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T. HODJAN~YAZOV : Katalog monet gosudarstva Velikih Sel' djukov
(Büyük Selçuklu Devleti'nin Sikke Katalo~u) Red.: M. Masson.
A~kabat 1979 "Ilim". 175 S. 4 Tablo.
Yazar, yukarda tan~t~lan kitab~n ikinci bölümünü olu~turan bu kitab~n, bilinen
tüm Büyük Selçuklu sikkelerinin ilk koleksiyonu oldu~unu belirtmektedir. Katalogda, Sovyetler Birli~i ve öteki ülkelerde bulunan, Büyük Selçuklu Devleti'ne ait tüm
sikkeler tan~rr~lanmakta, A~kabat, Ta~kent, Bakü ve Devlet Ermitaj müzesi koleksiyonlar~nda bulunan ve daha önce yay~mlanmam~~~olan sikkelerin bir k~sm~~ilk kez
yazar taraf~ndan incelerunektedir. Kitapta, Türkmenistan topraklar~nda çe~itli zamanlarda 6 gömüden elde edilen sikkeler tan~t~lmaktad~r: 1889 y~l~nda, Merv vahas~nda Talhatan-Baba yak~n~nda bulunan ve XI. yüzy~l~n ikinci yar~s~na ait olan
alt~n-gümü~~ala~~m~~sikkeler; 1963 y~l~nda Tahta-Pazar'da bulunan ve XII. yüzy~la
ait olan bak~ r sikkeler; 1963 y~l~nda Kunya - Urgenç'te bulunan ve XII. yüzy~la
ait olan alt~n dinarlar; 1966 y~l~nda Tahta-Pazar'da bulunan ve Sultan Sencer'e
ait olan alt~n kapl~~gümü~~dinarlar; 1967 y~l~nda Tahta-Pazar'da bulunan ve XI.
yüzy~l~n ikinci yar~s~na ait olan alt~n-gümü~~ala~~m~~ dinarlar; 1968 y~l~nda Türkmen-Kalin bölgesinde bulunan ve XI. yüzy~l~n sonu ile XII. yüzy~l~n ba~~na ait
olan alt~n dinarlar ve alt~n kapl~~gümü~~dinarlar.
529 tanesi orijinal olan 2898 sikkenin kronolojik olarak, sultanlar~na ve alt~n,
alt~n-gümü~~ala~~m~, gümü~, bilon dirhemi ve bak~r olmalar~na göre grupland~r~lmalar~~ ~öyle: Tu~rul Bey ad~na 96 alt~n, ~~ alt~n-gümü~~ala~~m~, 9 gümü~, ~~ bilon
dirhemi olmak üzere toplam ~~07; Alp Arslan ad~na ~~9 alt~n, ~~o7 alt~n-gümü~~ala~~m~,
3 gümü~~ve ~~ bak~r olmak üzere toplam ~~3o ; Melik~ah ad~na 22 alt~n, 94 alt~n-gümü~~
ala~~m~, 12 gümü~, I bilon dirhemi ve 4 bak~ r olmak üzere toplam 133; Melik~ah'~n
o~lu Mahmud ad~na 3 alt~n; Berkyaruk ad~na 26 alt~n, ~~ alt~n-gümü~~ala~~m~,
~~ gümü~~ve 2 bak~r olmak üzere toplam 30; Melik~ah'~n o~lu Muhammed ad~na
23 alt~n; Sultan Sencer ad~na 33 alt~n; 65 alt~n-gümü~~ala~~m~, 34 gümü~, 7 bilon
dirhemi ve 2022 bak~r olmak üzere toplam 2161; Sultana ba~l~~meliklerin ad~na 56
alt~n, 30 alt~n-gümü~~ala~~m~~ve 225 bak~r olmak üzere 311 sikke. Her sikkenin
tan~t~lmas~nda, sikkenin itibarl de~eri, bas~ld~~~~yeri ve y~l~~(hicri ve milâcli olarak),
a~~rl~~~, çap~~ve müze ya da müze katalo~unda kay~tl~~bulundu~u numara ve ayr~ca
sikkenin her iki yüzeyindeki yaz~~ve i~aretler verilmektedir. Ekte, katalogta tan~mlanan sikkelerin küçük bir tablosu; Büyük Selçuklu Devleti'nde darphanelerin bulundu~u kentleri gösteren bir liste; sikkelerin say~lar~na, itibarl de~erine, ad~na bas~ld~~~~
sultanlara, bas~ld~~~~yere ve tarihe, a~~rl~~~na ve çap~na ili~kin bilgileri içeren liste;
k~saltmalar listesi ve sikkelerin üzerinde belirtilen i~aretlerin bir tablosu konmu~tur.
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