ANT~K K~L~KYA S~KKELER~~NDE ASKLEPIOS KÜLTÜ
BEKIRCAN TAHBERER
~LTER UZEL
Tarihin en eski ça~larmdan beri Kilikya, gerek ekonomik, gerekse stratejik aç~ dan Anadolu'nun en önemli bölgesi olmu~tur. Böyle büyük maddi
zenginliklere sahip bir bölgede zengin bir kültürün olu~mas~~ da do~ald~ r.
Antik Kilikya ~ehir sikkeleri bu zengin kültürün aynas~~olarak çok çe~itli konularda bizi ayd~nlat~r.
Yakla~~ k alt~~yüz elli y~l süren bu sikke basma gelene~i sayesinde, çok
fazla arkeolojik veri olmamas~na ra~men, Kilikya bölgesinde olup biten bir
çok ~eyi sikkelerden ö~renebiliyoruz. Antik ça~da gelenek oldu~u üzere, Kilikya ~ehirleri de darp ettikleri sikkeleri bir propaganda arac~~olarak kullanmay~~iyi biliyorlard~ . Toplum iradesinin yönetiminde inkar edilemez bir
öneme sahip olan inanç dünyas~, sikkelerin konular~~aras~nda önemli bir yer
tutmaktad~ r. Bilindi~i gibi Roma dönemi ~ehir darplar~nda, sikkenin ön
yüzü otorite say~lan imparatora ayr~l~ rken, arka yüzler ço~u kez ~ehirler için
önemli olan tanr~~ve tannçalara b~rak~lm~~t~r. Kimi ~ehirler ise sadece kendilerine özgü bir tanr~, tanr~ça veya sembol ile öne ç~km~~lard~r.
Sa~l~ k tanr~s~~ Asklepios (L. Aesculapius) farkl~~zamanlarda bir çok Kilikya ~ehir sikkesine konu olmu~tur. Bununla beraber özellikle iki ~ehir vard~ r ki, sikkelerinde Asklepios kültüne çok s~ k olarak yer vermi~tir. Bugün
henüz kaz~~ çal~~mas~~yap~lmad~~~~için fazla bir arkeolojik buluntu olmamas~na ra~men, Aigeai (Yumurtal~ k) ve Irenopolis (Haruniye-Düziçi) ~ehirlerinde birer Asklepieion ya da bir Asklepios-Hygieia kült yeri oldu~una inanmak için yeteri kadar numismatik delil bulunmaktad~r.
Asklepios ad~na kurulan kült ve tedavi merkezleri Asklepieionlar, insan
inançlar~yla kutsalla~t~nlm~~~birer ~ifa ocaklar~~ olmu~tur. M.Ö. 6. yüzy~ldan
sonra 8 — 10 yüzy~l kadar ~ifa Tanr~s~~ad~na in~a edilen Asklepieionlardan
bugün 200'ü bilinmektedir. Bunlar aras~nda Epidauros, Kos (~stanköy Adas~ )
ve Pergamon gibi tam kurulu olan Asklepieionlar say~l~~olup ço~unun birer
tap~naktan ibaret oldu~u san~lmaktad~r'.
1 P.,

Decharrne, Mythologie de la Grece Antique Garnier Freres, Paris, 1879, s. 279-280.
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Asklepios'u çok eski bir hekim saymak gerekir. Ya~ad~~~~zamandan yüz
y~llar geçince zaman~n etkisiyle tannla~t~r~lm~~ur. Bu tap~naklann hekimleri
ayn~~zamanda rahiptirler. Dinsel ve ruhsal etkiye inanarak telkin tedavilerinde ba~ar~l~~ olmu~lard~r. Çünkü insanlar~ n ya~am dengelerini altüst eden
hastal~k dedi~imiz olumsuz sa~l~ k durumlar~ n~ n kayna~~~yüzlerce y~l insan
iradesinin d~~~ ndaki do~a d~~~~güçlere, mistik kuvvetlere, dinsel temalara
ba~lanm~~t~r 2.

ASKLEPIOS EFSANESI
Antik ça~da gelenek oldu~u üzere tüm tanr~lar ve tannla~t~nlm~~~ki~iler
hakk~nda bir veya daha fazla efsane vard~r ve Asklepios da bir istisna de~ildir.
T~bb~n tanr~s~~Asklepios, "iyile~tirici tanr~" olarak bilinen Apollo 'nun o~ludur. Ço~unlukla Apollo'nun Tessalia kral~~ Phlegyas'~n k~z~~ Koronis ile sevi~ti~i ve onu bir erkek çocu~a hamile b~rakt~~~~anlat~l~r. Ne var ki Koronis, bu
çocu~a hamileyken bir ölümlüye, Elatos'un o~lu Iskhys' e a~~k olur. Bir kuzgunun3 bo~bo~azl~l~~~yla (ya da kehanet yetene~i ile) ihaneti ö~renen
Apollo, vefas~z kad~n~~öldürür 4 ve Koronis'in vücudu yalulmak üzere odunlar~n üzerine konuldu~u s~rada, henüz ya~ayan çocu~u, kad~n~n karmndan çekip al~ r. Böylece Asklepios do~ar.
Asklepios' un neden Peloponnesos'ta Epidauros'un büyük tanr~s~~ oldu~unu aç~klamaya yönelik bir ba~ka gelene~e göre ise, büyük ya~mac~~ Phlegyas, ülkenin zenginliklerini ö~renmek ve onlar~~ele geçirmenin yollar~ n~~
bulmak için ülkeye gelir. K~z~~da onunla beraberdir. Yolculuk s~ ras~nda
Apollo k~z~~ba~tan ç~kanr. K~z, Epidauros topra~~nda Myrtion ad~ndaki da~~n
ete~inde çocu~unu gizlice do~urur, sonra da onu terk eder. Ama bir keçi gelip çocu~u emzirir ve bir köpek ona bakar. Köpekle keçinin sahibi olan
Aresthanas, çocu~u bulur ve çocu~u saran ~~~k çemberini görünce hayretler
içinde kal~r. Bu i~te bir s~r oldu~unu dü~ünerek bebe~i almaya cesaret edemez. Bebek tannsal kaderinin yolunda tek ba~~na ilerler.
A., Erdem, T~p Eti~ine Giri~ , Ankara, 2001, s. 194.
ba~ka söylenceye göre beyaz bir kargamn bo~bo~azl~~~~ile: bu inan~~a göre Apollo
kargaya öyle luzm~~ur ki, onun beyaz tüylerini ilelebet karaya dönü~türmü~tür.
4 Bir ba~ka anlauya göre, Apollo'nun sadakatsiz e~i Koronis, karde~inin öcünii alan
Artemis'in oklanyla ölür. Ancak anne-babas~~genç ölüyü ate~in üzerine koyduklar~nda ve
Hephaistos'un co~kun alevi öhlyü ku~atu~~nda, Apollo o~lunu kurtarmak için at~l~r; Bonnefoy,
2000, I. Cilt, s. 78.
2

3 Bir

ANT~K K~L~KYA S~KKELER~NDE ASKLEPIOS KÜLTÜ

11

Bir ba~ka versiyonda, Asklepios'un annesi olarak Leukippos'un k~z~~ Arsinoe'nin ad~~geçmektedir. Bu, çocu~un Arsinoe'nin o~lu oldu~u ama Koronis taraf~ ndan büyütüldü~ü ileri sürülerek, di~er geleneklerle uzla~t~ r~lmaya çal~~~ lan Messenia gelene~idir.
Yine ba~ka bir söylenceye göre, Apollo, çocu~u yar~~insan-yar~~ at olan
(Kentauros) Kheiron'a emanet eder. Kheiron, Tessalia'll bir çok gencin
e~itimcisidir. ~nsan ve vah~i hayvan olarak çifte do~as~~gere~i hayvanlar, vah~i
do~a ve bitkiler hakk~ nda çok önemli bilgilere sahiptir. Bu bilgiler aras~ nda
av sanat~~ve t~p da vard~r. Kheiron kelimesi, "eli olan, ellerini kullanmay~~bilen" demektedirs. Çocu~a t~p ö~retir ve Asklepios çok geçmeden bu sanatta
çok büyük maharet kazan~ r. Kheiron okulunda büyülü sözler söylemeyi, büyülü ilaçlar~, merhemleri ve faydal~~cerrahl~~~~ö~renir.
Yayg~n inan~~a göre Asklepios bilgisini insanlar~ n hizmetine sunmu~,
hatta ölüleri yeniden diriltmenin çaresini bile bulmu~tur. Apollodoros, onun
Athena'dan ö~rendi~i ~eyin büyülü bir iksir oldu~unu söyler. Asklepios, Athena'dan Gorgon'un damarlarmdan akan kan~~alm~~t~r. Gorgon'un sol taraf~ ndaki damarlar~~kuvvetli bir zehir saçarken, sa~~taraf~ ndaki damarlar~n~ n
kan~~ ~ifa verici nitelikteymi~. ~~te Asklepios, ölülere can vermek için bu kan~~
kullanmas~n~~biliyordu. Bu yoldan bir çok insan~~diriltmi~ti. Asklepios'un diriltti~i insanlar aras~ nda Kapaneus, Lykourgos (muhtemelen Thebai sava~~~
s~ ras~ nda; çünkü bu sava~ta ölenler aras~nda bu ad~~ta~~yan iki kahraman
vard~ ), Minos'un o~lu Glaukos ve ad~~daha s~k geçen Theseus'un o~lu Hippolitos say~labilirG.
Bu diriltmeler kar~~s~ nda insanlar~n ölümsüz olup olamayaca~~~veya tanr~lar~n ayr~cal~klar~n~n korunup korunamayaca~~~bilinmez bir hal al~ r. Buna
yeralt~~dünyas~n~n tanr~m. Hades de sinirlenir çünkü kendi hükümdarl~~~ n~n
gelece~i tehlikeye girmek üzeredir. Bu nedenle Asklepios'u tanr~ lar~n babas~~
Zeus'a ~ikayet eder. Asklepios'un dünyan~ n düzenini bozaca~~ndan korkan
Zeus, onu y~ld~ r~mlarlyla çarparak öldürür. Ölümünden sonra Asklepios ne
ortada kal~ r ne de Hades'e gider. Onun yerine kendisi de bir tanr~~olur. Tak~m y~ld~zlara dönü~türülür ve Y~lanc~~tak~m y~ld~z~~olarak gökyüzündeki yerini ahr 7.
5 Y., Bonnefoy, Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ye Mitolojiler Sözlü~ü, I.
Cilt, Ankara, 2000, Asklepios.
6 P., Grimal, Mito/oji Sözlü~ü Yunan ve Roma, (Çev: S.Tamgüç), ~stanbul, 1997, s. 101.
7 F., Comte, Mito/oji Sözlü~ü, (Çev: M. Arslan), ~stanbul, 2000, s. 55.
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Efsanenin daha sonraki versiyonlar~nda Asklepios'un Epione ad~nda bir
kar~s~~ve Akeso, Iaso, Pan akeia, Aigle ve Hygieia adlar~nda çocuklar~~oldu~u
anlaulmalctad~ r. Belki de ilk ortaya ç~ kt~~~~yer olan Trikka'da (Tessalia-Yunanistan) varl~~~~belgelenen Asklepios kültü, uygulamalar~~özellikle büyüye dayanan, ama daha bilimsel bir tababetin gelece~ini haz~ rlayan gerçek bir t~p
okulunun geli~ti~i Epidauros'ta (Peloponnesos) kök salm~~ur. Bu sanat, Asklepeiadlar ya da Asklepioso~ullar~~ taraf~ndan icra ediliyordu. Bunlar~ n en
ünlüsü, yakla~~k M.Ö. 460 — 377 y~llar~~aras~nda ya~am~~~olan ve ailesinin ~eceresi Asklepios'a dayanan Hippokrates'dr8.
Hippokrates, Asklepios'a ithaf edilen ünlü ve güçlü bir ada olan Kos
(~stanköy) 'ta dünyaya gelmi~tir. Orada hastal~ klar~~tedavi edilen insanlar~n,
hastal~klar~~için verilen ve iyi gelen tedaviyi, di~er insanlar da benzeri sorunlar kar~~s~nda yararlanabilsin diye, tap~na~~n duvarlar~na yazma gelene~i
vard~. Hikayeye göre, Hippokrates bu yaz~lar~~kaydeder ve Varro'nun 9 Mand~~~ na göre, tap~nak yand~ktan sonra yatakta muayene diye tabir edilen gelene~i kurar. Bundan sonra t~ptan elde edilecek kazançlar~n s~n~ r~~yoktur.
Çünkü Selymbria'n~n yerlisi ve Hippokrates'in ö~rencisi olan Prodicus, ehil
olmayan pratisyenlerin ve eczac~lar~n gelir kayna~~n~~ ke~fedip merhemlerle
tedavi etme sanat~n' geli~tirmi~tir. Chrysippusw derin tart~~malardan sonra
t~bb~n bilimsel prensiplerini yeniden kurar ve onu takip eden Erasistratus"
(Aristo'nun torunlar~ndan biri) önemli de~i~iklikler yapar 12.
~lyada'da Podaleirios ve Makhaon isimli ki~ilerin Asklepios'un çocuklar~~
oldu~u ve ikisin de iyi hekim olduklar~~söylenir".
Bir çok heykel ve sikkelerde Asklepios ço~u kez ya~l~, deneyimli ve güven
verici görünümüyle bir asaya yaslanm~~~olarak tasvir edilir. Kimilerine göre
bunun anlam~, hekimli~-in az bir zamanda ö~renilmeyip ya~lan~p da bir bastona dayanmak zorunda kalaca~~~zamana de~in bilgilenmeye ve deneyim
edinmeye gerek duyulmas~d~ r.
8 Grimal,
9 Marcus

a.g.e, s. 102 .
Terentius Varro (M.<5. 116-27), gramer, tar~m ve di~er konularda yazan verimli

bir yazard~.
10 Knidos'Iu Chrysippus (yakla~~ k M.Ö. 270) Knidos T~bbi Talimatlar~~gelene~ine ba~l~~bir
doktordur; özellikle lahanan~n sa~l~~a faydalar~ n~~anlatan notlar~~vard~r.
11 Ceos'Iu Erasistratus (MÖ. 3. y.y.'~ n ilk yar~s~ ) bir doktor ve ara~t~rmac~yd~ ;
~skenderiye'de bir t~p okulu kurmu~tur.
12 Pliny
- the Elder, Natural History, A Selection (Transl., John F. Healy), London, 1991, s.
261.
13 Homeros, ~lyada, (Çev: A.Erhat. A.Kadir), ~stanbul, 1981,11,731, 732.
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Asklepios atribüleri bir sopaya sar~lm~~~y~lan ve bunun yan~~ s~ ra çam kozalaklar~, defne çelenkleri, bazen de horoz, keçi ya da köpekdr. Y~lan, önlem
ve ileri görü~lülük simgesidir. Zehrinden ~ifa elde edilen iksirler
Y~ lan ayn~~ zamanda uzun örnürlülü~ün de sembolü olarak Asklepios'un asas~na dolanm~~~olarak resmedilir. Tek ba~~na, ba~~~yukar~~ do~ru kalkm~~, gövdesi k~vr~ ml~~halde ilerlerken resmedilen y~lan tasvirleri daha çok Asklepios'un kendisini simgeler.
Epidauroslular Aesculapius tap~na~~~ile ünlüydüler'. Buras~~onun kültünün merkeziydi ve insanlar buraya iyile~meye gelirdi. Anadolu'daki en ünlü
Asklepieion Bergama'da idi. Bütün Asklepieionlar'da uyulmas~~ gereken
kurallar oldukça s~k~yd~. Tanr~n~n dualar~ n~~ kazanmas~~için ki~i, büyük bir
safl~~a sahip olmal~yd~. Bir Asklepieion'a gelen hasta a~a~~daki kurallara uymak zorundayd~:
Bir kurban adamak (dana ve koç yan~ nda ço~unlukla horoz) ,15
Banyo yapmak (deniz kenar~ nda kurulu olanlarda denizde y~kanmak),
Oruç tutmak,
Asklepieion'un bahçesinde yatmak.
Burada insanlar~n yerde uyuduklar~~yatakhaneler, zehirsiz y~lanlar taraf~ndan ziyaret edilir ve onlar uyurken tanr~~rüyalar~ na girerdi. Bu yolla mucizeyi ilac~ n~~belirler ve al~nacak tedaviyi gösterirdi.
Roma ~mparatorlu~u'nun yükselme dönemindeki son büyük imparator
ve ayn~~zamanda stoac~~felsefenin önde gelen bir takipçisi olan Marcus Aurelius'un (161-180) Meditations adl~~eserinden al~nan a~a~~daki bölüm, Asklepios kültü hakk~nda o günlerdeki dü~ünceyi birinci elden ifade etmesi bak~ m~ndan önemlidir;
"Genel olarak ~öyle deriz: Aesculapius bir adama at egzersizi, so~uk
banyo veya hiç ayakkab~~giy~nemesini emretti'; buna benzer bir ~ekilde diyebiliriz ki: 'Evrensel Do~a ona hastal~k, yetersizlik, kay~p veya di~er bir bela
emretti'. Bir önceki cümledeki emretti ifadesi asl~nda 'sa~l~~~na yararl~~olarak bunu öne sürdü' anlam~ndad~r; ikinci cümlede ise ki~inin ba~~na gelen-

P., Mela, Chorographia (Description of the World), (Transl., F.E. Romer), Michigan,
1998, II, 49.
15 Bu gelene~in bugün de Anadolu'nun bir çok yerinde ya~~yor olmas~~ilginçtir.
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ler, do~an~n kanununa uygun olarak önlerine ç~kar~lm~~t~r anlam~na geliyor...
... Basit insanlar bile ne söyledi~imi bilirler, çünkü ~u ifadeyi kullan~rlan
'ona gönderildi', ve i~te bu demektir ki ona 'gönderildi (ba~~na geldi)', bu
da 'bu onun için emredildi' demek oluyor. Buna göre bu emirleri, t~pk~~Aesculapius'un emirlerini kabul etti~imiz gibi kabul edelim. Bunlardan bir ço~u
kesin olarak a~~r olabilir ama sa~l~~a kavu~ma umuduyla onlan kabul ediyoruz. "
Asklepieionlar'da yap~lan tedavi ile ilgili ilginç bir hikaye daha vard~r.
Bir zamanlar Bergama yak~nlar~nda koyunlar~n~~ otlatan bir çoban bir y~lan
taraf~ndan sokulur. Büyük bir ~st~rap içinde Asklepieion'a gelir ve yard~m ister fakat doktorlar orada sadece ruhsal hastal~klar~~tedavi ettiklerini, kendisine yard~mc~~olamayacaldarm~~söylerler. Bununla beraber ~surab~n~~ dindirmek için kendisini daha h~zl~~öldürecek bir zehir verebileceklerini söylerler.
Çoban zehiri içer ama ölmez. Asklepieion hekimlerinin verdi~i zehir, y~lan
zehirinin panzehiri oldu~u için çoban ya~amaya devam eder. Bu olaydan
sonra t~bb~n sembolü bir asaya dolanan y~lan olmu~tur.
Epidauros, Bergama ve ~stanköy'deki Asklepieionlar'~n yan~nda Atina ve
Korinth tap~naklar~~ da ünlüydü. Herhangi bir yeni Asklepios tap~na~~n~n
resmen kurulmas~~için, tanr~n~ n kutsal planlar~ndan birisinin ana mabetten
getirilmesi adetti. Atina'da da böyle olmu~~ve yeni Asklepieion (hastane) in~a
edilene kadar, y~lan~~ ozan Sophokles a~~rlam~~t~r '7. M.Ö. 293 (kimi kay~ tlarda 295 olarak geçer) y~l~nda meydana gelen bir salg~n (veba?) s~ ras~nda
Romal~lar Atina'daki Asklepios tap~na~~n~n ayn~s~n~~ Roma'da in~a etmi~ler
ve tanr~y~~oraya ça~~rm~~lard~~18. Asklepios oraya bir y~lan k~l~~~nda gönderilmi~ti 19 .

