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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

Mehmet Tezçakın, Güçlü Kayral

Ali Arslan

Necdet Kabaklarlı

YAYINA HAZIRLAYAN

Kaan Uslu ve www.osmanliparalari.com sitesi tarafından 
hazırlanıp yayımlanmaktadır.  

ABONE OLMAK İÇİN : 

Bültene abone olmak için web sitemizi ziyaret etmeniz 
veya info@osmanliparalari.com adresine, posta adresinizi 
göndermeniz yeterlidir. 

 Merhaba,
 Dördüncü sayımız ile 
tekrar karşınızdayız. En az 
koleksiyonculuğun kendisi kadar 
hoşuma giden yayımcılık işine 
girersem şaşırmayın. 
 Bültenden ayrı olarak iki ayrı 
projeye daha devam ediyoruz. 

Bunlardan birincisi, Osmanlı Madeni Paraları 
Katalogları serisinin ikinci kitabı. III.Osman’dan 
II.Mahmut’a kadar olan dönemi kapsayacak kitapta 
yolu yarıladık. Bir aksilik çıkmaz ise önümüzdeki sene 
yaz sonuna doğru basılmış olacak. 
 İkinci proje ise Osmanliparalari.com sitesini 
geliştirmek. Amatör olarak tek başıma siteyi bir yere 
kadar getirdim ancak bundan sonrası profesyonel 
bir yardım gerektirdiğinden uzman şirket ile konu 
üzerinde çalışmalara başladık. Bu biraz zaman alabilir 
ama güzel olacağına şüphem yok.
 Tekrar görüşmek üzere
   Kaan Uslu

Koleksiyonlarınıza
Ekspertiz Yapılır

Nakden Satın Alınır

Yeni dükkanımızın adresini lütfen not ediniz

Rumeli Cad. Rumeli Pasajı No:45/22
Nişantaşı 34371 İstanbul

(212) 296 43 49
ganzilis@gmail.com

nümismatik
ganzilis
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     Koleksiyonculuğun ulusal bir tarih bilinci oluşturmada ve 
kültürel değerlere sahip çıkarak koruma bilincinin kazanılmasındaki 
önemini gözler önüne sermeyi en birincil hedefleri arasında kabul 
eden Collection Club, İzmir şubesi tarafından organize edilen bir 
etkinlikle yine bir ‘ilk’e imza attı. 15 – 18 Aralık 2007 tarihleri 
arasında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde değişik  
temalarda koleksiyonların yer aldığı “ Bir Tutkunun Peşinde…” 
adlı sergi ve koleksiyonculuk kültürü konusunda yapılan panel ve 
söyleşiler ile zenginleştirilen  etkinliğe Ege Üniversitesi ve İzmir 
Ticaret Odası da destek verdi. 
Koleksiyonculuğun, bir boş zaman uğraşısının ötesinde, sağlam 
ve bilimsel temeller üzerinde geliştirilmesi gereken, sorumluluk 
isteyen bir faaliyet olduğunun izleyicilere sunulması hedeflendiği 
bu etkinlik kapsamında Sabiha Tansuğ ve Metin And’a 
“Koleksiyon Kulübü Bir Ömür Süren Tutku” onur ödülleri verildi. 
Proje koordinasyonu Aybala Yentürk tarafından yapılan 1. İzmir 
Koleksiyonculuk Günleri etkinliğinin kapsamında açılan “Bir 
Tutkunun Peşinde…” Sergisi’nde, değişik başlıklarda yüzlerce 
koleksiyon objesi meraklıları ile buluştu. Kapsamı itibariyle 
Türkiye’de bir ‘ilk’ olan 1. İzmir Koleksiyonculuk Günleri’nin 
düzenlenmesindeki birincil amaç, koleksiyonculuğun sadece bir 
hobi olarak değerlendirilmesinin yetersizliğinin altını çizmek idi. 
Koleksiyoncular, tarihseverler, özel ya da resmi kültür kurumları 
ve üniversiteler ile “koleksiyonculuk” teması özelinde bir buluşma 
ve tartışma ortamı yaratılan bu etkinlikte, kendi alanlarında 
uzman birçok araştırmacı, Türkiye’de koleksiyonculuk kültürü, 
koleksiyonculuğun dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, 
Türkiye’de etnografik eser  ve kayıtlı eser koleksiyonculuğu  
gibi başlıklarda, konuşmacı olarak yer aldılar. Yapılan söyleşi ve 
oturum programı şu şekilde gerçekleşmiştir.
 15 Aralık 2007, Cumartesi
1. “TÜRKİYE’DE KOLEKSİYONCULUK KÜLTÜRÜ”
Saat:11:00 – 12:30
Konuşmacılar: 
Moderatör: Nejat Yentürk ( Araştırmacı – Yazar / Collection 
Club İzmir Şube Başkanı )
Şerif  Antepli ( Collection Club Yönetim Kurulu Başkanı )
İzzet Günay ( Collection Club, İstanbul Üyesi)
Raşit Koçak ( Collection Club, İzmir Üyesi )
2. “TÜRKİYE’DE ETNOGRAFİK ESER KOLEKSİYONCULUĞU”
Saat: 13:30 – 15:00
Konuşmacı: 
Sabiha Tansuğ ( Etnolog, Araştırmacı – Yazar )
3. “KOLEKSİYONCULUĞUN TARİHİ”
Saat: 15:30 – 17:00
Konuşmacılar: 
Doç Dr. Süleyman Özkan ( Ege Üni., Edebiyat Fak.,Tarih Bölümü) 
Aybala Yentürk ( Araştırmacı – Yazar/Collection Club, İzmir Üyesi)

Bu etkinlik içinde 16 aralık Pazar günü “TÜRKİYE’DE KAYITLI 
ESER KOLEKSİYONCULUĞU”  isimli oturum yapılmış ve bu 
oturuma konuşmacı olarak (bülten kapağıdaki fotoğrafta, soldan 
sağa);
Mehmet Tuna (İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü) katılmışlardır.
Haluk Perk (Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneği Başkanı).
Kamil Eron (İzmir Nümismatik Derneği Üyesi)
Cem Mahruki (Türkiye Nümismatik Derneği Başkanı)

