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II.Mesud’a ait beş adet sikke
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Bir Kitap : Akçeler
Kanuni Sultan Süleyman
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Merhaba
1985 yılından beri bilgisayarlar
ile, 1994den beri de internet ile
uğraşmaktayım. Koleksiyon sevgimi
internet ile birleştirerek pek çok ülke
paralarında bulamayacağınız ayrıntıda
bir inernet sitesini, sizlerinde katkılarıyla
kurduk.
Bilgisayar, internet, forum hepsi
güzel de, hiç biri kağıdın yerini tutmuyor.
Kağıda aktarılan kalıcı oluyor. Rahmetli Cüneyt Ölçer, İbrahim
ve Cevriye Artuk ve pek çok başka yazarın kitaplarından hâlâ
yararlanıyoruz. Bu bağlamda, Fatih Beyazıt ve Tuncay Kara ile
beraber Osmanlı Madeni Paraları serimizin ilk kitabını Şubat
2007’de siz koleksiyonerlere sunduk. Sadece kitap kapağında adı
yazılı olanlar değil, yurtiçi ve yurtdışından bir çok koleksiyonerin
katkıda bulunuğu kitap, kağıda aktarılmış bilginin gücünü
bir kere daha ortaya çıkardı. Bu kitapda, daha önce hiç bir
katalogda yayınlanmamış, varlığı kesinleştirilememiş 4 adet tek
örnek para fotoğraflarıyla yer almaktadır.
Ben aslında bu paraları varlığını daha önceden de
biliyordum, ancak sahipleri, bu bilginin kağıda aktarılmadan
internet ortamında yayınlanmamasını özellikle rica etmişlerdi.
İnsanlığın hizmetine sunulan her şey gibi, internet
de hem iyi hem de kötü yönde kullanılmakta. İnternet sitemiz
herkese açık, giriş ve üyelik ücretsiz, bilgileri istediğiniz gibi
kullanabilirsiniz. Tek şartımız var : Kaynak gösterin !
Bir şehrimizi tanıtan broşürde kullanılmak üzere
sitemizden fotoğraf rica ettiler. Tabiki verdik, kaynak olarak
adımızı yazmanız yeterlidir dedik. Sonuç, broşür çıktı ama
ismimiz yok. Sadece bu bile, biraz önce bahsettiğim, tek örnek
paraların neden önce kağıda aktarılıp daha sonra internette
yayınlanması gerektiğine çok iyi bir örnek.
Bu konuyla uğraşan derneklerin bu tür yayınlar yapması
gerekirken iş başa düştü.
Üzerinde yaşadığımız topraklar paranın icat edildiği
yerdir. M.Ö. 7.yüzyılda ilk defa Lydia’lılar tarafından kullanıldığı
sanılan madeni para, o güne kadar kullanımakta olan trampa/
takas yöntemini ortadan kaldırmıştır. Yüzyıllardan beri sayısız
medeniyete beşiklik etmiş Anadolu, madeni para açısından
cennet, koleksiyonerlik açısından ise zor bir yer olmuştur.
Kanunlarımız, koleksiyonerlere çok dar bir alan bırakmıştır.
Bu alanın dışındaki paralarla ilgilenmek isteyenler ise bir sürü
bürokratik işlem ile uğraşmak zorunda. Kanun koyucu bu
yasaklarla, yüzyıllardan beri yurtdışına kaçırılmakta olan kültür
varlıklarımızı korumaya çalışmaktadır. Ancak, gerçek malesef
böyle değil. Herhangi bir yabancı müzayede kataloğunu açıp
bakın. Madeni paraların en az üçte biri Anadolu kökenlidir.
Diğer eski eserlerde de durumun farklı olduğunu sanmıyorum.
Kısıtlamalar hiç bir işe yaramadığı gibi bir de kültür
varlıklarımızın yurtdışına kaçırılmasına bahane oluyor.
Bu bültenin kapsamını sadece Osmanlı veya
Cumhuriyet pararıyla sınırlı tutmamamızın amacı, Anadolu
kaynaklı nümismatik konularının zenginliğidir. Bu konu
kapsamında yazacağınız her türlü yazıyı seve seve yayınlıyacağız.
Bülten üç ayda bir yayınlanacak. Kuşe kağıda renkli
filan da olmayacak ama direk bilgisayar ortamından aktarılmış
kaliteli bir fotokopi baskısı ile, ücretsiz olarak isteyen herkese
gönderilecek. Bütçemiz yettiği sürece devam edeceğiz. Ancak
asıl önemli olan sizin katkılarınız. Katkılarınız, araştırmalarınız
olmazsa devam etmenin de bir anlamı yok.

