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İmparator Iulianus’un Boğa Betimli Sikkeleri
The Bull Coinage of Emperor Julian

Vildan CAN1

Özet
Flavius Claudius Iulianus İS. 361 yılının Kasım ayından itibaren tek başına Augustus olarak
hüküm sürmeye başlayınca kendine has bir sikke ikonografisi oluşturmuş ve uzun zaman
sikkeler üzerinde betimlenmeyen bir seri boğa betimli sikkesini alışıldık bir lejantla dolaşıma
sokmuştur. SECVRITAS REI PVB lejantı taşıyan bu sikkelerin üzerindeki betimle birlikte
içerebileceği mesaj uzmanlar tarafından tartışılmış ancak ortak bir düşünceye varılamamıştır.
Çalışmanın amacı, Iulianus’un bu boğa betimli sikkelerini incelemektir. Çalışmada,
Iulianus’un boğa betimli sikkeleri ilk olarak benzer lejant farklı tip başlığıyla incelenmiş
ardından boğanın neyi sembolize edebileceği konusunda yapılan yorumlar ele alınmış ve
değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Iulianus, boğa betimi, sikke, lejant
Abstract
When Flavius Claudius Julian started to rule as Augustus alone on November 361 AD, he
created a unique coin iconography and issued a series of bull-depicted coins which were not
depicted on coins for a long time. The message these coins may contain, bearing the legend
SECVRITAS REI PVB, was discussed by scholars but they could not reach consensus. The
purpose of this work to examine these bull-depicted coinage of Julian. For this purpose, these
coins were examined with a title similar legend and different type, and then what the bull
could symbolize were reviewed in line with the interpretations made.
Keywords: Julian, coin, bull-depiction, legend
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GİRİŞ
Flavius Claudius Iulianus 331 yılında Constantinopolis’te doğmuştur. 337 yılında
Constantinus’un ölümünün ardından çıkan bir dedikodu yüzünden tüm ailesi öldürülmüş ve babasının
ilk evliliğinden olan oğlu Gallus hasta, kendisi ise yaşı küçük olduğu için sağ bırakılmıştır2. Bu trajik
olaydan sonra iki kardeşin hayatı sürgünde geçmiştir. 342 yılında II. Constantius Iulianus ve Gallus’u
Cappadocia’daki Macellum Sarayı’na göndermiştir. Sürgünde geçirdiği altı yıl boyunca sıkı bir din
eğitimi almakla birlikte felsefeyle de tanışmış ve Constantius’un kendi ailesine yaptıklarını göz önüne
aldığında Hıristiyanların birbirlerine yaptıkları kötülükleri yırtıcı hayvanların birbirine yapmadıklarına
inanmıştır. Bu yüzden Constantius’tan nefret etmiş ve Hıristiyanlığa inanmamıştır3. Saraydaki sürgün
yaşamının ardından Gallus’un 351 yılında Caesarlığa yükselmesiyle ailesinin meşru nüfuzunu fırsat
olarak değerlendiren Iulianus eğitimine devam etmek için imparatordan izin istemiş ve imparator onun
bu ricasını kabul etmiştir. Neoplatonizm akımının temsilcilerini tanımak istediği için soluğu
Pergamon’da alan Iulianus Chrysanthius ve Eusebius’un derslerini takip etmiş ve bu iki sofistin
yanında Palton ve Aristoteles’i okumuştur. Ardından Maximus’un yanına Ephesos’a gitmiştir.
Ephesos’ta kaldığı süre boyunca kült törenlerine ve adaklara katılma fırsatı da yakalamıştır. Bu sırada
kilise çatışmalarının farkında olan ve Hıristiyanlığı kuru, felsefeden yoksun bulan Iulianus çocukken
bir Hıristiyan yüzünden başına gelen trajedi yüzünden Hıristiyanlıktan tamamen soğumuş ve aldığı
eğitimle birlikte paganizmi benimsemiştir. Ancak imparatordan çekindiği için bu inancını gizlemek
zorunda kalmış ve Hıristiyan gibi davranmıştır. Bu durum 361 yılının Aralık ayına kadar devam
etmiştir.
354 yılında Gallus’un öldürülmesiyle işler Iulianus için tersine dönmüş ve 355 yılında
kendisini filozof gibi gösteren uzun sakalı kesilmiş ve askeri pelerinini giymiştir. Caesar olarak görev
aldığı süre boyunca pagan inançlarından uzak kalan ve Hıristiyan askerlerinin arasında onlar gibi
yaşayan Iulianus’un bu dönemde basılan sikke tipleri Contantius’un sikke tipleriyle benzerlik
göstermektedir. Augustus olduğu 361 yılının Haziran ayından itibaren basılan sikkeler genel olarak
daha önceki dönemlerle benzerlik gösterse de elli yıllık temiz tıraşlı imparator portresi değişime
uğramış ve Iulianus’un sakallı portresi sikkelerin ön yüz tipinde yerini almıştır. Ayrıca imparatorun
kendisine ait olan bir ikonografi de ortaya çıkmıştır.
İmparator Iulianus İS. 362 yılında arka yüz tipi basıldığı dönemde dalga konusu olan ve
uzmanların farklı yorumlarda bulunduğu yeni bir seri sikkeyi dolaşıma sokmuştur. Roma, Trier ve
Alexandria darphaneleri dışında tüm darphanelerde basımı olan bu serinin ön yüzünde Iulianus’un inci
diademli, giyimli, zırhlı ve sakallı büstü yer almakta ve büstün etrafında D N F C P F AVG lejandı
2
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bulunmaktadır. Arka yüzde ise başı sağa bakan ayakta duran bir boğa betimlenmekte ve biri boğanın
başının üzerinde diğeri biraz daha arkada duran iki yıldız bulunmaktadır. Bu arka yüzün lejandı ise
SECVRITAS REI PVB(LICAE)’dır. Bu sikkelerin ortalama ağırlığı 8,25 gr. çapı ise 27-28 mm’dir.