Aurelius, Meditations!(Transl., A.S.L. Farquharson), Oxford, New York, 1990, V.8.
Levi, Eski Yunan, Adash Büyük Uyg-arhklar Ansiklopedisi, Cilt III. (Çev: N. Erdilek),
~stanbul, 1987, s.167.
18 Asl~nda Romal~lar Yunan hekimlerine güvenmiyorlard~~bu nedenle veba salg~mnda
kendilerine yard~m etmesi için Yunanl~~hekimleri de~il tanr~~Asklepios'u ça~~rm~~lard~. Ama
bilinen ~üphelerinden dolay~~bu tap~nak ~ehir d~~~ na, Tiber Nehri üzerindeki bir adaya in~a
edilmi~ti. (Ralph Jackson, Roma ~mparatorlu~unda Doktorlar ve Hastal~klar, -Çev: ~. Mumcu-,
~stanbul, 1999, s.4).
19 Strabo da Geographika (V.3) 'da Epidauros'taki Asklepios heykelinin Roma'ya
götürülmesinden bahseder.
16 M.
17 P.,
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Tüm bu zamanlar ve Roma dönemi boyunca iyile~mek isteyen insanlar
Asklepios tap~ naklanm ziyaret etmi~lerdir. M.Ö. 5. y.y.'da ortaya ç~kan ve çe~itli alternatif yöntemlerin yan~~s~ ra dini telkin fikri temeline dayanan tedavi
yöntemleri M.S. 400'e kadar devam etmi~tir.

ANT~K NUM~SMAT~KTE ASKLEPIOS
Antik sikkelerde en erken Asklepios tasvirleri Trikka — Thessalia'da görülür (M.Ö. 400-344) 20. Daha sonra Epidauros'ta bas~lan bir gümü~~sikkenin,
hem ön hem de arka yüz konusu Asklepios olmu~tur; ön yüzde tanr~ n~n
defne taçl~~ ba~~ , arka yüzde tahtta oturan Asklepios, bir asaya yaslan~yor ve
sa~~elini önünde k~vr~ lm~~~olan bir y~lana do~ru uzauyorken resmedilmi~tir
(M.Ö. 350-330) 21 . Tahun alt~ nda bir köpek oturur. Bu sikkedeki tasvir muhtemelen, heykelt~ra~~ Thrasymedes'in bir eseri olan, ünlü alt~ n ve fildi~i heykelden esinlenilerek yap~lm~~~olmal~d~ r. Asklepios'un kendisi, kar~s~~ Epione22
ve sembolü plan23 daha sonraki dönemlerde de Epidauros sikkelerin temel
konulan olmaya devam etmi~tir.
Asklepios insanlar~ , yani ölümlüleri en çok seven tanr~~olarak tüm antik
ça~~toplumlar~~ taraf~ ndan ilgi görüyordu ve bu nedenle popüler bir sikke
konusu olmas~~kaç~ n~ lmaz& Özellikle sa~l~ k problemlerinin artt~~~~dönemlerde antik ça~~n say~s~z ~ehri Asklepios konulu sikkeler darp etmi~lerdi24.
Ele geçen örneklere bak~ lacak olursa Klasik (M.Ö. 480-330) ve Hellenistik
(M.Ö. 330-30) dönemlerdeki tüm ~öhretine ra~men, bir sikke konusu olarak
Asklepios/Hygieia daha çok Roma döneminde popüler olmu~~gibi görünmektedir.
Söylencelerde bir çok çocu~unun ismi geçmesine ra~men, antik sikkelerde k~z~~Hygieia ve o~lu Telesphoros d~~~ nda di~er çocuklar~n~n tasvirlerine rastlanmaz. Aelius Aristides'e (M.S. 1. y.y.) göre, Asklepios'un çocuklar~ n~ n en onurlusu Hygieia'd~ r. Önceleri baba-k~z ~ifa tanr~s~~iken, sonralar~~
D., Sear, Greek Coins, London, 1979, Vol. I, No. 2230.
Sear, a.g.e, s. 260 No. 2808.
22 Sear, a.g.e, No. 2813.
23 Sear, a.g.e, No. 2985.
24 Asklepios konulu sikkelere örnekler için bltz: D., Sear, Grek Imperial Coins, 1995, No.
391 Karia-Kos, no. 550 Epirus-Buthrotum, no. 1128 Epirus-Nicopolis, no. 979 PaphlagoniaNeoclaudiopolis, no. 1360 Trace-Pautalia, no. 1378 Pontus-Cerasus, no. 1403 Troas-Antandrus,
no. 1570 Bithynia-Cius, no. 2482 Trace-Hadrianopolis, no. 2182 Troas-Assus.
20 Bltz.
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(M.Ö. 480) Hygieia daha genel anlamda kurtar~c~~ve tüm tehlikelere kar~~~
s~~~n~l~ r bir tanr~ça olmu~tur 25. Buna göre Asklepios'un ö~retisini gerçekten
takip eden ve o dönemdeki inanç dünyas~ nda kutsal ki~ ilikler haline gelebilen sadece iki çocu~u oldu~unu dü~ ünmek mümkündür. Hygieia ço~unlukla
babas~~ile kar~~l~kl~~ayakta dururken, bir elinde tuttu~u bir phiale'den di~er
koluna dolanm~~~olan bir y~lan~~beslerken resmedilir. Kimi sikkelerde tek ba~~ na yer alan Hygieia'n~ n baz~~yerlerde en az babas~~kadar sayg~~gördü~ü anla~~lmaktad~ r ve bu da Asklepios'tan beklendi~i kadar onun da ~ifa da~~ tma
gücü oldu~una inan~ld~~~n~~göstermektedir.
Telesphoros'un durumu biraz daha farkl~d~ r; baz~~kaynaklara göre Asklepios'un o~ludur baz~lar~~da ondan Asklepios'un yard~mc~lar~ ndan birisi
olarak bahseder. Telesphoros, tedavi sanat~n~n iyile~me ile sonuçland~~~ n~ ,
hastal~~~ n sona erdi~ini ve mükemmel sa~l~~a kavu~uldu~unu sembolize
eder 26. Genellikle Asklepios'un yan~ nda veya Asklepios ile Hygieia'n~n aras~ nda duran, sivri külahl~~bir manto giyen, k~ sa boylu bir çocuk veya cüce olarak tasvir edilir. O hekimlik gizinin ustas~, rüyalar~~yorumlayan ve iyile~me
dönemini kollayar~~bir tanr~~idi 27. Aristeides, Pausanias ve daha baz~lan, Telesphoros'u Bergama'n~n özel tanr~ m sayarlar. Bu bak~ mdan onun zaman~ n~ n en büyük hekimi oldu~unu ve ölümünden sonra ö~rencileri taraf~ ndan
bir mezhep kurucusu saplaralt tanr~~derecesine yükseltildi~ini kabul ederler.
Telesphoros için de Asklepios gibi adaklar sunulurdu28.
Asklepios ve Hygieia isimleri Roma dönemi eyaletlerde eskiden oldu~u
gibi kald~~~~halde Roma'da çe~itli tanr~~veya kutsal ki~iliklerle özde~le~ tirilmi~~
veya beraberce tasN7ir edilmi~tir. Örne~in Hygieia'n~ n Roma'daki kar~~l~~~~ Salus'tur. Ayn~~zamanda Güvenlik ve Refah'~~ temsil eden Salus sa~l~k tanr~ças~ ndan öte bir görev üstlenir. Sikkelerde görülen SALVS AVG29 lejant~~sadece
imparatorun sa~l~~~~de~il, onun refah~~veya güvenli~i anlam~ na gelmekteydi.
ANTIK K~L~KYA' DA ASKLEPIOS
Kilikya'n~n çe~itli yerlerinde sa~l~k tanr~s~~Asklepios ve Hygieia'ya bir
çok sunuda bulunulmu~tur. Aigeai' da bulunan bir sunak üzerindeki Askle25 ~., Uzel, "Anadolu Antik ~ehir Sikkelerinde Asklepios Kültü",
X11. Arkeometri Sonuçlar~~
Toplant~s~ , Ankara, 1997, s. 118.
26 S. W., Stevenson, A Dictionary of Roman Coins, London, 1964, s. 775.
27 O., Bayatl~ , a.g.e, s. 62.
25 ~., Uzel, a.g.e, s. 119.
25 Bkz: D., Sear, a.g.e., No. 734, 735 (Antoninus Pius).
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pios'a hitap eden yaz~t~n ilk saur~ ndan, suna~~n Hygieia'ya adanm~~~oldu~u
anla~~lmaktad~r. Yaz~un eski Yunanca'da "ve" anlam~na gelen Kal sözcü~ü ile
ba~l~yor olmas~~ bu suna~~n Hygieia'dan ba~ka bir tanr~ya daha adanm~~~oldu~unu göstermektedir. Ad~~ya ba~ka bir suna~~n üzerinde ya da bu suna~a
boya ile yaz~lm~~~olan bu tanr~~büyük bir olas~l~kla Asklepios idi. Bu bölgede
Eski Manta~~köyünün bir kaç kilometre bat~s~ndaki And~l Tepesi'nde 1994
y~l~nda Asklepios ile birlikte bir Hygieia kutsal alan~~saptanm~~t~r. Burada yap~lan sunular And~l da~~n~n güney yamac~nda en az~ ndan M.S. 2. y.y.'~n
ikinci yar~s~nda bu tanr~lar~n yo~un olarak kullan~lan yerel bir kutsal alan~~
oldu~unu ortaya koymaktad~r30.
Hierapolis-Kastabala'da bulunan yuvarlak bir sunak üzerinde de
"Kurtar~c~~Tanr~lar Asklepios ve Hygieia 'ya, Markos Aurelios Paulinos (bu
suna~~~yapt~rd~)" yazd~~~~tespit edilmi~tirm.
K~L~KYA S~KKELER~NDE ASKLEPIOS
Antik Kilikya'da Asklepios konulu ilk sikkeler Roma döneminde görülmeye ba~lar. Bat~da Kolybrassos (?), Lyrbe (Side yak~nlar~nda), Laertes
(Alanya, Gözüküçüklü Köyü, Karamuvar Mevkii), Elaiussa-Sebaste (Aya~Kumkuyu) ve do~uda Epiphaneia (Gözene-Dörtyol), Flaviopolis (Kadirli),
Anazarbos (Anavarza-Dilekkaya), Mopsuestia (Misis), Tarsos ve Soloi-Pompeiopolis (Mezitli-Viran~ehir) gibi Kilikya ~ehirleri yukar~da belirtilen sebeplerle, çe~itli tipte Asklepios/Hygieia konulu sikkeler darp ettirmi~lerdi.
Bünyesinde bir Asklepieion veya Asklepios tap~na~~~bulunan ~ehirler
için durum biraz farkl~d~r. Asklepieion/Asklepios tap~na~~, ~ehir için hem
bir gurur hem de reklam~~yap~lmas~~gereken bir gelir kayna~~~idi. Bu durumda olan ~ehirler en az bir kaç sikkede Asklepios'u tek ba~~na ayakta veya
bir tahtta otururken, ya da k~z~~Hygieia ile kar~~l~kl~~ayakta dururken bir tap~nak içinde tasvir etmi~lerdir 32 .
Burada öncelikle kült yeri sahibi olan Aigeai ve Irenopolis ~ehirlerinin
Asklepios kültü ile ilgili sikkeleri incelenecektir.
30 M.,

Sayar, "Kilikya'da Tanr~lar ve Kültler", 0113a 11,1. Cilt, Mersin, 1999a, s.146.
Siewert, et.al, "Ergebnisse Eines Epigraphischen Forschungsaufenthalts in HierapolisKastabala", VII. Ara~t~rma Sonuçlar~~Toplant~s~ , Antalya,•1990, s.204.
32 Kilikya d~~~ ndaki tap~nak içinde Asklepios tasviri olan örnekler için bkz.; Sear, 1995,
a.g.e. no., 1372 Peloponnesus-Epidauros ve no. 2534 (Pergamum), SNG Deutschland,
Sammlung Ha~~~s von.Aulock, Kilikien, Berlin 1966 no. 7513 Mysia-Pergamum.
31 P.,

Belleten C. LXIX, 2
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Aigeai ve Asldepios
Adana'n~n Yumurtal~k ilçe merkezine lokalize edilen Aigeai, muhtemelen Büyük ~skender' in ölümünden sonra /ssos (~skenderun) Körfezinin kuzey giri~ini kontrol etmek amac~yla bu körfezin güneyindeki Alexandreia'n~n
(~skenderun) kar~~s~na kurulmu~tu". Aigeai ~ehir takvimi, Caesaf ~n Kilikya'da bulundu~u M.Ö. 47 (Sonbahar) y~l~nda, ~ehre civitas libera = serbest ~ehir statüsü vermesiyle ba~larm. Aigeai, Seleukoslaf ~n anavatan~~Makedonya'dan ald~klar~~bir isimdir ve eski Yunanca'daki at = keçi kelimesinden türetilmi~tir35. Sikkelerinde ~ehrin gururla ilan etti~i üç övgü kayna~~~vard~. Bunlar liman~, Makedonia kökenli olmalar~~(sikkelerindeki MAK, MAKE ve
MAKE4ONIKHC gibi lejantlar bunu ifade eder) ve en önemlisi Asklepios tap~na~~~idi 36.
M.S. ~~. y.y.'da bölge ~ehirleri aras~nda büyük bir çeki~me ve yar~~~vard~.
Kilikya'mn en büyük ve önemli ~ehri olan Tarsos, AMK37 ve Metropolis unvanlar~m alm~~t~. Daha sonra Anazarbos da bu unvanlar~~al~p, üstüne ENAO—
E0138 unvarnm ekleyerek göstermelik de olsa prestij kazanm~~t~.
Eyaletin üçüncü büyük ~ehri olarak Aigeai da bu yar~~maya belli ~artlarda kat~llyordu:
1- Özellikle Roma döneminde Kilikya Pedias bölgesinin en önemli liman
~ehri olarak hem deniz ticareti yapan gemiler hem de askeri filolar için
önemli bir u~rak yeriydi. M.S. 3. y.y.'da imparatorlar Philippus, T. Decius,
Aemilianus, Valerianus ve Gallienus'a ait sikkelerde vavapvc39 unvan~~görülür. Aigeai, Suriye eyaletinin askeri deniz filosunun bir üssü, ticaret filolar~ n~n mutat bir u~rak limarnyd140. ~ehrin denizcilikle ilgisini gösteren bir çok
gemi ve liman konulu sikkeler bulunmaktad~r'".
33 M., Sayar, "Antik Kilikya'da ~ehirle~me", XII. Türk Tarih Kongresi'nden ayribasnn,
Ankara, 1999b, s. 198.
34 Kubitschek, 1909, s. 23.
33 Makedonia'daki Aigai, Makedoniahlar'~n ilk ba~kentiydi ve ~ehrin ilk sikkelerinin temel
konusu keçidir; baz~~örnekler için bkz., Sear, 1979, a.g.e. Vol. 1, 1292, 1293.
36 L., Robert, "De Cilicie A Messine et a Plymouth",Journal Des Savants, Paris, 1973,
s.184.
37 ~lk, En büyük, En Güzel.
" Ünlü, me~hur; ~anl~~~erefli, muhte~em.
36 Deniz kenar~nda kurulu ~ehirlerin, denizcililde ilgili önemini belirtmek için ald~ klar~~
unvan.
40 L., Robert, a.g.e., s. 171.
41 B1cz., SNG Switzerland I Cilicia, Levante, Berne, 1986, no. 1736, 1739/40, 1746, 1749,
1767, 1769, 1784.
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2- Epidauros, Kos ve Pergamon'dakiler kadar önemli olan bir Asklepios
tap~na~~~vard~".
Böyle önemli bir tap~nma ve tedavi merkezine sahip olmak ~ehre büyük
ekonomik gelir sa~layabiliyordu. Suriye yolu üzerinde bir liman ~ehri oldu~u
için gerek ticaret gerek askeri gerekse de dini inanç ve tedavi amac~yla, bir
çok yerden insanlar buraya geliyordu. Tap~na~~~ziyaret eden insanlar için
sunu malzemeleri, tanr~/tanr~ça heykelcikleri, sunu çelenkleri ve adak hayvanlar~~sat~~~~önemli bir gelir kayna~~n~~ te~kil etmekteydi. Ayr~ca tap~ nakta
yap~lan tedaviden de para kazan~llyordu". O günlerde elden ele dola~an ve
bir çe~it bro~ür niteli~i ta~~yan sikkelerde ~ehrin bu kadar de~erli özelliklerinin yer almas~~ son derece do~ald~. Yayg~n medyan~ n bulunmad~~~~bir ortamda ve ~ehirler aras~nda büyük bir ekonomik ve sosyal prestij yar~~~~varken,
~ehirler kendilerine özgü niteliklerini yo~un bir ~ekilde sikkelerinde anlatmaya çal~~~yorlard144.
Kurtar~c~~ tanr~lar Asklepios ve Hygieia, Aigeai ~ehrinin ba~~tanr~lar' idi.
Büyük bir ihtimalle Aigeai'dan götürülmü~~olan ve ~imdi Messina'da bulunan Antoninus Pius dönemi'ne ait bir yaz~tta:
Acr~c2n~~tco Asklepios
Kat Yysta ve Hygieia
crampo-tv kurtar~alar (tanr~lar)
7r0,1,10VZOC

