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osman aiTeqini 
TurqeTi, vanis universiteti

qarTuli monetebi erzrumis muzeumSi

statiaSi TurqeTis respublikis aRmosavleT anatoliis 

regionis erT-erTi mniSvnelovani qalaqis, arzrumis muzeumSi 

daculi qarTuli periodis 10 istoriuli monetis vizualur 

masalas ganvixilavT.

xsenebuli monetebi 2013 wels arzrumis muzeumis xelmZR-

vanelobis nebarTviT Cven mier iqna dafiqsirebuli da gamokv-

leuli. yvela moneta spilenZisaa, maTgan 7 karg mdgomareo-

baSia, xolo 3 _ dazianebuli saxiTaa moRweuli Cvenamde. 

monetebidan erT-erTi, qarTveli mefis, giorgi III-is Svilisa 

da dedofal rusudanis dedis, Tamar dedoflis (1184-1213) 

epoqas ganekuTvneba, 9 ki rusudan dedoflis (1222-1245) epo-

qas. monetebi muzeumma cal-calke Seisyida, amitom cnobili 

ar aris romeli moneta sad iyo napovni. maTi wona da zoma 

erTmaneTis msgavsia.

monetebze yuradRebas iqcevs is faqti, rom erT mxares 

warwera gamoyvanilia arabuli sulusis damwerlobiT, xolo 

meore mxares qarTuli asoebiT. moxseneba mniSvnelovania im 

faqtis gamoc, rom miuxedavad erzrumis muzeumSi Senaxuli 

qarTuli monetebis simcirisa, isini pirvelad ganixileba. 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van-TÜRKİYE

ERZURUM MÜZESİ’NDEKİ GÜRCÜ 
SİKKELERİNDEN ÖRNEKLER

Bu bildirimizde; Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Anadolu Bölge-
si’ndeki önemli şehirlerden biri olan Erzurum Müzesi’nin envanterinde bu-
lunan 10 adet Gürcü dönemine ait tarihi sikkenin görsel malzeme eşliğinde 
tanıtımı yapılacaktır.

Söz konusu sikkeler tarafımca 2013 yılında Erzurum Müze Müdürlü-
ğü’nden alınan izin çerçevesinde tespit edilerek incelenmiştir.Bu sikkelerin 
her biri bakırdan olup 7 tanesi iyi durumda 3 tanesi ise kısmen bozulmuş 
şekilde günümüze ulaşmıştır. Sikkelerden 1 tanesi Gürcü Kralı III. Gior-
gi’nın kızı ve Kraliçe Rusudan’ın annesi olan ünlü Gürcü Kraliçesi Tamara/
Tamar’a (1184-1213), 9 tanesi ise Gürcü Kraliçesi Rusudan’a (1223-1245) 
ait oldukları anlaşılmaktadır. Her bir sikke müzeye satın alma yolu ile ka-
zandırılmış olup tam olarak nerede bulunmuş oldukları bilinmemektedir. 
Ağırlıkları ve ebatları birbirine yakındır. 

Sikkelerde dikkat çeken en önemli verilerinden biri olarak bir yüze-
yinde Arapça harfl erden oluşan Sülüs yazısının olması diğer yüzeyinin ise 
Gürcü harfl erinden oluşmasıdır. Bu bildirimizi önemli kılan hususlardan 
birisi de ilk kez akademik seviyede Müzelerimizde az sayıda da olsa var 
olduğu anlaşılan Gürcü sikkelerinden söz edilmiş olmasıdır.