Şekil 1 İnci diademli, zırhlı, sakallı Iulianus büstü, sağ; boğa, ayakta, yukarısında iki yıldız
(Ref. RIC VIII Cyzicus 128)

Basıldığı dönemde oldukça ünlü olan bu boğa betimli sikkeler hakkında Iulianus’un
kendisi dışında Socrates, Ephraem ve Sozomenos gibi kilise tarihçileri de yorumlarda
bulunmuşlardır. Iulianus, Misopogon adlı çalışmasında Antiochialıların bu paralarla dalga
geçtiklerinden bahsetmiş; ancak pasaj betimin neyi sembolize ettiğiyle ilgili herhangi bir kanıt
sunmamıştır 4 . Sikkeler üzerindeki boğa betimiyle ilgili yapılan modern çalışmalarda
uzamanlar boğayı Mithra boğası, Apis boğası, Iulianus’un astrolojik sembolü ya da
imparatorun temsili olarak çeşitli şekillerde yorumlamışlardır
Benzer Lejant Farklı Tip
Latince se (olmadan ya da olmaksızın) ve cura (endişe, tehlike) kelimelerinin
birleşiminden oluşan securitas kelimesi endişeden uzak, güvende olma, huzur gibi anlamlara
gelmektedir 5 . Kendi içerisinde çelişkileri olan ve dinle de ilişkilendirilen bir sözcüktür 6 .
Kamu ve siyasi güvenliğin kişileştirilmesi olan Securitas en çok devlete karşı bir tehdit
olduğunda başvurulan bir tanrıçaydı ve bir sütuna yaslanmış olarak tasvir edilirdi 7 .
Senaca’nın kavramı ilahi bir güçle ilişkilendirmesiyle ilk kez Nero, hüküm sürdüğü sırada,
4

