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HYLA A. TROXELL, The Coinage of the Lycian League, The American
Numismatic Society, New York, 1982, XIX + 255 sayfa, 44 levha, ~ o
~ekil + to tablo ve t harita.
Hyla A. Troxell'in Lykia Birlik Sikkeleri olarak Türkçe'ye çevrilebilen bu kitab~,
nümizmatik çal~~malar~n~ n önde gelen kurulu~lar~ ndan olan The American Numismatic Society
taraf~ndan Numismatic Notes and Monographs dizisinde yay~ nland~ . 255 sayfadan olu~an kitap,
zaman zaman sikkelerin buluntu yeri, bas~ld~~~~kenti ve say~s~~ ile ilgili tablolara yer vererek
okuyucuya say~sal, dolay~s~yla kar~~la~t~ rma yapabilecek bilgiyi de vermektedir.
Ozellikle son y~llarda yayg~ nla~an nümizmatik çal~~malar~ n~n daha çok Küçük Asya
bölgelerinde ya da kentlerinde yo~unla~t~~~~gözden kaçmamaktad~r. Ku~kusuz, Küçük Asya'ya
yöneltilen bu ilginin en önemli nedeni, bölgenin tarih sahnesinde önemli bir yer almas~n~ n
yan~s~ra, daha önce bu konuda yap~lan ara~t~rmalar~n di~er arkeolojik çal~~malar yan~nda az ya
da yetersiz olu~udur. Lykia bölgesi ise öteden beri tarih ve arkeoloji alan~ndaki çal~~malarda
geri planda b~ rak~lm~~t~ r. E. Akurgal, O. Ak~it ve C. Bayburtluo~lu d~~~ nda Türk bilim
adamlar~ n~n ihmaline u~ram~~~olan bölge gerçekte topografik yap~~ ve ula~~m aç~s~ndan da
ara~t~rma olanaklar~n~~k~s~ tlamaktad~ r. Son y~llarda bölge Türk ve yabanc~~ bilim adamlar~nca
yeniden ele al~nmaktad~ r.
Lykia bölgesi, s~n~ rlar~~ ve kent lokalizasyonu aç~s~ndan antik kaynaklarda yetersiz, kimi
zaman da anla~~lmas~~ güç bilgilere sahiptir. I~te, antik kaynaklara paralel olarak yürütülen
bölge nümizmati~indeki çal~~malar bu soruna ~~~k tutarak, baz~~ karanl~ k noktalar~n ayd~nl~~a
ç~kmas~n~~ sa~lam~~ t~r. Hyla A. Troxell, konuya bu yönden de yakla~arak bölgenin s~n~rlar~,
kentleri, Birli~in olu~um süreci ve sona ermesi aras~ndaki de~i~ikliklere de yeni boyutlar
kazand~rmaktad~ r.
Troxell'in bu kitab~~ ~u ba~l~ klar alt~ nda toplanm~~t~ n önsöz - K~saltmalar - ~ekil ve
Tablolann Listesi - Tarihsel Zemin - Katalog Düzeni - I. Dönem: Muhtelif Lykia Bronzlan - II.
Dönem: Kentlerin Gümü~leri - III. Dönem: Kentlerin Bronzlar~~ - IV. Dönem: Yörelerin
Gümü~leri - V. Dönem: Yörelerin Bronzlan - Lykia Birlik Sikkeleri'nin Gerçek Darp Yerleri Darp Yerlerine Göre Sikkelerin Indeksi - Ekler - Levhalar~n Listesi - Levhalar.
Yazar, Lykia Birlik Sikkeleri'ni katalog düzeni içinde vermekte ve katalog da kitab~n üçte
ikisinden fazlas~ n~~kapsamaktad~r. Buradan da anla~~laca~~~üzere, yukar~da bahsedilen be~~ana
dönem katalo~un kapsam~ nda ele al~ nmaktad~ r.
Troxell, Birlik Sikkeleri'ne geçmeden önce, bölgenin tarihsel geçmi~i üzerinde duruyor (s.
1-13). Asl~ nda sikkelerin incelenmesinde büyük önem ta~~ yan bölgenin tarihini -gerekti~i
~ekilde- ayr~nt~l~~veren yazar, geçen yüzy~ldan ba~layarak, Iskender'in bölgeye geli~inden
önceki Lykia sikkelerine büyük bir ilginin yöneldi~ine dikkati çekerek söze ba~lamaktad~ r. Bu
ilginin kaç~n~lmaz oldu~unu bölgenin tarihsel ve kültürel geçmi~ine bakarak aç~ klamaya
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çal~~~yor: " Homeros'da Asya'n~n seçkin halklar~~aras~ nda gösterilen Lykia'Idann her zaman güçlü bir ulusal
birlik duygusuna sahip olduklar~ ; arkaik ve klasik dönem boyunca bu duygunun onlar: sömürge duruma
düpnekten ve nispeten de d~~~egemenlikten korudu~u anla~~lmaktad~r. Kar~~~konulmaz bir güce sahip olan Pers
Imparatorlu~u'nun idaresi alt~nda bile Lykia'Idar, bir k~s~ m hak ve özgürlüklerini ellerinde
bulunduruyorlarda. Orne~in,yerel sülaleler be~inci ve k~smen de dördüncüyüzyd boyunca kendi adlar: ile sikke
darbediyorlarch. runan ve Akhaimenid dünyalarindan etkilenmenin kaç~n~ lmaz oldu~u bu dönemde Lykia'da,
bugün dahi mimari*, heykeltra~l~~t ve sikkeleriyle hayranl~k uyand~ran etkin ve özgün bir kültür ortaya
ç~kt~." (s. 1).
"Yakla~~k olarak ~.Ö. 362'de son sülalenin de çökü~ünden birbuçuk yüzy~ldan fazla bir
süre içinde Lykia'hlann hemen hemen hiç sikke darbetmediklerinin anla~~ld~~~n~" vurgulayan
yazar, ~.Ö. ikinci yüzy~l ba~lar~nda kaynaklar~n art~k tamamiyle Hellenize olmu~~kentlerden
olu~an resmi bir Lykia Birli~i'nden söz ettiklerini, bu kentlerin gümü~~ve bronzdan tek tip
federal sikkeler darbettiklerini yazmaktad~ r. Troxell, ~öyle devam ediyor: "Bu sikkelerin ço~u
kabaca tüm ikiyüzyda,yani Lykia'n~n Rhodos egemenli~inden kurtuldu~u 1. Ö. 167' den, sonunda otonomisini
kaybedip Roma Imparatorlu~u'nun i~gali alt~na girdi~i Lo. 43 y~l~na de~in tarihlenmektedir" (s. 2).
Yazar, kendinden önce Lykia Birli~i sikkelerine çok az de~inildi~ini, bu yüzy~l~ n
ba~lar~nda baz~~ bilim adamlar~n~n Augustus ve Claudius'un idaresi alt~ ndaki baz~~seriler
üzerinde ara~t~rma yapt~klar~n~, konuyu bir bütün olarak ele alan son yüzeysel çal~~man~ n ise
yar~m yüzy~l öncesine dayand~~~n~~söylemektedir. "Kronoloji ve birimler aç~s~ ndan kesin
do~rulara dayanmayan, eksik. ve bazen de hatal~" oldu~unu belirtti~i "BMC ve Historia
Numorum d~~~ nda, Lykia Birlik Sikkelerini ele alan hiçbir yararl~~ eserin mevcut olmad~~~n~"
sözlerine eklemektedir Troxell (s. 3).
Troxell, Tarihsel Zemin (s. ) ba~l~~~~alt~nda Lykia'n~n fiziki ve be~e!" cografyas~ n~, ~.Ö. 167
y~l~na de~in Lykia tarihini ve Lykia Birli~i'nin ba~lamas~n~~ küçük ba~l~klar alt~nda
toplamaktad~r.
Kitab~ n üçte ikisinden fazlas~n~~kapsayan katalo~un nas~l düzenlendi~inin, ~ekil ve
tablolar~ n hangi ölçüler içinde yer ald~~~ m/1 anlat~ld~~~~ve adeta kataloga bir anahtar
niteli~indeki Katalog Düzeni'nde (s. 15) çal~~mas~n~n ~skender sonras~~Lykia Birli~i ile bu birli~in
yakla~~k ~.O. 200 - ~.S. 43 y~llar~~aras~ nda darbedilen gümü~~ve bronz sikkelerini kapsad~g~n~~
söylemektedir. Burada 1825 adet Birlik sikkesi kataloga al~nm~~t~ r. Troxell, ancak iki ana
özellige sahip olan sikkeleri Lykia Birlik Sikkeleri olarak kabul etmektedir:
~ . AYKInN ya da AY ~eklinde federal etnik yaz~~ya da k~saltmas~~ile,
2. Birli~in birinci yüzy~l sonundaki iki büyük yöresi olan Kragos ve Masikytos'a i~aret
eden KP ya da MA lusaltmalar~~bulunanlar.

