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Definenin büyük ço~unlu~unu olu~ turan 30 adet sikke, Ankara Cumhuriyet
Müzesi Müdürlü~ü nezdinde Ta~~n~r Kültür Varl~~~~Koleksiyoneri olan Sn. Orhan
ALTINTU~LU koleksiyonunda bulunmaktad~r. Definenin küçük bir parças~n~~
olu~turan 4 adet drahmi ise, 09.06.2008 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesine
sat~lm~~~ve 5-4-2008 envanter numaras~na kay~thd~r. Biz bu makaleyi sadece Sn.
Alt~ntu~lu'nun koleksiyonunda bulunan 30 adet sikke üzerinden haz~rlad~ ktan bir
süre sonra Sn. Orhan Alt~ntu~lu'ya bu definenin kimin tarafindan sat~lm~~~oldu~unu sorduk ve gördük ki, Sn Orhan Alt~ntu~lu'ya defineyi getirip satan ki~i ile Anadolu Medeniyetleri Müzesine satan ki~inin ayn~~ki~i oldu~unu ö~rendik. Böylece
define sikkelerinin toplam~~ 34'e ula~m~~~oldu. San~r~m bu defineye ait bir iki sikke
daha olabilir, ama definenin büyük ço~unlu~unu toparlad~~~m~z~~umuyorum.
Böylece Pers Krall~~~na ait, M.Ö. 5. yüzy~l ba~~ndan 1 adet gümü~~siglos sikkesi
ve Sinope ~ehrinin, M.Ö. 5. yüzy~l sonu ile 4. yüzy~l ortalar~nda bast~rm~~~oldu~u 33
gümü~~drahmi sikkesinden olu~an bu defineyi bulup satan, Hakan Hanc~o~lu'nun
ifadesine göre, define, Ankara ~li, Bala ilçesi, Kesikköprü Baraj Gölü civar~ nda ele
geçirilmi~tir.
Definedeki 1 Pers siglos sikkesi d~~~ ndaki tüm sikkeler Sinope'nin yakla~~k
M.Ö. 415 y~l~nda bas~lmaya ba~layan yeni tip ve ikinci seri gümü~~bas~mlar~ndan
olu~maktad~r. Bu drahmilerin ön yüzünde, Nymphe Sinope ba~~~ve arka yüzünde
bir deniz kartal~n~n pençelerinde ta~~d~~~~yunus bal~~~~tasvir edilmektedir. Sikkenin
en alt k~s~m~nda ~ehrin ad~, ENI) ~eklinde k~saltma olarak yer almaktad~r. Baz~~sikkelerde de kartal~n aç~k olan kanatlar~~ alt~na gelecek ~ekilde sikkenin bas~m~ndan
sorumlu memurun (magistrat) isminin k~saltmalar~~olan yunanca harfler görülmektedir. Ayr~ca bu tip sikkeleri Sinope'yi i~gal etmi~~üç ki~i daha basfirm~~t~r. Bunlardan ilki M.Ö. 370 y~l~nda Sinop ~ehrini ele geçiren Persler'in Kapadokya Satrab~~
Datames, ikincisi Satrap Abrokomas (M.Ö. 362-353 ?) ve üçüncüsü ise, yine Kapadokya Satrab~~olan I. Ariarathes (M.Ö. 341-333)'dir. Ariarathes daha sonra Kapadokya Kral~~(M.Ö. 330-300) olarak da, Sinope'de sikkeler bast~rm~~t~ r.
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126

