KÜÇÜK ASYA ~EHIR S~ KKELER~~ÜZERINDE
BÜYÜK ~SKENDER TASV~ RLER~~*
Doç. Dr. SABAHAT ATLAN (~stanbul)
Grek san'at ve edebiyat~n~n mevzular~ m din ve mitolojiden ald~klar~, malüm bir vak~ad~ r. Klâsik ilkça~~mitolojisinde eski kahramanlar~n hayatlar~~ve yapt~ klar~~ i~ler hakk~nda anlat~lanlar bu ça~da
ya~am~~~olan insanlar taraf~ndan o kadar iyi biliniyordu ki, de~i~ik
mevzularda çal~~an san'atkârlar~n eserlerinde gayet k~sa bir ~ekilde
aksettirmeye çal~~t~ klar~~tasvirler, hattâ bunlar~n yaln~z imâ edilmi~~
~ekilleri bile, herkes taraf~ndan hemen kavramyor ve anla~~llyordu.
Bunun gibi, bir san'atkâr tarihi vak~alar~~da tasvir etmekle vazifelendirildi~i zaman, onun bir çok hallerde bunlar~~da mitolojik bir ~ekle
soktu~u görülmü~tür. Büyük ve tarihi bir olay~n, bunu tasvir eden
san'at taraf~ndan bir Mythos haline sokulma ~ekli ve tarz~~ hakk~nda
bize en güzel misali, Büyük iskender'in tarih ve ~ahsiyeti vermektedir.
~skender'in Hindistan'a yapm~~~oldu~u ve adeta efsaneye benzeyen büyük seferi, her devirde insan hayalini pek fazla tahrik etmi~~ve
neticede bu sefer bütün tarihi realitesini kaybederek ~air ve san'atkarlar taraf~ ndan adeta mitolojik bir hâdise vaziyetine sokulmu~tur.
Bu faaliyet daha sefer esnas~nda; bu sefere kat~lm~~~olanlar~n gittikleri yabanc~~ memleketlerde mitolojik bir mazinin izlerini bulduklarma inanmalar~~neticesinde ba~lam~~t~r. 1 Bunlar~n izlerini bulduklar~n~~sand~ klar~~bu mitolojik olay ise, efsanevi bir devirde ayn~~ ~ekilde Hindistan'a bir sefer yapm~~~ve bu memleketi zaptetmi~~olan Dionysos'un Hind seferiydi. 2
Büyük ~skender ordular~= Hindistan'dan dönerken Karamania'da tertip ettikleri ziyafet ve ~enlikler ve bu münasebetle içilen
~araplar~n o ve onu takip eden devrin insanlar~nda ~skender seferinin
* Harita, On Asya Kültürleri Kürsüsü asistanlar~ndan Refik Duru taraf~ndan yap~lm~~ t~r. Kendisine te~ekkür ederiz.
Arr. Anab. VII ~~o, 6. H. Berve, Das Alexanderreich auf prosopographischer
Grundlage. Münih 1926. Bd. I s. 94.2 F. A. Voigt, Dionysos. Roscher's ML s. 1°87. Kem, Dionysos. REVI sü. 1039.
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bizzat Dionysos'un Hindistan seferinden ba~ka bir ~ey olmad~~~~inanc~n~~meydana getirmi~~3 ve böylece geç Hellenistik devir edebiyat~nda
"Alexanderroman" dedi~imiz bir Mythos meydana gelmi~tir. 4 Güzel san'atlar~ n her bölümünde Büyük ~skender'in tarihinden al~narak
meydana getirilmi~~öyle tasvirler buluruz ki, 5 bunlar t~pk~~klasik devrin mitolojik tasvirleri gibi, ekseriya çok k~salt~lm~~~ve âdeta imâ edilir bir tarzda meydana getirilmi~lerdir. ~~te ~imdi burada evvela bu
mahiyetteki tasvirlerin Küçük Asya ~ehir sikkeleri üzerinde yer alm~~~
olan örneklerini verecek, sonra da muhtelif ~ehirlerin de~i~ik tarihlerde bast~rd~klar~~sikkeleri üzerinde buldu~umuz ~skender portrelerini tetkik konusu edece~iz. 6 Bütün bu resimlere ~üphesiz en evvel,
Büyük ~skender'le do~rudan do~ruya (veya bilvas~ ta) temasa gelmi~~
~ehirlerin sikkelerinde raslamam~z gerekecektir.
3 Plut. Alex. 67; Curt. Ruf. IX ~~o, 24 v. d.; Arr. VI 28, 1; kr~l. Kaerst, RE I 1
No: to (Alexandros) su, 1432; Berve, ayn. yer I 94.
4 Berve, ayn. esr. I S. 70 ve Not t.
3 iskender'in heykel, büst ve ba~~olarak bütün tasvirlerini toplu bir halde i~lemi~~olan müelliflerin eserlerinden benim tstanbulda görebildilderim:
Theodor Schreiber, Studien über das Bildnis Alexanders des Grossen, ein
Beitrag zur Alexandrinischen Kunstgeschichte mit einem Anhang über die Anfange
des Alexanderkultus; in: Abhandlungen der sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften 21 (3) 1903 Leipzig. Kurt Gebauer, Alexanderbildnis und Alaxandertypus
in Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen lnstituts, Athenische Abteilung.
Bd. 63/64, 1938/39 s. 1-1o6, Taf. I-XVI.
M. Bieber, The portraits of Alexander the Great. in: Proceedings of the American philosophical Society. yol. 93, Nr. 5 (1949) S. 373-427
Madalyonlar : H. Dressel, Fünf Goldmedaillons aus dem Funde von Abukir.
Abhd. Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1909 Berlin. J. N.
Svoronos, Les medaillons d'or provenant de Tarse et d'Aboukir. Journal International d'Archeologie Numismatique cilt X (1907), Atina. s. 309-371, pl. VIII-IXXIV.
Contorniallar : A. Alföldi, Die Kontomiaten. Ein verkanntes Propogandamittel
der stadtrömischen heidnischen Aristokratie in ihrem Kampfe gegen das christliche
Keisertum. Festvortrag, gehalten am 9. V. 1941. 1942, Leipzig. Tafeln, Text. 1943.
[s. 85-87 ve to8. ~skender'e ait].
Vazolar : P. Hartwig, Ein Thongefass des C. Popilius mit Scenen der Alexanderschlacht. RM XIII (1898) s. 399 v. d. kr~l. H. Fuhrman, Philoxenos von
Eretria. Göttingen 1931. s. 89 v. d.
Sikkeler üzerinde ~skender: Fr. Imhoof-Blumer, Portraetköpfe auf Antiken
Münzen hellenischer und hellenistischer Völker. Leipzig 1885 s. 14-17.; H. Gaebler,
ZfN 24 (1904) S. 316-338, Lev. VI-VII; 25 (1906) s. 1-38 lev.
Die antiken
Münzen Nordgriechenlands. III. Die antiken Münzen von Makedonia und Paio-
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~ —tzmiR ~ N KuRuLu ~~u: Eski Ça~lar Smyrna's~n~n M. s. II. ve III. yüzy~llarda bas~lm~~~sikkeleri 7 üzerinde oldukça acayip ve enteresan bir tasvir dikkati çeker (Lev. II, ~ ). Burada bir ç~nar a~ac~n~n alt~nda ba~~n~~ a~ac~n gö~desine dayanan kalkan~~üzerine koymu~~vaziyette, arka üstü uzan~p yatm~~, vücudunun
üstü ç~ plak, alt~~ bir mantoya sar~l~~genç bir erkek görünmektedir.
Bu genç, sa~~kolunu ba~~n~n alt~na do~ru uzat~rken, sol kolunu yerde
yan~na koymu~, mi~fer, k~l~ ç ve m~zraktan ibaret di~er silahlar~~ise
yerde yan~nda yer alm~~t~ r. Yatan~n sa~~tarafinda, arka planda yüzleri birbirine dönük ayakta duran, sa~~elleri ile hitonlar~n~n yakas~n~~
öne do~ru çekmi~, sol ellerinde ise birer ar~~n ve dizgin tutan iki kad~n
yer alm~~t~ r ki, bunlar Smyrna'da büyük ihtiram gören, çok eski devirlere ait mabetleri bulunan ve ~ehrin sikkeleri üzerinde pek çok tasvir edilen s Nemesai' (Nzl~jiacc~). d~ r Bu sikke resmini ancak Pausanias'ta raslanan bir pasaj~n (VII 5, 2, 3) yard~m~~ile izah etmek
Philippos'un o~lu ~skender bir
mümkündür. Buna göre: "
rüyaya göre, bugünkü ~ehrin kurucusu olmu~tur. ~öyle ki: ~skender
bir gün Pagos da~~nda avlanmaya ç~ kar ve aydan sonra bu da~~n
üzerinde çift olarak ibadet gören Newcc~~ (Nemesis'ler)'in mâbedinin
bulundu~u yere gelir. Mâbedin önünde bir kaynak ve dallar~~bu kayna~~n üzerine do~ru uzanm~~~ bir ç~nar a~ac~na raslar. Bu a~ac~n
alt~nda uykuya yatt~~~~zaman rüyas~nda kendisine Nemesis'ler görünür ve ondan orada bir ~ehir kurmas~n~~ve eski ~ehrin halk~n~~buraya
nia III, 1: s. 14-25, 94-196 lev. IV 11-19; ili, 2: S. 12-18, 47-48 lev. IV 19-23, lev.
XI 25-28 (Makedonya eyaleti autonom sikkeleri üzerinde). Th. Schreiber, ayn.
esr. s. 162-187 (~skender, Diadoklar, Makedonya Eyalet sikkeleri, Küçük Asya'dan
Apollonia Pisidiae (s. 185), Nikaia (s. 186), Aigeai (s. 186) ve Alexandreia ad
Issum (s. 187). K. Gebauer, ayn. esr. s. 2-25 (~skender, Diadoklar ve Makedonya
Eyaleti autonom sikkeleri), ve en son olarak Büyük ~skender arkeolojisi hakk~nda
bütün literatür: Peter. R. Franke, Literaturüberblick der Griechischen Numismatik.
Epirus-Makedonia; in: Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte Bd. 7 (1957),
S. 127 v. d.
7 M10/111et ili 229, 1279 (Hadrianus); B. v. Head, BMC Ionia s. 279 Nr. 346
(M. Aurelius); H. Brunn, Kleine Schriften III s. 196 fig. 43 (M. Aurelius); Head,
BMC Ionia s. 294 Nr. 442 (Gordianus II!); Macdonald, Cat. Hunterian Coll. II
s. 386, Nr. 253, lev. VII 16 (Gordianus II!); Head, BMC Ionia, s. 296, Nr. 452, lev.
XXIX 16 (Philippus Arabs); von Aulock, Sylloge, Deutschland 2231 (Philippus
Arabs).
8 Head, BMC Ionia, Nr. 221, 227, 241, 353, 359, 364.

