
PAZARIN
CAZİBESİ 
Tarih Boyunca  
Akdeniz Dünyasında 
Alışveriş

THE CHARM 
OF THE 
MARKET
Shopping in the 
Mediterranean World  
throughout History

Sergi Kataloğu |  Exhibition Catalog



PAZARIN CAZİBESİ
TARİH BOYUNCA AKDENİZ DÜNYASINDA ALIŞVERİŞ

THE CHARM OF THE MARKET 
SHOPPING IN THE MEDITERRANEAN WORLD THROUGHOUT HISTORY

Sergi Kataloğu |  Exhibition Catalog



Koordinasyon ve Düzelti | Coordination & Proofreading
Remziye Boyraz Seyhan

Çeviri | Translation
Michael D. Sheridan

Grafik Tasarım | Graphic Design
Işıl Ünal, Cem Kozar  – PATTU  

Eser Fotoğrafları |  Photos of the Objects 
Arif Yacı - Sikke ve Ağırlıklar / Coins and Weights 
Mustafa İncebacak - Terazi ve Kantarlar / Scales and Steelyards

Yayımcı Sertifika no. / Publisher Certificate no: 18318
ISBN 978-605-7685-00-1

©Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi (AKMED) 2019 
Koç University Suna & İnan Kıraç Research Center for 
Mediterranean Civilizations  (AKMED) 2019

Bu katalogda yayımlanan yazı ve görsellerin yayın hakkı saklıdır. 
AKMED'in ve küratörün yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla 
çoğaltılamaz, basılamaz, yayımlanamaz.

All rights reserved. No part of this catalog may be used or 
reproduced in any manner without written permision from  
the AKMED and curator. 

Renk Ayrımı ve Baskı | Colour Separation and Printing
A4 Ofset Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. 
Seyrantepe Mahallesi, Donanma Sok. No:16 D:1-2
34418 Kağıthane/İstanbul   T. (0212) 281 53 64
Sertifika no. / Certificate no:  12168

Bu katalog, 1 Aralık 2018 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 
Antalya'daki Koç Üniversitesi AKMED Suna & İnan Kıraç Kaleiçi 
Müzesi’nde açılan 'Pazarın Cazibesi: Tarih Boyunca Akdeniz 
Dünyasında Alışveriş' sergisi kapsamında yayımlanmıştır. 

This catalog is published on the occassion of the exhibition 'The 
Charm of the Market: Shopping in the Mediterranean World 
throughout History', held at Koç University AKMED Suna & İnan 
Kıraç Kaleiçi Museum in Antalya, on 1 December 2018 – 31 
December 2019.

Sergi Kataloğu | Exhibition Catalog

Oğuz Tekin

Sergi | Exhibition

Küratör | Curator  
Oğuz Tekin

Proje Asistanı | Project Assistant
Remziye Boyraz Seyhan

Sergi Tasarımı | Exhibition Design
Cem Kozar, Işıl Ünal - PATTU
Pelin Alkan, Ömercan Çakır

Çeviriler | Translations
Michael  D. Sheridan

Kurulum | Installation
Sergikur
Cevat Karamustafa

Baskı | Print
Avrupa Reklam
Daka
3T Reklam

Teşekkürler | Acknowledgements
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kültür Varlıkları ve  
Müzeler Genel Müdürlüğü
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi
İzak Eskinazi
Zeki Karaoğlu
Çetin Erdem
Altan Tokgöz
Özkan Arıkantürk
Bahadır Kalaycı
Gültekin Teoman
Emrullah Can
Arif  Yacı

PAZARIN CAZİBESİ 
TARİH BOYUNCA 
AKDENİZ DÜNYASINDA ALIŞVERİŞ

THE CHARM OF THE MARKET
SHOPPING IN THE MEDITERRANEAN WORLD  
THROUGHOUT HISTORY 



ÖNSÖZ
PREFACE

GİRİŞ  
INTRODUCTION

FİRAVUNLAR DÖNEMİ’NDE MISIR
EGYPT IN THE AGE OF THE PHARAOHS

MEZOPOTAMYA VE ANADOLU
MESOPOTAMIA AND ANATOLIA

LYDIA KRALLIĞI VE SİKKENİN İCADI
THE KINGDOM OF LYDIA AND THE INVENTION OF COINAGE

PERSLER VE SİKKELERİ
THE PERSIANS AND THEIR COINAGE

KLASİK VE HELLENİSTİK ÇAĞLAR
THE CLASSICAL AND HELLENISTIC AGES
 
ROMA İMPARATORLARININ EGEMENLİĞİNDE
UNDER THE ROMAN EMPIRE

BİZANS DÜNYASINDA PAZAR
THE MARKET IN THE BYZANTINE WORLD
 
OSMANLI DÜNYASINDA PAZAR
THE MARKET IN THE OTTOMAN WORLD

İÇİNDEKİLER | CONTENTS

6

 10

13

19

27

35

41

77

97

109



ÖNSÖZ  
 
2017 yılı sonlarında AKMED’de bir sergi açılması düşüncesi oluştuğunda, bunun 
için en uygun mekanın Kaleiçi Müzesi bünyesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi olacağı 
AKMED’de çalışan herkesin ortak fikriydi. Serginin konusunu da sikkeler ve tartı 
araç gereçleri üzerinden kurgulamak istedik. Böylece, diğer arkeolojik veya etnografik 
değeri olan eserlere nazaran küçük ve taşınabilir olan bu eserlerin sergi mekanına 
getirilmelerinde bir zorluk yaşanmayacağı gibi, sergilenmeleri de nispeten kolay olacaktı. 
Öncelikle, sergilenmesine karar verilen sikkeler, terazi ağırlıkları, teraziler ve kantarlar 
gibi materyalin sağlanmasına yönelik bir çalışma başlatıldı. Sergilenecek eserlerin 
pazarlar ve alışveriş gibi sosyal, kültürel ve ekonomik ortamının içinde verilmesine özen 
gösterildi; materyal, ancak, bağlamından kopartılmadan sergilendiğinde bir anlam ifade 
edecekti. Kilise, yapılan bir düzenlemeyle çok hoş bir sergi mekanına dönüştürüldü. Sergi 
mekanının tarihi ve otantik atmosferi, sergiyi daha da öne çıkardı, cazip hale getirdi!

Bu vesileyle, serginin açılabilmesi için her türlü kolaylığı gösteren Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkililerine; sahip oldukları 
eserlerin geçici bir süre sergilenmelerine izin veren Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve 
Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol’a; koleksiyonerler İzak Eskinazi, Zeki Karaoğlu, 
Çetin Erdem, Altan Tokgöz, Özkan Arıkantürk ve Bahadır Kalaycı’ya; koordinasyon 
aşamasında destek olan Gültekin Teoman’a; tüm sikke ve ağırlıkların fotoğraflarını çeken  
Arif Yacı’ya, terazi ve kantar gibi bazı eserlerin fotoğraflarını çeken Mustafa İncebacak’a; 
diğer görsel materyalin tespitindeki katkılarından dolayı Emrullah Can’a ve Türkçe metni 
İngilizceye çeviren Michael Sheridan’a en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Serginin 
tasarımı ve kataloğu ise Pattu Mimarlık tarafından yapıldı; bu vesileyle Cem Kozar ve 
Işıl Ünal’a teşekkürü borç bilirim. Gerek sergi hazırlığı aşamasında, gerekse elinizdeki 
kataloğun hazırlanmasında ve sonuçlandırılmasında azami titizliği gösteren Remziye 
Boyraz Seyhan’a müteşekkir olduğumu ifade etmeliyim. Kuşkusuz böyle bir serginin 
zamanında açılabilmesinde ve eksiklerinin giderilmesinde AKMED ekibini her zaman 
yanımda buldum; birlikte yapabilmenin mutluluğunu her biriyle ayrı ayrı paylaşmak ve 
onlara da en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.
 
Son söz olarak, elinizdeki kataloğun basımına maddi destek sağlayan Vehbi Koç Vakfı'na, 
Genel Müdür Erdal Yıldırım'ın şahsında teşekkür ederim. 

Oğuz Tekin

PREFACE 
 
Toward the end of the year 2017, when the idea to hold an exhibition at AKMED first came up, 
everyone working at the center agreed that the most appropriate place to host such an event 
would be the Church of Hagios Georgios, located within the Kaleiçi Museum. We wanted the 
exhibition’s focus to be on coins as well as scales and similar weighing instruments. This way, 
not only would it be less difficult to bring such small, portable works to the exhibition space 
(as compared with other objects of archaeological and ethnographic value), but it would also 
be relatively easy to display such works. As the first step, we began the work of procuring the 
coins, scale weights, scales, steelyard balances, and other material that had been chosen to be 
displayed in the exhibition. Special care was taken to display the selected works in line with 
the social, cultural, and economic environment of marketplaces and shopping, because the 
exhibition would only be meaningful if the materials on display were placed into their proper 
context. In the end, with the appropriate arrangements implemented, the church became a 
lovely exhibition space, its authentic historical atmosphere bringing the exhibition to the fore 
and providing it with a special charm.

I would like to express my deepest gratitude to the officials of the Ministry of Culture and 
Tourism’s General Directorate for Cultural Heritage and Museums, who greatly eased the 
process of opening the exhibition; to Özalp Birol, Director of Culture and Arts at the Suna 
and İnan Kıraç Foundation, who granted permission for the works in their collection to be 
temporarily displayed at the exhibition; to the collectors İzak Eskinazi, Zeki Karaoğlu, Çetin 
Erdem, Altan Tokgöz, Özkan Arıkantürk, and Bahadır Kalaycı; to Gültekin Teoman, who 
lent support during the coordination phase; to Arif Yacı, who photographed all the coins and 
weights; to Mustafa İncebacak, who took additional photographs of some works, such as 
scales and balances; to Emrullah Can for his contributions in the area of certain other visual 
materials; and to Michael D. Sheridan for translating the Turkish texts into English. The design 
and catalog of the exhibition were carried out by Pattu Architecture, and for this I owe thanks 
to Cem Kozar and Işıl Ünal. I also would like to express my gratitude toward Remziye Boyraz 
Seyhan for the great care she took during both the preparations for the exhibition and the 
preparation and completion of this catalog. And of course, the entire AKMED team was always 
right beside me in the process of getting the exhibition open on time and in eliminating any 
and all shortcomings, and so I sincerely thank each and every one of them, with whom it is a 
great joy and pleasure to be able to work. 
 
Finally, as a last word, I would like to thank the Vehbi Koç Foundation and its President Mr. 
Erdal Yıldırım for providing the financial support for the publication of this catalog.

Oğuz Tekin



©Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin



INTRODUCTION

Shopping in a fast, easy, and secure manner was only made possible by 
the emergence of spaces devoted to shopping. Historically, such spaces 
have been called bazaars, marketplaces, or just markets. Although we 
have little information regarding bazaars or marketplaces in the ancient 
Near Eastern civilizations of Mesopotamia and Egypt, it can be assumed 
that they were set up in the most suitable open spaces found in these 
civilizations’ cities. Beginning in the Classical Age and continuing on 
through Hellenistic, Roman, Byzantine, and Ottoman times, shopping was 
done in spaces built according to a specific plan and was conducted in 
line with a particular disciplinary system.

The ancient Greeks called the marketplace the agora, while to the 
ancient Romans it was the forum. In the simplest terms, the agora was 
a square, open, covered space surrounded by columned galleries lined 
with shops. The shops in agoras and forums were stalls with counters 
in the front and the goods for sale inside in the back. The vendor 
would stand just behind the counter, and if the product desired by the 
customer required weighing, he would weigh the product on a scale 
before handing it over. In ancient Greek and Roman culture, which 
spread throughout the Aegean and Mediterranean world, it was mainly 
men, slaves, and elderly women who would go to the agora or forum; 
young women could only go to the marketplace in the company of their 
husbands. During the Byzantine era, marketplaces and shops remained 
largely the same as in earlier periods; marketplaces were quite crowded 
and bustling. Ottoman marketplaces were influenced by Byzantine 
ones, though they developed certain variations in some aspects. Yet 
throughout history, one thing that never changed was the attempt to 
weigh or measure goods justly and accurately. This is why there were 
always market officials whose job was to carry out strict inspections and 
fine or punish any who violated the rules or laws.

This exhibition catalog will take you on a short journey through the 
history of markets, the most alluring and lively places in the cities 
of the past…

GİRİŞ   
 
Alışverişin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, bu iş için 
tahsis edilen alanların ya da mekanların ortaya çıkmasıyla mümkün 
olabilmiştir. Bu tür alanlar pazar ya da çarşı olarak adlandırılmaktadır. 
Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarını kapsayan Yakın Doğu’da pazarlar 
ve çarşılar gibi alışveriş mekanları hakkında fazla bir bilgimiz olmasa 
da pazarların şehirlerin en uygun açık alanlarında kurulduğu tahmin 
edilebilir. Klasik Çağ’dan başlayarak Hellenistik, Roma, Bizans ve 
Osmanlı toplumlarında ise belirli bir planda inşa edilen mekanlarda 
yapılan alışveriş, belli bir disiplin ve kurallar silsilesi çerçevesinde 
gerçekleşmekteydi. 

Pazar yeri; Eski Yunanlarca agora, Romalılarca forum olarak 
adlandırılıyordu. En basit tanımlamayla agora, sütunlu galeri ve 
dükkân dizileriyle çevrili üstü açık kare bir mekandır. Agora’da yer alan 
dükkânların ön tarafında bir tezgâh ve içinde de satılacak mallar yer 
alırdı. Satıcı tezgâhın hemen gerisinde durur, müşterinin istediği malı 
-tartılması gerekiyorsa- terazi veya kantarla tartarak verirdi. Ege ve 
Akdeniz dünyasına yayılmış bulunan Eski Yunan ve Roma toplumlarında 
agoraya daha ziyade erkekler, köleler veya yaşlı kadınlar giderdi; genç 
kadınlar ancak eşleriyle birlikte agoraya gidebilirdi. Bizans Dönemi'nde 
pazar yerleri ve dükkânlarda fazla bir değişiklik görülmez; bu dönemde 
pazar yerleri bir hayli kalabalık ve hareketliydi. Bizans’tan etkilenen 
Osmanlı pazarları bazı noktalarda farklı gelişim göstermiştir. Fakat tarih 
boyunca pazarlarda değişmeyen şey, malları tartma veya ölçme işinin 
doğru ve adil yapılmasıydı. Bu nedenle her dönem pazar görevlileri sıkı 
denetimler uygulamış ve buna uymayanları cezalandırmışlardır. 

Bu sergi kataloğu sizleri şehirlerin en cazip, en canlı merkezleri olan 
pazarların geçmişine kısa bir yolculuğa çıkarıyor…
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Ölüler Kitabı’ndan bir sahne, MÖ 2. binyıl  
A scene from the Book of the Dead, 2nd millennium BCE

Ölüler Kitabı’ndan bir sahne, MÖ 2. binyıl  
A scene from the Book of the Dead, 2nd millennium BCE

Mısır’da Eski Krallık Dönemi’ne (MÖ 3. binyıl) tarihlenen 
Sakkara ve Abusir’de yer alan mastaba tarzındaki 
mezarların duvarlarında pazar yeri olduğu düşünülen 
sahneler resmedilmiştir. Bu sahnelerde ekmek, sebze, 
balık, kümes hayvanları ve et gibi her türlü ürünün 
alınıp satıldığını görüyoruz. Resimler bize, balıkçılar, 
bakkallar, hakkaklar ve kumaşçıların varlığına dair 
ipuçları vermektedir; kadınlar sadece alıcı değil aynı 
zamanda satıcı olarak da resmedilmiştir.

Mal tartmada kullanılan terazilerin en erken örneklerine 
Mısır uygarlığında rastlamaktayız. Terazi ağırlıkları 
arasında ise hayvan formunda olanlar ile üzeri kazıma 
yazılı taş ağırlıklar önemli yer tutar. Orta Krallık 

Dönemi’nde altın standart yak. 13 g, bakır standart
yak. 27 g idi. Mısır ağırlık sistemindeki en belirgin diğer 
standartlar ya da birimler kedet (yak. 9 g), deben (yak. 90 
g), sep (yak. 900 g), peyem (yak. 8 g) ve beka’dır (yak. 12-13 g).

Ancak, Mısırlılar terazide sadece mal tartmıyorlardı; 
insanların “günahları” da terazide tartılıyordu. Nitekim, 
ölüm ve cenazeye ilişkin resimli kayıtlardan oluşan 
Ölüler Kitabı’nda teraziler sık resmedilmiştir. Mısır 
uygarlığında terazinin ve ölçünün efendisi Thoth, 
doğruluk ve adalet tanrıçası ise Ma’at idi. Terazinin bir 
kefesine ölünün yüreği, diğer kefesine Ma’at’ın devekuşu 
tüyü konurdu; yürek vicdanı, tüy ise adaleti sembolize 
ederdi. Terazi dengede kalırsa veya yürek tüyden daha 

In Egypt, there are paintings on the walls of the mastaba 
tombs in Saqqara and Abusir that are thought to depict 
marketplaces. These paintings, dating to the time of the 
Old Kingdom (3rd millennium BCE), show the buying and 
selling of all kinds of goods, including bread, vegetables, 
fish, fowl, and meat. They also give us certain important 
clues about fishmongers, grocers, engravers, and drapers 
–including the fact that, as seen in the paintings, women 
were not only customers but also vendors.

The earliest examples of weighing scales come from ancient 
Egypt. Among the weights thus far discovered, pride of 
place is held by those carved in the form of animals and 
by stone balance weights featuring inscriptions. The gold 

standard was about 13 g while the copper standard was 
about 27 g during the Middle Kingdom period. The other 
standard units of weight used in ancient Egypt were the 
kedet/kite (ca. 9 g), the deben (ca. 90 g), the sep (ca. 900 g), 
the peyem (ca. 8 g), and the beqa (ca. 12–13 g).

But it wasn’t just goods that the Egyptians weighed on 
their scales: they also weighed people’s “sins.” And so 
the images in the Book of the Dead relating to death and 
funerary ceremony feature many depictions of scales. 
In ancient Egypt, Thoth was the lord of scales and 
measurement, while Ma’at was the goddess of truth and 
justice. It was believed that the heart of the deceased would 
be placed on one pan of the scales, with Ma’at’s ostrich 

FİRAVUNLAR DÖNEMİ’NDE MISIR / EGYPT IN THE AGE OF THE PHARAOHS FİRAVUNLAR DÖNEMİ’NDE MISIR / EGYPT IN THE AGE OF THE PHARAOHS
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hafifse, yüreğin günahsız ve kötülüklerden arınmış 
olduğuna inanılırdı. Ağır gelen yürek, günahın fazla 
olduğuna işaret eder ve orada hazır bulunan Ammit 
canavarı tarafından yenirdi.

Mısır ağırlık sistemindeki en belirgin standartlar
The standard units of weight used in ancient Egypt 

Kedet (9 g)
Deben (90 g)
Sep (900 g)
Peyem (8 g) 
Beka (12-13 g)
 

Sakkara’dan duvar resmi, MÖ 3. binyıl  
A wall painting from Saqqara, 3rd millennium BCE

 

feather being set on the other pan; the heart symbolized the 
deceased’s conscience, while the feather symbolized justice. 
If the scale remained in balance or if the heart weighed less 
than the feather, then it was thought that the heart was 
free of sin and evil. But if the heart proved heavier than the 
feather, it indicated an excess of sin, and so the heart would 
be devoured by the awaiting monster Ammit.