MEL~~H ARSLAN

Bu gümü~~drahmilerde Satrap Datames'in ismi Grekçe yaz~lm~~ t~ r. Fakat yine
Datames dönemi veya hemen sonras~nda (M.Ö. 365-353) bas~lan bir tip vard~ r ki,
bu sikkenin arka yüzünde Aramice harflerle Abd Sisin ad~~yaz~lm~~t~r. Bu isim Satrap Datames'in o~lu Sysinas (M.Ö. 362-353)' olarak bilinmektedir'. Aramice yaz~ tl~~
olan ikinci tip sikkeler ise, M.Ö. 341-333 y~llar~ nda Kapadokya Satrab~~ olan Ariarathes taraf~ndan bast~r~lm~~t~r. Orhan ALTINTU~LU koleksiyonu, Kesikköprü
Sinope Definesi'nde Satrap Datames'in 7 sikkesi (bkz., kat. no. 27-33) vard~r.
Define içinde bulunan en erken tarihli sikke, Pers Büyük Kral~~Darius I (M.Ö.
510-485)'e ait oland~r (kat. no. 1). Definenin en erken tarihli bu gümü~~siglos sikkesinin ön yüzünde, büyük kral belden yukar~s~~ profilden sa~a dönük gösterilmi~~
olup, ba~~nda tiara taç, sa~~elinde iki ok ve sol elinde yay tutar ~ekilde betimlenmi~tir3. Sikkenin arka yüzü ~ekilsiz çukurluk ~eklindedir. Sikke çok a~~nm~~~ve hayli
kullan~lm~~t~ r. Sikkenin ön yüzünde adeta bu kullan~m~~ispat edercesine vurulmu~~4
adet z~mba izi görülmektedir. Bu küçük z~mba çukurlar~ndan en büyük olan~~ dikdörtgen ~eklinde olup, içerisine gemi çapas~~ motifi kaz~ nm~~t~r. Bu nedenle buna
z~ mba de~il, bir erken devir konturmark~~ demek daha do~ru olacakt~r (bkz., resim
1). Definemiz içerisinde yer alan bu gümü~~Pers siglos (yar~m stater), "Carradice'nin Pers Sikkeleri grupland~rmas~na göre, M.Ö. 500-485 y~llar~na tarihlenmekte
ve siglos tiplerinden 1-illa grubuna dahil edilmektedir4". Carradice'ye göre definemizdeki bu Pers siglosu alt~n darik ve gümü~~siglos birimindeki sikkelerin en
erken tarihli örneklerindendir.
Bu duruma göre, Ankara-Kesikköprü Sinope Definesi'nde bir Pers siglos sikkesi haricinde 33 adet gümü~~Sinope drahmisi bulunmaktad~r. Sinope gümü~~
drahmilerinin tümü, M.Ö. 415 y~l~ndan sonra tedavüle ç~km~~~olan, ikinci seri bas~mlardan, Nymphe Sinope ba~l~~ gruptand~ r. Bu seri sikkeler, M.Ö. 415/410 y~l~nda
ortaya ç~ kmakta ve M.Ö. 322 y~l~nda sona ermektedir. Bu sikkeler alt~~ farkl~~ zaman
aral~~~nda üretilmi~lerdir. Definedeki 33 Sinope drahmisinin bir de~erlendirmesini
yapmadan önce, Paphlagonia ve Sinope sikke bas~ mlar~~ hakk~ nda biraz bilgi vermekte yarar görmekteyiz.
Paphlagonia: Anadolu'nun kuzey kesimindeki antik bölgenin ad~d~ r. Bat~da
Bithynia, do~uda Pontus, güneyde Galatia, kuzeyde Pontus Euxinus'la (Karadeniz)
çevrilidir. Bugünkü Kastamonu, Sinop, Bart~n, Çank~r~~ illerinin tümünü, Karabük
~ linin do~usu ile Çorum'un bat~~ bölümünü içine al~r.
Bölgenin bat~~ s~n~r~, Filyos Çay~n~n a~z~ndan, Bithynia ~ehri Tium'un do~usundan ba~lar ve do~u s~n~r~~ ise, Amisus'un bat~s~nda, K~z~l~rmak'~n (Halys) denize
döküldü~ü Bafra Ovas~'nda sona ermektedir. Bölgenin Karadeniz'e aç~lan do~u ve
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bat~~s~n~rlar~n~~iki ~rmak, bat~da, Filyos (Billaios) ve do~uda, K~z~l~rmak s~n~rlamaktad~r.
Paphlagonial~lar, Homeros'ta ad~~geçen en eski kavimlerdendir. Paphlagonial~~
prenslerin ço~u, Troya Sava~~'na kat~lan Pylaimenes'in soyundan geldiklerini göstermek için Pylaimenes ad~n~~ ta~~rlar& Hitit Devleti y~k~ld~ktan sonra bir süre
Phrygia egemenli~inde kalan Paphlagonia daha sonra Lydia egemenli~ine girdi.
Bölgenin Pontus Euxinos k~y~lar~, Grek dünyas~nca tan~n~yor ve biliniyordu.
Özellikle de Karadeniz ~ehirleriyle ticaret yapan ve koloniler kurmu~~olan Miletoslular taraf~ndan; ama ~skender ~mparatorlu~u'nun parçalanmas~yla olu~an krall~klar~n kurulmas~ndan sonra, bu yerle~imlerden sadece bir kaç~n~n sikke darphaneleri olmu~tur. Bunlardan Paphlagonia'n~n liman ~ehri olan Sinope, M.Ö. 5. yüzy~l~n
ba~~ndan itibaren, uzun süre para basan tek yer oldu. Bu da yaln~zca, Kromna ve
Sesamos'un piyasaya çok nadir gümü~~sikkeleri sürdü~ü M.Ö. 4. yüzy~l~n ikinci
yar~s~na kadar sürdü. Ayn~~bölgenin di~er ~ehirleri daha geç zamanda, Diadokhlar
ve Pontus Mithradates Hanedanl~~~~zaman~nda nümizmatik dünyas~nda görüldüler.
idari aç~dan, Paphlagonia, Pers Kral~~Büyük Darius taraf~ndan (M.Ö. 522-485)
büyük Phrygia Satrapl~~~'na dahil edilmi~tir. Fakat daha sonra Pers krallar~~bu bölgeye kendi otoritelerini kabul ettirmekte ve vergi almakta büyük güçlükler çektiler.
Özellikle M.Ö. 4. yüzy~lda, Pers büyük kral~na kar~~~ba~lat~lm~~~olan satrap ayaklanmas~~ bölgede kontrolü daha güçle~tirmi~tir. Bölgenin en büyük ticari liman~~
olan Sinope'de Pers satraplar~, Datames, Hydarnes, Abrokomas ve Ariarathes ad~na
bas~lm~~~sikkeler, bölgenin tekrar Pers boyunduru~una girdi~inin bir kan~t~d~r.
M.Ö. 375 y~l~nda Satrap Datames taraf~ndan ele geçirilen Sinope'de bas~lan bu gümü~~paralarda satraplar~n isimleri bulunmaktad~r. Ayn~~tipte olan bu sikkelerden,
Abrokomas'~n, Hydarnes'in ve Ariarathes'in sikke yaz~tlar~~Aramice yaz~lm~~t~r. ~skender ise, vergi almaks~z~n, Paphlagonial~lar'~n imparatorlu~una ba~lanmas~yla
yetinmi~tir. ~skender'in ölümünden sonra, M.Ö. 321'de, Eumenes ve Perdikkas,
Kappadokia Satrab~~Ariarathes'in otonom idaresine tamamen son verdiler ve bundan sonra Paphlagonia s~ras~yla Eumenes, Antigonos ve Seleykoslar'~n boyundurlu~una girdis.
546'da Kiros'un (Kserkes) Lydia Krall~~~'m ortadan kald~rmas~yla bölge
Pers yönetimine geçti. Persler'in Satrapl~k düzeni içinde Kappadokia halklar~~ ve
Anadolu'nun kuzeyindeki daha ba~ka halklarla birlikte üçüncü satrapl~~a al~nd~.
M.Ö. 480'de Kserkses'in ordusunda Paphlagoniali askerler de görev yap~yordu.
334'te Anadolu'ya giren Büyük ~skender'in egemenli~ine geçen bölge, onun
ölümünden sonra Eumenes'in yönetimine girdi. Daha sonra do~u kom~usu Pontus
Krallan'nca ele geçirilinceye kadar ülke yerel prensler taraf~ndan yönetildi.
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Pontus Kral~~ Büyük Mithradates'in M.Ö. 65'te Romal~lara yenilgisi üzerine,
Paphlagonia Romal~lar'~ n idaresine girdi ve bölgeye gelen büyük Pompeius, ~.Ö. 64
y~l~ nda, yeni bir idari yap~land~ rma gerçekle~tirdi. Pompeius, Paphlagonia' n~n k~y~~
kesimini Pontus Eyaleti'ne ilave etti, kalan iç kesimlere yerli prenslerden yöneticiler
atad~. Bu ilk yerli kral Attalos'tur. Attalos M.Ö. 40 y~l~ nda ölünce, M.Ö. 37 y~l~ nda
Marcus Antonius taraf~ ndan Kastor'un o~lu Deiotaros Philadelphos'a krall~ k verildi. Deiotaros'un da M.Ö. 6 y~l~ nda ölmesi üzerine, ülkenin tümü Romal~lar'~ n eline
geçti. Da~l~ k olan iç kesim imparator Augustus taraf~ ndan Galatia Eyaleti'ne ba~land~. K~y~~ kesimi ise Pontus'un büyük bir k~sm~~ ile birlikte Bithynia Eyaleti'ne dahil
edildi.
Sinope Tarihi ve Sikke Darplar~: Antik ça~da "Paphlagonia" olarak adland~ r~lan bölgenin kuzey ucundaki Sinope'nin kurulu~u ve kolonizasyonu Karadeniz
Bölgesi'ndeki di~er antik kentler içinde en karma~~ k olan~d~ r. Çünkü Sinope, klasik
ça~lardan beri önemli bir kent olma özelli~ini korumu~tur. Kent Argonautlar Efsanesi'nin de u~rak rotas~~ üzerindedir. Kentin kurulu~u ile ilgili kar~~~ kl~ k, antik kaynaklar~ n verdi~i ve kendi içerisinde tutars~zl~ k gösteren tarihlerin bilim adamlar~~
aras~ nda yaratt~~~~tart~~ madan kaynaklanmaktad~ r. Tart~~ man~ n odak noktas~~ Sinope'nin, Kimmer istilas~ ndan önce mi (M.Ö. 8. y.y. ortas~ndan önce), yoksa sonra m~~
(M.Ö. 7. y.y. sonu) kuruldu~u, ya da her iki dönemde de kolonize edilip edilmedi~i
yönündedir.
Genel olarak kabul gören inan~~~ise, Sinope'nin M.Ö. 630 tarihlerinde Miletoslular'ca bir koloni ~ehri olarak kurulmu~~oldu~udur.
Kentin ad~ n~ n nereden geldi~i konusunda de~i~ik görü~ler ileri sürülmü~~olsa
da, ~ rmak tanr~s~~ Asopos'un k~ zlar~ndan biri olan Sinope'den gelmi~~oldu~u tezi en
geçerli ve inand~ r~c~~ olan~d~ r. Çünkü, ~ehrin M.Ö. 5. ve 3. yüzy~ llarda bas~lan gümü~~sikkelerinde ön yüz tasviri olarak daima "Nymphe Sinope" ba~~~kullan~ lm~~t~ r.
Kentte ilk sikke, yakla~~k olarak M.Ö. 500 y~l~ nda bast~ r~lm~~t~ r. Karadeniz ~ehirleri içinde en erken tarihli bu gümü~~sikkeler, ~ehrin erken tarihlerden itibaren
ekonomik ve sosyal geli~imini bize yans~tmas~~ aç~s~ ndan çok önemli belgeler olmaktad~ r. M.Ö. 500-435 tarihleri aras~ nda bas~lan ilk seri gümü~~sikkeler, Aegina a~~rl~ k
sisteminde darp edilmi~~drahmilerdir. Ön yüzlerde sola dönük kartal ba~~~ve bunun
alt~ nda küçük bir yunus bal~~~~ve arka yüzde ise, iki kabartma noktal~~ kare çukur
(incus) bulunmaktad~ r6. Kare çukur, önce dört bölümlü pütiirlü yüzeyli, sonra kabarc~ klar ve bu bölümlerin aç~lar~nda harfler ortaya ç~ k~yor. ~lk serideki stilize kartal ba~l~lar bu devrenin sonuna do~ru do~al kartal ba~~~olarak kar~~m~za ç~ kmaktad~r7. Bu de~i~imler M.Ö. 453 veya 435 y~l~na kadar devam eder. Bu tarihte, Sinope
ba~ka para biçimlerini ve yeni bir ayar sistemini benimsemeye ba~lam~~t~ r.
6
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Definemizdeki sikkelerle ayn~~gruptan olan bu yeni tip sikkelerin ön yüzünde,
Nymphe Sinope'nin ba~~~sola ve arka yüzde ise, bir yunus bal~~~n~~s~rt~ndan pençeleriyle kald~r~p uçuran deniz kartal~~betimlenmi~tir.
Bu yeni para bas~m~n~n nedeni, Sinope'ye demokratik bir rejimin girmi~~olmas~yd~. ~unu biliyoruz ki, 453 tarihinden hemen sonra 436 y~l~nda Atinahlar, Sinope'de tiran Timesilaos tarafindan yürütülen iktidar~~devirdiler, Atinah Perikles bir
Hellen kenti olan Sinope'yi özgür yapmak için tiran~n evine ve topraklar~na Atina'dan getirdi~i 600 gönüllü göçmeni yerle~tirmi~tir. Atina'n~n tesiriyle yeni ç~kar~lan bu Nymphe Sinope ba~l~~drahmiler, Attika a~~rl~k sisteminde olmay~p, a~~rl~~~~
azalt~lm~~~Aegina veya Pers standartmda bas~lm~~lard~r. Bu yeni tip drahmilerin
a~~rl~klar~, 5.80 gram ile 6.20 gram aras~nda de~i~mektedir.
Pers Satrab~~Datames taraf~ndan da Nymphe Sinope ba~l~~drahmiler, Sinope'yi
i~gal etti~i 370 tarihinden, öldü~ü 362 tarihine kadar bast~r~lm~~t~r. Bu sikkelerde
~ehrin isminin yerinde Datames'in ismi Grekçe olarak yazmaktad~r. Datames sonras~~bir ba~ka Pers Satrab~~Abrokomas'~n ismi bu tip sikkelerde Aramice yaz~l~~olarak
görülmektedir. Yine ayr~ca Kapadokya Satrab~~ve Kral~~olan Ariarathes'in (M.Ö.
341-322) ad~n~~ta~~yan ve Aramice yand~~sikkelerle bu seri devam etmi~tir.
Perdikkas ve Eumenes taraf~ndan yenilen I. Ariarathes M.Ö. 322 y~l~nda ölür.
Onun ölümünden sonra, Sinope ~skender ~mparatorlu~u'nun parçalanmas~yla
ortaya ç~kan monar~ilerin parças~~oldu. Nymphe ba~l~~drahmiler, tiplerini hiç de~i~tirmeden bas~mlar~n~~M.Ö. 220 y~l~na kadar sürdürmü~lerdir. 220 y~l~ndan sonraki
sikkeler Attika a~~rl~k sisteminde bas~lm~~t~r".
Pontus Kral~~I. Pharnakes (M.Ö. 185-169) Sinope'yi zaptetti. M.Ö. 169 y~l~nda
Pontus Krall~~~'n~n ba~~na geçen IV. Mithradates Philopator ise, ba~kenti Amasya'dan Sinope'ye ta~~d~. Kent, kültür ve sanatta en yüksek dönemini bir Sinopeli
olan ve M.Ö. 120'de Pontus Krall~~~'n~n ba~~na geçen VI. Mithradates Eupator
(Büyük) döneminde ya~am~~t~r'. Bu dönemde darphane hem krall~k sikkeleri,
hemde kent ad~na ba~~ms~z sikkeler bast~rm~~t~r.
Pontus Kral~~VI. Mithradates'in M.Ö. 70 y~l~nda Romal~~konsül Lucullus'a yenilmesiyle Pontus Krall~~~~da~~lm~~~ve Sinope Romal~lar'~n eline geçmi~tir. ~ehri
yak~p y~kan Romahlar, bölgeyi Roma'n~n bir eyaleti yapm~~lard~r. Caesar, M.Ö. 45
y~l~nda ~ehre maddi yard~mlar yapm~~~ve Sinope'yi "Colonia Julia Felix Sinope"
ad~yla koloni ~ehri haline getirmi~tir.
~ehir, Roma imparatorluk dönemi ba~~ndan, Gallienus (M.S. 253-268) dönemine kadar sikke bas~mlar~n~~sürdürmü~tür10.

8
9
10

Babelon 1901: 1515-1516; Hind 1971: 13; Boardman 1988: 247; Kele~~2003: 8-9; Kele~~2006: 99-106.
Robinson 1906: 248; Hind 1971: 41.
HN : 506-509.

130

MEL~ H ARSLAN

Nymphe Sinope Ba~l~~Drahmilerin Tarihlendirilmesi: Definemizdeki sikkelerin biri hariç tümü Nymphe Sinope ba~l~~ gruptan olan sikkelerdir. Sinope darphanesinin M.Ö. 500 tarihinde ba~layan stilize ve do~al kartal ba~l~, altta yunus bal~kl~~
ve arka yüzü iki kare çukurlu gümü~~sikke darplar~~serisinden sonra gelen, Nymphe Sinope ba~l~~2. tipin ba~lama tarihi hala dahi tart~~mal~~ bir konudur.
Atatürk Üniversitesi ö~retim üyesi, Dr. Vedat Kele~, "Sinop Gümü~~Sikkeleri"
konulu yay~nlanmam~~~doktora tezindell, Sinope'nin tüm gümü~~bas~mlar~n~~ enine
boyuna incelemi~tir. Dr. Kele~'in s~n~fland~rmas~na göre, Sinope'nin gümü~~bas~mlar~~ içinde ikinci tipi olu~turan "Nymphe Sinope ba~l~~ seri, ele geçen örneklerden
anla~~ld~~~~kadar~yla Sinope'nin antik dönemde en fazla sevilen ve bas~lan tipidir.
Nymphe Sinope ba~l~~ senden önce kullammda olan do~al kartal ba~l~~ örnekler,
stildeki geli~im ve memur isimlerinin tek harfle de olsa belirtilmesi aç~s~ndan tip
olarak en erken örnek olan stilize kartal ba~l~~ ve yunuslu seriyi devam ettirmektedir. ~imdi burada ele al~nan örnekler ise, stilin yan~nda tipin ve anlay~~~n da de~i~ti~i ilk örnekler olmaktad~r. Önceki ilk serinin iki farkl~~ grubunda ön yüzlerde görülen kartal ba~~~ve alt~ndaki küçük yunus bal~~~~birlikteli~inin, bu ikinci tipte, arka
yüzde, daha de~i~ik bir ikonografik kompozisyonda tekrar ele al~nm~~~oldu~unu
görmekteyiz.
Ön yüzde, Nymphe Sinope'nin ba~~~ve arka yüzde, yunus bal~~~~üzerinde deniz
kartal~n~n betimlendi~i serinin ne zaman dola~~ma girdi~i, di~er ilk seri gibi tart~~mal~~ oldu~u için, bu konuya burada de~inmek yerinde olacakt~r kan~s~nday~m.
Nymphe Sinope ba~l~~bas~mlar~n ilk ne zaman darp edildikleri konusunda, çok
de~erli baz~~ nümizmatlar bir tak~m önerilerlerde bulunmu~lard~r: Sinop gümü~~
sikkelerinin ilk tasnifini yapm~~~olan Six", ilk seri bas~mlar~~olan stilize kartal ba~l~~
ve do~al kartal ba~l~~olanlar~, M.Ö. 480-415 aral~~~na koymaktad~r.
Six, Nymphe Sinope ba~l~~ ikinci seriyi, M.Ö. 415 y~l~ndan ba~latmakta ve 306
y~l~nda bitirmektedir. Six, Nymphe ba~l~~seriyi kendi aras~nda alt~~ ayr~~ kronolojik
grup olarak incelemektedir. Bunlar ~öyledir: 1. Grup (M.Ö. 415-394), Nymphe'nin
küpesi ve kolyesi olmayanlar ve arka yüzde, kare çukur, kartal~n kanad~~ alt~nda
magistrat isimlerini ça~r~~t~ran bir harf; 2. Grup (M.Ö. 394-364), küpe, kolye olmayan ve arkada yuvarlak çukurluk, kartal~n kanad~~ alt~nda magistrat isimlerini ça~r~~t~ran iki veya üç harf; 3. Grup (M.Ö. 364-350), ~ehir ad~n~n yerinde, Datames ve
Abd Sisin gibi satrap ad~~ olanlar, kartal~n kanad~~alt~nda magistrat isimlerini ça~r~~t~ran harf veya monogram olanlar; 4. Grup (M.Ö. 350-333), Arami yaz~tl~~ olanlar;
5. Grup (M.Ö. 341-333), Kapadokya Satrab~~ I. Ariarathes taraf~ndan bast~r~lan
Arami yaz~tl~l~lar; 6. Grup (M.Ö. 333-306) Nymphe'nin üç sarkaçll küpesi ve kolyesi
olan, baz~lar~nda önyüzde sol bo~lukta, Aplustre sembolü ve arka yüzde üç veya be~~
harfle yaz~lm~~~magistrat isimleri olanlar.
11
12