 Ülkemizde kayıtlı koleksiyonerleri temsil eden dört 
dernekten üçünün bu toplantıda  bir arada yer alması ve mevcut 
sorunları toplantıya katılan 38 kayıtlı koleksiyoner ile beraber dile 
getirmeleri önümüzdeki yıl için bu konuda  güçlü bir birlikteliğin 
temelinin atılması açısından  önemli olmuştur.
 Toplantıda alınan sonuçları özetlemek gerekirse;
1- Kayıtlı koleksiyonerlik yönetmeliğinde  yapılması istenen 
değişikliklere dört derneğin ortak görüşü olarak karar vermek ve 
Kültür Bakanlığından bu konuda randevu almak.
2- Koleksiyonerleri bulundukları bölgeye göre  dernek çatısı 
altında toplamak.
3- Derneklerin üyeleri olan kayıtlı koleksiyonerleri mevzuat ve 
koleksiyon konuları hakkında bilinçlendirmek. 
4- Dernek yöneticilerinin belli dönemlerde bir araya gelerek 
mevcut bilgileri paylaşmaları ve kayıtlı  koleksiyonerleri resmi 
ortamlarda temsil etmeleri. 
 Bu tür kayıtlı koleksiyonerlere yönelik toplantıların 
Türkiye’de çok az yapıldığı düşünülürse bu toplantı, katılanların 
ortak görüşü olarak çok faydalı bir başlangıç olmuştur. Hepimizin 
ortak arzusu, bu güzel başlangıçı 2008 yılında da geliştirerek 
kayıtlı koleksiyonerliğin arzulanan dünya standartlarında, kişilik 
haklarına saygılı, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkan, gerçek 
koleksiyonerleri teşvik eden bir yönetmeliğe kavuşmasıdır.

“Bir Tutkunun Peşinde…” Sergisi’ne
Katılan Koleksiyoncular ve Koleksiyon Konuları

Koleksiyonerler İzmir’de Buluştı
Kamil Eron

Ahmet Kocagöz Anahtarlıklar
Aybala Yentürk Cam Düğmeler

Aybala Yentürk - Nejat Yentürk Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Parfüm
İzmir’de Meşrubat ve Müskirat 
İmalathaneleri

Cengiz Onaran İzmir Kartpostalları
Deniz Taner Kınık Çömlekleri

Güçlü Kayral Osmanlı Dönemi Kağıt Paraları: 
Belediye Paraları ve Yerel Kullanımlar 

Gülten Taner Kütahya Seramikleri
Hakan Sepici Kilikya Ermeni Sikkeleri

Porselen Çekmece/Dolap 
Kulpları

İpek Cabadak Fotoğrafhanede Fotoğraflananlar
İsmet Arıkantürk Opalin Cam Objeler

İzak Eskinazi Osmanlı Ağırlık ve Terazileri
Kamil Eron Anadolu Sikkeleri

Mehmet Demirayak Türk Musikisi Kayıt Tarihinde Plaklar
Melike Koçak Tuzluk Biberlikler

Meltem Ağzıtemiz İşlemeler ve Dikiş Malzemeleri
Tırabzan Başları
Kedi Bibloları, Tavuk Şeklinde 
Opalin ve Camlar

Mert Rüstem Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi
Muzaffer Poyraz 50’li 60’lı Yıllardan Objeler

Nergiz Onaran -Cengiz Onaran Deniz Kabukları
Nüket Franco Şapkalar

Özkan Arıkantürk Batı Anadolu’dan Arkeolojik Eserler 
Kaz Dağı - İda ve Çevresi Antik 
Kent Sikkeleri

Raşit Koçak Türk Kahve ve Çay Kültürü
Tuba Nuzumlaer Film Broşürleri

Vittorio Franco Şeker Poşetleri
Yıldız Belger Oyalar ve Keseler

Yıldız Belger – Uğur Belger Deniz Kabukları
Zuhal Açarkan Yerli Üretim Oyuncaklar
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45 senedir bunun böyle olduğunu; kaynağın elinde en çok 
materyale sahip olan rahmetli Cüneyt Ölçer olabileceğini söyledi 
ve Nümismatik Literatürünü değiştirecek bu buluşa o da çok 
sevindi.
 Panfili ismine ulaşınca işimiz biraz daha kolaylaşmıştı. 
Janko yada Pritsch kadar çok kaynakta geçmesede, Osmanlı 
arşivlerinde ve dönemin Amerikan büyükelçisinin hatıralarında 
Avusturya konsolosluğu ateşesi Guido Panfili ile karşılaştık. 
 Bu bilgiyi kitabımıza basamadık ancak düzeltme olarak 
baskıdan önce ekleme şansını bulabildik. 
 Kitabımızla birlikte Abdülmecid dönemi kaimeler ve 
de özellikle el yazması olanlarla ilgili şimdiye kadar gün yüzüne 
çıkmamış bilgileri nümismatik camisına duyurmanın gururunu 
duyarken, benzer değerde bir bilgiyle numismatik literatürüne 
bir yenilik katabilmenin sevincini yaşamış olduk.
 Osmanlı Kağıt Paraları konusuna cesurca bir atılımla 
ilk kez Prof.Dr. Mine Erol sahip çıkmış, imkanları nisbetinde, 
o güne kadar pek tanımadığımız bazı kaimelerimizi yayımladığı 
kitabı ile tanıtmıştı.
 1970’de atılan bu adımı 1979’da Nezihi Aykut’un 
çıkarttığı ve özü ile koleksiyonculara hitabeden bir inceleme 
kitapçık takip etmiş, sonrasında bu güzel uğraş Türk 
Nümismatik Derneğinin benzer adımları ile sürdürülmeye 
çalışılmıştı. Belirtmek gerekir ki, bölük pörçük de olsa, önemli 
yabancı nümismatlardan Kenneth Mc.Kenzie, Samuel Lanman, 
Sylvia Haffner, Arnold Keller ve Scott Cordry, bu konuyla ilgili 
araştırma ve bulguları bizlere ulaştırmışlardı.
 Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın kitabında ise Osmanlının çok 
geniş ekonomik tarihi başarı ile incelenmiş olmasına karşın, 
herhalde eserin amacı gereği, kaime ve banknotlar ansiklopedik 
bilgiler şablonunda incelenmisti.
 Osmanlı Bankası’nın Garanti Bankası ile birleşmesi 
sırasında, Prof. Dr. Edhem Eldem tarafından, daha ziyade 
bankanın tedavüle koyduğu Osmanlı Bankası Banknotlarını 
içeren bir eser, başarılı çalışma ve araştırmalar ışığında çok 
detaylı kapsamıyla meraklılara sunulmuştu.
 Bugün, konu ile ilgili gerek koleksiyonculara hitab edişi, 
gerekse iktisadi tarihimiz açışından önemli bilgi ve materyallere 
ışık tutması bakımından, şimdiye kadar yapılmış çalışmaların 
en kapsamlı ve iyisi olduğunu düşündüğümüz eserimizi 
koleksiyonerlerin beğenisine sunduk. 
 Umarız ki bu çalışmamız, yakın tarihimizin 
önemli parçalarını barındırıp yaşatan Osmanlı Kağıt Para 
koleksiyonculuğunu hakettiği yerlere taşısın.