Belkun C. XXV, F. 33
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iskân etmesini taleb ederler...". Tanr~çalar~ n iskender'den istedikleri hakikaten yap~ lm~~~ve Pagos (bugünkü Kadifekale) üzerinde
kurulan ~ehre "Yeni ~zmir" ad~~verilmi~tir.
Pausanias'daki bu sahnenin Izmir'in II. ve III. yüzy~llara tarihlenen bu bronz sikkeler ile yine ayn~~ devre ait kur~un bir mühür 1°
üzerinde aynen tekrarlanm~~~olmas~, efsanenin Yeni ~zmir için evvelâ
büyük bir önem ta~~d~~~n~, sonra da resmi bir de~eri oldu~unu göstermektedir. Buna göre, Izmir'de bu efsanevi rüyay~~canland~ran ve
sikke üzerindeki tasvir ~eklinden dolay~~bir tablo veya bir kabartma
olmas~~ gereken bir san'at eserinin mevcudiyetine ve sikkelerle mühürler üzerindeki bütün bu tasvirlerin hepsinin bu orijinale dayand~~~na
kat'i olarak bakabiliriz.
Bu orijinal ne zaman yap~ lm~~t~ r? Vucudunun üstü ç~ plak, alt~~
mantoya sar~lm~~~ bir ~skender heykeli Sipylos da~~~Magnesia's~nda
(Manisa) bulunmu~ tur ve M. ö. II. yüzy~ la aittir." Nemesai, arkaik devirden itibaren Pagos'daki mâbetlerinde ibadet görmekte,
fakat tasvirdeki ~ekilleriyle milâdi I. yüzy~ldan itibaren Izmir sikkeleri üzerinde yer almaktad~ rlar." Efsanenin sikkeler üzerinde ilk
görünü~ü ise, ~ imdiye kadar bilinen malzemeye göre, Hadrianus
zamamna aittir. Binaenaleyh rüyay~~gösteren eser, Hadrianus'tan
hayli evvelki bir tarihte yap~lm~~~olsa gerektir."
Pausanias'tan maada Smyrna'n~~n Alexander III (~ skender) taraf~ndan kuruldu~unu yazan di~er eski müellifler: Plin. N. H. V 118; Aristides, orat. XX 7 K.
XXI 20. kr~l. Bürchner, RE III A, ~~(Smyrna) sü. 763 "Hellenistische Stadt".; D.
Magic, Roman Rule in Asia Minor II, s. 876, 66. Yeni ~ehrin ~ - Büyük ~skender
veya 2- Antigonos ve Lysimachos (Strab. XIV 646), 3- veyahut da ~skender'in planlay~p di~erlerinin kurmu~~olmas~~hakk~ ndaki bütün malzeme burada toplanm~~t~r.
~o
H. Brunn, Kleine Schriften III, s. 196, fig. 44. Münih Müzesindedir ve
Izmir'de sat~n al~nm~~t~r.
" K. Gebauer, ayn. esr., s. 59, K 49 ve s. 95. ~ stanbul Müz. res. M. Bieber,
a. y., fig. 65/66. Ayn~~ ~ekilde ~ skender tasvirleri için bk. Dressel, Fünf Goldmedaillon
, s. ~~ , lev. E = JIN X (19o7), lev. XIV 3. Dressel, S. 15 M., lev. III
3 = JIN X (1907), lev. XII ~ .
'2 BMC Ionia., s. 250, Nr. 133 (Domitian zaman~ ). Fakat Nemesis'lerin elbise ~ekillerinden dolay~~Hellenistik devre ait olmas~~icap eder.
13 H. Brunn, Kleine Schriften III, s. 197 de Pagos da~~~
üzerinde ve Nemesislerin mâbedi önünde bu efsaneyi hat~rlatmak maksad~yle, ~skender'i uyur vaziyette gösteren bir heykelin yap~ld~~~n~~ve Izmir'in muayyen zamanlarda kutlanan
kurulu~~ ~enlikleri münasebetiyle bas~ lan sikke ve mühürler üzerinde, kal~pç~lar~n
mabet önündeki bu heykel ile rüyada oldu~u gibi, yaln~ z mabedin içindeki Neme-
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Bu sahnenin bu Imparatorlarm sikkeleri üzerinde yer almas~~
sebebine gelince, mevzuubahis Imparatorlar~ n hepsi, Küçük Asya
üzerinden do~uya geçmi~~ve hatta baz~lar~~ bizzat Izmir'e u~ram~~~
olanlard~ r. Hadrianus ( 17-138), M. S. 121-125 seneleri aras~ na raslayan birinci seyyahatinde do~udan bat~ya dönerken 123 senesini
küçük Asya'y~~ gezmekle geçirmi~~ve bu esnada bütün bat~~ Anadolu'yu
dola~t~ktan sonra Izmir'e de gelmi~tir, 14 Burada hatip Polemon'un tavassutu ile ~ehre ikinci Neokorie'yi vermi~~15 Hadrianeia Olympia
oyunlar~n~~ tesis etmi~, para yard~m~nda bulunmu~tur. 16 Binaenaleyh
bu esnada yap~lan Hadrian ~enlikleriyle ~ehrin kurulu~u ~enlikleri de
birle~ tirilerek bu münasebetle bas~lan sikkeler üzerine ~ehrin kurucusu
Iskender'i gösteren bu tablonun konulmu~~olmas~~dü~ünülürse de, bu
sahnenin Antinoos'un portresiyle birle~tirilmesi dolay~siyle sikkelerin
daha sonraki bir tarihte ve her halde 134 senesinden sonra bas~lm~~~
olmas~~ laz~ md~ r. 17
Markus Aurelius (16 ~ -~~8o), 175 senesinde Cilicia valisi Avidius
Cassius'un isyan~~üzerine o~lu Commodus ile birlikte Küçük Asya'ya
geçmi~, M~s~ r'a kadar uzand~ ktan sonra dönü~te, 176 yaz~n~n sonlasis'lerin birle~tirildi~ini ileri sürmektedir. Fakat birbirinden ayr~~tarihlerde bas~lm~~~
sikkelerle kur~un mühürler üzerinde bu sahnenin en küçük teferruat~na kadar
(a~ac~n ~ekli, silâhlar~n yerleri ve saire) birbirinin ayn~~olu~u, böyle bir san'at eserinin, ona sikkeler üzerinde ilk raslad~~~m~z devirden daha evvelki bir tarihte her
hangi bir san'atkâr taraf~ndan (belki mevcut rnâbet heykeli kopya edilerek) yap~ld~~~~ve bu eserin ~ehrin mühim bir yerinde ve meselâ Nemesis mâbedi içinde muhafaza edildi~i ve ancak sonraki tarihlerde sikke kal~pç~lar~~ taraf~ndan kopya edildi~ini kabul etmemizi lüzumlu k~lmaktad~r.
" W. Weber, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus, 1907
Leipzig s. 123. Burada ~mparatorun takipetti~i yol, bat~~ Anadolu'da u~rad~~~~~ehirler, yapt~~~~yard~mlar, tesis etti~i ~enlikler, hepsi gösterilmi~tir.
15 Head, HN2 ~~ 911, s. 593. I. Neokorieyi Trajanus, 3 üncüyü Sept. Severus
vermi~tir. BMC Ionia, s. 263, not 15. RE XXI, 2, süt. 1331. I inci Neokorie = ~mp.
Tiberius; 2. Imp. Hadrianus; 3 üncü Caracalla zaman~nda, 214/15 senesinde.
16 Weber, ayn. esr. 139. Willy Stegemann, RE XXI, 2, süt. 1334. ~ehre '123/24; 2-133/34 senelerinde olmak üzere iki defa para yard~m~nda bulunmu~tur.
17 Antinoos, Hadrianus'un ikinci seyyahatine (128-134) kat~lm~~~ve kültü 130
senesinde, M~s~r'da Nil nehrinde bo~ulmas~~ üzerine tesis edilmi~tir (Weber, ayn.
esr. 250 v. d.). Fakat Iskenderiye sikkeleri üzerinde ilk defa resminin görünü~ü
1 34/35 senesine raslar ve bunun için Antinoos tipli Küçük Asya sikkeleri de bu
tarihten itibaren görülmeye ba~lar ki (Bosch, KI. M. 35) ~zmir sikkesinin de bu tarihten sonra bas~lm~~~olmas~~ gerekir. kr~l. Willy Stegemann, RE XXI, 2, Polemon
No: ~ o, 1335.

