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Özet
Antik yaz›l› kaynaklar ve arkeolojik belgelerden edindi¤imiz bilgilere göre, Mastaura Menderes nehri
k›y›s›nda Nysa antik kenti yak›n›nda kurulmuﬂtur.
Nazilli ilçesine 3 km uzakl›kta Bozyurt ve Eyelli yaylalar› aras›nda kurulan kent, Efes’i Celenea’ya
ba¤layan yol üzerinde olup antik Menderes havzas›n›n para darbeden ticaret merkezlerinden biridir.
Bugün halk aras›nda ‘Mastavra Kalesi’ denilen mevkide bu kente ait yaz›t ve sikkeler bulunmuﬂtur.
Kentin sikke tipi bazen kutsad›¤› tanr›, tanr›ça ya da kahramanlar bazen de kentin yöresel zenginli¤ine
ve ekonomik kayna¤›na iﬂaret eden bir ürün olabiliyordu.
Anahtar Kelimeler: Mastaura-Mastavra Kalesi-Bozyurt Köyü-Eyelli Yaylas›.

Abstract
As we know from ancient literary sources and archaeological discoveries, the city of Mastaura was
located near ancient city of Nysa at the Meander.
Located three kilometers from Nazilli town between the Bozyurt and Eyelli plateaus, Mastaura is
situated on the road that connected Ephesos with Calaene. In ancient times it was one of the commercial
emporia in the Meander valley that minted its own coinage.
––––––––––––––––––––––––––––––
* Sikkeler, eskiça¤ tarihçisi için zengin bilgi kayna¤›d›r; fakat yorumlanmalar›na iliﬂkin kendine özgü
sorunlar nedeniyle onlar› kan›t olarak kullanmakta zorland›¤›m› da belirtmek isterim. Bu ba¤lamda söz
konusu yaz›da kaynaklara ulaﬂmakta zorland›¤›m için sadece bir tek nümismatik katalogundan
yararlan›lm›ﬂt›r. Amaç, sikkenin nitelik, biçim ve üslubunu tan›tmaktan daha ziyade sikkelere iliﬂkin
çal›ﬂman›n eskiça¤ tarihine nas›l yararl› olabilece¤ini göstermektir. E¤er nümismatlar tek bir sikke
katalogundan yola ç›k›larak yorumlanan kentin din tarihini yetersiz buluyorsa, bu eleﬂtiriyi
memnuniyetle karﬂ›lar›m.
** Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Üreten, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Eskiça¤ Tarihi Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi.
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Some monuments and coins were found in the region that is called ‘Mastavra Castle’ among public.
The coins of the city either depicted the sanctified local god, goddess or the heroes of the city or revealed
the local product which symbolized the regional wealth or economic sources of the city.
Key Words: Mastaura-Mastavra Castle-Bozyurt village-Eyelli plateau.

Antikça¤ toplumlar›n›n kaderci bir anlay›ﬂ ve inançla geliﬂtirmiﬂ olduklar› çok
tanr›l› (politeist) sistemin tanr›sal karakterlerinin Mastaura kenti dinsel yaﬂam›ndaki
konumlar›n› saptamak ve her bir tanr›n›n bu kentte benimsenmiﬂ kimli¤ini
de¤erlendirmek, “Bir Grup Sikkenin Iﬂ›¤›nda Mastaura Kenti Tanr› ve Kültleri” baﬂl›¤›
alt›nda sunulan bu çal›ﬂman›n temel amac› olmuﬂtur. Ayn› zamanda kent pantheonunu
oluﬂturan tanr›lar baz›nda yürütülen çal›ﬂmada do¤rudan ve kesin veriler sunan sikkeler
salt kaynak olarak kullan›lm›ﬂt›r. Böylece kentte tap›n›m› olan her bir tanr›n›n
sergiledi¤i karakter, o tanr› ile birlikte görüntülenen simgeler temel al›narak elverdi¤i
ölçüde de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
‹lkça¤ kenti Mastaura,1 Ayd›n ilinin Nazilli ilçesine 3 km uzakl›kta bulunan Bozyurt
ve Eyelli yaylalar› aras›na lokalize edilmektedir. Bozyurt Köyü s›n›rlar› içinde bulunan
antik kent, Augustus’un ça¤daﬂ› ünlü co¤rafyac› Strabon2 taraf›ndan Nysa’ya komﬂu bir
yere koyulmuﬂtur.
Gerçekten, Menderes Nehri k›y›s›nda Nysa antik kenti yak›nlar›nda yer alan
Mastaura, uygun iklim koﬂullar›, do¤al savunmas›, merkezi Menderes Vadisi’nin
konumu ve bereketli topraklar›yla antikça¤ Anadolu’sunun önemli kentlerinden biri
olmuﬂtur. Ancak, Bozyurt Köyü yak›nlar›nda Lydial›lar taraf›ndan kuruldu¤u san›lan
kentin tarihi hakk›nda ne yaz›k ki, elimizdeki kaynaklar fazla bilgi vermemektedir.
Bilinenler ise Mastaura’n›n Efes’i Celenea’ya ba¤layan ticaret güzergah›nda bulundu¤u
ve para basma ayr›cal›¤›n› elinde tutan önemli bir ticaret merkezi oldu¤udur. Bu görüﬂ,
‹.S. 1.yüzy›lda yaﬂayan Romal› tarihçi Plinius’un3 kent hakk›ndaki ‘Roma ‹mparatorluk
döneminde sikke darp edecek kadar güçlenmiﬂtir’ sözüyle destek bulmaktad›r.
––––––––––––––––––––––––––––––
1 Mastaura ad› ya Luwi dilinden ya da onun ‹.Ö. 1.biny›lda Lydia’daki ard›l› Lydia dilinden gelir. Ma-(s)staura ö¤elerinden türetilmiﬂtir, ‘Ana Tanr›çan›n koca akarsuyu’ demektir. Kasdedilen ilkça¤da kuzeyden
gelip Menderes’e kat›lan ve Khrysaoras ‘Alt›n K›l›çl›’ ad› verilen su kayna¤›d›r. bkz. Umar 2001, 262.
2 Strabon, Geographika XIV.1.47; kentin topografyas› hakk›nda ayr›ca bkz. Texier 2002, 112; Head 1901,
LXXIII; Taﬂl›kl›o¤lu 1963, 81, d.n.1; Sevin 2001, 112.
3