Kaan Uslu
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YASAL UYARI :
Anadolu Nümismatik Bülteni (ANB) koleksiyonerleri
bilgilendirme amaçıyla üç ayda bir basılır ve isteyene
ücretsiz olarak posta ile gönderilir. Bu bültende yer alan
bütün bilgiler , bülteni hazırlayanlar tarafından herhangi
bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda
bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bültenimizde yer
alan tablo, grafik, resim, fotograf ve fiyatlar doğrulukları
tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir
getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Bu nedenle bu bültende yer alan bilgilerinin yer aldığı
tablo ve grafiklerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da
bu tablolara, fiyatlara dayanılarak yapılan işlemlerden
doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi
zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun
üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve
masraflardan dolayı bülten sahipleri sorumlu tutulamaz.
BU SAYIDA KATKISI OLANLAR
Kamil Eron (info@eroncoins.com)
Gültekin Teoman
Yavuz Büyüktuncay (yavuzdm@yahoo.com)
Sinan Taşçı
Fatih Beyazıt (ganzilis@gmail.com
Landon Thomas
YAYINA HAZIRLAYAN
Kaan Uslu
Nal Plastik A.Ş.’nin katkılarıyla hazırlanmıştır
www.nalplastik.com
ABONE OLMAK İÇİN :
Bültene abone olmak için bulten@osmanliparalari.com
adresine, posta adresinizi göndermeniz yeterlidir.
KAPAK FOTOĞRAFI
Kanuni Sultan Süleyman, sultani 926 Canca
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Son Anadolu Selçuklu Sultanı
II. Mesud’a Ait Beş Adet Sikke
Kamil Eron1 - Gültekin Teoman2

A

nadolu Selçuklu Devleti’nin son yıllarında basılan sikkeler hakkında oldukça az bilgiye
sahibiz. Her geçen gün, bu karanlık döneme ait, daha önce bilinmeyen sikkeler gün
yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesud tarafından bastırılmış
figürlü bakır sikkelerden iki adedini ilk defa sayın Orhan Sarıoğlu, Türk Nümismatik Derneği
Bülteninde yayınlamıştı3. Makalemize konu olan biri gümüş, dördü bakır olmak üzere 5
adet sikke, daha önce neşredilmemiştir. Bu sikkeleri sizlere kısaca tanıtmaya çalışacağız.
½ Dirhem (Env. No: 1411, AR)
II. Mesud, Darp yeri ve tarihi yok
Çapı: 22 mm. Ağırlık: 1,18 gr.

Aslan-güneş tasviri
sola doğru

Es-sultan’ül azam gıyaseddünya (vedd)in
Mesud bin Keyka(v)us halleda…

1) Tekstil Mühendisi, Sikke Koleksiyoncusu. Yayınlanan sikke İzmir Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı koleksiyoner Kamil Eron’un 1351 no’lu
envanterindedir. Koleksiyon hakkında daha detaylı bilgi için, www.eroncoins.com
2) Y. Sanat Tarihçisi, İslami Meskûkât Uzmanı
3) TND Bülteni, No: 37-38, “Selçuklu Süslemelerinde Çift Başlı Kartal Motifi ve Mesud II’ye Ait Bakır bir Sikke” ve TND Bülteni, No:
39-40, “Anadolu Selçuklu Sultanı Mesud II’ye Ait Bakır bir Sikke”
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Son Anadolu Selçuklu Sultanı
II. Mesud’a Ait Beş Adet Sikke
Kamil Eron1 - Gültekin Teoman2

Fels (Env. No: 1118, AE)
II. Mesud, Darp yeri ve tarihi yok
Çapı: 21 mm. Ağırlık: 1,50 gr.

Aslan-güneş tasviri
sağa doğru

Es-sultan’ül) azam gıyaseddünya veddin
Mesud

Fels (Env. No: 819, AE, )
II. Mesud, Darp yeri ve tarihi yok
Çapı: 26mm. Ağırlık: 2,84 gr

Aslan-güneş tasviri
sağa doğru
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Aslan-güneş tasviri
sağa doğru
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Son Anadolu Selçuklu Sultanı
II. Mesud’a Ait Beş Adet Sikke
Kamil Eron1 - Gültekin Teoman2

Fels (Env. No: 521, AE)
II. Mesud, Darp yeri ve tarihi yok
Çapı: 14 mm. Ağırlık: 0,82 gr.

