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SUGAR, PETER F.: Southeastern Europe under Ottoman Rule.

Bu kitap, Washington eniversitesi'nce yay~mlanan onbir ciltlik bir dizinin
be~inci cildini olu~turmaktad~r. Dizinin kapsam~na giren ve "Do~u Orta Avrupa"
diye adland~r~lan bölgenin s~n~rlar~, bat~da Almanca ve ~talyanca konu~an halklar~n
dilsel s~n~rlar~, do~uda ise Rusya - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli~i'nin siyasal
s~n~rlar~d~r. Bölgeyi bir bütün olarak ele alan bugüne de~in yay~mlanm~~~ilk geni~~
kapsaml~~ve sistematik incelemeyi olu~turan dizide s~ras~yla ~u kitaplar yer almaktad~r: Do~u Orta Avrupa'da Tarih Ba~lang~c~~ (Marija Gimbutas); Ortaça~da (400-1453)
Bizans ve Balkanlar (Speros Vryonis, Jr.); ileri Ortaça~da Kuzeydo~u Orta Avrupa,
1000-1530 (Imre Boba); Lituanya ve Polonya - Lituanya Uluslar Toplulu~u, 1000-1795
(Andrzej Kaminski); Osmanl~~Yönetiminde Güneydo~u Avrupa, 1354-1804 (Peter F.
Sugar); Do~u Habsburg Topraklar~nda Ya~ayan Halklar, 1526-1918 (Robert A. Kanl~.
ve Zdenek David); Bölünen Polonya Topraklar~, 1795-1918 (Piotr S. Wandycz);
Balkan Ulusal Devletlerinin Kurulu~u, 1801-1919 (Charles Jelavich ve Barbara Jelavich) ; 1939'dan Bu Yana Do~u Orta Avrupa (Wayne S. Vucinich ve Lucien Karchmar) ;
Tarihsel Atlas, Genel indeks ve Bibliyografya.
Ad~n~n da aç~kça gösterdi~i gibi, bu yap~t, Balkan tarihinin en az incelenmi~~
dönemi olan Osmanl~~döneminin genel bir görünümünü sunmaktad~r. Kitapta
Osmanl~~tarihinin ilk dönemlerinden ba~layarak, Osmanl~lar~n Avrupa'da yay~lmalar~~ele ahrunakta, Osmanl~~ devletinin Türklük ve Müslümanl~ktan gelen temel
nitelikleri betimlenmektedir. Yazar, bu özelliklerin, do~rudan do~ruya Osmanl~larca yönetilen Avrupa ülkelerinde ya~am~n her yönünü etkiledi~ini; yasal ya da
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na haraç ödeyen devletler üstünde kal~c~~ izler b~rakt~~~n~~
belirtmektedir. Yazar, gerek Rumeli eyaletlerini gerekse yasal ya da haraç ödeyen
devletleri ele al~rken, yeni bak~~~ aç~lar~, yeni yorumlar getirmekte, bunun yan~~
s~ra, Balkanlar~n siyasal, ekonomik ve toplumsal tarihine ili~kin, ba~ka kaynaklarda
rastlanmayan bilgiler sa~lamaktad~r. Kitab~n ekleri, Osmanl~lar~n ili~ki içinde
bulundu~u hanedan ve yöneticilerin listelerini; Osmanl~~Saray~'na ve vezir-i âzamlara ili~kin bilgileri; belli ba~l~~seferler, bar~~~antla~malar~~ve 1354-1804 tarihleri
aras~nda Osmanl~lar~n kazand~klar~~ve yitirdikleri topraklara ili~kin bilgileri; co~rafi
adlar ve yabanc~~terimler sözlü~unü kapsamaktad~r.
Yazar, kitab~n ~~nsöz'ünde, Do~u Orta Avrupa tarihinin, bölge d~~~nda, sistemli
bir biçimde incelenmesine bir ya da iki ku~ak önce ba~land~~~n~, ancak bölgedeki
tarihçilerin yaln~zca kendi ülkelerinin geçmi~ini yazmay~~ye~~tuttuklar~n~ ; bu nedenle
de, bölgenin geni~~kapsaml~~bir tarihinin bir bütün olarak bugüne de~in hiçbir dilde
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yaz~lmad~~~n~~belirtmektedir. Bu bo~lu~u doldurmak amac~ yla düzenlenen bu dizide
yeralan yap~tlar yaln~zca bir yaz~lar toplam~~olmay~ p, tasarlanan onbir cildin yay~m~~
tamamland~~~nda bir birim olu~turacaklard~r. Bununla birlikte, yorum ve olaylara
bak~~~aç~s~~tümüyle kitaplar~n ba~~ms~z yazarlar~n~n görü~lerini yans~tmaktad~r.
