KIR~EH~ R MÜZES~~KOLEKS~ YONUNDAK~~BÜYÜK ~SKENDER
TETRADRAHM~~DEF~ NES~~

MEL~ H ARSLAN.-ÜLKÜ DEVEC~O~LUDefine, K~r~ehir Müzesi Müdürlü~ü'ne zor al~m yolu ile getirilmi~~ve müze
emanetine kay~tl~~ 32 adet tetradramiden olu~maktad~ r'. Definede, Makedonia Kral~~
Büyük ~skender'in (M.Ö. 336-323) kendi döneminde bas~lm~~~sikkeleriyle birlikte,
onun ölümünden sonra bas~lm~~~posthumous (ölümünden sonra) sikkeleri de
bulunmaktad~r. Büyük ~skender'in (3. Aleksandros) ya~ad~~~~döneme ait 8,
ölümünden sonraki döneme ait ise 24 sikke yer almaktad~r. ~skender sonras~~ döneme
ait 4 adet posthumous sikke, ondan sonra tahta geçen karde~i 3. Philippos
Arrhidaeus (M.Ö. 323-317) taraf~ndan bast~r~lm~~t~r. Burada yay~nlayaca~~m~z
örneklerin 25 adedinin do~u darphanelerinde, 7 adedinin ise bat~~ darphanelerinde
bas~lm~~~oldu~u tespit edilmi~tir.
K~r~ehir Definesinde bulunan 32 adet tetradrahmi, bir tanesi kesin olmamakla
birlikte ço~unlu~u do~u darphanelerinde bas~lm~~t~r. Define sikkelerinin tipleri hiç
de~i~mez. Ancak arka yüz yaz~~ lejantlar~nda iki farkl~~ kral~n ad~n~~ görmekteyiz.
Bunlar: Makedonia Krall~~~n~n iki kral~, 3. Aleksandros (M.Ö. 336-323) ile 3.
Philippos'un (M.Ö. 323-317) isimleridir.
Definedeki sikkelerin en erken tarihli olanlar~, 336-323 tarihlerinden
Amphipolis (Kat. No. 1) ve 326-325 tarihlerinden Sidon (Kat. No. 16) darpl~~
olanlard~r. En geç tarihli sikkeler ise 311-295 tarihli Ekbatana (Kat. No. 28-32) darpl~~
olanlard~r. Definede 3. Philippos'a ait, 323-317 tarihli Babylon (Kat. No. 22), 323316 tarihli Arados (Kat. No. 13-14) ve 320-316 tarihli Susa bask~lar~~ (Kat. No. 26)
olup, toplam 4 adettir.
Büyük ~skender'in ilk sikkelerinde genetivus formda yaln~zca B. ~skender'in ad~,
AAESANAPOY yaz~l~yd~~ (Kat. No. 1-9,11-12,16-20,23-24, 28-32). Yakla~~k 329
y~l~nda Kilikia'n~n Myriandros (Iskenderun) ~ehrinde bas~lan sikkelerde isminin
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yan~na Bacr~X,cuç (kral) unvan~~da eklendi'. O zamandan itibaren bu yeni yaz~~biçimi
baz~~ba~ka darphaneler taraf~ndan da benimsendi (Kat. No. 10), fakat ~skender'in
ya~ad~~~~süre içerisinde hiçbir zaman yayg~nl~k kazanmad~. M~s~r'daki
Ptolemaioslar'dan ba~layarak, ~skender'in ard~llar~~bast~rd~klar~~ sikkelerde hem
unvan hem de isim kulland~lar. Bu adet onlar~n halefleri taraf~ndan da sürdürüldü'.
~skenderin ismi sikkenin sa~~bo~lu~una, kral unvan ise Zeus'un oturdu~u taht~n
alt~na yerle~tirilmi~tir. Arados ve Amathos ~ehirleri 328 y~l~nda bu yeni lejant~~
benimsemi~lerdir. Fakat ~uras~~da ilginç bir gerçektir ki BaatXcuç (kral) unvan~n~n
kullan~m~~ çe~itli darphanelerde yöneticilerin inisiyatifine b~rak~lm~~t~. Büyük
darphanelerden Amphipolis 325'te Babylon 324'te ve Tarsos 323'te bu unvan~~
benimsediler. Kom~u darphaneler ço~u kez farkl~~uygulamalara gittiler; Pella,
Damaskos, Byblos, Sidon ve Ake gibi birkaç darphane unvan~~ ~skender hayattayken
asla kullanmad~lar4.
~skender sikkelerinin arka yüzlerinde, isim ve unvamn yan~~s~ra monogramlar
(iç içe geçmi~~harfler), k~salt~lm~~~memur (magistrat) isimlerinin ba~~harfleri, era
senesini (bölgesel y~l) gösterir harf rakamlar~~ve çe~itli simgeler yer almaktad~r. Darp
yerine ili~kin ilk birkaç harften olu~an k~saltmalar veya monogramlar sikkenin hangi
darphanede üretilmi~~oldu~u te~hisini kolayla~t~r~r. Örne~in Sidon'da bas~lm~~~
~skender sikkelerindeki ZI (Bkz., Kat. No. 16), Damaskos'da bas~lm~~~sikkelerde
AA, Magnesia ad Maeandrum'da bas~lm~~~sikkelerde MAF k~saltmalar~~sikkenin
bas~ld~~~~~ehri i~aret etmektedir. Sikke bo~lu~una yerle~tirilmi~~çe~itli nesneler, ufak
resimlerden olu~an ve ana tiple do~rudan ili~kisi bulunmayan yöresel simgeler de
sikkenin bas~ld~~~~yeri te~his etmede yard~mc~~olurlar. Örne~in Side'nin nar~,
Rodos'un gülü gibi simgeler sikkenin bas~ld~~~~darphaneyi tammam~z~~
