BURDUR MÜZES~NDEK~~S~DE TETRADRAHM~~DEF~NES~~
MEL~H ARSLAN'
Burdur Müze Müdürlü~ü taraf~ndan 1995 y~l~nda Dudu Özmen'den saun al~nm~~~olan bu define, Burdur ~li, Ye~ilova ilçesi, Çeltek Köyü'nde (bat~~
Pisidia, Kibyratis ve güney bat~~Phrygia s~mnnda, Phrygia'mn Eriza, Pisidia'n~n Olbasa ve Palaipolis antik kentlerinin ortas~na dü~en bir yerde) bulunmu~tur. Define 33 adet erken bask~l~~Side tetradrahmisinden olu~maktad~r.
Side'nin M.Ö. 205 - 190 tarihli darplar~~olan bu definede 12 farkl~~magistrat
(sikke bas~m~ ndan sorumlu yetkili memur) ismine rastlad~ k. Sikkelerin arka
yüzünde yeralan bu yetkili memur isim lusaltmalan bize bu sikkelerin 205 ile
190 tarihleri aras~ndaki 12 y~l süresinde bas~lm~~~olduklar~n~~(genellikle sikke
bas~m~ndan sorumlu memurlar bir y~ll~~~ na göreve geliyorlard~ ) göstermektedir. Ancak sikkelerin bir ço~unun ön yüzünde görülen kontrmarklar sayesinde bu sikkelerin en az~ ndan M.Ö. 188 - 170 tarihlerine kadar kullan~lm~~~
olduklar~n~~da söyleyebiliriz. Çünkü 188 y~l~nda yap~lan Apameia Bar~~~'ndan
sonra Pamphylia Bergama Krall~~~~egemenli~ine b~rak~lm~~t~. Sikkeler üzerinde görülen k~l~f~~içerisinde yay (sadak) ~eklindeki kontrmark'~n Bergama
Krall~~~'n~~sembolize etti~ini ve bu kontrmarklar~n baz~lar~~içinde sadak ile
beraber ArIA (= Apameia) , HEP (= Pergamon) ve CAP (= Sardes) gibi kistophor sikkeleri basurm~~~~ehir k~saltmalar~n~n bulundu~unu ve bu ~ehirlerin o dönem için Bergama Krall~~~~topraklar~na dahil oldu~unu hat~rlatmak
isterim. Bu erken dönem Side tetradrahmilerinin üzerinde sadak'tan sonra
en çok görülen kontrmark çe~itlerinden birisi de gemi ç~pa's~~ (anchor) olmaktad~r. Gemi ç~pas~~Suriye Kralll~~~'mn armas~d~r. Pamphylia 188 y~l~ndan
sonra Bergama egemenli~ine dahil olmu~~ise de, Side konumu gere~i
Pamphylia'mn en uzak s~n~r~nda olmas~~ve ekonomisinin kuvvetlili~i sayesinde ba~~ms~z para basma yetkisini sürdünnü~tür.