Çift başlı kartal figürü

Aslan-güneş tasviri
sağa doğru
Fels (Env. No: 1369, AE, )

II. Mesud, Darp yeri ve tarihi yok
Çapı: 19mm. Ağırlık: 1,50 gr

Mühr-ü Süleyman
içinde yıldız motifi

(Es-sul)tan’ül azam gıyase(ddünya
ved)din (Mesud)
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Yirmi beş yıllık tecrübesini koleksiyoncularla paylaşıyor. Osmanlı
ve Cumhuriyet paraları, madalya, kartpostal, efemera, obje gibi
alanlarda Türkiye’nin saygın ve iddialı isimlerinden biri olan
TEKİN NÜMİSMATİK, sadece adresinden veya internet
üzerinden değil; yaklaşık on yıldır düzenlediği müzayedelerle de
koleksiyonculara hizmet ediyor.
Hammalbaşı Caddesi Aydoğanlar Han 4. Kat No:4 Galatasaray Beyoğlu İstanbul
Tel: (212) 251 96 62 Fax: (212) 251 46 11
www.tekinnumismatik.com

Sinan
Tasçı
Özellikle Osmanlı
dönemi madeni ve
kağıt paraları, nişan ve
madalyalarının ekspertiz,
alım ve satımıyla
hizmetinizdeyiz.

Yarım Taşhan sk.
No:10 Kapalıçarşı
Eminönü İstanbul
(212) 511 95 93
(538) 336 38 07

Eski evrak, tahvil, hisse
senedi ve Cumhuriyet
dönemi koleksiyon
eserleri ile ilgili olarak da
mutlaka bize danışın.

Can
Shop
Nahsen Can
Osmanlı İmparatorluğu
Türkiye Cumhuriyeti
Kağıt Paralar
Madeni Paralar
Madalya
Ferman
Hisse Senetleri
Eski Kartpostallar
Nümismatik Malzeme

Meşrutiyet Cad. No:16
Aynalı-Avrupa Pasajı Dükkan No:7
Galatasaray / İstanbul
(212) 249 32 80

sinann38@hotmail.com
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Yayaımlanmamış Mısır Deneme Baskısı
Yavuz Büyüktuncay - Sinan Taşçı

B

ilindiği gibi çeşitli ülkeler savaş dönemlerinde ya da ekonomik zorluklarla karşılaştıklarında,
madeni paralarında kullandıkları kıymetli madenlerin ayarlarını düşürme ya da
alternatif maddeler kullanma yoluna gitmişlerdir. Bunun nedeni stratejik hammaddeleri daha
efektif şekilde kullanmak ve paralarda basım maliyetlerini düşürmek olarak açıklanabilir.
1. Dünya Savaşı esnasında da savaşa giren ülkelerin çoğunluğu daha önceleri bakır, nikel gibi
madenlerden ürettikleri paraları çinko, demir hatta porselen gibi alternatif madenler kullanarak
üretme yolunu seçmişlerdir. Fakat bu savaşa giren Büyük Britanya ve sömürge ülkeleri, çok geniş
kaynaklara ve hammaddeye sahip oldukları için bu tür bir değişikliğe gerek duymamışlardır.
Elimize yeni geçen bir Mısır parası, resmi olarak Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde
görülen ancak 1.Dünya Savaşından çok daha önceleri dolaylı olarak İngiliz hakimiyetine geçmiş
olan bu ülkenin çinko bir parayı deneme amaçlı da olsa bastırdığını ispatlamaktadır. Sultan Reşad’ın
saltanatının 2. yılında Heaton Darphanesi’nde basılan para 3,50 Gram ağırlığında ve 20 mm.
çapındadır; bu da paranın 2 Para olduğunu göstermektedir. Bu dönemde Mısır’ın ekonomik olarak
güçlük içinde bulunmamasına rağmen neden böyle bir girişimde bulunulduğu hakkında bir fikir
sahibi değiliz. Yine aynı şekilde İngiliz egemenliği ya da etkisi altında bulunan ülkelerde de çinko
paralar kullanılmış değildir. Sonuç olarak bu aykırı para bir deneme baskısı olarak kabul edilmelidir.

