
 

ANAMED Kütüphanesi ve Tarih Vakfı ortaklığında düzenlenen 

Kütüphane Konuşmaları’nın Nisan ayındaki konuğu 

Oğuz Tekin 

Hellenistik Dönem'de Agoralar, Sikkeler ve Terazi Ağırlıkları 

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ile Tarih Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Kütüphane 

Konuşmaları” 14 Nisan 2020 Salı günü Oğuz Tekin (Koç Üniversitesi) ile devam ediyor. İçinde bulunduğumuz mevcut şartlardan 

dolayı, bu ayın konuşması uzaktan erişimle gerçekleşecektir. Konuşmayı izlemek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız veya QR 

kodunu oktunuz. Oğuz Tekin’in çalışmalarından yola çıkarak gerçekleşecek söyleşide Hellenistik Dönem Anadolu kent-devletlerinin 

pazarlarında kullanılan terazi ağırlıkları ve sikkeler tartışılacak. Söyleşi, günlük alışverişin gerçekleştiği pazar yerleri yani agoraların 

tanıtılması, agoranın önemi, gelişimi ve agorada görev yapan memurlar hakkında kısa bir giriş ile başlayacak. Ardından, günümüzde 

dijitalleşme nedeniyle artık devre dışı kalmış olan ama geçmişte mal ve sikke tartmada kullanılan terazi ağırlıkları örneklerle 

tanıtılacak. Devletin en önemli kamusal araçları arasında gösterilen terazi ağırlıkları ve sikkelerin – üzerlerinde yer alan semboller 

göz önüne alınarak – tarih, arkeoloji ve mitoloji açısından önemi ve anlamı üzerinde durulacak. Söyleşinin moderatörlüğünü Aliye 

Erol-Özdizbay (İstanbul Üniversitesi) üstlenecek. 

Oğuz Tekin (Koç Üniversitesi), Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktorasını aynı 

üniversitenin Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 2006-2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı 

Başkanı olarak görev yaptı. 2017 yılından beri Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Suna & İnan 

Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörü ’dür.  Türkiye’deki müze ve özel koleksiyonlardaki sikkelerin ve ticari ağırlıkların 

yayımlanmasını öngören iki uluslararası projenin de editörü olan Tekin’in bu alanda yayımlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır. 2019 

yılında, nümizmatik ve ticari ağırlıklar alanındaki katkıları nedeniyle, American Numismatic Society (ANS) tarafından verilen The Archer 

Huntington Ödülü’nü kazandı. 

Aliye Erol-Özdizbay (İstanbul Üniversitesi), 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı 

üniversitenin Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı’nda “Perge Kazı Sikkeleri” adlı yüksek lisans tezini (2005), “Roma İmparatorluk Dönemi’nde Pontus-

Bithynia Eyaleti’nde Agonlar ve Agonistik Sikkeler” adlı doktora tezini (2011) tamamladı. Eski Yunan ve Roma Tarihi, Anadolu ve Akdeniz dünyasının 

eskiçağ tarihi ve nümizmatiği alanında çalışmalarına ve yayınlarına devam etmekte; bu konularda dersler vermektedir. İstanbul Üniversitesi Eskiçağ 

Tarihi Anabilim Dalı’nda Doçent olarak görev yapmaktadır.  

 

Tarih: 14 Nisan 2020, Salı              

Mekân: https://zoom.us/webinar/register/WN_dOAKzk7BSGOMeQeoSb9cKg  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_dOAKzk7BSGOMeQeoSb9cKg&data=02%7C01%7CDGIER%40ku.edu.tr%7Ccea083b47d2e4bf1e50e08d7d564f479%7C2ae2e2458e8d4036856fbf6abd255644%7C0%7C0%7C637212501881742046&sdata=TVjaGZu43yBO2BjQ2d4CpUZY1GjKy1wenj0mA8y2amc%3D&reserved=0