Burdur Müzesi'ndeki bu önemli definenin yay~nlanmas~~için çal~~mam~za izin vermi~~olan
ve s~cak dostlu~u ile bizi her zaman destekleyen sevgili dostum, meslekta~~m, müze müdürü
Hac~~Ali EK~NCI'ye en derin te~ekkürlerimi sunar~m. Ayr~ca Almanca tercümeleri ba~ar~yla
yapan de~erli meslekta~~m Tamay TEKÇAM'a, çali~malar~ mda beni destekleyen ve yard~mlar~n~~
esirgemeyen Dr. Chris LIGHTFOOT'a sonsuz te~ekkürler ediyorum. Dr. Leschhorn'a ise
minnettarli~~m~~sunmaktan mutluluk duyuyorum.
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Side ~ehri M.Ö. 546 - 334 y~llar~~ aras~nda Pers egemenli~inde, M.Ö. 334
-301 aras~ nda Makedonia egemenli~inde, M.Ö. 301 - 218 aras~~M~s~rl~~Ptolemaioslar~n egemenli~inde, M.Ö. 218 - 189 Suriyeli Selefkos Krall~~~'n~n nüfuzu alt~ nda, M.Ö. 188 - 102 Side tek ba~~na özgür, M.Ö. 102 - 36 Side'nin
Roma Eyaleti Kilikia'n~ n bir parças~~ oldu~u devir, M.Ö. 36 - 25 Galada egemenli~i devri ve M.Ö. 25 y~l~ ndan ba~layarak Pamphylia'n~ n Roma eyaletine
ba~l~~ bir ~ehir olarak varl~~~n~~ sürdürmü~ tür. Definemizdeki sikkeler ise, büyük olas~l~ kla Side'nin Selefkos nüfuzunda, özellikle de 212 y~l~ ndan itibaren
(Antiochus III dönemi M.Ö. 223 - 187) Side ~ehrinin bu krall~~~n topraklar~na dahil olmas~na ra~men, 205 y~l~ nda özgürce bas~lmaya ba~lanan büyük
tetradrahmi serilerinin ilk örnekleri olmaktad~ r. Definedeki kontrmarklar
ise, Side'nin özgürlü~üne kavu~mu~~oldu~u M.Ö. 188 y~l~ ndan sonraki bir
kaç y~ l içinde Bergama Krall~~~ 'na ba~l~~~ehirlerce vurulmu~lard~ r.
Pamphylia tarihi: Antik Pamphylia bölgesi, bugünkü Antalya ~li topraklar~n~~kapsamaktad~r. Bat~s~nda Lykia, do~usunda Kilikia, Kuzeyinde Pisidia
bölgesi ile sm~rlanm~~~olan bu bölgenin güneyini Akdeniz (Pamphylia Körfezi = Antalya Körfezi) çevrelemektedir. Akdeniz ile Toros Da~lar~~aras~nda
kalan bu bölgenin geni~li~i 50 km., uzunlu~u ise 110 km. kadard~ r. Romanlar zaman~nda bölge k~smen Pisidia'y~~da içine al~ yor, Phrygia ve Lykaonia s~ n~ r~ na kadar uzan~yordu. Alüvyonlu bir ovadan meydana gelen bölgenin ba~l~ca ~rmaklar~n~~Katarrhaktes (= Düden Çay~ ), Kestros (= Aksu), Eurymedon
(= Köprüçay) ve Melas (= Manavgat Çay~ ) olu~turur. Geride Toros Da~lar~~
uzan~r. Bu da~lar yaylaya geçit vermez. Pamphylia Körfezinin bat~~ucundan
(Attaleia), do~uda Kilikia'n~n en bat~daki ~ehri Korakesion'a (Alanya) kadar
uzan~r. Toros Da~lar~~ve Akdeniz aras~ ndaki bu küçük bölge ne geni~lemi~~
ne de küçülmü~ tür. Hudutlarm de~i~ ebilmesi siyasi hadiseler yoluyla mümkündür. Halbuki Pamphylia siyasi sahada hiçbir zaman ba~~ms~z bir rol oynamam~~ ur. Pamphylia hiçbir vakit bir devlet olmam~~, birçok zamanlar di~er devletlere ba~l~~kalm~~t~ r. Bu bölgenin baudan do~uya do~ru be~~büyük
~ehri olan Attaleia (Antalya), Perge (Murtuna), Sillyon (Yanköy Hisar~ ), Aspendus (Belk~ s) ve Side (Selimiye) Grek ~ehirleri tarz~ nda otonom siyasi topluluklar halinde ya~~ yor ve birbirlerine kar~~~güvensizlik besliyorlard~.
Pamphylia halk~~hayat~n~~ziraat, hayvanc~l~ k, bal~kç~l~ k ve bilhassa denizcilik
ve ticaretle kazanmakta idi°. K~y~daki ba~l~ca ~ehirler, Lykia s~n~ r~na yak~ n At-
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taleia (eski Olbia), Magydus (Lara) ve Side (Selimiye)'dir. Kestros yak~n~ndaki Perge (Murtuna), Eurymedon yak~n~ndaki bir tepede Aspendus (Belk~s)
ve iki ~rmak aras~ndaki kalesiyle Büyük iskender'e bile dayanan Sillyon k~y~dan içeride kalan ~ehirlerdir.
iklimi yumu~ak, topraklar~~verimli Pamphylia'da çok eski zamanlardan
beri yerle~meler olmu~tur. Antalya'mn kuzeybat~s~nda Ya~ca Köyü yak~n~nda
Karain Ma~aras~ nda yap~lan ara~t~rmalarda Paleolitik, Beldibi ve Belba~~~
Ma~aralar~~da bu bölgeye prehistorik devirlerde yerle~me oldu~unu gösterir.
Henüz yeterince ara~t~nlmam~~~olan höyüklerin yüzeylerinde, elle yap~lm~~,
siyah veya k~rm~z~~renkte çanak çömlek k~r~klar' bulunmu~tur. Bu eserler
Pamphylia'n~n gerisindeki Pisidia'da, Göller yöresi höyüklerinde bulunan
Eski Tunç Ça~~~eserlerine benzer. Pamphylia'dan Pisidia'ya ula~an yollar~n,
bu bölgeyi en erken devirden beri göller bölgesi ve bat~~anadolu kültürleriyle
birle~tirdi~i söylenebilir. Bölgenin tarihi devirlerinin ba~lang~c~ndaki durumu hakk~nda bilinenler azd~r. Hitit imparatorlu~u ça~~nda bu devlete
ba~l~~yasal beyliklerden biri oldu~u kabul edilir. Akalar, M.Ö. 14. ve 13. yüzy~llarda Do~u Akdeniz ülkelerine yay~ld~lan Rodos, Sisam ve K~br~s'~~ i~gal ettikleri dönemde Anadolu'nun güneybat~~ve güney k~y~lar~na ayak bast~lar,
M.Ö. 1200 y~llar~ nda Orta Avrupa'dan Anadolu'ya yap~lan Ege göçleri sonunda Büyük Hitit Devleti y~k~l~nca, Altalann bu k~y~lar~~daha geni~~ölçüde
göç etmeye ba~lad~klan biliniyor. Pamphylia'da Aka kültür eserlerine henüz
rastlanmam~~t~r. Bununla birlikte eski yunan efsanelerinde, Akalar~n bu bölgeye göç ettiklerinden söz edilir. Plinius bölgenin as~l ad~~olarak Mopsopia'y~~
belirtir. Efsaneye göre, Pamphylia halk~, Truva Sava~larmdan sonra Amphilokhos ve Kalkhas ba~kanl~~~nda geriye çekilen eski Yunanl~lardan meydana
gelmi~tir. Pamphyliahlar Kalkhas'~n ölümünden sonra Argonautlardan kâhin
Mopsos'un kumandas~nda Toroslar~~ a~m~~lar, bunlardan bir k~sm~~ da
Pamphylia ad~~ verilen bölgede kalm~~lard~r. Saluzl~~(Chios) tarihçi Theopompos, Mopsos'un, Pamphylia adl~~bir k~z~~oldu~unu yazar. Stephanus Byzantius ile Eustathios'un ileri sürdüklerine göre Mopsos'un babas~~Rakhios
ile annesi Manto'nun Pamphyle adl~~bir k~z~~vard~. Ephoros'a göre de Boeotia'daki Dor kral~~Aigimios'un o~ullanndan birinin ad~~ Pamphylos idi. Aspendos, Sillyon ve Side gibi Yunanca olmayan yer adlar~, bölgeye eski Yunanl~lardan çok önce yerle~ilmi~~oldu~unu gösterir. Pamphylial~lann örf ve gelenekleri Kilikiahlara çok benzer. Bölge yerlilerinin Kilikial~~göçmenler ve
daha sonra gelen eski Yunanl~larla kar~~t~~~~san~l~yor. Aspendos, Perge ve
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Sillyon'da bulunan Pamphylia lehçesinde yaz~lm~~~baz~~kitabeler, bu lehçenin
Yunanistan'da ve Arkadia'da konu~ulan Aka lehçesiyle akraba oldu~unu gösterir. Bu lehçede ayr~ca Dor unsurlar~ n bulunmas~~Dorlar~ n Yunanistan'~~ i~gal ederek Aka krall~klar~m ortadan kald~rd~ktan sonra baz~~ adalara yerle~tiklerini, Anadolu k~y~lar~ na ve bu arada Pamphylia'ya da ayak bast~ klar~ n~~ ortaya koyar (yakla~~k, M.Ö. 1000 - 900). Yunanistar~'dan do~u yönünde geli~en
bu ilk kolonile~tirmeyi M.Ö. 8. ve 7. yüzy~llarda ikinci bir kolonizasyon hareketi izledi. Yunanistan'da ve Bat~~Anadolu'da Aeolis ve Ionia'da oturan halk
Pamphylia'ya gelerek burada baz~~ koloniler kurdular. Bunlar aras~ nda Aspendus, Perge, Sillyon ve Side gösterilir. Fakat bu ~ehir adlar~n~n Yunanca
de~il, yerli Anadolu isimleri oldu~u göz önünde tutulursa, Yunanl~lar'~ n bu
bölgede yeni ~ehirler kurmaktan çok, eski ~ehirleri ele geçirerek oraya yerle~tikleri anla~~l~ r. Yerli unsurlarla kar~~~ k lehçelerin bu ~ehirlerde uzun süre tutunmu~~olmas~, buraya gelen kolonistlerin anavatanlanyla fazla ilgili olmad~ klar~~ve büyük olas~l~ kla kendilerinden say~ca çok üstün olan yerli halk~n
kuvvetli etkisi alt~nda kald~ klar~n~~gösterir. Side'ye gelen Yunanl~ lar'~ n kendi
dillerini unutarak o çevrede anla~~lmayan bir dil konu~maya ba~lad~ klar~ n~~
bildiren ve ~zmitli (Nikomedia) tarihçi Arrianus taraf~ndan anlat~lan efsane
de bu görü~ü do~rular. Bölge hiçbir zaman ba~~ms~z olamam~~~ve bir
Pamphylia krall~~~~kurulamam~~t~ r. Yüzy~llar boyunca sürekli olarak büyük
krall~ klar~n eline geçen bölge, Anadolu topraklar~~üzerinde yap~lan sava~lardan etkilendi. Herodotos'a göre Lydia kral~~Kroisos bölgeyi hakimiyeti alt~na
ald~ . Kroisos'un Pers kral~~Kiros'a yenilmesinden sonra bölge Pers ~mparatorlu~u'nun eline geçti (M.Ö. 546) ve Perslerin ilk satrapl~~~ na ba~land~ . Fakat, bu tarihten sonra bas~lan Aspendus ve Side'de bulunmu~~olan ba~~ms~z
sikkeler bu ~ehirlerin bir süre daha ba~~ms~ z olduklar~na i~aret etmektedir.
Persler ~ehirlerin iç yönetimlerine kar~~mam~~ lar, sadece kendilerine sad~ k
birtak~m ki~ilerin tiran olarak bu ~ehirlerin ba~~ na geçmelerini sa~lam~~lard~r. Pers kral~~Kserkses, Yunanistan üzerine yürüdü~ü s~ rada Pamphylial~lar
Perslere 30 gemiyle yard~m ettiler. M.Ö. 467 veya 466'da Yunanl~~Kimon,
Köprüçay (Eurymedon) a~z~nda demirlemi~~olan Pers donanmas~ n~~ ani bir
bask~ nla büyük bir yenilgiye u~ratt~ . Bundan sonra Atina'n~ n ba~kanl~~~~alt~nda kurulan Attik - Delos Deniz birli~ine Aspendus ~ehri de girdi. ~ehir
M.Ö. 441'de Pers satrap~~Tissaphernes'in kumandas~ ndaki bir donanma üssü
olarak bilinir. M.Ö. 334 veya 333 k~~~nda Büyük ~skender, Lykia bölgesi üzerinden Pamphylia'ya geldi; Aspendus, Perge ve Side ~ehirlerini ele geçirerek
bölge üstündeki hakimiyetini güçlendirdi. Arrianus'un bildirdi~ine göre, ~s-
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kender, Lykia ve Pamphylia bölgelerinin ba~~na satrap olarak Nearkhos'u tayin etti. M.Ö. 323'te bölge, Makedonyal~~Antigonos'un eline geçti. 301'de
Antigonos'un ölümünden sonra bölge, Makedonya Kral~~Kassandros'un karde~i Pleistarkhos'un hakimiyeti alt~na girmi~tir. M.Ö. 301 - 299 seneleri aras~nda yaln~z iki sene devam etmi~~olan bu krall~~~n merkezi Kilikia olup, Lykia'da bu krall~~~n egemenli~inde kalm~~t~r. Pleistarkhos Makedonya'da karde~i Kassandros ile Demetrios Poliorketes aras~nda ba~layan taht kavgas~nda
karde~ine yard~m etmek için Makedonya'ya gitmi~~ve bir daha geri dönmemi~tir. K~sa ömürlü olan bu devletin ortadan kalkmas~~üzerine bölge bazen
M~s~rl~~Ptolemaioslar~n, bazen de Suriye'deki Seleukos Krall~~~'n~n eline
geçti. Bu kar~~~k durumdan yararlanan baz~~~ehirler, zaman zaman ba~~ms~zl~klar~n~~ilan ettiler. Suriye Krall~~~'n~n Küçük Asya Valisi oldu~u s~rada ba~~ms~zl~~~n~~ilan eden Akhaios, Pamphylia'n~n da büyük bir k~sm~n~~ele geçirdi. Fakat büyük Antiochus'un M.Ö. 214 y~l~nda Akhaios'u yenilgiye u~ratmas~~üzerine bölge tekrar Suriye krall~~~na kat~ld~. M.Ö. 188'deki Apamea
Ban~~'ndan sonra bölge Bergama Krall~~~'na b~rak~ld~. Bergama Krall~~~'n~n
vasiyet yoluyla Roma'ya geçmesi ve Asia eyaletinin kurulmas~~üzerine (M.Ö.
133) Pamphylia'n~n yeni durumu, kaynaklarda belirtilmez. Bölgenin, bu s~rada ba~~ms~z oldu~u san~l~yor. M.Ö. 102 y~l~nda Anadolu'nun güneyinde
Kilikia ismi ile bir eyalet kurulduktan sonra Pamphylia'da bu eyalete ba~land~. Korsanlara kar~~~yapt~klar~~mücadelede Romal~lar bu k~y~lar~~üs olarak
kulland~lar. Pontus kral~~Mithridates VI, Eupator M.Ö. 88 y~l~nda bütün
Anadolu'yu ele geçirdi~i s~rada bu bölgeye de geldi. M.Ö. 36'da Roma ~mparatorlu~u'nun do~u k~sm~na hakim olan Antonius, bölgeyi Galatia kral~~
Amyntas'a verdi. Bu durum M.Ö. 25 y~l~na kadar devam etti. Bu tarihten
sonra Amyntas'~n krall~~~, Augustus taraf~ndan Galatia ad~n~~ta~~yan bir eyalet
haline getirildi. Pamphylia ise ya Asia eyaletinin bir parças~~oldu veya ayr~~bir
eyalet haline getirildi. Imparator Cladius zaman~nda bölge Lykia ile birle~tirilerek bir "çift eyalet" yap~ld~~(M.S. 43). Sonra bir süre için Galatia'ya ba~land~. Roma imparatorluk dev~inde, özellikle II. ve III. yüzy~llarda Pamphylia, öteki Anadolu bölgeleri gibi büyük bir geli~me gösterdi. ~ehirler büyüdü
ve zenginle~ti. Kal~nt~lar~~bugün de ilgi çekici olan an~tsal binalar ve amtlarla
süslendi. M.S. 315 y~llar~nda bölgenin Lykia'dan ayr~ld~~~~ve ayr~~bir eyalet
oldu~u anla~~l~yor. Pamphylia'da M.S. 4. yüzy~ldan itibaren H~ristiyanl~k yay~lmaya ba~lad~~ve 5. yüzy~lda iyice yerle~ti. 5. yüzy~l~n ortalar~nda bölge, merkezleri Side ve Perge olmak üzere iki lusma ayr~ld~. Fakat bu bölünme, idari
olmaktan çok kilise te~Idlâuyla ilgiliydi. Pamphylia, 5. ve 6. yüzy~llarda önemli