Plinius, Naturalis Historia V.120; Mastaura, Menderes vadisinin kuzey k›y›s›ndaki di¤er komﬂu kentlerTralleis ve Brioula- gibi Augustus ‹mparatorlu¤u s›ras›nda Roma prokonsülünün ikametgah› ve
conventus’unun (yarg› bölgesi) merkezi olan Ephesos Conventus’una dahil edilmiﬂtir. Ayr›ca Bizans
‹mparatorlu¤u s›ras›nda da episkoposluk olan Mastaura, ‹stanbul’un VI.Konsilinde Asya K›tas› içinde
söz edilmiﬂtir.

130

Hüseyin ÜRETEN

Yukar›da belirtildi¤i gibi, bilgi kaynaklar›m›z üzülünecek ölçüde k›t olmasayd›
Mastaura kenti hakk›nda belki de çok daha fazla ayr›nt› ö¤renebilirdik. Antikça¤
yazarlar›n›n pek söz etmedi¤i yaln›zca Strabon ve Plinius’un and›¤›, Menderes
Vadisi’nin kuzey k›y›s›nda yer alan ilk yerleﬂim yerlerinden olan bu küçük kentin tanr›
ve kültleri hakk›nda bilgi alaca¤›m›z belgeler yaln›zca nümismatik kaynaklard›r.4 Bu
nedenle sikkelerden yola ç›karak yapt›¤›m›z çal›ﬂmada Mastaura kentinde tap›n›m› olan
Demeter, Apollon, Hekate (?), Athena, Dionysos ve Leto’yu tan›mlayabiliyoruz.
Roma ‹mparatorlu¤u döneminde para basma ayr›cal›¤›n› elinde bulunduran
Mastaura’n›n imparatorluk sikkeleri iki gruba ayr›lmaktad›r: birinci seride imparatorlar›n portreleri yoktur,5 (Lev.XVII.res.1) ikincisinde ise vard›r.6 (Lev. XVII.res.2-7)
Ancak, ‹mparator portreleri bulunmayan sikkeler bütün sikke kütlesine oranla az say›da
olmakla birlikte önemli bir durum taﬂ›rlar. Özellikle üzerlerinde tanr› ve tanr›ça
betimlemeleri ile kent pantheonunun ortaya konulmas›nda oldukça önemlidir.
British Museum’da sergilenen ‹.S. 1. yüzy›la tarihlendirilen sikkelerin ilkinde
khitonien7 tanr›ça Demeter’i görürüz. Ön yüzünde MA ΣTAU REITWN
(MASTAUREITON = MASTAURA’LILARIN) lejand›yla birlikte Lydial› kahraman›n
tasvir edildi¤i sikkenin arka yüzünde uzun khitonlu, baﬂ› sa¤a dönük ve sol elinde baﬂak
tutarken sa¤ elini asaya dayam›ﬂ olarak tasvir edilen Demeter’e ∆HMH TRA lejand›
eﬂlik etmektedir.8
Demeter, Grek sikkeleri üzerinde betimlenen tanr›lar aras›nda önemli bir yere
sahiptir. Özellikle kült tap›n›m›n›n yayg›n oldu¤u tar›m›n önde gelen bölge ve
kentlerinde Tanr›ça Demeter’in onuruna tasvirlerine bolca yer verilmiﬂtir. Roma
döneminde say›lar›nda aniden art›ﬂ olan Demeter sikkelerine Anadolu co¤rafyas›n›n
birçok bölgesinde rastlamak mümkündür. Yukar›da belirtildi¤i gibi, Mastaura
––––––––––––––––––––––––––––––
4 Bugün halk aras›nda ‘Mastavra Kalesi’ denilen mevkide kente ait yaz›t ve sikkeler bulunmuﬂtur.
Buradan ç›kar›lan kente ait yaz›t olmas›na ra¤men, bunler kentin dinsel yaﬂam› hakk›nda fazla bilgi
verici nitelikte olmad›klar›ndan çal›ﬂmam›zda sikkelerden yola ç›k›lm›ﬂt›r. Kent harabeleri hakk›nda
bkz. Texier 2002, 112.
5 Head 1901, 156 no.1-4.
6

Head 1901, 157-160 no.5-19.

7

Kthon kelimesi do¤uran dünyaya karﬂ›l›k yer alt› dünyas›n› iﬂaret etmektedir. Khithonios; yer alt›
dünyas›yla iliﬂkili olan demektir. Ayn› sözcük o nitelikteki bir tanr› için isim olarak da kullan›labilir.
Sözcü¤ün bir tanr›ça için kullan›lan ﬂekli Khthonia’d›r. Daha fazla bilgi için bkz. Anabolu 1988, 121141.