Kele~~2003: 33-190.
Six 1885: 15-35.
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Six'ten sonraki baz~~nümizmatlar ise, Nymphe Sinope ba~l~~bu yeni seriyi,
453 y~l~ndan ba~latmakta ve 220 y~l~nda bitirmektedir. Bunlardan Head13, Waddington-Babelon-Reinach" ve Newell" bu konuda hem fikirdir. Buna kar~~n baz~~
bilim adamlar~" ise, bu serinin M.Ö. 413'te Atina'n~n Sicilya'da u~rad~~~~yenilginin
hemen öncesinde bas~lm~~~olabilece~i ~eklinde görü~~bildirmektedirler. Sinop gümü~~sikkeleriyle son çal~~ma olan ve M.Ö. 401 y~l~nda gömüldü~ü tespit edilen
"Karadenizden Bir Gümü~~Define" isimli yay~n~nda Pfisterer17, Nymphe Sinope
serisinin M.Ö. 380'de bas~lm~~~oldu~unu ve bunun kesin bir kronoloji oldu~unu
ileri sürmektedir. Sonuç olarak, definemizdeki Nymphe ba~l~~ drahmiler için elimizde M.Ö. 453, 415/13 ve 380 olmak üzere üç ayr~~ba~lang~ç tarihi bulunmaktad~r.
Nymphe Sinope ba~l~~serinin ba~lang~ç tarihini tespit etmek için yukar~da verilen öneriler ve tarihler yan~nda birkaç defineyle tarihi olaylar~~ da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Kraay-Moorey taraf~ndan yay~nlanan "Karadeniz Definesi'nde" gerek do~al kartal ba~l~, gerekse Nymphe Sinope ba~l~~senden örnekler
bulunmamaktad~r. Define, M.Ö. 425-420 tarihli oldu~una göre, her iki seri için bu
tarihte tedavülde olmad~klar~~yada tedavülde olup, Karadeniz Definesinde yer almad~klar~~~eklinde bir yorum yap~labilir.
Bir di~er define ise, az önce belirtti~imiz üzere Pfisterer'in yay~nlad~~~~Akamenid Definesi'dir18. Bu definede de öncekinde oldu~u gibi, do~al kartal ba~l~~ ve
Nymphe ba~l~~ örneklerden bulunmamakta, sadece stilize kartal ba~l~~ ve yunuslu
örneklerden bulunmaktad~r. Akamenid Definesi'ndeki örnekler ve gömü tarihi
dikkate al~nd~~~nda, yeni serinin bu defa M.Ö. 401'den sonra tedavüle ç~km~~~olabilece~i anla~~lmaktad~r. Ancak bir önceki definede oldu~u gibi bu define içine de
Nymphe ba~l~lar konulmam~~~veya henüz üretilmemi~~olabilir.
Newell taraf~ndan yay~nlanan ve gömü tarihi M.Ö. 380 olan Kilikya Definesi'nde" Nymphe ba~l~~barbarik stilde bir sikke ele geçmi~tir. Antik Ekbatana kentinin 65 km. güney do~usunda Malayer'de ele geçen ve gömü tarihi M.Ö. 375 olan
"Akamenid Definesi'nde', bir adet Nymphe Sinope ba~l~~sikke bulunmaktad~r. Bütün bunlar gösteriyor ki, Nymphe Sinope ba~l~~serinin bu tarihlerde veya daha öncesinde tedavülde oldu~u anla~~lmaktad~r.
Ya~ad~~~~tarih dikkate al~nd~~~nda Ksenophon'un anlat~mlar~m da dikkatlerden uzak tutmamak gerekmektedir. Ksenophon, "Anabasis (= Onbinlerin Dönü~ü)"
HN: 508.
193*-196*, no. 17-19.
Rec.
15 Newell 1914: 8.
16
Six 1885: 21; Wroth 1889 (BMC Paphlagonia): 93; Babelon, Luynes: 5; Sear 1979: 345; Hind 1976: 3; KraayMoorey 1981: 17; Casey 1986: 18.
17
Pfisterer 2000: 13-26.
18
Pfisterer 2000: 5-90.
19 Newell 1914: 8.
20 Schlumberger 1953: 50-54.
13
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isimli eserinde, M.Ö. 401'de tüm Karadeniz'den ve oradaki halklardan söz ederken, Sinope'den ve oradan gelen elçilerden de bahsetmektedir21. A~a~~da belirtilen
sözlerden Sinope'nin yakla~~k M.Ö. 401'de ba~~ms~z ve halk~n~n da Hellen oldu~u
anla~~lmaktad~r. Ksenephon'un Sinope ile ilgili ifadelerini belirtmi~~oldu~umuz
define buluntulanyla birlikte de~erlendirdi~imizde, ba~~ms~z halk~~ Yunanl~~ olan ve
bölgesinde Trapezus, Kotyora ve Kerasos gibi koloniler kurabilecek kadar geli~mi~~
Sinope için bu dönem oldukça parlak bir evre olmal~d~ r. Sinope gümü~~sikkelerinde ele geçen buluntular içerisinde Nymphe Sinope ba~l~~ bu yeni seri, kentin bu
parlak döneminde ortaya ç~km~~~olmal~d~r.
~ kinci önemli bir olay ise, Datames isminin yer ald~~~~Nymphe Sinopeli örneklerdir (bkz., kat. no. 27-33). Kapadokya Satrab~~ Datames'in M.Ö. 372'de "Satraplar
Ayaklanmas~" olarak bilinen ayaklanmay~~ ba~latt~~~22 Paphlagonia'ya sefer düzenledi~i ve Sinope'yi ku~atarak egemenli~i alt~na ald~~~~bilinmektedir23. Datames,
362 y~l~nda öldü~üne göre, bu tarih Datames isimli sikkeler için terminus post quemdir. Datames ilk sikkelerini M.Ö. 370-365'de basmaya ba~lam~~sa, bu yeni seri kesinlikle bu tarihten önce tedavüle ç~ km~~~olmal~d~r. Çünkü sikkelerden anla~~ld~~~~kadar~yla Datames'in kentin otonom sikke darb~na kar~~mad~~~, kent lejand~ n~n yerine Datames'in isminin yaz~l~~olmas~, ba~ka hiçbir detay~n de~i~memesinden anla~~lmaktad~r24. Bu da bize Nymphe Sinope ba~l~~ serinin Datames öncesinde bas~lm~~~
oldu~unu kamtlamaktad~r"25.
Sonuç olarak, bütün bu aç~klamalar~m~zdan sonra, tarihi olaylar~~ve define buluntular~n~~ göz önüne alarak, Nymphe Sinope ba~l~~seri için ba~lama tarihini M.Ö.
415-400 tarihi olarak dü~ünmek istiyoruz.
Nymphe Sinope ba~l~~serilerde en önemli özellik, memur isimleridir26. Magistrat (memur) isimleri sikkenin arka yüzünde, kartal~n kanad~~ veya kuyru~u alt~nda,
bazende sol bo~lukta, kartal~n ba~~~ile yunusun ba~~~aras~nda bulunmaktad~ r. Ayn~~
memur isimli sikkeler tarih olarak ayn~~olacaklar~ndan, bu tür sikkelerin stilistik
anlamda farkl~l~k gösterse bile kronolojik anlamda ayn~~seri içinde incelenmesi gerekmektedir. Bundan dolay~~ bizde definemizi bu ~ekilde inceledik. Numizmatikte
genel bir kural olarak kullan~lan kal~p ili~kileri aç~s~ndan define sikkelerini incelemek çok önemlidir. Çünkü bu incelemeler neticesinde, belirlenmi~~olan bir kal~b~n,
bir süre sonra kal~b~n eskimesinden ötürü yerine yeni bir kal~p kullan~lmas~~ zorunlu
olmaktad~r. Böylece ayn~~ memurun ad~~ olan iki veya daha farkl~~ kal~plara rastlanKsen. Anab. V, V, 7-25: "Askerler Sinope ~ehri siz Helenleri barbarlara kar~~~olan zaferlerinizden dolay~~ kutlamak için bizleri gönderdi. Bundan ba~ka bu kadar çok ve duydu~umuza göre tehlikeli maceralardan kurtularak sa~~salim geli~inizden dolay~~ sizleri tebrik etmektedir. Hellen olan bizler siz Hellenlerden kötülük beklemeyiz. Kotyora bizim kolonimizdir ve barbarlardan ald~~~m~ z bu araziyi bural~lara verdik".
22
Mogsey 1989: 107-139.
23 Harrison 1982: 181.
24 Reinach 1888: 8; Hind 1969: 39.
25
Kele~~2003: 63-65.
26
Memur isimleri için bkz., Tablo I.
21