10 Deben

1 Sep

10 Kedet

1 Deben  

FİRAVUNLAR DÖNEMİ’NDE MISIR / EGYPT IN THE AGE OF THE PHARAOHS FİRAVUNLAR DÖNEMİ’NDE MISIR / EGYPT IN THE AGE OF THE PHARAOHS
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Geç Hitit 
kabartması,  
MÖ 8. yy. 
Late Hittite relief, 
8th c. BCE  
©Musée du Louvre

Rassam Obeliski, Geç Asur, MÖ 9. yy. 
The Rassam Obelisk, Late Assyrian, 9th c. BCE 
©British Museum

MÖ 2. binyıla rastlayan Orta Tunç Çağı’na “Asur Ticaret 
Kolonileri” damgasını vurmuştur. Her ne kadar Hititlere 
ait pazar ya da alışveriş sahneleri günümüze ulaşmasa 
da Kayseri yakınındaki Kültepe (Kaniş Karumu) 
kazısında bulunan çivi yazılı kil tabletler dönemin 
ticaretine ilişkin önemli veriler sunar. Tabletler; Anadolu 
ve Asur arasında gerçekleşen ticaretin varlığına ve 
tüccarların güzergâhları üzerindeki karum denen 
büyük pazar yerlerinde ve vabartum denen küçük pazar 
yerlerinde gümüş, bakır, demir, kalay gibi madenler 
ile kumaş, değerli taşlar, baharat gibi çeşitli malların 
ticaretini yaptıklarına işaret eder. Nitekim, Troia, 
Küllüoba ve Bozüyük gibi bazı Tunç Çağı yerleşmeleriyle 
Kültepe-Kaniş, Boğazköy-Hattuşa ve 

The Middle Bronze Age, corresponding to the 2nd 
millennium BCE, has been called the “Assyrian Trade 
Colonies Period.” While scenes depicting Hittite 
marketplaces or shopping may not have survived to the 
present, clay cuneiform tablets unearthed in excavations 
at Kültepe (Kaneš) near Kayseri provide important data 
concerning trade in this period. The tablets reveal that the 
karums (large markets) and vabartums (small marketplaces)
situated on trade routes between Anatolia and Assyria 
dealt in metals like silver, copper, iron, and tin, as well as 
in cloth, precious stones, spices, and other assorted goods. 
Excavations at such Bronze Age settlements as Troy, 
Küllüoba, and Bozüyük, as well as at Kültepe (Kaneš), 
Boğazkale / Boğazköy (Hattusa), and Sirkeli Höyük have 
brought to light scale arms and pans which indicate the 
existence of trade.

MEZOPOTAMYA VE ANADOLU / MESOPOTAMIA AND ANATOLIA MEZOPOTAMYA VE ANADOLU / MESOPOTAMIA AND ANATOLIA
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In such Near Eastern societies as those of the Hittites, 
Sumerians, Babylonians, and Assyrians, the largest unit 
of weight was the talent, which was equal to 60 minae. 
Mesopotamian weights included representations of 
sleeping ducks made of stone or metal and sphendonoids 
made of hematite. Late Bronze Age shipwrecks at Uluburun 
and Gelidonya have also revealed weights of these types.

Sirkeli Höyük’te yapılan arkeolojik kazılarda ticaretin 
kanıtları olan terazi kolları ve kefeleri ele geçmiştir.
Hitit, Sümer, Babil, Asur gibi Yakın Doğu toplumlarında 
en büyük ağırlık birimi talanton olup 60 mina’ya eşitti. 
Mezopotamya terazi ağırlıkları arasında taştan veya 
metalden yapılma uyuyan ördek formlu ağırlıklar ile 
hematitten yapılma puro formlu ağırlıklar önemli 
yer tutar. Geç Tunç Çağı’na tarihlenen Uluburun 
ve Gelidonya batıklarında bu tür ağırlıklardan 
bulunmuştur. 

Altmış tabanlı seksagesimal sisteme göre:
According to the sexagesimal (base 60) system: 

180 Arpa Tanesi / Barley Grains 

60 Şekel / Shekels

60 Mina 

1 Şekel / Shekel

1 Mina 

1 Talanton  

MEZOPOTAMYA VE ANADOLU / MESOPOTAMIA AND ANATOLIA MEZOPOTAMYA VE ANADOLU / MESOPOTAMIA AND ANATOLIA
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Hematit ağırlık 
Yakındoğu 
MÖ geç 2. binyıl - 1. binyılın ilk yarısı 
6.68 g, 28x9 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

 
Hematite weight
Near East. Late 2nd millennium  - 
first half of the 1st millennium  BCE
6.68 g, 28x9 mm 
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

3
Hematit ağırlık 
Yakındoğu
MÖ geç 2. binyıl - 1. binyılın ilk yarısı 
9.39 g, 34x12 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 
 

Hematite weight 
Near East, Late 2nd millennium  - 
first half of the 1st millennium  BCE
9.39 g, 34x12 mm 
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

1
Hematit ağırlık 
Yakındoğu 
MÖ geç 2. binyıl - 1. binyılın ilk yarısı 
37.90 g, 40x20 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

 
Hematite weight 
Near East, Late 2nd millennium  - 
first half of the 1st millennium  BCE 
37.90 g, 40x20 mm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection
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4
Uyuyan ördek formunda taş ağırlık
Yakındoğu, MÖ geç 2. binyıl - 1. binyılın ilk 
yarısı 
1.61 g, 15x10x7 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Stone weight in the form of 
sleeping duck Near East. Late 2nd 
millennium  - first half of the 1st 
millennium  BCE
1.61 g, 15x10x7 mm
İzak Esk#naz# Collect#on

5
Uyuyan ördek formunda taş ağırlık
Yakındoğu, MÖ geç 2. binyıl - 1. binyılın ilk 
yarısı 
6.57 g, 25x18x10 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 
 

Stone weight in the form of sleeping duck 
Near East, Late 2nd millennium  - first half 
of the 1st millennium  BCE
6.57 g, 25x18x10 mm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

6
Uyuyan ördek formunda taş ağırlık
Yakındoğu, MÖ geç 2. binyıl - 1. binyılın ilk 
yarısı 
2.50 g, 20x14x9 mm 
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

 
Stone weight in the form of sleeping duck
Near East, Late 2nd millennium  - first half 
of the 1st millennium  BCE 
2.50 g, 20x14x9 mm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

7
Uyuyan ördek formunda taş ağırlık
Yakındoğu, MÖ geç 2. binyıl - 1. 
binyılın ilk yarısı 
21.19 g, 42x28x19 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Stone weight in the form of 
sleeping duck
Near East. Late 2nd millennium  - 
first half of the 1st millennium  BCE
21.19 g, 42x28x19 mm
İzak Esk#naz# Collect#on

8
Uyuyan ördek formunda taş ağırlık
Yakındoğu, MÖ geç 2. binyıl - 1. 
binyılın ilk yarısı
5.60 g, 25x14x12 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Stone weight in the form of 
sleeping duck  
Near East, Late 2nd millennium  - 
first half of the 1st millennium  BCE 
5.60 g, 25x14x12 mm
İzak Eskinazi Collection

9
Uyuyan ördek formunda taş ağırlık
Yakındoğu, MÖ geç 2. binyıl - 1. 
binyılın ilk yarısı
2.10 g, 16x8x7 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Stone weight in the form of sleeping 
duck 
Near East. Late 2nd millennium  - 
first half of the 1st millennium  BCE
2.10 g, 16x8x7 mm
İzak Esk#naz# Collect#on
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Lydia Krallığı’nın çekirdek bölgesi günümüzde İç Batı 
Anadolu’daki Manisa ve civarını kapsıyordu.  
MÖ 7. yüzyılın sonlarına yaklaşılırken Lydialılar devrim 
niteliğinde bir buluşa imza atıp sikkeyi icat ettiler. 
Sardeis ve Ephesos gibi Batı Anadolu’daki bazı kentlerde 
ele geçen elektron sikkelerin bazılarının üzeri ya düz 
bırakılmıştır ya da kazıma çizgilerle kaplıdır; ancak 
çoğunda hayvan veya çeşitli tasvirler yer almaktadır.
Lydia Krallığı’nın başkenti Sardeis (bugün Sart, Salihli) 
kentinin içinden geçip giden Paktolos Çayı’nın (Sart 
Çayı) kaynağı Tmolos Dağı (Bozdağ) idi. Paktolos Çayı, 
kaynağından aldığı altın ve gümüş alaşımı bir metal olan 
elektron zerreciklerini sularında sürükleyerek Sardeis’e 
kadar getiriyordu. Aynı elektron zerrecikler Hermos 
Irmağı (Gediz) sularıyla da taşınıyordu. Irmaklardaki 
bu maden zenginliğinin farkında olan Lydialılar, daha 
sonra “Altın Post” efsanesinin doğmasına da neden 
olacak bir uygulamayla koyun postlarını ırmakların 
sularına daldırarak postun aralarına sıkışan elektron 
zerreciklerini topluyorlardı. Bu elektron zerrecikleri daha 
sonra rafineride işleme tabi tutuluyor ve sikke metaline 
dönüştürülüyordu.

Lydia Krallığı’nın ilk sikkeleri muhtemelen Kral 
Alyattes (MÖ yak. 610-560) zamanında elektrondan 
basıldı. Yapılan analizler, Lydialıların sikkelerini doğal 
elektrondan basmadıklarını, elektronun alaşımına 
müdahale ederek altın oranını düşürdüklerini, gümüş 
oranını ise arttırdıklarını göstermiştir. Oğlu Kroisos 
(MÖ yak. 561-546) döneminde ise elektron sikke darbı 
terkedilmiş hem altın hem de gümüşten (iki ayrı 
metalden) sikkeler basılmıştır.

The core lands of the Kingdom of Lydia were located around 
what is now the city of Manisa in west-central Anatolia. 
Toward the end of the 7th century BCE, the Lydians 
initiated a veritable revolution when they invented the coin. 
Electrum coins uncovered from such western Anatolian 
cities as Sardis and Ephesus occasionally have flattened 
striated surfaces, but most of them feature depictions of 
animals or other figures. The city of Sardis (today’s Sart in 
the Salihli district) was the capital of the Kingdom of Lydia, 
and through it flowed the stream called the Pactolus (today’s 
Sart Çayı), coming down from Mt. Tmolus (today’s Bozdağ). 
The Pactolus carried particles of electrum, a natural alloy 
of gold and silver, down to Sardis from the stream’s source 
on the mountain. The Hermus (Gediz) River, located to 
the west of the Pactolus, also bore electrum particles. The 
Lydians were well aware of the riches being carried by 
these rivers, and they would collect the particles in sheep 
fleeces that they would immerse in the water, a practice 
that later gave rise to the legend of the Golden Fleece. The 
electrum particles would then be processed in refineries and 
transformed into the metal to be used in coinage.

The earliest Lydian coins were probably the electrum coins 
minted by King Alyattes (c. 610–560 BCE). Analysis of 
Lydian coinage has revealed that the coins were not made of 
pure electrum: instead, the alloy was manipulated in such 
a way as to reduce the ratio of gold and increase the ratio of 
silver. During the reign of Croesus (c. 561–546 BCE), son of 
Alyattes, the minting of electrum coins was abandoned in 
favor of the production of separate gold and silver coinage.

LYDIA KRALLIĞI VE SİKKENİN İCADI / THE KINGDOM OF LYDIA AND THE INVENTION OF COINAGE LYDIA KRALLIĞI VE SİKKENİN İCADI / THE KINGDOM OF LYDIA AND THE INVENTION OF COINAGE

10
Elektron sikke
Ionia, MÖ 7. yüzyıl sonu 
Ön yüz: Bezemesiz 
Arka yüz: Çukurluk
2.30 g, 10x8 mm 
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Electrum coin
Ionia, Late 7th century BCE 
Obverse: Plain 
Reverse: Incuse
2.30 g, 10x8 mm 
Zeki Karaoğlu Collection

11
Elektron sikke
Ionia, MÖ 7. yüzyıl sonu 
Ön yüz: Çizgisel bezeme 
Arka yüz: Çukurluk
1.13 g, 7 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Electrum coin 
Ionia, Late 7th century BCE 
Obverse: Flattened striated  
Reverse: Incuse
1.13 g, 7 mm 
Zek# Karaoğlu Collect#on

12
Elektron sikke
Lydia Krallığı, MÖ 6. yüzyılın başları 
Ön yüz: Aslan pençesi 
Arka yüz: Çukurluk
0.60 g, 6 mm 
Çetin Erdem Koleksiyonu

Electrum coin 
Lydian Kingdom
Early 6th century BCE
Obverse: Lion’s paw 
Reverse: Incuse
0.60 g, 6 mm
Çetin Erdem Collection
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13
Elektron sikke
Lydia Krallığı, MÖ 6. yüzyılın ilk yarısı
Ön yüz: Aslan başı
Arka yüz: Çukurluk
1.18 g, 7 mm
Çetin Erdem Koleksiyonu

Electrum coin
Lydian Kingdom, First half of the 6th 
century BCE
Obverse: Lion's head
Reverse:  Incuse
1.18 g, 7 mm 
Çetin Erdem Collection

14
Gümüş sikke 
Lydia Krallığı, MÖ 6. yüzyılın ikinci 
çeyreği 
Ön yüz: Karşılıklı aslan ve boğa 
protomları. Arka yüz: Çukurluk
5.30 g, 16 mm
Çetin Erdem Koleksiyonu

Silver coin
Lydian Kingdom, Second quarter of 
the 6th century BCE 
Obverse: Confronted lion and bull 
protomes. Reverse:  Incuse
5.30 g, 16 mm 
Çetin Erdem Collection

15
Gümüş sikke
Lydia Krallığı, MÖ 6. yüzyılın ortaları
Ön yüz: Karşılıklı aslan ve boğa 
protomları. Arka yüz: Çukurluk
3.45 g, 15 mm 
Çetin Erdem Koleksiyonu

Silver coin
Lydian Kingdom, Middle of the 6th 
century BCE
Obverse: Confronted lion and bull 
protomes. Reverse: Incuse
3.45 g, 15 mm 
Çetin Erdem Collection

Paktolos Çayı’nın elektronu (altın ve gümüş alaşımlı 
metal), mitolojik öykülere de konu olmuştur: Şarap ve 
Bağ Bozumu Tanrısı Dionysos, ormanlık alanda kaybolan 
bir Satire yardım eden Midas’ı ödüllendirmek ister. 
Midas, ödül olarak dokunduğu her şeyin altın olmasını 
ister. Dionysos, bu isteğin ona zarar vereceğini bilir ama 
yine de onu kırmak istemez. Midas, tuttuğu şeylerin 
altın olmasına sevinir; ancak acıkıp da sofraya oturunca 
tuttuğu ekmeğin ve ağzına götürdüğü her şeyin altın 
külçesine dönüştüğünü görünce bir süre sonra açlıktan 
öleceğini düşünür. Hemen Dionysos’a giderek kendisini 
tekrar eski haline getirmesi için yalvarır. Tanrı Dionysos, 
Paktolos’un kaynağına gidip yıkanmasını söyler. 
Midas da öyle yapar. O günden sonra Midas’ın altınları 
Tmolos’tan akıp gelen Paktolos Çayı’na geçer.

The electrum found in the Pactolus also entered into myth. 
Once, Dionysus, the god of the grape harvest and of wine 
wished to reward Midas, who had aided a satyr lost in the 
forest. As his reward, Midas requested that everything he 
touch turn to gold. Though Dionysus knew that this was 
a dangerous request, he did not wish to offend him, and 
so he granted Midas’ request. Midas was pleased at his 
newfound ability to transform whatever he touched into 
gold—but later he grew hungry, and when he sat at the table 
to dine, the bread and everything else that he tried to bring 
to his mouth would change into a lump of gold. Before long 
he felt as if he would die of starvation, and so he went to 
Dionysus and begged to have his newfound power removed. 
The god told him to go and wash himself at the source of the 
Pactolus. He did so, and from that day onward all of Midas’ 
gold was transferred to the waters of that stream flowing 
down from Mt. Tmolus.

MİDAS’IN ÖYKÜSÜ
THE STORY OF MIDAS

16
Elektron sikke
Lydia Krallığı, MÖ 6. yüzyılın ilk yarısı
Ön yüz: Aslan başı 
Arka yüz: Çukurluk
4.73 g, 11x13 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Electrum coin
Lydian Kingdom, First half of the 6th 
century BCE
Obverse: Lion's head 
Reverse: Incuse
4.73 g, 11x13 mm
Zeki Karaoğlu Collection
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Lydia Kralı Kroisos’un zenginliği ülke sınırlarını 
aşmış, ünü günümüze kadar ulaşmıştır. Çoğu doğu 
toplumlarında Kroisos adı, Karun olarak bilinmekteydi. 
“Karun kadar zengin” deyimi ona yapılan bir atıftı. 
Tarihçi Herodotos, Kroisos’un zenginliğini şu hikayeyle 
anlatır: “Kroisos, Delphoi’daki kehanet merkezine 
danışmak için oraya elçilerini gönderir. Kehanet 
Merkezi’nde çalışan Atinalı Alkmaion, elçilere çok iyi bir 
misafirperverlik gösterir ve onların Delphoi’dan memnun 
bir şekilde ayrılmalarını sağlar. Bunu öğrenen Kroisos, 
Alkmaion’u Sardeis’deki sarayına davet eder ve hazine 
dairesinden dilediği kadar altını alabileceğini söyler. 
Alkmaion bu cömertlikten azami ölçüde yararlanmak 
için üzerine büyük bir gömlek, ayaklarına da büyük 
çizmeler giyerek saraya gider. Bir altın tozu kümesinin 
önünde durup alabildiği kadar altını giysilerinin ve 
çizmelerinin içine koyar, hatta ağzını da altın tozuyla 
doldurur. Alkmaion’un bu halini gören Kroisos, bir o 
kadar daha altını kendisine verir.”

Stories of the great riches of King Croesus traveled well 
beyond Lydia’s borders, and their fame has survived even 
to the present day. In eastern lands, the name “Croesus” 
became “Korah” or “Qarun,” and there was even a saying, 
“as rich as Korah.” The historian Herodotus tells the 
following story as a way of explaining Croesus’ great 
wealth: Once, Croesus sent an embassy to consult the 
Delphic oracle. While the embassy was there, the Athenian 
Alcmaeon hosted them very well, ensuring that their stay in 
Delphi was a pleasant one. Learning of this, Croesus invited 
Alcmaeon to his palace in Sardis, where the king told him 
that, in return for the hospitality he had shown at Delphi, 
Alcmaeon could take from the king’s treasury as much 
gold as he could carry. To take full advantage of Croesus’ 
generosity, Alcmaeon put on a very large garment and boots 
and went to the palace. Standing before a mound of gold 
dust, he filled the folds of his clothing and his boots with as 
much gold as he was able to take, and even filled his mouth 
with gold dust. Impressed by this ruse of Alcmaeon’s, 
Croesus awarded him with as much gold again on top of 
that which he had already taken.

KARUN KADAR ZENGİN
“AS RICH AS KORAH”

Vazo üzerinde Kroisos'un yakılma sahnesi MÖ 5. yy. 
Vase, Croesus on pyre, 5th c. BCE
©Musée du Louvre
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Kabaca bugünkü İran coğrafyasında hüküm süren 
Persler, MÖ 6. yüzyılın ortasına yakın bir tarihte Lydia 
Krallığı’na son verdiğinde, Batı Anadolu’da kayda değer 
sayıda kent-devleti sikke basıp kullanıyordu; fakat 
Anadolu’nun geri kalanı henüz sikkeye yabancıydı.  
Hatta Anadolu’yu ele geçiren Persler de o dönemde 
sikkeyi tanımıyor, kendi ülkelerinde para yerine değerli 
metal külçeleri kullanıyorlardı. Fakat Lydia’nın başkenti 
Sardeis’i ele geçirdiklerinde krallığın sikkeleriyle 
karşılaştılar. Lydia Krallığı’nın darphanesinde bundan 
böyle Pers Krallığı için sikke basılmaya başlandı. 
Önceleri aslan ve boğa tasvirli Lydia sikkelerinin 
basımını sürdürdüler; bu sikkeleri, Lydia Krallığı 
sikkelerinden ayırt etmek zordur. Ancak I. Dareios 
(MÖ 522-486) zamanında Perslerin kendilerine özgü 
sikkeleri basıldı. Bu sikkelerin ön yüzünde başında 
taç, elinde bazen yay, ok, hançer veya mızrakla Pers 
kralı tasvir edilmiştir; sikkelerin arka yüzlerinde ise 
bir çukurluk yer alır. 8.4 gram ağırlığındaki altın Pers 
sikkesi dareikos, 5.4 gram ağırlığındaki gümüş Pers 
sikkesi ise siglos olarak adlandırılıyordu (1 dareikos 
= 20 siglos). Ksenophon, Anabasis adlı eserinde bir 
Pers askerinin aylık kazancının 1 dareikos olduğunu 
yazmaktadır. Perslerin altın ve gümüş sikkeleri sadece 
Batı Anadolu’da basılmıştır; dareikos ve siglosların 
İran’da (Persia /Persis) basıldığına dair bir veri yoktur. 
Pers krallarının yanı sıra satraplar ve yerel hanedanlar da 
sikke basmışlardır.