8

Head 1901, 156 no.1.
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pantheonunda yer bulan tanr›çan›n tap›n›m›na tan›kl›k eden ‹mparatorluk dönemi
sikkesinde uzun khitonlu ve elinde baﬂak tutarken karﬂ›m›za ç›kan Demeter’in, bu sikke
üzerindeki kimli¤i konusunda her ne kadar kesin bir karara var›lamam›ﬂ olsa da, gerçek
anlamda bir bereket tanr›ças› görünümünde oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Nümismatik verilere dayanarak Mastaura’da tap›n›m› oldu¤u sonucuna vard›¤›m›z
di¤er bir tanr› da Apollon’dur. Tanr›n›n kent pantheonundaki varl›¤›na iﬂaret eden dört
sikke bulunmaktad›r.9 Bunlardan ilk iki tanesi üzerinde ‹mparator portrelerine
rastlanmayan ‹.S. 1. yüzy›la ait sikkelerdir. Her iki sikkenin de ön yüzünde Tanr›ça
Hekate (?) arka yüzünde ise ΣΩ ZΩN epithetiyle cepheden, baﬂ› sa¤a dönük resmedilen
Apollon, ç›plak, sa¤ elinde plectrum tutarken di¤er eliyle de yan›nda duran sütun
üzerindeki lir’e (kithara) dayanm›ﬂ ve sa¤ tarafta bildik objeleri olan yay ve sadakla
birlikte betimlenmiﬂtir.10 Benzer olan bu iki sikke aras›ndaki tek fark ise birinci sikkede
bulunan MAΣ TAU REITΩN lejand›n›n, ikinci sikkede MAΣTAV RITΩN ﬂeklinde
yaz›l› olmas›d›r (Lev.XVII.res.1).
Öyle görünüyor ki, ‹mparatorluk dönemine tarihlenen her iki sikke tasvirinde de
Apollon ayn› karakteri simgelemektedir. Sikkelerin arka yüzündeki Apollon’a ait ΣΩ
ZΩN (SOZON=Kurtar›c›) epitheti ayn› zamanda Zeus’un da epithetleri aras›nda yer
almaktad›r.11 Arkeolog Prof. Dr. Nuran ﬁahin’in de ifade etti¤i gibi hem Tanr› Zeus hem
de Tanr› Apollon ile özdeﬂleﬂtirilen bu epithet asl›nda yerli bir Anadolu tanr›s› olan
Tanr› Sozon’un ad›d›r. Sonuçta her iki sikkenin de tan›kl›¤›nda, Lydia ve Karia
bölgelerinde Sozon epithetiyle tap›n›lan Apollon’un Mastaura kentinde de tap›n›m
gördü¤ü ve bir Anadolu tanr›s› olan Sozon ile özdeﬂleﬂmiﬂ oldu¤u muhtemel
görünmektedir.
Apollon baﬂ›n›n sola dönük olarak resmedildi¤i di¤er sikkelerden üçüncüsü
Caracalla dönemine (‹.S. 211-217) tarihlenmektedir.12
Ön yüzünde ‹mparator Caracalla’n›n portresini taﬂ›yan sikkenin arka yüzünde MA
CTA YPEITW lejand›yla birlikte sola dönük olarak cepheden, ayakta ve ç›plak olarak
tasvir edilen Apollon, sa¤ elinde dal tutarken sol eliyle de yan›ndaki sütuna dayanm›ﬂt›r.
Tanr›n›n varl›¤›na iﬂaret eden dördüncü ve son sikke ise ‹mparator Maximus dönemine
––––––––––––––––––––––––––––––
9 Head 1901, 156 no.3-4; 158 no.11; 159 no.16.
10 Head 1901, 156 no.3-4.
11 Zeus’un epitheti hakk›nda bkz. ﬁahin 2001, 176-177.
12 Head 1901, 158 no.11.
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(‹.S. 238) aittir.13 Ön yüzünde Maximus’un portresini taﬂ›yan sikkenin arka yüzünde
t›pk› bir önceki sikkedeki duruﬂuyla aynen resmedilen Apollon, MACT AVREITWN
lejand›yla birlikte k›sa pelerinli ve sol elini sütunun üzerinde duran lir’e dayam›ﬂ olarak
resmedilmiﬂtir.
Demek ki, ‹mparatorluk dönemine ait iki sikkede, Apollon, ΣΩZΩN epithetiyle
birlikte avc›l›k yaﬂam›yla olan ilgisini kan›tlayan yay ve sadak gibi atribüleriyle de
betimlenmiﬂtir. Hellen tanr›s› Apollon’un yerel bir tanr›yla örtüﬂtü¤ünü düﬂündüren bu
betimlemeler onun Mastaura’da ‘Kurtar›c›’ s›fat›yla yabani hayat›n koruyucusu ve
kurtar›c›s› iﬂlevinde kabul gördü¤ü fikrini vermektedir. Di¤er iki sikkenin arka yüzünde
ise sola dönük, cepheden, ayakta ve ç›plak olarak tasvir edilen tanr›, sa¤ elinde dal
tutarken görülmektedir. Söz konusu sikkelerde epithetsiz olarak betimlenen Apollon
karﬂ›m›za bu kez bir do¤a tanr›s› iﬂleviyle ç›kmaktad›r.
‹mparatorluk dönemi sikkelerinde önemli yer tutan bir tanr› da Yunan pantheonunun
en gizemli tanr›çalar›ndan olan Hekate’dir. Yunan söylencesinde Zeus’un ya da bir
Titan’›n k›z› olarak görülen ve Olymposlu tanr›larla bir ba¤lant›s› bulunmayan Hekate,
dört sikkenin tan›kl›¤›nda hemen tüm sembolleriyle karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.14 Bu
sikkelerden ‹.S. 1.yüzy›la tarihlenen ‹mparator portrelerinin bulunmad›¤› arka yüzünde
Apollon Sozon’un resmedildi¤i iki sikkenin de ön yüzünde ayakta, sola dönük diademli
çelengiyle hilal ﬂeklinde noktalarla çevrelenmiﬂ olan kad›n figürünün Hekate (?) oldu¤u
düﬂünülmektedir. Ço¤u kez di¤er tanr›çalarla özellikle Artemis ve Demeter ile
özdeﬂletirilen Hekate, bu iki sikkenin de ön yüzünde uzun khiton ve peplos giymiﬂ, sa¤
elini phiale’ye uzat›rken sol eliyle de meﬂale tutarken betimlenmiﬂtir.15 (Lev. XVII. res.1)
‹mparatorluk dönemi Mastaura sikkelerini inceledi¤imizde Tiberius dönemine kadar
olan sikkelerin üzerinde imparator portrelerine rastlanmamaktad›r. Ancak, ‹.S.14-249
tarihlerinde darp edilen sikkelerin ön yüzlerini dönemin imparator tasvirleri süslerken
arka yüzlerinde ise kent pantheonunu renklendiren kutsal varl›klardan biri yer
almaktad›r.
‹.S. 54-68 y›llar›nda bas›lan sikke, kentteki Hekate kültüne tan›kl›k eden üçüncü
sikkedir.16 Söz konusu sikkenin ön yüzünde ‹mparator Nero’nun baﬂ› arka yüzünde ise
––––––––––––––––––––––––––––––
13 Head 1901, 159 no.16.
14 Head 1901, 156 no.3-4; 157 no.7; 159 no.18.
15 Head 1901, 156 no.3-4.
16 Head 1901, 157 no.7.
