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SUNUŞ

Somut olan ve olmayan kültür mirasımızın ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek kuşaklara ulaştırılması, 
ulusumuz ve insanlık açısından önemli bir görevdir. Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen “Beçin Kalesi 
Kazıları” sonucunda ortaya çıkarılan ve şimdiye kadar Türkiye’de ortaya çıkarılan Osmanlı dönemine ait en 
büyük buluntu olan “Beçin Definesi”, kültür mirasımızın önemli değerlerinden biridir. Bu defineye ilişkin 
Avusturya Bilimler Akademisi (ÖAW) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ortaklığıyla yürütülen araştır-
ma projesinin ürünü olan ve iki cilt ve bir dizinden oluşan “Beçin Definesi” başlıklı eser, bu değerli hazinenin 
kamunun ve bilim dünyasının istifadesine sunulması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Almanca baskısı, Avusturya Bilimler Akademisi tarafından 2010 yılında yayımlanan ve Akademilerimiz 
arasındaki iş birliğinin güzel bir ürünü olan “Beçin Definesi” eserinin Türkçesinin TÜBA tarafından yayımlan-
ması, Türk ve Dünya bilim ve kültür hayatına önemli bir katkı olarak değerlendirilmektedir.

Bu değerli proje ve eser, çeşitli kurum ve kişilerin iş birliği ve çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
bağlamda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Türkiye Bilimler Akademisi ve Avusturya Bilimler Akademisi 
mensupları ile Türk ve Avusturyalı bilim insanlarına, eserin hazırlanması, tercümesi, tasarımı ve yayımlanma-
sında katkısı bulunan herkese teşekkürlerimizi ifade ediyorum. 

“Beçin Definesi” eserini yayına hazırlayan Rahmi Hüseyin Ünal, Friedrich Krinzinger, Michael Alram ve 
Şule Pfeiffer-Taş’a; eseri Almancadan Türkçeye çeviren Suzan Tammer ve Şule Pfeiffer-Taş’a; eserin editör-
lüğünü gerçekleştiren Şule Pfeiffer-Taş’a; kazıda görev alan ve kitapta yazıları bulunan bilim insanlarına ve 
uzmanlara ayrıca teşekkür ediyor, eserin ilgililer için yararlı olmasını diliyorum.

  Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
  TÜBA Başkanı





SUNUŞ

“Beçin Definesi” kitabının Almanca baskısı Avusturya Bilimler Akademisi tarafından 2010 yılında yayım-
landığında, Türk ve Avusturyalı bilim insanlarının birlikte yürüttüğü 10 yıllık bir araştırma projesi başarıyla 
tamamlanmıştı. Çalışmaların başından itibaren, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile ekonomik ilişkilerinin 
eşsiz bir kanıtı olan Beçin Definesi araştırmalarını Türk okuyucular için daha ulaşılabilir hale getirmek için 
Almanca yayının ardından kitabın Türkçe olarak da yayımlanması hedeflenmişti. 

“Beçin Definesi” kitabının şimdi de Türkçe yayımlanmış olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyo-
rum. Avusturya Bilimler Akademisi olarak böyle ortak projeler yürütebildiğimiz için kendimizi çok şanslı 
hissediyoruz ve projenin gerçekleşmesinde görev alan hem Avusturyalı hem de Türk bilim insanlarına müte-
şekkiriz. Türkiye ve Avusturya Bilimler Akademileri bu çalışma ile mükemmel iş birlikleri için bir örnek daha 
ortaya koydular.  

  Prof. Dr. Anton ZELINGER
  Başkan
  Avusturya Bilimler Akademisi
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ÖNSÖZ

Beçin Kazısı başkanı olarak ben ve çalışma arkadaşlarım, 2000 yılında, Beçin ören yerinde yapmayı tasarla-
dığımız çalışmayı, planlanan süreden 4-5 gün önce tamamladık. Kalan günlerde, ne sonuç alacağımızdan çok 
emin olmadığımız yeni bir açmaya başlamak yerine, II ve III Numaralı Türbeler’in birkaç metre doğusundaki 
tümseğin kenarında görülen taş duvar kalıntısının çevresinde çalışmaya başladık. Bu karar bizi, Türkiye’de, 
resmî izinli kazılarda ortaya çıkarılan en büyük gümüş para definesine götürdü. İlk ölçümlerimize göre define-
de, 30 kg.’ın üzerinde bir ağırlığa sahip, 90.000 Osmanlı akçesine eş değer para vardı. Definenin ilk parçasının 
bulunduğu gün, haber bütün televizyon kanalları aracılığıyla duyuruldu. Definede, Avrupa kökenli paraların 
da bulunduğunu duyan o zamanki Efes Kazısı Başkanı ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. 
Dr. Friedrich Krinzinger, kazı yerimizi ziyarete geldi. Şimdi emekli olan Sayın Krinzinger bu ziyaret sırasın-
da, “Efes Kazısı’nın imkânlarının oldukça iyi olduğunu; arzu edersem bu definenin temizlik, konservasyon ve 
değerlendirme aşamalarında bana ve ekibime teknik destek sağlayabileceğini” söyledi. Bu çok nazik ve yar-
dımsever öneri için kendisine teşekkür ettim. Ancak bu işbirliğinin, kazı başkanı olarak sadece benim olurumla 
gerçekleşemeyeceğini; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün de rızasının alınması gerektiğini 
söyledim.

Sayın Prof. Dr. Krinzinger’in önerisi üzerinde etraflıca düşündüğümde, yarısı Avusturya’da, yarısı Tür-
kiye’de çalışan bir araştırma grubunun koordinasyonunda önemli güçlüklerle karşılaşılacağı endişesi beni 
ürküttü. Bu çalışma ve değerlendirmeleri, Türkiye’de kurulacak bir çalışma ekibinin yapıp yapamayacağını 
öğrenmek istedim. En yakınımızdaki İzmir Arkeoloji Müzesi’nden başlayarak, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile temas kurdum. Ancak “bu müzelerden sadece Ankara Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nde bu konuda uzman bir eleman bulunduğu; define oraya gönderilirse, temizlik ve 
konservasyon işinin 10 yıldan önce bitirilemeyeceği” bilgisine ulaştım. Ankara’da, zamanın Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürü ile yaptığım bir konuşmada, ”Define’nin Milâs Müzesi deposunda beklediğini; 
temizlik ve konservasyon işi için ne önerdiğini?” sorduğumda aldığım cevap: “Hocam bu sizin sorununuz” 
oldu. Bu cevap üzerine Sayın Genel Müdüre, “Defineyi Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü öğrencilerinden yardım alarak temizletip temizletemeyeceğimizi” sordum.”Benim denetimimde ve 
parça parça dahi olsa, Definenin fakülte yönetimine teslim edilemeyeceğini” belirtti. Bu durumda, çekindiğim 
muhtemel zorluklara rağmen, Sayın Prof. Dr. Friedrich Krinzinger’in önerisini değerlendirmekten başka ça-
rem kalmamıştı. Bu öneriyi Sayın Genel Müdüre açtığımda, “Definenin Efes Kazısı ekibince temizlenmesinde 
bir sakınca bulunmadığı” yanıtını aldım. Böylece, bu ülkenin vatandaşı ve köklü bir üniversitesinde görevli 
bir hoca olarak benden esirgenen güvenin yarattığı hayal kırıklığı ile Sayın Krinzinger’e, “önerdiği yardım 
karşılığında ne beklediğini” sordum. “Kendisinin ve ekibinin herhangi bir maddi karşılık beklemediğini, yayı-
na ortak olmalarının yeterli olacağını” söyledi ve böylece definenin, Avusturya Efes Kazısı ekibi ve çalışma 
arkadaşları tarafından konservasyonu ve tasnifi işi başlamış oldu.

Sayın Krinzinger’in önerisiyle, o tarihte Viyana Sanat Tarihi Müzesi, Meskûkât Bölümü sorumlusu olan Sa-
yın Doç. Dr. Michael Alram ve ekibi ile Beçin Kazısı ekibinden Sayın Öğr. Gör. Aydoğan Demir, Sayın Yard. 
Doç. Dr. Şakir Çakmak ve meskûkât uzmanı Sayın Gültekin Teoman’ın katılacağı bir çalışma grubu oluşturul-
du. Çalışmanın malî yükünü karşılamak için Avusturya Bilimler Akademisi ile Türkiye Bilimler Akademisi el 
ele verdiler. Bu işbirliği, çalışma tamamlanıp yayımlanana kadar devam etti.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında değerli katkı ve desteklerini gördüğüm Sayın Öğr. Gör. Aydoğan De-
mir’e, Sayın Yard. Doç. Dr. Şakir Çakmak’a, Sayın Gültekin Teoman’a, başta Sayın Prof. Dr. Friedrich 
Krinzinger olmak üzere, Sayın Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş’a, Sayın Doç. Dr. Michael Alram ve ekibine, 
Türkiye Bilimler Akademisi, Avusturya Bilimler Akademisi ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ilgililerine 
en samimî teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL
İzmir, Mayıs 2015                                                                  





ÖNSÖZ

Bu kitap, Avusturya Bilimler Akademisi (ÖAW) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yürü-
tülen Beçin Definesi projesinin Türkçe yayınıdır. Kitabın Almanca baskısını yayına hazırlayan bu satırların 
yazarları, Osmanlı İmparatorluğu numizmatik araştırmaları için kalıcı bir eser olacak bu kitabın yayınlanma-
sından ve bu verimli işbirliğinin başarıyla sonuçlanmasından duydukları sevinç ve memnuniyeti ifade etmek 
isterler.

Beçin Definesi’nin incelenmesi, sadece 48849 İslami, 843 adet Avrupa sikkesinden oluşan buluntunun mu-
azzam büyüklüğü nedeniyle bile, büyük çaba gerektiren bir işti. Ayrıca, bu büyüklüğe bağlı olarak karşılaşı-
lan karmaşık ve çok yönlü sorunlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
kabul edilen, çeşitli Türk ve Avusturya kurumları ve bilim insanları arasındaki işbirliği, sunulmakta olan bu 
başarı için ön koşuldu. Malzemenin Selçuk’taki Avusturya Kazı Evi’nde yürütülen belgeleme, konservasyon, 
restorasyon ve tasnif çalışmalarından, bilimsel olarak değerlendirilmesi ve yayınlanmasına kadar Avusturya 
Arkeoloji Enstitüsü’nün kullanıma sunulan altyapı olanakları olmadan, çalışmaların öngörülen süre içinde 
üstesinden gelmek mümkün olmazdı.

Malzemenin tümü, 2001’den 2004’e kadar süren toplam 4 kazı sezonunda uzmanlarca restore ve konserve 
edilmiş, fotoğraflan çekilmiş, bilimsel tanifleri yapılmış ve bir veri tabanına yüklenmiştir. Son olarak, restoras-
yonu yapılan ve tasniflendirilen bu sikkeler, muhafaza edilmek üzere daha sonraki bilimsel ve müzecilik ça-
lışmaları için en iyi şekilde yararlanabilmeği mümkün kılmak amacıyla, zararlı maddelerden arınmış kutulara 
yerleştirilerek İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Selçuk’ta yapılan bilimsel tasnif çalışması, Nümizmatik Komisyonu elemanları (ÖAW) Nikolaus Schindel 
ve Leohard Reis (2003’e kadar), yine Avusturya Bilimler Akademisi (ÖAW) Antik Kültür Tarihi Enstitüsü’n-
den Şule Pfeiffer-Taş ve İzmir Ege Üniversitesi’nden Gültekin Teoman tarafından gerçekleştirilmiştir. Şule 
Pfeiffer-Taş, Selçuk’taki çalışma evrelerinin organizasyonu ve bütün projenin koordinasyonunu da yürütmüş, 
ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, elimizdeki Türkçe kitabın yayına hazırlanması, çeviri-
si ve editörlüğü için görevlendirilmiştir.

Projeyi, makul bir zaman çerçevesinde bitirebilmek için, Beçin Definesi’nin ortaya attığı tüm soru ve so-
runların kesin sonuçlara götürülemeyeceği başından beri bilinmekteydi. Bazı sorular ancak hafif dokunuşlarla 
anlatılmak ve çoğu cevapsız kalmak zorundaydı. Ancak, bütün belgeleme çalışmalarını, gelecekteki araştırma-
larda rahat kullanılabilecek bir şekilde hazırlamağa özen gösterdik.

Beçin Definesi’nin tarihi ve ekonomik geçmişinin boyutları, Aydoğan Demir ve Şule Pfeiffer-Taş’ın ellerine 
bırakılmıştır. Kendileri bu çalışmalar için geniş çaplı arşiv araştırmaları yapmışlar ve yeni malzemeleri gün 
ışığına çıkarmışlardır. Araştırmada, “Viyana Numizmatik Okulu” örneğine uygun biçimde, III. Murad’dan I. 
Ahmed’e kadarki dönemin darp sisteminin rekonstrüksiyonu yapılmış, Osmanlı sikke buluntularının numiz-
matik karşılaştırması Nikolaus Schindel’in kaleminden çıkmıştır. Avrupa sikkeleri Bernhard Prokisch (Yukarı 
Avusturya Eyalet Müzesi–Linz) ve Roswitha Denk (Sanat Tarihi Müzesi–Viyana) tarafından listelenmiştir. 
Bernhard Prokisch bu çalışmaya ayrıntılı bir yorum da eklemiştir. Bunun yanısıra, Beçin Definesi içinde yera-
lan çok sayıdaki çağdaş kalp sikkenin üretiliş biçimlerinin ayrıntılı incelenmesi de yapılmıştır. Bu çalışma Vi-
yana’daki Sanatta Bilim ve Teknik Enstitüsü (Viyana Güzel Sanatlar Akademisi) ile Marmara Research Center 
(TUBİTAK–Gebze) işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayı maddi desteği ile olası kılan Karsu Tekstil 
(İstanbul) firmasına içtenlikle teşekkür ederiz. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi, Sanatta Bilim ve Teknoloji 
Enstitüsü tarafından ayrıca akçe darbının geniş kapsamlı içerik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar 
Osmanlı para politikasına yeni bir bakış getirmiştir.

Ayrıca, bu projede çalışmalara katılan veya projeyi desteklemiş olan herkese; Efes Kazı Evi laboratuvarın-
da Karl Herold yönetimindeki uzun süreli temizlik ve konservasyon çalışmalarını gerçekleştirmiş olan bütün 
restoratörlere, kalpazanlık tekniğinin ilk analizini yapan Viyana Sanat Tarihi Müzesi Sikkeler Bölümü’nün 
restorasyon atölyesinden René Traum’a, sikkelerin fotoğraflarını çeken Andrea Sulzgruber ve Niki Gail’e, 



Avrupa sikkelerinin kataloğunu hazırlayan ve darphane yerlerinin haritalarını çizen Susanna Heinz’e, İngiliz-
ce metinleri gözden geçiren Edith Vanghelof ile Almanca metnin tamamının redaksiyonunu yapan Elisabeth 
Trinkl’e teşekkür ederiz.

Konunun çok özel terimleri içermesi nedeniyle Almanca metnin Türkçe’ye çevirisi ayrı bir büyük çaba ge-
rektiren bir işti; Suzan Tammer ve Şule Pfeiffer-Taş büyük bir sabır ve özenle çeviriyi gerçekleştirdi.

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’’nün ardından, bu projenin hamileri olan Avusturya Bilimler Akademisi ve 
Türkiye Bilimler Akademisi’ne özel bir teşekkür borçluyuz.  Bu önemli buluntunun bilimsel değeri, çalışma 
ve yayınla bağlantılı olan bütün organizasyon ve kişisel zorlukları haklı çıkarmıştır.

Son olarak başlangıçtaki tüm tereddütlere karşın, uluslararası bir araştırma grubunu, kendisi tarafından bu-
lunan Beçin Definesi’ni incelemekle görevlendirme cesaretini göstermiş olan Rahmi Hüseyin Ünal’a teşekkür 
borçluyuz. Bu çalışmayla, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomi tarihine önemli bir katkıda bulunduğumuza, 
ayrıca da, Türkiye’deki numizmatik konusundaki araştırmalara yeni ivmeler kazandırdığımıza inanıyoruz.

Beçin Definesi Osmanlı sikke ve para tarihi için, hiç kuşkusuz bir kilometre taşıdır. Burada sunulan kap-
samlı yayın, bütün olarak korunmuş ve bilimsel bir kazıda ele geçmiş olan bir define buluntusunun, çağdaş 
bilimsel yöntemlerle incelenmesinin ne derece önemli sonuçlara ulaşabileceğimizi bize göstermektedir.

Doç. Dr. Michael ALRAM
Prof. Dr. Friedrich KRINZINGER

Prof. Dr. Şule PFEIFFER-TAŞ 
Eylül 2015, Viyana



I. Arkeoloji, Tarih ve Ekonomi Tarihi





I.1 BEÇİN DEFİNESİNİN BULUNUŞU

R a h m i  H ü s e y i n  Ü n a l

II No.lu Türbe’nin doğusunda (bkz. Şek.1), türbeye 5 m. uzaklıkta, yaklaşık olarak kuzey-güney yönünde 
uzanan bir temel kalıntısı seçilebiliyordu. Türbenin güneydoğu köşesinin 6 m. kadar güneyinde, bir dik açı 
yaparak doğuya yönelen bu temelin, yaklaşık 10 m’lik kesimi izlenebiliyordu. Bu köşeden 7-8 m. uzaklıkta, 
bir ahlat ağacı vardı. 2000 yılı kazı çalışmaları, planladığımız zamandan önce tamamlanınca, her gün yanından 
geçtiğimiz bu tümseğin kenarında görülen temel kalıntılarının, nasıl bir yapıya ait olduklarını anlamak amacıy-
la, temeli izleyerek kazmaya başladık. Mekânın güney duvarını büyük ölçüde tahrip ettiği anlaşılan ahlat ağa-
cını kestirerek mekân içinde birikmiş molozları temizledik. Mevcut zemin kotundan yaklaşık 50 cm. aşağıda 
rastladığımız kömürleşmiş odun parçaları ve kül tabakası, yapının bir yangın geçirmiş olduğunu gösteriyordu. 
Mekânın güney duvarı, içe doğru yatmış durumdaydı. Duvarın iç yüzeyi, kalınca bir sıva tabakasıyla kaplıydı. 
Zemine ulaşılınca, temizlik işlemine kuzey yönünde devam edildi. Mekânın ortalarında, ahşap üst örtüyü des-
teklemek amacıyla yerleştirilmiş olduğunu düşündüğümüz, mermerden, devşirme bir sütun parçası bulundu. 
Doğu duvarı, nerede ise tamamen dağılmış durumdaydı. Kuzey duvarına yaklaşık bir metre mesafede, üç ayrı 
küme halinde, büyük bir define bulundu1.4Üç ayrı noktaya özel olarak gizlendiğini tahmin ettiğimiz, tamamına 
yakını gümüş sikkelerden oluşan definenin ilk iki kümesi, 9 Ağustos 2000 tarihinde, üçüncü küme ise ertesi 
gün bulundu.

Mekânın içinde, yangının neden olduğu aşırı sıcaklıktan şekilleri bozulmuş ve parçalanmış birkaç bakır 
kap ile bol miktarda kömürleşmiş tahta parçası ele geçti. Tahıl ölçeği olarak kullanıldığını tahmin ettiğimiz 
bakır kaplardan biri içinde, kömürleşmiş buğday tanelerine rastlandı. Bu da, bu mekânın tahıl ambarı veya 
kiler olarak kullanılmış olabileceğini düşündürdü. Paraların, muhtemelen meşin keseler içinde, tahıl ambarına 
gizlenmiş olabilecekleri akla gelmektedir.

Beçin definesinin, bir yangın sonucu içinde gömülü kaldığı bu konak, kentin en gözde mevkiinde, ana cad-
de üzerinde yer almaktaydı. XVII. yüzyıl başında bir servet değerinde olan bu definenin kime ait olabileceği, 
merak edilen sorulardan biridir. Akla yakın ilk cevap, definenin ve evin sahiplerinin aynı kişiler olduğudur. 
Ancak bu olasılığı zayıflatan bazı bulgular dikkatimizi çekmektedir.

Mültezim Evi adını verdiğimiz konak, kentin en gözde yerinde bulunmasına rağmen, içinde oturan kimse-
lerin çok varlıklı olmadıklarını düşündüren bazı özelliklere sahiptir. Örneğin:

- Zemin katta yer alan mekânların önemli tadilatlar geçirdiği anlaşılmaktadır. Ortadaki eyvana açılan iki 
yandaki mekânların giriş kapıları örülerek kapatılmış ve eyvanın dip duvarına yakın yeni birer giriş açılmıştır. 
Bu arada, eyvanın kuzeyinde yer alan mutfak içindeki ocak da örülerek iptal edilmiştir. Ancak, burada ele ge-
çen bakır mutfak kapları (güğüm, ibrik, tava, sıvı ölçü kabı, sacayağı) bu mutfağın kullanılmakta olduğunun 
kanıtıdır. Sacayağı, bu mekân içinde ateş yakıldığını göstermektedir. Kullanılmakta olan bu mutfağın ocağı 
niçin iptal edilmiştir? İçinde ateş yakılan bir mekânın ocağının, dolayısıyla bacasının iptal edilmesi, bu işlemin 
bir zorunluluk sonucu gerçekleştirildiğini düşündürmektedir. Varlıklı sahipleri tarafından terk edilen konağın 
eskidiği ve yıprandığı; yangının çıktığı tarihte konakta oturanların ise, yapıyı gelişigüzel onarmış olabilecek-
leri akla gelmektedir.

- Duvarlarda yapılan onarımların çamur harçla gerçekleştirilmiş oluşu, konağın yeni (!) sahiplerinin ekono-
mik durumunun pek iyi olmadığının kanıtıdır.

- Mutfakta, hiçbir sırlı seramik kap kalıntısına rastlanmaması, düşük ekonomik seviyenin bir başka kanıtı 
sayılmalıdır.

1  Bkz. Acar 2002, s. 67-69; Reis 2000, s. 53.
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Elimizde kesinleşmiş veriler olmasa da, bu paranın, eşkıyanın el koyduğu fakat götürüp gizleyemediği bir 
para olduğunu varsaymak en akla yakın çözüm gibi görünmektedir2.

2  Beçin’de ve bölgede eşkıyalık olayları ve definenin menşei ile ilgili bazı varsayımlar için bu kitapta, Bölüm I.3 ve I.6’ya bakınız.



I.2 BEÇİN ARKEOLOJİSİ*

R a h m i  H ü s e y i n  Ü n a l

Beçin beldesi, Milas kentinin 2 km. kadar güneyinde, Ören (antik Keramos) yolu üzerindedir. Belde, 
1950’li yıllara kadar, Ortaçağ kentinin iç kalesi içinde varlığını devam ettirmiş, 1956 yılında meydana gelen 
yer sarsıntısı sonrasında, kayalık platonun eteğindeki bugünkü yerine taşınmıştır. 

Milas Ovası’ndan yaklaşık 200 m. yüksekte, üstü düz bir kayalık tepe üzerinde yer alan iç kalenin, Tunç 
Çağı’ndan itibaren meskun olduğu anlaşılmaktadır3 (Şek. I.1).

Kentin kuzeyindeki iç kaleyi çeviren ve büyük ölçüde Türk dönemine tarihlenen surlar, çok harap 
durumdadır.

Şek. I.1: Beçin ören yerinde yapıların vaziyet planı. (Düzenleme H. Uçar).

 * Bu kitabın Almanca baskısı için kaleme alınan bu metnin yazılışı üzerinden altı yıla yakın bir zaman geçti. 2009 yılında yapılan 
çalışmalar sonucu, Lokman Deresi’nin batısında yer alan Lokman Zaviyesi ile Seymenlik Kapısı’nın iki yanında, şehir surlarına 
bitişik konutların kazısı yapıldı. Kaldı ki, 2009 yılında Beçin Kazısı başkanlığını devralan Sayın Prof. Dr. Kadir Pektaş’ın elde 
ettiği bulgular da doğal olarak burada zikredilmemiştir. Kitabın Türkçe baskısındaki bilgilerin, Almanca baskısındakilerden çok 
farklı olmasını arzu etmediğimiz için, son bilgiler Türkçe metine de eklenmemiştir.

 3 2007 yılı başlarında, Milas Müzesi Müdürü Sayın Erol Özen denetiminde, bayrak direği için açılan sondaj çukurunda, prehistorik 
döneme tarihlenen bir balta ve bir küp mezar ile antik döneme tarihlenen seramik parçaları bulunmuştur.
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Res. I.1: İç Kale’nin batıdan görünüşü.

Ortaçağ kentini kuşatan iç kalenin şehir surları, doğuda ve batıda sarp yamaçları izlemekte, güneyde ise 
düz bir alanı katetmektedir. Kent surları, kuzeydoğu ve kuzeybatısında iç kale surlarıyla birleşmektedir. Bazı 
kesimlerde tamamen tahrip olmuş olmalarına rağmen, kent surlarının güzergâhı net olarak izlenebilmektedir.

Beçin ören yerinde bugün görülebilen kalıntılardan pek azı, Türk dönemi öncesine tarihlenmektedir (Res. 
I.1). Bunlardan en önemlisi, iç kaleye tırmanan merdivenlerin sağında kalıntıları görülebilen ve Zeus Karios’a 
ait olduğu sanılan bir mabettir. İç kale girişinin 100m. kadar kuzeydoğusunda yer alan ve Helenistik döneme 
tarihlenen kalın duvar parçasının, ne tür bir yapıya ait olduğu henüz bilinmemektedir. Ortaçağ kenti içinde, 
Kızıl Han’ın 100m. kadar doğusundaki küçük Bizans Şapeli, çok harap durumdadır. Beçin’in batısındaki dere 
yatağının batı kenarında yer yer izleri görülebilen kalıntıların, bir Roma köyüne ait oldukları sanılmaktadır. 
Roma köyünün eteklerinde yer aldığı tepenin üzerinde, Roma dönemine tarihlenen bir oda mezar vardır.

İç Kale Hamamı

İç Kale’nin ortalarında yer alan yapının üst örtüsü tamamen göçmüş olsa da, mekânları algılanabilmektedir. 
Dikdörtgen planlı yapı, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve su deposundan oluşmaktadır4. İçi 1970’li yıllarda 
temizlendiği bilinen yapı hakkında yayımlanmış herhangi bir bilgi yoktur. R. Duran’ın araştırmasına eklediği 
yayımlanmamış planda, “aralık” olarak adlandırdığı mekânın, soyunmalıktan tamamen ayrı, bağımsız bir 
mekân olduğu izlenimi edinilmektedir. Küçük boyutları ve tek birimlik sıcaklık mekânına bakarak yapının, 
umuma açık bir hamamdan çok, bir konak hamamı olduğu söylenebilir.

4  Plan ve kısa bilgi için bkz. Duran 1995, C.I, s. 258-260, C.II, şek. 52.



I.2. Beçin Arkeolojisi 7

Res. I.2: I No’lu Türbe: Güneybatı köşesi

I No.lu Anonim Türbe

İç kalenin güneydoğusundaki mezarlık içindedir. Kare planlı, kübik gövdeli türbenin üst örtüsü göçmüş 
durumdadır (Res. I.2). Beçin’deki yapıların hemen hepsi gibi, kırma taşlarla inşa edilmiştir. Köşe taşlarından 
bazıları devşirme malzemedir. Dışta, zeminden yaklaşık 2 m. yükseklikte, bir ahşap hatıl yuvasının yapıyı 
çepeçevre dolandığı görülmektedir. İçte de, benzer hatıl boşlukları vardır. Oldukça aşağıdan başladığı 
görülen pandantifler, türbenin bir kubbeyle örtülü olduğunu kanıtlamaktadır. Giriş açıklığı, kuzey cephesini 
ortalamaktadır. Diğer üç cephe duvarı üzerinde bugün görülen gedikler, bu cephelerden her biri üzerinde birer 
pencere bulunduğunu düşündürmektedir. Türbenin mumyalığı yoktur. XV. yüzyılın ikinci yarısında veya XVI. 
yüzyıl içinde inşa edilmiş olmalıdır.

Zaviye5

İç Kalenin güneyinde, Ahmed Gazi Medresesi’nin 80 m. kadar doğusunda yer alan harap yapı, 1998 yılında 
ortaya çıkarılmıştır. Güney duvarının tamamı ile doğu ve batı duvarlarının birer kesimi ayaktadır. Üzerini 
örten kubbenin pandantiflerinden güneydoğu ve güneybatı köşesindekiler kısmen sağlamdır. Giriş açıklığının 
bulunduğu doğu cephesi önüne ahşap bir sundurma inşa edildiği, kalan izlerden anlaşılmaktadır. Kuzey duvarı 
ortasında yer alan yarım daire profilli nişin tabanı, iç mekân zeminine çok yakındır. Nişin önünde yer alan 
15 cm. yüksekliğindeki küçük seki, bunun bir ocak nişi olduğunu göstermektedir. Kare mekânın güneybatı 
köşesinde toprağa gömülü olarak bulunan dibek, yapının daha sonraki kullanımı sırasında buraya yerleştirilmiş 
olmalıdır. 

5  Bu yapıda gerçekleştirilen kazı ve temizlik çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ünal 2001, 192-201.



I. Arkeoloji, Tarih ve Ekonomi Tarihi8

  
Şek. I.2: Büyük Hamam’ın planı. (1) Soyunmalık, (2) Aralık mekanı, (3) Ilıklık, (4) Tuvalet, (5) Tıraşlık, (6) Sıcaklık, (7) İki halvet 
hücresinden batıdaki, (8) Su deposu. (Rölöve ve çizim Y.Demiralp).

Yapının bir kubbe ile örtülü kare planlı gövdesi, daha çok bir türbeyi çağrıştırmaktadır. Ancak, kuzey du-
varı üzerindeki ocak, bu olasılığı ortadan kaldırmaktadır. Kaldı ki, yapının ortasında açılan sondaj çukurunda, 
herhangi bir mezar veya kemik izine rastlanmamıştır. İbn Batuta, Beçin’de, yolcuların misafir edildikleri çok 
sayıda zaviyenin varlığından söz etmektedir. Anadolu’nun Türkler tarafından fethinin devam ettiği yıllarda, 
tenha yöreleri iskâna açmak ve yolların güvenliğini sağlamak amacıyla, dinî kisvesi ağır basan bir dervişin 
liderliğinde kurulan zaviyeler, Anadolu’nun kolonizasyonunda önemli bir rol oynamış, toplumsal-dinî içe-
rikli yapılardır. Erken dönemde ahırları, misafirhaneleri, eğlence-ayin odaları, yemekhane, kahvehane gibi 
mekânlarıyla bir külliye oluşturan bu yapıların, zamanla basitleştikleri görülmektedir. Yerleşim merkezlerinde 
inşa edilen zaviyeler genellikle, mekânları belli bir şemaya göre düzenlenmiş, belli bir mimari özelliği olan 
yapılardır. Küçük merkezlerde inşa edilen zaviye örneklerinin ise, belirgin bir şemalarının bulunmadığı göz-
lenmektedir6.

Yapının inşa kitabesi yoktur. Tarihlemeye yardımcı olabilecek herhangi bir süsleme unsuru da bulunma-
maktadır. Balat’ta (antik Miletos), Tekke adıyla yayınlara geçmiş olan yapının7 planının, bu yapıyı yakından 

6  Zaviyeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan 1977; Ünal 2001, s. 197-200.
7  Bkz. Wulzinger 1935, s. 39, Lev. 35; Duran 1995, C. I, s. 191-196.
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anımsattığı görülmektedir. Balat’taki Tekke’nin de 
kitabesi yoktur. Ancak bu yapının, Ahmed Gazi’nin 
burada inşa ettirdiği söylenen Mevlevihane olabi-
leceği düşünülmektedir. Dolayısıyla Beçin’deki bu 
benzer yapının da, Ahmed Gazi dönemine tarihlen-
mesi mümkün görünmektedir8.

Büyük Hamam9

İç kale girişinin yol aşırı güneybatısında, Ahmed 
Gazi Medresesi’nin 80 m. kadar kuzeyindedir (Şek. 
I.2). Dikdörtgen planlı yapının soyunmalığı, doğu 
cephesinde bir çıkıntı oluşturmaktadır. Soyunma-
lığa giriş, doğu cephesi üzerindedir. Giriş açıklığı 
eşiğinin kotu, bu cephedeki zemin kotundan olduk-
ça düşüktür. Bu nedenle, yağmur ve sel sularının 
içeri girmesine engel olmak amacıyla, giriş açıklı-
ğının doğusuna ve güneyine birer ihata duvarı inşa 
edilmiştir. Hamamın külhanı ve odunluğu kuzey 
cephesindedir.

Soyunmalığın duvarları, hamamın diğer ke-
simlerinin duvarlarından daha incedir. Bu özellik 
ve kazı sırasında ele geçen ve kaide olduğunu dü-
şündüğümüz sütun parçası, soyunmalığın ahşap bir 
çatı ile örtülü olduğunu düşündürmektedir. Soyun-
malıktan geçilen aralık mekânı, ılıklık, tıraşlık, tu-
valet (?), halvet hücreleri ve sıcaklığın orta mekânı 
birer kubbeyle örtülüdür. Kubbelerin her birinin 
geçişleri farklıdır. Kuzeydoğu köşesindeki halvet 
hücresinin kubbesi dilimlidir. Sıcaklığın üç eyvanı, 
hamamın güneybatı köşesinde yer alan su deposu 
ile kuzey cephesine bitişik sıcak su deposu, sivri kemerli tonozlarla örtülüdür. Kuzeyde, sıcak su deposunun 
doğu yüzüne bitişik tuvalet, hamama sonradan eklenmiştir.

Hamam zemininin tamamının, devşirme mermer plakalarla kaplı olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. 
Biri soyunmalıkta, diğeri de ılıklıkta olmak üzere, fıskiyeli iki havuzun kalıntıları ve izlerine rastlanmıştır. 
Soyunmalığın batı cephesi üzerindeki kapı, kadınlar gününde kadınların kullandığı kapıdır. Kuzey duvarının 
batı ucundaki kapı ise, sonradan açılmış olmalıdır. 

Soyunmalıktan, dikdörtgen planlı aralık mekânına geçilmektedir. Aralıktan geçilen kare planlı ılıklık mekâ-
nının doğu ve batısındaki kubbeli iki hücreden batıdaki muhtemelen tıraşlık, doğudaki ise tuvalet işlevi gör-
mekteydi. Doğudaki hücreyi aralık mekânına; batıdaki hücreyi de sıcaklığa bağlayan kapılar, sonradan açıl-
mış olmalıdır. Sıcaklık kuzey eyvanının iki yanındaki halvet hücrelerinden doğudakini, bitişiğindeki eyvana 
bağlayan kapı da sonradan açılmıştır. Hamamın ısıtılmasında güçlük çekildiği, bu nedenle, halvet hücrelerinin 
girişlerinin sonradan küçültüldüğü, kalan izlerden anlaşılmaktadır. 

“Üç veya dört eyvanlı, köşe hücreli hamamlar” grubuna giren Büyük Hamam’ın plan şemasına (Şek. I.2), 
Anadolu’da çok sayıda hamamda rastlanmaktadır. Bu hamamların büyük çoğunluğu XV. yüzyıla tarihlen-
mektedir. 1562-63 tarihli vakıf kaydına göre, Ahmed Gazi’nin Beçin’deki vakıfları arasında bir de hamam 
sayılmaktadır. Bu durumda yapının, XIV. yüzyılın ikinci yarısı içine tarihlenmesi mümkün olmaktadır. Yapının 
büyüklüğü, özenli inşası da, Beçin’in en parlak dönemi olan Ahmed Gazi dönemine uygun düşmektedir.

8  Tarihleme tartışmasının ayrıntısı için bkz. Ünal 2001, s. 201.
9  Büyük Hamam’da gerçekleştirilen kazı ve temizlik çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ünal 2000/3, s. 142-153; Ünal 

2001,183-190.

Res. I.3: Büyük Hamam. Ilıklık mekânı ve fıskiyeli havuzu.
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Mültezim Evi

2000 yılı çalışmaları sırasında, bir evin zemin katında, Beçin Definesi adıyla anılan, yaklaşık 60.000 Osmanlı 
akçesine denk bir gümüş para definesi bulundu (Res. I.4) (Şek. I.3, No. 1,2,3). Bu ev, bir eyvanın iki yanına 
yerleştirilmiş, yaklaşık kare planlı iki mekâna sahiptir. Define, eyvanın güneyindeki mekânın kuzey duvarı 
dibinde bulunmuştur. Mekânın ortasında ele geçen silindir şekilli sütun parçası, çatıyı destekleyen ahşap 
sütunun üzerine oturtulduğu kaide olmalıdır. Bu mekânın kuzey ve güney duvarları dibinde bulunan kesme taş 
bloklar, zeminin ahşap bir tabanla kaplı olduğunu düşündürmüştür. Bütün mekânlarda rastlanan kömürleşmiş 
ahşap parçaları, evin ahşap tavanlı toprak damlı olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Güneydeki mekânda, içinde 
kömürleşmiş buğday taneleri bulunan bir bakır kap bulunmuştur. Bu nedenle bu mekânın, evin ambarı olduğu 
düşünülmüştür. 

Evin duvarları, neredeyse temel seviyesine kadar tahrip olduğundan, pencerelerin yerleri ve sayıları hak-
kında bir fikir edinilememektedir. Güneydeki mekânın kuzey duvarının doğu ucuna yakın, örülerek kapatıl-
mış bir kapı açıklığı seçilmektedir. Plan açısından bu eve benzer örnekler göz önüne alındığında, iki yandaki 
mekânların girişlerinin, ortadaki eyvana açılması gerekmektedir. Dolayısıyla, kapatılan giriş açıklığının yeri-
ne, aynı duvarın diğer ucuna bir başka giriş açılmış olmalıdır. Ancak, eyvanın iki yanındaki iki mekânın da 
eyvanla müşterek duvarlarının batı uçları, temel hizasına kadar tahrip olduğundan, sonradan açılan girişlerin 
izine rastlanmamıştır.

Güneydeki mekânla yaklaşık aynı boyutlara sahip kuzeydeki mekânın güney duvarı üzerinde, içi örülerek 
iptal edilmiş bir ocak seçilmektedir. Bu mekânda, ocağın hemen önünde ele geçen bir bakır ibrik, bir güğüm 
ve bir ölçü kabı ile bir sacayağı ve tam işlevini tanımlayamadığımız uzun emzikli, üstü kapaklı tavayı andırır 
bakır kap, bu mekânın mutfak olarak kullanıldığını düşündürmüştür. Ocağın hemen önünde, mekân zeminine 
yerleştirilmiş tuğlalar, mekânın içinde ateş yakılmaya devam edildiğini düşündürmektedir.