~ehrin hamileri

yazd~~~~tespit edilmi~tir45.
Aigeai'll hatip Philostratos (170-245) Sofisderin Hayat~, II, 4'te Publius
Anteius Antiochus isimli birisinden bahseder. Bu adam anavatan~mn Asklepios'una çok derinden ba~l~~imi~. Daha sonra ~öyle anlat~r: Gecelerinin büyük bir bölümünü Asklepios tap~na~~nda uyuyarak, rüyalar ve yorumlar~~
hakk~nda insanlarla konu~arak geçirirdi. Evet, o uyan~k durumdayken tanr~~
42 R., Ziegler, "Aigeai, der Asklepioskult, das Kaiserhaus der Decier und das Christentum",
Tykhe 9, Deutschland, 1994 , s.187 - Levha 27.
43 R., Ziegler, a.g.e., s. 206.
44 Asklepios konulu sikkelerin az bulunmas~n~n sebeplerinden bir tanesi de sevilen bir
tanr~mn tasvirlerinin yer ald~~~~sikkelerin farkl~~ yerlerden gelenler taraf~ndan beraberlerinde
götürülmesi olabilir. Tahberer koleksiyonunda bulunan ve muhtemelen Yumurtal~ k civar~nda
bulunmu~~olan Kos ~ehrine ait Asklepios/rlanl~~asa konulu (von Aulock 8176) sikkeler, farkl~~
yerlerdeki Asklepios tap~naklar~m ziyaret eden ki~ilerce Aigeai'ya getirilmi~~olmal~d~r.
45 L., Robert, a.g.e., s. 161.
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onunla konu~mu~; Antiochus'un hastal~klar~n~~ç~karmak için güzel bir cesarede sanat~n) kullanm~~'''.
Ayn~~Philostratos, TT'Rna (Kemerhisar) Pytagorasç~~Filozof Apollonios'un Hayat~~ adl~~eserinde, filozofun Aigeai, Asklepios tap~na~~nda kald~~~ n~~ ve
burada yap~lan uygulamalar~~detayl~~bir ~ekilde anlat~ r`17.
Buna göre, Aigeai Asklepios tap~na~~~sadece Sa~l~k Tanr~s~ na sunular
yap~lan bir yer de~il ama Asklepeiadlar'~n görev ald~~~~gerçek bir Asklepieion idi.
Erken dönem sikkelerinin en önemli ön yüz konusu Athena, Herakles,
Zeus gibi Hellenistik tanr~larla birlikte ~ans tanr~ças~~olarak da bilinen ~ehir
tanr~ças~~Tykhe'nin kule taçl~~büstü iken, arka yüz konular~~bir at ba~~~ve oturan veya ayakta duran keçi tasvirleridir. ~ehrin isminin de keçi anlam~na geliyor olmas~~ve keçinin art~ k ~ehrin sembolü olmas~, daha sonraki sikkelerinde keçi tasvirlerinin s~kça yer almas~n~n sebeplerinden birisidir. Bu nedenle Aigeai'daki Asklepios konulu sikkelerde görülen keçi tasvirlerinin Asklepios'un kutsal hayvan~~olan keçi ile kar~~t~r~lmamas~~gerekir.
Aigeai antik ~ehrinde herhangi bir resmi kaz~~yap~lmad~~~~için Asklepios
tap~n~m~~ile ilgili bilgiler ~imdilik s~n~rl~~say~daki antik ça~~yazar~n~n kitaplar~nda yaz~lanlara, ele geçen yaz~tlara ve ~imdilik en detayl~~bilgileri veren sikkelere dayanmaktad~r. Antik ça~~co~rafyac~lan ve gezginlerinden Strabo
(M.Ö. 64/3 - M.S. 23) Geographika'da," Pomponius Mela (M.S. 1. y.y.)
Chorographia'da" ve Claudius Ptolemy (M.S. 90-168) Geography'de,5° Kilikya bölgesini anlat~rken Aigeai'yi küçük bir ~ehir olarak tarif ederler ve bir
Asklepieion'un varl~~~ndan bahsetmezler.
Aigeai'da Asklepios Konulu Sikkeler
Üzerinde tarih bulunan Asklepios konulu ilk sikkelere Marcus Aurelius'un (161-180) Caesar oldu~u (139-161) dönemde rastlan~r. Ön yüzünde imparatorluk veliahd~n~n ç~plak ba~l~~büstü bulunan sikkenin arka yüzünde, S.
Alexander döneminde daha küçük boyuttaki sikkelerde tekrar kullan~ lacak
olan, bir yumurtaxa dolanan y~lan tasviri görülür (Res.2).
96

L., Robert, a.g.e..s.184.
Robert, a.g.e., s: 185.
48 Strabon, Co~rafya Anadolu (Kitap:XII,XIII,XIV), ~stanbul, 1987,V,18.
49 P., Mela, a.g.e. I, 68,69, 70.
50 C., Ptolemy, The Geography, New York 1991, V, VII (Aegae).
47 L.,
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Bununla beraber, oldukça silik olmas~ na ra~men Aigeai ~ehrine ait oldu~u belli olan British Museum kaptlanndaki bir sikke, daha önceki dönemleri i~aret eder. Bu sikkenin ön yüzünde sakall~~Asklepios ba~~~ve hemen
önünde y~lanl~~asas~, arka yüzünde ise, daha sonraki örneklerinden çok farkl~~
bir ~ekilde ayakta duran Hygieia tasviri bulunur (Res.1). Arka yüz lejant~ndaki tarih tam okunamad~~~~için kesin olarak tarihlemek mümkün olmamakla beraber gerek figürlerin stili, gerekse lejantm yukar~dan a~a~~~dik olarak yazilm~~~olmas~~ ve ayr~ca Caligula (37-41) 51 dönemine ait bir ba~ka
Aigeai sikkesi ile gösterdi~i büyük benzerlik nedeniyle" bu sikkenin erken
Roma dönemine tarihlenmesi mümkündür. Antoninus Pius dönemine ait
oldu~u san~lan bir yaz~t da göz önüne al~nacak olursa Aigeai'da Asklepios
kültünün, M. Aurelius'tan daha önce ba~lad~~~~söylenebilir53.
M. Aurelius'tan sonra görülen ikinci en erken örnek ise Commodus'a
(177-192) aittir. Ön yüzde Commodus'un ç~ plak ba~l~~ büstü bulunur ve bu
sikkenin henüz Commodus imparator olmadan, Caesar iken (166-177) bas~ld~~~n~~i~aret eder. Arka yüzde ise ilk defa dört sütunlu bir tap~nak içerisinde, planl~~asas~na yaslanan Asklepios resmedilmi~tir. Tap~ nak içinde tasvir
edilen Asklepios konulu sikkeler, sa~l~ k tanr~s~~inanc~n~ n Aigeai'da iyice yerle~ti~ini ispat eder (Res.3) 54.
Ön yüzünde Septimius Severus'un (193-211) büstü bulunan büyük
bronz bir sikkenin arka yüzünde, ilk örnekteki gibi Asklepios'un diademli bir
büstü ve hemen önünde de kutsal hayvan~~y~lan yer al~ r (Res.4). S. Severus'
un kar~s~~ Julia Domna için bast~nlm~~~olan bir sikkenin ön yüzünde de imparatoriçenin büstü, arka yüzünde ise bu sefer sa~l~ k tanr~s~n~n k~z~~Hygieia'n~n büstü bulunur. Asklepios kültünün kutsal hayvan~~y~lan, bu son derece

51 Bkz., SNG Levante 1690 ve SNG von Aulock 8665; ayn~~ sikke; ayr~ca kal~p i~çili~i
benzerli~i için Bkz., SNG Levante 1691-2 ve 1696.
52 Ayn~~sikke kal~b~~oymac~s~~taraf~ndan yap~lm~~~olabilir.
53 Bkz., L., Robert, a.g.e. ve P., Weiss, "Ein Altar für Gordian II!., die alteren Gordiane und
die Severer aus Aigeai (Kilikien)", CHIRON 12, 1982, s.191-205.
54 Her geçen gün bulunan yeni sikkeler, di~er konularda oldu~u gibi Aigeai-Asklepios
konusunda da yeni bilgilere ula~mam~za yard~m etmektedir. Resim 2 ve 3'te görülen örnekler,
ilk defa Ekim 2001 tarihinde Almanya'da yap~lan bir müzayede katalo~unda yer alm~~lard~r.
Katalogda sikkelerle ilgili detayl~~bilgi verilmemi~~olmas~~ve sikkeleri yak~ndan inceleme imkan~~
olmamas~~nedeniyle, daha önce hiç bir yay~nda görülmemi~~olan ve antik Kilikya Numismati~i
için son derece önemli olan bu iki sikkeden, özellikle Resim. 3'telti örne~in tarihlenmesi ve
lejanu konusunda kesin bilgi verilememektedir.
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güzel tasvir edilmi~~Hygieia'n~n omzundan boynunun ön taraf~na dolanmaktad~r (Res.5).
Caracalla (198-217) döneminde, Asklepios konulu ilk sikkede Sa~l~ k
Tanr~s~~ ve Telesphoros'un bilinen figürleriyle yer al~r (Res. 6) ancak bu
imparatora ait billon bir sikkenin hem ön, hem de arka yüzünün Asklepios'u
onurland~rmas~~ilginçtir. Ön yüzde Asklepios'un y~lanl~~asas~~ile çok güzel bir
büstü, arka yüzde ise ayakta duran Asklepios y~lanl~~asas~na yaslan~ rken solunda Telesphoros, sa~~nda ~ehrin sembolü oturan keçi ile birlikte resmedilmi~tir (Res.7). Sikkenin ön yüz lejanunda Caracalla'n~ n ismi ile ~ehir
unvan~~birle~tirilerek imparator onurland~nlm~~. Arka yüz lejanu da ~ehrin
köklerine duydu~u sayg~y~~ifade eder; "MAKE4O1V1KHC EYIENOYC =
Soylu Makedonyahlarm".
Yine Caracalla dönemine ait bir ba~ka sikkenin arka yüzünde Asklepios
ve Hygieia ayakta (Res.8), kar~~~kar~~ya dururken, bir ba~kas~nda da ilk kez
sekiz sütunlu bir tap~ nak içerisinde, Asklepios y~lanl~~ asas~ na yaslan~ rken
(Res.9) resmedilmi~tir. Bu sikkelerin bas~lmas~nda Caracalla'n~ n, muhtemelen Eylül/Ekim 215' te, ~ehre yapt~~~~ziyaretin etkisi olmal~d~r55. Kilikya ziyareti s~ras~nda Caracalla, eyaletin metropolü olan Tarsos'a önemli arma~anlar ve ayr~cal~klar sunmu~tu. Aigeai'da Caracalla ad~na hem billon hem de
bronz sikkeler bas~lm~~~olmas~, hem de bu sikkelerden bir tanesinin her iki
yüzünde, sikkenin bas~lmas~na izin veren otorite yerine sadece Asklepios kültüne yer verilmi~~olmas~, ~ehirler aras~ndaki çeki~menin sonucunda, imparator taraf~ndan Aigeai'ye verilmi~~bir rü~vet olarak de~erlendirilebilir.
Aigeai ~ehri imparatorlann sevgisini kazanmay~~ve avantajlar elde etmeyi
erken zamanda ö~renmi~~gibi görünüyor; hemen her yeni imparator iktidara
geldi~inde ad~na bas~lan sikkelerde ~ehrin unvan~na AAPIANQN, KOMO —
AIANS2N, CEVHPIANS2N,
ANTONEINOHOA... gibi imparator isimleri de eklemi~, ayr~ca yaz~tlarda
ve sikkelerde imparatorlara tanr~~s~fau ( 0E00) ile hitap etmi~lerdi. Caracalla'n~ n öldürülmesinin ard~ ndan imparator olan Macrinus (217-218) da çok
k~sa süren hükümranl~~~na ra~men Aigeai'da ad~ na bas~lan, sekiz sütunlu
tap~nak içinde ayakta duran Asklepios konulu sikkelerde MAKPINOVI70
unvamyla onurland~r~lm~~t~~(Res.10).
55 Caracalla'mn Aigeai'yi ziyareti konusundaki tart~~malar için bkz., R., Ziegler, Stadtisches
Prestige und kaiserliche Politik, Düsseldorf, 1985, s.82, dipnot 102 ve L., Robert, a.g.e.. s. 199.
56 Tahberer, Antik Kilikya Numismati~inde Nehir Tanr~lar', (yay~na haz~r makale).
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Eyaletlerde sikke bas~m~ n~ n, özellikle bölgedeki askeri faaliyetlerin s~kla~t~~~~dönemlerde artt~~~~görülür. Zaman~ n~n ço~unu do~u eyaletlerinde
geçiren Macrinus döneminde, Aigeai'da kendisi ve o~lu Diadumenianus
ad~na bir çok sikke bas~lm~~~olmas~n~ n bir sebebi de Aigeai liman~na gelen
çok say~daki Roma askerleridir57.
Tarsos ve Anazarbos gibi Kilikya ~ehirlerinin ço~u, ayk~ r~~davran~~lar~~
nedeniyle dönemi boyunca tüm Roma dünyas~nda yad~rganm~~~olan Elagabahis (218-222) ad~na bir çok sikke basm~~~olmas~na ra~men Aigeai darphanesi bu imparator döneminde pek aktif görünmez. Kay~tlara geçen bir sikkenin ön yüzünde imparatorun kendi büstü, arka yüzünde de ayakta duran
bir kad~n figürü vard~r (Res.11). Detaylar~~pek iyi görünmemekle beraber
~ehirdeki Asklepios kültü nedeniyle, buradaki kad~n figürü Hygieia olarak
tan~mlanabilir.
~mparatorlu~a getirili~i ve tahtta kald~~~~sürece annesinin gölgesinde kalan Severus Alexander (222-235) Parthia seferi nedeniyle 231 y~ l~nda Kilikya'ya gelmi~~ve bölgenin önemli ~ehirlerini ziyaret etmi~ti. Severus Alexander'in, 222 y~l~nda imparator olmas~ndan neredeyse 229 y~l~ na kadar, Kilikya'da
sikkelerine tarih atan ~ehirlerde, ya hiç ya da çok az sikke bas~lm~~t~rss.
Aigeai darb~~S. Alexander sikkelerinin konular~~daha öncekilerden farkl~~
ve zengindir. 229 tarihli ilk sikkenin ön yüzünde imparatorun defne taçl~~
büstü, arka yüzünde ise bir sepet içindeki yumurtaya dolanan y~lan ve sepetin her iki taraf~nda birer me~ale bulunur (Res.12). Bu sikkedeki sepet ve
y~lan tasvirlerinin Dionysos kültünün sembollerinden birisi olan Cista Misticaan~n içinden ç~kan y~lan ile ilgisi yoktur. Çukurova'n~n tar~msal verimlili~in
koruyucusu, tanr~ça Demeter'in sembolü me~aleler,59 Asklepios'un kutsal y~lan~~ile birlikte resmedilerek iki kült
57 Aigeai'da bas~lan Macrinus ve Diadumenianus sikkeleri için bkz., SNG Levante 1744 1754, SNG France 2 Cilici e, Paris 1993 (bundan sonra SNG Paris olarak an~ lacakur), no. 13422356. Bu sikkelerde Asklepios konusu ile birlikte özellikle ~ehrin liman~~ve deniz feneri, yelkenli
ve kiirekli kad~rga, Sarapis-Isis büstleri, Büyük ~skender, Genç Herakles olarak Büyük ~skender,
Atl~~bir sava~ç~~(Büyük ~skender?) ve Roma döneminde uydurulmu~~bir hikayeyi tasvir eden
boynuzlar~na birer me~ale ba~lanm~~~olan keçi, resmedilmi~ tir.
58 R., Ziegler, 1985, a.g.e., s. 90.
Demeter Karpophoros, Dionysos Kallikarpos ile birlikte üç Aigeai yaz~unda görülür.
Bunlardan bir tanesinde Icat "Kg r4loccre4, di~erinde Caracalla ve Julia Domna, tiçüncrisünde
ise ismi belli olmayan bir imparator ve imparatoriçe için, muhtemelen yine Caracalla ve Julia
Dornna ya da Severus Alexander ve Julia Mamaea ad~na yap~lan ithaf yaz~tlar~ndad~ r. Bkz., L.,
Robert, a.g.e., s. 166, 167, 168; P., Weiss, a.g.e., s. 194.
843 Belki de burada kutsal y~lan~n do~umu Demeter'in me~aleleriyle miljdeleniyordu.
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Yumurtal~k kumsallan bugün de büyük deniz kaplumba~alar~ n~n u~rak
ve yumurtlama alanlar~ndan birisidir61. Zaten modern ismi de buradan gelmektedir. Daha sonra da görülece~i üzere Hygieia bir çok kereler içinde
yumurta olan bir kaptan kutsal hayvan~~y~lan~~beslerken resmedilmi~tir. 229
tarihli bir ba~ka sikkenin ön yüzü bir önceki gibi imparatora ayr~lm~~ken,
arka yüzde, ilk defa M. Aurelius'a ait bir sikkede görülen,62 yumurtaya dolanan Asklepios'un y~lan~~tasvir edilmi~tir (Res.13). Sikke çok küçük olmas~ na
ra~men, yumurtan~n alt taraf~nda bulunan baz~~ba~~ve kol benzeri figürler,
Edoardo Levante taraf~ ndan, yumurtadan ç~kan kaplumba~a olarak tan~mlanmaktad~r 63.
Aigeai'da Asklepios kültü ile ilgili olarak S. Alexander'e ait en ilginç sikkelerden bir tanesi de hem 229 hem de 230 tarihinde bas~lm~~~olan~d~r. Bu
sikkenin de ön yüzünde geleneksel bir ~ekilde imparator, arka yüzünde ise
etraf~na y~lan dolanan sandaletli bir ayak ve üzerinde de küçük bir Asklepios
büstü bulunur (Res.14)64. M~s~r, Alexandria darplar~nda da üstünde bir
Sarapis büstü bulunan ayak tasvirlerine rastlamr65. Sarapis (veya Serapis) L
Ptolemy (323-285) taraf~nda M~s~ r'da, hem Yunanl~lar'~n hem de M~s~rl~lar'~ n payla~aca~~~bir kült sa~lamak için yaratt~~~, aralar~nda Asklepios'un da
bulundu~u bir dizi tannn~n özelliklerine sahip M~s~ rl~~bir tanr~d~ r66. Denizcilerin de koruyucu tanr~s~~ olarak bilindi~inden, özellikle Anadolu'nun bir
çok liman~nda ona tap~n~l~ rd~. Kilikya ~ehirlerinin Sarapis'e gösterdikleri ilgi
hiç de az~msanacak boyutta de~ildir. Buradaki aya~~n Sarapis'e ait oldu~unu
dü~ünmek do~ru olabilir çünkü M~s~rl~~tanr~lar Isis ve Sarapis'in Aigeai'da
do~al olarak sevildi~ini gösteren sikkeler vard~r67. Ayr~ca y~lan, Sarapis'in de

