı, genellikle harf şeklinde 

olanlar, değer işaretiydiler. Bunlar ya yıpranmış bir 

sikkeye veya kendi topraklarında darbedilmemi 9 yabancı 

bir sikkeye yeniden.değer verilmesi ya da ağırlığı tam 

olup taenflasyon nedeniyle değer kaybeden bir sikkeye 

yeniden değer verilmesi amacıyla konuyordu368• Daha önce

de vurguladıgımız gibi Grek imparatorluk sikkeleri birim 

olarak assarion'a (Roma~ 'ına eşit) dayanıyordu. 

Pamphylia, Pisidia ve K. Asia'nın batısında 2'den 14' 

e değin birimler (deger işareti) sikkelere grek harfleriyle 

konmuştu369 ı B (2), r (3), t:. (4), (6), H (8), a 

( 9) , I ( 10) , IA ( 10 veya 11), IB ( 12), It:. (14). Bazı 

sikkeler üzerine E harfi (5 assaria) kontermarkı ko

narak degerinde ayarlama yapılmıştır. Örnegin Side'de 10 

assarialık birimin değerinde bir indirme yapılarak bunun 

üzerine € kontermarkı vurulmuştur370 • Bu kontermarklarrıa 

uygulamasının Vabalathus ve Zenobia dönemindeki Palmyra 
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krallıgı ile ilişkili olduğu görüşü ileri sürülmekte

dir371. 

Side'de görülen deger işaretleri üzerine bir çalış

ma yapan A. Kromann372 , I ile IA'yı aynı degerde(eşit) 

görmektedir. Bunu desteklemek için de H. Mattingly'nin 

Grek imparatorluk sikkele~indeki IA ile Aurelianus'un 

reform sonrası Antoninuanlarındaki XXI ve KA arasındaki 

Jaralellige dikkati ;ektiğini göstermektedir. Kromann, 

yaygın düşüncenin bu işaretlerin 2l'i değil, 20 = l'i 

gösterdiği olduğunu belirtmektedir. Ona göre 20 ufak bi

rim, 1 büyük birime eşitti. Neticede IA, 10 = 1, yani 

10 ufak birim 1 büyük birime eşit demek oluyordu. Fakat 

Kromann'ın bazı ken~lerin I'yı IA'ya tercih ettiğini ve 

Pamphylia'daki kentlerin de I'yı tercih edenler arasın

da olduğunu söylemesi373 , Aspendos'un Grek imparatorlmk 

sikkelerinden bir kısmının I, bir kısmının ise IA değer 

işaretini taşıması nedeniyle -en azından Aspendos için

tutarlı görülmemektedir374(Tablo: 13 ). 

IA Valerianus I (25)-60)375 

H, I Gallienus (253-68) 376 

IA, I SaloninaJ'/'f 

IA,1 Valerianus II (yak. 256-58) 378 

Tablo : 13 

Yukarıda gördüğümüz ve deger işareti olarak kullanı

lan kon~ermarkların (ki çoğu kalıba kazınmıştı) dışında 

Aspendos sikkelerinde görülen kontermarkiar ise aşağıdaki 

gibidir 379 : 



92 

A. Kartal, sola, baş saga, kanatları kapalı380 

. b. Kartal, cep., baş saga, kanatları açıkJBl 

c. AC. (Aspendos) 382 

D. ® 383 

E. ~, fiB 384 

A 385 
F • /.J,, 

Roma imparatorluk dönemi sikkelerinde kentin adı 

daima ACIIEN.tıION (çoğul genetivus) şeklindedir. 

Augustus sikkelerinde herza.man, Tiberius ve Nero sikke

lerinde de bazen At veya AC şeklinde kısal tıl.:nış 

olarak da yer alır386 • 

Sikkelerin çapları gene1.likle yak. 25-J0 mm. ka

dardır. Önceleri 26 gr. civarında olan 10 assarialık 

birimler, giderek 17 gr.'a değin düşmüştür387 • Ön ve 

arka yüz lejandlarının yönü esas olarak n şeklin
dedir388. 

Sikkelerin nrka yüzlerinde yer alan tipleri şu şekil

de s:tralayabiliriz ( Tablo : 14 ve levha VI-VIII }. 

Tip 

" 
n 

" 
" 

1. Çift kült heykeli (Aphroditai Kastnietides) 389 • 

2. Hermes, oturuyor390 

J. İsis Pelagia (Pharia), ayakta391 

4. Hekate, üçlü formda392 

5. Tykhe 

a) kay~da oturuyorrl3 buğday başa6ı tutuyo~altta 
nehır tanrısı .)':J 

b) ayakta, bereket boynuzu ve dümen tutuyor394 
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c) ayakta, bugday başakları ve bereket boynuzu 

tutuyor, altta nehir tanrısı395 

d) kayada oturuyor, elinde çift kült heykeli396 

iiephaistos, kalkan dövüyor397 

" 7 Uehir tanrısı Eurymedon 

il 8 

" 9 

a) elinde agonistik kap, içinde iki palmiye dalı 

sol dirseği bir kaba dayalı, içinden su akıyor398 

b) sag elinde agonistik kap(ödül tacı), sol elinde 

palmiye kolu bir kaba yaslı, i;;inden su akıyorJ99 

c) elinde çift kült heykeli tutuyor400 

Eurystheus (?), kayada oturuyor, önünde Herakles, 

arkada çıplak erkek figürü4oı 

Athena 

a) ayakta, sol elinde palmiye dalı, sağ eliyle ö

nündeki amphoraya çakıl taşı bırakıyor402 

b) ayakta, sol omuzuna mızrağı yaslamış, ayakları 

dibinde kalkan, sol elinde şimşek demedi, sağ 

eliyle trophe yapıyor40J 

"10 Serapis 

n 11 

" 

" 

12 

13 

14 

15 

a) ayakta404 

b) oturuyor, Kerberos ile405 (bazen Kerberos yok) 

Artemis, ayakta406 

Zeus, tahtta, sağ elinde Nike, sol elinde asa: 

Nemesis, ayakta408 

Harpokrates, ayakta4°9 

C:&vINH ENT.lliOC 

Dionysos, ayakta, sol koluyla bir sütuna yaslanmış, 
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sag elinde kantharos, ayakları dibinde panter410 

·rip 16 ~ehir tanrıçası, sur taçlı, oturuyor, palmiye da-

il 

il 

il 

il 

n 

il 

" 

lı tutu.yor, eliyle vazoya çakıl taşı bırakıyor4:!.l 

17 Aphrodite, ayakta, bele kadar çıı:,ılak412 

18 Apollon, ayakta41J 

19 Asklepios, ayakta414 

20 ?oseidon, dört deniz yara~ı6ının çekti6 i bira-

rabada cep., altta Okyanus personifikasyonu kol

larıyla arabayı destekliyor415 

21 Zeus ve tanrıça (Aphrodite ?) karşılıklı tahtta 

oturuyor416 

22 Herakles, ayakta417 

2J Hara ve Z~us, karşılıklı tahtta oturuyor, asa tu-

tuyorıa:r418 

24 Nike, ayakta419 

25 Men büstü420 

26 Çelenk 

a) agonistik, eEMI.t.OC 

şeklinde numaralar421 

b) çevrede ACITEN.t.ICN 
422 

ENTEIMOY 

lejandı ve T88, TOB 

' içinde CEMNHC (KAI) 

" 27 İki güreşçi, 6i:.:reşiyo:rlar423 

" 28 Atlet, taç ve lir tutuyor424 

11 29 Uç atlet, ortadaki vazodan kur'a çel,{:iyor425 

" JO Kadın figürü (tanrıça?), başında kalathos, sol 

elinde bereket boynuzu, sag elinde patera, libas
yon yapıyor426 
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Tip 31 Erkek figürü, ayakta, sol ayagı kayada, sol 

elinde bereket boynuzu, sa6 elinde palmiye 

dalı (?) 427 

" 

il 

il 

11 

32 Roma ve Aspendos personikikasyonları, ayakta

lar, lejand: ACilENAOC H CYMMAXOC PQMEQN 
428 

33 Sıkışan iki el429 

34 '~apınak, cep. 

a) dört sütunlu, içinde çift kült heykeli430 

b) dört sütünlu, içinde Zeus. :1· NAONEKTICE .~Jl 

c) iki sütunlu, lejand. : NEOKOPQN 432 

35 Tanrıça, ışın taçlı, sol elinde palmiye dalı, 

sag eliyle önündeki amphoraya çakıl taşı bıra

kıyor433 

11 36 A!hena ve Serapis ayakta, el sıkışıyorlar134 

Lejand: ACUENAION CIAHTON OMONOIA 

Aspendos'da kutsanan tanrı ve tanrıçalar kentin Roma 

imparatorluk döneminde darbettiği sikkeler üzerinde de 

karşımıza çıkmaktadır. Sikkelerin arka yüz tipleriyle il

gili yukarıda verdiğimiz liste (bkz. t~blo : 14) kentte 

kutsanan tanrı ve tanrıçaların çeşitliliği açısından kay

da değerdir. ~imdi bu liste ve tablo: 14 'den elde et

tigimiz sonuçlara bir göz atabiliriz. 

Epigrafik malzemeden de tanıdığımız Aphroditai Kast

nietides435, özellikle Augustus•tan s. Severus'a değin ne

redeyse kesintisiz her imparatorun sikkesinde arka yüz 

tipi olarak karşımıza çıkar ve Gallienus'a değin de ara~ 

lıklarla görülür43? Çift kült heykeli ile temsil edi-
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len ikiz tanrıça bazen bir tapınak içinde, bazen de 

iki bölmeli bir şapel veya yan yana iki niş içinde 

yer alır. Nadir de olsa bazen Tykhe43'Z, be.zen de ne

hir tanrısı Eurymedon436 elle-rinde bu çift kült hey

kelciğini tutmaktadır • .Bu nedenle Aphroditai Kastnie-

tides' in kentin baş tanrıçası ya da _en azından en faz

la kutsanan tanrıça olduğunu söyleyebiliriz. 

Tykhe, M. Aurelius'tan Valerianus II'ye değin As

pendos sikkelerinde sık sık görülmektedir. Tanrıça ba

zen ayakta, bazen oturur(A.ntiokhia tipinde) vaziyette 

karşımıza çıkar. Bazen elinde buğday başağı ve bereket 

boynuzu, ama daha çok dümen tutarken betimlenmiştir. 

Asp·e.ndos 'un kendine özgü tanrıçalarından birisi o

larak Heka.te'yi gösterebiliriz. Üçlü formda betimlenen 

bu tanrıça. genelde sikkelerde fazla resmedilmemesi.ne 

rağmen, Aspendos'un Roma imparatorluk dönemi bronz sik

kelerinde karşımıza: çıkar. Elagabalus.döneminden iti

·baren görülmeye başla.yan tanrıça bazı kesintilerle Va-

lerianus II'ye değin arka yüz tipi olarak kullanılmıştır. 

İ.S. III. yüzyılın ilk yarısından başlayarak sikke

lerde 6örülmeye başlayan nehir tanrısı Eurymedon ve yer

deki bir aınphoraya çakıl taşı bırakırken betimlenen At----.. 
hena'nın yanısıra, Doğu'ya özgü tanrı ve tanrıçalar da -
Aspendos'da önemli yer tuta.rlar4J9. Bunlar arasında ö-

zellikle İsis Pelagia (veya Pharia), Sera.pis, Nemesis 

ve Harpokrates'i sayabiliriz459• i.J. J. yüzyılda K. 

Asia'ya giren Doğu'lu tanrı ve tanrıçalar. Commodu$'tan 
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Valerianus II'ye değin aralıklarla kentin sikkelerinin 

arka yüzünde betimlenmiştir. 

Bunların dışındaki tanrı ve tanrıçalar için tablo 14 

(Lev ~.VI-VIII ) bir fikir verecektir441• ·Ayrıca bu tab

lodan görüleceği üzere M. Aurelius'a kadar sayısı aıı:-

cak bir veya iki olan tipler, bu imparatordan sonra 

çeşitlenmektedir. En fazla çeşitlilik İ.S. J. yüzyıl 

da ve daha ziyade Gordianus III, Valerianus I, Gallienus 

ve Valerianus II sikkelerinin arka yüzünde yer alır. 

Kentin Unvanları arasında görülen . NEOKOPQN 

kentte imparator tapınagının 

ya da kültünün bulunduğuna i-

şaret eder; tıeokoros söz

cük anlamı olarak tapınak 

muhafızı anlamına gelmekte

dir. Sikkelerden Aspendos'un Res. ıa 

bu Unvana Gallienus zamanında(İ.S. 253-68) sahip oldu

ğunu öğreniyoruz442· (res. 18 ) • CEMNHC (KAI) ENTEIMOY 

lejandı. ise kentin kendisini "gururlu (ve) şerefli" Un

vanına. la.yık gördüğüne işaret etmektedir443 (res. S19 ) • 

Siyasal nitelikli bir olay ise Aspendos'un kendisini 

"Romalıların dostu ve müttefiki" olarak kabul etmeşiyle 

ilgilidir. Valerianus II'ye ait bir s~kkenin arka yüzünde 

yer alan ACIIEN~OC H CYMMAXOC PQMEQN lejandı 

bunu gösterir444 (res. 20 ) • Maximinus sikkesindeki 

"sıkışan iki el" de Romalılarla olan dostluğa i17aret 

etmektedir445(res. 21 ). 
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Res. 19 Res.20 Res. 21 

Aspendos'un Grek imparatorluk sikkelerinin. bazıla

rının arka yüzünde bir çelenk içinde eEMIAOC 

lejandı ile bunun hemen altında grekharfleriyle sa

yılar ( TOB, TOE vb. ) yer alır. Bu arka yüz lejandı 

Aspendos I da yapılan 8EMIAEE 

dir446 ( res. 22 ) • 9EMIAEE 
.. 

oyunlarıyla ilgili,;.. 

sözcüğü oyunda 

) · kazanana verileqek ödülün para ( etµcı ) 

olduğuna işaret etmektedir. 

Löngperier447 , _lej and ile 

ilgili çeşitli yorumlara 

yer vererek, Themis tapı

n.ağında yapılan oywılar 

veya Themis adlı bir ra- Res. 22 
hibe ile ilgili açıklamaların, sonunda Colonel Leake ve 

j.K. Bailie'nin en doğru yaklaşımı öne sürmeleriyle son 

bulduğunu söylemektedir. Onlara göre etµı.c 

gil, pa:ra a.iıla.nıına geliyordu. 

ödül de-
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H. Karl'ın4~aştırması bu oyunların K. Asia'nın 
9 kentinde yapildığını göstermektedir. Bunlar, As

pendos, Ariassos, Baris, Korykos, Palaiopolis, Perge, 

Prostanna, Seleukia ve Syedra'dır. 

Oyunların tarihlerini gösteren harfler Aspendos' 

da şöyledir (Tablo: 15 ). 

T8 H Geta449 

TS 9 J. 45-0 Domna · · 

TO B Gordianus III451 

TO A Valerianus 11454 

TO E Gallienus453 ve Salonina454 

Tablo: 15 

VI. grubu kapatmadan önce, 
1

Roma imparatorluk dö-

neminde, Aspendos staterlerinde görülen güreş sahnesi

ni sikke.lerinde arka yüz tipi olarak kullanan kentler 

arasında Etenna45-5, Syedra.456, Ariassos451 , Laodikeia 

ad .Mare458 , Baris~59-, ve Prostanna'yı460 sayabiliriz. 

Ni te.kim Asp~ndos 'un Traianus461·, Gordianus rrr462 ve T. 

Gallus46.1 sikkelerinin arka yüzlerinde de güreş sahnesi 

yer almaktadır (lev.vrrr,J-5 ). Kentin, İ.Ö. 5. yüzyıl 

sonlarından İ.Ö. J. yüzyıl sonlarına kadar sürekli; 
İ.ö. 2. ve i. yüzyıllarda da arasıra kullandığı ve as
keri amaçlı olduğu anla~ııan.46~ sapancı figürünü Roma 

imparatorluk döneminde bir sikke tipi olarak kullanma

masını, ~apancıların askeri işlevinin giderek azaldığı 
şeklinde yorumlayabilirz. 
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Aspendos'un en parlak dönemlerinden birini yaşa

dıbı falerianus I ve 1allienus döneminde (İ.S. 253-68) 

komşuları Side465· ve Perge466 ile müttefiklik (domonoia) 

lerinden anlıyoruz. ~-1.spendos' da daroeı.:.i.:i.mi.J ve Aspendos 
ile Side arasındaki dostlu6 a işaret eden bir Valerianus 
sik}:esinin arl{:a J'izünde Side' yi tanrı;a ,-ı_t11ena teıE.sil 

""ie.rl<;:en .'1.Sfiend.os' __.. ise can.rı i:)erapis ~8IL.8il c c,,"e, .. --cc
u.ir • .uaııa önce (s. ~7 ) Jerapis'in .--ı.spendos'cia teuı:

sandı6ı1 .. dan söz etmiştik. bu sikke ise bize Serapis' in 
Aspendos'da kenti temsil edecek kadar önemli bir yeri 
oldugunu göstermektedir467. 

'I'. C. 
Ytibeköğretim Kurulu 

Dokümantasyon Merkezi 
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III. KONTERMAJKLAR 

Aspendos stater ve yarım staterlerinde (grup I, 

II ve III) çok sayıda kontermarkın görülmesi kayda 

değer bir konudur1 • Bu nedenle kontermarklar konu

suna ayrıca yer vermeyi uy6un bulmaktayız. Kentin 

Roma imparatorluk dönemi bronz sikkelerinde görülen 

kontermarklar (s. 92 ) ile posthumus İskender tetra

drahmilerinde görülen kontermarklar (s.80 ) sayıca 

az olduklarından ilgili oldukları yerlerde verilmiş

tir; burada yalnız~a stater ve yarım staterlerdeki 

kontermarklar ele alınacaktır. 

Imhoof-Blumer2 , Küçük Asia•nın güney bölgelerinde 

yer alan kentlerin sikkeleri üzerinde bulunan konter

markların bir listesini yapmıştır. Liste incelendiğin

de, tespit etmiş olduğu 49 kontermarktan 42'sinin (ya

ni% 85.71' i) Aspendos sikkeleri üzerinde yer aldığı 

görülmektedir. E. Babelon da3aynı konuyu ele almış, fa

kat Imhoof-Blumer'in listesine yeni birşey eklememiş

tir. Son olarak o. M~rkhoım4 , yayınlamış olduğu Kara-

man definesinde, Blumer'in listesine bazı yeni konter

marklar eklemiştir. Biz de Imhoof-Blumer ve M~rkholm'un 

verdiklerine bazı katalog ve syllogelerdekileri de ek

leyerek aşağıdaki listeyi elde ettik5(tablo: 16)~ 
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K.m.k. ı. Athena başı, sağa 

" 2. Yuk. gibi, önde : ~t>Y 

" J. Nike, sağa 

" 4-~ (lUke ?) 

il 5. Kadın başı, saga 

il 6. Erkek başı, sağa 

il 7. Işın taçlı baş, sağa 

il 8. Yuk. 6ibi, sola 

" 9. Baş, sola 

" ıo. Sakallı baş, sağa 

il 11. Sakalsız baş, cep. 

" 12. Sakalsız, çift baş 

il 13. Gorgo başı 

" 14. Oturan adam, sağa 

" 15. Okçu, çömelmiş, sola 

it 16. Öküz başı, yuk. harf ? 

it 17. Cep. boğa başı (bukranion) 

il 18. ~ 
it 19. Boğa, sağa, yürüyor, yuk. '-' 

" 20. Boğa, yürüyor 

il 21. Yuk. gib.i, yuk.~'j (Baal) 

" 22. Boğa, sola, yuk. \ -:i 
il 23. Uzanan arslan, sağa, yuk. L\ 
11 24. Arslan, sağa, yürüyor 

il 25. Arslan başı, sağa 

" 26. Arslan başı, ağzında öküz başı 
il 27. Arslan başı postu 



28. l~o şan kurt , saga 

2S. iuk. 6ioi, yuk. 0 

JO. iuK. 6ioi, sola. 

Jl. h.urt, sola, J'...ik. rF \ ( ı\r\ , J.ı:-i:..z•vAUlock,4510) 

J2. Kurt başı 

33. L> ...... .r-c ( 7eya ciişi arslan) koşuyor, sola. 

J7~ Yuk. ~ibi, aola. 

39. Cep. koç oaşı. 

4ü. i~oan domuzu, ayakta, saga. 

41. Domuz, sola.· 

42. lı..artal, ayakta, sola 

43. Yuk. 6 ibi, arkasında C 
44. İki ~artal, ayakta, saga, arkada C. 
45. Kartal, cep. kanatları açık. 

46. İki kartal, birbirlerine dönük. 

47. Kuş, ayakta, sa6a. 

48. .oirbiri üzeril.ı.de iki kuş, saga. 

49. naykuş, saga. 

50. Yuk. gioi, sola. 

51. iuk. 6 ibi. cep. 

52. .ı:~ôpek, sa6 a, koşuyor. 

53. Jrii'on başı 

54. At, aJakta, sola 

55. At basıı 
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Jo. l~nus, sa~a. 

::57. ui.8.r..K.3 

53. ;öffialrniş hayvan, sola. 

J:;. A ı lciı:ıan ( ·ı) !layvan 

ov. 
,- ' 
ol.. 

66. 

67. 

68. 

69. 

10. 

71. 

72. 

73. 

insan oacaklı ~risieles 

Lykia triskelesi 

;içek 

Jül 
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Aspendos sikkeleri üzerind~ yer alan aynı tip 

kontermarkı komşu kentlerin sikkelnri üzerinde de 

6ö.rmemiz mümkündür. Fakat bu durum en çok Selge sik

keleri üzerinde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, sa" 

kalsız çift baş, başını geriye döndürmüş teke, boga, 

baykuş, insan bacaklı triskeles ve Nike (?) hem As

pendos hem de Selge sikkeleri üzerinde görü1Ur6 • As

pendos staterleri üzerinde en fazla görülen konter

marklar sırasıyla Lykia triskelesi(k.m.k. no~l ), 

başını 6eriye döndürmüş teke(k.m.k. no. JQ, cep. bo

ğa başı(k.m.k. no.17), sakalsız çift baş(k.m.k. no.12) 

ve üzerinde aramice Baal yazılı boğa (k.m.k. no.21) 

dır. İncelenen 315 adet kontermarkın ( tablo : 16 ) 

% 12.JS'ini Lykia triskelesi; % 9.84'ünü cepheden bo

ğa başı(bukranion) ve yine aynı oranla başını geriye 

_döndürmüş teke;% 8.57'sini sakalsız çift baş ve% 

7.9J'ilnü de~ lejandlı boğa oluşturmaktadır. 

Konte.rmarkların % 82.50'si sikkelerin arka yüzü

ne, % 17.50'si ise ön yüze vurulmuştur(Tablo: 1'1-18)ve 

yuvarlak, kare, dikdörtgen -az da olsa- yamuk formda

dırlar. Lykia triskelesi ve baykuş kontermarkının (ba

zı istisnalar ile) ön yüze vurulduğu görülmektedir7 • 

Her iki kontermarkın ön yüze vurulması, orjinlerinin 

aynı bölge (Lykia) olduğuna işaret edebilir. 

Ayrıca, kontermarktan daha küçük boyutta ve daha 

az derinliği olan küçük damgalar da {punchmark) sikke-
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BM:CLycia 7 35 

Paris 13 58 

İstanbul 2 22 

SNGvAulock 14 97 

Podalia 3 9 

, .. araman 33 129 
,ı .ı.-i •~ a ..... ...., ci. :, 

.3ii'J.Cop 9 J2 

:::J:: ....,_..__:,~ dl + J ö 2 = 4ôJ 

Tablo . 17 • 

100 

90 82.50 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o Tablo : 18 

ön yüz Arka yüz 



109 

ler üzerinde yer almaktadır. Bunların çoğu yuvarlak 

ya da kare başlı ıstampalarca vurulmuşlardı ve sik

kenin metalini, yüzeyden kontrol için yapılıyordu. 

Yine sikkeler üzerinde görülen kesiklerin de aynı a

maçla fakat sikke darbından ya da tedavülünden sorum

lu kişilerden ziyade tüccar ya da bankerlerce veya ba

zı durumlarda sikkenin sahteliginden kuşku duyan yöre 

halkı -vatarLdaşları- tarafından da yapılmış olabilece

ğini söyleyebilirız8 • 

Kontermarklar ise tüccar ve bankerler 6ibi, özel 

kişilerce vurulabileceği gibi, doğrudan devlet ya da 

si~ke darbını gerçekleştiren ve tedavülünü sağlayan 

yönetici sınıfı tarafından da vurulan damgalardır. Bir 

kısmı tedavülden kalkan sikkelerin yeniden tedavülünü, 

geçerliliğini onaylamak; bir kısmı ise halihazırda 

tedavülde olan yabancı bir paranın kendi toprakları i

çindeki tedavülünü sağlamak amacıyla kent magistratla-

rı tarafından vurulmuşlardı. Fakat kontermarkın esasa

macı gümüş yabancı paranın kendi toprakları içinde geçer

liligini sağlamak için olmalıydı. Çünkü gümü9 sikke 

nominal degerinden kaybetse bile, maden degeri onu her

zaman geçerli kılabilmekteydi. 

Gardner9 , kontermarkların Pers kralının vergi topla

yıcıları veya satraplıklardaki yerel yetkililerce vurul

duguna inanırken, Babelon10 ise bunların İskender'in 

önünden kaçan Pers komutanları tarafından, askerlerinin 

ücretlerini ödemek amacıyla konduğunu söylemektedir. 
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Imhoof-blumer11 , bu kontermarkların İ.Ö. 360'

dan sonra görünmedigine dikkati çekl:.ektedir. Çünkü 

bu tarihte, 10 yıl kadar önce başlayan satrap ayak

lanması son bulmuştur12 • Dolayısıyla İ.Ö. JGO'a kadar 

olan süredeki karışıklık sırasında konmuş olmaları 

gerekmektedir. Pamphylia, Pisidia ve Kilikia sikke

lerinde çok sayıda kontermarkın bulunması, bunların 

yine bu. bölgede meydana gelmi,;ı olaylar nedeniyle kou

muş olabilecegine destek saglamaktadır. Datames13 za

manında 6örülen kontermarklar, artık bundan böyle 

Kilikia'daki satrap Mazaios döneminde (İ.Ö. 360'dan 

sonra) görülmemektedir14. 

Kontermark uygulamasının İ.Ö. 360 civarında kesil

mesi hakkında birşeyler söyleyebilmemize rağmen, ne 

zaman başladığı hakkında fazla bir bilgimiz yoktur. 

Fakat bazı sikkelerin üzerinde 

birden fazla kontermark bulun

ması, hatta SNGvAulock'taki bir 

staterin15 (res.23 ) adeta kon

ternıark kalburundan geçirilme-

si, uygulamanın ne pahasına o

lursa olsun (sikkenin boz~lması 
Res.23 

6 ibi) yapıldığını ve 

bunun da ekonomik bir kriz nedeniyle olduğu anlaşıl

maktadır. Tek neden olmasa bile, en azından kontermark

ların böylesine çok vurulmasına bu kriz yol açmış o

labilir. Bu da yaklaşık İ.Ö. 370 yılında başlayan sat

_rap ayaklanmasının yarattıgı karışıklık nedeniyle ol-
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sa gerektir. Diodoros16 , isyana katılan satraplara yar

dım edenler arasında Lykialılar, Pisidialılar, Pam~hylia

lılar ve Kilikialıları sayar. Ayrıca isyan eden Kappadokia 

satrabı Datames'e karşı yürüyen A.utophradates'in ordusun

da A.spendos ücretli askerlerinin de bulunmaaı dikkate de

ğerdir17. Dolayısıyla bu ayaklanma Aspendos'da ve sikke

lerinde de kendini 6östermiş olmalıdır •. Ja __ at lrnntermark 

uygulamasının da:~a önceden bilindi6 i ve nadir durumlarda, 

örneğin tedavüle çok önce çıkmış sikkeler veya yine bir 

karışıklık ya da olaganüstü hallerde kontermarklamanın 

yapılmış alınası uzak bir ihtimal değildir. Yukarıda da-

ha önce ha önce degindigimiz gibi yabancı paranın kent 

topraklarındaki dolaşımına da imkan vermesi uygulamayı 

zorunlu kılmış olmalıydı. Çünkü Aspendos'un I. grup sta

terlerinde bile -az da ols~- kontermarklar görmek mürnkün

dür18. Bu staterler artık gerek darpların kesilmesi gerek

se yıpranmaları nedeniyle yerlerini tamamiyle III. grup 

staterlere bıraktıkları sıralarda, geçerliliklerinin onay

lanması amacıyla kontermarklanmış olabilirler. Dolayısıy

la kontermarklama uygulamasının, en azından Küçük Asia'nın 

güneyi için İ.Ö. 400-360 tarihleri arasında olduğunu, fa

kat en fazla kontermarkın bu zaman diliminin son 10 yılı 

içinde vurulduğunu söyleyebiliriz. 

Aspendos sikkeleri üzerinde görülen kontermarkların 

bir kısmının hangi kente ait olduğu, kontermark tiplerini 

daha önce kendi sikkelerinde esas tip olarak kullandıkla-
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rı için bilinmektedir. Imhoof-Blumer19 , kurtun Tarsos 

kentine ait olduğunu söylemektedir. Fakat ~~rkhoım20 , 

kurtun Tarsos'la ilgisini anlayamadıgını belirtmiştir. 

ı~lbrkholrr.' a göre, Aramice Baal ( l_ U t.j ) lejandının bu

lundugu yürüyen boga kontermarkı Tarsos'a ait olmalıy

dı. Çünkü Tarsos, tanrının bu bölgedeki kült merkezi 

idi. ~a9 ı geriye dönük çömelen teke de Kilikia'daki 

tı.elenderis' iü semoolü idi 21 ; ou neden.ı.e ou kontermarit 

da bu kente ait olmalıydı. İnsan bacaklı triskeles ise 

başlangıçtan beri bunu sikkelerinde bir sembol olarak 

kullanan Aspendos'a ait bir kontermarktı. Triskeles 

de Lykia kentlerinden birine ait olmalıydı22 • Bunların 

dışında kalan kontermarklar ise tüccarlar ya da özel 

bankerlere ait işaretlerdi23. 

Calin M. Kraay24 , 1979 yılında yayınladığı Ispar

ta definesinde kontermark uygulamasına da değinmektedir. 

Kraay, triskeles kontermarkı uygulamasının, Lykia için

de yabancı paraların tedavülünü sağlamak amacıyla, 

Lykia hanedan adlarının sikkeler üzerinden kalkmasının 

ardından başladığını söylemekte ve triskeles kontermarkı

nın Podalia definesinde yalnızca 2 stater üzerinde (no. 

535 ve 605) görülmesinin, bu uygulamanın definenin gö

mülme zamanında (İ.Ö.375/70) yeni yeni başladığını gös

terdiğine inanmaktadır. Karaman definesinde ise, Podalia 

definesinin aksine, 18 triskeles kontermarkı vardı ve 

bunların birkaçı Podalia definesinde bulunan Aspendos 

staterlerinden daha geç sikkeler üzerindeydiler. O hal-
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de, Kraay'a 25 göre, bu uygulama İ.J. 375/70-365/60 

yıllarında yürürlükteydi. Aslında bu tarih, kendisinin 

bahsetmemesine ragmen, daha önce sözünü ettiğimiz sat

rap ayaklanması ile de paralellik 6östermektedir. 

Kraay26 , Isparta definesindeki 1 Aspendos stateri 

ile l Pe:s siglosu üzeri~de he~ t~iskeles hem de bukra-

nion 1:{_01.ı.tiı>rr.a.rkı....ı.ın oir arada bu..::..__._nm.asını ender gurü-

len bir durum olarak nitelemektedir. Fakat aynı durum 

bu definenin dışındaki sikkelerde de karşımıza çıkmak

tadır27. 