ErzurumMüzesiEnvanterindekiGürcü
Sikkeleri

İlk kez tarafımca 2013 yılında Müze Müdürlüğü’nün izinleri doğrultu-
sunda yapılan araştırmada Erzurum Müzesi (Fot.2)envanterine kayıtlı top-
lam 10 adet Gürcü sikkesi tespit edilmiş ve incelenmiştir (Foto.1). Buradaki 
sikkelerin tümü bakırdan olup Müzeye satın alma yolu ile kazandırılmıştır. 
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Tam olarak nerede bulundukları belli olmamakla birlikte Erzurum ve çevre 
illerine ait oldukları söylenebilir..43

43 Bu bildiri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP Başkanlığı’nın KONGRE-2015/118 (D7) Nolu 
Proje doğrultusunda olmak üzere 28-29 Mayıs 2015 tarihinde Gürcistan’ın başkenti Tifl is’te 
Gürcistan Patrikhanesi Aziz Andria Pirveltsodebuli Gürcü Üniversitesi Sosyal Bilimler 
ve Hukuk Fakültesi’nin Karveloloji Merkezi’nin Beşinci Uluslararası Bilimsel Konferansı 
olarak düzenlenen “ Türkiye Gürcüleri ve Lazları (Kartveller) - Tarih ve Perspektifl er” adlı 
konferansta sunulmuştur

*Müzede araştırma iznini veren Erzurum Müzesi Müdürlüğüne, Sikkelerin Arapça yazılarını 
okumama y ardımcı olan Prof..Dr..Abdulhamit TÜFEKÇİOĞLU’na, Sikkelerin Gürcü yazıları 
hakkında bilgi veren Müze uzmanı Maia PATARİDZE’ye, Araştırma sırasında bana eşlik eden 
oğlum Öğr.Gör.Y...Emre AYTEKİN’e katkılarından dolayı çok teşekkürler.
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DEĞERLENDİRMEve SONUÇ

 • Sikkelerin çapları 18-27 cm. arasında olmak üzere, 2 mm. kalınlıklara ve 3.60 
ile 6.10 gr. arasında ağırlıklara sahiptirler. Müze envanter defterine dönemi 
olarak ‘Gürcü Krallığı’ ibaresi konmuştur.

 • Sikkeler 1960’li yıllardan başlayarak farklı tarihlerde Müzeye satın alma 
yolu ile kazandırılmış olup 1.00 -10.00 TL. arasında ücret karşılığında satın 
alınmıştır.

 • 10 sikkeden sadece E.Nosu 150 olan sikke Kraliçe Tamara/Tamar’a (1184- 
1213) dönemi içinde 1200 tarihinde, diğer 9 sikke ise Kraliçe Rusudan (1223-
1245) dönemi içinde 1227 yılında imal edilmişlerdir.

 • Sikkelerin bir yüzünde Gürcüce, diğer yüzünde ise Sülüs yazı türünde Arapça 
yazıt yer almaktadır.

 • Sikkeler genel olarak iyi olmakla birlikte bazılarında yer yer bozulmalar ve 
yazılarda silinmeler mevcuttur.

 • Görüleceği üzere sikkelerin tarihi 12.yüzyıl sonu ile 13. yüzyılın ilk yarısına 
tekabül etmektedir. Bu dönem, Gürcistan’ın en parlak ve güçlü dönemini 
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içermektedir. Bunun peşi sıra Moğol saldırıları başlamış ve Gürcistan da bun-
dan olumsuz yönde etkilenmiştir.

 • Gürcistan’ın İslam medeniyetiyle tanışması 8.yüzyılda Abbasilerle başlayarak 
Selçuklu, Safevi, Beylikler ve Osmanlılarla devam etmiştir. Bu bize yörenin 
İslam kültür ve medeniyetine yabancı olmadığını göstermektedir.

 • Belki de burada söylenmesi gerekli en önemli husus; günümüzde bile ülkeler 
arası ticari ve kültürel işbirliklerinin gerçekleştirilmesinde zorlandığımız dikkate 
alındığında, sözü edilen çift dilli sikke yazıtlarından yola çıkarak Hıristiyan-
Müslüman ülkeler arasındaki kültürel ve ticari işbirlikleri dikkate değerdir. Bu 
çağda Anadolu topraklarında Selçuklu Müslüman Türk Devleti bulunmaktadır.

Erzurum Müzesi

Erzurum Müzesi’nde Çalışırken