2 Para, AH1327
Çapı: 20 mm. Ağr: 3,50 gr.

Tuğra
(Mehmed Han bin Abdülmecid,
el muzaffer daima)
2
sene

darebe fi
Mısır
aşar ül kuruş
nısf
1327
sene
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Nadir IV.Murad Sultanisi
Landon Thomas

M

ayıs 2002’de Baldwin tarafından
Londra’da yapılan İslami Paralar
müzayedesinde sıradışı bir IV.Murad sultanisi
satıldı. Paranın her iki yüzünde de 1049 tarihi
görülürken, darp yeri ilk bakışta pek okunmuyordu.
Zaten müzayede kataloğuda Yanya (Arnavutluk)
veya Buna (Cezayir’in batısı) baskısı olabilir diye
kaba bir tahminde bulunuyordu. Her iki seçenek
hakkında da emin olmak mümkün değildi.
17. Osmanlı padişahı olan IV.Murad zıtlıkların
padişahıydı. Her ne kadar kendisi yetenekli
olmasa da, döneminin ünlü şair, tassavuf ve diğer
önemli kişilerini hep yakınında bulundururdu.

Alkol, tütün ve kahve kullanımını yasaklayan
IV.Murad’ın ölüm nedeni aşırı şarap tüketmesinden
kaynaklanan karaciğer sirozuydu.
14 yaşında tahta çıkana kadar şahit olduğu
kanlı olaylar (I.Mustafa’nın tahttan indirilişi, Genç
Osman’ın katli vs...) şiddet düşkünü bir mizaca
sahip olmasına neden olmuştur. Aynı karakter
yapısı, uzun süredir düşüşte olan Osmanlı
ordusunun toparlanıp bir düzene girmesine ve
savaş meydanlarında tekrar başarı kazanmasına da
sebep olmuştur.
En önemli iki seferini Safeviler (İran)
üzerine yapmış, birincisinde hızla Revan’ı (Erivan)

IV.Murad
Sultani (?? mm / 3,41 gr.)

Sultan Murad
han bin Sultan
Ahmed azze nasara fi
Musul ???
han darebe sene
1049

Sultan
Hakan ül ibn
vel ül berreyn
es sultan ibn
es sultan
1049

O kadar ki, zamanının ünlü alimi Şeyhülislam
Yahya Efendi’yi yanında savaş meydanlarına bile
götürmüştü.
Öte yandan zalimliği dünyaları sarmıştı.
Ünlü hiciv şairi Nef ’i yazmış olduğu bir beyitte
IV.Murad’ın kayınbiraderini eleştirmesi
63
yaşındaki şairin hayatına mal olmuştu.

alıp Tebriz’i yerle bir etmişti. İkinci ve en önemli
seferi ise, 1624’te İranlılara kaptırılan Bağdat’ı
almak üzere 1638 yazında yaptığı seferdir.
Her ne kadar Bağdat seferinin amacı olarak
Abbasi Halifelerinin şehrinde sünni kontrolünü
sağlamak olarak açıklansa da, en az bunun kadar
önemli askeri amaç ise Safevi İmparatorluğunun
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Nadir IV.Murad Sultanisi
Landon Thomas

stratejik noktaları olan Revan, Tebriz ve Bağdat’ı
ele geçirmekti.
2 Haziran 1638 günü Üsküdar’dan çekirdek
bir ordu ile yola çıkan IV.Murad Musul’a kadar
olan yolu 121 duraklama yaparak 75 günde aştı.
Musul’da 11 gün kalan IV.Murad asıl ordusunu ve
son hazırlıklarını burada tamamladı.
Osmanlı ordusu 15 Kasım 1638’de (Ah
1048) Bağdat önlerine vardı. 41 gün süren kuşatma
ve bombardımandan sonra şehir Osmanlıların eline
geçti. Dönemin bütün kuşatmalarında olduğu gibi
yüksek rütbeli askerlerden, sıradan askerlerden ve
sivillerden çok miktarda kayıp vardı.
Savaş sonrası hastalanan IV.Murad Safevi
şahı Safi’nin temsilcileri ile görüşmek üzere Büyük
Vezir Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı görevlendirdi.
Mayıs 1639’da Kasr-ı Şirin yakınlarındaki Zuhab’da
yapılan anlaşmaya göre Erivan ve çevresindeki
bölgeler Safevilere bırakılırken Irak ve Bağdat
Osmanlıların kontrolüne geçti. Bu sınır anlaşması
1918 yılında Osmanlı İmparatorluğu yıkılana
kadar hemen hemen hiç değişmeden kalmıştır. Bu
dönemde Bağdat’ta basılan gümüş paralara şahi
(gazi) ünvanı eklendi.
Bir süre Diyarbakır’da dinlenen IV.Murad
17 Ocak 1639’da Kostantiniye’ye dönmek üzere
yola çıkar ve hızlı bir yolculuktan sonra 10 Haziran
1639’da iki gün sürecek zafer şenlikleri eşliğinde
kente girer. Artık yeni bir ünvanı daha vardır :
Fatih-i Bağdat. Altı ay sonra 28 yaşında vefat
eder.
Şimdi yazının başında bahsettiğimiz altın
paraya, sultaniye dönelim. IV.Murad en önemli
seferi olan Bağdat seferinin önemli bir ayağını
oluşturan Musul’da bir “hatıra” parası bastırıldığını
düşünmek pek mantıksız olmaz. Zaten dah
öncede Musul’da gümüş paralar (şahi) basılmıştı.
Osmanlı paraları uzmanlarından İsa Akbaş’ın bu
para konusunda fikrine göre, dikkatimizi osmanlı
paralarında geleneksel olarak darp yerlerinin
bulunduğu (yani paranın en altında tahta çıkış
tarihi veya saltanat yılının yakınları) yere değil, ön
yüzde “fi” kelimesinin üstünde bir süs veya harf
gibi görülen yere bakmak gerekir. Burada görülen