42

MELIH ARSLAN

bir Bizans eyaletiydi. Fakat 7. yüzy~ldan itibaren Araplar~ n, donanmalanyla
Anadolu'nun güney k~y~lar~ n~~yak~p y~ kmaya ba~lamalar~~ üzerine bölge bir
sava~~alan~~haline geldi ve bu olaylardan çok etkilendi. Bu ak~nlara kar~~~koyabilmek üzere Bizansl~ lar bölgede bir thema (askeri eyalet biçimi) kurdular
ve buraya Kibyraioton thema (Kibyra thema's~ ) ad~~verildi. M.S. 11. yüzy~ldan
itibaren bölge Selçuklular ile Bizansl~lar aras~nda bir mücadele konusu oldu.
1207'den itibaren Konya sultan~~ G~yaseddin Keyhüsrev I taraf~ndan i~gal
edildi ve Selçuklular~n eline geçti. Konya Selçuklu Devleti'nin y~ k~lmas~ ndan
sonra (1299) Hamido~ullar~n~n ve bunlar~ n bir kolu say~lan Tekeo~ullar~ n~ n
yönetimine geçti, 1391 y~l~nda Murad I zaman~nda da Osmanl~lar tarafindan
al~ nd12.
Side'nin co~rafi konumu ve bugünkü yeri: Strabon'un ünlü yap~ t~~
"Geographika" adl~~ eserinde Pamphylia'y~~ tarif ederken bat~ dan do~uya
do~ru birbiri arkas~ na ele ald~~~~~ehir ve nehirler hakk~ nda verdi~i bilgi o
kadar aç~ kt~r ki, bugünkü Manavgat Çar'n~ n Antik dönemin Melas'~~ oldu~una hiç ~üphe yoktur. Bunun gibi Pamphylia Körfezi'nin do~u bitiminde ve
Manavgat'~ n alt~~kilometre bat~s~ nda bulunan bugün halk~ n "Eski Antalya"
ad~ n~~verdi~i ve üzerinde 90 sene önce Girit'ten gelen göçmenlerin yerle~ mesiyle meydana gelmi~~olan Selimiye Köyü'nün bulundu~u harabeler de
~üphesiz Eskiça~larm Side'sidir. Bunun böyle oldu~unu harabeler içerisinde
bulunmu~~ve içinde "Side" ad~ n~ n geçti~i yaz~ tlar vas~ tas~yla da bilmekteyiz.
Günümüz Selimiye Köyü ise art~ k köy olmaktan ç~km~~~ve Akdeniz'in en
önemli bir turizm beldesi olmu~tur. ~ehir antik dönemdeki parlakl~~~ na tekrar kavu~mu~tur.
Pamphylia Körfezi'nin do~u ucuna dü~en konumu, dalga k~ranlarla güvenli~i sa~lanm~~~iki 'iman~yla ~ehrin önemli ticari bir merkezi ve bu k~rlar~ n
en önemli bir liman~~haline gelmesine neden olmu~tur. Bu alanda Side ilk
defa Attaleia'n~ n (Antalya), Bergama Kral~~ Attalos II (M.Ö. 159 - 138) taraf~ ndan kurulmas~~ sonucunda yeni bir rakiple kar~~ la~m~~ ur. Bu rekabete
ra~men ~ehir, Roma imparatorluk devrine ait bir tak~m belgelerin de göstermi~~oldu~u gibi, ticaret ve ula~t~rma merkezi olmaktaki önemini korumay~~
daima ba~arabilmi~tir3.
2 "Pamphylia" s. 837-838, Meydan Larousse (Paris 1960)-Büyük Lugat ve Ansiklopedi
(~stanbul 1972), Cilt. 9; s. 837-838.
3 S. Atlan, "Sidenin Milattan Önce V. ve IV. Yüzy~ l Sikkeleri Üzerinde Ara~t~ rmalar", TTK,
Ankara 1967, b. IX.
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Side isminin kayna~~~ve kurulu~~öyküsü: "Nar" anlam~na gelen Side ,
grekçe bir kelime olmay~ p eski bir Anadolu diline aittir. Pamphylia dili,
grekçenin bir lehçesi oldu~una göre , Side kelimesinin bu dilden de geldi~i
tam olarak söylenemez. Bu durum, Arrianos'un Side'nin Aeolisli Kymeliler
taraf~ndan kolonize edildi~ine ili~kin söylediklerinden de (I, 26, 4) anla~~lmaktad~r.
Bir yer ad~~ olarak Side ismine yaln~z Pamphylia'da rastlanmaz. Ayn~~
isimli ~ehirler Pontus, Thessalia, Lakonia'da da kar~~m~za ç~ kmaktad~ r . Bundan ba~ka Athena ile Boiotia aras~nda daima kavga konusu olmu~~bulunan
Sidai bölgesi ile Pontus'daki Sidene bölgesi ; Lykia'da Side ve Sidarüs isimli
iki ~ehir daha bulunmaktad~ r. Bu ismin geni~~bir alana yay~lm~~~bulunmas~~
olay~~onun yukar~da belirtti~imiz gibi, Pamphylia dilinden olmad~~~n~~ do~rulad~~~~gibi, bütün bu bölgelere Anadolu ve Yunanistan'~~ kaplayan eski bir kavim vas~ tas~yla sokulmu~~olabilece~ini de mümkün k~lmaktad~ r. Her ne ~ekilde olursa olsun, Side isminin her tarafta nar ile ilgisi vard~r.
Genel olarak kabul edildi~ine göre Pamphylia'daki Side ~ehri Aeolis
bölgesindeki Kyme'den gelen kolonistler taraf~ ndan kurulmu~tur. Birçok antikça~~yazar~~bu olayla ilgilenmi~lerdir. Fakat onlar~ n bu konuda yazm~~~olduklar~~daha çok Side'nin Kymeliler taraf~ ndan kolonize edildi~i anlam~ na
gelmekte , ~ehir ise her halde bu olaydan çok daha eski bir tarihte kurulmu~~
bulunmaktad~ r. Eusebios'a göre bu kurulu~, M.Ö. 1405 senesinde olmu~tur.
Bu tarihi kesin olarak kabul etmesek bile, yazar~ n ya~ad~~~~devirde (M.S.
260/64 - 337/40), Side'nin çok eski bir ~ehir oldu~una ili~kin böyle bir gelene~in varl~~~ n~~göstermesi bak~m~ ndan önemi vard~ r. Her gelene~in arkas~ nda küçük de olsa bir gerçe~in gizlendi~ini kabul edersek, Side'nin Antik
Ça~lar~ n en eski ~ehirlerinden birisi oldu~unu söyleyebiliriz.
Kymeli kolonistlerin Side'ye hangi tarihte geldiklerini kesin olarak bilmiyoruz . Fakat Kymelilerin ~ehrin ilk kurucular~~ olmad~ klar~~ Arrianos'un
yazd~ klar~ ndan (Anab. I, 26,4) anla~~ lmaktad~ r. Oradaki efsane, her halde
pek kolayca anla~~lamayan bir konuyu aç~ klamak gayesiyle uydurulmu~~olsa
gerekdr. Side'lilerin ne Yunanca, ne Pamphylia ve ne de Pisidia dilinde konu~may~ p kendilerine özgü bir dilleri oldu~u, ancak yerle~ik bir inanca göre
bu yöre sakinlerinin Kyme'den geldikleri kabul görmekle beraber, Side'ye
yeni gelen bu kolonistlerin say~s~ n~ n çok az oldu~u ve kendilerinden önce
Side'de ya~ayan yerli bir halk~ n bulundu~u bilinmektedir. Kolonistler say~ ca
yerli halktan daha az say~dad~rlar. Yeni gelenler bir zaman sonra yerli halk ile
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kayna~m~~lar ve sonunda kendi dillerini de unutmu~lard~ r. Buna göre Side
dilinin, Kymelilerin buraya gelmelerinden önce var olmas~~gerekmektedir 4.
Çünkü Side kaz~lar~nda yeni bulunmu~~bilinguis (Yunanca ve Sidece çift
dilli) yaz~ tlar~n yard~m~~ile k~smen okunmu~~olan Side yaz~s~~ da bunu ispat
etmektedir. Son olarak 1964 y~l~nda Side'de do~u ~ehir kap~s~~yak~ n~nda bulunan ve sadece Side yaz~s~yla yaz~lm~~~uzunca bir yaz~t~n 5 varl~~~~da bize Side'nin kurulu~unun bir Yunan ~ehri olmay~p, eski Anadolu ~ehirlerinden biri
oldu~unu ve ancak Hellenistik devirde Yunanca'y~~ve Helen devlet ~ekil ve
düzenlerini kabul ederek Helenle~ti~ini ve Roma döneminde ise art~ k eski
Side dilini terk ederek Yunanca'y~~kullanmaya ba~lad~klar~n~~göstermektedir.
Side darphanesi (Antalya - Manavgat - Selimiye Köyü) : Antik kent Melas
(Manavgat) Irma~~'mn denize döküldü~ü yerin birkaç mil bat~s~nda kurulmu~tur. Kentin sembolü nard~ r. Side kelimesinin anlam~~ da Grekçe nar demektir. Nümizmatikte bu tür sikkelere "konu~an sikke"denilmektedir.
Pamphylia kentleri aras~nda Side ve Aspendus en erken sikke basm~~~olan
kentlerdendir. Kentin M.Ö. 5. yüzy~ldaki ilk staterlerinin ön yüzünde nar,
arka yüzünde ise quadratum incusum (kare çukur) içinde bazen tek, bazen
çift yunus bal~~~~vard~r. M.Ö. 4. yüzy~ldaki staterlerinde ön yüzde ayakta duran Athena, arka yüzde ise bir suna~~n önünde ç~plak, bazen de k~sa chiton
giymi~~halde Apollon betimlenmi~tir. ~ehrin 5. yüzy~ldan 2. yüzy~la kadar
olan sikkeleri Pers standard~ndad~ r. Bu ilk dönem sikke yaz~dan anla~~lmaz
bir dil olup, t~pk~~Aspendus'ta oldu~u gibi yerli Pamphylia lehçesinde yaz~lm~~t~r. ~ehir M.Ö. 190 - 36 y~llar~~ aras~ nda Attika standard~nda tüm Do~u
Akdeniz ticaretinde en makbul para olan tetradrahmilerini basm~~t~ r. Bu
me~hur sikkenin ön yüzünde korint migferli Athena ba~~~sa~a, arka yüzde
sola yürüyen, çelenk ve palmiye dal~~ta~~yan Nike yer almaktad~r. Sol bo~lukta
daima nar ve de~i~en magistrat (yetkili memur) isimleri bulunur. Strabon,
Side'nin
Kyme'den gelen kolonistlerce kuruldu~unu söylemektedir.
Arrianus'a göre ise, Kyme'den gelen Grekli kolonistler ve yerli halk kar~~~ p
anla~~lmaz bir dil konu~maya ba~lam~~lard~r. Ama bu dil Roma ça~~nda yok
olmu~tur. Bu yüzden kentin klasik ve erken Hellenistik sikkeleri bu dil ile yaz~lm~~ken geç Hellenistik ve Roma devri darplar~nda bu dil görülmez. Hel4 S. Altan, "Sidenin Milattan Önce V. ve IV. Yüzy~l Sikkeleri Üzerinde Ara~t~rmalar",
Ankara 1967, s. X.
5 Söz konusu kitabe ve Side yaz~s~~için bkz. M. Darga, "Side Dili ile Yaz~s~~Hakk~nda Notlar
ve Side Do~u ~ehir Kap~s~nda Bulunan Yaz~t", Belleten XXXI (1967), s. 49-66.
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lenistik dönemde Küçük Asya'n~ n güney k~plar~ndaki en önemli darphanelerinden biri olan Side, Roma ça~~ nda bu özelli~ini yava~~yava~~kaybettiyse
de, kentin Roma devri sikkeleri Pamphylia kentleri içinde en zengin çe~ide
sahipti. Roma imparatorluk sikkeleri Tiberius'tan (M.S. 14-37) Aurelianus'a
(M.S. 270-275) kadar bas~ m~n~~ sürdürmü~tür6.