Hem Podalia hem de Karaman definelerinde bukranion 

kontermarkı vardır. takat her iki definede de bu konter

mark erken darplar üzerinde görülür. Oysa triskeles, 

Karaman definesinde daha geç staterlerde de görülmek

teydi. Kraay28 işte buradan yola çıkarak, bukranion kon

termarkının triskeles kontermarkından daha kısa süreli 

olduğu sonucuna varmaktadır. Fakat ne yazıkki bu görü

şe katılmamız mümkün de6ildir. Çünkü, triskeles konter

markı Karaman definesinde en geç kartal sembollü ve 

BAAYI: lejandlı darplarda görülmesine rağmen, buk-

ranion kontermarkı, defineler dışındaki daha geç tarih

li sikkelerde karşımıza çıkmaktadır29 • O halde, Kraay'ın 

görüşünün aksine, bukranion konterm~rkı daha uzun süre 

uygulanmış· olmalıydı. Fakat triskeles kontermarkını da 

defineler dışında 6eç dönem staterleri üzerinde bulmak

tayız30. Bu nedenle hangi kontermarkın daha önce baş

layıp, daha geç bitti6i sorusuna verildcek cevap için 
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zamanın henüz erken olduğunu söyleyebiliriz. 
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IV. DE.i' İU~LEa 

İçerisinde A.spendos sikkelerinin bulunduğu defineler 

özellikle Orta, Güney ve J.üneydoğu Anadolu ile Suriye , 

Irak ve İran topraklarında bulunmuştur. Kentin otonom 

İ.J. 5. ve 4. yüzyıl gümüş sikkeleri daha ziyade K. Asia' 

nın orta ve 6üneyinde gömülen definelerde bulunmasına 

karşın, tetradrahmileri K. Asia topraklarının dışına da 

taşarak, Suriye, Irak ve İran topraklarında da ele geçmiş

tir. ~öylece, defineler, Aspendos sikkelerinin yayılıma

lanı ya da ticari ilişki\ le.riıün boyutunu göstermektedir. 

47 defineden 21 1 i yani% 44.68'i Suriye, İran ve Irak gibi 

K. A.sia'nın güney ve doğu sınırlarının dışında ele geç

miştir. Yine bu 47 defineden 25'ini (% 53.19) içe

risinde posthumus İskender tetradralıımileri bulunan defi

neler oluşturmaktadır ve yukarıda sözünü ettiğimiz K. Asia

nın güneydoğu ve doğu sınırlarının dışındaki topraklarda 

bulunmuşlardır. Bu da bize İ.Ö. 3. yüzyıl sonları ile 2. 

yüzyılın ilk yarısında Aspendos tetradrahmilerinin Hatı

dan ziyade Doğu 1 da tedavülde olduklarını ve dolayısıyla 

ticari açıdan Doğu ile olan ilişkilerini gösterir. İçeri

sinde A.spendos'u.n İ.Ö. 5. ve 4. yüzyıl gümüş sikkelerinin 

bulunduğu 21 defineden l6 1 sı (% 76.19) K.Asia toprakların

da ele geçmiştir; bu dönem ·kentin sikke emisyon hacmini 

arttırdığı fakat dış ticari ilişkilerinin, bir sonraki 

yüzyıla göre, daha az olduğu bir dönemdir. 
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l 
EARA)iIAN l 9 4 7 / 48 

J.ef. : I.}C;H 1244 

: İ.J. yak.365-360 

B.Y. 

Atina: 5 + tetradrahmi 

Sinope: 30 + dr. 

ASP~ND0S : 393 + stater 

Pharnabazos/Kilikia: 108 + atater 

Datames/Kilikia: 355 stater 

KARAPHJAR, yak. 1951 

B.ef. . IGCH 1245 . 
~}. T • i.J. yak. 350-340 

B.Y. : Kaybolmuştur. 

Kapsamı . yak. 50 .A.SPEND0S stateri . 

--------2 
KAYSEJ.İ 1850 

Ref. Noe2 , 178; IGCH 1246 

G.T. : İ.Ö. yak.340 

B.Y. Kaybolmuştur. 

:Kapsamı ? 

ASPENDOS staterler 

Selge staterler 

Datames/Kilikia 

2ı~azaios/Kilikia 

staterler 

staterler 
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IJCı-I 1253 

İ.J. ya~-.• 420 

l':O)::Ilb.3.g 26 

3 

~~apsamı 35 ASPENDOS stateri (I. 3rup) 

4 

J.ef. i~Oe 
2 

,1.·r. İ.ö. yak. 

B.Y. iTew 1ork 

r~apsamı : 18 gümüş 

Atina: 1 tetradr. 

Korint : 1 stater 

978 . 1 1f""I ,.,. 1254 
' 

..L ~\J -.İ. 

400 

1 (Side) 

sikke 

ASPEliDOS. : 2 + stater ( III. grup, erken) 

Side: 12 ate.ter 

Kition/Azbaal: 1 stater 

E:Ü 4ÜE ASYA 1966 

lef. : IJCH 1257 

J.f. : İ.0~ yak. 390 

n.Y. Kaybolmuştur. 

Kapsamı :ASP~NDOS : 6 + stater 

Side : 1 stater 
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EİLİKİA 
5 

~ef. ~oe2 252; IJCH 1259 

B.Y. Londra (lıiD kısmı) ; New Iork 60 

89 gi,imUc3 sikke, 

Joju taklidi Atina: J tet~adr. ; 1 fragman 

~iletos : 4 obol 

S&~os : l tetradr. 

'.::los : 1 stater 

.ASPENDOS: 4 stater (III. 6rup) 

Side : l stater 

Lelenderis : 2 stater 

Issos : 1 stater 

~allos : 6 stater 

Soli : 14 stater 

Kition: 1 stater; 1 üçtebir birim 

Salamis : 2 stater 

Arados : 3 stater 

Tyros : 2 stater 

Belirsiz atölye: 1 stater 

6 
BUCAL 1957 (Podalia) 

~ef. : IGCH 1262 

J.T. : İ.J. yak. 375-370 
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B. Y. İstanbul Arkeoloji 1,füzesi 510 

:ı._apsamı ·rı1 kl'JO .... ·ıı -~L aşı 0 1 3ureuş SlLKe 

Lykia hanedanlarına ait 17 3 sta ter ve 315 de.he. uf9..k biriml.:: .::ıd.,:; 

siLkeler. 

ASP_.NDOS : 202 stater (III. 6rup) ve 40 yarım-st:.:ter (II. 3ru,?) 

- :-~ .--.':" rTr 
!..,'_,i ·;1·,_J ... c. 1967-65 

2ef. I1C~ 1267 

1. T. İ. J. yak, 340-JJO 

B.Y. L.aybolmuştur. 

Kapsamı: Yak. 1000 ASP=NDOS stateri 

KÜ,,ÜK ASİA , 1948 öncesi 
7 

3.ef. . I·J.CH 1268 . 
. ..ı. T • . İ.ö. J4o-JO • 

B.Y. Kaybolmuştur. 

Kapsamı . 7 ASPENDO.::i Stateri . 

8 
VOUNI 1928 

Ref. . IJCH 1278 • 

G.T. İ.ö. yak. i80 

B. I. . Uikosia 130 . Stokholm . , 

Kapsamı . 4 altın, 248 gümüş • 

ASPENDOS : 1 stater 

Amathos : l ufak birim 

sikke 

Kition: 10 stater, 41 ufak birim 

Idalion: 1 ufak birim 

122 
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La)ethos : 2 stater; 16 ufak birim 

_,_:s..rı orı 57 atater, 93 ufak biri~ 

Paphos : 2 stater, 18 ufak birim 

.;.:;elirsiz lü urı.s s tölyeleri : 6 ufak biri:n 

~ersia: 4 dareikos 

~~ÇÜK ASIA, 1938 öncesi 
9 

B.Y. 

I.iCH 1427 

·İ. j. 4. yüzyıl sonu- 3. yiJzyı 1 

New York 6 

Kapsamı "Bir miktar" ?I ASPENDOS stateri (III. grup, geç) 
• 

Kü·;üK ASIA, yak. 1947 

Ref. . LWH 1429 . 
G.T. İ.ö. J. yüzyıl 

B.Y. . Kaybolmuştur. . 
Kapsamı . 47 ASPENDOS stateri (III. 6rup, geç) . 

10 
~L . .:;ZOPOTA.i,ıIA Vi.YA .BABYLONIA, 1900 öncesi 

Ref. : IGCH 1747 

3- • T. . İ.ö. 390-385 . 
B.Y. . Londra 23 . 
Kapsamı . 23 gümüş sikke . 
Atina :6 tetradr. fragman 

Aigina . 1 stater fragman . 
Samos . 1 tetradr. . 
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Lykia : 1 stater (Kuprilli), 1 stater (Thibo) 

ASP;:;.;NDOS 1 stater fre.gman 

Salamis : 1 stater (~uelthon), 1 stater fragman 

Arados : 1 tetrob. 

Sidon 1 yarım şekel 

Tyros 1 şekel 

2ersia: 7 siglos 

11 
SUSA 1931-32 

3ef. IJCd 1792 

G.T. : İ.Ö. 3ll'den jnce 

:::.. Y. : Paris, Bioliotheque :::rationale 49 ; Tahran 62 

Kapsa.mı :: 111 + gümüş sikke 

Alexander III: 2 obol; 2 hemiob. (belirsiz atölye) 

Byzantion: 1 trihemiob. 

Kyzikos : 6 + hemiob. 

Miletos : 1 hemidr. , 13 + diob., 1 trihemiob. 

Sa.mos: 1 tetrob. 

ASPEKDOS : 1 obol. 

Arados : 1 obol 

Sidon: 33 ı/16 şekel, 2 veya 3 ı/32 şekel 

Babylon: 2 "lion" yarım drahmi 

Persia: 2 siglos • 

Belirsiz : 7 + ufak birim 
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12 
OKSUS NEHRİ 1887 

Ref. . Noe2 45, 778 . IGCH 1822 • , 

G.T. . i.ö. yak. 180-170. . 
B.Y. . Londra (bir kısmı) . 
hapsamı: 1500 altın, gümüş, bronz sikke. 

Akanthos : 3 tetradr. 

Philip II : 1 tetradr. 

Aleirnander III : yak. 100 ı;etradr., yak. 100 drahnı.i 

Lysimakhos : 1 tetradr. 

Atina ·: 3 + tetradr. 

Atina taklidi: 5 tetradr- , 1 didrahm., 1 drahmi 

Byzantion: 2 drahmi 

Piksodaros / Karia: 1 altın 1/6 birim. 

ASPENDOS: 6 stater · 

Kelenderis: 1 stater 

~arsos: 8 stater (Tiribazos 1, Pharnabazos ı, Datemes 

2, .Mazaios 4). 

K. Asia Pers satrabı: 2 tetradr. 

Seleu.kos I: 2 altın çift dareikos (Ekbatana), 3 stater 

(Babylon 2, Ekbatana 1), 14 tetradr. (Seleu.kia-Tigris 1, 

Baktra 6, belirsiz 7), 8 drahmi (Susa 2, Baktra 5, be

lirsiz 1), 2 hemidr. (Ekbatana 1, Baktra 1), 2 obol (Bak

tria). 

Antiokhos I: 8 + altın stater (Baktra 7, belirsiz 1 +), 

13 tetradr.(Baktra 10, belirsiz 3) 13 drahmi (Karrhai 1, 

Baktra 8, belirsiz 4), 2 hemidr. (Baktra), 3 bronz (be

lirsiz). 

Antiokhos II: 5 altın stater(~aktra 2/ Diodotos portreli), 
2 tetradr. (.Baktra,. Diodotos portreli), 2 drahmi(.baktra, 



123 

Diodotos portreli). 

Sidon 2 çift şekel 

Labylon: 6 ;ift dareikos 

?ersia: 8 dareikos, 6 siglos 

fah~uv:.r : ı 3,l tın dist. , 2 3.1 tın 3 bıter 

Diodotos 4 altın stater 4 tetr<:.dr., 5 ::1.-:-ahmi, 6 bronz 

2 altın st~te~, 4 tet~air., l ~bol, 5 bronz 

A.:_;a thokles : 1 drahmi, J bronz, J ni::.rnı 

..:'ı.n t i=:akho 3 : I : 4 tet rs.dr. 

belirsiz naktria kralı : 4 oron~ 

KABüL 1933 lJ 

1ef. I.ıC.d 1830 

J.T. . İ.ö. yak. 380 . 
B • y • . Kabul 115 . 
Iı.apsarnı 115 + gümüş sikke 

Akanthos 2 tetradr. 

Thasos : 1 stater fragrn.2.n 

Korkyra: 1 stacer 

Atina: 33 tetradr. 

Atina taklidi : 1 tetradr. 

Aigina: 4 stater 

,::elos : 1 sta ter 

Lampsakos 1 didrah.rn. 

Erytr::,i : 1 didrahm. 



~-hios 

Ss.mos 

1 did..!'ah.m. 

2 te~rs.dr· 

Knidos : 1 drac.JTii 

Lykia : 1 st ter 

ASP~NJOS : 2 statar 

~allos 1 stater 

Tarsos 2 stater (Azbaal) 

;ıPaphos" J stater 

Salam.is : 1 stater 

Persia: 8 si3los 

Afganistan veya Hindistan 

14 
ISPARTA 1960 

124 

14 çubuk, 29 sikke 

Ref. CH I, no. 26 ve CH V, no. 19 

G.T. : İ.Ö. 385-0 (veya İ.Ö. 360) 

B.Y. Ashmolean Museum 

Kapsamı : 34 gümüş sikke 

ASPE1JD0S : 3 stater (III. srup), 6 yarı:n-stater (II. .;rup) 

Persia: 25 siglos 

GÜNEY KÜÇÜK :'ı.SIA 1972 

J.ef • 

}. T • 

B.Y. 

Kapsamı 

CH I, no. 108 

İ.Ô. 1. yy. sonları 

Laybolmuştur. 

523 + bronz sikke 



125 

Side : ,1.()7 ( 155' i kor:te :-ma.:-klı) 

Phaselis 2 

},Inyn tas / :i-c:.ls. tia 1 

KÜÇÜK ASİA 1976 öncesi 

C~-i III, no. 16 

İ.J. 350 

15 

.B. Y. Antalya Arkeoloji 1füzesi 

Kapsamı : 200 ASPEND0S stateri (III. grup) 

KİLİKİA 1979 

J.ef. . CH VI, no.11 . 
G.T. İ.ö. 380 

B.Y. . Kaybolmuştur. • 

Kapsamı Jl + 6-ümüş sikke 

Sinope . 1 drahmi . 
ASPEHD0S 6 + stater, 1 yarım starar (II. __ı;rup) 

Kelenderis: J + stater 

2olmi 

issos 

J + stater 

1 + ~tater 

hlallos / Tribazos : 1 + stater 

Nagidos : 12 + stater 

?ersia / Mallos (?) : 1 st~ter, 2 siglos 
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16 
KON-YA 1981 

Ref. : CE VII, no. 105 

G.T. i~J. 2 yy. ortası 

B.Y. : Piyasada 

Kapsamı : Aleks·:cnder III tetradr. (Phaselis 15, ASPENDOS 25, 

Perge 20, belirsiz 23) 

Side : 1 tetradr. 

17 

Ref. : IGCH 888 

G.T. . İ.ö. yak. 180 . 
B.Y. New York 161 ; von Post 25 ? 

Kapsamı yak. 200 gümüş sikke 

Aleksander III : ÇoJu geç posthumus 159 tetradr. (.Amphipolis 1, 

Pella 10, Sikyon 1, Assos 1, Temiıos 10, Kolophon ı, .Miletos 3, 

Erythrai ı, Samos ı, .L'lfylasa 1, aodos .3,· Phaselis 21, ASPENDOS 18, 

Perge 40, Tarsos 1, Jiarion 1, Karrhai 1, Antigoneia ı, Arados 7, 

Sidon 1, . .Messembria 23, Sinope 1, Perinthos 1, Herakliea ?ontika 
ı. 
Amissos '? 1, belirsiz 6, taklit .3 ) 

Seleukos I: 1 posthumus tetradr.(.?ergarrıon) 

18 
SARDES (PH) 1911 

Ref. 2 Noe, 926 ; IGCH 1,318 

G.T. : İ.Ö. yak. 190 

B.Y. İstanbul Arkeoloji ;,füzesi 

Kapsamı : Küp i,;eri3inde 60 gümiiş sikt:e, kazıdan. 
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Aletsander III : Bir kısmı erken posthumus 4 tetradr. (A.11phipo.

lis 2, Babylon l, b.elirsiz 1). 26 'sı geç posthumus (Mytilene 1, 

Rhodos 3, Phaselis 1, ASPSN'DOS 6, Perge 6, Arados 4, belirsiz 5) 

Alabanda: 1 tetradr. 

Perge : 2 tetradr. 

Side :13 te cradr. 

Sgleukos I : 1 tetradr. (Seleucia ad Tigrim) 

Antiokhos I : 1 tetradr. (Seleuci2-, ad ~igrim) 

Antiokhos.II : 1 tetradr. (Zkbatana) 

Seleuko.s II : 1 tetradr. (_.;.pa,.·üeia) 

·1 ·1tio 1 ·•ı10~ uı·,,... ..... g, , ,.., • l ·tP.,.ra •j-..... ( " ..:ır•le~) ~-\.L - · !\.ı •~ O ı. 1 ı.;.L, . .ı:,v • . . .,ıJ · ...... ,_. . .ı., U o,_ı. .:., 

Seleukos III : 1 tetradr. (Susa) 

Antio~ .. hos III: 8 tetradr .• (3kbatana 2, Nisibis 1, · AntiokheL, 2, 

Apameia 2, Laodikeia 1) 

GORDİON 1951 
19 

Ref. 

G.T. 

B. y • 

Kapsamı 

IGCH 1406 

İ.Ö. yak.205~200 

Ankara Arkeoloji(Anadolu Medeniyetlet'i) Müzesi 

: 114 gümüş sikke, kazıda küp içesinde bulunmuş. 

Aleksander III : Bir kısmı erken posthu.11us 15 tetradrahmi ().--r.

phipolis 5, Perg&uon ? 1, l:ifile tos 1, Ama thos 1, Byblos 2, :,Ia2sı. t-

hos 2 ., Aııtigoneia ı, .J.s.bylon 1, belir3iz 1) ; 34 geç ;ıostlTL<:ı~s 

tetradr. (Sinope 1, Assos 1, Pecgarnon 1, Tenedos 2, Mytilene 1, 

:Zrytrai 1, .ı:agnesia 1, t.:iletos 2, Phokaia ı, Lhios 1, Perge 2, 

ASPElJD,JS 1, Termessos 1, Arados 3, 1t,Jerrh9," 2, belirsiz 11, ya

b .s..ncı taklit 2) 
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PhiliP III: 2 tetradr.(S;t,ısi veya Ekbatanal, belirsiz 1) 

Demetrios PÔliorketes: l tetradr. (Khalkis) 

.Antigonos Gonatas: 1 tetradr. 

Antigorlos Dosorı : 2 tet ı:adr. 

Lysimakhos : 9 tetradr. (.Amphipolis 1, Sestos 1, Lamps'.3.kos 5, 

Pe.r5a.ınon 1, Ma6nesia 1) ; 9 posthwnus tetradr. (Byzantion 2, 

Kios 1, Kyzikos 1, belirsiz 5) 

Pru.sias I 

Attalos I 

1 tetradr. 

2 tetradr. 

Perge : 2 tetradr. 

Antiokhos I : 1 tetradr. ( Seleucia ad ·rigrim) 

Antiokhos I veya II: 1 tetradr. (belirsiz) 

Antiokhos II : 5 tet.radr .• (Seleukia-Tigris) J, Antiokheia ı, 

Aigai 1) 

Seleukos II .. : 10 tetradr. (Sardes 2, Antiokheia 2, .Aparneia 1, 

Nisibis 2, Hekatompylos ı, belirsiz 2) 

Antiokhos Hieraks : 5 tetradr. (Aleksandria Troas J, Parion 1, 

Sardes 1) 

Selaukos III : 6 tetradr. (Antiokhia 2, Laodikeia ad mare 2, 

Seleukia-Tigris 1, Susa 1) 

Antiokhos III: 8·tetradr. (Antiokheia 3, Laodikeia ad ri:ıare 2, 

Seleukia -Tigris 2, belirsiz 1) 

20 
l:✓IEFSEPİNİ 1956 

Ref. : IGCH 1410 

G.T. : İ.Ö. yak.190 

B.Y. : İstanbul Arkeoloji "~üz~si 686 ; Paris, Bib. Na.t. 
,(bir k:ı.,smı) 
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Kapsa.mı · : 752 gümüş · sikke 

Aleksaııder III : Bir kısmı erken posthumus · 2J te.tradr, (Anı

phipölis 17, Myriandros 1, Sidon 1, Bahylon J, Aleksandria l); 

46T·geç .posthumus tetradr. (Argos J, Sikyon 2, Kallatis 2; 

Odessos J; Mesembria 13, Kabylos 10, belirsiz. Karadeniz 2, 

Herakleia-Bithynia 57, Sinope 7, Assos 4, Mytilene 8, .Methymna 

2, Myrina 2, Kyme 4, Temn,:;.s 2, Pergamon 14, Phokaia 3,Spıyrna 2, 

Klazomenai 1, :8ryt:'ai 2, Khios 35, Teos 1, Kolophon 4, Ephesos 

4, Sa.mas 21, Ivlagnesia 12, Uiiletos 22, :~:ylasa 1, belirsiz Ear-ia 

5, Kos 1, Knidos 4, Nisyros 6, rthodoa 63, Phaselis 17, .Perge 

35, AS Fırnoos 39, bel i,:,siz 22, 

bancı taklit 1) 

Philip III: 1 tetradr. (Salamis) 

Demetrios Poliorketes: 1 tetradr. (Pella) 

Antigonas Gonatas : 8 tetradr. 

Aıitigonos Doson: 6 tetradr. 

Philip V: 7 tetradr. 

Lysimakhos : 10 tetradr. (Lysimakheia 1, Amph:ipcilis 1, Pellı:cı. ı 

Perin tho.s 1, LE:.rnpsako s 3, Smyrna. l, :Magnesia 2) ; 102 postb· ~ · 

tetradr. (Lysimakheia 2, Byzantium 38, Khalkedon 15, Kios J, · · 

Kyzikos 28, Tenedos 6, bel~rsiz Proponti3 7, belirsiz 3} 

Sinope : 1 tetradr. 

.Prusias I :8 tetra.dr. 

Sumenes I . 1 tetradr. . 
Attalos I . 8 tetradr. • 

Eumenes II • 5 tetradr. . 
Alabanda : 2 tetradr~ 
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Side " : 4 tetradr. 

s'eieukos I : . .3 tetradr'. (Pergarnon 1, Seleukıa.:.Tıgris 1, belirı,,,. _ 

gtz:ioı;hos I : 8 tet:radr •. (Tarsos 1, Antiokhei.a 1, Sele~k:ia-·_ 

.· _figris 5, belirsiz 1). 

Antiokhos II : 12 tetradr. ( Lysimakheia 1, As sos I, Seleu~~ia

Tigris 7, Susa 2, belirsiz ~atı 1) 

Seleukos II : 2 tetradr: (Susa) 

An tiokhos Jiieraks : 35 tet rad"i:'. ( .2•:ı.rion 2, La.'I!)Sakos 9, \1.eksan

dreia T~oas 10, Illion 5, Sardes 2, b9lirsiz batı 7) 

Sa leukos I.J..l : 1 tetradr. (Antiokheia ) 

A.n.tiokhcs III : 34 tetradr. (Tarsos_ 2, .A...11ticlrhoia 9, 

Laodikeia J, lıisibis 12, Susa 4 ,Ekbatana 1, belirsiz 2) 

Antiokhos? : 1 tetradr. 

Abyath'a, Arabia Felik: 2 tetradr. 

2.1 
KÜÇÜK ASİA 196J 

Ref. . . I:JCH 1411 . 
G.T. . İ.ö. yak. 190 • 

B.Y. . Kaybolmuştur. . 
Kapsamı . Yak • 400 gümüş sikke . 
Kısım A 

Aleksande~ ... III : 21 ge,;. posthumus tetradr (Kabylos 1, Miletos l, 

Khios 2, Rhodos 2, Phaselis 2, ASPENDOS J, Perge 5, -Termessos? 

1, Arados 1, belirsiz 3) 

Antigonos Doson: 1 tetradr. 

Prusias I: 2 tetradr. 

.- . 
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Attalos I : · I . tetradr. 

;~fdEf : .3· tetradr. ·· 

.ı\ntiokhos II. : 2 .. tetradr. (Seleukia->rigriı:ı I, Aigai l) 
·.· · ,, · 

Antiokhos III : · 8 tetradr. (Ekbat~a J~Nisibis l, Antiokheia 1 . 

Tarsos 2, beliisiz 1) 

Kısım B 

. ~ ' 

A.leksander III : 7 geç posthu.ı;ıus tetradr. ( Pergamon 3 ,Phaselis 

1, Pe.rge 2, belirsiz 1) 

Antigonas Gonatas : 1 tetradr. 

Lysimakhos : 1 tetradr. (?erga:non) 

2rnnenes : 1 tetradr. 

Attalos I : 6 tetradr. 

Side: 2 tetradr. 

Antiokhos II : 1 tetradr. 

Seleukos II : 1 tetradr. ( Aparneia) 

Antiokhos i-Iieraks : 2 tetradr. (Sardes 1, Aleksandreia Troas ı· 

Sele t:kos III : 4 tetradr. (Seleukia-Tigris 1, Anti_okheia 2, · 

_b.~lirs±·z 1) 

Antiokhos III: 6 tetradr. (Antiokheia 5, Apameia 1) 

Kısım C 

Aleksander III : 4 geç posthunıus tetradr. (ASPENDOS, Perge) 

Lysimakhos : 1 tetradr. (Ephesos) 

Prusias I : 1 tetradr. 

Attalos I 1 tetradr. 

Seleukos II :1 tetradr. (Tarsos ?) 

Antiokhos Hieraks : l tetradr. (Aleksandreia Troa.s ) 

An't'iokhos III : 2 tetradr_. (Seleukia- Tigris, N'isibıs) 
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22 · 

AYAZ'-İN · · 

IGCR 1413 
±.ö. yak. 19o~ıaa• ·, ' 

B.Y.. ·. :ı?aris, Bibliôtheqt~,'l N~t:iôıı,ie .ıf:, _: 
Kapsami l 70 gümüş sikke 
Aİeksander .tii :Bir kısmı_ e~ken . -osthumus 8 tetradr. J:,I . . 

(Amphipolis l; Myriandros ı, belirsiz 6; 85 ge~ post
humus tetradr. (Sikyon l,Megalopolis 1, Mesembria 1, 

Kabtlos 1, belirsiz Pontos ı, Herakleia Bithynia 1, Si
nopa 1, Mytiiene 4, Pergamon J, Klazomenai 2, K;hios 4, 
Kolophon 1, Samos 2, filagnesia 1, Mile tos 5, Kos 1, lü

syros 2, Rhodos 5, Phaselis 11, Penge 11, ASPEliID6S 13, 

AraJ.os 13) 

Aleksander III taklit : l tatradr. 
- .Antigonos Doson: 2 tetradr. 

Alabanda: 4 tetradr. 
Side: 34 tetradr. 
Antiokhos I: 3 tetradr. (Seleukia-Tigris) 
Antiokhos Hieraks: 2 tetradr. (Parion) 
Antiokhös III : Jl tetradr. (Seleukia-Tigris 1, Susal, 

.·. Ekbatana 1, Nisibis 14, Antiokheia 4, Tarsos 2, Soli 1 
Sard~s l, belirsiz 6). 

2J 
KÜÇÜK ASİA 1963 

Ref. . IGCH 1426 • 

G.T. . i.ö. yak. 210-2()0 . 
B.Y. . Kaybolmuştur. • 

Kapsamı . 120 gilınüş sikke . 
Aleksander III: ·-16 ·geç po$th-_ ·tet-radr.~(KhiÔs' ' l;ASPENDOS 5, 
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Perge 7, Arados 1, belirsiz 2) 

.Antigono.s }onatas : 5 tetradr. 

Lystmakhos : 8 tetradr. (Khios 1, ·1aİnpsakos 3, Pergamon J, 

.Magnesia.l) 

Seleukos I : l tetradr. (Pergamon) 

24 
S'.LÜYB 19 5 9 

Ref. : IGCH 1535 

i}.T. İ.Ö. yak. 210-200 

.ı~ünz. und J.1ed.. (,ı,:;ı:ı.sel) ~·.P.L. 202 (Aug 1960), 

nos. 9-11; Kricheldor.f-(Nov.. 2,I960), no. 82 

Ka}samı : 250 3limüş sikke 

Aleksander III : 8 geç posthurnus tetradr. (Mytilene 1, Assos 1, 

Kyme 1, Phokaia? 1, .i:ılagnesia 1, Miletos 1, ASPENDOS 1, Per6e 1) 

Antigonos Doson 2 tetradr. 

Lysimakhos : 4 ( +1) tetr::-.dr. (.Arnphipolis 1, Ms.gnesia 1, Parion · · 

? ı, beli~siz 2) 

Kavaros : 1 tetradr. 

Eumenes I . 1 tetradr. . 
Attalos I : 3 te.tradr. 

Pergamon . oelirsiz krallar (3 tetradr.) . 
Seleukos I . 1 te t rA.dr. . 
A,."tiokhos I : 2 (-ı- 1) (Seleukia - Ti6 ris 2, Aparneia posthumus 1) 

Antiokhos III : 3 tetradr. ( Seleukeia ·:l:ig:ris 2, Smyrna 1) 

Seleukos II :· 3 tetradr. (Antiokheia 1, Sardes 2) 

Mıtiokhos Hieraks : 2 ( +l) tetradr. (Parion 1, Lysimakheia '? 1, 

belirsiz l) 
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Seleukos TII: 2 (+2) tetradr.(Antiokheia, belirsiz 2) 

Antiokhos III: 4(+11) tetradr.(Antiokheia 2, Nisibis 1, 

belirsiz 12). 

25 
K00S3İrt 1949 

~ef. I}CH 1537 

:J. • T • : İ ö yak • 19 o 

Ants.kya zesi 9 

E.apsamı 82 gümüş .sikke 

Aleksander III : 21 geç pos thumus te t rrldr. ( r.~esembria 2, iıi3,Jos 2, 

Khios 1, Eolophon 1, Miletos 1, ahodos 2, ?haselis 4, Perge J, 

Sillyon? 1, ASPENDOS J, Arados 1) 

Lysimakhos ·: 1 tetradr. (Lampsakos) ; 4 posthumus tetradr. ( Ainos 1 

Khalkedon 1, Tenedos 1, belirsiz 1) 

Prusias I: 1 tetradr. 

Side : 9 tetradr. 

Antiokhos III : 4 tetradr. ( Antiokheia 1, Seleuki J.-'ri..:;ris 1, 

Ekbatana-1, belirsiz 1) 

26 
BAİYADA 1949 

Ref. . IGCH 1541 • 

;}.1. 1.0. .J::ik. 188 

B.Y. . Eaybol:nuş tur. . 
Kapsa,'Ilı . 11 ,._:;ümüş sikke • 

Aleksande ı_:ı III : 11 geç postumus tetra.dr. (.::Iessene 1, Temnos 1, 

Rhodos J, Ephesos 1, Phaselis 2, ASPEHDOS 2, Are.dos 1) 
' 
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27 
AINTAB 1920-21 

Ref. : IGCrl 1542 

G.T. : İ.ö. yak. 185 

B.Y. . : New York c. 80 

Kapsamı : Yak. 200 6ümüş sikke 

Aleksander III: 101 gaç posthurnus tetradr. (Temnos ı, 

lıiytilene 1, Kolophon 1, Khios 1, Alabanda 1, Phasalis 

16, AS.PEi;DOS 45, Perge JJ, Lı:ı:il e tos ı, Arados 1) 

28 

l.ıATAKİA 1759 

Ref. . Noe2 603; IGCH 1544 • 

G.T. . İ.ö. yak. 169 • 

B.Y. Faris, Bibliotheque Nationale 

Kapsamı ~ : Yak. 92 gümüş sikke, küp içinde. 

Aleksander III: 6 tetradr. (Amphipolis J, Tarsos ı, 
Myriandros 1, Damaskos 1) ; 39 geç posthumus te ·t radr. 
(Sikyon 1, Ar6os 1, Assosl, Myrina 2, Kyme 1, Mytilene 
1, Methymna 1, Erytrai 2, Klazomenai 1, Kolophon 1, 

Miletos 1, .Magnesiaa2, Khios 9, Mylasa 1, .Antiokheia
füeander? 1, R.hodos 6, Perge 1, ASPENDOS 1, Arados 1, 
belirsiz 2 (+ 2) ; 3 drahmi (Buboia? 1, Larnpsakos 1, 
kagnesia 1) 

(Lysimakhos : 3 tetradr.). 