kolayla~t~r~rlar. Bu türdeki sembolleri bar~nd~ran sikkeler, nümismatik
literatüründe, konu~an sikkeler olarak tammlanmaktad~r.
Helenistik dönemde her bir darp serisinden do~rudan sorumlu olan yetkili
memurlar~~(magistratlar~) sikke üzerinde göstermek bir gelenek haline gelmi~tir.
~ehir magistratlar~~(ki ço~u kez y~ll~k seçiliyordu) ve krali sikke bas~m~ndan sorumlu
memurlar, kontrolü alt~nda bas~lan sikkelere kendi adlar~n~~ya da adlar~n~n ilk birkaç
harfini koyuyorlard~. Sikke üzerindeki monogramlar ve sembollerde ayn~~~ekilde bu
memurlar taraf~ndan konuluyordu'. Buradaki örneklerdeki gibi, krali darplarda
isim tam yaz~lmaz, ismin bir iki harfi veya monogram ~eklindeki yaz~l~~~~görülür.
Müstakil ~ehir darplar~nda memurlar~n isimleri tam, hatta soy isimleriyle birlikte
yaz~lmaktayd~. Baz~~sikkelerde darp yerini i~aret eden k~saltma harfler, monogramlar
ve simgeler olmad~~~~zaman, bilim adam~~çe~itli sikke serilerinin analizini yapmakta
çok zorlanmaktad~r.
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Sidon ve Ake'de bas~lan sikkeler üzerinde her y~l~n era tarihleri bulundu~u için
biz bu sikkelerin ne zaman bas~ld~klar~n~~ kesin bir ~ekilde saptayabilmekteyiz.
Örne~in definemizde bulunan iki Ake sikkesinden biri 324/3 (Kat. No. 11) tarihini
ta~~maktad~r. Ake darphanesine verdi~imiz ikinci örnek olan 12 numaral~~
örne~imizde ise, tarih net olarak okunamamaktad~r.
~skender paralar~ndaki iki farkl~~ tasvir ~ekli, Zeus'un bacaklar~na ili~kindir.
Erken bas~mlarda bacaklar yan yana (paralel) ~ekilde dururken (Bkz., Kat. No. 1, 5,
16, 19-21, 24 ), daha sonraki serilerde sa~~bacak geride (Kat. No. 6-9, 12, 14, 17-18,
22-23, 28-32 ) çapraz ~ekilde durmaktad~r. Bizim definemizde de bu durum aç~kça
görülmektedir. ~skender'in hayatta iken bast~rd~~~~sikkelerde (Kat. No. 1, 5, 16, 1921, 24), Zeus'un bacaklar~~paralel resmedilmi~, ölümünden sonra bas~lan sikkelerde
ise (Kat. No. 6-9, 12, 17-18, 23, 28-32), çapraz gösterilmektedir. Fakat baz~~
darphaneler ~skender'in ölümünden sonraki bas~ mlarda Zeus'un bacaklar~n~~ yan
yana resmederek eski gelene~i terk etmeyerek bir süre daha devam ettirmi~lerdir
(Kat. No. 2-4, 10, 13, 15, 25-27).
Yakla~~k 326/5 y~llar~ nda Aleksandreia darphanesi çok güzel bir sikke serisi ile
üretime ba~lad~. Burada bas~ lan tetradrahmilerin arka yüzündeki Zeus, kesi~en
bacaklar~~ ile daha esnek pozisyonda resmedilmi~ tir; ön yüzdeki Herakles ba~~~da
insani özellikler ta~~d~~~ndan, birçok bilim adam~~ sikkenin kal~bm~~ haz~rlayan
sanatç~n~n gerçek niyetinin ~skender'in idealize portresini resmetmek oldu~unu
varsaymaktad~r. Bu darphanenin yeni stili, di~er darphanelerce de taklit edildi: ilk
önce 325/4'de Sidon, 323'de Babylon ve 322/1'de Ake, Zeus'un bacaklar~n~n kesi~en
pozisyonda resmedilmesini uygulam~~lard~r. Fakat kesi~en bacaklar~n ~skender
imparatorlu~unun hemen hemen tüm darphanelerinde benimsenmesi ve
uygulanmas~~ 315/310 tarihlerinden sonra olmu~tur'.
K~r~ehir Definesinde Temsil Edilen Darphaneler (blcz. harita):
Amphipolis-Makedonia (Kat. No. 1-4 )
Pella-Makedonia (Kat. No. 5)
Bilinmeyen Bat~~Anadolu Darphanesi (Kat. No. 6-7)
4) Bilinmeyen Güney Anadolu Darphanesi (Kat. No. 8-9 )
Myriandros- Kilikia (Kat. No. 10)
Ake- Fenike (Kat. No. 11-12)
Arados-Fenike (Kat. No.13-14)
Marathos-Fenike (Kat. No. 15)
Sidon-Fenike (Kat. No. 16)
6
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Bilinmeyen Fenike ya da Suriye (Kat. No. 17-18)
Babylon-Babylonia (Kat. No. 19-22)
Karrhai-Mesopotamia (Kat. No. 23)
Susa-Susiana (Persia) (Kat. No. 24-27)
Ekbatana- Media (Persia) (Kat. No. 28-32)
Sonuç ve De~erlendirme
Yukar~daki darphane listesinden de anla~~laca~~~üzere, definemizde ismi bilinen
11 ayr~~ darphane ve bilinmeyen 3 darphanenin varl~~~~tespit edilmi~tir. Darphane
listesini bat~dan do~uya do~ru bir s~ralamayla yapt~k ve katalogumuzu olu~tururken