S~NOPE DRAHM~~DEF~NES~~2008

133

maktad~r. Ayn~~memurun ad~~olmas~na ra~men farkl~~stilde i~lenmi~~kal~plar~n nedeni ise, memur ayn~~kalmas~na ra~men yeni kal~b~~oyan ustan~n ya ayn~~ i~çili~i
tekrar edememesi veya kal~p ustas~= farkl~~ki~i olmas~ndan kaynaklanmaktad~r.
Böylece ayn~~memur ad~n~~ta~~mas~na ra~men sikkeleri yan yana koydu~umuzda
saç yap~lar~n~n, tak~lar~mn, yüzdeki ifadenin, Sinope'nin ba~~nda, saçlar~~ense hizas~nda topuz ~eklinde tutmaya yarayan saç aksesuar~, "Sphendone"nin, kartal~n tüylerinin ve yunusun pulunun i~leni~inin çok farkl~~oldu~u görülecektir.
Ancak yukar~da da belirtmi~~oldu~umuz gibi, tüm bu farkhl~klara ra~men ayn~~
memur ismini ta~~yan sikkeler tarafim~zdan katalog içerisinde birlikte de~erlendirilmi~tir.
Define Sildcelerinin Stilistik Aç~dan incelenmesi: Definemizin ço~unluk sikkelerini "Nymphe Sinope Ba~l~" drahmiler olu~turmaktad~r. 34 adet olan definenin,
33 adetini olu~turan Sinope drahmileri hakk~nda yukarda geni~~bilgiler verdik.
~imdi, katalo~umuzun 2-34 s~ra numaras~ndaki bu 33 adet sikkeyi, tek tek inceleyerek bir de~erlendirme yapmak istiyoruz. Katalo~umuzu öncelikle kronolojik s~ra
ve magisrat isimlerine göre (alfabetik s~rayla) düzenledik. Bu s~ralama sonucunda
define sikkelerinden kendi içinde 17 farkl~~grup olu~turduk. Bu gruplar~~da, magistrad~~olanlar, magistrats~zlar ve satrap isimliler diyerek tasnif ettik. A~a~~da her
bir grubu kendi içinde ve di~er grup sikkeleriyle olan ili~kileri aç~s~ndan incelemekteyiz:
Grup I Magistrat ismi olmayanlar: Bu ilk grupta, 6 adet sikke bulunmaktad~r. Katalo~umuzun 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 s~ra numaras~ndaki bu sikkelerin ortak özelli~i, hiçbirinde memur ismi oldu~u dü~ünülen Grekçe harflerin olmamas~d~r.
Bu 5 sikkeden ilk dördü bu serinin en erken bas~mlar~d~r. 5. ise, bu dört sikkeye göre daha geç bas~ml~~oldu~unu dü~ünmemize ra~men (bkz., kat. no. 6), memur
ismini tespit edemedi~imiz için mecburen bu sikkeyi 1. grupta incelemek zorunda
oldu~umuzu belirtmek isteriz.
Definemizin ilk Sinope sikkesi, katalo~umuzun 2 numaral~~sikkesidir. Bu sikkenin ön yüzündeki Nymphe ba~~~arkaik ifadeli olup, stilize olarak i~lenmi~tir. Saçlar~~arkada toplayan sphendone ve al~n üzerindeki toplanan saç demeti çok basit ve
detays~zd~r. Kulakta küpe ve boyunda kolye yoktur. A~~z iki iri nokta halinde ve
aç~kt~r. Bu haliyle bu tip barbarik bas~m olabilir. Sa~~üst k~s~mda kenardan ba~~n
ortas~na kadar kesik ve kulak üzerinde kare çentik çukuru ve en d~~ta noktah bordür. Arka yüzde, kare çukur (quadratum incusum) içinde kartal ve yunus sola ve
altta kent lejand~. Kartal~n kanat ve kuyruk tüyleri kal~n ve paralel çizgilerle belirtilmi~, yunusun ve kartal~n ba~~~do~al i~lenmi~tir. Derin kare çukurdan ve ön yüzdeki Nymphe'nin arkaik ifadesinden dolay~~bu tip erken bas~ml~d~r.
Katalo~umuzun 3 numaral~~sikkesi, 2 numaral~~sikke ile çok benzer olup,
sphendone belirgin ve al~n üzerinde toplanan saçlar~n bo~umlar~~dikey bölümlü
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~ekildedir. Ba~~üzerinde derin kesik var. Arka yüzde yuvarlak çukurluk içinde kartal ve yunus, kartal~n kuyru~u k~sa ve küt.
4 numaral~~ sikke, barbarik bir tiptir. Nymphe ba~~~çok özensiz i~lenmi~tir. Yanak ve ~akakta kare ~eklinde iki kesik çukuru var. Noktal~~ bordür iri tanelidir. Arka
yüzdeki figürlerde bas~m s~ras~nda olu~an kal~ptan kayma izi net bir ~ekilde görülmektedir.
5 numaral~~sikkede, Nymphe çok güzel ve klasik stilde i~lenmi~tir. Saçlar~~ ensede topuz ~eklinde saran sphendone'nin inci süslemesi ve al~n üzerinde toplanan
saç büklümleri belirtilmi~tir. Sa~~bo~lukta kesik çukuru. Noktal~~ bordürdeki noktalar küçük ve ard~~~ k bir s~rada dizilmi~tir. Arka yüz çok a~~nm~~~olup, kartal~n tüyleri düzle~mi~tir. Arka yüzdeki a~~nmadan dolay~, belki de mevcut olmas~~ gereken
memur ismi bu sikkede okunamam~~t~r. Ön yüzdeki Nymphe'nin daha güzel i~lenmi~~yüz ifadesi bu sikkenin önceki dört sikkeye göre daha geç bas~m olabilece~ini bize dü~ündürmektedir.
6 numaral~~da ise, Nymphe'nin sphendone'si ve saç süslemesi belirtilirken, aln~ n üzerine iki adet spiral bukle yap~lm~~t~r. Boyun üzerinde boydan boya bir kesiklik vard~ r. Arka yüzde, kartal~n kuyru~u ince ve çok uzun yap~lm~~t~r. Ayr~ca ön
yüzde, bas~m esnas~nda olu~mu~~kal~ptan kayma mevcut olup, bu durum Nymphe'nin çenesinde ve duda~~nda iç içe iki çizgi olarak görülmektedir.
7 numaral~~ sikkemizin ön yüzündeki Nympe ba~~~klasik stilde ve çok güzel ifadelidir. Ensedeki sphendone ve al~n üzerindeki saç bukleleri iyi i~lenmi~, kulakta
sark~tl~~ üçgen küpe ve boyunda kolye olabilecek bir ç~ k~nt~~mevcut. Arka yüzde kent
lejand~~ve figürler çok güzel i~lenmi~tir. Fakat, kartal~n kanad~~bas~m esnas~nda sikke pulu yuvarlakl~~~n~n d~~~nda kald~~~ndan, kanat alt~nda olmas~~ muhtemel memur ismi okunamamaktad~r.
Birinci grubun en önemli özelli~i magistrat isimlerinin ve Nymphe'nin kula~~nda küpenin (7 numaral~~ sikke hariç) olmamas~d~ r.
Sonuç olarak, Bu grubun 5 ve 7 numaral~~sikkeleri, stilistik aç~dan daha geç
görünmelerine kar~~n, memur isimleri okunamad~~~ndan bu grup içerisinde incelenmi~tir.
Grup II - Magistrat, A: Bu grupta tek örne~imiz bulunmaktad~r (kat. no. 8).
Ön yüzde Nymphe Sinope ba~~~klasik stilde ve çok özenli i~lenmi~tir. Ensede saçlar~~
toplayan sphendone ve al~n üzerinde kal~n bir saç kümesi belirgindir. Kulakta sark~tl~~ ve sepet ~eklinde, ucu topuzlu küpe vard~r. Kenardan çeneye kadar uzanan
kesik izi belirgindir. Arka yüzde, yunusun üzerindeki kartal~n kanat tüyleri paralel
çizgiler halinde çok belirgin, kuyruk bitimi üç çizgi ~eklinde bitmekte ve kuyruk
alt~nda, memur ismi, A. Kent lejand~~ sikke pulunun kesimi d~~~nda kald~~~ndan
okunamamaktad~r.
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Grup III — Magistrat, AF (veya AFH ): Katalo~umuzun 9 ve 10 numaral~~ iki
sikkesi AFH memur isimli olmas~na kar~~n farkl~~ kal~ptan üretilmi~lerdir. Nymphe
ba~lar~~klasik ifadeli ve çok güzeldir. Saç süslemeleri ve sark~tl~~ üç ucu topuzlu kilpeleri benzerdir. 9 numaral~n~n sa~~alt kenar~ndan kula~a do~ru gelen kesik ve 10
numaran~n sa~~üst kener~nda kesik çizi~i mevcut. Arka yüzde, kartal~n kanad~~ alt~nda memur ismi, AF[H 1 okunmaktad~r.
Grup IV — Magistrat, BO: Definemizin 11 numaral~~sikkesi, BO isimli memura
aittir. Nymphe klasik ifadeli olup, saçlar~~ ensede toplayan sphendone ve al~n üzerinden kula~a kadar bir bo~um halinde toplanm~~~saçlar~n üst k~s~mlar~nda spiral
~eklinde bir s~ra saç buklesi süsü yap~lm~~t~r. Kulakta küpe yok. Arka yüzde, Kartal~n kanad~~ alt~nda BO yaz~s~~ okunmaktad~r. Kartal~n kuyru~u ise, k~sa ve küt yap~lm~~t~ r.
Grup V — Magistrat, FO: Bu grubumuza giren tek örnek 12 numaral~~sikkemizdir. Önyüzde, Nymphe ba~~~çok güzel i~lenmi~, yüzdeki klasik tebessüm, sphendone'yi tutan inci süsleme, al~n üzerinden kula~a uzanan saç bo~umu üstündeki
spiral saç bukleleri ve en tepede yukar~~kalk~ k tek bukle belirgindir. Ayr~ca yana~a
inen S ~eklinde saç buklesi ve ucu topuzlu küpe mevcut. Kartal~n kanad~~ alt~nda
memur ismi ve en altta kent lejand~~net bir ~ekilde okunmaktad~r.
Grup VI — Magistrat, FOI: Bu grubumuza giren tek örnek 13 numaral~~sikkemizdir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi koleksiyonundaki bu sikkenin önyüzünde,
Nymphe ba~~~ çok güzel i~lenmi~tir. Nymphe'nin yüzündeki klasik tebessüm,
sphendone, al~n üzerinden kula~a uzanan saç bo~umu üstündeki spiral saç bukleleri, kulak önüne sarkan S ~eklinde saç buklesi (zülüf) ve en tepede yukar~~kalk~k
tek bukle belirgindir. Ucu topuzlu küpe mevcut. Kartal~n kanad~~ alt~nda memur
ismi ve en altta kent lejand~~ net bir ~ekilde okunmaktad~r. Bu sikkede, kartal~n sa~~
kanad~ndan yukar~~ kalkm~~~iki tüy, sol kanad~n arkas~ndan gösterilmi~tir. Bu durum XII. Gruptaki HAz~~magistrath isimli sikkede de görülmektedir.
Grup VII — Magistrat, A: Definemizin 14 ve 15 numaral~~sikkeleri bu gruptand~r. 14 numaral~~ sikkede, Nymphe ba~~~çok güzel i~lenmi~, yüzdeki klasik tebessüm,
sphendone, al~n üzerinden kula~a uzanan saç bo~umu üstündeki spiral saç bukleleri ve en tepede yukar~~kalk~ k tek bukle belirgindir. Ayr~ca yana~a inen saç buklesi
ve ucu topuzlu küpe mevcut. Kartal~n kanad~~alt~nda, memur ismi okunmakta ve
kent lejand~~sikke kesiminin d~~~nda kalm~~t~r.
15 numaral~~sikkemiz barbarik bir tiptir. Nymphe çok biçimsiz ve stilize bir ~ekilde yap~lm~~t~r. Noktal~~ bordür t~bk~~ birinci grubumuzdaki 4 numaral~~ barbarik
sikkedeki gibi iri noktal~d~r. Arka yüzde, A harfi kartal~n kuyru~u alt~nda ve kartal
figürü çok özensiz yap~lm~~t~r.
Grup VIII — Magistrat, AAIZ: Definemizin 16 ve 17 numaral~~iki farkl~~kal~ptan
üretilmi~~sikkesi bu gruptand~r. Her iki sikke de, Nymphe ve arka yüz figürleri
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benzer ~ekilde i~lenmi~tir. Nymphe'lerde saç süslemeleri ve sphendone'yi tutan inci
süslemeleri belirgin olup, al~n üzerindeki saç bo~umu üstünde, tam ortada, bir adet
spiral ~eklinde kalk~ k saç buklesi 16 numarada gözükmekte, 17 numarada ise, bu
k~s~ m sikke kesimi d~~~nda oldu~undan gözükmemektedir. 16 numaral~~ sikkede,
me~e palamutu ~eklinde küpe ve 17 numaral~da ise, sark~tl~~ üçgen küpe vard~ r.
Arka yüzde, memur ismi kartal~n kanad~~ alt~ ndad~r. En altta kent lejand~~ okunmaktad~r.
Grup IX — Magistrat, MI: Definemizin 18 numaral~~ sikkesi, AI-1 isimli memura
aittir. Sikkenin ön yüzünde, Nymphe ba~~n~n saç süslemeleri çok güzel ve ideal ~ekilde yap~lm~~t~r. Kulakta ucu topuzlu uzun bir ~erit küpe mevcut olup, sol kenarda
kesiklik ve yanak üzerinde kare kesik çukuru vard~r. Bu sikkenin arka yüzündeki
kare çukur (quadratum incusum) içindeki kartal~n kuyru~u k~sa ve küt olup, kartal~ n ba~~ndan boynuna inen tüyler, bir s~ra halinde (testere di~i ~eklinde) kalk~ k gösterilmi~tir. Bize göre, hem kare çukur, hemde kartal~n ense tüylerinin kalk~k gösterilmesi erken bir özelliktir. Çünkü Sinope'nin en erken ve ilk sikke serilerinden
olan stilize kartal ba~l~~ örneklerde de kartal~ n ense tüyleri t~pk~~bu sikke de oldu~u
gibi belirgin olarak gösterilmi~tir'. Ayr~ca, memur ismi olan AH harfleri sikkenin
sol bo~lu~unda, kartal~n ba~~~ile yunusun ba~~~aras~nda bulunmaktad~r. Bu özellik
definemizin di~er sikkelerinde ve yay~nlanm~~~mevcut örnekler içerisinde hiç görülmez.
Grup X — Magistrat, O : Katalo~umuzun 19 numaral~~ bu memur isminden tek
bir örne~imiz vard~ r. Nymphe ba~~~klasik0 stilde tasvir edilmi~~olup, sark~tl~~üçgen
küpesi bulunmaktad~r. Arka yüzde, yuvarlak çukurluk içinde yunus ve kartal betimlemesi mükemmel bir ~ekilde i~lenmi~tir. Memur ismi kartal~n kanad~~ alt~ nda
bulunmaktad~ r. Kent lejand~nda E harfi ters yaz~lm~~t~r.
Grup XI — Magistrat, MOI : Katalo~umuzun 20 numaral~~ bu memur isminden
tek bir örne~imiz vard~r. Nymphe ba~~~klasik stilde tasvir edilmi~~olup, ensede saçlar~~ toplayan sphendone'nin inci dizisi görülmektedir. Di~er örneklerden farkl~~
olarak kulak memesi üzerinde tek ta~~inci küpe vard~r. Arka yüzde, yunus ve kartal
betimlemesi mükemmel bir ~ekilde i~lenmi~tir. Memur ismi kartal~n kanad~~ alt~ ndad~r.
Grup XII — Magistrat, LIAZI : Bu grubumuzun tek örne~i 21 numaral~~ Anadolu Medeniyetleri Müzesi sikkesidir. Önyüzde, Nymphe ba~~~çok güzel i~lenmi~, yüzdeki klasik tebessüm, sphendone, al~ n üzerinden kula~a uzanan saç bo~umu üstündeki spiral saç bukleleri, kulak önüne sarkan S ~eklinde saç buklesi ve en tepede
yukar~~ kalk~ k tek bukle belirgindir. Ucu topuzlu küpe mevcut. Kartal~ n kanad~~ alt~nda memur ismi ve en altta kent lejand~~ net bir ~ekilde okunmaktad~r. Bu sikkede, kartal~ n sa~~kanad~ ndan yukar~~ kalkm~~~iki tüy, sol kanad~n arkas~ndan göste27