Res. I.4: Mültezim Evi ve Sofuhane’nin güneybatıdan görünüşü. (1) Mültezim Evi, (2) Sofuhane, (3) II No.lu Türbe, (4) III No.lu 
Türbe, (5) İç Kale.
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Şek. I.3: Mültezim Evi ve Sofuhane’nin planı. (1) Ambar, (2) Eyvan, (3) Mutfak, (4) Sofuhane. (Rölöve ve çizim E.Daş)

Mutfağın doğu duvarının kuzey yarısı ve kuzeydoğu köşesi tahrip olmuştur. Batı duvarının ise kuzey yö-
nünde devam ettiği anlaşılmaktadır. Nasıl bir mekâna ait olabileceği hakkında bir fikir edinilemeyen bu du-
varın, çok küçük bir parçası sağlam kalabilmiştir. Mutfağı, doğu-batı yönünde kateden su künkleri, Kubbeli 
Çeşme’den İç Kale kapısı önündeki çeşmeye su götüren sisteme ait olmalıdır10. İçte, mekânın doğu ve batı 
duvarlarına bitişik, içlerine künkler yerleştirilmiş payandayı andırır kitlelerin, evin içindeki su kullanımı ile 
ilgili olabileceği tahmin edilmektedir.

Alt kat planı kesin olarak saptanabilen Mültezim Evi, büyük olasılıkla iki katlı bir yapıydı. Alt kattaki üç 
mekândan ortadaki, bir dağılım mekânı olarak işlev gören eyvandır. Eyvana açılan iki odadan güneydeki, 
muhtemelen ambar veya kiler, kuzeydeki ise mutfaktır. Oturma ve yatak odaları, muhtemelen evin üst katında 
yer almaktaydı. Mültezim Evi’nin planına benzer şemada “dış sofalı” veya “sofasız” evlere, Anadolu’nun 
hemen her bölgesinde rastlanmaktadır. Bu tip evlerde üst kata çıkış merdivenleri, eyvanın içinde veya dışında 
yer alabilmektedir. Ancak, Muğla yöresi kırsal kesim evlerinin büyük çoğunluğunda merdivenler, eyvan içinde 
yer almaktadır11.

XVII. yüzyılın ilk çeyreği ortalarında bir yangın sonucu tahrip olduğu anlaşılan Mültezim Evi, oldukça 
uzun süre kullanılmış olmalıdır. Kapıların yerlerinin değiştirilmiş olması, mutfaktaki ocağın örülerek iptal 
edilmesi gibi köklü değişiklikler bu kanıyı desteklemektedir. XVI. yüzyıl sonlarında dahi, kent sakinlerinin 
hemen hemen tümünün İç Kale’de oturdukları göz önüne alındığında, kentin en seçkin caddesi üzerinde yer 
alan bu evin, XIV. yüzyılda inşa edilmiş olması muhtemel görünmektedir.

10  Bu künk sistemi hakkında bilgi için bkz. Ünal 2003, 129; Ünal 2004/2, s. 143-144.
11  Benzer şemada ev örnekleri ile bir karşılaştırma için bkz. Ünal 2004/2, s. 145-148.
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Sofuhane

19m.x4m.60cm. boyutlarındaki yapının doğu duvarı, Mültezim Evi’nin batı duvarı ile müşterektir (Res. I.4, 
Şek. I.3 No. 4). Bir başka deyişle yapı, Mültezim Evi’nden sonra inşa edilmiş, evin batı duvarından yararlan-
mıştır. Yapının kuzey ve güney duvarları ile Mültezim Evi’nin batı duvarı arasındaki bitişme çizgileri, açık 
seçik belli olmaktadır. Kazı sonrası ortaya çıkan duvarların yüksekliği, çoğu kesimde bir metreye bile ulaşmı-
yordu. Bu nedenle yapının pencere düzeni hakkında bir fikir edinmek mümkün olmadı. 

İnce uzun dikdörtgen şekilli mekânın güneydoğu ve güneybatı köşelerinde, Mültezim Evi ambarının zemini 
ile aynı kotta, yerli kayalara rastlandı. Ancak, kuzey kenarının batı ucuna açılan 140 cm. genişliğindeki giriş 
açıklığının kotu, güney kesimindeki yerli kayanın kotundan yaklaşık bir metre düşüktü. Devşirme bir mermer 
blok, eşik olarak kullanılmıştı. Giriş kapısından, mekânın güney kesiminin zemin kotuna ulaşılabilmesi için, 
girişe yakın bir merdiven bulunması gerekiyordu. Giriş açıklığının solunda, kuzey duvarının iç kesiminde, 
sıvaların neredeyse eşik kotuna kadar devam etmesi bu fikri destekliyordu. Kaldı ki, kuzeybatı köşesinin yak-
laşık 5 m. güneyinde, Mültezim Evi mutfağının tabanına döşenmiş künklerin devamına rastlandı. Bu künklerin 
kotu da, yerli kayaların kotu ile hemen hemen aynıydı. Bu durum da bir merdivenin varlığını düşündürmekte 
ise de, bir merdivene işaret edebilecek herhangi bir kanıta rastlanmadı12.

Mekânın doğu duvarı dibine sıralanmış kaba yonu taş bloklarla, bu duvardan 1m.50cm. ve 2m.90cm. uzak-
lıkta, yan duvarlara paralel bir şekilde sıralanan diğer iki taş blok sırası, zemini örten ahşap döşemenin üzerine 
oturtulduğu taşlar olmalıydı. Mekân içinde ele geçen, biri silindir diğeri dikdörtgen şekilli, ortaları delik iki taş 
blok, çatıyı ayakta tutan ahşap desteklerin üzerlerine oturtulduğu kaideler olmalıydı13.

Yaklaşık 85 m² kullanılabilir alana sahip bu tek mekânlı yapının işlevi neydi? 2002 yılında, girişteki merdi-
ven sorununun çözümü için yapının kuzey kesiminde yapılan sondajlar sırasında, bir demir makasın tek kolu, 
bir demir çekiç, bir demir levha parçası, bir kelepçe(?)14 ve birkaç parça demir cürufu, burada bir demirci dük-
kânının faaliyet gösterdiğini düşündürüyordu. Ancak bu işlev, yapının daha sonraki dönemlerdeki kullanımıyla 
ilgili olmalıydı. Kentin meydanında, ana caddeye açılan bu yapının, bir demirci dükkânından çok toplumsal 
işlevi ağır basan bir yapı olduğunu düşünmek bize daha akla yakın geldi. Ahmed Gazi Medresesi ve Tekkesi 
yakınında, Orhan Camii ve II No.lu Türbe’nin hemen dibinde bir demirci dükkânı düşünemedik. 1530 ve 1583 
tarihli Tapu Tahrir Defterleri’nde zikredilen toplumsal işlevli kamu yapıları arasında Muallimhane, Sofuhane, 
Mektebhane, Tesbihhane olarak adlandırılan bazı yapılara rastlanmaktadır. Bu yapılardan “Muallimhane” ve 
“Mektebhane” eğitimle; “Sofuhane” ve “Tesbihhane” de din adamlarıyla ve tarikatlarla ilgili yapılar olmalı-
dır15. Bu toplumsal işlevlerden birini seçerek yapıyı “Sofuhane” olarak adlandırdık. Beçin kentinin gelişimi, 
nüfus yapısının izlediği iniş çıkışlar göz önüne alındığında, yapıyı XIV. yüzyıl sonuna veya XV. yüzyıl başla-
rına tarihlemek mümkün görünmektedir.

12  Buradaki merdiven sorunu hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ünal 2005/1, s. 332-335.
13  Sofuhane’deki çalışmalarla bilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ünal 2004/2, s. 148-152.
14  Bu buluntularla ilgili bilgi için bkz. Ünal 2005/2, s. 158-159.
15  Beçin’deki vakıf eserlerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm I.3.6 
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II No.lu Türbe 

Kare planlı kübik gövdeli türbenin batı duvarı, Orhan Camii avlusunun doğu duvarı üzerine oturmaktadır (Res. 
I.5, Şek. I.4: No. 2). Ancak türbenin avlu duvarından sonra inşa edildiğini düşündürecek herhangi bir iz yoktur. 
Türbe girişi güney cephesi üzerinde yer almaktadır.

Türbe, araları tuğla kırıklarıyla beslenmiş moloz taşlarla inşa edilmiştir. Köşelerde, fazla düzgün olmayan 
kesme taşlar kullanılmıştır. Doğu, batı ve kuzey cepheleri üzerinde, genişçe birer pencere vardır. Benzer düzen-
deki bu pencerelerin üçünde de, sivri kemerli birer alınlık bulunduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Muhte-
melen tuğla ile inşa edilmiş olan alınlık kemerleri, tamamen tahrip olmuş durumdadır. Pencerelerde ve benzer 
düzene sahip giriş açıklığında, söve, eşik ve atkı taşlarından hiçbiri yerinde değildir.

Yapının kuzey duvarı, Orhan Camii’nin kuzey duvarı ile aynı hizadadır. Gerek caminin, gerekse doğusunda-
ki avlunun girişleri, kentin ana caddesine bakan kuzey cepheleri üzerinde yer almaktadır. Aynı sıradaki türbe gi-
rişinin, niçin aynı cephe üzerinde değil de kıbleye yönelik güney cephesi üzerine yerleştirildiği anlaşılamamak-
tadır. Bilindiği gibi türbelerde giriş, zorlayıcı bir neden olmadıkça, kıble duvarı üzerine yerleştirilmemektedir.

 

Res. I.5: II No.lu Türbe. Kuzey cephesi.

Türbenin, caminin avlu duvarıyla birlikte inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle yapının, cami ile 
birlikte planlanıp, caminin banisi Orhan Bey için inşa edilmiş olabileceği hatıra gelmektedir16.

16  II No.lu Türbe’de temizlik çalışmaları ve yapının mimari özellikleri için bkz. Ünal 2004/1, s. 130-132.
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III No. lu Anonim Türbe17 

II No.lu Anonim Türbe gibi Orhan Camii avlusunun doğu duvarına bitişiktir. Yapının girişi, doğu cephesi 
üzerinde yer almaktadır (Res. I.4, Şek. I.4: No. 3). Tek penceresi, güney duvarı üzerindedir. Batı duvarı üze-
rinde, simetrik olarak yerleştirilmiş sivri kemerli iki niş görülmektedir. İçindeki mezar/mezarlar yok olmuştur. 
Kare planlı türbe, geçişi pandantiflerle sağlanmış bir kubbeyle örtülüydü. Pandantifler ve kemerler tuğla ile 
örülmüştür. II No.lu Türbe’de olduğu gibi, yapının batı duvarının, caminin avlu duvarı ile müşterek olmadığı, 
türbenin avlu duvarına yaslandığı görülmektedir. Bu durum, yapının cami ve avlusundan sonra inşa edildiğini 
kanıtlamaktadır. Kitabesi ve herhangi bir yerinde süslemesi yoktur. Türbenin, daha sade ve basit görünümüne 
dayanarak, XV. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olduğu tahmin edilmektedir.

Şek. I.4: Orhan Camii ve çevresindeki yapıların planı. (1) Orhan Camii, (2) II No.lu Türbe, (3) III No.lu Türbe, (4) Orhan Camii 
avlusu, (5) Ahmed Gazi Zaviyesi. (Rölöve ve çizim Y. Demiralp).

17  Plan için bkz. Arel 1968, s. 84, şek. 7.B; Duran 1995, C.II, şek. 34a.
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Orhan Camii18

Ahmed Gazi Medresesi’nin çapraz karşısında, İç Kale girişine 150-160 m. kadar uzaklıkta yer alan yapı, kentin 
ana caddesine cephelidir (Res. I.6, Şek. I.4: No. 1). Doğusunda II ve III numaralı kümbetler, batısında Hankâh 
ve işlevi belirlenemeyen bir yapı kalıntısı, güneyinde ise Kızıl Han yer almaktadır. 1999 yılında, cami cephesi-
nin kuzeydoğusunda yer alan mezarlar kaldırılınca, camiden ve II Numaralı Türbe’den çok sonra inşa edilmiş, 
birbirine bitişik mekânlara (dükkân?) ait temellere rastlanmıştır. Cami hariminin doğu kenarına bitişik, ince 
uzun dikdörtgen şekilli avlunun doğu ve kuzey duvarlarının, II Numaralı Türbe ile birlikte inşa edildikleri so-
nucuna varılmıştır. II Numaralı Türbe’nin batı duvarı, avlunun doğu duvarı üzerine oturmakta, avlunun kuzey 
duvarı ile kümbet duvarı arasında herhangi bir bitişme çizgisi bulunmamaktadır. Oysa, aynı duvarın güney 
ucuna bitişik olan III Numaralı Türbe’nin batı duvarının, avlu duvarı üzerine oturtulmadığı, bu duvara bitişik 
ancak bağımsız bir duvar olduğu görülmektedir. 

Ters L şekilli avlunun, caminin güney kenarını da kuşattığı anlaşılmaktadır. Cami hariminin batı duvarının 
devamı niteliğindeki avlu batı duvarına dıştan bitişen çarpık planlı küçük mekânın, tuvalet olduğu tahmin 
edilmektedir. Avlunun doğu kesiminin kuzey yarısında rastlanan üç insan iskeleti, cami işlevini kaybettikten 
sonra, bu alanın gömü için kullanıldığını düşündürmektedir. Cami cephesinin batı yarısına bitişik, 30-40 cm. 
yüksekliğindeki seki, ahşap destekler üzerine oturan, sakıflı bir son cemaat yerinin varlığını düşündürmektedir.

Res. I.6: Orhan Camii ve Ahmed Gazi Medresesi’nin güneyden görünüşü. (1) Orhan Camii, (2) Ahmed Gazi Medresesi.

18  Orhan Camii’nde gerçekleştirilen kazı ve temizlik çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ünal 2003, 127-144. 
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Caminin doğu ve batı kenarı ile kuzey ve güney kenarları birbirine paralel olmakla birlikte, yapı dikdörtgen 
şekilli değildir. Harimin kuzeybatı ve güneydoğu köşelerinin iç açıları 90º den küçük, diğer iki çapraz köşenin 
iç açıları ise 90º den büyüktür. Temelleri ortaya çıkarılan doğu, batı ve güney duvarları üzerinde ikişer pence-
renin bulunduğu görülmektedir. Taçkapının üzerinde yer aldığı kuzey cephesinde bazı değişiklikler yapılmış 
olmasına karşın, bu cephede de iki pencere bulunduğu kalan izlerden anlaşılabilmektedir.

Taçkapının silmeli iki sövesi ve atkı taşı devşirmedir. Atkı taşının üzerindeki hafifletme kemerinin sol 
ayağının profili seçilebilmektedir. Hafifletme kemerinin ayakları, Bizans dönemine tarihlenen iki ambon mer-
diveni parçası üzerine oturmaktadır.

Harim zemininde birikmiş moloz ve toprak temizlendikten sonra zeminde, sekiz adet ahşap desteğin otur-
duğu noktalar saptanabilmiştir. Desteklerin sıralanışı, bugün izleri kaybolmuş dört adet daha destek bulun-
duğunu düşündürmektedir. Böylece cami hariminin, dörderli üç sıra destekle, kuzey-güney yönlü dört sa-
hına bölündüğü anlaşılmaktadır. Dikdörtgen profilli mihrap, kıble duvarını ortalamaktadır. Mihrabın kesme 
taşlarından sadece iki sırası yerinde kalabilmiştir. Kuzeyden itibaren üçüncü destek sırasından başlayan ve 
sonradan inşa edildiği anlaşılan seki, harimin güney kesimini kaplamaktadır. Zemini sıvalı olan 15 - 20 cm. 
yüksekliğindeki bu seki üzerinde, mihrabın batısına yerleştirilmiş olan minberin izi seçilebilmektedir. Harimin 
kuzey yarısında, zeminin tamamını kapladığı anlaşılan ve Bizans dönemine tarihlenen devşirme mermer pla-
kalar görülmektedir.

Harimde, kuzey duvarının doğu ve batı yarılarının yaklaşık ortalarına bitişen, 55 cm. kalınlığındaki iki 
duvardan batıdakinin, hemen hemen tamamı yok olmuş durumdaydı. Doğu duvarının, harim kuzey duvarın-
dan 11m20cm. uzaklıkta dik açıyla batıya yöneldiği ve batıdaki duvarla birleştiği anlaşılmıştır. Güneydoğu ve 
güneybatı köşeleri birer dik açı oluşturan, çamur harçla örülmüş duvarlarla çevrili bu alanın, bir yangın sonucu 
tahrip olan ilk caminin yerine inşa edilmiş, daha küçük boyutlardaki ikinci camiye ait olduğu sonucuna varıl-
mıştır. İlk caminin kıble yönü hatalıdır. İkinci caminin inşaatı sırasında bu hata düzeltilmiştir.

Orhan Camii, Anadolu’da başka örneklerini gördüğümüz, ahşap destekli ve ahşap tavanlı camiler grubun-
dandır. Çok destekli camilerin büyük çoğunluğunda, kıble duvarına dik sahın sayısı 3, 5, 7 gibi tek sayıda 
olduğu halde, Anadolu’daki sayılı birkaç örnekte ve bu camide sahın sayısının çift (4 sahınlı) oluşu dikkat 
çekicidir19.

Evliya Çelebi, caminin inşa kitabesinin metnini vermektedir. Bariz hatalar içeren bu metin, İbn Batuta’nın 
verdiği bilgilerle tamamlandığında, caminin, 1330-1335 yılları arasında inşa edilmiş olabileceği söylenebil-
mektedir20.

Ahmed Gazi Zaviyesi21

Orhan Camii kuzey duvarının devamı gibi görünen bir ihata duvarı, batıya doğru 15m. kadar devam ettikten 
sonra güneye yönelmekte ve sola bükülerek caminin avlu duvarına bitişmektedir. Orhan Camii’nin batısındaki 
bu etrafı çevrili alanda mevcut toplam 12 adet mezarın çoğu kaldırılmış; caminin batı duvarına bitişik, yatay 
dikdörtgen şekilli yapının içindeki toprak ve moloz temizlenmiştir. Beçin’in kesme taşlarla kaplı iki yapısın-
dan biri olan, özenli bir işçiliğe sahip bu yapının doğu duvarı, caminin batı duvarı üzerindeki iki pencereden 
güneydekinin önünü kapatmaktadır (Şek. 4/5). Yapının kuzey cephesi üzerinde bir pencere açıklığı ile bir kapı 
açıklığının izleri seçilebilmektedir. Cephenin doğu kesiminde, varlığı muhtemel diğer pencereden iz kalma-
mıştır. Yapı yıkıldıktan sonra, doğu duvarının iç kenarına inşa edilen merdiven, ezan okumak ve bakım için 
caminin çatısına çıkışı sağlamak amacıyla inşa edilmiş olmalıdır.

19  Anadolu’da çift sahınlı, ahşap destekli camilerle ilgili kısa bir değerlendirme için bkz. Ünal 2003, s. 141.
20  Caminin tarihlendirilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ünal 2003, s. 141-144.
21  2000 yılı çalışmaları sırasında temizlenen ve o yılın raporunda tanıttığım bu yapının (bkz. Ünal 2004/1, s. 132-141) bir Hankâh 

olabileceğini düşünmüş ve “Hankâh” adını vermiştim. A.Demir, 1553-54 tarihli bir vakfiye kaydında, Ahmed Gazi’nin Beçin’de 
bir zaviyesinden söz edildiğine dikkat çekmekte ve sözü edilen zaviye’nin bu yapı olabileceğini ifade etmektedir. (Bkz. Bölüm I.3). 
“Tekke”, “Hankâh”, “Zaviye” tanımları, genellikle birbirine karıştırılır. Bu üç yapı türü, aşağı yukarı aynı amaca hizmet ediyor 
olsalar da, çoğu kez büyüklükleri ve farklı önem dereceleri nedeniyle bu adlarla anılmışlardır. Beçin’le ilgili kayıtlarda, çok sayıda 
“Zaviye” adı geçmesine karşın, “Hankâh” adıyla anılan bir yapının bulunmaması, bu yapının da “Hankâh” yerine “zaviye” adıyla 
anılmasının daha uygun olacağını düşündürdü.
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Yapının güney duvarı üzerinde görülen çökertmenin, kuzey duvarı üzerinde bir karşılığının bulunduğu 
kalan izlerden anlaşılmaktadır. Bu çökertmenin uzunluğu ile yapının kısa kenarlarının uzunluğunun kabaca 
birbirine eşit oluşu, yapının ortasında oluşan bu kare alanın bir kubbe ile örtülü olduğunu düşündürmektedir. 
Kubbeli alanın doğusunda ve batısında kalan uzantılar da, birer tonoz parçasıyla örtülü olmalıydılar. Yapının 
güney duvarı ile Orhan Camii’nin batı duvarı arasında bir bitişme çizgisi mevcuttur. Bu durum, Zaviye’nin 
camiden sonra inşa edildiğini kanıtlamaktadır. Yapının, caminin batı duvarı üzerindeki iki pencereden birinin 
önünü kapatıyor olması da, bu kanıyı pekiştirmektedir. 

Yapının kuzeyindeki mezarlar kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan temellere, tutarlı bir açıklama getirmek 
ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Güneyde, zaviyenin kuzey cephesine, kuzeyde ise avlu duvarına bitişen 
kuzey-güney yönlü duvarın doğu yüzünde, dört adet payanda (?) seçilmektedir. Payandalar eşit aralıklarla yer-
leştirilmiştir. Gerek payandaların yüzeyleri, gerekse kuzey-güney yönlü bu duvarın doğu yüzü, düzgün kesme 
taşlarla kaplıdır. Duvarın batı cephesi kırma taştandır. Duvarın ortalarında, bu duvara dik açıyla birleşen bir 
başka duvar, bugün avlu ihata duvarında son bulmaktadır. Bu duvar kalıntısının da kuzey yüzü kesme taşlarla 
kaplıdır. Payandalı duvarın yaklaşık 5 metre batısında ve payandalarla aynı hizada yer alan dört adet paye 
de (?) kesme taşlarla kaplıdır. Ancak bu payeler üzerindeki kesme taş kaplamaların başladığı kot her payede 
farklıdır. 

Zaviye’nin kuzeyinde, birer yüzü kesme taşlarla kaplı duvarların ait oldukları yapının, zaviyenin yıkılma-
sından sonra inşa edildiği kesin olarak bellidir. Zira, üzerine payandalar yerleştirilmiş olan kuzey-güney yönlü 
duvar, zaviyenin giriş açıklığını kapatmaktadır. Bu duvarlarda kullanılmış olan kesme taşlar da muhtemelen 
yıkılan zaviyeden devşirilen kesme taşlardır. 

1553-54 tarihli vakıf kaydının da teyit ettiği gibi, Beçin’in kesme taşlarla kaplı bu ikinci yapısı da, karşısın-
daki medreseyi inşa ettiren Ahmed Gazi tarafından, XIV. yüzyılın son çeyreği içinde inşa ettirilmiş olmalıdır.

Ahmet Gazi Medresesi22

Beçin’in üst örtüsü sağlam kalabilmiş iki yapısından biridir. Orhan Camii’nin ve bitişiğindeki Zaviyenin 
karşısındadır (Res. I.6 ve I.7) (Şek. I.5). İnşa edildiği dönemde, yapının iç ve dış cephelerinin tamamen kesme 
taşlarla kaplı olduğu anlaşılmaktadır. İç ve dış cephelerde, önemli bir kısmı dökülmüş veya aşınmış olan kesme 
taşlar, son onarımlarda yenilenmiştir. Batı ve kuzey cephelerindeki kesme taş kaplamanın, saptayamadığımız 
bir tarihte döküldüğü ve bu cephelerin kırma taşlarla onarıldığı anlaşılmaktadır. Güney cephesinde yer alan 
taçkapı ile ana eyvanın iki yanındaki dershane hücrelerinin girişleri, silme demetlerinin bolluğu ile gotik izler 
taşımaktadır. Giriş eyvanının karşısında yer alan ana eyvan, iki yanındaki dershane mekânlarından daha derin 
olduğundan, arka cephede bir çıkıntı oluşturmaktadır23. Ana eyvan içinde, medresenin kurucusu olan Menteşe 
Emiri Ahmed Gazi ile kimliği tartışmalı bir başka kişinin mezarları vardır. Eyvanın dip duvarı üzerindeki 
pencere, sonradan kapıya dönüştürülmüştür. Dershaneler ve ana eyvanın toplam eni, ön cepheden daha dardır.

22  Daha önce yayınlanan planda birtakım küçük hatalar bulunmaktadır. Doğru plan için bkz. Ünal 1997, s. 45.
23  Ana eyvanın, yapının ilk inşa edilen kısmı olduğu yönündeki sav (Erdmann 1965, s. 57) A. Arel’in de belirttiği gibi (Arel 1968, s. 

78) savunulabilir bir varsayım değildir.
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Şek. I.5: Ahmed Gazi Medresesi’nin planı. (Rölöve E. Gültekin).

Ön cephede, giriş eyvanının iki yanında, ikişer hücre yer almaktadır. Yan kenarlara yakın olan hücrelere, 
yan eyvanların içinden girilmektedir. Yan eyvanların nihayetinde, çatıya çıkışı sağlayan birer merdiven vardır. 
Avlunun iki yan kanadı üzerinde, karşılıklı yerleştirilmiş ikişer hücre bulunmaktadır. Batıdaki dershane hücresi 
hariç, mekânların tümünde ocaklar vardır. Ayrıca bütün mekânlarda, sayıları bir ile üç arasında değişen, dikdört-
gen profilli nişler dikkati çekmektedir. Ana eyvan, pandantifler üzerine oturan yarım küre şekilli bir kubbe ile 
örtülüdür (Res. I.7). Merdiven boşluklarının ve hücrelerin üzerlerini, avlu cephelerine dik tonozlar örtmektedir.

Ana eyvanın doğusundaki dershane hücresinin damında, büyük ölçüde tahrip olmuş bir mekanın izleri seçi-
lebilmekteydi. A. Arel’in alt katla birlikte inşa edildiğini kabul ettiği anlaşılan24 bu ikinci katın duvarları, kâgir 
bir üst örtüyü taşıyamayacak kadar inceydi. Kaldı ki 1986 yılında, medrese’nin damında biriken toprak taba-
kasının bir kısmı alınırken, üst kattaki tek gözlü mekânın ortasında ele geçen bir mermer kaide, bu mekânın, 
ahşap destekli, ahşap bir çatıyla örtülü olduğunun kanıtı gibiydi. Üst kata eklenmiş tek gözlü, moloz taş duvarlı, 
ahşap çatılı bu mekân, bütün dış cepheleri kesme taşlarla kaplı böyle özenli bir yapıyla uyum içinde değildi. Bu 
nedenle, 2008 yılında gerçekleştirilen onarım sırasında, buradaki eklemeler tamamen kaldırılmıştır.

24  Arel 1968, s. 78.
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Yelli Medrese, Kara-
paşa Medresesi ve Or-
man Tekkesi, Beçin’in 
bilinen diğer medrese-
leridir. Bu yapılarda da, 
Ahmed Gazi Medrese-
si’nde olduğu gibi avlu-
da revak yoktur. Böyle-
ce, revaksız bir avluya 
sahip oldukları bilinen 
birkaç medrese örneğin-
den üçünün, Beçin’de 
yer aldığı görülmektedir. 
Bu örneklerin tamamına 
yakını Beylikler döne-
mine tarihlenmektedir.

Taçkapı ana nişi 
içinde, giriş açıklığının 
üst kısmına yerleştiril-
miş olan inşa kitabesi-
ne göre yapı, hicrî 777 
(milâdî 1375-76) yılında 
inşa edilmiştir. Ahmed 
Gazi’nin mezarının baş 
ve ayak taşları üzerin-
deki kitabelere göre bu 
ünlü Menteşe Beyi, 793 
hicrî yılının Şaban ayın-
da (Temmuz-Ağustos 
1391) vefat etmiştir25.

Bey Konağı
Bey Hamamı’nın 15m. kadar güneyinde yer alan Bey Konağı’nın doğu duvarının tamamı, kuzey ve güney 
duvarlarının ise bir kesimi kısmen sağlamdır. 1995 ve 1996 yıllarında, içi ve yakın çevresi temizlenen yapının 
zemin katında, aynı genişlikte 4 mekân ile güney duvarına bitişik 2 küçük mekân ortaya çıkarılmıştır26. Doğu-
dan itibaren üçüncü mekânın içinde, toprak zemine gömülmüş 25 kadar testinin izine rastlanmıştır. Testilerden 
birinin alt kesimi de in situ olarak bulunmuştur. İçinde, muhtemelen tahıl ve kuru sebzelerin saklandığı bu tes-
tiler, bu mekânın evin kileri olabileceğini düşündürmüştür27. Kilerden, doğu duvarı üzerinde yer alan bir kapı 
ile kareye yakın dikdörtgen planlı bir mekâna geçilmektedir. Muhtemelen evin mutfağı olan bu mekânın ahşap 
tavanını destekleyen iki sütundan birinin kaidesine rastlanmıştır. En doğudaki dikdörtgen mekâna, mutfaktan 
geçilmekteydi. Bu sonuncu mekânın kuzeydoğu köşesinde meydana çıkarılan, yaklaşık 2 m. yarı çaplı, çeyrek 
daire şekilli bölme, bir tahıl ambarını düşündürmektedir. Yapının güney duvarına bitişik iki dikdörtgen mekân, 
temel hizasına kadar tahrip olduklarından, girişlerinin hangi cephede yer aldığı anlaşılamamaktadır. 120cm. 
x 170cm. ve 120cm. x 230cm. boyutlarındaki bu iki dar mekânın işlevleri hakkında kesin bir fikir edinileme-
miştir.

Yapıyı tarihlememize yardımcı olacak verilerden yoksunuz. Kent meydanına bakan iyi konumu, bu kona-
ğın zengin birine ait olduğunu düşündürmektedir. XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Beçin’in hızlı bir 
çöküş sürecine girdiği bilindiğine göre, bu konak en geç XV. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olmalıdır.

25  Ahmed Gazi Medresesi hakkında daha geniş bilgi için bkz. Ünal 1997, s. 36-46.
26  Yapının planı için bkz. Ünal 2000/2, s. 127, şek. 2.
27  Bey Konağı kazısı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ünal 2002/2, s. 123-125.

Res. I.7: Ahmed Gazi Medresesi. Ana eyvan (onarım öncesi).
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Bey Hamamı

Ahmet Gazi Medresesi’nin 100m. kadar kuzeybatısında yer alan yapının üst örtüsü tamamen göçmüş, soyun-
malık duvarlarının önemli bir kesimi yok olmuş durumdaydı. 1995 yılında gerçekleştirilen kazı ve temizlik 
çalışmaları sonunda, soyunmalık temelleri kısmen ortaya çıkarılabilmiş, kuzey halvet hücresinin çökmüş ze-
minindeki moloz boşaltılarak bu mekânın cehennemlik katı incelenmiştir. Enine sıcaklıklı, iki halvet hücreli 
bir plan şemasına sahip hamamın ılıklığı yoktur. Bugün tamamen ortadan kalkmış olan kuzey duvarına bitişik 
tuvalet, doğrudan sıcaklığa açılmaktaydı. Doğu duvarına bitişik olan su deposuna açılan kontrol penceresi, gü-
neydeki halvet hücresi içindedir. Mekânların üst örtüleri tamamen göçmüş olmasına karşın sıcaklığın, ortada 
bir küçük kubbe, iki yanda birer tonozla; su deposunun kuzey-güney yönlü bir tonozla; iki halvet hücresinin 
ise, birer küçük kubbe ile örtülü oldukları tahmin edilebilmektedir. Dikdörtgen planlı soyunmalık, üzerine killi 
toprak serilmiş ahşap bir çatı ile örtülü olmalıydı. Yapının 25 m. kadar güneyinde, Bey Konağı’nın batısında, 
hamama gelen suyun biriktirildiği ilave deponun izine, rastlandı28. Sıcaklık ve halvet hücrelerinin duvarlarını 
süsleyen, kalıpla yaş sıva üzerine yapılmış bezemelerin tamamına yakını tahrip olmuş durumdadır29. 

XIII ve XIV yüzyıllarda Anadolu’da birkaç örneği görülen bu hamam planının, XV. yüzyılda oldukça rağ-
bet gördüğü anlaşılmaktadır. Anadolu’da, bu plan şemasına sahip hamamların 30’dan fazla örneği bilinmek-
tedir. Sıva üzerindeki süslemeler, Bursa Timurtaş Paşa Hamamı’ndaki süslemeleri yakından anımsatmaktadır. 
Bu özellikler, yapıyı XV. yüzyıl başlarına tarihlememize imkân vermektedir30.

Kubbeli Çeşme (Hamam)

Ahmed Gazi Medresesi’nin 30 m. kadar güneybatısında yer alan çeşmenin kuzey kenarına bitişik kubbeli kü-
çük mekan bir bekar hamamıdır. Çeşme aynasını kuşatan kemer, yakın zamanda onarılmıştır. Çeşmeyi besle-
yen kaynak, 3m. kadar batısındaki kaya kütlesinin altından çıkmaktadır. Çeşme gövdesinin hemen arkasında, 
kanaldan ayrılan bir kol, bitişikteki kubbeli mekâna su taşımaktadır.

Kubbeli mekânın içindeki toprak kaldırılırken bulunan, biri Türk dönemi öncesine tarihlenen 20 kadar 
sikke, bu mekânın bir dilek havuzu (ayazma?) olarak kabul edildiğini düşündürmektedir. Yöre halkı arasında 
hamam adıyla anılan ve çeşmeden sonra inşa edildiği açıkça belli olan kubbeli mekan, bekâr erkeklerin gusül 
aptesi almaları için inşa edilmiş olmalıdır.

Kubbeli mekânın hemen sağındaki kaya bloğunun üzerinde görülen dikdörtgen şekilli oyuntunun, muhte-
melen çamaşır yıkamak için yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Çeşme, muhtemelen XIV-XV. yüzyıllarda 
inşa edilmiş, kısa bir süre sonra da bitişiğindeki kubbeli mekan çeşmeye eklenmiş olmalıdır.

Kızıl Han31

Orhan Camii’nin 20m. kadar güneyinde yer alan yapının içindeki moloz ve toprak, 1970’li yıllarda kaldırıl-
mıştır (Res. I.8) (Şek. I.6). Bugün, içteki zemin kotunun dıştaki zemin kotundan hayli düşük oluşu, içte, orijinal 
zemin kotunun altına inilmiş olduğunu düşündürmektedir. Han, Beçin’deki yapıların pek çoğu gibi, moloz 
taşlarla inşa edilmiştir. Taçkapıda ve dıştaki payandalarda, düzgün kesme taş kullanılmıştır. 1980’lı yıllardan 
günümüze, yapı üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Yapının girişi, batı cephesini ortalamaktadır. Silmelerle belirlenmiş taçkapının yan kanatları yoktur. Taçka-
pı üzerindeki kesme taşların büyük bir kısmı düşmüş veya sökülmüştür. Giriş açıklığının hemen üstünde yer 
alan kitabelik, bugün boştur. Taçkapının solundan başlayan bir taş merdiven, üst kata çıkışı sağlamaktaydı. 
Merdivenin en alttaki birkaç basamağı, yapı cephesine paraleldir. Cepheye bitişik küçük bir sahanlıktan sonra, 
cepheye dik basamaklarla üst kata ulaşılmaktaydı.

28  Bkz. Ünal 2002/2, s. 128, şek. 3.
29  Bkz. Ünal 1998/1, s. 141 vd. şek. 4-6.
30  Bkz. Ünal 1998/1, s. 143.
31  Yapı ve üzerinde yer aldığı arazi, 2007 yılında Beçin Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır. Yapının rölöve ve restorasyon proje-

leri hazırlanmış, ancak onarımına henüz başlanmamıştır.
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Alt katı örten kuzey-güney yönlü, sivri kemerli tonozun önemli bir kesimi göçmüş durumdadır. Tonozu 
destekleyen kemerlerin ayakları,uzun kenarlar üzerinde halen görülebilen profilli konsollar üzerine oturmak-
taydı. İçteki sekilerden hiçbir iz kalmamıştır. Dar kenarlar üzerinde, tonoz tepesine yakın birer mazgal pencere, 
alt kata ışık sağlamaktaydı.

Şek. I.6: Kızıl Han alt kat mekânının planı.
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Res. I.8: Kızıl Han. Alt kat mekânının güney kesimi.

Üst katta, yapının kuzey ve güney uçlarına yerleştirilmiş iki kare mekânın izleri seçilebilmektedir. Mekân-
ların üzerlerini örten kubbeler yıkıktır. Oldukça aşağıdan başlayan pandantifler, mekânların basık olduğunu 
düşündürmektedir. Güneydeki mekânın güney duvarı üzerinde yer alan dikdörtgen profilli niş, bu mekânın 
mescit olarak düzenlenmiş olabileceğini akla getirmektedir. İki uçtaki kubbeli mekânlar arasında kalan alanın, 
kapalı bir mekân mı, yoksa üzeri açık bir teras mı olduğu konusu tartışmalıdır. Yan mekânları örten kubbelerin 
hayli basık oluşu, ortadaki mekânın üzerinin açık bırakılmış olması ihtimalini kuvvetlendiriyor gibi görünü-
yorsa da32, yaklaşık kare şekilli bu mekanın da bir kubbe ile örtülü olması, ihtimal dışı değildir.

A. Arel, yapının planının hanlara benzemediğini, tek sahınlı hanlarda bir üst kat bulunmadığını söylemek-
tedir33. K. Erdmann gibi34 bu araştırmacı da, yapının bir saray veya köşk olabileceğini öne sürmektedir. A. 
Arel’in, bu yönde görüş belirttiği araştırmasının yayımlanmasından bir yıl kadar sonra yayımlanan bir araştır-
mada, Kızıl Han’ın planını yakından anımsatan bir han tanıtılmıştır35. Afyon yakınlarında, Düğer kasabasın-
daki bu Kervansaray,ın, dar kenarına bitişik bir ahırı daha vardır. Sol taraftaki ahır, Kızıl Han’ın ahırı gibi tek 
sahınlıdır ve tonozu destek kemerleri ile desteklenmiştir36. Sağ tarafta yer alan, cepheye paralel iki sahınlı ahı-
rın üstünde, ikinci bir kat mevcuttur. Bu ahır içine yerleştirilmiş bir taş merdivenle ulaşılan üst katta, ortada bir 
eyvan ve eyvanın iki yanında ikişer mekândan oluşan toplam beş mekân, bir koridor boyunca sıralanmaktadır. 
Koridorun başındaki ve sonundaki iki mekân, Kızıl Han’da olduğu gibi birer kubbe ile örtülüdür. 

32  A. Akarca’nın aksine (Akarca –Akarca 1954, s. 120), A. Arel de bu fikirdedir bkz. Arel 1968, s. 80. 
33  Arel 1968, s. 80 vd.
34  Erdmann 1959, s. 89-92.
35  Kunter 1969, s. 225-228. 
36  Plan için bkz. Kunter 1969, şek. 1.
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Res. I.9: Bizans Şapeli.