By the time the Persians, whose core lands corresponded 
to what is roughly the country of Iran today, put an end to 
the independent Kingdom of Lydia in the mid-6th century 
BCE, a notable number of city-states in western Anatolia 
were already minting and circulating their own coinage. 
At the time, the Persians did not use coins as money, but 
rather metal bullion. Thus, when they captured the Lydian 
capital of Sardis, they came into contact with coins for the 
first time. From this time onward, the Lydian mint would 
produce its coinage for the Persian rulers. At first, the 
Persians continued to mint the Lydian coins stamped with 
images of a lion or a bull, and so this early Persian coinage 
is difficult to distinguish from the coins of independent 
Lydia. However, under King Darius I (522–486 BCE), the 
Persians started to mint their own coins. The obverse of 
these coins depicted the Persian king wearing a crown 
and holding either a bow, arrow, dagger, or lance, while the 
reverse was marked with a hollow indentation. There were 
two types of Persian coin: the gold daric of 8.4 g, and the 
silver siglos of 5.4 g (with 1 daric equal to 20 sigloi). In his 
work Anabasis, Xenophon writes that the monthly salary 
of one Persian soldier amounted to one daric. The gold and 
silver coins of the Persians were minted only in western 
Anatolia, and there is no evidence that they were ever 
produced in Iran. In addition to the Persian kings, satraps 
and local dynasties also minted their own coins.

PERSLER VE SİKKELERİ / THE PERSIANS AND THEIR COINAGE PERSLER VE SİKKELERİ / THE PERSIANS AND THEIR COINAGE

Persepolis’ten bir kabartma, MÖ 5. yy.
A relief from Persepolis, 5th c. BCE 
 

17
Gümüş sikke 
Pers İmparatorluğu, MÖ 5. yüzyıl
Ön yüz: Pers kralı 
Arka yüz: Çukurluk
Siglos, 5.37 g, 15 mm 
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Silver coin 
Persian Empire, 5th century BCE
Obverse: Persian king  
Reverse: Incuse
Siglos, 5.37 g, 15 mm 
Zeki Karaoğlu Collection
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Pers Kral Yolu, muhtemelen Asurlar zamanından kalma 
ulaşım ağı üzerine kurulmuştu. Susa’dan Sardeis’e 
uzanan bu yolun uzunluğu yaklaşık 2500 km idi. 
Kervanların dinlenebilmesi için her 25-30 km’de bir 
istasyon yer alırdı. Tarihçi Herodotos, yolun üç ay üç 
günde kat edildiğini yazar. Batı’dan Doğu’ya kervanlarla 
(ve deniz yoluyla) zeytinyağı, şarap, çanak çömlek ve 
benzeri mallar satılıyor; karşılığında Batı’nın ihtiyacı 
olan mallar alınıyordu.

The Persian Royal Road—which was probably built atop 
a transportation network left over from Assyrian times—
extended for approximately 2,500 km between Susa and 
Sardis. Every 25 to 30 km there were stations at which 
caravans could stop. The historian Herodotus writes 
that it took three months and three days to traverse the 
entire route. Over the road from west to east (as well as 
by maritime routes) there traveled olive oil, wine, pottery, 
and similar items, which were sold in exchange for goods 
needed at the western end of the road.

KRAL YOLU
ROYAL ROAD

Lorem ipsum
Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Zariaspa Drapsaka

Kapisa

Ortospana Peukela
Taxila

Sindomana

Pattala
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Arakhosia

Phrada

Artakoana
Areia

Zadrakarta
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VARKĀNA
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Büyük Kolonizasyon (MÖ 750-550) ve Hellenistik Çağ 
(MÖ 331-30) bir yandan Yunan kültürünün öte yandan 
ticaret ve parasallaşmanın tüm Akdeniz dünyasına 
yayılmasına neden oldu. Eski Doğu uygarlıklarında açık 
alanlarda kurulan pazarlar, Eski Yunan dünyasında 
belli bir plana sahip, etrafı duvarla çevrili, üstü açık 
büyük mekanlara dönüşmüştü. Bu tür pazar yerleri 
agora olarak adlandırılmaktaydı. Meclisler, hükümet 
binaları, stoalar, tapınaklar, anıtsal çeşmeler agorayı 
çevreleyen belli başlı kamu yapılarıydı. Genelde kare veya 
dikdörtgen planlı inşa edilen agora, sütunlu galerileri 
(stoa) ve dükkânlarıyla planlanmış bir yapıdır ve çoğunun 
gösterişli girişleri mevcuttur.

Geç Hellenistik Çağ’da, Bergama Krallığı’nın öncülük 
etmesiyle, bazı agoralar iki hatta üç katlı inşa edilmeye 
başlandı. Büyük bir kentin agorasına sadece o kentte 
yaşayanlar değil, daha küçük komşu kentlerden de 
gelenler olurdu. Agoralar, günlük alışverişin en hareketli 
mekanlarıydı ve Eski Yunan kültürü açısından belki 
de yaşamın ta kendisiydi; bu nedenle agora kelimesi, 
bir pazar yerinden daha öte bir şeyi ifade etmektedir. 
MS 2. yüzyılda yaşamış Pausanias’ın da vurguladığı 
gibi, Klasik ve Hellenistik çağlarda “agorasız” bir kent-
devletinin varlığı neredeyse imkânsızdı.

The period of Great Colonization (750–550 BCE) and the 
Hellenistic Age (331-30 BCE) resulted in the spread of both 
Greek culture and of trade and monetization throughout 
the Mediterranean world. The open-air bazaars that had 
dominated Near Eastern civilizations gave way to the form 
of the marketplace seen in the ancient Greek world, which 
followed a regular plan that was surrounded by walls, 
unroofed, and extensive. These types of marketplaces were 
called agoras, and they were typically built on a square or 
rectangular plan. Surrounding the agora were certain public 
buildings, such as government and council buildings, 
stoas, temples, and monumental fountains. However  the 
agora should not be imagined as a public square situated 
between public buildings, because it was itself a structure 
planned in terms of its stoas and shops, and in fact most 
agoras had their own imposing entranceways.

In the late Hellenistic Age, the Kingdom of Pergamum 
(today’s Bergama) led the way in the construction of agoras 
with two or even three storeys, a practice that soon spread. 
The agora of a given large city would be visited not only by 
the residents of that city, but also by people from smaller 
neighboring cities. Agoras were the most active sites of 
daily shopping, and indeed, for ancient Greek culture they 
might even be envisioned as life itself: he word “agora” 
certainly expressed much more than just a marketplace, 
and as stated by 2nd century CE writer Pausanias, in the 
Classical and Hellenistic ages it was virtually impossible to 
imagine a city-state without an agora.
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Amphora’dan detay, terazide mal tartma sahnesi, MÖ 6. yy. 
A detail from an amphora, a scene of weighing merchandise, 6th c. BCE  
©Metropolitan Museum of Art
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Eski Çağ’da agoraya alışverişe daha ziyade erkekler, 
köleler veya yaşlı kadınlar giderdi; zenginlerin veya genç 
kadınların gitmesi pek hoş karşılanmazdı. Genellikle 
her kentin bir agorası olurdu ancak bazen, özellikle 
büyük kentlerde veya limanı olan kentlerde, birden 
fazla agora da olabilirdi. Liman agorasında denizden 
gelen gemilerden indirilen malların, balıkların, deniz 
ürünlerinin alım satımı yapılırdı. Agoralarda alışveriş 
sırasında oluşabilecek anlaşmazlıklar ve çözümlere 
ilişkin kurallar bir taş üzerine kazınarak agoranın uygun 
bir yerine dikilirdi. Böylece olası anlaşmazlıkların önüne 
geçilmesi hedefleniyordu.

Alışveriş sırasında kullanılan kamusal araçlar 
(instrumenta publica) ise tartmada kullanılan teraziler, 
terazi ağırlıkları, hacim ve uzunluk ölçüleri ile ödeme 
aracı olarak kullanılan sikkelerdi.

Halk agorada sadece alışveriş yapmazdı; agora, aynı 
zamanda arkadaşların, akrabaların buluşma noktasıydı; 
orada sohbet edilir, tartışmalar olurdu.

In Antiquity, it was mainly men, slaves, and elderly women 
who went shopping in the agora; the presence of the 
wealthy or of young women was generally frowned upon. 
While virtually every city had an agora, certain larger cities 
and port cities might have more than just one. In port 
agoras, buying and selling would primarily involve the 
various goods, fish, and seafood unloaded from the ships 
in the harbor. Rules relating to disputes that might arise 
during the course of buying and selling, as well as to the 
settlement of such disputes, would be inscribed in stone 
and set up at an appropriate spot in the agora in the hopes 
of preventing disputes.

The tools (instrumenta publica) of the shopping trade in the 
agora were the scales used for weighing, the weights used 
on the scales, the standard measures of volume and length, 
and the coins used for payment.

It was not just shopping that drew people to the agora, as 
it also served as a meeting place for friends and relatives, a 
space where people could engage in both friendly chats and 
serious discussion.

AGORA'DA ALIŞVERİŞ
SHOPPING IN THE AGORA
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18
Bronz Hermes heykelciği
Para kesesi ve kerykeion tutuyor; 
bacaklarının alt kısmı kırıktır.
Yükseklik: 5 cm 
Roma İmparatorluk Dönemi
Altan Tokgöz Koleksiyonu

Bronze statuette of Hermes
Holding purse and caduceus: 
lower parts of the legs are broken. 
Height: 5 cm
Roman Imperial period
Altan Tokgöz Collection

Agoralar, Tanrı Hermes’in koruması altındaydı ve çoğu 
pazar yerinde Hermes heykellerini bulmak mümkündü. 
Hermes’in en önemli sıfatlarından biri agoraios olup 
onun pazarların koruyucu tanrısı olduğunu işaret 
ederdi. Kuşkusuz agoralarla ilişkili yegane tanrı Hermes 
değildi; epigrafik kaynaklardan Baş Tanrı Zeus, Athena, 
Artemis ve Herakles’in de agoraios sıfatını taşıdığı 
anlaşılmaktadır.

Agoras were under the protection of Hermes, and as such 
most of them featured statues of this god. In fact, agoraios—
signifying his divine protection of marketplaces—was one 
of Hermes’ most significant epithets. He was not, however, 
the only god to whom this epithet was applied: epigraphic 
sources indicate that Zeus, Athena, Artemis and Heracles 
also bore the epithet agoraios.

PAZARLARIN KORUYUCU TANRISI HERMES
HERMES, THE PATRON OF MARKETS
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Agoraların kentlerin en canlı merkezleri olması, buradaki 
kalabalığın belirli bir disiplin içinde tutulmasını 
gerektiriyordu. Agoralar devlet kontrolündeydi; 
agoralardaki düzen, kurallar, kurallara aykırı 
davrananlara verilecek cezalar ve görevliler hakkındaki 
bilgileri esas olarak Aristoteles ve Platon’a borçluyuz. 
Onların Atina için verdiği bilgiler, diğer kentlerdeki 
agoralar ve görevliler hakkında ipuçları verebilir. 

Agoranın düzeninden ve disiplininden Agoranomos 
denen pazar zabıtaları sorumludur. Agora’da 
herhangi bir anlaşmazlık veya disiplin bozucu bir 
durum olduğunda Agoranomos’lar müdahale eder 
ve suçlu bulduklarını anında cezalandırırlardı. Ceza 
yöntemlerinden biri kırbaçlamaktı (özellikle köleleri, 
vatandaş statüsündekileri değil); bu nedenle ellerinde 
kırbaçla dolaşırlardı. Satılan malların kalitesi, fiyatı, 
temizliği, ağırlığı ve tezgâhların düzeni Agoranomos’lar 
tarafından kontrol edilirdi. Pazarda görev yapan diğer 
görevliler arasında, ağırlık ve ölçü kontrolünü sağlayan 
Metronomoslar ile un ve ekmek gibi buğday ürünlerinin 
denetimini yapan Sitophylakes sayılabilir; ancak bu 
memurlar daha ziyade Atina’da görülür.

“…agoradaki tüm malların temiz ve düzenli tutulması zorunluydu ve 
magistratların izni olmadan zanaatkarların, çiftçilerin veya buna 
benzer kişilerin oraya girmesi mümkün değildi.”

“…agora, that is, one which has to be kept clear of all merchandise 
and into which no artisan or farmer or any other such person may 
intrude unless summoned by the magistrates.”

Aristoteles / Aristotle

The fact that the agoras were the busiest centers in cities 
necessitated that the crowds congregating there be kept 
under a certain degree of control. The agoras were under 
state control, and thanks largely to the work of Plato and 
Aristotle we have a good deal of information concerning 
agoras’ arrangement, rules, fines and punishments meted 
out for infraction of the rules, and officials.

The agoranomoi (sing. agoranomos) were a kind of 
constabulary for marketplaces, being responsible for 
order and discipline in the agora. In any and all cases 
of dispute or disruption of discipline in the agora, the 
agoranomos would intervene to immediately impose fines or 
punishments on the offending party or parties. Whipping 
(especially for slaves not citizens) was one of the methods 
of corporal punishment to which they had recourse, and 
so they were known to go about with a whip in their hand. 
The agoranomoi were also responsible for inspection of the 
quality of goods, prices, sanitation, weights, and the order 
of shop stalls. Other marketplaces officials included the 
metronomoi, who would check weights and measures, and 
the sitophylakes, who supervised grains and grain products 
such as flour and bread; these latter two types of official, 
however, were found primarily in Athens.

AGORADA GÖREV YAPAN MEMURLAR
OFFICIALS OF THE AGORA
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Aristoteles başı 
Head of Aristotle
©Kunsthistorisches Museum Wien

Temsili Agoranomos
Agoranomos, imaginary picture
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Ege Denizi / Aegean Sea

Marmara

Byzantion

Lysimakheia
Aslan
Lion

Lampsakos
Kuş kuyruklu kanatlı at
Winged horse with bird’s tail

Ainos 
Taht üzerinde Herme
Herm enthroned

Kyzikos 
Ton balığı  
Tuna Abydos

Kartal 
Eagle

Tenedos
Çifte balta
Double-
headed axe

Aleksandria 
Troas
At 
Horse Skepsis 

Köknar ağacı
Fir tree

Assos
Grifon
Griffin

Myrina
Volütlü krater 
Volute-krater

Kyme
Tek kulplu vazo
Single-handled vase

Kolophon
Lir
Lyre

Ephesos
Arı
Bee

Priene
Trident

Atina / Athens
Baykuş
Owl

Rhodos
Gül
Rose

Side
Nar
Pomegranate

Side
Nar
Pomegranate

Eskiçağ’da Ege dünyasında yer alan kent-devletlerinin 
sikkelerinde ve terazi ağırlıklarında sık kullandıkları 
semboller aslında bir tür devlet armasıdır. Eskiçağ’da 
kent-devletleri kendilerini dış dünyaya tanıtabilmek için 
kendilerini temsil edeceğini düşündükleri bazı tasvirleri 
sembol (parasemon) olarak benimsemişlerdir.

Ancient city-states in the Aegean world would employ 
certain symbols on their coinage and scale weights in a 
manner that made them akin to a sort of state insignia, 
adopting a certain image as a symbol (parasemon) with 
which to make the city-state known to the outside world.

DEVLET ARMALARI
CIVIC BADGES
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19
Kurşun terazi ağırlığı
Lysimakheia, Hellenistik Dönem
Aslan betimli, köşelerde Λ-Υ-Σ-Ι 
Mna, 470.4 g, 72x75x10 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight
Lysimachia, Hellenistic period 
Depicted with lion, 
Λ-Υ-Σ-Ι on corners 
Mna, 470.4 g, 72x75x10 mm
İzak Eskinazi Collection

20
Kurşun terazi ağırlığı 
Lysimakheia, Hellenistik Dönem
Aslan protomu betimli, köşelerde 
Λ-Υ-Σ-Ι, altta TE
Tetarton, 124.6 g, 35x35x8 mm
Altan Tokgöz Koleksiyonu
 
Lead balance weight 
Lysimachia, Hellenistic period
Depicted with lion protome, Λ-Υ-Σ-Ι 
on corners; below, TE
Tetarton, 124.6 g, 35x35x8 mm
Altan Tokgöz Collection

21
Kurşun terazi ağırlığı
Lysimakheia, Hellenistik Dönem
Aslan protomu betimli, altta Λ-Υ
Tetarton, 121 g, 40x38x7 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu

Lead balance weight 
Lysimachia, Hellenistic period
Depicted with lion protome;  
below, Λ-Υ
Tetarton, 121 g, 40x38x7 mm
İzak Eskinazi Collection

Büyük İskender’in ardıllarından biri olan Kral 
Lysimakhos (MÖ yak. 306-281), Trakya ve kuzeybatı 
Anadolu’ya egemendi; Gelibolu Yarımadası’nda -kendi 
adına izafeten- Lysimakheia adlı bir kent kurmuştu. 
Gerek Kral Lysimakhos gerekse Lysimakheia kentinin 
sikkeleri ve terazi ağırlıkları üzerinde aslan tasviri 
bulunmaktadır. Aslan, Lysimakhos ve Lysimakheia’nın 
sembolüdür. Hikayeye göre; İskender, Lysimakhos’a 
kızmış ve onu bir aslanla birlikte odaya kapatmıştı. 
Fakat Lysimakhos aslanı öldürerek gücünü göstermişti. 
Bundan böyle İskender, Lysimakhos’a büyük bir saygı 
duymuştu. 
 
Lysimakheia pazarında terazide mal tartmakta 
kullanılan mna birimindeki terazi ağırlığı yaklaşık 
500 gramdı. Mna’da ve üst birimlerinde aslan tam boy, 
alt birimlerde ise yarım boy olarak betimlenmiştir. 
Ağırlıkların üzerinde aslan tasvirinin yanı sıra kent 
halkının adının (ethnikon) kısaltılmış hali olan ΛΥ 
veya ΛΥΣΙ yazısı ile bazılarında birim adının kısaltması 
bulunur.

A successor of Alexander the Great, King Lysimachus 
(c. 306-281 BCE) ruled over Thrace and northwestern 
Anatolia, founding the city of Lysimachia —named after 
himself— on the Gallipoli peninsula. The coinage and 
scale weights of Lysimachia were stamped with an image 
of a lion, which was the symbol of the city as well as of 
King Lysimachus himself. This was because of a legend 
according to which Alexander had once grown angry at 
Lysimachus and shut him up in a room with a lion, but 
then Lysimachus overpowered and killed the beast. After 
this, Alexander accorded Lysimachus a great deal of respect. 

In the marketplace of Lysimachia, the mina weight used 
on scales was approximately 500 g. On the mina and 
larger weights a lion was stamped in full, while on smaller 
weights the lion was shown half-length. The weights also 
bore the inscription ΛΥ  or ΛΥΣΙ  abbreviated forms of the 
Lysimachians’ ethnic, and some of them also featured an 
abbreviation of the name of the unit of weight.

KRAL LYSIMAKHOS, LYSIMAKHEIA VE ASLAN
KING LYSIMACHUS, LYSIMACHIA, AND THE LION
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Kral Lysimakhos sikkesi, gümüş
©İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Kültür Tarihi Müzesi
Coin of King Lysimachus, silver
©Istanbul University Museum of Archaeology  and History of 
Culture

Kral Lysimakhos sikkesi, bronz
Coin of King Lysimachus, bronze
©Numismatik Naumann 57, 78.
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22
Gümüş sikke, Kolophon 
Hellenistik Dönem 
Ön yüz: Apollon başı 
Arka yüz: Lir. KΟΛΟFΩ ΠΛATΩΝ 
Drahmi, 3.64 g, 15 mm 
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Silver coin, Colophon 
Hellenistic period 
Obverse: Head of Apollo 
Reverse: Lyre. KΟΛΟFΩ ΠΛATΩΝ
Drachm, 3.64 g, 15 mm
Zeki Karaoğlu Collection

23
Gümüş sikke, Bergama Krallığı
Hellenistik Dönem 
Ön yüz: Philetairos başı 
Arka yüz: Athena tahtta oturuyor. 
FΙΛETAΙRΟΥ
Tetradrahmi, 16.94 g, 30 mm 
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Silver coin, Kingdom of Pergamon
Hellenistic period 
Obverse: Head of Philetairos 
Reverse: Athena enthroned. 
FΙΛETAΙRΟΥ
Tetradrachm, 16.94 g, 30 mm 
Zeki Karaoğlu Collection

24
Gümüş sikke, Magnesia ad 
Maeandrum, Hellenistik Dönem 
Ön yüz: At üstünde kurucu Leukippos? 
Arka yüz: Boğa. ΜAGΝ / KΥDRΟKΛHΣ
Oktobol, 5.33 g, 21 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Silver coin, Magnesia ad Maeandrum 
Hellenistic period
Obverse: Founder Leukippos?  
on horseback 
Reverse: Bull butting.  
ΜAGΝ / KΥDRΟKΛHΣ
Octobol, 5.33 g, 21 mm
Zeki Karaoğlu Collection

MÖ 5. ve 4. yüzyıllar sikke basımının Ege ve Akdeniz 
dünyasında yayıldığı yüzyıllardır. Yunanistan’da Atina, 
Korinthos, Aigina, Anadolu’da Kyzikos, Lampsakos, 
Miletos, Ephesos, Khios, Side, Aspendos gibi çok sayıda 
kent-devleti sikke basıyordu. Pazarlardaki günlük 
alışverişi desteklemek üzere basımına başlanan bronz 
sikkelerin ortaya çıkışı da MÖ 5. yüzyılın sonlarına 
rastlamaktadır. Bir tür adi metal olan bronzdan sikke 
basımı (altın ve gümüşle kıyaslandığında) parasallaşma 
sürecinde adeta bir devrim niteliğindedir. Klasik Çağ, 
sikkelerde tanrıların, tanrıçaların, kahramanların 
ve onların sembollerinin sıklıkla kullanılmış olduğu 
bir çağdır. 