Ya da her iki türün bir arada yer ald~~~~sikkeler. Üzerlerinde AYK12N yerine OAYMITH
ya da (DAEHAI ~eklinde yaz~ lar yer alan Olympos ve Phaselis'in Pseudo-Birlik Sikkeleri de
katalo~a dahil edilmi~~olup, di~er otonom Lykia kentlerinin sikkeleri dahil edilmemistir.
L Dönem bölümünde (s. 7) muhtelif Lykia bronz sikkeleri, AYKRIN d~~~ nda ayr~ca hiçbir
kent ya da yöre yaz~s~~ ta~~mamaktad~ r. I. Dönemin tüm tiplerinin (Bellerophon, Apollon,
Artemis) Lykia'n~ n ve hatta belki de Birli~in kalbi olan Ksanthos Vadisi ile ili~ kiler gösterdi~ine
dikkati çeken Troxell, bu durumun olas~l~kla Ksanthos ve Patara gibi bat~daki büyük
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kentlerden birinde darbedilen ilk birlik sikkeleri için uygun oldu~u dü~üncesindedir. Yazar,
ayr~ca daha önce yap~lan baz~~sikke tan~mlamalar~ ndaki hatalara da dikkati çekerek, Levha I
ic~'da verdi~i sikkenin ön yüzündeki tipi Babelon'un ' Helios, Robinson'un 2 Herakles olarak
te~his etti~ini, BMC'de ise Hill'in 3 ön yüzü tammlamad~~in~~belirtmekte, bu ba~~~sikkenin arka
yüzündeki Himera ile ili~kili görerek Bellerophon olarak yorumlamaktad~r.

