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Merhaba,
Bültenimizin üçüncü
sayısını annemin zamansız vefatı
nedeniyle biraz geciktirdim. Kusura
bakmayın. Kaldığımız yerden
devam ediyoruz.
Matbaada baskısına geçince
100 adet bastırmak ile 500 adet
bastırmak arasında pek bir maliyet farkı olmuyor.
Bundan sonraki bütün sayıları en az 500 adet
bastıracağız. Ücretsiz dağıtıma da devam ediyoruz.
Dileyen abonelerimize iki kopya göndereceğiz.
Fazladan gönderdiğimiz bülteni, bu konu ile
ilgilenebilecek birisine hediye edersiniz. Böyle bir
bülten yayımlandığının duyulması için elinizden geleni
yapmanız çok önemli.
Bülten başlığını Anadolu Nümismatik
Bülteni yaparak konuyu geniş tuttuk ki yazı katılımı
fazla olsun. Ama beklediğimiz kadar katılım
olmuyor. Toplum olarak araştırmayı sevmediğimizin
farkındayım. Kaynakların hem az hem de ulaşması
çok zor olduğunu da kabul ediyorum ama bunlar
bahane olmamalı. Nümismatik ile ilişkilendirilebilecek
herhangi bir konuda yazılarınızı bekliyoruz.
Kaan Uslu
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bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bültenimizde yer
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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.
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Osmanlı Dönemi Kastamonu Darblı Paralara Genel Bakış
Tuncay Kara

K

astamonu
ve
çevresinin
Osmanoğulları tarafından fethi
her ne kadar I.Bayezid (Yıldırım)
dönemine rastlarsa da (AH795AD1392) gerek Timur hareketi
gerekse yerel yönetici ve diğer
beyliklerin tutumu sebebi ile bu
hakimiyet sürekli olmaz. II.Mehmed
(Fatih) döneminde Trabzon seferi sırasında zaman
zaman sulh zaman zaman harp şeklindeki gelişmeler ile
Kastamonu ve çevresi (Sinop ve civarı da dahil olmak
üzere) Osmanoğlu mülküne katılır (AH867-AD1462).
Bu dönem içerisindeki yerel yöneticilere ait
darp edilen gümüş ve bakır sikkelerin çok çeşitli olarak
ele geçmesi bu bölgede hem iktisadi hayatın canlılığını
hem de hükümranlığın son derece karışık olaylar
neticesinde bir anda değişebilirliğinin göstergesi
de olmuştur. Osmanlı öncesinde de Kastamonu ve
yöresinin nümismatik zenginliği çok dikkatle ama
muhakkak araştırılması elzem bir konudur.
Netice itibarı ile bu yazımızda, bu yörede
basılan paralara sadece Osmanlı dönemi olarak ve
son derece genel hatlar ile bakılmış olup genel bir
bilgi verilmektedir. Her ne kadar bu toprakların
yetiştirdiği bir insan olarak memleketim Kastamonu’yu
kayıracağım tabii ise de bu topraklar Malazgirt zaferinin
akabinde başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren ve
kıyamete kadar süreceğine de emin olduğum Anadolu
Türklüğünün yıkılmaz kalesi, örnek abidesidir.
Dünyanın en güzel, en yaşanmaya değer yeri olduğu
kadar bu sebeple de üzerinde durulması gerekliliğini
de taşır ve hak eder.
Konumuzu gümüş ve bakır paralar olmak
üzere iki ana başlıkta inceleyeceğiz.
1- Gümüş Paralar

II.Mehmed dönemi 865 tarihli akçeler
(0,94-1,00gr / 10-11mm)

Ön (soldaki para) : Mehmed bin Murad Han azze nasara
865
Arka (sağdaki para) : Hülledu mülke darebe Kastamonu

II.Bayezid dönemi 886 tarihli akçeler
(0,90-0,97gr / 10mm)

II.Murad dönemi 825 tarihli akçeler
(0,81-0,85gr / 11-13mm)
Sultan
Bayezid
-------------bin
han
Mehmed

825
Tuğra
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Hülledu mülke
darebe
Kastamonu

azze nasara
darebe
---------------Kastamonu
886 sene

(han) kelimesindeki
(nun) harfinin noktalı ve
noktasız varyasyonları mevcuttur.
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Osmanlı Dönemi Kastamonu Darblı Paralara Genel Bakış
Tuncay Kara
I.Selim dönemi 918 tarihli akçeler

III.Mehmed dönemi 1003 tarihli akçeler

(0,74-0,94gr / 9-10mm)

(0,22-0,32gr / 10-12mm)

(0,69-0,76gr / 12mm)

ul
n s ta

I.Süleyman (Kanuni) dönemi 926 tarihli
akçeler

n bi n

mehmed

h
rad a

Nasara azze darebe
918 Kastamonu

mu

Sultan Selim
Şah bin
Bayezid Han

azze nasara
darebe
Kastamonu
1003

2- Bakır Paralar
II.Mehmed (Fatih) dönemi mangırları
Mehmed
bin
Murad Han

Kastamonu

2,65gr / 17mm (NK)
Sultan
Süleyman
*
Şah
bin Selim
Şah

Nasara
azze * darebe
Kastamonu
sene
926

Mehmed
bin
Murad Han

III.Murad dönemi 982 tarihli akçeler

darebe
Kastamonu
2,15gr / 15mm (ÇÖ 5498)

(0,30-0,32gr / 10-11mm)
6 köşeli
yıldız

darebe
Kastamonu
2,10gr / 15mm (YKB 7/77)

II.Bayezid dönemi mangırı

Sultan
Murad bin
Selim Han

Azze nasara
darebe
Kastamonu
982

Kaynaklar
1-Mangır,Necdet Kabaklarlı ,İstanbul 1998
2-Tarihte Kastamonu,Hüsnü Acar,Ankara 1995
3-Kastamonu Tarihi, Talat Mümtaz Yaman, 1935
4-Ottoman Mints and Coins,Slobodan Sreckovic,Belgrad 2002
5-www.osmanliparalari.com
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Bayezid bin
-----*----Mehmed han

darebe
---------Kastamonu
0,75gr / 15mm (IAM 1482)

6-İslam ansiklopedisi,Kastamonu maddesi
7-Coins of the Otoman Empire and The Turkish Republic,Jem Sultan, 1977
8-Osmanlılarda Madeni Paralar,Nuri Pere,Ist 1968
9-Akches,Slobodan Sreckovic,Beograd,1999,2000
10-Kanuni Sultan Süleyman adına basılan Sikkeler,İbrahim Artuk,Ankara 1972
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Osmanlı Devletinde Surre