Bazı şehirlerin sikkeleri üzerinde yer alan tasvirler, o 
şehrin adıyla özdeştir. Örneğin, “side” nar anlamına 
gelmekte olup Side sikkeleri üzerinde nar tasviri yer 
almaktadır. Keza “rhodon” gül anlamına gelmekte olup 
Rhodos sikkeleri üzerinde gül tasviri vardır. Sikkenin 
basıldığı şehri ima eden sikke tasvirine, “konuşan tasvir” 
denir. Bazen de sikkeler, o sikkenin üzerinde yer alan 
tasvirle anılırdı. Örneğin arka yüzünde baykuş tasviri 
olan Atina gümüş sikkeleri halk arasında “glaukes” 
(=baykuşlar) olarak anılırdı.

It was during the 5th and 4th centuries BCE that the 
minting of coins spread throughout the Aegean and 
Mediterranean world. Numerous city-states produced coins, 
among them Athens, Corinth, and Aegina in Greece and 
Cyzicus, Lampsacus, Miletus, Ephesus, Chios, Side, and 
Aspendos in Anatolia. Toward the end of the 5th century 
BCE, the minting of bronze coins commenced, largely 
as a means of bolstering daily shopping in markets. 
The production of coins made from bronze, a base metal, 
led to a veritable revolution in the monetization process, 
especially as compared with gold and silver coinage. 
During the Classical Age, coins frequently bore depictions 
of gods, goddesses, heroes, or else symbols representative 
of such figures. 

The coinage of some cities featured images that equated 
to the name of the city in question; for instance, the word 
side means “pomegranate,” so the coinage of the city of 
Side featured a depiction of a pomegranate, while the word 
rhodon means “rose,” which  led to a depiction of a rose 
featuring on the coins of Rhodes. Images that were meant 
to be suggestive of the city where they were minted are 
known as “speaking type” (type parlant). Sometimes coins 
were called by the name of the image depicted on them; 
for example, the silver coins of Athens, which featured a 
depiction of an owl on the reverse, were popularly called 
glaukes (“owls”).

SİKKELER
COINS
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Ölen kişinin defnedilmesi sırasında ağzına veya avucuna 
sikke (obol) bırakılmasının geçmişi öncelere gitse de 
Hellenistik Çağ’dan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Böylece ölen kişi kendisini Styks Irmağı’ndan karşı 
kıyıya geçirerek Ölüler Diyarı’na götürecek olan kayıkçı 
Kharon’a ücretini ödeyebilecekti. Bu nedenle mezarlarda 
iskeletlerle birlikte bulunan sikkeler “Kharon Sikkesi” 
olarak anılır.

From very early times, but increasingly from the Hellenistic 
period onward, during funerary ceremonies a type of coin 
called an obol would be placed in the mouth or palm of the 
deceased. In this way, the shade of the deceased would be 
able to pay the ferryman Charon for passage across the river 
Styx to the land of the dead. As a result, coins found with 
skeletons in grave sites came to be known as “Charon’s 
obol.”

ÖLÜM VE SİKKE
COINS AND DEATH
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25
Gümüş sikke, Ephesos 
Hellenistik Dönem, Ön yüz: Çelenk 
içindeki sepetten çıkan yılan 
Arka yüz: Sadağa sarılı iki yılan  
EFE / E, kistophor, 12.6 g, 26 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Silver coin, Ephesus 
Hellenistic period, Obverse: Snake 
rising from cysta mystica 
Reverse: Two serpents around bow-case. 
EFE / E, cistophor, 12.6 g , 26 mm
Zek# Karaoğlu Collect#on

26
Gümüş sikke, Heraclea ad Latmum 
Hellenistik Dönem 
Ön yüz: Athena başı 
Arka yüz: Çelenk içinde Herakles’in 
sopası HRAKΛEΩTΩΝ ve 
monogramlar.
Tetradrahmi, 16.64 g, 32 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Silver coin, Heraclea ad Latmum 
Hellenistic period 
Obverse: Head of Athena 
Reverse: Club, HRAKΛEΩTΩΝ and 
monograms within wreath.
Tetradrachm, 16.64 g, 32 mm
Zek# Karaoğlu Collect#on

27
Gümüş sikke, Ephesos  
Hellenistik Dönem 
Ön yüz: Arı. E - F 
Arka yüz: Geyik. ΠΛATΩΝ
Drahmi, 3.98 g, 17 mm 
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Silver coin, Ephesus 
Hellenistic period 
Obverse: Bee. E - F 
Reverse: Stag. ΠΛATΩΝ
Drachm, 3.98 g, 17 mm 
Zeki Karaoğlu Collection
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28
Gümüş sikke, Aigai
Hellenistik Dönem
Ön yüz: Miğferli Athena başı 
Arka yüz: Keçi. AΙGAE
Yarım drahmi, 2.01 g, 12 mm 
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Silver coin, Aegae
Hellenistic period
Obverse: Helmeted head of Athena 
Reverse: Goat. AΙGAE
Hemidrachm, 2.01 g, 12 mm
Zeki Karaoğlu Collection

29
Gümüş sikke, Rhodos
Hellenistik Dönem
Ön yüz: Helios başı 
Arka yüz: Gül
Didrahmi, 6.44 g, 17 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu

 
Silver coin, Rhodos
Hellenistic period 
Obverse: Head of Helios 
Reverse: Rose
Didrachm, 6.44 g, 17 mm
Zeki Karaoğlu Collection
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30
Gümüş sikke, Smyrna 
Hellenistik Dönem
Ön yüz: Tykhe başı 
Arka yüz: Meşe çelengi içinde 
ΣΜΥRΝAΙΩΝ
Tetradrahmi, 16.60 g, 34 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu

 
Silver coin, Smyrna
Hellenistic period 
Obverse: Head of Tyche 
Reverse: ΣΜΥRΝAΙΩΝ within oak 
wreath
Tetradrachm, 16.60 g, 34 mm
Zeki Karaoğlu Collection
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34
Elektron sikke, Phokaia 
Klasik Dönem
Ön yüz: Kadın başı, altta fok 
Arka yüz: Dört parçalı çukurluk
2.54 g, 10 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Electrum coin, Phocaea  
Classical period 
Obverse: Female head; below, seal 
Reverse: Quadripartite incuse
2.54 g, 10 mm
Zeki Karaoğlu Collection

33
Gümüş sikke, Makedon Krallığı
Khios darbı
Hellenistik Dönem 
Ön yüz: Herakles başı 
Arka yüz: Tahtta oturan Zeus
AΛEΞAΝDRΟΥ, solda monogram ve 
sembol
Tetradrahmi, 17.03 g, 32 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Silver coin, Macedonian Kingdom
Chios mint
Hellenistic period 
Obverse: Head of Heracles 
Reverse: Zeus enthroned 
AΛEΞAΝDRΟΥ, to left,  
monogram and symbol
Tetradrachm, 17.03 g, 32 mm
Zeki Karaoğlu Collection

31
Gümüş sikke, Halikarnassos
Klasik Dönem
Ön yüz: Ketos başı 
Arka yüz: Geometrik desenli çukurluk
2.05 g, 12 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Silver coin, Halicarnassus 
Classical period 
Obverse: Head of Ketos 
Reverse: Incuse square with 
geometric pattern
2.05 g, 12 mm
Zeki Karaoğlu Collection

KLASİK VE HELLENİSTİK ÇAĞLAR / THE CLASSICAL AND HELLENISTIC AGES KLASİK VE HELLENİSTİK ÇAĞLAR / THE CLASSICAL AND HELLENISTIC AGES

32
Gümüş sikke, Teos 
Klasik Dönem
Ön yüz: Grifon. THΙ 
Arka yüz: Dört parçalı kare çukurluk
Stater, 11.56 g, 24 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu

 
Silver coin, Teos 
Classical period 
Obverse: Griffin. THΙ 
Reverse: Quadripartite incuse 
Stater, 11.56 g, 24 mm
Zeki Karaoğlu Collection 
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35
Gümüş sikke, Teos 
Klasik Dönem
Ön yüz: Grifon 
Arka yüz: Kantharos 
THΙ / AΠΟΛΛΟDΟTΟΣ 
2.91 g, 17 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu

Silver coin, Teos 
Classical period 
Obverse: Griffin 
Reverse: Cantharus 
THΙ / AΠΟΛΛΟDΟTΟΣ
2.91 g, 17 mm
Zeki Karaoğlu Collection
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Çanakkale İli Eceabat İlçesi Akbaş mevkiinde yer alan 
Sestos antik kentine ait MÖ 2. yüzyıla tarihlenen bir 
yazıtta, kentin bronz sikke basması ve bu sikkelerde 
yer alacak tasvirin herkesçe bilinir olmasına özen 
gösterilmesi belirtilmiştir. Bu yazıtta, işin yerine 
getirilmesi için Menas adlı bir görevli memurun 
atanmış olduğu belirtilmektedir. Bu yazıt ve bu bilgi bize, 
kentlerin sikkeleri üzerlerine koyacakları tasvirlere veya 
sembollere ne kadar önem verdiklerini göstermektedir.

From an inscription from the 2nd century BCE originating 
in the ancient city of Sestos, which is located near Akbaş 
in the Eceabat district of Çanakkale province, we can infer 
the great care that was taken in choosing an image (type)
for the bronze coins that were to be minted by the city. The 
inscription states that an official by the name of Menas was 
appointed for the minting and for selecting the image to 
be used. This document reveals that cities put a good deal 
of thought into what image would be stamped into their 
coinage, since this image would need to be recognized as 
representing the city to all.

SİKKE TASVİRİNİN SEÇİMİ
CHOOSING THE COIN TYPE

Sikkeler, teraziler, kantarlar ve ağırlıklar her zaman 
devletin kontrolünde olduğundan, herhangi bir hile 
ya da sahtekârlık yaparak haksız kazanç elde edenler 
cezalandırılıyordu. Teraziler ve ağırlıklar adil ve doğru 
olmalıydı; sahte ve hileli olanlar imha ediliyor ve 
sahiplerine ceza veriliyordu. MÖ 4. yüzyıla tarihlenen 
bir yazıtta, Phokaia (Foça) ile Mytilene (Lesbos 
Adası’nda) arasında elektron sikke darp antlaşması 
yapıldığından ve elektron alaşımında hile yapılması 
durumunda ölüm cezası verileceğinden bahsedilmektedir. 
Klasik ve Hellenistik çağlarda agoralarda esnaf ve 
müşteri arasındaki anlaşmazlıklara müdahale eden 
Agoranomoslar, suçlu bulduklarına kırbaç (kölelere) ve 
para (vatandaşlara) cezası veriyorlardı.

Since coins, scales, and scale weights were under state 
control, anyone who unlawfully made a profit by engaging 
in adulteration or counterfeiting would be punished. Scales 
and weights had to be just and accurate, and those found 
to be fake and fraudulent would be destroyed and their 
owners punished. According to an inscription dating to 
the 4th century BCE, there was an agreement regarding 
the minting of electrum coins made between Phocaea 
(today’s Foça) and Mytilene on the island of Lesbos, by 
the terms of which any alteration of the electrum allow 
would be punishable by death. In the Classical and 
Hellenistic periods, the agoranomoi who were charged with 
intervening in disputes between vendors and customers 
would whip and fine anyone found guilty of adulteration or 
counterfeiting (whip for slaves, fine for citizens).

SAHTEKÂRLAR VE CEZALAR
COUNTERFEITERS AND PUNISHMENT
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Para değiştiriciler veya bankerler, Roma İmparatorluk Dönemi  
Moneychangers or bankers at work, Roman Imperial period 
©National Museum, Belgrade

Agoraların bir köşesinde ya da çevresinde bir yerde, 
yabancı sikkeleri, o kentin sikkeleriyle değiştiren 
günümüzün döviz bürolarına benzeyen dükkânlar da 
vardı. Başka bir kentten gelen birinin elinde altın veya 
gümüş gibi değerli metalden sikkeler varsa, agorada 
alışveriş yapabilmesi için onları o kentin değerli 
metalden sikkeleriyle değiştirmesi gerekiyordu. Bazen, 
yabancı sikkeye bir kontrmark (damga) vurulmak 
suretiyle de geçerliliği sağlanıyordu. Agoralarda görev 
yapan para değiştiriciler trapezitai (lat. argentarii) olarak 
anılırdı. Para değiştiriciler, bu işlemi belli bir komisyon 
karşılığında (ör. %10) yapıyorlardı.

Either in a corner of the agora or in the nearby vicinity 
there would be shops dedicated to exchanging foreign for 
local coinage, much like modern currency exchange offices. 
Anyone who came to a certain location bearing coins made 
of precious metal like silver or gold would have to exchange 
those coins for local coinage in order to be able to shop 
in that city’s agora. On occasion, a foreign coin might be 
stamped with a countermark to ensure its validity. Money 
exchangers at the agora were known as trapezitai (lat. 
argentarii), and they took a certain commission (e.g., 10%) 
for performing their services.

DÖVİZ BÜROLARI
EXCHANGE OFFICES
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Gryneion, bugünkü Bergama’nın 30 km kadar güneyinde 
yer alan küçük bir kıyı kentidir. Beyaz mermerden inşa 
edilmiş ve  olağanüstü güzellikte bir koruyla çevrelenmiş 
Apollon Tapınağı ile ünlüydü. Kent, MÖ 4. yüzyıl 
sonundan başlayarak 3. yüzyıl boyunca gümüş ve bronz 
sikkeler basmıştır. Sikkelerin ön yüzünde Apollon başı, 
arka yüzünde midye tasviriyle kent halkının adı GΥRΝH 
veya GΥRΝHΩΝ yer alır. Özel koleksiyonlardan bilinen 
bazı Gryneion terazi ağırlıkları da vardır. Bunların da 
üzerinde midye ve GΥRΝH yazısı vardır. Sikkelerde ve 
ağırlıklarda tasvir edilen midye gerçekte sofralarımızda 
tükettiğimiz midyelerden değildir; pinna nobilis denen 
dev midyelerdir. Dev midyeler deniz tabanına tutunarak 
dikey olarak yaşarlar ve boyları 50 cm ile 1 m arasında 
değişir. Antik kaynakların da bildirdiği üzere, midyenin 
açık ağzından bir balık girdiğinde, midyenin içinde 
yaşayan ufak bir yengeç (veya kerevit), midyenin etini 
ısırarak onu uyarır ve midye kapaklarını kapatırdı. 
Böylece, içerde hapsolan av, hem midye hem de içerdeki 
yengeç tarafından paylaşılırdı. Ne yazık ki dev midyelerin 
soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Gryneum was a small coastal city located some 30 km to 
the south of Pergamum (today’s Bergama). Built of white 
marble and surrounded by a grove of extraordinary beauty, 
it was especially famous for its temple of Apollo. Gryneum 
minted silver and bronze coins from the end of the 4th 
century BCE and throughout the 3rd century. The obverse 
of these coins featured the head of Apollo, while the reverse 
bore a depiction  of a mussel and the local ethnic, GΥRΝH 
or GΥRΝHΩΝ. Some of the scale weights used in Gryneum 
can be found in private collections, and these also featured 
a depiction of a mussel and the inscription GΥRΝH. The 
type of mussel shown on the coins and weights is not, 
however, the standard one consumed at table even today, 
but rather the large pinna nobilis variety, which attaches 
itself vertically to the seafloor and can grow to between 50 
cm and 1 m in length. Ancient sources describe how, when 
a fish enters between the mussel’s open shell valves, a small 
crab (or crayfish) that lives inside the mussel bites its host 
as a warning, prompting the mussel to close its valves. 
Afterwards, the captured prey is shared by both the mussel 
and the crab living inside. Unfortunately, these days the 
pinna nobilis is being threatened with extinction.

GRYNEION: DEV MİDYELER
GRYNEUM: GIANT MUSSELS

36
Kurşun terazi ağırlığı, Gryneion
MÖ 4-3. yüzyıl  
Dev midye betimli; yukarıda GΥR, altta [CTA]
Mna, 931,7 g, 64x69x22 mm 
Altan Tokgöz Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Gryneum
4th-3rd century BCE
Depicted with giant mussel; above, GΥR; below, [CTA]
Mna, 931,7 g, 64x69x22 mm
Altan Tokgöz Collection
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Klasik ve Hellenistik dönemlerde terazinin formu 
fazla bir değişikliğe uğramasa da terazilerde kullanılan 
ağırlıkların formunda bir standartlaşmaya gidilmiştir. 
Terazilerde kullanılan ağırlıklar genellikle kare 
formdadırlar ancak nadiren disk şeklinde ve üçgen 
formlar da kullanılmıştır. Ağırlıkların üzeri boş 
bırakılabildiği gibi, üzerlerinde çeşitli tasvirler, semboller 
ve birim işaretlerinin yazılı olduğu örnekler de vardır. 
Anadolu’daki şehir-devletlerinin bazıları (özellikle Batı 
Anadolu’dakiler) terazi ağırlıklarına kendi sembollerini 
(devlet arması ya da parasemon) koymuşlardır. Eski 
Yunan ağırlık sisteminde en büyük birim talanton idi 
ve sistem 1 talanton = 60 mna = 6000 drahmi esasına 
dayanmaktaydı. Mna’nın teorik ağırlığı kentlere 
göre değişiklik gösterse de Klasik ve Hellenistik çağlarda 
yaklaşık olarak 500 gramdır. Ancak, mna’nın değeri 
her zaman aynı kalmamıştır zamanla bir yükselme 
söz konusudur. Hatta Geç Hellenistik veya Erken 
Roma İmparatorluğu dönemlerinde mna’nın Roma 
ağırlık sistemindeki libra’ya adaptasyonu nedeniyle 
1 mna, 2 libra’ya eşitlenmiş yani mna’nın ağırlığı 
%50 artmıştır. Birim adı olarak stater, bir yandan ağırlık 
birimidir öte yandan sikke birimidir. Ağırlık stateri, 
mna’nın iki katıdır; diğer bir deyişle 2 mna, 
bir statere eşittir.

In the Classical and Hellenistic Ages, scales changed 
little in terms of their form, and the weights used on 
the scales likewise underwent formal standardization. 
Most scale weights were square, but rarely there were 
also disc shaped or triangular weights as well. Though 
some weights remained plain, others were inscribed with 
images, symbols, and signs indicating their units. Certain 
Anatolian city-states, particularly in western Anatolia, 
stamped their weights with their own symbols (insignia 
or parasemon). The talent was the largest unit of weight in 
the ancient Greek system, with one talent equal to 60 minae 
and 6000 drachmae. Though the theoretical weight of the 
mina changed from city to city, throughout the Classical 
and Hellenistic periods it was equivalent to approximately 
500 g. Nevertheless, the weight of the mina did not remain 
stable, increasing gradually over time. In fact, in the late 
Hellenistic period or the early period of the Roman Empire, 
the mina was adapted to the libra of the Roman weighing 
system in such a way as to make it equivalent to two librae, 
which increased its weight %50. There was also the stater, 
which was both a unit of weight and a coin. As a weight, the 
stater was twice as heavy as a mina, thus making it equal to 
two minae.

TERAZİ AĞIRLIKLARI
SCALE WEIGHTS

Terazi, en yalın ifadeyle, orta noktasında işaret çubuğu 
(ibre) bulunan yatay bir kolun iki ucundan sarkan 
iki kefeli bir tartı aygıtıdır. Tartma işlemi sırasında 
kefelerden birine ağırlığı önceden belirlenmiş standart 
ağırlık, diğerine tartılacak mal konurdu; işlemin 
tamamlanması, tartılacak malın bulunduğu kefe ile 
ağırlığın bulunduğu kefenin dengede durmasıyla olurdu.