61 P., Weiss, a.g.e., dipnot 54'te, Yumurtal~k kelimesinin kökeni aç~ klarken, Yumurtal~k
Kaymakanumn say~s~z deniz kaplumba~as~mn sahile yumurta b~rakt~klar~ n~~anlatt~~~n~, ayr~ca
bölgenin yerlisi olan E. Levante'nin de kaplumba~a yo~unlu~undan bahsetti~ini yaz~yor.
62 Bkz., Resim 2.
63 Bkz. SNG Levante 1758-9.
" 229 tarihli olanlar için bkz., SNG Paris 2360, Lindgren / Kovacs , Ancient Bronze Coins
of Asla Minor and the Levant from the Lindgren Collection , San Mateo, 1985, no. 1404. 230
tarihli olan için bkz., SNG Levante 1763.
65 G. F., Hill, BMC Lycaonia, Isauria and Cilicia, London, 1900, s. cxvi, ayr~ca bkz., Sear,
1995, a.g.e. no. 4196 (Pisidia-Isinda); ama bu sikkedeki ayak üzerinde Asklepios büstü veya y~lan
yoktur.
66 j. M., Jones, A Dicdona~y of Ancient Roman Coins, London, 1990, s.209.
67 L., Robert, a.g.e., s. 194, dipnot 143. Sarapis-Isis konulu Aigeai sikkeleri için bkz., SNG
Levante 1734, 1744, 1764, SNG Paris 2336, 2343.
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kutsal hayvan~d~ r". M~s~r'da Commodus ve Marcus Aurelius'a ait sikkelerde
Asklepios bir ayak üzerinde resmedilmi~tir. Tam kar~~l~~~~aç~ k olarak bilinmemekle beraber, ayak M~s~r hieroglif dilinde yer veya pozisyon anlam~ na
geliyordu69. E~er yer anlam~ n~~ do~ru olarak kabul edecek olursak, sikkemizin arka yüzündeki kompozisyon, Asklepios'un (~ehrini) yerini ifade ediyordu".
230 tarihli bir ba~ka sikkenin arka yüzünde ise daha sonra Severus Alexander'in büstünün önünde de görülecek olan, üzerinde kartal bulunan y~~lanl~~asa tasviri bulunuyor (Res.15)71.
Severus Alexander'in Parthia seferi s~ ras~nda 231 y~l~nda Aigeai'y~~ ~ahsen
ziyaret etmesi nedeniyle 230/1 ve 231/2 tarihi ta~~yan ilginç konulu büyük
sikkeler darp edilmi~~ve bu sikkelerde ilan edildi~i gibi, Aigeai ~ehri ilk defa
Neokoros unvan~~ile ödüllendirilmi~ti". Neokoros, bir eyalette imparator
kültüne ayr~lm~~~tap~ nak kuran ~ehre verilen bir unvand~. Tarsos ve Anazarbos bu unvan~~daha önce alm~~t~ ". Bununla beraber Asklepios ve Hygieia'n~n Aigeai'n~ n kurtar~c~~ve koruyucu ba~~tanr~lar' oldu~u ve antik ça~~n en
önemli Asklepieionlar~ ndan bir tanesinin burada oldu~u zaten bilinmekteydi74. Bu durumda Asklepios tap~ na~~n~ n yerini Neokoros alacakm~~~gibi
görünmesine ra~men tap~nakta Asklepios tap~ n~ m~~ ilk s~ rada yer alm~~t~.
Hatta imparator ve Asklepios ayn~~ tap~ nak içinde yolda~~tanr~lar ( ovveco~~
Ocot) olarak sayg~~görmü~lerdi 75.
Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Severus Alexander ad~na bas~ lan bir sikkede görülür. Ön yüzde imparator bir Asklepios rahibi diademi ile
askeri k~yafet içinde resmedilmi~; daha ilginç olan~~ ise lejanttaki
APX(IEPEA) ME[FIZTON] OIK(9YMENHZ) K(AI) AZKAH(IIIOY) ifadesiS.W., Stevenson, a.g.e. s.735.
Curtis, 1956, The Coinage of Roman Egypt, A Survey, reprinted by ANA, Plate
XLIII, 1956, s. 60.
70 Atina, Ulusal Müzede bulunan bir rölyefte. Asklepios büyük bir baca~a sar~l~ rken
resmedilmi~tir; a~a~~da solda ise, bir kare oyuk içerisinde bir çift ayak tassiri bulunur; bkz., Levi,
a.g.e., s. 162. Bu tasvir de Asklepios'un yeri dü~üncemizi destekliyor.
71 Bkz., Resim. 21, 22.
72 Weiss, a.g.e., s. 201.
73 Traianus Decius döneminde Anazarbos üçüncü neokoros unvan~~ ve yeni bir agon
imtiyaz' alm~~u; ayn~~tarihte Tarsos'un sadece iki neokoros ünvan~~vard~ , bkz., R., Ziegler, 1985,
a.g.e., s. 99.
74 R., Ziegler, 1994, a.g.e., s. 200.
75 P., Weiss, a.g.e., s. 202, 203.
69 1W.,
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dir. Buna göre imparator ~ehirde yap~lacak festival/spor kar~~la~malarm~n ve
Asklepieion'un ba~~rahibidir. Bu unvana uygun olarak arka yüzde, ayakta duran Asklepios'un kar~~s~nda duran Severus Alexander kolunda y~lanl~~asa tutuyor ve sunak üzerinde adak yap~yor; arkas~nda duran ~ehir tanr~ças~~ise
kendisini taçland~nyor, yani Aigeai ~ehri imparatoru onurland~nyor. Böylece
~ehre Neokoros unvan~~verilmesinin hem ~ehre hem de imparatora sa~lad~~~~
avantajlar gözler önüne seriliyor (Res.16).
230/1 tarihli sikkelerden bir tanesinde daha önce de kullan~ lan sepet
içinde y~lan ve iki taraf~nda me~ale konusu tekrar kar~~m~za ç~ kar (Res.17).
Ayn~~sende bas~lm~~~bir ba~ka sikkenin arka yüz lejanunda Aigeai halk~ n~ n
Makedonyal~~geçmi~i ve Neokoros'u onurland~nhyor: MAK Evi' 8E04)
NEOKOPOV (sic) AII-EQN 76.
Severus Alexander ad~ na bas~lan bir ba~ka sikkede ilk kez Telesphoros,
ayakta duran ve asas~na yaslanan AsIdepios ve ~ehrin sembolü keçi ile birlikte
yer al~r (Res.18).
Ön yüzünde Severus Alexander'i Asklepios rahibi diademi ile gördü~ümüz bir ba~ka örne~in arka yüzünde, k~sa chiton giyen imparator Asklepios
tap~na~~~önünde ayakta dururken tasvir edilmi~; sol elinde, ucunda kartal
bulunan y~lanl~~ asa, sa~~elinde ise önündeki sunakta libasyon yapt~~~~bir
phiale tutuyor (Res.19). Aigeai'da ucu kartall~ , y~lanl~~asa sadece Severus
Alexander'in sikkelerinde görülür ve imparatorun Asklepios tap~ na~~n~n ba~~
rahibi olmas~~nedeniyle muhtemelen Asklepios'un y~lanl~~asas~ndan öykünerek imparatorluk sembolü kartal~n eklenmesiyle uydurulmu~tur. Tanr~n~ n
sembolü y~lanl~~asa ile birlikte resmedilen imparator Yeni Asklepios say~l~ yordu ve tap~nakta yap~lan törenleri idare etmek zorundayd~ ". Bu sikkede,
imparatorun muhtemelen bu törenlerdenfbirini yönetmesi canland~nhyor.
Asklepios'un kendisi de bir çok kereler y~lan olarak tasvir edilmi~tir.
Daha önce de de~inildi~i gibi Asklepios, Epidauros'tan Roma'ya y~lan formunda götürülmü~tü. 231 tarihli sikkelerden bir tanesindeki ba~~~havada,
sa~a k~vr~larak ilerleyen y~lan, Asklepios'un kendisini sembolize etmektedir
(Res.20). Romal~lar, ubb~n yarat~c~s~, Apollon'un o~lu Asklepios'a bir y~lan
formunda tap~ n~yorlard~. Y~lan~ n deri de~i~tirmesi, yeniden gençle~me
76 Bkz., SNG Paris no. 2369. MAK = Makedonya / EVrENIC = Asil, soylu / n~cu~c =
Sad~ k / 0E0(1)1AH = tanr~lar~n sevgilisi / NEOKOPON — imparatora ithaf edilmi~~tap~na~~n
koruyucusu.
77 L., Robert, a.g.e., s. 197.
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anlam~na geldi~i için bu tanr~ya inananlar y~landan hayatlar~ n~~yenilemesini
ve ya~lanmay~~geciktirmesini bekliyorlard~. Bu nedenle y~lan yenilenmenin
sembolü olmu~tur".
Adana Müzesi'ne kay~ tl~~koleksiyonerlerden Say~n Ö. Çamurdan'~n sikke
koleksiyonu üzerinde yapt~~~m~z ara~t~rmalar s~ras~nda, Severus Alexander'e
ait bir Aigeai sikkesinin daha önce yay~nlanmam~~~oldu~unu tespit ettik 70.
Rahip diademi giyen imparator büstlü ön yüz daha önce yay~nlanm~~t~r.
Fakat sekiz sütunlu tap~nak içinde y~lanl~~asas~na yaslanarak ayakta duran
Asklepios tasvirli arka yüz ~imdiye kadar görülmemi~, yeni bir kal~ ptan bas~lm~~~bir örnektir (Res.21). Maalesef sikke çok ppranm~~~oldu~u için arka
yüz lejanu tam olarak okunam~yor ama imparator kültünü i~aret eden NEQ—
KOPOY sözcü~ü belirgindir.
231/2 tarihli daha küçük bir sikkede ise rahip diademli Severus Alexander ba~~n~n önünde, daha önceki sikkelerinden birisinin arka yüz konusu,
ucunda kartal olan y~lanl~~asa dikkati çekiyor. Arka yüzde Asklepios, yan sütunlar~~ ve kiremitli çat~s~~ da görünen dört sütunlu bir tap~ nak içerisinde
ayakta durmaktad~r (Res.22).
Ayn~~tarihli son sikke Aigeai ~ehrinin tap~na~a nas~l sahip ç~kt~~~n~~ anlatmas~~bak~m~ndan güzel bir örnektir. Ön yüzde Asklepios rahibi olarak imparator, arka yüzde de oturmakta olan ~ehir tanr~ças~~sa~~elinde, bir önceki
sikkede resmedilmi~~olana çok benzeyen, küçük bir Asklepios tap~na~~~tutmaktad~r; önde ~ehrin sembolü oturan bir keçi vard~r (Res.23)
imparatorlu~u boyunca gölge gibi o~lunun arkas~nda olan fulia Mamaea için Aigeai'da bas~lan sikkelerden bir tanesinin arka yüz konusu da
do~al olarak Asklepios kültüne ayr~lm~~t~. Sikkenin ön yüzünde Mamaea'n~n
büstü, arka yüzünde y~lanl~~asas~na yaslanarak ayakta duran Asklepios, iki yan~nda duran Telesphoros ve keçi ile birlikte resmedilmi~tir (Res.24).
Aigeai ~ehrine Neokoros ayr~cal~~~~veren ve Asklepios tap~na~~~ba~~rahibi
ilan edilen Severus Alexander'in, Maximinus taraf~ndan öldürülmesi nedeniyle ~ehir yeni imparatora tav~r koymu~~ve onun ad~na sikke basmam~~t~ r".
78 S. W., Stevenson, a.g.e., s. 734.
79 Bu sikke, di~er baz~~yaymlanmam~s

Kilikya sikkeleri için bakz., B. Tahberer, "Some
Unpublished And Rare Coins From Ancient Cilicia", The Celator, October 2001, s. 24-28 ve 34.
8°
SNG Levante 1771.
81 P., Weiss, a.g.e., s. 196.
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Asia valili~i de yapm~~~olan Pupienus, Balbinus ile birlikte sadece doksan
dokuz gün imparatorlu~u payla~m~~ 82 olmas~ na ra~men, bir çok Kilikya ~ehrinde oldu~u gibi Aigeai'da da ad~na sikke bas~lm~~ur. Ön yüzü imparatora
ayr~lm~~~olan sikkede, bir önceki örnekte oldu~u gibi, Asklepios, Telesphoros
ve keçi arka yüz konusu olarak seçilmi~tir (Res.25).
Maximinus'u tahttan indir~ neleri için senato taraf~ndan seçilen Pupienus ve Balbinus, kendilerinden önce Afrika eyaletinde bir ayaklanma ba~latan ama imparator ilan edilmelerinden çok k~sa bir süre sonra öldürülen
baba-o~ul Gordianuslar'~ n" popülerli~inden yararlanmak ve senatoya ra~men kendilerini istemeyen askerlerin tepkisini azaltmak için I. Gordianus'un
torunu" IIL Gordianus'u Caesar rütbesine yükseluiler. Bunun ard~ ndan, bir
tanesi de Aigeai de olmak üzere, Roma ~mparatorlu~u'nun her taraf~nda
üçünü birlikte konu alan sikkeler darp edildi85. Ön yüzde, ortada III. Gordianus olmak üzere üç imparatorun büstü, arka yüzde ise ilk defa Asklepios,
Hygieia ve Telespl~oros birlikte tasvir edilmi~tir (Res.26) 86.
Yumurtal~ k'ta 1981 y~l~nda Peter Weiss'~n tespit etti~i, bir bölümü Hygieia ve Asklepios'a ithaf edilmi~~olan üç bölümlü bir suna~~n 238 y~l~ na ait A
bölümünün, III. Gordianus, I — II. Gordianus ve daha önceki imparatorlar
Severus Alexander, Septimius Severus, kar~s~~Julia Domna ve Caracalla'ya ithaf edildi~i anla~~ lmaktad~ r". Tarsos ve Anazarbos'u ziyareti nedeniyle bu
~ehirlere ait çok say~da sikkesi olmas~na ra~men III. Gordianus ad~ na Aigeai'da fazla örne~e rastlanmamas~~ ilginçtir.

M., Grant, The Roman Emperors, New York, 1997, s. 146.
Gordianus ile imparator ilan edilen II. Gordianus, Numidia valisi Capellianus
ile yapt~~~~sava~ta hayat~ n~~kaybedince I. Gordianus da kendini asm~~ur (baz~~ kaynaklara göre
sava~tan önce kendisini asm~~u), M., Grant, a.g.e., 141.
84 Muhtemelen k~z~n~n o~ludt~r.
85 Kilikya'da sadece Aigeai, Tarsos ve Ninica-Claudiopolis Pupienus-Balbinus ad~na sikke
darp etmi~tir. Bkz., P., Weiss, a.g.e., s. 196.
86 Bu sikkede geni~~bir kal~p üzerine, çok büyük bir incelik ve detayla, tam bir sanat
~aheseri niteli~inde i~lenmi~~olan imparator büstleri, imparatorlar~ n her birinin bireysel
özelliklerini bütün ç~ plakl~~~~ile gözler önüne seriyor. Sikke katibi oymac~s~, arka yüzde de ne
kadar usta oldu~unu ispat edercesine tanr~lar' al~~~lagelmi~~pozlar~ nda ve bütün sembolleriyle
birlikte, neredeyse üç boyutlu olarak resmetmeyi ba~arm~~ t~r.
87 Bkz., P., Weiss, a.g.e., s. 193.
88 Daha da garip olan~~bir aydan daha k~sa bir süre imparator olmalar~ na ra~men I ve II.
Gordianus için sikke basm~~~olan tek ~ehir Aigeai'dir. Bkz., P., Weiss, a.g.e., s. 196. Ön yüzünde
iki imparatorun ba~lar~, arka yüzünde de bir kaide üzerinde duran kanatlar~~ aç~ k bir kartal olan
bu sikke E. Levante taraf~ ndan haz~ rlanan RPG7'de yay~nlanacakt~r.
82

83 Babas~~I.
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imparator ailesinin tüm üyeleri, L Philippus (M.S. 244-249), II. Philippus ve Otacilia Severa 'y~~bir araya getiren bir di~er örne~in de arka yüz konusu tap~ nak içinde ayakta duran Asklepios ve Telesphoros'tur. Bu kez sa~l~k
tanr~s~~ve o~lu, al~nl~~~nda bir kartal bulunan alt~~sütunlu bir tap~nak içerisinde görülür (Res.27).
II. Philippus (244-247 y~llar~~aras~nda Caesar iken) ad~na bas~lan iki
sikke daha dikkati çeker; Bunlardan birincisinin arka yüzünde her iki yan~ nda Telesphoros ve keçi bulunan Asklepios bildik pozunda ayakta durmaktad~r(Res.28), ikincisinde ise sola do~ru oturmakta olan ~ehir tanr~ças~,
Resim. 23'dekine benzer bir ~ekilde, küçük bir Asklepios tap~ na~~~tutar
(Res.29).
I. Philippus'un kar~s~~Otacilia Severa için bas~lm~~~olan bir sikkenin arka
yüzünde Asklepios kültü ile ilgili bir ba~ka konu i~lenmektedir; içinde üç
yumurta bulunan bir kâse (veya phiale) ve aralar~nda iki y~lan (Res.30). Arka
yüz lejant~nda, daha önce de Aigeai ~ehrinin gelenekselle~tirdi~i gibi
imparatorun ismi ~ehrin unvan~na eklenerek, imparator onurland~r~l~r.
Her zaman gurur duydu~u Asklepieion'u ve Asklepios sembollerini sikkelerinde kullanan Aigeai ~ehri Traianus Decius'un kar~s~~Herennia Etruscilia ad~ na darp edilen bir sikkenin arka yüzünde hem çok farkl~~ bir konu
olan Zodiak Halkas~~yer al~r, hem de ilk kez ~ehrin unvan~na ACKAHMOVLIOAE(coc) = Asklepios ~ehri, unvan~m ekleyerek Sa~l~ k Tanr~s~n~ n ~ehir ve
dünya için ne kadar önemli bir yer oldu~unu anlatmaya çal~~~l~r (Res.31). Bu
sikke Aigeai'n~n bütün Imperium Romanum'cla Asklepioupolis ismini
resmen kullanma ayncal~~~ n~~elde eden ilk ve tek ~ehir oldu~unu ispatlar99.
ileride I. Valerianus ad~na bas~lacak bir ba~ka Aigeai sikkesinde (bakz. Resim.40) çok daha aç~k ve net bir ~ekilde i~lenecek olan Zodiak halkas~, eski
Yunanca'da (o~S~a) "Zodiakos" = hayvanh anlam~na gelmektedir. Zodiak
halkas~, antik astronomlar~n bildi~i uzaydaki bütün y~ld~z ve gezegenlerin
pozisyonlar~n~~içeren bölgeyi temsil eden halkad~r90. Zodiak halkas~~ içinde
oturan Aigeai keçisi (halk~~veya ~ehri), bir Asklepios ~ehri olarak Aigeai'n~n
bilinen tüm evrenin merkezi oldu~unu iddia ediyordu91.
89 R.,