548

SABAHAT ATLAN

r~nda Izmir'e de u~ram~~~ve bu esnada ~erefine Dionysos ~enlikleri
tertip edilmi~tir. 178 senesi zelzelesinde büyük zarar gören ~ehir ise,
hatip Aristides'in imparatordan temin etti~i yard~mla, yeniden in~a
edilmi~tir. 18 Ihtimal ki Theudianos'un ismiyle bas~lanlar (Mionnet
III s. 231 No: 1296, 1297), Imparatorun o~lu ile birlikte Izmir'de
bulundu~u esnada " ; Lukianos zamamna ait olanlar da (Mionnet
suppl. VI 343, 1707) 178 senesinde, ~ehrin yeniden in~as~~~erefine bas~lm~~lard~r.
Gordianus III (238-244) Part harblerini yapmak için 242 bahar~nda Roma'dan hareket ederek Trakia ve Moesia eyaletleri boyunca yürüdükten sonra Çanakkale bo~az~n~~geçerek Bithynia'ya
gelir ve 243 bahar~nda da Anadolu'yu katederek (Bosch, Kl. M. s.
55) do~uya gider. Do~uda 244 senesinde öldürülmesi üzerine yerine
Imparator olan Philippus I (\244-249) ise ayn~~ sene içinde yine Küçük
Asya üzerinden Roma'ya döner. Küçük Asya'da bu iki imparator
~erefine bas~lan bütün sikkeler onlann buradan geçi~leri münasebeti
ile bas~lm~~~oldu~undan (Bosch, Kl. M. s. 55-56), Izmir'in mevzuubahis sikkeleri de herhalde o esnada bas~lm~~~olsa gerektir."
2 — S AGALASSOS'UN Z AP TI :
~skender Ionia'dan
sonra s~ras~yla Caria, Lycia ve Pamphylia'n~n i~galini tamamlam~~~
ve sonra Termessos önündeki dar bo~azdan geçerek, Phrygia'n~n merkezi Kelenai'a (Dinar) ula~mak maksad~yla kuzeye dönmü~~
ve bu esnada da~l~k Pisidia'n~n en mühim ~ehirlerinden birisi olan"
Sagalassos'u (A~lasun kazas~) zaptetmi~dir. 22 ~ehir için gayet önemli
18 V. Rhoden, RE I 2 (Annius), Nr. 94, Süt. 2303. kr~l. RE II, I (Aristeides)
Nr. 24, süt. 888.
19 Çünkü Theudianos Antoninus Pius zaman~nda da faaliyette bulundu~undan, Lukianos'a takaddüm etmesi lâz~md~ r. bk. BMC Ionia S. 257, not. Nr. 342,
343 (Ant. Pius); Nr. 346, 349, 350 (M. Aurelius.)
20 Makedonya Eyaleti ba~~ehri Beroia da 242 senesinde, do~uya giderken
buraya da u~rayan Gordianus III; 247'de ise Carp'larla yapaca~~~harb münasebetiyle yine burada bulunan Philippus Arabs ~erefine Olympia Alexandreia ad~n~~ta~~yan /skender oyunlar~~tertip edilmi~~ve bu münasebetie ~skender tipleriyle alt~n
madalyonlar (kr~l. not. 5) ve bak~r sikkeler (not. 6. Gaebler) bas~lm~~t~r; bk. HN2
IXXVI ve s. 241/42 Beroia. Herhalde Izmir'de de vaziyet böyle olmu~tur.
21 A. H. M. Jones, The cities of the eastern Roman Provinces. Oxford. 1937
s. 142. D. Magic, ayn. esr. I, s. 266 v. d. II, S. 1139, not. 17. (~ehir hakk~nda bilinen
bütün bibliografya).
22 Arr. Anab. I, 28, 2-8.
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olan bu olaya da buran~ n yine Roma Imparatorluk devrinde bas~lm~~~sikkeleri 23 üzerinde yanl~ z bir defaya mahsus olmak üzere, temas
edildi~ini görüyoruz (Lev. II, 2) : resmin sol taraf~nda ve ön planda,
at üzerinde, yukar~ya kald~r~lm~~~sa~~elindeki m~zra~~~ile sa~a do~ru
hücum etmekte olan bir muharip görünmekte ve bunun ba~~n~n üzerinde soldan sa~a yaz~lm~~~AAEL-ZANAPOC isminden, Büyük ~skender'i
gösterdi~i anla~~lmaktad~r. 24 Sikke resminin sa~~taraf~nda ve ~skender'in kar~~s~nda, sa~a do~ru kaçmaya haz~rlanan ve sa~~aya~~~yüksekçe bir kaidenin arkas~ nda, solu ise yerde bulunan, k~sa elbiseli,
mi~ferli, sol elindeki küçük k~l~c~~ile bir Pisidia'll görmekteyiz ki,
ba~~n~~geriye çevirmi~, sa~~elini himaye ister bir ~ekilde, ileriye do~ru
uzatm~~t~r. Bu iki figür aras~ nda, fakat arka planda cepheden ve
ç~plak, sol aya~~n~~ayn~~iki kademeli kaideye koymu~, sol eli bu diz
üzerinde, yukar~ya kald~rd~~~~sa~~elindeki ~im~ek demeti ile kaçan
Pisidially~~tehdit ve korkutmakta olan Zeus yer alm~~t~r.
Izmir sikkelerinde oldu~u gibi, burada da ~ehrin ve Iskender'in
tarihi ile ilgili bir vak'a, yani Arrianos'un buran~n ~skender tarafindan zapt~~ve muharebenin seyri hakk~ nda anlatt~~~~ehemmiyetli bir
an canland~nlm~~t~ r. Bugünkü Isparta vilayeti dahilinde bulunan eski
Sagalassos ~ehri, Pisidia Alplerine dahil bir da~~ n bat~~yamac~nda
kaindir ve bu yamaç bu günkü A~lasun kasabas~na do~ru oldukça
dik bir ~ekilde inmektedir. Arrianos'un anlatt~ klar~~ (Anab. I 28,
2-8) gözönüne getirildi~i takdirde, Makedonya ordusunun tepeye A~lasun tarafindan t~ rmand~~~~anla~~l~r. Buna göre: "~ehir halk~~ ~skender
ve askerlerini ~ehirlerinin önündeki tepeleri tutmu~~olarak bekliyorlard~~
ordunun ön k~sm~ n~~ te~kil eden okcular ve Agriyanlar tepeye ula~t~~~~zaman Pisidia'hlann her taraftan hücumuna
u~ram~~~ve bunlar hafif silahl~~ olduklar~~ için ma~lûp olmu~lard~r.
23 Bu sikkelerin hepsi Imp. Claudius II. Gothicus (268-271) zaman~na aittirler: ~~- Hill, BMC Lycia, Pamphylia and Pisidia. S. 250, 50, lev. XXXVIII, ii=A
guide to the principal coins of the Greeks Br. Mus. London 1932 (lev. 49, 28). (Londra). 2- Inv. Wadd. 3837 (Paris). 3- Viyana, 4- Bu imparatorun bizzat Roma ve
Eyaletlerde bas~lm~~~sikkelerini incelemi~~olan Viyanal~~numizmatlardan A. Markl'dad~ r.: A. Markl, Das provinzialcourant unter Kaiser Claudius II. Gothicus. Wiener numismatische Zeitschrift. Sonderabdruck XXXII, Band 1900, Taf. VII-XIV,
s. 161, No: 12 Sagalassos. pl. VIII 1 2 (Markl.). Dördünun de arka yuzlerinin ayn~~
kal~ptan oldu~unu söyler. 5- Istanbul, von Aulock inv.
24 Mionnet, Suppl. VII 177. Atl~~ figürü Imparator, ortadaki ç~ plak figürü ise
~skender olarak kaydetmi~tir.
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Fakat arkadan a~~r silahl~~piyadenin ba~~nda ~skender görününce,
harb yeniden ba~lam~~~ve Pisidia'hlar bu sefer ma~hip olmu~lard~r.
Bunlar~ n bir k~sm~~ölmü~, kurtulanlar da geriye kaçm~~lar ve ~ehir ~skender
taraf~ndan bask~nla al~nm~~t~r." Yazar~n son söyledikleri ile sikke resmi
kar~~la~t~r~l~ nca, burada bilhassa Iskender'in yakla~mas~~üzerine Pisidia'hlar~n ma~lübiyeti ve kaç~~~~sahnesinin canland~r~lm~~~oldu~u
anla~~l~ r.
Sikke resmine dikkatli bak~l~ nca, bunun komposition bak~m~ ndan
me~hur ~skender mozai~i ile 25 oldukça yak~n bir benzerli~i oldu~u
görülür. Oradaki gibi burada da ~skender at üzerinde 26 ve hücumu
sol taraftan yapmakta, muharebenin son k~sm~~ ön planda ve resmin
orta k~sm~ nda cereyan etmektedir. Mozay~~~n sa~~yar~s~n~~dolduran
kaçanlar grubunun ba~~ ndaki Dareus, Iskender'in korkunç savletinden
ürkmü~, arabas~n~~sa~a çevirerek kaçmaya haz~rlanm~~t~r. Bu esnada
korkudan aç~lan gözleri ~skender'e bakmakta ve ileriye uzatt~~~~sa~~
eliyle kendini korumakta veya niyaz talep etmektedir". Sikke resminde ise, ayn~~yüz ifadesiyle sa~a do~ru uzakla~makta olan Pisidial~~ileri uzatt~~~~sa~~eliyle bu yard~m~~ aradaki tanr~dan dilemektedir.
Mozay~~~n orta k~sm~n~~i~gal eden a~aç ve di~er figürlerin yerini sikke
resminde ~ehrin ba~~tanr~s~~ Zeus alm~~t~ r.
~skender mozayi~i, Eretria'h ressam Philoxenos'un Makedonya