Ekim 2005 tarihinde yayınlanan ve Osmanlı Kağıt 
paraları ile ilgli katalog niteliğinde basılı ilk eser 

olan kitabımızın matbaa ve cilt işleri ile uğraşırken bir yandanda 
tanıtımı için hazırladığımız makalelerde kullanmak üzere 
yeni çalışmalar yapmaktaydık. Konumuz, Mehmed Reşad 
ve Vahdeddin dönemlerinde kullanılan evrakı nakdiyelerde 
(Duyunu Umumiye banknotları olarak da adlandırılırlar) bulunan 
imza sahiplerinin tanıtılmasıydı. Amacımız, imza sahiplerinin 
kişiliklerini kullanarak kağıt paraların tarih sahnesindeki rolünü 
vurgulamaktı. Gerçektende, Talat Paşa Cavid bey ve Hüseyin 
Cahid (Yalçın) gibi geçmişimizde önemli devlet kademelerinde 
bulunmuş, tarihe yön vermiş şahsiyetlerdi bunlar. 
 Bu ünlülerle ilgili bilgi bulmak zor değildi. Ama, 
paralarda, Duyunu Umumiye İdaresinin kefaletinden dolayı, 
yabancı İdare Reislerinin ya da vekillerinin imzaları da 
bulunmaktaydı. Alman ve Avusturya vatandaşı olan Pritsch, Janko 
ve Taufing ile ilgili bilgiye, biraz daha fazla uğraşarak erişmek 
gerekiyordu. Bir çok kaynakta ve özellikle Donald C. Blaisdell’in 
Duyunu Umumiye adlı eserinde Chevalier Nicolas De Janko ve 
Rudolf  Pritsch net bir şekilde anlatılmaktaydı. Ama Taufing ile ilgili 
tek bir satır yoktu. 
 Parada imzası olduğuna göre kişinin mevcudiyeti 
kesindi. Araştırmayı genişletmek gerekiyordu. O anda, hatırı 
sayılır zenginlikteki nümismatik arşivimiz, doğru yatırım 
olduğunu bir kez daha kanıtlayarak, imdadımıza yetişti. Osmanlı 
Finans Tarihi ile ilgili elimizdeki kitapları taradık. Bu arada 
nümismatik camiasında 45-50 senedir bilinen Taufing acaba 
yanlış bir bilgi midir diye de sorgulamaya başladık.
 Derken Behzat  Üsdiken’nin “Pera ve Beyoğlu’nda 
Bankalar, Bankerler Sarraflar, Tefeciler, Kuyumcular” kitabında 
Duyunu Umurniye İdaresi’nin gizli celse tutanaklarından birini 
bulduk. Bu tutanağa göre; Hüseyin Cahid, R.Pritsch ve G.Panfili’nin 
1331-1916 yılında, ikinci emisyon paralalerı ile ilgili toplanmışlar 
ve karar almışlardı. 
 G.Taufing acaba G.Panfili olabilir mi diye imzaya tekrar 
baktığımda haklı olduğumuzu gördük. İlk bakışta veya yalnız 
imzadan okunduğunda G.Taufing olarak da okunabilen imzanın 
gerçekte G.Panfili’ ye ait olduğu apaçık ortadaydı. 
 Emin olmakla birlikte; vardığımız sonucu 
doğrulayabilmek adına, Osmanlı Kağıt paraları konusunda 
bilirkişi olarak kabul ettiğimiz Yusuf  Levent’i aradık. Taufing 
İmzasının kimin tarafından bulunduğunu birlikte sorguladık. 

Evrak-ı Nakdiyedelerde Yanlış Bilinen Bir İmza
Mehmet Seracettin Tezçakın - Güçlü Kayral
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V.Mehmed Reşad
3.Emisyon, 2.Tertip          22 Kanun-i Evvel 1331

½ Lira
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Düyunu Umumiye
Toplantı Tutanağı 
20/2 Şubat 1331/1916
Katılanlar
Hüseyin Cahit Bey (Başkan)
MM. R.Pritsch
G.Panfili
S.E. Said Bey (İmparatorluk 
Komseri)

 Sayın Başkan bu 
toplantıya 14/27 Ocak 1916 ve 
2863 sayılı rapor ile katıldı. Bu 
raporda, Maliye Bakanlığı adına 
İmparatorlu Komseri, 
İmparatorluk hazinesi ve 
Düyunu Umumiye arasında 
imzalanmış olan 22/4 Kasım 
1915 tarihli  anlaşmaya atıfta 
bulunarak, 6.000.000 Türk 
Lirası tutarında 1 ve 5 Liralık 
kupürlerden oluşan 2.emisyon 
banknotları bastıklarını ve 
bunlarda 4.240.000 türk liralık 
kısmının imzalanarak kullanıma 
verildiğini, geriye de 1.760.000 
türk liralık banknot kaldığını 
belirtti. 
 Başkan buna ilaveten, 
piyasaya verdikleri 1 ve 5 Liralık 
banknotların ticari hayatta bazı 
zorluklara yolaçtığını ve daha 
küçük kupürlerde para basılması 
gerektiğini belirtti. 3.000.000 
türk lirası tutarında 1/2 ve 1/4 
Liralık banknotes basılmasına 
ve bahsi geçen paraları basmak 
üzere Giesecke&Devrient 
(Leipzig) basımevinin davet 
edilmesine karar verildi. 
 Ancak, ilave 3.000.000 
türk lirası , imzalanıp piyasaya verilmiş olan 4.240.000 türk lirasına eklenince 2.emisyon  banknotların 
toplam tutarı 7.240.000 türk lirasına ulaşacaktır. Osmanlı İmparatorluğu Yönetimi,  Almanya  İmparatorluğu 
Yönetimiyle 6.000.000 türk lirası karşılığı Alman hazine bonosu avans kullanmak üzere anlaştığından ilave 
tutar için gerekli anlaşma 22 Ocak 1916’da imzalanmıştır. 

            (TERCÜME : KAAN USLU)

Evrak-ı Nakdiyedelerde Yanlış Bilinen Bir İmza
Mehmet Seracettin Tezçakın - Güçlü Kayral
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Her koleksiyoner 
gibi madeni para 

koleksiyoncuları da bir gün 
kayıtlarda görülmeyen ya da 
şimdiye dek yayınlanmamış 
paralarla karşılaşmanın hayalini 
kurarlar. Koleksiyonumda bulunan 
I. İzzeddin Keykavus’a ait Konya 