yazı (yassıltılmış bir “lam” harfiyle) MUSUL olarak
okunabilir. Eğer durum buysa bilinmeyen darp
ismi olarak görülen kelimede “sene” kelimesinin
sıradışı bir yazılımı olarak okunabilir.
Bu paradaki bir başka değişiklikte Sultan’ın
ünvanlarının yazılış sırasıdır. Ön yüzde “han”
ünvanı Murad’ın babası adının (Ahmed) altına
yerleştirilmiş. Arka yüzde de “al barrayn” ve “wa”
kelimeleri “hakan” kelimesinin altına yazılmış.
Görünüşe göre ters bir sıralama yapılmış. Bu tür
yazı yazılmasına ne daha önce ne daha sonra hiç
bir darphanede izin verilmemiştir.
Dahada ilginci, ön yüzde tarih olduğu
halde, aynı tarihin arka yüzede de görülmesidir.
IV.Murad döneminde tahta çıkış tarihi
yerine, içinde bulundukları yılı paraya koyma
durumuna üç Kuzey Afrika darphanesi dışında
Halep’te (1043, 1047) ve Bursa’da da (1045)
rastlamaktayız. IV.Murad öncesi padişahlardan
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’da
Musul’da sultani bastırmışlar, birincisinin
paralarında içinde bulundukları yıl (922) görülürken
ikincisinin paralarında tahta çıkış yılı olan 926
görülmektedir.
Burada sözü geçen paradaki kelime
sıralarının karıştırılması veya arka yüze de tarih
konması gibi garip durumlar Musul darphanesi
yetkililerinin tecrübesizliği ile açıklanabilir. Ayrıca
1047 Haleb baskılı sultani ile bu para arasında
kaligrafi benzerliğide dikkat çekicidir. Cüneyt
Ölçer’in kataloğundaki Haleb parasının fotoğrafı
çok kötü basıldığından ayrıntılar seçilememektedir.
Ancak uzatılmış bir “fi” kelimesine benzer bir
şeklin üzerinde ki yazıyı “Haleb” olarak kabul
edebiliriz. Ayrıca Musul ve Haleb’in çok yakın
olması, muhtemel bir kalıp kazıyıcı yardımlaşmasını
da mümkün kılmaktadır.
IV.Murad sultanilerinde bugüne kadar 6
değişik darphane ismine rastlanmıştı : Kostantiniye,
Mısır, Bursa, Haleb, Trablusgarb ve Cezayir. “Hatıra”
baskısı bu para Musul’u yedinci darphane olarak
kayıtlara rahatlıkla sokabilir. Türünün tek örneği
olan para Baldwin Müzayedesinde satılmadan bir
kaç yıl önce Pakistan’da keşfedilmişti
9