Ziegler, 1994, a.g.e., s. 199.
J. M., Jones, a.g.e., s.248 ve S. W., Stevenson, a.g.e., s. 927.
91 Hadrianus'a ait bir madalyon imparatoru, belki de Aeternitas (sonsuzluk) fikrinin bir
sembolü olarak, Zodiak sembolleri içerisinde gösterir. Büyük Constantinius'a ait bir aureus'ta
imparator bir Zodiak halkas~~tasviri tutarken resmedihni~; lejant ise RECTOR TOTIVS ORBIS =
Bütün Dünyan~n Hakimi. Zodiak burada evrenselli~i ve imparatorluk gücünün siireklili~ini
(kahcili~ml) sembolize ediyor olmal~, kr~. J. M., Jones, a.g.e., s. 329.
90
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Asklepios kültü ile ilgili bir sonraki sikkeler, o s~ ralarda nispeten küçük
bir grup olmakla beraber h~zla yay~lan H~ristiyanl~~a kar~~~sert uygulamalar~yla ünlü imparator Tralanus Decius'un°2 büyük o~lu Herennius Etrusc~~s
(Res.32)93 ve küçük o~lu Hostilianus Caesar (250-1) ad~na bas~lm~~t~ r.
Hostilianus sikkesinin arka yüzünde, ilk defa bir imparatoriçe, Augusta rütbesine yükseltilen Herennia Etruscilla'n~n (Hostilianus'un annesi) büstü,
Hygieia olarak resmedilmi~tir (Res.33) ~mparatoriçenin örtülü ve stephaneli büstünün omzuna dolanan bir y~ lan, muhtemelen içinde yumurta
olan bir tabaktan besleniyor95.
Kendi askerleri taraf~ndan öldürülen Trebonianus Gallus ve o~lu Volusian'~n yerine imparator ilan edilen Aemillanus (253) ve kar~s~~ Cornelia Supera ad~ na Kilikya'da sadece Aigeai'da bir dizi sikke bas~lm~~ur. Ön yüzünde
Aemilianus'un defne taçl~~büstü olan sikkeler aras~ nda bir tanesinin arka yüzünde, alinl~~~ nda kartal bulunan dört sütunlu bir tap~nak içinde ayakta du. ran Asklepios bulunur (Res.34) 96.
Antik Kilikya'da bireysel ~ehir sikkeleri basma gelene~inin sonuna yakla~~ld~~~ nda, Aemilianus'tan sonra imparator olan ve Parthia seferi nedeniyle
bölgeye gelerek Aigeai'y~~da ziyaret eden L Valerianus (253-260) ad~na bas~lan bir dizi sikkede Asklepios kültü konu edinilmi~tir. Bu sikkelerin tamam~ n~n tarihi 253/ 4'tür.
Valerianus ad~na bas~ lan sikkelerden birincisinin ön yüzünde imparatorun ~ua taçl~~büstü varken, arka yüzde Aemilianus sikkesi ile hemen ayn~~kal~b~n kullan~ld~~~~dikkati çeker; dört sütunlu tap~ nak içinde ayakta duran ve
y~lanl~~asas~ na yaslanan Asklepios (Res.35). Arka yüz lejanu ~ehrin imparator
kültü için bir tap~na~~~oldu~unu ve denizcilik konusundaki önemini irdeler.
92 Papa Fabianus'u idam ettirdikten sonra, "Roma'da bir piskopos daha Ormektense,
tal~uma bir rakip ç~kt~~~~haberini almay~~çok daha fazla tercih ederim", dedi~i söylenir, bkz., M.,
Grant, a.g.e., s. 157.
93 Çal~~ma yay~na haz~rland~~~~s~ rada maalesef bu sikkenin resmi elimize ula~amad~~~~için
burada veremiyoruz.
94 Bu konudaki aç~ klamalar için bkz., Ziegler 1994, a.g.e.. s. 198.
95 Bu sikkenin ön yüz lejanun~~ [ r(uoc) OV(ALENC) OC( TIAIANOC ) M(E CG IOC)
KVINTOC e KV CEBA), R. Ziegler "Aigeai, der Asklepioskult, das Kaiserhaus der Decier und
das Christentum" ba~l~ kl~~çal~~mada titiz bir ~ekilde ara~urarak lejantta geçen 0 KV harflefini
0(eou) K(ou~vtou) V(ttg) ~eklinde çözfunliiyor ve sikkenin Traianus Decius'un ölümünden
sonra Trebonianus Gallus'un tek ba~~na imparator olmas~ndan az önce bas~lm~~~oldu~unu
belirtiyor; bkz., R.. Ziegler, a.g.e., s.188-189 ve 194.
96 Bu sikkenin benzeri ama daha iyi durumda olan iki örnek E. Levante taraf~ndan
haz~ rlanan RPG9'da yapmlanacakur.

ANT~K K~L~KYA S~KKELER~ NDE ASKLEPIOS KÜLTÜ

31

~kinci örne~in ön yüzü de ayn~~konuyu i~ lerken, arka yüzde bu sefer yan~nda
Telesphoros olan Asklepios tasviri yer al~ r; ~ ehrin vazgeçilmez sembolü keçi,
Asklepios'un sa~~taraf~nda yer al~ yor (Res.36). Ön yüzü yine ~ua taçl~~
imparator büstü olan üçüncü sikkede ise bu kez Sa~l~ k Tanr~sm~n k~ z~~Hygieia, önündeki sepetten ç~ kan bir y~lan~~ elinde tuttu~u bir kaptan beslerken
gösterilir (Res.37). Oturan Hygieia tasvirleri oldukça nadirdir ve bu üç
sikkede Asklepios kültünün tüm elemanlar~~yani Asklepieion, ~ifa tanr~s~ mn
kendisi, Telesphoros ve nihayet k~z~~konu edinilmi~fir.
Aigeai halk~~~ehirlerini ziyaret eden imparatorlar~~ geleneksel olarak Asklepios rahibi ilan ediyorlard~ . Sikkelerdeki imparator büstünün hemen yan~na resmedilen y~lanl~~asa, bu onurland~ rmamn bir i~aretiydi (Res.38). Ön
yüzünde, Asklepios olarak Valerianus'un defne taçl~~ büstü ve y~lanl~~asas~~
bulunan bu sikkenin arka yüzünde bulunan Gorgon ba~~~etraf~ndaki Zodiak
sembollerini içeren halka, Aigeai ~ehrinin o zaman bilinen evrenin merkezi
oldu~unu bir kez daha ilan ediyordu97.
Ayn~~ön yüz konulu bir ba~ ka sikke Aigeai'daki önemli bir olay~~ i~aret
eder. Bu sikkenin arka yüzünde, daha önce Tarsos" ve Anazarbos" darplar~nda s~ kça görülen, aslan ayakl~~agonistik masa ve üzerinde, içinde iki palmiye dal~~bulunan ödül vazosu, iki taraf~ nda birer para kesesi ve masan~n alt~ nda da bir amphora tasviri bulunur (Res.39). Ödül vazosu, yar~~malarda
birinci gelenlere verilen bugünkü kupalar~n atas~d~ r. Palmiye dal~~ ise, önde
gelen sporculara verilen, genellikle zaferin personifikasyonu Nike'nin bir
sembolüdür. Bu yar~~ malar neticesinde kazan~ lan ödüller kupa ve palmiye
dabyla bitmiyor, para keseleri ve amphora da birinci gelecek olana verilecek
para ve ~ arap ödülünü sembolize etmektedir. Aigeai'da kutsal bir festival ve
spor kar~~la~malar~~ (agon) yap~lmas~~için S. Alexander döneminde izin verildi~i daha önce bir sikkede ilan edilmi~ ti (bknz., Res.16). 230/1 ve 231/2
tarihli büyük bronz sikkelerde Severus hanedanl~~~ mn son üyesi Severus
Alexander, Asklepios asas~~ile resmedilmi~ , sikkenin lejant~ nda da APX ME

97 Tabii bu tür yak~~ t~ rmalar sadece bölgesel bir anlam ifade ediyordu. Özellikle bu
dönemde birçok sansasyonel konulu sikke bas~lm~~~olmas~ nda, imparator Valerianus'un Parthia
seferi nedeniyle büyük bir orduyla bölgede bulunmas~n~n büyük etkisi vard~.
98 Agonistik masa konulu Tarsos sikkeleri için bkz., SNG Levante no. 1138, 1139, 1185,
SNG Paris no. 1465, 1356, 1662, 1663, 1678, 1686, 1687, 1699, 1701, 1820.
99 Agonistik masa konulu Anazarbos sikkeleri için Uz., SNG Levante no. 1424, 1466, 1501,
1523-5, SNG Paris no. 2065-7.
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OIKE A CKAH" yaz~lm~~u 101. Ayn~~ y~l veya ertesi y~l da ~ehre Neokoros
unvan~~verilmi~ ti ama Neokoros festivali (~enlikleri) çerçevesindeki büyük
Agon ancak yirmi y~ l kadar sonra gerçekle~ tirilecekti. Sikkelerdeki IEPOC
OIKOVMENIKOC ACKAHTII0C lejanu sayesinde bu yar~~malarm Valerianus
döneminde yap~lm~~~oldu~unu anhyoruz'02.
Son olarak, öncekilerle ayn~~ön yüz tasviri bulunan bir sikkenin arka yüzünde ise daha önce t~ pk~~S. Alexander'in yapt~~~~gibi (bkz., Resim.18), iki
sütunlu Asklepios tap~na~~~önünde, yanar sunak üzerinde libasyon yapan togal' imparator tasvir edilir (Res.39).
Gallienus (M.S. 253-268) döneminden sonra Aigeai'da bireysel sikke
darb~ na son verildi~i için numismatik aç~ dan Aigeai Asklepieion'u hakk~nda
bilgi edinemiyoruz. Bununla beraber antik ça~~yazarlar~ndan Eusebios ve Salamenes Hermeios Sozomenos (400-450 Historia Ekklesiastike)m bu muhte~em tap~na~~n y~k~l~~~n~~anlat~rlar. L Constantinus (306-337) 'un H~ ristiyanl~~~~
kabul etmesiyle Roma dünyas~n~n her taraf~ nda bulunan Pagan tap~naklar~~
ya H~ ristiyan kiliselerine dönü~türülmü~~ya da büyük ölçüde y~k~larak tahrip
edilmi~ ti. Aigeai'daki Asklepios tap~na~~~Kos, Epidauros ve Pergamon'daki
gibi büyük merkezler aras~ nda görülüyordu. Bu nedenle H~ristiyanlar, özellikle kendi kurtar~c~lar~~ile rekabet eden bu ~ifa ve din merkezi ve mabedini
bir an evvel y~ kmaya çal~~m~~lard~'".
Çok ünlü olan Asklepios tap~na~~ na insanlar büyük sayg~~gösteriyordu
çünkü Aigeai halk~ , hastalar~n kendi tap~naklar~nda iyi olduklar~n~ , gece
Tanr~n~ n görünüp hastal~ klar~~ iyi etti~ini söyleyerek ö~ünüyordu. ~~te bu
olaydan sonra Eusebios, Constantinus'un 326.y~l~ nda askerlerine bu yanl~~~ve
sahtekarl~ k kayna~~~tap~na~~~tamamen y~kurd~~~n~~ anlat~ r. Çünkü uzun zamandan beri bu tap~ nakta, rüyada ortaya ç~ kan kurtar~c~~ tanr~~ve hekim taraf~ndan insanlar~ n hastal~ klar~na çare bulundu~u söylemi büyük nefret yarat~ yordu. Eusebous için bu kurtar~c~~ terimi gerçek kurtar~c~~ile sa~l~ ks~z bir rekabet yarat~yordu. Y~k~lmas~ = sebebi de buydu ms.