k~ral~~Kassandros'un sipari~i üzerine 317/16 senesinde meydana getirilmi~~bir tablonun, M. ö. 100 senelerinde yap~lm~~~bir Roma kopyas~~olarak kabul edilmi~tir 28 . Yine bu ressam~n ~skender'i ayda gösteren bir tablosunun kopyesi olan Palermo mozay~~~nda da komposiK. Gebauer, ayn. esr., s. ~~oo, K 63. M. Bieber, ayn. esr., s. 387, fig. 27-28.
At üzerinde ~skender: Apelles'in Ephesos için yapm~~~oldu~u bir tablosunda
~skender atl~~olarak tasvir edilmi~ti ve ~skenderiye'de böyle bir heykeli vard~. bk.
Th. Schreiber, ayn. esr., s. 229 v.d. Mozay~k, ~skender lâhdi ve Napoli'de Museo
Nationale de Herculanum'dan gelme bronz heykelcik (M. Bieber, ayn. esr. fig.
22, 23-24 F. Winter, Kunstgeshichte in Bildern KIB. s. 335, 1) ve Roma Makedonya Eyaleti Autonom sikkeleri ve madalyonlar üzerinde mevcuttur (kr~l. not.
5 ve 6 daki eserler).
27 H. Fuhrman, Philoxenos von Eretria. Archaeologische Untersuchungen
über zwei Alexandermosaike. Göttingen 1931, s. 141. G. Lippold, Antike Gemaeldekopien. Münih 1951, s. 107.
28 H. Fuhrman, Philoxenos. s. 42. M. Bieber, ayn. ers., s. 387. G. Lippold,
ayn. esr., S. 105 V. d., fig. 86. Kr~l. G. Kleiner, Das Bildnis Alexanders des
Grossen. Jb I 65/66 (1950/51) s. 224. v. d. (195o - 51)
25
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tion hemen hemen ayn~~olup, sa~da kaçan bir Pers görülmektedir
ki 29 bunu bizim sikke resmindeki Pisidia'll ile kar~~la~t~rabiliriz.
Sagalassos sikkelerinin bas~ld~~~~tarihte (268-270), böyle bir resmi sikke kal~ pç~s~n~n kendi kendine bulmu~~oldu~unu pek kabul edemeyiz. Binaenaleyh onun daha ziyade ~ehrin mühim bir mabet veya
meydan~ n~~süslemi~, bir tablo veya daha büyük bir ihtimalle, bir kabartmadan ibaret olan bir orijinali model olarak kullanm~~~olmas~~
laz~md~ r. Bu eserin san'atkar~~ise Philoxenos'un yukar~ da mevzubahs
etti~imiz bu iki eserini herhalde görmü~~ve her ikisinden de muayyen
motifleri alarak, kendisi de muhtemelen ~ehir halk~n~n gururlar~n~~
ok~amak maksad~yle, ortaya ~ehrin ba~~tanr~s~n~~ gösteren bir heykelin kopyas~ mn ilavesiyle yeni bir eser meydana getirmi~tir 30.
Sagalassos'un bu büyük bronzlar~~üzerinde bu tasvir yaln~ z bir'
defa ve Imparator Claudius II Gothicus zaman~nda yer alm~~~ve
hepsi ayn~~kal~ptan bas~lm~~lard~ r. Su halde bunlar~n ayn~~zamanda
ve tek bir hadise ve mesela Imparatorun ~ehri ziyareti esnas~nda yap~lm~~~bir bayram münasebetiyle bas~lm~~~olmalar~~icap ederdi. Fakat Claudius II, gayet k~ sa süren saltanat~~(268-270) zaman~nda
do~uya hiç gelmemi~, binaenaleyh Pisidia'ya da u~ramam~~t~ r.
Fakat ~ehir bu Imparator zaman~ nda zenginli~inin en yüksek derecesine ula~m~~, çe~itli tiplerle bast~rd~~~~bronz sikkelerin üzerinde
"Pisidia'n~ n birincisi" olarak kendisiyle iftihar da etmi~tir. 3' I~te bu
esnada mevzubahs eser de sikkeler üzerinde, de~i~ik bir tip olarak
tekrarlanm~~~olsa gerektir.
PORTRELER
3 — KALCHEDON (K a d ~~ y) : Bu ~ehrin M. ö. III. yüzy~l ba~lar~nda,32 yani Trakya ve Anadolu'nun kral Lysimachos idaresi alt~nda
29 G. Lippold, ayn. esr., s. 108, fig. 87. Lippold, s. ~~~ o'da Philoxenos'un bu
iki tablosunun birle~ tirilmi~~olarak, ~skender lâhdinde buldu~umuzu söyler.
30 ~skender mozay~~~ndaki ba~l~ ca figürleri alarak yeni ilâvelerle iskender'in
Pers kral~~ ile muharebesini tasvir eden di~er eserler için: Fuhrman, Philoxenos,
s. 134. P. Hartwig, Ein Thongefaess des C. Popilius mit Scenen der Alexanderschlacht RM. XIII (1898), s. 399 v. d.
Introd. CIX. Yaln~ z bu katalogda Sagalassos'un
31 Hill, BMC Lycia
Claudius II zaman~ nda muhtelif tiplerle bas~lm~~~16 sikke mevcuttur. s. 248, Nr.
43-59.
E. Newell,
32 Lysimachos kendi tipleriyle sikke basmaya M. ö. 297'de ba~lar:
Royal Greek Portrait coins. New-York 1937, s. 19. Kalchedon da sikkelerinde bu
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bulundu~ u esnada bas~ lm~~~tetradrahmi (Lev. II, 3 a) ve drahmileri
(Lev. II, 3 b) 33 üzerinde, ayn~~tarihlerde mevzuubahis bölgenin krali
darphane haline getirilmi~~bir çok ~ehrinde 34 bas~lmakta olan Lysimachos sikkeleri üzerindeki ~skender ba~~~aynen kopya edilmi~ tir."
Tetradrahmi ve drahmiler üzerindeki ba~, ayn~~ ba~~oldu~u gibi,
her ikisinin kal~b~~da ayn~~san'atkâr tarafindan haz~ rlanm~~t~r. Bu sikkeler üzerinde ~skender ba~~~fevkalade güzel ve tabii i~lenmi~~olup
belki de bütün Lysimachos sikkeleri üzerindeki ba~lann en güzel ve
~ahanelerinden birisidir: al~n ortas~ndaki k~r~~~ k, muntazam düz burun, hafif kalk~ k burun delikleri, derin ve çok aç~lm~~~gözler, s~ms~k~~
kapal~~ a~~z, ufak ve boyna gayet muntazam bir tarzda inen çene ve
geni~~bir yanak. Aln~ n üzerinde yükselen ve sonra yanlara ve kula~~n
önüne dü~enlerle, ense saçlar~, ba~~n tepesinden öne hafif ve muntazam dalgalar halinde gelerek diyademin alt~na giren di~er saçlar~n
hepsi, gayet güzel bir ~ekilde i~lenmi~ tir. Boynuz kula~~~çevrelemekte
ve onu aç~kta b~rakmaktad~r.
Bir çok Küçük Asya ~ehrinin M. ö. I. yüzy~ ldan ba~layarak Roma imparatorlu~u devrinde bas~lm~~~sikkelerinde rasl~yaca~~m~z
çe~itli ~skender ba~lar~ na örnek olan 3° bu ba~~ n orijinali Lysippos, 37
tipi ancak bu tarihten itibaren kopya edebilir. Lysimachos 281'de öldü~üne göre,
Kalchedon da bu tarihler aras~nda (297-281) kopya etmi~ tir: kr~l. Head, HN 2
(191 ~ ), s. 512.
" J. Babelon, Cat. de la collection de Luynes III, s. 7, Nr. 2413, lev. XCI
(tetradr.) =
s. 294, 22, lev. XLVI 12, von Aulock, Sylloge, Deutschland. Nr.
489 (drahmi). RG., s. 294, 23, lev. XLVI, 13 (drahmi). Wroth, BMC Pontus,
Paphlagonia, Bithynia. S. 126, 21, lev. XXVII, 14 (drahmi).
33 Bu ~ehirler için en son: H. Seyrig, Parion, au 3e siecle avant notre Ere.
Ayr~~bas~m: Centennial volume of the ANS. New-York 1958, s. 616, fig. 1.
33 Kalchedon ne ~skender ne de Lysimachos taraf~ ndan zaptedilmeyerek
müstakil kalm~~~ve kendi sikkelerini basm~~t~ r: L. Müller, Münzen des Thrakischen
Königs Lysimachos. Kopenhag 1855, s. 33. H. Seyrig, ayn. esr., s. 614-616.
Lvsimachos tiplerini kopya etmesine sebep, etraf~ nda ticari münasebette bulundu~u bütün ~ehirlerin krali Lysimachos sikkeleri bast~rd~~~ndan, onlara uymak
içindir. Kalchedon'da kral~ n ismiyle sikke ise, ancak kral~ n ölümünden sonra,
posthumus olarak bas~lm~~t~ r: E. T. Newell, ayn. esr., s. 19. H Seyrig, ayn. esr.,
s. 617, fig. 2. kr~l. s. 618. M. Thompson, A Countermarked Hoard from Büyükçekmece. MN. VI (1954), s. 15, Nr. 50, s. 18, Nr. 67.
33 Lysimachos sikkeleri üzerindeki bu ba~~ n M. s. 3 üncti yüzy~ l Makedonya
Eyaleti autonom sikkeleri, Tarsos ve Abukir madalyonlar~, Gemmeler, Kontorniyatlar üzerindeki kopyalar~~için: Not. 5 ve 6'daki eserlere bak.
37 J. Naue, Die Portraitdarstellung Alexanders des Grossen auf Griechischen
Münzen des Königs Lysimachos von Thrakien: ZfN VIII (1881), S. 29-53.
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Pyrgoteles 38 veya ba~ ka bir san'atkâr tarafindan 39 yap~lm~~~olsun,