Yazar, kitab~n sonuç bölümünde, Güneydo~u Avrupa'da Osmanl~~yönetiminin
etkilerini incelerken, bu yönetimin sonucunun ço~u kez "gerilik" olarak nitelendirildi~ini, Osmanl~lar~ n, Avrupa'daki eyaletlerini, Avrupa k~tas~n~n di~er bölgelerinde
Rönesans'la ba~layan ve Ayd~nlanma Ça~~~ile sona eren büyük dü~ünsel ak~mlardan
koparmak, e~itimsel ve ekonomik de~i~im ve geli~ imleri geciktirmek ve yönetimleri
alt~ndaki halklar~~kendi seslerini duyurma ve kendi kendini yönetme olana~~ndan
yoksun b~rakmakla suçland~klar~n~~ belirttikten sonra, bu suçlamalarda bir ölçüde
gerçek pay~~varsa da, bunun gere~inden çok vurguland~~~n~~öne sürmektedir. Yazara
göre, bu gerçeklerin abart~ld~~~~özellikle kendi kendirnize ~u sorular~~sordu~umuzda
ortaya ç~kmaktad~ r: Reformasyon'un etkisi Osmanl~ larca yönetilmeyen. Ortodoks
ülkelerde ne ölçüde önemli olmu~ tur? Ondokuzuncu yüzy~l~n e~i~inde bu ülkelerde
büyük köylü y~~~nlar~= e~itim düzeyi ve okuma - yazma oran~~ neydi? K~tan~n
di~er bölgelerindeki serflerin dü~ üncelerini dile getirme haklar~~ var m~yd~ ? Frans~z
Devrimi'nden önce halklar yönetime ne ölçüde katk~da bulunuyorlard~ ? Bu sorulara
verilecek yan~tlar, Osmanl~ larca yönetilmeyen ülkelerin ço~unun, Istanbul'dan
yönetilen ülkelerden ancak çok küçük oranda daha iyi olduklar~n~~ve Osmanl~lar~n
"gerili~ine" ili~kin standart de~erlendirmelerin, onsekizinci yüzy~l sonuna uyguland~~~nda, abartmal~~oldu~unu göstermektedir. Yazar~n kan~s~nca, dü~ünsel, ekonomik,
hatta siyasal bak~mdan, "Balkanlar" 188o y~l~ nda 178o'e oranla, "uygar Avrupa"
n~n çok daha gerisinde kal~yordu.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Birinci Bölüm: Osmanl~lar.
1. Osmanl~lar~n ilk tarihi ve Avrupa'dayerle~meleri: ~~. Osmanl~~ devletinin Müslüman
ve Türk temelleri (3). - 2. Ilk Osmanl~~Imparatorlu~u ve Avrupa'daki eyaletleri ( 4).
- 3. iç sava~~ve ikinci Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun kurulu~u (23). 2. Osmanl~lar~n
toplu~~~sal ve devlet yap~s~~: ~ . Genel bilgi (31 ). - 2. Devlet hizmetindeki Osmanl~lar (34).
Reaya (Mülkiye, Kalemiye, Seyfiye, limiye) (43). - 4. Dönme (ihtida) sorunu (50).
Dev~irme yöntemi (55). ~kinci Bölüm: Osmanl~~imparatorlu~unun Avrupa'daki
hükümet sancaklar~nda ya~am. 3. Osmanl~~yönetiminin son peki~tirilmesi (1451-1566) :
- ~ . Giri~~(63). - 2. Avrupa'da yay~lma, 1451-1566 (65). 4. Kent Örgütü ve Tönetim :
I. Osmanl~lar~n ticarete kar~~~tutumu, ticaret yollar~~(72). - 2. Hükümet sancakhr~ nda kentlerin düzeni (74). - 3. Ahilik (buca) sistemi ve kent yönetimi (77).
Hükümet sancaklarm~n "atipik" kenti (87). 5. K~rsal Bölgeler: I. Toprak düzeni
(g3). - 2. K~rsal bölge vergileri (~ oo). - 3. S~n~r (104). - 4. Son de~erlendirme (ro8).