Side tetradrahmilerindeki ve definemizdeki kontrmarldarm ardamlarr
Di~er Side tetradrahmi definelerinde oldu~u gibi, Ye~ilova-Çeltek Definesi'ni
de ilginç k~lan baz~~sikkeler üzerindeki kontrmarklard~ r7. Kontrmarklar sikkeler üzerine genellikle devlet taraf~ndan yapur~lmaktad~ r. Zaman içerisinde
bir sikkeye yeni ve enflasyona göre daha yüksek bir de~er verilebilir. Yabanc~~
bir devlet kontrmark yoluyla, di~er bir yabanc~~devletin sikkesinin de~erini
belirler. Bizim definemizde tümü ön yüze vurulmu~~6 adet kontrmarkh sikke
bulunmaktad~ r. Alt~~kontrmark'tan dört ayr~~ ~ehrin isim k~saltmas~m okuyabilmekteyiz. Yaln~z bunlardan katalo~umuzun 21 nolu sikkesi üzerindeki
kontrmark içerisindeki H harfine benzer. Harfin hangi ~ehri sembolize etti~i
~imdilik anla~~lmam~~ur. 22 nolu sikkedeki kontrmarkta yer alan iki harfin
E(I) (?) olarak okuyabildi~imizi belirttikten sonra bu sikkenin yüzeyinin biraz
kirli olmas~~ nedeniyle bu harfleri tam olarak te~his edememi~~olabilece~imizi
de dü~ünmek istiyoruz. E~er bu iki harf Ecl) olarak okunursa bu isim k~saltmas~ n~ n Ephesus (?) ~ehri olabilece~ini var say~yoruz. Çünkü bu ~ehir Pergamon standartmda kistophor sikkesi basurm~~t~ r. Ayr~ca 15 nolu sikkedeki
konu-mark'~ n üç harfinden ortadaki Y harfi kesin, sonraki harfi ise N olarak
biraz okunabilmektedir. Bu nedenle 15 nolu sikkedeki bu harflerin MYN =
Synnada olabilece~ini dü~ünüyoruz. Çünkü Phrygia'daki Synnada ~ehri kistophorik sikke basm~~t~r.
Bazen bir sikke üzerinde iki kontrmark oldu~u görülebilmektedir. Side
tetradrahmilerinin en geç grubunu olu~turan , KAE - YX = Kleucharesli hiçbir sikke üzerinde kontrmark'a rastlanmam~~t~ r. Bu durum gösteriyor ki,
Side tetradrahmileri üzerine kontrmarklar M.Ö. 2. yüzy~ l~n ilk çeyre~inde
yap~lm~~lard~ r. Ço~unlukla 5 mm.'den daha büyük olmayan kontrmark içindeki yaz~~ ve tasvirlerin hangi kente ait olduklar~~ tan~mlanabilmektedir. Ge6 Barclay V. Head, "Historia Numorum A Manual of Greek Numismatics", London 1963
(Repr. Spink and Son Ltd.), s. 703-704
7 Kontrmarklar hakk~ nda geni~~bilgi için bkz. G. Le Rider, "Contremarques et surfrappes
dans FAntiquit grecques", Numismatique Antique. Problemes et m.thodes, Nancy-Louvain
1975, s. 27-45.
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nellikle, kentin veya krall~~~ n armas~~veya isminin ba~~harfleri kontrmark
resmi olarak kullan~lmaktad~ r. E~er bu i~aretler okunabiliyorsa, bu sikkenin
ikinci kez hangi ~ehir ve krall~~~ n paras~~olarak kullan~ld~~~~saptanabilmektedir.
Bir ~ehrin sikkeleri üzerindeki çok çe~idi devletlere ait kontrmarklar sayesinde, sikkeyi basan ve kontrmarklayan ~ehirlerin birbirleri ile aras~ ndaki
ekonomi ve ticaret tarihi ile ilgili önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Örne~in, bizim definemizdeki kontrmarklar sayesinde Apameia, Pergamon,
Sardes ~ehirlerini belirleyebiliyoruz. ~ki sikkenin de Ephesus (?) ve Synnada
(?) ~ehirleri oldu~unu var say~yoruz. 21 nolu sikke'deki H ~eklindeki harfin
ise, hangi ~ehri i~aret etti~ini belirleyemiyoruz.
Kontrmarklar içinde birçok simge, yaz~~ ve arma bulunur. Bunlardan en
erken tarihli olan~~Bergama Krall~~~ 'n~ n krall~k armas~~olan ve bizim definemizde örnekleri görülen "k~l~f~~ içinde yay" yani "sadak" oland~ r. Bu konumark'~ n yan~ nda daima bat~~Anadolu kentlerinin isimlerinin ba~~harfierinin
k~salunalar~~olan harfler yer almaktad~ r. ~kinci büyük grup ise, Ç~ pal~~ kontrmarklard~r. Bu simge M.Ö. 306 - 63 y~llar~~ aras~nda Suriye, Mezopotamya,
Anadolu'nun ve ~ran'~ n bir k~sm~ nda hüküm süren Seleukoslar hanedanl~~~ n~n armas~d~ r. M.Ö. 3. y.y. ait Seleukos sikkelerinin üzerinde ç~ pa'ya s~ kça
rastlanmaktad~ r. M.Ö. 2. yüzy~ lda Suriye bölgesinde ele geçen çok say~ daki
sikke üzerinde, kontrmark olarak ç~ pa görülmektedir. Bu kontrmarkl~~sikkelerin tamam~~Anadolu ve Suriye bölgelerinde bas~lm~~~olan sikkelerdir. Side
sikkeleri üzerinde ençok görülen ve üçüncü s~ ray~~alan kontrmark'~~ ~ua taçl~~
erkek ba~~~(Helios) olu~turmaktad~ r. Suriye ve Mezopotamya bölgesinde say~ s~z yerel do~ulu dinler ile kayna~m~~~olan grek güne~~tanr~s~~"Helios" simgeli
kontrmakl~~ Side tetradrahmileri büyük olas~l~ kla Seleukeia Pieria'daki Gabala ve Tigris'teki Seleukeia ad Tigris kentlerinde kontrmarklanm~~ur. Bu üç
büyük grubun ha:icinde seyrek olarak bat~~Anadolu bölge veya kentlerinin
simge ve isim k~saltmalar~ na rastlan~ r. Aslan, ar~ , sinek, kartal ve Likyal~~
Apollon'un simgesi lir seyrek rastlanan örneklerdir.
Frans~ z nümizmat Henri Seyrig, bu kontrmarklar~ n yap~ld~~~~zaman~ , kesin tarihlenebilmi~~definelerden hareketle bize bildirmektedir. Seyrig'e göre
M.Ö. 170 y~l~ ndan sonra gömülen defineler, Seleukos kontrmarkl~~sikkeler
bulundurmakta (ç~ pa ve Helios), ancak daha erken gömülenlerde ç~ pal~~ ve
Helioslu kontrmarklar yoktur. Helioslu kontrmarklar~ n ç~ pal~ lardan birkaç
sene sonraki tarihten olmas~~ gerekmektedirs.
8 W. Leschhorn, "Ein Schatzfund sidetischer Münzen, SIDE (P.R. Franke ve arkada~lar~ .),
Saarbrücken, 1988, s. 23-42.
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Bizim definemizdeki Bergama Krall~~~ 'n~ n armas~~olan sadakl~~ kontrmarklar nümizmatik literatür'de kistophorik kontrmarklar olarak tan~nmaktad~r. Kistophorik kontrmarklar konusuna de~inmeden önce bugüne kadar
Side tetradrahmileri bulunan yerlerin ve Side tetradrahmileri üzerindeki
kontrmarklann da~~l~m~ n~~gösterir iki listeyi a~a~~ya sunmaktarz.
Side tetradrahmilerinin bulundu~u defineler:
Bat~~Anadolu (Asia Minor) - Buluntu yeri tam bilinmeyen 4 definede var.
Pergamon - Mysia.
Sardes - Lydia.
Mektepini - Phrygia.
Ayazin - Phrygia.
Konya - Lykaonia.
Attaleia (Antalya Müzesi'nde 85 ve 15 adet iki adet define) - Pamphylia
Side - Pamphylia.
Isinda (Korkuteli - Karakurt Definesi. Antalya Müzesi'nde ve 269 adet) Pisidia .
Ye~ilova - Çeltek Definesi - bat~~Pisidia, güney do~u Phrygia ve Kibyratis
s~n~r~.
Antiocheia - Seleukeia ad Pieria.
Diyarbak~ r - Do~u Anadolu.
Kosseir - Syria.
Aleppo - Syria.
Latakia - Syria.
Laodikeia - Syria.
Ma'arret en Numan - Syria.
Khan Sheikhun - Syria.
Syria'da bulundu~u yer bilinmeyen iki ayr~~definede.
Tel Kotchek - Mesopotamia.
Babylon - Babylonia.
Susa - Iran.
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Kontr~narldi Side tetradrahmilerinin bulundu~u bölgeler ve kentler:
Adramytteion-Mysia; Sala-Lydia; Antiphellos-Lykia;
Kyzikus-Mysia; Sardes-Lydia; Phaselis -Lykia;
Parium-Mysia; Stratonikeia -Lydia; Telmessos-Lykia;
Pergamon-Mysia; Apameia-Phrygia; Ye~ ilova Çeltek Definesi-Pisidia;
Ephesus-Ionia; Laodikeia-Phrygia; Antiocheia - Seleukeia ad Pieria;
Priene-Ionia; Cibyra-Phrygia; Gabala - Seleukeia ad Pieria;
Miletus-Ionia; Synnada-Phrygia; Seleukeia ad Tigris - Babylonia.
Histophorik kontrmarkh Side tetradrahmileri9: Kistophorlar, M.Ö. 2.
yüzy~l~n 1. yar~s~nda Bergama Kral~~Attaloslar taraf~ndan lu-all~ klar~~için bast~ r~lm~~t~ r. Burada konu, Side tetradrahmilerinden daha hafif 12.60 gr. a~~rl~ ~~ndaki ve Attika A~~ rl~ k Sistemine dahil olmayan tetradrahmilerdir. Pergamon kral~~Eumenes II (M.Ö. 197-167), kistophorik bas~m~~yürürlü~e sokmas~yla, krall~~~nda kapal~~bir sikke sistemi yaratm~~~oldu. Kistophor'un resmi
de~eri Attika tetradrahmisine e~de~erde olup, ancak a~~rl~~~~yakla~~ k % 25
daha azd~. Bu kesinti ile kraliyet kasas~na büyük bir kazanç sa~lan~yordu. O
zamanlar bat~~Anadolu'nun büyük bir k~sm~n~~kapsayan Pergamon Krall~~~~'ndaki sikke reformu, bas~m atölyelerinde bu yeni sikkenin büyük miktarlarda bas~lmas~na yeterli olamad~. Bu nedenle k~sa bir süre için yabanc~~sikkelere izin verilmi~tir. Bunlar resmi bir ~ekilde kontrmarklanm~~lard~ r. Kistophorik kontrmarklar resmi makamlarca yabanc~~sikkeler üzerine uygulanm~~ t~ r'''. Çünkü bask~~ i~lemi teorik olarak ayn~d~r. Kontrmark'~n motifi genellikle
ön yüz resmine uygulanmaktad~ r. Yuvarlak kontrmark çukuru içine ilgili ~ehrin ba~~harfleri ile k~l~f~~içerisinde yay (sadak) resmi bas~lmaktayd~ . Definemizde 6 adet kistophorik kontrmark ve 6 ~ehir ismi bulunmaktad~ r. Katalo~umuzun 12 nolu sikkesi üzerindeki kontrmark içinde Yunanca AFIA yaz~~s~ ndan = Apameia - Phrygia, 15 nolu sikkesinde [Z]YN = Synnada - Phrygia
(?) 17 nolu sikkenin HEP = Pergamon - Mysia, 33 nolu sikkenin CAP = Sardes
- Lydia, 21 nolu sikkenin H(?) = ? ve 22 nolu sikkenin de Ecl) (?) = Ephesus -