muhakkak ki ~skender'in ya~ad~~~~devre en yak~ n bir zamanda yap~lm~~~bir ba~~~aksettirdi~inden, bizim için ayr~ ca büyük bir önem ta~~ maktad~ r. Ayn~~prof ili M~s~ r'da M. ö. 318 de Ptolemaios I taraf~ndan
bas~lm~~~tetradrahmiler üzerinde onu fil postu içinde gösteren ba~ta,"
M. ö. 300 senelerine tarihlenen Priene'de bulunmu~~ ~skender heykelci~inde 41 ve Menderes Magnesia's~nda ayn~~tarihlerde bas~lm~~~bir
Lysimachos sikkesi üzerindeki ba~ta" bulmak mümkündür.
4 — N ~ KAIA (Iznik): Eski Nikaia'n~ n M. Aurelius (161-18o),
lu
o~ Commodus (18o-192) ve Sev. Alexander (222-235) zaman~nda
bas~lm~~~küçük bronz sikkeleri üzerinde ~skender'in hem çe~itli ba~lar~n~~(Lev. III 4 a-f), hem de onu ilk defa tam figür ~eklinde (Lev. III,
4 g) tasvir edilmi~~olarak buluyoruz." Bu ba~lar, tip itibariyle hepsi
birbirinin ayn~~ve Lysimachos sikkeleri üzerindeki ba~~ n Roma Imparatorluk devrinde yap~lm~~~kopyelerini, 44 hemen bir müddet sonra,
Heliogabalus (218-222)' tan itibaren ba~ layacak olan Makedonya
eyaleti autonom sikkeleri" üzerindeki ~skender ba~lar~ ndan farkl~~
bir ~ ekilde aksettirmekte olup, hiç birisinde boynuz mevcut de~ildir."
Th. Schreiber, ayn. esr., s. 290. H. Thiersch, Lysipps Alexander mit der
Lanze. JbI XXIII (1908), S. 162,63.
39 K. Gebauer, ayn. esr., s. 2 1.
i° M. Bieber, ayn. esr., s. 406, fig. 36.
41 M. Bieber, ayn. esr., s. 407, fig. 38-40. K. Gebauer, ayn. esr., s. 53, K 44
M. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age. New-York 1955, fig. 41 2-41 4.
winter, KIB 334, 5
'2 M. Bieber, Portraits of Alexander, the Great, s. 407, fig. 41.
43 a = RG 191, lev. LXXI, 2 1 (M. Aurelius). b=RG 289, lev. LXXIV, 27
(Commodus). c=RG 287, lev. LXXIV, (Commodus). d r- RG 290, lev. LXXIV,
28 (Commodus). e=Sylloge, Deutschland Nr. 627 (Sev. Alexander). f=RG 288,
lev. LXXIV, 26 (Commodus). g=RG 291, lev. LXXIV, 29 (Commodus). ~mhoofs. 159,
Blumer, KM I, 9, lev. I 12. Diker bir ba~, BMC Pontus, Paphlagonia
47 (Commodus).
44 Bir çok mabetlere ~ mparatorun heykeli yan~na ~skender'inki de konmu~tu:
M. Bieber, The portrait of Alexander. s. 425 (Romada). F. Koepp, über das
Bildnis Alexanders des Grossen. 52 Programm zum Winkelmannfeste. s. 5 (Gades,
te Hercules mabedinde). G. Scholz, Die Militaerischen und Politischen Folgen der
Schlacl~ t am Granikos. Klio 15 (1918), S. 199 v. d. Anadolu'da bulunmu~~ ~skender
heykelleri için bak: K. Gebauer, ayn. esr., s. 51-61. K 43-K52.
43 Bak. Not 6 ve H. P. L'orange, Apotheosis in ancient Portraiture. Oslo
1 947, s. 20, fig. 4 c-e.
Kalchedon ve
46 Lysimachos sikkeleri ve üzerindeki ~skender ba~~~için: kr~l.
orada verilen notlar.
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a ile b'de öne uzat~lm~~~bir boyun üzerinde oturmu~~ba~ta dar bir al~ n,
uzun ve k~vr~ k bir burun, k~sa ve d~~ar~ ya do~ru k~vr~lm~~~bir çene,
derin gözler ve ~iddetin ifadesi olan s~ms~k~~ kapanm~~~bir a~~z görünmekte ; a'da ensede düz olarak a~a~~ya sarkan saçlar, b'de ba~~öne
daha fazla uzat~lm~~~oldu~u için, arkaya do~ru uçmaktad~r. ~skender
ba~lar~ nda yüzü bir aslan yelesi gibi çevreleyen saçlar, b'de bir rulo
~eklinde k~vr~lm~~t~ r ki, bunu Lysimachos sikkeleri ~skender ba~lar~ ndan ziyade Roma devrinde yap~lm~~~ ~skender ba~lar~ nda bulmaktay~z. 47 b'deki s~ms~k~~ kapanm~~~dudaklar ve lüzumundan fazla aç~lm~~~gözlerle ifade edilmi~~sertlik ve heyecan~ , bir çok Lysimachos
sikkesi ba~~ nda, ~skender mozay~~~ nda 48 ve Priene Iskender'i ba~~nda" görüyoruz. Muhakkak ki a ve b ile beraber ayn~~ heykel ba~~n~n
kopyesi olan c'de, bu ha~in ifade bir az yumu~am~~~ve bunun için de ba~~
daha az öne uzat~lm~~ , a~~z da hafif aç~lm~~t~ r. d ve e Lysimachos sikkeleri ba~lar~ na daha çok benzerler ve bunun için ayr~~bir heykel
ba~~n~ n kopyesidirler. f'de ba~~sola dönmü~~ve bunda ensedeki yele
saçlar ve ~skender'e has olan al~ n üzerindeki bukle (Anastole) di~erlerine nazaran daha güzel tebarüz ettirilmi~, yukar~ ya bakan gözlerdeki nemlilik 5° ve dudaklardaki hafif tebessümü ile di~er ba~lardan
ayr~~bir karaktere bürünmü~ tür. Hepsinde kral! diyadem mevcuttur
ve yanl~z ikisinin yan~ nda (b, d) AAESANAPON ismi yaz~lmam~~t~ r.
g üzerinde ise ~skender ç~ plak, cepheden sa~~ayak üzerinde durmaktad~r. 51 Sol aya~~n~~arkaya koymu~, sol eliyle bir m~zra~a dayanmakta, yanda a~a~~~uzatt~~~~sa~~eliyle de küçük bir k~l~ç tutmaktad~ r. 52
Sol ele do~ru çevrilmi~~ba~ ta, kral! diyademin alt~ndan ç~kan saçlar
bütün yüzü çevrelemi~ tir. Figürün bir kaide üzerinde durmakta olmas~, bunun ayr~ ca bir heykelin kopyas~~oldu~unu kat'ile~ tirmektedir.
47 Meselâ: Boston ba~~ : M. Bieber, The portrait of Alexander the Great.
s. 418, fig. 76-77.
45 kr~l. not. 25. ve G. Kleiner, ayn ~~ eser. s. 224/25
4° kr~l. not. 41.
5° Iskender'in hususiyetleri: M. Bieber, the portraits of Alexander the Great.
s. 382.
51 kr~l. not. 43 g. Ayr~ ca: Th. Schreiber, ayn. esr., s. 186, fig. 23.
Il Di~er k~l~ ç!' Iskenderler: K. Gebauer, ayn. esr. s. 53, K. 44=M. Bieber,
Hellenistic Sculpture. fig. 413-414 (Priene); Gebauer, ayn. esr., s. 59, K 40= M.
Bieber, Portraits of Alexander the Great. fig. 65-66 (Magnesia) ve Nessos Gemm6i
üzerinde, K. Gebauer, ayn. esr., s. 27, G 31 (M. Bieber, Portraits of Alexander
the Great. fig. 26).
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~skender'in portrelerini, heykellerini yapmak müsaadesini haiz
antik devrin üç me~hur san'atkar~~(Lysippos, Apelles, Pyrgoteles)
içinde onu ç~ plak, m~zrakl~~olarak tasvir etmi~~olan Lysippos'un bu
me~hur eseri, muhtemelen ~skenderiye'de durmakta idi. 63 Zaman~m~za kadar gelmi~~ve çe~itli malzemeden yap~lm~~~heykelciklerden bugün Louvre'da bulunan, ~skenderiye'den gelme bir tanesi, arkeologlar tarafindan umumi olarak Lysippos'un bu heykelinin kopyesi olarak kabul edilmi~tir. 64 Bunda ~skender'in bacak vaziyeti de~i~ik, ba~~
ise sa~~tarafa bakmaktad~r. Fakat Louvre 55 ve Floransa'da bulunan
mermer bir heykel 56 ile Nelidow bronz heykelci~i, 67 baz~~ilâveler
hariç, umuml hatlanyle tamamiyle Nikaia sikkesi üzerindeki ~skender'e benzerler. Bunlarda da duru~~sa~~ayak üzerindedir ve ba~~m~zra~a dayanan sol ele bakmaktad~ r ki arkeolog Lippold da, Lysippos'un bu eserinde ~skender'in boynunun sol tarafa döndürülmü~~oldu~una i~aret eder. 58 Nikaia sikkesi üzerindeki bu Iskender, ister Lysippos'un orijinalinin bir kopyesi, ister onun tesirinde daha sonraki
devirlerde meydana gelmi~~bir ~skender heykelinin kopyesi olsun,
gerek sikkeler, 6.° gerek di~er eserler aras~nda onu Lysippos'un "m~zrakl~~ ~skender"i tariflerine uygun bir ~ekilde gösteren yegane eserdir. 6°
Nikaia, Antigonos Monoftalmos taraf~ ndan kurulmu~~eski Antigoneia'n~ n M. ö. 300 senelerinde kral Lysimachos taraf~ ndan geni~Th. Schreiber, ayn. esr., s. 44, 118. M. Bieber, Portraits of Alex. the Great.
s. 389, K. Gebauer, ayn. esr., s. 35.
54 K. Gebauer, ayn. esr., s. 64, K 61, M. Bieber, Portraits of. Alex. the
Great. fig. 18. winter, KIB 334, 3