bu s~ralamay~~ dikkate ald~k. En bat~daki darphaneden ba~lad~ k ve definemizin
sikkelerinin bas~ld~~~~en do~u darphane olan Ekbatana ile bitirdik. Darphaneleri de
kendi içinde sikkelerin darp tarihlerine göre kronolojik olarak düzenledik.
Katalogumuzun 1-4 s~ra numaras~nda en bat~daki ~skender darphanesi Amphipolis
darpl~~sikkeler yer almaktad~r. 1 s~ra nolu sikke ~skender'in hayatta iken bast~rd~~~~
sikke olup M.Ö. 336-323 tarihleri aras~ nda darp edilmi~tir. 2-4 s~ra nolu sikkeler
yine ayn~~ darphaneye ait olup ~skender'in ölümünden sonra darp edilmi~tir. Bu üç
örnek, M.Ö. 320-317 y~l~nda ~skender'in ölümünden sonra bas~lmas~ na ra~men arka
yüzdeki Zeus'un bacaklar~n~n paralel resmedilmesi gelene~inin devam etti~ini
görüyoruz. 5 nolu sikke, M.Ö. 325-315 y~llar~ nda Pella darphanesinde darp
edilmi~tir. Zeus'un bacaklar~~ yine paralel resmedilmi~~oldu~u için belki ~skender
ölmeden hemen önce belkide öldükten hemen sonra o gelene~in devam etti~i süre
içinde darp edildi~i dü~ünüldü~ü için Price taraf~ndan böyle tarihlenmi~tir'. 6-7
nolu sikkelerimiz Price taraf~ndan bilinmeyen Bat~~ Anadolu darphanelerine
verilmi~tir. Darp tarihi konusunda ise Price, M.Ö. 323-280 gibi geni~~bir tarih aral~~~~
vererek temkinli yakla~m~~t~rs. Zaten Bat~~ Anadolu darphanelerinin birkaç tanesi
d~~~nda ço~unlu~u ~skender öldükten sonra para basm~~t~r. Bunun nedeni ise
yukar~da da de~indi~imiz gibi Pers seferine Bat~~ Anadolu'dan ba~layan ~skender
henüz Makedonia'dan çok uzakla~mam~~~ olmas~~ nedeniyle para ihtiyac~n~~
gerekti~inde merkezi darphanelerden sa~layabildi~i için buralarda çok fazla
darphane kurmay~~ dü~ünmemi~ tir. 8 ve 9 nolu örnekler de yine Price taraf~ndan,
bilinmeyen Güney Anadolu darphanesine verilmi~tir'. Özellikle 9 nolu sikkede arka
yüzdeki Zeus'un elinde tuttu~u asamn lotus çiçe~i ~eklindeki ba~~k~sm~na dikkat
çekmek isteriz. Bu Güney Anadolu darphanelerinde (Tarsos ve Myriandros) görülen
bir özelliktir. ~skender Pers seferi s~ras~nda Güney Anadolu'ya geçti~inde darphane
ihtiyac~n~~ buradaki mevcut darphane tesislerini kullanarak gidermi~tir. Tarsos
Anadolu'daki ilk ~skender paralar~n~~ basan darphane olmu~tur. Bu darphanelerde
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görevli kal~p ustalar~n~n ~skender için çal~~maya ba~lad~ktan sonra oturan Zeus'u,
daha önce yine ayn~~ darphanelerde bas~lan Pers staterlerindeki oturan Baal tarz~~
resmettiklerini görüyoruz. Çünkü daha önce bu bölgede Pers satraplar~~için bas~lan
staterlerdeki oturan Baal'~nda elinde tuttu~u asan~n ba~~~bu ~ekilde resmedilmi~tir.
Bu kez görevini ~skender için yapan kal~p ustalar~~ bu detay~~ eski gelene~e göre
i~lemi~lerdir.. 10 nolu sikkemiz ~skender tetradrahmileri için bir ilki gerçekle~tiren
Myriandros darphanesinde bas~lm~~t~ r. M.Ö. 329 y~l~nda bu darphane ilk kez
BAZIAEYE (kral) unvan~n~~ kullanm~~t~r. Daha sonra bu özellik zamanla di~er
darphaneler taraf~ndan da benimsenmi~tir. 11 ve 12 nolu sikkeler ~skenderin
Fenike'de kurdu~u darphanelerden biri olan Ake'de bas~lm~~t~ r. 11 nolu sikke
~skenderin son saltanat y~l~nda (M.Ö. 323) bas~lan bir sikkedir ve Zeus'un
bacaklar~n~n pozisyonu da bunu do~rulamaktad~ r. 12 nolu sikke ise, ~skenderin
ölümünden sonra bas~lm~~t~r. Bu örne~in arka yüzündeki oturan Zeus'un elinde
tuttu~u asan~n ucu Ake darphanesinde ~skender hayatta iken bas~lan sikkelerde
görülen bir özellik de~ildir. Bu asa tipinin Ake darphanesinde ~skender'in
ölümünden sonra kullan~ld~~~~görülmektedir. 13-14 nolu sikkeler, 3. Philippos'un
iktidar~~ s~ras~nda Arados'ta bas~lm~~~örneklerdir. 13 nolu örnekte arka yüzde,
Zeus'un paralel resmedilen bacaklar~~ ile 14 nolu örnekte çapraz resmedilen
bacaklara ra~men her iki sikkeyi Price, ayn~~ tarihe vermi~tir.' Burada ~öyle bir
yorum yapabiliriz. 13 nolu örnek Philip Arrhidaeus'un iktidar~n~ n ilk y~llar~nda