Bir Kitap : Akçe (5.Cilt)
Kaan Uslu

O

smanlı
İmparatorluğunun
kuruluşundan II.Mahmud döneminin
sonlarına kadar kullanılan gümüş para birimi
olan “Akçe” Rumca “aspro” kelimesinden gelir.
Osman Gazi’ye ait tek örnek akçenin dışında
ilk kez Bursa’da 1327’de (AH 727) Orhan Gazi
tarafından kestirilmiştir. İlk örnekleri, 900 ayar
gümüşten, 1.15 gram (yaklaşık) ağırlığında olan
akçeler, son olarak II.Mahmud döneminde
1854 (AH 1250) yılında 0.07 gram ağırlığına
kadar düşürek tarih sahnesinden çekilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğunun en temel para
birimlerinde olan akçe, ilke baskı yöntemleriyle
darp edildiğinden, hiç bir zaman standart bir şekil ve
ağırlığa sahip olamamıştır. Bir de buna padişahların
vergi toplamak amacıyla zaman zaman başvurdukları
“sikke tağşişi” (ağırlık düşürme) eklenince ortaya
sayısız değişik kalıptan basılmış akçeler çıkmıştır.
Ülkemiz kanunları 1839 (Hicri 1255)
tarihinden eski paraların koleksiyonunun yapılmasını
çok özel şartlara bağlayıp sınırlandırdığından,
bir kaç akademik çalışmanın dışında akçe
konusunda fazla bir çalışma yapılmamıştır.
Bir Sırbistan vatandaşı olan sayın Slobodan
Sreckovic’in 1999 yılında başlayıp 2007 yılında
beşinci cildini çıkardığı “Akches” isimli kitap serisi bu
konuda şimdiye kadar yapılmış en ayrıntılı kaynaktır.
AH699’dan başlayıp, son kitabında
AH 1032 I.Mustafa dönemine kadar olan
akçelerin incelendiği bu seride, ilgili padişahın
döneminde darp edilmiş, sadece yazarın kendi
koleksiyonunda bulunalar değil Dünya’nın
değişik yerlerinden Osmanlı koleksiyonu
yapanların elinde bulunan bütün akçe varyasonları
çizim ve okunuş ayrıntılarıyla verilmiştir.
Toplam 1040 sayfadan oluşan “Akches”
tamamen ingilizce yazılmış olmakla birlikte,
geniş ve ayrıntılı çizimleri sayesinde hiç ingilizce
bilmeyen birisinin bile kullanabileceği şekilde
hazırlanmış, akçe koleksiyonu yapmak isteyenlerin
mutlaka kütüphanelerinde bulundurması gereken
bir kitap serisidir. Osmanlı madeni paraları
kaynaklarına bu değerli eserleri kazandıran sayın
Slobodan Sreckovic’e tekrar teşekkür ederiz.
10
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Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Gümüşhane Paraları
M.Fatih Beyazıt
Bu yazı Gümüşhane Valiliği tarafından bastırılan broşür ve
yayımlarda kaynak olarak kullanılmıştır.

R

oma döneminde Argiropolis1 adıyla
anılan şehir 1473’te Fatih Sultan
Mehmet’in Otlukbeli savaşında Uzun Hasan’ı
yenmesiyle Osmanlı topraklarına katılır. Fatih’in
ölümünden sonra oğlu Bayezid-i Veli’nin idaresi
sırasında Akkoyunlular bölgeye hakim olmuşlar
daha sonra da 1502’de Safevi hükümdarı
Şah İsmail bölgeyi ele geçirmiştir. Şiiliğin
yayılmasından korkan Trabzon valisi Şehzade
Selim (daha sonra Yavuz Sultan Selim) Bayburd’a
kadar uzanan bir sefer yapmış bölgeyi yeniden
Osmanlı topraklarına katmıştır2. Bölgenin son
derece zor şartları hakimiyet sağlamayı zaman
zaman kesintiye uğratmışsa da 1514’deki Çaldıran
zaferinden sonra Osmanlı hakimiyeti kesinleşir.
Gümüşhane
her ne kadar Türk
hakimiyetindeki şehrin genel adı ise de bunun
yanında Canca, halk dilinde de zaman zaman
“Zanha” adları kullanılmış. Defter-i Ali Osman’da
“Çatha” olarak yazılmıştır. Meskukat-ı Osmaniye’de
Galip Bey Canca’yı Azerbaycan’daki Gence şehri
ile karıştırmıştır. İbn-i Kemal şehre “Canahan”
derken Şevket Şakir Trabzon Tarihi adlı eserinde
Gümüşhane’den “Zanca” olarak bahseder.
Buradaki farklılıklar aslında tamamı ile eski
yazının okunmasından kaynaklanır. Canca, cimelif-nun-cim ve güzel he veya elif ile yazılırken
Canica ya da Canice, cim-elif-nun-ye-cim ve
güzel he ile yazılmaktadır3. Canha halk arasında
“Zanha” cim-elif- nun-he ve güzel he ile yazılırken
nun’dan sonraki he’nin noktası unutulmuş cim
olduğu da düşünülebilir. Gümüşhane, Katip
Çelebi’nin Cihannüma kitabında Kaza-i Urla4,
İbn-i Batuta’da5 Gümüş olarak adını bulur.
Osmanlı
döneminde
madenler
6
Divan-ı Hümayun
mühimme defterlerinde7
Gümüşhane’deki
Gümüş
madenleri
ile ilgili maden eminlerine ve kadılara
yazılmış
fermanlar
bulunmaktadır8.
Bu fermanlardan anlaşıldığına göre
Gümüşhane’deki madenlerde çalışmak üzere