Iulianus(Misopogon 355d): Bir zamanlar Tarentum vatandaşları Dionysus bayramında sarhoş olduklarında
Roma elçilerine hakaret ettiler ve bu yüzden bu tür şakaların cezasını Romalılara ödediler. Ama siz her
bakımdan Tarentum vatandaşlarından daha şanslısınız; çünkü kendinizi birkaç gün yerine bütün bir yıl zevke
veriyorsunuz, elçiler yerine kendi hükümdarınıza hakaret ediyorsunuz; çenesindeki kıllarla, madeni paralardaki
imgelerle bile.
5
Lewis ve Short, 1891, s. 1656.
6
Securitas kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Schrimm-Heins 1991; Arendz 2009.
7
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imparatorun kutsallığını vurgulayan SECVRITAS AVGVSTI lejandı taşıyan sikkeler
dolaşıma sokmuştur. Geleneksel olarak Securitas lejandı taşıyan sikkeler bu kavramın
kişileştirilmesiyle ilgilidir. Nero döneminden Constantinus dönemine kadar da devam
etmiştir. Genel olarak asa, cornucopia, palmiye dalı ve çelenk tutan, oturan veya ayakta duran
bir tanrıça olarak resmedilerek ilahlaştırılmıştır. Ayrıca sol dirseği bir sütunun üzerine
dayanmış, ayakta ve sağ elinde bir asa tutarken de betimlenmiştir. Bu tipe eşlik eden lejandlar
ise daha çok devletin iç ve dış güvenliğinin sağlandığına vurgu yapan SECVRITAS
ROMANI; SECVRITAS PVBLICA’dır.
Constantinus’un ölümünden sonra securitas lejandı taşıyan sikkeler basılmaya devam
etmiştir. İmparatorluğun güvenliğinin sağlandığına işaret eden bu lejand Constantius’dan
sonra kullanılmaya devam etse de Securitas kişileştirmesi artık sikkelerde yer almamıştır.
Iulianus bu lejandla boğa betimi kullanırken; Iovianus lejandı aralarında bir adak çelengi
bulunan Roma ve Constantinopolis’in kişileştirilmiş tipine ya da Chi-Rho amblemli bir
sancak taşıyan imparator tipine yerleştirmiştir. Valens ve Valentinianus (İS 364-375)
sikkelerinde ise Securitas lejandı bir elinde çelenk diğer elinde palmiye dalı tutan Victoria’nın
kişileştirmesine eşlik etmektedir.
Boğa Neyi Sembolize Ediyor?
Iulianus’un 362 yılından itibaren bastırdığı sikkelerdeki boğa betiminin neyi
sembolize ettiğiyle ilgili çeşitli yorumlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki Suriyeli Epraem’in
Hymn against Julian adlı çalışmasında yaptığı yorumdur. İmparatorun ölümünden kısa bir
süre sonra yazılan ilahiye göre iyilerle kötülerin evrensel bir hizalanması vardır ve buna göre
bir tarafta tanrıyla birlikte kilise ve melekler yer alırken; diğer tarafta şeytan Iulianus,
paganlar ve Yahudiler yer almaktadır 8 . Ephraem bu ilahisinde Iulianus’u diğer Hıristiyan
imparatorlarla karşılaştırmış ve iyi bir Hıristiyan imparatorun en önemli görevini insanlığa
çobanlık etmek ve vahşi hayvanları uzaklaştırmak olarak gördüğünden Iulianus’u sürüsünü
korumak yerine vahşi hayvanların tahribatına bırakmakla suçlamıştır9. Iulianus yönetimindeki
putperestlerin ve Yahudilerin Hıristiyan imparatorluğuna karşı ittifakta olduğunu savunan
Ephraem ilahisinde dört kıta ayırdığı boğa betimli sikkelerin bu ittifakla bağlantılı olduğunu
düşünmektedir 10 . Çünkü boğa Ephraem’e Mısır’daki esaretten kaçan İsraillilerin taptıkları
altın buzağıyı hatırlatmaktaydı. Ona göre Iulianus kiliseleri yerle bir eden bir boğaydı. Ayrıca
8

