
 

 

PROGRAM VE DERS İÇERİKLERİ  
Eğitmen: Prof. Dr. Oğuz Tekin 

Ders saati: 1 hafta / 24 saat 

 
 GİRİŞ 

Sikkeden önceki alışveriş araçları; ilk sikke düşüncesi; sikkenin tanımı; sikke metali; sikke 

darbı; sikke darbında yetkili otorite; ağırlık sistemleri ve standartlar; kalıp ilişkileri; 

arkeolojik kazılarda ele geçen sikkeler; defineler veya toplu buluntular; ilgili kanun ve 

yönetmelikler; kamu müzeleri, koleksiyonerler; dünyada ve Türkiye’de numismatik 

çalışmaları ve yayınlar 

 

 LYDIA KRALLIĞI VE ANADOLU’DAKİ EN ERKEN SİKKELER 

Elektron madeni; Alyattes ve Kroisos Dönemi sikkeleri; Büyük Kolonizasyon ve sikkenin 

yayılımı; Batı Anadolu elektron sikkeleri; en erken yazılı sikkeler; Batı Anadolu Arkaik 

Dönem kent sikkeleri; pratik 

 

 PERS KRALLIĞI SİKKELERİ 

Metal; birimler ve tasvirler; kralların ve satrapların sikkeleri; Karia’nın yerel hükümdarları; 

Lykia’nın yerel hükümdarları; pratik 

 

 KLASİK ÇAĞ’DA ANADOLU KENT DEVLETLERİ VE SİKKELERİ 

Mysia; Troas; Ionia; Pamphylia; Batı Anadolu “ittifak sikkeleri”; pratik 

 

 BÜYÜK İSKENDER VE HELLENİSTİK ÇAĞ 

Metal; birimler ve tasvirler; Büyük İskender sikkelerinin genel özellikleri; Ptolemaios 

Krallığı sikkeleri; Seleukos Krallığı sikkeleri; Bergama Krallığı sikkeleri; Bithynia Krallığı 

sikkeleri; Kappadokia Krallığı sikkeleri; Pontos Krallığı sikkeleri; Armenia Krallığı 

sikkeleri; Kommagene Krallığı sikkeleri; Mysia; Ionia; Karia ve Pamphylia kentlerinin 

sikkeleri; özel sunum: Gryneion ve sikkeleri; sikkelerin satın alma değeri; pratik 

 

 ROMA SİKKELERİ 

Cumhuriyet Dönemi darphanesi ve sikkeleri (metal, ana birimler: as, denarius ve aureus, 

sikke tasvirleri, yazılar); örneklerle Roma imparatorlarının sikkeleri; imparatorluk 

darphaneleri; Geç Roma sikkelerinin özellikleri (darphane işaretleri, tasvirler, yazı, 

Diocletianus ve Büyük Constantinus); İmparatorluğun ikiye ayrılması (Büyük Theodosius, 

Arcadius ve Honorius sikkeleri) 

 

 ANADOLU’DAKİ ROMA KOLONİLERİ 

Tanım ve karakteristik özellikler; Sinope, Apamea; Alexandria Troas; Parium; Antiochia 

(pros Pisidiam); Comama; Cremna; Olbasa; Parlais; Iconium; Lystra; Ninica Claudiopolis; 

Mallus; Germa; pratik 

 

 ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ KENT SİKKELERİ 

Tanım ve karakteristik özellikler (sikke metali, birimler, tasvirler, yazı); yarı-otonom veya 

quasi-otonom sikkeler; birlik sikkeleri; neokoros sikkeleri; damnatio memoriae (anının 

lanetlenmesi); homonoia sikkeleri; festivallerle ilişkili tasvirler; örnek kent sikkeleri 

(Pamphylia) 



 

 BİZANS / DOĞU ROMA SİKKELERİ 

Bizans sikkelerinin genel özellikleri; Anastasius’un reformu; birimler; darphaneler; 

yüzyıllara göre Bizans sikkeleri; Latin İşgali; hyperpyron, basilikon ve stavraton 

dönemleri; pratik 

 

 ÖZEL SUNUM: ANTİK ÇAĞ’DA PAZARLAR VE ALIŞVERİŞ 

Bir pazar yerinde (agora) esnaf ile müşteri arasında gerçekleşen alışverişte kullanılan 

kamusal araçlar (sikkeler, teraziler, terazi ağırlıkları), pazar disiplini ve kontrol 

mekanizması 

 

 SİKKELERLE İLGİLİ İŞLEMLER 

Teşhis ve tarihlendirme; kayıt (envanter vs); teknik bilgiler (çap, ağırlık, kalıp yönü); 

temizlik; muhafaza (çekmece, kağıt zarf vb); fotoğraf çekimi; katalogların kullanımı; 

internet siteleri (coin archives, asia minor coins; wildwins vb) sahte – gerçek ayrımı; define 

veya toplu sikkelere uygulanacak işlemler. Antalya Müzesi sikke kabinesi ziyareti. 

 

 

 

 