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Tanr›ça Hekate(?), MAΣ TAU REITΩ N lejand›yla birlikte sola dönük, ayakta, peplos
ve uzun khiton giymiﬂ, sa¤ elinde patera sol elinde ise meﬂale (?) tutarken betimlenmiﬂtir.
(Lev.XVII.res.2)
Tanr›çan›n Mastaura’daki varl›¤›na iﬂaret eden dördüncü ve son sikke ise ‹.S. 244-249
y›llar›na tarihlenmektedir.17 Ön yüzünde ‹mparator I.Philippus’un kar›s› Otacilia’n›n
büstünü taﬂ›yan bu sikkenin arka yüzünde tanr›çan›n çok tart›ﬂ›lan ‘Üç Biçimli Hekate’
figürü görülmektedir. Ayr›ca bu figürle birlikte tanr›çan›n bildik di¤er objeleri –iki
meﬂale, kamç› (k›rbaç), hançer (kama), anahtar- de yer almaktad›r. Ayn› sikkede Üç
Biçimli Hekate figürünün önünde sa¤ tarafta altar ve sol tarafta baﬂ›n› Hekate’ye do¤ru
kald›rm›ﬂ olarak betimlenen bir köpek tasviri de dikkat çekicidir. (Lev.XVII.res.6)
‹mparatorluk dönemine ait yukar›da belirtilen bu sikkenin arka yüzündeki Hekate
imaj› tanr›çan›n karakteri konusunda bize önemli ip uçlar› sunmaktad›r. Bilindi¤i gibi,
çifte meﬂaleyle k›rm›z› ve siyah figürlü seramik vazolarda resmedilen Hekate birlikte
tasvir edildi¤i objelerden yola ç›k›larak farkl› kimlikte tan›t›lm›ﬂt›r: Berlin Müzesi’nde
sergilenen bir siyah figür vazo üzerindeki tasviriyle ‘Ay Tanr›ças›’ olmas›ndan ziyade
‘Yer alt› Dünyas›’n› simgeleyen Hekate, ‹.Ö. 4.yüzy›la tarihlenen bir baﬂka vazo
sahnesinde de baﬂ›n›n çevresindeki ›ﬂ›nl› taçtan dolay› uzmanlarca tart›ﬂmas›z ‘Ay
Tanr›ças›’ kimli¤ini sunmaktad›r.18
Üç Biçimli Hekate tasviri de tanr›çan›n en çok tart›ﬂ›lan imajlar›ndan biridir. ﬁöyle
ki, Üç Biçimli Hekate betimlemeleriyle tanr›ça ay›n üç evresini –Yeniay-Yar›may ve
Dolunay- ya da do¤adaki üç alemi –Yeralt›-Yeryüzü ve Gökyüzü- temsil etmektedir.19
Ayr›ca, söz konusu sikkedeki di¤er objelerden anahtar da tanr›çan›n khitonien
kimli¤ini göstermesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. Tanr›çan›n bu atribütü olas›l›kla
onun Adonis’i Persophene’nin elinden kurtarmak için Hades’e inerken elinde taﬂ›d›¤›
anahtard›r.20 Bu tasvir yeralt› tanr›ças› olarak bilinen Hekate’nin ölülerin efendisi
oldu¤unu ve Hades’in anahtar›n› elinde taﬂ›d›¤› inanc›n› da desteklemesi aç›s›ndan
oldukça önemlidir.
––––––––––––––––––––––––––––––
17 Head 1901, 159 no.18.
18 Farnell 1896, 550-551.
19 Viyana’da bulunan Üç Biçimli Hekate’nin de baﬂ›ndaki kalathos ile elindeki elma objelerinden dolay›
‘Verimlilik Tanr›ças›’ oldu¤una ve do¤adaki tüm bitkilerin koruyucusu oldu¤una inan›lmaktad›r; bkz.
Farnell 1896, 555. Anlaﬂ›lan Tanr›ça, Üç Biçimli Hekate tasviriyle, kendisini tamamlayan farkl›
objelerden dolay› farkl› kimlikte karakterize edilmektedir.
20 Bkz. Anabolu 1989, 124.
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Hekate’nin khitonien kimli¤ini gösteren bir di¤er baﬂka obje de köpek’dir. Tanr›çan›n
özellikle kendisine kurban edilen köpe¤in yeralt› dünyas›n›n vazgeçilmez ö¤elerinden
oldu¤una ve hem cehennemi hem de mezarlar› bekledi¤ine inan›lmaktad›r.21 Bunlardan
baﬂka bazen k›srak ya da kurda benzetilen köpek d›ﬂ›nda bu sikke örne¤inde de oldu¤u
gibi hançer ve k›rbaç da tanr›çan›n di¤er atribüleri olarak kabul edilmektedir.
‹mparatorluk dönemi sikkelerinin ›ﬂ›¤›nda yukar›da çizilen görüntü sonucunda, öyle
görünüyor ki, Anadolu’da özellikle Hellenistik Ça¤’dan sonra geliﬂerek devam›n›
sa¤layan Hekate’nin Mastaura kentinde de khitonien kimli¤ini öne ç›kard›¤›n›
söyleyebiliriz.
Kent tap›n›m›na dahil edebilece¤imiz bir di¤er tanr› da Athena’d›r. Olymposlu
tanr›ça Mastaura tanr›lar› aras›ndaki yerini klasik tasviri olan mi¤ferli baﬂ›yla alm›ﬂt›r.
Yaln›zca bir sikkenin ayd›nlatt›¤› Athena, ‹.S. 222-235 y›llar›na tarihlenen bu sikkenin
arka yüzünde MACTAVR EITWN lejand›yla birlikte uzun khitonlu ve mi¤ferli, ayakta,
sola dönük, sa¤ elinde phiale tutarken sol kolunu da kalkan ve m›zra¤a dayam›ﬂ olarak
resmedilmiﬂtir. Sikkenin ön yüzünde ise dönemin imparatoru Severus Alexander’in
sa¤a dönük defne çelenkli büstü yer almaktad›r.22
Severuslar hanedanl›¤›n›n son üyesi olan ‹mparator Seveus Alexander döneminde
bas›lan bu sikkede savaﬂç› tanr›ça Athena, kalkan ve m›zra¤›n› sol kolunun deste¤i
olarak kullan›rken karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu durum, bar›ﬂ› göstermekte ve ﬂimdi
dinlenen ‘Zafer Getiren’ Athena’n›n kenti himayesi alt›na ald›¤›n› anlatmaktad›r.
Bunu ön yüzde resmedilen Severus’un büstündeki zafer iﬂareti olan defne çelengi de
belli etmektedir. Bilindi¤i gibi Roma ‹mparatoru Severus Alexander, ‹.S. 231 y›l›nda
annesiyle birlikte Do¤u (Parthia)’ya gitmiﬂtir. Parthia’da Arsakidler sülalesinin son
bulmas› üzerine prens Ardaﬂir, Pers krall›¤›n› yeniden kurmuﬂ ve bu olay sonucunda
oraya giden Severus, savaﬂta tam baﬂar› sa¤layamad›ysa da tehlikeyi geçici olarak
atlatm›ﬂt›r. Olas›l›kla söz konusu sikkedeki utkunun Pers seferiyle ilgili oldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r. Ayr›ca, Severus Alexander’›n öldürülmesiyle Severuslar hanedan› son
bulmuﬂtur. Bundan sonra Roma ‹mparatorlu¤u’nda her alanda –ekonomik, politik,
askeri- kriz sürüp gitmiﬂtir.23