Bkz., SNG v. Aulock: no. 196-197; SNG BM IX: no. 1359-1366; Rec. gen., Pl. XXIV. fig. 11; Pfisterer 2000:
38-43, no. 1-192.
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rilmi~tir. Bu durum yukar~daki, VI. Gruptaki, FOI magistrat isimli sikkede de görülmektedir.
Grup XIII - Magistrat, II0E : Definemizdeki 22, 23 ve 24 numaral~~sikkeler,
HOZ isimli memur ad~n~~ta~~r. Bu üç sikkeden 22 numaral~~sikkedeki Nymphe ba~~,
23 ve 24 numaradan çok farkl~~betimlenmi~tir. Nymphe'nin saçlar~~sphendone alt~ndan ta~arak enseden boyuna kadar inmektedir. Bir tutam saç buklesi de, S ~eklinde ~aka~a inmektedir. Kulakta küpe yoktur. 23 ve 24 numaral~~sikkelerin ön yüz
kal~plar~~ayn~, arka yüz kal~plar~~farkl~d~r. Her iki sikkenin saçlar~n~~ensede toplayan
sphendone ve al~n üzerinde toplanan saç süslemesi ayn~~kal~ptan ç~km~~t~r. 23 ve
24'nin sepet ~eklinde ve ucu topuzlu küpeleri de ayn~d~r. Her üç örnekte memur
ismi kanat alt~na yaz~lm~~~olup, arka yüz kal~plar~~farkl~~ kal~ptan üretilmi~tir. 22
numarada sol kenarda, 23'de üst kenarda geni~~kesik ve 24 numarada sa~~üstte,
küçük bir kesik çizi~i vard~r.
Grup XIV - Magistrat, (DIAO : Katalo~umuzun 25 numaral~~sikkesi di~er örnekler gibi klasik stilde olup, farkl~~ olarak almn üstüne toplanm~~~saç kümesinden
bir tutam bukle ama dökülmektedir. Nymphe'nin kula~~nda küpe olup, olmad~~~~
boyundan yana~a kadar uzanan derin kesik çizikli~i yüzünden anla~~lamamaktad~r.
Arka yüzde, memur ismi kartal~n kanad~~alt~ndad~r. Kartal~n ba~~n~n tümü ve yunusun ba~~n~n yar~s~~bas~m s~ras~nda sikke pulunun d~~~nda kalm~~t~r.
Grup XV - Magistrat (?) veya Sembol (?) : Katalo~umuzun 26 numaral~~sikkesinin arka yüzünde, kartal~n kanad~~alt~nda, bir monogram veya bir hayvan hayvan
ba~~~~eklinde sembol bulunmaktad~r. Ayr~ca kent lejand~~yaz~s~ndaki Z harfi ters, N
harfi yerine de M yaz~lm~~t~r. Bu güne kadar tan~nmayan bu grup sikkemizin ön
yüzünde, Nymphe'nin almna dü~en bir tutam saç buklesi bir önceki sikkemizde
oldu~u gibidir. ~aka~a inen bir saç buklesi ve boyunda kolye oldu~unu hat~rlatan
bir ç~k~nt~~ var. Kula~~nda ise, uzun ~erit ~eklinde bir küpe bulunmaktad~r. Küpe
boynun bitti~i yere kadar uzanmakta ve kula~a ba~land~~~~üst k~sm~~V ~eklindedir.
Bu ~erit küpenin benzerleri katalo~umuzun 19 ve 33 numaral~~sikkelerinde de görülmektedir. Sikke çok dola~~mda kalm~~~olmal~d~r ki, Nymphe'nin saçlar~~ ve arka
yüzdeki kartal, yunus çok a~~nm~~t~r.
Grup XVI - Satrap Datames isimli Sikkeler : Definemizde 7 adet (kat. no. 2733) Datames sikkesi bulunmaktad~r. ~lk ikisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonundand~r. Bu sikkelerden ilk be~i magistrats~z olup, di~er ikisinde (no. 32-33)
magistrat ismi yer almaktad~r. Datames'in ismi arka yüzde kent lejand~n~n yerini
alm~~t~r. Nymphe ba~l~~serinin bu gruptaki 7 sikkesinden be~i (no. 27, 28, 29, 30 ve
31) magisrats~z olup, sikkelerin ön ve arka yüzleri ayn~~ kal~ptan üretilmi~tir. Magistras~z be~~Datames sikkesinde Nymphe'nin saç süslemesi ayn~d~r. Kula~~nda,
sark~tl~~ üçgen küpe bulunmaktad~r. Küpenin üst k~sm~nda üç, uçunda bir topuz
süslemesi vard~r. Boynunda iki tümsek gerdan k~vr~m~~(veya kolye ?) çok belirgindir. Arka yüzde, Datames ismi kent lejand~mn yerinde, AATAMAZ ~eklinde Grekçe
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yaz~lm~~t~r. 31 numaral~~ sikkenin arka yüz kal~b~~ di~er dört sikkeden sanki farkl~~
gibi görünmektedir. Çünkü 31 numaral~~ örnek, ayn~~ kal~b~n ilk seri üretimi, 27, 28,
29 ve 30 ise, kal~b~n son üretimleridir. Bas~m i~leminin ba~lar~nda kartal ve yunus
daha ince görünmektedir. Oysa kal~b~n eskimeye ba~lad~~~~son safhadaki bas~ mlarda figürlerde kal~nla~ma görülür. Ayn~~ zamanda 31 numaral~~sikke dola~~mda çok
kalm~~~ve kullan~mdan dolay~~ da a~~nm~~t~ r. Bu be~~magisrats~z örnekten 27 numaral~ n~n ensesinin arkas~nda, 28 numaral~n~n çene alt~nda, 29 numaral~n~n sol alt
kenar~nda, 30 numaral~ n~n boynunda ve 31 numaran~n üst kenar~nda sonradan
derin kesik çizikleri yap~lm~~t~r.
32 numaral~~ Datames sikkesinde AFO isimli memurun isminin ilk iki harfi kartal~ n kanad~ n~ n alt~ nda okunmaktad~ r. Datames ismi AATA ~eklinde k~sa yaz~lm~~t~r.
Bu sikkenin ön yüzünde Nymphe klasik ifadeli ve kula~~nda sark~tl~~ üçgen küpe
bulunmaktad~r. Üçgen küpe di~er örneklere nazaran küçüktür. Üst kenarda kesik
çizi~i vard~r.
33 numaral~~Datames sikkesi barbarik, yani ça~~n~n taklidi bir sikkedir. Bu sikkenin arka yüzünde, kartal~n kanad~ n~n ucunda, A harfi ile ba~layan memur ismi
görülmektedir. Acaba bu barbarik sikke, katalo~umuzun 14 ve 15 numaral~~ A isimli
memur tataf~ndan m~~ bas~ld~, yoksa daha sonradan bu memur ismi kopye mi edildi?. Bu barbarik örnekte Datames'in isminin sadece iki harfi (TA) okunabilmektedir. Kartal~n kanat tüyleri çok stilize i~lenmi~tir. Ön yüzde ise, Nymphe'nin tasviri
arkaik stilde ve primitif yap~lm~~t~ r. Saç süslemesi al~~agelmi~~~ekilde taranm~~, saç~n
ön k~sm~nda üç dikey ~erit ~eklinde saç buklesi tepeye do~ru uzanmaktad~ r. Bu
sikkede patlak göz ve sark~tl~~ ~erit küpe dikkati çeken özelliktir.
Grup XVII — Magistrat ismi belirlenemeyen bir barbarik tip: Bu 34 numaral~~
sikke, definemizin ve katalo~umuzun son örne~idir. Barbarik stildeki bu sikke çok
y~pranm~~t~r. Definedeki di~er örneklerin tersine arka yüzde görülen kartal ve yunus burada sola de~ilde, sa~a do~ru konumland~r~lm~~t~r. Erken bas~mlarda görülen yuvarlak çukurluk (incus) bu sikkenin erken bas~ml~~ oldu~u ihtimalini güçlendirmektedir. En alt kesimde olmas~~ gereken kent lejand~~ muhtemelen ters (sa~dan
sola) yaz~lm~~t~r. Ayr~ca kartal~n kanad~~ alt~nda okunamayan 5 veya 6 harfi bir memur ismi çok silik ~ekilde farkedilmektedir. British Museum'da bulunan
1979,0101.45 envanter numaral~28 ve ~stanbul Arkeoloji Müzesindeki 59 envanter
numara1129 (M. Yeten YAVA~~Koleksiyonundan) örneklerde kartal sa~a uçar gösterilmi~tir. Bizim örne~imiz ~stanbul Arkeoloji Müzesindeki sikkenin arka yüzü ile
çok benze~ mektedir. Çünkü bizim sikkeye göre daha iyi kondisyonda olan ~stanbuldaki örnekte de, kartal~ n kanad~~ alt~ ndaki 6 harfi belirnemeyen memur ismi