McVey 1989, s. 226.
Ephraem, 1. 1.
10
Ephraem 1. 16-19; Grifft 1987; s. 253.
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boğa imparatorun aklında ve kalbindeydi, paganizmi yeniden kurmak için kararlılığının bir
sembolüydü. Ephraem’in aktardığı gibi Iulianus ve Yahudilerin ilişkileri olumlu olsa da
paranın Yahudilerin özel çıkarları için basılmış olması pek mümkün değildir. İmparatorluk
sikkeleri imparatorun kendi propagandasıdır, zümrelerin değil. Bununla birlikte yazar paranın
dini bir mesaj ilettiğinden ve boğanın bir pagan boğası olduğundan çok emin; ancak Yahudi
buzağısı Greco-Roman putperestliğinden çok İbrani putperestliğini temsil etmektedir.
Socrates ve Sozomenos Antiochialıların imparatorun sakalıyla ve boğa betimli
sikkeleriyle dalga geçtiklerinden bahsetmişlerdir11. Socrates, Antiochialıların boğa betimini
imparatorun dünyayı perişan edişinin bir sembolü olarak gördüklerini belirtirken sunaklarda
boğa kurban eden imparatorun sikkelerinde boğa ve sunak betiminin yer alması için emir
verdiğinden söz etmiştir. Ancak hiçbir sikke sunağı tasvir etmez. Bu nedenle Sokrates’in
herhangi bir madeni parayı görmeden yalnızca Antiochialıların bu paralarla dalga
geçişlerinden ve Ammianus’un (XXV, 4. 17) sığırların aşırı kurban edilmesinden
bahsedişinden yola çıkarak paranın bir kurban sahnesini betimlediğini düşünmesi
muhtemeldir.
Ammianus’un aktardıklarından yola çıkılarak boğa betiminin en başta kabul edilen
yaygın açıklaması, boğanın Apis boğası olduğudur. Öncelikle Eckhel ve ardından birçok kişi
hiçbir yorum yapmadan sikke üzerindeki betimin Apis boğası olduğunu yazmışlarıdır 12 .
Ammianus 22. kitabının 14. bölümünde Iulianus’un Mısır valisinden bir mektup aldığından
ve mektupta yeni bir Apis boğasının bulunduğundan bahsetmiş ardından da bu boğanın ne
anlama geldiğini açıklamıştır. Ancak basılan sikkelerle ilgili herhangi bir bağlantıdan söz
etmemiştir. Ayrıca betim ikonografik olarak Apis boğasıyla uyuşmamaktadır. Gillard, Apis
boğasının genellikle boğanın boynuzları arasında bir disk ve önünde bir sunakla temsil
edildiğini ve daha çok Alexandria darphanesinde basıldığını yazmıştır13.

11

Socrates III.17; Sozomenos V. 19.
Eckhel 1798, s. 133; Babelon 1903, s. 148; Mattingly 1960, s. 240.
13
Gillard 1964, s. 139.
12
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Şekil 2 Başında defne çelengi bulunan Antoninus Pius, Arka yüzde Apis boğası (Ref. RPC IV.4, 13472)

Kent, 1954 yılında yayımladığı Notes on some forth century coin types adlı
çalışmasında Dio Chrysostom’u referans göstererek Iulianus’un boğa betimli sikkelerinin
aslında imparatoru temsil ettiğinden bahsetmiştir. Çünkü Dio eserinde iyi bir imparatorun
faaliyetlerini bir boğanın sürüsü için yaptıklarına benzetir. Dio Chrysostom ikinci söylevinde
büyük ölçüde Homeros’tan alıntılar yaparak gerçek bir kralın nasıl davranması gerektiğini ve
bir kralı tasvir etmek için Homeros’un özellikle boğayı kullandığını belirtmiştir. Benzer bir
ifade Himereus tarafından da kullanılmıştır 14 . Himereus, Iulianus için ‘yaşının gençleri
arasında ateşli bir boğa gibi öne çıkıyor… Homeros’taki Thetis’in oğlu olan genç adamı
taklit etmiş ve hem iyi söz söyleyen hem de eyleme geçen biri olmuştur’ ifadelerini
kullanmıştır. Kent, sikke üzerindeki betim ve lejandın uyumlu olduğundan ve böyle felsefi
sembolün Iulianus için kabul edilebilir bir propaganda olabileceğinden bahsederken
tebaasının bunu anlamadığını belirtmiştir15.
Apis boğası ve Kent’in görüşünü bir kenara bırakan Gillard, farklı bir teori ortaya
atmış ve imparatorun doğum tarihi olarak 332 yılının Mayıs ayını kabul ederek imparatorun
güneşin boğa burcunda olduğu sırada doğduğuna değinmiş ve boğayı imparatorun astrolojik
işareti olarak yorumlamıştır16. Boğanın üzerindeki iki yıldızın da burçlarla ilgili bir referans
olduğunu dile getiren Gillard boğanın boynuzları arasındaki yıldızın boğa takımyıldızından
Aldebran’ı; diğer yıldızın ise Pleiades’in tüm grubunu temsil ettiğini iddia etmiştir 17 .
Iulianus’un kesin doğum tarihi herhangi bir antik kaynakta net olarak yer almamaktadır18. Bir
başka yorumda ise boğa ve yıldızlar Mithra dininin sembolü içine yerleştirilmektedir.
Boğanın Mithra boğası olabileceğini savunan Vanderspoel boğanın üzerindeki iki yıldızı
14