9 Kistophorik kontrmarkh sikkeler hakk~ nda genel bilgi için Bkz. Robert Bauslaugh,
"Cistophoric countermarks and the monetary system of Eumenes II" NC 150 (1990), s. 39-65 [Pl.
4-61.
I° W. Leschhorn, ayn~~eser, s. 39
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Ionia (?) olarak kontrmarkland~~~n~~ö~reniyoruz. Bu ~ehirlerin tümü, kendi
kistophor sildcelerini basm~~~olan Pergamon kentleridir. Apameia, Pergamon
ve Sardes gibi 3 ~ehri çok iyi bir ~ekilde te~his edebiliyoruz. Ancak, 15 ve 22
nolu kontrmarklar~ n baz~~harfleri iyi anla~~lm~yor olsa da bunlar~n ~imdilik
Synnada ve Ephesus olarak tan~mlanmas~ n~~öneriyoruz. Fakat 21 nolu sikke
üzerindeki kontrmark içindeki çarp~k H harfine benzer olan~n ise, hangi
~ehir oldu~una ~imdilik karar verememekle beraber bunun ZAAH ~eklinde
bilinen Sale-Lydia ~ehrine ait kontrmark'a olabilece~ini dü~ünüyoruz".
Side Nümizmati~i'nin ve Antik Kistophor bas~mlar~n~n tarihlendirilmesine ili~kin önemli baz~~sorunlar, bizimkine benzer kistophorik kontrmarkl~~
definelerin daha çok bulunmas~yla ve yay~nlanmas~yla çözülebilecektir. Yani
Kistophorlarm bas~m~~ile ilgili olarak, uzun bir zaman ba~lang~ç tarihi olarak
M.Ö. 188 y~l~~ dü~ünülmü~~ise de, kistophorlar~n bas~m~~için M.Ö. 166 ba~lang~ç tarihi kabul görmektedir12. Geç olan bu tarih s~ kça taru~~lmaktad~ r.
Ancak böyle oldu~u kan~ tlanm~~~de~ildir. Para politikas~ndaki bu kesin reorganizasyon ancak sava~~zamanlannda uygulanmaktad~ r. Bizim Side sikkelerinin üzerindeki kontrmarklar kesin olarak tarihlenebilirse, o zaman kistophorlar~n bas~mlar~n~n ba~lang~ç tarihleri de s~n~ rlanm~~~olacakt~ r. Daha a~~r
olan Side tetradrahmileri üzerine yap~lan kontrmark i~lemi, reformdan sonraki ilk aylar veya y~llar~~akla getirmektedir. Yoksa reform amac~na ula~mam~~~
olmaktad~r". Definemiz , Alman meslekta~~m~z Leschhorn'un Side gümü~~
sikkeleri üzerine yapm~~~oldu~u tasnife göre, Side'nin M.Ö. 205 ile 190 y~llar~~
aras~ ndaki bas~mlar~n~~kapsamaktad~ r. Definemizde 188 y~l~ndan sonra bas~lmaya ba~lanm~~~olan hiçbir Kleuchares tipli sikke bulunmamaktad~ r. 188
y~l~~sonras~ na tarihlenen en erken tarihli I. grup Kleuchares'in hiçbir sikkesinde bugüne kadar kistophorik kontrmark'a rastlanmam~~t~r. Bu durum,
kistophor kontrmarklar~ n definelerdeki di~er tüm kontrmarklardan daha
erken oldu~unu göstermektedir. Yani kistophor kontrmarklar daha Kleuchares sikkeleri bas~lmam~~~iken veya en az~ ndan tedavülde de~ilken yap~lm~~lard~r. Bu saptama ~u inceleme ile desteklenmektedir. Baz~, birden fazla kontrmarkl~~sikkelerde, kistophorik kontrmark~ n üzerine ç~ pal~~konu-mark ve
Antiphellos kentinin 166 tarihli damgas~~vurulmu~tur. Ç~ pal~~kontrmark'~n