––––––––––––––––––––––––––––––
21 Cook 1940, 408.
22 Head 1901, 158 no.13.
23 Roma ‹mparatorlu¤u’nun bu dönemi hakk›nda bkz. Baydur 1998, 69-71.
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‹mparatorluk dönemi sikkelerinde yer alan ve Mastaura tanr›lar› aras›nda
sayabilece¤imiz bir di¤er tanr› da Zeus ile Semele’nin o¤ullar› olan Tanr› Dionysos’tur.
‹mparator Gordianus Pius dönemine (‹.S. 238-244) tarihlenen bir sikke kentte bu
tanr›n›n tap›n›m› oldu¤unu göstermektedir.24 Ön yüzünde III.Gordianus’un sa¤a dönük,
defne çelenkli, z›rh ve paludamentum giyimli büstü bulunmaktad›r. Arka yüzünde
cepheden, ayakta, baﬂ› sola dönük, himationlu, üzüm salk›m› ve thyrsos tasvirli tanr›n›n
ayaklar› dibinde bir de panter görülmektedir (Lev.XVII.res.5).
Yukar›daki ifadelerden de anlaﬂ›laca¤› gibi, sikkeler üzerlerinde taﬂ›d›klar› yaz› ve
resimler dolay›s›yla kentin din tarihi, sosyal ve siyasal tarihi, sanat ve ekonomisi için
birinci elden kaynak türleri olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu görüﬂ, ‹mparatorluk
döneminde Mastaura kentinin darp etti¤i sikkelerin tan›kl›¤›nda bir kez daha destek
bulmaktad›r. Bu nedenle Gordianus Pius dönemine tarihlenen ve arka yüzünde Tanr›
Dionysos’un betimlendi¤i sikke çok önemlidir. Bir yandan Mastaura’n›n ekonomik
kaynaklar› aras›nda ba¤c›l›¤›n önemini vurgulayan bu örnek di¤er taraftan üzüm
suyunu bulup insanlara veren Dionysos’un taﬂ›d›¤› sembollerle tamamen do¤a tanr›s›
karakterinde betimlendi¤ine tan›kl›k etmektedir. Çünkü Do¤u kökenli panter, asma
yapraklar› sar›lm›ﬂ olan thyrsos do¤an›n yeniden uyan›ﬂ›n› ifade etti¤i gibi tanr›n›n da
bu olay›n müjdecisi oldu¤una iﬂaret etmektedir. Ayn› sikke arka yüzündeki magistratus
ismiyle de kentin siyasal tarihine tan›kl›k etmektedir. Tiberius ve Livia sikkesinde yal›n
halde verilen magistratus ismi III.Gordianus sikkesinde –Commodus’dan itibaren- επι
γρ[αµµατεως] ile birlikte EΠΙΓKΛΙΠΠO∆Α MIANOV (επι γρ. Κλ. Ιπποδαµιανου)
verilmiﬂtir.25
Leto kent tap›n›m›nda ad›n› sayabilece¤imiz son tanr›d›r. ‹mparatorluk dönemine ait
s›n›rl› say›da sikke basan Mastaura kenti dinsel yaﬂam›nda, tanr›çan›n tap›n›m›na
Philippus Junior dönemine (‹.S. 247-249) ait sikke tan›kl›k etmektedir. Bu sikkenin ön
yüzünde ‹mparator Philippus’un büstü, arka yüzünde ise MACTA Υ REITΩN lejand›
ile sola koﬂan ve iki çocu¤unu taﬂ›yan Leto, Python taraf›ndan kovalan›rken
betimlenmiﬂtir.26 (Lev.XVII.7)
Yunan söylencesinde, Artemis ile Apollon’un annesi Leto hakk›nda birçok efsane
vard›r. Bu efsanelerde anlat›lanlara göre; Leto, tanr›sal ikizlere hamile kald›¤› zaman
––––––––––––––––––––––––––––––
24 Head 1901, 159 no.17.
25 Head 1901, LXXIII-LXXIV.
26 Head 1901, 160, no.19.
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k›skanç Hera, yeryüzünün her köﬂe buca¤›n›, ona, çocuklar›n› dünyaya getirebilece¤i
bir bar›naktan menetmiﬂtir. Bunun üzerine de Leto hiç durup dinlenmeden oradan oraya
dolaﬂ›p durmuﬂtur. Nihayet, Zeus’un yard›m›yla güneﬂten korunan Leto, düﬂman›n›n
yeminine ve y›lan Python’un tehditlerine ra¤men çocuklar›n› dünyaya getirebilmiﬂtir.27
Sonuç olarak, Leto’nun Mastaura kentindeki kültüne ›ﬂ›k tutan bu sikke tasvirinin
Python’un da dahil oldu¤u yukar›da anlat›lan efsaneyle iliﬂkisi oldu¤u çok aç›kt›r.
Bilindi¤i gibi, Nümismatik terminolojisinde ‘tip’ olarak adland›r›lan sikke üzerindeki betimlemeler çok önemlidir. Çünkü, söz konusu resim bir yandan sikkeyi basan
kiﬂi, kent ya da devleti tan›mam›za yard›mc› olurken di¤er yandan kentin kutsal
tanr›s›n› ve kentin tarihinde varsa mitolojisinde yeri olan bir figürü ya da o kentin do¤al
zenginli¤ini gösteren yöresel bir ürünü temsil eder.28 Antikça¤ Anadolusu’nun önemli
kentlerinden olan Mastaura kenti de t›pk› Roma ‹mparatorlu¤u’nun egemenli¤i alt›nda
olup Roma Devleti’nin paras›n› kullanmak yerine kendi paralar›n› basmak hakk› ya da
ayr›cal›¤› Roma ‹mparatorlu¤u taraf›ndan kendilerine verilen di¤er kentler gibi
bast›klar› sikkelerin ön yüzüne Roma ‹mparatoru’nun portresi ile isim ve unvanlar›n›
koymuﬂlard›r.29 Arka yüzlerinde ise kentin daha ziyade halk›n ad› ile kendi tipleri yer
alm›ﬂt›r.
Devrin sikkelerinde kullan›lan yaz› ﬂekline gelince; Mastaura sikkeleri üzerindeki
yaz› Yunanca’d›r.30 Sikkeler üzerinde yaz›lan ﬂeyler aras›nda kent halk›n›n ismini
oluﬂturan MAΣTAUREITΩN (MASTAUREITON=MASTAURA’LILARIN) lejand›