Bidez 2004, s. 95-96
Kent 1954, s. 217.
16
Gillard 1964, s. 139.
17
Gillard 1964, s. 141.
18
Ayrıntılı bilgi için bkz. Gilliard 1971.
15
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Dioscuri ya da ikonografide meşale taşıyanlar olarak geçen Cautes ve Cautapates olarak
yorumlamaktadır19. Ancak burada da Iulianus sikkesinin arka yüz tipi ve geleneksel Mithra
boğa ikonografisi arasında herhangi bir paralellik bulunmamaktadır. Iulianus’un bu dine olan
bağlılığı da tartışmalıdır.

Şekil 3 Şua taçlı Gordion III Arka yüzde bir boğanın boğazını kesmeye hazırlanan Mithra
(Ref. RPC VII.2 ID 3400)

David Woods’un ortaya attığı teori boğanın bir güneş sembolü olduğu yönündedir ki
bunu da Iulianus’un Sol’a olan bağlılığına bağlamaktadır 20 . İS. 3. yüzyıl imparatoru
Gallienus’un hayvan betimli madeni paralarına değinerek, Gallienus’un bu serisinde Sol’un
kanatlı bir at ya da boğa ile temsil edildiğini belirtmiş ve paranın boğa olarak temsil edilen
Sol’u onurlandırdığından bahsetmiştir.

Şekil 4. Şua Taçlı Gallienus; Arka yüzde Sol'u temsil eden boğa (Ref. RIC V Gallienus 285)

Woods’a göre, yıldızların ilahi bir mevcudiyetten başka boğanın kendisiyle hiçbir
ilgisi yoktur ve sikkelerdeki mesaj Sol’un, Iulianus’un sahip olduklarını korudukları
yönündedir. İki yıldız Sol’un koruyucu varlığını simgelerken, boğa devleti temsil etmekte ve
Sol, Securitas rei publicae’yı garanti etmektedir.
19
20