O

smanlı padişahlarının, her yıl hac mevsiminde
Haremeyn-i şerîfeyn ahâlisine, zâhidlere, mukaddes
yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke
şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve
değerli eşyaya surre; bunları götüren topluluğa da “surre alayı”
denirdi.
Tarih boyunca Hicaz bölgesindeki Mekke ve Medine
İslâm dünyasının kutsal yerleri olmuştur. Bunun en önemli sebebi,
Mekke’de Kâbe’nin, Medine’de ise Hz. Peygamberin türbesinin
bulunmuş olmasıdır. Bu bakımdan tarihi süreç içinde özellikle
Abbasiler döneminden itibaren bu yerlere büyük bir önem
verilmiştir. Bu önem Osmanlı Devleti döneminde daha sistemli
bir halde devam etmiştir.
İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren çeşitli İslâm devletleri
hem Haremeyn-i Şerifeyn’deki oturanlara aynî ve maddî yardımlar
sunmak hem de Haremeyn-i Muhteremeyni müdafaa etmek ve
korumak için rekabet etmişlerdir. Çünkü Hicaz bölgesindeki
Haremeyn-i Şerifeyn müdafaası erken dönemlerden itibaren
Müslümanların başındaki halifelerin görevlerinden biri olarak
sayılmaktaydı. Hatta halifeliğin şartlarından birinin Haremeyni Şerifeyn’i müdafaa etmek olduğu düşünülmüştür. Orada adına
hutbe okunan halife Haremeyn’in resmen hakimi sayılırdı . Ayrıca,
Mekke ve Medine İslâm’ın en önemli dini merkezi olduğu için
bu yere hakim olan devletin hükümdarı, bütün Müslümanlardan
hem manevî hem de maddî bir destek görüyordu .
XIII. yüzyılın sonlarında Anadolu’da ortaya çıkan
Osmanlı Devleti hem Türk hem de İslâmî bir devletin özelliğini
taşımaktaydı . Altı asır devam eden bu devlet, diğer Türk ve
İslâm devletlerine göre en olgun ve kurumlarıyla en gelişmiş bir
devletti. Bu durumun bir sonucu olarak Osmanlılar, Haremeyn-i
Şerifeyn ve orada oturanlar ile Hz. Peygamberin soyundan gelen
seyyidler ve şerifler ile diğer sosyal zümrelerden, ileri gelenlerden
ve fakirlerden vergi almayarak, onların geçimlerini sağlamak için
surre adı altında hediyeler ve paralar göndermekteydi . Siyasî bir
gayesi de olan bu surre gönderme, Osmanlılar’ın Yavuz Sultan
Selim döneminde yürüttükleri güney siyaseti sonucunda daha
düzenli ve sistemli bir hale gelmiştir . Burada dikkati çeken en
önemli hususiyet, gönderilen para ve hediyelerin sadece Osmanlı
padişahları ve devlet adamlarına ait olmayıp, diğer kimselere
de ait olmasıydı. Surre-i Hümayûn adıyla Mekke ve Medine’ye
gönderilen para ve hediyeler, uzun bir süre merkezî hazineden,
daha sonra ise Enderun’daki Haremeyn-i Şerifeyn hazinesinden
gönderilmeye başlanmıştır .
Osmanlı Devleti, Haremeyn-i Şerifeyn’e uzak olmasına
rağmen, bu mukaddes yere düzenli olarak surre gönderme âdetini
muhafaza etmiştir. XVI. yüzyıldan itibaren yani Hicaz bölgesi
Osmanlı idaresine bağlandıktan sonra Osmanlı hükümdarlarının
dini görevlerinden en önemlisi olarak surre hazırlanması
gelmektedir. Osmanlılar her yıl düzenli olarak İstanbul’dan yola
çıkan hac kervanı ve beraberindeki surrenin hazırlanmasının yanı
sıra kervanın güvenliğini de sağlamaktaydı. Bu dönemde Osmanlı
Devleti genel olarak bütün Arap Yarımadasını ve özellikle de
Hicaz bölgesini, dönemin deniz imparatorluklarından birisi
olan Portekizlilere karşı korumaya çalışmıştır . Bu sebepten
Osmanlı İmparatorluğu İslâm’ın tek hâmisi olmuş ve Osmanlı
hükümdarları da bürokratik yazışmalarda “sahibü’l-hilafetü’lkübra1 ”, “el-imametü’l-Uzmâ2 ” ve “Halifetü’l-Müslimîn3 ” gibi
unvanlar kullanmışlardır .
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Semih Yürük
Surre
Arapça bir kelime olan
“surre”, mana itibarıyla “para çıkını”,
“akça kesesi” ve “torba” anlamına
gelmektedir. Aynı zamanda “hediye”
manasında
da
kullanılmaktadır.
Kelimenin çoğulu “surer”dir .
Bunun yanı sıra kelime, maliye ile
ilgili muamelelerde elli bin akça,
yani yarım yük karşılığı anlamında
da kullanılmıştır. Bu anlamlarından
başka surre kelimesi, Osmanlı bürokratik sistemine ait bir terim
olarak hükümdarlar tarafından her yıl hac döneminin hemen
öncesindeki Receb ayında, Mekke ve Medine’deki şeriflere,
seyyidlere, mucavirlere ve ileri gelenlere gönderilen para ve çeşitli
hediyeler anlamına da kullanılmaktadır .

Osmanlılardan Önce Surre
Eskiden beri İslam devletlerinin hükümdarları Mekke
ve Medine’de mevcut olan yoksullar, seyyidler, şerifler, mucavirler
ve ileri gelenler ile Haremeyn-i Şerîfeyn’de hizmet eden imam,
müezzin, hâtib, bevvab, ferraş, kâtib ve saire görevlilere
her yıl hac mevsiminden bir süre önce çeşitli hediyeler ve
değişen miktarlarda para göndermekteydi. Tarihî süreç içinde
Haremeyn’e surre gönderilmesi Abbasiler döneminde başlamıştır.
Abbasî halifelerinden el-Muktedir Billâh tarafından 311/923924 yılında gönderilen ilk surre, 315.426 filori altın idi . Aynı
zamanda Haremeyn ahalisine her yıl 300.000 dinar da gönderen
el-Muktedir, ayrıca Arefe gününde, 40.000 deve ve inek ile
50.000 koyun da dağıtmaktaydı . Fâtimîler’in Hicaz’ın idaresini
ele geçirdikleri dönemde Mekke ve Medine’ye yılda 120.000
dinar gönderdikleri görülmektedir . Memlûkler döneminde ise,
Haremeyn’e düzenli olarak surre götüren üç kervanın gönderildiği
tespit edilebilmektedir. Bunlar Mısır, Irak ve Şam’dan hareket
ediyorlardı. Öte yandan bu üç kervan, Osmanlılar’ın Memlûklerin
idaresine son vermesinden sonra iki ana kervan halinde düzene
girmiştir. Birincisi Kahire’den, ikincisi Şam’dan hareket etmekteydi.
Haremeyn’e gönderilen bu surre “Sadaka-i Mısriyye4 ” adı altında
her yıl zahire olarak gönderilmekteydi .