Plan açısından Kızıl Han’a oldukça benzeyen bu han, tek örnek olsa da, bu planda bir hanın varlığını gös-
termesi açısından önemlidir. Kaldı ki sadece üç (?) odaya sahip, imkânları oldukça kısıtlı bir yapı olan Kızıl 
Han’ın, bir köşk veya bir saray olarak çok küçük ve kullanışsız olduğu söylenebilir. 

Kızıl Han’ın kitabesi yoktur. Yapıyı tarihlemeye yardım edecek herhangi bir belgeye de rastlanmamıştır. 
Ancak, Menteşe Beyliği’nin en görkemli dönemi olan Ahmed Gazi zamanında, XIV. yüzyıl sonlarına doğru 
veya XV. yüzyılın ilk çeyreği içinde inşa edilmiş olmalıdır37.

Bizans Şapeli

Kızıl Han’ın 100 m. kadar doğusunda yer alan Bizans Şapeli, hayli harap durumdadır (Res. I.9). Tek sahınlı 
yapının, doğu kenarı üzerinde bir apsisi vardır. Duvar dokusunda, iki farklı inşa dönemi seçilebilmektedir. Yer 
yer görülen düzgün kesme taşların tümü, devşirme malzemedir. Kesme, kaba yonu ve moloz taşların, tuğlalarla 
kasetlendiği dikkati çekmektedir. Simetrik olarak düzenlendiği görülen kuzey ve güney cepheleri üzerinde, 
üçer çökertmenin izleri görülmektedir. Bu çökertmelerin üst kenarları, muhtemelen birer kemerle son bulmak-
taydı. Benzer cephe düzenine ve taş malzemeyi tuğlalarla çerçeveleme tekniğine, Bafa’daki Bizans yapılarında 
da rastlanması nedeniyle, bu şapeli de aynı döneme, yani XIII. yüzyıla tarihleyebiliyoruz.

37  Kızıl Han’ın benzeri olan Düğer Kervansarayı’nın da kitabesi yoktur. H. B. Kunter, yerel bir rivayete dayanarak yapıyı II. Murat 
dönemine (bkz. Kunter 1969, s. 226 ) tarihlemekte, G. Güreşsever de ona katılmaktadır. (Güreşsever 1975, s. 225-256).
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Seymenlik Zaviyesi38

Beçin kentinin doğusunda, Karaahmet Boğazı’nın kenarında, surların doğu kanadı üzerindeki giriş kapısına 
5m. kadar uzaklıktadır.

Şek. I.7: Seymenlik Zaviyesi’nin planı.

38  Seymenlik Zaviyesi’nde 2002-2006 yılları arasında sürdürülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ş. Çakmak, “Seymenlik 
Kazısı” [Ünal (2005/1) 350-356]; Ş. Çakmak, “Seymenlik Zaviyesi”, [Ünal (2005/2)] 130-135; Ş. Çakmak, “Seymenlik Zaviyesi 
Kazısı”, [Ünal (2006)], 90-96; Ş. Çakmak, Ünal (2008)], 110-120; R. H. Ünal, “Seymenlik Hamamı Kazısı”, [Ünal (2009)], 92-
100. 
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Res. I.10: Seymenlik Zaviyesi’nin batıdan genel görünüşü. (1) Toplantı Odası, (2) Avlu, (3) Mescit (4) Hamam.

 (Res. I.10, I.11) (Şek. I.7). Zaviyeyi oluşturan yapılar, bir avlunun güneybatı kenarına yerleştirilmiş yan 
yana üç mekân, avlunun güneydoğu kenarında yer alan bir hamam ve kuzeybatı köşesindeki mescit ve ha-
zireden oluşmaktadır. Kazı, temizleme ve konservasyon çalışmalarına 2002 yılında başlanmış, kazısı 2005 
yılında, konservasyonu ise 2007 yılında tamamlanmıştır. Avlunun batı köşesindeki dikdörtgen mekânın uzun 
kenarlarının duvarları, dıştan ikişer payanda ile desteklenmiştir. Bu mekânın duvarlarının, bitişiğindeki mekâ-
nın duvarlarından daha kalın oluşu, üzerinin bir tonozla örtülü olduğunu düşündürmektedir. Mekân, kuzeybatı 
kenarı üzerindeki iki pencereden ışık almaktaydı. Girişin bulunduğu kuzeydoğu kenarının duvarları, neredeyse 
temel hizasına kadar tahrip olduğundan, bu kenar üzerinde pencere bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. 
Bitişiğindeki mekânla müşterek olan duvar sağırdır. Güneybatı duvarı üzerinde, şekilleri bozulmuş üç adet 
niş seçilebilmektedir. Mekânın batı kesiminin zemini, 25 cm. kadar yükseltilerek bir seki oluşturulmuştur. 
Güneydoğusunda yer alan iki mekândan daha büyük ve teşkilatlı olan bu mekânın, toplantı odası olduğu 
sanılmaktadır. Toplantı odasının güneydoğusunda yer alan yaklaşık kare şekilli mekânın avluya açılan girişi, 
kuzeydoğu duvarı üzerindedir. Aynı duvar üzerinde yer alan yarım daire profilli ocak, bu mekânın, zaviyenin 
mutfağı olabileceğini düşündürmektedir. Üst örtüsüne ait olabilecek herhangi bir ipucuna rastlanmamış olsa 
da, mescit gibi ahşap bir çatı ile örtülü olması muhtemeldir.

Avlunun batıdaki girişine yakın bir alanda yer alan mescit, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Harimin ortasında-
ki devşirme mermer kaide, mekânın ahşap bir çatıyla örtülü olduğunu göstermektedir. Batı kenarında bir son 
cemaat yeri vardır. Harim girişi, batı kenarının kuzey ucuna yakındır. Aynı kenarın diğer ucunda bir pencere 
yer almaktadır. Son cemaat yerinin kuzey ve güney kenarları kapalıdır. Güney kenarı üzerinde bir dış mihrap 
görülmektedir. Mescidin batı duvarı ile son cemaat yerinin kuzey ve güney duvarları arasındaki bitişme çiz-
gilerinden, son cemaat yerinin mescitten sonra inşa edildiği anlaşılmaktadır. Dışta, son cemaat yerinin kuzey 
duvarı dibinde, kırma taşlarla örülmüş bir seki görülmektedir.
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Mescidin kuzey duvarı üzerinde yer alan iki pencere de, sonradan örülerek kapatılmıştır. Dışta, doğu ve 
batı duvarlarının ortasında, dikdörtgen profilli birer payanda yer almaktadır. Güney duvarı üzerindeki mihrap 
nişi beş kenarlıdır. Mihrabın batısında, düzgün kesme taşlarla örülmüş bir niş bulunmaktadır. Ana kaya üzerine 
oturtulduğu anlaşılan mescidin güneydoğu köşesi, tamamen tahrip olmuştu.

Mescidin kuzeyindeki hazirede, 11 adet mezar saptanmıştır. Ancak defineciler tarafından eşelendiği anlaşı-
lan mezarlardan sadece ikisinin birer taşı bulunabilmiştir. Burada bulduğumuz mermer kapak taşı, muhtemelen 
melengiç ağacının dibindeki mezara aittir. Mescidin kuzeyindeki ihata duvarının, yaklaşık bir metre yüksek-
liğindeki kesimi sağlam kalabilmiştir. Bu duvarın iç kesiminin temel hizasına kadar sıvalı oluşu, buradaki 
hazirenin, toprak taşınarak sonradan oluşturulduğunu göstermektedir. Mescidin kuzey kenarı üzerindeki iki 
pencerenin örülerek iptal edilmeleri de, bunun bir başka kanıtıdır.

Dışta, mescidin kıble duvarına bitişik, olağandan büyük boyutları ile dikkat çeken mezarın kenarları ve 
üzeri, kesme taşlarla kaplanmıştı. Mezarın içinde ele geçen dört adet pişmiş toprak su küngüne, bir anlam ve-
rilememiştir. Künklerin, zaviyenin güneyindeki hamamda kullanılan künklerle aynı boyutlarda olduğu görül-
mektedir. Mescidin batı duvarının güneye doğru uzatılarak, mescidin güneyindeki alanın avludan soyutlandığı 
anlaşılmaktadır. Bu alanda, göreceli olarak daha geç tarihli basit bir mezardan başka mezar bulunmaması, 
kıble duvarına bitişik büyük mezarın önemli bir kişiye, belki de zaviyenin şeyhine ait olabileceğini düşündür-
mektedir39.

Res. I.11: Seymenlik Zaviyesi Hamamı’nın batıdan görünüşü.

39  Seymenlik’te 2004 yılı çalışmaları ve Seymenlik Zaviyesi’nin Haziresi ile ilgili daha fazla bilgi için Ş. Çakmak’ın, Ünal 2006/2 
içindeki değerlendirmesine bkz. 90-96.
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1982 yılında birkaç mekânı kazılan Seymenlik Hamamı’ın kazısı, 2006 yılında tamamlanmıştır40. Yaklaşık 
olarak doğu-batı yönünde uzanan ve kabaca dikdörtgen bir şekle sahip olan hamamın soyunmalığı, doğu kena-
rı üzerindedir. Karaahmet Boğazı’na bakan dik yamacın tepesinde yer alan yapının güneydoğu köşesi, üzerine 
oturtulduğu ana kayanın parçalanarak yamaçtan aşağı yuvarlanması sonucu tahrip olmuştur. Bu kopma sıra-
sında, soyunmalığın doğu duvarının güney yarısı, soyunmalık ve aralık mekânlarının güney duvarları ile aralık 
mekânının doğu duvarı tamamen tahrip olmuştur. Düzgün kesme taş plakalarla kaplı soyunmalık zemininin 
güney yarısı da, güneye doğru kırılmıştır. 

Hamam, doğu-batı yönünde uzanan, yaklaşık dikdörtgen şekilli bir plana sahiptir (Res. I.11). Hamamın gi-
rişi muhtemelen, bugün tahrip olmuş olan güney duvarı veya doğu duvarının güney yarısı üzerinde yer alıyor-
du.Güney duvarı üzerinde bir çıkıntı oluşturan aralık mekânı ve batısındaki, işlevi tam olarak saptanamayan 
mekan (çamaşırhane?), büyük ölçüde yıkıktır. Aralık mekânından ılıklığa, oradan da sıcaklık mekânına geçil-
mektedir. Tıraşlık da ılıklığa açılmaktadır. Ilıklık, sıcaklığın orta birimi ve sıcaklığa açılan iki halvet hücresi 
birer kubbeyle örtülüydü. Tıraşlık, sıcaklığın iki yan birimi, sıcak su deposu ve güneydoğu duvarına bitişik 
olan çamaşırhanenin (?) ise birer beşik tonozla örtülü oldukları kalan izlerden anlaşılmaktadır. Soyunmalık 
zemininde bulunan iki adet destek kaidesi bu mekanın üzerinin ahşap bir tavanla örtülü olduğunun kanıtıdır.

Seymenlik Hamamı’nın plan şemasına sahip hamamlara, Selçuklu döneminden başlayarak, Osmanlı dö-
neminin son yıllarına kadar her dönemde rastlanmakla birlikte, örneklerin büyük çoğunluğunun XV. yüzyıla 
tarihlendikleri görülmektedir. Yapının inşa özellikleri ve ılıklıkta ele geçen palmet şekilli tuğlalar, hamamın 
da külliyenin diğer birimleri ile birlikte, XIV. yüzyılın ikinci yarısı içinde inşa edildiğini düşündürmektedir41.

Anadolu’nun Türkler tarafından fethi sırasında önemli bir işlev yüklenmiş olan zaviyelerin, Amasya ve 
Tokat yöresinde yoğunlaşan örneklerinin önemli bir kısmı, sonraki onarımlarla hayli değişikliğe uğramışlar-
dır. Kaynaklarda sözü edilen, mescit, yatakhane, misafirhane, yemekhane, toplantı odası gibi değişik işlevli 
mekânlara sahip, günümüze ulaşabilmiş bir zaviye örneği bilinmiyordu. Seymenlik Zaviyesi gibi kırma taş-
larla inşa edilmiş bu mütevazı yapılar, işlevlerini tamamladıktan sonra yıkılıp yok olmuşlardı. XVI. yüzyıl 
başlarında, Beçin’in nüfusunun yaklaşık 700 kişiye inmesi ve meskûn alanın sadece İç Kale ile sınırlı kalması, 
bu yapıların, hiç değilse temellerinin günümüze ulaşabilmelerine imkân sağlamıştır. Bir diğer örneği de yine 
Beçin’de, Menteşe Mezarlığı’nda bulunan çok birimli bu zaviye örnekleri, Türk mimarlık tarihi açısından 
büyük önem taşımaktadır42.

Emir Avlusu

Kentin güneydoğusunda, surlara yaklaşık 100m. uzaklıktadır (Şek. I.8). Birbirine bitişik, dikdörtgen şekilli iki 
kısımdan oluşmaktadır. Bu alanda 2007 yılında başlatılan kazı çalışmalarından elde edilen ilk sonuçlara göre, 
mekânların hemen hemen tümü, doğudaki dikdörtgen alan içinde yer almaktadır. Batıdaki dikdörtgenin sadece 
güneydoğu ve kuzeydoğu uçlarında rastlanan yapı temelleri, 60-70 yıl öncesine tarihlenmektedir43. Alanın et-
rafı, yüksekliği 3 m.’yi aşan, kırma taşlarla inşa edilmiş duvarlarla çevrilidir. Çevre duvarları üzerinde mevcut 
tek açıklık, doğudaki dikdörtgenin kuzeybatı köşesine yerleştirilmiş olan, yaklaşık 2 m. genişliğindeki ana 
giriştir. Giriş açıklığından geçilerek 3m.35cm.X5m.05cm. boyutlarında bir alana girilmektedir. Yapının en çok 
değişikliğe uğramış kesimi burasıdır.

40  Daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2005 yılında da Ş. Çakmak tarafından Seymenlik Zaviyesi’ndeki çalışmalar için bkz. Ş. Çakmak, 
“Seymenlik Zaviyesi Kazısı”, [Ünal (2008)], 110-120. 2006 yılı çalışmaları için bkz. Ünal (2009), 92-100. 

41  Seymenlik Zaviyesi Hamamının tarihlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ş.Çakmak, “Beçin 2005 Kazısı” [Ünal (2008)], 
119-120.

42  Zaviyeler hakkında kısa bilgi için bkz. Ünal 2001, 197-200 ve Ş.Çakmak’ın Ünal 2005/1, 350-356 değerlendirmesine bakılabilir.
43  Beçin beldesinde yaşayan 1934 doğumlu İsmail Yivli, II. Dünya Savaşı’nın sürdüğü 1940’lı yılların ilk yarısı içinde, burada bir 

küçük askeri birliğin barındığını anımsamaktadır. F mekanının batısında yer alan G, H ve I mekanları ile B mekanının batısındaki 
yükselti üzerinde yer alan fırın (?) kalıntısı, o yıllarda inşa edilmiş olmalıdır. G mekanı içinde ele geçen porselen kahve fincanı da 
bu tarihi doğrulamaktadır.
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Şek. I.8: Emir Avlusu’nun planı.

İlk yapıdan kaldıkları tahmin edilen mekânlar, doğudaki dikdörtgenin batı kenarı boyunca sıralanmaktadır. 
Girişten (A) hemen sonra gelen alanın (B) üzeri, muhtemelen açıktı. Sonraki müdahaleler sırasında, kuzey ve 
doğu kenarları birer duvar ile kapatılarak, burada bir mekân oluşturulmuş, batıdaki avluya açılan girişi de örüle-
rek kapatılmıştır. Alanın zemininde mevcut engebelerin toprak dolgu ile tesviye edildiği, zeminin de, devşirme 
mimari parçalarla kaplandığı görülmektedir

Kuzeyden itibaren ikinci mekan (C), batıdaki avluya açılmaktaydı. Mekânın üzerinin ahşap bir çatı ile örtülü 
olduğu anlaşılmaktadır. Doğu duvarı üzerinde görülen geniş ve derin niş, bir ocaktır. Nişin önündeki seki ve 
burada rastlanan kül tabakası da bu fikri desteklemektedir. Bu izler mekanın (C) bir mutfak olarak kullanıldığı-
nı düşündürmektedir. Mekânın doğu duvarı üzerinde, ocak nişinin arkasına denk gelen kesimde, 25 cm.lik bir 
çıkıntı dikkati çekmektedir.

Avluya açılan ocaklı mekânın güneyinde, yan yana sıralanan üç mekan daha (D, E, F) ortaya çıkarılmıştır. 
Bu üç mekândan kuzeydeki ve güneydeki (D, F) aralarında yer alan mekana (E) açılmaktadır. Bu mekân, avluya 
açık bir eyvan konumundadır. Eyvanın iki yanındaki mekânların, eyvanla müşterek duvarları üzerinde, birer 
ocakları vardır. Zemin katları bir eyvana açılan iki mekândan oluşan üç birimli konut örneklerine, Muğla ve 
civarında sıkça rastlanmaktadır44.

Kuzey-güney yönünde sıralanan bu mekânların batısında, avlu güney duvarına bitişik üç adet mekanın (G, 
H, I) temellerine rastlanmıştır. Bu mekânlardan doğudaki ve batıdakinin (G ve I), avluya açılan birer girişleri 
vardır. Ortadaki mekana (H), doğudaki mekânın içinden geçilerek girilmektedir. İçlerindeki ocaklardan, bu 
mekânların da konut olarak kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Mekânların duvarları çarpıktır. İçlerinde bulunan ve 
60-70 yıl öncesine tarihlenebilen iki kahve fincanı, yakın zamanda inşa edildiklerini göstermektedir. Avlunun 

44  Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Ünal 2004/2, s. 139-145.
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kuzey kenarına bitişik tümsek üzerinde yer alan ve bir fırın kalıntısı olduğu sanılan kalıntı da, aynı dönemde 
inşa edilmiş olmalıdır.

Emir Avlusu’nda herhangi bir tarih kitabesine rastlanmamıştır. Tarihlemeye yardımcı olabilecek tek unsur, 
burada ele geçen ve Çin İmpaparatoru Huande dönemine (1426-1435) tarihlenen bir kase parçası ile tarihsel 
verilerdir. Bu veriler ışığında yapının XV. Yüzyılın ilk yarısı içine tarihlendirilmesi mümkün görünmektedir.

Orman Tekkesi45

Beçin kentinin güney surlarına 
150-200m., İç Kale’ye yaklaşık 
600 m., kentin güney ucundaki 
Karapaşa Medresesi’ne yaklaşık 
400 m. uzaklıktadır. 2000 yılında, 
bitişiğindeki tarla sahibinin tarla-
sını genişletmek amacıyla makileri 
kesmesi sonucu, yapının temel ka-
lıntılarına rastlanmıştır (Res. I.12) 
(Şek. I.9). 2001 ve 2002 yıllarında 
sürdürülen kazı ve temizlik çalış-
maları sonunda yapının temelleri 
tamamen ortaya çıkarılmış, 2003 
yılında da, konservasyonu tamam-
lanmıştır. Beylikler dönemi medre-
selerinin plan özelliklerini taşıyan 
yapı, yöre sakinleri tarafından Or-
man Tekkesi adıyla tanınmaktadır. 
Biz de aynı ismi korumayı uygun 
gördük.

Yapının güney cephesi ortasın-
da, bir giriş açıklığı yer almaktadır. 
Giriş eyvanı konumundaki ortada-
ki mekân ile iki yanındaki iki der-
shane hücresi, güney cephesinde 
çıkıntı oluşturmaktadır. Doğu ve 
batı kanatları üzerinde beşer kü-
çük hücre, kuzey kanadı üzerinde 
de, ortada bir eyvan ve iki yanında 
ikişer hücre yer almaktadır. Köşe-
lerdeki hücreler, diğer hücrelerden biraz daha büyüktür. Ana eyvan konumundaki kuzey eyvanı, güney kena-
rındaki giriş eyvanından daha küçüktür. Hücrelerin tümünde, yarım daire profilli birer ocak bulunmaktadır. 
Batı kanadındaki hücrelerin bir kısmında, dikdörtgen profilli birer niş vardır. 

Orman Tekkesi, Beylikler döneminde Anadolu’da inşa edilmiş medreselerin plan özelliklerini tekrarlamak-
la birlikte, giriş eyvanının yeri ve konumu yadırganmaktadır. Yapının Beçin kentine göre konumu ve ken-
tin gelişimi göz önüne alındığında, girişin, güney cephesi üzerinde değil, kuzey cephesi üzerinde yer alması 
beklenmektedir. Ana eyvanın iki yanına yerleştirilmiş birer dershane mekânına sahip plan şeması, Anadolu 
Selçukluları ve Beylikleri dönemi medreselerinin çoğunda görülmektedir. Bu kompozisyonda ana eyvan ve 
dershaneler, hemen daima, giriş eyvanının karşısındaki kenar üzerinde yer almaktadır. 

45  Orman Tekkesi’nde gerçekleştirilen kazı ve temizlik çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ünal 2004/2, s. 152-155.

Şek. I.9: Orman Tekkesi’nin planı.
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Res. I.12: Orman Tekkesi. Kuzeydoğudan görünüşü.

Bu örneklerde giriş eyvanı, ana eyvandan daima daha küçüktür. Oysa Orman Tekkesi’nde, güney kenarı üze-
rinde yer alan giriş eyvanı konumundaki eyvan, kuzey kenarı üzerinde yer alan ana eyvan konumundaki ey-
van’dan daha büyüktür. Bu nedenle, yapının ilk inşa edildiği dönemdeki girişinin bugün olduğu gibi güney 
kenarı ortasında değil, kuzey kenarı ortasında yer alması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu giriş, kuzey cephesi 
üzerinde meydana gelen bir hasar nedeniyle iptal edilmiş, ana eyvanın dip duvarı üzerine yeni bir giriş açılmış 
olmalıdır.

Yapının sık rastlanmayan özelliklerinden biri de, avlusunun revaksız oluşudur. Revaksız avluya sahip bir-
kaç medreseden üçü Beçin’dedir. Bilinen diğer örneklerin tümü XIV. yüzyılın ikinci yarısı içinde veya XV. 
yüzyılda inşa edilmişlerdir. Öğrenci hücrelerine ocak inşa edilmesi de, Beylikler dönemi ile birlikte yaygın-
laşmaktadır. Kazı sırasında ele geçen hurda sikkelerden ikisi Fatih Sultan Mehmet dönemine tarihlendirilebil-
mektedir. Böylece XV. yüzyıl ortalarında faal durumda olduğu anlaşılan yapı, büyük olasılıkla XIV. yüzyılın 
ikinci yarısı veya en geç XV. yüzyılın ilk çeyreği içinde inşa edilmiş olmalıdır46.

Karapaşa Medresesi

Kentin güneyinde, sur dışındadır. 1980’li yıllarda yapılan bir sondaj çalışması dışında, ayrıntılı bir incelemeye 
tabi tutulmamıştır (Res. 13). Üst örtüsünün tamamına yakını göçmüş, duvarlarının önemli bir kısmı yıkılmış 
durumdadır. Yapı hakkında ilk bilgileri veren A. Arel’in yayımladığı plan47 ile M. Sözen’in yayımladığı plan48 
hemen hemen aynıdır. Bugün taçkapısının yeri bile belli değildir. Bir büyük ana eyvan, ana eyvanın iki yanında 
birer dershane hücresi ve avlunun doğu ve batı kenarlarına yerleştirilmiş üçer öğrenci hücresi seçilmektedir. 
Bütün birimlerin, avluya dik, sivri kemerli beşik tonozlarla örtülü oldukları anlaşılmaktadır. İki dershane hüc-
resinin dışa açılan birer penceresi vardır. Ana eyvan, Yelli Medrese’nin ana eyvanı gibi, yapının geri kalan 
kesimine oranla çok büyük ve yüksektir. Bir revakın varlığına işaret edebilecek herhangi bir iz yoktur.

R. Duran’ın planı oldukça ayrıntılıdır49. Diğer iki planda ihmal edilmiş olan ocak ve nişler işaretlenmiştir. 
Hücrelerden her birinde birer ocak ve birer niş, dershane hücrelerinde de dörder niş bulunmaktadır. R.Duran, 
1989 yılında, bugün görülemeyen taçkapı yan kanatları temellerinin seçilebildiğini ifade etmektedir50.

46  Yapının mimari özellikleri ve tarihlendirilmesi ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Y. Demiralp, “Orman Tekkesi Kazısı”, (Ünal 
2005/1, s. 344-350).

47  Bkz. Arel 1968, s. 94, şek. 14. 
48  Bkz. Sözen 1970, s. 146, şek. 26.
49  Duran 1995, II, şek. 38.
50  Duran 1995, I, s. 208. 
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Res: I.13: Karapaşa Medresesi 

Medrese ile ilgilenen araştırmacıların üçü de farklı tarihler önermektedir. A. Arel Karapaşa adının, Ahmed 
Gazi’nin mezar taşında adına rastlanan, Menteşe Beyliği’nin kurucusu Kuri Bey’in adından galat olduğunu 
düşünmekte ve yapıyı XIII. yüzyıl sonlarına tarihlemektedir51. M. Sözen, İ. H. Uzunçarşılı’nın herhangi bir 
kaynak zikretmeden verdiği bilgiye dayanarak, medresenin İlyas Bey döneminde (1402-1420), inşa edilmiş 
olabileceğini söylemektedir52. R. Duran ise, bu iki tarihi de erken bulmakta ve XV. yüzyıl ortalarında bir tarih 
önermektedir53. Yapı, Beçin’in sur dışına taştığı XIV. yüzyıl sonlarından, XV. yüzyıl ortalarına kadar uzanan 
bir zaman dilimi içinde inşa edilmiş olmalıdır.

Menteşe Mezarlığı

Emir Avlusu’nun hemen doğusundan başlayıp, Yelli Külliyesi’ne kadar uzanan geniş mezarlık, bugün tamamen 
makilerin istilasına uğramış durumdadır (Şek. I.10). 2002 yılında kazısına başlanan mezarlıkta ele geçen mezar 
taşlarının en yenisi, XV. yüzyılın ilk yarısı içine tarihlenmektedir. Bu durum, sur dışındaki Kepez Mahallesi’nin, 
XV. yüzyıl ortalarından itibaren hızla terk edildiğini, arşiv kayıtlarından da anlaşılabildiği gibi kentin, XVI. 
yüzyıl başlarından itibaren İç Kale’ye sığacak kadar küçüldüğünü doğrulamaktadır. Bu tarihten itibaren, İç 
Kale girişinin güneyindeki düz alanın mezarlık olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Tarihi Beçin kentinin üzerine kurulduğu alanın jeolojik yapısı, gömü yapabilmek için bazı önlemlerin 
alınmasını zorunlu kılmıştır. Kentin üzerine yerleştiği plato, Ahmed Gazi Medresesi’nden itibaren, küçük 
engebelerle güneye doğru uzanmaktadır. Bu düzlük üzerindeki toprak kalınlığı, çoğu yerde bir metrenin 
altındadır. Bu ince toprak tabakasının hemen altında, ana kaya yer almaktadır. Arazi yapısının bu özelliği, gömü 
yapılabilecek alanları daraltmaktadır. İşte bu nedenle, mezarlık olarak kullanılan bu alanda, toprak kalınlığının 
elverişli olmadığı kesimlerde parseller oluşturulmuş ve içleri toprakla doldurularak gömü yapılabilecek hale 
getirilmiştir.

Menteşe Mezarlığı’nda ele geçen mezar taşları, XIV. yüzyılın ikinci yarısından, XV. yüzyılın ortalarına 
kadar uzanan bir zaman dilimi içine tarihlenmektedir. Çoğu mermer olan kitabeli mezar taşlarının önemli bir 
kısmı, palmet şeklinde tepeliklere sahiptir. Bazıları, kenarlarındaki gömme sütunçelerle, Beylikler Dönemi 
mezar taşlarının formunu tekrar etmektedir. Mezarlığın açılan bölümü içinde, bir mescit, bir toplantı odası, bir 
mutfak (?), bir yatakhane (?) ve bir de türbeden oluşan bir zaviye ortaya çıkarılmıştır. Zaviye terk edildikten 
sonra içine ve çevresine gömü yapılarak mezarlığa dahil edilmiştir.

51  Arel 1968, s. 95.
52  Sözen 1970, s. 145.
53  Duran 1995, s. 213.
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Şek. I.10: Menteşe Mezarlığı’nın vaziyet planı.

Yelli Külliyesi

Kepez Mevkii’nde, Karaahmet Boğazı’na hâkim bir noktada yer alan külliye, bir cami, bir medrese ve bir ha-
mamdan oluşmaktadır. Yapılar doğudan batıya medrese, cami, hamam şeklinde sıralanmaktadır.

1980’li yıllarda, çok harap durumda olan Yelli Medrese içinde bazı çalışmalar yapılmış, ancak bu çalışma-
ların sonucu yayımlanmamıştır. Daha önceleri A. Arel’in yayımladığı plan54, M.Sözen’in kısa bir süre sonra 
yayımladığı55 plana göre daha basittir. Yapının kazısı yapılıp içindeki molozlar boşaltılmadığı için, kesin bir 
planını çıkarmak mümkün değildir. Bu nedenle girişinin hangi cephe üzerinde yer aldığı kesin olarak sap-
tanamamaktadır. Girişi batı cephesine yerleştiren Arel’in çizimi daha mantıklı görünmektedir56. Zira, kuzey 

54  Arel 1968, s. 92, şek. 13.
55  Sözen 1970, s. 76, şek. 12.
56  Nitekim 2010 ve sonrasında Prof. Dr. Kadir Pektaş tarafından burada yapılan kazı çalışmaları sonucunda girşin batı cephesi üzerin-

de yer aldığı kesinleşmiştir.
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cephesi oldukça eğimli bir bayırın hemen kena-
rındadır. Kaldı ki, yaklaşık aynı konumdaki Yel-
li Cami’nin girişleri de kuzey cephesinde değil 
doğu ve batı cepheleri üzerindedir. Kuzey cephe-
sinde üç, güney cephesinde iki, doğu cephesinde 
dört, batı cephesinde de üç mekân seçilmektedir. 
Güney cephesinde yer alan ana eyvan, aşırı dere-
cede büyük ve yüksek tutulmuştur. 

Avlunun doğu ve batı kenarlarında revak 
için uygun yer bulunmakla birlikte, bir revakın 
varlığına işaret edebilecek herhangi bir iz göze 
çarpmamaktadır. Avlunun batı kenarının kuzey 
ucunda izleri halen görülebilen bir merdiven, 
hem A. Arel57 hem de M. Sözen58 tarafından, bir 
üst katın varlığının kanıtı olarak yorumlanmıştır. 
Ancak benzer merdivenlere sahip olan Ahmed 
Gazi Medresesi’nin bir üst katı yoktur.

Yapının inşa kitabesi ve tarihlemesine yar-
dımcı olabilecek bir özelliği yoktur. Cami ile bir-
likte inşa edildiğini düşündüğümüz medresenin 
de XIV. yüzyıl sonu veya XV. yüzyıl başlarında 
inşa edilmiş olduğunu kabul edebiliriz. 

Oldukça sağlam durumdaki Yelli Cami’nin 
A. Arel tarafından yayımlanan planı büyük öl-
çüde doğrudur59. (Res. I.14) (Şek. I.11). Beden 
duvarları moloz taşlarla, kubbesi tuğla ile inşa 
edilmiştir. Doğu cephesi üzerindeki taçkapıdan, 
doğrudan harime girilmektedir. Bir dizi silmeyle 
çerçevelenmiş olan taçkapının yan kanatları yok-
tur. Doğu cephesinde ayrıca, biri alt diğeri de üst 
sırada olmak üzere iki pencere yer almaktadır. 
Alt sıradaki pencere, diğer cephelerdeki pence-
relerde olduğu gibi, kesme taşlarla örülmüş sivri kemerli bir alınlığa sahiptir. Üst sıra penceresi ise, sivri 
kemerli bir açıklık şeklindedir. Güney cephesinde, mihrabın iki yanında, birer alt sıra penceresi, ve bir adet de 
üst sıra penceresi görülmektedir. İçte, kuzey cephesinde, üst sıra penceresinin bulunması gereken yerde, sağır 
bir kemer vardır. Batı cephesinde, güney cephesindeki pencere düzeni tekrarlanmıştır.

Son cemaat yerinin batı cephesi, geniş bir sivri kemerle dışa açılmaktadır. Düzgün kesme taşlarla örülmüş 
olan kemer, bir sıra tuğla ile vurgulanmıştır. İki birimli son cemaat yerinin üzeri, çapraz tonozlarla örtülüdür. 
Tuğla ile örülmüş çapraz tonozlardan batıdakinin önemli bir kesimi, son yıllarda göçmüştür. Çapraz tonoz-
larla örtülü iki birimi, kesme taşlarla örülmüş bir kemer ayırmaktadır. Son cemaat yerinin sadece batı kenarı 
tamamen dışa açıktır. Kuzey kenarı üzerinde iki büyücek delik mevcuttur. Bu açıklıklar (?) bir tahribat sonucu 
oluşmuş olabilecekleri gibi, pervazları tahrip olmuş birer pencereye de işaret ediyor olabilirler. Doğu kenarı 
üzerindeki tek açıklığın bir pencereye ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Biri harim kuzey cephesinin doğu ucunda, diğeri de caminin doğu cephesinin ortalarında yer alan iki ka-
pıdan harime girilmektedir. Harim duvarlarının iç yüzeyleri tamamen sıvalıdır. Kubbe geçiş bölgesinin alt 
hizası, bir dizi silme ile vurgulanmıştır. Geçişi üçgen bir kuşakla sağlanan tuğla harim kubbesi, kısmen göçmüş 
durumdadır ve kalan kısımlarında da derin çatlaklar görülmektedir. 

57  Arel 1968, s. 94.
58  Sözen 1970, s. 77 vd.
59  Bkz. Arel (1968), s. 89, şek. 11.

Şek. I.11: Yelli Cami’nin planı.
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Res. I.14: Yelli Cami. Güneydoğudan görünüşü. 

Kubbe ortasındaki daire şekilli geniş açıklık, bir fenerin varlığını düşündürmektedir. Kubbe içine, örtünün 
yükünü hafifletmek ve akustiğe yardımcı olmak amacıyla pişmiş toprak testiler yerleştirilmiştir. Mihrap bugün 
dikdörtgen bir niş şeklindedir. Kaplaması tahrip olduğundan, ilk şekli hakkında fikir edinilememektedir. Mih-
rap çerçevesinin üst kenarındaki yatay oyuk, bugün yok olmuş ahşap bir atkının varlığını düşündürmektedir.

Bugün camide herhangi bir süsleme yoktur. Yapının mimari yönden en ilginç yanı, iki birimli son cemaat 
yeridir. Bilindiği gibi camilerde son cemaat yerleri genellikle, 1, 3, 5 gibi tek sayıda birimlerden oluşur. An-
cak, Konya Beşarebey Mescidi (1213)60, Alanya Akşebe Sultan Mescidi (1230)61, Maraş İklime Hatun Mescidi 
(1480)62, gibi 2 birimli son cemaat yerine sahip örneklere, Selçuklu döneminden itibaren rastlanmaktadır. 
Edirne’deki, Şehabettin Paşa Camii (1436-37)63,
Şah Melek Camii (1441-42)64, Selçuk Hatun Camii (1455-56)65, gibi iki birimli bir son cemaat yerine sahip 
tek kubbeli cami örneklerinden hemen hepsinin XV. yüzyıla tarihlenmeleri, bu plan tipinin bu dönemde rağbet 
gördüğünün kanıtıdır.

60  Plan için bkz. Katoğlu (1967), s. 90, plan 1.
61  Plan için bkz. Aslanapa 1972, s. 69, plan 66b.
62  Plan için bkz. Aslanapa 1972, s. 237, plan 109a.
63  Plan için bkz. Bayrakal 2001, s. 32, şek. 4.
64  Plan için bkz. Bayrakal 2001, s. 10, şek. 2.
65  Plan için bkz. Bayrakal 2001, s. 47, şek. 14.
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Şek. I.12: Yelli Hamam’ın planı. 

Res. I.15: Yelli Hamam. Soyunmalık mekânı.
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Yelli Cami’nin inşa kitabesi yoktur. Tarihlemeye yardımcı olabilecek herhangi bir süslemesi de bulunma-
maktadır. Doğu cephesi üzerinde yer alan taçkapısının silmeleri, Osmanlı yapılarındaki taçkapılarda XV. yüz-
yıl başlarında rastlanan bir profile sahiptir66. Kaldı ki Kepez Mahallesi’nin sur dışında yer aldığı, ve Beçin’in 
XIV. yüzyıl sonlarında sur dışına taştığı; 2 birimli son cemaat yerine sahip cami örneklerinin XV. yüzyılda 
rağbet gördüğü de göz önüne alındığında, Yelli Camii’nin de XIV. yüzyıl sonlarında veya XV. yüzyıl başlarında 
inşa edildiğini kabul etmek mümkün görünmektedir.

Yelli Hamam, caminin 150 m. kadar batısında yer almaktadır. 1980’li yıllarda, içindeki molozlar kısmen 
temizlenmiştir (Res. I.15) (Şek. I.12). Kazısı 2007 yılında tamamlanan hamam, doğu-batı yönünde uzanmakta-
dır. Kırma taşlarla inşa edilmiş duvarlarının önemli bir kesimi ayaktadır. Ancak üst örtüsünün tamamına yakını 
göçmüş durumdadır. Bütün mekânların ne tür bir üst örtüye sahip oldukları kesin olarak anlaşılabilmektedir.

Kuzeye doğru oldukça eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiş olan hamamın mekânlarının, arazi yapısına 
uydurulduğu görülmektedir. Batı cephesi üzerinde yer alan soyunmalığın ahşap bir üst örtüye sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Oldukça küçük boyutlu ılıklığa açılan tuvaletin planı, kuzeyindeki halvet hücresi nedeniyle 
çarpıktır. Ilıklıktan, halvet hücrelerinden biri içinden geçilerek sıcaklığa girilmektedir.

Hamam kabaca, “dört eyvanlı, köşe halvetli hamamlar”ın plan şemasını tekrarlamaktadır67. Ancak, arazi 
yapısı izin vermediği için güney eyvanı bir çökertmeye, kuzey eyvanı da bir nişe dönüşmüştür. Güneydoğu 
köşesinde yer alması gereken iki hücre, tam olarak bilinemeyen bir nedenle tahrip olmuş ve yeniden inşa 
edilmemişlerdir. Bu hücrelerin sıcaklığa açılan kapılarının, örülerek iptal edildiği görülmektedir. Sıcaklığın 
orta birimi bir kubbeyle, doğu ve batı kenarları üzerinde yer alan iki eyvan ise, birer yarım manastır tonozuyla 
örtülüdür. Kuzeydoğu köşesindeki halvet hücresi ile farklı genişlikte iki bölümden oluşan su deposunun batı 
bölümü de birer manastır tonozuyla örtülüdür. Doğu cephesine bitişik, bugün sadece temelleri seçilen iki 
mekân, muhtemelen sonradan inşa edilmiş ilave su depoları olmalıdır.