Vanderspoel 1998, s. 116-117.
Woods 2000, s. 164-166.
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Sonuç
Antik dünyada sikkeler mevcut imparatorun tebaasına iletmek istediği mesajı
içererek bir nevi o günün yazılı basınını oluşturmaktaydı. Bu nedenle ikonografi ve mesaj
birbiriyle bağlantılı olmalıydı. Iulianus sikkelerine yapılan yorumlarda antik dönem
yazarlarına göre boğa betimi tamamen dini bir semboldür ve akıllara paganizmi getirmektedir.
Kilise tarihçilerine göre boğa, kiliseyi ve Hıristiyanlığı tahrip eden Iulianus’un temsilidir.
Kent’in ise Iulianus’u boğanın yerine koyması bir bakımdan Ephraem ile onu aynı kapıya
çıkarmaktadır. Farklı anlamlar yükleseler bile boğa Iulianus’un kendisidir. Dördüncü yüzyılda
astrolojiye verilen önem boğanın imparatorun burcunu temsil ettiği düşüncesini desteklese de
kesin doğum tarihinin bilinmemesi bu ihtimali düşürmektedir. Ayrıca dördüncü yüzyıl
Mitraizmin imparatorlukta yaygın bir inanç olsa da sikkeler arasında ikonografik bir bağlantı
mevcut değildir. Çünkü Mithra boğasında önemli olan boğanın öldürülüp kanının
akıtılmasıdır. Eğer Iulianus Mithra dinine bağlı bir imparator olarak kabul edilirse
imparatorun farklı bir ikonografi kullanması beklenirdi.
Securitas lejandı kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren farklı tiplerle birlikte
dinsel bir anlam taşımıştır. Iulianus’un da bu lejanda kullandığı betimle birlikte dini bir anlam
yüklemesi muhtemeldir. Ayrıca Hıristiyan dünyasının pagan imparatoru olarak Iulianus boğa
betimli sikkelerini tebaasına bir mesaj iletme doğrultusunda kullandıysa Senaca’nın kavramı
ilahi bir güçle ilişkilendirmesi felsefeyle yakından ilgilenen imparatorun da lejandla birlikte
ilahi güç olarak Sol’u kullanması akıllıcadır. İletilmek istenilen mesaj doğrultusunda betimin
Woods’un dediği gibi Sol’un ilahi mevcudiyetinin ve devletin onun korumasında olduğunun
izlenimini yaratması muhtemeldir. Ancak ortaya attığı yorumun kesinlikle güçlü yanları olsa
da mevcut kaynakların kesin yorum yapmak için yetersiz oluşu uzmanların kendilerini
herhangi bir yoruma kesinlikle bağlamamalarına neden olmaktadır ve bu da tartışmanın
devam edeceğini göstermektedir.
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KATALOG
Nero (İS 62-68)
Roma
Öy. NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P;
İmparatorun şua taçlı başı sağa
Ay. SECVRITAS AVGVSTI;
Tahtta oturan Secutitas, sağ, başını sağ eline yaslamış, sol elinde kısa bir asa tutuyor. Önünde
ışıklı ve çelenkli bir sunak bulunuyor.
Ref. RIC I, Nero 112
1. Dupondius, 28 mm., 12,86 gr.
Otho (İS 69)
Roma
Öy. IMP M OTHO CAESAR AVG TR P;
İmparatorun baş açık büstü sağa
Ay. SECVRITAS P R
Securitas ayakta sol, sağ el çelenk, sol el asa
Ref. RIC I, Otho 8
2. Denarius, 16,57 mm., 3,19 gr.
Constnatinus (İS 312-337)
Treveri (İS 319-320)
Öy. CONSTANTI-NVS P F AVG;
İmparatorun defne çelenkli başı sağa
Ay. SECVRITAS R-EIPVBLICAE
Securitas ayakta önde, sağ elini başına koymuş, sol koluyla sütuna dayanmış
Ref. RIC VII, Treveri 246
3. Solidus, 19 mm., 4,31 gr.
Hadrianus (İS 117-138)
Alexandria (İS 132-133)
Öy. ΑΥΤ ΚΑΙϹ ΤΡΑΙΑΝ - ΑΔΡΙΑΝΟϹ ϹƐΒ
İmparatorun defne çelenkli, giyimli, zırhlı büstü, sağa
Ay.
L ΙΖ
Apis boğası, boynuzlarının arasında güneş diski, ayakta sağa
Ref. RPC III, 5855
4. AE, 24 mm., 9,15 gr.