Haremeyn’in Osmanlı İdaresine Girmesi ve
Surre Gönderilmesi
Osmanlılar, Haremeyn’in idaresini ele geçirmeden
önce “Surre” adı ile bölgeye altın ve hediyeler göndermişlerdir.
Bildiğimiz kadarıyla Osmanlılar’dan Mekke ve Medine’ye ilk surre
gönderen hükümdar Yıldırım Bayezid ve oğlu Çelebi Mehmet’tir
(Sultan I.Mehmet). AH816/AD1413 tarihinde gönderilen bu ilk
surre mikdarı, 14.000 altın idi. Surrelerin teberruat5 ve teberrükat6
olarak gönderildiği bu ilk dönemin son padişahı Sultan II.
Bayezid’dir. II. Bayezid, Mekke ve Medine ahalisi arasında yarı
yarıya paylaştırılmak üzere her yıl 14.000 altın göndermekteydi .
Osmanlılar, Mısır topraklarını idareleri altına aldıktan
sonra Mekke ve Medine Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştı.
Böylece Osmanlılar İslam dünyasının yegane temsilcisi oldular.
Bu bölgelerin ele geçirilmesi, Osmanlıların Doğu Akdeniz’i
tamamen kontrol altına almasını ve ekonomik bakımdan buralarda
bir canlanmanın meydana gelmesini sağladı. Bu tarihten sonra
Osmanlıların halifelik unvanını aldıkları genel bir kabul görmekle
beraber, bundan önceki dönemlerde de Osmanlı Sultanlarının
halife unvanını kullandıkları bilinmektedir .
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Osmanlı Devletinde Surre
Semih Yürük
Haremeyn’in Osmanlı hakimiyetine girişiyle birlikte,
surre olayı siyasî bir nitelik kazandı. Yavuz Sultan Selim’in
AD1517’de Memlûkler’e karşı kazandığı zafer, beraberinde
yalnız Mısır’ın fethini getirmemiş, aynı zamanda Hicaz bölgesini
de Osmanlı İmparatorluğu’na katmıştı . Dönemin Mekke
Şerifi Berekât da değişen şartlar dolayısıyla oğlu Ebu-Nümey’i
Kahire’deki Yavuz’a göndermiş ve Kâbe’nin anahtarlarıyla
Kutsal Emanetleri kendisine teslim etmiştir . Bu olayın akabinde
“Hâdimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn7 ” unvanını kazanan Yavuz
Sultan Selim, Haremeyn ahalisi için “Sadakat-ı Rûmiyye” adıyla
200.000 filori göndermiştir . Bu para şeriflere 500, meşayihe 6,
Medine ayanlarına 3, Mekke dışına çıkarılıp birer birer sayılan
fakirlere 1 olmak üzere dağıtılmıştır.

Surre Töreni

coşkun sevgi gösterileri arasında yeni hediye katarları ve hacı
adaylarının da iştirâki ile Hicaz’a doğru yoluna devam ederdi. Yol
üzerinde bulunan beylerbeyi ve sancakbeyleri surrenin emniyetini
temin etmekle mükelleftiler.
Surre alayı, Haremeyn’e doğru ilerlerken, geçtiği
yerlerde ihtişamlı merasimler yapılır, surre hediyeleri yüklü yeni
yeni katarlarla birlikte hacı adayları da katılırdı. Surre-i hümâyunla
gönderilen paralar, Harameyn’in masraflarına sarf edilirdi.
Surre-i hümâyûnda, paralar dışında gönderilen ve nadir
bulunan kıymetli halılar, seccadeler, murassa avizeler, şamdanlar,
paha biçilmez mushaf-ı şerifler, levhalar, pûşîdeler (örtüler),
gümüş perde halkaları, okkalarla buhurlar, elbiseler, Mekke
Emîrine mahsus sırmalı ve işlemeli kaftan, mücevherli kılıç,
inciden tesbih ve daha pek çok kıymetli hediyeyse, Mekke ve
Medîne’deki mübarek makamlara, seyyidlere, şerîflere, fakirlere,
zâhidlere hediye edilirdi. Gönderilen hediyeyi alanlar, kendilerine
göre, keselere zemzem, hurma gibi hediyeler koyarak surre ile geri
gönderir, karşılıklı hediyeleşirlerdi.
Bu arada Kahire’den gönderilen surre alayında yer alan yeni Kâbe
örtüsü, merasimle eskisiyle değiştirilirdi. Mekke Emîri, eski Kâbe
örtüsünü İstanbul’a gönderirdi. Bu Kâbe örtülerinden, İstanbul’da
pek çok camide bulunmaktadır.

Osmanlılar’da surre yola çıkarılmadan önce, İstanbul’da,
devlet erkânının da hazır bulunduğu büyük bir tören yapılırdı.
Merasimden bir gün önce Darüssaade Ağası tarafından defterdar,
reisülküttab8 ve nişancıya haber gönderilirdi. Tören günü davet
edilen bütün üst düzey bürokratlar saraya gelir ve divan odaları
dışında bu iş için hazırlanan sofada beklerlerdi. Sadrazamın
önünde padişahın mührü ile mühürlenen mektubu reisülküttab
alır, Darüssaade Ağası’nın odasına girer ve kapıda ağaya teslim
ederdi. Bundan sonra, defterdar, nişancı, Haremeyn müfettişi,
Surrenin Gönderilme Yolu
Haremeyn muhasebecisi, maliye baş müfettişi, maliye tezkirecisi,
Osmanlı İmparatorluğu’nda yollar, Rumeli ve Anadolu’da
teşrifatçı, Haremeyn mukataacısı, Haremeyn muhasebecisi ve üç ana kola ayrılmakta olup, bunlar sağ, sol ve orta kollar olarak
mukataası başhalifeleri ve kisedarları tarafından reisülküttabın bilinmekte idi. Bunlardan Anadolu sağ kolu, Üsküdar - Eskişehir eteği öpülürdü. İcra edilen bu etek öpme merasiminin arkasından Akşehir - Konya - Adana - Antakya ve Haleb’e; orta kol, Üsküdar
davetliler belli bir tertip üzere otururlardı. Bu tertip şöyleydi. - Gebze - İznik - Sapanca - Geyve - Hendek - Ayaş -Düzce - Bolu
Darüssaade Ağası’nın sağ yanına defterdar, reisülküttab, nişancı, - Hacıhamza – Merzifon – Amasya – Turhal – Tokat – Sivas maliye başmüffetişi ve maliye tezkirecisi otururlardı. Sol yanında ise, Malatya ve Diyarbekir’e; sol kol, Üsküdar’dan Merzifon’a kadar
Haremeyn müfettişi, muhasebecisi ve diğer Haremeyn görevlileri orta kolu takip ederek buradan Karahisar-ı Şarkî - Bayburd - Tercan
bulunurdu. Yenilen tatlıların
- Erzurum ve Kars’a gitmekteydi.
ve içilen kahvelerin ardından
Rumeli’de ise sağ kol, İstanbul
Darüssaade Ağası yazıcısı ile
– Kırklareli – Aydos – Prevadi
– Babadağ – İsakçı - Akkerman ve
Haremeyn müfettişi tarafından
Özi’ye; orta kol, İstanbul - Silivri
mühürlenen surre defterlerine,
- Çorlu- Edirne – Filibe - Sofya
defterdar kuyruklu imzasını
ve Belgrad’a; sol kol, İstanbul
atar, nişancı ise tuğra çekerdi.
- Silivri - Tekirdağ - Gelibolu
Kendilerine şerbet ve tütsü
- Keşan - Gümülcine - Selanik ikram edilen davetliler daha
sonra dağılırlardı . Surrenin
Yenişehir v.s. gitmekteydi .Surre,
çıkarılışının hemen öncesinde
İstanbul’dan Anadolu’ya çıkan
icra edilen bu merasimin en
sağ kol üzerinden kutsal yerlere
önemli anı, padişahın gelişi
ulaşmaktaydı. Bu bakımdan bu
idi. Padişah, yemek yendikten
yola Hac Yolu da denmekteydi.
Tanzimattan önce, 1864 yılına
sonra gelir ve orada bulunanlar
kadar Surre alayı karadan katır
tarafından karşılanırdı. Padişah
ve
develerle
gönderilmiştir.
yerini aldıktan sonra nâme1864’ten itibaren denizden vapurla
i Hümayun, Kızlar Ağası
gönderilmeye başlanmıştır. Hicaz
vasıtasıyla surre eminine teslim
demiryolu yapıldıktan sonra da
olunur ve böylelikle surre alayı
Haremeyn’e doğru yola çıkardı.
trenle yollanmıştır . Geleneksel
Bu esnada Kur’ân-ı kerîm ve
olarak
surre
gönderileceği
na’tlar okunur, kurbanlar kesilir,
zamanlarda,
Surre
emini,
buhurdanlar yakılır, tekbir
Üsküdar’da bir süre kalıp, yolculuk
getirilir, dualar edilirdi. Receb
malzemeleri ile ilgili olarak
ayının on ikisinde Üsküdar’a
eksikliklerini
tamamladıktan
geçirilen surre alayı, halkın Surre alayının takip ettiği sağ Anadolu yolu.
sonra, padişahın müsaadesiyle
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Osmanlı Devletinde Surre
Semih Yürük
Üsküdar’dan hareket ederdi. Daha sonra , “Akşehir sancak beyi,
Surreyi teslim alır, sonra kendisinin sancağı dahilindeki kazaların
kuvvetleriyle emniyet içinde Konya’ya götürüp, Konya valisine veya
mütesellimine teslim ederdi. Bu teslim etme senet ile olurdu. Bu
işlemi aynı şekilde, Konya, Adana, Maraş, Hama, Şam, Müzeyrib,
Belka, Maan, Zatü’l Hac, Tebük, Medain-i Salih’ten geçer, en son
olarak Medine-i Münevvere’ye ulaşır ve burada Mekke Emiri veya
gönderdiği vekili tarafından karşılanırdı. Buradan kafile Mekke
Emiri’nin kuvvetlerinin altında Mekke’ye doğru geçerdi.
1864 yılından sonra bir süre vapurla gönderilen
surre, bu yolla gönderildiğinde Beşiktaş, Üsküdar, Beyrut ve
Şam güzergahını takip ederek Haremeyn’e ulaşmakta idi. 1908
yılında bu âdetin terk edilmesine kadar geçen zaman zarfında
ise, tamamlanan Hicaz Demiryolu sayesinde Haydarpaşa’dan
trene yüklenen surre, Konya, Haleb, Şam hattından Medine ve
Mekke’ye gönderilmiştir.