Genel hatlarıyla “dört eyvanlı, köşe halvetli hamamlar” grubuna dahil edebileceğimiz Yelli Hamam’da 
sıcaklığa, halvet hücrelerinden biri içinden geçilerek girilmektedir. Böyle bir uygulamaya Mardin Sitti Rad-
viye Hamamı (XII. yüzyıl son çeyreği)68 gibi Selçuklu dönemi örneklerinde ve İstanbul Koca Mustafa Paşa 
Hamamı (XV. yüzyıl sonları)69, Edirnekapı Mihrimah Hamamı (XVI. yüzyıl)70 gibi Osmanlı dönemi örnekle-
rinde rastlanmaktadır. Hamamın da, külliyenin diğer birimleri gibi XV. yüzyılın ilk çeyreği içinde inşa edilmiş 
olduğu düşünülmektedir.

66  Taçkapının profili, Edirne Şihabüddin Paşa Camii (1436-37) taçkapısındaki silmeleri anımsatmaktadır. Bkz. Çakmak 2001, s. 226 
Profil 35; s. 308 Res. 55.

67  Hamam tipolojisi için bkz. S. Eyice, “İznik’de Büyük Hamam ve Osmanlı devri hamamları hakkında bir deneme”, Tarih Dergisi,  
c. XI, 15, İstanbul 1960, s. 99-120. 

68  Plan ve bilgi için bkz. Önge 1995, s. 121-130.
69  Plan ve bilgi için bkz. Önge 1995, s. 74-76. 
70  Plan ve bilgi için bkz. Glück 1921, s. 71-74.
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Ay d o ğ a n  D e m i r

Beçin tarihi bilinmeyenlerle doludur. Beçin ve Menteşe tarihini aydınlatacak Beylik arşivi yok olmuştur. 
Menteşe Beyliği dönemi vakıflarını koruyan ve ana hatlarıyla vakfiyelerini Tapu Tahrir Defterlerine geçiren 
Osmanlı arşivi, ticaret ve siyasete ilişkin belge ve bilgileri muhafaza eden Venedik arşivi, ilişkileri çerçevesinde 
bilgi aktaran Bizans kaynakları, sayıları az da olsa bu döneme tanık olan İbn Batuta, Eflâkî, Umarî ve Enverî’nin 
verdiği bilgiler, bunlara ek mezar taşlarının dahil olduğu kitabeler ve sikkeler Menteşe ve Beçin tarihini yer 
yer aydınlatmaktadır.

   

I.3.1 Beçin Adı

Beçin adı, şimdiki bilgilerimize göre ilk defa İbn Batuta Seyahatnamesi’nde برجين (Barcîn/Barçın/Bercîn) 
imlâsıyla karşımıza çıktı71. Aynı yazılıma, Balat’ta bir mezar taşında72 ve Menteşe oğullarından Mahmud 
Bey’e bir av kitabını Türkçeye çeviren Mahmud el Barcînî (Barçın/Bercin)’nin künyesinde rastlanılır.73 Wittek, 
Bercin’in halk dilinde yumuşatılarak Peçin’e dönüştüğünü, bunun da kaynağının modern Rumcası Perzona  
olup Venedik kaynaklarında Pezona olarak anılan eski bir yer adı olduğunu ileri sürmüştür.74 Aşağıda gözden 
geçireceğimiz bilgi ve belgeler ışığında bu görüşe katılmamız mümkün değildir.

Bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti sınırları içinde kalan aşağı Siriderya’daki Oğuz şehirleri arasında, XII. 
yüzyılın ortalarından itibaren adından sıkça bahsedilenlerden biri de Barçınlı kenttir.75 Bu kentin Oğuzlar 
arasında beylik yapmış Salur boyundan Barçın Hatun76 tarafından kurulduğu kabul edilmektedir. Alâeddin 
Tekiş (1172-1200)’in Harezmşahlar Devleti sınırları içine dahil ettiği Barçınlı, bu devletin önemli şehirleri 
arasında yer aldı. Kent, 1220 yılında Moğollara teslim oldu. Moğolların Barçınlı’ya gelmeden önce yakınında 
bulunan Suğnak kentinde katliam yapmaları her yerde olduğu gibi halkın bir kısmının Barçınlı’dan kaçmasına 
sebep olmalıdır. Katliamların sürmesi üzerine Siriderya boylarındaki Türkmenlerle, Maveraünnehirdeki 
kentliler, dalgalar halinde Horasan’a gelerek yeni yurtlar aradılar. Kendileri için en güvenli yeri Anadolu’da 
gören Türkmenler ve Harezmliler tekrar yollara düştüler. Anadolu Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubad (1220-
1237), göçebe toplulukları uç boylarına yönlendirdi.

Harezmşahlar Devleti’ni yıkan Moğolların önünden kaçan Celâleddin Harezmşah (1220–1231), Batı İran, 
Kafkaslar ve Doğu Anadolu’da tutunarak devletini bir süre daha ayakta tuttu. 

*  Bu araştırma, büyük çapta arşiv çalışmalarının ürünüdür. Bana yardımlarını esirgemeyen İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 
Ankara Tapu Kadastro Arşivi ve Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkada-
şım, dostum Zeki Arıkan metnin tamamını okudu. Yaptığı eleştiriler ve sağladığı bibliyografik malzemelerle işimi kolaylaştırdı; 
Fransızca’dan yaptığı çevirilerle önemli katkılarda bulundu. Sevgili arkadaşlarım, dostlarım Rahmi H. Ünal ve Salih Özbaran, 
ne zaman kapılarını çalsam yardımcı oldular. Mustafa Öner, Barçın/Beçin ilişkisini araştırırken beni sabırla dinledi ve aydınlatıcı 
bilgiler verdi. Cahit Telci, elinde bulunan arşiv malzemesinden yararlanmamı sağladı. Cüneyt Kanat, yoğun akademik ve yönetim 
işleri arasında Kalkaşandi’nin verdiği bilgileri Arapça’dan Türkçe’ye çevirdi. Sevgili eşim Satiye Demir, İngilizce metinlerin çev-
rilmesinde ve bilgisayar yazımlarında hep yanımda oldu. Oğlumun eşi sevgili kızım Sevda Demir, Almanca çevirilerin kontrollerini 
büyük bir özen ve özveriyle yaptı. Hepsine sonsuz teşekkürler.

71  İbn Battuta 1854, s. 280.
72  Wittek 1935, s. 14.
73  Wittek 1944, s. 91.
74  Wittek 1944, s. 126, not 422.
75  Barthold 1981, s. 229; Kafesoğlu 1956, s. 92 vd. 95; Sümer 1972, s. 40 vd.
76  Bahadır Han, tarihsiz, eski yazı metin, s. 79, yeni yazı metin, s. 97; Sümer 1972, s. 40 vd.



I. Arkeoloji, Tarih ve Ekonomi Tarihi38

O’nun Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı düşmanca bir tavır sergilemesi, iki devleti 10 Ağustos 1230 
tarihinde Erzincan yakınlarında Yassıçimen ovasında kıyasıya bir savaşa sürükledi. Savaşı yitiren Harezmliler, 
Celâleddin’in öldürülmesinden sonra bir daha toparlanamadılar. Alâeddin Keykubat bunlardan bir kısmını 
devlet hizmetine alarak muhtelif bölgelere yerleştirdi. Alâeddin Keykubad’dan sonra önemli bir Harezm 
topluluğunun Anadolu’dan ayrılarak 1246’ya kadar Elcezire ve Suriye’de bir takım olaylara karıştıklarını, ağır 
zayiat vererek tarihi önemlerini yitirdiklerini biliyoruz. Bağımsız hareket etme güçlerini yitiren Harezmlilerin 
önemli bir bölümü Eyyûbî hükümdarı Melik Salih tarafından devlet hizmetine alındılar. Mısır’a yerleşen 
Harezmliler, Kıpçaklar ve Oğuzlarla işbirliği yaparak Eyyûbîlerin yıkılıp Memlûk Devleti’nin kurulmasını 
sağladılar.77 Anadolu’da kalan aşiretler ise Horzum adı altında değişik yörelerde yaşamlarını sürdürmeye 
devam ettiler. Fuad Köprülü (1949), Urfa ve Malatya dışında, Manisa’da Horzum adını taşıyan 8 köy tespit 
etmiştir.78 İçişleri Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre 1981 yılında İzmir, Sinop ve Urfa’da birer tane, 
Manisa’da dört tane Horzum adını taşıyan köy bulunuyordu.79 Bunlardan önemlisi, Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nde bulunan 1517 yılına ait 61 numaralı tahrir defterine kayıtlı dokuzu Beçin’e, biri Muğla’ya bağlı 
10 Horzum aşireti bulunmaktadır80. Beçin’e kayıtlı aşiretlerden İzmir, Ayasuluk ve Çeşme’de yaşayanlar da 
vardı. İzlerini köy adlarında ve arşiv belgelerinde bulduğumuz Horzumlular (Harezmliler), XIII. yüzyılın 
ikinci yarısında eldaşları Türkmenlere yardımcı olarak Menteşe ve Saruhan Beyliklerinin kurulmasına katkıda 
bulunmuş olabilirler.81 Beçin şehrinin kurucusu Menteşe Ulu Beyi Orhan’ın çevresinde bulunan saygın bilim 
adamlarından biri de Fakih Harezmî’dir. Fakih Harezmî, yüzyıl önce Harezmşahlar Devleti’nin Moğollar 
tarafından yıkıldığı sıralarda yapılan katliamların, yaşanan göçlerin acı hatıralarını kuşaktan kuşağa aktaran 
bir temsilcisi olmalıdır.Yine İbn Batuta’nın Milas’ta tanıştığı uzun ömürlü Baba Şüşteri,82 Horasan üzerinden 
Anadolu’ya gelenlerdendi.83 Evliya Çelebi, Şeyh diye nitelendirdiği Şüşteri’nin Milas’ta bulunan mezarının 
bir ziyaret yeri olduğunu yazmaktadır.84 Bunlar, Siriderya boylarındaki Harezm ve Türkmen geleneklerini, 
inançlarını, Barçın gibi yer adlarını Batı Anadolu’ya, Menteşe’ye taşıyanların manevi önderleridir. 

İbn Batuta’nın kaydettiği Barcîn (Barçın/Berçin), Anadolu’da tek örnek değildir. XVI. ve onu izleyen 
yüzyıllara ait belgelerde yer alan Hüdavendigâr (Bursa) sancağı Yenişehir kazasında Barçınlu köyü,85 Sultanönü 
(Eskişehir) sancağında Barçınlu mezrası,86 Karahisarısahip (Afyon) sancağında Barçınlu kazası,87 Sivas’ın 
Hafik kazasında Barçın köyü,88 İçel (Mersin) sancağında Barçın yaylağı,89 şimdilik verebildiğimiz örneklerdir. 
Bunlardan Afyon’da bulunan Barçınlı, İbn Bibi’de Cimri olayları (1277–1279) sırasında anılmıştır. Anadolu 
Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykâvus’un (1246 -1254;1257-1262) oğlu olduğu iddiasıyla taht davasına 
kalkışan Siyavüş’a (Cimri: 1277-1279) karşı ordusunu toplayan III. Gıyaseddin Keyhüsrev (1266-1284), 
Seyitgazi-Bolvadin arasında Barçınlı’dan geçmiştir.90 Osmanlı belgelerinden çok iyi bildiğimiz Barçınlı’nın 
bir on üçüncü yüzyıl kaynağında 1279 olayları içinde anılması heyecan vericidir. Beçin dâhil bu örneklerin 
ortaya koyduğu gerçek, hepsinin aşağı Siriderya’daki önemli bir Harezm kenti olan Barçın’ın adını benimsemiş 
olduklarıdır. Zeki Velidî Togan, hiç tereddüt etmeden, Beçin’in adını aşağı Siriderya’daki Barçın’dan aldığını 
ileri sürmüştür.91 Eğer P. Wittek’in görüşü doğru olsaydı, yukarıdaki yerleşim alanlarında da Perzona/Pezona 
mevkileri aranması ve bulunması gerekirdi.

77  Tekindağ 1961, s. 26. 
78  Köprülü 1949, s. 292.
79  İçişleri Bakanlığı 1982, s. 282. 
80  BOA. TD. 61, s. 40-49.  
81  Saruhan–Harezm ilişkisi için bkz. Emecen 1989, s. 17-18, dipnot 20: “(Saruhan Bey…, Harizmşahlara mensup emirlerden birinin  

torunu olması kuvvetle muhtemeldir.).” Karşılaştırınız: Emecen 2006, s. 20 vd. 34. 167.
82  İbn Battuta 1854, s. 279. 
83  Çağatay 1974, s. 41. 
84  Evliya Çelebi 1935, s. 210. 
85  BOA. TD. 166, s. 48 vd.
86  BOA. TD. 438, s. 229.
87  BOA. TD. 438, s. 200.
88  BOA. DH. İD. 92/1, Gömlek no. 59.
89  BOA. DH. MKT. 7, Gömlek no. 45.
90  İbn Bibi 1996, s. 236. Ayrıca bkz. Turan 1984, s. 569.
91  Togan 1946, s. 373.
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Siriderya boylarından Bursa’ya kadar değişmeden günümüze gelen Barçın adı, nasıl oldu da Beçin de 
farklı bir değişime uğradı? Bu değişimin ilk belgesi, Wittek’in Beçin’de gördüğü ve kısmen yayınladığı 
1391 tarihli bir mezar taşında bulunmaktadır.92 Barcin/Barçın/Bercin, bu kitabe de Bicin okunacak şekilde 
yazılmıştır. Wittek, Bicin yanında kelimenin Baycin? de okunabileceğini ileri sürmüştür. Bicin/Piçin imlâsına 
Osmanlı arşiv belgelerinde de rastlamak mümkündür.93 Türkçedeki (i/e) değişimi kelimeyi Beçin/Peçin haline 
getirmiştir. Burada önemli bir konu (r) harfinin nasıl düştüğüdür. Wittek bu konuyu yukarıda değindiğimiz 
gibi halk dilinde kelimenin yumuşatılmasıyla açıklamıştır. Bu görüşe, Anadolu’nun batısında Ege bölgesi halk 
ağızlarında yöresel bir özellik olarak (r) harfinin yutularak söylenmemesini eklemek gerekmektedir. XVI. 
yüzyıl belgelerinde görülen Biçin/Piçin/Beçin/Peçin imlâsı giderek Beçin’de karar kılmış ve günümüzde de bu 
son şekliyle yazılır ve konuşulur olmuştur.94

1414 yılında Beçin’de İlyas Bey’in sarayında Venediklilerle imzalanmış ticaret antlaşmasının Lâtince 
metninde kentin adı Pezona (in la citade Pezona) olarak yazılmıştır.95 İbrahim Bey’i: İbraipegi,96 Ahmed 
Gazi Bey’i: Achumati Cassibegi,97 Mehmed Bey’i: Maghamepei98 yazan Venedikli kâtiplerin, Beçin’i Pezona 
yapmalarına şaşırmamak lâzımdır. 

I.3.2 Beçin Tarihi

Milas ovasına hâkim bir platoda inşa edilen Beçin kalesi içinde ve eteklerinde yaşamın nasıl başladığı, hangi 
evrelerden geçtiği konuları, tarih öncesi ve ilkçağa yönelik sistematik kazılar yapılmadığı için sorunludur. 
Yüzey araştırmaları,99 Aşkıdil Akarca’nın özverili fakat sınırlı çalışmaları,100 yol ve bina yapımları sırasında 
ortaya çıkan oda mezarları, burada arkaik dönemde bir iskânın olduğunu ortaya koydu. 2007 yılı Nisan ayında 
Beçin kalesine bayrak direği dikmek için Milas müzesi denetiminde yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkan 
küp mezar buluntusu, Beçin tarihini tunç çağına kadar gerilere götürmüştür. Beçin kalesi duvarları altında 
kalan anıtsal bir Zeus tapınağı ile antik sur kalıntılarını bugün de görmek mümkündür. Roma ve Bizans 
yerleşimlerinin yetersiz bulgularını, yazılı kaynaklar desteklemediği için Beçin sırlarla dolu bir belde olma 
özelliğini korumaya devam etmektedir. Beçin, 5 km. mesafedeki görkemli antik Milas kenti yanında gölgede 
kalmış bir köy, Zeus tapınağı sayesinde zamanla kutsal bir merkez, konumundan dolayı bir savunma üssü 
olarak kullanılmış olmalıdır. Sonuç olarak, Beçin XIV. yüzyıla kadar her hangi bir tarihi kaynakta, kitabelerde 
anılmamış, adı bile bilinmeyen bir yerdir.

XIII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu Selçuklu Devleti (1075-1317), İlhanlı Devleti (1256-1336)’nin 
vasalı haline geldi. Anadolu’da Moğol baskısından bunalanlar kurtuluşu sınır boylarında arıyorlardı. Bizans 
savunmasının zayıflığından yararlanan Türkmen beyleri XIII. yüzyılın sonlarına gelindiğinde aşağı yukarı Ege 
bölgesini ele geçirmişlerdi. Kuzeyden güneye doğru Karasi, Saruhan, Aydın ve Menteşe Beylikleri, egemen 
oldukları bölgeleri mamur bir hale getirdiler.

Bir Selçuklu deniz kuvvetleri komutanı olduğu kabul edilen Menteşe Bey,101 Karya’yı işgale çalışan 

92  Wittek 1944, s. 151.
93  BOA. TD. 337; BOA. TD. 61; TK. KKA. TTD, 110.
94  Beçin’in kaynağı olan Barçın’ın sözlük anlamı, (Divan 1986, s. 69, Kutadgu Bilig 1979, s. 59 ve İbnü Mühennâ 1934, s. 16): diba, 

ipekli kumaştır. Barcın, ipek anlamında Muhammed bin Hamza (Molla Fenarî?) tarafından yapılan satır arası Kur’an çevirisinde 
de kullanılmıştır. Bkz. Topaloğlu 1978, s. 62.

95  Zachariadou 1983, s. 239.
96  Zachariadou 1983, s. 217. 
97  Zachariadou 1983, s. 219-224.
98  Zachariadou 1983, s. 225. 
99  Bean l987, s. 49-51.
100  Akarca 1971, s. 7 vd.
101  Menteşe hanedanının soy kütüğü problemlidir. Yeni bir kaynak bulunmadıkça sorunun çözümü zordur. Şikâri Tarihi’nde adı geçen, 

Anadolu Selçuklu Sultanı III. Alâeddin Keykubad devri emirlerinden Bahadır Bey ve oğlu Menteşe Bey’in (bkz. Şikâri 1946, s. 10 
vd.) Menteşe Oğullarının atası olabileceği konusunda bkz. Ahmed Tevhid 1911, s. 761. Wittek, Şikâri’de verilen bilgileri bir tenkit 
süzgecinden geçirdikten sonra, bu kaynağın bir tarafa bırakılmasını önermiştir. bkz. Wittek 1944, s. 48-52. Ayrıca bkz. Uzunçarşılı 
1984/2, s. 70-83; Uykucu 1968, s. 77 vd; Wittek 1944, s. 52-54. 177.
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Türkmenlere ve onların yandaşlarına (Harezmliler gibi) denizden destek vererek adıyla anılan bir beylik kurdu.102 
Oğlu Mesud Bey (1282-1319?), egemenliğini pekiştirebilmek için yerli denizcilerden de yararlanarak kurduğu 
donanma ile denizlere açıldı ve Rodos adasını ele geçirmek için savaş verdi. Mesud Bey’in savaşçı kimliği 
yanında Mevleviliğe ilgi duyduğu, Mevleviliği benimsediği bilinmektedir. Mesud Bey, ülkesine (Milas?) 
gelen Mevlâna Celâledin-i Rumî’nin torunu Ulu Arif Çelebi’yi sarayında ağırlamış ve onun düzenlediği sema 
töreninde bulunmuştur. Bu ziyaret sırasında geleceğin hükümdarı Orhan Bey de Ulu Arif Çelebi’ye mürit 
oldu. Çelebi, Menteşe ülkesinden 5 köle ve cariye, 10 güzel at, 10 top erguvanî ince kumaş, 20 top satrançlı 
(kareli) yünlü kumaş, hesapsız akçe ve külçe gümüş verilerek yolcu edilmiştir.103 Ulu beylerden Ahmed Gazi 
de Mevlevilik tarikatını benimsemiş olmalı ki, Balat’ta yılda 1100 akçe vakıf geliri olan bir Mevlevihane inşa 
ettirmiştir.104 Seymenlikteki zaviye haziresinde bulduğumuz bir mezar taşı da Beçin’deki Mevlevilik etkilerini 
yansıtmaktadır.105 

Orhan Bey (1319-1344), Rodos’u fethetmek için giriştiği seferde mağlûp oldu. Onun Rodoslularla 
yaptığı savaşlar Memlûk Devleti’ni etkilemiş olmalı ki, Kalkaşandi’nin verdiği bilgiye göre, kendisine saygı 
içeren bir hitapla mektup yazılmıştır.106 Orhan Bey’in St. Jean şövalyelerinin karşı bir saldırısından endişe 
ederek savunması daha kolay ve Bodrum-Milas yoluna hâkim bir platoda Beçin’i inşa etmeye başladığı 
düşünülmektedir.107

Bu dönemle ilgili iki önemli kaynağa sahibiz. Biri Umarî (ölm.1349) diğeri 1333’te Menteşe’yi ziyaret etmiş 
İbn Batuta’dır. Umarî, Mesalikü’l-ebsar adlı eserinin Anadolu bölümünü Şeyh Haydar Uryanî ve Cenevizli 
mühtedi Balaban’ın verdiği bilgilerle yazmıştır. Balaban’ın anlattıklarına göre “Orhan Bey’in 50 şehir, 200 
kale ve küçük hisarı, 100.000 askeri vardı. Bunların kılıçlarının kınına girdiği görülmezdi. Düşmanlarıyla 
karada ve denizde devamlı savaş halindedir. Gece ve gündüz at ve gemi sırtından inmeyip başı yastık 
görmez.”108 Balaban’ın verdiği rakamlar abartılı, Orhan Bey’in savaşçı kimliği doğru olmalıdır. Balaban’ın 
anlattıkları arasında yer alan Orhan Bey’in merkezinin Fuke/Foke (Finike) olduğu yolundaki bilgiler, Wittek 
tarafından düzeltilmiştir. Wittek’e göre aslında Fuke ile anlatılmak istenen yer Muğla’dır ve Orhan Bey, St. 
Jean şövalyelerinden çekindiği için bir süreliğine de olsa buraya gelmiş olmalıdır.109 Umarî ve Kalkaşandî’nin 
Fuke’yi (Finike) Orhan Bey’in ülkesi olarak göstermeleri, bu kentin de zamanla Balat’la beraber donanma 
üssü olarak kullanılmasından kaynaklanmış olabilir.

İbn Batuta, 1333 baharında Orhan Bey’le görüşmüş Milas ve Beçin hakkında kıymetli bilgiler vermiştir.” 
Bu Menteşe oğlu saygın Sultan Şücaeddin Orhan Bey olup, yüzü ve hayatı güzel, mükemmel bir hükümdardır. 
Genellikle fakih ve bilginlere büyük bir değer verir onları sarayında ağırlardı Bu hükümdar bize iyilikler 
gösterdi. Binek hayvanları verdi ve ihtiyaçlarımızı giderdi. Oturduğu yer, Milas yakınında, iki mil uzaklıkta 
Barcîn şehridir. Burası yeni ve bir tepe üzerindedir. Orada güzel binalar ve camiler vardır. Sultan orada bir 
Cuma camiinin temelini attırmış olup yapılması henüz bitmemişti. Biz O’na bu şehirde rastladık. Orada Ahi 
Ali’nin zaviyesine indik.”110 Menteşe’de111 ve Beçin’de bir esnaf ve toplumsal dayanışma örgütü olan ahiliğin 
önemli roller oynadığı anlaşılıyor.1517 yılında Beçin’de Beylik döneminden kalma bir mahalle ve bir zaviye 
Ahi Hüseyin adını taşıyordu.112 1346 tarihli Ahi Pehlivan’ın mezar taşı ile 1363 tarihli Ahi Yadigâr Baba’nın 
mezar taşı,113 İbn Batuta’nın Ahi Ali ile ilgili verdiği bilgiler, Ahi Hüseyin adını taşıyan mahalle ve zaviye, 

102  Wittek 1944, s. 29 vd.
103  Eflâki 1966, s. 258 vd.
104  BOA. TD. 166, s. 512 vd.
105  Demir 2005/2, s. 156 vd. 
106  Kalkaşandî, s. 17; Kanat 2005, s. 168. 
107  Mete 2004, s. 86.
108  Yücel 1980, s. 200.
109  Wittek 1944, s. 66. Wittek, Muğla imlâsının bozularak Fuke yazıldığını ileri sürmüştür. Bu konu son derece karmaşıktır. Mesalikü’l 

ebsar çevirisinde Fuke/ Foke/Föke, Foça yazılmış ve Tevaza (Tavas)’nın kuzeyinde gösterilmiştir. Merçil, Foke (Finike)’yi Orhan 
Bey’in merkezi kabul etmiştir. Bkz. Merçil 2004, s. 152. Coğrafî yapıya aykırı bilgiler için bkz. Yücel 1980, s. 200.

110  İbn Batuta 1971, s. 19 vd.
111  Erdoğru 2000/1, s. 48 vd.
112  BOA. TD. 61, s. 159 vd.
113  Demir 2005/2, s. 153 vd.
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Beçin’in kurulduğu günlerden başlayarak kentte güçlü bir ahi örgütlenmesinin göstergesi olmalıdır.114

Menteşe Beyliği’nin ve Beçin kentinin gelişmesinde Venediklilerle yapılan ticaretin önemli bir rol 
oynadığını düşünüyorum. Levant ticaretine büyük önem veren Venediklilerle Orhan Bey arasında 13 Nisan 
1331 tarihinde bir ticaret antlaşması imza edildi. Bu antlaşma, her iki taraf tüccarlarına, belirlenmiş gümrük 
vergilerini ödeme koşuluyla serbest ticaret yapma hakkı ve güvenli bir ortam sağlıyordu. Bu ticaretin değişim 
aracı olan Bizans, Venedik ve Napoli paralarının arasına Orhan Bey adına Latince basılmış gigliato taklidi 
gümüş paralar da katıldı.

Orhan Bey’den sonra oğlu İbrahim Bey (1344-1360?) ve onun oğlu Musa Bey (1360-ölm.1375’ten önce), 
Beçin’i ellerinde tuttular. Musa Bey’in 1360 yılında kardeşleriyle savaştığı, onlara Ulu Beyliğini kabul ettirdiği 
anlaşılıyor.115 Musa Bey’in ulu beyliği zamanında Doğu Akdeniz (Levant) bir dizi savaşlara sahne oldu. Büyük 
Haçlı Seferleri’nden sonra da Papalık, Memlûklere ve Batı Anadolu’nun denizci Türk beyliklerine karşı kutsal 
birlikler (Sancta Unio) oluşturmaya çalıştı.116 Bu ittifakların zamanla Anadolu Beyliklerine zarar verdiği 
bilinmektedir. Ancak ticarî çıkarları ağır basan Venedik ve Ceneviz gibi devletler, zaman zaman kutsal ittifakın 
dışında kalıp ikili anlaşmalalarla ticaretlerini sürdürmeye çalıştılar. Papalığın davetine uyarak 1365 yılında 
İskenderiye’ye saldıran Kıbrıs kuvvetleri şehre büyük zarar verdiler.117 Bu saldırı üzerine Memlûk Sultanlığı 
da karşı atağa geçerek, başta Batı Anadolu Beylikleri olmak üzere, Karaman Oğullarıyla işbirliği yapmaya 
çalıştı. Memlûk kaynakları, bu konuda Hamid, Menteşe, Aydın, Saruhan ve Karaman beylerine mektuplar 
gönderildiğini yazar.118 Anadolu beyleri tarafından bu istek üzerine sefere çıkarılan donanmanın yenilgiye 
uğradığı bilinmektedir.119 Beçin, Milas ve Balat hakimi, Menteşe ulu beyi Musa’nın davet edildiği bu ittifaka 
katılmadığı tahmin edilmektedir.120

1360’dan itibaren Fethiye ve Marmaris’i elinde bulunduran Ahmed Bey, bastırdığı paralarında121 ve 
kitabelerde122 gazi, Beçin’de yaptırdığı medresenin kitabesinde de sahillerin sultanı123 unvanını kullanmıştır. 
Öyle anlaşılıyor ki, Ahmed Bey Beçin’e gelmeden önce Fethiye ve Marmaris hâkimi olarak bu sıfatları hak 
edecek bir takım girişimlerde bulunmuştur. Günümüzde Ahmed Gazi türbesinin adaklar adanan, kurbanlar 
kesilen önemli bir ziyaretgâh olmasında onun halk içinde yarattığı hayranlığın rolü olmalıdır. Ahmed Gazi, 
ağabeyi Musa Bey’in ölümünden sonra, 1375 yılından önce Beçin ve Milas’a hâkim oldu. Başkent seçtiği 
Beçin’de inşa ettirdiği medrese, imaret, zaviye ve büyük bir hamamdan oluşan külliyesine Orhan Camiini de 
dâhil ederek bunların ayakta kalması için zengin vakıflar tesis etti. Ahmed Gazi Bey de ataları gibi Venediklilerle 
22 Nisan 1375 tarihinde bir ticaret antlaşması imzaladı. Menteşe’de serbestçe ticaret yapan Venedikli tüccarlarla  
beraber mimar ve ustaların da iş peşinde koştukları anlaşılıyor. Ahmed Gazi medresesindeki gotik mimarî 
tarzı, bu gibi ustaların eseri olmalıdır.

Yıldırım Bayezid (1389-1402), 1390 senesinde sefere çıkarak teker teker batı Anadolu’daki beylikleri 
ortadan kaldırdı. Bu tarihte Beçin hariç Menteşe ili Osmanlı sınırlarına katıldı. Ahmed Gazi Bey’in, ölüm 
tarihi olan 1391 yılı Temmuz ayına kadar Beçin’de hüküm sürdüğü bilinmektedir. Ahmed Gazi’nin yaptırdığı 
medresenin ana eyvanında toprağa verilmesiyle bir dönem kapanmış oldu. Osmanlı egemenliğinin gücü 
Milas’ta, Yıldırım Bayezid’in Menteşe sancak beyi Hoca Firuz Bey tarafından yaptırılan anıtsal cami (Aralık  
1394) ile gösterildi. Osmanlı egemenliği ile ülkesinden kaçmak zorunda kalan Ahmed Gazi’nin kardeşi Mehmed 
Bey ile onun oğlu İlyas Bey,124 kurtuluşlarını, umutlarını, yüzyılın sonunda Anadolu kapılarına dayanan Timur 
114  Wittek, Ahilerin en önemli ahlâk kitaplarından biri olan Yahya ibn Halil (Burgazi) Fütüvvet - nâmesinin XIV. yüzyılın son çeyreğin-

de Milas’ta yazıldığını F. Taeschner’e dayanarak ileri sürmüştür. Bkz. Wittek 1944, s. 123 ve not 413. Menteşe tarihiyle ilgili bu çok 
önemli bilgi, Abdülbaki Gölpınarlı’nın yaptığı araştırmalarla uyumlu değildir. Burgazi Fütüvvet-Nâmesi”ni yayınlayan Gölpınarlı, 
eserin, bir yer adı vermeden Anadolu’da, Mısır’a yakın bir yerde ve XIII. yüzyılda yazıldığını ileri sürmüştür. Bkz. Gölpınarlı 1954, 
s. 79. krş. Taeschner 1954, s. 19. 

115  Wittek 1944, s. 70. 74.
116  Zachariadou 1983, s. 21. 30-33; Ayrıca bkz. s. 263 (index).
117  Wittek 1944, s. 71 vd.; Zachariadou 1983, s. 66 vd; Turan 1990, s. 148 vd.; Kanat 2005, s. 169.
118  Wittek 1944, s. 71 vd.; Turan 1990, s. 148 vd.; Kanat 2005, s. 168 vd.
119  Wittek 1944, s. 72 vd. dipnot 249.
120  Turan 1990, s. 148 vd.
121  Artuk - Artuk 1971, s. 437.
122  Wittek 1944, s. 139. 
123  Wittek 1944, s. 137.
124  Bu sırada Menteşe beylerinden birinin Mısır’a sığınması hakkında bkz. Wittek 1944, s. 84. 
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(1370-1405)’da aradılar. 28 Temmuz 1402’de yapılan Ankara savaşını Yıldırım Bayezid’i de esir alarak kazanan 
Timur, Saruhan, Germiyan Aydın ve Menteşe beyliklerini eski sahiplerine iade etti.

Menteşe tarihinin bu ikinci ve son dönemine Mehmed Bey’in oğlu İlyas Bey damgasını vurmuştur.1360 
yılından beri beylik mücadelesi veren Mehmed Bey’in Timur tarafından beyliğe gönderildikten hemen sonra 
vefat ettiği tahmin ediliyor. Oğlu İlyas Bey, 1403 yılından itibaren Ulu Bey olarak Menteşe’yi 18 yıl idare etti. 
Balat ve Beçin’e önemli eserler kazandırdı. Balat’tan sonra merkez olarak seçtiği Beçin, şehir surlarının dışında 
büyüdü. Kepez’de inşa edilen cami, medrese ve hamam, onun eseridir. İlyas Bey zamanında Venediklilerle ticari 
ilişkilerin sürdürülmesine önem verilmiştir. O’nun 24 Temmuz 1403’te125, 2 Haziran 1407’de126 ve 14 Ekim 1414 
tarihinde127 Venediklilerle üç defa ticaret antlaşması yaptığı bilinmektedir. Venediklilerle son ticaret antlaşması, 
Beçin’de İlyas Bey’in sarayında imzalanmıştır128. İlyas Bey’in ölümünden (1421)129 üç yıl sonra Osmanlı devleti 
kesin olarak Menteşe Beyliği’ne son vermiş ve burayı Muğla’da oturan sancakbeyleriyle yönetmiştir (1424).

Başkent olma avantajlarını yitiren Beçin, bu tarihten sonra hızlı bir küçülme sürecine girdi. Vakıflar, vergi 
tespiti, nüfus sayımı, iç güvenlik sorunları, asker alma ve merkeze yapılan şikâyetler söz konusu olduğunda 
resmi belgelerde yer aldı. Bu belgeler, Beçin’in bir köy olma sürecine nasıl girdiğini orta çıkarması açısından 
önem taşımaktadır.

XV. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti ile Rodos’taki St. Jean şövalyeleri arasında cereyan eden 
diplomatik ilişkiler sırasında Beçin’in güvenliğinden sorumlu subaşılara önemli görevler verilmiştir. Rodos’tan 
hediye değil, düzenli vergi isteyen130 Fatih Sultan Mehmed, 1461 yılında şövalyelerle pazarlık etmesi için Beçin 
Subaşısı’ nı görevlendirmişti.131 II. Bayezid de kardeşi Cem Sultan’ın kaçış yollarını kesmek için Rodos’la 
bir ateşkes yapılmasını istediğinde, görüşmeleri yürütme görevi yine Beçin subaşısına verildi. Beçin subaşısı 
da Kasım 1481’de 6 aylık, istendiğinde daha uzun sürecek bir ateşkes ve ticaret serbestisi içeren sözleşmeyi 
imzaladı.132 Bir zamanlar önemli bir başkentte yaşamanın hatıralarıyla dolu olanlar veya o şaşaalı günleri 
babalarından dinlemiş olan Beçinliler, subaşılarının böyle önemli görevleri üstlenmesinden mutluluk ve heyecan 
duymuşlardır.

1530 yıllarına doğru tahrire (yazıma) gelen görevliler, Beçin halkının bir şikâyeti ile karşılaştılar. Beçin 
fakirlerine yemek çıkaran iki imaretten biri olan Hamza Bey Zaviyesi’nin yemeği kesilmiş. Bunun sebebi de 
vakfiyede yazılı olmayan, sonradan oluşturulmuş görevlilere ödenen ücretlermiş. Konuyu ciddiye alan görevliler 
önce yemeğin çıkarılmasını deftere kaydettiler.133 

1562 yılına ait bir belgeden öğrendiğimize göre Beçin kasapları, kestikleri koyun başlarını üçü bir akçeye 
kelleci dükkânına (serhane/başhane) satıp ayrıca vergi vermezlermiş. Birkaç yıldan beri sancakbeyi subaşıları 
2 kelleden bir akçe vergi almaya başlamışlar. İstanbul’a yapılan şikâyet üzerine subaşıların böyle bir talepte 
bulunmamaları için sancak beyine emir gönderildi.134

1571 yılında Kıbrıs’ın fethini tamamlayan Osmanlılar İnebahtı deniz savaşında ağır bir yenilgi sonunda 
gemilerinin çoğunu kaybettiler. Aynı yıl başlayan donanmayı yeniden inşa faaliyetleri çerçevesinde Beçin’in 
payına 11 kürekçi yükümlülüğü düştü. Beçin kadısı, yardımcısı (naibi) Muslihüddin Fakih’i 11 kürekçi ile 
yola çıkardı. Genç kürekçilerin yolda kaçmaları üzerine İstanbul tersanesine gelen Muslihüddin yasa gereği 11 

125  Mas Latrie 1864, s. 219 vd; Zachariadou 1983, s. 225 vd.
126  Zachariadou 1983, s. 234 vd. 
127  Zachariadou 1983, s. 238 vd. 
128  Bu sarayın, halk arasında Emir Avlusu olarak adlandırılan yer olduğunu düşünüyorum. Etrafı çepeçevre yüksek ve kalın duvarlarla 

çevrili iki avlulu büyük bir yapı gurubunun 2007 yılı kazıları sonunda saray olabileceği yolundaki görüşler, kaydı ihtiyatla da olsa 
ağırlık kazanmaya başlamıştır. 

129  İlyas Bey’in mezarı belli değildir. Uzunçarşılı’ya göre, “kabri Balat’taki camiinin yanında olacaktır”. Bkz. Uzunçarşılı 1984/2, s. 
80. İlyas Bey’in, Ahmed Gazi’nin yanına gömüldüğü yolunda ileri sürülen bir görüşe katılmak mümkün değildir. Bkz. Duran 1995, 
I, s. 205. Ahmed Gazi’nin yanındaki mezarın iki taşı, birbirleriyle biçim ve anlatım bakımından uyumlu değildir. Baş taşı, bilinme-
yen bir tarihte değiştirilmiştir. Çok iyi bir araştırmacı ve epigraf olan Milas jandarma komutanı Hafız Kadri, 1912 yılında Ahmed 
Gazi’nin yanındaki mezarın baş taşının İlyas Bey’in kızı Fatma Hatun’a (ölümü: 21 Mart 1420 Perşembe) ait olduğunu yazmıştır. 
Bkz. Ahmed Tevhid 1912, s. 1151. 