Mithridates III / Pontus : 2 tetradr. 

Ilion 1 tetradr. 

Alaoanda: 5 tetradr. 
Side : 1 (+1) tetradr. 
( SeleuJ;cos· I-Antiokhos III : 15 tetradr.) 
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Seleukos Pi 'ün oğlu Antıokhos : l tetradr. (.Antiokheia) 

Antiokhos IV : 3 tetr~3,dr. (Antiokheia) 

Antiokhos IV: 1 tetradr. (Seleukeia Pieria) 

( 1'.ntiokhos IV : 2 tetradr. 

(Arados : 12 drah.ıni) 

29 

Noe 2, Jl; IJCii 1546 
. .. ,.-

} • ':i:. I. ,) . y·3J: • lo4 

B.I. : üew York 11, Yale 4 

Kapsarrıı 37 gi.imüş sikke 

Aleks:3.!ıder III : 18 geç postmnus tetradr. (J)!Iyrina 1, Puaselis 2, 

ASPENDOS 10, Perge 5) 

Si.de : 12 tetradr. 

Antiokhos IV: 7 tetradr. (Antiokheia 6, Ptolemais 1) 

30 
KHAil CHEIKOUN 1940 

.J.ef. . I•lCü 1547 . 
ı}. T. : r.ö. yak. 170-160 

B. y • Laybo1muJtu.r. 

Kapsamı . 103 gümüş sikke . 
Aleksander III : 8ı geç posthuınus tetradr. (i!erakleia Pontika ;ı, 

Kyme 1, Myria 1, Te:nnos 2, Mytilene 1, Alabanda 3, Phaselis 18, 

ASPElJDOS 25, Perge 28, belirsiz .Pamphylia 1) 

SidB : 22 tetradr. 
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TEF.FAHA -1954 Jl 

Ref. . IGCH 1557 . 
G.T. . İ.ö. yak. 140 . 
B.Y. . . Kaybolmuştur. • 

Kapsamı . 30 ôiimüş -sikke . 
Aleksander III: 18 geç posthumus tetradr. (Temnos 15, 

Ala banda 2 , AS PEıiDO S 1) 

Myrina: 4 tetradr. 

Kyme : 6 tetradr. 

Aleksander I Bala: 1 tetradr. 

Demetrios II: l tetradr. 

J2 
IıiIBZOPOTATu!İA 1914 - 1918 

Ref. : Noe2 , 681; IGCil 1769 

G. T. : İ. j. yak. 195-190 

B.Y. : Londra 39; New York 13; Glendining, Ang. I. 

1934, no. 77-96. 

Kapsamı : 100 6ümüş sikke. 

Aleksander III l'i erken posthumus 2 tetradr; 10 drah-

mi (Lampsakos ı, Abydos 1, Kolophon 3, Miletos 1, Teos 1, 

Sardes 1, Sala.'1lis 1, belirsiz 1) ; J gc:ç po0thumus tetra

dr. (ı,lytilene 1, ASPB.NDOS 1, belirsiz 1). 

Lysimakhos : 21 tetradr. (fu~phipolis 1, Pella 1, Lysimak

heia 2, Lampsakos 9, Kios 1, Aleksandreia Troas 1, Perga
mon 1, .Magnesiaal, belirsiz 4} ; 18 posthumus tetradr. 
(Ainos 1, Lysimakheia 2, Byzantion 5, Khalkedon 2, Kyzi-
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kas 1, iios 4, belirsiz J) 

Attalos· I: 8 tetradr • . 

.Antiokhos I: 8tetradr.(Seleukia-Tigris) 

.Aıitiokhos II: 8 tetradr.(Seleukia - Ti3ris 5, Antiokheia 2, 

Sardes 1) 

Ara hükümdarlık, İ.Ö. 246-44 : 2 tetradr (Aparneia) 

Antiokhos aieraks : 1 tetradr. (İllion) 

Seleukos III : 1 tetradr. (Seleukis- Tigris) 

Antiokhos III : 18 tetr-3,dr. (Sel-3uki :::t-ri_::;ris 1, Susa 1, Ui

sibis 3, -~ntiok:1eia 6, Aps.rneia 2, Tarsos 3, Soli 1, beliraiz 1) 

33 
U.:tF A 1924 

Ref. Noe 2 , 1147 ; IGCH 1924 

G.T. : İ.Ö. 185-160 

B.Y. : Londra 77 ; lfaw York 20 ; Beyrut {A,ınerikan Üniv) ; 

Damaskus 

K::;ı.psamı : Yak. 200 6ümüş sikke 

Aleksander III : Bir kısmı erken posthumus 28 drahmi (Abydos J, 

Lampsakos 8, Kolophon 7, Magnesia 1, Miletos 1, Teos 2, Sardes 

2, belirsiz 4) ; _15 geç postumus tetradr. (Herakleia Po~tika 1, 

Mytilene 2, Temnos 2, Khios 1, ASPEEDOS 2, Per3e 7) ; 1 dt>ah.ıni 

(Khios) 

L'1tigo~-:o.s Jo.:::a tas : 5 tetradr. 

Antigonos Doson: 1 tetradr. 

Lysimakhos : 21 tetradr.(Amphipolis 1, Pella 1, Sestos 1, Abydos 

1, La'llpsakos 6, Parion ? 1, Alelrnr~ndria Troas 2, Magnesia 3, 

Smyrna 2, Sardes 1, belirsiz 2) · ; 1 dra'runi ; 3 postumus tetradr. 

(Lysimakheia 1, Byzantion 1, Khalkedon 2, Kios 1, Tenedos 1, 

belirsiz 2) 
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At i na : -~-e-ni-s-t--i-1 ~-e-t-Pad-P. 

Prusias I: 9 tetradr. 

Eumenes II: 2 tetradr. 

K;:,rme : l tı::: tradr. 

Antiokhos I: 7 tetradr.(Seleukia-Tigris) 

.Antiokho:3 II : 9 tetradr.(Seleukia;;-'1:igris 4, Antiokheia 1, 

A::,:ı:::ımeia 2, Tarsos 1, Sari.es 1) 

Seleukos II : 1 tetradr. ( A)-:ı:neia) 

Seleukos III : 1 tetradr. (belirsiz atdlye) 

Antiokhos III : 55 tetradr. (Seleukia -Tisris 8, Susa ı, 'i,:-ıi

bis? 22, Antiokheia 9, Apameia 2, Laodikeia 4, Tarsos J, -

belirsiz 6) 

34 
TELL KOTCHEK 1952 

Ref. : IGCH 1773 

İ.Ö. yak. 170-155 

B.Y. : New York 69 ; Kopenhag 18 ; .l!'.S • l'-.leiner 9. Ayrıca 

çok sayıda fotoğraf ANS'de vardır. 

Kapsamı : 604 gümüş sikke 

Aleksander III: 601 geç postumus tetradr. (Al0ksa.ndreia Troası 

Assos J, Kyme 5, ti.;yrina 5, Temnos 197, Mytilene 4, Khios 2, 

Alabanda 342, Phaselis 15, ASPJf.fDOS 20, Perge 7) 

Side : 3 tetradr. 
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BA.oYLON 1900 

aef. : Loe2 , 116 ·; IJCH 1774 

G.T. : İ.:5. yak.155-150 

B.Y. : Berlin 

L.psamı Z2.zılardan 100 tetr3.dr. 

Aleksander III : 43 :;eç postıı:nus tetrB.dr. ( Eal l::.:1.tis ? l, ::ese:--bria 

1, :ı.ssos ı, Kyrr.,; 2, ı:rlyrino. 3, 'i:e:0.nos 7, ~:ytilene 3, Kolophon l, 

.. :ae;nesia 1, :.:iletos 1, Smyrn~-: 1, ICnics 5 , Los 1, :?.hodo.s 2, r:·ıa-

selis 2, 

Lysimakhos : 4 tetradr. ( Lam1_:>sakos 2, Aleksandreia Troas 1, belir

siz l) ; 7 postuı11.us tetradr. (.cyzantiu .. 3, IChalkedon 2, Tenedos 1, 

belirsiz 1) 

Samothrake : 1 tetradr. 

Eretria: 3 tetradr. 

Atina: 1 yeni-stil tetradr. 

±ithridates III/Pontus : 1 tetradr. 

Kyzikos : 1 tetradr. 

Eumenes II : 8 tetradr. 

Aleksandreia Troas : 1 tetradr 

Illion: 5 tetradr. 

1 tetI!adr. 

J.<os : 2 tetradr. 

Side : 6 tetradr. 

Seleukos II: 1 tetradr.(Antiokheia) 

Antiokhos IV: 3 tetradr. (Antiokheia l+ Ake 2) 

Demetrios I : 12 tetre.dr. ( Antiokheia 11, 1Urn 1) 
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--------- ------ ----j-6-
SUS İAN A 1965 ? 

Ref. : IJCH l8O6 

G.T. : İ.Ö. 1J8 1 den sonra 

B.Y. ::A. Eou3hton 33; ?aris, Bib. Hat. 2; Kopenhag 2 

r.a_psa:nı 2 + altın sikte, y9.k. 485 gUmüş sikke, 5 + bronz sitk-:: 

ve 1 giLrnUş rrı.ad'.::.1yon. 

Aleksander III : 17 ıeç postu.:.11us tetre.dr. (.:Lesemjria 1, K,ıme 1, 

IChios l, Al2bs.nd2. J, 1hodos 1, .?h9.seli;3 ı, Asp;::;ndos 4, PeT'Jc:ı 4, 

Terme 3sos? 1) 

Do~~ taklidi Aleksander III : 1 tetradr. 

Lysimakhos 1 postumus tetradr. (belirsiz atölye) 

Myrina: 4 tetradr. 

Alabanda: 1 teradr. 

Side : 1 tetradr. 

An tiokhos II : 3 tetradr. ( Seleukia-'I1i0ris 2, Aigai 1) 

Are. hUkUmdarlık İ. j. 246-244 : 1 tetrad2. ( Ap3,m:üa) 

Antiokhos .i.ıieraks : 1 tetradr. (İllion) 

A.11.tiokhos III: 12 tetradr. (Seleukia-1:igris 1, Ekbatana 2, An

tiokheia 5, Apameia 1, Te.rsos 1, belirsiz 2) ; 2 drahmi 

(Ek}?atana), ı bronz (Ekbatana) · 

Seleukos IV 17 tetradr. (Seleukia-Tigris 2, Susa 4~Nisibia J, 

A.ntioklıeia 7, Ab:e 1) ; 1 drahmi (~kbe.tana), 1 bronz (Ekbata.r,a) 

Genç Antiokhos : 2 tetradr. (Antioklıeid 1, belirsiz 1) 

Antiokhos Iv : 43 tetradr. (Seleukii:3.-Tigris 6, Susa 6 , Antiol:heia 

Kharaks-Spasinou 1, Ekbatana 2, Antiokheia 21, Ake 4, Tarso.s 1, 

Soli i, yab3.nçı taklit 1) ; 5 drah.ııi (-2:kbatana) 

Antiokhos V: 17 tetradr. (Antiokheia 16, Ake 1) ; 1 drahrni 
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beliraiz atölye). 

Timarkhos : 1 bronz (Ekbatana) 

Derrıe t ri os--1-----:-· -S--4~-etradr-;-{-Se-:1:::tt'-a:-a~T:i.:6-rıs ·-r,--SUifa-14, 

Antiokheia-Lharaks fıpasinou 6, Ekbatana2, belirsiz doğu 

atölyesi 1, doğu at_ölyesi 1, l:Usibis ? 7, Antiokheia 19) ; 

16 drahrni (Antiokheif'. 1, Ekbatana 15) ; 2 al tın (Ekb·ü2.na); 

1 bronz (8elaukeia-Ti3ris) 

Aleks ands~ I fı~la: 38 tetradr(Seleukia-Ti~ris 19, Sus~ 4, 

_-\ııtiokhela-Lhar::tLs Spa.sinou 3, Ari tiothe ia 12) ; 7 d T.'atı:·ni 

( - ı· k . · ;ı • . • 1 · ,, . t J 1 · t · 1 ' • J ) oe 2u .ıa- ·J. ısrıs , .e.,:0 .3, . e.na , 1tn ı ,) .cneı .3. 

~ntiokhoa IV(postumus İ.Ö. 146/5) : 2 tetradr.(Antiokh~iq) 

;ı,m -"t · ... ios II, l. hUkür::darlılc: 41 tetradr.(Seletü:~::,--'7~__:;r:s 

25, Susa 4, Antiokheia...;Lh:::.raks Spasinou 1, belir.Jiz doğu 

atölyesi 5, .4.ntiokheia 6), 9 drah.,.11i (Seleukia-Tigris 8, 

Antiokheia 1) 

Antiokhos VI 1 drahmi (Antiokheia) 

Kamniskires Seter: 2 tetradr. 

Mithridates I/Parthia: 3 tetradr. (Seleukia-Tigris) ; 1 

bronz (Jkbatana) 

Euthydemos I /Baktria :2 tetradr. 

Eukratides I : 7 tetradr. 

Eukratides I veya II : J tetfadr. 

Heliokles : 9 tetradr. 

SJSA 19.'.34 -1939 
31 

.lef. : IGCa 1808 

1.T. İ.Ö. yak. 150-100 

B.Y. Paris, Bib.Nat. 
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Kapsa...,_ı : 42 gU.müş siklce, kazıdan 

Al-e!f-s-~? - I -II-- :~-Bi-r- -k--ı-sm~ ~e-r~~~ t e tl-adr. ( .ftJnplıipo

lis 2, Sidon 1, belirsiz 2) ; 1 dr. ; 2 geç postuI11us tetradr • 

. ( ASPENDOS 1, Perge 1) 

Doğu taklidi Aleksander III: 6 tetr=.dr. 

Lysimakhos : 1 tetradr.(b3lirsiz atjlye) 

Antiokhos I _; 1 tetradr. (Seleukie.-'2i ,_:;ris) 

Antiokhos III : 16 tetradr. ( Seleukia-Ti:;ris J, Susa 4, -:Ld ıJ is 

J I t. l' -• ' nn ıo ,;:neıa 5, Sardes 1) 

Seleükos IV : 4 te tradr. (:Sus q 2, Anttokheie. 2) 

Demetrios I 5 tetr~dr. (Sus a ) 

38 
SJSA 1951-1952 

Ref. IGCH 1809 

G.T. : İ.Ö. yak 145-100 

Kapsamı: 19 gümüş sikke, kazıdan 

Aleksander III : 1 erken postumus tetradr. (belirsiz atölye)-; 

J dratL-ni ( Lampsakos I, belirsiz 2), 6 geç postumus tetradr. (hep

si çapa konterrnarklı) : ASPrı.:UDOS 2, Perge 1, Phaselis J. 

Doğu taklidi Aleksa:ıder III : 1 tetradr. 

.\.ü tio.L:hos III 1 tetradr. (AEtiokheia) ; 1 dr. (Ekbatana) 

Seleukos IV: 1 tetradr. (Seleukia-Tigris) 

.Antiokhos IV : 1 drah-ni ( 2kbatana) 
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Demetrios I : 1 d.rahmi · (Skbatana) 

Aleksander I Bala: 1 tetradr. (Antiokheia) 

:1Iithridates I/Parthfa : 1 drahmi (belirsiz atölYe) 

Euthydemoş I/Baktria: 1 tetradr. 

-1.ef. 

39 

2 
ı oe , 1081 ; J:}Cd 181J 

Londra 9 ; Hevı York 290 ; Sotheby Sale April 1958 

Cio_:::hton), no. 196, 216,226. 

Kapss.mı : 1600 gümüş sikke 

Aleksander III : 22 geç postumus tetradr. (K~e 1, ;.,ryrina 1, '];<'3ırınos 

5, I'fethymna 1, t:Iytilene 1, i',Iiletos 1, Kios 1, Per3e .3, AE!?,HNDO§ 4, 

Doğu taklidi 4) ; 2 erken postumus tetra.dr. (Kolophon ve belirsiz 

bir atölye). 

Lysimakhos : 1 postumus tetra.dr. (Mytilene) 

Atina: ~ yeni-stil tetradr. 

,.:a.~nesia : 1 tetradr. 

Ariarathes VI : 1 drahmi 

Antiokhos IV : 4 tetradr. (A.ke 1, beliraiz 3) 

De:netrios I : 9 tetre.dr. (Bkbab=nıa ı, Antiokheia 5) ; 2 drahmi (An-

t • 1 ı • ) ıo.,<:neı,:ı, • 

Aleksander I Bala: 15 tetradr. (A.ntiokheia 3, belirsiz 3) ; 7 drah-:

mi (Antibkheia) 

Demetrios II : 25 tetradr. (Seleukia-':2i_;ri.s 4, Antiokheia 17, Da

'maskos 1, Tyros 1, Tarso~ 2) 
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Ap.tiokhos 1/I : 4 tetradr. (Antiokheia 2, belirsiz _2) 

( AntiokheiaT--

Antiokhos VII : 79 tetradr. (Antiokheia 14, Tyros 1) 

3 dr~hmi 

Aleksander II Zebina .: J tetradr. (Antiokheia ?_ 1, Tarsos ? 1, . 

Dsrr.askos 1). 

Antiokhos VIII - Kleopatra 1 tetradr. (be j i~aiz atölye) 

Antiokhos lIII 69 tet,·2.dr. ( ,mtiokheia 6, D-:,maskos 12, Sidon 

3, Ake 5) 

Antiokhos IX : 67 tetradr. U-.. n tiokheia 5, Dam.:J.skos 8, Sidon 4, 

Mithridates I/Parthia: 1 tetradr. ; 16 dr. 

Phraates II : 4 tetradr. (Seleukia-:rigris) ; 8 drahnı.i. 

Artabanos I 3 tetradr. (Seleukia-Ti6ris) ; 4 drahmi (belir~Jiz 

atölye) 

Mithridates II : 50 + tetradr. (Seleukia-Ti~ris) ; yak. 800 

draııı1i ( beli.i.'SiZ atölyeler) 

Euthydemo8 r/:...;aktria: 2 tetradr. 

Demetrios : 2 tetradr. 

Antimakhos I 

.Sukratides I 

1 tetradr. 

16 tetr2.dr . 

~Ieliokles : 7 tetradr. 

40 
SU ~ÜYE 1971 

def. : CH II, no. 81 

. 
B. Y. BiliIL111iyor. 

Lap sanı : .Alekss.nder III : 40 postunı.us te tradr. (Eegapolis 1, 
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ı:::ıinope l,Herakleia Pontika l,Pergamon l,ıVIiletos 2, Khios 3, 

Samos 2. 1 lliıodos 4. .f>hg.selis ı::;. ARP:ZiJi)OS 1 _ "PArıQ"A h" A r-ı=ı.rloı=ı '1 _ 

belirsiz ,3.) 

.. Antigonas Doson : 1 tetradr. 

Philip V : 1 tetra,lr•, 

Eph;;sos : 3 drah111i 

Alab~nda: 1 tetr~dr. 

Sid3 : 2 te~radr. 

Seleukos I : 1 tetradr. ( -:,er .•-::ı·,·-ıo;--ı) - -u--=- .. ı.1: 

;_ntiokho.s 

Antiokhos III : 11 tetradr. (:Skb3.ta~:a 2, Eisibis 4, :::ıe.odik2~a 1, 

Tarsos 1, Seli 2, belirsiz batı 1) 

Ptolemaios II : 2 tetradr. (Aleksandria, Sidon) 

Ptolemaios IV : l tetradr. (Aleksaı:dria) 

Ptolemaios V: 2 tetradr. (Aleksandria) 

PAi.lPdYLİA 1970 

Ref. 

G.T. 

B.Y. 

Lapsamı 

Thrakia, 

41 

CH V, no. 64 

İ. s. 275 

Piyasada 

180 Bronz ::ikke 

Lydi~ı., Pl1ryzia, Parr:ph,ylia, Pisidie., 

Kilikia, Eap)adokia, Eomrnagene böl.gesi kentlerine ait bronz .}rr::'k 

_imparatorluk sikkeleri. Bu si::kelerden 6 tanesi Asperıdos' a ait tir: 

-Ela.3abalos, \folusianos, Herennios Etruskos, '}allienos, }allL::nos 
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IGCH. Noe ve CH 'dan elde etti~imiz bilgilerin 

ışığında hazırladığım~z bu defineler listes.i.ne Boeh

ringer'den (Chronologie) 'de üç define ilave edi

yoruz : 

42 
Südkleinasien 1963 

hapsamı : 120 + AR tetradrahmi ve drahmi. 

İncelenen 35 tetradrahmiden 5'i Aspendos'a aittir. 

Yıl 1 : 2 adet 

Yıl 2 : 3 adet 

Syrien 1959 43 

Kapsamı : 250 + AR 

İncelenen 35 tetradrahmiden l'i Aspendos'a aittir. 

Yıl 1 : 1 adet 

Pisidien 196) 44 

Kapsamı : 100 + AR 

İncelenen 38 tetradrahmiden.3'ü Aspendos'a aittir. 

Yıl 17: 1 adet 

Yil 18: 2 adet 

-· 
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V. SONUÇ 

Bu çalışmada Pamphylia bölgesi kentlerinden Aspendos'

un sikkeleri ele alın."!lıştır. 

Tarihi en iyi İ.Ö. 5. yüzyıl başlarından itibaren bi

linen Aspendos kenti, yine o yüzyılın ilk yarısında Yu

nanlılarla Persler arasındaki mücadelelerde zaman zaman 

tarafların odak noktası olmuş ve -stratejik konwnundan do

layı da her iki gücün adeta bir üssü durumuna gelmiştir. 

birara Perslere asker ve gemi vererek Yunanlıların kar~ 

şı.sında, birara da Attika-Delos Deniz Birligi 'nde yer a

larak Perslerin karşısında yer almıştır. B. İskender'e 

istemeyerek boyun egen kent, daha sonra, kendi çıkarları

nı korumak için Romalılarla dostça ilişkilere girmekten 

de kaçınmamıştır. Bütün bunların tek bir açıklaması var

dı: Aspendos bağımsız bir kent olarak kalmak istiyordu. 

Bunun da en iyi kanıtı darbettiği sikkeleridir. Çünkü an

cak bağımsız bir kent sikke darbedebilirdi. 

İ.Ö. 5. yüzyılın ilk çeyreğinde Perslerin egemenlik 

alanı içinde bulunan Aspendos, Pers kralına ödedigi yıl

lık vergi ve verdigi atlarla Pers idaresinin kendilerine 

fazla karışmamasını sağlamış, fakat ticaret ve günlük a

lışverişte herhalde bu devletin sikkelerini kullarıı.~ıştı. 

Ancak İ.Ö. 468'de,Kimon'un ıurymedon'un ağzına gelmesiy

le Yunanlıların sikkeleriyle karşılaştığı ve onların da 

teşvikiyle birkaç yıl içinde (olasılıkla İ.Ö. yak. 465 

yılında) ilk gümüş sikkelerini darbetmeye başladığı an-
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laşılmaktadır. O zamana kadar Pamphylia bölgesinde sikke 

-~:a-~ h-a-ş-k-a- -b-i-r- ken-t--yoktı:r.--'itlasrliid-a:, -birrgeni--ıı-- Bİk~ -- -

ke darbına erken başlayan kentlerinden Side de ancak İ.Ö. 

5. yüzyılın ortalarına dogru, belki Aspendos ile aynı 

sıralarda, belki biraz daha erken sikke darbına başlamış

tı. 

Aspendos'un ilk sikkeleri sikke pulunun kalın, bak

la formuna yakın alınası ve arka yüzdeki derince quadra

tum incusu.nılarıyla, sikke darbına yeni başlayan birken

tin sikkelerindeki özelliklere sahiptir. 

Aspertdos sikkeleri metrolojik açıdan incelendiğinde 

bu sikkelerin bazen dendigi gibi Pers ölçüsünde değil 

fakat pseudo-Pers ölçüsünde darbediluikleri .görülmektedir. 

Kentin, İ.Ö. yak. 465 1 te pseudo-Pers ölçüsüne göre 

darbetmeye başladığı ilk gümü~ sikkelerini İ.Ö. J. yüz

yılın sonlarına değin sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 

Aspendos'lu askerler antik çağda çok ünlüydü. Çeşit

li yabancı devletlerin ordularında ücretli olarak görev 

yapıyorlardı. Bu nedenle kentin, ilk .sikkeleri için bir 

hopliti tip olarak kullanması uygun bir seçimdi. Kısa 

bir süre sonra da kurucusu Mopsos'u sikkelerinde 

bir tip olarak kullanmıştır. Fakat Aspendos sikkeleri 

deyince aklımıza ilk gelen İ.Ö. 4. yüzyıl boyunca hiç

bir değişikliğe uğramadan bütün staterlerinin ön ve ar

ka yüzlerini işgal eden iki güreşçi ve sapancı figürle

ridir. Bugün de gerek müze ve özel koleksiyonlarda ge-
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-~~~~e katalog ve syl~9_ge3J,._~:r;_c_!~ ___ en fazla bu state.!'lerden 

bulunniaktadır. Fakat bu !"~reşçifl staterlerinin son emis

yonl-a.rında kalitenin giderek bozulduğunu ve buna para

lel olarak da agirlıgın dliştügünü gö:i·üyoruz. 

İ._ ö. 370-J60 yıllarında komşu topraklarda patlak ve

ren ve zaman zaman kendi topraklarına da sıçrayan Satrap 

ayaklanmasının yarattıiı ka.rışıklık Ye kriz S::i.rasıııda çok 

sayıda Aspendos gümüş sikkesinin de kontermarklandıiı gö

rülmektedir. Küçük Asia kentlerinden pek azının sikkeleri 

böylesine yo~un bir kon termarklaaıa ile karşı karşıya kal

mıştır. İlk kez Irnhoof-Blumer tarafından saptandığı gibi, 

Datames zamanında görülen bu . kontermarkların İ.Ö. 360 yı

lında tahta geçen Kilikia satrabı Mazaios zamanında artık 

görülmemeleri nedeniyle İ.Ö. 360 tarihi üzeri kontermark

lı Aspendos staterleri için bir terminus ante quem olmak

tadır. 

As~endos'un İ.Ö. 4. yüzyıl sonlarında günlük alışve

rişi kolaylaştırmak ve ufak para ihtiyacını karşılamak 
. . 

üzere bronz sikkeleri de tedavüle soktuğunu görüyoruz. 

Bu dönem kentin B. İskender tarafından sıkıştırılıp ona 

yüklü bir para ödediği ve ekonomisinin olumsuz yönde et

kilendiği bir dönemdir. 

Fakat İ.Ö. 3. yüzyıl sonlarında İskender tetradrahmi

leriyle tekrar gümüş sikke darbına başlamıştır. hu tetra

drahmilerden K. Asia'nın güneydogu sınırları dışındaki 

topraklarda (Suriye, Irak, · İran gibi) ele geçen defineler-
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de çok sayıda bulu.nruası b~nların geniş bir alanda tedavül

de olduklarına işaret etmektedir. 
- -~-- --··--·· .. 

Roma imparatorluk dönemi ise kentin ·zengin, kalabalık 

ve ihtişamlı günlerine sahne olmuştur. bu dönemde darbettigi 

bronz sikkeleri, arka yüz tiplerinin çeşitliliği açısından 

oldukça zengindir. Aspendos'un baş tanrıçasının -~opsos 

ile de ilişkisi olan- Aphroditai Kastnietides oldugu.nu da 

en iyi bu dönemde darbettigi sikkelerinden anlayabiliyoruz. 

demen hemen bütün imparatorların sikkelerinin arka yüz tip

lerinden birini bu tanrıça teşkil etmiştir. 

Kentin .ı.toma ile ilişkileri 1:.s. J. yüzyılda doruguna 

ulaşmış ve ı..¼1::1.llienus zamanında bu im.para tor adına bir da 

tapınak inşa edilmiştir. Bunu Gallienus ve karısı Salonina' 

nın sikkelerinin arka yüzlerinde yer alan neokoros lejan-

dından anlıyoruz. 

Ayrıca, Hellenistik dönemde komşularıyla olan anlaş

mazlıkları bu dönemde son bulmuş ve komşuları olan Side ve 

Perge kentlerinin darbettiği sikkelerden anlaşıldığına gö

re bu iki kentle İ.S. J. yüzyıl ortalarında müttefiklik an

laşması yapmıştır. 

Nihayet İ.S. J. yüzyıl sonlarına doğru Küçük Asia kent

lerinin kendi darplarının kesilmesiyle Aspendos da en son 

\/alerianus II için sikke darbetmiş ve böylece 700 yılın ü

zerindeki sikke darbı geleneği bu imparator zamanında son 

bulmuştur. 
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,NOTLAR. 

I. GİRİŞ: ŞEHİR (s. 1-12 ) 

1. T.A.B. Spratt, E. Forbes, Travels in Lycia, Milyas, 
and Cibyratis, II, London 1847, s.J2. Ayrıca bkz. 
Ch. Texier, Desription de l 'Asie ı'.,Iineure III, Par is 
1849, s.217 vd. 

2. Geniş bilgi ve bibliyografya için bkz. Ruge, 11 Aspen
dosn, _!l§..II.2, st.1725 ; S. Sarneson, 11 ABpendosıı, M,. 
Suppl. XII (1970), st.99- 109• Kalıntılar için bkz. 
Lanckoronski, s.93 vdd. ve Bean, TSSz s.70-77. böl
genin fiziki ve beşeri coğrafyası için bkz. Xavier 
de Planhol, De La Plaine Pamhylienne Aux Lacs Pisi
diens, Paris 1958 ve tarihi coğrafyası için bkz. 
E. Blumenthal, Die altgriechische Siedlungskoloni
sation im Mittelmeerrau.m unter besonderer Berücksich
tigung der Südküste Kleinasiens 1 Tübingen 1963, s. 
45-80. 

J. Strabon XIV.iv.2 

4. Skylaks 101; Strabon XIV.iv.2. Eurymedon ağzının 
liman olarak önemi için bkz. Bosch, s.20. 

5. Arrian; Anab. I.27.1. 

6. S trabon, XIV. iv. 2. Ayni zamanda .Mela, I. 78. 

7. Kretschmer, l!:inleitung, s.293 vd. ; Bosch, s.17. 

8. bosch, s.16 ; Mansel, Side, s.9 ; brixhe, s.150 ; 
A. Pekman, Perge Tarihi-tlistory of Perge 1 TTK, An
kara 1973. s.8-9. 
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9 • .Bosch, s.15 vdd. ; Mansel, Side, s.1-2 ; Mansel, 
Antalya, s.5 ·vd. ;--Brixhe, s.147. 

ıo. Troia savaşı eski Yunan geleneğine göre İ.Ö. 12. yüz
yılın sonlarında olmuştur. Fakat yapılan .son araş
tırmalar savaşın İ.Ö. lJ. yüzyılın sonlarında oldu
ğunu göstermektejir. M. Korfmann savaşın tarihini 
İ.J. 1250 civarı (LH III B) olarak vermektedir: 
"beşiktepe : New Evidence For The Pe.riod of the Tro
j an Sixth and. 0eventlı Settlementsn, 111roy and 1.Croj an 
,lar (id. M • ..:ı:ellink), bryn ıv.iawr PA 1986, s.28. -

. , 
11. Mopsos için bkz. Cassola, s.27 vd., s.112 vdd(Appeh-

dice IX) ; .douvıink, s.44-50'de '"J2he rılopsus Probleın11 
; 

.oı:.ı.rııett, jiis 73 (195.3), s.140-4.3 ; o •. tföf•er, "iılopsos 11 , -

.R.ocher ML 11.2, st. 3207-10 ; Kruse, "l'ılopsos", ~ 

XIV, st. 242-43; A. Peknıan, Eskiçagda Bazı Anadolu 
~ehirlerinin Tanrı ve Kahraman Ktistesleri, İstanbul 
1970, s.48-49. Lydia ile ilişkileri için bkz. A. Heu
beck, Lydiaka. Untersuchungen zu Schrift, Sprache und 
Götternarnen der Lyder, Erlangen 1959, s.43-44 ve v. 
Sevin, Lidya Krallığı Tarihi, İstanbul 1973 (basılma
mış doktora tezi), s.94-lOJ. Epigrafik malzeme için 
bkz • .Hereward, "Inscriptions", s.57-59. 