civar yerleşim yerlerinde ikamet eden halk
yükümlülüklerinden affedilir reayadan ayırt
edilerek bu hizmette bulunurlardı. İşlerine
yöneticiler müdahele edemez, maden işlerinin
geri kalmaması için davaları maden emini
vasıtası ve şeriat marifeti ile görülür, başka
vilayetlere gitmelerine izin verilmezdi.9-10
1- Gümüşşehir
2- Rusların Gümüşhane ilini işgali,Sabri Özcan San,İstanbul
1993
3- Canice’deki ye harfi i veya ı olarak okutmaktadır.
4- O dönemde Erzurum iline bağlı kaza idi.
5- Arap gezgini
6- Osmanlıda bugünkü kabineye denk teşkilat ve bunun kayıtları.
7- Osmanlı Tarih Lugatı,Midhat Sertoğlu, Enderun Kitabevi,Ist
1986.
8- Ahmed Refik hicri 967-1200 miladi 1559-1786 hüküm
metinlerini “Osmanlı Devrindeki Türkiye Madenleri” adıyla
yayıma hazırlamış yine Enderun Kitapevi tarafından 1989’da
İstanbul’da yayımlanmıştır.
9- Gümüşhane Kitabeleri,Murat Yüksel,Ist 1997
10- Bu konuda ayrıntılı bilgi için Prof.Dr Fahreddin
Kırzıoğlu’nun bildirisi Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane
,Ankara 1991 adlı esere müracaat edilmelidir.

Altın Para : Sultani
Gümüşhane’de basılan Sultani tek tip olup
3.45-3.47 gram ağırlığında 19-20 mm çapındadır.
Ön yüz : Sultan Selim Şah’dan olma Sultan
Süleyman Şah Allah’ın yardımı ile galip/aziz
olsun ,sene 926’da Canca’da bastırıldı.
Arka Yüz : altını bastıran izzet sahibi, karaların
ve denizlerin hakimi.

11

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Gümüşhane Paraları
M.Fatih Beyazıt

Gümüş Paralar : Akçe
Gümüşhane’de bu dönemde bastırılan akçeler 0.42-0.69 gr ağırlığında, 10-13 mm
çapındadır, ön yüzlerine göre A, B ve C diye 3 ana tipe ayrılır. A tipinde birbirine çok benzer iki
arka yüz bulunurken, B yüzünde sadece tek tip arka yüz vardır. C tipinde ise çok farklı arka yüzlere
rastlamaktayız.

I. (Kanuni Sultan) Süleyman
Akçe (Cc/Cb2) (10-12 mm / 0,50-0,69 gr.)

Sultan Süleyman bin
Selim Han
12
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Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Gümüşhane Paraları
M.Fatih Beyazıt

“C” tipi akçeleri ön yüzde bulunan “Sultan Süleyman bin Selim Han” yazısındaki kelimelerin
yerlerine göre Ca, Cb ve Cc diye 3 alt tipe ayırabiliriz.

Hepsinin arka yüzünde ”azze nasara darebe Canca/Canice/Canc sene 926” yazısı bulunan
“C” tipi akçeleri arka yüzelerinin yazılış şekillerine göre de alt gruplara ayırabiliriz. Buna göre
“Ca” tipi akçelerde 3, “Cb” tipi akçelerde 2 ve “Cc” tipi akçelerde de tek tip arka yüz tespit
edilmiştir. Bu üç alt gruptan
en ilginci “Ca3”tür. “CİM”
harfi kelime sonundaki
haliyle kullanıldığından
soluna herhangi bir harf
ilavesi mümkün değildir.
Bazı kaynaklarda “CİM”
harfinin solunda bulunan
işaretlerin “A” okutacak
“ELİF” veya “E” okutacak
“GÜZEL HE” olduğunu,
kelimenin CANCA
veya CANCE okunması
gerektiğini belirtmişseler de
bu mümkün değildir.
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I. (Kanuni Sultan) Süleyman
Akçe (Ca/Cb1) (10-12 mm / 0,50-0,69 gr.)

