~EVKI NEZIHI AYKUT, Türkiye Selçuklu Sikkeleri I, L Mesud'dan L
Keykubad'a kadar (510-616/ 1116-1220), ~stanbul 2000. XXXII + 504 s.
Tarihi paralar üzerinde çal~~ma ve ara~t~ rma yapmak, bu çal~~malar~~yarmlamak oldukça
zor ve pahal~~ bir i~tir. Bu imkânsal~ klar ve zorluklar nedeniyle yurdumuzda Numismatik sahas~nda çal~~ma yapan uzmanlar~n say~s~~oldukça azd~r. Tamtmaya çal~~t~~~m~z eser de bu tür zorluklar~n a~~lmas~~ve büyük bir özveri sonucunda ortaya ç~km~~t~r. Zira Prof. Aykut'un bu eseri haz~rlarken ve yay~mlarken kar~~la~t~~~~zorluklara bizzat ~ahit oldum.
Eser, Nümismatik ilmi, paralar, daha önce yay~mlanan ~slâmi Nümismatik Kataloglar~~ve
çal~~mada takip edilen yol hakk~nda bilgilerin verildi~i Türkçe ve ~ngilizce olarak haz~rlanan Önsöz (IX-XII) ile ba~lar.
Bibliyografya (XXI-XXVIII), Kaynak Eserler, ~ nceleme ve Ara~t~rmalar, Kataloglar ve Sözlükler olmak üzere dört ba~hk alt~nda toplannu~nr.
K~saltmalar (XXIX-XXXID'dan sonra yer alan Giri~~(1-97) bölümünde Selçuklular'~n
Anadolu'ya geli~leri ve I. Alâeddin Keykubâd devrine kadar Türkiye Selçuklular~'run çok özet bir
tarihi verildikten sonra, ~imdiye kadar Türkiye Selçuklu Sikkeleri ile ilgili haz~rlanan k~rkbir katalo~-un talihli yap~lm~~t~ r ki, bunlar: Assemani, Tycsen, Cattaneo, Marsden, Maellero, Fraehnius,
Erdman, Pietraszewski, Köhne, Karabacek, Blau, Lane,Poole, Dorn, Siouffi, ~smail Galib, Lugumina, Markov, Casanova, ~zzet Holu Pa~a, Ahmed Tevhid, Viyana Nümismatik Cemiyeti, Zambaur, Ahmed Ziya, Ostrup, Leuthold, ~brahim Artuk-Cevriye Artuk, Maliye Bakanl~~~, Album,
Mitchiner, Henneq~~in - al-'Ush, Nicol-al-Nabarawy-Bacharach, Hennequin, Broom, King, Erkileto~lu-Güler'in kataloglar~d~r.
Birinci Bölüm (99-129), "Nümismatikle ilgili Tarihi Ara~t~rma" ba~h~~n~~ta~~makta ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin I. Alâeddin Keykubâd devrine kadar olan tarihi anlat~lm~~t~r. Olaylar
Nümismatik ile ilgisi bak~m~ndan ele ahnd~~~ndan Türkiye Selçuklular~'na ait en eski para Sultan
I. Mesud'un paras~~oldu~u için devletin tarihi Sultan I. Mesud'dan itibaren anlat~lm~~ur.
~kinci Bölümde (131-167), "Türkiye Selçuklu Sikkelerinin Özellikleri" ba~l~~~~alt~nda, sikkeler üzerinde bulunan ibareler, tasvirler ve motifler hakk~nda bilgi verilmektedir. Ayr~ca Türkiye
Selçuklu hükümdarlar~~ve meliklerinin sikke kestirttikleri darbhanelerin listesi (141), Türkiye
Selçuklu sikkeleri üzerindeki monogramlar ~ematik olarak verilmi~tir (142-157). Türkiye Selçuklu
sikkeleri üzerindeki unvan, lâkab (~nahlas) ve tevkiler hakk~nda bilgi verilmi~~ve bunlar~n ~ematik
olarak listeleri yap~lm~~t~r (160-162). Türkiye Selçuklu meskükâunda görülen âyetler, duâlar ve
sair ibareler hakk~nda bilgi verilmi~~ve bunlar ~ematik olarak gösterilmi~tir (164-167).
Eserin Üçüncü Bölümü (169-491), "Türkiye Selçuklu Sikkelerinin Ak~rhklar~~ve Ayarlar~"
konusuna ayr~lm~~ur. Burada Türkiye Selçuklu hükümdarlarma ait paralar~n standart vezinlerine göre farkl~l~klar~~tablolar ile ~ematik olarak verilmi~tir (176-181). Bundan sonra Sultan I. Mesud devrinden Sultan I. Alâeddin Keykubâd devrine kadar gelen hilkümdarlara ait sikkelerin
yer ald~~~~Katalog Bölümü (185-491) 'ünde paralar~n madeni, darb yeri, darb tarihi, ön ve arka
yüzlerinde yer alan yaz~lar~n metin ve tercilmeleri, tasvir ve monogramlar~~ile bunlar~n ön ve arka
yüzlerini gösteren siyah-beyaz foto~raflar~~verilmi~tir.
Eser, ~ ndex bölümü (493-504) ile sona ermektedir.
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Prof. Dr. Nezihi Aykut taraf~ndan haz~ rlanan bu eserin Niimismatik, Tarih, iktisat Tarihi,
Co~rafya gibi alanlarda çal~~ ma yapanlar ba~ta olmak üzere bir çok ara~t~rmaan~ n, koleksiyoncunun ve bu konunun merakhlann~ n faydalanaca~~~bir çal~~ma olaca~~~kanaatindeyim.
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