12. Plinius, NH V.96. -
lJ. Dion.Per. 852. 

14. KUB XIV.l ; A. Goetze, lv.iadduwattas, MVAeG 32, 1 (1928), 
s.J6-J7 ve 140. 

15 • .ti. Otten, .Spracliche Stellung und Datieru.ng des 1ı1addu
watta-Textes, StBOT, Heft 11, ~eisbaden 1969, s.J3,J6. 

16. H. Th. Bossert ve dig;erleri, Kara tepe .i. .. azıları • .ı.ürinci 

Ön Rapor/Die Ausgrabun6en Auf Dem Karatepe. Erster Vor-
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bericht, TTK, Ankara 1950, s.19-22. 

17. Barnett, jHs 73 (1953), s.142 ; Cassola, s.111 vd.; 
R.D. Barnett ve diğerleri, "A Phoenician Inscription 
.E'rom Zastern Cilicia", Iraq X ( 1948), s. 58-59 ; Hou
wink, s. 45 vd. 

18. Houwink, s.47; Brixhe, s.193; Barnett, jHs 73 
(1953), s.142. 

19. ?GrHist. I.4 . .Fl5 : " ... 'Aarte:vöoç no}ı.ı,ç rta:1.1.cpuıı.Ca.ç 

• AcrTtEVÔOU }(. T Ccrµa, WÇ • E>ı.>ı.a:v 1, KOÇ EV eF 6.EUK0./1.1.(ı)VE ı.a.ç. " 

20. Houwink, s.47; Brixhe, s.193. Aspendos adı iJin 
ayrıca bkz. L. lgusta, Kleinasiatische Ortsn~nen, 
Heidelberg 19c4, ~ 107.ı. nu a~ada AsJendos 1 un II. 
binyıldaki varlığı için önemli olan bir noktaya da 
deginmemiz yerinde olacaktır. 1986 yılında Boğaz
köy'de bulunan ve Hitit kralı Tuthaliya Ti ile 
Hatti ülkesinin güneyindeki· t©pridların·-: kralı olan 
Kurunta arasındaki bir ant!aşmayı içeren bronz tab
lette Tarhuntassa'nın batı sınırı Kastaraia(Kes
tros) nehrine ve Parha (Perge)'ya dayanmaktadır. 
Böylece geçmişi İ.Ö. lJ.yüzyıla kadar giden Perge' 
nin yanısıra bölge kentlerinden Aspendos'un da İ.Ö. 
II. binyıldaki varlıgı ve Hitit egemenlik alanı i

çinde bulunduğu aşikardır (H. Otten, Die Bronzetafel 
aus Bogazköy. Ein staatsvertrag Tuthalijas IV. 'i✓ eis

baden 1988, s.37 vd.). 

21. j • .brandis, Das lı~ünz-, }ıiass- und J.ewichtwesen in 
Vorderasien bis auf Alexander den grossen 2 Berlin 
1866, s.J47, di.,;mot 4'de : "', ✓ahrscheinlich klang 
der einheimische Name von Aspendos, wie die rı.i.ünz

auschrift E~TEEtı.IIYE (wohl das Gentilitium) ahnden 
lafst, noch mehr an crcpe:v6ovn"t'n~ · an, wie der griec
hische." Ayrıca bkz. Imhoof-Blumer, ZfU 5 (1878),s. -



155 

137; .babelon, Traite' II.l, s.5JJ; Hill, BMCLycia, 

s. lxxii: brixhe. s.ıg6. 

22. Bri:xhe, s.196 : 11 ••• L' adj ectif Eoı:-FE6ı. ı.uc (' A01tev= 

ôı.ob ) se rapporte ınentalement a oı:-a:tnP , tandis 
qu'a côte d'Eoı:-FE8t. (ı.)t> t,.Aötttvô'ı:.ö\>) il faut sous-
entendre un nom tel que \>ôt.ı.ı.·öU<ı ou xôµµa. '' 

2J. Geniş bil6i ve bibliyo6rafya için bkz. Ruge, "Aspen
dos11, Ri II.2, st. 1725 ; S. jameson, "Aspendos", RE - -Suppl.•XII (1970), st.99-109 ; Ruge, "Parn_i?hylia", 
RE XIIII.J, st. 354-407 ; 1~1a6 ie, s.262 ve c.lI, s. -1134, Chapter IV, note 6 ; A. M. _;:.;ıansel, İlkçagda An-

talya Bölgesi, İstanbul 1956 ; J.E. Bosch, Pamphylia 
Tarihine Da.i ... ~ '.i:etkikler, I' 'I1K, Ankara 1957 ,; Lanc
koronski, Les Villes de la Pamphylie et de la Pisi
die, I: La Parnphylie, Paris 1890, s.89-93. 

24. Herodotos, I. 28. 
25. v. Sevin, tlerodotos'un bu pasajını eleştirmekte ve 

Parnphylia'nın Lydia kralına baglı olmadıgını ileri 
sürmektedir ("Kroisos ve Pamphylia" · , Belleten 158 
(1976), s.185~19J.). 

26. Herodotos, III.90. 

27. tlerôdotos, VII.91. 

28. Bu savaş için bkz. Diod. II. 61; Plut. II. Kim. -
XII-XIII ; Eosch, s.19. 

29. IG r2 .64 ; ATLI, s.2J9 • Bean, TSS, s.68 ve ·s. 177 ' - - ~ 

(Appendix I . The South Coast G!ities In The Delian . 
League); .ı:ıoscn, s.19, dipnot 50; Kraay, Archaic, 

s. 276. 

JO. Ksenophon, Anab. I.2.12. 

Jl. Ksenophon, Hell. IV.viii.JO. 
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~J2. Sekunda~~•D~.i.s;y·rn].IH.~ .. Q. J68/7'ye *cih
lemektedir: "Some Notes on the Life of Datemes", 
Iran XXVI (1988), s.51. Satrap ayaklannıası için 
ayrıca bkz. w.w. Tarn,IIThe Great King and the 
Satraps", ·Q!ll VI, s.20-;...21. 

JJ. Corn. Nep. XIV.8.2; Bosch, s.21; Sekunda, Iran 
XXVI (1988), s.49. 

J4. Arrian, Anab. I.26.J, 5 ve I.27.lC Arrianus'un 
Pamphylia ile ilgili pasajının eleştirisi için 
bkz. Bosworth, s.164-69); A.H.hl. Jones, The Citi
es of the Zastern doman Provinces, Oxford 19712 , 
s. 123-24 ; ~agie, s.262. 

J5. Arrian, Anab. III.6.6 ; Bosch, s.22-23. 

J6. Bosch, s.47. 

37. Bosch, s.24; Bagnal, s.110-11. 

J8. w. Dittenberger, Orientis Graecae Inscriptiones 
Selectae, 2 c., Leipzig 1903, 1905 (=OGIS 54) ; 
Bosch, .Mvllenizm II, s.56.:.57 ; Bagnal, s.110-11. 

J9. İlk kez R. Paribeni ve P. H.omanelli tarafından ya

yınlanmıştır: Studii E Ricerche Archeologiche Nell' 
Anatolia Meridionale, Roma 1914 (Iıııont. Ant. vol. 
XXXIII, 1914'ten ayrı basım), s.116-20. Ayrıca 
bkz. Bosch, s.24-26 ; Bagnal, s.111-12. 

40. Zor durumda oldugu anlaşılan Aspendos'un düşmanının 
kim/kimler oldugu tartışmalıdır. Segre (Aegyptus 14, 
1934, s.25J-68) Demetrios'u; Bosch (s.25) Perge, 
Side veya Selge kentlerinden birini; fil. ôzsait 
(tiellenistik ve .Li.Oma Devrinde .Pisidya1 İstanbul 

1985, s.J8-J9) ise Selge'yi göstermektedir. Ros.
tovtseff (s. 963, ch.l, dipnot 7) Demetrios'un o 
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sıralar Soter ile diplomatik ilişkileri olduğun~ 
dan Sefile~' nin gör~~~tılmanın zor olduğunu 
söylemektedir. 

41. Paribeni ve Romanelli lvlont. Ant. 1 de Demokles 

(Anıı.ouAsou~) olarak yayınlamışlardır. Bosch da 

(s.25) bu şekilde vermiştir. Fakat artık genel 
olarak kabul edilen Philokles ( ~LAOXA~ouc )' 

dir: Bagnal, s.112. 

42. bosch, s.25 ; Rostovtseff, s.104. 

43. Bosch, s.24 ; bagnaı. s.114. 

44. Robert, Docs.Asia ~ . .iin.merid., s.5J-54. fazı tın 

9. satırında: Tiau~uAL(apXnc-

45. bagnal, s.111. 

46 • .bosch, Hellenizm II, s.75 vd. 

47. Polyb. V.72. 

48. Bosworth, s.168. 

49. bosch, s.27. 

50 • .Bosch,. s • .30 vd. 

51. Bosch, s • .34-35 ; E. vVill, Histoire Politique du 
. .:ionde .dell~nistique, Tome II, Nancy 1979, s.29. 

52. Polyb. XXI • .35 ; Livius, AI. xx.x:viii.xv.7. 

53. Diod. mrv-mv; Strabon, XIII.624. 

54. Bosch, s.43 ; A.N. Sherwin-·,/hite, ".d.ome, .2arnphylia 
and Cilicia", j_a_s LXVI (1976), s.1-14. -

55. Cicero, Verr. II.i.20.53: "Baylar, zarif heykel
lerle dolu Aspendos'un, Pameh7lia 1 nın eski ve ün
lü bir kenti olduğunu biliyorsunuz • .ben bu kentden 
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şu veya bu heykelin götürüldügünü iddia etmeye
cegim. Suçlamam, Verres•in arkasJnda teL~~ 
heykel bile bırakmadığı ile ilgilidir; bütü1t 
Aspendosluların gözleri önünde tapınaklardan ve 
kamu binalarından toplanan heykeller arabalara 
ıtüklenip götürüldü. Evet, (Verres) Aspendos'un 
ünlü Harpçı heykelini bile ••• götürü? doğruca 
kendi evine yerleştirdi ••• " 

56. Ayrıca bkz. nosch, s.4J. 

57 • .Bosch, s.43~44. Ayrıca bkz. R. Syme, "Galatia 
and Pamphyl;i.a Under Augustus", Klio XXVII (1934}, 
s.122-14d. 

58. Syme, Klio XXVII (1934), s.124 vd. 

59. Bosch, s.46. 

60. R. Syme, "Pamphylia from Augustus to Vespasian", 
Klio XXX (1937), s.227-231; Bosch, s.48. 
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II. SİKKELER (s. 13-101 ) 

1. BMCLycia, s.9J,·no. 1-8; Head, HN, s.699 ; SNGv
Aulock1 no. 4477-4481; SNGBerry, na. 1208; SNG
Cop., na. 153-179; Hunter, s.506, no. 1-6; Paris, 
env.no. 2-9 ve 1973-1-169. 

2. SNGvAulock, no. 4482, 4483. 

Head, IDI, 3.699; SllGv-Aul-J. BMCLycia, s.94, no. 9 ; 
~' no. 4484; Baston; 
env.no. ıo, R 3681/11. 

- ----s.266, no. 2095 ; Faris, 

4. Hunter, s.507, no.6, lev. LVIII.l. 

5. ~ıieber, lev. 261, na. 7309. 

6. EE 'nin sikkenin.ön yüzünde yer al.rnası nadirdir. 
Harfler savaşçının bacakları arasındadır. Bkz. Hun
ter, s.506, no.l, lev. LVII.23. -

7. Kricheldorf XXXI( 31 januar-1 Feb.ruar 1977),no. 122 
= ~ 15,(4-5 Mai 1976. )no. 326 • 

8. Birkaç örnekte sol .bacak düz gösterilmiştir, fakat 
nadirdir. Bkz. SNGCop., lev. 5, na. 170, 171. Baca
ğın dizden bükülü ~lması, III. grup güreşçi stater
lerinin ilk .örneklerinde de karşımıza çıkacaktır. 
Bu staterlerde arka yüzde yer alan sapancının sol 
bacağı önceleri dizden bükülü bir şekilde tasvire
dilmiştir. 

9. Babelon (Traite II.l, st.524) duruşu İ.Ö. 6. yüzyıl 
savaşan Herakles'ine ve özellikle de Aigina'daki 
Aphaia tapınağı cephesindeki savaşçılara benzetir. 

10. Lanckoronski, s.91. Nitekim daha sonra Babelon (Trait6 
II.l, st.524), Head (HN, s.699) ve Hill (BMCLycia, s. 
lxxiii) gibi nümismatlar da aynı görüşü paylaşmışlar
dır. 
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~~11 ~chaic ~~~-272.~ 
.. ~ 12. Traıte II.l, st.524. 

lJ. Archaic, s.277 

14. Triskelesin anla.ı:rın. ıçın ayrıca bkz. j.M. jones, A 

Dictionary of Ancient Greek Coins, London 1986, s. 
232. 

15. Traitl II.l, st. 524. 

16 ■ EETAELII.V.E 

ETAErIIVE 

: SNGvAulPisid. , no. 5243 veya 
: SNGvAulPisid. , no. 5258. Ay-

rıca Selge bazen sembol olarak insan bacaklı tris
kelesi de sikkelerinde kullanmıştır. 

17. SNGCambridge, no. 5052. Price, bu stater için lf!.5 
(1878), s.139, na. 2l'i referans vermiştir. l!'akat 
referans verdigi staterde savaşçı kıııç değil, mız
rak taşımaktadır; ayrıca arka yüzünde de arslan 
yoktur I 

• 
18. Yalnızca bir sikkenin ön yüzünde EE görülmektedir. 

Bkz. Hunter, s.506, no. 1, lev. LVII.2J. Ayrıca sig
manın ( E ) S şeklinde yazılması da ilginçtir. Bkz. 
SNGvAulock, no. 4482. 

19. BMCLycia, s.lxxii, dipnot : "The lette.rs no , how
ever, occur also on an ear.ly stater, with the type 
of triskeles and lion on the revers ••• (Paris coll. 
10.85 gr.)n. 

20. Ayrıca bkz. Babelon, Traite II.l, st. 531, no. 870 
ve Brixhe, s.194, dipnot J. 

21. BMCLycia, s.93, no.J, 5. 

22. BMCLycia1 s.93, na. 4; Paris. env.no. 7, 1973-1-169. 

2J. BMCLycia, s.9J, no.6. Sapan Aspendos'da yaygın ola·· 
rak kullanılmaktaydı. Nitekim III. grup "güreşçi" 
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staterlerinin arka yüz tipi olarak hemen hemen bir 
yüzyıl boyunca kullanılmıştır. 

24. BMCLycia, . s.94, no. 7, 8; SNGCop., no. 177-179; 
SNGvAulock, no.4481; SNGBerry, no. 1208; Paris, 
env.no .. 9. ASpendos'un hemen kuzeyindeki tepele
rin zeytin ağaçlarıyla dolu olması (Strabon, XII. 
VII.1) kentte zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıl
dığını ve zeytin dalının da bununla ilgili oldu
gunu göstermektedir. 

25. BMCLycia, s.94, no.7-8; SNGCop, no.177-179 ; SNG
Berry, no. -1208; SNGvAulock, no. 4481; Paris, env. 
no. 9. 

26. SNGCop., no. 156 

27. SNGCop. no. 157, 159; Paris, env.no. 8. 

28. SNGCop., no. 158. 

29. 

30. 

31. 

SNGCop. 

SNGCop. 
Aulock, 

SNGCop. 

no. 

no. 
na. 

no. 

159, 160. 

161-163, 166-170, .172, 
4478-4480. 

164-166. 

174-176 . SNGv-, 

,32. SNGvAulock 1 no. 4484 ; ~ 13, 29-J0 April 1975, l 

lev. XIV, no. 275. 

33. Pa.ris, env.no. 4, 5. 

J4. Carradice-Price, s.59 ı Kr.aay, A.rchaic~ s.5. 

35. Hunter, s.506, no. 5-6 ; BMCLycia1 s.93, no.5, 8 (?); 

Kraay, !.Q. (1969), s. 16 ve lev. X'"'lI.2 

J6. Paris, env.no. 2812 (=SNGBNDelepierre, no. 2812). 

37. Weber, s.571, no. 7309. 

38. Imhoof-Blumer, Kl.M. II, s.J09; no.l (arka yüzde 
sağ altta bir kaplumbağa) ; SNGBerry, no. 1209 ; 
ayrıca bkz. Babelon, Trait~ II.2, s.942, no.1544-46. 



162 

39. Paris, env.no. 11; Imhoof-Blumer, Kl.M. II, s. 
309, no.2 (konte.rmarklı) ve J; SNGvAulock,no. 
4485. Ayrıca bkz. Head, HN, s.699 ve Babelon, -Traite II.2, s.942, no. 1547,kontermarklı : mig-
fer ?). ~ 

40. Lejand : Öy.;-3 , ay. E-~ • Bkz. Kl.M. II, s. 

309, no.l, lev. X, no.9. Kontermark: sorguçlu . ' 

migfer = Kl.M. II, s.309, na. 2. 

41. SNGvAulock, no. 4486. 

42. Ağırlikların saptanmasında SNGvAulock, no. 4477-
4484 ; SNGCop. ,no. 153-179 ; fü,lCLycia, s.92, no. 
1-9 ve Paris, env.no. 2-10, J681/ll esas alın
mıştır. Bkz. Ek: 1 

4J. Quadratum incusum için bkz. P. Naster, "Le Carr~ 
Creux en numismatique gr6cque11 , Numismatique .An
tique. Probl~mes et methodes 1 Nancy-Louvain 1975, 
s.17-21, lav. II. 

44. BMCLycia, s.lxxii. 

45. Hunter, s.506. 

46. HN, s.699. -47. Boston, s.266. 

48. SNGvAulock, no.4477-4484. 

49. Gerçekte SNGvAulock'taki tarihleme (İ.Ö.460) kata
logdaki staterlerin tarihlendirilmesinden çıkartıl
mıştır; kentin darp başlangıcı olarak herhangi bir 
açıklama yoktur. 

50. Pamphylia, İonia, Magnesia, Aiolia, Karia, Lykia ve 
Milyas ile birleştirilerek birinci satraplık oluş
turulmuştu. Herodo ms ,III. 90. 

51. Kraay, Archaic, s.276. 
1 

52. 1 Pers siglosunun -genellikle- 5.6 gr.'a eşit oı.:.. 

duğu kabul edilmektedir. 5.6 X 2 = 11.20 gr (çift). 
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53. "Podalia", no. 489-528; SNGvAulock, no. 4487-99; 
. . 

SNGBerry, no. 1211-14; BMCLycia, no. 10-lJ; Tra--ite II.2, no. 1548-54; Hunter, no.14 ; Waddington -no. J206-08; Grose, no.8884-85 (burada yaban do
muzu yanlış olarak arslan şeklinde tanımlanmıştır); 
SNGCamoridge, no.505J. 

54. Bir örnekte lej and E~TEE şeklindedir. Bu şüphesiz 
F 'nin yanlı~ olarak E ya2ılni.asından kaynaklanmak
tadır. hkz. Si~GvAulock, no.4488. 

55. L. Robert süvarinin çıplak olduğunu söylemektedir, 
fakat khitonlu oldugu aşikardır ("divinites", s. 
178 : "un cavalier nu"). 

56. Olcay ve Morkholm (ll.Podalia", no. 489, 492 ve 493) 
tanımlamalarda mızragın sol elde olduğunu belirt
mektedirler. Fakat Mopsos'un diğer kolu atın boynu, 
n-un bize bakan tarafındadır, yani bu kol atın boy
nunun sol tarafında göründüğüne göre (atın yönü so
la doğrudur) acaba o kol sol kol..audur? Eğer öy
leyse mızrak sol değil, sağ eldedir. 

57. "Podalia", no. 491. 

58. L •. Robert, "divinites", s.177. 

59. R. Pfei.ffer (Ed.), Callimague, Bonn 1921 ~ s. 197-B) 

S trabon, IX. v_.17. 

60. "Podalia", s. 491. 

61. Defineyi yayınlayan Olcay ve Morkholm ft.ıPodalia", 
s.21) bir olayın bu şekilde sikkenin her iki yüzü
ne bölüştürülmesini Grek nümismatiginde benzeri ol
mayan bir durum olarak nitelemektedirler. 

62. "divinites", lev • .X.XXVII.8 

6,3. SNGvAulock, no. 4489. Burada L. Robert'in ilgili 
makalesindeki levhaya referans verilmiştir; tanım
lamada domuzun · vurulmuş ( 11 

••• getroffen") olduğu be-
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lirtilrnektedir. 

64. "Drahme rare d'Aspendos", Schweizer Münzblatter 27 
0ctober 1957, s.58. 

65. Kra.a.y, "Isparta.", s.1J2, no. 4. 

66. Sotheby (J Ma.y 1984), no. 126. 

67. Bazen de tektir. Bkz. SNGvAulock, no. 4490. 

68. SNGCam!)ridge, no. 5053; "Podalia", no. 502. 

69. Paris, env.no. R 2944; "Podalia.11 , lev.II, no. 606, 
617-18. 

70. "Podalia.11
, no. 490. 

71. Faris, env.no. R. 2973 ; SNG.rierry, no. 1212. 

72. SNGBerry, no. 1214; "Podalia", no. 518; SNGvAulock, 
no. 4496 ; Faris, env.no. C de B 604. 

73. Paris, env.no. R 2972; SNGvAulock, no. 4491, 4499. 

74. SNGvAulock, no. 4496-97 • Faris, env.no. R 2973; 
"Podalia", no. 518. 

75. SNGBerry, no. 121.3. 

76. "Podalia", no. 490, 51.3, 519-20, 525; SNGvAulock, 
no. 4491, 4496; Faris, env. o. C de B 604, R 2972, 
R 297.3; SNGBerry, no. 1212 (hayvan başı diyor). 

77. "Poda.lia", no. 509; SNGi/'Aulock, no. 4490, 4497 ; 
Paris, env.no. R 2973. 

78. BMCLycia, no. 13; SNGvAulock, no. 4493. 

79. Faris, env.no.22-23. 

80. SNGvAulock, no. 4493. 
81. SNGvAulock, no. 4490. 

82. SNGBerry, no. 1211. 

BJ. Faris, env.no. R 297.3; SNGBerry, ne. 1214; SNGv 
Aulock, no. 4495. 
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84. Paris, env.no. R 2972- 73. 

85. Paris, env.no. 2972. 

86. Paris, env.no. R 2973. 

87. Paris, env.no. R 2972. 

88. Paris, env.no. R 2972. 

89. Paris, env. no. C de B 604. 

90. SNGBe·rry, no. 1210 ; SNGCop., no.249-51 ; SNGv
Aulock, no. 4500 ; SNGvAulPisid., no. 5241-42 (Sel
ge'de gösterilmiş) ; fü,lCLycia, no. 6 (Selge'de) ; 
Paris, env.no. Suse 576, 17-24, L 2752; Waddington, 
no. 3926-27 (Selge'de) ; Traite II.2, no. 1548-51, 
1578-79. 

91. BivICLycia, s.256, no.2, lev. XXX.IX.6 ; s. 257, no. 
4-6. 

92. SNGvAulock, no. 5241-42. 

9J. SNGvAulPisid., no. 5266-68. 

94. Kl.M. II, s. 

95. Ayrıca, SNGvAulock, no. 4500'deki Aspendos obolü 
ile SNGvAulPisid. no. 5266 1daki Selge obolü aynı 
ağırlıkta (0.92 gr.) olduğundan ağırlıktan yola çı
karak bir ayırım yapka.m da zordur. 

96. Paris, env.no. 17. 

97. SNGvAulock, no. 4501; BMCLycia., s.257, no. 14, 15 
(Selge'de) ; Paris, env.no. 25-28 ve S de R. 

98. BMCLtcia, s.257, no. 14-15, lev. X.XXIX.9 (Selge'de). 

99. Ağırlıkların saptanmasında. Paris, SNGvAulock, ~ 
Lycia., Poda.lia. definesi ( 11 Poda.lia") ve SNGBerr.y esas 
alınmıştır,, 

100. Bkz. Ek . 2 • 

101. Bkz. Ek • 3 • 

102. Bkz. Ek . 4 • 



166 

103. Kontermarklı örnekler için bkz. Kress 186 (25-27 
Oktober 1983), lev. IX, no. 661; Superior (june 
11, 12 1986), s.97, no. 1199. 

104. "Podalia", s.29. 

105. 11 Podalia", no. 489-528. 

106. MflJrkholm. "iİoard"~ , s.184-200. Karaman definesinde 
:Mops.oslu staterler (II. grup) yoktur. Sinop, Sel
ge, Datames, Pharnabazos'a ait sikkelerin yanısLra 
Aspendos'a ait 393 adet güreşçi/sapancı (III. grup) 
staterlerinden vardır. 

107. "i?odalia11
, s.28-29. Ayrıca, bu yayında, h.araman de

finesinin gömülme tarihi olarak daha önce verilen 
yak. İÔ. J70 tarihinin biraz daha ileri götürüle
rek, İ.Ö. yak. 365-60 tarihinin daha sağlıklı o
lacağı da belirtilmektedir (s.28). 

108. "Podalia.", s. 21. 

109. Podalia, Karaman ve Isparta defineleri. 

110. BMCLycia, s. 1.:x:xiii. 

111. İnsan bacağı şeklinde triskeles yalnızca II. grup 
yarım staterlerinde görülmez. 

112. Bu. sıralama kronolojik bir gelişimi ya da tip deği
şimini 6östermemektedir. 

113. Seltman, NNM 22 (1924), s.5, no. 8, lev. III.J. -
114. bMCLycia, no. 14-15; Paris, env. na. C de B 601 

(BMCLycia, na. 14 ile aynı kalıptan). 

115. SNGvAulock, no. 4502; SNGCopı na. 2J6. 

116. SNGvAulock, na. 4503 ; SlIGCap, na. 436 (Sillyon'da 

6österilmiş). 

11 7 • S e 1 tınan , NNJl 2 2 ( 19 2 4 ) , 1 ev. I I • 9 • : ' . . 
I 

M~rkholm,1'-I;Eoard", no. 20-t21. 
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118. SNGBerry, no. 1215-16. 

119. BMCLycia, no. 16-17; SNGCop.,no.180-82; SNGv 
Aulock, no.·4504-07 ; Faris, env.no. R 2956 ; 
"Podalia", no. 529-JO (Ka.rama....-ı definesi no.; 35 
ve 36 ile aynı kalıptan.) 

120. SNGvAulock, no. 4508-12; SNGCop. no. 183-84; 
SNq.Berry, no. 1219 (sagdakinin sol eli rakibinin 
dizine dogrudur)ı raris, env.no. R 2957; R 2950; 
"Podalia", no. 531 (Karaman.definesi no. 45 ile 
aynı kalıptan). 

121. SNGCop., no. 190,95. 

122. SN~vAulock, no. 4513-26. 

123. SNGCop., no. ı05 (yanlış tanımlanmış), 187, 189, 
210-13; SNGvAulock, no. 4527-30; Faris, env. no. 
R 2955. 

124. "Podalia", no. 532-JB. 

125. SNGCop., no. 198-99; SNGvAulock, no. 4531-33; 
SNGBerry, no.1217. 

126. SNGCop., no. 200-01; SNGvAulock, na. 4534-35. 

127. SNGvAulock, no. 453~-37. 

128. SNGCop., no. 
no. 118-19; 

186 ; M~rkholm, '11Hoard" - , . t 

SNGBerry, no. 1218; SNGvAulock, no. -----4538. 

129 • .öacak tutmanın resmedildigi bir stater SNGCop., 
no. 2J6'da İ.Ö. 4.-J. yüzyıllara tarihlendiriL~iş
tir. Oysa bu stater İ.Ö. 5. yüzyılın sonuna ait 
olmalıdır • .öunun için iki neden vardır: 1) ba
cak tutma resmedilmiştir, 2) sa~ancının sol baca6ı 
dizden bükülüdür. Ağırlıgının düşük olması, sta
terin fazlaca tahrip olmasından kaynaklanmaktadır. 

lJO. Seltman, Nl~M 22(1924), lev.' III.8. -
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lJl. BMCLycia, s.95. 

1J2. "l?odalia", . s.529-:31· • .. 

lJJ. Mf6rkholm, !' İ:Ioar-d· -n ~ no. 20.:21. ... ., , ·· ----~- .. , 

1)4. Na. 4502-04. 

1J5. Pozisyon a-h. 

1J6. SNGvAulock, no. 4503-10. 

137. \-\-~-ta\ .;ıı:-/\ ~ . 5 ~<!l r-\ \,: Ç\"'UIH\.~ Cbr-t.tk. :),v..~ 0..oW\t.. ıho""~"
t4J1ı. ı ~- t:ı.. 

1.38. Corpus Vasorum Antiquorum, France 10, Paris/Bib-

139. 

140. 

liotheque Nationale, Fascicule 2, Paris 1931, 
lev. 5J, 3 ; ı.:'ç,Pı, t-\: J rr-'\ ... , 5 t"l' t:.\-- 'ı -f\ f\ ~0..i!J>A..\,, (l~,., Q,ıA.l D..o'fıı\e..
Leı"'-~"'- l ı i'"'L ~ 5. ~ ~ ıJ,,, ~, ır> 
Thuekydides, History Of The Peloponnesian ·Nar_, I 
(çev. C.F. Smith), The Loeb Classical Library, 
London 1962, I, VI. 4-6. Homeros'daki 9yunlarda 

da yarışmacılar ~kemer(kÜ.şak) takıyorlardı (İl. 
XXIII.rıo\. 
SNGvAu oc!c, no. 4503; BMCLycia, lev. XIX.lJ. 
"Güreşçi" serisinin (III. grup) ilk örneklerinde 
yazı kısaltılmış olarak da karşımıza çıkar. Örne
ğin -=tTJ3

1
J'3,EETEE (Imhoof-Blumer, ZfN5, 1878, 

s.1J9, no. 23-25. 

141. NNM 22 (1924), s.16. -
142. "Podalia", no. 489-528 (Mopsos/yaban domuzu) ve 

no. 529-730 (güreşçi/sapancı). 

14). Sapancının bacagının dizden bükülü elması sonraki 
b serisi için de geçerlidir. Dizden bükülü ola.ti 
bacak, grubun ilk örneklerine bir işaret sayıldı
ğından ~ ve b serisigrubun ilk darpla.rıııı oluştur
maktadır. 

144. "A Cilician .b1 ind", NC XIV ( 1914), lev. II, no.; 1-4, -s. 10. 

145. " ••• on which the forward legs of the wrestlers 
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cross." (Kraay, "Isparta", s.134.). 

146. Krş. SNGvAulock, no. 4502-11; B.MCLycia, lev. XIX, 
no. 12-15 ; SNGCop., no. 180-BJ •. 

147. SNGCambridge, no. 5054-55. 

148. Sol bacağın dizden bükülü olması önemli bir ayırt e
dici özeliik olmasına rağmen, yine de gerek ön yüz 
gerekse·arka yüz tiplerinin incelenip, kalıp karşı
la'\i>tırmaları gibi diger ipuçlarıyla birlikte ele a
lınması daha sağlıklıdır. Ayrıca bkz. H. Seyrig, RN -V (1963), s.44. 

149. M (ön yüzde) : Sotheby (3 May 1984), no.126 ; t (ar
ka yüzde): Trampitsch (lJ-15 .ifovemb:ı;e 1986), no.234. 
VP (arka yuzde):Mıfiikp.o)..m;~ "H0ard n,.·. no. 46 
SNGCop., no. 186 ; ~auBerry, no. 1218; SNGvAulock, 150. 
no. 4538 ; .M~rkliolm? 11 .Hqard 11 

, no. 119-20 ( =SNG
Cop., no. 186). 

151. Fakat tek ölçü değildir; daha geç örneklerde bazen 
kısa boylu olarak da resmedilmiştir. Krş. SNGCop., 
no. 232 ve SNGvAulock, no. 4567. 