Asklepios ve herkese aç~k spor kar~~la~malarnun ba~~rahibi.
Ama büyük bir ihtimalle Severus Alexander'in erken ölümü ve ondan sonra gelen
imparatorlar aras~ ndaki sürekli çeki~me nedeniyle bu hak kullandamam~~ur.
102 R., Ziegler, 1985, a.g.e., s.94.
1 °3 Kilise tarihi.
1" L., Robert, a.g.e., s. 184.
105 L., Robert, a.g.e., s. 189.
101
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Her ikisi de hastalar~~iyi edip ölüleri dirilttikleri için Asklepios ile ~sa
aras~nda bir çok paralellikler vard~, bu nedenle sa~l~k tanr~s~~di~er tanr~lardan çok daha a~~r ve sert sald~r~lara maruz kalm~~uru>6. H~ristiyan ileri gelenlerinin Asklepios'a yönelttilderi sürekli ele~tirilerin ba~lang~ç noktas~, sa~l~k
tanr~ s~ n~ n para kazanma a~k~~ üzerineydi. ~skenderiyeli Ckmens
(Protrepticus 2, 30, lf) 200 y~l~~civar~nda Asklepios'u ( tarpo ~i~~,1,apyypo)
"paragöz-açgözlü hekim" olarak tarif eder'°7. Burada Aigeai'daki Asklepios
tap~na~~n~n; "Kilikyal~lar'~n mabeti", "Kilikyal~lar'~n koruyucu cini" olarak
gösterildi~ini belirtmek gerekir. Bununla beraber Epidauros'ta Asklepios
Aigeotes'am ithaf edilmi~~355 y~l~na ait bir sunak yaz~s~~Aigeai'daki sa~l~k
tanr~m inanc~= halen sayg~~gördü~ünü belirtiyor®. Buna göre Asklepios
tap~n~m~~aç~kça ortadan kalkmam~~u ve Julianus (361-363) döneminde yeniden var olmaya devam etmi~ti "°. H~ristiyanl~~a kar~~~Pagan dinlerinin savunucusu olan Julianus, k~sa imparatorlu~u s~ras~nda Aigeai Asklepios tap~na~~n~~canland~rmaya çal~~t~ysa da, Julianus'un ölümünden sonra, tap~nak tamamen y~ k~lmaktan kurtulamad~ . Sozomenos'un anlatuklanna bak~lacak
olursa, yeri tam olarak tespit edilmi~~olsa bile yap~lacak kaz~lardan bir ~ey bulunaca~~na dair pek umut yokturill.
Aigeai sikkeleri üzerinde görülen kar~~~damgalar (counter mark) da ~ehirdeki Asklepios kültü ile ilgili de~erli bilgiler sunar. Kar~~~damga konulan
aras~nda y~lanl~~asa gibi Asklepios sembolleri yan~nda, Asklepios büstü ve
ayakta duran ve y~lan besleyen Hygieia tasvirleri de yer al~r.
Kar~~~damga olarak y~lanl~~asa Galba ile Vespasianus dönemleri aras~na
tarihlenen otonom bir sikkede görülür. Ön yüzünde Perseus ba~~~bulunan
sikkenin, arka yüzündeki mi~ferli Athena büstü üzerinde y~lanl~~asa tasvirli
bir kar~~~damga vard~r (bkz., SNG Levante 1700) 112. Caracalla dönemine ait
bir sikkenin de ön yüzünde Asklepios ba~~~tasvirli bir kar~~~damga bulunurns.
AIGEAI ASKLEPIOS TAPINA~I
Aigeai'~n numismatik miras~~~ehrin ihti~amh bir Asklepios kültüne sahip
oldu~unu ispat ediyor. Bu çerçevede sikkelerde tasvir edilen Asklepios tap~ 1°6 R., Ziegler, 1994, a.g.e., s. 208,
107 Ziegler, a.g.e.. s. 209.
1°8 Aigeai Asklepios'u.
109 L., Robert, a.g.e., s. 193.
I l° L., Robert, a.g.e., s. 190.
111 L., Robert., a.g.e., s. 188, dipnot. 100.
112 Ayr~ca bkz., C.J., Hov~gego, Creelz Imperial Countermarks, London, 1985, no. 430.
113 Bkz., C. J., Howgego, a.g.e., no. 5.
Belleten C. LXIX, 8
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naklar~~da incelenmeye de~erdir. Bunlar aras~ nda Caracalla, Macrinus ve Severus Alexander dönemlerinde sekiz sütunlu (Res.9, 10 ve 21), Philippus
döneminde alt~~ sütunlu (Res.27), yine Commodus, Severus Alexander,
Aemilianus ve Valerianus dönemlerinde dört sütunlu (Res. 3, 22, 23, 34, 35)
ve tekrar Valerianus döneminde iki sütunlu (Res.40) Asklepios tap~ naklar~~
göze çarpar. Bu farkl~~sütun say~l~~tap~ naklardan be~~tanesinin (Res.10, 21,1"
27, 34, 35) al~nl~~~ nda kimi zamanlar Aigeai sikkelerine konu olmu~~olan
kanatlar~~aç~k bir kartal tasviri bulunur"5. Tap~ naklar~n ço~unun al~nl~~~~k~r~ k kemerli "6 bir giri~e (Res.21, 22, 23, 28, 34, 35 ve 40) sahipken"7 kimileri
(özellikle erken örnekler), tipik Yunan sitili, üçgen al~nl~ kl~~ olarak resmedilmi~tir. Son dönemlere yak~n bas~lan sikkelerde tap~ na~~n sütun ba~l~ klar~~
Korinth sitili gibi görünmektedir.
Görüldü~ü gibi sikkeler Aigeai Asklepios tap~na~~n~n gerçek mimari
özelliklerini ortaya koyacak, birbirini destekleyen, tatmin edici bilgiler vermemektedir. Erken dönemlerde görülen önce dört, sonra sekiz sütunlu tap~ nak daha sonra alt~, sonra yeniden sekiz (S. Alexander döneminde) ve yine
ayn~~ imparatorun sikkelerinde dört sütunlu olarak kar~~m~za ç~ kar. Bu veriler
~~~~~ nda sikkelerdeki tap~ nak tasvirleri, sadece sikke sanatç~s~n~ n sikkeye yerle~tirece~i elementlere göre, asl~na uygun de~il ama tap~nak izlenimi vermesi amac~yla yap~lm~~~oldu~u dü~üncesini ortaya koymaktad~r"8.
IRENOPOLIS ve Hygieia
Oval~k Kilikya'n~n en do~usunda, ovan~ n bitip da~l~ k bölgenin ba~lad~~~~
bugünkü Düziçi ilçe merkezi ve çevresinde kurulmu~~olan bir antik ~ehir ve
ayn~~zamanda bugün de kullan~lan Haruniye Kapl~cas~~nedeniyle antik ça~da
bir Hygieia kült yerine sahip oldu~u san~lan bir ~ifa merkezidir. Mahalli bir
119 Bu sikke çok y~ pranm~~~olmakla beraber iyi incelendi~inde al~ nl~ kta kartal
seçilebilmektedir.
115 Blcz., SNG Levante no. 1706, 1718-9, 1773, 1800 ve SNG Paris no., 2329-32, 2339, 2366.
2386 (distil tap~na~~ n içinde).
116 Ephesos - Hadrianus tap~na~~ n~n giri~~kap~s~~ gibi.
117 Kemerli giri~, sikke oymac~s~ n~ n, içine yerle~tirece~i figüre daha fazla yer ay~ rma
kayg~s~n~n ürünü olabilir.
118 Bloesch da, Aigeai tap~na~~~hakk~ nda yapu~~~de~erlendirmelerde, sikkelerde iki farkl~~
tap~nak tasviri bulundu~unu, bu tap~ na~~ n önce üçgen al~nl~ kl~~yap~ld~~~, sonradan tadilatla
(modernize edilerek) k~r~ k kemerli al~ nl~~a dönü~türüldü~ü veya birden fazla Asklepios
Tap~ na~~~oldu~u görü~lerinin geçerli olamayaca~~n~~belirterek, mimaride bu tür de~i~ikliklerin
imkans~zl~~~ ndan bahseder. Bkz., H., Bloesch, Erinnerungen an Aigeai, Münzkabinett
Winterthur (Schweiz), 1989, s. 36-37.
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takvime ba~lanan ~ehir y~l~~M.S. 51 y~l~n~n Sonbahar~nda veya 52 y~l~nda ba~lar 119. imparator Domitianus'tan (81-96) Gallienus'a (253-268) kadar ~ehrin
sikkelerine rastlamak mümkündür. Valerianus ve Gallienus dönemine ait
sikkelerde de~er rakamlar~~görülür. En erken dönemlerden itibaren Irenopolis sikkelerinde bir çok kar~~~damga (counter mark) görülür. Bunun sebebi sikke metalinin az olmas~~veya ~ehirde aktif bir darphanenin olmamas~~
Roma döneminde Irenopolis, daha önce bahsi geçen ~ehirler aras~ndaki
çeki~meye pek kar~~mam~~~gibi görünüyor. Sikkelerinin arka yüz lejantlar~nda Tarsos, Anazarbos ve Aigeai'daki gibi ~ehri onurland~ran çe~itli unvanlara rastlanmaz. Bununla beraber ~ehir yöneticileri, kapl~calar~mn reklam~n~~
yapmaktan ve Asklepios kültünün önemli bir merkezi oldu~unu vurgulamaktan geri kalmam~~t~r.
Bir çok Kilikya ~ehrinin sikkelerine konu olmakla beraber Aigeai'dan
sonra sa~l~k tanr~s~~ve k~z~n~~sikkelerine en çok konu eden ~ehir Irenopolis'tir121. Asklepios kültünün temsilcileri boydan veya büst olarak, tek veya birlikte bu ~ehirde, Maximinus hariç bütün imparatorlar ad~na bas~lan sikkelerde görülür.
Domitianus (81-96) ve Traianus (98-117) ad~na bas~lan sikkelerin ortak
konusu elinde tuttu~u phiale'den koluna dolanan y~lan~~besleyen Hygieia'd~r (Res.41 ve 42). Bir çok farkl~~kal~ptan darp edildi~i anla~~lan bu sikkelerin oldukça popüler oldu~u anla~~lmaktad~r'.
F. Karbach, Die Münzpr4-ung der Stadt Irenopolis in Ostkilikien ba~l~kl~~çal~~mas~nda ayn~~imparatora ait baz~~sikkelerin arka yüzünde bulunan
defne taçl~, sakall~~büstlerin Asklepios oldu~unu iddia etmektedir'23. Bu119 F.B., Karbach, " Die Münzpraegung der Stadt Irenopolis in Ostkilikien", Jahrbuch £
Numis~natik u.Geldgeschichte 42/43, 1992/93, s. 87.
120 Blcz., SNG Paris no. 2259, 2264, 2267, 2268, 2271, 2275, 2277; SNG Levante no. 1610,
1611, 1617, 1619, 1622, 1623, 1624, 1625; R., Ziegler, M~inzen Kilikiens aus kleineren deutschen
Sa~nmlungen. München, 1988, no. 1335, 1346, 1347, 1351, 1352, 1354, 1355, 1357, 1358; SNG
Türkiye II Tahberer Cilicia (yay~na haz~r) no. 499, 502, 504, 508, 509, 510, 514, 517, 518, 519,
520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 543; SNG von
Aulock no. 5584, 5590, 5595, 5596, 5597.
121 B. Tahberer,
s. 28.
122 Farkl~~darplar için bkz., F. B. Karbach, a.g.e., no. 4.6-9.3, 24.3-29, SNG Levante no.
1600, 1605, SNG Paris 2248-9, 2253-4.
123 Bkz., Karbach, a.g.e., 30-31.
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nunla beraber yan~ nda Asklepios sembollerinden hiç biri görülmeyen bu
büstlerin Kronos veya Zeus'a ait oldu~unu dü~ünmek daha do~ru olacakt~r.
Antoninus Pius ad~na bas~ lan sikkelerden bir tanesinin arka yüzünde görülen tasvir, daha önceleri bir Kutsal Da~~
ve Kült Heykeli olarak tan~mlanmi~ur~ 24. Ön yüzünde imparatorun ~ua taçl~~ba~~~
bulunan sikkenin arka yüzünde ucu sivri, ta~~p~~n~ na benzer bir tasvir bulunmaktad~r (Res.43).
Amanos s~ra da~lar~n~ n kuzey ucunda bulunan Irenopolis'te, KappadokiaCaesarea sikkelerinde yer alan Argeaus da~~~'25 gibi kutsal olarak nitelendirilecek herhangi bir da~~yoktur. Ancak bugünkü ilçe merkezine 20 km kadar
uzakta, Ceyhan Nehri'nin hemen kenar~ nda bulunan Haruniye Kapl~cas~'n~n yer ald~~~~bölgenin, bu sikkede tasvir edilmeye çal~~~lan ~eyin, gerek oradaki birbiri ard~na s~ralanm~~~da~~silsilelerinin, gerekse yerden f~~k~ran kapl~ca suyunun bulundu~u yeri inan~ lmaz derecede and~rd~~~~görülür ve bu
sikkede tasvir edilen ~eyin kapl~can~ n bulundu~u yer olmas~~pek muhtemeldir (Levha 5). Zaten sikke çok dikkatlice incelendi~inde kayalar~n alt~ndan
f~~luran suyun damlalarm~~görmek de mümkündür. Gerçekten de kapl~can~n
suyu da~~n hemen ~rmak seviyesine yak~ n bir yerinden ç~ kar. Bütün bu co~rafik deliller ~~~~~ nda bu sikkenin arka yüzünde resmedilen tasvirin Irenopolis'in kutsal kapl~cas~~oldu~unu iddia edilebilir.
Yine Antoninus Pius döneminde bas~ lan bir sikkede ilk kez Hygieia ve
Asklepios büstleri kar~~l~kl~~olarak resmedilmi~ tir (Res.44). Büsderin aras~nda bir y~lan ve daha a~a~~da da Telesphoros olma ihtimali olan bir figür
bulunur. Marcus Aurelius'a (161-180) ait sikkelerden birinde ise Asklepios
ve Hygieia, klasik pozlar~ nda, kar~~l~kl~~ayakta dururken görülür (Res.45).
Septimius Severus için darp edilen sikkelerden ikisinde arka yüzler ayr~~olarak sa~l~k tanr~m (Res.46) ve k~z~n~ n (Res.47) büstlerine ayr~lm~~t~r.
Ön yüzünde Septimius Severus'un kar~s~~ Julia Domna'n~n büstü bulunan sikkelerden bir tanesinde, daha önce Antoninus Pius sikkesinde tart~~~ lan kutsal su kayna~~~tasviri tekrar görülür. Ancak bu sikkelerin, farkl~~sikke
sanatç~lar~n~ n elinden ç~km~~~olmalar~na ra~men ayn~~ ~eyi tasvir ettikleri
aç~kt~r (Res.48).
Aigeai'da oldu~u gibi Irenopolis'te de Caracalla döneminde sa~l~k tanr~s~~konulu sikkelerin say~s~~fazlad~ r; ayakta duran ve planl~~asas~na yaslanan
124 Bkz., Karbach, a.g.e., s. 106, no. 34.1 ve 25.

I" Bkz., N., Baydur, Anadolu'daki Kutsal Da~lar, Da~- Tannlan , Ankara, 1996.
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Asklepios (Res. 49 ve 50), ayakta duran ve bir kaptan y~lan besleyen Hygieia
(Res.51) ve aralar~nda y~lanl~~asa olan kar~~l~kl~~Hygieia — Asklepios büstleri
(Resim.52) Caracalla ad~na bas~lan dört sikkenin arka yüz konular~n~~ te~kil
eder.
Severus Alexandef e ait sikkelerde Hygieia ve Asklepios'a Telesphoros
da kat~l~r (Res.53). Bu imparatora ait olan ve Özdemir Çamurdan koleksiyonunda bulunan bir ba~ka sikke de '26, Irenopolis tarihine ~~~ k tutacak önemli
bilgiler sunar. Ön yüzünde imparatorun ~ua taçl~~ büstü bulunan sikkenin
arka yüzünde sa~l~ k tanr~s~n~n k~z~~Hygieia, nadir görülen pozunda, elinde
y~lan tutarak otururken görülmektedir (Res.54). Oturan Hygieia'n~ n arkas~nda görünen kompozisyon daha da önemlidir; yukar~da kutsal da~~olarak
tasvir edilen ~eyin, kapl~ca suyunun kayna~~n~~tasvir etti~ini belinmi~tik.
Kapl~can~n bulundu~u alan tamamen dik kayal~ klardan olu~maktad~ r ve bu
sikkedeki kompozisyonda da oturmakta olan Hygieia'n~n arkas~nda, ayn~~da~~
silsilesinin veya kayal~~~ n sivri uçlann~~görmek mümkündür (Levha 5). Kayna~~n çevresinin ~imdi de tamamen ormanlarla kapl~~olmas~, sikkedeki figürün a~aç olmas~~ihtimalini destekler.
Bütün bu bilgiler ~~~~~ nda s~ ralamak gerekirse;
Oturmakta olan tanr~-tanr~ça tasvirleri genellikle, orada bir tap~nak
veya kült yeri oldu~unu i~aret etmektedir127.
Çamurdan Koleksiyonu'nda bulunan bu sikkenin arka yüzündeki
oturan Hygieia kompozisyonu, bugün bile bir dizi hastal~ k yan~nda
özellikle kad~n hastal~ klar~na iyi geldi~i için çok say~da kad~n~n ziyaret etti~i Haruniye Kapl~cas~ 'nda bulunan Hygieia (aç~ k hava) kült
yerini sembolize ediyor olmal~d~ r'.
IIL Gordianus (238-244) döneminde bas~lan bir sikkenin arka yüzünde,
kar~~l~kl~~ayakta duran sa~l~k tanr~m ve k~z~, bilinen pozlar~nda resmedilmi~tir

128 B.

Tahberer, a.g.m. s. 24.
ça~~n en ünlü Asklepios tap~ naklar~ndan birine sahip olan Epidauros ~ehrinin ilk
sikkelerinde de, Asklepios bir tap~nak içinde de~il, tahtta otururken resmedilmi~tir, Bkz. Sear,
1995, a.g.e., s. 260 No. 2808.
128 Anadolu'nun her yan~ nda oldu~u gibi Çukurova'da da halen Irenopolis'telti aç~ k hava
kilit yerini and~ran ve "Z~YARET" diye an~l~p kutsal say~lan bir çok yer vard~ r. ~nsanlar, buralar~~
ziyaret etmenin ve bir adak yapman~ n (genellikle bir horoz, bazen de koyun kurban etmek gibi)
bir çok sa~l~ k ve di~er sorunlann def edilmesi için faydal~~oldu~una inanmaktad~r.
127 Antik
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(Res.55). Kayda geçmi~~sikkelerdeki kal~p farkl~l~ klar~~göz önüne al~nd~ ~~nda, bu sikkeden bir kaç seri bas~ld~~~~anla~~lmaktad~r.
Irenopolis'te Asklepios kültü ile ilgili son sikkeler L Valerianus (253260) döneminde bas~lm~~t~ r. Bir önceki sikkede oldu~u gibi kutsal ki~ileri
kar~~l~kl~~olarak ayakta dururken gösteren bu sikkelerden de bir çok seri bas~lm~~t~ r (Res.56). Parthia seferi nedeniyle imparatorla birlikte bölgeye gelen
çok say~daki asker, sikke darb~ndaki yo~unlu~un en önemli sebebi olmal~d~r.
Irenopolis sikkeleri üzerinde, yeniden de~erleme i~areti olan kar~~~damgalarda da Asklepios kültünün izleri görülmektedir. Önünde y~lan olan Asklepios ba~~~(Domitianus sikkelerinde) konulu kar~~~damgalar bir çok Irenopolis sikkesinde görülür129. Ayr~ca büst olarak (Traianus, Domitianus, Domitianus-Domitia sikkelerinde) ve ayakta duran Hygieia (Caracalla, Geta, Severus Alexander, Julia Domna, M. Aurelius sikkelerinde) da s~ k kar~~la~~lan
kar~~~damga konular~ndand~r13°.
DI~ER K~L~KYA ~EHIRLERINDE ASKLEPIOS
Yukar~da de~inildi~i gibi antik ça~daki bir çok ~ehir, sayg~~ gören bir
tanr~~oldu~u veya ~ehirlerine musallat olan bir salg~n nedeniyle Asklepios
kültünün elemanlar~n~~ve sembollerini sikkelerine konu edinmi~lerdi. Kilikya'da Lyrbe (II!. Gordianus), Kolybrassos (Marcus Aurelius; iki farkl~~darp),
Laertes (Maximus Caesar), Elaiussa-Sebaste (Severus Alexander, III. Gordianus, Valerianus Senior),131 Soloi-Pompeiopolis (Julia Mamaea), Tarsos
(Caracalla, Maximinus, Pupienus, I. Philippus, Traianus Decius), Augusta
(Elagabalus), Mopsuestia (Tranquillina, Otacilia Severa), Anazarbos