55 Th. Schreiber, ayn. esr., s. 284 W ve X.
55 Th. Schreiber, ayn. esr., s. 284 Y.
57 K. Gebauer, ayn. esr. s. 54, K 46. kr~l. s. 93. S. Reinach, Rep. statuaire
III. s. 159, I. Bu, Louvre bronzunun Hellenistik devirde yap~lm~~~bir ~ekli kabul
edilen Gabii'den gelme heykelcikte de sa~~ayak üzerinde durur ve solu arkaya koyar. Ba~~da sola bakar: M. Bieber, Portraits of Alex. the Great, fig. 19.
59 RE XIV ~~(Lysippos) Nr. 6. süt. 52, Nr. 19.
59 Onu m~zrakl~, fakat z~rhl~~ olarak, Makedonya Eyaleti autonom sikkeleri
(H. Gaebler, Zur Münzkunde Makedoniens. ZfN XXV (1906), s. 8. Nr. 5, 6, lev.
I 12) ve Babil Dekadrahmileri üzerinde buluruz (Ch. Seltman, Greek Coins, lev.
XLIV 6, 7). Burada lev. II A.
e° Baz~~Gemmder üzerinde raslananlar kat'! olarak ~skender de~illerdir.
bk.: K. Gebauer, ayn. esr. S. 2 7 G 32/33, lev. IV 1 2, 13.
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letilmi~~ ~eklidir ve ismini de onun ilk kar~s~n~n ad~ndan alm~~t~r. 61
~skender'in yak~n arkada~lar~~ve kumandanlar~~olan bu krallar~n her
ikisi de ~ehri kurduktan sonra ordular~ndaki Makedonya% askerlerden bir k~sm~ n~~buraya iskân etmi~lerdi. 62 Binaenaleyh ~ehrin sikkeleri üzerinde çok mikdarda ~skender tasvirine raslamak gayet tabiidir. ~ehrin mitolojik kurucusu ise, tanr~~Dionysos'tur ve bu sebepten
Nikaia'da bu tanr~~en fazla ibadet görmü~~ve sikkeleri üzerinde bir
çok defa Ktistes (kurucu) kelimesiyle birlikte, en çok bu tasvir edilmi~tir. Dionysos bu i~i, mitolojik Hind seferinden döndükten sonra
yapm~~t~r. 63 Belki de ayn~~seferi daha sonra yapm~~~olan ~skender,
bir çok yerde izlerine raslad~~~m~z gibi 64 burada da, elimizde kat'i
bir delil olmamas~na ra~men, Dionysos ile bir tutulmu~tur.
Nikaiada ~skender'in ba~~~ile bas~lm~~~sikkelerin ço~u Commodus'a aittir ve bunlar üzerinde ismi M. Aurelius Commodus Antoninus
~eklinde yaz~ld~~~~için, hepsi 18o senesinden itibaren, yani tek ba~~na Imparator kald~ktan sonra bas~lm~~lard~r.65 Vak~a Commodus ikinci Neokorie'yi Nikaia'n~n ezdi rakibi olan Nikomedeia'ya vermi~tir (Bosch,
Ki. M. s. 230), fakat Nikaia ile de me~gul olmu~~ve mesela ~ehrin
surlar~~önünde bir Apollonion yapt~ rm~~ t~r (Ruge, RE XVII ~~süt.
232). Buna kar~~l~ k Nikaia'da Imparator kültü için bir mabet yapt~rm~~, 186-191 seneleri aras~ nda Kommodeia oyunlar~~tesis edilmi~~66
81 W. H. Waddington, Recueil General des /VIonnaies Grecques d'Asie Mineure.
(RG) I 3. Nice et Nicomeclie. s. 395. W. Ruge, RE XVII ~~(Nikaia), Nr. 7, süt. 228.
82 Waddington, ayn. esr., s. 396 not. 6. A. H. M. Jones, ayn. esr., s. 151.
D. Magic, ayn. esr., s. 1186 not. 13. W. Ruge, ayn. esr. süt. 229.
83 Dionysos'un Hint seferini i~aret eden sembol fillerdir: E. Traemer, Roscher's ML., S. ~~~~19, 1145. Bu sebepten ~ehrin sikkeleri üzerinde fillere ve fillerin çekti~i bir araba içinde Dionysos tasvirine rasl~yoruz: Sylloge, Deutschland. Nr. 604,
656. Dionysos'un Hint setcrinin di~er san'at eserleri üzerindeki tasvirleri için: H.
Graeven, Darstell~~ngen der Inder auf Antiken Kunstwerken. JbI XV (1900), s.
195, 218.
64 Abukir definesine ait bir madalyon üzerinde vücudunun alt~~ bir pars postuna sar~lm~~~bir Dionysos olarak: bk. Dressel, ayn. esr., s. 8, lev. I B. s. 4.7=-JIN X
(1907), lev. X I, 2. Atinada ~skender:-2 inci Dionysos olarak devlet tanr~lar' aras~na al~nm~~~ve Protogenes onu Pan ile birlikte tasvir etmi~ti: Berve, ayn. esr. II.
S. 329 (Protogenes). H. P. L'orange, Apotheosis
s 133, not. 2.
65 Cl. Bosch, Die Kleinasiatischen Münzen der Römischen Kaiserzeit. Teil II.
Bd. I Bithynien, 1. Haelfte. s. 42 (KI. M).
66 Cl. Bosch, Die Festspiele von Nikaia. Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung'dan ayr~~bas~m. 1950, Heft. ~~ s. 89.
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ve sikkeler üzerinde "KOMOAOT BACIAETONTOC O KOCMOC
ETTTXEI = Kommodus'un saltanat~~zaman~ nda cihan mes'uttur"
sözleri ile 67 Imparatoru övmü~ tür. Binaenaleyh onun nam~na bast~ rd~~~~sikkeler üzerinde ~ehir için önemi olan ~skender'in portresini
koymas~~hâdisesini de, bu olaylar aras~na koymam~z lâz~md~r.
Sev. Alexander, ~skender'e çok önem veren ve kendisini ona benzeten bir ~ mparatordu." Bu sebeble 231 senesinde Part harbi münasebeti ile do~uya Nikaia üzerinden geçti~i esnada, 69 ~ehrin onun
portresiyle bast~rd~~~~baz~~sikkeler üzerine ~skender'in ba~~ n~~koydurtmu~~olmas~~büyük bir ihtimal dahilindedir.
5—K AUNOS (D alya n): Karia'n~ n güney-do~usunda ve
Lycia hududuna en yak~n liman ~ehirlerinden birisi olan Kaunos,
Halikarnassos ve Myndos ile birlikte bu bölgenin ~skender'e en çok
mukavemet gösteren ~ehirleri olmu~~ve zaptlar~~ancak 332'de Makedonya kral~~Kilikia'da bulundu~u zaman tamamlanm~~t~r." ~ehrin
~skender ile daha yak~ ndan bir temas~~ olmamakla beraber, Ptolemaioflar~ n idaresi alt~ nda bulundu~u M. ö. 309-189 seneleri aras~ndan
bas~lan küçük gümü~~(Lev. IV a) ve bak~ r sikkeleri üzerinde (Lev.
IV b) 72 ba~~n~n yer ald~~~n~~görüyoruz: kral~~diyademin tuttu~u saçlar, bütün ~skender portrelerinde oldu~u gibi, aln~ n üzerindeki yüksekli~i meydana getirdikten sonra, kulaklar~~örterek yüzü çevrelemekte
ve sonra bol miktarda enseye dökülmektedir. Aln~n ortas~~yine çizgili, dudaklar aç~ k, çene k~ sa, dolgun ve öne do~ru k~vr~lm~~, boyun
ise kal~nd~ r. Bütün bu hususiyetleri Iskenderiye'de bulunmu~, teknik
ve ifade bak~ m~ndan ayr~~bir gurup meydana getirmi~~olan ~skender
ba~lar~ nda bulmaktay~ z ki, bunlar~ n en karakteristik noktas~~Lysippos'un ~skenderlerinde görülen sert, ha~in ve aslanvar~~karakteri
kaybederek, yüzlerin yumu~am~~~olmas~d~ r." Bu Iskenderiye mekteHead, HN (1911) S. 517. RG. No. 321.
M. Bieber, Portraits of. Alex. the Great. s. 425.
69 Cl. Bosch, Ki. M., s. 52.
~l. E. Meyer,
79 W. W. Tam, Cambiridge ancient History VI, s. 364. kr
Grenzen der hellenistischen Staaten. I, s. 73.
71 M. Rostovtzeff, Die Hellenistische Welt. Gesellschaft und Wirtschaft. Tübingen 1956 III, s. 1177. Head, HN 2 !git, S. 613.
'2 HN2 1911, s. 613. Sylloge, Kopenhagen... Caria. Lev. VI 184 (Ac) Head,
BMC Caria... s. 75, Nr. 11, lev. XII 4 (AR); Nr. 12, lev. XII 5 (Ae).
~lar: K t- K 42.
73 K. Gebauer, ayn. esr. s. 33-51. Iskenderiye'den gelme ba
lev. 6-13. kr~l. M. Bieber, Portraits. of Alex. the gread. s. 391.
69
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bi hususiyetlerini en bariz bir ~ ekilde bugün Cleveland'da muhafaza edilmekte olan ~ skenderiyeden gelme bir ~skender ba~~nda görmekteyiz. 74 Kaunos sikke resimlerini bu ba~~n yan~ na koyunca ayn~~
hususiyetlerin burada da tekerrür etti~ini görürüz. ~u halde Kaunos
~ehri, sikkeleri üzerinde, di~er Küçük Asya ~ehirlerinden farkl~~olarak, Lysimachos sikkeleri Iskenderinin tesirinde kalm~~~bir ba~~~de~il,
muhtemelen Ptolemaios'larm nufuzu alt~ nda, Iskenderiye mektebine
mensup bir ~skender ba~~n~ n kopyesini koymu~ tur.
6—ApoLLoNIA