(M.Ö. 323) 14 nolu örnek ise, iktidar~n~n son y~llar~nda (M.Ö. 316) bas~lm~~~olmal~~
diyebiliriz. Çünkü, Price taraf~ndan ayn~~tarihlere verilmesine kar~~n, gerek 13 nolu
örnekteki paralel bacakl~~ve taht üzerine y~~~l~ r gibi oturan Zeus gerekse 14 nolu
örnekte çapraz bacakl~~ve dinamik oturu~ lu Zeus tipolojisi bu örneklerin hiç olmazsa
kral~n iktidar~n~n farkl~~y~llar~nda bas~ld~~~n~~i~aret etmektedir.15 nolu örnek bugüne
kadar yay~nlanm~~~ ~skender tetradrahmileri içinde rastlamlmayan yeni bir tip
olmas~na kar~~n arka yüz kal~b~nda yer alan semboller ve yaz~~karakteri bize FenikeMarathos darphanesini dü~ ündürmektedir. Sikke üzerindeki gemi çapas~~sembolü
~skender tetradrahmisi basan darphaneler içinde Arados-Marathos-Ekbatana ve
Susa'da bas~ lan sikkeler üzerinde görülen bir semboldür. Yine taht alt~nda görülen
monogram yukar~daki darphaneler içinde Arados ve Ekbatana'da, y~ld~z sembolü ise
Susa ve Marathos'da kar~~m~za ç~kar. Gemi çapas~~ sembollü sikkeler Arados
darphanesinde M.Ö. 311-300 y~llar~ ndan sonra, Susa darphanesinde M.Ö. 311-305
y~llar~ndan sonra, Ekbatana'da ise M.Ö. 311-295 y~llar~ ndan sonra görülmeye ba~lar.
Yani Suriye Kral~~1. Seleukos'un iktidar~~döneminde görülür. Arados'ta bas~lan gemi
çapas~~sembollü sikkelerde arkada oturan Zeus'un bacaklar~~çapraz resmedilmi~tir."
Bizim örne~imiz de ise arkada oturan Zeus'un bacaklar~~ paraleldir. Ayr~ca Susa
darphanesinde gemi çapas~~ sembolünün oldu~u örnekte Zeus'un bacaklar~~ paralel
olmas~na kar~~n, hem sembolün i~leni~i hem de yaz~~karakterinin 15 nolu örne~imize
benzememesi, Ekbatana darphanesindeki gemi çapas~~ tasvirli örneklerde de yine
~o
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Zeus'un çapraz gösterilen bacaklar~~ve Baa~Xcuç (kral) unvan~mn olmamas~~15 nolu
örne~imiz için bizi gemi çapas~~tasvirli sikke basan bu üç darphaneden
uzakla~t~rmaktad~r. Bahsedilen sebeplerden dolay~~dedi~imiz üç darphaneden ba~ka
gemi çapas~~tasvirli sikke basan darphane Marathos darphanesidir. Bizim
örne~imizde görülen yaz~~karakteri Kilikia ve Fenike darphanelerinde, dolay~s~~ile
Marathos'ta da görülen yaz~~karakterine benzemektedir. Çünkü 15 nolu örnekte
~skenderin ad~~ve unvan~~kal~b~~kaz~yan sanatç~~taraf~ndan düzgün yaz~lamam~~,
sikke yuvarla~ma uygun yaz~lmak istenmi~~ancak ba~ar~lamam~~t~r". Bu daha çok
Fenike
darphanelerinde
görülen
bir
özelliktir.
Ayr~ca
hem
BAZIAEQZ AAE,EANAPOY yaz~s~n~n, hem gemi çapas~~tasvirinin hem de Zeus'un
paralel bacakla resmedilmesi özelliklerinin bir arada sadece Marathos
darphanesinde görebildi~imiz için ~imdilik 15 nolu örne~i Marathos darphanesine
vermek istiyoruz. Bu örne~in darp tarihi için Marathos darphanesinde bas~lan gemi
çapas~~tasvirli sikkelerin tarihi olan M.Ö. 323-300 y~llar~~uygun olacakt~r". 16 nolu
örnek definemizdeki en erken bask~l~~ikinci örnektir. M.Ö. 326-325 y~llar~nda darp
edilen sikkenin darp yeri Sidon'dur. Sidon ~ehri M.Ö. 333 y~l~ndan 305 y~hna kadar
hem ~skender, hem de 3. Philippos ad~na tetradrahmi basm~~t~r. 17 ve 18 nolu
örnekler Price taraf~ndan bilinmeyen Suriye ya da Fenike darphanesine verilmi~~
olup, her iki örne~inde hem ön yüzü hem arka yüzü ayn~~kal~ptan bas~lm~~t~r.
Sikkelerdeki gerek AAEEANAPOY yaz~s~n~n yaz~l~§ ~ekli gerekse Zeus'un elinde
tuttu~u asamn tam dikey olmayan tasviri, daha çok Fenike darphanelerini
dü~ündürmektedir. 19-21 nolu örnekler ~skender sikkeleri basan ikinci büyük
darphane Babylonda M.Ö. 325-323 y~llar~nda yani ~skenderin iktidar~~döneminde
bas~lm~~lard~r. Babylon BacnX,Evç (kral) unvamn~~ M.Ö. 324 y~l~nda kullanmaya
ba~lam~~t~r. 21 nolu sikkemiz bu süreçte bas~lm~~~ilk örneklerden olmal~d~r. 22 nolu
sikkemiz 3. Philippos, Arrhidaeus'un iktidar~~döneminde yine Babylonda M.Ö. 323317 tarihlerinde bas~lm~~~bir örnektir. Bu örnekte de görüldü~ü gibi Babylon