Hadrianus (İS 117-138)
Alexandria (İS 134-135)
Öy. ΑΥΤ ΚΑΙϹ ΤΡΑΙΑΝ - ΑΔΡΙΑΝΟϹ ϹƐΒ
İmparatorun defne çelenkli, giyimli, zırhlı büstü, sağa
Ay. L ƐΝΝƐΑΚ·Δ
Apis boğası, hayvanın böğründe hilal, boynuzlarının arasında hilal boynuzlarının arasında güneş
diski, ayakta sağa
Ref. RPC III, 5946
5. AE, 34 mm., 22,61 gr.
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Antoninus Pius (İS 138-161)
Nicaea
Öy. ΑVΤ ΚΑΙϹΑΡ ΑΝΤΩΝΙΝ[ΟϹ?]
İmparator, başı açık, sağa
Ay. ΝΕΙΚΑΙΕΩΝ
Uraeus başlıklı Apis boğası, boynuzlarının arasında güneş diski
Ref. RPC IV.1, 10001
6. AE, 19 mm., 4,38 gr.
Marcus Aurelius ( İS 161-180)
Alexandria (İS 175-176)
Öy. Μ ΑVΡΗΛΙΟϹ ΑΝΤωΝΙΝΟϹ ϹƐ
İmparatorun defne çelenkli başı, sağa
Ay. L ΙϚ
Apis boğası sağa, boynuzlarının arasında güneş diski, önünde sunak
Ref. RPC IV.4, 14703
7. AE, 24 mm., 9,44 gr.
Gordian III (İS 238-244)
Ephesus
Öy. ΑΥΤ Κ Μ ΑΝ ΓΟΡΔΙΑΝΟϹ
İmparatorun defne çelenkli, giyimli, zırhlı büstü sağa
Ay. ƐΦƐϹΙΩΝ Κ ΑΛƐ[ΞΑ]ΝΔΡƐΩΝ
Apis boğası sola
Ref. RPC VII.1, 418
8. AE, 22 mm., 5,22 gr.
Gordian III (İS 238-244)
Ephesus
Öy. ΑΥΤ Κ Μ ΑΝΤΩ ΓΟΡΔΙΑΝΟ[ [ΕΒ
İmparatorun defne çelenkli, giyimli, zırhlı büstü sağa
Ay. ƐΦƐϹΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛƐΖΑΝΔΡƐΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑ
Artemis, Ephesia, Serapis, Ephesuslu ve Alexandrialı Tyche’nin arasındaki bir kaidenin
üzerinde duruyorlar; iki Tyche’nin altında iki nehir tanrısı Nilus ve Caystrus yere uzanıyorlar.
Merkezde Apis boğası sağa.
Ref. RPC VII.1, 400A
9. AE, 48 mm., 54,3 gr.
Augustus (İÖ 27-14)
Pergamon (İÖ 19-18)
Öy. AVGVSTVS
İmparatorun taçsız başı sağa
Ay. ARMENIA CAPTA
Victoria sağa; boynuzlarından tuttuğu boğanın boğazını kesiyor.
(Sahne ikonografik olarak Mithra boğasının öldürülüşünü anımsatmaktadır.)
Ref. RIC I Augustus 514
10. AU., 20 mm., 7,83 gr.
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Gordian III (İS 238-244)
Tarsus (İS 238)
Öy. ΑΥΤ Κ Μ ΑΝΤΩΝΙΟϹ ΓΟΡΔΙΑΝΟϹ ϹƐΒ, Π Π
İmparatorun şua taçlı, giyimli, zırhlı büstü sağa
Ay. ΤΑΡϹΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛƐΩϹ, Α Μ Κ Γ Β
Boğanın üzerine çökmüş Mithra sol eliyle boğayı tutarken sağ elindeki hançerle boğayı
boğazından hançerliyor. Sağ bacağı boğanın ayaklarının dibinde, büktüğü sol bacağı ise boğanın
üzerinde.
Ref. RPC VII.2, (ID 3400)
11. AE, 35 mm., 21,73 gr.
Gallienus (İS 260-268)
Roma
Öy. GALLIENVS AVG
İmparatorun şua taçlı büstü sağa
Ay. SOLI CONS AVG;
Boğa ayakta, sağa
Ref. RIC V, Gallienus 285
12. Antoninianus 20,55 mm., 2,3 gr.
II. Iulianus (İS 361-363)
Heraclea (İS 362)
Öy. D N FL CL IVLI-ANVS P F AVG
İmparatorun inci diademli, giyimli, zırhlı büstü sağa
Ay. SECVRITAS REI PVB
Boğa ayakta, sağa, yukarıda iki yıldız
Ref. RIC VIII, Heraclea 102
13. AE1, 27 mm., 8,21 gr.
Iulianus II (İS 361-363)
Constantinopolis (İS 362)
Öy. D N FL CL IVLI-ANVS P F AVG
İmparatorun inci diademli, giyimli, zırhlı büstü sağa
Ay. SECVRITAS REI PVB
Boğa ayakta, sağa, yukarıda iki yıldız
Ref. RIC VIII, Constantinopolis 162
14. AE1, 28 mm., 8,26 gr.
Iulianus II (İS 361-363)
Thessalonica (İS 362)
Öy. D N FL CL IVLI-ANVS P F AVG
İmparatorun inci diademli, giyimli, zırhlı büstü sağa
Ay. SECVRITAS REI PVB
Boğa ayakta, sağa, yukarıda iki yıldız
Ref. RIC VIII, Thessalonica 226
15. AE1, 28 mm., 8,42 gr.
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