Gönderilen Surrenin Miktarı
Osmanlı padişahlarından Haremeyn’e ilk surre gönderen
hükümdar Yıldırım Bayezid ve oğlu Çelebi Sultan Mehmet’tir.
Bu dönemden sonra bu gelenek devam etmiştir. Meselâ,
Sultan II. Murad kendi bulunduğu yerdeki Hz. Peygamber’in
soyundan gelenlere (yani seyyidlere ve şeriflere) her yıl 1000 filori
dağıtmaktaydı. Ayrıca Balıkhisar bölgesinde yaptırdığı köprünün
geçiş ücretini ve bu çevrenin köylerinin hasılatını de Mekke,
Medine, Kudüs ve Halil’ür rahman ahalilerine vakfetmiştir. Bu
yıllık 3500 flori değerinde idi. Diğer yandan Fatih Sultan Mehmet,
İstanbul’un fethinden sonra Mekke ve Medine’de bulunan
seyyidler, fakirler ve oraya hizmet eden kimseler için 7000 altın
tahsis etmiştir. Sultan II. Bayezid döneminde ise Mekke ve
Medine ahalilerine tayin edilen surrenin mikdarı 14.000 altın idi.
Bu surrenin gönderilmesi, 886/1481 tarihinde başlamıştır.
Mekke’de Kâbe’yi ilk tamir ettiren Osmanlı padişahı
Kanunî Sultan Süleyman’dır. Kanunî Sultan Süleyman’ın Mekke’de
yaptırdığı binalardan birisi, İslâm’da bulunan dört mezhep için
yapılan dört medrese idi. Bu dört medreseye, Osmanlı medrese
metoduna göre öğrenci ve muid (Asistan) tayin edilmiştir. Hz.
Muhammed’in zevcesi Hadice’nin evinin üzerine de bir kubbe
yaptırmıştır. Daha sonra Osmanlı padişahlarınca gönderilen
para miktarları bazıları şöyledir : III.Murad AH998/AD1589’da
Mekke’ye 7488 sikke, III.Mehmed AH1003/AD1594’de Mekke’ye
438 sikke, Medine’ye 1971 sikke, IV.Murad AH1047/AD1637’de
Medine’ye 1254 sikke, II.Abdülhamid AH1297/AD1879’da
Sam’a 43367 kuruş, AH1316/1898’de Mekke’ye 72926 kuruş,
AH1322/AD1904’de Medine’ye 311511 kuruş, V.Mehmed Reşad
AH1334/AD1915’de Mekke’ye 24847 kuruş, Medine’ye 35885
kuruş göndermiştir.
Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyılda başlayan Haremeyn’e
surre gönderme âdeti, 1915 yılına kadar devam etmiştir. Bu son
tarihte Mekke emirinin isyanı dolayısıyla 1916’da surre güç şartları
içinde sadece Medine’ye gönderilebilmiştir. Bunu takip eden 1917
ve 1918 yıllarında ancak Şam’a kadar ulaşabilen surre, 1919’da
artık gönderilemez olmuştur. Bununla beraber, 1919-1920 yılları
arasında Sultan Vahdeddîn tarafından Haremeyn fukarasına
sadaka dağıtılmıştır. Padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte
Osmanlı hanedanından gelen ve son halife olan Abdülmecid
Efendi, 1923-1924 yıllarında bu geleneğe son vermiştir .

Surre Altını
Sultan II. Mahmut tarafından cülusunun 15. yılında surre
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olarak dağıtılmak üzere Darülhilafe9 (es-seniye)10 ve cülusunun 15
ve 16. yıllarında ise Darülhilafe (el-aliye)11 altınları bastırılmıştır.
Bu altın paralar bir, yarım ve çeyrek olarak üçer farklı çap ve
ağırlıkta bastırılmıştır.

II.Mahmud
Dar-ül Hilafe el-aliye, Tam Altın (1,60gr / 20mm)

Tuğra + adli

15 darebe fi
Darülhilafe
1223 elaliye

Dar-ül Hilafe el-seniye, Tam Altın (1,60gr/20mm)