In the broadest terms, a scale is a weighing tool with an 
indicator located at the center of a horizontal beam from 
whose two ends hang weighing pans. During the weighing 
process, standard weights of a previously established 
weight are placed on one of the pans, while the good to be 
weighed is placed in the other pan. The weighing process is 
completed when the pan bearing the good to be weighed is 
balanced at the same level as the pan bearing the standard 
weight or weights.

TERAZİ
SCALES
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37
Kurşun terazi ağırlığı, Batı Anadolu
Geç Hellenistik - Erken İmparatorluk 
Dönemi
Üzerinde altı adet kontrol damgası
184.8 g, 55x42x8 mm 
İzak Eskinazi Koleksiyonu

Lead balance weight, Western Asia 
Minor
Late Hellenistic - Early Roman 
Imperial period
Stamped with six control stamps 
184.8 g, 55x42x8 mm
İzak Eskinazi Collection

38
Bronz terazi ağırlığı, Side? 
Erken Hellenistik Dönem 
Nar betimli 
Tetarton, 105.5 g, 32x35x13 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Bronze balance weight, Side?
Early Hellenistic period 
Depicted with pomegranate 
Tetarton, 105.5 g, 32x35x13 mm
İzak Eskinazi Collection

40
Kurşun terazi ağırlığı, Antiokheia (Hatay)
Hellenistik Dönem
Çift bereket boynuzu betimli 
ETΟΥΣ AΛΣ DHΜΟΣΙA ΜΝA 
Mna, 710 g, 106x110x9 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu

Lead balance weight, Antioch on Orontes
Hellenistic period
Depicted with double cornucopia  
and inscribed ETΟΥΣ AΛΣ DHΜΟΣΙA ΜΝA  
Mna, 710 g, 106x110x9 mm 
İzak Eskinazi Collection

39
Kurşun terazi ağırlığı, Ilion
Hellenistik Dönem
Sorguçlu miğfer betimli, altta “ΙΛΙ” 
Mna, 500.8 g, 95x84x9 mm 
İzak Eskinazi Koleksiyonu

Lead balance weight, Ilium 
Hellenistic period
Depicted with crested helmet; below, 
“ΙΛΙ” 
Mna, 500.8 g, 95x84x9 mm 
İzak Eskinazi Collection

41
Kurşun terazi ağırlığı, Batı Anadolu
MÖ 4. yüzyıl
Hilal betimli
Tetarton, 113 g, 35x34x10 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Western Asia 
Minor
4th century BCE
Depicted with crescent
Tetarton, 113 g, 35x34x10 mm
İzak Eskinazi Collection

42
Kurşun terazi ağırlığı, Batı Anadolu
MÖ 4. yüzyıl
Yunus betimli
Mna, 453.6 g, 53x50x16 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Western Asia 
Minor
4th century BCE
Depicted with a dolphin
Mna, 453.6 g, 53x50x16 mm
İzak Eskinazi Collection

43
Bronz terazi ağırlığı, Ionia
MÖ 4. yüzyıl, “ATTΙKH TETA” yazılı, 
Atina ağırlık standardında 
Tetarton, 109.3 g, 50x52x4 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Bronze balance weight, Ionia
4th century BCE, Inscribed with 
“ATTΙKH TETA”, Athenian weight 
standart 
Tetarton 109.3 g, 50x52x4 mm
İzak Eskinazi Collection

44
Kurşun terazi ağırlığı, Batı Anadolu
Hellenistik Dönem 
TE yazılı 
Tetarton, 133.4 g, 36x35x10 mm 
İzak Eskinazi Koleksiyonu

Lead balance weight, Western Asia 
Minor
Hellenistic period
Inscribed with TE
Tetarton, 133.4 g, 36x35x10 mm 
İzak Eskinazi Collection

45
Kurşun terazi ağırlığı, Troas veya Mysia
Geç Hellenistik - Erken Roma 
İmparatorluk Dönemi
“ΠARAFΥΛAKwΝ” yazılı. Paraphylaks, 
magistratı işaret eder. 
Mna, 506.1 g, 71x65x13 mm
Özkan Arıkantürk Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Troas or Mysia
Late Hellenistic - Early Roman
Imperial period 
Inscribed with “ΠARAFΥΛAKwΝ”, 
Paraphylax refers to magistrate.
Mna, 506.1 g, 71x65x13 mm 
Özkan Arıkantürk Collection

46
Kurşun terazi ağırlığı, Kallatis?
Hellenistik Dönem
Herakles’in yay ve sopası betimli, 
DA-HΜΙ 
Yarım mna, 228.9 g, 71x6 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Callatis?
Hellenistic period
Depicted with bow and club of 
Heracles, DA-HΜΙ 
Half-mna, 228.9 g, 71x6 mm
İzak Eskinazi Collection
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48
Kurşun terazi ağırlığı, Kyzikos
Hellenistik Dönem
Ton balığı betimli, KΥΖ TRΙ 
1/3 mna, 172.7 g, 47x47x7 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Cyzicus 
Hellenistic period
Depicted with a tunafish, KΥΖ TRΙ
1/3 mna, 172.7 g, 47x47x7 mm
İzak Eskinazi Collection

50
Kurşun terazi ağırlığı, Myrina
MÖ 4-3. yüzyıl
Krater betimli, Μ - Y 
Yarım mna, 216.9 g, 55x55x7 mm
 Altan Tokgöz Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Myrina
3rd-4th century BCE
Depicted with crater, Μ - Y
Half-mna, 216.9 g, 55x55x7 mm
Altan Tokgöz Collection

47
Kurşun terazi ağırlığı, Teos?
Hellenistik Dönem
Grifon betimli
Mna, kenarları kırık
479.8 g, 95x90x4 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Teos? 
Hellenistic period
Depicted with griffin
Mna, edges broken off
479.8 g, 95x90x4 mm
İzak Eskinazi Collection

49
Kurşun terazi ağırlığı, Ephesos
Hellenistik Dönem
H harfi ve aşağıda arı betimli
Yarım mna, 235.6 g, 43x43x12 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu

Lead balance weight, Ephesus
Hellenistic period
Depicted with bee below H 
Half-mna, 235.6 g, 43x43x12 mm
İzak Eskinazi Collection
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51
Kurşun terazi ağırlığı, Kyzikos 
Hellenistik Dönem
Meşale betimli, KΥΖΙ ΜΝA
Mna, 521.3 g, 74x83x8 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Cyzicus 
Hellenistic period
Depicted with a torch, KΥΖΙ ΜΝA
Mna, 521.3 g, 74x83x8 mm
İzak Eskinazi Collection

53
Kurşun terazi ağırlığı, Kyzikos 
Hellenistik Dönem
Meşale betimli, KΥΖΙ HΜΙ
Yarım mna, 239.3 g, 60x70x6 mm
Altan Tokgöz Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Cyzicus 
Hellenistic period
Depicted with a torch, KΥΖΙ HΜΙ 
Half-mna, 239.3 g, 60x70x6 mm
Altan Tokgöz Collection
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52
Kurşun terazi ağırlığı, Kyzikos
Hellenistik Dönem
Meşale betimli, KΥΖΙ TRΙC
Üç stater, 64.6 g, 39x39x3 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Cyzicus
Hellenistic period
Depicted with a torch, KΥΖΙ TRΙC
Three-stater, 64.6 g, 39x39x3
İzak Eskinazi Collection

54
Bronz terazi ağırlığı, Miletos 
Hellenistik Dönem 
Μ + Ι 
Tetarton, 114.1 g, 35x33x9 mm 
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Bronze balance weight, Miletos
Hellenistic period
Μ + Ι
Tetarton, 114.1 g, 35x33x9 mm
İzak Eskinazi Collection

58
Kurşun terazi ağırlığı, Kolophon
Hellenistik Dönem
Lir betimli, H-Μ 
Yarım mna, 254.9 g, 54x56x8 mm 
İzak Eskinazi Koleksiyonu

Lead balance weight, Colophon
Hellenistic period
Depicted with lyre, H-Μ
Half-mna, 254.9 g, 54x56x8 mm 
İzak Eskinazi Collection

59
Kurşun terazi ağırlığı, Kolophon 
Hellenistik Dönem
Lir betimli 
Stater, 20.5 g, 19x20x5 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Colophon
Hellenistic period
Depicted with lyre
Stater, 20.5 g, 19x20x5 mm
İzak Eskinazi Collection

60
Kurşun terazi ağırlığı, Kolophon 
Hellenistik Dönem
Lir betimli 
Stater, 20.1 g, 20x20x4 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Colophon
Hellenistic period
Depicted with lyre 
Stater, 20.1 g, 20x20x4 mm
İzak Eskinazi Collection

57
Kurşun terazi ağırlığı, Kyme 
Hellenistik Dönem
Tek kulplu vazo betimli; solda damga 
M+I (Miletos?)
Üç mna, 1482.8 g, 75x71x26 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Cyme
Hellenistic period
Depicted with vase with one handle; 
countermark; M+I (Miletus?)
Three-mna, 1482.8 g, 75x71x26 mm
İzak Eskinazi Collection

55
Kurşun terazi ağırlığı, Abydos
Hellenistik Dönem
Kartal betimli, sağ üstte HΜΙ 
Yarım mna, 235.2 g, 45x48x11 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Abydos
Hellenistic period
Depicted with eagle, 
on the top right, HΜΙ 
Half-mna, 235.2 g, 45x48x11 mm
İzak Eskinazi Collection

56
Kurşun terazi ağırlığı, Kyme
Hellenistik Dönem
Tek kulplu vazo betimli, K - Y / H
Yarım mna, 285.4 g, 60x55x9 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu

Lead balance weight, Cyme
Hellenistic period
Depicted with vase with one handle, 
K - Y / H
Half-mna, 285.4 g, 60x55x9 mm
İzak Eskinazi Collection



7372

61
Kurşun terazi ağırlığı Aleksandria 
Troas, Hellenistik Dönem
Otlayan at betimli, AΛE / H 
Yarım mna, 209.8 g, 46x46x9 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Alexandria 
Troas, Hellenistic period
Depicted with a grazing horse,  
AΛE / H 
Half-mna, 209.8 g, 46x46x9 mm
İzak Eskinazi Collection

62
Kurşun terazi ağırlığı, Aleksandria 
Troas, Hellenistik Dönem
Otlayan at betimli, AΛE / TE 
Tetarton, 135 g, 40x42x8 mm
Özkan Arıkantürk Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Alexandria 
Troas, Hellenistic period
Depicted with a grazing horse, 
AΛE / TE
Tetarton, 135 g, 40x42x8 mm 
Özkan Arıkantürk Collection

63
Kurşun terazi ağırlığı, Aleksandria 
Troas, Hellenistik Dönem
Otlayan at betimli, AΛE / TE
Tetarton, 104.6 g, 43x41x6 mm 
Özkan Arıkantürk Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Alexandria 
Troas, Hellenistic period
Depicted with a grazing horse 
AΛE / TE
Tetarton, 104.6 g, 43x41x6 mm
Özkan Arıkantürk Collection

64
Bronz terazi ağırlığı, Rhodos
Hellenistik Dönem
Gül betimli; arka yüzde, Γ
Üç-stater, 23.6 g, 22x22x5 mm
Altan Tokgöz Koleksiyonu
 
Bronze balance weight, Rhodos
Hellenistic period
Depicted with rose; reverse, Γ
Three-stater, 23.6 g, 22x22x5 mm
Altan Tokgöz Collection
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65
Bronz terazi ağırlığı, Klazomenai
Hellenistik Dönem
Kanatlı yaban domuzu protomu 
yukarıda K Λ A / E
Hektemorion, 80.7 g, 34x33x8 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 

 
Bronze balance weight, Clazomenae 
Hellenistic period 
A protome of a winged boar; 
K Λ A / E
Hektemorion, 80.7 g, 34x33x8 mm
Zeki Karaoğlu Collection
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Antikçağ’da tahıl ya da hububat gibi katı ürünleri ölçmek 
için silindirik formda bir ölçü kabı kullanılırdı. Modius 
denen bu ölçü kabının kapasitesi genelde bir amphoranın 
üçte biri kadardı; Roma sikkelerinde içinde buğday 
başaklarıyla tasvir edilirdi.

Ayrıca kuru ve sıvı ölçmek için sekoma adı verilen bir ölçü 
masası da vardı. Sekoma, üzerinde kap şeklinde oyukların 
bulunduğu mermer bir bloktu; oyukların dibinde içine 
konan ürünün akacağı bir delik vardı. Önce oyuğun deliği 
tıpayla kapatılır ve içine sıvı ya da katı ürün oyuğun ağız 
kısmına kadar doldurulurdu; daha sonra tıpa kaldırılır 
ve ürünün, alt kısma yerleştirilmiş bulunan kabın içine 
akması sağlanırdı. Her bir oyuğun yanında ölçü birimi 
yazardı. 

Uzunluk ölçüleri daha ziyade insan vücudunun 
uzuvlarına göre adlandırılmıştı:
Daktylos 1.93 cm (“parmak”)
Pous 30.82 cm (“ayak”)
Pekhys 46.23 cm (“dirsekten orta parmak ucuna”, cubit)

For measuring dry products like cereals and grains, a 
cylindrical vessel was used. Called a modius, the capacity 
of this measuring vessel was generally equal to one-third 
of the capacity of an amphora. Roman coins featured a 
depiction of a modius filled with ears of wheat.

Also in use for the measurement of solid and liquid goods 
was a measuring table called a sekoma. This was a marble 
block with cavities in the shape of vessels that had a hole 
at the bottom so that the product placed inside could drain 
out. The hole in the cavity would first be stopped up with 
a plug, after which the cavity would be filled to the brim 
with the solid or liquid good to be measured. Then, the plug 
would be removed so that the product could drain into a 
vessel that had been placed beneath the hole of the cavity. 
The relevant unit of measurement was written beside each 
of the cavities.

As for units of length, these were named according to parts 
of the human body:
The daktylos (“finger”) equal to 1.93 cm, the pous (“foot”) 
equal to 30.82 cm,  and the pekhys (“cubit” or length from 
the base of the elbow to the tip of the middle finger) equal to 
46.23 cm.

HACİM VE UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
UNITS OF VOLUME AND LENGTH
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Sekoma, sıvı ve 
hububat ölçek 
taşı (Kaunos antik 
kentinden)
Sekoma, table of 
measure for liquids and 
grains (from Caunus)

KLASİK VE HELLENİSTİK ÇAĞLAR / THE CLASSICAL AND HELLENISTIC AGES

Aphrodite / Venus  
Aşk ve güzellik tanrıçası
Goddess of love and 
beauty

Asklepios / Asclepius 
 Sağlık ve şifa tanrısı
God of health and 
medicine

Apollon / Apollo
Müzik, sanat, kehanet 
 ve ışık tanrısı 
God of music, art, 
 prophecy and light

Athena / Minerva 
Savaş ve akıl tanrıçası, 
 zanaatın koruyucusu
Goddess of war and 
wisdom; patron of 
handicrafts

Hermes / Mercurius  
Haberci tanrı, ticaretin, 
 seyyahların ve hırsızların 
 koruyucusu
The messenger god; 
patron of merchants, 
travelers, thieves

Kybele / Cybele
Ana Tanrıça
Mother of the gods

Hephaistos / Vulcanus  
Demirci tanrı
God of blacksmiths

Herakles / Hercules
Gücün temsilcisi, en yüce 
kahraman
Symbol of strength, 
the supreme hero

Ares / Mars 
Savaş tanrısı
God of war

Dionysos / Bacchus
Bağ ve şarap tanrısı
God of the vine and of 
wine  

Artemis / Diana 
 Av tanrıçası; Apollon’un 
kız kardeşi  
Goddess of the hunt; 
sister of Apollo

Hades / Pluto 
Yeraltı (Ölüler Diyarı) 
 tanrısı
God of the  underworld

Zeus / Jupiter 
Tanrıların babası,  
en yüce tanrı
 Father of the gods,  
the supreme god

Poseidon / Neptunus
Deniz ve deprem tanrısı
God of the sea and of 
earthquakes

SİKKELERDEKİ TANRILAR, TANRIÇALAR 
GODS AND GODDESSES ON COINS
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ROMA  
İMPARATORLARININ 
EGEMENLİĞİNDE 

UNDER THE  
ROMAN EMPIRE
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Roma’nın geleneksel kuruluş tarihi MÖ 753’tür. Krallık 
ve Cumhuriyet rejimlerinin ardından Augustus’la (MÖ 
27-MS 14) birlikte İmparatorluk rejimi (principatus) 
başlamıştır. Bergama Krallı III. Attalos’un (MÖ 138-133) 
krallığını Roma’ya “vasiyet” etmesiyle Romalılar, daha 
önce Bergama Krallığı’nın egemenliğindeki Batı Anadolu 
topraklarında bir Roma Eyaleti kurdu (MÖ 129). Bunu 
başka eyaletler izledi ve Roma zamanla Anadolu’nun 
büyük bölümüne hâkim oldu. Roma İmparatorluğu’nun 
batı yarısı Latin, doğu yarısı ise Eski Yunan kültürü ve 
dilinin etkisindeydi. 

According to tradition, Rome was founded in the year 753 
BCE. After a kingdom and a republican period, the imperial 
age (principatus) began with Augustus (27 BCE-14 CE). In 
129 BCE the Roman province of Asia had been established 
in western Anatolia because the king of Pergamum (today’s 
Bergama), Attalus III (138-133 BCE), had “bequeathed” 
his kingdom to Rome. Soon, other provinces followed, and 
over time Rome took control of a large part of Anatolia. The 
western half of the Roman Empire was dominated by the 
Latin language and culture, while the eastern half was 
under the sway of the Greek language and culture.

ROMA İMPARATORLARININ EGEMENLİĞİNDE / UNDER THE ROMAN EMPIRE ROMA İMPARATORLARININ EGEMENLİĞİNDE / UNDER THE ROMAN EMPIRE

El kantarı, MÖ 1. yüzyılda Romalılar tarafından icat 
edilmiştir ve daha ziyade ağır yükleri tartmak için 
kullanılan tek kollu bir tartı aletidir (statera veya 
kampanos); işleyişi kaldıraca benzemektedir. Kantarın 
tanımı ve fonksiyonu hakkında en iyi bilgiyi MÖ 1. 
yüzyılda yaşamış olan Vitruvius’tan (De Architectura, 
10.3,4) almaktayız. El kantarı; değişebilen uzunlukta 
yatay bir kol, askı kancaları, zincirli yük kancaları (veya 
kefe) ve kol üzerinde ileri geri hareket ettirilebilen bir 
ağırlıktan (kantar topuzu) oluşur. Tartılacak yükün 
ağırlığının ne olduğunu, denge sağlandığında kantar 
topuzunun durduğu çentikteki işaret belirlerdi.

Steelyards (Lat. statera, Gr. kampanos), invented by the 
Romans in the 1st century BCE, were single- armed scales 
that resembled levers and were used primarily for weighing 
heavier loads. The most detailed information regarding 
the steelyard’s appearance and function was provided by 
Vitruvius (1st century BCE) (De Architectura, 10.3,4). The 
steelyard consisted of a horizontal arm variable in length, 
pegs, load-bearing hooks (or pans) attached by a chain, and 
a counterpoise weight that could be moved back and forth 
along the arm. The weight of a load would be indicated by 
the particular notch at which the counterpoise came to rest 
in balance.

EL KANTARI
STEELYARD

 
Bir kasap dükkânını gösteren kabartma, MS 2. yy.  
Relief depicting butchering scene, 2nd c. CE 
©Staatliche Kunstsammlungen Dresden
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Sinope

Apamea

Germa

Parlais

Antiochia pros Pisidiam

Cremna
Comama

Olbasa

Iconium

Lystra

Ninica Mallus

Alexandria Troas

Lampsacus
Parium

Romalılar, Akdeniz dünyasına egemen olunca Yunan 
kültürü altındaki kentler varlıklarını sürdürmeye devam 
etmişlerdir. Ancak Romalılar bu büyük coğrafyanın 
bazı bölgelerinde -tıpkı Romalıların çekirdek bölgesi 
İtalya’da olduğu gibi- nüfusun esas olarak Latin kökenli 
Roma vatandaşlarından oluştuğu bazı koloniler de 
kurmuşlardır. Koloni (lat. colonia) sözcüğünün kökeni, 
toprağı işlemek veya sürmek anlamına gelen colere 
sözcüğüne dayanır. Romalılar kolonilerini işgal ettikleri 
düşman topraklarına kurmuşlardır. Anadolu’daki 
Roma kolonilerinin çoğu Caesar veya Augustus 
dönemlerinde kurulmuştur. Koloni kurulacak yerin 
sınırları kolonistlerin veya rahiplerin sürdüğü bir 
sabanla çizilerek belirlenirdi. Kolonide yaşayanlar, bir 
Roma vatandaşının sahip olduğu haklara (ius italicum) 
sahip olurdu. Bir Roma kolonisinin esas sakinleri emekli 
Roma askerleriydi. Roma kolonilerinin sikkelerinin 
ön yüzlerinde o sırada iktidarda olan imparatorun 
veya aile üyelerinden birinin portresi, adı ve unvanları, 
arka yüzünde ise kolonilere özgü tiplerle koloninin adı 
yer alırdı. Sikkeler üzerindeki yazı, istisnalar dışında, 
Latincedir. Iconium (Konya) sikkelerinde ise Latince’nin 
yanı sıra Eski Yunanca da görülür.