130  Tansel 1953, s. 240. 
131  Vatin 2004, s. 147. 
132  Vatin 2004, s. 110, 146-148. 
133  BOA. TD. 166, s. 494. 
134  BOA. TD. 338, s. 44
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kürekçi bedelini, adam başına 1206 akçe olmak üzere cebinden ödedi. Elinde makbuzu doğruca Divan’a giden 
Muslihüddin hakkının geri alınmasını talep etti. Divan-ı hümâyun’dan Beçin kadısına gönderilen bir emirle 
kaçan kürekçilerin kefillerinden anılan kürekçi bedellerinin alınarak Muslihüddin’e ödenmesi emredildi135

Osmanlı Devleti’ni XVI. yüzyıl ortalarında itibaren bunaltan sorunların yarattığı huzursuzluğu Menteşe 
sancağında ve Beçin’de de görmek mümkündür. Medreselerde yığılan öğrencilerin (suhte)136 iş umutlarını 
yitirince silâhlı çeteler kurup, yol keserek, köy basarak haraç almalarıyla başlayan olaylar dizisi Menteşe 
sancağında da yaşandı. l559 yılına ait bir belgeye göre Menteşe sancağında görülen suhtelerin hakkından 
gelinmesi sancakbeyine emredilmişti.137 Menteşe’de görülen bu olaylara Beçinli gençlerden de katılanlar 
oldu.138 Menteşe’de bunların dışında 100’er kişilik eşkıya çeteleriyle çevreye zarar veren korku salanların 
arasında Beçinlilerin de adı geçmektedir. Yukarıda belirttiğimiz 11 kürekçi görevden kaçtıktan sonra Beçin’e 
dönemeyeceklerine göre gidecekleri tek yer eşkıya bölükleridir. XVII. yüzyılın başlarına ait bir belgede aranan 
eşkıya arasında Beçin’den olanlar da vardır.139 Beçin kadılarına defalarca gönderilen fermanlarla, sancağın 
güvenliği için görevlendirilenlere yardımcı olunması emredilmiştir.140

Beylik döneminde Beçin şehrini çevreleyen şehir surları, Osmanlı yönetiminde ihmal edilmiş, savunması 
için askeri birlik ayrılmasına haklı olarak gerek görülmemiştir. Buna karşılık iç kale bir başka deyişle Beçin 
kalesine asker yerleştirilmiş, kale komutanı (dizdar) vs. gibi görevliler tayin edilmiştir. Bu kale aynı zamanda 
Beçin’de yaşayanların bir tehlike anında güvencesi idi. Artan baskınlar nedeniyle 1580 yılında kalenin harap 
olan duvarlarının tamir edilmesine karar verildi. Rodos’tan çağrılan Rum ustalar, yaptıkları keşif sonunda 
tamir için 70.000 akçe talep ettiler. Onarımı 40.000 akçeye üzerine alan Anadolu eyaletinde zeamet sahibi 
Hacı Lutfullah oğlu Abdullah, herkesin hakkını ödeyerek işi tamamladı. Beçin kalesi aynı zamanda bölge 
hapishanesi ve hazinesi olduğu için çalışmaları Beçin kadısı ile beraber takip eden, Mandelyat (Selimiye) 
ve Bozöyük kadıları müştereken Divan-ı hümayun’a arz sunup Abdullah’ın zeametine zam yapılmasını 
talep ettiler.14 Kasım 1580 tarihli bir hükümle, Abdullah’ın zeametine 2000 akçe zam yapıldığı Anadolu 
Beylerbeyi’ne bildirildi.141 

1596–1609 yılları arasında Anadolu’da yer yer devlet otoritesini sıfıra indiren Celâlî isyanları, bölük pörçük 
çeteler, Menteşe iline de çok zarar verdi. Sadrazam Kuyucu Murad Paşa her ne kadar büyük Celâlî guruplarını 
yok ettiyse de özellikle denizden de yararlanan eşkıya çeteleri Beçin dâhil Menteşe’nin pek çok köyüne baskın 
düzenlediler. Beçin kalesi alınan bütün önlemlere rağmen saldırıya uğradı ve yağmalandı.1610 senesi baharında 
Beçin halkı eski mahallelerini terk etmiş, iç kalede yaşıyorlardı. Kale kapısının karşısında bulunan ve Ahmed 
Gazi’nin inşa ettirdiği büyük hamam harap haldeydi. Beçin ve Saravalos (İsravalos/Eserulus/Serulus?) kadıları 
tarafından toplanan kürekçi bedelleri İstanbul’a gönderilmek üzere kale hazinesinde muhafaza ediliyordu. 
Uzun bir süredir Menteşe kıyılarında kürekli hafif savaş gemileriyle (fırkata/firkate) korsanlık yapanlar, 
denizde ve karada devlete meydan okuyarak saldırılarını sürdürüyorlardı. Kullandıkları gemilerden dolayı 
kendilerine firkateci denilen korsanlardan 40–50 kişilik bir gurup geceleyin sessizce geldikleri Beçin’de büyük 
hamama girip gizlendiler. Sabah olunca kale kapısı açıldı ve Beçin halkından işi gücü olanlar dışarı çıkmaya 
başladılar. Bu anı bekleyen korsanlar, bayraklarını açıp saldırıya geçtiler, kale kapısının kapanmasına fırsat 
vermeden içeriye girdiler, direnmeye çalışan kale dizdarını katledip evleri yağmalayıp, kürekçi bedellerine 
el koydular. Beçin ve Saravalos kadılarıyla kale kapıcısını rehin alan korsanlar, gemilerine gitmek üzere yola 
çıktılar. Beçin kadısını başka ilden olduğu için serbest bırakan korsanlar, rehineleriyle beraber denize açıldılar. 
Divan-ı hümayun, Kaptan-ı derya Halil Paşa’ya, Menteşe sancakbeyine ve Menteşe’de bulunan bütün kadılara 
gönderdiği 27 Mayıs 1610 tarihli bir fermanla korsanların mutlaka yakalanmalarını ve yok edilmelerini 
emretti.142 1610 tarihli belge, Menteşeoğlu Orhan Bey’in kurduğu ve anıtsal eserlerle donatılan bir orta çağ 
Türk kentinin tamamen terk edildiğini ortaya koymuştur Bu olaydan 5 yıl sonra Devlet, tüccarları, köyleri, 
135  BOA. KK. 67, s. 88.
136  Suhtelerin rolleri için bkz. Akdağ 1975, s. 153 -281; Barkey 1999, s. 161-168.
137  BOA. MHM. no. 3, s. 156, 423. sr. no. 423.
138  BOA. MHM. 5, s. 273, sr. no. 700. s. 322, sr. no. 843.
139  BOA. MHM. 78, s. 848, sr. no. 3010. Bu tarihlerde Avrupa da haydutluk olaylarından büyük bir sıkıntı içindeydi. Bkz. Braudel 

1990, s. 57-70.
140  BOA. MHM. 42, s. 323, MD no. 53, s. 46.
141  BOA. KK. no. 92, s. 217. 
142  BOA. MHM. 79, s. 15, sr. no. 38.
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kasabaları vurmaya devam eden korsanların yakalanması için emir göndermeye devam ediyordu.143 XX. 
yüzyılın başlarında Menteşe sancağında, kıyılarında huzur halâ sağlanamamıştı. Örneğin, Çakırcalı Mehmet 
Efe Menteşe sancağını yağmalarken, adamları Milas’ın Kuyucak köyünü, 1610 yılında olduğu gibi bastılar. 
Zengin bir Rum’u öldürüp köy bekçisini yaraladılar. Manolaki’nin çiftliğine girip, kendisinin ve kardeşinin 
iki oğlunu, bir kâtip, bir tahsildar ve bir jandarmayı Kuyucak iskelesinde sandala bindirip deniz yoluyla 
kaçtılar. Olayı 11 Mart 1906 tarihinde İzmir (ordu) komutanlığına rapor eden Aydın Jandarma Komutanı 
Ferik Tevfik (Paşa), eşkıyanın deniz yolundan kaçmasına bakarak Çakırcalı çetesinden olamayacağını ileri 
sürüyordu.144 Bu sırada Çakırcalı Mehmet Efe rehinelerin serbest bırakılması için 4000 lira fidye talep ediyor, 
aksi takdirde öldürüleceklerini bildiriyordu. Devlet daha beş yıl kendisini uğraştıracak Çakırcalı’nın isteğini 
yerine getirmekten başka çıkar yol bulamamıştır.145

I.3.3 Beçin Definesi

1606-1608’i izleyen yıllara tarihlenen Beçin definesi, güvenin yok olduğu, eşkıyanın kol gezdiği ortamın izlerini 
taşımaktadır. Bu küçümsenmeyecek servetin kime ait olabileceği sorusu ister istemez bir takım senaryoların 
oluşumuna neden oldu. En zayıf ihtimal, bu hazinenin bir Beçinli’ye ait olmasıdır. Yukarıda gördüğümüz gibi 
halkın kale içine çekildiği günlerde insanın parasını kale dışında metruk bir binada saklaması mantığa uygun 
gelmemektedir. Bu paralar zengin bir Beçinli’ye ait olsaydı yangından sonra görevliler, enkaz altında bir 
araştırma yaparlardı. Bu yüklü servetin varlığı, Beçinliler tarafından bilinmediğine göre define, kentte geçici 
bir süre konaklamış, bir yabancıya ait olmalıydı. Eşkıyalığın, haramiliğin Batı Anadolu’yu kasıp kavurduğu bir 
dönemde bir tüccarın yanında bu kadar büyük para ile dolaştığını düşünmek de pek mantıklı görünmemektedir. 
Tüccarlar, eşkıyadan korunmak amacıyla, devletin yasal güvencesinde olan ve nakit para yerine geçen, süftece 
(poliçe) denilen bir belgeyle her hangi bir yerden mal alabiliyor, böylece parasını tehlikeye atmadan güvenli bir 
ticaret yapma şansına sahip oluyordu. Yol güvenliğinin ortadan kalktığı yıllarda vergi toplayıcılarının da işleri 
iyice zorlaşmıştı. Vergilerin İstanbul’a güvenle getirilmesi, Divan’ın en çok önem verdiği konular arasındaydı. 
Örneğin, 10 Nisan 1608 tarihinde İstanbul’dan Saruhan ve Aydın’a kadar olan yol üzerinde bulunan bütün 
sancakbeylerine ve kadılara gönderilen ve tehditkâr ifadeler içeren bir fermanla, “İstanbul’a gelecek hazinenin 
yanına yeterli sayıda asker konulması, tehlikeli yerlerden güvenle geçirilmesi” emredilmişti.146 Bu nedenle bu 
binada kalanlar, devlet veya vakıflar adına vergi toplayan, emin, mültezim, voyvoda ve cabi gibi unvanlarla 
anılan görevliler de olamaz. Güvenliklerini sağlayacak kalenin 150 metre kadar aşağıda olması, arşivde bu 
konuyla ilgili net bir bilgi bulunmaması bu görüşümüzü de devre dışı bırakmaktadır.147

Senaryonun son bölümünü, dördünde Beçin kalesinden eşkıya Türkmen Ali’nin de adının yer aldığı 1609–
1610 yıllarına ait beş arşiv belgesini özetleyerek yazmaya çalışacağız.1609 yılı başlarında Menteşe sancakbeyi, 
vilâyeti tahrip eden ve ortadan kaldırılması gereken eşkıya reislerinin adlarını içeren bir raporu İstanbul’a 
sundu. Bu rapor üzerine 22 Nisan 1609 tarihinde Menteşe sancakbeyine ve burada görev yapan bütün kadılara 
Beçinli Türkmen Ali dâhil bütün eşkıyanın yakalanıp davalarının görülmesi, halkın hakkının geri alıverilmesi, 
suçluların, himaye edilmemesi ve ibret alınacak şekilde cezalandırılmaları emredildi.148 1609 yılı Haziran 
ayında Türkmen Ali ve diğer eşkıyadan şikâyetler devam ediyordu. Şikâyetçiler arasında bulunan Beçinliler 
de diğerleri gibi ellerindeki paraların, erzakın ve mülkün zorla alındığını ileri sürüyorlardı. 12 Haziran 
1609 tarihinde Menteşe Sancakbeyine, Beçin, Eşen ve Köyceğiz kadılarına emirler gönderilerek eşkıyanın 
yakalanması, yargılanması, zalimlerin korunmaması, fukaraya zulm edilmesinden sakınılması istendi.149 Bundan 
yaklaşık üç buçuk ay sonra gönderilen bir fermanla, öldürülen bazı eşkıya elebaşlarının üzerlerinde bulunan mal 
ve mülkün ortaya çıkarılması, devlete ait olanın hazineye, diğerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesi emredildi. 

143  BOA. MHM. 80, s. 470, sr. no. 1117.
144  BOA. Y. PRK. ASK. 237, Gömlek 76. 
145  Yetkin 1996, s. 108 vd. 
146  BOA. MHM. 76, s. 41 no. 102. 
147  Demir 2004, s. 151 vd.
148  BOA. MHM. no. 78, s. 848, sr. no. 3010. Bu defterin, ciltlenmeden kaynaklanan sayfa numaraları sorunu vardır.
149  BOA. MHM. 78, s. 553, sr. no. 1417.
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Yine bu fermandan öğrendiğimize göre Türkmen Ali eşkıya üzerindeki malın ortaya çıkarılması için Anadolu 
Beylerbeyi Yahya Paşa tarafından görevlendirilmiş! ve bu sırada hiç ilgisi olmayanları “eşkıya sende mal bırakmış” 
diyerek haraca bağlamıştır. Bu konuda yapılan şikâyeti ciddiye alan Divan, aynı fermanda bu haksızlıkların da 
önlenmesini istemiştir.150 Türkmen Ali yedi ay sonra (27 Nisan 1610) Milas nahiyesinden gösterilerek yeni bir 
fermanla tekrar gündeme geldi. Bu fermanda Türkmen Ali ve diğer eşkıya reislerinin korunduğu, bu yüzden 
haklarından gelinmediği, sancakbeyi ve kadıların güzel önlemler alarak sorunu çözmeleri emredildi.151 Öyle 
anlaşılıyor ki, sırtını bazı yörel yöneticilere dayamış bir zorba, bir eşkıya reisi olan Beçinli Türkmen Ali hakkında 
arşivin verdiği bilgiler şimdilik bu kadar. Aynı tarihlerde Beçin kadılığı mahkemesinde ürkütücü iddialar 
ortaya atıldı ve konu İstanbul’a yansıtıldı.16 Temmuz 1609 tarihli ferman, mahkemede ileri sürülen iddiaların 
soruşturulmasını ve sorunun çözümlenmesini istemektedir. Rodos eski kadısı olup, Milas’ta oturan Mevlâna Ali, 
Yusuf Paşa’nın sır kâtibi Milaslı Mevlâna Abdülaziz’in kendisini Paşa’ya ve sair eşkıyaya gammazladığını, hedef 
gösterilerek soyulduğunu iddia etti. Yusuf Paşa Karaman Beylerbeyi iken görevinden alınmış, geçimini sağlamak 
için kendisine Aydın sancağı arpalık olarak verilmiş ve bu tarihlerde başına 3–4 bin kişi toplayarak Aydın’da Celâli 
olmuş bir kişidir.152 Bu kadar insanı besleyebilmek için Aydın ve Menteşe illerini haraca bağlamıştı. Sır kâtibi 
Milaslı Abdülaziz’in eşkıyadan olan iki akrabası, büyük bir çeteye yol gösterip Mevlâna Ali’nin üzerine gelmişler 
ve ilk elde 1000 kuruş ve 60.000 akçesine el koymuşlardı.153 Eski Rodos kadısının bundan sonra da eşkıya 
tarafından soyulduğu iddialarını bir kenara bırakıp dikkatimizi 60.000 akçe ve 1000 kuruş üzerinde toplamamız 
gerekecektir. Bilindiği gibi bu tarihlerde Osmanlı dünyasında geçerli olan Avusturya talerleri, İspanyol riyalleri, 
Hollanda esedîleri (aslanlı), Lehistan zolotaları kuruş adıyla anılırdı.154 Bu değişik paraların toplanması için Balat 
limanından sonra en uygun yerin Rodos adası olduğu unutulmamalıdır. Kadılar gördükleri dava ve yaptıkları noter 
hizmeti karşılığı olarak yasalarla belirlenmiş bir ücret aldıkları için yabancı tüccarın uğrak yeri olan Rodos’ta 
kolaylıkla değişik ülke paralarına sahip olabilirlerdi. Kadı’dan ilk elde gasp edilen para ile define rakamları 
arasındaki yakınlık düşündürücüdür. Bu belgelerin ışığında sonuç olarak, define ile Beçinli Türkmen Ali veya eski 
Rodos kadısını soyan eşkıya veya bir başka eşkıya gurubu arasında bir bağ olduğunu düşünüyorum. Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nin tasnifi devam eden ve milyonla ifade edilen belgelerinin yarın bizlere sunacağı yeni bilgilerin 
bu düşüncelerimizi kökten değiştirebileceğini de göz ardı etmememiz gerektiğini biliyorum. 

Beçinliler, bu olaylardan sonra içine kapandığı kaleden çıkıp eski mahallelerine dönemediler. Beçin 1652 
yılında 37 -38 hanelik155 bir köy olduğu halde resmi belgelerde hâlâ nahiye veya kaza olarak anılıyordu. 20 yıl 
sonra Evliya Çelebi buraya geldiği zaman 20 toprak örtülü ev bulmuştu. Evliya, “kalenin içinde ve dışında asla 
çarşısı, pazarı, han ve hamamı yoktur” derken o gün için haklıdır. Evliya’nın buraya gelmesinden 62 yıl önce 
büyük hamam harap haldeydi. Evliya Çelebi, Beçin’den Varvil tuzlasına giderken kale dizdarı onu koruması için 
10 muhafız görevlendirmiş. Çünkü Evliya Çelebi’nin ifadesine göre “gayet eşkıyası çoktur”.156

Beçin Kalesi Köyünü bundan sonra vakıf kayıtları ve nüfus yoklamalarıyla izleyebiliyoruz. Bunların en ilginci 
1840 - 1850 yılları arasında yapılmış olan bir nüfus sayımıdır. “Beçin Kalesi Köyünde” yaşayan, bebekler dâhil 
43 erkek, boyları, sakal renkleri, yaşları, varsa aile lâkaplarıyla yazılmışlardır157 Beçin’de tesis edilmiş vakıflar 
işlevlerini yitirmelerine rağmen gelirleri toplanmış ve hak sahiplerine paraları ödenmeye devam edilmiştir. XVI. 
yüzyılda pek çok Beçinli vakıflardan nemalanırken, 1911 yılında Ahmed Gazi türbesinin türbedarlığı bir Beçinli’ye 
değil, Milas’ın Hacı İlyas mahallesinde oturan Hacı Abdürrahim Efendi’ye verilmiştir.158

150  BOA. MHM. 78, s. 339, sr. no. 3010.
151  BOA. MHM. 79, s. 203, sr. no. 505. 
152  Griswold’a göre, Yusuf Paşa son büyük Celâli’ydi. Kuyucu Murad Paşa tarafından İran seferine serdar yapılacağı sözü verilerek 

davet edildi ve gelir gelmez idam edildi (22 Eylül 1609). Bkz. Griswold 2002, s. 165-167.
153  BOA. MHM. 78, s. 187, sr. no. 483.
154  Sahillioğlu 1978, s. 12.
155  BOA. KK. Mevkufat, no. 2620, s. 66. 
156  Evliya Çelebi l935, s. 210 vd.
157  BOA. KK. no. 3915, s. 23 vd.
158  VA. Muğla Defterleri, 211, no. 121.
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I.3.4 Beyliğin ve Beçin’in İdarî Yapısı

Orhan Bey’in, Ahmed Gazi Bey’in ve İlyas Bey’in başkentleri Beçin’de yaşadıkları saray ve saray teşkilâtı 
hakkında bilgimiz yoktur. Beçin kazılarının ileri yıllarda saray diyebileceğimiz bir mekânın temellerini 
ortaya çıkaracağı umut edilmektedir. Kitabeler sayesinde Menteşe beylerinin unvanlarını biliyoruz. Orhan 
Bey: Ulu Bey, Gazilerin Sultanı, Devletin ve Dinin Yiğidi’ dir. Ahmed Gazi Bey: Ulu Bey, Gazi, Sahillerin 
Sultanı ve Devletin Tacı’dır. İlyas Bey: Ulu Bey, Sultan ve Dinin Yiğididir.159 Bütün Menteşe beyleri, eski 
Türk devlet geleneğine göre, beyliği hanedanın ortak malı olarak görmüşler, kardeşlerinin ve oğullarının bir 
bölgeyi yönetmesine olanak tanımışlardır. Bu anlayış, zamanla kardeşler arasında taht kavgalarına, beyliğin 
bölünmesine ve güç kaybetmesine yol açmıştır. Menteşe beyleri, bağımsızlık göstergesi olarak adlarına para 
bastırıp hutbe okutmuşlardır.

Mezar taşları ve Venediklilerle yapılan ticaret antlaşmaları sayesinde beylerim devlet işlerindeki yardımcıları 
hakkında, en azından unvanları açısından bilgi sahibi olabiliyoruz. 1418 yılında ölen Selçuk Paşa Hatun’un 
babası Emir-i alem (bayrakdar),160 unvanını kızının mezar taşından öğrendiğimiz Melikşah (ölm.1420), 
Melikü’l-ümera (beylerin meliki)’dır.161 Gül Paşa (ölm.1417)’nın babası subaşı’dır.162 

1331 yılında Venediklilerle yapılan antlaşmada adı anılan kâtip,163 Osmanlı Devleti’ndeki nişancı veya 
reisülküttab karşılığı olmalıdır. 1358 antlaşması sırasında Musa Bey’in elçisi olan Halil164 de bu kurum 
çerçevesinde değerlendirilmelidir. 1337 antlaşmasında Balat ve Milas kadıları,165 1375’te ise kadılara ek olarak 
askerî bir görev olan subaşı166 da anılmıştır. Bu bilgilerin ışığında Menteşe Beyliği’nin Anadolu Selçuklu 
modelini benimseyerek bir divan oluşturduklarını söyleyebiliriz.

Eski Türk devlet geleneğinde ve Türkmen boyları arasında kadınlar, önemli bir konuma sahipti. Menteşe’de 
durum nasıldı? Sorusuna net bir cevap vermek zordur. Bu konudaki sınırlı düşüncelerimizi ifade edebilmek 
için Eflâkî’de bulunan kısa bir bilgiye ve bir mezar taşına sahibiz. Eflâkî, Menteşe ilinde Ulu Arif Çelebi’ye 
gereken saygıyı göstermeyen bir şeyhi anlattığı bölümde bizim için önemli olan şu kısa bilgiyi verir:”Bu şeyh 
Türk’tü. Türklerin hanımının (Mesud Bey’in eşi) buna büyük inancı vardı.”167 Bu not, bey eşinin, bir harem 
süsü olmadığını, eşinin yanında düşüncelerini dile getirebilen bir konumda olduğunu ortaya koymaktadır. 
Beçin 2003 kazısı sırasında ortaya çıkarılan lahit tipli gösterişli bir mezarda yatan “Hatun-ı muazzama”dır.168 
“Hatun-ı muazzama” unvanı taşıyan bu hanımın bir hükümdar eşi olduğunu düşünüyorum.

Menteşe beylerinin 200 gemilik bir donanmaya169 ve 3000-6000 arasında değişen bir tımarlı sipahi ordusuna 
komuta ettikleri yolunda verilen bilgiler akla yatkındır.170 Orhan Bey’in 100.000 kişilik bir orduya sahip olduğu 
yolunda verilen bilgi171 ise abartılıdır.

XVI. yüzyılda Osmanlı yönetimindeki Beçin, Menteşe’nin 5 şehrinden biridir.172 Belgeler Beçin’in Kadılar 
ve subaşılar tarafından yönetildiğini ortaya koymaktadır. Beçin kadısı aynı zamanda Milas kadısıdır. Beçin 
küçüldükçe bu statüsünü yitirecektir. XVII. yüzyıl ortalarında idari bakımdan Milas’la birleşmiş durumdadır. 
Defterlere, Milas’ın diğer adının Beçin olduğu yolunda notlar düşülmüş,173 “Beçin ile Milas kazası” bir idari 

159  Wittek 1944, s. 135. 137. 147 vd. 
160  Demir 2003, s. 148.
161  Yayınlanmamış Beçin 2005 Yılı Raporu.
162  Demir 2003, s. 148. 
163  Turan 1990, s. 144.
164  Turan 1990, s. 148.
165  Turan 1990, s. 146. 
166  Turan 1990, s. 149. 
167  Eflâki 1966, s. 258. 
168  Demir 2005/2, s. 143–147.
169  Uzunçarşılı 1984, s. 145.
170  Wittek 1944, s. 67; Dukas 1956, s. 49.
171  Bu bilginin kaynağı, Orhan Bey’in çağdaşı Umarî’nin Mesalikü’l- ebsar’ıdır. Metin için bkz. Yücel 1980, s. 200. İşin ilginç tarafı 

3000 rakamı da bu eserden alınmıştır. Bkz. s. 183.
172  Faroqhi 1978, s. 62.
173  BOA. KK. no. 2670, s. 24 a.
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birim olarak yazılmaya başlanmıştır.174 Bu yapılanma içinde Beçin, 1652 yılında köy merkezli kasabadır.175  
Evliya Çelebi 1672 yılında buranın naib tarafından idare edilen Milas’a bağlı bir nahiye olduğunu yazar.176 
Çok önemli bir belgeye göre 1676/77 yılında Beçin artık bir köydür177 ve yukarıda belirttiğimiz gibi bu 
köyün resmi adı “Milas’a bağlı Beçin Kalesi Köyü”dür. XIX. yüzyıl ortalarına ait bir belgeye göre de muhtar 
tarafından yönetilmektedir. Bu tarihte görev yapan muhtar orta boylu, kumral sakallı, 38 yaşında üç çocuk 
babası İmamoğlu Memiş bin Mustafa’dır.178 

Beçin’in güvenliği iç kalede konuşlanan merdan-ı kale (kale yiğitleri) tarafından sağlanmaya çalışılmıştır. 
1518 yılında kalede 1 dizdar,1 kethüda 1 bölükbaşı, toplam 22 kişi görev yapıyordu.179 XVI. yüzyılın başlarına 
ait bir tahrir defterine göre kalede bir de davulcu görev yapmıştır.180 Zamanla kalenin takviye edildiğini 
biliyoruz. Bu takviye, suhtelerin ve haramilerin güven ortamını sarstığı sıralarda yapılmıştır. 28 Haziran 1560 
tarihli bir belgede Beçin kalesi hazinesinde, kapı ve kulelerde görev yapan 10 müsellemden söz edilmektedir. 
Kendilerine tahsis edilmiş müsellem çiftliklerinde yaşayan, bazı vergilerden muaf olup, savaş zamanı geri 
hizmetlerde bulunan müsellemler, belgeden öğrendiğimize göre kale muhafızlığından hoşnut kalmamışlar, 
fırsat buldukça görev yerlerinden firar etmişlerdir.181 Evliya Çelebi, kalede 1 dizdar ile 20 muhafızın görev 
yaptığını görmüştür.182 Muhafızların kalede ikamet etmeleri zorunluydu.183

Kale, yalnız Beçin’in güvenliğinden sorumlu değildi. Menteşe’nin en ünlü hapishanesi buradaydı. Evliya 
Çelebi, Menteşe hâkimlerinin bütün suçluları burada hapsettiğini yazmıştır.184 Beçin’de Seferşah isimli bir 
hayırseverin mahkûmlara ekmek verilmesi için bir vakıf kurduğunu l562 yılına ait tapu tahrir defterinden 
öğreniyoruz.185 Beçin kalesi ayrıca birkaç kaza halkından alınan vergilerin İstanbul’a gönderilmek için 
muhafaza edildiği bir hazineye sahipti.

I.3.5 Beçin Mahalleleri ve Nüfusu

Beçin mahalleleri ve nüfusu ile ilgili bilgilerimizin kaynağı Osmanlı arşividir. 1517, 1562 ve 1583 yıllarında 
yapılan tahrirler sayesinde Beçin mahallelerini, bu mahallelerde yaşayan hane reislerini, onların işe yarar 
bekâr oğullarını, kadı, naib, müderris, imam, hatip, hafız, mütevelli, şeyh, fakih, zaviyedar, türbedar ve 
öğrencileri, onların gelir düzeylerini, kentteki dükkânları, vakıf yoluyla yapılan binaları, verdikleri hizmetleri 
öğrenebiliyoruz.

Beçin XIV. yüzyılın birinci çeyreğinde, şehir surlarının dışına taşmış, vakıf kayıtlarına göre 17 dükkânı, 
2 hanı, 4 hamamı, 2 medresesi, 1 muallimhanesi, 1ulu camii, 4 mescidi, 1 sofuhanesi, 1 tekkesi ve 6 zaviyesi 
ile büyükçe bir kenttir. XVI. yüzyılın başlarında bu kentte yaklaşık 700 kişi yaşıyordu ve dükkânların da çoğu 
işlemez haldeydi. Osmanlı yönetimine giren kent mutlaka büyük bir nüfus erozyonuna uğramış olmalıydı. Bu 
kaybın oranını tespit etmek için bir karşılaştırma yapmamız gerekecektir. Osmanlı yönetimindeki Beçin’in 
7 mahallesi de beylik döneminden kalmadır ve bu mahallelerde ortalama 20-21 hane bulunmaktadır. Zekâî 
Mete’nin araştırmasına göre Muğla’da 1 hanelik bir mahalleyi saymazsak, 1517 ortalaması 53 hanedir.186 Bunu 
ölçü aldığımız takdirde Beçin’de 50-55 hanelik bir ortalama ile toplamda 350-375 arasında hane ve 2000’e 
yakın bir nüfus elde ederiz. 12 yıldan beri karış karış gezdiğim Beçin’in fiziki yapısı, mimari dokusu ve iş hacmi 
göz önünde bulundurulursa, 2000 ve hatta bunun biraz daha üstüne çıkabilecek bir nüfus makul karşılanmalıdır.

174  BOA. KK. Mevkufat no. 2620, s. 66.
175  BOA. KK. Mevkufat no. 2620, s. 66 vd.
176  Evliya Çelebi 1935, s. 210.
177  BOA. KK. Mevkufat no. 2672, s. 48b. 49b. 
178  BOA. KK. no. 3915, s. 23.
179  BOA TD. 66, s. 213 vd.
180  BOA. TD. 47 s. 88.
181  BOA. MHM. 3, s. 427, sr. no. 1276.
182  Evliya Çelebi 1935, s. 210.
183  BOA. İE. AS. 7845. 
184  Evliya Çelebi 1935, s. 210.
185  BOA. TD. 338, s. 65.
186  Mete 2004, s. 125 vd.
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XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde genel bir nüfus artışı187 gözlemlenirken, Beçin’de bunun tam aksinin 
yaşanmasının en önemli nedeni başkent olma özelliğini yitirmesidir. Orhan Bey’in, Ahmed Gazi Bey’in ve 
İlyas Bey’in anıtsal eserlerle mamur ettikleri kent bu konuma halkın vergileriyle, yoğun iç ve dış ticaretten 
sağlanan gelirler sayesinde gelmişti. Bu vergiler Osmanlılar zamanında da alındı fakat çok büyük bir bölümü 
yerinde harcanmayıp İstanbul’a aktarıldı.

Cami Mahallesi Beçin’in en büyük mahallesi olup şehrin ana binalarının yer aldığı Orhan Camii çevresinde 
oluşmuş olmalıdır. Mahalle, 1530 yılı hariç 1517, 1562 ve 1583 yazımlarında 68-58 hane aralığını korumuştur.

Dirkemiş Mescidi Mahallesi, aynı zamanda Tanrıvermiş Mahallesi adıyla da anılırdı. XVI. yüzyılın ikinci 
yarısında, 39 hanelik mahalle 14-15 haneye düşmüştür. Dirgemek, toplamak, bir araya getirmek anlamında 
kökleri eskilere dayanan Türkçe bir kelimedir. XVI yüzyıl defterlerinde, Aydın’da Dirgeme köyü, Burdur’da 
Dirkemiş çiftliği, Kütahya’da Dirkemiş köyü, örneklerinde olduğu gibi yer adlarında kullanılmıştır. Burada, 
insanları secde etmek için bir araya getirmiş toplamış anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Aynen 
“cem’eden”den (toplayan) gelen “cami” gibi. Bugün yeri belli değildir.

Karıncalu Mescidi Mahallesi, Hayreddin Çelebi Mahallesi adıyla da anılırdı. XVI. yüzyıl boyunca 24,16, 23 
hanelik bir nüfus istikrarına sahipti. Yeri belli değildir.

Ahi Hüseyin Paşa Mescidi Mahallesi, aynı zamanda Çağatay Hamza Bey Mahallesi adıyla da anılmıştır.  
Vakıf kayıtlarında Ahi Hüseyin Mescidi yoktur. Buna karşılık vakıf geliri 300 akçe gibi çok düşük Ahi Hüseyin 
Zaviyesi vardır. Hamza Bey’in aynı yerde külliye diyebileceğimiz geliri yüksek bir zaviye yaptırmasından 
sonra mahalle bir süre daha iki isimle anılmış, 1562’den itibaren yalnızca Çağatay Hamza kullanılmıştır.

1517 yazımında188 16 hanesi, 8 mücerredi (bekâr) olan mahalle, 1530 yılı kayıtlarına göre 21 hane ve 
8 mücerred barındırıyordu.189 XVI. yüzyılın ortalarında şehir surlarının dışındaki iki mahalleden kaçış 
başlamıştır. Mahalle, 1562 yılında 6 haneye,190 1583 yılında da 2 haneye düşmüştür.191 Mahallenin çöküşünü, 
1550’li yıllarda kendini his ettiren suhte ve haramilik olaylarında aramak gerekir. 1583 yılında mahallede 
yaşamını sürdürmeye çalışan 2 aile, bir baba ile oğuldu ve onlar da yoksul insanlardı.

Bu mahallenin, şehir surlarının dışında ve sur kapısının hemen karşısında yer alan Seymenlik Zaviyesi 
(Hamza Bey Zaviyesi)’nin çevresinde oluştuğunu düşünüyorum. Zaviyeye bitişik tarlalarda gözlemlenen bol 
miktardaki çanak çömlek parçaları, burada bir yerleşim olduğunun kanıtlarıdır.

Ahmed Bey Mescidi Mahallesi, XVI. yüzyıl boyunca istikrarını 21, 20, 26 hane ile korumuştur. Bu mahallenin 
de yeri tespit edilememiştir.

Kepez Mahallesi. Şehir surlarının dışında olup aynı zamanda Kepez Mescidi Mahallesi adıyla bilinmektedir. 
Burası bugün de Kepez adıyla anılmaktadır. Mescid, medrese ve hamamdan oluşan külliyesi, İlyas Bey’in 
eseridir. Yüzyılın ortasına kadar 20 hane olan mahalle 1562 yılında 6, son yazımda (1583) 7 hanedir. 1562 
yılındaki 6 hanenin 5’ini 2 kardeş ve onların 3 oğlu oluşturuyordu. 1583 yılında bu ailelerden 4’ü halâ Kepez’de 
tutunmaya çalışıyordu ve onlar da yoksul insanlardı.

İn(İt) Pınarı Gebran Mahallesi, Kızıl Han’ın üstünde, Seymenliğe giden yolun yakınında bulunan ve XIII. 
yüzyılda yapıldığı tahmin edilen şapelin192 çevresinde olmalıdır. Kâtipler, bu mahalleyi bir defa İn pınarı, 
bir defa İt pınarı okunabilecek şekilde yazmışlardır ki doğrusu İn Pınarı’dır Buralarda pınar vs. olmadığına 
göre bu ad daha eski bir yerleşimin hatıralarını taşımış olmalıdır. Bu bağlamda, Rumlar neden Türkçe pınar 

187  Behar 1996.
188  BOA. TD. 61, s. 160.
189  BOA. TD. 166, s. 481. 
190  BOA. TD. 337, s. 56 b. 
191  TK. KKA. TTD 110, s. 52. 
192  Ünal 2006, s. 37.
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adı kullansınlar ki, itirazına verilecek yanıt: “Bu mahalle sakinleri arasında Turud,193 Durmuş, Bali (Balı) ve 
Yusuf adlarını taşıyanlar olduğudur”194. Bunlar büyük bir ihtimalle Türk asıllı, Türkçe konuşan Ortodokslar 
(Karamanlılar)’dı. Gebran Mahallesi, defterlerde son olarak 1530 yılında yer almıştır. Nereye gittikleri belli 
değildir. İlk akla gelen Milas, söz konusu olamaz. Çünkü 1530 yılında Milas’ta bulunan 5 gebran mahallesi 
1562 ve müteakip yazımda yoktur.195

Arşivde yaptığım uzun süren araştırmalar sonunda tespit edebildiğim l517-1921 yılları arasındaki Beçin 
nüfusu aşağıda bir tablo halinde verilmiştir

                                

Yil Hane Tahmı̇nı̇ Nüfus
1517 146 730 196

1530 140 700 197

1562 120 600 198

1583 131 655 199

1652 38 190200

1672 20 100201

1676 17 85202

1840/50 22 110203

1891 38 190204

1916 68 340205

1921 - 208206

I.3.6 Beçin Vakıfları ve Vakıf Eserleri 

Vakıf, bir kişinin taşınır veya taşınmaz servetini, kendi mülkiyetinden çıkararak toplum ve hatta doğa yararı 
ve manevî huzuru için sarf edilmek üzere kurduğu hukukî bir kurumdur. Anadolu Selçukluları, Beylikler ve 
Osmanlılar zamanında vakıflar sayesinde inşa edilen camiler, medreseler, kütüphaneler, hastaneler, hamamlar,  
aşevleri (imaret), köprüler, suyolları, çeşmeler, zaviyeler, kervansaraylar ve hanlarla; kentler, kasabalar, köyler 
bayındır bir hale gelmiştir. Kentler ve kasabalar bu yapıların çevresinde büyümüş ve gelişmiştir. Bunların 
yanında yoksul genç kızların çeyizini hazırlayan, borç yüzünden hapse düşenleri kurtaran, mahkûmlara ekmek 
sağlayan, sokak hayvanlarını, kuşları besleyen vakıflar da vardı. Beçin’de kurulan vakıflar, şehrin imarına 
yoksulların doyurulmasına, öğretime ve vakfı kuranın iç huzurunun sağlanmasına yönelikti.