Üçüncü Bölüm: Vasal ve Vergi Ödeyen Devletler. 6. Bu~dan ve Eflâk : I. Yerli Prensler dönemi (113). - 2. Osmanl~lar~n Bu~dan ve Eflâk ile ili~kileri (121). - 3. Boyarlar~n yönetiminde yüz y~l (126). - 4. Fenerliler dönemi (132). 7. Transilvanya:,
~~. Tarihsel geçmi~~(142). - 2. Transilvanya Prensli~i'nin yasal temelleri ( 5o). 3. Batory dönemi, ~~571-1613 (155). -4. Son prensler (159). - 5. Sonuç (163). 8. Dubrovnik (Ragusa) : I. Tarihsel geçmi~~(168). - 2. Dubrovnik'in Osmanl~larla ili~kileri
(173). - 3. Dubrovnik'in kültürel katk~lar~~(179). - 4. Özet (182). Dördüncü Bölüm:
Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Avrupa'daki Hükümet Sancaklar~ nda Ya~am, 1574-
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~~804 9. ~ans dönüyor: ~ . Osmanl~~Imparatorlu~u'nun gerilemesi (~~87). - 2. Onyedinci
yüzy~l sava~lar~~ve Köprül~i dönemi (195). - 3. Onsekizinci yüzy~l sava~lar~~(202). ~~o. Avrupa Türkiyesi'nin de~i~en dünyas~ : 1. Giri~~(209). - 2. Yeni köy (21 ~ ). - 3. Nüfus
de~i~iklikleri (221). - 4. Yeni kent (224). - j ~ . Osmanl~~güneydo~u Avrupa's~nda eyalet
düzeninin son da~~lmas~~: ~ . Giri~~(233). - 2. irr~paratorluk'ta iç sava~~(235). - 3. Halk
güçleri (242). Be~inci Bölüm: Genel Dü~ünceler 12. Kültürel Ta~am : ~~. Giri~~(251). 2. Yunanl~ lar (255). -3. Slavlar (258). -4. Yahudiler (267). 13. Sonuçlar: ~ . Osmanl~~
dönemi (271). - 2. Osmanl~~kal~t~~(282). Bibliyografik Deneme: ~ . Giri~~(289). - 2. Birincil kaynaklar (290). - 3. Genel yap~ tlar ve bibliyografyalar (296). 4. Dergiler
(30 ~ ). - 5. Baz~~seçkin yazarlar ve eser ba~l~klar~~(304). Ek : Osmanl~~ Hanedan~~
(31 7). Ek 2: Vezir-i âzamlar (319). Ek 3 : Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Avrupa'daki
ba~l~ca askeri seferleri, bar~~~antla~malar~, toprak kazanç ve kay~plar~, 1345-18°4
(320). Ek g : Osmanl~lar~n dü~man ya da egemen olarak ili~kiye girdikleri yöneticiler
(imparatorlar, krallar, prensler, ban'lar vb.), 1282-1804 (320). Ek 5 : Co~rafi adlar
sözlü~ü (335). Ek 6 : Yabanc~~terim ve deyimler sözlü~ü (343). Dizin (351).

ALEXANDRESCU - DERSCA, M. M.: La Campagne de Timur en
180 s.
Anatolie (1402). Londra, Variorum Reprints, 1977.
A IV 2827
Ad~ndan da anla~~laca~~~gibi, bu kitap Timur'un Anadolu seferini ele almaktad~ r. Yazar, Avrupa ve Anadolu'nun o zamanki siyasal durumlar~n~~kal~n çizgileriyle belirledikten sonra, Timur'un Anadolu seferinin neden ve sonuçlar~n~~incelemektedir. Yap~t~n ekinde, Ankara meydan sava~~na ili~kin alt~~belge özgün dilde
(Italyanca) sunulmaktad~r. Kitab~n sonuna be~~harita eklenmi~tir.