––––––––––––––––––––––––––––––
27 Bkz. Grimal 1997, 442-443 (Leto), 706 (Python).
28 Bkz. Tekin 2005, 146-156.
29 Head 1901, 157-160; Mastaura sikkeleri üzerinde ‹mparator portrelerinin yer ald›¤› sikkelerin bas›m›
Tiberius döneminden itibaren baﬂlam›ﬂt›r. Örne¤in Nero dönemine ait bir sikkenin ön yüzünde
‹mparator Nero’nun baﬂ› sa¤a dönük olarak resmedilmiﬂ ve ‹mparator’un ismi ve unvan› -NERΩN
KAIΣAR- da yaz›lm›ﬂt›r; bkz. Head 1901, 157, no.7. Bilindi¤i gibi, Caesar ‹.Ö. 45 y›l›nda kazand›¤›
Munda Savaﬂ›’ndan sonra bu unvan› sürekli kullanma hakk› kazanm›ﬂ ve bunu varislerine de
verebilmiﬂtir. Nitekim Iulius-Cladiuslar sülalesinden (‹.Ö. 27-‹.S. 68) tüm imparatorlar isimlerinin
yan›na bu san› kullanm›ﬂlard›r. Sonuçta ‹mparator Nero’nun isminin yan›nda yer alan ‘Caesar’ ad› da
Diktatör Caesar’dan gelmektedir; bkz. Baydur 1998, 30vd.
30 Head 1901, LXXII-LXXIII; Tekin 2005, 149: O¤uz Tekin, popüler bir yaz›s›nda – “Akdeniz Dünyas›nda
Sikke”, Atlas 2005, 146-156 - ‹talya d›ﬂ›nda Roma ‹mparatorlu¤u’nun egemenli¤i alt›nda say›lar› beﬂ
yüze yak›n ﬂehir oldu¤unu ve ço¤unlu¤unun Yunanca konuﬂtu¤unu belirtmiﬂtir. Ayr›ca Roma
‹mparatorlu¤u taraf›ndan para basma ayr›cal›¤›na sahip olan ve ço¤u Anadolu topraklar›nda bulunan bu
kentlerin bast›klar› sikkeler üzerinde yer alan yaz› da Yunanca’d›r.