152. Eir örnekte (SNG-Cop., no. 246) güreşçilerin arasında 
harfler görünmemektedir. Tanımlamada, "indistinct", 
yani "seçilemiyor", "belirsiz" şeklinde geçmektedir. 
Brixhe (s.199, no.13) bu stater.i ünik bir örnek olarak 
göstermekte ve ayrı olarak sınıflamaktadır. Ünik ola
rak göstermesindeki neden de arka yüzdeki tipi at pro
tomu olarak vermesinden kaynaklanmaktadır .. JPakat bu 
doğru degildir. Çünkü referans olarak verdiği SNGCop.' 
daki (lev. VII. 246) staterin arka yüz tipi at proto
mu degil, fotoğrafından da anlaşılacağı gibi, sapancı
dır. Dolayısıyla bu stateri ünik olarak gösterip ay
rı olarak sınıflandırmanın hiçbir anlamı yoktur. At 
protomu ise sikke poşluğunda, sapancının yanında yer 
alan ve geç dönem staterlerde (III. grup/seri e) lobu-



170 

tun yanısıra en çok kullanılan sembollerdendir; 
ayrı bir sikke tipi değildir. 

15J. n : SNGCambridge, no. 5058; Paris, env.no. R 
2954, 45. ~ : Faris, env.no. 46-47 ; SNGCa.mbridge, 
no. 5060. 

154. Babelon (Trait' II.2, st. 952) magistrat adlarına 
ait b~ harfleri grekçe olarak açıkl~~anın güç oldu
ğunu, çünkü bunların, P&~phylia dilindeki adların 
grek harflerine çevrilmiş hali olduğunu söylemekte
dir. 

155. Brixhe, s. 195, no.11. 

156. Brixhe, s.195, no.11. 

157. Imhoof-Blumer, ZfN 5 (1878), na. 27'deki staterde 
bulunan harfler YA'dır. B:;,ı.umer, aynı stateri daha 
önce Monnaies Grecques, Amsterdam ve Leipzig 1883, 
~.332, na. 4J'te ise VA olarak vermiştir. Fakat bu 
statere her iki yayında da, yine kendisi tarafından 
hazırlanmış ve Monnaies Grecques'in levhalarını kap
sayan Choix de Monnaies Grecques de la Collection de 
Imhoof-Blumer, Paris 1883, lev. v; no. 161 referana 
verilmiştir. Fakat bu resimde görülen harfler YııJ.'dir. 

Dolayısıyla, Brixhe, staterin üzerindeki harflere a
it bilgiyi sikkenin resmine bakmadan, doğrudan doğ
ruya katalogdan aldıgı için Blumer.' in yaptığı hatayı 
farketmemiş, kendisi de hatalı olarak alıp yayınla
mıştır. Fakat gerçekte; Blumer'in resmini verdiği 
( fotografı değil I) sikke· Uz erindeki Vı:ıI' de dobru de-

• 
ğildir;. doğrusu VM.A olmalıydı. Çünkü bu staterin 

arka yüzünde sapancının yanında geriç bir Eros vardır. 
Arka yüzde Eros•un yer aldıgı btitiln staterlerin ön yü
zündeki harfler -dikine- \/MA'dır. Eksik olan sondaki 
A, staterin kenar kısmına yakın olduğu için tahrip ol-
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muştur. Dolayısıyla 6 örülemeyen harfin köşeli parantez 
içerisinde gösterilmesi gerekirdi. FW!at o zamana kadar 
staterin başka ve eksiksiz örneği bilinmediği için. o 
şekilde verilmiştir. 

158. · SNGvAuiock, no. 4527-30; SNGCOJ2., no. 210-lJ. 

159. BMCLycia, no • . 26-27. 

160. BrwICLycia, no. 28; SNGCop., no. 229 ; Traite' II.2. 
1573. 

161. Hirsch 146 (12-15 juni 1985), lev. 2, no. 104. 

162. SNGCop., no. 228. 

163. SNGvAulock, no. 4561 . SN"GCop., no. 2)1 ; Traite' II.2, ' 
no. 1574 . SlW.c,err;ı:, no. 1224. , 

164. SNGCo.E,>•, no. 224 ~ SNGvAulock, no. 4564 • Traite II.2, , 
no. 1574 . Hübl, s.319, no. 3582. , 

165. BMCLycia, no. 29 . SNGvAulock, no. 4554 . Traite II. 2 , , 
no. 1574. 

166. Hunter, no. 9; SNGvAulock, no. 4567; SNGCop., no. 
~ . · . 

2Jô ; Traite II.2, no. 1574 ; BMCLycia_, no. JO. 

167. Brixhe, s.195, no.11 (kataloglarda bulunamamıştır). 

168. Traite II.2, no. 1574. 

169. Hunter 2 no. 10 ; SNılvAulock, no. 4566 ; Bj_\ıICLycia1 no. 
31-32 ; Trait~ II.2, no. 1574 ;J{ •. Jf~_E'.b'e~t,~ Tne : jöhn Max 

W.Ql.fing Collection in ~lasb.ington University,NewYork 1979, 
s.22, no 347. · 

170. Traite II. 2, no. 1574; BMCLycia, no. JJ-34; İstanbul, 
env.no. KD 990 (sahte?) t SNGvAulock, no. 455). 

171. Viııchon ( 6-8 .Ii1evrier 1956) , lev 4 18, _ no. 578 • 

172. Peus 299 (6-8 Mai 1980), no. 195-96. 

17J. BMCLycia, no. 35-36 ; SNGCop, no. 227; SNGvAulock, no. 
4565 ; Traite II.2, no. 1574 ; Superior (june J-6 1985) 
no. 2182; Hübl, s.Jl9, na. 3580. 
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174. SNGCop., no. 225 ; Traite II.2, no. 1574. 

175. Coin Hoa.rd III, no. 16'da Antalya Müzesindeki defi
nede bu harfleri taşıyan staterin olduğu belirtili
yor. 

176. Hunter, na. 11. 

177. Hunter, no. lJ; Traite II.2, no. 1574; BMCLycia, 
no. 42.; .'teber, na. 7317. 

178. SNGvAulock, no. 4568-69 ; Traite II.2, no. 1574 ; 
bı:VlCLycia, nu. 41. 

179. İstanbul, env.no. 7624 ; TraiteII.2, no.1574 ; SN:.}

Cop. ,no. 2JJ ; SNGBerry, no. 1226 ; füılCLycia, no. J7; 
Rauc:a. 37 (20-22 Ol.:tober 1986), no.165. 

180. jaınason, no.1591. 

181. Peus 280 (30 October-2 November 1972), no. 195. 

182. SNGBerry, no.1227 • SNGCop., no • 220-23 . SNGvAulock, • ' 
no. 4550-52. 

18J .• BMCLycia, no. 38 . SNGvAulock, no. 4560 . Trai te II. , , 
2, no. 1574. 

184. Bı\ılCLycia, no. 43 . -SNGv.Aulock, no. 4558 . Traite II , , 
2, no. 1574. 

185. Hübl, s.319, no. 3579 ; S~GvAulock 1 no. 4544-49; 
SNGCop., no. 216-19; Traite II.2, o. 1574; SNGBerr,L 
no.1228; BMCLycia, no. 44. 

186. SNGCop., no. 226 ; SNGvAulock, no. 4557 ; TraiteII. 
2, no. 1574 ; B...viCLycia, no. 45-47 ; Sternberg XIII 
(17-18 November 1983), lev. X, no. 219. 

187. Paris, env.no. L 2758. 

188.Traite II.2, no. 1574; BMCLycia, no. 48. 
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189. Peus 284 (9-10 Dezember 1974), no. 449. -
190. SNGvAulock, no. 4555 ; Trait6 II.2, no. 1574 ; pMC

Lycia, no. 49. 

191. SNGCambridge, no. 5063 ; sımvAulock, no.4559 ; Peı.ı.s 

291 (30 Marz-1 April 1977), no. 269 ve katalog 324 
(5-7 April 1989), no. 227. 

192. Hunter, na. 12 ; SNGCop., no. 232 ; 
4
Traite' ır.2, 

no. 1574; ..6l\'lCLycia, no. 40. 

193. Grose, no. 8890 ; Traitf II. 2, no.1567 ; BMCLycia, 
no. 50-51. 

194. SNGCop., no. 234-35 ; SNGvAulock, no. 4570 ; 1Bı'iICLycia,, 
na. 55-57. 

195~ Trait~ II.2, no. 1574. 

196. Traite II.2, no. 1574; Dewing Coll., s.149, na. 
2461; Hüol, s.Jl9, 3581. 

197. SNGvAulook, no. 4556. 

198. Traite II.2, no. 1574 ; SNGvAulock, no. 4562. 
' A 

199. BMCLycia, no. 58. 

200. İstanbul, env.no. 7632; Naster, Coll. Lucien, no. 
1585. 

201. SNGCop., no. 219; SNGvAulock, na. 4547-49. 

202. SNGCop., no. 2}4. 

203. ShGi/Aulock, no. 4571. 

204. BMCLycia, no. 55-56 ; Weber, no. 7319 ; Robinson, 
Cat. La.~pson, s. ll.V, no. 334; Brixhe, s.195, no. 
ll'de ise ön yüzde gösterilmiştirI 

• 
205. b;v.ICLycia, na. 57 ; Brixhe, s.195, na. ll'de ön yüz

de göste~ilmiş. tir I 
• 

206. SNGCop., no. 215 ; SNGvAulock, no. 4553. Brixhe, s. 
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195, no. ll'de ön yüzde göste.cilmiştirI 
• 

207. - SNGvAulock, no. 4547-49. Harflerin çift ola.rak(ters) 
yer . alması konusunda ayrıca bkz. Friedlaender, ZfN -4(1877), s.J02. s. Atlan (Side, s.50) Side sikkele-
leri üzerinde görülen memur adlarına ait harflerin 
yorumunda şöyle demektedir :" ••• hu memurların _ sikke 

basma işiyle lüzum oldukça görevlendiri.lJiklerini 
ve bütün bu sikkelerin üze:cinde isimleri bulunan 
memuriarın vazifede kaldıkları z~nan içinde basıl
dıkla~ını söyleyebiliriz. Mamafih eski memurla ye-
ni memurun bir müddet yan yana vazife gördükleri ve 
bu _esnada eskinin adını sikkenin arka yüzüne, yeni
sinin de ön yüzüne koydukları vakidir." 

208. Imhoof-Blwner (Kl.M. II, s. Jl6) rro 'nun statere 
işaret edebilecegini söylemektedir. 

209. Kl.~. II.,s.314. 

210. - MılSrkhcrlm, -'~Hoard" ,- . no. 146-62• 

211. ·M<trkh:olm, -"Hoard" 
,.,.. -~- ~- -- '' .. , no. 155-162. 

212. l,lıdrkholm __ , 1tHoard-" •, no. 163-69. 

21J. Ayrıca bkz. s. 

214. Paris, env.no. 7J. 

215~ Paris, env.no. 74. 

216. Paris, env.no. 43. 

217. SNGGop., no. 206-08 ; bazen yerde, bazen de kaide 
veya sütun üzerindedir. 

218. SNGCop., no. 246. 

219. SNGvAulock, no. 4571; Paris, env.no. 73-74, 43, 
1978/69. 

220. SNGCop., no. 237-44. 

221. SNılvAulock, no. 4574-78; SNGCop., no. 238-41; 
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SNGBerry, no.1230; bMCLycia, no. 63-64; Hunter, 
no. 16. 

222. Faris, env.no. 80. 

22J. SNGCop., na~ 237. 

224. B.MCLycia, no. 65. 

225. SNGCop., no. 244-45 ; SNGVAulock, no. 4571-72; 
BMCLyöia, no. 55-57. ITO önceki d serisinde de 
vardı ve oradaki böyle bir stater üzerinde üç kon
terrnark vardır; bu nedenle o stater İ.ü. J60'dan 
önce darbedilmiştir ve ITO 'nun yalnızca. geç dönem
de yan~ J60'dan son=a yer almadıgını göstermesi a
çısından da ilginçtir. ITQ için bkz. Leu 33 ( 3 Mai -1983), no. 397. 

226. Paris,env. no. Delepierre 2816 (=SNGBNDelepierre, 
no. 2816); Hunter, no. 15. 

227. SNGvAulock, no. 4573 ; SNGCop., no. 242 ; ,SNGBerry, 
no.1230. Monogram, Brixhe (s.195, no. 11 )'de~ 

· şeklinde(?) verilmiştir I 
• 

228. SNGCop. no. 243; EMCLycia, no. 66 (Yanlış verilmiş: 

Y •nün yukarı sol kolundaki fazlalık güreşçinin eli
dir I) • 

• 
229. Dewing Coll., s.149j no. 2462. 

2)0. SNGvAulock, no. 4572; SNGCop., no. 244. 

231. Paris, env.no. 79. 

2)2. SNGvAulock, no. 4571. 

233. SNGCop., no. 240-41.; SNGvAulock, no. 4575-78. 

234. Weber, no. 7320. 

2.35. Paris, env.no. 72 ; brılCLycia, no. 68 ; Poindessault, 
(8 juilliet 1983), no, 44. 
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236. Leu 42 (12 Mai 1987), no. 329. 

2J7. Kurfalzische 17 (10-13 Dezember 1979), no. 158. 

·23a. Faris, env.na. 77-78, 81-83. 

239. Faris, envı.. no. R 2944; NC XI (1971), no. 606-18. -
240. SNJvAulock, no. 4503. 

241. SNGCop., no. 203-04. 

242. Mrı.irkholm, "Hoard". , no. 47 ; '"Foda~fs;.t' . , no. 
- ~ 

532-44; Ayrıca SNGCop. no. 205'te mısır ya da huoubat 
tanesi olarak tanımlanan da sa~an taşı olmalıdır. 

243. NC XI (1971), no. 531. 

244. SNGCop., na. 206-08. Bazen yerde, bazen de kaide 
veya sütu.n üzenindedir. 

245. SiıIGvAulock, no. 4528-30. 

246. Faris, env.no. 73-74, 43, 1978/69; SNGvAulock, no. 
4571. 

247. SNGCop., 237-44. 

248. SNGCop. no. 246. 

249. Faris, env. no. 43. 

250. Paris, env.no. 74. 

251. Faris, env.no. 73. 

252. Leu 33 (3 Mai 1983), no. 397. Weber, no. 7320'de 
Pers migferi olarak geçmektedir, fakat doğrusu Frig 
migferi olmalıdır. 

253. - ".Podalia11 ; s.21. -

254. Kl.M. II, s.314. 

255. Imhoof-blumer, ZfN 5(1878), s.141; no. 32 ; SNG~ 
vAulack, na. 4525-26. 

256. Kl.M. II, s.312, no. 12 (=Weber, na. 7313). Brixhe 
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(s.196, dipnot 11) tek örneğin bu olduğunu söy
lemektedir; fakat Acta Arch. JO (1959), no. 79 
ve Rauch 33 (21-23 Mai 1984), no. 167'deki stater-
lerde de aynı lej and ·( BaAUG ) vardır. 

257. Kl.M. rr, s.J12 : " ••• in denen BA , für den Ti-
tel des obersten Beamten von Aspendos, eines 
Baoı.>..e:uç;; , zu stehen scheint. il Babelon da 

(Traite II.2, st. 949-50, no. 1576-77, dipnot J) 
aynı düşünceyi paylaşmaktadır. 

258. BMCLycia, no. JJ-34 ; SNGvAulock, no. 4553 ve SNG
Cop., no. 215. -

259. Bosch, s. 25. 

260. Brixhe, s.197. 

261. Brixhe, Head'i referans vererek, sikkeler üzerinde 
hem sikke magistratının hem de baş magistratın ad
larının bir arada bulunmasından hareket ederek bu 
görüşü ileri sürmektedir. Nitekim, Head (HN., s. -61) Tarentum sikkelerini gruplandırırken, didrah-
milerin ön yüzünde tam olarak yazılmış magistrat 
adının yanısıra arka yüzünde de birkaç harften oluşan 
oluçan diğer magistratın adının bulunduğunu söyle
m.ektedir. Adı kısal tılmı9 olanlar ikinci derecede 
magistratlardır. 

262. Zgusta, Personennamen, s.118, ~. 141/1. 

26J. Rauch JJ (21-23 Mai 1984), no. 167 (lQ.87.gr.). 

264. Faris, env.no. 6J; Traite Planches III, lev. 
CXLIV.4. 

265. Er.ixhe (s.197, no. 12 b) Berlin'de üç örnek bulun
duğunu söylüyor: Pinder, no. 69, 304, lev. I.8. 
Hill, NC 20 (1920), s.115, lev. XIV.lJ; Traite ----· .. 
Planched III, lev. CXLIV.5. 

266_. SNGvAulock, no. 4568-69. 
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267. Brixhe, s.7-9, §. 16. 

268. Brixhe, s.119. Yazar ayrıca, biri Paris'te, üçü 

Berlin'de, ikisi Aulock koleksiyonunda olmak ü
zere bu lejandın bulunduğu altı staterin bilin
diğini söylemektedir. Oysa biz, biri British Mu
seum, dördü s.atış kataloglarında olmak üzere beş 
tane daha tespit ettik. British Museum'daki stater 
müzeye 1919 yılında satın alınma yoluyla girdiği 
için yayını daha önce yapılan B.MC kataloğunda yer 
almamaktadır. Fakat Hill tarafından ayrıca yayın
lanmıştır :"Greek Coins Acquired By The British 
Tuiuseum", NC 20 ( 1920), s .115-16. Digerleri için -
bkz. Superior (fuuııoz Part 4-june 7-10 1982), no. 
512 ; Rauch 8 (14-16 Oktober 1971), no. 83; Stern
berg XIII (17-18 November 1983), lev. X, no. 222; -Albrecht-Hoffmann 56 (6 November 1985), na. 289. 

269. Froehner, s.44 • .Ayrıca bkz. j. Friedlaender, 
"Die Pam.phylischen Aufschriften auf Münzen", 
ZfN 4 (1877), s. 301 (A. Kirschoff tarafından öne -sürülen hipotez). 

270. Sanatçıların imzalarını sikkeler üzerine koymaları 
ile ilgili bkz. Head, HM, s.lxv-lı:vi: "•·• Even 
engravers, especially in Sicily and Italy, were 
frequently allowed ta record their nam.es, through 
always in minute characters, on their finest works." 
Head, lejandın bir magistrat adı olduğunu belirt
riıaktedir(HN, s.700). Hill de (füilCLycia1 s.lxiii) -Head'i referans vererek, MEVE~u~ 'un genetivus 
halde olmasının di6 erlerine tercih edilebilecegi
ni söylemektedir. 

271. ~11(1884), s.JJ6-J7. 

272. Berichte der kgl. sachsischen Gesellschaft der 
·.iissenschaften 56 (1904), s.3 vdd. 
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274. 

275. 
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,; 

Traite II~2, st. 953, dipnot 1. 

Scherer, s.187. 

Aspendos yazıtlarında iki kadın demiurgos•un ad
ları geçmektedir. Bkz. Brixhe , s.201, Inscription 
no. 17 ve s. 204, Inscription no. 18. 

276. Ek: 5 

277 • "l?oda1:ia" . : ~. -22 •. . . . t 

278.. .bMCLycia, s.lxxiii. H. Seyrig (RN V, 196), s.4J, 

dipnot 3) Hill' in bu görüşüne katılma.ııakta, bozul
mayı sikke kalıpçısının beceriksizligine vermektedi~: 
11 Je ne les crois pas barbares, bien qu'elles soiant 
souvent maladroites 11 • 

279. Olcay ve Morkholm (np_oaalia·" s. 29 ) III. gru
bun başlangıç tarihini İ. ö .c:410 ola,;::-ak vermektedir+ 
ler. 

280. Ayrıca bkz. Kl.M. II, no. 21-37. 

281. Brixhe, s.200, µo. 15'de bu harfleri ve~iştir; 
eksik olanlar tamamlanmış ve dipnotlarda belirtil
miştir. · 

282. .füVlCLycia, no. 71. 

28J. Kl.M. II, no. 27; SNGCop.,no. 254. 

284. fü; .. CLycia, no. 70. 

285. Paris, env .no. 87-88 ( =ı/addington, no. 3220/1) ; 
,ieber, no. 7322. 

286. SNGCop., no. 256. 

287. SiiG0op., no. 255. 

288. SNGCop., no. 257 ; SlWvAulock, no. 4580 •. 

289. SNGvAulock, no. 4581. 

290. Paris, env.no. 91. 
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291. Paris, env.no. S de a (Brixhe'in listesinde yok
tur). 

292. Paris, env.no. 85 (Brixhe'in listesinde yoktur). 

29J. Paris, env.no. S de .R (Brixhe'in listesinde yok-

tur). 

294. Kl.M. II, s.Jl7, no. 27. 

295. Paris, env.no. 94. 

296. Paris, env.no. 51 (=.iaddington, no. 3579). 

297. fü .• CLycia, lev. XL, no. ll(Sel;e'de gösterilmiştir). 

298. Kl.hl. II,no. 22. 

299. b,;'.CLycia, lev. AL, no. 12 ( 3elge 'J.e gösterilmiş
tir); Paris, env.no. 96-97, 99. SNGvAulock Nach
trl!ge IV, lev. 294, no. 850l'deki staterin ön yü
zünde kalkanın üzerinde belirsiz bir monogram 
vardır. 

J00. Paris, env.no. 1971/375. 

301. Kl.M. II, s.J17, no. Jl. 

J02. SNGvAulock, no. 4582 (~rixhe'in listesinde yoktur). 

303. Neber, na. 7321. 

304. Kl.M. II. X. 25. 

305. Kl.M. II, s.Jl8, no.JJ. 

J06. Kl.M. II, s.Jl8, no. 34. 

J07. SNGvAulock Nachtrage IV, lev. 294, no. 8502. 

308. SNGCop., no. 266 ; Kl.M. II, s.)18, no. 35. Bazı 
örneklerde kalkanın .. üzerinde rozet yoktur. Bkz. 
fü;~CLycia, s. lOJ, no. 76. 

309. SNGvAulock, no. 458). 

JlO. SNGCop., no. 264-65 ; Weber, no. 7J2J. 
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311. Paris, env.no. 107. 

312. BMCLycia, s.lxxiv. 

31J. BMCLycia, lev. XL.11. 

314. Kl.M. II, s.Jl6. 

315. SNGCop~, no. 255. 

316. Keza,. ~·sNGvAulPisid~ , no. 5297-' deki sikkenin Sel
ge 'ye ·ait olduğu kesindir, çünkü arka yüzde mızrak 
ucunun iki yanında kentin adının ilk harfleri o
lan I:E vardır. 

317. SNGvAulPisid., no. 5298. 

318. Imhoof-~lumer (Kl.M. II., s.Jl6) ITO 'nun yuvar
lak kalkan üzerine daha iyi sığdırılması için lô\ 
şeklinde yazıldı~ını söylemektedir. 

319. İskender tetradrahmileri, İskender tarafından Atti
ka ayarında derbedilmiş olan yaklaşık 17.62 gr. a
ğırlığındaki(dört drahmi) gümüş sikkelerdir. Onun 
ölümünden sonra da onun adına ve onun tipleriyle 

320. 

321. 

aynı ayarda tetradrahmiler darbedilmiştir. III. yüz
yıl sonunda bağımsız kentler de, tıpkı Aspendos'da 
olduğu gibi, İskender tetradrahmileri darbetmeye baş
lamışlardır. İskender sikkeleri için bkz. A. Bellin
ger, Essays on·the Coinage of Alexander the Great, 
The American Numismatic Society, New York 196J ve 
George Le Rider, 11 Les Alexanders D'Argent En Asie 
.iv.ı.ineure Et Dans 1' Orient s6leucide Au IIIe Siecle 
Av. j.c. (c. 275-c. 225)", -journal Des Savants(,tan
vier-Septembre 1986), s.J-51, lev. 1-VI. 

a. Seyrig, RN V (1963), s.38-51. ·-
Daha önce KS (29) 'a kadar biliniyordu, fakat 
Seyrig'in listesinde 31 ( AA )yılına ait Aspen
dos tetradrahmisi vardır: RN V (1963), s.48, Appen--dice I. 7, 13 ve 30 tarihli sikkelerden henüz bulu-
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namamıştır. 

322. Bir örnekte baş geriye dönüktür: Seyrig, Mektepini, 
lev. 25, no. 548. 

323. P. Gardner, A History of Ancient Coinage . : 700~ 
300 B.C., Oxford 1918, s.426 ; Seitman, s.205 ; 
B.T. Newell, Royal Greek Portrait Coins, New York 
1937, s.lJ. 

324. Zeus, Cambridge 1914-1940, vol. II, s. 760-62. 

325. Zeus, s.762 :" ••• ,/hat motive led him to make the -attempt ? 'dhy did he select for his worldwide coin-
age the old eagle-bearer of Arcadia rathe:r than the 
newer and nobler creation of Pheidias. 11 

326. Bellinger, s.22 

327. T.E. Mionnet, Description de medailles .Antiques: 
Grecques et Romaines, Tome .3, Paris 1806, s.522. 

328. L. Müller, Numismatique d'Alexander le Grand, Co
penhague 1855, s.267 ve aynı eserin Planches et 
Tables, no. 1196-1221. 

329. Head, HN 1 s.700; Hill, BMCLycia, s.lxxiii ; K. Reg
ling, Münzen von Priene, Berlin 1927, s.42; RE -XVIII.J, st. 367. 14. 

JJO. Bosch (s.J4, dipnot 114) ise Perge'nin British Mu
seum'da bulunan çok az sayıdaki gümüş sikkelerinin 
darbını İ.Ö. 133'ten sonra başlatmaktadır. A. Pek-
man (Perge Tarihi/rlistory of Perge, Ankara 1973, s. 
25) da aynı görüşü paylaşmaktadır. :Fakat bu tarih 
tetradrahmilerin üzerinde bulunan tarihler ve korı
termarklarla uyum.göstermediginden kabul edilebilir 
nitelikte degildir. 

331. A Third Century Hoard of Tetradraciınıs From Gordion, 
The lJniversity Museum 1953, s.16-19. 

332. Cox, defineyi yakla._.ıık İ.Ö. 210'a tarihlendirmiştir. 
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Fakat Seyrig (RN V, 1963, s.42) bu tarihi İ.Ö. 
yak. 205_ 'e ve F. Kleiner de ( "The Alexander Tet
radrachms of Pergamum and Rhodes", Aı'lSMN 17, 1971, 
s. 116) İ.Ö. yak. 200'e indirmiştir. 

333. Çapanın SeleUkosların sembolü olduguna dair bkz. 
Appian's Roma.n.History II (çev. H. 'iihite), The 
Loeb Classical Library, London 1962, Kitap XI, 
The Syrian Wars, ix. 56 : " ••• Ka'ı. Ee:Ae:ow.4) UE'V 61,a. 

il 

ı:-oüı:-o d.pa Kal. /3aot.A.E'UOavı:-1, rı ocppayı..ç d.yw.upa. nv ••• 
(=" ••• ve bundan dolayı Seleukos, 

kral olduğunda, hükümdarlığının mührü olarak hak
kedilmiş bir çapa kullandı." ). Seleukos çapası kon
ternıarkı 12 Küçük Asia kentinde görülmektedir: My
rina, Bithynia'daki Herakl!lia, Parion, Troas'daki 
Aleksandria, Alabanda, Phaselis, Aspendos, Perge, 
Side v.e üç belirsiz atölyede. 

334. Seyrig, ~ V(l963), s. 7-64. Ayrıca bkz. Ek : 7 

335. Ele geçen definelerdeki Pa.mphylia tetradrahmilerinin 
çokluğu dikkat çekictidir. KUçük Asia ve Suriye'de 
İ.Ö. 190-88 1 e doğru gömülen definelerde,çok sa
yıda Pam.phylia tetradrahmisi ele geçmiştir. Ayaz-in 
definesinde 171 sikkeden 72'si; .Mektepini define
sinde 752 sikkeden 95'i; Pisidia definesinde J8' 
den lJ'ü; Kosseir definesinde 40'dan 19'u Pamphy
lia tetradr.ahmisidir. İ.Ö. 188'i izleyen yıllarda 

gömülen defineler azdır._ Fakat İ.Ö. 165-145 arasın
da gömülen defineler ve bunlarda ele geçen Pamphylia 
tetradralımileri bir hayli fazladır. Halep definesin
de lOO'den 95'i; Khan Cheikhoun definesinde lOJ'ten 
9J'ü Pamphylia tetradrahmisidir. Ekz. Le Rider, RN -
XIV (1972), s.256-57. İçerisnde Aspendos tetradrah-
milerinin bulundu6u defineler için ayrıca bkz. s. 
H,- 41-. 

JJ6. RN V(l96J), s.40. -
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3)7. Ch+'onologie, s.52. 

338. Seyrig, Treso.rsdu Levant 2 s.J6-46. 

339. N .Olcay ,:.:ır. Seyrig, Le Tresor de Mektepini en 

Phrygie, Paris 1965. 

340. Chronologie, s.55. 

341. Ele geçen deginelerde Aspendos tetradrahmilerinin 
Perge. tetradra.hmilerine göre. daha geç tarihler ta ... 

şıması gerçekten kayda deger bir konudur. Fakat de
finelerin içindeki sikkelerin eksiksiz ve güveni

lir olması da ayrı bir önem taşımaktadır • . Boeh
ringer:, Mektepini definesinde en geç tarihli Per

ge tetradrah.~isinin 29 ( Ke ), en geç tarihli 

Aspendos tetradrahmisinin de 19 ( re) tarihli ol

masını göz onune alarak vermiş olduğu kronolojide 

342. 

343. 

344. 

aradaki bu 10 yıllık farkı dikkate alarak, As

pendos'un ı. yılını Perge'nin ıo. yılından, yani 
İ.Ö. 210/09 yılından başlatmıştır(Chronologie, s. 

59). Fakat Ayaz-in definesinde en geç tarihli Per

ge tetradra.hmisi 29 ( KS ), en geç tarihli Aspendos 
tetradrahmisi ise 20 ( K) tarihlidir (Seyrig, Tre

so:rs du Levant, s.40-41). Aynı şekilde Sardes PH de
finesindeki en geç tarihli Perge tetradrahmisi 29 
(te ), en geç tarihli Aspendos tetradrahmisi de 20 
( K ) tarihlidir (Noe2 , 926: · Sardes · Pa) _Yani bu~ :. , 

iki definedeki tetradrahmilerin tarihleri arasındaki 

tarih farkı, .Mektepirü definesindeki gibi 10 değil, 
9'dur. Bu kez Aspendos'un ı. yılının Perge'nin 9. 
yılına denk gelmesi gerekir ki bununla da İ.Ö. 211/ 

10 tarihini buluruz. Boehringer'in tablosu için Ek:9 

Chronologie, s.62. 

ftN XIV (1972),s.255. -
Chronologie, s.59-60. 
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345. Boehringer' in kronolojisi H. Seyrig ( Tresors du 
Levant, s.J5) ; F. Kleiner (.MA 77, 1973; s.J53); -F. Melville jones(NC 1973, s.227) ve G. Le Rider -(RN XIV, 1972, s.253-59) tarafından kabul edilmiş-
tiro 

346. "Tetradracbmen und Kistophor "Actes du 8eme Congres 
Interna.tional de Nurnismatique. New York-Washington_, 
Septem~re 1973 (Paris/Basel 1976), s.45-70. 

347. Nitekim .Fi.seher daha sonra tek bir Pamphylia erası 
bulunduğu görüşünde ısrar etmemiş~ H. Seyrig ve 
onu izleyen c. Boehringer, G. Le Rider, o. Jlorkholm 
ve U. ,iaggoner 6 ibi nümisrnatların farklı eralar bu
lunduğuna dair görüşle~ine dikkati çekmiş ve Pro-

· pontis definesinin bu konuda önemli bir anahtar o
labilece6ini belirtmiştir: "Zur Ara der Posthumen 
Alexander-Tetradracbmen Pamphylischer Gemeinden", 
Der Münzen -und Medaillensa.mmler Berichtez nr. 125, 
November 1981, s.1457 vd. 

348 •. Morkholm, "Era", s.69~75. 

349. Morkholm, "Era", s.72. 

350. Christine Heipp'in doktora çalışması (Untersuchungen 
zu den iiellenistisohen .i:ıfünzen der Lykischen Stadt 
Phaselis, Saarbrücken 1987) Phaselis'in tetradrahmi
darbına başlamas:ııuBoehringer'in kronolojisinden a
yırmaktadır. Bu durumu sayın Boehringer ile görüştü
ğümüzde, bunun Aspendos ve Perge kronolojisini değiş
tirmeyeceğini, değişikliğin yalnızca Phaselis için 
söz konusu oiduğunu belirtmiştir. 