11 Bk.z.SALH için R. Bauslaugh, "Cistophoric Countermarks" NC 1990, s. 45, (Pl. 6.1).
12 F.S. Kleiner-S. Noe, "The Early Cistophoric Coinage", The American Numismatic
Society, New York 1977, s. 18
13 W. Leschhorn, ayn~~eser, s. 40
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Seleukos Kral~~Antiochos IV'ün M.Ö. 173 - 171 aras~nda yapm~~~oldu~u bir
dizi para reformu ile birlikte Side sikkelerini de ç~pah kontrmark ile damgalanu~~oldu~u bilinmektedir. Bu durum kistophorik kontrmark üzerine gpal~~
kontrmark'~n vurulmu~~olmas~~nedeniyle, kistophorik kontrmarklarm ç~pal~~
kontn~aarklardan birkaç y~l önce vurulmu~~olabilece~i tezini kuwedendirmektedir. Bu nedenle kistophor sikkeleri M.Ö. 166 y~l~nda de~il de, M.Ö.
173 y~l~ndan önce bas~lmaya ba~lanm~~~olmal~d~r". Otto Morkholm'un tahminine göre; bunlar 179 ile 172 aras~nda ilk kez bas~lm~~~olmahlar. Henri
Seyrig ise kistophorik kontrmarklann ilk kez 188 y~l~nda ve gpal~~kontrmarklar~n ise, 171 y~l~nda bas~lm~~~olabilece~ini söylemektedir. Morkholm" ise,
Seyrig'ten en az 10 y~l geç tarih vermektedir.
Yukar~da Side tetradrahmilerinin ne kadar geni~~alanlarda tedavülde oldu~unu gösterir bir liste vermi~tik. Bu sikkeler, zaman zaman Suriye ve güney Anadolu'da dola~m~~lard~ r. Bu yaln~z ba~~na Side'nin ticari ili~kilerine
ba~lanabilir mi? Elbette. Çünkü, Side tüm Ege'de Suriye'den M~s~r'a ticari
ili~kileri olan önemli bir liman kentiydi. Köle ticareti d~~~nda tüm g~da maddeleri ve lüks tüketim malzemelerinin de Side Liman~'nda paketlendi~ini
bilmekteyiz. Bu mallar için, yurtd~~~ nda genellikle Side tetradral~misi ile
ödeme yap~l~rd~. Mallar~n büyük bir k~sm~~Pamphylia'da kalmay~p, sat~lmaya
devam ederdi. Bunlar için ödenen paralar da Side'ye akard~. Yabanc~~paralann eritilip yeniden Side sikkeleri olarak bas~lmas~ n~~~ehrin yasa ile gerçekle~tirdi~ini söyleyenlerin dü~üncesine biz de kat~l~yoruz. Aksi takdirde, bu büyük gümü~~miktar~~ba~ka türlü aç~ klanamaz. Henri Seyrig'in de tahmin etti~i
gibi, biz de, Side'de bir para endüstrisinin varl~~~ n~~ve sikke ihracaau ile kâr
amaçland~~~n~~tahmin etmekteyiz.
Definemizdeki sikkelerin grupland~nlmas~~ve tarihlendirilmesi için, de~erli Alman meslekta~~m~z Dr. Wolfgang Leschhorn'un yapm~~~oldu~u liste
referans al~nm~~t~r". Say~n Leschhorn bu listeyi tüm dünya nümizmatik kabinelerindeki 3.000 Side sikkesini inceledikten sonra olu~turmu~tur. $u anda
Side'nin gümü~~sikkeleri üzerine haz~rlam~~~oldu~u bir kitab~n~n basluda oldu~undan da burada söz etmek isterim. Aynca, yeri gelmi~~iken benim ba~14 W.

Leschhorn, ayn~~eser, s. 40
Morkholm, "Some Reflections on the Production and Use of Coinage in Ancient
Greece, Historia 31, (1982), s. 290-305.
16 Hellenistik Side gümü~~sikkelerinin tasnif ve tariblendirilmesi için bkz. W. Leschhorn,
"Die helienistische Silberprag~~ng von Side", Saarbrücken 1997(?).
15 O.
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kanl~~~ mda 1997 y~l~ nda "Antalya Müzesi'ndeki Pamphylia Sikke Defineleri"
üzerinde bir çal~~may~~ yapm~~~oldu~umuzu ve buna ili~kin ~ngilizce ve
Türkçe iki kitab~m~z~n 1998 y~l~~ortalar~ nda yay~ nlanm~~~olaca~~ n~~duyurmak
isterim. Bu kitab~m~z içerisinde, Antalya Müzesi'nde bulunan 4 adet Side definesi de yeralmaktad~ r. Bu definelerden biri 38 adet olup, Side'nin M.Ö. 4.
yüzy~l süresinde ençok kullan~ lan gümü~~staterleridir. Ön yüzde Athena
ayakta sola ve arka yüzde Apollon Sidetes ayakta sola, de~i~en atribüleri ve
~ehrin sembolü nar betimlemesi olan bu define içerisinde ~imdiye kadar bilinmeyen yeni tipler bulunmaktad~ r. Di~er 3 Side definesi bizim bu definenin geç tarihli benzerleridir. Antalya Müzesi'ndeki bu üç define, M.Ö. 155 36 y~ llar~~ aras~ nda bas~lan 2. grup Kleucharesli sikkelerden olu~maktad~ r.
Ayn~~zamanda onlar üzerinde kontrmarklar da yoktur. Side tetradrahmi defineleri üzerine gerçekle~tirmi~~oldu~umuz bu yay~ nlar~ m~zda daima Sn.
Leschhorn'un listesi ve onun daha önceki çal~~malar~~ taraf~m~zdan referans
al~ nm~~t~r. Alman meslekta~~m~z~n bize göndermi~~oldu~u Side'nin hellenistik gümü~~bas~mlar~~üzerine tarihlendirme ve yeni grupland~ rma listesi için
kendisine sonsuz te~ekkür ederim.
Hellenistik Side tetradrahmileri kronoloji ve gn~pland~rma listesi • :
M.Ö. 205 - 200
1. Mo
9.

Ae
Ii>
(y~ld~r~m demeti)
(y~ld~r~m demeti)
S
LN
Al
AIO
AIOA
i?
(y~ld~r~m demeti)
AP (çelenk,)
AP (mi~fer)
AP

M.Ö. 200 - 190
I:N
1--T
E(
IFH
ZF-H
ZE-H
CT
AE
AE
AEI
AEI - N
AEI-NO
AH
AH-M
A
A-K
XPY

M.Ö. 188 - 175
KA-E
KA-EY
KA-YX (I)
M.Ö.155 -36
KA-YX (II)

• Hellenistik Side gümü~~sikkelerinin tasnif ve tarihlendirilmesi için bk. W. Leschhorn, Die
hellenistische Silberpr4ung von Side (1997).
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Metroloji : Ye~ilova - Çeltek Definesi'ndeld sikkeler içerisinde tespit edilen en dü~ük a~~rl~ k 16.22 gr. (katalog No. 33), en yüksek a~~rl~k ise 17.02
gr.'d~r (katalog No. 24). Definedeki tüm sikkelerin ortalama a~~rl~klar~~ise,
16.71 gr.'d~r. 16.50 gr. olan a~~rl~~~n alt~nda sadece üç adet sikke vard~r (bkz.
kat. No. 15, 17 ve 33). Definedeki hiçbir sikke 16.00 gr. s~n~r~n~n alt~na dü~mez. Bu durum definedeki sikkelerin fazla dola~~mda bulunmad~~~n~~dolay~ s~yla a~~nmam~~~olduklar~n~~ve erken bir tarihte toprak alt~ na girmi~~olduklar~n~~göstermektedir. Bu definede geç tiplerden olan Kleucharesli sikkelerden
hiç bulunmad~~~~için a~~rl~ k ortalamas~~zaten 16.00 gram~n üstünde olmal~~
idi. Alman meslekta~~m Leschhorn Kleucharesin en geç grubunu bar~nd~ran
definelerin ortalama a~~rl~klar~n~n 16.00 gram~ n alt~na dü~mü~~olduklar~n~~
söylemesinel7 ra~men, bizim üzerinde çal~~m~~~oldu~umuz Antalya Müzesi'ndeki 269 adetlik Karakuyu Definesi'nin toplam a~~rl~ klar~~ 16.00 gram~n
üzerindedir. Antalya Müzesi'ndeki üç defineden en erken tarihli Kleucharesli grup Karakuyu Definesi olmaktad~r.
Side definelerinin a~~rl~ klar~mn söylenildi~inin aksine de~i~ebilece~i
üzerine bir durum saptamas~~yapt~ ktan sonra, definemizi Saarbrücken,
Frankfurt ve München Defineleri ile kar~~la~urd~~~m~zda, Ye~ilova - Çeltek
Definesi 16.71 gr. ortalama a~~rl~~~~ile halihaz~rda dünyadaki en yüksek a~~rl~kl~~define olmaktad~r. Dr. Leschhorn M.Ö. 190/188 y~llar~ ndan önce bas~lm~~~olan Side tetradrahmilerinin ~ayet iyi korunmu~~ise, ortalama a~~rl~klar~n~n 16.50 gr. civar~nda olabilece~ini, kötü durumdaki parçalardaki a~~rl~~~n
ise, 2 gr. daha dü~ük olabilece~ini söylemektedir. Saarbrücken Definesi'nin
ortalama a~~rl~~~~15.75 gr. , Frankfurt Definesi'nin 15. 64 gr. ve München
Definesi'nin ise 16.29 gr. d~r.
Kal~p ili~kileri: Defineyi olu~turan 33 adet sikke çok farkl~~kal~ p ve magistrat isimlerinden olu~mu~tur. A~a~~daki katalogta da görülece~i üzere, 12
farkl~~magistrat grubu vard~ r. Bu 12 farkl~~gruptan biri hariç hiçbiri ayn~~kal~ ptan üretilmemi~tir. Bunun böyle olmas~~çok normaldir. Çünkü 12 ayr~~
grup oldu~undan, her grup farkl~~y~lda bas~lm~~ur. 12 ayr~~y~lda bas~ld~~~~için
her bir grup ile di~er grubun kal~ plar~n~n farkl~~ olmas~~ da do~ald~r. Ama
ayn~~gruptaki sikkelerden bir grup hariç (12. grup XPY) çok farkl~~olmas~~
dikkat çekicidir. XPY= Chry... magistrat isimli (12. grup) dört adet sikkeden