darplı, 613 tarihli altın dinar işte böyle bir para.
 I. İzzeddin Keykavus adına basılan sikkelerde 
genel olarak Selçuklu geleneğine uyulmuş ve bundan 
dolayı da sikkenin bir yüzüne Sultan’ın ismi, lakap, 
baba ismi, sikkenin kesildiği yer ve divani rakamlarla 
tarih yazılmıştır. Diğer yüzünde ise Abbasi halifelerine 
olan bağlılık ve sadakatin bir örneği olarak, o zaman 
tahtta bulunan Abbasi halifesinin ismi ve ünvanı ile 
etrafına da kelime-i tevhit yazısı konulmuştur.
  Konumuz olan yıldaki Abbasi Halifesi 
de Nasır Lidinillahtır. Ünvan olarak da “El-
imam el-Nasır lidinillah emir’ül müminin” ibaresi 
kullanılmıştır. Sultanın isminin bulunduğu yerde ise 
lakap olarak dinin kıymet, kudret ve ulviyeti anlamına 
gelen İzzeddin kelimesini görüyoruz. 
 Anadolu Selçuklu Sultanlığının Karadeniz’e 
açılan en önemli liman şehirlerinden olan Sinop’u 
fetheden I. Keykavus’a bu fetihten dolayı “sultan 
el galip” unvanı verilmiş, sultan da bu unvanını 
sikkelerinde aynen kullanmıştır. 
 Genel olarak I. İzzeddin Keykavus adına 
basılan sikkelerde “Es Sultan’ül Galip İzzeddünya 
Veddin Keykavus bin Keyhüsrev” ibaresi bulunur. Bu 
yazıların etrafında ise sikkenin basılmış olduğu darp 
yeri, tarihi bulunmaktadır. İzzeddin Keykavus’un altın 
ve gümüş sikkeleri şimdiye kadar alışık olmadığımız 
şekilde kare veya dikdörtgenimsi bir bordür içerisine 
yerleştirilmiş, sultanın isminin bulunduğu yüzde bu 
kare bordürün kenarlarına darp yeri ve tarih, diğer 
yüzde ise kelime-i tevhit konulmuştur. 
 Sultanın şimdiye kadar yayınlanmış veya ele 
geçmiş bütün altın dinarları hicri 614 ve 615 yılları 
arasında Sivas darphanesinde basılmıştır. Bu dinarlar 
yaklaşık olarak 4,5 gram ağırlığında olup sultanın 
sikkelerinin genel özelliklerini taşımaktadırlar. 
 İslami dinarlar arasında Selçuklu altınları 
gayet nadir bulunan cinsten sikkelerdir. Bunun 
en büyük nedenlerinden birisi, İlhanlılara karşı 
kaybedilen Kösedağ savaşından (1 Temmuz 

I. İzzeddin Keykavus’un Paralarına Genel bir Bakıs ve 
Şimdiye Kadar Yayımlanmamıs AH613 tarihli Konya Dinarı

Ali Arslan

1243)  sonra uzun yıllar İlhanlılara ödenen ağır 
vergiler ve Anadolu Selçuklu devletinin tarihten 
silinip Osmanlı İmparatorluğunun ilk altın parasını 
bastırması arasında geçen yaklaşık bir buçuk asır 
gibi bir süre zarfında, Anadolu’da herhangi bir altın 
para basılmamasıdır.İleride detaylarını vereceğimiz, 
sultanın hiçbir yerde yayınlanmamış AH613 Konya 
baskılı altın dinarı bu gruba yeni eklenmiş bir sikkedir. 
 Gümüş paralar ise ağırlık olarak 2,7 ile 3 gram 
arasında değişmekte olup nadir de olsa ağırlık olarak 
biraz daha aşağı olanları da mevcuttur. Sultanlık 
sınırları içerisinde I. İzzeddin Keykavus adına 
Anadolu’da çeşitli tarihlerde Konya ve Sivas başta 
olmak üzere Kayseri ve Tokat darphanelerinde gümüş 
para basılmıştır. Bu dirhemlerin yanında, yine genel 
olarak 1,35 gram ağırlığında ”yarımlık” olarak da 
adlandırılan Konya ve Sivas darplı yarım dirhemleri 
görmekteyiz. 
 Bakır paralarıda bundan önceki süvarili veya 
Bizans imparatorları tarzındaki resimli bakır sikke 
tarzından biraz daha uzaklaşılmış, sikkeler güzel bir 
yazı sanatı ile süslenmiştir. Darp yeri ve tarih ise her 
paraya konmamıştır. 
 Sultanın en ilginç bakır sikkeleri arasında, 
Hicri 614 yılında Amid (Diyarbakır) darphanesinde 
kesilen Artuklu sikkesidir.
 Bu para Artuklulardan Nasır Al-din 
Muhammed ile ortak basılmıştır. Artuklular, Anadolu 
Selçuklu Sultanlığının vassallığını kabul etmişler ve 
bunun bir göstergesi olarak da AH614 tarihli bakır 
parayı basmışlardır. Para tipik bir Artuklu sikkesi olup 
ön yüzünde kartal resmi ile kanatlarının yukarısında 
iki insan başı bulunmaktadır. Buradaki tarih, 
divani olmayıp Selçuklu tarzının dışında rakamlarla 
yazılmıştır. Sikkenin arka yüzünde de Halife ismi, 
sultanın ismi, unvan, lakaplarının yanında babasının 
ismi ve buna ilaveten dedesinin ismi olan Kılıçarslan 
da konulmuştur.
 Gelelim bu yazının konusu olan altın dinara: 
Daha önce de bahsedildiği gibi, sultanın bilinen bütün 
altın sikkeleri Sivas darphanesinde kesilmişti. Bugüne 
kadar başkent olan Konya’da, sultan adına kesilen 
herhangi bir altın dinara rastlanmamıştı. Belki de bu 
parayı en ilginç kılan yönü budur. Ayrıca para normal 
ağırlık kabul ettiğimiz 4,5 gramın üzerine çıkmıştır. 
Net ağırlığı 5,1 gramdır. Üzerindeki yazıların 
ayrıntıları yan sayfada bilginize sunulmuştur.
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AH�1� Dinar, Au (�0,�� mm / �,10 gr.)

(kare bordür içerisinde) Es-Sultan’ül Galip İzzeddünya 
Veddin Keykavus bin Keyhüsrev

(çevrede) Duribe Haza El-Dinar Bi Konya Sene  
Selase Aşer ve Sitte Mie

(kare bordür içerisinde) Lea İlahe İllallah Muhammed 
Rasulullah

(çevrede) El-İmam El-Nasır Lidinallah Emür’ül 
Müminin

Konya, Alaaddin Camisi ve Köşkü
Charles Texier, Description de l’Asie Mineur, Paris 1849