PISIDIAE

(Uluborlu) :

Eski Apollonia Mordiaeum'un 75 M. s. III. yüzy~l~ n ba~lar~na tarihlendirebilece~imiz sikkeleri 78 üzerinde (Lev. IV, 6) Büyük ~skender,
Ktistes olarak gösterilmi~tir. 77 Alimlerin bu ~ehrin kurulu~ u ve kurucular~~hakk~ ndaki fikirleri birbirinden ayr~~olmakla beraber, 78 ~skender taraf~ndan kurulmad~~~~kat'idir, çünkü antik kaynaklarda buna
dair bir kay~ t mevcut de~lidir. 79 Binaenaleyh burada imâ edilmek
istenen kurucu bizzat Büyük ~skender olmay~ p, kendisini ona benzeten, onu gerek ~ eklen gerekse yapt~~~~ i~ler bak~m~ ndan taklit eden
bir Roma Imparatoru olsa gerektir. Bunlar aras~ nda bu hususta en
ba~ ta geleni Caracalla, 80 sonra da Sev. Alexander 81 d~ r. Caracalla,
74 K. Gebauer, ayn. esr. s. 44. K 23. M. Bieber, Portraits of Alex. the Great
s. 391, fig. 47-48. M. Bieber, Hellenistic Sculpture, Fig. 334/35.
75 Head, HN2 1911, S. 706. A. H. M. Jones, ayn. esr. s. 128.
78
Inv. Wadd. 3620. 2- von Aulock, inv. 950, 9. 3- BMC Lycia
S 202
lev. XXXIII ~~. 4- Sylloge, Kopenhagen Nr. 95 (Hippophoros ile) 5- von Aulock,
inv. 950, 95. 6- inv. Wadd. 3621. 7- Imhoof. KM II 364, ~ , 8- Sylloge, Kopenhagen
Nr. 96 (Apollon ile). 9- inv. Wadd. 3622. ~~o- Imhoof, KM II 364, 3. Ii- BMC,
s. 204, 9, ~~o (Lycia ile Homonoia). 12- Imhoof, KM II, 364, 2. 13- Sylloge,
Kopenhagen Nr. 102 (Perge ile Homonoia).
77 ~skender'in Ktistes gösterildi~i di~er ~
ehir, Phrygia'daki Otrus'tur: JHSt.
VIII, s. 478 v. d. W. Ruge, RE XVIII, 2. süt. 1884-1888 (Otrus).
78 A. H. M. Jones, ayn. esr. s. 128: Seleukos Nikator taraf
~ndan kurulmu~tur;
Hirschfeld, RE II ~~(Apollonia) Nr. 21, süt. ~~ 6: Pergamon taraf~ ndan kurulmu~tur.
Bu husustaki bütün malzeme ve buraya yerle~ tirilen kolonistler için: D. Magic,
ayn. esr. II, S. 1315, not. 20.
79 Th. Schreiber, ayn. esr., s. 185. "~skender k~~~~
bu ~ehirde geçirmi~~ve ona
yeni ad~n~~vermi~tir, ~ehir de bu sebepten sikkeleri üzerine onun ba~~n~~koymu~tur"
der.
80 A. Domaszewski, Geschichte der römischen Kaiser. Leipzig 1921, II S.
263. Dressel. ayn. esr., S. 41/42. M. Bieber, Portrais of Alex. the Great., S. 425.
81
M. Bieber, Portraits of Alex. the Great., S. 425.
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yaln~z ~skender'in heykellerine bakarak onun me~hur bak~~~n~, sola
meyleden boynunu, al~n k~r~~t~rmas~n~~ taklit etmekle kalmam~~, 82
Imparatorlu~un her taraf~ndan toplad~~~~ ~skender heykelleriyle Roma ~ehrini ve bilhassa Kapitol mâbetlerini süslemeye de gayret etmi~tir. 83 I~te bu Imparator Part harbi için 214 senesi bahar~nda
Roma'dan ayr~larak Küçük Asya'ya gelince, kendisi ordusunun küçük bir k~sm~yla Iskender'in takip etti~i yolu, yani bat~~ ve güney
Anadolu'yu takiben Antiochia'ya inmi~tir. Bu esnada bir çok ~ehri
ziyaret etmi~, etmediklerinden de gelen elçi heyetlerini kabul ederek onlara imtiyazlar vermi~~veya di~er yard~mlarda bulunmu~tur
ki, bu münasebetle buralarda nam~na pek çok sikke bas~lm~~t~r (Bosch
KI. M. s. 47 ve not. 222). I~te bu esnada Apollonia'ya da baz~~imtiyazlar vermi~, muhtemelen ~ehrin imar~na yard~m etmi~~ve ~ehir de
~mparatora olan ~ükranlar~m bu esnada bast~rd~~~~sikkeler üzerinde
onu AAKEANAPOC KTICTHC olarak göstermekle ifade etmek
istemi~tir. 84 Aslan postu içinde gösterilmi~~olan bu ~skender ba~~, onu
Küçük Asya sikkeleri üzerinde bu tarzda gösteren en son örnektir ve
üslübu, havas~~Makedonya eyaleti autonom sikkeleriyle,85 biraz daha
sonraya tarihlenen Kontorniyat'lar üzerinde ayn~~tipteki ~skender ba~lar~na benzemekte (kr~l. Not: 5) ve muhakkak bir heykelin kopyas~~
bulunmaktad~r.
7 — AIGEAI (Ay a ~) : Iskenderun körfezinin kuzeyinde, güney
ve kuzeyden gelen büyük ticaret yollar~n~n kav~ak yeri olan Aigeai
liman ~ehri, bilhassa Roma Imparatorlu~u zaman~nda büyük bir
geli~me göstermi~tir. 86 Bu ~ehrin de sikkeleri üzerinde rastlad~~~m~z
82 ~skender'i taklit edenlerden di~erleri: ~ - Mithridates Eupator, G. Kleiner,
Bildnis und Gestalt des Mithridates. Jb I, Bd. 68. 1953 ten ayr~~bas~m, s. 78 v. d. 2Pompeius: M. Gelzer, Pompeius, s. 59, 96 v. d. 134. kr~l. G. Kleiner, ayn. esr. s. 77.
3- Pyrrhos ve Demetrios Poliorketes. M. Collignon, Geschichte der Griechischen
Plastik II (1898), s. 464, not. 3.
83 M. Bieber, Portraits of Alexander the Great, s. 425.
84 Sev. Alexander Part seferi için 231 ilkbahar~nda Roma'dan hareket etti~i
zaman, Anadolu'da o da Caracalla gibi, ordusunun bir k~sm~~ ile Ionia, Kana,
Phrygia, Pamphylia ve Cilicia yoluyla Suriye'ye inmi~tir (Bosch, Kl. M. 52). Binaenaleyh Apollonia'n~n mevzu bahis sikkelerinin bu zamanda bas~lm~~~olmas~~da
mümkündür.
85 M. Bieber, Portraits of Alexander the Great, s. 420, fig. 85 ve 87 (Madalyon).
85 Hill, BMC Lycaonia. Introd. CXII. Hirschfeld, RE I ~~(Aigeai) Nr. 6, süt.
945.
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çe~itli ~skender ba~lar~, bütün di~er Küçük Asya ~ehirleri sikkelerinde
~imdiye kadar gördüklerimizden ayr~~ bir karakter ta~~ maktad~ rlar
(Lev. IV, 7 a-c ; Lev. V, 7 d-f). a, b, c, M. ö. I. yüzy~lda bas~lm~~~bronz
sikkeler üzerinde yer alm~~t~r. a'da 97 ~skender'e has olan al~n, Anastole, yüzü çerçeveleyen saçlar mevcut olup, yaln~z ensedekiler biraz
k~sa ve spiral tarz~nda i~lenmi~lerdir. Ç~k~nt~l~~ burun, kal~n ve hafif
aralanm~~~dudaklar, k~sa ve öne k~vr~lm~~~çene. Ba~ta krali diyadem
mevcut de~ildir ve bu haliyle en fazla M. ö. II yüzy~ la tarihlenen
Bergama ba~~na benzer. 88 Bu ba~~ile Menderes Magnesia's~~~skender'i 89
ve M. ö. I. yüzy~la tarihlenen ve profili bizim sikke üzerindeki ba~a
benzeyen Aesilas'~ n Makedonya eyaletinde bas~lm~~~sikkeleri üzerindeki ba~ta da ayn~~ ~ekilde diyadem yoktur. 90
b ve c, 91 a'dan ayr~~bir ba~~~gösterirler. Ve bunlar diyademleri,
gür saçlar~~ve bu saçlar~ n yüzü çerçeveleyi~~tarzlar~~ile Lysimachos
sikkelerindeki ~skender ba~~~ tipini hat~ rlat~ rlar: al~ndan dümdüz
a~a~~~inen burnu, s~ms~ k~~ kapal~~ a~~z ve ufak çeneyi, Küçük Asya'n~n
muhtelif ~ehirlerinde bas~lm~~~Lysimachos sikkelerindeki ~skender
ba~lar~nda bulmak mümkündür 92 (kr~l. Lev. III; 1,2).
d, Hadrianus zaman~na ( 17-138) ait büyük gümü~~sikkeler üzerinde yer alm~~~olup (Lev. V, 7 d), 93 Lysimachos tipinde bir ~skender
ba~~n~ n, Hadrian devri san'at~na göre i~lenmi~~bir ~eklidir. Enseye
dökülen gür saçlar, al~ n üzerindeki Anastole mevcuttur. Yüzün sert
ve ha~in ifadesi, dudaklar~~ s~ k~ca kapayarak veya gözleri açarak de~il,
üst duda~~n bitti~i yerden a~a~~ya do~ru çekilen bir hatla ifade edilmi~tir." Ayn~~ a~~z ifadesini haiz bir ~skender ba~~ n~ , bugün Louvre'
Imhoof-Blumer, KM II, s. 424, 3, 4. lev. XVI 8.
K. Gebauer, ayn. esr. s. 56 K 47. M. Bieber, Hellenistie Scuipture, fig. 455.
Fr. Winter. KIB 334,6.
89 Th. Schreiber, ayn. esr., s. 179 18o, lev. XIII 18, 19. Winter, KIB 335,6.
K. Gebauer, ayn. esr. s. 59 K 49. M. Bieber, Portraits of Alexander the Great.
fig. 65 /66.
9° Head, HN2, 1911, s. 240/41, fig. 153. K. Gebauer, ayn. esr. S. 22123. M.
Bieber, Portraits'of Alexander the Great. fig. 67 (M. Ö. 93192 senesinde).
7, lev.
92 b:=Imhoof — Blumer, KM II, s. 425, Nr. 6, lev. XVI 9. c
XVI to.
lev. XL.
92 Meselâ: H. Seyrig, Parion
KM II, lev. XVI 18 =Inv.
" 1- lmhoof, Monn. Grecques. 1883, s. 248, Nr.
Wadd. 4070. 2- Sylloge, Kopenhagen (Lycaonia ...), Nr. 35, lev. 2 (hepsinde sene:
AZp --164-117)•
91 krsl. Th. Schreiber, ayn. esr. s. 185;86, Nr. 3, lev. XIII ~ o.
88
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da muhafaza edilen porfirden yap~lm~~~yine Hadrian devrine
tarihlenen bir heykelde bulmaktay~z. 95
e, t— imparator Diadumenianus (217 /18)'a ait sikkeler üzerinde
tasvir edilmi~~olarak buldu~umuz ba~lar (Lev. V, 7 e, f) 96 ise, Hadrian'dan yüz sene sonraki bir devrin san'at~na göre yap~lm~~~bir Iskender'i kar~~ m~za ç~ karmaktad~rlar. Diyadem, Anastole, enseye dökülen uzun saçlar, yukar~ya kald~r~lm~~~ ba~, sert bak~~lar, kapal~~ a~~z
hepsi mevcut. Bilhassa f'de, ensede saçlar~n uçu~~ ~ekli, Napoli'de
Museo Nationale'de, Herculanum'dan gelme bronz süvari ~skender'in 97 saçlar~na benzemekte ve bizde bu ba~~n da ~ehrin her hangi bir
yerine dikilmi~~atl~~bir iskender'e ait bir ba~~n kopyesi olabilece~i intiba~n~~uyand~rmaktad~r.
Aigeai sikkeleri üzerinde bu kadar çok ~skender ba~~na raslamam~z~n sebebine gelince, buraya Selefkos'lar zaman~nda Makedonya
askerlerinden müte~ekkil bir garnizonun yerle~tirilmi~~olmas~~ve hattâ
~ehrin de Imparatorluk devri sikkeleri üzerinde kendisinin Makedonyal~lar~n ahfad~~ oldu~u (MAKEAONIKHC EVITNOTC) 98 hâdisesiyle iftihar etmesinde aramam~z icap etse gerektir. 99
8 — ALEXANDREIA ad Issum (Iskenderun): Iskender'in do~uda kurdu~u ~ehirlerin ilki olan ve M. ö. 333 tarihli Issos muharebesinden sonra, ayn~~isimli körfezde ve muharebe yerinin 16 mil güneyinde kurulmu~~olan Alaxandreia, 100 Babil'den sahile ula~an eski
95 K. Gebauer, ayn. esr. S. 79, K 81. M. Bieber, Portraits of Alex. the Great.,
S. 424, fig• 741.7596 In'. Wadd. 4074, Lev. IX 19. Hill, BNIC Lycaonia
s. 25, Nr. 29, Lev. IV
~ o (Ilcisinde de sene: Z C=264— 217 18).
97 M. Bieber, Portraits of Alex. the Great., s. 383, fig. 2 2, 23-24. KIB s• 335,
99 Hill, BMC Lycaonia.... Introd. CXVIII, not. 7. Head, HN2 1911, s. 716.
99 Hadrianus Imparator ilan edildi~i zaman, Suriye'de idi. 117 senesi Ekim
ay~ nda Roma'ya hareket etmi~~ve Cilicia'dan geçerken buradaki ~ehirler ilk defa
bu münasebetle onun portresiyle sikke basm~~lard~r. Aigeai'da bu esnada bast~rd~~~~
tetradrahmiler üzerine Grek kültürüne a~~ k olan bu Imparatorla Iskender'in ba~~n~~
koymu~tur. Imp. Macrinus 217 nisan~~ ~~ ~ 'de (Bosch, Ki. M. s. 49) ~mp. ilan edilince,
O~lu Diadumenianus'u da Caesar yapm~~~ve kendine "Severus", o~luna da "Antoninus" ad~ n~~ vererek, ailesini Sept. Severus ailesine ba~lam~~t~ r (Domaszewski,
Geschincte der röm. Kaiser Il, s. 270 (71) ve bu esnada Küçük Asya'da bunlar nam~na ilk sikkeler bas~lm~~t~r. Aigeai'lllar~n, kendisini Büyük Iskender'e benzeten
(Caracalla) bir Imp. ile bir tutulan Diadumenianus ile Iskender'in ba~~n~~ayn~~ sikke
üzerinde bu maksatla birle~tirmi~~olmalar~~ ihtimal d~~~nda olmasa gerektir.