351. Roma imparatorluk dönemi Grek kentlerinin sikkeleri 
üzerine yapılan araştırmalar son yıllarda giderek 
artmaktadır. Bu tür sikkeler hakkında geniş bilgi ve 
bibliyografya için bkz. P • .d.. Franke, Kleinasien zur 
Römerzeit, München 1968; D.R. Sear, Greek Imperial 
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Coins And Their Va.lues, London 1982; K.. Butcher, 
Roman Provincia.l Coins, London 1988; K. ·Harl, 
Civic Coins And Civic Politics, Berkeley, Los An
geles, London 1987; T. jones, "A Numisma.tic Ridd
le: The So-Ca.lled Greek Imperials", Proceedings 
of the .America.n Philosophical Society 107 (1963), 
s. 308-347; w. Leschhorn, "Le monna.ya.ge imperia.l 
d'Asie falineure et la statistique", PACT 5 (1981), 
Sta.tistique et Numisma.tique, s.252-66 (Bu maka.lenin 
elt:ışt-i.risi için bkz. A. johnston, "Greek Imperia.l 
Statis tics : A Commen ta.ry 11 , R.i'J 26 ( 1984), s. 240---257). 

352. jones, s. 308. 

3J). jones, s.310. 

354. Leschhorn, s.253. Leschhorn'un incelemesi, özel
likle R.oma. imparatorluk döneminde Küçük Asia.'da.ki 
darphanelere ilişkin sa.pta.ma.la.rında.ki bazı noktalar 
(Leschhorn, Ta.blea.u 1 ve Fig. 1, s. 254.;..55) Ann 

johnston ta.rafından eleştirilmiştir (fili 26, 1984, 
s.240 vd.). johnston, hükümdarların tahtta. kaldık
ları sürelerin çok farklı olması, Augustus'un sik
kelerinden bir kısmının postumus ola.bileceği, genç 
Ca.ra.ca.lla ile Ela.ga.ba.lus arasında.ki teşhiste yanıl
malar ola.bileceği ve benzeri nedenlerle Leschhorn' 
un tablosunda değişiklikler olabileceğini söylemek
tedir. Fakat yine de Leschhorn'un sa.ptama.la.rı K. 
Asia'nın Grek imparatorluk da.rphanelerine ilişkin 
bazı sorunlarına. ışık tutması açısından kayda de
ğerdir. 

355. johnston, s.248. 

356. Leschhorn, s.256 

357. jones, s.339. Bkz. SNGvAulock, no. 4759. 

358. Leschhorn, s.261, fig. 4. 
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359. Leschhorn, s.264; johnston, s. 254. 

360. jones, s.320, tablo 5. 

361. johnston, s.245.Severus dönemindeki darp. Ek:13. 

362. K. Kraft, Das System der Kaiserzeitlichen Münz
pragung in. Kleinasien : Materialien und Entwürfe,, 
Eerlin 1972. 

363. johnston, s.248. 

364. jone~, s.324. 

365. Kromann, s.151: Philip (244-49) döneminde. 

366. j. ivlavrogordato, "A Chronological Arrangement of 
the Coins of Chios", 1!Q 4th. serie 17 (1917), s. 

201. 

367. Bu konuda bkz. j.P. Callu, La Politique Mone'taire 
des Empereurs romaines de2J8-311, Faris 1969; L. 
C. West, "The Relation of Subsidiary Coinage to 
Gold under Valerian and Gallienus", ANSMN 7 (1957) 
s. 95 vd. 

368. johnston, Sardis, s.72. 

369. Kromann, s.150. Ayrıca bkz. Elke-jochen Krengel, 
''Die Bedeutung Von Wertmarken Auf Kaiserzei tlichen 
Grossbronzen Südkleinasiens", Der Münzen -und Me
daillensammler, Berichte Nr. 132, Dezember 1982, 
s.1685-1698. 

370~ Elke-jochen, s.1688 vd. IA üzerine (: kontermar-. 
kının vurulması ile ilgili örnek için bkz. Atlan, 
Side, lev. III. no. 115. 

371. Elke-jochen, s.1689 vd. 

312. Kromann, s.155 (H. Mattingly, Roman Coins, London 
1967, s.126 vd.). 

373. Kromann, s. 155. 
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Gallienus : I 
Valerianus II: IA 

SNGvAulock, no. 4602. 
· SNGvAulock, no. 4607. 

375. Paris, env. no. FG 151-52, 154-55 ; SNGvAulock, 
no. 4600-01; BMCLycia, no. 98. 

376. Paris, env.no., FG 156-59 ve S de R; SNGvAulock, 

no. 4602-04; bMCLycia, no. 100-02. 

377. Paris, env.no. FG 161.:..64; BIVICLycia, no. 103; 
SNGCop., no.275-76 ; SNGvAulock, no. 4605-06. 

378. Faris, env.no. FG 165 ve H.S. ; SNGCop., no. 277; 
SNGvAulock, no. 4607-10 ; BMCLycia, no. 104.'Nt.'oe.c, 
"'7.'.32-,. 

379. Grek imparatorluk sikkelerindeki kontermarklar 
için bkz. c.j .. tlowgego, Greek Imperial Counter
marks, Landon 1985. 

380. Howgego, s.167, no. 332 : . Traianus(veya Hadrianus) 

: Gordianus III,Trankyl-381. Howgego, s.167, no. 333 
lina. 

382. Howgego, s.204, no. 508 : Hadrianus 

: Valerianus 

: Salonina 

383 Howgego, s.2J9, no. 672 

384. Howgego, s.241, no. 681 

385. 

J86. 

381. 

388. 

Howgego, s.277, no. 796 : Valerianus 

Faris, env. no. FG 110-11; SNGvAulock, no. 4485; 
SNGCop., no. 268; Sear, s.9, no. 100 ; Kl.M. II, 

. . 

lev. X. 27-29 ve s.320, no. 40. 

L - ,(',, <;.c '.'._~ ~ , r':" ~2d~ tM-t> U1 ~ \ C.Otf\ '$ , LotA ~A. l !ı '! 1.,. :, · >'- )(. (\, ' 

Fakat bazen değişiklik göstermektedir. Örneğin 
Domitianus sikkelerinde lejandın yönü daha çok 
U şeklindedir. SNGvAulock, no. 4586 'daki 

Domitianus sikkesinde lejand AoµL~Lavob KaLoap 

şeklinde verilmiştir; oysa KaLoap AOµL~Lavob 

malıydı. Bu sikkenin arka yüz lejandı da (._Jşek-

ol-

lindedir. 
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389. Paris, env.no. FG 110-13, 115, 128, 131, 142-43, 
16 o, s de R . SNGvAulock, no. 4585.; Lindgren, Al078A , 

390. SNGvAulock, no. 4588. 

391. SNGvAulock, no • 4589, 

.392. Paris, env.no • .filQ, 1.30, 155; SNGvAulock, no. 4590-
91. 

393. Faris, env.no. FG 123, 135; SN:J.vAulock, no. 4587. 

394. Paris, env.no. FG119, 138, 140p41, 149, 153, 156, 
163, S .de R ; SNGCop., no. 271. 

395. Faris, en\"'. no. R. 1377. 

396. Paris, env.no. FG 135. 

397. .Paris, env.no. l?G 127, 151 ; SNGvAulock 1 no. 4593 • 

398. BMCLycia, lev. XXII. ho. 12. 

399. SNGvAulock, no. 4603. 

400. Faris, env.no. FG 124. 

401. Faris, env.no. 1965/1047 . SNGvAulock, no • 4595. , 

402. Faris, env.no. FG 134, 158, 150; SNGvAulock, 4596. 

403. Faris, env.no. FG 129 ; B.MCLycia~ no. 96. 

404. Paris, env.no. S de Re, F~ 132, 152. 

405. Faris, env.no. FG 120, 154 . SNGvAulock, no. 4601. , 

406. SNGCo,e. no. 274 

407. SNGvAulock, no. 4607. 

408. Faris, env. no .1!1G 116, 122, 165, 139, 161 . SNG-' 
Cop., no. 273. -

409. Faris, env.no. FG 125 . BMCLycia1 no. 86 • Kl. M-1, , , 
II, no. 45. 

410. B.MCLycia, no. 90. 
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BMCLycia, no. 81. 
BMCLycia, no.1OO. 

41,3. Kl.M. II, no. 47 ; Atlan, SKS, no.JJ. 

414. Head, .HN, s.7O1. -
415. Th. Prowe, Quelques monnaies grecques d'Asie Mine

ure, hioskou 1912, lev.5, no. 58. 
416. Paris, env.no. FG 144; Kl.M. II, no.44; BMC

Lycia, no.91. 
417. Paris, env.no. F~ 126. 
418. Lind6ren, lev. 37, no. 1076. Zeus'un karşısında 

oturanın ... iera olduğunun teşb.isi için bkz. L. Ro-oert, 
"divini te.:ı", s. 183. 

419. 
420. 

421. 

422. 
423. 

424. · 

425. 

Lind6reri, lev. 37, no.1O78. 
Lindgren, lev. 37, no.1O81. 
Paris, env.no. FG 117, 133, 162, 1973/238; SNG
vAulock, no. 4610, 4602; SNG0op., no. 275. 
Paris, env.no. FG 145, 148; SNGv~ulô,ck., no,46Ooıt·•-· 

.Faris, emr.no. FG 146 ; BMCLycia.1 no. 78. 
Paris, env.no. 1!1G 137 ; Heaal, HlıJ", s.7O1. 

Paris, env.no. FG 121. 

426. BMCLycia, no. 83. 

427. füılCLycia, no. 84. 
428. fü,ICLycia, no. 104. 

429. 

430. 

431. 

432. 

433. 

434. 

SNGvAulockNachtrage IV, no. 8504. 

BMCLycia, no. 94~ 

Paris, env.no. H.S.Sikkenin sa~ boşlugunda görülen 
( ••• )OC harfleri, (A~~OC veya ("I\\ )OC şeklinde 
Faris, env.no. FG 164 

SN~vAulock, no. 4596, 4598 • . 

Nolle, s.261, no.1O9. 

tamamlanabilir. 
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435. Hereward, "InBcriptions", s.64-65 ve Fig. 11: 

KO.l. 

• A(()poôe: l -ra.t.c 

6 O 
.. Ka.a-cil.l t. n-r LO'L V .bk b . L 43. rneK er ıçın z. Ro ert, "divinites", s.181-

437. 

438. 

· 439. 

440. 

' 84 ; Ro bert, A Travers, s. 87. Ayrıca bkz. Brand t; 
s.241., 

Faris, env.no. :irG 1J5. 

.Paris, env.no. .b'G 124 • 

Ayrıca bkz. D. ~i~agie, 
.Minor in Insoriptions 
s. 163-87. 

"Egyptian Deities in Asia 
and Coins", AjA 57 (1953), -

AjA 57 (1953), s.177. - Brandt (s.244) bu kültle
rin Aspendos'a girmesini Mısır ile Aspendos ara
sında doğrudan ilişkiler olmasına bağlamaktadır. 

441. Ayrıca bkz. A. Pekman, Pamphylia Tanrıları, İstan
bul 1963 (~asılmamış doçentlik tezi). Bu arada 
Brandt (s.241), tıpkı Artemis Pergaia'nın Perge' 
de olduğu gibi,aynı derecede Artemis'in de Aspen
dos'da çok önemli bir yere sahip olduğunu söyle
mektedir. Fakat Artemis Pergaia Perge sikkele.cin
de çok sık görülmesine karşın, Artemis Aspendos 
sikkelerinde çok nadir görülür. Dolayısıyla Ar
temis'in aynı oranda kutsandığını -en azından sik
kelerden yola çıkarak- söylemek zordur. 

442. Faris, env.no. :B1 G 164 ; Brandt, s.249. 

443. Paris, env.no. FG 148 ve FG 145. 

444. füılCLycia, rı.o.104. 

445. SNGvAulockNachtrage IV, no.8504. 
446. H. de Longperier, 11ı.16dailles Relatives Aux Q~MJAEE 

De·.l 1 Asie Mineur·e11
, .!!_14.'(1869-70), ş.J+-70 ;· H. 

Gaeblgr, ."Die -Lo~u:ı:-ne ·ın der -Agönistik11 ,' ZfN .39 , -



447. 
448. 
449. 

450. 
451. 
452. 
453. 
454. 

455. 

456. 

457. 
458. 
459. 
460. 
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(1929), s.286 vd. ; H. Karı, Numismatische Beit
rage Zum t1estvvesen der Kleina.siatischen und Nord
griechischen Stadte im 2./J. Jahrhundert,, Saar
brücken 1975 (Mikrofilm Ph.D.). 
Longperier, s.5J. 
Karl, s.57s 
Paris, env. no. FG 117. Lindgren, lev. J7, no. 
lü77'de T;"A olarak verilmiş; sondaki harf o
lasılıkla A degil, H'dir. 
E.ı~Ctycia, no. 82. 
fü.:CLycia, no. 93; .Paris, env.no. FG lJJ. 
SNGv.A.ulock, no. 4610. 
SN:J-vA.ulock, no. 4602. 
ShGvAulock, no. 4606 ; SNGCop. no. 275 ; Paris, 
eıw.no. FG 162. 

il. von Aulock, r,Iünzen und St!id te Pisidiens I, 

Tübingen 1977, lev. 10, no. 399. 
P • .i:l. Franke, Kleinasien Zur .i:lömerzeit, Ivlilnchen 
1968, no. 259. 
S~GvAulPisid., no. 5007. 
Lindgren, lev.83, no.2101. 
SNGvAulPisid., no. 5011. 
SNGvAulPisid., no. 5149. 

461. Puris, env.no. FG 114. 
462. Paris, env.no. FG 136. 
46,3.. Paris, env.no. 1!7G 146. 
464. Cornelius Nepos'dan (XIV~8.2) Kappadokia satrabı 

Autophradates'in ordusunda JOOO sapancının bulun
duğunu ögreniyoruz. 

465~ ı/addington, no. 3482 ; Uolle, s.26:l;-,no.108. 
466. Lindgren, no. All53A (s.164'te Addendum). 
467. Holle, s.261,no. 109. Aspendos'taki Serapis kültü 

için bkz. Brandt, s.245. 
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III. KONTElü'lA.df..LAR (s. 102-114 ) 

1. Kontermarklar için ayrıca bkz. George Le Rider, 
. "Cou.nte L'marques et surfrappes danD l' .Antiqui te 

grecque", Numismatique Antique. Problemes et m~t
hodes (Vancy-Louvain 1975), s.27-45. ve Grek impara
torluk ~ikkelerindeki kontermarklar için de, c.j. 
Howgego, Greek Imperial Countermarks. Studies in 

the Provincial Coinage of the Roman Empire, Lon-
don 1985. 

2. Kl.M. II, s.Jl2-14. 

J. Trait' II.2, st. 954-56. 

4. Mor:ıthölm, '!Hoard'' , , s.200. 

5. Kontermarklar ile ilgili tanımlamalar yazarlarına 
aittir. 

6. Kl.M. II, s. 312-14, no. 6, 20-21, 26, J4, J6, 46. 

7. "Lykia triskelesinin" ön yüze vurulduğu daha önce 
bazı nümismatların dikkatini çekmiştir. Biz "baykuş" 
kontermarkının da aynı şekilde ön yüze vurulduğu

nu tespit ettik. Örnekler için bkz. SNGCop. no. 197; 
SNGvAulock, no. 4514, 4518, '4532; BMCLycia, lev. XX • 

. no. 3-4, XX, no. 15, XXI, no. 5 ; Faris, env. no. 40; 
M~rk._h_ö_lm, !'-·-HÖ.ard " , no. 38, 67, 193 ( Selge), 196 
(Selg.J) ; Kestner Museum (Hannover), env. no. 1927. 
45 (= s. Grunauer- vonHoerschelmann, Grlechische Mün
zen. Kestner Museum, Hannover 1988, no. 108). 

8. Kasikler için ayrıca bkz. E.T. N.ewell, li.2_14 (1914), 
s. 28, J2; K. Regling, ZfN 37 (1937), s.148; At
lan, Side, s.57-58. 

9. Gardner, s~l80. 

ıo. Traite II.2, s. 954: " . ... . ,, ,,, 
Cont::'!1Illarques qui ont ete 
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appliquees probablement par les gen,raux perses 
pour la solde de leur troupes battant en retraite 
devant Alexander ••• 11 • 

11. Kl.M. II, s. 314. Bu görüş Head (HN, s. 700) ve 
sonraki nümismatlarca da kabul edilmiştir. 

12. Satrap ayaklanması için bkz. Diod. XV. 90.3; 
Bosch, s.21; Sekunda, Iran XXVI (1988), s.49; 
W. ıV •• ·.rarn, CAH VI, s. 20-21. 

' -
13. Bu satrap için bkz. Sekunda, "Some .Notes ôn the 

Life of Datames", Iran XXVI (1988), s. 35-53 ve 
sikkeler için de R. A. Moysey, "The Silver Sta
ter Issues oi' Pharnabazus and Da.ta.mes From the 
ıviint of Tarsus in Cilicia", .ANSMN 31 (-1986), s. 
7-61, lev. 1-5. 

14. Kl.M. II, s.314; Kraay, Archaic, s. 286 ; G. 
Le Rider, "Countermarques", s.35; s. Atlan(~ 
de, s.57) kontermarkların satrap ayaklanması sı--rasında konmuş olabileceklerini söyler. Gardner 
(s. 72) ise. bunların sikkenin kalitesi ve geçer
liliğini garanti eden bankerlerin veya yerel ma
liye memurlarının işaretleri olduğuna inanmaktadır. 
Satrap Mazaios için ayrıca bkz. j.P. Six, "Le Sat
rap i✓Iazaios", NC 4 (1884), s.97-159. - . 

15. no. 4507. Bu staterin arka yüzünde 10 adet kon-
termark vardır. 

16. Diod. XV. 90.3 

17. Corn. Nep. XIV.8. 2. 

18. Kontermarklı örnekler için bkz-. Kress 186 (25-27 
Oktober 1983), lev. IX, no. 661; Superior (June 
11-12 1986), s. 97, no.· 1199. 

19. Kl.M. II, s.314. 



20. 

21. 
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~Morkholm fi Hoard~', s.188 ve aynı sayfa dipnot 19. - . , 
Örnekler için bkz •. G.F. Hill, Catalogue of the Greek 
Coins of Lycaonia, Isauria, .And Ciliciaz Bologna 
1964, lev. IX -X. 

22. Örnekler için bkz.- .füvICLycia, lev. II-III. 

2J. Morkholm, "Hoard" . , s.188. S. Atlan(Side, s.54-
58) Side sikkeleriyle ilgili çalışmasında konter
marklar konusuna da de5 inmektedir. 

24. 

25. 

26. 

27. 

"Isparta", s. 1Jl-1J7. 

"Isparta", s. 135. 

"Isparta", ,.., 
O• 135. 

·rriskeles ve bukranion konterma.rkının birarada 
görüldügü örnekler: SNGvAulock, no. 4499, 4545; 
SNGBerry, no. 1212; BMCLycia, lev. XXl, no. 8; 
Paris, env.no. R 2973 ve R 2953. Nitekim, Kraay 

("Isparta", s.1J6) daha sonra, her iki kontermarkın 
birarada _görülmesinin, Isparta ve Lykia'dan uzakta 
olmayan bir kent ya da bölge yetkili idaresi tara
fından vurulmuş olmasına işaret edebilecee;ini söy
lemektedir. 

28. "Isparta", s. 136. 

29. SNGvAulock, no. 4545 ; BMCLycia2 lev. XX, no. 12, 
XXI, no. 8.. 

30. SNGCop. no. 218; SNGvAulock, no. 4545, 4548. 
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Pi. DEFİNELER ( s. 115-14 7 ) 

1. :Morkholni, .1iiioard" ' , s .184-200. 

2. j~p. Six, NC 4 (1884), s. 119'da bu defineye ait 
çok yetersiz bilgiler vermektedir :ıı ••• C'est du 
moins ce qui semble ressortir de la composition 
d 'un tr~sor, 

,!! ... ,,,,,. ,. 
döcouvert a Cesaree de Cappadoce vers 

1850, QÜ. les staters de 1rarcamos et de Tars ( soUs 
lı1azaiost sans doute), etaient entremeles a de nom
breux staters d'Aspendos, au type des lutteurs." 
buradan çıkaracağımız tek sonuç definede çok sayı
da Aspendos'un III. grup (güreşçi/sapancı) sta
terlerinden bu~unduğudur. 

J. SNGCop., no. 153-8 ve 160-79. 

Seltman, NNM 22 (1924), s.1~20.; Kraay,~ 1969, 
s. 19 vd. 

Newell, NC 1914, s.1-33; Le Rider, Deux tresors de 
mom).a.ie~ecqu.es·-·de la Propontide ( IVe siecle av. 
j.c.) Faris 1963. Le Rider, Newell'in listesinde 
verdiği 5 Byzantion drahmisi, 1 khalkedon drahmisi 
ve 48 Pers siglosunu.n defineye ait olmadığını söy
lemektedir (s. 46). 

6. "Podalia", s.1-29, lev. I-II. Define ilk haber a
lındıgında yak. 1600 sikkeden oluşuyo~du. Fakat kı
sa sürede talan edilmiş ve ancak bir kısmı ele geç
miştir. Karaman definesinin aksine, çok az sayıda 
kontermarklı sikke vardır. 

7. IGCii 1268 1 deki notta definenin Karapınar(l245) 1e
finesi ile aynı olabilecegine dikkat çekilmektedir. 

8. Sclumberger, L'argent grec, s.8, no. 11; w. Sch
wabacher, "The Coins of the Vou.ni Treasure : Contri
butions to Cypriote liumismatics", Opuscula Archaeolo-
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gica IV (1946), s.26-46, lev. I-II. 

9. Raymond, Coin Topics 9. (1938), s.6 (III. 6rup/ 
seri c). 

10. Schlumberger, L'argent grec, s.7, no. 6. 

11. Le Rider, Suse, s. 241-J. 

12. Gardner,1!9._1879, s. 1-22; 1881, s. 12 ; Dalton, 
The 'freasure of the Oxus, London 19262 ; Bellinger, 
ANSfıı:IN 10 (1962), s.51-67, 

lJ. Schlurnber6 er, L'argent grec, s.3-6 (Jl-45 levhalar). 

14. Kraay, "Isparta;', s. 131-37. 

15. bu define müzede teşhirdedir. 

16. Buradaki tetradrahmilerin en son tarihli olanı 
yıl 28'dir. Ayrıca, sikkelerin hepsi ya Seleukos 
çapası ya da delios başı kontermarklıdır. 

17. Thompson, NC 1962, s.317, dipnot 3; Seyrig, RW - -5 (196.3), s.14-5 ; M. Waggoner, "The Propontis 
Hoard (IGCH 888)", IDJ XXI (1979), s.7-29, pl.1-X. 

18. Seyrig, ~ 5 ( 1963), s. 59. 

19. Cox, A Third Century Hoard of Tetradrachms from 
Gordion, Philadelphia 1953; Seyrig, RN 5 (1963), -s. 42, 59 ; Kleiner, ANSMN 17 (1971), s.116. 

20. Olcay-Seyrig, Le Tresor de Mektepini en Phrygie, 
Paris 1965. En son tarihli sikke yıl 19'dur. 

21. Boehringer, Chronologie, s.172-9 (kısım A ve h). 
IGCH 14ll'deki bir notta, her üç lııaimın da tek bir 
defineye ait olmaları gerektiği vurgulaı~~aktadır. 

22. Seyrig, Tr~sors du Levant, s. 36-46. 

23. .Boehrin6 er, Chronologie, s. '155-57 •. · 
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24. Boehringer, Chronologie, s. 158-61. Parantez için
deki sayılar defineye ait olduğu kanıtlanmrunış sik-

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

keleri göstermektedir. 

Seyrig,. / du Levant, J2-J6. Tresors s. 

Seyrig, Tr~sors du Levantt s. 48-49. 

Seyri6, Tresors du Levant, s. 58-61. 

Seyrig, ✓ Tresors du Levant, s. 49-56. l\.öşeli paran-
tez içindekiler Paris koleksiyonunda degildir. 

Seyrig, Tr~sors du Levant, s. 56-58. 

Seyrig, / du 61-65. Phaselis, As-Tresors Levant, s. 
pendos, Side ve Perge sikkelerinin çogunda Seleu
kos çapası veya rlelios başı kontermarkı vardır. 

Jl. Scyri5 , Tr~sors- du Levant, s. 80-81. 

32. G.K. jenk:ins, "A Hellenistic HoardFrom Mesopotaınia 11 , 

ANSMN XIII (1967), s.41-56, lev. XIII-XIX • .Aynı 

·zamanda "Duniıe' ın Definesi" olarak da bilinir. 

JJ. 

36. 

37. 

J8. 

39. 

40. 

jenkins, ANSMN XIII (1967), s. 55-56; Price, NC -1969 , s.10-4. 

Seyrig, Tresors du Levant, s. 65-71. 

k. rl.egling, "Hellenistischer Münzschatz aus Babylon", 
ZfN J8 (1928), s. 92-132. -
A.A. Houghto.ı:ı, G. Le Rider, "Un Tre'sor de Monnaies 
Hellenistique Trouve Pres de Suse", RN VII (1966), -s. 111-27, lev. IV-X. ; Strauss, RN 1971, s. 109-40. -
Le Rider, Suse 1 s. 245-46. 

Le Rider, Suse, s.244-45. 

E. T. liewell, NC 1924; sb 142-80 • Hill, NC 1927, , - -s. 206 vd. 
En son tarih yıl 18'dir. 
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41~ c. Foss, "A Hoard ö.f the Third Century A.D. 
From Pamphylia0 , Cil V (1979), s. 37-40. -

42. Boehringer; Chronologie, s. 155. 

43. Boehringer, Chronolo6ie, s. 158-61. 

44. Boehringer, Chronologie, s. 172-75. 
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Metin İçinde Geçen Kısaltmalar 

Ay. 

bkz. 

cep. 
didrabm. 
diob. 

env.no. 
gr. 
G.T. 
hemidr. 
İ.ö. 

İ.S. 

k.m.k. 
lev. 
no. 
nok.bor. 
Öy. 
ref. 
.a.es. 
s. 
st. 
tetradr. 
tetrob. 
trihemiob. 
vd. 
vdd. 
vol. 
yak. 
yuk. 

zem. çiz. 

: arka.yüz 

: bakınız 
bulundugu yer 

: cilt 
: cepheden 
: didrahmi 

diobol 
: envanter numarası (müze) 

gram 
gön1ülme taL,ihi 

: hemidrahmi 
İsa'dan önce 

: İsa'dan sonra 
: kontermark 
: levha 
: numara 
: noktalı bordür 
: ön yüz 
: referans 
: resim 
: sayfa 
: sütün 
: tetradrahmi 

tetrobol 
: trihemio'ool 
: ve deva.mı 
: ve devamının devamı 
: volüm (cilt) 
: yaklaşık 

: yukarıda, yukarıdaki 

: yüzyıl 
: zemin çizgisi 



Açta Arch. 

ANfüvIN 

CAH -
Ctl -
Hellenica 

IG -
Iran 

Iraq 

IstMitt 

Klio 

20J. 

Kısaltmalar 

: Acta Archaeologica (Kopenhag),1930-

: American journal of Archaeology 
(Princeton), 1885-

: ·Amarican Numismatic Society, iıluseum 

Hotes, 1945-

: Cambridge Ancient History 

: Coin tloards, The doyal Numismatic 
Society (Landon), 1975-

: tlellenica. Recueil d'epigraphie, de 
numismatique et d'antiquites grec
ques (ed. L. Robert), (Paris),1946-

: Inscriptiones Graecae 

: Iran. journal of the Eritish Institute 
for Persian Studies (Landon), 1963-

: Iraq. Published by the British School 
of Archaeology in Iraq (London),1934-

: Istanbuler Mitteilungen (Berlin),1933-

: journal of .i.iellenic Studies (Landon), 
1880-

: journal of tloman Studies (Landon), 

1911-

: Klio • .Beitrage zur alten ı...i-eschichte 

(Leipzig-berlin), 1901-

. I': e, 
Yükseköğretim Kurulu 

Dok~antasyo_n Merkezi 



KUB -
Loeb 

Mont.Ant. 

NC -
Nfilvl( =ANSNN:M) -
PACT 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 
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Keilschriftturkunden aus Boğazköy 
(:Serlin). 

The Loeb Classical Library (London). 

Monurnenti Antichi, pubblicati per 
Cura della (.d.eale) Accademia (Nazionale) 
dei Lincei(d'Italia), 1890-

The Numismatic Chronicle (Lonclon), 
1836-

American Numismatic Society, Nurnisma
tic Notes and t,ionographs, 1920-

: Revue du Groupe europeen d'etudes pour 
les techniques physiques, chimiques et 
mathematiques appliqu~es a l'archeolo
gie. Strasbourg. Conseil de l'Europe. 

Proc • .Arn.Phil.Soc.:Proceedings of the American Philosophi
cal Society. The Arnerican Philosophical 
Society (Philadelphia). 

RE 

RN -
Rocher, ML 

TTK 

Zfli 

: Pauly's Real-Encyclopadie der classis
chen Altertumswissenschaft (Stuttgart), 
1894-1963. 

: Revue Nurnismatique, 1836-

: N.H. Roscher, Ausführliches Lexikon 
der griechischen und römischen Mytholo
gie (Leipzig), 1884-19J7. - . 

: Türk Tarih Kurumu (Ankara) 

: Zeitschrift für Nurnismatik (Berlin), 
1874-1935. 
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KISALTMALAR VE BİBLİYOGRAFYA 

Antik Kaynaklar: 

Arrian Anab. 

Cicero, ✓-err. 

Corn. Nep·. 

Diod. 

Dion. Per. 

FGrHist. (=Hellanikos) 

Herodotos 

Ksenophon, Anab. 

: Arrianus, Anabasis Alexandri 
(çev. E.I. Robson), Loeb, Lon
don 1961. 

: Cicero, Actio in Verrem (çav. 
L.H.G. Greenwood), Loeb, Lan
don 1928. 

: Cornelius Nepos, Vitae , 
(çev. A.M. Guillemin), Collec
tion des Universites de France 
(Soci~te d'Edition des Belles
Lettres) Paris 1923. 

: Diodorus Sicilus, Bibliotheka 
Historika. c. IV (çev. H. Old
father) ; c. VII (çev. C.L. 
Sherman), Loeb, Landon 1956. 

: C. Müller•, Geograplıi Graeci üı.i

nores II, Parislis 1861 (Eusth
atius,. s.J66). 

: F. jacoby, Die Fragmente der 
griechis.~hen Historiker, vol. l 
Berlin 1923. 

: Herodotos, Herodot Tarihi (çev. 
11. Ôkmen, A. Erhat), İstanbul 
1973. 

: Ksenophon, Anabasis (çev. C.L. 
Brownson), Loeb, London 1961. 



Ksenophon, Hell. 

Livius 

Mela 

Plinius, NH -
Plut. 

Polyb. 

Skylax 

Strabon 

Modern Eserler: 

.Archaic 

ATL 
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: Ksenophon, Hellenika (çev. C. 
L. Brownson), Loeb, London 1961. 

: Livius, Ab Urbe Condita Libri 
c. XI (çev. E.T. Sage), Loeb, 
London 1958. 

: Pomponii Melae, De Chorographia, 
(id. G.Parthey), Libri Tres, 
Eerolini 1867. 

: Plinius, Naturalis Historiae 
(çev. H. aackham), Loeb, Landon 
1958. 

: Plutarkhos, bioi Paralleloi 
(çev. B. Eerrin), Loeb, London 
1959. 

: Polybius, Historiae (çev. W.R. 
Paton), Loeb, . London 1955. 

: C. Müller, Geographi Graeci Mino
ras, vol. 1, Pariszis 1855 (s. -75 Skylax "Periplus"). 

: Strabon, Geographika (çev. H.L. 
jones), Loeb,. _London 1949. 

: C.M. Kraay, A.rcha.ic and Classi
cal Greek Coins 1 London 1976. 

: B.D. Meritt, H.T. Wades-Gerry, 
ivl.F. Mcliregor, The Athenian 1.rri
bute Lists, vo1. 1, Harward Uni-



Atlan, Side 

Atlan, SKS 

Bagnal 

Barnett 

Bean, TSS -
BMCLycia 

Bosch 

Bosch, Hellenizm 

Boston 

Bosworth 
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versity Press, Cambridge, Massa
chusettes 1939. 