When the Romans became masters over the Mediterranean 
world, those cities under the sway of Greek culture 
nevertheless continued much as they had before. The 
Romans did, however, set up in certain regions colonies 
composed largely of Roman citizens of Latin origin, just 
as they had done in the core Roman lands of Italy. The 
root of the word “colony” (colonia) lies in the Latin verb 
colere, meaning “to cultivate or till the land.” The Romans 
established their colonies on enemy territory that they 
had occupied. Most of the Roman colonies in Anatolia 
were established during the eras of Julius Caesar and 
Augustus. The borders of a site that was to be colonized 
would be drawn up by a plow pulled by either the colonists 
themselves or by priests. Anyone living in a colony had the 
same rights (ius italicum) that were possessed by citizens 
of Rome. The majority of residents in a given Roman 
colony would be retired Roman soldiers. The obverse 
of Roman colonial coins featured a portrait of either the 
reigning emperor or a member of his family, together with 
the appropriate name and title, while the reverse bore 
images unique to the colony alongside the colony’s name. 
The inscriptions on the coins were in the Latin language, 
though there were some exceptions. For example, the coins 
of Iconium (today’s Konya) featured both Latin and Greek.

ANADOLU’DAKİ ROMA KOLONİLERİ VE SİKKELERİ
ROMAN COLONIES IN ANATOLIA AND THEIR COINS

ROMA İMPARATORLARININ EGEMENLİĞİNDE / UNDER THE ROMAN EMPIRE
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66
Bronz sikke, Roma kolonisi 
Aleksandria Troas
Roma İmparatorluk Dönemi
Ön yüz: Commodus büstü
IMP CAI M AVR COMMODVS 
Arka yüz: Otlayan at. COL AVG TROA
6.88 g, 22 mm
Özkan Arıkantürk Koleksiyonu
 
Bronze coin, Roman colony of 
Alexandria Troas
Roman Imperial period 
Obverse: Bust of Commodus
IMP CAI M AVR COMMODVS 
Reverse: Grazing horse 
COL AVG TROA
6.88 g, 22 mm
Özkan Arıkantürk Collection

67
Bronz sikke, Roma kolonisi
Aleksandria Troas
Roma İmparatorluk Dönemi
Ön yüz: Severus Aleksander büstü  
M AV S ALEXANDRV 
Arka yüz: Otlayan at  
COL ALEX AV TRO
7.98 g, 24 mm
Özkan Arıkantürk Koleksiyonu
 
Bronze coin, Roman colony of 
Alexandria Troas
Roman Imperial period 
Obverse: Bust of Severus Alexander 
M AV S ALEXANDRV  
Reverse: Grazing horse 
COL ALEX AV TRO
7.98 g, 24 mm
Özkan Arıkantürk Collection



8584

Moneta, Roma Tanrıçası Juno’nun bir sıfatı olup Roma 
sikkelerinde MONETA yazısı eşliğinde resmedilir. 
Genellikle bir elinde bereket boynuzu diğer elinde 
terazi tutar. Roma’daki Capitol Tepesi’nde yer alan Juno 
Moneta Tapınağı, ilk Roma sikkelerinin de darbedildiği 
yerdi. Günümüz İngilizcesinde para karşılığı kullanılan 
“Money” ve darphane karşılığı kullanılan “Mint” sözcüğü 
de moneta’dan türetilmiştir.

Terazi (zugos), terazi kolunun orta yerindeki tutamak 
veya askının yukarıdan tutulmasıyla kullanılırdı. 
Büyük Constantinus (MS 306-337), Üç Eyaletin (Sicilya, 
Sardunya, Korsika) Hazine Temsilcisi Euphrasius’a, 
verginin altın sikke olarak toplanması sırasında 
terazinin üst tarafındaki tutamağından iki parmakla 
tutulması gerektiğini, diğer üç parmağın serbest 
kalmasını ve vergi memuru tarafına dönük olmasını, 
böylece parmakların ağırlıkların olduğu kefeye baskı 
yapmamış olduğundan emin olunmasını buyurmuştu. 
Yaklaşık üç asır önce, İmparator Claudius (MS 41-54) 
dönemine tarihlenen bronz bir sikkede terazi tutan el 
tasviri, terazinin nasıl tutulması gerektiğine güzel bir 
örnektir.

Moneta was an epithet of the Roman goddess Juno, who 
is depicted on Roman coins together with the inscription 
MONETA. This figure of Juno Moneta is generally shown 
holding a cornucopia in one hand and scales in the other. 
The Temple of Juno Moneta, located on the Capitoline Hill in 
Rome, was where the first Roman coins were minted. The 
words “money” and “mint” are both ultimately derived from 
Moneta. The scales (zugos) were held by the handle or grip in 

the center of the arm. Emperor Constantine the Great 
(306-337 CE), in an order given to Euphrasius, the fiscal 
representative of the Three Provinces (Sicily, Sardinia, and 
Corsica) stated that when weighing gold paid as taxes, the 
scales should be held by the cord at the top with two fingers, 
with the other three fingers held free and pointing toward 
the tax officer; in this way, it could be ensured that the 
fingers would not be applying pressure to the pan where the 
weights rested. Three centuries before this, a bronze coin 
dating to the time of Emperor Claudius (41-54 CE) features 
an exemplary depiction of a hand holding scales.

MONETA TERAZİ NASIL TUTULMALI?
HOW TO HOLD THE SCALES?

 
Arka yüzünde Moneta'nın betimlendiği Roma sikkesi 
The reverse of a Roman coin depicting Moneta
©Savoca Numismatic 6,21.

 
Ön yüzünde terazi tutan elin betimlendiği Roma sikkesi  
The obverse of a Roman coin depicting a hand holding scales
©İNumis 32,68.

Roma İmparatoru Diocletianus’un MS 301’de yayımladığı 
Narh Kararnamesi, enflasyonun durdurulma 
çabalarına güzel bir örnektir. Bu kararnameden MS 
4. yüzyıl başlarında Akdeniz dünyasındaki kentlerin 
yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığını anlıyoruz. 
Kararnamede, imparatorluk hizmetindeki askerlerin 
gittikleri yerlerde ihtiyaç duydukları malları ya da 
hizmetleri satın almak istediklerinde çok yüksek 
fiyatlarla karşılaştıkları ve bu yolla haksız kazanç elde 
edilmiş olduğu vurgulanmaktadır. Sonunda bu gidişata 
dur demek için mal ve hizmetler için en fazla ne kadar 
ücret talep edileceği bir kararname ile duyurulmuştu.

The Edict on Maximum Prices, issued by the Roman 
emperor Diocletian in the year 301 CE, presents an 
excellent example of an official attempt to curb inflation. 
Thanks partly to the sheer fact that the edict was issued, 
we know that the cities of the Mediterranean region were 
suffering from high inflation around the turn of the 4th 
century CE. The edict stresses how soldiers in imperial 
service encountered extremely high prices when they 
wished to purchase necessary goods or services in the 
places to which they had been stationed, which led to 
vendors reaping profits in an unjust manner. It was hoped 
that the issuance of the edict would put a stop to this 
tendency by clarifying the maximum price that could be set 
for various goods and services.

DIOCLETIANUS VE NARH KARARNAMESİ
DIOCLETIAN AND THE EDICT ON MAXIMUM PRICES

MALLARIN FİYATI
1 modius (kile) buğday 100 denarius
Yarım litre şarap 8 denarius
1 libra (325 g) sığır eti 8 denarius
1 libra domuz veya kuzu eti 12 denarius
1 libra balık 25 denarius
1 çift tavuk 60 denarius

PRICES OF GOODS
1 modius (bushel) of wheat 100  denarii
1 sextarius (½ liter) of wine 8 denarii
1 libra (325 g) of beef 8  denarii
1 libra of pork and lamb 12  denarii
1 libra of quality sea fish 25  denarii
1 pair of chickens 60  denarii

HİZMETLERİN FİYATI
Çiftlik işçisinin günlüğü 25 denarius
Fırıncının günlüğü 50 denarius
Berberde traş 2 denarius
Avukat dava ücreti 1000 denarius
Kâtip (100 satırlık yazı) 20 denarius

PRICES OF SERVICES
Daily wage of farm laborer 25  denarii
Daily wage of baker 50  denarii
Shave at the barber 2  denarii
Fee for attorney’s case 1000  denarii
Fee for scribe (100-line text) 20  denarii

Roma Dönemi’nde kalpazanlar veya sahte altın sikke 
basanlar vatan haini olarak kabul ediliyor ve ateşe 
atma gibi çeşitli idam cezalarına maruz kalıyorlardı; 
hatta altın sikkelerin kenarlarından kırpılarak piyasaya 
sürülmesinin cezası da ağırdı. Bronz sikkeleri döküm 
olarak üretenler tespit edildiğinde ya bu sikkelere el 
konur ya da az bir ceza verilirdi.

In the Roman era, anyone who produced false gold coinage, 
or indeed any counterfeiters, were considered traitors, 
and were sentenced to death by burning as well as other 
varieties of capital punishment. Even the punishment 
for clipping gold coins was a heavy one. As for bronze 
coinage, those who were caught casting false bronze coins 
would either have their coins confiscated or be given a light 
punishment.

KALPAZANLAR
COUNTERFEITERS
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Eski Yunan kültüründe agora olarak adlandırılan 
pazar yeri, Romalıların kendi yurtlarında yani Batı’da 
forum olarak adlandırılırdı; ancak pazar yerleri Doğu’da 
halen agora olarak anılıyordu. Forum’un yanı sıra (veya 
bazen agoranın yerini almasıyla) özellikle et ve balık 
ürünlerinin satıldığı ancak taze meyve ve sebzenin de 
bulunduğu Macellum denen pazar  yerleri de Romalıların 
rağbet ettiği mekanlardı.

Roma İmparatorluk Dönemi’nde Doğu eyaletlerinde 
Agoranomos memuriyetinin yanı sıra Hipparkhos, 
Panegyriarkhos ve Paraphylaks unvanlı memurların da 
görev yaptığı anlaşılmaktadır. Keza, İtalya’da ve Batı’daki 
eyaletlerde Aediles’in pazardan sorumlu olarak görev 
yaptığı bilinmektedir. Ayrıca, Geç Roma Dönemi’nde 
Zygostates adlı memurların altın sikke kontrolü 
yaptıkları bilinmektedir. Nitekim Codex Theodosianus’tan 
öğrendiğimize göre Zygostates adı MS 363’e tarihlenen 
İmparator Julianus’a ilişkin bir yasada geçmektedir; 
anlaşıldığına göre her şehre bir Zygostates (çoğ. demosioi 
zygostatai) atanıyordu. Yasada, kenarlarından kırpılmış 
veya ağırlığı azaltılmış altın sikkelerin alışverişte 
yarattığı sorunun Zygostates unvanlı görevlilerce 
çözülmesi istenmektedir. Nitekim ele geçen bazı 
yazıtlarda Pisidia Antiokheiası, Pergamon, Apollonia ad 
Rhyndacum ve Akmoneia’da zygostation adlı bir yapının 
varlığından söz edilmektedir. Geç Antik Çağ’da altın 
sikke kontrolü daha ziyade “exagium solidi” denen ve 
tıpkı sikke gibi darp edilerek üretilen test ağırlıklarıyla 
yapılmaktaydı. Daha sonra bu tür test ağırlıkları camdan 
üretilmeye başlanmıştır.

The type of marketplace that was called the agora in the 
Greek cultural sphere was termed the forum in the core 
Roman lands in the west, though even under the empire 
such markets continued to be called agoras in the east. In 
addition to the forum, another space favored by Romans 
were the food markets known as macella (sing. macellum), 
which primarily sold meat and fish but also featured fresh 
fruit and vegetables, and which occasionally took over the 
space of the agora.

In addition to the agoranomos, the Roman Empire’s 
eastern provinces also employed officials called the 
hipparkhos, panegyriarkhos, and paraphylax, while in Italy 
and the western provinces the aedilis was responsible 
for marketplaces. Additionally, in the late Roman period 
there emerged the office of the zygostates, whose duty 
was the inspection and control of gold coins. In the Codex 
Theodosianus, the name zygostates first appears in relation 
to a law dating to the time of Emperor Julian in 363 CE. The 
law, which makes it clear that a zygostates was appointed 
for each city (pl. demosioi zygostatai), decrees that the 
zygostatae assume responsibility for the problems caused 
in the market by the use of clipped or light gold coins. There 
are also some inscriptions that mention the presence of 
a building called the zygostation in Antioch in Pisidia, 
Pergamum, Apollonia ad Rhyndacum, and Acmonia. The 
weight control of gold coins (solidi) in the Late Antiquity 
was done with the test weights called exagium solidi 
which were produced by minting like coins. Later such test 
weights began to be made of glass. 

ROMA’DA PAZARLAR VE PAZAR GÖREVLİLERİ
MARKETS AND MARKET OFFICIALS IN ROME

 
Ostia’dan bir taban mozaiği, hububat alım satım sahnesi, MS 3. yy.  
A floor mosaic from Ostia, scene of selling grain, 3rd c. CE

Aralarda satıcıların da betimlendiği bir mozaik, MS 5. yy.  
A scene in which some vendors are depicted - 5th c. CE  
©Hatay Arkeoloji Müzesi
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8988

68
Kurşun terazi ağırlığı
MÖ 1. yüzyıl sonu - Roma 
İmparatorluk Dönemi 
A harfi
Uncia, 27.69 g, 27x32x5 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

Lead balance weight
Late 1st century BCE - Roman 
Imperial period
Inscribed with A 
Uncia, 27.69 g, 27x32x5 mm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

69
Bronz terazi ağırlığı
MÖ 1. yüzyıl sonu - Roma 
İmparatorluk Dönemi
O+Y Γ gümüş kakma
Üç uncia, 81.70 g, 26x20 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

Bronze balance weight
Late 1st century BCE - Roman 
Imperial period
O+Y Γ inlaid with silver
Three-uncia, 81.70 g, 26x20 mm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

70
Kurşun terazi ağırlığı, Ephesos
MÖ 1. yüzyıl sonu - Roma 
İmparatorluk Dönemi 
Ön yüzde ΛEΙTRA; arka yüzde 
EFEΣΙΩΝ yazılı
Litra, 332.7 g, 74x83x10 mm 
Altan Tokgöz Koleksiyonu
 
Lead balance weight, Ephesus
Late 1st century BCE - Roman 
Imperial period 
Inscribed with ΛEΙTRA on the 
obverse and EFEΣΙΩΝ on the reverse
Litra, 332.7 g, 74x83x10 mm 
Altan Tokgöz Collection

71
Bronz sikke kontrol ağırlığı
Geç Roma İmparatorluk Dönemi
Sikkeden kesilmiş 
Exagium solidi, 4.29 g, 14x19x2 mm 
İzak Eskinazi Koleksiyonu 

Bronze coin check weight
Late Roman Imperial period
Made of coin
Exagium solidi, 4.29 g, 14x19x2 mm 
İzak Eskinazi Collection

72
Kurşun terazi ağırlığı
Roma İmparatorluk Dönemi 
A harfi, iki adet kontrol damgalı
a. Dionysos ve b. Artemis 
Leukophryene kült heykeli (Magneisa 
ad Maeandrum) 
Uncia, 26.92 g, 36x39x5 mm  
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Lead balance weight
Roman Imperial period
Inscribed with A and bearing two 
control stamps, a. Dionysos and 
b. Cult statue of Artemis 
Leukophryene (Magneisa ad 
Maeandrum)
Uncia, 26.92 g, 36x39x5 mm
İzak Eskinazi Collection
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Ağırlık ve ölçüler, her zaman en önemli kamusal 
araçlar (instrumenta publica) arasında kabul 
edildiğinden, devletin resmi standart ağırlık ve 
ölçüleri Agoranomosların ofisinde, devletin en önemli 
merkezlerinde veya tapınaklar gibi kutsal mekanlarda 
muhafaza edilirdi. Olympia’da bulunan ağırlıklar 
üzerinde DIOΣ (Zeus’un) yazılıdır ki onların Zeus 
Tapınağı’nın aidiyetinde olduğu anlaşılır. Öte yandan, 
Klasik Çağ Atina’sında ağırlık ve ölçülerin Akropolis’teki 
Tholos’ta, Pire’de ve Eleusis’te; Cumhuriyet veya 
Erken İmparatorluk dönemlerinde Roma’da Juno 
Moneta veya Jupiter Capitolinus tapınaklarında; 
Mısır’da Serapeion’da (daha sonra Aleksandreia’nın en 
büyük kilisesinde) saklandığını biliyoruz. Epigrafik 
kaynaklardan öğrendiğimize göre, Klasik ve Hellenistik 
dönemlerin Atina’sında standart ağırlıkların 
muhafazası magistratların yanı sıra devlet kölelerince de 
sağlanıyordu. Myra’nın limanı Andriake’de bir duvarda 
devşirme olarak kullanılmış olan bir yazıttan (MS 4. 
yüzyıl) öğrendiğimize göre, ağırlık ve ölçüler tahıl deposu 
işlevi gören Granarium’da muhafaza ediliyordu.

Because weights and measures were always considered 
among the most important public devices (instrumenta 
publica), the state’s official standard weights and measures 
were stored in secure and even sacred places, among them 
the office of the agoranomos, important buildings of state, 
and temples. On the weights found at Olympia it reads 
DΙΟΣ (of Zeus) which indicate that they belonged to the 
temple of Zeus. On the other hand the Athenian official 
standard weights were kept as sets at the Tholos at the 
Acropolis, at Pireaeus, and at Eleusis; in republican and 
early imperial Rome, they were held in the temples of Juno 
Moneta or Jupiter Capitolinus; and in Egypt they were kept 
in the Serapeum of Alexandria, and later in Alexandria’s 
largest church. Epigraphic sources states that -besides 
the magistrates- public slaves had also a role in keeping 
of the standard weights. According to a 4th-century CE 
inscription on spolia in the port of Andriake near Myra, 
the weights and measures were held in the Granarium 
(granary).

AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER NEREDE MUHAFAZA EDİLİYORDU?
WHERE WERE WEIGHTS AND MEASURES STORED?

73
Tutamaklı mermer ağırlık (mastoid), 
Karia
Geç Hellenistik - Roma İmparatorluk 
Dönemi
6 veya 6.5 litra, 2 kg, 19x11 cm 
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu

Marble weight with bridge-like 
handle (mastoid), Caria
Late Hellenistic - Roman Imperial 
period
6 or 6.5 litrae, 2 kg, 19x11 cm 
Zeki Karaoğlu Collection

ROMA İMPARATORLARININ EGEMENLİĞİNDE / UNDER THE ROMAN EMPIRE ROMA İMPARATORLARININ EGEMENLİĞİNDE / UNDER THE ROMAN EMPIRE

Roma egemenliğindeki Doğu eyaletlerinde Romalıların 
Latince yazılı kendi sikkelerinin yanı sıra egemenlik 
altındaki kentlerin bastıkları Eski Yunanca ve yerel 
dilde yazılı sikkeler de dolaşımdaydı. Bu kentler sadece 
bronz sikke basmışlar ve sikkelerin ön yüzlerine Roma 
imparatorlarının veya aile üyelerinin portrelerini 
koymak “zorunda” bırakılmışlardı. Ancak kesin olarak 
bilinmeyen nedenlerle bazı kentler bazı dönemlerde bu 
“kurala” uymamışlar ve sikkelerinin ön yüzlerine tanrı, 
tanrıça veya meclislerini temsil eden figürlerin idealize 
başlarını koymuşlardır. Kent-devletlerinin sikkelerinin 
arka yüzünde ise ibadet ettikleri tanrı ve tanrıçalar, 
mimari yapılar, hayvanlar, mitolojik sahneler gibi çeşitli 
tasvirler yer almaktadır.