Tuğra + adli

15 darebe fi
Darülhilafe
1223 esseniye

1) Sahibü’l-hilafetü’l-kübra: Yüce halifelik makamının sahibi
2) el-imametü’l-Uzmâ : En büyük imam.
3) Halifetü’l-Müslimîn : Yavuz Sultan Selim’den sonraki Osmanlı Padişahları
hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir.
4) Sadaka-i Mısriyye : Mısır ve Mısır’a bağlı yerlerden her yıl zahire olarak Mekke
ve Medineye gönderilen surre.
5) Teberruat/teberru : Bağış. Bir malın karşılıksız olarak verilmesi. Mecburiyet
olmadığı hâlde birisine bir malı vermek. Hayırlı işlerde yardım ve ihsanda
bulunmak.
6) Teberrükat : Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek.
Uğur ve bereket saymak.
7) Hâdimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn : Hilâfeti haiz olmaları hasebiyle Osmanlı
Padişahlarına verilen ünvandır. Hadim: hademe, hizmetçi demektir. Haremeyn;
Mekke ile Medine’ye denilir. İslâm âleminin bu iki şehre hürmet-i mahsusaları
sebebiyle ve daha fazla tâzim kasdiyle şerif sıfatını da ilâve ederek “Haremeyn-iş
şerifeyn” denilmiştir. Haremeyn’in Hâdimi mânasına gelen bu tâbir ise ilk evvel
Yavuz Sultan Selim hakkında kullanılmış, daha sonra bütün padişahlar hakkında
istimal olunmuştur. Yavuz Sultan Selim Han Halep’i fethettiği haftanın ilk cum’a
namazını Melik Zâhir camiinde eda ederken, hatib hutbede “Malik-ül Haremeyniş Şerifeyn” şeklinde adını anar anmaz, Yavuz Selim derhal yerinden kalkarak:
“Haremeyn’in maliki olmak ne haddimdir. Ben Haremeyn’in hizmetkârı olmakla
iftihar ederim.” demek suretiyle tevazu göstermiş ve bu tabir ondan sonra,
hutbelerde o suretle söylenmiştir.
8) Reisülküttab : Osmanlı Devletinde, dîvân-ı hümâyunda, doğrudan doğruya
vezîriâzama bağlı yazı işleriyle meşgul kalemlerin ve buradaki kâtiplerin faaliyetine
nezâret eden dâire reisi.
9) Darülhilafe : hilafetin kapısı (İstanbul).
10) el-aliye: Yüksek, yüce. Şerif ve aziz olan. Necid ve Hicaz ülkesi.
11) es-seniye: Yüksek. Çok mühim ve kıymetli, âli olan anlamına gelmektedir.
Kaynaklar:
1) İsmail H. Uzunçarşılı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, TTK Ankara, 1984
2) osmanli700.gen.tr
3) dallog.com 4) osmanli.org.tr 5) osmanliparalari.com
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Aydınoğlu Cüneyd’in Çelebi Mehmed’e Bağlı Kalarak
Darbettirdiği Mangırlar
Necdet Kabaklarlı

Ç

elebi Mehmed, ara dönemde kardeşleriyle
girdiği saltanat mücadelesinde üstün
gelerek 1413 yılında (816H) Bursa’da padişahlığını
ilan etti. Bu cülüs tarihinden 2 yıl önce 1411 yılında
(814H) Aydınoğlu Cüneyd’i kendisine bağlayarak sikke
darbettirmeye zorladı. Cüneyd beyin Çelebi Mehmed’e
bağlandığın belgeleyen bu ortak sikkelerin gümüşlerine
merhum Cüneyt Ölçer ve sayın Celil Ender eserlerinde
yer verdiler. 1-2
Bu sikkelerin bakır olanlarını ilk kez sayın Ali
Sakar ve İskender Targaç birer makaleyle duyurdular.34
sayın Yılmaz İzmirlier’de yayımladığı “Aydınoğulları
Beyliği Paraları” adlı eserde bu makalelerdeki örneklere
yer vermiştir.5
Ön yüzünde “Mehmed Bin Bayazıd / Cüneyd
/ Hullide Mulkehu” arka yüzünde “El-mülkülillah /
Duribe Beled” olarak yayımlanan bu bakır mangırların
örneklerinin silik ve belirgin olmayışı dolayısıyla arka
yüzleri yanılgıyla okunmuştur.
Aşağıda 8 adet örneğini verdiğim çok daha iyi
durumdaki mangırlarda görüldüğü gibi arka yüzlerdeki
yazının “El-Mülkilillah / Celle Celâlühü” olduğu
görülmektedir.
Esasen Beled diye bir şehir yoktur. Beled
kelimesi şehir ve memleket anlamına gelmektedir.
Balat veya Balad beylik döneminde tarihi Milet şehrinin
yakınında bulunan önemli bir ihraç limanıydı. Balat
belgelerde
diye geçmektedir6-7.
Ancak Çelebi Mehmed’in 816H. yılında
Balad’da darbettirdiği gümüş paralarda
Balad
8
şeklinde darbedilmiştir.
KAYNAKÇA:
1- Cüneyd Ölçer, Aydın Oğulları Beyliği Paraları,Ist.1985 2- Celil
Ender, Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe Beylikleri Paraları, Ist.
2000
3- Ali Sakar, Aydınoğlu Cüneyd Bey Tarafından Çelebi Mehmed
Adına Beled’de Basılan Bakır Para, TND, Ist,2002
4- İskender Targaç, Nadir Birkaç Sikke TND, Ist,2002
5- Aydınoğulları Beyliği Paraları Ist.2005
6- Akbayar Nuri Osmanlı Yer Adları Sözlüğü, Tarih Vakfı, Ist.
2003
7- Sezen Tahir, Osmanlı Yer Adları, Başbakanlık Arşivler Gen.
Müd. Ankara,2006
8- Slobadan Sreçkoviç, Akches, vol.1 Belgrad
KISALTMALAR:
K-Koleksiyonu, HK- Hasan Kireç K. , TUB- Tübingen Üni. K.
,T. Müz.- Tire Müzesi, NK-Necdet Kabaklarlı K. , KE- Kamil
Eron K.
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HK-15 (15-17 mm / 1,60 gr.)

Mehmed bin Ba(yazi)d
Cüneyd
Hullide Mülkeku

el-Mülkillah
Celle Celâlühü

2 NK 1320 (15 mm / 1,66 gr.)

Mehmed (bin)
Ba(yazi)d
Cüneyd
Hullide Mülkeku

el-Mülkillah
Celle Celâlühü
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Aydınoğlu Cüneyd’in Çelebi Mehmed’e Bağlı Kalarak
Darbettirdiği Mangırlar
Necdet Kabaklarlı

T.Müz (15-16 mm / 1,60 gr.)

Tub (16 mm / ... gr.)

Mehmed bin Ba(yazi)d
Cüneyd / .....

el-Mülkillah
Celle Celâ(lühü)

NK-453 (12-13 mm / 2,10 gr.)

Mehmed (bin)
Ba(yazi)d
Cüneyd
Hullide Mülkeku

el-Mülkillah
Celle Celâlühü

K.E (16 mm / 1,58 gr.)

Mehmed bin (Bayazi)d
Cüneyd
Hullide Mülkeku

el-Mülkillah
Celle Cel(âlü)hü)

HK (12-15 mm / 1,72 gr.)

Mehmed (bin)
Ba(yazi)d
Cüneyd
Hullide Mülkeku

el-Mülkillah
Celle Celâ(lühü)

T-Müz (15 mm / 1,85 gr.)

Mehmed bin Ba(yazi)d
Cüneyd
Hullide Mülkeku
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Mehmed (bin)
Ba(yazi)d
Cüneyd
Hullide Mülkeku

el-Mülkillah
Celle Celâlühü)

el-Mülkillah
Celle Celâ(lühü)
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Osmanlılarda Bakır Paralar
Nuri Pere
Koleksiyonerlerin pek çoğunda bulunmayan eski nümismatik
kitaplarındaki yazılara da zaman zaman bültenimizde yer
vereceğiz. Aşağıda gördüğünüz yazı Nuri Pere’nin 1968
tarihli Osmanlılarda Madeni Para isimli kitabından alınmıştır.