28
29

SNG BM IX: 1,111, no. 1445.
Kele~~2003: 309, no. 192.
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görülmektedir. Ayr~ca EINC2 yaz~s~, bizim sikkemizde de ~stanbul örnegindeki gibi
sa~dan sola ters ~ekilde yaz~lm~~t~r'.
Nymphe barbarik tasvirli, sphendone belirtilmi~, saçlar belli belirsiz stilize i~lenmi~, kula~m yar~s~~saçlar~n alt~nda kalm~~, kulak önünde içe k~vr~lm~~~yar~m ay
~eklinde saç buldesi boyna kadar inmekte, yüz çok iptidai ve orant~s~z yap~lm~~t~r.
Sivri ince burun alt~nda olmas~~gereken dudak belli belirsizdir. Genelde barbarik
bas~mlarda görüldü~ü üzere noktah bordürün noktalar~~bu sikkede de kah büyük,
kah küçük ve düzensiz olarak s~ralanm~~lard~r. Definemizdeki bu son örnek, bu
define sikkeleri içindeki di~er barbarik örneldere göre3I çok daha iyi tanmacak k~staslara sahiptir.
Definemizdeki barbarik stilde bas~lm~~~bu sikke, Datames'in Sinope'yi egemenli~i alt~na ald~~~~M.Ö. 370 tarihinden hemen önce veya sonras~ndaki kar~~~kl~k s~ras~nda, kentin para ihtiyac~n~~kar~~lamak için ba~ka bir kent taraf~ndan bast~r~lm~~~
olmal~d~r.
Definenin Genel De~erlendirilmesi ve Tarihlendirilmesi : Define 34 adet
gümü~~sikkeden olu~mu~tur. Bu sikkelerden birisi, Pers Kral~~I. Darius'un M.Ö.
500-486 y~llar~~aras~nda Lydia-Sardes'te bast~rm~~~oldu~u bir siglos sikkesidir. Di~er
33 sikke, Sinope ad~na bas~lm~~~drahmilerdir. Bu drahmilerin tümü, M.Ö. 415-400
y~llar~~aras~nda Sinope'nin yeni üretimi olan, "Nymphe Sinope Ba~h" olarak tan~mlanan sikkelerindendir.
Nymphe Ba~h Sinope sikkeleri, bu serinin en erken sikkelerinden ve Satrap
Datames'in kendi ad~yla bast~rd~klarmdan olu~maktad~r. Define'nin katalogunu
yaparken biz kronolojik bir s~ra takip etmeye çal~~t~k. Yani en eski bas~mhdan en
yeniye do~ru ve sikkelerdeki magisrat isimlerini de alfabetik bir s~raya göre tasnif
ettik. Sinope sikkelerini kendi içinde grupland~rmam~z sonucunda, yukar~da metin
içinde ve a~a~~da katalogda görülece~i üzere 17 farkl~~grup ve 15 farkl~~magistrat
ismi belirledik. Magistrat isimlerini de alfabetik bir s~raya göre dizdik. Fakat, bu
duruma göre A isimli memuru katalogda en ba~a, A ve O isimli memurlar~~daha
sonraya koymu~~olmam~za kar~~n, A isimli memurun sikkesinin bu serinin daha
erken üretimi olabilece~ini de gördük. Definenin en geç tarihli sikkelerinin, Satrap
Datames'e ait (M.Ö. 370-372) oldu~unu rahatl~kla söyleyebiliriz (bkz., kat. no. 2733). 34 numaral~~örne~i ise katalo~umuzun en sonuna koyduk, çünkü barbarik
basm~li (ça~~n~n taklidi) olan bu sikkedeki memur ismi, belli belirsiz görülmesine
ra~men okunamam~~t~r. Bu nedenle bu sikkeyi biz en son gruba koyarak incelemek
zorunda kald~k. Muhtemelen bu barbarik sikke, Datames'in Sinope'yi i~gal etti~i y~l
olan, M.Ö. 370 tarihinden biraz önceye ait olmal~d~r.

" Kele~~2003: 309, no. 192.
31 Di~er barbarik örnekler için bh., kat. no. 2, 4, 14 ve 29.
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8. Grupta, memur ismi AH sikkenin sol bo~lu~unda, kartal~n ba~~~ile yunusun
ba~~~aras~nda yaz~lm~~t~ r. Bu özellik, memur isminin sol bo~lukta olamas~, definemizin di~er sikke örneklerinde görülmedi~i gibi, yay~nlanm~~~di~er Sinope drahmilerinde de görülmez.
Sinope sikkeleri içerisinde, 16 farkl~~memur isimli sikke, 1 magistrat veya sembol i~aretli sikke, üç farkl~~tarihte bas~lm~~~7 Datames sikkesi ve 11 magisrats~z sikke
(no. 2-7, 27-31) bulunmaktad~r. Ayr~ ca, 33 adet Sinope sikkesinin 5 adeti barbarik,
yani ça~~n~ n taklitleridir (bkz., kat. no. 2, 4, 15, 33 ve 34).
Tablo I — Sinope Sikkelerindeki Magistratlar ve DaOunlart :
Magistrat, A

(kat. no. 8)

Magistrat, AFH

(kat. no. 9, 10)

Magistrat, Aro

(kat. no. 32 Datames sikkesi)

Magistrat, BO

(kat. no. 11)

Magistrat, FO

(kat. no. 12)

Magistrat, FOI

(kat. no. 13)

Magistrat, A

(kat.no. 14, 15 ve 33 Datames)

Magistrat, AAIE

(kat. no. 16, 17)

Magistrat, AH

(kat. no. 18)

Magistrat, O

(kat. no. 19)

Magistrat, MOI

(kat. no. 20)

Magistrat, IIAEI

(kat. no. 21)

Magistrat, noz

(kat. no. 22, 23 ve 24)

Magistrat, 01A0

(kat. no. 25)

Magistrat veya sembol ?

(kat. no. 26)

Magistrat var, silik, okunam~yor

(kat. no. 34)

Sonuç olarak, Ankara ~ li, Bala ilçesi, Kesikköprü Baraj~~civar~nda bulunmu~~
olan bu define, içindeki bir Pers siglos sikkesi (M.Ö. 500-486) ve 33 Sinope drahmi
(M.Ö. 415-362) buluntusu nedeniyle yakla~~ k 100 y~l dola~~mda kalm~~t~r. Gerek
siglos sikkesi üzerindeki z~ mbalar ve gerekse de Sinope drahmilerinin biri hariç
tümünde görülen kontrol kesiklikleri definenin uzun zaman dola~~m gördü~ünün
bir i~aretidir.
Definedeki 1 Pers siglos buluntusu sikke, Sinope'nin Nymphe ba~l~~ drahmilerinin ba~ lama tarihleri konusundaki tart~~malar~~ ~üphesiz yeniden alevlendirecek-
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tir. Çünkü bu serinin ilk bas~m tarihi kimi nümizmatlara göre 453 y~l~, baz~lar~~ise,
436 y~l~ndan ba~latmak istiyor, en son dü~ünce ise, M.Ö. 415/10-400 y~l~~olarak kabul görmektedir. Bizde bu defineyi bu son görü~~~~~~~nda inceledik. ~üphesiz define
sikkeleri içindeki bu daha erken tarihli Pers siglos sikkesi Sinope sikkeleriyle ilgili
tart~~malara yeni bir boyut katacakt~r. Definenin 33 Sinope drahmisi bu serinin en
erken bas~mlar~ndand~r. Bu durumda define, M.Ö. 360 tarihi veya hemen sonras~~
bir tarihte topra~a gömülmü~~olmal~d~r. Çünkü definedeki en geç tarihli sikke Datames isimli olanlard~r. Büyük Satrap Ayaklanmas~n~n bast~r~lmas~ndan sonra, M.Ö.
362 y~l~nda, Datames Persler tarafindan öldürülmü~tür. Persler tüm Anadolu'da ve
Karadeniz'de tekrar hakimiyetlerini peki~tirmi~lerdir. Tam bu tarihlerde yeni düzeni kuran askerler Sinope'den Kapadokya'ya ve ~ran'a gitmek için definenin bulundu~u Ankara-Bala-Kesikköprü yolunu kullan~yorlar& Bu nedenle define'nin
bulundu~u mahal bu büyük ayaklanmamn yaratt~~~~kaos ortam~~dahilinde bir yer
olup, Sinope ile Kapadokya'mn geçi~~istikametinde kald~~~ndan, bilinmeyen zorunlu bir sebeple define topra~a gömülmü~~olmal~d~r.
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Coins and Medals. Danish National Museum. BosphorosBithynia, Copenhagen, 1944.

SNG Cop. Suppl.

Sylloge Nummorum Graecorum The Royal Collection of
Coins and Medals. Danish National Museum,Pontus-Mysia.
Copenhagen, 1942-1996.
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Jean et Marie Delepierre, Sylloge Nummorum Graecorum,France. BibliotNque Nationale. Paris, 1983.
Sylloge Nummorum Graecorum, Fitzwilliam Museum,
Cambridge. London, 1971.
Sylloge Nummorum Graecorum VII, Manchester University Museum. 1986.
Sylloge Nummorum Graecorum Österreich. Sammlung
Leypold. Wien, 2000.
Stancomb, Sylloge Nummorum Graecorum XI, William Stancomb Collection, 2000.
1855 W. T. Streuber, Sinope. Schweighauserische Verlagsbuchhandlung, Basel, 1855.
1929 L. Forrer, The Weber Collection of Greek Coins. Vol. III. London, 1929.
1960 D. R. Wilson, The Historical Geography of Bithynia, Paphlagonia and Pontos in the Greek and Roman Periods. (Doctoral thesis, Oxford University), Oxford, 1960.
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KATALOG
Pers Kral~~I. Darius (M.Ö. 522-485)
Lydia-Sardes bask~s~~(M.Ö. 500-486),
Ca~Tadice Tip 1-illa.
1.