137

Bir Grup Sikkenin Iﬂ›¤›nda Mastaura Kenti Tanr› ve Kültleri

‹mparator portrelerinin bulunmad›¤› sikke grubunun ön yüzünde;31 ‹mparator
portrelerinin resmedildi¤i sikke grubunun ise arka yüzünde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.32
Bununla birlikte ön yüzlerini dönemin ‹mparator tasvirleri süslerken, tanr›
tasvirlerinin yer almad›¤›, arka yüzlerinde kimi zaman Lydial› bir kahraman33
(Lev.XVII.res.3) kimi zaman ana tanr›çalar›n atribütü olan cornucopiae34 ya da Neolitik
dönemden itibaren din kültüründe çeﬂitli amaçlarla kullan›lan hörgüçlü bo¤a35
betimlenmiﬂtir.
Aç›kça görülebilece¤i gibi, antikça¤ Mastaura kentindeki tanr›lar›n kültlerini
saptamak ve de¤erlendirmek amac›yla yap›lan çal›ﬂmada yukar›da kronolojik olarak
verilen nümismatik belgelerin verilerinde Demeter, Apollon, Hekate, Athena, Dionysos
ve Leto’nun kültlerini saptamak mümkün olmuﬂtur. Ayr›ca, kentteki her bir tanr›n›n
sergiledi¤i karakter de o tanr› ile birlikte görüntülenen simgeler temel al›narak elverdi¤i
ölçüde de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Yap›lan tüm incelemeler sonucunda kentte kültlerini saptad›¤›m›z tanr›lar›n
‹mparatorluk dönemi boyunca yerlerini korumuﬂ olduklar› da görülmüﬂtür. Ancak, kent
pantheonunu oluﬂturan bu tanr›lar›n ne yaz›k ki, tam olarak Hellenize olduklar›n› ya da
bütünüyle Do¤ulu olduklar›n› söylemek güçtür. Dionysos örne¤inde oldu¤u gibi, tanr›
hem üzüm salk›ml› thrysos’lu hem de panterle birlikte betimlenmiﬂtir. K›sacas› her iki
unsuru bir tanr›da görmek mümkündür.
Ayr›ca, kült çal›ﬂmalar›nda birinci dereceden kaynak sunan belgeler niteli¤indeki
sikkeler ›ﬂ›¤›nda yapt›¤›m›z bu çal›ﬂmada Mastaura kentindeki tanr›lar›n bu kentteki
iﬂlevleri de sikkeler üzerindeki simgelerle irdelendi¤inde hemen hemen tüm tanr›lar›n
‘Koruyucu ve Gözeten Tanr›’ iﬂlevleriyle etkin olduklar› sonucuna var›lm›ﬂt›r.
––––––––––––––––––––––––––––––
31 Head 1901, 156, no.1-4.
32 Head 1901, 157-160, no.5-19.
33 Head 1901, 158, no.10: Vespesian dönemine ait olan bu sikkenin ön yüzünde ‹mparator Vespasian’›n
defne çelenkli baﬂ› sa¤a dönük olarak resmedilmiﬂtir; arka yüzünde resmedilen figür (Lydial› kahraman)
ise k›sa khiton ve chlamys giymiﬂ olarak ayakta betimlenirken sa¤ elinde çift a¤›zl› balta tutarken sol
elini kalças›na dayam›ﬂt›r.
34 Head 1901, 157, no.7-8: Her iki sikke de ayn› döneme (‹.S. 54-68) aittir. Bu sikkelerin ön yüzünde
‹mparator Nero’nun portresi, arka yüzünde ise bolluk ve bereket temsil eden k›vr›lm›ﬂ bir boynuz içinde
çiçek ve meyvalar taﬂan bir cornucopiae betimlenmiﬂtir.Bilindi¤i gibi, sikkeler üzerinde s›kça rastlanan
bu dekoratif ö¤e ana tanr›çalar›n atribütüdür.
35 Head 1901, 158, no.12: Bo¤a önemli bir adak ve kurban hayvan› oldu¤u için Bat› din tarihinde yayg›n
olarak kullan›lan bir semboldür.
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KÜÇÜK NÜM‹SMAT‹K SÖZLÜK**
ASA: Bir hükümdara ait egemenlik simgesi. Üstün bir yetkiyi simgeleyen asa bir sopa ﬂeklinde olup,
k›ymetli taﬂlarla ve baz› sembollerle bezeli olur.
CHYLAMYSA: Geç Roma ve Erken Bizans döneminde yüksek memurlar›n giydikleri uzun ve genellikle
yünden yap›lan pelerin Chlamydatus’a benzer ama ondan daha k›sad›r.
DIADEM: Genellikle Roma ‹mparatorlar›n›n baﬂlar›na takt›klar› bir cins taç veya çelenge verilen isim.
Hellenistik dönemde krallar›n baﬂlar›na krall›k alameti olarak ba¤lad›klar› banta da diadem ad›
verilirdi. Bizans döneminde de kullan›lm›ﬂt›r.
HIMATION (Grek): Manto. Khiton’un üzerine giyilen kad›n ve erkek giysisi. Kal›n kumaﬂtan uzunca
yap›l›rd›.
KHITON: Bürümcük gibi ince kumaﬂtan yap›lan, vücut hatlar›n› belli eden kollu veya kolsuz olabilen Ionia
kad›n ve erkek giysisi. Genellikle Ionia Khitonu ketenden ve uzun kollu, Dor Khitonu yünden ve k›sa
kollu olur. Erkeklerinki biraz k›sa olmas›na karﬂ›n, kad›nlar›n giydikleri bazen topuklar›na de¤in iner.
KITHARA: Müzik aleti. Apollon’un atribütlerindendir.
LEJAND: Kelime anlam› okumak olan Latince ‘legere’ den gelir. Sikke üzerindeki yaz›lara bu ad verilir.
MAGISTRATUS: Yüksek dereceli memur.
PALUDAMENTUM (Roma): Komutanlar›n askeri üniformalar› üzerine giydikleri bir cins manto/pelerin.
K›rm›z› renkli bu mantoyu Cumhuriyet devrinde yüksek rütbeli kiﬂiler, daha sonra baﬂkomutan s›fat›n›
taﬂ›yan ‹mparatorlar giymiﬂlerdir.
PATERA (Roma): Kutsal günlerde ﬂarap içmeye veya libasyon yapmaya yarayan ayaks›z veya yok denecek
kadar küçük ayakl› kap. Bir cins tabak. Grekçe Phiale. Baz› tanr›çalar›n atribütlerindendir (Kybele
gibi).
PEPLOS: Yünden yap›lan, omuzlardan tutturulan, kolsuz, yan taraf› dikiﬂsiz kad›n elbisesi. Aç›k ve kapal›
olmak üzere iki cinsi vard›r. Genellikle belden bir kuﬂakla ba¤lan›r.
PHIALE (Grek): Piﬂmiﬂ toprak veya metalden yap›lma, törenlerde kullan›lan kap. Kulpsuz, ayaks›z ve
derinli¤i az olup, ortas› bombeli (hamam tas› gibi) iç k›sm› motifli olur. Patera benzeri.
PLECTRUM (PLEKTRON): M›zrap. Telli müzik aletlerini çalmak için kullan›lan nesne. Latince
‘plectrum’.
SADAK: Yay torbas›. Omuza as›lan, içine ok yay›n›n kondu¤u torba veya belli bir ﬂekli olan muhafaza. Ok
kab›na ise tirkeﬂ ad› verilir.
THYRSOS: Dionysos ve Bakkhalar’›n ayinlerde taﬂ›d›klar› özel sopalar. Tepesinde çam kozala¤› ve
etraf›nda asma dallar›, bazen sarmaﬂ›k yapraklar› bulunur.