//. Dönem'de (s. 25), Birlik Sikkelerinin darbetti~i gümü~~sikkeleri Rhodos plinthophorlan
ile kar~da~t~ rarak ele alan yazar, daha sonra 1970 Kemer Definesi ile 1975 Letoon Definesini
irdelemekte ve bu dönem sikkelerinin bir katalo~unu vermektedir.

111. Dönem'de (s. 99), Birlik kentlerinin darbetti~i bronz sikkelerin katalo~u verilmektedir.
Bu dönem arka yüz tipleri A ve B olarak iki ana stilde ele al~nmakta, bu ay~r~m ise Apollon'un
saç stilinden kaynaklanmaktad~ r. Bu dönem sikke darbeden kentleri bat~da Ksanthos, Ptnara,
Kadyanda, Tlos, Patara, ve güneyde Phellos, Antiphellos, Aperlai, Kyaneai , Trebendai, Myra,
Atykanda, Limyra ve Gagai olarak veren yazar, bu kentleri bir tablo halinde, stillerini de (A-B)
göz önüne alarak vermektedir.
/V. Dönem'de (s. 111), Kragos ve Masikytos yörelerinin darbetti~i gümü~ler
incelenmektedir. Gümü~ ler drahmi, yar~ m drahmi ve çeyrek drahmileri içermektedir. Yar~m
drahmilerin (hemi-drahmi) ana birim oldu~unu söyleyen Troxell ~öyle diyor: "ranm drahmiler
ana birim olup, tipleri II. Dönem drahmilerinin bir tekrandtr: önyüzde Apollon ba~:, arkayüzde quadratum
incusum içinde (ir." (s. 1 12).
Yazar, bu bölümde ayr~ca dört defineyi de katalo~a dahil etmi~ tir: 1863, 1935 ve 1977
Lykia Defineleri ile 1976 Marmaris Definesi.
Katalogda IV. Dönem hemi-drahmileri yedi seri alt~nda incelenmektedir. Bölüm Tarihsel