Eserin 1942 y~l~nda yay~mlanan birinci bask~s~na yazd~~~~önsözde, F. Babinger,
Osmanl~~tarihinin II. Murat'tan önceki döneminin, bu padi~ahtan önce resmi bir
vekayinamenin bulunmay~~~ , bu döneme ili~kin Osmanl~~silsilenamelerinin sa~lam
bir esasa dayanmay~~~, eldeki kar~~~k malzemenin k~sa bir süre içinde s~n~fland~r~lmas~n~n güçlü~ü ve bu konuda Bat~~kaynaklar~n~n da yetersizli~i nedeniyle gere~ince incelenmesinin zorlu~unu belirtmektedir. Daha sonra, M. M. AlexandrescuDersca'nin, çe~ itli kaynaklara dayanarak Ankara sava~~n~~ inceleyen bu yap~t~n~n
önemine de~inrnektedir. Babinger, yazar~n, konu hakk~nda tam bir görü~~ortaya
koyamad~~~n~~kendisinin de itiraf etti~ini, ancak bu çok önemli tarihi olguya ili~kin
olarak y~llarca süren ara~t~ rmalarla yetinmeyip, Türk kaynaklar~ ndan da yararlanmas~n~n ve eldeki kar~~~k malzemeyi s~n~fland~ rmak için sarfetti~i büyük çaban~n
övgüye de~er oldu~unu belirtmekte ve bundan böyle bu konuya ili~kin ara~t~ rmalar~n eskisine oranla daha az emekle ve kolayca sonuçland~r~labilece~ini vurgulamaktad~r.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: ~kinci bask~n~ n önsözü (i-iv). Ek (v-x). Ba~lang~ç
( ~ ). - Giri~~(5)• Birinci Bölüm: Do~u Sorunu kar~~s~ nda Avrupa (14.00-~ 4o2) (8).
I. Bizans ve Osmanl~~yay~lmas~. - 2. Avrupa'n~ n genel siyasal durumu. - 3. Ortodoks
ve katolikler aras~nda dinsel sava~~m. - 4. Venedik'in f~rsatç~l~~~. - 5. Cenova'n~n
gerilemesi. ~kinci Bölüm: Timur'un Anadolu Seferinin Nedenleri (3o). I. Siyasal
mücadele. - 2. Bayezit'in Anadolu'daki fetihleri. - 3. Erzincan sorunu. - 4. Azer-
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baycan sorunu. - 5. H~ristiyan güçlerin i~e kar~~mas~. Üçüncü Bölüm: Timur'un
birinci Anadolu seferi ( ~ 400) (4 ~~). 1. Sivas'~n fethi. - 2. Erzincan'~n yeniden ele
geçirilmesi. - 3. Diplomatik görü~meler. - 4. Timur'un Bizans, Trabzon ve Beyo~lu
ile ba~la~mas~. - 5. Timur'un ikinci bir sefer haz~rl~klar~. Dördüncü Bölüm: 1402
Seferi (54). ~~Kemah'~n al~nmas~. - 2. Sivas'ta geçit töreni. - 3. Bayezit'in plan~. Timur'un Anadolu içlerine yay~lmas~. - 5. Ankara'n~n ku~at~lmas~. Be~inci Bölüm:
Ankara Meydan Sava~~~(68). ~~Timur'un ordusunun gücü ve düzeni. - 2. Bayezit'in
ordusunun gücü ve düzeni. - 3. Ankara Meydan sava~~. - 4. Bayezit'in direni~i. Sultan'~n kaç~~~~ve yakalanmas~. Alt~nc~~Bölüm: Son Harekât (80). 1. Osmanl~lar~n izlenmesi. - 2. Osmanl~lar~n Avrupa'ya geçi~i. - 3. Anadolu'nun yak~l~p y~k~lmas~. - 4. Selçuk emirlerinin yeniden ba~a geçi~i. - 5. H~ristiyan güçlerin tutumu. Timur'un ayr~l~~~. Yedinci Bölüm: Anadolu seferinden sonraki geli~meler (97).
1. Osmanl~~Imparatorlu~u'nun bunal~m~. - 2. Direni~~ö~eleri. - 3. Haçl~lara kar~~~
yeni ideoloji. - 4. Venedik'in f~rsatç~l~~~~ve Pierre Zeno antla~mas~. - 5. Anadolu
seferinin ekonomik ve siyasal sonuçlar~. Ek ~~ : Timur'un ordusunun gücü (~~~~2).
Ek 2: Bayezit'in ordusunun gücü ( ~~~~4). Ek 3 : Ankara meydan sava~~n~n tarihi ( ~~16).
Ek 4: Demir kafes ( ~~2o). Ankara meydan sava~~na ili~kin belgeler: 1. Timur'un Bizans
valisine mektubu ( 23). - 2. Ser Giovanni Cornaro'nun mektubu ( 25). - 3. Gerardo
Sagredo'nun anlat~s~~(129). - 4. Ser Pascalino Veniero'nun mektubu (138). Bibliyografya : Bibliyografyalar ( 41) . - Ansiklopedi ve sözlükler (141). - Kronoloji ( 42). Anlat~ml~~kaynaklar (142). - Bas~lmam~~~kaynaklar (148). - Belge ve yaz~tlar (149). Ad~~ geçen kitap ve makaleler (15o).