darphanesi ~skenderin ölümünden sonra Zeus'un paralel bacak pozisyonu
gelene~ini hemen terk etmi~tir. 23 nolu sikkemiz Güneydo~u Anadolu'dan bir
darphane Karrhai (Harran) darphanesinde M.Ö. 315-305 y~llar~nda bas~lm~~t~r. 2427 nolu örnekler Susa darphanesinde bas~lm~~t~r. 24 nolu sikke M.Ö. 325-320 tarihi
ile bu grup içinde en erken tarihli sikke olup ayn~~zamanda Susa darphanesinin de
ba~lang~ç y~hd~r. Bu sikkenin de içinde bulundu~u bir grup tetradrahmi geleneksel
olarak Susa darphanesine atfedilmektedir. Bu grup Susa satrab~~Aspeisas
Döneminde darp edilen gümü~~sikkeler ile stilistik aç~dan çok benzerdir". 25 nolu
örnek Susa darphanesi için önemli bir gruba ait örnektir. Bu sikkede de görülen
~skender'in ad~yla bas~lm~~~AA monogramh sikkeler, yine Susa darpl~~
AA monogramh ve bizim katalogumuzda 26 no ile temsil edilen 3. Philippos'a ait
12
13
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Bunun için bkz. Price 1991, 3438, 3440-3441.
Spear, 1975 Marathos'ta bas~lan ç~pa sembollü sikkeleri Price'tan farkl~~olarak 317-301 tarihlerine
vermektedir.
Price 1991, 484.
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sikke grubu ile ili~kilendirilmektedir15. 27 nolu sikke ise 3. Philippos'un iktidar~~
döneminde M.Ö. 320-316 tarihlerinde ~skender'in hat~ras~na bas~lm~~~bir örnektir.
28-32 katalog nolu sikkelerimiz en do~udaki ~skender darphanesi olan Ekbatana
darpl~d~r. Pers krallar~n~n yazl~k ikametgah~~ ve Media eyaletinin ba~kenti olan
Ekbatana da, M.Ö. 311-310 y~llar~nda 1. Seleukos taraf~ndan darphane kurulmu~tur.
Burada yay~mlanan örnekler 1. Seleukos'un iktidar~~ döneminde M.Ö. 311-295
y~llar~nda bas~lm~~~sikkelerdir.
Metroloji
Define metrolojik aç~dan incelendi~inde a~~rl~~~~en yüksek sikkelerin 17.06 gr
ile 24 nolu Susa, 17.04 gr ile Ekbatana ve yine 17.04 gr ile Bilinmeyen Güney
Anadolu darphanesine ait sikkeler oldu~u görülmü~tür. A~~rl~~~~en az olan
örneklerin ise 14.99 gr ile Bilinmeyen Bat~~ Anadolu ve 15.41 gr ile Babylon
darphanesine ait örnekler oldu~u tespit edilmi~tir. Definenin ço~unlu~u 16. 00
gram~n üstünde bir a~~rl~~a sahiptir. 17. 00 gr ve üstünde a~~rl~~a sahip 8 örnek
bulunmaktad~r. Definede yer alan 17 örne~in ön yüzünde kesik çizikleri ya da
kesiklik bulunmaktad~r. Bunlar paralar~n dola~~m~~ s~ras~nda gümü~~içeriklerinin
anla~~labilmesi için, tüccarlar taraf~ndan yap~lan kontrol kesikleridir.
Kal~p ili~kileri
Definemizdeki sikkeler kal~p ili~kileri aç~s~ndan incelenmi~~olup, bilinmeyen
Fenike ya da Suriye darphanesine ait 17 ve 18 nolu örnekler ayn~~ ön ve arka yüz
kal~b~ndan darp edilmi~lerdir. 29 ve 30 nolu örnekler ayn~~ ön yüz; 31 ve 32 nolu
örnekler ise ayn~~ön ve arka yüz kal~b~ndan bas~ld~~~~tespit edilmi~tir. 31 ve 32 nolu
örneklerimizin ayn~~ön yüz kal~b~ndan bas~ld~~~~biraz ~üpheli olmakla beraber ~ayet
ayn~~ kal~ptan bas~ld~lar ise 31 nolu örnek kal~b~n eskimi~~hali ile darp edilmi~~
olmal~d~r. Çünkü bask~da kal~p yorgunlu~undan kaynakh ufak farklar göze
çarpmaktad~r. Ön yüzde saç ve yüz detaylar~ndaki yay~lmalar ve bozulmalar tespit
edilmi~tir. 31 ve 32 nolu örneklerin arka yüzlerinde ise böyle durum söz konusu
de~ildir. Yani bu örnekler darp edildiklerinde arka yüz kal~b~~eskimi~~de~ildi, ön yüz
kal~b~~ise 31 nolu örnek bas~ld~~~nda eskimi~~idi. Dolay~s~~ile 31 nolu örnek 32 nolu
örnekten biraz daha sonra bas~lm~~~olmal~d~r. Bilindi~i gibi arka yüz kal~b~~ üstte
oldu~u için çekiç darbelerine do~rudan maruz kalmakta, bu yüzden daha çok
eskimekte ve s~k de~i~mektedir. Ön yüz kal~b~~ise arka yüze göre daha seyrek
de~i~tirilmektedir. Bu örneklerde arka yüz kal~b~mn eskilik derecesinin ayn~~fakat ön
yüz kal~p eskili~inin farkl~~oldu~unu dü~ünürsek 32 nolu sikke ön yüz kal~b~n~n
eskimemi~~31 nolu örnek ise eskimi~~hali ile darp edilmi~~ancak bu arada her iki bask~~
yap~l~rken de arka yüz kal~b~~kondisyonunu korumu~tur.