O

smanlı devletinde Mangır ismi altında
kullanılan bakır sikkelerin ne zaman
çıkarıldığına ve ne gibi ölçülere dayandığına dair esaslı
bilgiler yoktur. Bu ad ilk defa olmak üzere vak’anüvis
Raşit Efendi Tarihinde görülmüştür. 1688 (AH1099)
senesi vak’alarını hikaye ederken, «seferlerin uzaması
sebebiyle masrafların çoğalması yüzünden Hazinei
Amirenin müzayakaya düşmesi üzerine devlet vekilleri
ile müşavere ve müzakere edildikten sonra, eski
Sultanlar zamanında olduğu gibi, harb masraflarım
karşılamak üzere Mangır kat’ olunduğunu» yazmaktadır.
Yine bu kitaba göre bir okka halis bakırdan 800
mangır basıldığım ve iki mangırın bir akçe sayıldığını
ve İstanbul’da Tavşantaşı adındaki mahalde bir mangır
darphanesi bulunduğunu öğreniyoruz.
Raşit Tarihinden evvel yazılmış olan Evliya
Çelebi Seyahatnamesinde, İstanbul Darphanesinin
tarifi sırasında “Bu karhanede yevmiye bir kantar
Gümüş ve on kantar mangır kesilir” gibi sözlerden
mezkur tarihten evvel de mangır kesilmiş olduğu
anlaşılmaktadır.
İsmail Galip Bey’in Takvim-i Meskukat-ı
Osmaniye isimli eserinde: “bazı rivayete göre ilk bakır
sikkenin Orhan Gazi zamanında kesilmiş olduğu
anlaşılıyorsa da elimize geçen ve üzerinde isim bulunan
ilk bakır sikkeler Sultan I.Murad’ındır. Bundan evvel
kesilmiş bakır sikke için pek çok araştırma yapılmış
ise de bir netice hasıl olmadığı gibi ecnebî müzelerin
kataloglarında dahi Sultan Orhan’ın bakırlarına
tesadüf edilememiştir” denilmektedir. Aynı eserde,
Osmanlı akçelerinin kesirleri olan bakır sikkelere
Mangır denildiği ve Mangır kelimesinin Moğol
lisanında para manasına gelen Mongön sözünden
çıktığı ve bir aralık pirinçten kesilen sikkelere de Kızıl
Mangır denildiği bildirilmektedir. I.Murad’ın saltanat
senesinden itibaren çeşitli resim ve tarzda bakır paralar
basıldığı halde Osmanlı tarihcilerinden hiç birisinin
1688 (AH1099) yılına kadar mangırdan ve bunun
rayicinden asla bahsetmedikleri İsmail Galib’in Takvimi
Meskukatı Osmaniyesinde belirtilmekte ve ancak 1688
yılında, müverrih Raşid’in ifadesine göre, bir okka halis
bakırdan 800 adet mangır kesildiği, beher mangırın
vezninin yarım dirhem ve beher iki mangırın bir akçeye
10

tekabül ettiği ve bir sene sonra daha fazla menfaat
temin etmek gayesile bir mangır bir akçe kıymetine
rayiç olmak üzere ilan edildiği anlaşılmaktadır.
Hammer’in Osmanlı Devleti tarihinde.
I.Selim’in saltanatı başlangıcından III.Murad devrine
kadar geçen müddet zarfında, mangırın akçeye nisbetle
rayici, bazı ecnebi müverrihlerin rivayetlerinden naklen,
sarih olmamakla beraber, zikredilmektedir. Mesela
Saranzo namındaki yazar “mangır bakırdan kesilmiş
bir sikkedir, 24 adedi bir akçedir” demiş ve Sicilya’lı
Ottavio Sapienca da Nuovo Trattato Turchia adlı eserinde
onaltıncı asır başlarında Osmanlı meskukatı hakkında
malumat verirken mangır paradan da bahsetmiş,
o zamanın bir akçesinin oniki mangır kıymetinde
olduğunu yazmıştır.
Yine Türk Tarih Kurumunun neşretmekte
olduğu Belleten’in Temmuz 1949 tarih ve 51 sayılı
nüshasında Dr. Mustafa Akdağ’ın, Fatih Sultan
Mehmed devrinde 1477 (AH882) tarihinde bir dirhem
bakırdan bir mangır kesilerek sekiz adedi bir akçe ve
yine bir dirhem bakırdan 3 mangır halinde daha küçük
paralar kesilerek bunun da yirmi dört adedi bir akçeye
geçiyordu demesi, Hammer tarihindeki malumatı teyit
eder durumdadır.
Bu suretle Osmanlılar tarafından kullanılmaya
başlanılan bakır paralar hacim ve kıymetlerinde çeşitli
değişikliklere uğrayarak Sultan Abdülmecid devrine
kadar gelmiştir. Abdülmecid tarafından paralarda
yaptırtılan düzeltmelerden sonra yeni tip bakırlar
II.Abdülhamit devri sonuna kadar basılmaya devam
etmiştir.

I.Murad (18-20 mm / 1,62 gr.)

Murad bin
Orhan

Kartal Figürü
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Osmanlılarda Ağırlık Ölçüleri
Nuri Pere
Zerre
=
en küçük ölçü
2 zerre
=
1 Kıtmir
2 kıtmir
=
1 Nakir
2 nakir
=
1 Fitil
2 fitil
=
1 Buğday
1 buğday
=
1 Habbe = 2 Arpa = 4 Pirinç
veya takriben 100 hardal danesi
4 buğday
=
1 Kırat
4 kırat
=
1 Denk
4 denk
=
1 Dirhem
1 dirhem
=
16 Kırat = 64 Habbe veya
Buğday
1 dirhem
=
7/10 Mıskal
1 Miskal
=
1,45 dirhem
1 dirhemi şer’i =
14 Kırat
1 miskal
=
24 Kırat
400 dirhem
=
1 Okka
Bu ölçülerden bir kısminin gram esasına göre
mukabilleri şöyledir :
1 buğday veya habbe = 0,05 gram
1 kırat
= 0,20 gram
1 dirhem
= 3,207 gram
1 miskal
= 4,80 gram
Dirhem kelimesi arap para sisteminde gümüş
sikke birimi idi. Dirhemin tam ve kafi olarak ağırlığını
tesbit etmek mümkün değildir. Dirhemin resmî rayici
hakkındaki bilgiler de birbirini pek tutmamaktadır. Belli
olan ve kabul edilen esas bîr dirhemin, bir miskalin
onda yedisine eşit bulunduğudur.
Üç nev’i dirhem ölçüşü vardır :
— Dirhemi şer’î = 14 kırat gümüş için kullanılır.
— Dirhemi örfî veya mirî = 16 kırat gümüş için
kullanılır.
— Dirhem = 16 kırat = 3,207 gr.

II.Mahmud dönemi (1808) 50 Dirhem

Bunlardan dirhemi şer’î, zekat gibi dinle ilgili
hususlarda esas olarak kullanılmıştır. Dirhemi örfî ise
16 kırattır fakat kullanıldığı yerin örfüne uygundur.
Dirhem bu ölçülerin sabit olanıdır ve 3,207 gram
mukabilidir. Buna göre bir kırat 200,46 mgr (0,20046
gram) etmesi gerekmektedir. Fakat 1910 yılında Paris’te
toplanan milletlerarası konferansta, mücevhercilerce,
bir kıratın kesirsiz olarak 200 miligrama (0,20 gram)
eşit kabul edilmesine
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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

NAL PLASTİK
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1969

Polietilen, polipropilen
şişirme, enjeksiyon,
ekstrüzyon imalatı, ve
her türlü plastik kalıp
yapımı ile 1969’dan
beri hizmetinizde.
Merkez Mah. Çınar Cad. Kavak Sk.
No:26 Yenibosna 34197 İstanbul
Tel : (212) 551 43 44
Fax : (212) 503 39 59
info@nalplastik.com
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II.Mustafa ve Ordu-yu Hümayun Darphanesi
Aşağıdaki sohbet Türk Nümismatik Derneği başkanı merhum
Cüneyt Ölçer’in 22 Kasım 1986 günü dernek lokalinde
verdiği konferanstan alınmıştır. Bora Etker tarafından
dernek bülteninde yayımlanmıştır. Fotoğraflar ve çizimler
benim tarafından eklenmiştir.
Kaan Uslu