Ön Yüz

Arka yüz
Env. Na.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Pers Kral~~ I. Darius, belden yukar~s~~ profilden sa~a dönük gösterilmi~;
ba~~nda tiaral~~taç, giyimli, sa~elinde iki ok ve sol elinde yay tutuyor.
Not: Önyüzde, 4 adet z~mba (punch mark) var.
Z~mbalardan biri gemi çapas~~~eklinde, di~eri ise haç ~eklindedir.
Gayri muntazam çukurluk; kenarda, çukurluk içinde z~mba.
346
AR Siglos; 5.49 gr.; 16 mm.
Robinson 1960: 32, no. 17; BMC Persia: 175, no. 197-199 [Pl.
XXVII/25-26; Carradice 1987: 94, no. 10, 'Fip 1-illa. [Pl. XI/10].
Nymphe Sinope Ba~l~~Sinope Drahmileri
(M.Ö. 415/10-362)
Define sikkelerinin ço~unlu~unu olu~turan Sinope gümü~~drahmilerinin genel tarifi a~a~~daki gibidir:
Ön Yüz: Nymphe Sinope'nin ba~~~sola; ba~~nda saçlar~n~~ kavrayan
(Spendone) ve Nymphe'nin kula~~nda de~i~ik biçimlerde küpe ve boynunda inci bir kolye. En d~~ta noktal~~ bordür.
Ayr~ca sikkelerin ço~unlu~unda sonradan yap~lm~~~kontrol kesikleri ve
z~ mbalar bulunmaktad~r. Baz~~örnekler ise, barbarik (devrinin taklitleri) olup, bu örneklerden metin ve katalog içerisinde bahsedilmektedir.
Arka Yüz: Deniz Kartal~~yunus bal~~~m s~rt~ndan pençeleriyle kavram~~~
ve kald~rm~~~sola uçuyor; alt k~s~mda genelde ~ehrin ad~mn~n k~salt~lmas~, ElNSI yaz~s~~ ve kartal~n kanad~n~n alt~ndaki bo~lukta baz~~örneklerde bir veya birkaç harften olu~an magistrat ismi (sikke bas~ m~ ndan
sorumlu memur) görülmektedir.
Baz~~ örneklerde ise, Sinope yaz~s~n~n yerinde, Satrap isimleri bulunmaktad~r. Bir örnekte ise, magistrat ad~n~n k~saltmas~~ olan harfler kartal ile yunusun ba~~n~n önünde (sol bo~lukta) görülmü~tür. Bir örne~imizde ise, Nymphe sola ve yunusun üzerindeki kartal sa~a dönüktür
(bkz., kat. no. 34).
Bu duruma göre, ön ve arka yüzün tam tarifini a~a~~da katalo~umuzun ilk sikkesi Sinope sikkesi olan 2 numaral~~sikkede verdikten sonra,
di~erlerinde yaln~z de~i~en durumlar~~belirtilmektedir.
Katalo~umuzun di~er örneklerinde, küpe, kolye gibi süsleme elemanlar~ n~n olup olmad~~~, kent lejand~, satrap ismi, memur isminin ba~~
harfleri ve kontrol kesikleri ile z~ mbalar tespit edilerek belirtilmi~tir.
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T~P 2, SERI I, NYMPHE S~NOPE BA~LI DRAHM~LER
M.Ö. 415/10-370 y~ llar~~bas~ml~lar

Grup I: Magistrat (memur) ismi olmayanlar.
Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ö/ç/Yön
Ref

Önceki gibi. Ba~~üzerinde derin kesik.
Önceki gibi. Kare çukur (incus);
348
AR drahmi; 6.29 gr.; 21 mm.; 12h.
Six 1885: 21, no. 13; BMC Paphlagonia, 95, no. 6; Rec. On., 196*, no.
17 [Pl, XXIV, fig. 13] benzer; SNG v. Aulock, no. 198 benzer; SNG Delepierre: no. 2482; SNG Cop. Suppl.: no. 290; Kele~~2003: 268-9, no.
69-73 benzer.
Not. Barbarik tip (ça~~n~n imitasyonu).

Ön Yüz

Nymphe Sinope'nin ba~~~sola; ba~~nda saçlar~n~~kavrayan Sphendone,
kula~'~nda küpe ve boynunda kolye yok. Noktah bordür
Not: Sa~~üst kenardan ba~a do~ru derin bir kesik.
Yuvarlak çukur içinde, deniz kartah, pençeleri aras~nda yunus bal~~lyla
birlikte sola uçuyor; altta, EINfl.
347
AR drahmi; 4.99 gr.; 20 mm.; 9h.
Six 1885: 21, no. 13; BMC Paphlagonia, 95, no. 6; Rec. On., 196*, no.
17 [Pl, XXIV, fig. 13] benzer; SNG v. Aulock, no. 198 benzer; SNG Delepierre: no. 2482; SNG Cop. Suppl.: no. 290; Kele~~2003: 268-9, no.
69-73 benzer.

Arka yüz
Env. No.
Agr/Ölç/Yön
Ref.

Env. No.
Agr/ÖlçlYön
Ref.

Önceki gibi. Yanakta ve kulak üzerinde, kare iki kesik çukuru.
Önceki gibi. Altta, ~ehir veya satrap ad~~(?),okunmuyor.
Not: Arka yüzde, darp s~ras~nda olu~mu~~kal~ptan kayma izi var.
350
AR drahmi; 5.22 gr.; 17 mm.; 3h.
Six 1885: 21, no. 13; Rec. gn., s. 196*, no. 17 [Pl, XXIV, fig. 13] benzer; Weber: 29, no. 4812; SNG Cop. Suppl.: no. 290 benzer; Kele~~
2003: 268-9, no. 69-73 benzer.
Not. Barbarik sikke (ça~~n~n imitasyonu).

Ön Yüz
Arka yüz

Önceki gibi. Sa~~alt bo~lukta kesik çizi~i.
Önceki gibi. EI[NL-1]. Sol üst kenardan, kartal~n gagas~na uzanan kesik

Env. No.
Agr/Ölç/Yön
Ref.

349
AR drahmi; 5.25 gr.; 19 mm.; 10h.
Six 1885: 21, no. 13; SNG v. Aulock, no. 198 benzer; SNG Delepierre:
no. 2482; SNG Cop. Suppl.: no. 290; Kele~~2003: 268-9, no. 69-73 benzer.

Ön Yüz
Arka yüz
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Ön Yüz

Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Ylin
Ref.
Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Boyun üzerinde boydan boya derin bir kesik.
Not. Önyüzde, bas~m esnas~nda kal~ptan kayma oldu~unu belirten çift
çizgi ~eklindeki kaymalar Nymphe'nin çenesinde ve dudak kenar~nda
görülmektedir.
önceki gibi. EIN[n].
375
AR drahmi; 5.55 gr.; 21 mm.; lh.
?.
Önceki gibi. Sark~th üçgen küpe ve boyunda kolye.
önceki gibi. =Nil
351
AR drahmi; 6.11 gr.; 19 mm.; 6h.
?.
Not. Sikke darb~~s~ras~nda kal~ptan kayma nedeniyle arka yüzde kartahn kanad~~sikke pulu d~~~nda kalm~~~ve dolay~s~yla kanat alt~nda magistrat ismi varsa görülmesi mümkün olamamaktad~r.
Grup II: Magistrat, A

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Ucu topuzlu sepet küpe. Sol kenarda, derin kesik çizi~i.
Önceki gibi. [EINC2]. Kartal~n kuyru~u alt~nda, magistrat, A.
352
AR drahmi; 5.89 gr.; 19 mm.; 6h.
?; Six 1885: 21, no. 14 (A, ön yüzde, Sinope'nin ba~~n~n gerisinde);
Rec. On., 198*, no. 20 (1. varyasyon A...).
Grup III: Magistrat, Ar (veya AF!!)

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~rA51ç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Üç ucu topuzlu üçgen küpe. Sa~~alt kenarda, kesik.
Önceki gibi. EINa Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat, Ar [H 1.
353
AR drahmi; 6.07 gr.; 18 mm.; 6h.
Robinson 1920: 2, no. 2; Robinson 1930: 5, no. 13; SNG Delepierre:
no. 2488 (arka yüz); Kele~~147-48 (magisrat benzer).

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Sark~th üçgen küpe. Sa~~kenarda ve yanakta kesik çizi~i.
önceki gibi. Altta,?. Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat, Ar [H ?].
354
AR drahmi; 6.03 gr.; 19 mm.; 6h.
Robinson 1920: 2, no. 2; Robinson 1930: 5, no. 13; SNG Delepierre:
no. 2488 (arka yüz); Kele~~147-48 (magisrat benzer).
Grup TV: Magistrat, BO

Ön Yüz
Önceki gibi. Sa~~kenarda kesik.
Arka yüz
Önceki gibi. EINT1. Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat, BO.
Env. No.
355
A~r/Ölç/Yön AR drahmi; 6.05 gr.; 18 mm.; 12h.
Ref.
Robinson 1920: 3, no. 3; SNG BM IX: LI, no. 1391.
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Grup V: Magistrat, ro
Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Sark~th ve ucu topuzlu küpe. Yana~a S ~eklinde inen bir
saç lülesi. Boyunda derin kesik çizi~i.
Önceki gibi. EINCI. Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat, ro.
356
AR drahmi; 5.63 gr.; 20 mm.; 9h.
Six 1885: 23, no. 25; Robinson 1920: 3, no. 4-5; Rec. On., 199*, no. 21
(benzer); SNG Cop. Suppl.: no. 292; Kele~~2003: 295, no. 152 (benzer).
Grup VI: Magistrat, ro~~

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Sark~tl~~ve ucu topuzlu küpe. Yana~a S ~eklinde inen kal~n
bir saç buklesi. Ba~~n arkas~nda, derin kesik çizi~i.
Kartal~n sa~~kanad~ndan kalkan iki tüy, sol kanat üzerinden görülüyor.
ENCI. Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat,
5-4/3-2008 (Anadolu Medeniyetleri Müzesi)
AR drahmi; 5.75 gr.; 20 mm.; 6h.
Robinson 1920: 5, no. 17 (benzer); SNG BM IX: LII, 1432 (benzer);
SNG von Aulock: no. 208; Kele~~2003: 295, no. 173.
Grup VII: Magistrat, A

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Ucu topuzlu üçgen küpe. Kulak önünde bir saç lülesi. Sa~~
kenarda derin kesik.
12 numaral~~gibi. [EINC2]. Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat, A.
357
AR drahmi; 6.09 gr.; 19 mm.; 7h.
Robinson 1920: 7, no. 34; Rec. gen., 196*-197*, no. 18 (varyasyonlar~);
Kele~~2003: 276, no. 94 (Anadolu Med. Müz. Env. No. VI-1476/1031959).
Önceki gibi. Sol kenarda derin kesik çizi~i.
14 numaral~~gibi. [TIM]. Kartal~n kuyru~u alt~nda, magistrat, A.
359
AR drahmi; 6.11 gr.; 19 mm.; 3h.
Robinson 1920: 7, no. 34; Rec. gn., 196*-197*, no. 18 (varyasyonlar~);
Kele~~2003: 276, no. 94 (Anadolu Med. Müz. Env. No. VI-1476/1031959).
Not. Barbarik tip (ça~~n~n imitasyonu).
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Grup VIII: Magistrat, AAIE
Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.
Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Me~e palamutu ~eklinde, ucu topuzlu küpe ve kolye (?).
Üstte, kal~n ve derin kesik çizi~i.
Önceki gibi. [E]lNa Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat, AAIE. Kuyruk
alt~nda, yunusun s~rt~nda, kartal~n ayaklar~n~n gerisinde, A[.]. harfi.
360
AR drahmi; 5.54 gr.; 19 mm.; 8h.
Six 1885: 23, no. 31; Rec. On., 198*, no. 20 (varyasyonlar~), [Pl, XXIV,
fig. 20]; Robinson 1930: 4, no. 8 (benzer); SNG BM IX: LII, 1413.
Önceki gibi. Sark~tl~~üçgen küpe. Sa~~kenarda derin kesik çizi~i.
Önceki gibi. EINn. Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat, AAI[E].
361
AR drahmi; 6.08 gr.; 19 mm.; 6h.
Six 1885: 23, no. 31; Rec. On., 198*, no. 20 (varyasyonlar~), [Pl, XXIV,
fig. 20]; Robinson 1930: 3, no. 8 (benzer); SNG BM IX: LII, 1413.
Grup IX: Magistrat, AH

Ön Yüz
Arka yüz

Env. No.
A~T/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Ucu topuzlu uzun üçgen bir küpe. Sol kenarda burun
üzerine do~ru uzanan kesik ve yanak üzerinde kare kesik çukuru.
Önceki gibi. Kare çukur içinde, E[I]M. Kartal~n gagas~~ ile yunusun a~z~~
aras~nda, sol bo~lukta, magistrat, AH.
Not. Kartal~n ensesindeki tüyler testere di~i ~eklinde belirgin olup,
di~er hiçbir örnekte bu ~ekilde ense tüyleri gösterilmemi~tir.
362
AR drahmi; 5.59 gr.; 18 mm.; 9h.
?.; Robinson 1920: 3, no. 8-10 (AH kartal~n kanad~~ alt~nda); SNG BM
IX: LI, no. 1393 (AH kartal~n kanad~~alt~nda).
Grup X: Magistrat, O

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ö/ç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Üç topuzlu üçgen küpe. ~akakta ufak kesik çizi~i, ba~~üzerinde kare kesik çukuru ve boyunda çizik mevcut.
Önceki gibi. Yuvarlak çukur içinde, ZINÇI. Kartal~n kanad~~ alt~nda,
magistrat, 0.
Not. ~ehrin isminin ilk ve üçüncü harfleri ters ~ekilde yaz~lm~~t~r.
363
AR drahmi; 5.98 gr.; 21 mm.; 9h.
Six 1885: 21, no. 15; Robinson 1930: 2, no. 1; SNG v. Aulock, no. 2034; SNG BM IX: LI, no. 1377.
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Grup XI: Magistrat, MOI
Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ök/Yön
Ref.