I.3.6.1 Ahmed Gazi Bey Vakıfları

Beçin’in en büyük en zengin vakıf tesisleri Ahmed Gazi’ye aittir. Ahmed Gazi, vakıf yoluyla Beçin’e medrese, 
imaret, zaviye ve hamam kazandırmıştır. Vakıf kaydı (vakfiye) olmayan Orhan Camii’ni vakıfları arasına alarak 
ibadetin uzun süre devam etmesini sağlamıştır. Milas’ta bugün halâ ibadete açık olan Ulu Cami ile Beçin’dekiler 

193  Turud, Turgut’un eski yazılımı olmalıdır. Turudlu, bir Türkmen aşiretidir. Bkz. Emecen 2006/1, s. 224. Turudlu – Turgutlu birlik-
teliği için bkz. Emecen 1989, s. 115.

194  BOA. TD. 61, s. 161. 
195  Beçin mahalleleriyle ilgili bilgilerimizin kaynağı İstanbul Başbakanlık ve Ankara Tapu Kadastro Arşivindeki 4 defterdir. 1) TD. 61, 

s. 159 vd.; 2) 166 Numaralı, s. 481; 3) TD no. 337, s. 56 a-b; 4) TK KKA TTD. 110, s. 51 b. 
196  BOA. TD. 61, s. 159 vd.
197  BOA. TD. 166, s. 481.
198  BOA. TD. 337, s. 56 a-b.
199  TK. KKA. TTD. 110, s. 51 b
200  BOA. KK Mevkufat 2620, s. 66.
201  Evliya Çelebi 1935, s. 210.
202  BOA. KK. 2670, s. 25 a.
203  BOA. KK. 3915. Karşılaştır, Adıyeke 1995, s. 124. Buradaki bilgi düzeltilmeye muhtaçtır.  
204  Aydın Vilâyeti 1891, s. 506 vd. Ayrıca bkz. Adıyeke 1995, s. 138
205  BOA. DH. UMVM. 143-7.
206  BOA. DH. EUM. KLU. 16/88, s. 3 b. 

Yıl Hane Tahmı̇nı̇ Nüfus
1517 146 730 196

1530 140 700 197

1562 120 600 198

1583 131 655 199

1652 38 190 200

1672 20 100 201

1676 17 85 202

1840/50 22 110 203

1891 38 190 204

1916 68 340 205

1921 - 208 206
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aynı vakfiyede toplanmıştır. Ahmed Gazi, bunların dışında Balat’ta bir mevlevihane, Megri (Fethiye)’de bir 
medrese inşa ettirmiştir.207

Arşiv belgelerinin ortaya koyduğu gibi, Ahmed Gazi vakıfları çok istismar edilmiş, gelirleri zamanla yerinde 
harcanmamıştır.1650 yılında Beçin kadısı eliyle İstanbul’a gönderilen iki şikâyet dilekçesinde, “Milas kasabasında 
Ahmed Gazi’nin bina eylediği caminin altı/sekiz yıldan beri harap olduğu, görevlilerin ücretlerinin ödenmediği, 
vakıf gelirlerinden tamir edilmesi ve ücretlerin ödenmesi için gerekli emirlerin gönderilmesi” istenmiştir.208 

1814–1819 yılları arasında vakfı ortaklaşa yöneten iki kişi dört beş yıldan beri topladıkları gelirlerden 
(dört yıllık 17250 kuruş)209 hiçbir harcama yapmamışlar ve mahkeme kararlarına da uymamışlardı. Sorun, II. 
Mahmud’a (1808–1839) kadar intikal etmiş, padişah sadrazamına kendi el yazısıyla (hatt-ı hümayun) konunun 
iyice tahkik edilmesini emretmiştir.210

Ulu Cami (Orhan Camii). Beçin’in bu anıtsal eseri Orhan Bey tarafından yaptırılmıştır. Orhan Bey adına 
düzenlenmiş bir vakfiyesi yoktur. Buna karşılık Ahmed Gazi, bu eseri “Beçin Camii” adıyla vakfiyesine dahil 
ederek koruma altına almıştır. 1530 muhasebe kayıtlarına göre Ahmed Gazi vakıflarının yıllık geliri 65.468 
akçe olup bu paranın 9360 akçesi Beçin camiine harcanmıştır. Beçin camiinde bir imam, on hafız, bir sermahfil 
(baş hafız), bir müezzin, bir muarrif211, bir kayyım212, bir noktacı213 ve bir hatip görev yapmıştır. 1583 yılında 
yapılan yazımda, hatip Şeyh Mehmed’in geliri hariç, diğer görevliler 1530 yılındaki ücretleri almaya devam 
ediyordu. Hatip Şeyh Mehmed’in ücretine Varvil tuzlasından ve Milas yağhanesinden ödenmek üzere önemli 
zamlar yapılmıştır.214

Milas jandarma bölük komutanı Hafız Kadri Efendi, 1914 yılında Orhan Camii hakkında çok kıymetli 
bilgiler içeren bir makale yayınlamıştır.215 Hafız Kadri’ye göre cami ufak, güzel bir tamirle daha yedi yüzyıl 
rüzgâra dayanabilecek sağlamlıktadır. Öyle anlaşılıyor ki, Orhan Camii ve yanındaki kesme taşlı binanın 
duvarları, 1916’ya doğru bir nüfus patlaması yaşayan Beçinliler tarafından indirilip ev yapımında kullanılmıştır. 

Ahmed Gazi Medresesi’nde 1530 yılında gündeliği 15 akçe olan bir müderris görev yapıyordu. Bu müderrise 
vakfiye gereği nezaret216 için de günde 2 akçe ödeniyordu.217 1562 yılında ise müderris İbrahim Efendi’ye 
bunlara ek olarak bir müd (513 kg.) buğday, bir müd arpa verilmişti.218 1583 yılında müderris Ali Efendi’nin 
gündeliği 50 akçeye çıkarılmıştı.219 XVI. yüzyıl boyunca durumlarında değişiklik olmayanlar öğrencilerdi. 
Vakfiyede öğrencilere günde beş akçe ayrılmış ve fakat sayıları belirtilmemiştir. XV. yüzyılda öğrencilere 
yarım (buçuk) akçe veren medreseler vardı.220 Ahmed Gazi Medresesi sekiz öğrenci hücresi ve iki de dershanesi 
olan bir yapıdır. Yarım akçeden sekiz öğrenciye dört akçe verildikten sonra kalan bir akçe müderris yardımcısı 
olan kıdemli öğrenciye (muid) verilmiş olmalıdır. Kıdemli öğrencinin dershane dediğimiz büyük hücrelerden 
birinde kalmış olması akla yatkındır.

Ahmed Gazi Türbesi, medresenin ana eyvanıdır. Vakfiyesinde türbedara yarım akçe verileceği kayıtlıdır. 
Türbede her gün 15 kişi Kur’an’dan birer cüz okurlar ve bunun karşılığı 1,5 akçe gündelik alırlardı. Yukarıda 
değindiğim gibi türbedarlık, 1911 yılında resmen devam ediyordu.

207  BOA. TD. 166, s. 512. 569.
208  BOA. ŞD. 1, s. 172, Hüküm no. 720. s. 183, Hüküm no. 756.
209  Bu tarihlerde 1 kuruş 120 akçeydi. Alım gücü hakkında bkz. Pamuk 2000/2, s. 29. 72. 134.
210  BOA. EV. HMH. d -1, no. 8501; BOA. HH. 547, gömlek 27020. 
211  Muarrif, camide hükümdarları öven, hayır sahiplerine dualar okuyan görevlidir. 
212  Kayyım, camiyi her bakımdan korumakla yükümlü görevli.
213  Noktacı, bir özrü olmaksızın görevlerini ihmal edenleri denetleyen.
214  BOA. TD. 166, s. 493; TK. KKA. TTD. 569, s. 6.
215  Hafız Kadri 1914, s. 57 vd.
216  Nezaret, vakıf çalışmalarının denetlenmesi anlamına gelmektedir.
217  BOA. TD. 166, s. 493.
218  BOA. TD. 338, s. 45.
219  TK. KKA. TTD. no. 569, s. 6.
220  Bilge 1984, s. 39.
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Ahmed Gazi İmaret ve Zaviyesi. 1530 yılında imarette çalışan aşçının gündeliği 2,5 akçeydi. Pişirilecek 
yemekler için günde 35 akçe harcanıyordu.221 Bu iki rakam, vakıf gelirlerinin dörtte birinin imarete ayrıldığını 
göstermektedir. 1562 ve 1583 yıllarında da bu rakamlar değişmemiştir. İmaretten yararlananlar medrese 
öğrencileri, konuklar ve fakirlerdi.

Ahmed Gazi İmarethanesi nin medrese yakınında olması gerekir, Bugün, Orhan Camiine bitişik, medreseye 
yaklaşık 40 metre mesafede, medrese gibi kesme taştan yapılmış bir bina kalıntısı bulunmaktadır. Hafız Kadri, 
bu bina hakkında şu bilgiyi verir: Beçin’deki medresenin karşısında taştan yapılmış fakat çatısı olmayan bir 
ribat bulunur. Avlu kapısı mermerdir.222 XVI. yüzyılın her üç yazımında da Ahmed Gazi vakıflarının masraf 
bölümünde günde iki akçenin meşihata (şeyhlik) ayrıldığı kayıtlıdır.223 Şeyhlik, tekke ve zaviyelerle ilgili bir 
makamdır. Her üç defterde de ayrıca zaviyeden söz edilmemesinin yarattığı kuşkular, Zekâi Mete tarafından 
gün ışığına çıkarılan bir arşiv belgesiyle ortadan kaldırılmıştır. 1553/54 yılına ait bir muhasebe defterine göre 
Ahmed Gazi Zaviyesi şeyhinin yıllık maaşı Milas tahinhanesinden (yağhane) ödeniyordu.224 Bu belgeler, 
Ahmed Gazi’nin Beçin’de bir zaviyesinin olduğunu ortaya koymuştur. 1914 yılında Hafız Kadri’nin “ribat”225 
diye adlandırdığı binanın Ahmed Gazi’nin İmaret-Zaviyesi olduğu konusunda bana göre bir kuşku kalmamıştır.

Ahmed Gazi ‘nin vakıf ödenekleri arasında ayrıca, binaların tamirine ve temiz su getirilmesine yer 
verilmiştir. Vakfiyede, gelirler giderlerden fazla olduğu takdirde, artan paranın müderrise, vakfı yöneten 
mütevelliye, hafızlara, gelirleri toplayan cabiye ve misafirlere (zaviye görevi) harcanması şart koşulmuştur.226

Büyük Hamam, şehir halkına önemli bir temizlik hizmeti yanında az da olsa vakfa gelir getirmesi için Ahmed 
Gazi tarafından inşa ettirilmiştir. Yıllık 1440 akçe gelir getirmesi beklenen227 hamam yukarıda görüldüğü gibi 
1610 yılında “harapça” (harabe) olmaya yüz tutmuş bir haldeydi.228

İlyas Bey Medresesi, Kepez mevkiindedir. Burada bulunan bir mescid (Yelli Camii) ve bir hamamla beraber 
külliye teşkil eder. Her üç tapu defteri medresenin İlyas Bey tarafından yapıldığını ortaya koyar. Bu yazımlarda 
medresenin 4125 akçe geliri olduğu tespit edilmiştir. 1562 ve 1583 yıllarında vakıf gelirlerinin müderris Sinan 
bin Yakub’a tahsis edildiği görülmektedir.229 Medresenin öğrencisi olup olmadığı konusunda herhangi bir not 
düşülmemiştir. Yapı, halkın kale içine çekilmesiyle işlevsiz kalmış, vakfın mütevellisi tarafından yıllık bakımları 
da yapılmayınca harabeye dönüşmüştür.

Alaca Tekke’nin yeri saptanamamıştır. 2001 kazı döneminde şehir surlarının dışında meydana çıkarılan medrese 
plânlı yapının adı, yöre halkının verdiği bilgiyle konmuştur: “Orman Tekkesi”. Belgelere göre Beçin’de bir tekke 
bulunuyordu. Buradan hareketle Alaca Tekke ile Orman Tekkesinin aynı yapı olabileceği yolundaki sezgilerimi 
pekiştirecek belge peşinde koştuğumu belirtmek isterim. 5435 akçe yıllık geliri olan vakıf, evlâdiyet üzere tesis 
edilmiştir. Vakıfla ilgili en eski kayıt II. Murad (1421-1451) devrine kadar çıkmaktadır. II. Murad, yağhaneden 
ayda iki okka yağ, Varvil tuzlasından iki müd (513 kg.) tuz almalarına onay vermiştir.230 Vakfın Menteşe sancağı 
haslarından gelen yıllık 1080 akçe geliri 1476 yılında kesilmiştir. Fatih Sultan Mehmed (1451-1481), tımarlı 
sipahi sayısını arttırmak için, padişah onayından geçmemiş, binaları yıkılmış ve amaçlarına hizmet etmeyen vakıf 
topraklarını ve gelirlerini kamulaştırmıştı.231 II. Bayezid (1481-1512), babasının bu büyük reformunu bozarak, 
vakıfların çoğunu eski konumlarına kavuşturdu. Bu tarihlerde Alaca Tekke mütevellisi olan Orhan Çelebi,232 II. 

221  BOA. TD. 166, s. 493.
222  Hafız Kadri 1914, s. 58.
223  BOA. TD. 166, s. 493.
224  Mete 2004, s. 96, dipnot 515.
225  Ribat ve zaviyenin aynı anlamda kullanılması için bkz. Ocak – Faruki 1985, s. 468. Ayrıca bkz. Çağatay 1974, s. 30 vd.; Köymen 

1975, s. 79. 
226  BOA. TD. 338, s. 47.
227  TK. KKA TTD. 569, s. 4. 1530 ve 1562 defterlerinde de bu bilgi tekrar edilmiştir. 
228  Menteşe Beylerinin tesis ettikleri vakıflar hakkında bkz. Ersan 2000, s. 57-63.
229  BOA. TD. s. 495; BOA. TD. 338, s. 53; TK. KKA. TTD. 569, s. 14.
230  TK. KKA. TTD. no. 569, s. 8.
231  İnalcık 2003, s. 114.
232  Uzunçarşılı, Bu Orhan Çelebi’yi Menteşe Ulu Beylerinden Orhan Bey ile karıştırmıştır. Bkz. 1984/1, s. 169.
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Bayezid’den aldığı bir belge (mukarrername) ile Fatih’in kestirdiği 1080 akçeyi vakıf adına tahsil etti. Yaklaşık 
yüz yıl sonra 1583’te, III. Murad’ın (1574-1595) izniyle bu para vakfa ödenmeye devam ediyordu.233

Arşivde bulunan bir belgeye göre, 1745 yılında Alaca tekke vakıf yönetimi günde iki akçe ile Şeyh Hafız 
Ahmed’in elindeydi. Bu tarihten 67–68 sene sonra Divan-ı hümayun’a başvuran Seyyid İsmail Efendi, Hafız 
Ahmed’in çocuksuz öldüğünü, mütevelliliğin kendisine verilmesini talep etti. İsmail Efendi’nin başvurusundan 
20–30 sene sonra yapılan bir sayıma göre Beçin’in en yaşlı insanı 60 yaşındaydı.234 Hafız Ahmed’in 67 yıl 
görev yapması inanılacak gibi değildir. Divan’da bu konudaki eski defterler karıştırılmış, birbirini tutmayan 
bilgiler gelince, yörede senedli, senedsiz görev yapan yoksa mütevelliliğin günde iki akçe ile adı geçene 
verilmesi kararlaştırılmıştır (5-16 Şubat 1823).235 

Çağatay Hamza Bey Zaviyesi, vakıf bilgilerine göre mescid, imaret, hamam ve şeyhlik makamı (toplantı odası)
ndan oluşmuştur. Burada mütevelliden başka, bir kâtip, bir kayyım, bir nâzır bir sâin (bakıcı, güvenlikçi), bir 
imam, bir müezzin, bir şeyh, bir aşcı ve Kur’an okuyucuları görev yapardı.236 Bu bilgilerin, Seymenlik’te 
ortaya çıkarılan zaviyenin yapı gurubuyla örtüştüğü görülmektedir. Seymenlik zaviyesi bana göre bundan 
sonra Çağatay Hamza Zaviyesi olarak adlandırılmalıdır. Zaviye çevresinde oluşan mahalle, Ahi Hüseyin veya 
Çağatay Hamza diye adlandırılırken 1562 yazımında görüldüğü gibi yalnızca Hamza Bey adıyla kayıtlara 
geçmiştir. Yıllık geliri 13.140 akçeydi. Bu paranın 3600 akçesi et, ekmek ve diğer malzeme için harcanıyordu.  
Sonradan oluşturulan bazı görevlerin sahiplerine ödenen ücretler nedeniyle fukaranın yemeği kesilince yapılan 
şikâyet üzerine her üç deftere de yemeğin öncelikli olduğu kaydı düşüldüğünü yukarıda belirtmiştik. 

Beçin 2006 Kazı Raporunda yayınladığım dört mezar taşı, bu Hamza Bey ve ailesi ile ilgili olmalıdır. Bu 
taşlardan birincisi Seymenlik’teki mescid haziresinin en mutena yerinde medfun ve 2007 yılı kazı çalışmaları 
sırasında konservasyonu yapılıp mezar taşı yerine dikilen Hamza Paşa (ölm.1429)’ya aittir. Bir Menteşe ileri 
geleni olan Hamza Paşa, ölümünden 88 yıl sonra yapılan bir yazımda237 belki halk arasındaki lâkabından dolayı 
kayıtlara Çağatay Hamza Bey diye geçmiş olmalıdır. İkincisi 1421 yılında ölen Hamza Paşa oğlu Ömer Bey’in, 
üçüncüsü, taşın tarih kısmı kırık olduğundan ölüm tarihini bilemediğimiz Hamza Paşa oğlu Muhammedi’nindir. 
Dördüncü taş,1433 yılında ölen Mehmed Bey kızı Hundi Hatun’a aittir.238 Vakıf kayıtlarında Çağatay Hamza 
Bey’in eşi olarak geçen Hundi Hatun ile Mehmed Bey kızı Hundi Hatun’un aynı kişi olma ihtimali yüksektir. 
Arşivde ve kazı alanında bundan sonra yapılacak çalışmaların konuyu daha da aydınlatacağı umulmaktadır.

XVIII. ve XIX. yüzyılın başlarında Hamza Bey Zaviyesi hakkındaki sınırlı belgeler, mütevellilik ve 
zaviyedarlıkla ilgilidir. 12 Mart 1789 tarihinde vakfın mütevellisi ve zaviyedarı Rahime Hatun’dur239. Rahime 
Hatun’un vefatı üzerine oğlu Seyyid Mehmed bin Ömer görünüşe göre sorunsuz mütevelli oldu (22 Nisan 
1802).240 Olayların akışına göre 1814 yılında aynı aileden, belgelere göre diğer Mehmed bin Ahmed Muğla 
kadısı ve Beçin naibi (Milas) huzurunda hak aradı. Ben, Hamza Bey’in oğlunun soyundan Hasan Çelebi oğlu 
Ömer Çelebi’nin oğlu Seyyid Ahmed’in oğluyum. Rahime Hatun öldüğü sırada ben bir başka yerde yalnız 
ve küçüktüm. Şimdi mütevelli olan Mehmed, Hamza Bey oğlunun soyundan Hasan Çelebi’nin oğlu Ömer 
Çelebi’nin oğlu Mehmed’in kızı Rahime’nin oğludur.241 Vakıf şartlarına göre ben ondan bir derece önde, hak 
sahibiyim diyordu. Şahitlerin önünde yapılan duruşmada haklı bulundu ve kendisine bu yolda bir mahkeme 
kararı (ilâm) verildi. Ahmed oğlu Mehmed, İstanbul’da da haklı bulununca mütevellilik Rahime Hatun’un 
oğlu Mehmed’den alınarak 11 Şubat 1817’de kendisine verildi242 

233  TK. KKA. TTD. 569, s. 9. 
234  BOA. KK. 3915, s. 24.
235  BOA. CE. 1861. 
236  BOA. TD. 338, s. 50 vd. 
237  BOA. TD. 61, s. 160. 
238  Yayınlanmamış 2006 Beçin Kazısı Raporu.
239  BOA. CE. 22170. 
240  BOA. CE. 4768. 
241  Bir belgede, Mehmed’in kızı Ayşe’nin kızı Rahime’nin oğlu olarak anılmıştır. Bkz. CE. no. 4768.
242  BOA. CE. 4768; no. 7117.
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Hacı Tanrıvermiş Zaviyesi, belgelere göre Beçin kalesinin altındadır. Yerinin tespiti konusunda araştırmalar 
sürdürülmektedir. İç kalenin altında, Beçin şehir merkezine giden yolun solunda zaviye olduğuna karar verilen 
bir yapının bu zaviye olabileceği konusunda fikir alışverişleri devam etmektedir. 1583 yazımında vakfın 
yönetimi (zaviyedarlık) Seferşah ve kardeşi Ali’nin elindedir.243 Her iki kardeş, sözünü ettiğimiz zaviyeye 
yüz metre mesafedeki Orhan cami çevresinde oluşan “Cami Mahallesi’nde oturuyorlardı”.244 En eski bilgiler 
zaviyenin 1466 yılında çalıştığını ortaya koymaktadır.245 Bu tarihten önce kurulmuş olan zaviye bir Menteşe 
dönemi eseri olmalıdır. Vakıf, evlâdiyet üzere tesis edilmiştir. Bu vakıf ile Balat’ta bulunan Şahin Bey vakfı 
arasında arazi nedeniyle İstanbul’a yansıtılan çok ciddi anlaşmazlıklar olmuştur. 1665 senesi Ağustos ayında 
sorunun çözümlenmesi için gönderilen emir,246 pek işe yaramamış ki, 1720 senesi Kasım ayında şikâyetler 
devam ediyordu.247 Zaviye 9540 akçelik bir gelire sahipti.

Ahi Hüseyin Zaviyesi. Ahi Hüseyin, XVI. yüzyıl ortalarına kadar, yukarıda gördüğümüz gibi bir mahalleyle 
beraber anılmıştır. Zaviye için vakf edilen yerlerin yıllık geliri 300 akçeydi ve 1560’lı yıllarda Muslihüddin 
tarafından yönetiliyordu.248 Bu zaviye, Ahi Hüseyin veya diğer adıyla Çağatay Hamza mahallesinde olmalıdır. 

Ramazan Zaviyesi. Her üç defterde de yer alan bu zaviyenin de yeri belli değildir. Yıllık geliri 200 akçe olan 
zaviye, 1562 ve 1583 yazımlarına göre Mustafa adlı biri tarafından idare ediliyordu.

Lokman Zaviyesi. Beçin’in XV. yüzyıl başlarında, İlyas Bey zamanında şehir surlarının dışına taştığı 
anlaşılmaktadır. Şehir surlarının güneyindeki ova üzerinde doğu-batı ekseninde yer alan Orman Tekkesi, Emir 
Avlusu (İlyas Bey Sarayı?), Seymenlik Külliyesi, Kara Paşa Medresesi, Kepez yolu üzerindeki kent mezarlığının 
ortasında bulunan, adını koyamadığımız bir zaviye yapısı ve Yelli (Kepez) Külliyesi, sur dışındaki büyümenin 
kanıtlarıdır. Kenti kuzeyden çeviren vadiden şimdilerde kurumuş Lokman Deresi’nin aktığı Beçinliler 
tarafından anlatılmaktadır. Dere yatağının kenarında kurulmuş sokak, Lokman adını taşımaktadır. Sokağın 
batısında yukarı doğru eğilimli ve Lokman mevkii denilen yerde görülen ve halk arasında249 “evliya” olarak 
bilinen yapı kalıntısı Lokman Zaviyesi olmalıdır. 2009 yılı kazılarında, bu yıkıntının bir zaviye olabileceği 
yolunda önemli bulgular elde edilmiştir.

XVI. yüzyılda her üç defterde kaydı olan zaviyenin yıllık geliri 350 akçedir.

Ahmed Bey Mescidi’nin de yeri tespit edilememiştir. Vakıf kayıtlarına göre bir imamı, bir müezzini ve bir 
tane de her gün Kur’an’dan bir bölüm okuyan cüzhanı vardı.250 Vakıf gelirleri, XVI. yüzyıl ortalarında 3550 
akçeydi.251 Mescidin bir mahalleye adını verdiğini yukarıda görmüştük.

Beçin mezarlığında yapılan kazılarda Doğan Bey oğlu İskender Bey’in oğlu Ahmed Bey’in altı çocuğunun, 
bir kardeşinin ve bir torununun mezar taşları bulundu. Bugüne kadar mezar taşı bulunamayan Ahmed Bey’in 
kardeşi Bayezid Bey’in ölüm tarihi 1388 yılıdır. Ahmed Bey’in çocukları 1419 ile 1446 yılları arasında 
vefat etmiştir Mezar taşlarının hepsi de mermer olup birinci sınıf işçilikle yapılmış sanat eserleridir.252 Bir 
aile mezarlığı içinde yer alan taşlar, seçkin ve zengin bir aile tarafından dikilmiş olmalıdır. Mescidi yaptıran 
Ahmed Bey ile bu taşlarda adı anılanlar arasında bir bağlantı olabileceğini düşünüyorum.

Ahmed Bey Mescidi’ni Menteşe Bey ailesine ait vakıflar arasında gösteren bir araştırmayı benimsememiz 
mümkün değildir. Ahmed Gazi ile karıştırılmış olmalıdır.253

243  TK. KKA. TTD. 569, s. 10.
244  TK. KKA. TTD. 110, s. 51b. 
245  TK. KKA. TTD. 569, s. 10.
246  BOA. ŞD. 4, s. 52.
247  BOA. CE. 25133.
248  BOA. TD. 338, s. 50; TK. KKA. TTD. 569, s. 13.
249  Mevki adları konusunda, Beçin 1932 doğumlu İsmail Yivli ve Beçin 1940 doğumlu Sabahattin Şen’in verdiği bilgilerden yararla-

nılmıştır. Uzun soluklu Beçin kazılarının emekçileri olan her iki dostuma teşekkür ederim.
250  BOA. TD. 338, s. 48.
251  BOA. TD. 338, s. 48. 
252  Demir 2003, s. 145 vd.; Demir 2005/1, s. 338-344.
253  Ersan 2000, s. 63. 
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Tanrıvermiş Bey Mescidi. Yukarıda zengin vakıflarından söz ettiğimiz Tanrıvermiş Zaviyesini kuran ile bu 
mescidi bina eden aynı kişi olmalıdır. 400 akçelik yıllık geliri imama tahsis edilmiştir ve yeri belli değildir. 
Dirkemiş Mescidi Mahallesi aynı zamanda Tanrıvermiş adıyla da anılıyordu. Büyük bir olasılıkla Dirkemiş 
Mescidi ile Tanrıvermiş Mescidi aynı yapıdır,

Sufîhane(Sofuhane) Tanrı’ya gönül yoluyla, sezgi ve sevgiyle ulaşmaya çalışan sufîlerin toplandığı mekândır. 
“Mevlevîler kendilerinden olmayan tarikatlara sufî (sofu) tarikatları, tekkelerine sufî tekkesi, dervişlerine 
sufî dervişleri, şeyhlerine de sufî şeyhleri” derlerdi.254 Burada hangi tarikattan olan sufîlerin toplandığı 
belirtilmemiştir. 1583 yılında şeyhliğini, Şeyh Hüsam’ın yaptığı sufîhanenin yıllık geliri 755 akçeydi.255 

Şeyh Çelebi Muallimhanesi medreseye hazırlık öğretimi veren bir ilköğretim okuludur. 1530, 1562 ve 1583 
defterlerinde gelir gider hesapları verilmiştir. Vakıf kurucusu, öğretime özen gösterilmesini, Cuma hariç her gün 
ders yapılmasını, 850 akçelik ürün gelirinden tamir ve gerektiğinde alınacak tohum harcamaları düşüldükten 
sonra kalanının muallime (öğretmene) verilmesini şart koşmuştur. Şeyh Çelebi’nin ayrıca vakfa tahsis ettiği 
1000 akçenin faizi, muallim yardımcısı olan halifeye (kalfa) ödenecekti.256 

Köse Umur Bey Türbesi. Orhan Camii’nin yakınında ve altında bulunan türbelerde kimlerin yattığı belli 
değildir. Beçin’de bulunan bir mezar taşındaki bilgilere göre 1429/1430 tarihinde vefat eden Fatma binti Umur 
Bey’in257 babası, bu Köse Umur Bey’dir diyemiyoruz. Çünkü 1400 yılında Ayasuluk (Selçuk)’ta vefat eden ve 
orada gömülü bir Umur bin Menteşe’de258 Fatma’nın babası olabilir. 240 akçe yıllık geliri olan türbe vakfının 
yönetimi 1583 yılında Muhiddin adlı birinin elindeydi.259 

İnsanoğlunun ve doğanın tahribine rağmen ayakta kalmak için direnen Yelli Camii ile yerlerini tespit 
edemediğimiz Dirkemiş ve Karıncalu mescidlerinin vakıf kayıtları, şimdiki bilgilerimize göre yoktur. 

I.3.6.2 Diğer Vakıflar

Yukarıda cami, mescid, medrese, tekke, sufîhane, zaviye, imaret ve muallimhane gibi fiziki dokusu olan, bir 
başka deyişle bir yapıyla bütünleşen vakıf kuruluşlar hakkında bilgi verdik. Bunların dışında inançla veya 
sosyal dayanışmayla ilgili Beylik ve Osmanlılar döneminde tesis edilmiş pek çok vakıf vardır. Örneğin, 
Çağatay Hamza Bey’in eşi Hundi Hatun’un tesis ettiği ve 400 akçe geliri olan vakfın amacı, Hundi Hatun’un 
ruhuna Kuran okunmasıdır.260 Bu tür vakıfların içinde en dikkat çekicisi, emekli kadılardan Seydi Mahmud’un 
vakfettiği 50.000 akçedir. Vakıf kaydına göre, 50.000 akçe %15 faizle işletilecek, elde edilen 7500 akçenin 
3600 akçesi her gün mezarı başında Kur’an okuyacak 10 cüzhana ödenecekti. Cüzhanlar, yaylaya çıkarız 
diye bahane edip okuma işini başkalarına devr edemeyeceklerdi. Kadı Mahmud’un bugüne kadar mezarı 
bulunamamıştır. Vakfın halka yönelik bir yönü, yılda 360 akçenin musluk (çeşme) için harcanmasıdır.261

1562 yazımında deftere geçmiş Sefer Şah Vakfı, yalnızca zindanda yatan mahkûmlara ekmek temin 
sağlamak için tesis edilmiştir. Sefer Şah’ın vakf ettiği 3000 akçenin faizi olan 450 akçeyle, ekmek alınıp, Beçin 
kalesinin ünlü zindanındaki mahkûmlara dağıtılacaktı.262

254  Gölpınarlı 1969, s. 292. 
255  TK. KKA. TTD. 569, s. 11.
256  TK. KKA. TTD. 569, s. 17. 
257  Wittek 1944, s. 152; Ünal 2000, s. 132 vd. 
258  Chirvanî 1975, s. 116-124.
259  TK. KKA. TTD. 569, s. 13.
260  BOA. TD. 166, s. 495. Bu bilgi, diğer defterlerde tekrar edilmiştir. 
261  TK. KKA. TTD. 569, s. 7. 
262  BOA. TD. 338, s. 65. 
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I.3.6.3 Beçin Köylerinde Vakıflar

Beçin’e bağlı köylerden Eskihisar’da bir cami, bir muallimhane, bir kervansaray, bir türbe, Mermedari ve 
Pençik’te birer cami, Mandelyat’ta iki zaviye, Söğütçük’te bir medrese vakıf yoluyla yapılmıştır.263

Akkirman kadısı Mevlâna Mehmed Efendi, 40.000 akçe vakf edip, bunun 30.000 akçesinden %10 üzerinden 
elde edilecek 3000 akçesini Eskihisar’daki muallimhaneye tahsis etmiştir. Geri kalan 10.000 akçenin faizi olan 
1000 akçe de olağandışı vergilerini, kürekçi bedellerini ödeyemeyenlere verilecekti.264

I.3.7 Beçin Ekonomisi

Menteşe Beyliği dönemi Beçin ekonomisi hakkında rakamlara dayalı bilgi vermek mümkün değildir. 
Beçin’le ilgili çok sağlam ayrıntılı bilgilerin ana kaynağı, Osmanlı yönetimi tarafından düzenlenen tapu 
tahrir (TD) defterleridir. Bu defterlerdeki veriler, Menteşe ve Beçin’in tarım ekonomisine dayalı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Beçin, beylik merkezlerinden biri olarak iç ve dış ticaret ekonomisinin nimetlerinden de 
yararlanmıştır.

Menteşe Beyliği’nin dış ticarette en önemli merkezi Balat (Milet, Palatia)’dır.265 Venedikli, Cenevizli, 
Raguzalı, Rodoslu, Germiyanlı tüccarlar, Anadolu, Karadeniz, Dalmaçya kıyıları, Ege, Akdeniz ve Uzakdoğu 
mallarının değişimini, alış-verişini burada gerçekleştirirlerdi

Ticaretin güven içinde yapılabilmesi için özellikle Venediklilerle Menteşe Beyliği arasında antlaşmalar 
imza edilmiştir. Bu ticaret antlaşmalarına göre, Venedikli tüccarlar, Menteşe ülkesinde güven içinde ticaret 
yapabileceklerdi. Alış-veriş nedeniyle borçlu kalan bir Venedikli yerine başkaları suçlanmayacak ve 
tutuklanmayacaktı. Özel tarifeli mallar dışında %2 gümrük vergisi uygulanacaktı. Beyliğin başkentinde bir 
Venedik konsolosu bulunacak ve Venedikliler arasındaki davalara bakma yetkisine sahip olacaktı. Korsanlığın 
önlenmesine, bu yolla oluşacak zararların ödenmesine her iki taraf özen gösterecekti. Zamanla iki taraf 
arasında çıkan sorunlar, kılıçların kınlarından çıkarılmasına sebep olmuşsa da akıl galip gelerek antlaşmaların 
yenilenmesi ve uzatılması sağlanmıştır. 83 yılda imzalanan yedi ticaret antlaşması Anadolu’nun güney batısına 
barışı egemen kılmıştır.

Venedikli, Cenevizli ve diğer Batılı tüccarlar, Balat limanından gemilerine buğday, arpa, pirinç, mısır 
(darı), kurutulmuş sebze, kenevir, meşe mazısı, meyan kökü, kereste, bal mumu, deri, şap, at, eşek, öküz, 
çeşitli dokumalar ve köleler yüklerler, bunlara karşılık, değerli kumaşlar, baharat, seramik, cam, sabun ve 
şarap satarlardı.266 Başta Balat olmak üzere Fethiye ve Köyceğiz limanlarından ihraç edilen malların en büyük 
alıcısı Memluk Devleti’ydi.267 Beçin, Milas ve Balat’ta, Venediklilerle yapılan ticaret sözleşmeleri sayesinde 
artan ticaret hacminin getirileri, yerinde kullanılmışdır. Günümüze kadar kalan ve hatta bazıları halâ kullanılan 
anıtsal eserler bunun kanıtlarıdır. Beçin’ de inşa edilmiş iki han ve pek çok dükkân bu ticaretin izlerini taşımış 
olmalıdır.

1530 yılında düzenlenmiş bir muhasebe defteri, Beçin’in bütün ekonomik verilerini ortaya koymaktadır. 
Beçin kazasına bağlı 38 köy ve 225 konar-göçer cemaat (tir) ziraat ve hayvancılık ile yaşamlarını sürdürüyordu. 
Buğday, arpa, burçak, çavdar, yulaf, nohut, bakla, mercimek, börülce, darı, keten, kendir, pamuk, susam, pirinç, 
soğan ekimi yanında badem, çam fıstığı, ceviz, üzüm, nar, armut, incir üretimi yapılmıştır. Beçin’in badem ve 
inciri o kadar ünlüdür ki, buradan saray mutfağı için alım yapılmıştır.268 Yukarıda saydığımız ürünlerin hepsi, 
bir vergi kaynağı olarak defterlere kaydedilmiştir. Bugün Beçin ekonomisine damgasını vuran zeytincilik, 
XVI. yüzyılda henüz bilinmemektedir. Bir iki yıl öncesine kadar zeytinle beraber Beçin ekonomisinde çok 

263  BOA. TD. 338, s. 52-67.
264  BOA. TD. 338, s. 64.
265  Freddy Thiriet, Aydın Oğlu Beyliği’nin hükümdarlarından Hızır Bey (1348-1360)’in Venedik kaynaklarında Ayasuluk ve Balat 

emiri olarak anıldığını yazar. Bkz Thiriet 1964, s. 214. Balat’ın bir Menteşe kenti olduğuna dair bkz. Akın 1968, s. 52-56; Zacha-
riadou 1983, s. 217; Turan 1990, s. 147. 

266  Turan 1990, s. 141-183; Zachariadou 1983, s. 187-242.
267  Kanat 2005, s. 172.
268  Mete 2004, s. 264. 
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önemli bir yeri olan tütün ekimi de XVII. yüzyılda başlamıştır. Türkiye’ye 1600 yılında İngiliz denizcilerinin 
getirdiği tütün,269 Beçin’de o kadar çok ekilmiş olmalı ki, Evliya Çelebi buraya “tütün ülkesi” adını vermiştir.270

Beçin kazasının önemli gelir kalemleri arasında yer alan koyun vergisinin büyük bir bölümü, özellikle 
tir (ok) adıyla anılan cemaatler halinde yarı göçebe yaşayışlarını sürdürenler tarafından ödenirdi. Beçin 
ekonomisine arıcılığın da önemli bir katkısı vardır. Beçin, saray mutfağına her yıl 3000 okka (3849 kg.) bal 
mumu teslim etmekle yükümlüydü.271 

Beçin ekonomisinin bir başka önemli kaynağı Varvil (Bargylia/Boğaziçi) tuzlasıdır. Bu köy Beçin’e bağlı 
olup yaklaşık 30 km. uzaklıktadır. 1517’de yıllık geliri 533.333 akçe olarak hesaplanmıştır.272 Yüzyıl boyunca 
400.000 akçenin altına düşmemiştir. 1581 yılında 513.500 akçe gelir getiriyordu. Belgelerde zamanla Beçin 
tuzlası273 olarak anılan bu işletmenin sorunları, devlet merkezinde endişeyle karşılanırdı. 28 Ekim 1579 ile 14 
Şubat 1580 tarihleri arasında tuzla işletmesinin dağıtım sorunlarının çözümlenmesi için başta Beçin kadısı 
olmak üzere görevlilere on emir gönderilmişti274 Evliya Çelebi, Varvul dediği tuzlayı ziyaret etmiş ve 700.000 
akçe geliri olduğunu, çok lezzetli olan tuzun “Frenklerin uyuzuna iyi geldiğini” yazmıştır.275 

Vakıf kayıtlarına göre 1530 yılında Beçin merkezinde, geliri vakf edilmiş 17 dükkân vardı ve çoğu boş ve 
haraptı. Bir mumhane ve sayısını bilmediğimiz kasap dükkânı bu tarihlerde çalışmaya devam ediyordu.276

Beçin merkez ve köylerinde çalışan yüzü aşkın değirmen de zirai ekonomiye önemli katkılarda bulunmuştur. 
Pek çok vakfın gelir kaynakları arasında değirmenler de sayılmıştır. 1530 yılına ait muhasebe defterinde, Beçin 
ve köylerinde 106 değirmenin çalıştığı kayıtlıdır.277 Bu sayının XVI. yüzyılın ikinci yarısında 153’e kadar 
çıktığı görülmektedir.278 Vakıf kayıtlarına göre Beçin’de Beş Değirmen mevkiinde bulunan değirmenlerden279 
ve yer adından bugün iz yoktur.