© TÜRK TARİH KURUMU KÜTÜPHANESİ, ANKARA
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Osmanlı İmparatorluğu, geniş sınırları 
içerisinde ilk ve orta dönemlerinde tam 

anlamı ile merkezi bir para sistemi kurup işletme 
başarısı gösterememiştir.
 İmparatorluğun değişik yörelerinde farklı 
değerler taşıyan para birimleri kullanılmıştır. Devletin
bütçeleri genel olarak akçe birimi ile yapılmasına
karşın, zaman zaman farklı paralarla da tertip 
edilmiştir.
 Osmanlılar fethetmiş oldukları yerlerde halkın 
örf  ve adetlerine, alışkanlıklarına fazla karışmadan 
pratik çözümler üretmiş ve bu politikalar neticesinde
farklı adlar altında farklı para birimleri darpettirmiştir.
 Arap ülkelerinde Memlük para birimi, doğuda 
İran şahisi, batıda Macar pensi ve altını, Magripte 
farklı para birimleri kullanılmıştır. Bu paralar, 
Osmanlı idaresinin denetim ve kontrolunda sultan 
adına basılmış olmasına karşın, bu kadar çok paranın 
denetiminde pek çok zorluklarla karşılaşılmıştır. 
Paranın iyi denetlenememesi halinde imparatorluk 
içinde ayaklanmalar bile çıkmıştır. İmparatorluk 
içersinde yabancı paranın dolaşmasına izin verilmiş, 
hatta merkezden bu paraların günlük rayiç bedelleri 
bile tespit edilmiştir.
 Bir ekonominin iyi anlaşılabilmesi; para 
sisteminin sağlıklı olarak belirlenmesi ile yakından 
ilgilidir. İşlerin çok iyi gittiği devirlerde bile bu 
karmaşık para sisteminin sağlıklı biçimde merkezden 
denetlenmesinde güçlüklerle karşılaşılmıştır. Osmanlı
devletinin resmi parası gümüşten darp edilen akçe
idi. Dolayısıyla akçe imparatorluk içinde geçerli tüm
paraların değerlerini tespit etmekte kullanılan tek para
birimiydi. Gümüş metaline dayalı bu para biriminin 
değeri merkezi idarece tespit edilmekte idi. Akçenin 
değerinde meydana gelen değişiklikler; imparatorluk 
içindeki ücretleri, eşya fiyatlarını, dış ticareti ve değerli
metallerin fiyatlarını, savaş masraflarını, diğer bir 
deyişle imparatorluk sınırları içinde yaşayan tüm 
insanların yaşantısını dolaylı bir şekilde etkilemektedir 
Akçenin ilk darp edildiği tarihten yaklaşık 700 sene 
geçmiş olmasına karşın günümüze kadar bu para 
biriminin hangi ölçü birimine dayalı olarak darp 
edildiği dahi kesin bir biçimde açıklığa kavuşmuş
değildir. Nümismatik ilminin halen üniversite 
düzeyinde bir bilim dalı olarak ele alınıp 
gerçekleştirilmeyişi çok üzücüdür. Bu bilim dalı 
tarihçilerimizin akademik düzeyde sürdürdükleri 
çalışmalarla sınırlı olarak kalmaktadır. Bu sahada 
çalışmalarını kısıtlı imkânlarla sürdürmeye çalışan 
Türk Nümismatik Derneğinin mevcut eski 

eserler kanununa göre yaşamını sürdürmesi bile 
bir mucizedir. Bu çalışmamızın amacı Osmanlı 
imparatorluğunda darp edilen devletin resmi parası 
olan akçe ile birlikte altın ve bakır paraların hangi 
ağırlık birimine göre darpedildiğini tespit etmektir.
 BU KONUDAKİ GÖRÜŞLER
Bugüne kadar akçenin darbında hangi ağırlık 
biriminin kullanıldığına dair yapılan çalışmalar genelde 
3 temel görüş üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır.
a- Klasik görüş: Eski Osmanlı ağırlık birimiyle
(rumi dirhemle) yayımlanan kitaplarda akçelerin
ağırlıkları, normal rumi dirhem ölçülerine 
göre verilmektedir. Buradan elde edilen veriler 
metrik sisteme çevrildiğinde bu birim ölçüsü 
kullanılmaktadır. Bu durum; Osmanlıda akçenin 
rumi dirhem birimlerine göre darpedildiği izlenimini 
vermektedir. Değerli iktisat tarihçimiz Mustafa 
Akdağ’ın da ısrarla savunduğu bu ölçü birimine
göre:
Bir miskal = 4.81 gr. = 24 karat = 1.5 dirhem
Bir dirhem = 3.207 gr.
Bir karat = 0.2004 gr.(4.81/24 = 0.2004 veya 3.207
/16 = 0.2004 gr.)
Bir karat = 4 dank
Bir dank = 0.0501 gr.( 0.2004 /4 = 0.0501 gr.) dır.
Adı geçen yazar Osmanlı akçesinin 1000 üzerinden 
900 ayar gümüşle darpedildiğini, gümüşün metal 
değeri ile akçenin metal değerinin aynı olduğunu
birçok Osmanlı nümismatının görüşlerini de öne 
sürerek savunmuştur. Esasen birçok nümismat
arkadaşımızın da görüşleri bu doğrultudadır.
b- Nümismat kökenli tarihçimiz Nezihi Aykut’a
göre “ Orhan Gazi’nin akçeleri; diğer Anadolu 
beylikleri gibi, Osmanlılar da İlhanlılara tabi olup 
vergi verdiklerinden, zaruri olarak ilhanlı dirhemlerine 
uygunluk göstermektedirler.”
Gazan Mahmut Han ( 694-704 H = 1295-1304),
696 H (1296-7) de yapmış olduğu para ıslahatıyla
bütün tabi devletlerin sikkelerinin Tebriz miskaline 
göre ayarlanmasını emretmiştir.
Tebriz miskalinin ağırlığı 4.608 gramdır.
Bir miskal = 1.5 dirhem = 24 karat = 96 habbe
Bir Tebriz miskali = 1.5 dirhem
Bir dirhem = 3.072 gr (3.072* 1.5= 4.608 gr)
Bir karat ( keçiboynuzu çekirdeği) = 0.192 gr.
(4.608 /24 = 0.192 gr.)
Bir habbe ( buğday tanesi) = 0.048 gr. (0.192/4
= 0.048 gr) dır.
“ Osmanlılar da İlhanlılara tabi olup vergi 
verdiklerinden zaruri olarak darbettikleri akçelerde 
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İlhanlı dirhemlerinin veznine uymuşlardır.” Bundan 
dolayı Orhan da, akçelerini miskalin dörtte biri olan 
6 karat ağırlığında 1.052 gram ( 0.192* 6 = 1.152 gr.) 
olarak darpettirmiştir. Bu yazarımıza göre Orhan 
Gazi’den sonra darpedilen gümüş paraların ağırlıkları 
rumi dirheme göre verilmiştir. Sayın Tuncay Aykut 
da, Tebriz dirhemiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri 
aktarmıştır: “ Gazan, para reformunda esas olarak 24 
karatlık ve 4.608 gr. Ağırlığında olan Tebriz miskalini 
almış, yarım miskal yani 2.304 gr. Gümüşü 1 dirhem 
saymış ve bunun 6 misli olan 3 miskal gümüşü 1 
gümüş dinar olarak kabul etmiştir.” Ayrıca dirhemin 
yarısı olarak 1.152 gr. yani yarım danak ağırlığındaki 
küçük sikkelerin de darp olunmasına Gazan Handan 
itibaren başlanmıştır.”
“ Tebriz miskali de örŞ ağırlık birimiydi ve 2 dirhem 
sayılıyordu. Fakat bunun Osmanlılarda 1.5 dirhem 
olduğu anlaşılmaktadır, aslında Trabzon miskali olan 
bu tartı birimi İstanbul’ da da kullanılırdı.”
c- Halil Sahillioğlu tarafından ortaya konan üçüncü
görüşe göre: Osmanlılar para darbında 1650 yılına
kadar Tebrizi miskal ve dirhemini kullanmışlardır.101 
Dr. Halil İnalcık da H. Sahillioğlu’nun bu görüşüne 
aynen katılmış ve Mustafa Akdağ tarafından öne 
sürülen teze karşı çıkmıştır. Ankara üniversitesinden 
Dr. Özer Ergenç de bu görüşü destekler mahiyette 
bir makale yayımlamıştır. Dr. Ömer Lütfi Barkan da ; 
H. Sahillioğlu’nun savunduğu yukarıdaki görüşünü,
yazmış olduğu bir makale ile desteklemiştir.
 BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ
 Bu yazımızın amacı, esası H. Sahillioğlu 
tarafından ortaya konulan görüşü temel alarak 
Osmanlıların 1650 tarihine kadar gümüş, altın ve 
bakırdan darbettirmiş oldukları paralarda ölçü birimi 
olarak Tebriz miskal ve dirhemini kullandıklarını 
(Tebriz dirhemi: 3,072 gr. Tebriz miskali: 4,608 
gr.), bu tarihten sonra tekrar rumi dirhem ölçüsüne 
geçtiklerini örnekleriyle ve belgeleriyle ortaya 
koymaktır. Unutmamak gerekir ki, Osmanlılar günlük 
yaşamlarında rumi dirhem ölçüsünü kullanmış, yalnız 
para darbında Tebriz miskal ve dirhemini tercih
etmişlerdir.
 Bu görüşümüzü örneklerle ispat etmek 
gerekirse; Fatih kanunnamelerinde (Fatih son dönem) 
100 dirhem halis gümüşten 400 akçe kesilmesi 
emredilmektedir.(886 tarihini taşıyan bu son dönem 
Fatih akçelerinin yaklaşık 0,75 gr. ağırlığında olduğu 
bilinmektedir.)
 Buna göre basit bir hesap yaparsak; 100 
dirhem (tebrizi) yani 307 gr. gümüşten 400 akçe 