E

fendim, bizim Metin
Bey
arkadaşımız
Genel Sekreter olduğundan
beri çok çalışıyor ve bizleri de
zorla konuşmaya icbar ediyor,
ilk defa geçen hafta Sayın
ibrahim Artuk Bey ile Cevriye
Hanım’ın beraber yaptıkları
konuşmadan sonra şimdi, ben
size bir konuyu izah edeceğim.
Cüneyt Ölçer
Bildiğiniz gibi paralar tarihe ışık
1925-1990
tutan en güzel belgeler. Ve bu
anlatacağım hikayede II. Mustafa devrine ait enteresan
bir vak’a.
1683 senesînde Türkler Viyana’yı ikinci
defa muhasara ediyorlar. Ve bildiğiniz gibi bu
muvaffakiyetsizlikle neticeleniyor. Şimdi, benim
yaptığım etüdler başka tuhaf noktaları ortaya çıkarıyor.
Biz, 1683 senesinde Viyana’yı muhasara edecek güçte
değilmişiz galiba. Çünkü bu hadiseleri yapan bir
Osmanlı Devleti 1686 yılında, yani 3 sene sonra bütün
Macaristan’ı kaybediyor. Viyana’yı 1683 senesinde
muhasara eden bir devletin 3 sene sonra Macaristan’ı
kaybetmemesi lazım. Nitekim mesela: Kanuni Sultan
Süleyman da Viyana’yı muhasara etti ama, ondan sonra
150 sene Osmanlılar Avrupa’ya damgayı vurdu. Oysa,
bu olayda Türk ordusu bütün Macaristan’ı 3 sene sonra
terkediyor ve cenuba çekiliyor.
Tabii bu, Osmanlılarda
büyük bir üzüntü kaynağı
oluyor.
1686 yılından sonra
Osmanlı
tahtına
peşpeşe kısa ömürlü
padişahlar
geliyor.
Önce IV. Mehmed
Viyana bozgunundan
sonra tahttan indiriliyor.
Yerine kardeşi II. Süleyman
II.Mustafa
geçiyor. II.Süleyman 3 sene
1695-1703
sonra ölüyor. Onun yerine
(AH 1106-1115)
kardeşi II. Ahmed geçiyor.
www.turkishbanknotes.info

Cüneyt Ölçer
Dört senelik padişahlıktan sonra o da ölüyor. Ve bundan
sonra II. Mustafa tahta çıkıyor. Bu arada Macaristan’ı
terkettikten sonra on sene geçiyor. Fakat Macaristan
aşkı gönüllerde yatmakta, yanmakta ve bunun üzerine
II Mustafa bir deklerasyon veriyor, diyor ki: “Artık
ben, seferlere ordunun basında gideceğim. Ta eski atalanmız,
işte Kanuni’ler, Yavuzlar zamanından beri adet olan ve benim
ağabeylerim, babam zamanından beri ihmal edilen orduyla
sefere çıkmayı ben tekrar gerçekleştireceğim, bundan sonra
bütün seferlere ordunun basında ben gideceğim” diyor. Ve
hicri 1106yılında tahta geçen II. Mustafa 1107de, 1108
de ve 1109 da Macaristan’ı almaya yönelik üç harekatta
ordunun kumandanı oluyor.
Şimdi, bu tarihsel olaylardan bizim konumuza,

II.Mustafa, 40 Para
Hollanda Taleri üzerine darbedilmiştir
(Ag, 40-42 mm / 18,46 - 26,44 gr.)

Tuğra
dame mülkhe darebe
(fi)
Kostantiniye
1106

Sultan ül-berreyn
ve hakan ül-bahreyn
es sultan (ibn)
es sultan

paralara geleceğiz. II. Mustafa sefer için hareket ettiği
zaman ordu bünyesinde bir de para basma tekniği
uyguluyor. Bunun enteresanlığı şurada eminim ki,
muhtelif dönemlerdeki kumandanlar, ta İskender’den
başlayalım bütün dünya fatihleri, bir uçtan bir uca
giderken elbette onların da yanında darphaneleri vardı.
Fakat hiçbiri II. Mustafa’nın paralannın özelliğine

Hollanda Taleri (Dutch/Lion Daalder)
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haiz paralar basmamıştır. Bunlardan enteresanlığı
olan bir gümüş taler var. Şimdi o gümüş taleri size
göstereceğim. Bu, bir Avusturya taleri. Bu talerlerden
Raşit Tarihi de bahsediyor. Deniyor ki: “Avusturya
talerlerini küsteri taşıyla düzlediler ve ondan sonra da
üzerine Sultanın damgasını vurdular”. Sayın ibrahim
Artuk da kitabında bundan bahsediyor. Şimdi bu,
gayet enteresan bir durum. Yani eritme sistemi varken
bu hadise tuhaf bir hadise. Çünkü başka hiçbir
yerde buna rastlanmıyor. Devamlı eritirsin, fabrika
gibi gümüş yaparsın, ondan sonra parayı basarsın.
Bunun esprisi şurada: Darphaneyle konuştum, bugün
elektrikle ısıtılan modern fırınlar üç saatte ısınıyor.
Halbuki kömürle ısıtılan eritme sistemi asgari 8-10
saat ısıtmadan sonra, içerisine koyduğum metalin
eritilmesi de 7-8 saat sürüyor. Yani asgari 48 saatlik
bir işlem bunların eritilmesi ve para basılma aşamasna
gelinmesi. Halbuki sefer esnasında ordunun böyle
48 saat para basmak için konaklamaya vakti müsait
değil. Küsteri taşı dediğimiz de, bugün bileycilerde
gördüğümüz zımpara taşı. Böyle çarkla döner ya, o taş.
Demek ki sefer esnasında bunları o taşla düzeltiyorlar.
Zaten birazdan size ekipten bahsedeceğim, bu ekibin
kimlerden oluştuğundan bahsedeceğim.
Şimdi, bir de size şu paranın hikayesini
anlatacağım. Nasıl bulduğumu. Bir gün Sait Bey’in
yanında duruyorum, bizim bir Arif Bey var. Arif
Kahramanmaraşlı. Geldi, dedi ki: “Ben geçen seyahatte
bir yerde bir para buldum. Bizim mecidiyelerden biraz
büyük ve üzerinde tuğra gibi bir damga var”. “Ee...”
dedim. “Altında da, dedi, hafif aslan gözüküyor”. O
zaman para bu para. “Aman Arif efendi ne oldu?”.
“Yedi bin lira istediler, üç bin liraya kadar çıktım,
vermedi adam”, dedi. “Aman dedim, git koş, sen onu
yedi bine al, ondan sonra, ben de sana üzerine vereyim,
bunu bana ver”, dedim. “Peki” dedi, Arif efendi
kayboldu. Beş gün sonra geldi “Yedi bine çıktım, bin
de ben ekledim, sekiz bin dedim adam vermedi”, dedi.
“Peki kim?”, dedim, Söylemedi. Neyse, Arif efendi
gitti. Aradan 10-15 15 gün geçti. Bursa’ya gittim.
Bursa’da bizim bir Muzaffer vardır. “Aa, hoş geldin
Cüneyt Bey” dedi. Ve ekledi, “Sana bir para buldum”.
Sonra bu parayı çıkarttı. “Ne bu, kaça” dedim. “Yirmi
bin” dedi. “Şimdi, dedim, sen şey yapmışsın, böyle,
böyle...”. “Yahu enayimiyim. Arif efendiye yedi bin
liraya verdim almadı. Kayboldu, bir hafta sonra çıktı
geldi “Peki” dedi. Bunu sorsa, sorsa sana sordu, bunu
böyle tarihle sen bilirsin, sonra geldi “alıyorum”
deyince vermedim. Nasıl olsa sen geleceksin bana.
14

Cüneyt Ölçer
Onun için yirmi bin”.Uzun pazarlıktan sonra onyedi
bin liraya bunu verdi. Ama 14-15 sene oluyor hemen
hemen. O zamanki para epeyice bir para.
Evet, şimdi bu paralardan Arkeoloji Müzesi’nde

II.Mustafa, Cedid Eşrefi

(Au, 20-21,5 mm / 3,32 - 3,49 gr.)