 In the empire’s eastern provinces, the coins in circulation 
included not only the Romans’ own coins with Latin 
inscriptions, but also coins minted by cities under Roman 
rule, which featured inscriptions in Greek or native 
language. These cities produced only bronze coins, and 
they were “forced” to stamp portraits of the emperor or 
members of his family on the obverse. However, for reasons 
that remain unclear, during certain periods some cities 
did not obey this rule, instead stamping on the obverse 
of their coins the idealized heads of gods, goddesses, or 
figures representing their assemblies. On the reverse of 
their coinage, city-states would stamp a variety of images, 
such as the gods or goddesses that they worshipped, 
architectural structures, animals, or scenes from 
mythology.

ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ'NDEKİ ŞEHİR SİKKELERİ 
CIVIC COINAGE UNDER THE ROMAN EMPIRE

74
Bronz sikke, Hierokaisareia
Roma İmparatorluk Dönemi
Ön yüz: Luc&us Verus büstü 
AVT K Λ AVΡ BHΡOC CEBAC
Arka yüz:  Artem&s &k& gey&ğ&n çekt&ğ& arabada.  
ΙERΟKAΙCAREΩΝ
15.71 g, 29 mm 
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu

 
Bronze coin, Hierocaesarea 
Roman Imperial period
Obverse: Bust of Lucius Verus  
AVT K Λ AVΡ BHΡOC CEBAC 
Reverse: Artemis in biga drawn by two stags.  
IEΡOKAICAΡEΩN
15.71 g, 29 mm
Zeki Karaoğlu Collection
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75
Bronz sikke, Smyrna
Roma İmparatorluk Dönemi
Ön yüz: Senato büstü 
ΙEΡΑ CYΝΚΛHTΟC 
Arka yüz:  Ayakta iki Nemesis 
CTP HΡΑΚΛΕΙDOΥ / CMYPΝΑIΩN
10 g, 26 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Bronze coin, Smyrna  
Roman Imperial period
Obverse: Bust of Senate 
ΙEΡΑ CYΝΚΛHTΟC  
Reverse: Two Nemesis standing
CTP HΡΑΚΛΕΙDOΥ / CMYPΝΑIΩN
10 g, 26 mm 
Zeki Karaoğlu Collection

76
Bronz sikke, Mylasa
Roma İmparatorluk Dönemi
Ön yüz: Septimius Severus büstü 
AΥ Κ Λ C CEΥHPΟC 
Arka yüz:  Poseidon  
MΥΛΑCEΩN
6.33 g, 30 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Bronze coin, Mylasa
Roman Imperial period 
Obverse: Bust of Septimius Severus 
AΥ Κ Λ C CEΥHPΟC 
Reverse: Poseidon. MΥΛΑCEΩN
6.33 g, 30 mm
Zeki Karaoğlu Collection

77
Bronz sikke, Klazomenai
Roma İmparatorluk Dönemi
Ön yüz: Valerianus büstü
A K Π ΛΙ OVΑΛEΡΙANΟC 
Arka yüz: Tykhe. ΘΕΑ ΚΛAZΟΜEΝΗ 
7,97 g, 27 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Bronze coin, Clazomenai
Roman Imperial period
Obverse: Bust of Valerian
A K Π ΛΙ OVΑΛEΡΙANΟC 
Reverse: Tyche. ΘΕΑ ΚΛAZΟΜEΝH
7,97 g, 27 mm
Zeki Karaoğlu Collection

ROMA İMPARATORLARININ EGEMENLİĞİNDE / UNDER THE ROMAN EMPIRE ROMA İMPARATORLARININ EGEMENLİĞİNDE / UNDER THE ROMAN EMPIRE

79
Bronz sikke, Magnesia ad Maeandrum 
Roma İmparatorluk Dönemi 
Ön yüz: Caracalla büstü 
AVΤ ΚΑΙ Μ AYΡ ANTΩΝΕINΟ 
Arka yüz:  Korybantlar ve çocuk Dionysos 
EΠΙ Γ Μ AVΡ ΥΛΛOΥ EΠΙKΡATOΥC / ΜΑGΝHTΩN
20.51 g, 38.50 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu
 
Bronze coin, Magnesia ad Maeandrum
Roman Imperial period, Obverse: Bust of Caracalla 
AVΤ ΚΑΙ Μ AYΡ ANTΩΝΕINΟ 
Reverse: Corybantes and infant Dionysus 
EΠΙ Γ Μ AVΡ ΥΛΛOΥ EΠΙKΡATOΥC / ΜΑGΝHTΩN
20.51 g, 38.50 mm
Zek# Karaoğlu Collect#on

78 
Bronz sikke, Magnesia ad Sipylum
Roma İmparatorluk Dönemi
Ön yüz: Caracalla büstü. AVT K M AVP C ANTΩNЄINOC
Arka yüz: At üstünde &mparator, yerde &k& es&r 
ЄΠI CTP M AVP ΓAIOV / MAΓNHTΩN CIΠVΛ
29.17 g, 36 mm 
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu

Bronze coin, Magnesia ad Sipylum
Roman Imperial period
Obverse: Bust of Caracalla. AVT K M AVP C ANTΩNЄINOC
Reverse:  Emperor on horseback; on ground, two 
captives
ЄΠI CTP M AVP ΓAIOV / MAΓNHTΩN CIΠVΛ
29.17 g, 36 mm 
Zeki Karaoğlu Collection
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83
Bronz sikke, Metropolis
Roma İmparatorluk Dönemi   
Ön yüz: Otacilia Severa büstü 
ΜAR ΩTA CEΥHRA, Arka yüz: 
Tykhe. EΠ CTR AΥR ΘEΩΝΟC 
ΜHTRΟΠΟΛEΙTΩΝ
7.04 g, 28.50 mm 
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu 

Bronze coin, Metropolis
Roman Imperial period 
Obverse: Bust of Otacilia Severa
ΜAΡ ΩΤΑ CEΥHΡΑ 
Reverse: Tyche. EΠ CTΡ AYΡ ΘEΩΝΟC 
ΜHTRΟΠΟΛEΙTΩΝ
7.04 g, 28.50 mm
Zeki Karaoğlu Collection

80
Bronz sikke, Philadelphia 
Roma İmparatorluk Dönemi 
Ön yüz: Senato büstü 
ΙEΡΑ CYΝΚΛHTΟC 
Arka yüz: Nike. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦEΩN
8.47 g, 26 mm
Çetin Erdem Koleksiyonu

Bronze coin, Philadelphia
Roman Imperial period 
Obverse: Bust of Senate 
ΙEΡΑ CYΝΚΛHTΟC  
Reverse: Nike. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦEΩN
8.47 g, 26 mm
Çetin Erdem Collection

81
Bronz sikke, Philadelphia
Roma İmparatorluk Dönemi
Ön yüz: Julia Domna büstü 
IOΥΛΙΑ CΕΒΑCΤ
Arka yüz: Apollon. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦEΩΝ / 
stel üzerinde, EΠΙ IΟYΛΙAN
9.85 g, 25 mm
Çetin Erdem Koleksiyonu

Bronze coin, Philadelphia
Roman Imperial period
Obverse: Bust of Julia Domna 
IOΥΛΙΑ CΕΒΑCΤ 
Reverse: Apollo. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦEΩΝ / 
stele inscribed with EΠΙ IOΥΛΙAN 
9.85 g, 25 mm
Çetin Erdem Collection

82
Bronz sikke, Philadelphia
Roma İmparatorluk Dönemi
Ön yüz: Julia Domna büstü 
IOΥΛΙΑ CΕΒΑCΤΗ, Arka yüz: Ödül 
masası. EΠΙ ΚΛ ΚAΠITΩNΟC APX ΦΛ  
/ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦEΩΝ ΝEΩKOPΩN
14.55 g, 31 mm 
Çetin Erdem Koleksiyonu 

Bronze coin, Philadelphia
Roman Imperial period
Obverse: Bust of Julia Domna 
IOΥΛΙΑ CΕΒΑCΤΗ, Reverse: Agonistic 
table; EΠΙ ΚΛ ΚAΠITΩNΟC APX ΦΛ /  
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦEΩΝ ΝEΩKOPΩN
14.55 g, 31 mm
Çetin Erdem Collection

84
Bronz sikke, Silandos 
Roma İmparatorluk Dönemi 
Ön yüz: Athena büstü  
CΙΛAΝ∆EΩΝ 
Arka yüz: Nehir Tanrısı Hermos 
EΠΙ CΤΑ ATΤΑΛΙANOΥ / EΡMΟC
4.52 g, 18 mm 
Çetin Erdem Koleksiyonu

Bronze coin, Silandus 
Roman Imperial period 
Obverse: Bust of Athena 
CΙΛAΝ∆EΩΝ 
Reverse: River God Hermos 
EΠΙ CΤΑ ATΤΑΛΙANOΥ / EΡMΟC
4.52 g, 18 mm
Çetin Erdem Collection

85
Gümüş sikke, Ephesos
Roma İmparatorluk Dönemi
Ön yüz: Hadrianus başı
HADRIANVS AVGVSTVS P P
Arka yüz: Asklepios. COS III
Kistophor, 7.33 g, 26 mm
Zeki Karaoğlu Koleksiyonu

Silver coin, Ephesus
Roman Imperial period
Obverse: Head of Hadrian
HADRIANVS AVGVSTVS P P
Reverse: Asclepius. COS III
Cistophor, 7.33 g, 26 mm
Zeki Karaoğlu Collection
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MS 395 yılı Roma İmparatorluğu için bir kırılma noktası 
olmuş ve İmparatorluk yönetimde kolaylık olması 
için Batı ve Doğu olarak iki coğrafi bölgeye ayrılmıştı. 
Yaklaşık bir asır sonra (MS 476) bu kez İmparatorluğun 
Batı yarısının yıkılmasıyla Doğu yarısı Fatih Sultan 
Mehmet tarafından ele geçirilinceye kadar varlığını 
sürdürmüştür. İmparatorluğun Doğu yarısı kültür, dil ve 
dindeki farklılık nedeniyle tarihçiler tarafından Bizans 
olarak adlandırılmıştır. 

Bizans pazarları, Roma İmparatorluk Dönemi 
forumlarının devamı niteliğindedir. Ancak bazen, Roma 
Dönemi forumlarının kiliseye dönüştürülmüş olduğu da 
görülür. Bizans Dönemi’nde forumun yanı sıra şehrin 
ana caddeleri boyunca sıralanan dizi dizi ufak dükkânlar 
(tabernae) da göze çarpar.

Bizans pazarlarında tartma işlemi terazinin yanı sıra el 
kantarları ile de yapılıyordu. Yapılan arkeolojik kazılarda 
bazen tüm ama çoğunlukla parçalar halinde kantarlara 
rastlanmaktadır. Bizans terazi ağırlıkları ise gerek 
form gerekse üzerlerindeki bezeme nedeniyle Roma 
ağırlıklarından farklıdır. Bizans ağırlıkları esas olarak 
bakır alaşımından (bronz) veya kurşundandı; cam ise 
sadece altın sikke (nomisma, semissis, tremissis) tartmada 
kullanılıyordu. Bizans terazi ağırlıkları önceleri kare, 
daha sonra disk formundadır. Ağırlıklarda, mal tartmak 
(litra, uncia) ve sikke tartmak (nomisma) için iki ayrı 
standart vardır.

The year 395 CE was a turning point for the Roman 
Empire, as the empire was divided into a western and an 
eastern half in order to facilitate administration. Within a 
century after this, in 476 CE, the Western Roman Empire 
had fallen, while the Eastern Roman Empire would 
continue on for nearly another millennium, till it was 
conquered by the Ottoman sultan Mehmed II (1444-1446, 
1451-1481). The eastern half of the Roman Empire was 
distinct from the western half in terms of culture, language, 
and religion, and would eventually be called the Byzantine 
Empire.

Byzantine markets largely represented a continuation of 
the forums of the Roman Imperial period. In some cases, 
however the Roman forum was converted to a church. 
Besides the forum, the Byzantine period also featured the 
proliferation of rows of small shops called tabernae (sing. 
taberna) lined up along the main thoroughfares of cities.

Weighing in Byzantine markets was done by means 
of scales as well as steelyard balances. Archaeological 
excavations have uncovered numerous examples of 
steelyards, a few complete but most fragmentary. As for 
scale weights, in the Byzantine period these were different 
from Roman weights in terms of both their form and their 
ornamentation. Byzantine weights were primarily made 
of a copper alloy (typically bronze) or of lead, with glass 
weights being used only for the weighing of gold coins (the 
nomisma, the semissis, and the tremissis). In terms of shape, 
Byzantine scale weights were originally square, but later 
disc shaped. There were two separate weighing standards, 
one for weighing goods (the litra, the uncia) and one for 
weighing coins (the nomisma).

BİZANS DÜNYASINDA PAZAR / THE MARKET IN THE BYZANTINE WORLD BİZANS DÜNYASINDA PAZAR / THE MARKET IN THE BYZANTINE WORLD

Sacra Parallela el yazmasından bir 
detay, MS 9. yy. 
Detail from a manuscript of the 
Sacra Parallela, 9th c. CE  
©BnF
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Bizans sikkeleri İmparator Anastasius ile başlatılır. 
Anastasius’un MS 498’de yaptığı sikke reformu ile Bizans 
sikkeleri yeniden düzenlenmiştir. En belirgin değişiklik 
bakır sikkelerde görülür. Bundan böyle bakır sikkelerin 
arka yüzlerinde yaklaşık 300 yıl boyunca değer işareti yer 
almaya başlar.

Bizans sikkeleri esas olarak üç metalden basılmıştır: 
altın, gümüş ve bakır. 11. yüzyıldan itibaren elektron ve 
billon sikkeler de yoğun olarak basılmıştır. Fakat bu son 
iki metal ekonomik kriz nedeniyle kullanılmıştır. 

Başkent Constantinopolis’in yanı sıra Anadolu’da yoğun 
faaliyet gösteren Bizans darphaneleri Kyzikos (Erdek), 
Nikomedeia (İzmit) ve Antiokheia’dır (Antakya). Bu 
darphaneler, Arap akınları nedeniyle MS 7. yüzyılda 
faaliyetlerine son verdiler. Constantinopolis darphanesi 
ise Türklerce fethedilene kadar faaliyetini sürdürdü. Son 
Bizans sikkesi, XI. Konstantinos’a (1448-1453) ait gümüş 
çeyrek “hyperpyron” olup sikkenin ön yüzünde İsa’nın 
büstü, arka yüzünde ise imparatorun büstü ve adı vardır.

Bizans sikkelerinde İsa’nın tasvir edilmesi MS 7. yüzyıl 
sonuna rastlar. MS 726-842 yılları arasındaki Tasvir 
Kırıcı Dönem’de (İkonoklazm) İsa tasviri kalkar ve onun 
yerine imparatorun tasviri sikkelere konur. MS 10-11. 
yüzyıllarda basılan “anonim” sikkeler ise imparator 
tasviri yerine, İsa tasviri ile basılmışlardır. Sikkelerde 
Meryem tasviri ilk kez MS 9. yüzyılda; Aziz tasvirleri ise 
MS 10. yüzyıldan itibaren görülür.

M = 40 nummi (1 follis)
K = 20 nummi (½ follis)
I = 10 nummi = dekanummium (¼ follis)
E = 5 nummi = pentanummium (1⁄8 follis)

The Byzantine coins start with Emperor Anastasius I 
(491–518 CE) onward. The monetary reform introduced 
by Anastasius in the year 498 reestablished a system for 
the empire’s coinage. The greatest change was seen in the 
copper coins, as from this point on and continuing for some 
300 years, the empire’s copper coins would feature a value 
marking on their reverse. 

Byzantine coins were made of three basic metals: gold, 
silver, and copper. From the 11th century onward, electrum 
and billon coins also began to be minted in great quantities, 
though this was as the result of an economic crisis.

Apart from the Byzantine capital of Constantinople, the 
major active mints in Anatolia were located in Cyzicus 
(today’s Erdek), Nicomedia (today’s Izmit), and Antioch 
(today’s Antakya). These mints, however, ceased production 
in the 7th century CE owing to Arab raiding activities. The 
Constantinople mint continued production until the city 
was conquered by the Turks in 1453. The final Byzantine 
coin to be produced was a quarter silver hyperpyron minted 
during the time of Emperor Constantine XI (1448–1453), 
which featured a bust of Jesus on the obverse and the 
emperor’s bust and name on the reverse.

The practice of depicting Jesus on Byzantine coinage went 
back to the late 7th century CE. This was interrupted 
during the iconoclastic period between 726 and 842 CE, 
when the depiction of Jesus was replaced by one of the 
emperor on Byzantine coinage. In the 10th and 11th 
centuries CE, “anonymous” coins were minted, which 
featured a depiction of Jesus but not of the emperor. From 
the 9th century CE, depictions of Mary began to be seen on 
Byzantine coinage, and saints began to be depicted from the 
10th century CE onward as well.

BİZANS SİKKELERİ
BYZANTINE COINS

87
Bakır Anonim Bizans sikkesi
MS 10. - 11. yüzyıl
Ön yüz: İsa’nın büstü 
IC – XC / EΜΜAΝΟΥHΛ 
Arka yüz: IhSUS XRISTUS bASILEU bASILE  
(“Krallar kralı İsa”) yazısı 
Follis, 11.23 g, 30 mm
Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi Koleksiyonu

Copper Anonymous Byzantine coin  
10th-11th century CE
Obverse: Bust of Christ  
IC – XC / EΜΜAΝΟΥHΛ 
Reverse: Inscribed with  
IhSUS XRISTUS bASILEU bASILE (“Christ, king of kings”) 
Follis, 11.23 g, 30 mm
Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Museum Collection

86
Bakır Bizans sikkesi, Kyzikos darbı
MS 6. yüzyıl
Ön yüz: I. Justinianus’un büstü 
D N IVSTINIANVS PP AVC 
Arka yüz: Değer işareti Μ, altında A, solda AΝΝΟ
yukarıda haç, sağda X/II/I, kesimde KYZ
Follis, 22.87 g, 41 mm
Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi Koleksiyonu

Copper Byzantine coin, Cyzicus mint 
6th century CE
Obverse: Bust of Justinianus I
D N IVSTINIANVS PP AVC 
Reverse: Mark of value Μ; below, A; to left, AΝΝΟ;  
above, cross; to right, X/II/I; in exergue, KYZ 
Follis, 22.87 g, 41 mm
Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Museum Collection
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Orta Bizans Dönemi’ne tarihlenen ve Vali’nin Kitabı 
olarak adlandırılan kararnamede, Vali’nin (Eparkhos) 
damgasını taşımayan kantar, terazi ve ağırlıkları 
kullanan esnafa verilecek cezalardan söz edilmektedir. 
Bu cezalar arasında, kırbaç, saç-sakal kazıma, mallarına 
el koyma ve sürgün yer almaktadır. Adı geçen esnaf 
arasında ham ipek tüccarları, mumcular, sabuncular, 
bakkallar ve domuz kasapları bulunmaktadır. 
Bakkalların satacakları mallar sıralandıktan 
sonra, kantarla (kampanos) tartılabilecek ürünleri 
satabilecekleri koşulu vardır; terazide tartılanların 
bakkallarda satılamayacağı belirtilmektedir.

The commercial manual dating to the middle Byzantine 
period and known as The Book of the Prefect discusses, 
among other issues, the punishments to be meted out to 
tradesmen and craftsmen who used steelyards, scales, 
and weights that had not been stamped with the seal 
of the eparch, who was the governor of Constantinople 
and the empire’s highest economic official. Some of these 
punishments included whipping, shaving of the hair and 
beard, seizure of goods, and exile. Among the trades named 
were raw silk merchants, chandlers, soap makers and 
sellers, grocers, and pork butchers. In relation to grocers, 
after a list of goods that they may sell is provided, the text 
states that they can only weigh and sell their products with 
a steelyard balance (kampanos), not with scales.