(Elagabalus, Severus Alexander), Flaviopolis (Commodus, Severus Alexander) ve Epiphaneia (II!. Gordianus) 132 gibi ~ehirlerde Asklepios konulu sikkelerin darp edildi~i görülür.
Sa~l~k sorunlar~~için ba~vurulan tap~naklar sadece Asklepios'a adanm~~~
olanlarla s~ n~ rl~~de~ildi. Çok önceleri ba~lam~~~olan gelenekler, Asklepios tap~n~m~~ortaya ç~kt~ktan sonra da var olmaya devam etmi~ tir. Bu nedenle sa~129 Mu.,

C. J., Ho~vgego, a.g.e., no. 6.

la° Bkz., C. J., Howgego,a.g.e., no. 195 ve 251.

131 G. F., Hill,
BMC Lycaonia, Isa uria and Cilicia, 1900, London katalo~u, Elaiussa-Sebaste
15'te III. Gordianus'e ait bir sikkenin arka yüzünde ayakta duran ve y~lanl~~asas~na yaslanan bir
Asklepios tasvirinden bahsediliyor ama bu sikke çok y~pranm~~~ve detaylart belli olmad~~~~için
burada de~erlendirmeye alm~yoruz.
132 Bu sikkeler hakk~nda bilgi için a~a~~daki katalo~a balun~z.
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l~k sorunlar~na çare aranan yerler aras~ nda bilicilik tap~naklar~~da yer almaktayd~.
Seleukela'da Apollo Sarpedonius ad~na, Mallos'ta bilici peygamber
Amphilokhos ad~na ve Mopsuesda'da (muhtemelen) Mopsos ad~na kurulu
bulunan tap~ naklar Kilikya'daki büyük bilicilik merkezleriydi 133 . Tarsus'ta ise
Apollo Patroos hem bilicilik hem de sa~l~k bak~m~ndan di~er tanr~~ve bilicilerle yar~~~yordu134. Bunlar~n baz~lar~ nda kahinler sorulara rüyalarda görünerek cevap veriyorlard~. ~imdi Adana Müzesi'nde bulunan Mopsuestia orijinli
bir yaz~tta, yaz~t~~adayan ki~i, tap~na~~n kahraman~~Mopsos'un, çocuklar~n~~
sadece bir kez de~il bir kaç kez iyile~tirdi~ini belirtiri35.
Antik Trikka'da ortaya ç~kt~~~ na, Epidarus'ta geli~ti~ine inan~lan ve oradan Anadolu'ya, Pergamon'a ve Hippokrates'in vatan~~Kos'a, oradan da Kilikya'ya ithal edilmi~~gibi görünen sa~l~k tanr~s~~kültü asl~nda Kilikya için pek
de yeni bir olgu say~lmamal~d~r.
Kilikya çok daha eski ça~larda bir tedavi merkezi olmal~yd~ . Anadolu'nun büyük bir bölümü Hitit imparatorlu~unun hükümranl~~~~alt~ndayken
Çukurova bölgesinde Kizzuwatna Krall~~~~hüküm sürmekteydi. Daha sonra
Hititlerin eline geçti~inde de bölge kültürel önemini yitirmemi~tir.
Kizzuwatr~a'n~ n istisnai dini önemi nedeniyle, Hitit Kral~~II. Mursili
(M.Ö. 1339-1310) bir çok kereler bayram ve dini ayinlere kat~lmak ve bir keresinde de büyü ve t~ pla tedavi görmek üzere Kizzuwatr~a'ya gelmi~tir. Mursili, Bat~~Anadolu'ya sefere giderken bir keresinde Kula (Manisa) civar~nda
küçük volkanik da~lar~n patlamas~~ve lav püskürtmesi yüzünden çok korkmu~~ve yüzü felç olmu~tu. Bu a~~ r~~ psiko~ok yüzünden konu~amaz da olmu~tu. Kral bu derdinin büyüsel aç~ dan tedavisi için Kizzuwatna'ya gelmi~~ve
burada bir büyü ayini yapt~rm~~t~ ; bu ayinler gere~i kendi vücudu, giydi~i elbiseleri ve bindi~i arabaya var~ncaya kadar her ~ey büyüsel olarak temizlenmi~ti. ~yile~ip tekrar konu~maya ba~layabildi mi bilemiyoruz ama kendisi bize
Hitit devlet ar~ ivleri içinde bulunan en güzel edebi tabletleri b~rakm~~~oldu-

133 MacKay,

1990, s. 2046.
B. Tahberer, Apollo Lykeios in Ancient Tarsos Numismatics, The Celator, Vol. 18,
No.1,Januaty 2004. s, 30-31,34-38. Bu çal~~ma ayr~ca 23-27 Eylül 2002 tarihinde Mersin'de
yap~lan Uluslararas~~Türk Dünyas~~ ~nanç Merkezleri Kongresi'nde bir bildiri olarak
simulmu~tur.
135 MacKay, a.g.e., s. 2116, ayr~ca Bkz., dipnot 284.
134
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~una göre, Kizzuwatnal~~doktorlar onu herhalde çok iyi tedavi etmi~lerdi 136.
Ayr~ca Tepeba~~Höyük'te bulunan ve daha öncelere, MÖ. 1800'lere tarihlenmi~~olan M~s~ r kökenli hem~ire heykeli de buran~ n çok eski ça~lardan
beri bir t~p merkezi oldu~u görü~ünü destekler.
K~L~KYA'DA AD~NA ASKLEPIOS KONULU S~KKE DARP ED~LEN
~MPARATORLAR
Aigeai
Marcus Aurelius Caesar (139-161)
Commodus (177-192)
Septimius Severus (193 — 211)
Julia Domna (S. Severus'un Kar~s~)
Caracalla ( 198 — 217)
Macrinus (217 —218)
Elagabalus (218 — 222)
Severus Alexander (218 — 235)
Julia Mamaea (S. Alexander'in Annesi)
Pupienus (Nisan-Temmuz 238)
Balbinus — Pupienus — III. Gordianus
Philippus I — Philippus II — Otacilia Severa
Philippus II (244 - 249)
Otacilia Severa (Philippus I'in Kar~s~ )
Herennia Etruscilla (Traianus Decius'un Kar~s~ )
Herennius Etruscus (249-251)
Hostilianus (250)
Aemilianus (253)
Valerianus Senior (253 - 260)

136 A., Ünal, Adana'da Kizzuwatna Krall~~~~- Ta~~Devrinden Hitit Devleti'nin Yilult~ina
Kadar Adana ve Çukurova Tarihi, Efsaneden Tarihe, Tarihten Bugüne Mana: Köprü Ba~~,
2000, s. 57-58.
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Irenopolis
Domitianus (81 — 96)
Traianus (98 — 117)
Antoninus Pius (138 - 161)
Marcus Aurelius (161 — 180)
Septimius Severus (193 — 211)
Julia Domna (S. Severus'un Kar~s~)
Caracalla (198 — 217)
Severus Alexander (222 — 235)
III. Gordianus (238 — 244)
Valerianus Senior (254 — 260)
Asklepios konulu sikke basan di~er Kilikya ~ehirleri
Lyrbe

III. Gordianus (238 — 244)
Kolybrassos
Marcus Aurelius (161-180)
Laertes

Maximus Caesar (235 - 238)
Elaiussa - Sebaste
Severus Alexander (222 — 235)
III. Gordianus (238-244)
Valerianus Senior (253 — 260)
So/oi — Pompeiopolis
Julia Mamaea (S. Alexander'in Annesi)
Tarsos
Caracalla (198 — 217)
Maximinus (235 — 238)
Pupienus (Nisan-Temmuz 238)
Philippus I (244 — 249)
Traianus Decius (240 — 251)
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Augusta
Elagabalus (217 - 222)
Mopsuestia
Tranquillina (III. Gordianus'un Kar~s~)
Otacilia Severa (I. Philippus'un Kar~s~)
Anazarbos
Elagabalus (218 —222)
Severus Alexander (222 — 235)
Flaviopolis
Commodus (177 — 192)
Severus Alexander (222 — 235)
E p_p~mgja
1
III. Gordianus (235-244)
S~KKE KATALO~U
AIGEAI
imparatorluk Dönemi
Taenia giyen Asklepios büstü, sa~a; önde planl~~asa.
R- Sola, ayakta duran Hygieia, elinde tuttu~u phialeden y~lan besliyor;
AIFEAIQN HP(?) OH(?) BOH.
AE (BMC, Aegeae No. 20 - a~~rl~k verilmemi~, Levha IV no.5)
Marcus Aurelius Caesar (139-161)
M. Aurelius'un ç~plak ba~l~~büstü, sa~a; M AYPHAIOC OYH—POC KAICAP
R- Yumurtaya dolanan y~lan; altta yumurtadan ç~kan kaplumba~an~n ayaklar~~
ve ba~~~(?); AAPIANQN AIFAIQN EqP (y~l 195 = 147/8).
AE 18.31 (Gorny&Mosch — Giessener Münzhandlung Auktion 112 no.
4223)
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Com~nodus (177-192)
Com~nodus'un genç ve ç~plak ba~~, sa~a; ...KOMMOA0... KAI C AAY (?)
R- Dört sütunlu tap~ nak içinde, cepheden ayakta duran ve planl~~asas~na
yaslanan Asklepios; KOMOAIANQN AIF...
AE 23.26 (Gorny&Mosch — Giessener Münzhandlung Auktion 113 no.
5504)
Septimn~s Severus (193 — 211)
Severus'un defne taçl~~büstü, sa~a;

KA1 A MIT CE...

R- Diademli Asklepios büstü, sa~a; sa~da y~lan; AAPIANQN AIFEAIQN ETVC
(sic) MC (y~l 240 = 193/4)
AL 24.49 (SNG Levante 1735)
fulia Domna (S. Severus'un Kar~s~)
Domna'n~n büstü, sa~a; IOVAIAN AOMNAN CEB.
R- Hygieia'n~ n büstü, sa~a; omzunun etraf~ndan önüne do~ru dolanan y~lan;
AAPIANQN AIFEALQN ETVC (sic) MC (y~l 240 = 193/4)
5-AL 26.12 (SNG Paris 2340)
CaracalIa ( 198 — 217)
Caracalla'n~n defne taçl~~ ba~~, sa~a; S M AV CEOVHPO C ANTQNEINOC
CEB .
R- Cepheden ayakta duran Asklepios sola bak~yor, y~lanl~~asas~na yaslarnyor,
solda Telesphoros; SPIANQN ...ANT2NEINOY110... ETOY C F.,C (=260 =
213/4).
AL 17.98 (Levante Addendum 2 No.3)
Diademli Asklepios büstü, sa~a; önde planl~~asa; AIFEAIQN ANTQNEINOV
TIOAEQ C.
R- Cepheden ayakta duran Asklepios, planl~~ asas~na yaslan~yor, sola bak~yor;
solda Telesphoros, sa~da keçi; MAKEAONIKH C EYFENOYC BEC (y~l 262 =
215/6).
BILL 13.31 (SNG Levante 1741)
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Caracalla'n~n defne taçl~~büstü, sa~a; AVT K M AV CEOVHPOC ANT0—
NEINOC CEB .
R- Solda, cepheden ayakta duran Asklepios y~lanl~~asas~ na yaslan~yor, sola
bak~yor; sa~da, cepheden ayakta duran Hygieia, sol elinde tuttu~u kaptan
sa~~koluna dolanan y~ lan~~ besliyor; ortada Telesphoros; altta keçi;
CEVHPIANQN AIFAIQN ANTQNEINOVIIOAEI BE C (y~l 262 = 215/6).
8-AE 20.53 (SNG Levante 1742)
Caracalla'n~ n defne taçl~~ büstü, sa~a; AVT K M AV CEOVHPOC ANTa~ —
NEINOC CEB .
R- Sekiz sütunlu tap~nak içinde, kar~~l~kl~~ayakta duran Asklepios ve Hygieia;
altta keçi; CEVHPIANQN AIFAIQN ANTQNEINOVIIOAEI BEC (y~l 262 =
215/6).
9-AL 18.50 (SNG Levante 1743) Öy.'de CM: büst
Macrinus (217 —218)
Macrinus'un defne taçl~~büstü, sa~a; AVT KM on CEV MAKP1NOC.
R- Sekiz sütunlu tap~nak içinde, cepheden ayakta duran ve y~lanl~~asas~na
yaslanan Asklepios; al~nl~ kta kartal; MAKPINOVII0 M EVF 11 e AIFEQN
AEC (y~l 264 = 217/8).
AE 21.00 (SNG Paris 2342) Öy.'de CM: 1) defne taçl~~ba~, 2) kartal
(Howgego,1985, 100, 336)
Elagabalus (218 — 222)
Elagabalus'un defne taçl~~büstü, sa~a; AVT KM AV CE ANTQNINOC.
R- Sa~a ayakta duran Hygieia (?); ANTQNI... M E II e AIFAIQN AEC (y~l 264
= 217/8)
AE 16.25 (SNG von Aulock 5456)
Severus Alexander (218 —235)
S. Alexander'in defne taçl~~büstü, sa~a; M AVP CEVHPO C AAEEANAPO C.
R- Sepet içinde yt~murtaya dolanan y~lan; iki yan~ nda birer yanan me~ale;
AAPIANQN AIFAIQN EOC (y~l 275 = 228/9).
12-AL 12.08 (SNG Paris 2358)
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S. Alexander'in defne taçl~~büstü, sa~a; AVTCEVHPOC AAEEANAPOC
R- Yumurtaya dolanan y~lan; altta yumurtadan ç~kan kaplumba~an~ n ayaklar~~
ve ba~~~(?); AAPIANct~N AIFAlcoN EOC (y~l 275 = 228/9).
13-AE 10,36 (SNG Levante 1759 - 1758)
S. Alexander'in defne taçl~~büstü, sa~a; AVTCEVHPOC AAEEANAPO C.
R- Üzerinde küçük bir Asklepios büstü, bulunan ve etraf~na y~lan dolanan
sandaletli ayak; AAPIAN... IQN EOC (y~l 275 = 228/9).
14- AE 8,32 (SNG Paris 2360; ba~ ka bir örnek için bkz., Lindgren/Kovacs,1985, No. 1404)
S. Alexander'in defne taçl~~büstü, sa~a; AVT K M AVP CE AAEEANAPOC.
OC (y~l 276 = 229/30).
R- Ucunda kartal bulunan y~lanl~~asa; AII-AlioN
15-AL 8.95 (SNG Levante 1765)
S. Alexander'in askeri k~yafetli, rahip diademli büstü, sa~a; önde y~lanl~~asa;
AAEEANAPON APX M[E Ofli( K AIKAH.
R- Y~lanl~~asa tutan Alexander sunak üzerinde adak yap~yor, arkas~nda duran
Tykhe kendisini taçland~r~yor; kar~~s~ nda ayakta duran Asklepios y~lanl~~
OE AAEE[...] NEQKOP[...1AIFEQN.
asas~na yaslan~yor;
16- AE 37.40 (Ziegler, 1988, 1394)
S. Alexander'in defne taçl~~büstü, sa~a; AVT K M A CEOVH AAEEANAPOC.
CEB
R- Sepet içinde ç~ kan y~ lan; iki yan~nda birer yanan me~ale; A A EEANA[P10fIOAIC (sic) AAP AIFAIQN ZOC (y~l 277 = 230/1).
17-AL 14.85 (SNG Levante 1766)
S. Alexander'in defne taçl~~büstü, sa~a; A VT KAI M AV P CE V AAEEANAPO C..
R- Y~lanl~~ asas~na yaslanan Asklepios; solda Telesphoros; sa~da keçi; C EV
AAP AIFEAlioN ZOC (y~l 277 = 230/1).
18-AL 10.47 (SNG Levante 1768)
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S. Alexander'in askeri k~yafetli, rahip diademli büstü, sa~a; önde y~lanl~~asa;
AVT K M A CEO AP X[C? 1 AAEEANAPON.
R- Asklepios tap~na~~~önünde ayakta duran imparator, k~ sa chiton giyiyor, sol
elinde, ucunda kartal bulunan y~lanl~~ asa ve sa~~elinde önündeki sunak
üzerinde phiale tutuyor; EVF FINEQKOPOV AAP AIFAIQN ZOC (y~l 277 =
230/1).
AE 28.91 (SNG Levante 1771)
S. Alexander'in defne taçl~~büstü, sa~a; AVT K M A CEOVH AAEEAN—
APO C...
R- K~vr~larak sa~a ilerleyen y~ lan; üstte keçi; AAEEANAPOIIOAIC AA
AIFAIQN ZOC (y~ l 277 = 230/1).
AE 12.52 (SNG Paris 2367, SNG Levante Suppl. 410)
S. Alexander'in rahip diademli büstü, sa~a; sa~da y~lanl~~asa; [AVT KAI M
A CEO APX{C.3 AAEEANAPONI.
R- Sekiz sütunlu tap~ nak içinde ayakta duran Asklepios y~lanl~~ asas~ na
yaslamyor; NEQKOPOY
21-AL 22.00 (Ö. Çamurdan Env. No. 1195)
S. Alexander'in askeri k~yafetli, rahip diademli ba~~, sa~a; önde ucunda
kartal bulunan y~lanl~~asa; AVT K M AVP CEV AAEEANAPOC.
R- Dört sütunlu tap~ nak içinde ayakta duran Asklepios; MAK EVF ITEC eE
AIFEQN NF—QKOPOV HOC (y~l 278 = 231/2).
22-AL 12.76 (SNG Levante 1774)
S. Alexander'in askeri k~ yafetli, rahip diademli büstü, sa~a; önde ucunda
kartal bulunan y~lanl~~asa; AVT KAI AAEEANAPON APX ME OIK K ACK.
R- Sola, oturan Tykhe küçük, tetrastil bir tap~ nak tutuyor; önde keçi; MA EV
ITIC 0E0cDI NEoKOPOV AIFEQN HOC (y~l 278 = 231/2).
23-AL 22.89 (SNG Levante 1775)
fulia Marnaea (S. Alexander'in Annesi)
Mamaea'n~n büstü, sa~a; IOVAIA MAMEA CEB AV.
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R- Ayakta duran Asklepios planl~~asas~ na yaslan~ yor; solda Telesphoros; sa~da
AIFEQN NEOKOPOV HOC (y~l 278 = 231/2).
keçi; AAEEAN
AE 10.38 (SNG Levante 1778; ba~ ka bir örnek için bkz., Ziegler, 1988,
1397)
Pupienus (Nisan-Temmuz 238)
Pupienus'un defne taçl~~büstü, sa~a; AVT KAI M KA...
R- Ayakta duran Asklepios y~lanl~~asas~ na yaslan~yor; solda Telesphoros; sa~da
keçi; AWEAIQN NE... AFIC (y~l 284 = 238).
AE 22.40 (SNG Paris 2373)
Balbinus — Pupienus —111. Gordianus
Defne taçl~~Balbinus ve Pupienus büstleri aras~nda defne taçl~~Gordianus'un
ba~~ ; AVT K HOVITHNIOC (sic) K BAABEINOC K FOPAIAN KAI C EBBB.
R- Sa~da, ayakta duran Asklepios y~lanl~~asasma yaslan~ yor, solda Hygieia
elinde tuttu~u phialeden koluna dolanm~~~olan y~lan~~besliyor, ortada Telesphoros; CEV AAPI AIFAIQN NEQ N AFIC (y~l 284 = 238).
AE 14.99 (SNG Paris 2374)
Philippus I — Philippus ~~~— Otacilia Severa
Philippus I, Philippus II ve Otacilia Severa'n~ n büstleri; [AVT] KAI MA IOV
K[AI1 M Q C EOVHPAN CEB
(13IAI11TIO C CE MA IOV
R- Alt~~ sütunl~~~ tap~ nak içinde Asklepios ve Telesphoros; al~nl~ kta kartal; EV
il~~OE MA AII-Eto NE... C...
AE 11.91 (SNG Paris 2376; ba~ ka bir örnek için bkz., SNG Levante 1780)
Philippus Il (244 - 249)
Phillippus'un defne taçl~~büstü, sa~a; MAPKON IOV AION
KAICAPA CEB.
R- Ayakta duran Asklepios planl~~asas~ na yaslan~yor; solda Telesphoros; sa~da
keçi; AIFEAlioN NE(.00KOPOV NAVAP L~C (y~ l 290 = 244).
AE 19.82 (SNG Levante 1781; ön yüzde Caesar ve Augustus unvanlan
yanl~~l~kla yaz~lm~~ ).
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Phillippus'un defne taçl~~büstü, sa~a; MAP IOV (1)1A11-1110N ETT~~KEC.
R- Sola, oturan Tykhe sa~~elinde küçük bir tap~ nak tutuyor; önde keçi; EV III
()E MA AIFEQN NE B ?C (y~l 292 = 245/6).
AE 11.22 (Ziegler, 1988, 1398; ba~ ka örnekler için bkz., SNG Copenhagen 39, SNG Paris 2375-Philip I?)
Otacilia Severa (Philippus rin Kar~s~)
O. Severa'n~ n büstü, sa~a; MAPKIA QTAKEIAIA CEOVHPA C EB.
R- ~ çinde üç yumurta bulunan kase; aralar~nda iki y~
lan; CEV AAP
AIFEAIQN
ET LiC (y~ l 290 = 243/ 4).
AE 10.69 (SNG Levante, Suppl. 412; ba~ ka bir örnek için bkz., SNG
Levante 1783 - arka yüz farkl~ )
Herennia Etruscilla (Traianus Dedus'un Kar~s~)
H. Etruscilla'n~n büstü, sa~a; ... EOPOVCKIAAA CEB.
R- Oturan keçi; etraf~ nda Zodiak sembolleri; A CKAIIIIIOVIIOAE
SqC (y~ l 296 = 249/ 50).

AIFEco

AE 10.22 (Some Cilician Coins in the Hatay Museum 255; ba~ka bir
örnek için bkz., SNG Paris 2378)
Herennius Etruscus (249-251)
H. Etruscus'un ~ua taçl~~büstü, sa~a; K EP ET M AEKI0 C OK Y CEBA.
R- Asklepios büstü, sa~a; önde y~lanl~~asa; AII-EAIQN NEQKOPOV 0E0 Z LIC
(y~ l 297 = 250/1).
AE 14.60 (Levante Addendum 2 No. 5)
Hostilianus (250)