Bütün bu üretim faaliyetleri sonunda, Beçin’in vergi geliri 1530 yılı için 1.492.020 akçe hesaplanmıştır.280 
Aynı tarihte Menteşe sancağının Beçin, Çine, Balat, Milas, Bozöyük, Muğla, Mazon, Tavas, Köyceğiz, Pırnaz, 
Eserulus (İsravalos), Megri (Fethiye) kazalarından toplanması beklenen vergi tutarı, 5.858.796 akçeydi.281 
Osmanlı Devleti’nin 1528 yılı eyaletler dahil genel bütçesinde (yıl sonu gelir-gider defteri) gelir kalemleri 
tutarı da 537.929.006 akçeydi.282 Bu rakamlar başta Beçin olmak üzere Menteşe sancağının Osmanlı Devleti’ne 
önemli katkılarda bulunduğunun göstergesidir.

Beçin’den elde edilen vergilerin çok büyük bir bölümünü oluşturan 1.030.864 akçe devletin merkez 
bütçesine aktarıldı. 114.381 akçe Anadolu Kadıaskeri Kadri Çelebi’ye maaşının bir bölümü için ödendi. 
29.164 akçe II. Bayezid’in annesi Gül Bahar Hatun’un İstanbul’daki türbesine, 63.085 akçe Muğla’da oturan 
sancakbeyine yollandı. 146.618 akçe de timar ve zeamet sahipleri ile Bodrum ve Beçin kalesinde görev yapan 
muhafızların payına düştü. Beçin ve köylerinin sosyal yaşamlarına katkıda bulunacak vakıf kurumlarına kalan 
ise 107.908 akçedir.

Menteşe Beyliği zamanında, çok daha fazla olması gereken vergi gelirleri Beçin’de kalıyor, saray ve askerî 
harcamalar dışında kalan paralar, kentin imarı ve sosyal hizmetlerinde kullanılıyordu. Menteşe Beyi’nin 
sarayı, yüksek dereceli saray ve devlet görevlilerinin, din ve bilim adamlarının konakları, buralarda istihdam 
edilen hizmetliler, köleler, inşaatlarda çalışan işçiler, içlerinde Venediklilerin de bulunması muhtemel ustalar 
ve mimarlar, Kızıl Han’a, Deve Hanı’na mal getirip götüren tüccarlar, en az 17 dükkânda bu malları pazarlayan 
esnaf, 2 medresede okuyan öğrenciler, vakıf görevlileri, şehre canlılık kazandırıyordu. Beçin’in Osmanlı 

269  Peçevî 1981, s. 259. 
270  Evliya Çelebi 1935, s. 210.
271  BOA. MHM. 80, s. 328.
272  BOA. TD. 66, s. 203. 
273  BOA. MHM. 41, s. 152.
274  BOA. MHM. 41, s. 133. 143. 145. 152. 181. 220. 235. 321. 487. 495.; Ayrıca bkz. Güçer 1963, s. 97-143.
275  Evliya Çelebi 1935, s. 211.
276  BOA. TD. 166, s. 517; BOA. TD. 338, s. 44; TK. KKA. TTD. 569, s. 4.
277  BOA. TD. 166, s. 49. 
278  Mete 2004, s. 269. 
279  BOA. TD. 338, s. 50. 52.
280  BOA. TD. 166, s. 49. 496.
281  BOA. TD. 166, s. 56. 573. 
282  Barkan 1954, s. 277.
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yönetimine girdikten sonra kendisine vakıflar sayesinde bırakılan 107.908 akçe ile eski konumunu korumasına 
olanak yoktu. Bu olumsuzluklar yetmiyormuş gibi akçenin, filori (altın para) ve kuruş karşısında değer 
yitirmeye başlaması, devlet tarafından önlenemiyordu. XVI. yüzyılın son çeyreğine girildiğinde filori resmen 
60, kuruş 40 akçe iken, Menteşe’de filori 70, kuruş 50 akçeden işlem görüyordu ki bu akçenin %15-25 arasında 
bir değer kaybı anlamına geliyordu. 9 Temmuz 1582 yılında Muğla ve Beçin kadılarına tehditkâr ifadelerle 
gönderilen bir fermanla bunun önüne geçilmesi emrediliyordu.283 Bu emirden çok kısa bir süre sonra (1584-
1586) devlet, filoriyi 120, kuruşu 80 akçeye çıkararak halkın biraz daha fakirleşmesine neden oldu. Yukarıdan 
beri sıraladığımız bu olumsuz gelişmelerden sonra, Beçin’in her biri sanat eseri olan gösterişli mezar taşlarının 
1430’lu yıllardan sonra kaybolmasının tesadüf olmadığını söyleyebiliriz. Başkent olmanın avantajlarıyla 
büyüyen, gelişen kentin en büyük dezavantajı bölgesel yolların bile dışında kalmasıydı. Balat, Söke, Muğla ve 
Bodrum yollarının kavşağında bulunan Milas’ın yanında gelişme şansı olmayan Beçin, giderek bir zamanlar 
yönetimi altında bulundurduğu Milas’a bağlı iç kaleye sığınmış bir köy haline dönüştü.

283  BOA. MHM. 47, s. 189, sr. no. 443.



I.4 XVI. YÜZYILDA ve XVII. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

Ay d o ğ a n  D e m i r

Osmanlı Devleti, XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu’nun batısında, Marmara bölgesinde bir uç beyliği olarak 
tarih sahnesindeki yerini aldı. Büyük Roma’nın varisi Doğu Roma İmparatorluğu’nun ve Balkan ülkelerinin 
zaaflarından yararlanarak geniş topraklara sahip oldu. 1453 yılına gelindiğinde 2206 yıllık Roma efsanesi, 
arkasında derin izler bırakarak tarihe karıştı.

Anadolu beyliklerinin en küçüğü olan Osmanlılar, nasıl oldu da yüz elli yıl içinde büyük bir imparatorluğun 
temelini attılar? Nasıl oldu da bu devlet kuruluşundan üç yüz yıl sonra hala toprak kazanmaya devam 
ediyordu? Bu soruların yanıtını kuruluştan başlayarak Osmanlı devlet anlayışında aramak gerekir. Osmanlı 
beyliğinin önünde kendisine yol gösterecek iki örnek vardır: Anadolu Selçukluları ve Doğu Roma. Kuruluş 
dönemi sırasında yönetimde görev almış, beyliğe destek vermiş Ahi zümreleri köklü bir örgütlenmenin 
temsilcileriydiler. Böyle bir ortamda beyliğin, ilk günlerinden başlayarak sağlam bir devlet düzeni oluşturmaya 
başladığı görülmektedir. Ünlü tarihçi Aşıkpaşazade, Osman Gazi (1281-1324) zamanında kanun konulduğunu 
yazar.284 Fatih Sultan Mehmed (1451-1481), düzenlettiği teşkilat kanunnamesinin başında “bu kanun, bu 
kanunname, atam ve dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur”285 diyerek Osmanlı Devleti’nin kuruluştan 
başlayarak bir kanun devleti olduğunu vurgulamıştır.

Kuruluş devri yöneticileri alçak gönüllülükleri ve sade yaşayışlarıyla halkın gönüllerini feth ettiler. Orhan 
Gazi Bey (1324-1362), İznik’te yaptırdığı külliyenin imaretinde elleriyle yemek dağıttı.286 Medresesinde 
liyakata bakarak müderrislere görev verdi. İlk müderrisi Kayserili Davud, ikinci müderrisi Kürt Taceddin287 
oldu. Orhan Bey, Bursa’yı aldıktan sonra, harap olmuş su yollarını onartırken, künkler döşeterek Yahudi 
mahallelerine de su getirtti.288

Orhan Bey zamanında başlayan vakıflar eliyle sosyal tesisler (külliye) kurulmasını müslüman halka 
götürülen bir hizmet olarak algılamak hatadır. Külliyeler yalnızca cami ve medreseden ibaret yapılar değildir. 
Bünyesinde barındırdığı imaretler, darüşşifalar, hamamlar, kütüphaneler, kervansaraylar, hanlar, arastalar, 
dükkanlar bütün uyruklara hizmet verirdi. Müslüman olmayanların sahip oldukları vakıflar da devletin 
koruması altında faaliyetlerini sürdürürlerdi. 1354 yılında Türklere esir düşen Selânik Başpiskoposu Gregory 
Palamas, mektuplarında Hıristiyanların dinlerinin gereklerini özgürce yerine getirdiğini yazmaktadır.289

Osmanlılar, kurdukları güçlü bir orduyu ateşli silâhlarla donatmakta gecikmediler. Gemicilik tekniğinde 
önemli ilerlemeler kaydettiler. Coğrafya ilminde, haritacılıkta çağdaşlarından geri kalmamaya çalıştılar. Fatih 
Sultan Mehmed çevresine topladığı Osmanlı. Rum, Lâtin bilim adamları ve sanatçılarıyla adeta bir mesen 
görünümündeydi. O, Türkçe, Arapça, Farsça yanında Rumca ve Slavca’ya da vakıftı.290 Homeros’u tanıyor, 
İlyada kahramanları hakkında görüş açıklayabiliyordu.291

1492 yılında İspanya’dan çok ağır şartlar altında dışlanan Yahudiler, II. Bayezid (1481-1512)’in yardım ve 
izniyle Osmanlı topraklarına kabul edildiler ve yerleştirildiler. Osmanlı yönetim anlayışı, o günlerin Yahudi 
(Seferad) halk şarkılarında terennüm edildi.“Escuche senor soldato” (Dinleyin asker efendi) adını taşıyan bu 
halk şarkısında bir Yahudi kadını kaçaklar arasında kocasını aramaktadır:

 

284  Aşıkpaşaoğlu 1949, s. 104.
285  Aşıkpaşaoğlu 1949, s. 104.
286  Aşıkpaşaoğlu 1949, s. 9.
287  Aşıkpaşaoğlu 1914, s. 120.
288  Ünal 1999, s. 97.
289  Finkel 2007, s. 10.
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- Dinleyin asker efendi. 
Savaştan mı gelmektesiniz?

- Evet hanım, savaştan geliyorum
- Acaba kocama rastladınız mı?

Gördünüz mü hiç onu?
- Sözünü ettiğiniz adam

Bir ay önce ölmüş olmalı
Ya da özgürlüğü
İstanbul’da bulmuş olmalı. 292

Yukarıda sergilemeye çalıştığımız yönetim anlayışının oluştuğu yer divan-ı hümâyun’dur. Bu kurum 
Orhan Bey zamanında oluşmaya başlamış, Fatih Sultan Mehmed zamanında olgunluğa erişmiştir. Divan-ı 
hümâyun’un başkanı padişahtır. Fatih Sultan Mehmed, son zamanlarında toplantılara başkanlık yapmaktan 
vazgeçmiştir. Toplantının yapıldığı Kubbealtı’na bitişik dairede bir kafesli pencere açılarak padişahların 
görüşmeleri izlemeleri sağlanmıştır. Bundan sonra toplantılara padişahın mührünü taşıyan sadrazamlar 
başkanlık yaptılar. Divanda devlet işlerinde sadrazama yardımcı vezirler, maliyeden sorumlu defterdarlar, 
adliye ve öğretim işlerini düzenleyen kadıaskerler ve bürokrasinin başı olan nişancı, devamlı üye olarak görev 
yaparlardı. Vezir rütbesindeki kaptan-ı derya ve yeniçeri ağası da toplantılara katılmak hakkına sahipti. En 
büyük dinî otorite olan Şeyhülislâmlar divan üyesi değillerdi.

Devletin iç ve dış güvenlik sorunları, malî, askerî, ekonomik, diplomatik ve bunlar gibi bütün konuları, 
divanda ele alınır, kararlaştırılır ve padişahın onayı alındıktan sonra yürürlüğe konurdu.Yürütme, yasama ve 
yargı yetkisini elinde bulunduran bu kurum, gerektiğinde bir mahkeme gibi çalışırdı. Bu mahkemede geçerli 
hukuk, şer’î değil, akla dayalı ve padişah fermanıyla yürürlüğe giren örfî hukuktur.293 Akla dayanan, kaynağını 
örften alan Osmanlı teşkilât, reaya ve ceza kanunları, Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, ne olursa olsun, bütün 
tebaya hitap etmiştir. Bu nedenledir ki, her dinden, her milletten insan, kadın, erkek divana başvurur, hak 
arardı. Divan-ı hümâyunda tutulan mühimme ve şikâyet defterleri, yakınmaları ortadan kaldırmaya yönelik 
onbinlerce belgeyi içermektedir. Haksızlığa uğrayanların davalarının yeniden görülmesi, düzenin sağlanması, 
para ayarları, akla gelebilecek her konudaki kararlar, beylerbeylerine, sancakbeylerine, kadılara, müfettiş 
kadılara, velhasıl her dereceden yöneticiye çok iyi çalışan bir posta (ulak) sistemiyle bildirilirdi.

1481 yılında Fatih Sultan Mehmed bir sefer sırasında öldüğü zaman, Osmanlı Devleti batıda Balkan 
yarımadasına, bir iki ada hariç Ege denizine, doğuda Fırat nehri boylarına kadar Anadolu’nun büyük bir 
kısmına egemendi. Karadeniz’in kuzeyindeki Kırım Hanlığı, Balkan yarımadasının kuzey batısındaki Eflak ve 
Boğdan Prenslikleri Osmanlı Devleti’nin yüksek egemenliği altında bulunuyordu. Otranto kalesini fethetmiş 
Osmanlı kuvvetleri, İtalya’yı ele geçirme hazırlığı içindeydiler. Otuz yıldan beri hemen her yıl savaşa koşan 
devlet ricali ve askerler savaşçı özellikler taşıyan şehzade Cem’i dışlayarak ılımlı bir yapıya sahip olan şehzade  
Bayezid’i padişah yaptılar. Fatih’in teşkilât kanunnamesi, hükümdar olan şehzadeye devletin düzeni için 
kardeşlerini öldürme yetkisi verdiğinden, Cem hem hayatını kurtarmak ve hem de saltanatı ele geçirmek için 
silaha sarılmak da tereddüt etmedi. Cem, Bursa’da görüştüğü büyük halası Selçuk Hatun’dan Anadolu’nun 
kendisine bırakılması için ağabeyi II. Bayezid nezdinde aracılık, yapmasını istedi. Çocukluğunda ve gençliğinde 
babasının kardeşleriyle yaptığı kanlı hesaplaşmalara tanık olan Çelebi Mehmed’in kızı Selçuk Hatun (1407-
1485), II. Bayezid’e Anadolu’yu Cem’e bırakmasını, kardeş kanı dökülmesine sebebiyet vermemesini rica 
ettiyse de etkili olamadı. Osmanlı padişahları, “devletin hanedanın ortak malı olduğu” görüşünü çoktan terk 
etmişlerdi. Onlara göre devlet bir gelindi ve gelinin de bir tane kocası olurdu. II. Bayezid, büyük halasına 
“melikler arasında kardeşlik yoktur” derken, babasının kanunlarına uyulacağı konusundaki kararlılığını da 
göstermiştir. Savaşı kaybeden Cem, önce Mısır’a kaçtı; Anadolu’da ikinci kez şansını denedi, bu sefer de 
yenilince Rodos St. Jean şövalyelerine sığındı. Rodos’tan Fransa’ya oradan Romaya götürülen Cem’in esareti, 
Osmanlı Devleti’nin Batı’ya ödün vermesine neden oldu. II. Bayezid’in en büyük korkusu, Cem’in Avrupa’dan 

292  Ünal 1999, s. 145.
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yardım alarak Balkanlarda yeni bir taht kavgasına kalkışma ihtimaliydi. 1495 yılında şehzade Cem’in kuşkulu 
ölümü, Osmanlı Devleti’ne rahat bir nefes aldırdı. 1499 yılında Venediklilerle başlayan kara ve deniz savaşları 
sonunda Osmanlılar Modon, Koron, İnebahtı gibi önemli üsler kazandılar.

1501 yılında İran’da ünlü bir şeyh ailesinden gelen Şeyh İsmail, Akkoyunlu Devleti (1378-1508)’ni ağır 
bir yenilgiye uğratıp şahlığını ilân etti. Kısa sürede Doğu Anadolu ve İran’a egemen olan Şah İsmail (1501-
1524), bu yörede kurulan bütün devletlerin, Medler’den, Persler’den başlayarak yaptıkları gibi gözlerini batıya 
çevirdi. Türkçe konuşan, çok güzel Türkçe şiirler yazan Şah İsmail’in propogandacıları Anadolu’da Alevî-
Türkmen topluluklarını tahrikle önemli isyanlar çıkarttılar. 1511 yılında isyanlar bastırılmış, fakat tehlike 
bertaraf edilememişti.

1512 yılında Trabzon sancakbeyi olan şehzade Selim, İstanbul’da kardeşi Ahmed’in hükümdarlığına ortam 
hazırlandığını öğrenince, tahtı zorla ele geçirmek için silâha sarılmakta gecikmedi. Şehzade Selim, babasıyla 
yaptğı savaşı kaybetmesine rağmen, merkezin en önemli askeri gücü olan yeniçerilerin baskısıyla tahttan 
çekilmek zorunda kalan II. Bayezid’in yerine padişah oldu. Yavuz Sultan Selim (1512-1520), kardeşlerini 
ortadan kaldırdıktan ve Anadolu’da çok radikal önlemler aldıktan sonra çıktığı seferde, Şah İsmail’i Çaldıran 
meydan savaşında (1514) ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu tarihlerde pek çok Kürt beyi Osmanlı yönetimine 
bağlanmayı kabul edip, Safevîlere karşı Yavuz Sultan Selim’e destek verdiler294. 

1498 yılı, Amerika’nın keşfinden sonra dünya tarihinin en önemli olaylarından birine tanık oldu. Bu 
tarihte Portekizli Vasco da Gama Afrika’nın güneyinden dolaşarak Hindistan’ın Kaliküt limanına ulaştı. 
Batılılar, haçlı seferlerinden beri egemen olmayı düşledikleri baharat yolunu ellerinde tutmak için her yola 
başvurdular. Portekizliler, İngilizler, Hollandalılar ve Fransızlar yalnız yerel güçlerle değil kendi aralarında 
da kanlı savaşlara giriştiler. Bu yolu ilk defa bulan Portekizliler kral I. Manuel (1495-1521) zamanında, Vasco 
da Gama’nın hemen arkasından büyük deniz kuvvetleriyle Hind okyanusunda seferlere başladılar. Amiral 
Albuquerque, Basra körfezi (Hürmüz Boğazı) ve Kızıldeniz girişlerinin (Babülmendep Boğazı) Portekiz 
kontrolü altına alınmasında büyük başarılar elde etti. Baharat ve kıymetli taşlar, madenler, Portekiz ticaret 
gemileriyle Avrupa’ya taşınmaya başladı.1512-1515 yılları arasında, bu ticaretin en büyük aracılarından 
Venedikliler, mal olmayınca İskenderiye limanına hiçbir gemi göndermemişlerdi. Binlerce yıl Basra körfezi 
ve Kızıldeniz üzerinden yapılan bir ticaretin şimdi yol ve el değiştirmesi İstanbul’da da tepkiyle karşılandı. 
Ekonomik endişeler yanında, Portekizlilerin Kızıldeniz’de Cidde limanına kadar gelerek kutsal yerleri tehdit 
etmeleri büyük heyecan yaratmış olmalıdır. Osmanlı Devleti, Portekiz tehlikesine karşı aralarında husumet 
olmasına rağmen Memlûk Devleti (1250-1517)’ne malzeme ve denizci göndererek yardımcı olmaya çalıştı. 
Çok güçlü bir kara ordusuna sahip olan, üstelik Kızıldeniz’den böyle bir saldırı beklemeyen Memlûkler 
Portekiz karşısında başarılı olamadılar.

Yavuz Sultan Selim, Memlûk Sultanı Tuman Bay (1516-1517)’a gönderdiği bir mektupta, Büyük İskender 
gibi hem doğunun hem de batının hakimi olmak istediğini yazmıştır.295 Halil İnalcık’a göre de Arap ülkelerindeki 
şartlar, Osmanlı egemenliğini kabule müsaitti.296 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşları sonunda Memlûk 
Devleti yıkıldı. Şimdi kutsal yerleri savunmak ve ticaret yollarını tekrar eski mecrasına döndürmek Osmanlı 
Devleti’nin göreviydi. Bunun için Süveyş tersanesinde büyük bir donanma hazırlayan Osmanlılar, Hindistan 
yoluna egemen olmak için çıktıkları seferlerde başarılı olamadılar.

Yavuz Sultan Selim’in ölümüyle yerine geçen oğlu Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) zamanında 
imparatorluk en parlak çağını yaşadı. Rodos, Macaristan, Irak, Libya, Cezayir ve Yemen, İmparatoluk sınırları 
içine alındı. Kanunî Sultan Süleyman, Belgrat (1521) ve Budin (1526-1529)’den sonra Viyana’yı fethetme 
girişiminde başarısızlığa uğradı (1529). Bu dönemde denizlerde de büyük başarılar kazanıldı. Barbaros 
Hayreddin Paşa, Preveze’de Andrea Doria komutasındaki haçlı donanmasını ağır bir yenilgiye uğratarak l571 
yılına kadar devam edecek Osmanlı deniz hakimiyetinin temellerini attı. Fransa kralı I. Francois, Kutsal Roma 
Germen İmparatoru V. Karl (1519-1556) ile yaptıgı savaşlar sırasında Osmanlı Devleti’nden yardım istedi. 
Korfu adasında ve Nice’te Osmanlı-Fransız donanmaları ortak hareket ettiler. Küçük bir Fransız topçu birliği 
Macaristan’da Osmanlı ordularına katıldı297. Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki askeri işbirliğini ekonomik 
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alanda da gerçekleştirmek için 1536 yılında iki taraf arasında görüşmeler yapıldı. Sadrazam İbrahim paşa 
ile Fransa elçisi J.de la Forest arasında uzun bir ticaret sözleşmesi hazırlandı. Tarihe Fransızlara verilen ilk 
kapitülasyon olarak geçen bu taslak, İbrahim Paşa’yı o sırada idam ettiren Kanunî tarafından onaylanmadı.298 
Fransızlara ilk kapitülasyon, Kanunî’nin ölümünden üç yıl sonra 1569 yılında verildi.

Kanunî Sultan Süleyman, Habsburgların ağır baskısı altında bunalan Alman prenslerine de destek oldu. Halil 
İnalcık, 1521-1555 yılları arasında Osmanlı baskısının Habsburgları Protestanlara ödün vermeye zorladığı ve 
sonunda Protestanlığın resmen tanınmasında bu baskının etmen olduğu görüşlerine katılmaktadır.299 

Osmanlı Devleti’nin Macaristan nedeniyle Avusturya’yla yaptığı savaşlar, 1533, 1547, 1562 ve 1568 
yıllarında barışla sonuçlandı. Bu antlaşmalar, Avusturya’yı elinde bulundurduğu Kuzey Macaristan toprakları 
nedeniyle Osmanlı Devletine yılda 30.000 düka vermekle yükümlü kılıyordu. 1562 barışının mimarlarından 
Busbecq üç defa geldiği Türkiye’de arabalar dolusu Yunanca elyazması eser toplamış ve bunlardan 240 
tanesini Viyana kütüphanesine bağışlamıştır.300 Busbecq ayrıca Roma İmparatoru Augustus (MÖ 27 MS 14) 
adına Ankara’da inşa edilen tapınağı ve onun çok ünlü yazıtlarını yapımından yaklaşık 1500 küsur yıl sonra 
Avrupa’ya tanıtmıştır.301

Osmanlılar’ın batıda Fransızlarla işbirliği yapmalarına karşılık, İmparator V. Karl ve Ferdinand (1556-
1564) da doğuda, İran’da müttefik aradılar. Osmanlılar bu iki büyük gücün işbirliğine fırsat vermeden, iki 
cephede aynı anda savaşmaktan kaçınarak sorunların üstesinden gelmeye çalıştı. Zamanla sınır olayları, 
zamanla da Osmanlı Devleti’nin Bağdat ve Basra’ya yönelik yayılmacı siyaseti, iki tarafı savaş meydanlarında 
karşı karşıya getirdi Kanunî, 1534-1554 yılları arasında üç defa İran seferine çıktı. Bu savaşların en kalıcı  
sonuçları, bugünkü Türkiye – İran sınırlarının aşağı yukarı belirlenmesi ve Bağdat (1534) ile Basra (1538)’nın 
1918 yılına kadar Osmanlı idaresi altında kalmasıdır.

Kıtalararası uzaklıklardan gelmiş ve baharat ticaretini ele geçirmiş Portekizlilerle, Basra körfezine 
ve Kızıldeniz’e sahip Osmanlılar arasındaki rekabet ve düşmanlık, silahlı çatışmaya dönüştü. Hatalı 
politikalarla yerli hanedanlarn desteğini yitiren Osmanlılar yaptıkları dört Hind seferi sonunda başarısızlığa 
uğradılar. 1568 yılında sadrazam Sokollu Mehmed Paşa kesin çözüm yolunun Süveyş kanalının açılmasıyla 
bulunulacağının farkındaydı. Bu büyük projenin gerçekleşmesi için verdiği emir uygulanamadı.302 Osmanlı 
aydınları, “Yöneticilerin Portekiz deniz ticaretinin yarattığı tehlikeyi kavrayamadıklarını, bu işin sonunun 
kötü olacağını, iş işten geçtikten sonra alınacak önlemlerin hiçbir faydası olamayacağını”303 yazdılarsa da pek 
aldıran olmadı. 1585 yılında Süveyş’ten kalkan bir Osmanlı donanması Mombasa’ya kadar Portekiz kalelerini 
ele geçirdiyse de bunun da sonunu getiremedi. Osmanlıların olaylara askerî bakımdan seyirci kaldığı sıralarda 
bu denizler, yeni yeni efendiler tanımaya başladı. Örneğin 1613 yılında, İngiliz ve Hollandalı korsanlar Hind 
okyanusunda ve Kızıldeniz’de faaliyette bulunuyorlardı.304 Hind denizlerinde üstünlüğü Portekizlilere kaptıran 
Osmanlılar, kıyıları çok iyi tahkim ederek, Mısır’dan sonra Basra, Yemen, Lahsa ve 1555 yılından başlayarak 
işgal ettikleri Habeşistan’da Beylerbeylikler kurarak bu ticaretten pay almaya çalıştılar ve bu konuda başarılı 
oldular. Portekizlilerin de gücü bütün bu denizleri kontrole yetmediğinden, XVI. yüzyılın başlarında durma 
noktasına gelen baharat ticareti bu yüzyılın ortalarından itibaren Akdeniz’de yeniden canlandı.305

1538 yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın büyüklüğünü bütün dünyaya ve gelecek kuşaklara duyurmak için 
Bender kalesine şöyle bir kitabe kondu.306

 

298  İnalcık 2003, s. 45, dipnot 1.
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301  Busbecq 1939, s. 3.
302  Imber 2006, s. 78.
303  Togan 1947, s. 126 vd. 
304  İnalcık 2003, s. 49 vd.
305  Geniş bilgi için bkz. Özbaran 1978, s. 131-141. Ayrıca bkz. Orhonlu 1974. 
306  İnalcık 2003, s. 46.



I. Arkeoloji, Tarih ve Ekonomi Tarihi62

Ben, Tanrı’nın kulu, bu dünyanın sultanıyım.
Tanrı’nın inayetiyle (yardımıyla) ümmet-i
Muhammed’in (Müslümanların) başındayım.
Adına, Mekke ve Medine’de hutbe okunan
Süleymanım ben. Bağdad’da şah, Roma 
(Rum) diyarlarında307 kayser, Mısır’da sultanım.
Donanmalarını Akdeniz, Magrib ve Hind’e
yollayan sultanım. Macar taht ve tacını 
alan ve onları bir kuluna bağışlayan sultan
benim.Voyvoda Petru başkaldırdı, ancak
atımın ayakları onu toz eyledi. Boğdan’ı da feth ettim.

1550’li yıllara gelindiğinde, yukarıdaki yazıtta gücü dile getirilen bu büyük sultan, ülkesinde özellikle 
Anadolu’da sorunlarla karşılaşmaya başladı. Dünya ticaretinin büyük ölçüde okyanuslara kaymasından 
kaynaklanan ekonomik ve malî sıkıntılar, sınırların korunması için yapılan harcamalar,308 sayıları gittikçe artan 
kapıkulu askerlerine nakit olarak ödenen maaşlar, bütçenin önemli bir bölümünü yutan saray, bunalımların 
sebebini oluşturmaktadır. Devlet artan nakit ihtiyacını ağırlaştırdığı vergilerle halka yüklemeye başladı. Vergi 
yükü gittikçe ağırlaşan reaya, çözümü borç para almada arayınca yüksek faizler nedeniyle ezildi; ödeme imkânı 
da kalmayınca yerini yurdunu terk etmeye başladı. Bu gayrimemnunlara katılan düşük gelirli timarlı sipahiler, 
medreselere yığılmış iş bulamayan öğrenci (suhte) ler, devletin kurtuluşunu yaşlanmış olarak gördükleri Kanunî’ 
de değil, genç şehzadelerde arar oldular. Askerlerin ve halkın umudu şehzade Mustafa, tahtı kendi çocuklarına 
sağlamak için damadı sadrazam Rüstem Paşa ile işbirliği yapan Hurrem Sultan’ın entrikaları sonucu idam edildi. 
Bu idama halkın tepkisi, “umudumuz Mustafa Han ile sönmüştür” sözleriyle dillendirildi.309 Bu olaydan bir 
müddet sonra Anadolu’nun gayri memnun tımarlılarını ve leventlerini etrafına toplayan şehzade Bayezid, taht 
için harekete geçti (1559). Babasının desteğini alan şehzade Selim, kardeşi şehzade Bayezid’i ağır bir yenilgiye 
uğrattı. Çocuklarıyla İran’a iltica eden Bayezid uzun pazarlıklardan sonra, Şah Tahmasp (1524-1576) tarafından 
Osmanlı elçilerine teslim edildi. Şehzade Bayezid ve çocuklarının idamıyla şehzade Selim’e taht yolları açılmış 
oldu.

Kanunî Sultan Süleyman, 1565 yılında yapılan Malta seferi başarısızlığının izlerini örtmek, Avusturya’nın 
Erdel işlerine karışmasını önlemek ve birazda 71 yaşında kendini kanıtlamak için çıktığı seferde, Zigetvar Kalesi 
altında vefat etti. II. Selim (1566-1574), Osmanlı tarihinde sefere çıkmayan ilk padişah oldu. Bu dönemde bir ilke 
daha imza atılarak, yetişkin şehzadelerin hepsinin sancakbeyliği yapma geleneğine son verildi. Adeta veliahtlık 
diyebileceğimiz bir sistemle, yalnız büyük şehzade sancağa çıkarılak onun padişah yapılması sağlandı. Bu 
uygulamadan sonra Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları yaşanmadı.

II. Selim zamanında ülkenin kuzeyindeki, özellikle Rusya’daki gelişmeler karşısında Osmanlı Devleti daha 
aktif bir politika izlemek zorunda kaldı. Daha önceleri Osmanlı Devleti’ne bağımlı Kırım Hanlığı (1426-1783)’nın 
sorumluluğunda bulunan bu bölgelere merkezden müdahale edildi.1547 yılında Rus boyarlarına boyun eğdiren 
ve çarlığını ilan eden Moskova knezi IV. İvan (l547-1584), büyük bir genişleme siyaseti izledi. Kazan (1552)’ı 
Astahan (1556)’ı aldıktan sonra Kafkaslar ve Özbekistan’a baskı uygulaması, İstanbul’da kaygıyla izlendi. 
Kazan’dan, Astrahan’dan iltica edenlerin sızlanmaları, Buhara ve Özbek Hanlıkları’nın gönderdikleri elçilerle 
yardım talepleri, İstanbul’u harekete geçirdi. Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa, 15-20 bin kişilik bir orduyla 
sefere gönderdiği Kasım Paşa’ya Don ile Volga nehirleri arasında bir kanal açmasını ve Astrahan’ı Ruslar’dan 
geri almasını emretti. Bu büyük projeye göre Karadeniz’de bulunan Osmanlı donanması Don nehrinden Volga 
nehrine geçecek, oradan Astrahan’da üstlenip Hazar Denizi’nin denetimini ele geçirecekti. Bu proje ile Osmanlı 
Devleti, Kafkaslar ve İran üzerinde tam bir denetim sağlayacak, Rus yayılmacılığının önüne geçecek ve Türkistan 
hanlıkları ile kolaylıkla bağlantı kuracaktı. Kasım Paşa’nın kanal yeri seçimindeki hataları, Kırım Hanlığı’nın 
ilgisizliği, mevsim şartlarının iyi hesap edilememesi seferin başarısızlıkla sona ermesine sebeb oldu.310 Bu 

307  Özbaran 2004, s. 18.
308  Murphey 2007, s. 77-83.
309  Turan 1961, s. 35.
310  Kurat 1972, s. 238 vd.
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tarihten sonra Ruslar, Kafkaslar, Türkistan, Kırım ve Karadeniz yönünde emin adımlarla genişleme siyasetlerini 
uygulamaya koydular.

1570/1571 yılında Kıbrıs, Venedikliler’den alınarak bir Osmanlı eyaleti yapıldı. Osmanlı’nın denizlerde 
kendini iyice hissettiren ezici üstünlüğünü durdurabilmek için Papalık, Venedik ve İspanya’nın oluşturduğu 
bir haçlı donanması, İnebahtı’da kesin bir zafer kazandı. Haçlılar, bu zaferden gereği gibi yararlanamadılar, 
Venedik’in geri almayı düşlediği Kıbrıs’a çıkarma bile yapamadılar. Buna karşılık, Sokollu Mehmed Paşa’nın 
çok yoğun çalışmalarıyla denize indirilen yeni Osmanlı donanması, 1574 yılında Tunus’u da alıp orayı da bir 
eyalet haline getirdi.

1574 yılında Manisa sancakbeyi şehzade Murad, babasının ölümü üzerine tahta çıktı. III. Murad (1574-
1595) da yalnız bir oğlunu Manisa’ya gönderip sancakbeyi yaptı ve babası gibi hiç bir sefere çıkmadı. III.
Murad, günlerini saray eğlenceleriyle geçirirken,orduları, l578-1590 arasında oniki yıl boyunca İran cephesinde 
savaştılar. Savaş sonunda Osmanlılılar doğuda en geniş sınırlarına, Hazar Denizi’ne kadar ulaştılarsa da bunlar 
geçici başarılar oldu. Bu dönemin ağır savaş harcamaları da Osmanlı maliyesi üzerinde yıkıcı etkiler yaptı.311 
III. Murad’ın hükümdarlığı’nın sonlarına doğru diplomatik yollardan çözümlenebilecek bir takım sınır olayları 
bahane edilerek Avusturya’ya savaş açıldı.Ünlü tarihçi Peçevi, bu savaşın Sadrazam Sinan Paşa’nın hırsıyla 
açıldığını yazar.312 13 yıl süren bu savaş 1606 yılında sona erdi.

III. Murad zamanında akçenin ayarıyla oynanması, bir başka deyişle değerinin yarı yarıya düşürülmesi (1584-
1586) geniş halk kitlelerini bunaltırken, alım güçlerinin düştüğünü gören yeniçeriler İstanbul’da büyük bir isyan 
çıkardılar. Bizans dönemi Konstantinopolis’inde sık sık görülen ayaklanmalar, Osmanlı yönetimi altındaki 
İstanbul’da ilk defa yaşandı ve bundan sonra da devam ederek zamanla taht değişikliklerine de sebeb oldu.

III. Mehmed (l595-1603), babasının yerine hükümdar olduğu zaman Avusturya cephesinden iyi haberler 
gelmiyordu. Kötü gidişi durdurmak isteyenler, çareyi padişahın sefere çıkmasında görüyorlardı. Kanunî’nin son 
seferinden otuz yıl sonra bir padişahın sefere çıkması, coşkuyla, sevinç gösrerileriyle karşılandı. III. Mehmed 
komutasındaki Osmanlı ordusu Eğri kalesinin alınmasında ve Haçova savaşında (1596) büyük başarılar elde 
ettiyse de bunların arkası getirilemedi. Bu sefere katılan Osmanlı aydınlarından Hasan Kâfi,” düşmanların 
silâh teknolojisinde çok ileri gittiklerini, kapıkulu ocaklarının bunlara ayak uyduramadıklarını, hatta ellerinde 
bulunanları bile doğru dürüst kullanamadıklarını, cenkten firar eder olduklarını” yazmıştır.313 Osmanlılar, XVIII. 
yüzyıla kadar bu konuda ciddi bir çözüm üretememenin bedelini ağır ödediler.

III. Mehmed, 1603 yılında arkasında çözümlenmemiş Avusturya ve İran cephesindeki savaşlar ve içeride 
Celâli isyanlarıyla sarsılmış bir devlet bırakarak vefat etti.Yerine geçen oğlu I. Ahmed (1603-1617) henüz 14 
yaşındaydı ve sancakbeyliği yapmamıştı. Bundan sonrada hiçbir şehzade sancakbeyliğine gönderilmedi. Genç 
şehzadenin çocuğu yoktu, hanedanın geleceği düşünülerek kardeşi şehzade Mustafa’nın hayatına dokunulmadı. 
I. Ahmed, oğulları dünyaya geldikten sonra Fatih kanunnamesine uyarak kardeşini öldürtmek istediyse de aklen 
malul olduğu gerekçesiyle onu bu düşüncesinden vazgeçirdiler. Bu gelişme, saltanat düzeninde bir değişime yol 
açtı. I. Ahmed 1617 yılında 28 yaşında öldüğü zaman çocukları küçüktü. Osmanlı tarihinde bir ilk yaşanarak, taht 
babadan oğula değil, kardeşten kardeşe geçti. I. Mustafa (1617-1618; 1622-1623) ile beraber hükümdarlığın en 
büyük şehzadeye geçmesi kuralı, imparatorluğun yıkılışına kadar devam etti.

Osmanlı Devleti, 1606 yılında Zitvatorok barışıyla 13 yıllık Avusturya savaşını sonlandırdı. Savaş sırasında ele 
geçirdiği kaleleri koruyan Osmanlılar, her yıl Avusturyalılardan, ellerinde tuttukları kuzey Macaristan toprakları 
nedeniyle aldıkları 30 bin altınlık haraçtan vazgeçmek zorunda kaldı. Eşit şartlar altında imzalanan barış, Osmanlı 
Devleti’nin Avrupa’daki üstünlüğünün sona erme belgesidir.