: s. Atlan, Sidenin Milattan Önce 

• . 

. . 

. . 

. • 

. • 

• • 

. . 

V. ve IV. Yüzyıl Sikkeleri Üzerin
de Araştırmalar-Untersuchungen ü
ber die sidetischen .Münzen des V. 
und IV. jahrhunderts V. Chr., T1.rK, 
Ankara 1967. 

S. Atlan, 1947-1967 Yılları Side 
Kazıları Sırasında Elde Edilen Sik-
keler, TTK, Ankara 1976. 

rt.S. Bagnal, The Administration of 
the Ptolemaic Possessions Outside 
Egypt, Leiden 1976. 

R P Barnett "Mopsos", J.HS 73 . . , 
(1953), s.140-43. 

G.E. Bean, Turkey's Southern Shore, 
London 1968. 

G.F. Hill, Catalogue of the Greek 
Coins of Lycia, Pamphylia, and Ei
sidia, Bologna 1964 ( Eri tish üluseu.m). 
Yeni baskı. 

C.E. Bosch, Pamphylia Tarihine Da
ir Tetkikler-Studien zur geschichte 
Pamphyliens (çev. S.Atlan), Ankara 
1957. 

C.E. bosch, Hellenizm Tarihinin A
nahatları II (çev.S.Atlaİı), İstan
bul 1943. 

A.B. Brett, Catalogue of Greek Co
ins. Museum of Fine Arts. Boston 

1955. 

A.b • .Bosworth, A Historical Commentary 
On Arrian's History of Alexander,vol. 
1, Ox.ford 1980. 



Brandt 

Bri.xhe 

Cassola 

Chronologie 

Dewing Coll. 

"divinites" 

Elke-jochen 

Froehner 

Gardner 

Grose, Fitz. 

.Head, Hl'iI -
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: H • .Brandt, "Kulte in Aspendos", 
IstMitt 38 (1988), s.237-250. 

: C. Brixhe, Le Dialecte Grec de Pa.m
phylie. Documents et Grammaire, Pa
ris 1976. 

: i. Cassola, .La .Ionia nel ;:nonde mi

ceneo, Napoli 1957. 

: C. Boehringer, Zur Chronologie Mit
telhellenistischer 1ıiünzserien 220-
160 v. Chr.l Be.rJ..in 1972. 

: L. iiildenberg, s. Hurter, The Arthur 
S. Dewing Collection of Greek Coins, 
New York 1985~ 

L • .d.obert, 11 .\iou.rıı:ı.ies tıt Divinltfs 

d'Aspendos", .Hell~nica 1-I-XII (1961), 
s.177_-88, lev. mV-XL. 

: E. und j. Krengel, "Die Bedeutung von 
,1ertmarken Auf Kaiserzei tlichen Gross
bronzen Südkleinasiens", Der Münzen 
-und Medaillensammler, Ber:J:cht_e N:r~ 
132, Dezember 1982, s.1685-1698. 

I 

: w.iroehner, Melanges d'Bpigraphie et 
d'Archeologie, Paris 1875. 

: P. Gardner, A History of Ancient Coin
age : 700-300 B.C., Oxford, 1918. 

: S. ~ı. Grose, Ca talogue of the McClean 
Collection of Greek Coins Jn the Fitz
william ~viuseum, Bd. 3, Cambridge 1929. 

: is. 'f. Head, Historia l~umorum·, Oxf'ord 

19112• 
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Here1Nard "Inscriptions" : D. Hereward, "Inscriptions :h'rom 
Paınphylia And Isauria", jfis 78 -(1958), s.57-77. 

"Hoard" : O. M<ırkholm, "A South .Anatolian 

Houwink 

Howgego 

Hunter 

Hübl 

IGCH 

. Imhoof-Blurner 

Coin Hoard 11 , Acta .Arcn. JO (19-
59), s.184-201, 4 lev. 

: P.d.j. Houwink Ten Cate, The 
Luwian Pooulation Groups of Ly
cia aı."'1.d Cilicia Aspera Du.cing 
the Hellenistic Period 1 Leiden 
1961. 

: C .j. Ho 1,vgego, Greek Imperial 

Countermarks. St;..ldies In t.i.1e 

Provincial Coinage of the Roman 
Empire, Royal Numismatic Society, 
London 1985. 

: G. Macdonald, Catalogue of Greek 
Coins in the Hunterian Collection 
vol. 2, Glasgow 1901. 

: A. Hübl, Die Münzensaımnlung des 
stiftes schotten in Wien, Band 
II : Griechische Münzen, ,vien 
1920. 

: M. Thompson, O • .Ml2Srkholm, C • .i.Vl. 

Kraay (Ed.), An Inventory of 
Greek Coin Hoardş.New York 1972. 

: .i!'. Imhoo.f-.Blumer, 11 ı:v.Iünzen von 
·selge und Aspendos", ZfN 5 (1878), -
s.lJJ-42. 



"Isparta" 

jameson 

Johnston 

Joh.ı:ıston, Sardis 

Jones 

Karı 

Kl. M. 

Kretschmer , Einlei tung 

208 

: C .M. Kraay, "The Isparta Hoard'', 
Greek Numismatics and Archaeolog;y. 
Essays in Honory of Margaret Thom
son (Ed. o. Morkholrn, N.M. Waggo
ner), Wetteren 1979, s.lJl-37, 
lav. 15. 

: R. jameson, Collection R. jameson: 

Monnaies grecques antiques, Paris 
1913-1934-

: A. johnston, "Greek Imperial Sta
tistics : A Comı.'llen tary", RN 26 -(1984), s.240-257. 

: T.V • .Buttrey, A. Johnston, I<...ı'ıl. 

lıiackenzie, ~I. L. Ba tes, Greek, Ro
man and Islamic. Coins :b7 rom Sardis, 
Arohaeological Exploration of Sar
dis : Monograph 7, Massachusetts 
1981. 

: T.B. Jones, "A NumismaticRiddle : 
The So-Called Greek Imperials", 
Proc.Am.Phil.Soc. 107 (1963), s. 
308-347. 

: H. Karl, Numismatische Beitrage 
zum Festwesen der Klelnasiatischen 
und Nordgriechischen Stadte im 2./ 
J. Jahrhundert, Sal3..rbrücken 1975 
(Mikrofilm· Pıı.D.). 

: F. Imhoof-Blumer, Kleinasiatische 
ıvfünzen II, ı/ien 1902. 

: P. Kretschmer,·Einleitung in die 
Geschichte der -Griechischen Sprache>, 

_Göttingen 1896. 



Kromann 

Lanckoronski 

Le 11.ider, Suse 

Leschhorn 

Lindgren 

Longperier 

Magie 

.Mansel, Antalya 

1.ılansel, Side 

209 

: A. Kromann, "Marks of Value on Greek 
Imperials From Side", Kraay, Morkholm 
Essays. Numismatic Studies in Memory 
of C.M. Kraay and O. Jlorkholm (Ed. G. 
L. itider, K. jenkins, N. Waggoner and 
U. Westmark), Louvain-La Neuve 1989, 
s. 14~-158, lev.XLI-XLIII. 

: c.c. Lanckoronski, Les Villes de la 
Parnphylie et de la Pisidie, vol.l: 
La .Paınphylie (Alın. çev. :M. Colardeau), 
Paris 1890. 

: G. Le dider, Suse sous les Jeleucides 
et les Parthes. Memoires de la Mission 
Arclıeologique en Iran 38, Paris 1965. 

: 'd. Lesch.ı.½.orn, 11 Le monnayage impt:r•üüe 

d'Asie Mineure et la Statistique", 
Statistique et Numismatique. PACT 5 
(1981), s.252-66. 

: H.C. Lindgren, F.L. Kovacs, Ancient 
Bronze Coins of Asie Minez.oo:·and the 
Levant from the Lindgren Collection, 
San Mateo-California 1985. 

: H.de Longperier, "Medailles Relatives 
Aux. 9EMIAEE De 1 'Asie Mineure", RN -14 (1869-70), s.Jı~10. 

: D. Magie, Roman .aule in Asia Minor to 
the End of the Third Century After 
Christ, Princeton 1950. 

: A.M. Mansel, İlkçağda Antalya Bölgesi, 
Antalya Bölgasi Arkeoloji Araştırmaları 
İstasyonu Yayınları No.l, İstanbul 1956. 

: A.M. Mansel, Side. 1947-1966 Yılları 
Lazıları ve Araştırmalarının Sonuçları, 
T'fK, Ankara 1978. 



2-ıo 

M$6rkholm "Era" 

Naster, Coll.Lucien 

Noe 

Nolle 

".Podalia" 

Robert, A Traver.s 

: O. M~rkholm., "The Era of 
the Pamphylian Alexanders", 
ANSMN.23 (1978),s. 69-75. 

: P. Naster, La Collection 
Lucien de iiirsch: Catalo
gue des 1ı'..Onnaies grecques, 

.Bru..xelles 1959. 

: S.P. Hoe, A bibliography of 
Greek Coin ..!oards (AlıiSNlLi 

78), ~ew York 19372• 

: j. l1Iolle, "Side. Zur •'1 .. •..zesc.r1-

ichte einer kleinasiatisc
hen Stadt in der römischen 
Kaiserzeit im Spiegel ihrer 
Münzenıt, Antike 'felt 4(1990), 

s.244-65. 

: N. Olcay, O. Morkholm, "Tl"ıe 

Coin Hoard From Podalia", 
NC XI (1971), s.1-29, lev. -1-11. 

: L. Robert, A Travers l'Asie 
Mineure. Poetes et Prosateurs, 
iıı1onnaies Grecques, Voyageurs 
et Geographie 1 Paris 1980 • 

.d.obert,Docs.Asie·ı:.iin.merid.: L. Robert, Documents de l'A

sie ı~aneure meridionale, Pa

ris 1966 • 

.d.ooinson, Coll. Lampson 

Ruge "Aspendos" 

Seltman 

: E.S. J. ~-ıobinson, Catalogue 
of Ancient Greek Coins col
lected by Godfrey.Locker Lamo
son, London 1923. -: ·,/.Ruge, "Aspendos",RE II.2, 
st. 1725. -

: C. Seltman, A Hoard From Side, 
Cııım,r 22) :·New f.4:,rk !924. 



211 

Seyrig : H. Seyrig, "riionnaies Hellenis
tiques", RN V (1963),s. 7-64. -

Seyrig, ·;rr~sors du Levant: H. Se.trig, Tre'sors du Levant • 
.Ancients et Nouveaux, Paris 1973. 

Seyrig, .i.vlektepini 

Scherer 

: H. Seyrig, Le Tresor de ııfekteoirii 
en Phyrişsie, Paris 1965. 

: A. Scherer, dandbuch der griec
hischen Dialecte von A. Thu:no. 
II, 2 te erweiterte Aufla6e von 

A. Scherer 1 Heilderberg 1959. 

Schlumberger,L'argent grec: R. Curiel, D. Schlumberger, Tre
sors monat.s.ires d 1 Afgl'ı.ani.staı:, 

SNGBerry 

SrJGCambridge 

SNGCop. 

SNG:BNDelepierre 

Faris 1953 (D.Schlumberger, 
"L'argent grec dans l'empire 
Achemenide", s.1-64). 

: Sylloge Nurnrnorum Graecoru.m. The 
purton Y. Berry Collection. Part 

_g_, New York 1962. 

: Sylloge Nurnrnorum Graecoru.m. .B'i tz
williarn tJluseu.m. Leake and General 

collections, Part 7, Lycia-Cappa
docia, London 1967. 

: Syllo6 e Nu.Tırnorum lraecorum. The 
Royal Collection of Goins and Iıle

dals. Danish National Museum.Ly
cia-Pamphylia, Copenhagen 1955. 

: Sylloge Nurnmorum Gr;:;l,ecorwn. 1-'ran
ce Bibliotheque Nationale-Cabinet 

de Medailles. Collection jean et 
( . 

.iv~arie Delepie7re I Faris 1983. 

> 



212 

SNGvAulock 

SNGvAulocktJ.s.chtr~ge 

Sl{Gv AulPisid. 

Trait~ 

Waddington 

Weber 

Zeus 

Zgusta , .Personennaınen 

: Sylloge Nu.mmorum Graecorum. 
Deutschland. Sammlung v. Aulock. 
Heft 11 Pamphylien, Berlin 1965. 

ıe Sylloge Wummorum Graecorwn 1 

Deutschland. Sammlung H.v~ Aul-
- -ock, Heft 18, Nachtrage IV, ner

lin 1968. · 

: Sylloge Nummorum Graecorum. 
Deutschland. Sa.rıı:nlung v. Aulock. 
Heft 12 Pisidien, Lykaonien, I
saurien, Berlin 1964. 

: E. Babelon, Trait~ des monnaieş 
grecgues et romaines II : Theorie 
et Doctrine, Paris 1901. 

: E. Babelon, Inventaire sommaire 
de la collection Waddington, Pa
ris 1898. 

: L. Forrer, The Weber Collection: 
Greek Coins, vol. III, Part II, 
London 1929 (=Descriptive ?ata
logue of Greek Coins Formed by 
the Late Sir Harman Weber, III, 
Landon 1929). 

: A.B. Çook, Zeus, Cambridge 1914-
1940 ( vol. II). 

: L. Zğusta, Kleinasiatische Per-
.sonennaınen, Prague 1964. 



Satış Katalogları 

Albrecht-Hoffmann 

Hirsch 

Kress 

Kricheldorf 

Kurl)falzische, 

Leu -
Peus 

.Poindessault 

Rauch 

Sotheby , 

Sternberg 

Superior 

Trampitsch 

Vinchon 

213 

: Albrecht-Hoffmann GmbH 
(ufüuz-Zentru.m). 

: G. Hirsch (Münzen und .Medail
len) Tulünchen. 

: K. Kress,C1iüncheL i~lünzhandlung) 
.. :;ünich. 

: H.H. Krioheldorf (Münzen und 
dedaillen) Stutgart. 

: Kurpfalzische Münzhandlung 

: Bank Leu AG Zurich (Antike Ivrün
zen). 

: Dr .• B. Peus (Nachf. Münzhand-
lung) Fran.kfurt am Main. 

: B. Poindessault (Monnaies de 
Collection: J. Vedrine~). 

: H.D. Rauch (Auktionshaus) 

: Sotheby Parke Bernet and Co. 
London. 

: F. Sternberg (Antike Münzen) 
Zurich. 

: Superior Galleries 

Monnaies Antiques. Collection 
Armand Trampitsch. Monaca. 

: .M.J. Vinchon -· Co. (Monnaies Grec
ques .Antiques). 



214 

EKLER 



· 215 

SNGvAuloıı::k . BMCLlcia . . . 
No. 4477 10.95 gr. No.·_ı. 10.95 gr. 

" 4478 10.92 il " 2 10.88 " 
il 4479 10.85 lı it 3 11.08 " 
il 4480 10.79 " il 4 10.82 " 
il 4481 10.94 il " 5 10.69 it 

il 4482 10.48 lf lf 6 11.08 il 

il 4483 10.95 il il 7 10.95 il 

il 4484 10.74 il " 8 10.43 it 

il 9 10.56 il 

SHGCOJ2• . . 
No. 153 10.89 gr. No. 177 11.15 gr. 
il 154 10.91 il il 178 10.89 il 

" 155 10.91 il it 179 10.77 il 

" 1,6 10.98 il 

il 157 10.73 ti 

il 158 10.95 il 
Faris . • 

il 159 10.90 il 

it 160 10.92 it No. 2 10.88 gr. 
it 3 10.65 " il 161 10.96 it 

" 4 10.89 il 
it 162 10.87 it 

it 5 10.95 il 
il 163 10.99 " 

" 6 10.74 " il 164 10.92 " 
" 7 11.04 " il 165 10.85 " il 8 10.91 il 

il 166 10.97 " " 9 10.89 il 
il 167 10.98 " il 10 10.85 il 
il 168 10.59 il 

3681/11 10.85 il 
il 169 10.81 il 

il 170 11.00 il 

u 171 10.90 il 

1" : . 172 10.85 " 
il 173 10.75 il 

il 174 10.81 il 

il 175 10.90 it 

" 176 10.88 il 

EK . 1 Grup I staterlerinin ağırlıkları. . 
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SNGvAulock : "Podalia" Definesi . . 
No. 4487 5.JJ gr. No. 489 5.42 gr. 515 5.40 gr. 

" 4488 5.33" " 490 5.35 n 516 5.49 il 

il 4489 5 .22 11 . il 491 5.36 il 517 5.42 " 
" 4490 5.41" " 492 5.45 " 518 5.42 il 

il 4491 5.43" " 493 5.36 il 519 5.39 il 

il 449~ 5.34 11 11 494 5.42 " 520 5.46 · 11 

il 4493 5.40 il 11 495 5.48 it 521 5.,35 il 

il 4494 5.46 il il 496 5.48 il 522 5.26 il 

il 4495 5.40 il " 497 5.47 il 523 5.48 il 

il 4496 5. 38 11 il 498 5.47 il 524 5.49 il 

il 4497 5.42 il il 499 5.44 il 52.S 5.38 il 

" 4498 5.49 il " 500 5.42 il 526 5.46 il 

il 4499 5.09 11 il 501. 5.37 " 521,5.45 il 

502 5.46 il 528 5.31 " 
BhlCL;t:cia . " 503 5.43 il . 

il 504 5.45 '"' No. 10 5.37 gr. 
il 505 5.46 il 

" 11 5.31 11 

11 506 5.41" il 12 5.05 tt 

il 507 5.47 11 

" 13 4.85 " il 508 5.44 " 
il 509 5.40" 

SNGBerrı . . 
il 510 5.39 il 

No. 1211 5.40 gr. il 511 5.42 11 

il 1212 5.47 il it 512 5.45 '' 
il il 1213 5.47 il il 513 5~41" 

il 1214 5.37 il il 514 5~J6 it 

Faris . . 
No. 604 5.05 gr. No. 2973 5.40 gr. 
il 605 4.97 il 11 3207 5.38" 
il 2972 5.46 il il 607 5.23 11 

il 3208/15 5.11 n il 606 5.35 il 

il 3206 5.39 it 

it 12 5.20 1t 

ı, 

EK . 2 Grup II Yarım staterlerinin agırlıkları. . 
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BMCLycia . SNGCo:e. . . • 

No. 6 0.11 gr. No. 251 0.86 gr. 
u 5 0.84 il il 250 0.95 " 
ti 4 0.97 " " 249 ı.oo " 
il 2 l.0J il 

SNGvAulock . • 

No. 4500 0.92 c;;r. 
SNGvAul.Pisid. . . 
No. 5241 1.05 gr. 

" 5242 1.05 il 

SNGBerry . . 
Ho. 1210 0.93 gr. 

Faris . Trait~ . • . 
Na. Suse 576 1.05 gr. No. 1548 1.01 gr. 
u 17 1.00 11 il 1549 l.0J" 
il 18 1.02 " il 1550 l.0J" 

" 19 0.91 " il 1551 0.91" 
il 20 1.08 fi 

il 21 0.88 " 
" 22 0.89 il 

il 23 0.89 " 
il 24 0.885 11 

EK . 3 Grup II obollerinin agırlıkları. . 

SNGvAulock. . Faris . • • 

No. 4501 0.40 gr. No. 25 0.42 gr. 
il 26 0.52 " 

BMCLycia . . il 27 0.32 il 

No. 14 0.42 gr. il 28 0.43 il 

il 15 0.47 fi il S:'deR 0.43 " 

EK: 4 Grup II hemi-o'bollerinin ağırlıkları. 
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11 Podalia" definesi . . 
No. 529 10.99 gr. No. 562 10.82 gr. 
it 530 10.83 11 

il 563 10.88" 
n 531 10.82 11 il 564 10.87 it 

532 10.96 il 

565 10.92" 
it 

" il 

it 533 10.83 n il 566 10.99" 
il 534 10.84" il 567 10.90" 
it 535 10.94 11 il 568 10.91 11 

il 536 10.74 11 il 569 10.96 il 

il 537 lü.87 11 il 570 10.93" 
it 538 lu.94 11 il 571 10.88 it 

11 539 10.82 it il 572 11.83 11 

il 540 10.95 il il 573 10.87 il 

il 541 10.95 il 

" 574 10.89 11 

" 542 10.87 1t 

" 575 10.81 11 

il 543 10.94 11 il 576 10.89 il 

il 54~ 10.76 " ·. il 577 10.91 11 

" 545 10.82 it ' . il 578 10.90 1t 
it 546 ıo.81" it 579 10.97 it 

it 547 10.85 it 
" 580 10.92 il . 

it 548 10.88 ıı il 581 10.86 " it 549 10.94 11 il 582 10.82 il 

il 550 10.86 il it 583 10.85 11 

it 551 10.71 11 il 584 10.90 11 

" 552 10.87n il 585 10.88 11 

il 553 10.86 it il 586 10.90" 
il 554 10.80 ıı il 587 10.91" 
" 555 10.84 il il 588 10.93 11 

il 556 10.88 11 il 589 10.86 il 

il 557 10.93 1t il 590 10.87 11 

11 558 10.96 " il 591 10.92 " 
il 559 . 10.96 il il 592 10.92 il 

il 560 10.87 ti il 593 10.87 11 

it 561 10.86 il il 594 10.83 11 

EK . 5 III. Grup Staterlerinin .Ağırlıkları. • 
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No. 595 10.92 gr. Iıio. 629 10.96 gr. 
" 596 10.92 11 il 630 10.99" 
il 597 10.94 il il 631 10.97" 
it 598 10.90" " 632 10.95 " 
it 599 10.98 11 

" 633 10.94 u 

" 600 10.90 11 il 634 10.9J il 

il 60110.90 11 il 635 10.93 11 

il 602 10.86 11 il 636 10.92 il 

il 603 io.s5 ti il 637 lo.92 il 

il 604 10.85 11 il 6J8 10.91 " 
il 605 10.85 il it 6J9 10.91 il 

il 606 10.91 11 

" 640 10.90 11 

it 607 10.89 11 il 641 10.90 il 

11 608 10.90 11 n 642 l0.83 il 

it 609 L0.84 11 il 643 11.02 il 

it 610 10.84 1t il 644 10.98 il 

il 611 10.89 11 il 645 10.97 il 

il 612 10.89 11 il 646 10.94 it 

il 613 10.81 11 ti 647 10.94 il 

il 614 10.95 11 it 648 10.92 it 

" 615 10.93" il 649 10.92 " 
il 616 10.84 u ff 650 10.92 il 

il 617 10.95 " il 651 10.90 il 

il 618 10.90 11 il 652 10.90 il 

" 619 10.89 11 il 653 10.90 11 

" 620 10.87" 11 654 10.90" 
il 62110.97" il 655 10.90 il 

il 622 10.89" " 656 10.90" 
il 623 10.89 11 11 657 10.90 il 

il il 624 10.82 11 il 658 10.89 il 

il 625 10.93 11 il 659 10.89 il 

il 626 10.85 il il 660 10.87 il 

il 627 10.77 il il 661 lO.ô7 il 

il 628 10.81 11 il 662 10.86 il 

EK . 5 devam ••• • 
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No. 663 10.85 gr. No. 697 10.9) gr. 

" 664 10.80 it u 698 10.92 ıt 

ti 665 10.83" il 699 10.91" 

" 666 10.87 " " 700 10.90" 

" 667 10.81 " n 701 10.90" 
11 668 10.95 ti il 702 10.90 il 

il 669 10.94 " il 703 10.89 il 

il 670 10.92 " il 704 10.89 il 

il 671 10.89 il il 705 10.89 il 

" 672 10.88 il il 706 10.89 il 

11 673 10.85 il il 707 10.89 il 

" 674 10.8J il il 708 10.87 il 

il 675 10.81 il " 709 10.86 il 

" 676 10.75 " ıı 710 ,10.86 11 

il 677 10.94 il il 711 10.86 il 

11 678 19.98 " il 712 10.86 il 

il 679 10.88 il it 713 10.85 il 

il 680 10.85 " il 714 10.85 il 

" 681 10.82 " il 715 10.79 il 

. il 682 10 •. 80 " " 716 10.79" 

" 683 11.01 " fi 717 10.95 il 

11 684 10.92 " il 718 10.93 il 

il 685 10.89 il il 719 10.90 il 

il 686 10.88 il il 720 10.88 il 

il 687 10.88 il il 721 10.90 il 

il 688 10.86 il " 722 10.97 il 

il 689 10.86 il il 723 10.95 it 

il 690 10.99 " il 724 10.9J 11 

il 691 10.99 il " 725 10.87 " 
" 692 10.99 il " 726 10.52 il 

. il 693 10.95 " il 727 10.91 il 

il 694 10.95 " il 728 10.94 " 
il 695 10.95 il il 729 10.89 it 

it 696 10.95 il il 730 10.71 it 

EK . 5 devam ••• . 
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S:NGvAulock . 
• 

lio. 4502 10.90 gr. No. 4536 11.02 gr. 
il 4503 10.73" il 4537 10.78 11 

11 4504 10.93 il il 4538 10.90 11 

I! 4505 10.89 il il 453':J lü.95 ır 

" 4506 10.82 il il 4540 10.93 11 

ıt 4507 10.86 " il 4541 10.99 il 

il 4508. 10.72 il 11 4542 11.00 11 

" 4509 10.85 il " 4543 ıo. 90 ·• 
. il 4510 10.71 il il 4544 10.91 11 

il 4511 10.92 il il 4545 10.90 11 

il 4512 10.84 il il 4546 10.89 il 

il 4513 10.91 " il 4547 10.99 il 

ıi 4514 lü.84 il il 4548 10.85 il 

il 4515 10.90" il 4549 lo.52 il 

" 4516 10.86 " " 4550 10.95 " 
il 4517 10.89 ,~ il 4551 10.92 il 

11 4518 10.86 il il 4552 10.95 il 

ti 4519 10.97 " 11 4553 10.72 11 

" 4520 10.94 il il 4554 10.90" 
ti 4521 10.80" il 4555 11.14 il 

ti 4522 10.93" " 4556 10.98 il 

il 4523 10.82 il il 4557 11.0J " 
" 4524 10.90" il 4558 11.04" 
il 4525 10.98 " il 4559 11.04 11 

il 4526 10.99 il il 4560 10.97 il 

il 4527 10.48" " 4561 10. 97' " 
" 4528 10.91 il il 4562 10.05 il 

11 4529 11.01 11 il 4563 10.96 " 
il 4530 10.94 11 il 4564 10.85 ıı 

il 4531 10.16 il il 4565 10.62 il 

il 4532 10.92 " il 4566 10.39 11 

lf 4533 10.90 il ıı 4567 10.54 il 

it 4534 10.90 il it 4568 10.90" 
11 4535 10.90 il il 4569 10.88 1t 

E.i:~ . 5 devam •.• • 
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Uo. 4570 10.25 gr. 

" 4571 10.47 il 

" 4572 10.55 il 

il 4573 10.34 il 

ti 4574 10.78 " 
il 4575 10.47 " 
il 4576 10.39 il 

il 457.7 10.05 il 

il 4578 9.27 il 

SNGCop. . . 
No. 180 10.89 gr. lfo. 202 10.88 gr. 
il 181 10.82 il il 203 10.75 ll 

ti 182 10.91 it il 204 10.90 il 

il 183 10.86 il " 205 10.95 il 

' il 184 10.72 " il 206 10.85 ti 

il 185 10.82 il il 207 10.89 il 

n· 186 10.93 il il 208 10.78 il 

ti 187 10.85 il tt 209 10.92 11 

il 188 10.98 " 11 210 10.92 il 

" 189 10.90 il " 211 10.96 il 

" 190 10.95 il 

" 212 10.93 11 

1t 191 10.s6 " il 213 10:...94 il 

it 192 10.90 il " 214 10.84 ti 

" 193 10.99 it " 215 10.95 il 

.,, 194 ıo. 90 il il 216 10.72 il 

il 195 11.00 il ıı- 217 10.95 ti 

it 196 10.86 il il 218 lo.94 il 

il 197 11.00 il il 219 10.78 il 

il 198 10.91 il il 220 10.95 il 

il 199 10.90 il ti 221 10.44 il 

ti 200 10.83 il il 222. 11.02 il 

il 201 10.94 11 il 223 10.95 il 

Ek . 5 devam ••• . 
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No.224 10.99 gr. _s_e_l_tm_an ___ : 
it 225 10.96 il 

il 226 10.93 " 
11 227 10.75 " 

No. 8 10.92 gr. 
n 9 11.08 11 

" 228 10.23 il 

p 229 10.82 il İstanbul . . 
il 2.30 10.86 il No. 7626 9.20 gr. 
il 231 10.58 " il 7624 10.01 11 

11 232 10.55 il il 7622 8.41 11 

il 233 10.37 11 11 .· .. 7629 5.76 "(yarım) 
il 234 10.53 " il 7623 10.83" 
il 235 10.39 11 650-1194 10.87 11 

il 236 8.70 il '? 650-1195 10.95 11 

il 2.37 10.58 ıı il 7636 · 10.88 11 

il 238 10.40 il il 7635 10.90 11 

il 239 10.29 " il 7634 11.02" 
il 240 10.29 il il 7633 10.84" 
il 241 8.60 '-t il 7638 10.88" 
il 242 10.62 il ,.. _·· _: 7619 10.86 11 

il 243 9.82 il " 7639 10.85 11 

il 244 10.45 il KD 650-1196 10.98 11 

il 245 10.42 " 7641 10.80" 
il 246 9.96 " 7630 10.62" 

7631 10.22" 
Boston . . . 7640 10.98 11 

No. 2096 10.61 gr. KD 990-3 10.31 11 

il 2097 10.78 il 779-2 10.25 11 

il 2098 10.88 il 7632 10.80 11 

il 2099 10.98 il 7621 10.98 11 

il 2100 10.95 il 7625 10.65 11 

it 2101 10.49 il 7637 10.93 11 

7642 10.99 11 

KD 947-14 10.48 11 

7620 ıo. 87 11 

EK : 5 devam ••.• 
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Paris . . . 
Na. R 2957 10.88 gr. No. 54 10.86 gr. 
11 R 2952 10.84 it il 53 10.81 il 

" R 2956 10.84 it il 55 10.71 il 

il R 2950 10.86 il " 56 10.54 il 

il R 2953 10.92 " il 57 10.55 " 
" R 2943 1u.92 il il 58 10.69 il 

il R 294=4 10.95 il ti 60 10.89 il 

.. R 2945 10.8d fi 11 63 10.63 il 

il R 2951 10.90 il il 62 10.80 il 

ti R 2955 10.96 il 11 61 10.71 il 

il tl 2946 10.95 li il 69 10.57 il 

il R 2954 10.77 il il 65 10.72 il 

" R 2958 Echange ,.,. 66 10.54 il 

" R 2948 11.00 il il 67 10.73 il 

il R 2947 11.04 ti 'il 68 10.12 il 

it R 2949 10.93 it il 10 10.72 il 

il 29 10.69 " " 64 10.89 il 

30 10.68 il il 71 10.48 il 

" 31 10.59 " il 76 10.Jl ti 

il 41 10.26 " il 33 10.91 il 

il 45 lo.89 " il 72 10.34 il 

il 47 10.79 it il 73 9.88 ti 

11 50 10.97 il " 43 10.37 il 

ti 46 10.81 " 'fJ 74.11 10.11 il 

il 52 10.52 il 1978/69 10.58 il 

p 84 75 10.58 il 

ti 59 1,0.87 il 78 10.30 il 

il 49 10.73 il 79 9.77 il 

ıı 32 10.62 il 77 9.78 il 

it 40 10.91 11 80 10.11 fi 

fi 42 10.91 il 81 9~52 fi 

it 44 10.66 " 82 9.65 " 
" 48 10. 78 ti 83 8,00 " 
il 51 10.85 " 1 2758 10.45 " 

Ek . 5 devam ••• • 
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No. C de B 601 10.93 gr. 
1f " 602 10.89 il 

" il 603 10.84" 
il L 2753 10.82 il 

u L 2754 10.84" 
il L 2755 lü.94 11 

il L 2756 10.71" 
il L 2757 10.85 il 

.dunter Grose, iitz. . . 