Hostilian'~ n defne taçl~~büstü, sa~a; I- OV OC MV1NTOC O KV CEBA.
R- Hygieia olarak imparatoriçe Etruscilla'n~ n örtülü ve stephaneli büstü,
sa~a; sa~da omzuna dolanan y~ lan, muhtemelen içinde yumurta olan bir tabaktan besleniyor; AIFAIa~N NEffiKOPOV ZpZ (y~l 297 = 251).
AE 14.52 (SNG Levante 1785; ba~ka bir örnek için bkz., Ziegler, Samml.,
1401)
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Aemilianus (253)
Aemilian'~n defne taçl~~büstü, sa~a; AVF AIMIAIOC AIMIAIANOC CEB.
R- Dört sütunlu tap~nak içinde ayakta duran Asklepios, y~ lanl~~ asas~na
yaslan~yor; al~nl~ kta kartal; AIFEAIcoN NEcoK0 NAVAPXI e LIC (y~l 299 =
253).
AE 11.04 (SNG Levante 1789)
Valerianus Senior (253 - 260)
Valerianus'un ~ua taçl~~büstü,; AV KAI HOV ALK OVAAEPIANOC CE.
R- Tetrastil tap~nak içinde ayakta duran Asklepios y~lanl~~asas~na yaslan~yor;
al~nl~kta kartal; AIFEAIcoN NEcoK0 NAVAPMC O L~C (y~l 299 = 253).
AE 12.73 (Lindgren 1410; ba~ ka bir örnek için bkz., SNG Levante 1793)
Valerianus'un ~ua taçl~~büstü,; AV KAT HOV AIK OVAAEPIANO CEB.
R- Ayakta duran Asklepios y~lanl~~asas~na yaslan~yor; solda Telesphoros; sa~da
keçi; AIFAIcoN NE0) NAVAP ET T (y~ l 300 = 253/4)
AE 11.60 (SNG Levante 1798)
Valerianus'un ~ua taçl~~büstü, sa~a; AV KAI nov AIK OVAAEPIANOC CEB.
R- Sola oturan Hygieia, önündeki sepetten ç~kan y~lan~, sa~~elinde tuttu~u
phialeden besliyor; AIFAIEwN NE0K0 NAVAP ET T (y~l 300 = 253/4)
AE 17.35 (SNG Paris 2382; ba~ ka bir örnek için bkz., Lindgren 1412)
Asklepios rahibi olarak Valerianus'un defne taçl~~büstü; sa~da y~lanl~~asa; AV
KAI II0V A1KI OVAAEPIANOC CEB
R- Gorgon ba~~~etraf~nda zodiak halkas~; AIFEcoN NENA.
AE 22.20 (AMM En. No. 240-1) 32 mm
Valerianus'un defne taçl~~büstü,; sa~da y~lanl~~asa; AV KAI II0V AIKI
OVAAEPIANOC CEB..
R- Aslan ayakl~~agonistik masa üzerinde, içinde iki palmiye dal~~bulunan ödül
vazosu; her iki taraf~ nda birer para kesesi; altta amphora (klerotis); IEP
OlKOVMENI ACKAHMOC AIFAIcoN T (y~l 300 = 253/4)

Belleten C. LXIX, 4
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AE 14.29 (SNG Levante 1802; ba~ka örnekler için bkz., SNG Levante
1803, SNG Paris 2388, Ziegler, Prestige, 51, 62, Ziegler, Samml., 1403, 1404)
Valerianus'un defne taçl~~ büstü. sa~da y~lanl~~asa; AV KAI LIOV AIKI
OVAAEPIANOC CEB
R- ~ki sütunlu tap~nak ve yanar sunak önünde ayakta duran togal~~imparator,
y~lanl~~asa tutuyor ve sa~~elindeki phiale ile libasyon yap~yor; AIrEAIcoN
NEw NAVAPXIA0C T (y~l 300 = 253/4)
AE 18.46 (SNG Levante 1801)
LRENOPOLIS
Domitianus (81 —96)
Domitianus'un ba~~, sa~a; AVFOKPATOP KAICAP AOMMANOC.
R- Sa~a, ayakta duran Hygieia sa~~elinde yere do~ru Bir dal, sol elinde,
koluna dolanan y~lan~n beslendi~i bir phiale tutuyor; IPHNOIIOAEITQN
ETO BM (y~l 42 = 93/4).
AE 9.64 (Lindgren 1518; ba~ka örnekler için bknz., Karbach, 4 — 9, SNG
Paris 2248-9, SNG Levante 1600, Ziegler, Samml., 1324)
Traianus (98 — 117)
Traianus'un defne taçl~~ba~~, sa~a; AVTO KAICAP TPAIANO C
R- Sa~a, ayakta duran Hygieia sa~~elinde yere do~ru bir dal, sol elinde,
koluna dolanan y~lan~n beslendi~i bir phiale ve bir salk~m üzüm tutuyor;
LPHNOLIOAEITQN ETOVC Z M (y~l 47 = 98/9).
AE 6.14 (SNG Levante 1605; ba~ka örnekler için bkz.,'Karbach, 26 - 29,
SNG Paris 2253-4, Ziegler, Samml., 1325-8; üzümlü olmayanlar da var)
Antoninus Pius (138 - 161)
A. Pius'un ~ua taçl~~ba~~, sa~a; PNT K T Al A AAP ANTQNINOC CEB EVC
1111.
R- Kutsal su (kapl~ca) kayna~~; LPHNOIIOAITQN ETO op (y~l 109 = 160/1).
AE 8.50 (Karbach 34.1)
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A. Pius'un defne taçl~~ba~~, sa~a; AVT KAI AAP ANTQNINOC CEB E FM.
R- Kar~~l~ kl~~Asklepios ve Hygieia büstleri; arada y~lan; altta Telesphoros (?);
IPHN[0110]AITffiN ETOVOP (y~l 109 = 160/1).
AE 10.48 (Karbach 41; ba~ka örnekler için bkz., Karbach, 38-40, SNG
Levante 1606, SNG Paris 2256)
Marcus Aurelius (161 — 180)
M. Aurelius'n defne taçl~~pelerinli ve z~ rhl~~büstü, sa~a; AVT K M AVP
ANTQNEINOC CEB.
R- Sa~da, ayakta duran Asklepios y~lanl~~ asas~na yaslan~yor, solda, ayakta
duran Hygieia sol elinde tuttu~u phialeden y~lan besliyor; IPHNOIIOAITQN
ETOVC OIP (y~l 109 = 160/1).
AE 11.31 (Karbach 52; ba~ka örnekler için bkz., Karbach 51-53, SNG
Paris 2259)
Septimius Severus (193 — 211)
S. Severus'un defne taçl~~ pelerinli ve z~ rhl~~büstü, sa~a; AVT K A CEII
CEVHPON HEP CEB.
R- Taenia giyen Asklepios ba~~, sa~a; önde y~lanl~~asa; EIPHNOI1OAITQN
ETOVC AMP (y~l 144 = 195/6).
AE 14.65 (Karbach 68; ba~ka örnekler için bkz., Karbach, 64-67, SNG
Paris 2264, Levante 1611 ayn~~sikke ve 1610)
S. Severus'un defne taçl~~pelerinli ve z~ rhl~~büstü, sa~a; AVT K A CEUI
CEVHPON II CEB.
R- Stephane giyen Hygieia ba~~, sa~a; omzunda y~lan; önde bir salk~ m Üzüm
(?); EIPHNOIIOAITQN ETOVC AMP (y~l 144 = 195/6).
47-AE 9.63 (Karbach 62; ba~ka bir örnek için bkz., Karbach 63)
Julia Domna (S. Severus'un Kar~s~)
J. Do~nna'n~ n büstü, sa~a; IOVAIA AOMNA CEB.
R- Kutsal su (kapl~ca) kayna~~; EIPHNOLIOAITQN ETO AMP (y~l 144 =
195/6).
48- AE 7.39 (Karbach 57; ba~ka örnekler için bkz., Karbach 58, Ziegler,
Samml, 1336)
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Caracalla (198 — 217)
Caracalla'n~n defne taçl~~pelerinli ve z~rhl~~büstü, sa~a; AVT KAI M AVPH
ANTONINO C.
R- Ayakta duran Asklepios y~ lanl~~asas~ na yaslan~yor; ELPHNOLIOAITo~N
ETOVC emP (y~l 149 = 200/1).
AE 13.03 (Karbach 78) Öy.,'de C.M. Howgego 251, Hygieia veya Nemesis
ayakta
Caracalla'n~n defne taçl~~pelerinli ve z~ rhl~~büstü, sa~a; AVT K M AVP CEV
ANTONEINOC
R- Ayakta duran Asklepios y~ lanl~~asas~na yaslan~yor; EIPHNO110AITQN
[AJEP (y~l 161 ? = 212/3 ).
AE 14.39 (SNG von Aulock 5590) Öy.,'de C.M. Howgego 105, ~mp. ba~~~
Caracalla'n~n defne taçl~~pelerinli ve z~rhl~~büstü, sa~a; AVT KAI M AVPH
ANTONEINO C.
R- Ayakta duran Hygieia sol elinde tuttu~u phialeden sa~~eline dolanan
y~lan~~besliyor; EIPHNOIIOAITtoN ETOVC OMP (y~l 149 = 200/1).
AE 11.70 (Karbach 79)
Caracalla'n~n defne taçl~~pelerinli ve z~rhl~~büstü, sa~a; AVT KAI M AVP
CEV ANTQNEINOC.
R- Kar~~l~ kl~~Asklepios ve Hygieia büstleri; arada y~lanl~~asa; EIPHNO110—
AEITcoN PEP (y~ l 163 = 215/6 ).
AE 10.62 (Karbach 92.2; ba~ ka örnekler için bkz., Karbach 93.2, BMC
Irenopolis 11)
Severus Alexander (222 —235)
S. Alexander'in defne taçl~~büstü, sa~a; AVT KAI CEV AAREANAPOC.
R- Sa~da, Asklepios ayakta duruyor ve y~lanl~~asas~na yaslan~yor; solda Hygieia
ayakta duruyor sol elinde tuttu~u phialeden y~ lan besliyor; ortada
Telesphoros; EIPHNOHOAEITQN ETOVC BOP (y~l 172 = 223/24).
AE 12.80 (SNG von Aulock 5594; ba~ ka örnekler için bkz., Karbach 109.3
ayn~~sikke - ayr~ ca Karbach 123.2 ve 124 AOP (y~ l 174) tarihli, ayn~~arka yüz
konulu sikkeleri de listelemi~.)
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S. Alexander'in defne taçl~~büstü, sa~a; AVI' K M AVP CEV AAEL.-ANAPOC.
R- Hygieia kapl~ca aç~k hava tap~nma yerinde oturuyor, y~lan tutuyor; sa~da,
a~aç?; EIPEHNOIIOAITQN AOP (y~l 174 = 225/6).
AE 20.00 (Ö. Çamurdan Env. No. 1384) Öy.,'de CM: erkek ba~~~

IIL Gordianus (238 — 244)
Gordianus'un ~ua taçl~~büstü, sa~a; AV K M ANTeu rOPAIANOC.
R- Sa~da, Asklepios ayakta duruyor ve planl~~asas~na yaslan~yor; solda Hygieia
ayakta duruyor sol elinde tuttu~u phialeden y~lan besliyor; EIPH—
NOIIOAEITffiN EFBOJ' (y~l 192 = 243/4).
AE 14.18 (SNG von Aulock 5596) Öy.,'de C.M. Howgego 616, (ba~ka
örnekler için bkz., SNG Levante 1622 ayn~~sikke, Karbach 141.4, SNG Paris
2270, Ziegler, Samml., 1349-50, Lindgren 1523, SNG Copenhagen 150)

Vakrianus Senior (254 — 260)
Valerianus'un ~ua taçl~~büstü, sa~a; AV T Kil OVAAEPI_NOC (sic) .
R- Sa~da, Asklepios ayakta duruyor ve planl~~asas~na yaslamyor; solda Hygieia
ayakta duruyor sol elinde tuttu~u phialeden y~lan besliyor; IPH—
(y~l 203 = 254/5) H (= 8 assaria).
NOII[0]A[EI]TcoN
AE 15.82 (SNG Levante 1624) Öy.,'de CM: Athena, (ba~ka örnekler için
bkz., SNG Paris 2273-2276, Ziegler, Samml., 1352-1355, SNG von Aulock
5598, BMC Irenop., 12, Lindgren 1525, SNG Copenhagen 151, Karbach 163170)

rc

Asklepios konulu sildce basan di~er Kilikya ~ehirleri
Lyrbe
IIL Gordianus (238 — 244)
Gordianus'un defne taçl~~büstü, sa~a: AVT KAIC ANTONEINOC.
R- Kar~~l~ kl~~ayakta duran Asklepios ve Hygieia; ortada Telesphoros;
AVPBETQN.
AL 17.31 (SNG Levante 266)
Kolybrassos

Marcus Aurelius (161-180)

54

BEKIRCAN TAHBERER - ~ LTER UZEL

M. Aurelius'un defne taçl~~büstü, sola: AVT KAIC ANTQNEINOC.
R- Cepheden ayakta duran Asklepios sola bak~yor, y~lanl~~ asas~na yaslan~yor;
KOAV BPA CCE0N.
AE 9.00 (Ziegler Samml., 27; ba~ ka bir örnek için bkz., SNG Levante
314,)
M. Aurelius'un defne taçl~~büstü, sa~a: AVT KAI O (sic) ANTQNEINO C.
R- Ayakta duran Hygieia sol elinde tuttu~u phialeden sa~~eline dolanan
y~lan~~besliyor; KOAV BPACCEo)N.
AE 4.26 (SNG Levante 317; ba~ ka örnekler için bkz., SNG Levante 318
büstü, sola, Ziegler Samml., 28-32, BMC Kolybrassos 3)
Laertes
Maximus Caesar (235 - 238)
Maximus'un ç~plak ba~l~~büstü, sa~a; r IOV OVHP MAEIMO C KAICAP.
R- Cepheden ayakta duran Asklepios sola bak~yor, y~lanl~~ asas~na yaslan~yor;
AAEFTEITQN.
AE 6.08 (SNG Paris 600; ba~ ka örnekler için bkz., SNG Levante Suppl.
66, Ziegler Sam~ nl., 89)
Elaiussa - Sebaste
Severus Alexander (222 — 235)
S. Alexander'in defne taçl~~ büstü, sa~a: AV K M AV P CEVHP AAE—
EANAPO C.
R- Cephede') ayakta duran Asklepios sola bak~yor, y~lanl~~asas~na yaslan~yor;
sa~da Telesphoros; CEBACTH IEPA AC AVT NAVAPX.
AE 17.53 (SNG Levante, Suppl. 231)
111. Gordianus (238-244)
III. Gordianus'ün defne taçl~~büstü, sa~a: AVT K M ANTQ... FOPAIANOC.
R- Cepheden ayakta duran Asklepios sola bak~yor, y~lanl~~asas~na yaslan~yor;
CEBACTH IEPA NAVAP X... IICP AET.
AE 16.90 (RPC 7 Maximinus-III. Gordianus Cilicia — yay~ na haz~ rlan~yor)137
137 Roman Provincial Coinage 7 "Maximinus - III. Gordianus" Cilicia'y~~yay~na haz~rlayan
ve bu sikke ve a~a~~ da 61 numaral~~sikkeleri burada yay~ nlamama izin veren Say~ n Edoardo
Levante'ye te~ekkür ederim.
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Valeriant~s Senior (253 - 260)
Valerianus'un defne taçl~~büstü, sa~a; AVT Kil AIK OVAAEPIANOC.
R- Cepheden ayakta duran Asklepios sa~a bak~yor, y~lanl~~asas~na yaslan~yor;
sa~da Telesphoros; CE[BAC1TH IEPAC L.] Il C P AE1.
63- AE 12.89 (Ziegler, Samml., 577; ba~ ka bir örnek için bkz., ImhoofBlumer, Elaiussa-Sebaste 45)
Soloi - Pompeiopolis
Julia Mamaea (S. Alexander'in Annesi)
J. Mamaea'n~n büstü, sa~a; IOVAIAN MAMAIAN CEB.
R- Kar~~l~kl~~ayakta duran Asklepios ve Hygieia; ortada Telesphoros;
HOMTLHIOHOAEITS2N LEPAC KA AVTON HqC (y~ l 298 = 232/3); ~~s (= 12
assaria ?)
64-AE 19.90 (SNG Paris 1242; ba~ ka bir örnek için bkz., SNG Levante Suppl.
246)
Tarsos
Caracalla (198 - 217)
Defne taçl~~büstü, sa~a; AVT KAI M AYP CEYHPOC ANTS2NEINOC CEB
R- Sola ayakta duran asker k~yafetli imparator, sa~a bak~yor, sa~~eli havada,
sa~da, sola ayakta duran Asklepios, beline yaslad~~~~sol elinde y~lanh asa
tutuyor, imparatoru taçland~r~yor; STAPCOVSBS
AE 21.08 (Gorny & Mosch Auction 122 No. 1831- yanl~~l~kla SoloiPompeiopolis'e verilmi~. Sa~l~k sorunlar~~nedeniyle Anadolu'da bulunan bütün Asklepieionlar'~~ziyaret eden Caracalla'ya ait olan bu unique sikke ~imdi
Edoardo Levante koleksiyonundad~ r. Bu sikkeyi burada yay~nlamama izin
verdi~i için kendisine te~ekkür ederim).
Maximinus (235 -238)
Maximinus'un ~ua taçl~~büstü, sa~a; AVT K r IOV OVH MAEIMEINOC Fili.
R- Kar~~l~ kl~~ayakta duran Asklepios ve Hygieia; ortada Telesphoros;
TAP COV 'THC MHTPOTIOAE(0 AMK rB.
AE 24.84 (SNG Levante 1093)
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Pupienus (Nisan-Temmuz 238)
Pupienus'un defne taçl~~büstü, sa~a; AVT KEC...
R- Kar~~l~ kl~~ ayakta duran Asklepios ve Hygieia; ortada Telesphoros;
TAP COV THC MHTP0110AEw AMK rB.
67- AE 22.70 (RPC 7 Maximinus-III. Gordianus Cilicia — yay~na haz~rlan~yor SNG Levante 1093 arka yüz ile ayn~~kal~p oldu~u için bu sikkenin foto~raf~n~~
burada vermiyoruz.)
Philippus I (244 — 249)
Philippus'un ~ua taçl~~büstü, sa~a; AVT KAI IOV cDIAIIMON EVT EVC
R- Kar~~l~ kl~~ ayakta duran Asklepios ve Hygieia; ortada Telesphoros;
TAP COV THC MHTP0110AES2C MA[K 113].
68-AE 19.84 (SNG von Aulock 6061)
Traianus Decius (240 — 251)
T. Decius'un ~ua taçl~~büstü, sa~a; AVT KAI r MEC KV1N AEKIOC
TPAIANOC IITI.
R- Kar~~l~ kl~~ayakta duran Asklepios ve Hygieia; TAPCOV MHTP01-10AES2C
AIVIK rB.
69-AE 19.81 (SNG Levante 1159)
Augusta
Elagabalus (217 - 222)
Elagabalus'un defne taçl~~ büstü, sa~a; AVT KAI M AVP ANTS2NEIN0C
CB (sic).
R- Kar~~l~kl~~ayakta duran Asklepios ve Hygieia; AVPOVCTANQN ET H IA P
(y~ l 198 = 218/9)
70-AE 12.47 (Karbach, Augusto 93)
Mopsuestia
Tranquillina
Gordianus'un Kar~s~)
Tranquillina'mn büstü, sa~a; CABEINIA TPANKVIAAEIN... (sic).
R- Cepheden ayakta duran Asklepios y~lanl~~asas~na yaslan~yor; sa~da Telesphoros; AAPI 1-0PAIANQN MOTEATcoN OT (y~l 309 = 241/2).
71-AE 18.66 (SNG Levante 1353, ayr~ ca Ziegler, Samml., 940)
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Otacilia Severa (L Pl~ilippus'un Kar~s~)
Otacilia'n~ n stephaneli büstü, sa~a; OTA CEVHPA CE.
R- Cepheden ayakta duran Asklepios, sola bak~yor, y~lanl~~ asas~ na yaslan~yor;
AAP MOYEAT2N ET [AI1T (y~ l 311 = 244/5).
AE 7.73 (CNG Auction XXIII, lot 424 — RPC 8 Mopsus Otacilia Severa
n.2)
(3.11.2003)
Anazarbos
Elagabalus (218 —222)
Elagabalus'un ~ua taçl~~ ba~~, sa~a; AVT K M AV ANTO.NEINOC CEB .
R- Sa~a, ayakta duran Hygieia, phialeden eline dolanan y~ lan~~ besliyor;
ANAZAP MHTP011 AMK FB.
AE 5.84 (Ziegler, Anazarbos 368.2; ba~ ka bir örnek için bkz., SNG Paris
2068)
Severus Alexander (222 — 235)
S. Alexander'in defne taçl~~büstü, sa~a; Avr CE AAEEANAPO C.
R- Sola, yakta duran Asklepios y~lanl~~ asas~ na yaslan~ yor; ANAZAP... AMK
FB.
AE 6.67 (SNG Levante 1455; ba~ ka bir örnek için bkz., Ziegler, Samml.,
478.1)
Flaviopolis
Commodus (/ 77 — 192)
Commodus'un defne taçl~~ büstü. sa~a; M AVP KOM040C ANT EVTVXHC.
R- Kar~~l~ kl~~ayakta duran Asklepios ve Hygieia; cl)AAVIOFIOAEITa~N ETOVC
AIP (y~ l 114 = 186/7).
AE 12.30 (SNG Levante 1542; ba~ka örnekler için bkz., Ziegler, Samml.,
1251-2, Ziegler'in iddia etti~i gibi SNG von Aulock 5560 M. Aurelius de~il
Commodus olmal~ )
Severus A1exander (222 — 235)
S. Alexander'in defne taçl~~büstü, sa~a; AVT K M AV C E AAEEANAPO C
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R- Kar~~l~kl~~ayakta duran Asklepios ve Hygieia; (DAAVIOFIOAEITcoN ETO
FNP (y~l 153 = 225/6).
AE 12.00 (SNG Levante 1549; ba~ ka bir örnek için bkz., Ziegler, Samml.,
1528-9)
Epiphaneia
111. Gordianus (235-244)
Gordianus'un ~ua taçl~~büstü, sa~a; AVT K M ANT FOP,MANOC CE.
R- Kar~~l~ kl~~ayakta duran Asklepios ve Hygieia; EHICIANEQN ET ST (y~l 306
= 238/9).
AE 24.96 (SNG Levante 1824; ba~ ka örnekler için bkz., SNG von Aulock
5554, BMC Epiphaneia 5)
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les. 78 - flaruniye kaplicasmin kuzey dog,usundaki da~~Ihnnasyonu.

formasyonu.
Res. 79 - flart~niye kaplicas~nin giri~i ve geri plandaki da~~