Sultan Süleyman bin
Selim Han
14
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Abdülmecid dönemine ait paralar için ölçü tablosu

Kaan Uslu

37 mm

6 Kuruş (Ag) Tashih-i Sikke öncesi
20 Kuruş (Ag)
40 Para (Cu)
500 Kuruş (Au)

34 mm

33 mm

13 Nasris - 2 Harube (Cu)
2 Harube (Cu)
100 Riyal (Au)
5 Riyal (Ag)
3 Kuruş (Ag) Tashih-i Sikke öncesi

32 mm

31 mm

20 Para (Cu)
80 Riyal (Au)
4 Riyal (Ag)

10 Kuruş, MISIR (ag)
g)
3 Riyal (Ag)

30 mm

10 Para, MISIR
R (Cu)
6 Nasris - 1 Harube (Cu)
(Cu

29 mm

2 Riyal
iyal (ag)

28 mm

27 mm

26 mm
m

25 m
mm

2500 Kuruş (Au)
(
10 Kuruş, K
KOSTANTİNİYE (Ag)
10 Para, KOSTANTİNİYE (Cu)

50 R
Riyal (Au)
40 R
Riyal (Au)
60 Para - ,5 Kuruş (Ag) Tashih-i Sikke öncesi
8 Harube (Ag) 1256
5 Kuruş, MISIR (Ag)

3 Nasris (Cu)

24 mm

5 Kuruş, KOSTANTİNİYE
NİYE (Ag)
1 Riyal (Ag)

23 mm

5 Para, KOSTANTİNİYE
TİNİYE (Cu
(Cu)
1 Nasris (Cu))
100 Kuruş (Au)
Au)
5 Para, MISIR
IR (Cu)
20 Riyal (Au)
u)
1 Para, BAĞDAT (Cu)
(

½ Kuruş
uş - 20 Para (Ag) Tashih-i Sikke öncesiMemduhiye
emduhiye 20’lik
20 (Au)
25 Riyal (Au)
4 Harube ((Ag) 1256
½ Nasr
Nasris (Cu)
20 Kur
Kuruş (Au)
1 Kuruş,
Kuru MISIR (Ag)
50 Kuruş, KOSTANTİNİYE (Au)
50
2 Kuruş (Ag)
8 Harube (Ag)
10 Riyal (Au)

22 mm

21 mm

20 mm

19 mm

18 mm

50 Kuruş, MISIR (Au)
10 Para, KOSTANTİNİYE (Ag) Tashih-i

17 mm

1 Para, MISIR (Cu)
20 Para, MISIR (Ag)

16 mm

Sikke öncesi

Memduhiye 10’luk (Au)
½ Zer-i Mahbub (Au)

25 Kuruş (Au)
10 Kuruş (Au)
10 Para, MISIR (Ag)
4 Harube (Ag) 1274-1275

1 Para, KOSTANTİNİYE (Cu)
1 Kuruş, KOSTANTİNİYE (Ag)

Memduhiye 5’lik (Au)
5 Kuruş (Au)
20 Para, KOSTANTİNİYE (Ag)
2 Harube (Ag)
5 Riyal (au)
1/40 Kuruş - 1 Para (Ag) Tashih-i Sikke öncesi

15,5 mm

15 mm

14,5 mm

14 mm
13 mm

12mm
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Osmanlı
İmparatorluğu
Madeni Paraları

1839 - 1918 (AH 1255-1336)

Abdülmecid
Abdülaziz
V.Murad
II.Abdülhamid
V.Mehmed Reşad
VI.Mehmed Vahdeddin

• Şimdiye kadar yapılmış en ayrıntılı
katalog
• Hicri 1255 - 1336 arasında Osmanlı
İmparatorluğu sınırları dahilde darp
edilmiş, altın, gümüş ve bakır, toplam
1763 paranın tamamı, 243 adet fotoğraf
ile bu kitapda.
• Her bir paranın ağırlık, çap, fiyat ve
nadirlik özellikleri
• Tamamı renkli, 150gram kuşe kağıda
basılmış 168 sayfa (148x210mm)
• Yıllarca dayanacak dikişli cilt ve sert
kapak
• kitap1@osmanliparalari.com
adresinden sipariş verebilirsiniz

16

www.osmanliparalari.com