––––––––––––––––––––––––––––––
** Ahmet Semih Tulay taraf›ndan haz›rlanan Genel Numizmatik Sözlü¤ü’nden yararlan›lm›ﬂt›r.
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MASTAURA ‹MPARATORLUK S‹KKELER‹*
(‹mparator baﬂlar› bulunmayan)
‹.S. 1.y.y.
Lev.XVII.res.1
Ön yüz: Tanr›ça Hekate(?); ayakta, uzun khiton ve peploslu, baﬂ› diademli, sa¤
elinde phiale, sol elinde meﬂale tutuyor.
Arka yüz: Apollon ΣΩZΩN; cepheden, ayakta ve ç›plak, sa¤ elinde plectrum
tutuyor. Yan›ndaki sütunun üzerinde duran lir’e (kithara) sol elini dayam›ﬂ; sol tarafta
yay ve ok k›l›f› durmaktad›r.
(‹mparator baﬂlar› bulunan sikkeler)
NERO: ‹.S. 54-68.
Lev. XVII.res.2
Ön yüz: NERΩN KAIΣAR lejand› ve Nero baﬂ›; sade.
Arka yüz: Tanr›ça Hekate (?); ayakta, uzun khiton ve peploslu, sa¤ elinde patera, sol
elinde meﬂale tutuyor.
VESPESIAN: ‹.S. 69-79
Lev.XVII.res.3
Ön yüz: Vespesian baﬂ›; sa¤a dönük, defne çelenkli.
Arka yüz: Lydial› kahraman, ayakta, k›sa khiton ve chlamys giyimli, sa¤ elinde çift
a¤›zl› balta tutarken sol kolunu kalças›na dayam›ﬂt›r.
MAXIMINUS: ‹.S. 235-238
Lev.XVII:res.4
Ön yüz: Maximinus büstü; defne çelenkli, z›rhl› ve paludamentumlu.
Arka yüz: MACT AVP EIT WN lejand› ve bir selvi a¤ac› önünde çelenkle süslenmiﬂ
yayan bir altar.
GORDIANUS PIUS: ‹.S. 238-244
Lev.XVII.res.5
Ön yüz: III.Gordianus büstü; defne çelenkli, z›rhl› ve paludamentumlu.
––––––––––––––––––––––––––––––
* Not: BMC : Catalogue of the Greek Coins of Lydia, London 1901’den al›narak çevirilmiﬂtir.
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Arka yüz: Dionysos; ayakta, cepheden ve baﬂ› sola dönük. Sa¤ elinde üzüm salk›m›
tutarken, sol kolunu sütuna dayam›ﬂ ve thyrsos bulunuyor. Ayaklar› dibinde panter var.
OTACILIA: ‹.S. 244-249
Lev.XVII.res.6
Ön yüz: Otacilia’n›n büstü; sa¤a dönük, arkada hilal var.
Arka yüz Hekate üçlüsü. Hekate bildik atribütleri; iki meﬂale, kamç› (k›rbaç), hançer
(kama), anahtar ve bilinmeyen bir obje. Tanr›çan›n önünde sa¤ tarafta yanan bir altar;
sol tarafta baﬂ›n› kald›rm›ﬂ bir köpek (vard›r).
PHILIPPUS JUNIOR: ‹.S. 247-249
Lev.XVII.res.7
Ön yüz: IOVΛ. ΦIΛΙΠΠOC . KAICAR lejand› ve Junior Philippus’un baﬂ›; z›rhl›
ve paludamentumlu.
Arka yüz: Leto, iki çocu¤uyla (Apollon ve Artemis) Python(?)’dan kaç›yor.
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