15
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~skenderin iktidar~~süresince sikkesini bast~rm~~~oldu~u darphanelerin listesi:
Amphipolis-Makedonia
Aigai-Makedonia
Pella-Makedonia
Lampsakos-Mysia
Abydos-Troas
Magnesia-~onia
Miletos-~onia
Sardes-Lydia
Side-Pamphylia
Nagidos-Kilikia
Tarsos-Kilikia
Myriandros-Kilikia
Amathos-K~br~s
Kition-K~br~s
Kurion-K~br~s
Paphos-K~br~s
Salamis-K~br~s
Damaskos-Syria
Hierapolis-Syria
Ake-Fenike
Arados-Fenike
Byblos-Fenike
Karne-Fenike
Sidon-Fenike
Babylon-Babylonia
Susa-Susiana (Persia)
Memphis-M~s~r
Yukar~da görüldü~ü üzere B.~skender hayattayken 27 kent darphanesinde
sikkelerinin bast~r~lm~~~oldu~u tespit edilebilmi~tir. Bunlardan Makedonia'daki üç
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darphane (Amphipolis, Pella ve Aigai) babas~~ taraf~ndan kurulmu~tu. Pella ~skender
krall~~~mn ba~kenti, Amphipolis ise en büyük ticaret merkezi konumunda oldu~u
için en çok sikke bast~ran bir darphane hüviyetini Babylon ile birlikte sürdürmü~tür.
Aigai kenti dini bir merkez olup, birkaç tetradrahmi örne~inin d~~~nda daha çok alt~n
para bast~rm~~t~r. Bu darphanelerden Anadolu'nun bat~s~ndaki Lampsakos, Abydos,
Kolophon, Miletos ve Sardes gibi darphaneler ba~lang~çta drahmi basm~~lar, sonra
tetradrahmi'ye geçmi~lerdir. Suriye'deki Hierapolis ise, tek bir tetradrahmi
örne~iyle tan~nmaktad~r.
Antik dünyada ~skender drahmileri ve tetradrahmileri basm~~~darphanelerin
say~s~~ bugüne kadar 100 civar~nda tespit edilmi~tir. Bu say~ya ismi bilinmeyen
darphaneler dâhil de~ildir. Bunlar her co~rafi bölgede bulunmaktad~r. Bu tür
definelerin buluntular~n~n yay~mlanmas~yla bu problemlerin çözümü daha da
kolayla~acakt~r. Burada ~skender drahmisi ve tetradrahmisi basm~~~ tüm
darphanelerin bir listesini verme gere~i duymad~k. Sadece yukar~da onun ya~ad~~~~
dönemde sikke bast~rm~~~oldu~u darphanelerin bir listesini verdik.
Sonuç olarak define 3. Aleksandros'un krall~~~~zaman~nda ve sonras~nda, onun
ve karde~i 3. Philippos ad~na, ço~unlu~u do~u darphanelerinde olmak üzere 14
farkl~~ darphanede bas~lm~~~toplam 32 adet gümü~~tetradrahmiden olu~maktad~r. En
geç tarihli sikkeler asl~nda Price taraf~ndan M.Ö. 280 y~l~~olarak verilen Bilinmeyen
Bat~~ Anadolu ve Bilinmeyen Güney Anadolu darphanelerinde darp edilmi~lerdir.
Ancak bu örneklerin darphanelerinin bilinmemesi nedeni ile Price taraf~ndan geni~~
bir tarih aral~~~~dü~ünülerek M.Ö. 280 y~l~na tarihlenmi~tir. Yani bu tarih ~imdilik
çok net bir tarih de~ildir. Biz burada Ekbatana'da M.Ö. 295 y~l~nda darp edilen
sikkeleri en geç örnekler olarak de~erlendirmeyi uygun gördük. Bu duruma göre
define 295 y~llar~ndan sonra büyük ihtimalle Anadolu'nun güneyinde bir yerde
topra~a gömülmü~~olmal~d~r.
Katalog ve metin içinde geçen lusaltmalar:
mon.