Önceki gibi. ~ nci küpe (?). Kulak önünde bir saç lülesi. Boyunda derin
kesik çizi~i.
Önceki gibi. [E]IN£2. Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat, MO[I].
364
AR drahmi; 6.02 gr.; 19 mm.; 12h.
Six 1885: 23, no. 30; Robinson 1920: 5, 21-26 (benzer); Rec.
199*, no. 21 (varyasyonlar~); SNG BM IX: LII, no. 1405; Kele~~2003:
289-291, no. 134-140.
Grup XII: Magistrat, FIAEI

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ök/Yön
Ref.

Önceki gibi. Sarluth ve ucu topuzlu küpe. Burundan kenara kadar
derin kesik çizi~i ve aln~n önünde uzun-yass~~kaz~ma izi.
Kartal~n sa~~kanad~ ndan kalkan iki tüy, sol kanat üzerinden görülüyor.
=Na Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat,11AEI.
5-4/4-2008 (Anadolu Medeniyetleri Müzesi)
AR drahmi; 5.97 gr.; 20 mm.; 6h.
Robinson 1930: 3, no. 5; SNG BM IX: LII, no. 1415; Kele~~2003: no.
134-140.
Grup XIII: Magistrat, IIOE

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Saçlar Sphendone alt~ndan enseye uzan~yor ve bir saç
lülesi de yana~a inmektedir. Sol kenarda derin kesik.
Önceki gibi. ElNa Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat,
365
AR drahmi; 5.55 gr.; 20 mm.; 12h.
Six 1885: 24, no. 32; Rec. On., 198*, no. 20 (varyasyonlar~), [Pl, XXIV,
fig. 22 ?J; Robinson 1930: 3, no. 6; Sear, no. 3692; SNG BM IX: LII,
no. 1416; Kele~~2003, 305, no. 181-185.

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~T/Ölç/Yön
Ref

Önceki gibi. Sarluth üçgen küpe. Üst kenarda derin kesik.
Önceki gibi. [ENCI]. Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat, II0Z.
366
AR drahmi; 5.98 gr.; 20 mm.; 3h.
Six 1885: 24, no. 32; Rec. On., 198*, no. 20 (varyasyonlar~), [Pl, XXIV,
fig. 22 ?]; Robinson 1930: 3, no. 6; Sear, no. 3692; SNG BM IX: LII,
no. 1416; Kele~~2003, 305, no. 181-185.

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref

Önceki gibi. Ucu topuzlu sarluth küpe. Üstte küçük kesik.
önceki gibi. MM]. Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat ismi, II0[E].
367
AR drahmi; 5.94 gr.; 19 mm.; 6h.
Six 1885: 24, no. 32; Rec. On., 198*, no. 20 (varyasyonlar~), [P1, XXIV,
fig. 22 ?]; Robinson 1930: 3, no. 6; Sear, no. 3692; SNG BM IX: LII,
no. 1416; Kele~~2003: 305, no. 181-185.
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Grup XIV: Magistrat,<DIA0
Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~T/Ö/ç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Küpe (?). Boyunda derin kesik çizi~i.
Önceki gibi. EINSI. Kartal~n kanad~~alt~nda, magistrat,<DIAO.
368
AR drahmi; 5.95 gr.; 20 mm.; 8h.
Robinson 1930: 2, no. 2; SNG BM IX: LII, no. 1411; Kele~~2003, 304,
no. 178.
Grup XV: Magistrat (?) veya sembol (?) olan örnek

Ön Yüz

Arka yüz

Env. No.
A~r/ÖlçlYön
Ref.

Önceki gibi. Sark~tl~~uzun silindirik küpe ve kolye (?).
Sa~~üstte küçük kesik, gözün gerisinde iki ve kulak
arkas~nda bir çentik kesi~i
Önceki gibi. EIM.Q. Kartal~n kanad~~ alt~nda, bir monogram veya bir
sembol, hayvan ba~~~? (keçi, köpek veya kurt ba~~na benziyor).
Not. Sinope yaz~s~nda, E harfi ters yaz~lm~~~ve N harfi yerine M harfi
yaz~lm~~.
369
AR drahmi; 5.99 gr.; 20 mm.; 12h.
Rec. On., 197*, no. 18 (varyasyonlar~).
Grup XVI: Satrap Datames Sikkeleri (M.Ö. 370-362)
a-) Magistrat (Memur) ~smi Olmayanlar

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/ÖlçlYön
Ref.

Ön Yüz

Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Üç ucu topuzl~~~ üçgen küpe ve kolye. Ensenin arkas~nda
derin kesik çizi~i.
Önceki gibi. Altta, [MATAM[AE] ; Magistrat yok.
5-4/2-2008 (Anadolu Medeniyetleri Müzesi)
AR drahmi; 5.77 gr.; 19 mm.; 3h.
Six 1885: 26, no. 36 (benzer); Rec. gn., 199*-200*, no. 21b (varyasyonlar~ ), [PI, XXIV, fig. 24 (benzer)]; Weber, no. 4814; SNG Cop., no.
276; SNG v. Aulock, no. 210 (benzer); SNG BM IX: LIII, 1446; SNG
XI, Stancomb: Plate XXXIV, no. 759 (benzer); Kele~~2003: 315-16, no.
212-13.
Önceki gibi. Üç ucu topuzlu üçgen küpe ve kolye. Çene alt~ ndan kenara derin kesik çizi~i ve yanakta, kulak önünde, uzun bir kaz~ma çizikli~i•
Önceki gibi. Altta, [A]ATAM[AZ] ; Magistrat yok.
5-4/1-2008 (Anadolu Medeniyetleri Müzesi)
AR drahmi; 5.92 gr.; 18 mm.; 3h.
Six 1885: 26, no. 36 (benzer); Rec. gen., 199*-200*, no. 21b (varyasyonlar~), [Pl, XXIV, fig. 24 (benzer)]; Weber, no. 4814; SNG Cop., no.
276; SNG v. Aulock, no. 210 (benzer); SNG BM IX: LIII, 1446; SNG
XI, Stancomb: Plate XXXIV, no. 759 (benzer); Kele~~2003: 315-16, no.
212-13.
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Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.
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Önceki gibi. Üç ucu topuzlu üçgen küpe ve kolye. Sol alt kenarda
kesik.
Önceki gibi. Altta, [AAJTAMAE ; Magistrat yok.
370
AR drahmi; 5.66 gr.; 19 mm.; 3h.
Six 1885: 26, no. 36 (benzer); Rec. gn., 199*-200*, no. 21b (varyasyonlar~), [Pl, XXIV, fig. 24 (benzer)]; Weber, no. 4814; SNG Cop., no.
276; SNG v. Aulock, no. 210 (benzer); SNG BM IX: LIII, 1446; SNG
XI, Stancomb: Plate XXXIV, no. 759 (benzer); Kele~~2003: 315-16, no.
212-13.

30.

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Üç ucu topuzlu üçgen küpe ve kolye. Boyunda kesik çizi~i
Önceki gibi. Altta, [AMTAMAE ; Magistrat yok.
371
AR drahmi; 5.78 gr.; 19 mm.; 3h.
Six 1885: 26, no. 36 (benzer); Rec. gen., 199*-200*, no. 21b (varyasyonlar~), [Pl, XXIV, fig. 24 (benzer)]; Weber, no. 4814; SNG Cop., no.
276; SNG v. Aulock, no. 210 (benzer); SNG BM IX: LIII, 1446; SNG
XI, Stancomb: Plate XXXIV, no. 759 (benzer); Kele~~2003: 315-16, no.
212-13.

31.

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. . Üç ucu topuzlu üçgen küpe ve kolye. Üstte kesik çizi~i.
Önceki gibi. Altta, [AATAMAE] ; Magistrat yok.
372
AR drahmi; 5.78 gr.; 22 mm.; 3h.
Six 1885: 26, no. 36 (benzer); Rec. gn., 199*-200*, no. 21b (varyasyonlar~), [Pl, XXIV, fig. 24 (benzer)]; Weber, no. 4814; SNG Cop., no.
276; SNG v. Aulock, no. 210 (benzer); SNG BM IX: LIII, 1446; SNG
XI, Stancomb: Plate XXXIV, no. 759 (benzer); Kele~~2003: 315-16, no.
212-13.
b-) Magistrat (memur) ismi, Aro

32.

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Sark~th üçgen küpe. Üst kenarda kesik çizi~i.
Önceki gibi. Altta, [A]ATA. Kartal~n kanad~~ucunda, magistrat, AF[0].
373
AR drahmi; 5.84 gr.; 20 mm.; 3h.
Six 1885: 26, no. 34 (benzer); BMC Paphlagonia, 96, no. 8 (benzer);
Rec. gen., s. 200*, no. 21b (varyasyonlan), [Pl, XXIV, fig. 24]; BM IX:
LIII, 1447; Sear, no. 3693; Kele~~2003: 315, no. 211.
c-) Magistrat (memur) ismi, A

33.

Ön Yüz
Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Sarkli l~~ ~erit küpe. Sa~~alt kenarda derinkesik.
Önceki gibi. [AA]TA. Kartal~n kanad~~ucunda, magistrat, A.
358
AR drahmi; 6.12 gr.; 20 mm.; 9h.
?. Not. Barbarik tip.
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MEL~~H ARSLAN
Grup XVII: Magisrat ismi belirnemeyen barbarik tip (M.Ö. 370-365?)

34.

Ön Yüz

Arka yüz
Env. No.
A~r/Ölç/Yön
Ref.

Önceki gibi. Nympe Sinope ba~~~sola; sphendone enseden boyna inmekte, saçlar özensiz ve stilize, sivri burun alt~nda a~~z a~~nm~~, kulak
saç topuzu alt~nda yar~m ~ekilde ve kulak önünde kal~n bir saç buklesi
gösterilmi~tir. Boynun arkas~ndan ba~a do~ru kesik çizi~i.
Yuvarlak çukurluk (incus) içinde deniz kartah pençeleriyle kald~rd~~~~
Yunus ile sa~a uçuyor; kartal~n kanad~~alt~nda 5 veya 6 harften olu~mu~~
okunamayan memur ismi ve kent lejand~~ters (sa~dan sola) yaz~lm~~.
374
AR drahmi; 5.79 gr.; 20 mm.; 12h.
SNG BM IX: LII, 1445; Kele~~2003: 309, 192.
Not. Barbarik tip.
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