17 W. Leschhorn, "Ein Schatzfund sidetischer Münzen-Side Sikke Defineleri", SIDE (P.R.
Franke ve di~er yazarlar), Saarbrücken 1988, s. 31
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iki silckenin ön ve arka yüz kal~plar~~ayn~d~r. Resim levhas~n~n 30 ve 32 numaras~nda görmü~~oldu~unuz ayn~~kal~ptan üretilmi~~bu iki sikkeden 30 nolu
sikkenin bu kal~ b~n ilk darplar~ndan üretilmi~~oldu~unu dü~ünmekteyiz.
~imdiye kadar bulunmu~~olan Side tetradrahmi defineleri içerisinde, Ye~ilova
- Çeltek Definesi'nin en erken tarihli ve en yüksek a~~rl~k ortalamas~na sahip
oldu~unu saptad~k. 33 adetlik bu küçük definemizdeki di~er bir zenginlik
ise, ilk defa burada ortaya ç~ kan yeni bir magistrat ismidir. Üçüncü gruba
dahil etti~imiz bu isim k~saltmas~~ZI-1 olarak çok iyi bir ~ekilde okunmaktad~r.
Yukar~da sunmu~~oldu~umuz Alman meslekta~~m~z~n düzenlemi~~oldu~u
Side Tetradrahmileri Yetkili Memur isim Listesinde ZH k~saltmas~n~n ayn~s~~
bulunmamaktad~r. Ancak MI harfleri aras~nda ve harflerinden biri olup,
yukar~daki listede 14 ve 18 s~ra numaras~ndaki harflerden olu~an isim k~saltmalar~~vard~ r.
Hellenisdk Side sikke defineleri ve definemizin tarihlendirilinesi: Side
tetradrahmileri Anadolu'nun bat~s~ndan ba~layarak güney-do~u Türkiye Akdenizi ile do~u Akdeniz'e k~y~s~~olan memleketlerde ç~ km~~~olan def~neler
içerisinde s~kl~kla bulunmu~tur. Pamphylia bölgesi ve bölgenin kom~usu olan
antik bölgelerde ise tek tek çok say~da bulundu~unu müze koleksiyonlar~ndan bilmekteyiz. Ama sadece gümü~~Side defineleri olarak bugüne kadar çok
az say~da ele geçmi~~oldu~u bilinmektedir. Antik Akdeniz dünyas~n~n en geçerli paras~~olan Side tetradrahmileri define olarak az say~da ele geçti~i ve yeterince yay~nlanmad~~~~için henüz tam olarak s~n~fland~ r~lmas~~ ve tarihlendirmesi iyi bir ~ekilde yap~lamamaktad~ r.
~~te bu nedenle Burdur Müzesi'ne 1995 y~l~nda girmi~~olan bu defineyi
yay~nlayarak hellenistik ça~~Side gümü~~sikkelerinin tarihlendirilmesinde
yeni bir sayfa daha açmak istiyoruz.
Türkiye'de 1980 y~l~ndan sonra hayli çok say~da Side tetradrahmi definesi bulunmu~tur. Ama bunlar~n birço~u yurtd~~~ nda özellikle de Almanya'da ortaya ç~ k~n~~lard~r. Bugün Antalya Müzesi'nde üç ayr~~define bulunmaktad~r. Bu üç define ayn~~monograml~~yani, KAE - YX (= Kleuch...) magistrat
isimlidir. Kleucharesli geç gruptan olan bu defineler üzerinde 1997 y~l~nda
çal~~malar yapt~k ve 1998 y~l~nda "Türkiye'den Sikke Defineleri' isimli bir kitapta bunlar~~yarmlayaca~~m~z~~duyurmu~tuk". San~ r~m bizimle ayn~~tarih18 KLE - YX monograml~~ Side tetradrahmileri hakk~ nda daha geni~~bilgi edinmek
isteyenler, hemen hemen bu yay~ nla ayn~~ tarihte yay~ nlanacak olan kitab~ m~zdan
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lerde, Saarbrücken'den Alman meslekta~~m Dr. W. Leschhorn da uzun zamand~r üzerinde çal~~t~~~ n~~bildi~im Side gümü~~sikkeleri hakk~ndaki kapsaml~~ ara~t~rmalar~ na ili~kin kitab~n~~yak~ nda yarnlayacakur. Gerek bizim
Antalya Müzesi'ndeki çal~~malar~m~z ve gerekse Sn. Leschhorn'un yay~n~~ bu
konudaki baz~~problemlere ~~~ k tutacakur.
1986 y~l~nda Saarland Üniversitesi Eskiça~~Tarihi Enstitüsü Almanya'da
sat~~a ç~km~~~olan 342 adet Side tetradrahmisini bir özel bankan~n yard~m~~ile
sat~n alm~~t~r. 1987 y~l~~ocak ay~nda ise ayn~~definenin parças~~oldu~u tahmin
edilen 218 sikke daha bulunmu~~olup, define 560 adet olarak tamamlanm~~~
ve 1988 y~l~ nda SIDE isimli bir kitapta yay~ nlanm~~t~r. Yine 1986 y~l~ nda
Frankfurt Üniversitesi Tarihi Bilimler Enstitüsü 127 gümü~~sikkeden olu~an
bir defineyi müzayededen sat~n alm~~t~r. Helmut Schubert taraf~ndan yay~nlanaca~~~duyurulan bu define t~pk~~Saarbrücken Definesi'ndeki erken gruptaki tipler ile bizim Burdur Müzesi'ndeki Ye~ilova - Çeltek Define'sindeki tiplerle ayn~~gözükmektedir. Yine Almanya'da üçüncü bir Side definesi ise, Münih'te özel bir koleksiyonda bulunmaktad~r. Münih Devlet Sikke Müzesi yetkilileri yard~m~yla bu define üzerinde say~ n Leschhorn çal~~malar yapm~~~
olup, sonuçlar~ n~~yeni kitab~ nda yarmlayaca~~n~~umuyoruz. Bizim definemizdeki kontrmarklarla benze~en özel koleksiyondaki bu definede 198 adet
Side gümü~~sikkesi bulunmaktad~r. 1967 y~l~ nda Münih'te bir sikke sat~~~galerisinde sat~lm~~~olan ve foto~raflar~~ Prof.Dr. P.R.Franke'de bulunan 25
adetlik Side definesinde de hiç geç tarihli sikke bulunmamaktad~r°9.
Antalya Müzesi'ndeki üç Kleuchares definesinden en eskisi müzeye 1963
y~l~nda girmi~~olup, halihaz~rda te~hirde topluca sergilenmekte olan 85 adet
Side tetradrahmisidir". 1992 y~l~nda müzeye gelmi~~269 adetlik en büyük
grup 21 olan "Karakur~~Side Definesi" ile 1994 y~l~nda sat~n al~nan 15 adetlik
küçük grup, depoda bulunmaktad~ r. Bunlar içinden en geç tarihlisi te~hirdeki , en erken tarihlisi ise Karakuyu Definesi'dir22.
1980'i takip eden y~llarda bir hayli Side definesi bulunmu~tur. En son
bulunmu~~olan "Ye~ilova - Çeltek Side Definesi" ise, en erken tarihli Side tetyararlanabilirler. BICZ. M. Arslan - C. Lightfoot - C. Tibet, "GREEK COIN HOARDS IN TURKEY
the Antalya Archaeological Museum and in the Cafer S. Oltray Collection'', Ankara 1999.
19 W. Leschhorn, ayn~~eser, s. 24
20 Bl~.z. M. Arslan-C. Lightfoot, "Antik Sikke Defineleri" Ankara, 1999. s. 46-47, no. 245-329.
21 M. Arslan-C. Lightfoot, "Antik Sikke Defineleri" Ankara, 1999. s. 47, no. 330-344.
22 M. Arslan-C. Lightfoot, "Antik Sikke Defineleri" Ankara, 1999. s. 47-48, no. 345-613.
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radrahmilerindendir. Ön yüzdeki Athena ve arka yüzdeki Nike'nin ikonografik aç~dan bu grubun erken örnekleri olduklar~~ belirlenmektedir. Bu duruma göre M.Ö. 205 y~l~ndan sonra darp edilmeye ba~lanm~~~olan Side tetradrahmileri M.Ö. 36 y~l~na kadar bas~mlar~m sürdürmü~lerdir. Bizim definemiz 205 ile 190 tarihleri aras~nda darp edilmi~~olmalar~na kar~~n, sikkelerin birço~unun üzerlerine sonradan vurulmu~~yabanc~~devletlerin kontrmark
i~aretlerinden dolay~~daha bir süre tadavülde kalm~~lard~ r. Bu kontrmarldar
bize göre Apameia Bar~~~ 'ndan sonraki ilk y~llarda vurulmu~lard~r. Kontrmarklar~n vurulmas~yla ikinci kez dola~~ma giren bu definedeki sikkelerin
kondüsyonlar~~son derece iyi durumdad~ r. Bu nedenle definenin, M.Ö. 175 165 y~llar~~ aras~ndaki bir tarihte topra~a gömülmü~~oldu~unu söyleyebiliriz.
Bu tarihlerde definenin topra~a gömüldü~ü yer olan Pisidia - Phrygia s~n~ r~nda ve definenin bas~ld~k"! Pamphylia - Side civar~nda çok fazla sava~lar ve
kar~~~kl~klar vard~.
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BURDUR MÜZES~NDEK~~S~DE TETRADRAHM~~DEF~NES~~
KATALOG
Ö. Y: Definemizdeki sikkelerin hepsinin ön yüzünde, sa~a do~ru bakan ve
ba~~nda mi~-fer olan bir kad~n ba~~~yer almaktad~ r. Bu, Side'de me~hur tap~ na~~~olan sava~ç~~ tanr~ça Athena'd~ r. M.Ö. 5. yüzy~ldan itibaren ~ehrin koruyucu tanr~ças~~olarak Side sikkeleri üzerinde resmedilmi~tir.
A.Y.: Arka yüzlerde ise, üzerinde Grek giyimleri olan chiton ve himation
(manto) giymi~~kanad~~zafer tanr~ças~~Nike bulunmaktad~ r. Nike sola do~ru
ad~m atar vaziyette, yukar~~ kald~rd~~~~sa~~elinde zafer çelengini ve sol eliyle
de mantosunun ete~ini tutmaktad~ r. Side ad~~yerine Nike'nin önündeki sol
bo~luktaki yerde "Side'nin simgesi" olan - Nar -yer almaktad~ r.
M.Ö. 205 - 200
Grup I - Magistrat : A10
Ö.Y. : Athena büstü sa~a.
A.Y. : AIO Nike sola yürüyor, sa~~elinde çelenk ve sol
eliyle mantosunun ete~ini tutuyor, sol bo~lukta Side'nin simgesi nar.
Env. No. 21943 ; A~~rl~k: 16.55 gr. ; Çap: 30 mm. ; Yön: 12h.
Referans: SNG von Aulock, No. 4790 ; SNG France 3, No. 689
(Leschhorn liste No. 7)
1 nolu sikke ile benzer.
Env. No. 21966 ; A~~rl~k: 16.51 gr. ; Çap : 28 mm. ; Yön: 12h.
Referans : SNG von Aulock, 4790 ; SNG France 3, No. 689
Grup II - Magistrat : AIOA
Ö. Y. : Athena büstü sa~a.
A. Y. : AIOA Nike sola yürüyor, çelenk ve mantosunun ete~ini
tutuyor, sl., nar.
Env. No. 21938 ; A~~rl~k: 16.50 gr. ; Çap : 32 mm. ; Yön: 12h.
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Referans: SNG von Aulock, No. 4788-4789 ; SNG France 3, No. 690-693
(Leschhorn liste No. 8)
Env. No. 21939 ; A~~rl~ k: 16.58 gr. ; Çap: 30.5 mm. ; Yön: 12h.
Env. No. 21941 ; A~~rl~ k: 16.80 gr. ; Çap : 30 mm. ; Yön: 12h
Env. No. 21957 ; A~~rl~k: 16.64 gr. ; Çap : 30.5 mm. ; Yön: 12h.
M.Ö. 200 - 190
Grup m - Magistrat : /1-1
Ö. Y. : Athena büstü sa~a.
A.Y. : EH Nike sola yürüyor, çelenk ve mantosunun ete~ini
tutuyor, solda nar.
Env. No. 21942 ; A~~rl~ k: 16.77 gr. ; Çap: 30 mm. ; Yön: 12h.
Referans : Side 1989. Tafel I, No. 19 ve SNG France 3, No.708-712
benzer.
Not. EH magistrat k~saltmas~~ ilk defa bu sikkede görülmektedir.
Grup IV - Magistrat :
Ö. : Korint mi~ferli Athena büstü sa~a.
A.Y. :
Nike sola yürüyor, çelenk ve elbisesinin ete~ini tutuyor,
solda nar.
Env. No. 21944 ; A~~rl~k: 16.76 gr. ; Çap : 29.8 mm. ; Yön: 12h.
Referans: SNG von Aulock, No. 4794 ; SNG Pff's, No. 518 ; SNG
France 3,
No. 715 - 716 ve (Leschhorn liste No. 15)
Grup V - Magistrat : - H
Ö. Y. : Athena büstü sa~a.
A.Y :
- H ., Nike sola yürüyor ve solda nar.
Env. No. 21950 ; A~~rl~ k: 16.77 gr. ; Çap: 29 mm. ; Yön: 12h.
Referans : SNG von Aulock, No. 4793 ; SNG France 3, No. 713
(Leschhorn liste No. 17)
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Grup VI - Magistrat : AE