Tuğra
fi darebe
Ordu-yu Hümayun
1106

Sultan ül-berreyn
ve hakan ül-bahreyn
es sultan ibn
es sultan

var, neşredilmiştir. Sonra British Museum’da var, bir
tane. Hollanda da bir müzede var. Cem Sultan denilen
zatın kitabında var. Berlin’de iki tane var. Yani dünyada
8-10 taneden ibaret nadir bir şey.
Bundan sonra gelelim altınına. Altın da
Dünya’da, Dünya nümismatik tarihinde ünik.
“Duribe fi Orduyu Hümayun” diyor. Bu, nümismatik
tarihinde çeşni bakımından tek hadise. Çünki hiçbir
zaman “Orduyu Hümayun’da basılmıştır” diye bir
ibare paralarda görülmüyor. Ama eminim ki, ordu
kumandanları ordularında para başardılar. Fakat parayı
bastırdıkları şehri yazdırdılar sadece. “Duribe fi Orduyu
Hümayun” diyen tek para bu.
Buraya kadarki konuşmam bilinen şeylerin bir
hikayesidir. Bilinmeyen husus ise şu şekilde; Başvekalet
Arşivi’nde çalışırken bir belge buldum. Bu elimdeki,
belgenin fotokopisi. Şöyle başlıyor: “Orduyu Hümayun
darphanesi ile beraber gidecek ustaların istedikleri
bahşiştir ki zikrolunur”. Şimdi, burada ustaları, yani
kadronun ne olduğunu görüyoruz. Bir tane demirci,
20 kuruş ücreti var. 10 kuruş ta yamağının. 30 kuruş.
Bu demirci metali eriten adam. İkinci sırada çarkçı veya
doğramacı diye tanımlanan bir nefer var, yevmiyesi
20 kuruş. 5 kuruş ta yamağının. Darphanedekilerle
konuştum, halen de çarkhane deniyor ki, bu da iki tane
silindirin arasına metali soktuktan sonra plaka haline
getiren aletin bulunduğu oda. Ve bunları da yapan
adamın adı çarkçı. Üçüncü kişi hallaçcı diye anılan
bir nefer, yevmiyesi 20 kuruş, yamağının da 5 kuruş.
www.osmanliparalari.com
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Hallaçcı adını bulmak için çok zorlandık, çünkü böyle
bir sıfat olarak Hallaç var ama pamuğu atan kişi diye
biliniyor. Paracılıkta ise değişik ebattaki, yani istenen
ebattan daha küçük yahut daha büyükleri diskalifiye
ederek norm meydana getiren adam olduğuna karar
verdik. Bunlardan sonra ayarcı üç nefer var, 30 kuruş
alıyorlar. Derken bir saatçi var. Saatçi bir nefer ve
yevmiyesi 25 kuruş. Bunun yamağı falan da yok.
Diğerlerine nazaran en yüksek ücret bu adamın.
Saatçinin ustabaşı olması gerekiyor. Yani saate karşı
randımanı kollayan adam. Hepsine tevziat yapıyor, işte
“şu kadar eritilecek, şu kadar yapılacak” diye talimat
veriyor. Bir sikkezen, yani sikkeyi basan adam var, 20
kuruş yevmiyesi, 5 kuruş ta yamağının. Kalcı ve ifrazcı.
Bu, muhtelif ayardaki gümüşleri saf hale getiren kişi.
Bir de okunamayan 30 kuruş yevmiyeli bir kısım daha
var. Aşağıdaki özetten bunun, yazıcılar sınıfının ücreti
olduğunu saptadık. Daha sonra şunları görüyoruz:
“Darphanede olan alalı ve eşyayı ve hüddamı, yani
çalışanları, ve hüddamın eşyasını tahmil için lazım
olan beygirlerdir”. Bunun için 7 tane at, 7 tane öküz
arabası var kadroda. Araba ve 7 ata binecek insanların
görevleri şunlar: 2 tane sahib-i ayar, yani ayarı yapan
adam, 1 tane saatçi, yani formen, 1 tane ayarcı, 1 yazıcı,
2 de muhasebe elemanına özel muamele yapılmış.
Diğerlerinde ise “Beray-ı tahmil için, alat ve eşya için
7 tane öküz arabası”. Bu 19 kişilik kadronun 7 tanesi
atta, 12 tanesi de aletlerle beraber öküz arabalarında
gidiyorlar. İşte bu arada da belki “Bunları yolda
zımparalayın” diye öküz arabalarındakilere çadır.
Sonra köhne sokak, 4 kıt’a. Şimdi tabii köhne
sokak deyince çok araştırılacak şeyler çıktı. Sokak ta
şuymuş; branda gibi bezden, yelken bezi gibi bezden
yapılmış, muvakkat, kapalı saha. Yani bunlar demekki
para basımı için çalışırken ufak, kendilerine has, kapalı
bir saha yapıyorlar. Bunun adı sokak. Bunlardan 4
tane var. 1 tane çeşme, su ihtiyaçları için. 6 tane de
küçük çuval. Yazıda, “Bunun mucibince tezkereleri verilmek
emrimdir” diyor. 1108 senesinin 24 zilkadesinde padişah
onaylıyor. Ve sefer de 27 zilkade de Edirne’den harekete
geçiyor. Emir şu şekilde: “Orduyu Hümayun darphanesiyle
maen gidecek hüddamın bahşişleri için 230 kuruş ve eşyaları
tahmile 7 reis mekkare beygiri ve alat ve eşyaları nakli 7 kıt’a
öküz arabası ve ve 1 köhne seyis çerkesi ve 4 köhne sokak
ve 1 köhne, çeşme, 6 küçük çuvala karar verilmek babında
ferman devletlu, saadetlu Sultan Hazretleri’nindir” diyor.
24 Zilkade 1108 de de bu belge onaylanarak bugün,
Başvekalet Arşivi’ndeki tarihi belgeyi teşkil ediyor.
Peki, köhne lafı nereden geliyor? Köhne,
www.turkishbanknotes.info

Cüneyt Ölçer
eskimiş, kullanılmış anlamında kullanıldığı gibi, aynı
zamanda da taşınabilen manasına da geliyor.
Bu belge, yapılan üç seferin sonuncusuna ait bir
belgedir. Bu seferde Zenta muharebesinde ordu, artık
Macaristan’ı zabtedemeyeceğini anlıyor. Ve padişah
ta bundan sonra sefere iştirak etmiyor. Ve Macaristan
arzusu, hülyası da bu suretle biterek, yalnız bize tarihte
“Orduyu Hümayunda basılmıştır” parasını dünyaya
tek takdim eden padişah olarak kalıyor.
Benim de konuşmam burada nihayet
bulacaktır.
Teşekkürlerimle.
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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
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