De GRoorr, A. H.: The Ottoman Empire and the Dutch Republic,
A History of the Earliest D~Plomatic Relations, 1610-1630. Leiden - Istanbul, Nederlands Historisch - Archaelogisch Institut, 1978. 417 S.

B 8362
A. H. De Groot'un bu olumlu yap~t~, 1610-1630 y~llar~n~~kapsayan dönemde Osmanl~~Imparatorlu~u ile Hollanda aras~ndaki ilk diplomatik ili~kilerin bir
tarihçesini içine almaktad~r. Kitab~n önsözünde yazar, Lahey'de Hollanda Devlet
Ar~ivleri'ndeki Osmanl~~- Türk belgelerinin zenginli~inden esinlenerek bu kitab~~
yazmaya karar verdi~ini belirtmektedir. Yüzelli y~l~~ a~k~n bir süredenberi TürkHollanda ili~kileri konusunda ara~t~rma yapan Hollandal~~ bilim adamlar~n~ n bu
ar~ivlerden yararland~klar~n~~belirten yazar, Modern Hollanda tarihine ili~kin incelemelerde Türk - Hollanda ili~kileri konusunun uzun bir gelene~i oldu~unu söyleyerek,
bu alanda ara~t~rma yapan D. W. Canneman, G. W. Vreede, P. Bosscha, Van der
Burgh, Van Harderwijk, Koenan, Van Oordt, K. Heeringa, L. van Nierop, J. G.
Nanninga ve J. H. Kramers'in yap~tlar~na de~indikten sonra, bu bilim adamlar~n~ n,
J. H. Kramers bir yana b~rak~l~rsa, Lahey ar~ivlerindeki ya da ba~ka ar~ivlerdeki
Osmanl~~- Türk belgelerinden yararlanmad~klar~n~~belirtmektedir.
Yazar, 1612 y~l~nda Osmanl~~Imparatorlu~u'nun durumunu kal~ n çizgileriyle
belirledikten sonra, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun yönetimini özetlemekte, daha
sonra Osmanl~~- Hollanda ili~kilerini ele almaktad~r.
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Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Onsöz. Do~ulu adlar~n çevriyaz~s~na ili~kin
not. L 1612'de Osmanl~~imparatorlu~u (1) : ~ . Co~rafi durum (1). - 2. Uluslararas~~
durum (5). - 3. Ekonomi: Osmanl~~bunal~m~~ (8). - 4. De~i~iklik ya da gerileme
( ~~2). IL Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun yönetimi (21): I. Sultan (21). - 2. Sultan ve Divan
(26). - 3. Kaptan-1 Derya ve Sultan'~n donanmas~~(30). - 4. Merkezi ve yerel yönetim
(37). IIL Halil Pa~a'n~n mesle~i ve siyaseti (157o-1629) (48) : ~~. Halil Pa~a'n~n ~ 6o7'ye
kadarki ya~am~. - 2. Kamu ya~am~, 1607-1609 (52). - 3. Halil Pa~a ilk kez amiral
oluyor, ~~6o9- ~~6 ~~ 3 (55) . - 4. Halil Pa~a gücünün doru~unda, ~~6 ~~3- ~~6 ~~9 (6 ~~) . - 5.