kesildiğine göre 307 / 400 = 0,76 gr. bir Fatih 
akçesinin (kataloglarda da görüldüğü üzere bu dönem 
akçeleri 0,75-0,76 gr. civarındadır) ağırlığını yaklaşık 
olarak buluruz. Burada, o dönemin teknolojisini 
gözönünde bulundurarak, gramın onda ve yüzde biri 
gibi hataların olacağını normal karşılamalıyız.
 Aynı şekilde Fatih kanunnamelerinde 100 
miskal altından 129 Filori, yani sultani kesilmesi 
emredilmektedir. (100 miskal (Tebrizi) 460 gr. / 129 
= 3,56 gr.) Fatih sultanilerinin ağırlığı çok az hata ile 
ortaya çıkmaktadır(kataloglarda bu altınlar yaklaşık 
3,53-3,55 gr. olarak görülür). Bu hesabı eğer Rumi 
miskal ile yaparsak 481/129 = 3,72 gr. gibi bir sonuç 
çıkar ki, Fatih sultanileri hiçbir zaman bu ağırlıkta 
olmamıştır.
 “1470 yılına kadar, hacmine bakılmadan, 
miktarı neyi bulursa bulsun her türlü ödemede 
kullanılan Akçe, 1,152 gr ağırlığında bir sikke idi.”
II. Mehmed’in saltanatı süresinde akçenin ağırlığı
beş kez, bir buğday ağırlığında (yaklaşık 48 miligram)
düşürüldü. 1425 yılında akçenin ağırlığı 1.182gr iken,
bu ayarlar sonucu 1481 yılında akçe’nin ağırlığı
0.768gr oldu. Akçe’nin ağırlığındaki değişmeler 1650
yılına kadar şöyle olmuştur 
 HALİS AYAR GÜMÜŞ NEDİR?
 Fatih devrinde Siroz darphane sahibi ayarına 
yazılan hüküm suretinde ; “100 dirhem halis ayar 
suzarı gümüşten 400 akçe vezni üzre kestüre, 400 
buçuk olursa kayırmaz, 401 olursa tekrar sızdura, 
illetsüz akçe buluna” denilmektedir.
 Metinde adı geçen halis ayar gümüş nedir? Dr.
Mustafa Akdağ darpedilen akçelerin 100 üzerinden 90

Akçenin Ağırlığındaki Değişmeler 
1326-1666

Yıllar 100 Dirhemlik 
Akçe adedi

1 Akçenin 
Ağırlığı

1��� ��� 1,1��
1��1 ��0 1,1�1
1��0 ��0 0,��1
1��0 �00 0,��0
1��� ��0 0,��1
1��� ��0 0,��1
1��� �00 0,���
1�00 ��0 0,���
1�1� 1000 0,�0�
1��� 1000 0,�0�
1��0 1000 0,�0�
1��� 1��0 0,�0�
1��� 1�00 0,���
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alttan gümüş eriyiği akmaya başlar. Elde edilen bu 
metal eriyiği saf  olmayıp içinde altın da olmak üzere 
karışıktır.
 Karışık gümüşün saflaştırılması kalhane 
dediğimiz fırınlarda gerçekleştirilmektedir.
 Altının arıtılması: Doğada altın cevheri 
bazı istisnalar dışında saf  olarak bulunmaz. Çoğu kez 
gümüş ve bakırla karışık halde bulunmaktadır. Ayrıca 
gümüş madeninde gümüşün içinde altın ve bakır 
bulunabilir. Bakır madeni içinde de ekseriyetle altın 
bulunmaktadır. Bu durumda karışık halde bulunan 
bu maden bileşimlerinin birbirinden ayrılması 
gerekmektedir.
 1- Doğadan çıkan cevher yıkandıktan sonra 
öğütülüp tekrar yıkanır. Bu cevher gümüş madeninin 
ilk aşamasında anlattığımız üç kademeli ergitme 
prosesiyle külçe haline getirilir. Bu külçeler tekrar 
arıtılmak üzere kalhaneye gönderilir.
 2- Kalhaneye gelen külçe tekrar arıtılmak 
üzere işleme tabi tutulur. Kalhane ustası kal olunacak 
külçenin içindeki muhtemel bakır oranına göre 
bir miktar yumuşak kurşun koyarak kal potasına 
yerleştirir. Kal potası; kül ve horasan sıvasından 

yapılan süngerimsi (delikli) 
yassı ve yayvan fazla 
derinliği olmayan ve elde 
yapılan bir çömleğimsi 
potadır. Bu yapma 
çömleğimsi pota geniş ve 
derinliği az bir kal ocağının 
üstüne konur. Külçe ve 
kurşunun
üzerine çıra, odun ve 
kömür yerleştirilerek 
ateşlenir. Ergitilen 
metalin üzerine kuvvetli 
bir körüğün şiddetli 
bir rüzgârı ile oksijen 
verilir. Kurşun yanarak 
mürdesenge ( tabii 
kurşunoksit) dönüşür. 