: Monogram

monglr : Monogramlar
<SB>

: Sol bo~lukta

<TA>

: Taht alt~nda
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KATALOG
III. Aleksandros veya III. Philippos
Ön yüz:

Genç Herakles ba~~~sa~a; aslan postundan bir ba~l~k giymi~. Noktal~~
bordür.

Arka yüz:

Zeus tahtta sola oturuyor, belden yukar~s~~ ç~ plak, sa~~elinde kartal,
sol elinde uzun asa tutuyor. Noktal~~ bordür.
sikkelerde,
baz~~
AAEEANAPOY yaz~s~~
sa~~ bo~lukta,
BAEIAEOZ AAEEANAPOY ~eklinde sa~da ve altta devam
etmektedir.
sikkenin
arka
III.
Philippos'a
ait
BA/IAEQE cidAIIII-10Y yaz~s~~ okunmaktad~ r.

yüzünde,

Not: Sikkelerin arka yüzlerinde, genellikle sol bo~lukta ve Zeus'un
oturdu~u taht~n alt~nda olmak üzere de~i~en monogram ve
semboller bulunmaktad~r. Bunlar~~ katalog içinde sol bo~lukta
<SB> ve taht alt~nda <TA> ~eklinde göstermekteyiz.
Birim:

Tetradrahmi

Makedonia-Amphipolis Darphanesi
(M.Ö. 336-323)
Ön yüz

Üstte, ortada kesik çizi~i. Noktal~~ bordür.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Üzüm salk~m~. Noktal~~ bordür.
16.82 gr, 27 mm., ky. 9.

Ref.

Price: 29a.

(M.Ö. 320-317)
Ön yüz

Ortada kesik çukuru.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Aplustre; <TA > Mon.
16.37 gr, 26 mm., ky. 9.

Ref.

Price:129; Arslan-Price: 6.
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Ön yüz

Üstte kesik çizi~i.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Çelenk; <TA> Mon.

Fl

16.74 gr, 26 mm., ky. 3.
Ref.

Price: 132c.

Ön yüz

Sa~da kesik çizi~i.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Y~ld~r~m Demeti; <TA > Mon.
Noktal~~ bordür.
16.65 gr, 26 mm., ky. 7 .

Ref

Price: 138.

Makedonia-Pella Darphanesi
(M.Ö. 325-315)
Ön yüz

Üstte kesik çizi~i. Noktal~~ bordür.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<TA> Mon. ® Noktal~~bordür.
16.86 gr, 30 mm., ky. 3.

Ref

Price: 214d.

Bilinmeyen Bat~~Anadolu Darphanesi
(M.Ö. 323-280)
Ön yüz

Sa~~üstte kesik çizi~i.

Arka yüz

[A]AEEANA[POY]
<SB> Mon. (9,-, <TA> Mon. A
14.99 gr, 26 mm., ky. 6.

Ref

Price: 2712A. (benzer)

Fi
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7.

Ön yüz
Arka yüz

Noktal~~ bordür ve kesik yok.
AAElEANAPOY
<SB> Mon. 45-3>- ; <TA> Mon.

Noktal~~ bordür.

16.66 gr, 25,5 mm., ky. 9.
Ref.

Price:2713.

Bilinmeyen Güney Anadolu Darphanesi
(A{.5. 320-280)

Ön yüz

Üstte ortada kesik çizi~i.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Antitetik at ba~lar~~ve mon. e

, <TA > mon.: KI

17.04 gr, 26 mm., ky. 9.
Ref.

Price: 3065.

Ön yüz

Üstte ortada kesik çizi~i.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Sarma~~k çelengi içinde mon.:Al ; <TA > Mon..: Ki
16.71 gr, 29 mm., ky. 9.

Ref

Price: 3066.
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Kilikia-Myriandros Darphanesi
(M.Ö. 323-317)
Ön yüz

Üstte kesik çizi~i. Noktal~~ bordür.

Arka yüz

BAZIAESI AAEZANAPOY
<SB> ? ; <TA> mon.: MI Noktal~~ bordür
16.79, 27 mm., ky. 2.

Ref.

Price: 3235 (benzer).

Phoenikeia-Ake Darphanesi
(M.Ö.323-322)
Ön yüz

Noktal~~ bordür.

Arka yüz

AAEZ-1ANAPOY
<SB> Aramice yaz~: 2.° Noktal~~ bordür.
16.89 gr, 25,5 mm., ky. 6.

Ref.

Price: 3260.

(M.Ö. 310-309)
Ön yüz

Üstte kesik çizi~i

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Aramice yaz~~ okunmuyor.
16.89 gr, 26 mm., ky. 12.

Ref.

Price: 3293a.
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Phoenikeia-Arados Darphanesi
(M.Ö. 323-316)

Ön yüz

Noktal~~ bordür ve kesik yok

Arka yüz

BADIAEOE
<SB> Mon. E <TA> Mon. I
16,89 gr, 25,5 mm., ky. 6.

Ref.

Price:P148b.

Ön yüz

Sol altta kesik çizi~i.