VALİ’NİN KİTABI
THE BOOK OF THE PREFECT

91
Athena büstü formunda kantar 
ağırlığı
Geç Roma - Erken Bizans Dönemi 
İçi kurşun, bronz kaplama 
Yükseklik: 25.5 cm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Steelyard weight (counterpoise) in 
the form of bust of Athena
Late Roman - Early Byzantine period
Lead-filled bronze
Height: 25.5 cm 
İzak Eskinazi Collection

88
Bronz terazi ağırlığı
Erken Bizans Dönemi
H harfi gümüş kakma
Sekiz keratia, 0.89 g, 9x8x2 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

Bronze balance weight
Early Byzantine period
H inlaid with silver
Eight-keratia, 0.89 g, 9x8x2 mm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

89
Bronz terazi ağırlığı
Erken Bizans Dönemi
N harfi 
Nomisma, 4.18 g, 14x14x2 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

Bronze balance weight
Early Byzantine period
Inscribed with N
Nomisma, 4.18 g, 14x14x2 mm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

90
Bronz terazi ağırlığı
Erken Bizans Dönemi
Cepheden iki büst, GA
Uncia, 25.80 g, 23x24x6 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Bronze Balance weight
Early Byzantine period
Depicted with two facing busts, GA 
Uncia, 25.80 g, 23x24x6 mm
İzak Eskinazi Collection

BİZANS DÜNYASINDA PAZAR / THE MARKET IN THE BYZANTINE WORLD BİZANS DÜNYASINDA PAZAR / THE MARKET IN THE BYZANTINE WORLD



105104

92
Pirinç terazi ağırlığı
Erken Bizans Dönemi
G  G ve yukarıda haç 
Üç uncia, 80.73 g, 39x10 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

Brass balance weight
Early Byzantine period
Cross above G  G
Three-uncia, 80.73 g, 39x10 mm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

93
Cam sikke kontrol ağırlığı
Erken Bizans Dönemi
Vali büstü betimli (eparkhos); 
çevrede, EΠΙ ΘEΟDΟTΟΥ EΠARCΟΥ
Solidus, 4.33 g, 27x4 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 
 
Glass coin check weight
Early Byzantine period
Depicted with bust of governor 
(eparch) encircled with 
EΠΙ ΘEΟDΟTΟΥ EΠARCΟΥ
Solidus, 4.33 g, 27x4 mm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection
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Bronz terazi ağırlığı
Erken Bizans Dönemi
G G ve yukarıda haç
Üç uncia, 77.69 g, 32x34x9 mm
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Bronze balance weight 
Early Byzantine period
Cross above  G  G
Three-uncia, 77.69 g, 32x34x9 mm
İzak Eskinazi Collection

95
Bronz terazi ağırlığı
Erken Bizans Dönemi
“ΝG” ve yukarıda haç
Üç nomisma, 13.31 g, 24x4 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

Bronze balance weight
Early Byzantine period
Inscribed with cross above, “ΝG”
Three-nomismata, 13.31 g, 24x4 mm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

97
Bronz cep terazisi
Bizans Dönemi 
Terazi çubuğu: 98 mm  
tutamak: 61 mm, kefeler: 30 mm 
İzak Eskinazi Koleksiyonu

Bronze pocket-scale
Byzantine period
Rod: 98 mm 
handle: 61 mm, pans: 30 mm 
İzak Eskinazi Collection

96 
Bronz terazi kutusu
Orta Bizans Dönemi 
Kapak kazıma tekniğinde bezenmiş, 
ortada iki figür
65x45x14 mm 
İzak Eskinazi Koleksiyonu
 
Bronze weight box
Middle Byzantine period 
Cover engraved with a scene 
including two figures 
65x45x14 mm 
İzak Eskinazi Collection
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No: 96'dan detay
Detail from Nr. 96
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Ondördüncü yüzyılın başlarından itibaren, Rumeli 
ve Anadolu’da gelişen ve genişleyen Osmanlı Devleti, 
kendilerinden önceki Anadolu Selçukluları ve Beylikler 
dönemindeki dirhem ve miskal'e dayalı ağırlık birimlerini 
sürdürmüştür. Osmanlı Dönemi’nde Anadolu kentlerinin 
ticari merkez ya da çarşılarında yer alan belli başlı 
alışveriş yerleri bedesten, han ve arastaydı; üreticiden 
tüketiciye olan yolculuk bu mekanlarda son buluyordu.

Önceki ahîlik teşkilatının yerini alan lonca teşkilatı 
(esnaf birlikleri) hiyerarşik bir şekilde usta, kalfa ve 
çırak ilişkileri çerçevesinde yürüyordu. Lonca lideri 
Kethüdâ veya Emîn, yardımcısı ise Yiğitbaşı olarak 
anılırdı. Ticari merkezin tüm unsurları ise zabıta olarak 
tanımlanabilecek Muhtesib tarafından denetlenirdi. 
Muhtesiblerin görevi çarşı-pazarda disiplini sağlamak, 
fiyatları, ağırlık ve ölçüleri kontrol etmek, hileli ağırlık, 
terazi ve kantarları tespit etmek ve bunları kullananları 
cezalandırmaktı.

Osmanlı minyatürlerinde çarşı pazar yerleri ile terazi 
ve kantarlara ilişkin sahneler bulmak mümkündür. 
Osmanlı pazarlarındaki esnafı ya da meslekleri 
minyatürlerin yanı sıra Evliya Çelebi’nin (17. yüzyıl) 
Seyahatnamesi’nde de buluruz. Evliya Çelebi’nin 
Kostantiniyye’de (İstanbul) saydığı yüzlerce esnaf 
arasında simitçiler, lokmacılar, yoğurtçular, sabuncular, 
sütlü tatlıcılar, güllaççılar, akideciler, zerdeciler, 
salepçiler, teleme peynircileri, mumcular ve helvacılar yer 
almaktadır.

When the Ottoman state began to develop and spread 
through the Balkans and Anatolia from the 14th century 
onward, it initially continued to use a system of weights 
based on the dirham and the mithqal, which had been used 
by its predecessors in Anatolia, the Seljuks and the various 
beyliks (principalities). Throughout the Ottoman period, 
there were a variety of shopping spaces located in the 
commercial centers and markets of Anatolian cities; these 
were the bedesten , the khan or caravanserai, and the arasta, 
which were the sites where the journey from producer to 
consumer came to an end. 

The Ottoman guild system, which replaced the earlier 
ahilik system, was organized in a hierarchical manner with 
masters, journeymen, and apprentices. The leader of a guild 
was known as the kethüdâ or emîn, while his assistant was 
called the yiğitbaşı. All elements of centers of trade were 
inspected and controlled by a supervisory official known 
as the muhtesib. The duties of the muhtesibs included 
ensuring discipline in the markets and bazaars; checking 
prices; checking the accuracy of weights and measures; and 
punishing those engaging in fraud.

There are a number of Ottoman miniatures that depict the 
use of scales and steelyard balances in marketplaces. 
A good deal of other information about the tradesmen and 
craftsmen in the markets is also provided by miniatures, as 
well as by the 17th-century Book of Travels of the Ottoman 
author Evliya Çelebi. Among the hundreds of trades that 
Evliya Çelebi names for the city of Kostantiniyye (Istanbul) 
are bakers of simit (a circular bread with sesame seeds), 
makers of lokma (a deep fried pastry), yoghurt makers, soap 
makers, makers of milk-based desserts, makers of güllaç 
(a dessert with walnuts and pomegranate seeds), hard 
candy makers, makers of zerde (a sweet pudding with 
saffron), makers of sahlep (a drink made from orchid 
flowers), cheese makers, chandlers, and makers of halva.

Osmanlı minyatürü, meyve satıcısı, 16. yy. 
Ottoman miniature, fruiterer, 16th c.  
©Topkapı Sarayı Müzesi
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99
Tek kefeli bronz kantar
Osmanlı Dönemi
Kulp dahil yük.: 34 cm
Terazi çubuğu: 17.5 cm
Kefe: 15 cm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 
 
Bronze steelyard with one pan
Ottoman period
Height: 34 cm
Rod: 17.5 cm
Pan: 15 cm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

Üzeri kapalı bir mekan olan bedesten’de alışverişin 
yanı sıra, malların fiyatları belirlenir ve vergiler toplanır; 
kişilerin değerli eşyaları ve loncalara ait defterler ise 
kiralık kasalar, sandıklar veya özel bölmelerde belirli bir 
ücret karşılığında muhafaza edilirdi.

Hanlar, daha ziyade konaklama, depolama, atölye ve 
küçük dükkânların yer aldığı genellikle avlulu, iki katlı 
mekanlardı.

Arastalar ise çatıyla örtülü veya üstü açık bir sokak veya 
sokaklarda karşılıklı sıralanan ve aynı cins malların 
satıldığı dükkânların yer aldığı bir çarşıydı.

The bedesten, a covered bazaar, was not only a place for 
buying and selling, but also a site where prices were 
determined and taxes collected. It was also a storage place: 
here, in return for a rental fee, people could store valuable 
personal effects and guilds could store their account books 
in safes, chests, and special compartments for protection.

Khans (or caravanserais) were structures, usually of two 
storeys and featuring a courtyard, that served primarily as 
guesthouses but that were also used as depots and in which 
a number of workshops and small shops were located.

The arasta was a street or streets, either covered with a roof 
or open, in which shops that sold the same variety of goods 
were arrayed across from and beside one another.

OSMANLI ALIŞVERİŞ MEKANLARI
OTTOMAN SHOPPING PLACES

98
P#r#nç teraz# ağırlığı  
Geç Osmanlı Dönem&
625.4 g, çap: 12 cm 
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüler& Koleks&yonu 

Brass balance we%ght
Late Ottoman per#od 
625.4 g, d#ameter: 12 cm 
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatol#an 
We#ghts and Measures Collect#on 
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OSMANLI AĞIRLIKLARI
OTTOMAN WEIGHTS

Osmanlı ağırlıklarının formları kübik, kare, dikdörtgen, yuvarlak, 
çok kenarlı, çok yüzeyli (polyhedron) veya ortası delik disk şeklinde 
olabilmektedir; bir kısmının yukarıdan tutmak veya asmak için kulpu 
da bulunmaktadır. Özellikle ağır olanlar, taşınma ve kaldırma kolaylığı 
nedeniyle halka kulpludurlar. Bazı ağırlıkların üzeri kuş gözü, nokta, 
çizgi veya geometrik bezemeli olup bazıları düz bırakılmıştır; bazılarının 
üzerinde yazı da bulunmaktadır. Ağırlığı düşük olan mallar veya değerli 
metalden sikkeler dirhemle ölçülürdü. Dirhem aynı zamanda gümüş sikke 
birimidir; miskal ise altın sikke tartmak için kullanılan bir standart olup 
1 miskal 1.5 dirheme eşittir. Dirhemin ağırlığı 15. yüzyıldan önce 3 gramın 
altındaydı ancak daha sonra 3 gram ve üzerine yükselmiştir. Osmanlı 
ağırlık birimlerinin ağırlıkları bölgeden bölgeye, dönemden döneme 
farklılık gösterdiği gibi isimleri de çeşitlilik göstermektedir. Türkiye’de 26 
Mart 1931’de yürürlüğe giren Ölçüler Kanunu ile kilogram esas alınmış ve 
dirhemin yerine gram kullanılmaya başlanmıştır.

Ottoman weights came in a variety of forms: cubic, square, rectangular, round, 
multilateral, polyhedral, and discs with a hole in the center. Some also had a 
handle allowing them to be held or hung from above, and particularly heavy 
ones had ring-shaped handles to facilitate lifting and carrying. Some weights 
were ornamented with eyelets, spots, lines, or geometric shapes, while others 
were plain. Some also had inscriptions on them. Light goods and coins made 
of precious metal were weighed with the dirham (dirhem) unit. The dirhem was 
also a silver coin, while the mithqal (miskal) was a standard used to weigh gold 
coins, with 1 miskal equal to 1.5 dirhems. Prior to the 15th century, the weight 
of the dirhem was less than 3 g, but later the weight was increased. The weight 
of Ottoman units of weight varied from region to region and from period to 
period, and the names showed variety as well. On March 26, 1931, Turkey 
passed the Law of Measurements, which took the kilogram as the base unit, and 
subsequently the dirhem was replaced by the gram.

Metrik sisteme geçişte yeni ölçü ve tartıların tanıtıldığı poster  
Poster introducing new measures and scales in transition to metric system   
©Cem Mahruki. G. Kürkman'dan / Provided by G.Kürkman.                      

Ağırlık Birimleri / Weight 
Units
1 lodra

1 çeki

1 kantar
1 batman
1 okka
1 miskal
1 dirhem
1 kırat

Geç Osmanlı / Late Ottoman

564 kg

250 kg

56 kg
7.69 kg
1282 g
4.80 g
3.20 g
0.20 g
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Kontrol edilen terazi ağırlıklarından doğru 
olanların üzerine kontrolden geçtikleri yıl, “ayar 
tam”, “ayar şod” (ayar oldu) veya “imtihan” yazılı 
damgalar ile dönemin padişahına ait tuğralar 
vurulurdu; hileli olanlar toplanır veya iptal 
edilirdi. Sahtekârlara verilen cezalar arasında 
sürgün, hapis, kulaktan çivileme, göze mil çekme, 
boyuna asılan veya kafaya geçirilen tahta ve 
çanlarla sokakta teşhir, falaka, para cezası, mala 
el koyma, esnaflıktan men etme veya loncadan 
çıkarılma bulunmaktadır.

In years in which scale weights were checked 
against standard, accurate weights, they would 
be stamped with an inscription reading “exact 
standard” (ayar tam), “regulated” (ayar şod), or 
“examined” (imtihan), as well as with the calligraphic 
seal (tuğra) of the reigning sultan. Fraudulent 
weights would be confiscated or canceled. Among 
the punishments meted out for fraud were exile, 
prison, a nail through the ear, blinding with a hot 
iron, public display with a block of wood and bells 
hung from the neck or locked around the head, 
the bastinado, monetary fines, confiscation of 
goods, prohibition from practicing one’s craft, and 
expulsion from one’s guild.

DENETİM VE CEZALAR
INSPECTIONS AND FINES

Kulağından çivilenerek cezalandırılan bir esnaf, 19. yy.  
Punishment of a fraudulent tradesman, nailed through 
the ear, 19th c.

101
Bronz dirhem seti
Osmanlı Dönemi
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

Bronze dirham set 
Ottoman period
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

29.02 g, 14x15x16 mm
28.84 g, 15x15x16 mm
28.42 g, 15x15x15 mm
28.14 g, 15x15x15 mm
27.66 g, 15x15x15 mm
26.16 g, 15x15x15 mm

100
Bronz dirhem seti 
Osmanlı Dönemi
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

Bronze dirham set 
Ottoman period
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

158.12 g, 35 mm
58.14 g, 27 mm
29.88 g, 22 mm
14.99 g, 18 mm
5.98 g, 13 mm

102
Bronz sarraf cep terazisi
Orta Çağ
75x4 mm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 
 
Bronze moneychanger pocket-scale
Medieval
75x4 mm 
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection
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The word “carat” comes through the Ottoman kırat (Arabic 
qirat) and ultimately from the Greek keration, which means 
“carob seed.” One carob seed weighs approximately 0.20 g 
(200 mg). Because carob seeds are resistant to weather 
conditions and water, their weight does not change, and as 
a result they were used for thousands of years as a standard 
for the weighing of precious metals and stones.

Aynı zamanda altının kalitesini ölçmekte kullanılan 
karat / kırat (keration) sözcüğünün etimolojik kökeni 
keçiboynuzu çekirdeğidir. Bir keçiboynuzu çekirdeği 
0.20 gramdır (veya 200 miligram). Hava koşullarına ve 
suya karşı dayanıklı olduğundan ağırlığı değişmeyen bu 
çekirdeğin değerli metallerin ve taşların tartılmasında 
kullanılması binlerce yıl öncesine gitmektedir.

KEÇİBOYNUZU ÇEKİRDEĞİ VEYA KARAT / KIRAT
THE CAROB SEED OR CARAT / KIRAT

104
Bronz çift kefeli el terazisi 
Geç Osmanlı Dönemi 
Terazi çubuğu: 42 cm 
Kefeler: 25.5 cm 
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

Bronze double pan scale 
Late Ottoman period 
Rod: 42 cm 
Pans: 25.5 cm 
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

103
Çift kefeli tezgâh üstü bakkal  
terazisi 
Geç Osmanlı Dönemi
Kaide: 16x58 cm, kefeler: 26.5 cm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

Grocer’s scale with double pans
Late Ottoman period 
Pedestal: 16x58 cm, pans: 26.5 cm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection 
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106
Bronz-bakır çift kefeli terazi
Geç Osmanlı Dönemi
Terazi çubuğu: 30 cm, kefeler: 14 cm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 
 
Bronze-copper double pan scale 
Late Ottoman period
Rod: 30 cm, pans: 14
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

OSMANLI DÜNYASINDA PAZAR / THE MARKET IN THE OTTOMAN WORLD OSMANLI DÜNYASINDA PAZAR / THE MARKET IN THE OTTOMAN WORLD

Ölçü ve tartı aletlerini 
kontrol eden muhtesip.
©İstanbul Alman Arkeoloji 
Enstitüsü

Muhtesip checking the 
weights and balances.
©Deutsches 
Archäologisches Institut 
Istanbul

105
Bronz çift kefeli el terazisi
Geç Osmanlı Dönemi
Terazi çubuğu: 10 cm
Kefeler: 6 cm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 
 
Bronze double pan scale
Late Ottoman period
Rod: 10 cm
Pans: 6 cm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection
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107
Kancalı pirinç kantar ağırlığı
Geç Osmanlı Dönemi, 1911
Yükseklik: 24 cm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 

Brass steelyard weight (counterpoise) 
with hook
Late Ottoman period, 1911
Height: 24 cm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

108
Kancalı pirinç kantar ağırlığı
Geç Osmanlı Dönemi, 1910
Yükseklik: 25 cm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 
 
Brass steelyard weight (counterpoise) 
with hook
Late Ottoman period, 1910 
Height: 25 cm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection

109
Bronz el kantarı
Geç Osmanlı Dönemi
Terazi çubuğu: 36.5 cm
Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi 
Koleksiyonu

Bronze steelyard
Late Ottoman period
Rod: 36.5 cm
Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Museum 
Collection

110
Bronz el kantarı
Geç Osmanlı Dönemi
Terazi çubuğu: 50.5 cm
Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi 
Koleksiyonu

Pirinç kantar topuzu
Geç Osmanlı Dönemi
Yükseklik: 7 cm
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri Koleksiyonu 
 
Bronze steelyard
Late Ottoman period
Rod: 50.5 cm
Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Museum 
Collection

Brass counterpoise
Late Ottoman period
Height: 7 cm
Suna and İnan Kıraç Foundation Anatolian 
Weights and Measures Collection
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111
Düşük ayar gümüş sikke 
Osmanlı Dönemi (II. Abdülhamid) 
Ön yüz: Tuğra, sağda Elgazi, sene 27 
Arka yüz: 10 / hilal içinde “Azze 
nasrühü duribe fi Kostantiniyye”, 
1293, On para, 1.96 g, 17 mm 
Bahadır Kalaycı Koleksiyonu

Base metal of silver coin
Ottoman period (Abdülhamid II)
Obverse: Tughra; to right, Elgazi, 
year 27, Reverse: 10 / “Azze nasrühü 
duribe fi Kostantiniyye” within 
crescent, 1293 Ten para 
1.96 g, 17 mm 
Bahadır Kalaycı Collection

112
Gümüş kuruş 
Osmanlı Dönemi, 1171 (III. Mustafa) 
Ön yüz: Tuğra 
Arka yüz: Duribe fi sene 87, İslambol 
1171
18.46 g, 39 mm 
Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi 
Koleksiyonu 

Silver kurush 
Ottoman period, 1171 (Mustafa III)  
Obverse: Tughra
Reverse: Duribe fi sene 87, İslambol 
1171
18.46 g, 39 mm 
Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Museum 
Collection

113
Bakır sikke 
Osmanlı Dönemi, 1277 (Abdülaziz)
Ön yüz: Tuğra, sene 4
Arka yüz: 10 / “Azze nasrühü duribe 
fi  Kostantiniyye sene”, 1277   
On para, 5.18 g, 27 mm  
Bahadır Kalaycı Koleksiyonu

Copper coin 
Ottoman period, 1277 (Abdülaziz) 
Obverse: Tughra, year 4
Reverse: 10 / “Azze nasrühü duribe fi  
Kostantiniyye sene”, 1277   
Ten-para, 5.18 g, 27 mm  
Bahadır Kalaycı Collection

114
Kağıt para, 1 Lira
Geç Osmanlı Dönemi
1332 (Mehmed Reşad) 
Arif Yacı Koleksiyonu

Banknote, 1 Lira
Late Ottoman period
1332 (Mehmed Reşad)
Arif Yacı Collection
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