Kal ocağının önündeki delikten bu mürdeseng akar 
gider veya potamsı çanak süngerimsi olduğundan bu 
mürdesengin bir kısmını emer. Ayrıca kal ustası, uzun 
ve ucu yassılaştırılmış bir demir çubukla pota üstünde 
kaymak tabakası gibi biriken mürdesengi sıyırıp alır. 
Mürdeseng ocağın dışına akar, gider. İçinde kurşunu 
biten eriyik kendi halinde donar kalır. Kal ocağında
yassı yuvarlak bir çörek kalır. Bu yuvarlak çörek 
biçimindeki saflaştırılmış metal, gümüş ve altın ihtiva 

ayar olduğunu belirtmiştir. Bu konuyla ilgili adları 
önceden belirtilen yazarlarımızın hiçbiri bir yorum 
getirmemişlerdir.
 Kanunname-i Sultanide belirtilen metinlerde 
sadece halis gümüş denilmekte fakat bunun ayarının 
ne olduğuna dair bir bilgi verilmemektedir. Süleyman 
Sudi 1895 senesinde yazmış olduğu değerli eserinde 
de Osmanlılar zamanında; Fatih devrine kadar 
darpedilen gümüş akçelerin ayarını 100 üzerinden 90 
olarak vermektedir. Bugüne kadar da birilerinin çıkıp 
Osmanlı akçelerinin ayarını kontrol ettirdiğine dair 
bir bilgi mevcut değildir. Böylece Osmanlı akçelerinin 
hangi ayarda darpettirildiği bilinmeden akçelerin 
hangi ağırlık birimine göre darpettirildiği münakaşası
süregelmiştir. Teorik olarak süre gelen bu tezlere
belirli bir açıklık getirmek amacıyla, Osmanlıların 
muhtelif  devirlerinde darpettirdikleri akçelerin değişik 
örneklerinin ayarları tarafımızdan tespit ettirilmiştir.
 Bu neticeleri vermeden önce Osmanlılar 
devrinde gümüş ve altın metallerinin ne şekilde 
arıtıldığı hakkında çok kısa bir bilgiyi vermekte fayda 
buluyoruz.
 Gümüşün arıtılması: Gümüş madeninden 
çıkartılan cevherler 
önce yıkanmakta, 
sonra öğütülüp tekrar 
yıkanmaktadır. Açık bir 
alanda önce bir sıra odun 
ve üzerine bir tabaka meşe 
kömürü konduktan sonra 
yıkanıp kurutulan gümüş 
cevherleri kemer şeklinde 
bir yığının üzerine dizilir. 
Oluşturulan yığının etrafı 
balçıkla sıvanır. Yığının 
altına bir hava deliği 
açılır ve üstünde bir baca 
bırakılır. Bu işleme “Roşt” 
denilmektedir. Ateşlenen 
bu yapma fırın, metal 
ergiyip akıncaya kadar 
uzunca bir süre yakılır. Bu ilk yakma işleminden sonra 
ergitilen cevher 2 defa daha yakma işlemine tabi 
tutulur. İkinci ve üçüncü yakma
işlemlerinin gerçekleştiği fırınlar 140 ile 150 cm 
boyunda merkezi bir ısıtma odası ile buna bağlı olan 
ve eritilen cevherin toplanacağı harici bir odadan 
ibarettir. Bu fırın 2 tane körük yardımıyla devamlı 
olarak yakılır. Körükler insan, su veya hayvan gücüyle 
döndürülen çarhlar yardımıyla çalıştırılır. Böylelikle 
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eder. Ayrıca dışarı akan ve potada kalan mürdeseng 
geri kazanılarak diğer işlemlerde tekrar kullanılır.
 3- Yuvarlak çörek biçimindeki metal tekrar 
ısıtılarak sıcak bir vaziyette su içine atılıp güherse veya 
güverse dediğimiz küçük kürecikler haline getirilir. 1-2 
mm. çapındaki bu küçük parçacıklar izabe kalıplarına 
konulur ve saç yağı ile 66 derece ısıda birkaç dakika 
kaynatıldıktan sonra yavaş yavaş gümüşün tamamı 
asitle sıvı haline gelir.) Altın, tuz olarak kabın dibine 
çöker, asitli gümüş ve bakır eriyiğinin kirli suyunun 
kirliliği durulduktan sonra süzülür ve başka kaba 
aktarılır. İzabe kabının dibine çöken altın tuzu güzelce 
yıkanıp kurutulduktan sonra birkaç defa eritilip külçe 
haline getirilir. İzabe kabından eriyik halinde süzülen 
(kal olan) sıvı kurşunla kaplı ve içinde sulandırılmış 
asit bulunan kaba boşaltılır. Bu aşamadan hemen 
sonra eriyik halis bakır bir yaprakla şiddetlice karıştı-
rılır. Bu prosese gümüş, bakır tarafından 
tutulduğundan gümüş, tuz olarak kurşun kabın 
dibine çöker. Kaptaki eriyik süzüldükten sonra geriye 
kalan gümüş tuzu yıkanır ve içindeki bakır parçaları 
çıkarılır. Yıkanan gümüş tuzu aynen altında olduğu 
gibi birkaç defa ergitilip (izabe edilerek) gümüş külçe 
haline getirilir. Kurşun kaptan başka kaba aktarılan 
süzülmüş sıvı, buharlaştırıldıktan sonra başka bir 
kurşunlu kaba aktarıldığında, göztaşı meydana gelir. 
Bu göztaşlarından çıkan katı ve siyah sudan tekrar
saç yağı elde edilir.
 Günümüzde ilkel metotlarla çalışan 
kalhanelerde benzer metotlarla karışık gümüş, 
altın ve bakır cevheri ayrıştırılmaktadır. İstanbul’da 
Kapalıçarşı civarında halen aktif  olarak çalışan birkaç 
kalhanede ısıtma fueloil ile ve proses de nitrikasitle 
yapılmaktadır. İlk kal ocağında, külçe, kurşunla 
karıştırılıp kuvvetli aspiratör üşemesiyle gerçekleşen
kal işlemi sonucunda elde edilen karışık külçe,
az miktar kurşunla birlikte tekrar pota kalı denilen 
ocakta, üstünden kuvvetli oksijen verilerek ergitilir. 
Suya dökülen ergitilmiş metal, küçük kürecikler haline 
getirilir. Sonra nitrikasitle muamele edilir ve altın tuz 
şeklinde çöktürülür. Bu eriyik bir bezden süzülerek 
altın tuzu geri kazanılır. Asitli sudaki gümüş ve bakır 
da geri kazanılır. Gerek altın tuzu ve gerek gümüş 
suyu kurutulduktan sonra birkaç kez eritilerek, altın 
ve gümüş külçe haline getirilmektedir. Isının ve 
kullanılan asitin gücüyle 995 ayar civarlarında gümüş 
ve altın kolaylıkla rafine edilmektedir. Analizlerini 
yaptırdığımız gümüş akçelerinin ayarları genelde 
960±20 olarak değişmektedir. 
 Kuruluşundan 1650 yılına kadar bir periyodu 