Arka yüz

BAM.= DIAIUUOY
<SB> Gemi Pruvas~~ ve Mon.: AY <TA> Mon.
16.62 gr, 26 mm., ky. 6.

Ref.

Price: P158a.

Phoenikeia - Marathos Darphanesi?
(M.Ö. 323-300)
Ön yüz

Üstte solda kesik çizi~i. Noktal~~ bordür

Arka yüz

BAIIAEOS AAESANAPOY
<SB> Gemi çapas~~ ve y~ld~z. <TA> mon.: IAT. Noktal~~ bordür.
16.53 gr, 25,5 mm., ky. 11.

Ref.

Price: 3351.(benzer)
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Phoenikeia-Sidon Darphanesi
(M.Ö. 326-325)
Ön yüz

Üstte ortada kesik çizi~i. Noktall bordür.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> mon.: ki , <TA > mon.:EI Noktall bordür.
16.91 gr, 28,5 mm., ky. 12.

Ref.

Price: 3485.

Bilinmeyen Phoenikeia ya da Syria Darphanesi
(M.Ö. 317-300)
Ön yüz

Noktall bordür.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Korinth Mi~feri ve mon. E Noktall bordür.
17,02 gr, 26 mm., ky. 3.

Ref.

Price: 3576.(benzer)

Ön yüz

Noktab bordür.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Korinth mi~feri ve mon. E Noktall bordür.
16,84 gr, 27 mm., ky. 6.

Ref.

Price: 3576.(benzer)
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Babylonia - Babylon Darphanesi
(M.Ö. 325-323)
Ön yüz

Noktal~~ bordür.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> mon.: M <TA> mon. 1.11 Noktal~~ bordür.
17, 00 gr, 28 mm., ky. 9.

Ref.

Price: 3602.

Ön yüz

Noktal~~ bordür.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Y~ld~r~m demeti. <TA > mon.

Taht~n aya~~n~n alt~nda

mon.: M Noktal~~ bordür.
17,00 gr, 27 mm., ky. 1.
Ref.

Price: 3637a. (benzer)

Ön yüz

Üstte ortada kesik çizi~i.Noktal~~ bordür.

Arka yüz

[BAZIAEM A AEEANAPOY]
<SB> Pileus ve mon.: M <TA > mon. 1M Noktal~~ bordür.
15,41 gr, 26 mm., ky. 12.

Ref.

Price: 3685.
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(M.Ö. 323-317)
Ön yüz

Ba~~üzerinde kesiklik. Noktal~~ bordür.

Arka yüz

[BA]lAES-2Z VAIIIHOY
<SB> Helios Ba~~~cepheden <TA> mon. KY Noktal~~ bordür.
16,93 gr, 29 mm., ky. 3.

Ref.

Price: P205a.

Mesopotamia-Karrhai Darphanesi
(M.Ö. 315-305)
Ön yüz

Üstte ve ortada iki kesik çizi~i. Noktal~~ bordür.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<TA> monglr. 1, T Noktal~~ bordür.
16,88 gr, 29 mm., ky. 9.

Ref.

Price: 3796a.

Persia - Susa Darphanesi
(M.Ö. 325-320)
Ön yüz

Noktal~~ bordür.

Arka yüz

AAEZ-_.."ANAPOY
<SB> mon.: Ni <TA> mon.
16,94 gr, 27 mm., ky. 3.

Ref.

Price: 3827.

noktal~~ bordür.
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(M.Ö. 320-316)

Ön yüz

Üstte kesik çizi~i. Noktal~~bordür.

Arka yüz

[13]AZIAEO[Z] AAE[EAJNAPOY
<TA > mong. AA Noktal~~bordür.
17,06 gr, 27 mm., ky. 3.

Ref.

Price: 3846. (benzer)

Ön yüz

Noktak bordür ve kesik yok.

Arka yüz

BAZIAESIZ
<TA> mon. AA
17.03 gr, 25,5 mm., ky. 12.

Ref.

Price: P214a. (benz.); Meydanc~ kkale: 2459.

Ön yüz

Noktal~~ bordür.

Arka yüz

BAXIAEOZ AAEEANAPOY
<SB> An <TA> mon. AY Noktal~~ bordür.
16,85 gr, 27 mm., ky. 6.

Ref.

Meydanc~ kkale: 2475.

Persia-Ekbatana Darphanesi
(M.Ö. 311-295)

Ön yüz

Noktal~~ bordür.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> mon.

14P

ve otlayan at sola. <TA > mon. :±

17,04 gr, 26 mm., ky. 5.
Ref.

Price: 3894.
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Ön yüz

Noktall bordür.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> mon.

ve otlayan at sola.

16,98 gr, 25 mm., ky. 5.
Ref.

Price: 3902a.

Ön yüz

Noktall bordür.

Arka yüz

AAEE,ANAPOY
<SB> mon.

ve otlayan at sola. Noktall bordür.

16,81 gr, 27 mm., ky. 3.
Ref.

Price: 3902a.

Ön yüz

Noktall bordür

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Boynuzlu at protomu sola. <TA> mon. AI
16,91 gr, 25 mm., ky. 6.

Ref.

Price: 3914.

Ön yüz

Noktall bordür.

Arka yüz

AAEEANAPOY
<SB> Boynuzlu at protomu sola. TA> mon. Al
17,02 gr, 26 mm., ky. 3.

Ref.

Price: 3914.
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