Belleten C. X X l', F.
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ticaret yolunun Terminus'u bulunan Myriandros adl~~liman ~ehrinin
yerini alm~~t~r. 101 Binaenaleyh kurucusu ~skender olan bir ~ehrin
sikkeleri üzerinde onun portrelerini bulmam~z gayet tabiidir."2.
~ehrin çok az ve en eskileri Suriye kral~~Antiochos IV (175-164)
zaman~na ait olan sikkeleri üzerinde, ~skender'e ancak iki defa ve iki
~ekilde rasl~yoruz; a-M. ö. I. yüz y~lda, aslan postu içinde ve genç
Herakles tipinde "3 (Lev. V 8 a). b-M. s. ~ . yüzy~la ve Imparator
Claudius zamamna (sene 43/44) ait sikkeler üzerinde sa~a do~ru, diyademli ve omuzda elbiselerinin ucu farkedilen bir büstl" ~eklindedir (Lev. V, 8 b).
~ehir ~skender'in krali darphanesi oldu~una ve bu tipte tetradrahmi basmaya al~~~k bulundu~una göre, art~k bu sikkelerin bas~lmad~~~~bir devirde bu an'anenin devam etmesi ve ~skender'in bu tipte bir ba~~n~n sikkeler üzerine konulmu~~olmas~~ gayet tabiidir. Bu
portreyi ~skender lâhti üzerindeki atl~~ ~skender'in aslan postu içindeki
ba~~~ile yanyana koydu~umuzda 105 ikisinin de ayn~~ ~ahs~~gösterdi~i
aç~k olarak görülür.
Bu ba~~n hususiyetlerine gelince, al~n k~sa, burun uzun, dudaklar ince ve kapal~, çene sivri ve öne k~vr~lm~~t~r. Anastole burada
mübalâgal~~ bir ~ekilde öne ve yukar~ya kald~r~lm~~, gür ense saçlar~~
ise 106, Aigeai'~n f'de oldu~u gibi, ~skender sa~a do~ru gitmekte
l" Benzinger, RE I t (Alexandria ad Issum), Nr. 15, süt. 1395. Berve, ayn.
esr. I s. 291. Hill, BMC Lycaonia
Introd. CXXVIII. D. Magic. ayn. esr. s.
1152, 36.
'ol Ch. Seltman, Greek coins. 1955. s. 209. E. T. Newell, Myriandros, Alexandria kat Isson, American Numismatic Society, New-York 1920, S. 25.
102 ~ehir 333'ten itibaren ~skender darphanesi olmu~~ve ~skender tetradrahmileri basmaya ba~lam~~t~r: Ch. Seltman, Greek coins, s. 209, lev. XLVIII
E. T. Newell, Myriandros
s. 29 v. d.
103 Istanbul, Coll. von Aulock, Inv. ~ o56/215. Inv. Wadd. 4092, 4093, lev.
IX 23; Sylloge, Kopenhagen (Syria cities) 380. 381, lev. ~~o; BMC Cilicia
s.
29, Nr. 2-4, lev. V 7. Imhoof-Blumer, KM II, s. 429, 2-4, lev. XVI 21 (hepsi bronz).
104
Inv. Wadd. 4094, lev. IX 24; Sylloge, Kopenhagen (Syria cities) No:
382, lev. to Imhoof — Blumer, KM II, s. 430, 516 (hepsi bronz).
"3 Winter, KIB 335, 4. M. Bieber, Portraits of Alexander The Great. fig.
31. fig. 32 (Sidon s~kkesi) ile de kar~~la~t~r.
"6 Bu ba~~n Kommagene kral~~Antiochos IV ü gösterip göstermiyece~i hakk~ndaki mütalâalar için: Hill, BMC Lycaonia
Introd. s. CXXIX. Imhoof,
KMII, s. 430. Bu kral~n portresi Ile kars~last~r~ld~~~~zaman, hakikaten hiç benzemedi~i görülür.
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olan bir at~n üzerinde imi~~gibi, arkaya do~ru uçmaktad~r. Profili,
al~n saç~~için Roma'da, Kapitol Müzesindeki ~skender ba~~~ile 107
kar~~la~t~rabilir ve netice olarak, bunun da bu ~ehirde her hangi bir
meydan~~süsleyen bir süvari ~skender ba~~n~n kopyesi olabilece~i
ihtimalini ileriye sürebiliriz.
9 —HYDASPES Meydan muharebesi: Etüdümüzü nihayet, Büyük Iskender'in Asya seferinin son merhalesini te~kil
eden Hint seferine ait bir muharebe sahnesi ile kapat~yoruz. Bu efsanevi k~t'ada ~skender, bütün sefer boyunca yapt~~~~muharebelerin
dördüncüsünü, M. ö. 326 senesinde Hydaspes (bugünkü Celum) nehri kenar~nda Hint krallanndan Poros ile yapm~~, bu muharebeye 200
harb fili ile i~tirak eden Hint kral~~ise, harbi bizzat kendisi, fil üzerinde
(Lev. II A) idare etmi~tir. ~skender her zaman oldu~u gibi Buchephalos'u üzerinde ve süvari alaylann~n ba~~ndad~r. Uzun zaman kahramanca dö~ü~en ve bütün harekat~~ ~skender taraf~ndan takip edilen
Poros, nihayet sa~~omuzundan ald~~~~bir yara neticesinde dü~man eline dü~memek için, geri hatlara çekilmeye karar vermi~tir. Arrian
(V. XVIII 9-1 ) ve Curt. Rufus (VIII 14, 33) tan ö~rendi~imize göre, bunu farkeden ~skender, kral~~takibe karar vermi~tir. ~~te burada
sikke üzerinde, muharebenin en canl~~bir an~~olan bu sahne tasvir
edilmi~tir.
Sikkelerin arka yüzünde ~skender, cepheden ayakta, z~rhl~, arkas~nda boynundan ba~lanm~~~mantosu, ba~~nda Granikos muharebesinde giydi~i ve üzerinde uzun iki beyaz tüyü bulunan mi~feri 1" ile
birle~tirilmi~~Pers krallan serpu~u, belinde k~l~ç, sa~~elinde ~im~ek
demeti, solu ile asas~na dayanm~~~olarak tasvir edilmi~~ve bütün bu
sembollerle onun bu esnadaki siyasi durumu tebarüz ettirilmi~tir "9.
iskender'in Hint seferinden sonra, Babile döndü~ü zaman orada
bu seferi hat~rlatmak maksad~yle bas~lm~~~ve mühim ~ahsiyetlere da~~t~lm~~~olan bu dekadrahmilerden ~imdiye kadar ele geçmi~~iki
parçan~n ikisi de Londra'da British Museum'dad~r n°.
107 M. Bieber, Portraits of Alexander the Great. s. 422/23, figs. 70-71.
108 Plut. XVI 4.
109
Krs. Ch. Seltman, Greek coins, s. 21 4.
Numismatic chronicle sene V 7 (1927), S. 204, 58, lev. XI, krsl. G. F.
Hill, BM. Quarterly 1927 I, s. 36, lev. XVIII.
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LEVHALARIN IZAH!
LEVHA II

Istanbul, v. Aulock. Sylloge, Deutschland. 2231
(Philippus Arabs)AE. 34,5 4, 21,15 gr. CMTPNAIS2N. F.
KTHTOV.
NEQ. EH. CAT

I — SMYRNA.

BMC 50, Lev. XXXVIII ii (Claudius
II. Gothicus) AE. 17, 76 gr. Londra. AAEE,ANAPOC
CAPAAACCEQN.

2 — SAGALASSOS.

A — BAsyLoN. Ch. Seltman, Greek Coins 1955. Lev. XLIX,
6 AR. I o drah. 39, 62 gr. Londra.
3—

KALCHEDON. a : Cat. Coll. de Luynes III S. 7,2413 lev.
XCI. AR. tetradr. 16,67 gr. Paris.

b : Istanbul, v. Aulock. Sylloge, Deutschland
489. AR drah. 4 gr.
LEVHA I I I
4 — N~RA~~A.

a : RG 191 Lev. LXXI 21 (M. Aurelius) AE 18.
Vatican AAEELANAPON NIKAIEIC
b : RG 289 Lev. LXXIV 27 (Commodus) AE 18.
Paris. NIKAIEQN
c : RG287 Lev. LXXIV 25 (Commodus) AE 18.
Imhoof Coll. AAE'EANAPON NIKAIEIC
d: RG 290 Lev. LXXIV 28 (Commodus) AE 16.
Viyana. NIKAIESIN
e : Sylloge, Deutschland 627 (Sev. Alexander)
AE 8.55. NIKAIES2N
f : RG 288 Lev. LXXIV 26 (Commodus) AE 17
Paris AAEEANAPON NIKAIEIC.
g : RG 291 Lev. LXXIV 29 (Commodus) AE
Paris AAEEANAPON NIKAIEIC

* Sikkelerin, lev. IV 7b, hariç, hepsi büyütülmü~tür.
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KeÇ,~JK ASYA ~EHIR S~KKELER~NDE ~SKENDER

LEVIIA IV

5—

KAUNOS.

a : BMG Carla ii Lev. XII 4. (M. O. 309-189)
AR Londra.
b : BMC Caria
AE Londra.

12

Lev. XII 5 (

!I

Sylloge, Kopenhagen. 102. (M. S. 3.
as~r ba~~ ) Kopenhag. AAEE,ANAPOC KTICT

6—

APOLLONIA PISIDIAE.

7—

A~GEA~~

a:

Imhoof, KM II 424,3 Lev. XVI 8 (M. O.
1. yüzy~l) AE 20.6,90 gr. Imhoof Coll.

b : Imhoof, KM II 425,6. Lev. XVI 9 (M. O.
1. yüzy~l) AE 20.4,30 gr. Imhoof Coll.
: Imhoof, KM II 425,7 Lev. XVI 7) M. Ö.
~~. yüzy~l) AE 18. Londra (Brit. Mus.)

LEVHA V
— A~GEA~ .

d: Imhoof, Monn. Grecques 348, 7. KM II lev.
XVI 18 (Hadrianus) AR 23, ~~ o,4o gr. Imhoof
Coll. (?) AI PEAIQN - ETOVC AEP
e:

Lycaonia 25,29 Lev. IV ~~ o (DiaduLondra. MAKPINOV.
menianus) AE
AIFES2N) Sene: AZC
110. M. EVI'.
=264= 217/18.

BMC

f : Inv. Wadd. 4074 Lev. IX 19 (Diadumenianus.
217/18). AE 28 Paris.
8—

ALEXANDRE~A AD ISSUM.

a : Inv. Wadd. 4092. Lev. IX 23.
(M. ~~. ~ . as~ r)
b : Inv. Wadd. 4094 Lev. IX 24
(Claudius I. zaman~ )
AE 25. Paris.
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