kapsayan bu devre içinde Osmanlılar halis gümüş 
olarak bu sınırlar içinde kalan gümüşü kullanmışlardır. 
Bu zaman sürecinde görülüyor ki Osmanlılar 
gümüşün ayarını binde 975 civarına getirme
tekniğine sahiptiler. Halis gümüşün ayarını yukarıda
belirtilen sınırlar içinde kalmasının sebebi, bizim 
izlenimlerimize göre o günün koşullarında yakıt 
ve kal işlemlerinin fazladan ek bir masraf  getirmiş 
olmasından kaynaklanmaktadır. Herhalde bu ayarlar, 
yetkililerce de yeterli görülmüş olmalıdır. Zaten 1000 
ayar gümüş (ki günümüzde en yüksek 999 ayara 
ulaşılabilir) son derece yumuşak ve aşınmaya çok 
müsaittir. Bugün en yüksek ayarda imal edilen takılar 
dahi 925 gümüş ayar damgasını taşımaktadırlar. 
Akçelerin ayarları konusundaki yanlış ve eksik bilgiler, 
bu hususta tarihi araştırma yapanlar tarafından esaslı 
ve güncel bir tahlil yaptırmadan, eski yazarların 
makale ve kitaplarından alıntı yapılarak ve mehaz 
gösterilerek naklen günümüze ulaşmıştır. Yukarıda 

Osmanlı Paralarında Ölçü ve Ayar
Necdet Kabaklarlı - Metin Erüreten

Tespit Ettiğimiz Bazı Akçe Ayarları 
(binde)

Padişah Darp yeri Ayar
I.Bayezid NM ��0

Mehmed Çelebi Bursa ���
Emir Süleyman NM ���

II.Murad Bursa ��0
Fatih ��� Serez ���
Fatih ��� Edirne ���
Fatih ��� Serez ��0
Fatih ��� Serez ��0
Fatih ��� Serez ���
Fatih ��� Edirne ��0
Fatih ��� Novar ���
Fatih ��� Kostantiniye ���
Fatih ��� Kostantiniye ���
II.Bayezid Kostantiniye ��0
II.Bayezid Novar �0�
II.Bayezid Novar ���

I.Selim Kostantiniye ���
Kanuni Sidrekıpsı ���
Kanuni Kostantiniye ��0
İbrahim Kostantiniye ���
İbrahim Kostantiniye ��0

III.Mehmed Kostantiniye ���
IV.Murad Kostantiniye �00
IV.Murad Mısır �00

IV.Mehmed Kostantiniye ��0
IV.Mehmed Kostantiniye ���
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belirttiğimiz akçe ayarları, en son teknolojiler 
kullanılarak hassas bir şekilde tahlil ettirilerek 
bulunmuştur.
 Netice olarak, Osmanlı akçelerin genellikle 
binde 950 ayar civarlarında ve hatta bunun da üzeri-
nde olduğu görülmektedir. Hatta klasik anlamda 
en son akçe bastıran sultan olan Avcı Mehmed’in 
akçeleri dahi 950 ayar civarındadır. Bu ayar o dö-
neme göre halis gümüş sayılmalıdır. Küçük ayar 
farklılıklarını o günkü teknolojinin yetersizliğine 
bağlamak gerekir. Ancak görülen belirgin ayar 
düşüklüklerinde (800 ayar gibi) darbhane görevlile-
rinin suistimallerinin olduğu muhakkaktır, zamanın 
bu sahtekârlıkları pek çok arşiv belgesi ile de sabittir.
 Yukarıda belirttiğimiz akçelerin ayarları genel 
bir fikir vermek içindir. Aynı sultanın aynı tarihli ve 
aynı darb yerini taşıyan akçelerinin hepsinin milimi 
milimine aynı ayarda olması beklenmemelidir. Hatta 
bu mümkün de değildir. O günkü şartlarda yapılan 
her kal işlemi yani arıtma prosesi (bu işlemler saf  
olmayan karışık metaler darbhaneye intikal ettikçe 
en fazla 30-40 kiloluk partiler halinde binlerce defa 
yapılmıştır) neticesinde elde edilecek olan metal 
muhakkak ki yaklaşık ancak farklı ayarlarda olacaktır. 
O dönemin teknolojisine göre binde 25-35 gibi ayar 
hatalarının çok doğal olduğunu kabul etmek gerekir. 
Bugünkü modern aletler, kimyevi maddeler ve tahlil 
metodları gözönüne alındığında o günün şartlarında 
bu derecedeki ayarların tutturulabilmiş olması da 
hayret vericidir.
 Kapalıçarşı’nın en eski ve ünlü kalcısı Sayın 
Mustafa Şahin’e bize değerli bilgiler naklettiği ve 
kalhanesini gezdirme nezaketini gösterdiği için 
teşekkür ederiz.

Osmanlı Paralarında Ölçü ve Ayar
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NAL  PLASTİK
S a n a y i  v e  T i c a r e t  A . Ş .

1 9 6 9

Polietilen, polipropilen 
şişirme, enjeksiyon, 
ekstrüzyon imalatı, ve 
her türlü plastik kalıp 
yapımı ile 1969’dan 

beri hizmetinizde. 
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“Mangır, Osmanlı İmparatorluğunun Bakır Paraları” 
kitabının yazarı Necdet Kabaklarlı’dan yeni bir kitap

Çelebi Mehmed, 
II. Murad,

 II. Mehmed ve 
II. Bayezid

 devrinde Tire’de 
darbedilen bakır 

paralar
786 Renkli Fotoğraf, 150 paranın 
siyah/beyaz çizimi
786 paranın, ağırlık ve çapları
Tamamı renkli 136 sayfa
Mat Kuşe 115 gram kağıt
Sert kapak, dikişli cilt
Konu ile ilgili metin ve makaleler
Harita ve bölgenin resimleri
Bakır paraların ağırlık dağılımları

•

•
•
•
•
•
•
•

Ayrıntılı bilgi ve sipariş için www.osmanliparalari.com adresine bakabilir veya
 info@osmanliparalari.com’a mesaj gönderebilirsiniz.