zemin ve Mutlak Kronoloji (s. 173) alt ba~l~~~~alt~nda toplanarak son bulmaktad~r.

V. Dönem (s. 185) yine Kragos ve Masikytos yörelerinin bronz sikkelerini içermektedir.
Burada, daha önceki bronz sikkelerin katalog düzeninde yer alan birim ve onun yar~m ve
çeyreklerinin d~~~ nda sestertius ve dupondiuslar da katalogda yer almaktad~r. Darplar ise ba~ta
Kragos ve Masikytos olmak üzere ayr~ca Kyaneai, Myra-Masikytos, Telmessos-Kragos, Tlos,
Tlos-Kragos ve Ksanthos-Kragos'dur.
Yazar, günümüze kalm~~~olan bu dönem sikkelerinin ço~unu A-G serileri içinde
vermektedir. Bu serilerden A-D Augustus'un idaresi alt~nda bas~lm~~ lar ve günümüze çok
say~da kalm~~lard~r.

Lykia Birlik Sikkelerinin Gerçek Darp Yerleri (s. 227) bölümünde yazar, baz~~sikkelerin
nerelerde darbedildi~i sorununa zaman zaman de~inildi~ini fakat Birlik Sikkelerinde durumun
bir dönemden di~erine de~i~iklik göstermesi nedeniyle sorunun yaln~ zca hangi kentlerin yöre
darphaneleri vazifesini gördü~ünün belirlenmesiyle çözülemeyece~ini ve fakat hangi kentlerin
hangi yöreye dahil oldu~una da aç~kl~k getirilmesi gerekti~ini vurguluyor. Nitekim, görülece~i
üzere, IV. Dönem sikkelerinin darp yetkisini iki büyük yöre, Kragos ve Masikytos elinde
1

Revue Numismatique, 1893, s. 336.22

E.S.G. Robinson, "Coins from Lycia and Pamphylia,"journal of Hellenic ~es, 1914, s.
42, n. 19.
3

G.F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Lycia, Pamphylia, and Pisidia, London, 1897.
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~ zca üzerlerindeki
bulunduruyordu. Troxell, I. Dönem'deki az say~ daki bronz sikkenin yaln
unu; II. Dönem
~z
oldu~
Lykialtlar yaz~s~ ndan giderek, nerede darbedildigini söylemenin imkans
sonuçlara vanlabildigini; III.
~~
baz
ili~kilerinden
~p
sikkelerinin darp yeri tayininde ise kal
V. Dönemlerde ele ald~~~~
Dönem'de her kentin kendi bronz sikkesini darbetti~ini; IV. ve
i
gibi
iki
ya
da
daha
fazla darp yerlerinde de
sikkelerin merkezi bir darp yerinde olabilece~
~r.
darbedilmi~~olabilece~i olas~l~klar~~ üzerinde durmaktad

Levhalar ile son bulmaktad~r.
Kitap, Darp Yerlerine Göre Sikkelerin Indeksi, Ekler ve
u Birlik Sikkeleri'nin gerçekten özenli ve uzun süren bir
Yazar~ n kitapta vermi~~oldu~
r. Eser, nümizmatlara oldu~u kadar, bu bölge
çal~~man~ n ürünü oldu~u gözden kaçmamaktad~
bilim
adamlanna
da
yararl~~ olabilecek niteliktedir.
~~
ile ilgilenen yerli ve yabanc
O~UZ TEKIN