Na. 7 10.95 gr. Na. 8886 10.72 gr. 
il 8 10.76 " il 8887 ll.01 il 

il 9 10.76 il il 8r")r\(""I 
000 10.76" 

it 10 10.63 " il 8889 11.23 " 
" 11 10.16 n 11 8890 10.84 11 

il 12 10.17 il 

il lJ 10.16 " 
il 15 10.24 il 

il 16 9.01 11 

SNGBerry . 
• . • 

No. 1215 10.92 gr. No. 1228 10.97 gr. 
il 1216 10.97 " il 1229 10.95 " 
il 1217 10.97 il il 12JO 10.59 il 

il 1218 10.91 il il 1231. 10.54 fi 

il 1219 10.67 il 

il 1220 10.82 il 

". 1221 10.83 il 

11 1222 ıo.86 il 

il 1223 10.85 " 
il 1224 10.81 il 

1J 1225 10.89 il 

" 1226 10.82 " 
il 1227 10.96 " 

EK . 5 devam ••• . 
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BMCLycia . . 
No. 14 10.88 gr. No. 47 10.43 gr. 
il 15 10.63 il il 48 10.17 " 
" 16 10.82" il 49 10.56 il 

il 17 l0.76 11 11 50 10.89 11 

it 18 10.89 " " 51 10.82 " 
il 18 10.63 it il 52 10.69 il 

il 20 10.89 it il 53 10.95 il 

il 21 i0.43 il " 54 10.89 " 
it 22 10.95 il it 55 10.95 il 

11 23 10.56 il il 56 10.75 il 

il 24 10.82 il il 57 10.89 it 

il 25 10.88 il il 58 10.75 " 
il 26 10.95 it il 59 10.89 il 

il 27 10.56 il il 60 10.89 il 

" 28 10.17 il il 61 10.82 11 

" 29 10.82 il il 62 10.69 il 

il JO 10.82 " il 6J 9.52 il 

il 31 11.01 11 il 64 7.58 it 

il 32 10.62 il it 65 10.43 it 

il 33 10.89 " " 66 9.53 " 
it 34 10.89 " il 67 10.56 11 

it 35 10.82 il 
H 68 10.04 il 

" J6 10.62 il 

il 37 10.69 il 

rı 38 10.89 il 

il 39 10.82 il 

il 40 10.56 ti 

il 41 10.62 il 

il 42 10.76 it 

il 43 10.82 il 

il 44 10.75 " 
il 45 10.82 il 

il 46 10.62 it 

EK . 5 devam ••• • 
), 
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X 

Hoard (Karaman Definesi) . . 

No. 19 10.90 gr. No. 96 10.90 gr .. 

" 20 10.57 " " 97 10.86 il 

it 21 ıo.8a " " 105 10.97 " . 

it 23 10.93 " " .107 10.76 " 
11 24 10.84 " il 108 10.88 il 

il 26 10.89 il il 109 10.97·n 
il 31 10.82 il il 114 10.90 il 

il 32 10.88 il il 116 10.90 il 

11 39 10.85 11 il . 117 11.02 il 

il 42 10.71 " il 118 10.78 il 

" 44 10.78 il il 121 10.93 il 

il 45 10.92 il il 123 10.93 " 
il 47 10.85 il ti 126 10.97 il 

" 53 10.90 il il 127 10.94 il 

il 54 10.90 il " 128 ıı.oo il 

il 57 10.88 il it 129 10.95 it 

" 58 10.84 il " 136 10.98 it 

il 60 10.92 il " 137 10.90 il 

il 61 10.87 il il 142 10.90 it 

il 62 10.89 " il 143 11.04 " 
it 71 10.93 il il 15G 10.95 " 
ti 73 10.82 il 

il 75 10.90 " 
ti 76 10.85 tf 

il 77 10.75 " X Definedeki bazı sikkeler aynı 
" 79 10.88 " zamanda SNGCog. 'da yer aldıgı 
" 83 10. 98 il 

için o staterler burada göste-
il 84 10.98 il 

rilrnemiştir(Bkz. 6 ) . Ek: 
il 85 10.99 ti 

.Ağırlığı verilmemiş olan sta-
" 86 10.76 ır terler de buraya alınmamıştır. 
il 91 10.48 il 

il 92 11.00 il 

EK . 5 devam ••• • 
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Karaman SNGCop Karaman SNGCop 

28 

33 
43 
51 
55 
57 
59 
6J 
66 
69 
72 
81 
93 
94 
95 

106 
110 
113 
115 
120 
122 
124 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
148 
149 
155 
158 
163 

: 6 

---------182 
180 
183 
205 
184 
202 
203 
204 
207 
208 
206 
209 
211 
212 
213 
199 
198 
201 
200 
186 
187 

--------188 
______ __,;__ 190 

--------191 
-------- 192 

193 
194 
195 
216 
217 
218 
219 
220 

166 222 

167 223 

98 196 
? X 189 

x SNGOop.'da Karaman 
definesinden geldi
ği söyleniyor, fa
kat definenin yayı
nında(Acta Arch 30 
(1959) bu stater 
yer almamaktadır. 

Karaman definesi ve SNGC02.'daki Staterlerin 
Konkordansı 
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Yıl Phaselis Perge Sillyon Aspendos -
1 7 3 ı 

2 14 7 5 
3 4 1 1 13 

4 12 1 2 9 
5 12 2 14 
6 3 2 1 

7 4 3 l ? 

8 7 4 19 

9 11 4 15 
10 8 9 ? 6 
11 11 2 2 17 
12 13 1 10 

13 3 10 

14 10 11 6 

15 4 10 2 
16 4 19 14 

17 10 6 19 
18 1 2J 10 

19 l 11 28 
20 3 30 19 
21 2 19 7 
22 11 7 26 

23 6 16 30 

24 9 23 JO 
25 5 25 11 

26 9 18 24 
27 l 12 14 
28 4 18 10 

29 26 J 
30 4 2 

Jl 2 2 1 

32 1 12 

33 3 10 

205 + 345 + 9 + J65 = 924 

EKr·1 · H. Seyrig'in Düzenlemesine Göre Pamphylia 
Bölgesi İskender Sikkelerinin Sayısı. 



Yıl 

l 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 

22 

2J 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
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Perge 

Qaea kontermarkı 

kmk:.aız kmk.lı. 

3 
2 

2 

1 

J 
7 
ı 

9 
11 

5 
11 

2 

11 

9 
13 

13 
6 
8 

10 

14 
4 
8 

9 

2J 

2 

2 

6 

3 

1 

ı 

1 

ı 

1 
4 
7 

5 

1 

2 

4 
5 
5 

10 
1 

3 
2 

2 

2 

3 
4 

Aspendos 

QaEa kontermarkı 

kmk.sız km.k.lı 

2 

5 
6 l 

8 
12 l 

1 ? 

1 ? 

10 1 

11 2 

4 1 

8 3 
7 

6 1 

J 
6 1 

12 2 

6 2 

18 2 
12 4 

4 J 
8 10 

11 21 
11 19 
ı 6 

J 17 
4 12 

J 6 
1 2 

1 

EK: 8 Perge ve Aspendos•un Çapa Kontermarklı/Konter
marksız İskender Sikkelerinin Yıllara Göre Ade-- . 
di (Boehringer'den). 



2.20-219 
2.19---2.18 
218-217 
217-216 
216-2ıs 
2q-214 
214-213 
213-211 
212-211 
211-2.10 · 
2.10-209 
209-208 
208-207 
207-206 
206-205 
.205-.204 
.204-203 
203-202 
.202-201 
201-200 
200-199 
199-198 
198-197 
197-196 
196-1~)5 
ı95-ı94 

194-193 
193-192 
192-191 
191-190 
1.90-189 
189-188 
188-187 
187-186 
186-185 
185-184 
184-183 
183-182 
18.ı-18J r 

181-180 

2Jl 

Pcrgc 

Yılt ( 3) 
2 ( 7) 
3 ( 1) 
4 ( ı) 

7 ( 3) 
8 ( 4) 
9 ( 4) 
ıo ( 9 ?) 
11 ( z) 
iZ ( ı) 

13 (10) 
14 (ı ı) 

ıs (ıo) 

16 (19) 
17 ( 6) 
18 (23) 
19 (ıı) 
20 (30) 
21 (19) 
22 ( 7) 
23 (16) 
24 (23) 
25 (25) 
26 (18) 
27 (u) 
28 (18) . 
.29 (z6) 
30 ( 2) 
JI ( 2) 
32 (ız) 

H (ıo) 

Phasclis 

Yılı ( 1) 
2 (14) 
3 ( 4) 
4 (u) 
S (u) 
6 ( 3) 
7 ( 4) 
8 ( 7) 
9 {ıt) 

10 ( 8) 
11 (ı ı) 

u (13) 
1 3 ( 3) 
14 (ro) 
ıs ( 4) 
16 ( 4) 
17 (10) 
18 ( 7) 
19 ( 1) 
10 ( 3) 
2I ( 2) 

u (ıı} 

23 ( 6) 
14 ( 9) 
2 5 ( 5) 
26 ( 9) 
27 ( 1) 
28 ( 4) 

30 ( 4) 
31 ( 1) 
31 ( ı) 

H ( 3) 

Aspendos 

fıl l ( ı) 

2 ( s) 
3 (13) 
4 ( 9) 
S (14) 
6 ( ı) 

7 ( I ?) 
8 (19) 
9 (ıs) 

IO ( 6) 
I 1 (17) 
ı.ı (ıo) 

14 ( 6) 
1 j ( .ı) 

16 (14) 
17 (19) 
18 (ıo) 

19 (.ı8) 
20 (19) 
21 ( 7) 
22 (26) 
23 (30) 
24 (30) 
25 (ıı) 
26 (.ı4) 

27 (14) 
z8 (ıo) 

29' ( 3) 

180-179 31 ( 1) 

15K: 9 Perge, Phaselis ve Aspendos'un İskender 
Sikkelerinin(Tetradrahmi) Tarihleri ve 
iıllara Göre Karşılıc;;ı (i:,ohringer'den). 



• 

·1 ,--· -·:j· -~ ·- 1 1 1 ; 

1 
1 1 1 

.. . ·-. ' ~:ı "O .o::: u.,, 
.,.. "' "'Ü I"" :ıc:> c-ı ~ --- ":,~ ~ 1 1 1 ::s :, .,, :ı ._ :, ti' ı:: ·- u C: ·- "" ; .,., f'1 .., o - :ı .,, "' = ;; 

; ı 1ft l'O. W\ ; ! C ~ :l ci: :2 "Q .~ -~ ~ ti\ ~ e e -= )( C:: ~ ~ g ; &l'l "ni C E ; ~ 111 C 
tô .:! :i .:! ·:;; 1 ·E! g ı:ı c· < ; oe ı ~ z :i ..: e· '; ~ ı:i 2 ~ 'El .. ı:i ... o. g o ~ .!.'! C .. ;; .:! .!.'! "':s r-1 
:::ı .... i ClıQ "'0 C"J C'f .,.. ·- C"J ·- • ... C: - • u ..... ·:: C'2 - ·- ... ·- .c. . ·- .... tı ·.:: - -o -,...,! ..- i -~ :ı ~ -e !:-j :s e ı: .!.'! -c g t! ." 1 e 1 ·-= ,; . -o ·-= ::! .. !! ., "" -ı; ·.., 1! ·ci. 1! ==· .!.'! ..c e ~ = ., -~ :s :! .::: P. 
::J : ~ 1 .., G I v .., " .:.-: ~, v r.? ... ı:: "' ,,,, , o t :: ~ ~ e •('j :.::: u C"J ~ :; nı o ::ı o .c: ~ ~ ... C'O M t4 :ı ~ ::ı ~ o -·--·-·-·-· _:ı_~;-~ _ _j ~: .-~L~L ... OJJ t- :ı:: -ı: .::;: ...il v ıı. ıı. O u vı v 2 a :;;: w vı ;:;: o ıı. o ıı. ı-, t- < > o l: o u < ı-, E-i, 

! l I ı ; ! 1 l 

l'ıını 2 j 2 j I J I n l ı 'ı 2 l U I j ı ı 9 4 4 7 -1 ! S O O O O 7 7 7 S 2 J S .2 O 1 3 3 1 1 1 2 3 O O O O O il 
l';ıııhl;ıı:onic 1 , ı / 1 1 1 1 1 1 O 

1 
l ı 1 ; 1 I I J 4 2 5 (, 31 J O O O O S J 4 4 1 J 3 2 1 O 3 2 1 2 O 1 2 O O O O O 6 

lliıhynic ,ı: .ti 2! 8
1 

sı o! •ı 1 ı, 1 ,,: ol ıo 9 1 ili ıı 1j II ı ı 2 o 12 il 13 IJ. ıo il il 12 ı J 12 12 8 6 o 13 12 2 ı o o o 14 

"~ )'Sİ C 7 5 1 .l , l I ı, 1 1 ! J : J l IO ı J : 1 o il 1 12 il 9 i 14 o o o o 15 14 14 12 4 13 12 9 1 o il 11 l 2 1 s 8 o o I o o Is 
Trmıcle 4 1: 2 I :? • 2 1. -ı I 3 ! 2: o· 6 61 il H l' 9 O O O O 7 8 5 7 2 4 6 4 O O 2 1 2 1 O 2 2 O O il O O 9 

1 1 j ' • 1 1 1 1 l'nliık .1' 1 "I .j 2, oı 21 3 .1· 1 3 sı 4 1 5 -ı: 5 o o o () 4 4 4 2 1 4 5 2 o o 4 1 il o o 1 1 o o o o o 5 
l.c~hus 2 ! 2 31 2 l il! 2: . 1 1 ! il l 3 2: •I S •I: 5 O O O 1) 4 3 4 2 1 1 l I O O 1 1 O O O 2 1 O O O O O 5 

lonic tJ; ı,j lı 8 H ol al ı, ııı ı! (O 12 12 12 11· il O O O I il 12 12 13 J 9 12 10 1 1 8 IO 6 2 O (O il O O O O O 15 

Caric 19\ Ilı 4 12J Ilı ol sj 6 141 ıi 14 18 26 20 ı-ıl 17 O O O o 111 24 21 13 l 5 14 10 O o 8 6 l I O S 9 O O O O O 31 

ı.rdiı: •ı ı ı ı l :ı 9 ! ı ıı o 1 ,, 1 s I ı 1 1 , , 22 2<, 2s 32 ıs: 21 o o o 2 26 ıs ıs ıo 4 21 2s 9 ı o 21 14 9 2 o 12 ıs o o o o o 36 
• 1 • ı 1 1 ' 1 

l'hryı:ıı: 211· 1.11 lı 15/ 171 1 ! 7! •I 151 3 17 2•1ı' 2<ı lllı' 141 W O O O O 33 3'J J(ı 28 9 22 19 14 1 2 21, 20 (ı 10 1 4 14 O O O O O S2 
l';ımphyliı: 4: 51 O 2 j 5: O j 21 21

1 
5 ! O 5 6 6 6 fı; 6 j O O ı 1 6 6 4 S 6 Cı Cı <, O il li 6 4 6 1 6 Cı O il O 3 1 6 

1 1 1 ' 1 ı ' f.yl'ie 1 j 1, 1 11 \1, O O J O ı 1, 1 ; 1 O I O O ı O: O, O O O O O O O O O O O O O O 20 O O O O O O O O O O O 26 

l'isiılic 5: .l; o;(). ,,1 nl 1 2ı'nl ,: 2 ıı,ıs l7ı siısl O O I O 24 28 26 21 4119 26 20 O O 20 p 16·9 1 il ı-ı, 1 O 5 2 O 30 

t.yı-;ıuııic ı ' il I o İ 1 1 il! 21 2 rı; O 2 ı ; S ıq 7 ! O! O O O O, ı 1 1 1 O O 1 1 O il 1 . : Cı O O O 1 'I O O O O O 11 

<"ilıciı: ııı ııi rıj ,,ı ııı ı ! 2! , 1. 111 ı ııı 21122 21,i v 22! u o, ı ı o; 2s 21 23 ııı ıs 14 21 23 ı 3 21, 23 19 19· ı 25 23 . o o o o o 41 
( i;ıl;ıliı.- 1 : 2, il: 2 'ı 2, 21 4, l l 2 2 1 J 21 2 , 2 il il O il il 3 3 l 3 2 2 O O O O il O I O O 1 1 O O il O O !i 

' ı 1 ı . l 

(' .ıı•rı;ıdtKC il 1 ! 1 1 1 21 il. 1 : 1 . ı l 1 : 3 21 2 21 2' 1 (1 i o; 1 i o i 2 2 2 1 1 1 1 o o (l I o o o o () 1 o o o o o 3 

i~-i>i~- ~;;-. -;~r;/-;;y~;~ -;j:;ı~~tı;~-~~;-;,-;j19ıı;ıı:ı;·,3"i,13 ,ı ,j 6i 41203 222 204 168 68 140 ns 12s 1 w ,n 138 79 61 6 ,o, 124 3 , 6 s , 32, 
·- - --~.......__,_ __ ..,___-1---1.....J. 

EK : 10 • Roma İmparatorluk Döneminde Küçük Asia Bölgelerinde J?aaliyet Gösteren Sikke 

Atölyelerinin Sayıs~ (Leschhorn'dan). 
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240 
230 · 
220 
210 

200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 

100 

90 

80 
'70 

60 
50 
40 

30 
20 

10 
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A..: Ca :-.; Ti :,.;;: Ha M.-'ı S/C E .M:ıc P TG CG Ta 

T:t-, CI \"e Do Tr AP Cci ~1c SA G o TD \'/G Aıır 

EK: 11. Roma İmparatorıugu Döneminde Küçük 
Asia'da Faaliyet Gösteren Atölyele
rin Sayısı (Leschhorn'dan). 
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A 
11 ~ 
/ \ I \ 

I \ 
J \ 1 ı ı 
/ 1 ı 1 1 

ı, 

/ \ _... 1 i 
I ~..,.. 'x/\ ,' . 

\ . 

Au Ca :,. Ti !\e Ha ~iA S/C E .Mx P TG CG Ta 

Tib Cl Ve Dcı Tr . .\P to Mc SA Go TD 1 V/G Aur 

EK: 12 Roma İmparatorluğu Döneminde Üretim
lerine Son Veren Küçük Asia'daki 
Atölyelerin Sayısı,Leschhorn'dan). 
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Ö Z E T 



2J7 

.Pamphylia bölgesinin sikke darbeden altı kentin
den biri olan Aspendos, bugünkü Antalya il sınırları 
içinde, ·Antalya-Alanya karayolunun JO. km. sinde, Bel
kı~ köyü yakınındadır. 

İ.Ö. 5. ve J. yüzyıl arasında darbettL.gi sikkele
rinde kentin adının E'X.ıF'E.a\\'f'f. şeklinde yazılma;.. 
sı, ABpendos'un Yunan öncesi jski bir Anadolu kenti 
oldu6una işaret eder. 

Dionysios Perie6etes (852), Aspendos'un kurucusu 
olarak ü~o psos 'u · 5 ös te.c!f,ektedir. .t;ski Yunan gelenegi 
ile karşımıza çıkan .ılopsos 'un ef sane7i kişiliği ilk 
kez .::iladduwattas' metninde rastladıgımz ;.vıuksus adıyla 

tarihsel bir kişilige dönüşmüştür. Bundan başka 1947 
yılında Kara tepe' de bulunmuş olan ve İ. ö. 8. yüzyıl'• 
ın ikinci yarısına tarihlenen çift dilli (Fenikece
Hititçe) bir yazıt da iılopsos•un tarihsel kişiligi ve 

kentin geçmişi için önemli ipuçları vermektedir. Bu 
yazıtta kral Asitawada'nın Asitawadi adlı bir kent 
kurdugundan ve kendisinin Muk~as soyundan geldiğin
den söz edilmektedir. Muksas•ın Mopsos ile sözcük ben
zerliginin yanısıra, Asitawc1.di'nin de, İ.Ö. J. yüzyıl 
sonlarına değin Aspendos staterlerinde görülen 6.'f."TF-E.

A\\"1!. lej andıyla olan benzerliği göze çarpmaktadır. 
Dolayısıyla Aspendos'un geçmi9teki adının Asitawada 
olabileceği mümkün görünmektedir • 

.Ayrıca 1986 yılında bögazköy'de bulunmuş olan bronz 
tablelde Perge'nin adına rastlanması (Parha) bu kentin 
ve dolayısıyla bölgenin diger kentlerinin geçmişini 
İ.d. lJ. yüzyıla kadar götürmektedir. 

]
1aka t Aspendos 'un bilinen tarihi Pers egemenliği dö

neminden başlar. 200 yıldan fazla bir süre Pers egemen
li6i altında yaşayan kent daha sonra sırasıyla .Makedon
yalılar, Ptolemaioslar, Seleukoslar ve ı.ıomalıların e-. 
gemenligi al tına girmiştir. ı,\akat bu egemenlik hiçbir 
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zaman kentin bağımsızlığına zarar verebilecek nitelikte 
olmamıştır. Nitekim darbetmiş oldugu sikkeleri bunun en 
iyi kanıtıdır. 

Aspendos ilk gürriüş sikkelerini İ.Ö. ytiklaşık 465 yı
lında ve pseudo-Pers ölçüsünde darbetmeye başlamıştır. 

Aspendos'un sikke repertuarını altı ana grupta top
layabiliriz : 

GRUP I: st~terler 
uy. : 0avaşçı 
Ay. : İnsan bacagı şeklinde triskeles, quad-

ratu.m incusum içinde. 

Oboller 
uy. : {azo (Kulplu-kulpsuz) 
Ay. : insan oacagı -?eklinde triske 1es, q.J.ad-

ra tu.m incusum içinde. 

Hemi-oboller 
Öy. : Kulpsuz vazo 
.Ay. : İnsan bacağı şeklinde triskeles, quad

ratunı incusu.ı.~ içinde. 

GRUP II: Yarım staterler 
ôy. : .ı.'v!opsos 

Grl.u.ı? Ill 

Ay. : Yaban domuzu 
Mopsos•un yaban domuzu avı sikkenin her iki 
yüzüne paylaştırılmıştır. 
Oboller 
Öy. : Gorgo başı 
Ay. : Athena başı 
Hemi-oboller 
Jy. : Gorgo başı 
AY• : Arslan oaşı 

Staterler 
Jy. : İki güreşçi 

Ay. : Sapancı 

İ.Ö. 4. yüzyıl boyunca, tiplerde herhangibir 
degişiklik olmaksızın daroedilmişlerdir. As
pendos'un günümüze en fazla kalmış olan sik-
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keleri bu gruptandır. 
GRUP IV: Otonom Bronzlar 

İ.Ô. 4. yüzyıl sonlarından 1. yüzyıl son
larına kadar darbedilmişlerdir. 11 degişik 
tipte darbedilınişlerdir. Günümüze en fazla 
kalmış . olanlar, ön yüzde at prctomu, a.!'ka 
yüzde sapan bulunan darplardır. 

G~VP V : Posthumus İskender Tetradrahmileri 

URJP ı/I 

Jy. : 
;ı_y. 

derakles oaşı 
Zeus, arkalıksız tahtta oturuyor. 
A'dan/\A'ya kadar tarihler taşırlar. 
İ.Ö. 210/09'dan İ.Ö. 180/79'a kadar 
darbedilwiçle~dir. 

Roma İmparatorluk Dönemi Sikkeleri 
i.0. 1.-J. JJzyıllarda, Au_;ustus'tan {dle
rianus II'ye degin da.rbedilmişlerdir. ·rümü 
bronz olan sikkeler arka yüz tipleri açısın 
dan .çok zengindir. Aspendos'da en fazla kut-
sanan tanrıçanın Aphroditai Kastnietides ol
dugunu, kentte bir i;nparatorluk kültünün bu
lundugunu ve ~apmış olduğu müttefiklik ant
laşmalarını bu dönemde darbetmi~ olduğu sik
kelerinden anlıyoruz. 

burada gördüe;ümüz ilk üç grup,kentin gümüş sikkeleri
ni, IV. ve i/I. gruplar bronz sikkelerini, V. grup ise 
yine gümüş sikkelerini içermektedir. 

Kentin adı I. grupta E'f.,e.~i,UTPgibi Et,FEA\\'{~ 'ün 
kısaltılmış formlarıyla yazılmaktadır. II. grupta kısal
tılmış formların yanı sıra tam olarak da yazılır. III. 
grupta kentin adı esas ola.rak E.~Tı;EA.\\°'(2'.. şeklindedir. 
IV. 5rupta bu lejand artık görülmez, daha ziyade ya ken
tin. adının ilk harflerine işaret eden A-:-C/A-~ yer 
alır veya kentin adına işaret eden hiçbir harf bulunmaz. 
V. ~rµpta kentin adı daima A-r. şeklindeyken ; VI. 6rup
ta daima AC. n ~ N 6.lil.Nş eklindedir. 

Aspendos en son i/alerianus II için s"ikke daröetmiş ve 
bu imparatorla oirlikte sikke darbı gelene6 i son bulffiu~
tur. 
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Levhaların Listesi 

LEVHA I 

ı. AR 10.89, stater. Paris, env.no. 4 

2 • .AH. 10.89, stater. Paris, env.no. 9 

J. AR - , stater. Paris, env.no. 1 

4 • .A.H. 10.65, stater. Paris, env.no. 3 

5. A.ı.~ 5.11, yarım stater. Paris, env.no. 15 
(= Waddington,_lıo. 3208) 

6. AR 5.39, yarım stater. Paris, env.no. 13 
( =iladdington, no. 3206) 

7. AR 5.JB, yarım stater. Faris, env.no. 14 
(=Waddington, no. 3207) 

8. AR 5.35, yarım stater. Paris, env. no. Chan
don de Bria:il.les 606 

9. AR 5.23, yarım stater. Paris, env.no. Chandon 
de Briailles 607 

LEVHA II 

ı. AR -il .08 , stater. Seltman, no.9 

2. AR 10.93, stater. Faris, env.no. C,handon de 
Briailles 601 

J. AR 10.84, stater. Paris, env. no •. R 2956 

4. AR. 10.88, stater. Paris, env.no. R 2957 

5. AR 10.26, stater. Faris, env. no. 41 

6. AR - , stater, Paris, env. no. 84 

7 • .AJ?. 10.86, sta:ter. Paris, env.no. R 2950 
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LEVHA III 

ı. AR 10.92, stater. Faris, env.no. R 2953 

. 2. AR 10.84, stater. Paris, env.no. R 2952 

J. AR 10.95 ' 
stater. Paris, env.no.R 2944 

4. Art 10.90, stater. 11 J:>odalia", no. 618 

5. AR 10.95, stater. "Fodalia", no. 617 

6. &{ 10.91, stater. "Podalia", no. 606 

1. Ad. 10.99, stater. "Podalia", no. 6JO 

8. AR 10.90, stater. Paris, env.no. 40 

9. AR 10.71, stater. Faris, env.no. 55 

10. AJ. 10.81, stare, Paris, env.no. 53 

11. A..1 11.00, stater. Faris, env.no. R 2948 

LEVHA IV 

1. fu"l 10.34, stater. Faris, env.no. 72 

2. AR 10.58, stater. Faris, eny.no. 1978/69 

J. AR 9.88, stater. Paris, env.no. 73 

4. AR 10.11, stater. Paris, env.no. 74 

. 5. A..l{ 9.65, stater • Faris, env .no .• 82 

6. fuq 9.52, stater. Faris, env.no. 81 

LEVHA V 

ı. AE 4.81,. Paris, env.no. 92 

2. AE 5.16, Paris, env.no. 85 

J. AE 4.88. Pa.ris, env.no. 87 

4. AE J.85. Paris, env.no. 86 

5. AE 3.50. Faris, env.no. 94 

6. AE 2~96. Paris, env.no. 101 
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1. AE J.40. Paris, env.no. 51 

8. AE 4.80. Faris, env.no. 95 

9. AE ı.aı. Paris, env.no. 97 

10. AE 2.82. Faris, env.no. 96 

11. iili 1.47. Pa.ris, env.no. 1971/345 

12. AE 1.68. Paris, env.no • 108 

1.3. AE .3, 90 ,.Paris, env.no. ;3 de R 

14. A~ 2.66. .P:.::.ris, env.no. 100 

15. M 3.20. .2aris, env.no. 107 

VI 

ı. AE 4.91. Pariu, env.no:»'Glll (Au6ustus Aphro-
ditai Kastnietides) 

2. AE 2.62. Paris, env.no. FG 128 (Maximus: 
Aphroditai Kastnietides) 

J. AE 4.72. Paris, env.no. NG 113 (Traianus: 
Aphroditai Kastnietides) 

4. AE 4,.18 • .Paris, env.no. FG 112 (Traianus: 
Aphroditai hastnietidos) 

5. AE 15.67. Paris, env.no. FG 159 (Gallienus: 
Aphroditai hastnietides) 

6. AE 5.96. SNGvAulock, no.4588 (Comrnodus: Herınes) 

7. AE 14.90. SNGvAulock, no. 4589 (Diadumenianus : 
İsis Pharia) 

8. AE 1506. SNGvAulock, no.4609 (Valerianus II: 
.dakate) 

9. AE 12.74. Paris, env.no • .h'G lJO (Gordianus III: 
Hekate) 

10. AE 11.72. Faris, env.no. FG 135 (Gordianus 
III: Tykhe) 
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11. AE 10.06. Faris, env.no. 1!1G 153 (Valerianus: 
Tykhe) 

12. AE 11.93. Faris, env.no. FG 149 (ı/olusi

anus: Tykhe) 

lJ. AE 21.25, Paris, env.no. R 1J77 (j. Soenüa~ : 
·rykhe) 

14. M 15.21. Paris, env.no. FG 156 (Gallienus: 

Tykhe) 

~VHA VII 

1. .A.E 16. 26 • Paris, env. no. FG 127 (.i'llaximinus : 
dephaistos) 

2. L 12.71 • .Paris, env.no • .ırG 157 (...i-allienus : 

~ury-medon) 

J • .AE 17.53. Faris, env.no. FG 124 (S. Alexan

der: Eurymedon) 

4. AE 14.00. Faris, env.no. 1965/1047 (Gordianus: 
Eurystheus) 

5. AE 7.46. Faris, env.no. FG 1J7a(Gordianus 
III : ~anrıça) (Delepierre koleksiyononunda). 

6. AE 12. 98 • Faris, env~no .c FG 129 ( Gordianus 
III: Athena) 

7. AE 16.18. Paris, env.no. FG 152 (Valerianus : 
Serapis) 

8. AE 15.25. Paris, env.no. FG 165 (Valerianus II: 

.ı:Jemesis) 

9. M 3.34. Faris, env.no. FG 116 (Comrnodus: 
Nemesis) 

10. AE 6.91. Faris, env.no. FG 137 (Gordianus III: 
Apollon) 
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11. AE 9.24. Paris, env.no. FG 144 (Traianus 
Decius : Zeus-riera) 

12. AE 20.66. Paris, env.no. FG 120 (J. Maisa: 
Serapis (veya Hades ?). 

13. AE 20.04. Paris, env.no. FG 154 ( 1lalerianus: 

Serapis) 

14 •. A..c; 7.15. Paris, env.no. 1?G 117 (Geta : 

1.J:hemidos '.(: H ) 

15. A.ı.:; 7.37 . .ı?aris, er.ı.v.no. 1973/238 (•.leta: 

Thexidos T~ H ). 

16. Ai lJ.94 • .2c.ris, env •. ao • . ,tl 133 (t.ıordianu.::; 

III: fhemidos TO B). 

LEVHA VIII 

1. AE 9.06. Paris, env.no. FG 148 (Volusianus : 
C~INEC .c;NT.ıHMOY ) 

2 • .A.E 17.31. Faris, env.no. FG 121. (j. iiaisa: 

Üç Atlet) 

J. AE 5. 92. Pi.iris, env. no. .b'G 1J6. ( Gordianus 
III : İki güreşçi) 

4. AE 8.86. Paris, env.no. FG 114 (Traianus : 
İki güreşçi) 

5. AE 5.67. Paris, env.no. FG 146 (T. Gallus: 
İki güreşçi) 

6. AE 20.89. Paris, env.no. denri Seyrig 
(i/alerianus: Tapınak, içinde Zeus. NAON 
EKTICE. hU sikkede sag boşlukta ••• OC 
görülmektedir. (AElvl) OC veya ( HAI) OC şeklinde 

tamrur.lamak mümkündür. İkinci ~ekilde tamamla.
dıgımızda Aspendos'ta bir aelios kültünün var-

lıgını::;. i;;arettir. 
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