Bulan~k sular, 1619-1623 (72). - 6. Sayg~nl~ ktan yoksun olmayan son iktidar y~llar~,
1623-1629 (75). IV. Cornelis Haga'n~n görevi (83): ~~. Hollandal~lar Akdeniz'de (83). 2. Hollanda ile Türkiye aras~ndaki ilk ili~kiler (92). V. Halil Pa~a ve Haga (1612-1629)
( ~ o6) : ~ . Hollanda Cumhuriyetin'den bir heyetin geli~i ( ~ o6). - 2. 1612 kapitülasyonlar~~ (~~14). -3. Hollanda'ya gönderilen elçiler (125). -4. Hollanda elçisinin durumu
( 29). - 5. Haga ve Türkiye ile Hollanda Cumhuriyeti aras~nda tasarlanan ba~la~ma
(137). - 6. Türk - Hollanda ba~la~ma tasar~s~n~n ba~ar~s~zl~~~~(149). - 7. Habsburg'a
kar~~~ba~ar~s~zl~kla sonuçlanan diplomatik sald~r~~(162). - 8. Hollanda Cumhuriyeti'nde Osmanl~~aleyhtar~~siyaset (~ 81). V/. Haga'n~n elçili~i (1612-1639) ( 9o) : ~~. Hollanda elçili~inin örgütlenmesi (~ 9o). - 2. Elçinin özel ya~am~~(196). - 3. Haga'n~ndiplomatik etkinli~i ( 629-1639) (200).- 4. Haga'n~n ba~ar~s~~(207). - VII. Hollandal~lar
Levaneta (1612-1795) (214). - I. Konsolosluklar a~~~(214). - 2. Osmanl~~Imparatorlu~u'nda Hollandal~lar~n durumunun sa~lamla~t~r~lmas~~(225). Ekler: ~. 161 2 Kapitülasyonu (231). - Türkçe metin (233). - Kapitülasyonun çevirisi (247). II. Halil Pa~a'
n~n mektuplar~~ (260): Halli Pa~a'n~n Hollanda hükümetine yazd~~~~en eski mektup
(261). - Halil Pa~a'n~n mektubunun çevirisi (263). I. Bölüm'e ili~kin notlar (267).
II. Bölüm'e ili~kin notlar (270). III. Bölüm'e ili~kin notlar (276). IV. Bölüm'e ili~kin
notlar (288). V. Bölüm'e ili~kin notlar (299). VI. Bölüm'e ili~kin notlar (323). VII.
Bölüm'e ili~kin notlar (33o). Eklere ili~kin notlar (337). Elyazmas~~kaynaklar (340).
Ba~vurulan bas~l~~eserler (346). K~saltmalar listesi (380). Dizin (383).
SIMONETTA, BONO:

The Coins of the Cappadocian Kings. Fribourg,

1977. 54 S.
A IV 2003 /2
Ad~n~n da gösterdi~i gibi, bu yap~t Kapadokya sikkelerini incelemektedir.
Yazar, Kapadokya'n~n bir Roma eyaleti olu~una de~in geçen süreyi ikiye ay~r~yor.
Birinci dönem, Sirus'un istilâs~ndan Büyük Iskender'in istilâs~na de~in süren Pers
dönemidir (M. O. 546-333). Ikinci dönem ise, Iskender'den Roma istilâsma (M. S.
17) de~in üçyüz elli y~l süren ba~~ms~z krallar dönemidir. Yazar, Pers döneminin
nümizmatik bak~mdan ilgi çekici olmad~~~n~, çünkü bu dönemde Kapadokya'n~n
satraplarca yönetildi~ini, bu satraplar~n kendi paralar~n~~kendilerinin bast~rd~klarma
ili~kin bilgimiz olmad~~~n~~belirtmektedir. Yaln~zca Sinop'ta bast~r~lm~~~baz~~sikkelerin, M. O. 363 y~l~nda hükti~ndara kar~~~ba~kald~ran satrap Datames'e ait oldu~u
san~lmaktad~r. Datames'in ard~llar~n~n baz~lar~~ da kendi adlar~na para bast~rm~~lard~r. Böylece, kitab~n hemen hemen tümü, ba~~ms~z krallar döneminde bast~r~lm~~~
olan sikkelere ayr~lm~~t~r.
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Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Onsöz (6). - K~saltmalar (8). Monogramlar (9).
A~~rl~klar (9). Damgalar (~ l). Kalp paralar (12). Kaplama sikkeler (13). Tarihsel
ve Co~rafi notlar (13). Ba~~ms~z krallar dönemi (~ 5). Ariarates I (15). Ariaramnes
(~ 6). Ariarates (IV), Eusebes (17). Ariarates V, Eusebes, Filopator (21). Orofernes,
Nikeforos (24). Nisa ve Ariarates VI, Epifanes (29). Ariarates VI, Epifanes, Filator
(30). Ariarates VII, Filometor (34). Ariarates VIII (36). Ariarates IX (36). Ariobarzanes I (39). Ariobarzanes II (43). Ariobarzanes III (43). Ariarates X (45).
Kime ait olduklar~~ bilinmeyen bronz sikkeler (47). M. O. !ol - 63 y~llar~~ aras~nda
bas~lm~~~Ariarates IX ve Ariobarzanes I'e ait olduklar~~bilinen sikkeler (49). Kapadokya sikkelerinin az rastlan~rl~k derecesi (50). Ek: Ariarates III (52).
~ADAN KARADEN~Z