Ö.Y : Athena büstü sa~a.
A.Y. : AF Nike sola yürüyor, çelenk ve elbisesinin ete~ini tutuyor,
solda nar.
Env. No. 21952 ; A~~rl~k: 16.80 gr. ; Çap : 31 mm. ; Yön: 12h.
Referans : SNG von Aulock, No. 4785 ve SNG France 3, No. 670-673
benzer.
(Leschhorn liste No. 21)
Grup VII - Magistrat : AFI

Ö.Y : Athena büstü sa~a.
A.Y. : AEI Nike sola yürüyor ve solda nar.
Env. No. 21937 ; A~~rl~k: 16.76 gr. ; Çap : 31 mm. ; Yön: 12h.
Referans : SNG von Aulock, No. 4786; Leschhorn, Side 1989.
Tafel I, No. 10 ; SNG France 3, No. 674 - 676 ;
(Leschhorn Listesi S~ra No. 22)
Ö. Y. : Bir önceki gibi; önyüzde Athena'n~n mi~feri üzerinde
kontrmark: k~l~f~~içerisinde yay ve AFIA (= Apameia) yaz~s~~ vard~r.
A.Y : AEI Nike sola yürüyor ve solda nar.
Env. No. 21946 ; A~~rl~ k: 16.80 gr. ; Çap : 29 mm. ; Yön: 12h.
Referans: 11 nolu gibi. Kontrmark için bkz. SNG France 3,
No. 683'ün ön yüzü.
11 nolu sikke gibi.
Env. No. 21954 ; A~~rl~ k: 16.68 gr. ; Çap : 30 mm. ; Yön: 12h.
11 nolu sikke gibi.
Env. No. 21958 ; A~~rl~ k: 16.89 gr. ; Çap: 30 mm. ; Yön: 12h.
Grup VIII - Magistrat: AEI- NO

O.Y. : Kontrmark: [Z]YN (= Synnada) ve k~l~f~~ içerisinde yay (sadak).
A.Y. : AEI - NO ., Nike sola yürüyor ve sol bo~lukta nar.
Env. No. 21935 ; A~~rl~ k: 16.48 gr. ; Çap : 31 mm. ; Yön: 12h.

59

60

MELIH ARSLAN

Referans: SNG von Aulock, No. 4787 ; Leschhom, Side 1989. Tafel I,
No. 11-12
SNG France 3, 677-681. (Leschhom liste No. 24)
15 nolu sikke gibi, fakat kontrmark yok.
Env. No. 21953 ; A~~rl~k: 16.79 gr. ; Çap: 31 mm. ; Yön: 12h.
Ö.Y :Konu-mark: FlEP (= Pergamon) ve lul~fi içerisinde yay.
AY: AEI - NO ., Nike sola yürüyor ve sol bo~lukta nar.
Env. No. 21962 ; A~~rl~k: 16.37 gr. ; Çap: 29.5 mm. ; Yön: 12h.
Referans : SNG von Aulock, No. 4787 ; SGN France 3, No. 677-681.
(Bkz., konu-mark için, SNG von Aulock No. 4789)
16 nolu sikke gibi, kontrrnark yok.
Env. No. 21964 ; A~~rl~k: 16.64 gr. ; Çap : 29 mm. ; Yön: 12h.
Referans: SNG von Aulock, No. 4787 ; SNG France 3, No. 677 - 681.
Grup IX - Magistrat : AH
Ö. Y: Athena büstü sa~a.
A.Y : AH ., Nike sola yürüyor, çelenk ve mantosunun ete~ini
tutuyor, solda nar.
Env. No. 21940 ; A~~rl~k: 16.63 gr. ; Çap: 30 mm. ; Yön: 12h.
Referans : Leschhom, Side 1989. Tafel I, No. 16; SNG France 3,
No. 682 - 683. (Leschhom liste No. 25)
Env. No. 21948 ; A~~rl~k: 16.88 gr. ; Çap : 28.8 mm. ; Yön: 11h.
Önyüzde konu-mark: H (?) ve k~l~f~~içerisinde yay.
Env. No. 21955 ; A~~rl~k: 16.60 gr. ; Çap : 30 mm. ; Yön: 12h.
Önyüzde konu-mark: Es:1) ? (= Ephesus ?) ve lulifi içerisinde yay (sadak).
Env. No. 21956 ; A~~rl~k: 16.89 gr. ; Çap : 30.2 mm. ; Yön: 12h.
Env. No. 21960 ; A~~rl~k: 16.98 gr. ; Çap : 29.7 mm. ; Yön: 12h.

S~DE TETRADRA.HM~~DEF~NES~~

Grup X - Magistrat AH -M
Ö. : Athena büstü sa~a.
A.Y : AH - M ., Nike sola yürüyor ve sol bo~lukta nar.
Env. No. 21947 ; A~~rl~ k: 17.02 gr. ; Çap: 27.5 mm. ; Yön: 12h.
Referans: SNG France 3, No. 684 ; (Leschhorn liste No. 26)
Env. No. 21949 ; A~~rl~ k: 16.89 gr. ; Çap : 29 mm. ; Yön: 12h.
Env. No. 21951 ; A~~rl~ k: 16.82 gr. ; Çap: 32 mm. ; Yön: 12h.
Env. No. 21963 ; A~~rl~ k: 16.84 gr. ; Çap : 29 mm. ; Yön: 12h.
Env. No. 21967 ; A~~rl~ k: 16.51 gr. ; Çap : 28 mm. ; Yön: 12h.
Grup XI - Magistrat A - K
Ö. : Athena büstü sa~a.
A.Y : A - K ., Nike sola yürüyor ve sol bo~lukta nar.
Env. No. 21965 ; A~~rl~ k: 16.73 gr. ; Çap : 29 mm. ; Yön: 12h.
Referans : Leschhorn, Side 1989. Tafel I, No. 7 ; SNG von Aulock, No.
4780
SNG France 3, 660-661. (Leschhorn liste No. 28)
Grup XII - Magistrat : XPY
Ö. : Athena büstü sa~a.
A.Y. : XPY., Nike sola yürüyor ve solda nar.
Env. No. 21936 ; A~~rl~ k: 16.50 gr. ; Çap : 30.7 mm. ; Yön: 12h.
Referans : Leschhorn, Side 1989. Tafel I, No. 20 ; SNG France 3,
No. 702 - 707. (Leschhorn liste no. 29)
Env. No. 21945 ; A~~rl~ k: 16.81 gr. ; Çap: 29 mm. ; Yön: 12h.
Env. No. 21959 ; A~~rl~ k: 16.72 gr. ; Çap : 29.5 mm. ; Yön: 12h.
Ö.Y : Kontrmark: CAP (= Sardes) ve k~l~fi içerisinde yay (sadak).
kontrmark için bkz. SNG France 3, No. 693.
A.Y : XPY Nike sola yürüyor ve solda nar.
Env. No. 21961 ; A~~rl~ k: 16.22 gr. ; Çap : 30 mm. ; Yön: 12h.
Referans: SNG France 3, No. 702 -707 ; (Leschhorn Liste No. 29)
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