1590 yılında Ferhad Paşa antlaşmasıyla doğuda en geniş sınırlarına ulaşan Osmanlılar bu durumlarını 13 
yıl koruyabildi. Ülkesinde önemli ıslahat hareketlerine girişen Şah Abbas (1578-1629), Osmanlıları daha önce 
işgal ettikleri yerlerden çekilmek zorunda bıraktı.1603 yılında başlayan savaşlar, arada bazı barış antlaşmaları 
olmasına rağmen 1639’a kadar devam etti. Kasrışirin barışıyla her iki taraf aşağı yukarı Kanunî Sultan Süleyman  
zamanında çizilen sınırlara çekildi.

311   Demir 2007, s. 49.
312   Imber 2006, s. 85.
313   İpşirli 1980, s. 268 vd.
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XVI. yüzyılda Akdeniz314 ve Osmanlı ülkelerinde315 belirgin bir nüfus artışı yaşanmıştır. Bu artan nüfusa iş 
ve aş temin etmek şöyle dursun, toprağı ve kendilerini doyuracak kadar işi olanlar da bitmek bilmeyen savaşlar 
nedeniyle ağırlaşan vergiler altında ezilmektedir. Vergilerini ödemek için tefecilerden borç alan köylüler, 
boçlarını ödeyemediklerinde tek geçim kaynakları olan toraklarını elden çıkarmak veya köylerinden kaçmak 
zorunda kaldılar. Akçe değerinin düşmesiyle artan fiyatlar bütün kesimleri sıkıntıya soktu. Timarlı sipahiler, 
terfi yollarının sınırlandırılması, gelirlerinde belirgin bir artış olmaması nedeniyle huzursuzdular. Medreselere 
umutla doluşan gençler, yeni kadrolar açılmadığından “gündüz külahlı, gece silâhlı olmaya başladılar.” 1596 
yılında Haçova savaşından kaçtıkları için dirliklerinden olan timarlılar, içlerinden çıkan başbuğlar etrafında 
yukarıda zikredilen gayrimemnunlarla birleşip devlete kafa tutan birlikler oluşturdular. Etraflarına 10 binlerce 
adam toplayan Celâli başbuğları, İstanbul yakınlarına kadar sokulup her tarafı haraca bağladılar. Devlet 
bunlardan kurtulmak için bazılarına sancakbeyliği hatta beylerbeylik verdi. Sadrazam Kuyucu Murad Paşa 
1609 yılında isyanı bastırdığı zaman yüzbinle ifade edilen insan hayatını kaybetmişti. Celâli isyanlarının 
ardından Anadolu’dan geçen Polonyalı Simeon, “her yerde kentleri yoksullaşmış, çoğunlukla terk edilmiş ve 
bazen yıkılmış gördüğünü” yazmıştır.316

Osmanlı Devleti, yaptırdığı anıtsal cami ile ölümsüzleşen Sultan Ahmed’den sonra 305 yıl daha yaşadı. 
XVII. yüzyıl sonunda, tarihinde ilk defa Avusturya, Rusya, Venedik ve Lehistan’a büyük topraklar vermek 
zorunda kaldı. XVIII. yüzyılda, bütün ıslahat çabalarına, zaman zaman bazı başarılar kazanmasına rağmen, 
Avusturya ve Rusya karşısında kaybeden taraf oldu. XIX. ve XX. yüzyıllarda Yunanistan, Romanya, Sırbistan, 
Bulgaristan ve Arnavutluk, milliyetçilik akımlarının etkisi ve batılı devletlerin yardımlarıyla Osmanlı’dan 
ayrılıp bağımsız oldular. İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Avusturya, Osmanlı Devleti’nden toprak koparmaya 
devam ettiler. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başlayınca Osmanlı Devletini yöneten İttihad ve Terakki 
Partisi’nin ileri gelenleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya’ya karşı savaşan Almanya- Avusturya ittifakının 
yanında yer aldılar. Dörtyüz yıla yakın bir süre Macaristan ve Balkanlar yüzünden birbirleriyle mücadele etmiş 
Osmanlı ve Avusturya İmparatorlukları, yan yana savaştıkları I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkıp tarih sahnesini  
beraberce terk ettiler.

314  Braudel, 1989, s. 217 vd.
315  Behar 1996. 
316  Griswold 2000, s. 172.



I.5 I. SELİM’DEN I. AHMED’E KADARKİ DÖNEMDE OSMANLI DEVLETİNİN 
PARA TARİHİ

Ş u l e  P f e i f f e R - Ta Ş

Bu metinde, Beçin definesinin kapsadığı zaman dilimi içinde, Osmanlı para tarihi ile ilgili gelişmeler, Osmanlı 
arşiv belgelerine dayanılarak izlenmeye çalışılacaktır.317 Araştırmada, kitabın içeriği doğrultusunda, yalnızca 
para tarihi ile ilgili bilgiler değerlendirileceği için, ekonomi tarihi318 bağlantıları ayrıntılı olarak değil, geniş 
kapsamlı ilişkiler şeklinde ele alınacaktır. 

Bilindiği gibi, akçe darbında sikke vezni için metrolojik dayanak noktası olarak ağırlık birimi dirhem 
kullanılmıştır. Osmanlı kanunlarında devlet akçenin resmi veznini belirlerken, 100 dirhem gümüşten kaç adet 
akçe darpedilmesi gerektiğini tesbit etmiştir. Dirhemin ağırlığı bölgesel farklılıklar göstermektedir; ancak 
Osmanlı akçe darbı için ağırlığı 3,072 gram olan Tebriz dirhemi temel alınmıştır.319 

Beçin definesinin kapsadığı dönem, Osmanlı para tarihi için son derece önemlidir; bu süre içinde ekonomik 
sorunlar nedeniyle gerçekleşen çok sayıda vezin değişikliği sonucu, akçenin ağırlığı, 0,768 gramdan 0,323 
grama düşmüştür. 

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde sürekli olarak düşük vezne sahip kalp para basıldığı için, yasa dışı 
darp edilen bu düşük kaliteli akçeler toplanmakta ve yerlerine yenileri konmakta idi.320 Bu önlemlerin yanı sıra 
Osmanlı devleti akçenin değerini pek çok kereler düşürmek zorunda kalmış ve akçe, altın sikkeler ile batıdan 
gelen, arşiv kaynaklarında genellikle yalnızca kuruş olarak adlandırılan gümüş sikkeler karşısında sürekli 
değer kaybetmiştir. Bu nedenle devlet defalarca tashih-i sikke uygulaması yapmış ve yeni bir vezin esasını 
yürürlüğe koymuştur. Her iki işlem de belgelerde, tashih-i sikke olarak adlandırılmaktadır. Yeni bir sikke 
vezni düzenlemesinde, akçenin gümüş oranın değil, ağırlığının düşürülmesinin söz konusu olduğu özellikle 
vurgulanmalıdır. Osmanlı belgelerinden edinilen bilgilere göre, akçenin gümüş oranı literatürde çoğu kez yer 
aldığı gibi yalnız 1585’e kadar halis ayar321 olarak kalmamış, devlet burada incelenen süre içinde ciddi tedbirler 
alarak, akçenin ayar ve veznini korumaya büyük önem vermiştir. Bu bilgiler, bu araştırma kapsamında akçeler 
üzerinde yapılan arkeometrik analizler ile de teyit edilmiştir.

III. Murad döneminde gümüş oranı, Beçin definesinde bulunan bu sultana ait 85 örneğin incelenmesi sonucu 
genellikle % 95’in üzerinde çıkmıştır. Aynı şekilde, III. Mehmed’e ait 184 akçenin analizi sonucu, sikkelerin 
büyük bölümünde gümüş oranı % 95’dir. I. Ahmed döneminde değerler bunun biraz altındadır; incelenen 143 
akçenin büyük kısmında gümüş oranı % 90 - % 94,9 arasındadır. (krş. Bölüm II. 2.9 ve III).

Analizler, III. Murad’dan I. Ahmed’e kadar olan dönemde akçelerin gümüş oranının % 85 ile % 99 arasında 
olduğunu göstermektedir (krş. Bölüm II.2.9 ve III.). Bu da, çoğu I. Süleyman’ın hükümdarlığı sırasında 
çıkarılan yasalara, daha sonraları da geniş çapta uyulduğunu kanıtlamaktadır.

I. Süleyman zamanında Novaberde ve Kretova darphanelerindeki maden ocağı kadılarına gönderilen 
943///1536-37 tarihli Maden Ocağı Yasası ile eski yasa tekrar teyit edilmiştir. Bu yasada, çıkarılan gümüşe, 
mal sahibi, kadı, maden emini ve kâtiplerin de hazır bulundukları bir ortamda, nasıl bir işlem uygulanacağı 
anlatılmaktadır.322 Eski yasaya göre her 100 dirheme 5 dirhem bakır eklenir ve ocağa konur, ateşte eritildikten 

 317  Bu metni yazarken görüşlerini benimle paylaşan Özer ERGENÇ’e candan teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu makale kapsamın-
da belge edisyonu söz konusu olmadığı için belgeler tercüme edilmemiş, çalışmanın anlamına uygun biçimde yorumlanarak en 
önemli bölümlerden seçmeler sunulmuştur. Ancak bu yapılırken, okunabilirliği kolaylaştırmak amacıyla geleneksel transkripsiyon 
formuna uyulmamıştır. Aynı nedenle, tüm adlar, yer adları vb. günümüzde kullanılan Türkçe şekliyle verilmiştir. Belgelerde, BOA. 
MHM. belgelerinde ilk sayı defter, ikinci sayı ise hüküm numarasını göstermektedir. SEL-WH Tarih-i Selânikî Viyana Yazması ve 
SEL-BH Tarih-i Selânikî Berlin Yazması kısaltması, Böl. (bölüm) el yazmasından alıntı yapılan sayfadaki bölümün başladığı satır 
numarasını belirtmektedir. Satırlardan alıntıların başlangıç numarası S. (satır) ile işaretlenmiştir.

 318 Bu konuda bkz. İnalcık 1994 ve Faroqhi 1994/1 ile Pamuk 1999 ve buralarda belirtilen kaynakça.
 319 Sahillioğlu 1978, s. 14 ile krş. 
 320 Aykut 1991, s. 346.
 321 Pamuk 1999, s. 150, dipnot 2.
 322 Darphanelerde yönetim ve işletme için bkz. Bölüm I.5.6. 
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ve ağartıldıktan sonra, kendilerine kalcı denen ustalar demir kancalarla eriyiği, bakır, içindeki kurşunu eritene 
kadar karıştırırlar bu da yok olup geriye saf gümüş kaldıktan sonra ateş söndürülür ve madeni ocaktan alırlardı.323 
Bundan sonra arındırılan gümüş orada bulunanların önünde sahib-i ayar tarafından tartılır ve belirtilmiş olan 
kurallara uygun şekilde darp edilir. Devlet, akçenin gümüş oranını sıkı bir şekilde denetlemektedir. 955/1548 
tarihli kanunnamade belirtildiği üzere, 100 dirhem akçe eritildiğinde, geriye 98 veya 99 dirhem gümüş kalırsa 
bunlar, çok iyi akçeler olarak adlandırılırlardı. Eğer 95 veya 96 dirhem kalırsa bu, akçelerin düşük ayardan darp 
edildiği anlamına gelirdi.324 Akçeler, kaliteleri ve gümüş oranları kontrol edilmek amacıyla sık sık eritilirlerdi. 
Bu koşullarda, münferit darpların gümüş oranlarının çok yüksek kaldığını ve akçe ağırlığı çok azalmış olmasına 
rağmen, % 99’a vardığını, Beçin sikkelerinin bilimsel analizleri göstermiştir.325 Dokümanlarda anılan kem ayar 
akçeler büyük olasılıkla, % 95’in altında gümüş katkısına sahip olanlardır.

955//1548 tarihli kanunda sikkelerde ne kadar ağırlık dalgalanmasının kabul edilebilir olduğu belirtilmiştir. 
Bu kanuna göre, 100 dirhemden 420 akçe darbedilmesi gerekmekteydi. 421 veya 419 akçe kabul edilebilir 
sayılmaktaydı326. Daha ileri sapmalara izin verilmiyordu. +/- % 0,24 oranındaki bu sapma çok azdır. Osmanlı 
belgelerinden, devletin darphaneleri, özellikle akçelerin gümüş oranının sıkı şekilde denetlediğini sürekli 
olarak izlemek mümkündür. Osmanlı akçeleri üzerinde yapılan analizler ile Osmanlı belgeleri, III. Murad 
döneminde Osmanlı devletinin, gelir sağlamak amacıyla akçenin ayarını düşürdüğü şeklinde şimdiye kadar var 
olan görüşün aksini ispatlamaktadır. 

I.5.1 Belgelerde Kullanılan Sikke Adları ve Değerleri327

Altın – Kuruş

Metinde kullanılan Osmanlı arşiv belgelerinde altın sikkeler, genel olarak altın, hasene veya flori328 olarak 
adlandırılmaktadır.329 1550’de bir altın sikke 3.559 gramdı. 1565’te 3,554 grama ve hatta 1586’da 3.517 grama 
düşmüştür.330

Kuruş konusunda da genel olarak tam bir ayrıştırma yapılmamaktadır. Bazen, hançerli kuruş v.b. gibi 
tanımlamalar kullanılmış olsa bile, kur değeri aynı kalmıştır. Bu kitap içinde, Beçin definesindeki yabancı ülke 
gümüş sikkeleri ayrı bir makalede değerlendirildilkleri için, kuruş yalnızca, Osmanlı belgelerinde değişim 
kuru ile ilgili verilen bilgiler ile bağlantılı olarak ele alınmaktadır.

Pare/ Para – Medinî 

Medinî, Mısır kökenlidir. 15. asırdan itibaren basılan yarım dirhem ağırlığındaki bir gümüş sikke, diğer adların 
yanı sıra, medinî olarak da adlandırılmaktadır. Venedik dukasının veznine uygun şekilde darp edilen altın 
Eşrefî sikkesi nedeniyle, daha 1425’ten başlayarak piyasada önemini yitirmiştir. Mısır’ın 1517’de Osmanlılar 
tarafından ele geçirilmesinden sonra medinîler yeniden basılmıştır. Bu yapılırken, darphanenin Kahire olan 
adı Mısır olarak değiştirilmiştir. Bir medinînin ağırlığı bu tarihte takriben 1.2 gramdı. 1524’ten itibaren medinî  
Osmanlı kaynaklarınca pare/para331 (adet) olarak adlandırılmaktadır.332 Belgelerden anlaşıldığına göre pare, 
Mısır dışında Amid ve Halep’de de basılmaktaydı. 

 323 Anhegger 1943, s. 222, 233.
 324 Akgündüz 1992/2, s. 297.
 325 Bilimsel analizler için bkz. Bölüm. III.1.
 326 Akgündüz 1992/2, s. 297. Srebrenice ve Sas Madenleri Kanunnâmesi.
 327 Osmanlı devletinde para dolaşımı ve nominaller için bkz. Bölüm I.7.
 328 Orta Doğu’da ve Osmanlı’da altın sikkeler için bkz. Tabakoğlu 2004.
 329 Altın sikkelerin tanımlanmaları ile altın – gümüş pariteleri için krş. İnalcık 2004-2005 s. 154-156. Bu liste çeşitli kaynaklardan 

yararlanılarak yapıldığı ve bu konuda ayrıntılı bilgi yansıtmadığı için bizim listemizle kıyaslanmamıştır.
 330 Sahillioğlu 2004, s. 137 dipnot 27. 
 331 Bu kelime Farsça kökenli olup günümüz Türkçesinde “para” olarak kullanılmaktadır.
 332 Pamuk 1999, s. 102 vd.
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Şahî – Selimî – Padişahî

Sikkelerde şahî adı333 Timur’un oğlu Şahruh’dan gelmektedir. 15. asrın sonunda, 4.7 gram ağırlığındaki bu sikke, 
Doğu Anadolu’da kullanılmaktaydı. 16. asırda Safeviler, yine başka adlar yanında şahî olarak adlandırılan, 4 
gram ağırlığında bir gümüş sikke kesmişlerdi. 1555’te yapılan Amasya antlaşmasına kadar, bu sikke, Osmanlı 
darplarında da şahî olarak isimlendiriliyordu. Bundan sonra, padişahî veya Selimî adının kullanılması için 
uğraşılmış, ancak, sürekli bir başarı sağlanamamıştır.334 Osmanlı şahîlerinin ağırlığı ilk başlarda 4.608 gramdı. 
1566 yılı şubat ayından itibaren Bağdat’da 20 karatlık (=4.008 gram) şahîler darp edildi. Şahî, akçe karşısında 
aşırı değerlenmişti. Bu da şahî darp ettirmek amacıyla, Anadolu’dan Bağdat ve Halep’e gümüş kaçırılmasının 
nedeniydi. Ayrıca çok sayıda darphane kuruşdan yani, Batı kaynaklı yabancı gümüş sikkelerden şahî darp etmek 
istiyorlardı.335 Bağdat’ın yanı sıra, Amid / Diyarbakır, Halep, Canca, Erzurum, Van, Tebriz ve Nahçivan’da da 
şahî basılıyordu.336

Osmanlı belgelerinde geçen “Bağdat ayarıˮ ifadesinin, şahî – Selimî ve pare darplarında özellikle 
kullanıldığına işaret etmek gerekir. Amid ve Halep’de geçerli olan bu ayar 987/1579 tarihli bir belgeden 
anlaşıldığına göre “saf gümüş” den oluşmaktaydı. Bu belgede 100 dirhem Selimînin eritilmesi ile yapılan 
kontrolde, Bağdat ayarına göre sadece 2 dirhem eksik olmasına izin verilmesine karşın337, ki bu en az % 98 
gümüş oranı demektir, 5 dirhem gümüş eksik çıkmıştır. 

Vezindeki değişiklikler ve bu sikkelerin değerleri aşağıdaki metinde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

Osmanî Akçe – Kefevî Akçe

Bazı kaynaklarda, Osmanî akçe ve Kefevî akçe terimleri karşımıza çıkmaktadır. Burada, Osmanlı devleti 
içinde özel bir konuma sahip olan Kırım Tatarları’nın küçük gümüş sikkeleri söz konusudur. 16. yüzyılda bir 
Osmanlı akçesi, 2 - 11 Kefevî akçe değerindeydi.338

 

 333 Şahî için bkz. Fragner 1993 ve Sahillioğlu 1996.
 334 Pamuk 1999, s. 110 vd.
 335  Sahillioğlu 1978, s. 15.
 336  Schaendlinger 1973, s. 95-114; Srećković 2002. 
 337  BOA. MHM. 48, 553.
 338  Pamuk 1999, s. 115 vd. Kırım Tatarları’nın sikkeleri için bkz. Bölüm II.3.1. 
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I.5.2 I. Selim – I. Süleyman - II. Selim Dönemleri339

I. Selim’in tahta çıkışından hemen önce (1512) 100 dirhem gümüşten 400 akçe darp edildiği belgelenmiştir.340 
Akçe ağırlığını 0.768 gram341 olarak belirleyen bu sikke veznine 921//1516 tarihinde de uyulmuştur342. Bu 
tarihten sonra, I. Selim döneminde akçe vezninde bir değişiklik yapılıp yapılmadığı, şu anda elimizde bulunan 
verilerle cevaplanamamaktadır. 

Akçe vezni 1536 ve 1548 yıllarında I. Süleyman tarafından kanuna bağlanmıştır. Buna göre 100 dirhem 
gümüşten 420 akçe darp edilmesi gerekmekteydi. İzvornik Sancağı ve Srebrenice Maden Ocağı’nın işleyişini 
düzenleyen 955//1548 tarihli kanunda da darphaneye verilen her 100 dirhem gümüşten 420 akçe darp edilmesi 
gerektiği yazılıdır.343 

II. Selim döneminde, 13. Safer 980 / 26.6. 1572 tarihli bir belgeye göre, 100 dirhemden 450 akçe kesilmiştir.344 
Bu veznin kullanımına ilişkin şimdiye kadar bize ulaşan en erken bilgi, bu belgededir. 

Erzurum beğlerbeğine ve kadısına verilen bir emirden anlaşıldığına göre, 19 Cemaziyülevvel 982// 
06.9.1574 tarihinde 100 dirhemden yasalara aykırı biçimde 450’den fazla akçe darp edilmiştir.345 Bu da, bu 
tarihte hâlâ sikke vezninin 100’e 450 ve her bir akçe ağırlığının 0.68 gram olduğunu belgelemektedir

Pare ile Osmanî akçe arasındaki kur durumu 3 Recep 976//22.12.1568 tarihli hükümde tespit edilmiştir. 
Buna göre, 2 pare 1 Osmanî akçe değerindedir.346 II. Selim döneminde şahînin değeri ve vezni konusunda ise 
önemli bilgilere 3 ayrı kaynaktan ulaşmaktayız: 21 Zilkade 980//25.3.1573 tarihli Diyarbakır beğlerbeği ve 
defterdarına gönderilen fermanla şahî tanımlaması kesinlikle yasaklanmıştır. Safî, pak ayarlı ve 1 karat fazla 
ağırlıklı (0.2004 gram) yeni sikkeler darp edilmesi emredilmekteydi. Bu sikkelerin adının bundan böyle Selimî 
olması isteniyordu.347 Bu Selimîlerin ağırlığının, şahîlerin halen daha 4.008 gram ağırlıkla basılmaya devam 
edilmekte olmalarına karşın, 4.212 gram olarak belirlenmişti. Ad değişikliğinin amacı, şüphesiz ki Osmanlı 
sultanının siyasal gücünü ve üstünlüğünü göstermekti.

26 Rebiyülahır 981//25.8.1573 tarihinde Bağdat beğlerbeğine ve defterdarına giden fermanla, larî darbı da 
yasaklanıyordu. Bundan sonra sadece Selimîlerin darbına izin verilmekteydi. Bu yeni Selimîler için örneklerin 
Bağdat’dan, Halep ve Amid’deki darphanelere gönderilmesi isteniyordu.348 Bu bilgilere göre, 4.00 gramdan ağır 
olan ve genellikle şahî349 veya do şahî diye tanımlanan350 sikkeler bu dönemde Selimî olarak adlandırılmalıdır. 

339  Define içinde sikke sahibi olan bu hükümdarlar ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak incelendikleri için, bu zaman dilimi, burada ayrıca 
ayrıntılı olarak ele alınmamaktadır. Bu hükümdarlar için bkz. Bölüm II.1, Osmanlı tarihi için bkz. Bölüm I.4.

340  Akdağ 1949, s. 518, Kayseri Şeriyye Sicilleri’nden 916-917 tarihli defter, Tereke 917’yi zikretmektedir.
341  Bu dönem ile ilgili numizmatik araştırmalar henüz çok ilerlemiş olmadıkları ve münferit darpların ağırlıkları ile ilgili teknik ayrın-

tılar da yayınlarda eksik olduğundan, bir kıyaslama yapmak hedefe ulaştırmamaktadır. I. Selim’in bilinen akçelerinin arasında, 918 
tarihli, 0,765 gram ağırlıklı Amasya darplı (Srećković 2000/1, s. 156 no:48) ve Novar darplı 0,750 gramlık (Srećković 2000/1, s. 
153 no: 37) akçeler de bulunmaktadır.

342  Akdağ 1949, s. 518’de Bursa ve Karesi sancaklarına gönderilen ve bu sikke veznini emreden fermanlardan alıntılar yapmaktadır. 
343  Akgündüz 1992/2, s. 297 madde 6 ve 7. H. Sahillioğlu yayınlanmamış olan doktora tezinde, I. Süleyman’ın hükümdarlığı sırasında, 

100 dirhemden 420 akçe darp edildiğine işaret etmektedir. Sahillioğlu 1958, s. 64-74, dipnot 7. Daha sonraki çalışmalarında, ya-
yınlanmamış olan doçentlik tezinde ve daha yeni tarihli bazı eserlerinde, bu görüşünü düzeltmekte ve 973//1565’te 100 dirhemden 
450 akçe basıldığını söylemektedir. Ancak bu görüş için kaynak göstermemektedir. Sahillioğlu 1965/1, s. 5 ile Sahillioğlu 1999/1, 
s. 63, Tab. 8. bununla birlikte, tespitleri daha sonraki pek çok yayında kullanılmıştır. Barkan 1970, s. 572, Sahillioğlu 1999/1, s. 40, 
Aykut 1991, s. 347, Kütükoğlu 1978, s. 5, Pamuk 1999, s. 63 ve 68, Tab. 4.1.

344  Sahillioğlu 1958, s. 64.74. 7 nolu dipnot Kepeci, Ahkâm Defteri, 67, vk. 91.b’ yi zikretmektedir.
345  BOA. MHM. 26, 549. İlgili belgeleri karşılaştırmak için, belgelerin yalnızca konu özetlerinin verildiği Ender 1996 yayınına işaret 

edilmelidir. Burada sadece bu yayında tarih, numara gibi belgelerin orijinalinden farklı veya hatalı olan kısımlarda düzeltme yapı-
larak yayına atıfta bulunulacaktır. Transkripsiyon, okuma gibi farklar, yalnızca içerikte değişiklik varsa, gösterilecektir.

346  BOA. MHM. 7, 2686: »… ve ikisi bir osmânî hesâbınca on altı kerre yüz bin on dörd bin üç yüz seksen bir pâre ki...«.
347  BOA. MHM. 21, 478: »...vusûl buldukda fi’l vâki’ Âmid darbhânesinde Bağdâd ayârında Selîmî ve pâre kesilmek irsâliyyeye ve 

kul mevâcibine ve havâss-ı hümâyûn re’âyâsına nef’ olursa Selîmî içün Bağdâd ayârında sâfi ve bir karrât ziyâde Selîmî kesdirüb 
Selîmî nâmında olanın ayârı pâk olmak bâbında say’ u ihtimâm eyleyüb kem ayâr olmakdan hazer eyleyesin ve min-ba`d Selîmî 
nâmıyle iştihâr buldurub şâhî nâmın ref’edüb yasağ eyleyesin.«. 

348  BOA. MHM. 22.521.
349  Pamuk 1999, s. 112, II. Selim zamanındaki şahîlerin genellikle 4 gram ağırlığında olduğunu söylemekte ve Pere 1968, s. 121, 129’a 

gönderme yapmaktadır.
350  Srećković 2002, s. 26 vd. ile krş.
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I.5.3. III. Murad (11. Ramazan 982//25.12.1574 – 6. Cemaziyülevvel 1003//17.1.1595) 

III. Murad, 11 Ramazan 982 //25.12.1574’te tahta çıkmış, Yeniçerilere cülûsu için, her biri 10.000 altından 
oluşan toplam 110 kise, yani 1.100.000 altın ihsan etmişti351. 

III. Murad’ın tahta çıktıktığında kullandığı sikke vezni şimdiye kadar belgelenememiştir. Ancak, tarihçi 
Mustafa Selânikî’nin (ölm.1600), III. Murad’ın ölümünden sonra yazdığı bu sultanın hükümdarlık dönemine 
ilişkin eleştirisel bir görüşü içeren bilgi, özel bir ilgiyi hak etmektedir352: Selânikî, III. Murad dönemindeki 
ekonomik başarısızlıklarla ilgili olarak; eski Osmanlı kanununa göre, 100 dirhem gümüşten 400 akçe 
basılırken, artık 800 akçe basımına izin verildiği, bunun da, maaş alan herkesin, bundan böyle altın ve kuruşla 
ölçüldüğünde, eski ücretlerinin ancak yarısını almakta oldukları anlamına geldiğine işaret etmektedir. Burada 
bahsedilen eski sikke veznine göre, bir akçenin ağırlığı 0,768 gram olmaktadır. Gerçekten de III. Murad 
dönemine ait yayınlanmış akçeler arasında, ağırlıkları 0,77 ile 0,79 gram olan sikkeler bulunmaktadır.353 Bu 
ağırlıktaki akçelerden az sayıda örnek kalmış olmasına karşın, Selânikî’nin verdiği bilgi ile örtüşmekte olması 
önemlidir. Ancak bu sorunun, mevcut bilgilere dayanılarak bu çalışma kapsamında açıklığa kavuşturulması 
mümkün değildir.

Kısa bir süre sonra, 1577/78 yılları için akçenin vezninin değiştirilerek ağırlığının düşürülmesinin talep 
edildiği konusunda literatürde bazı bilgiler vardır.354 Bu bilgi arşiv malzemesi ile teyit edilememekle beraber 
bu süre içerisinde, Osmanlı devletinde büyük miktarda yeni akçeye çok acele gereksinim duyulduğu arşiv 
belgelerinden izlenebilmektedir; bu gereksinim 27.5.1576 ile 18.1.1578 tarihleri arasında Canca, Edirne, 
Erzurum, Kretova, Koçayna, Novaberde, Selanik, Serez, Sidrekapsi, Srebrenice ve Üsküp darphanelerine 
yollanan hükümlerden anlaşılmaktadır.355 III. Murad akçelerinin vezni hakkında bilgi içeren en erken tarihli 
belge, aşağıda anlatıldığı üzere, ancak 1580 tarihi için mevcuttur.

Diğer taraftan, altın ile Kefevî akçe arasında kur değişimini resmi kurallara bağlama girişimi de yine 
1577/1578 tarihleri arasında yer almaktadır. Devlet Giray Han’a yazılan 28 Zilkade 984//13.2.1577 tarihli 
resmi yazıda, altının kuruı 300 Kefevî akçesi olarak saptanmış356 ve bu tespit 27 Recep 985//10.10.1577 tarihli 
fermanla bir kere daha teyit edilmiştir.357 300 Kefevî akçe olan yeni kur, altını 2 katına, yani 600 Kefevî akçeye 
değiştirmeyi sürdüren tüccarlar arasında geçerli kılınamamıştır. Bu durum, Mehmed Giray Han’ın Kefe beğine 
gönderdiği 28 Muharrem 986//6.4.1578 tarihli yazısından anlaşılmaktadır.358 Ticaret ve tedarik işleri bu şekilde 
artık yürümediği için, bu tedbir 22 Safer 986//30.4.1578 tarihinde iptal edilerek, yine eski kur olan 600 Kefevî 
akçesine geri dönülmüştür.359

1 altının değeri 60 Osmanlı akçesi olarak saptandığı o zamanki kur ile, Osmanlı akçesinin Kefevî akçesi 
karşısındaki değerinin, geçici olarak 1:5 oranında olduğu anlaşılmaktadır. Kefevî akçesine altın karşısında % 
100 değer kazandırma girişiminin, Osmanlı akçesi karşısındaki 1:10 orantısından yola çıkılarak uygulanamaz 
olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu tarihlerde Osmanlılar ile İran arasında başlayan savaş (1578 – 1590) daha sonraki ekonomik gelişmeler 
üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu savaş o kadar çok harcamaya sebep olmuştu ki, devletin gelirleri artık 
ancak masrafların 3/2’sini karşılayabilmekteydi. Selânikî bu savaşı eleştirmekte ve onu, ekonomik durumdaki 
kötüleşmenin sorumlusu olarak görmektedir.360

351  Selânikî 1989, s. 102.
352  SEL - WH, 211-a vd; Selânikî’nin yaşamı ve çalışmaları ile ilgili olarak, İpşirli Selânikî, 1989, s. XI – XXX ve Pfeiffer - Taş 1993,  

s. 13-23. 
353  Srećković 2005, s. 77- 158, III. Murad yönetiminde 1583-1585 yıllarındaki büyük enflasyondan önce akçe ağırlığının 0,72 gram 

dolaylarında olduğunu belirtmektedir. Yayınlarda, 0,79 (Amasya s. 86’dan No:02-04) akçeye de rastlanır; krş. Jem Sultan 1977, s. 
133 No.: 1253 (0,78 gram) ve s. 134 No: 1280 (0,85 gram). 

354  Matuz 1985, s. 143. 
355  Bu konuda bkz. Böl. I.5.6.
356  BOA. MHM. 29, 397 ile 444, Kefe sancakbeği ve kadısına yollanan 29 Zilkade 984//17.2.1577 tarihli hüküm: »…vusûl buldukda 

emrüm mûcebince muhkem tenbîh ve nidâ itdüresin ki min-ba’d altun üç yüz Kefevî akçeye virilüb…«.
357  BOA. MHM. 31, 785. 
358  BOA. MHM. 34, 159.
359  BOA. MHM. 34, 371.
360  SEL-WH, 211-a, B.11.
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Bu süre içinde resmi kura uyulmamasının getirdiği zorluklar da artmakta idi. Rum Vilayeti Mukataa Müfettişi 
olarak görevlendirilen Amasya Kadısı Mevlana Muslihittin ile Rum Vilayeti’nin tüm kadılarına gönderilen 
9 Şevval 987//22.9.1579 tarihli hükümle kuruşun, altının ve şahîlerin aşırı yüksek kurlarla değiştirildikleri 
belirtilmiş, kuruşun 40, altın Sultanî’nin 60 akçe ile değiştirilmesi emredilmiştir.361

Aynı yıl içinde şahîlerin yanı sıra Selimî olarak adlandırılan sikkelere de rastlanmaktadır. Halep beğlerbeğine 
ve defterdarına giden 9. Muharrem 987//8.3.1579 tarihli bir hükümden, Halep darphanesini iltizam edenlerin 
Selimîleri Bağdat ayarına uygun şekilde basmayı kabul ettikleri anlaşılmaktadır. Bu konudaki teminatlara 
rağmen kem ayarlı sikkeler bastıkları görülmektedir.362

Altın ve kuruşun Osmanî akçe karşısındaki kur değeri 1582’ye kadar göreceli olarak, sabitti; 1 altının 
değeri 7. Şaban 987//29.9.1579 tarihli bir hükümde 60 akçe olarak bildirilmiştir. Ancak, serbest piyasada 70 
akçeye alınıp satılmaktadır. Bir kuruşun değeri 40 akçe olarak tespit edilmiş olmakla birlikte, Saruhan ve 
Aydın sancaklarının darphane eminlerine ve kadılarına gönderilen bir hükümden anlaşıldığına göre, piyasada 
50 akçe üzerinden işlem görmekteydi.363 Aynı yıl 18. Zilhicce 987//5.2.1580’de Uşak, Kütahya ve Karahisar 
serbest piyasalarında hurda akçe tedavül ettiğinden dolayı, altının kuru 75 akçe, kuruşunki ise 55 akçe ile 
değerlendiriliyordu. Halk bu yüzden resmi kura kıyasla % 30 zarar görmekte idi.364 Diyarbakır beğlerbeği ve 
defterdarına giden 23 Zilhicce 987//17.2.1580 tarihli hüküm, altının serbest piyasadaki değerini bildirmektedir. 
Resmi kur 8 Selimî ve 3 pare olmasına rağmen, altının halk arasında 9 Selimî ve 2 pareye el değiştirdiği 
görülmektedir. Bu nedenle, flori resmi ödemelerde kullanılmamakta ve bu şekilde devlet hazinesine girmesi 
engellenmekteydi. Bu sorunu çözmek için, iltizamları altın sikkeler ile teslim etmekle görevlendirilmişlerdir.365 

O zamanki kura göre 8 Selimî ve 3 parenin resmi değeri 1 altın, 60 akçe veya 40 kuruştu. Bu arada serbest 
piyasada 1 altın, 9 Selimî ve 2 pareye, ya da 70 – 75 akçe veya 50 – 55 kuruşa alınıp satılmaktaydı.

Aydın ve Saruhan sancakbeğlerine gönderilen bir hüküm, 1580 yılındaki sikke veznini bildirmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır; 1 Şaban 987//11.9.1580 tarihli yazıyla, daha önce de emredildiği gibi, kırkılmış 
ve hurda akçeler,366 Tire’de yeni kurulmuş olan darphanede toplanacak ve 100 dirhem gümüşten 450 akçe 
darp edilecekti. Eski akçeleri getiren sahiplerine 400 akçe verilirken, 50 akçe masraf karşılığı darphaneye 
bırakılacaktı.367 Eş içerikli bir başka hüküm 15 Recep 990//5.8.1582’de Edirne kadısına gönderilmiştir.368 

Buradan anlaşıldığına göre, eylül 1580 ile ağustos 1582 arasında akçenin resmi vezni için kabul edilen esas 
her 100 dirhem gümüşten 450 adet akçe kesilmesi idi. Tam da bu zamanda geleceğin Sultan’ı III. Mehmed’in 
sünnet düğünü yapılmıştır. (Krş. Bölüm II.2) Bu düğün için 1 Haziran1582’den temmuz sonuna kadar 50 yük369 
akçe harcanmıştır.370

 

361  BOA.MHM. 41, 455.
362  BOA.MHM. 36, 321.
363  BOA.MHM. 41, 32; krş. Kılıç 1999, s. 184. 
364  BOA.MHM. 41, 1017: »…sen ki müfettişsin hâlâ der-se’adetime arz gönderüb Kütahya ve Karahisar halkı bu dâ’îlerine gelüb 

vilâyetimizde isti`mâl olınan akçe gâyet hurda olmağla her sene bey’ ü şirâdan kalub fukarâ u zu`efâ rencide-i hâl olduklarından 
mâ’adâ nevrûz-ı humâyûn irsâliyyesi cem’ine mübâşeret olındukda yüz bin akçe teslim iden otuz bin akçe kesre râzı olub elli beşe 
guruş ve yetmişe altun alınub mîrîye kânûn üzre teslîm olınmağla her altun ve guruşda on beşer akçe kesr idüb…« ve »…âdet ü  
kânun üzre altun altmış ve guruş kırk akçe hesâbı üzre isti’mâl olınub ziyâdelik üzre bey’ ü şirâ itmeyeler ve itdürmeyesiz şöyle ki 
ba’de’t-tenbîh eslemeyüb emr-i şerîfime muhâlif inâd edenleri ve muhtâc-ı arz olan kaziyyeyi mufassâl ve meşrûh yazub kapuma 
arz eyleyesiz…«.

365  BOA.MHM. 39, 342: »…sen ki beğlerbeğisin mektûb gönderüb vilâyet-i Diyârbekrde meskûk filori kemâl mertebe kıllet üzre 
olub…«, »…beyne`n- nâs filori dokuzar Selîmî ve ikişer pâreye ma’mûl olub hızâne-i âmireye sekizer Selîmî ve üçer pâreye alınmak 
`âdet-i kadîm olmağla ellerine giren filoriyi hızâne-i âmireye getürmeyüb deynleri içün Selîmî ve pâre virmekle…« ve »…imdi min 
ba`d vâki`olan iltizamları hâsene ile haklaşmak şartı ile virilmek emr idüb…«.

366  Hurdalık kelimesi ile ilgili krş., Anhegger 1943, 234.
367  BOA. MHM. 41, 21 »…bundan akdem mahrûse-i Tirede darbhâne vaz`olınması emrim olub ve cedid akçe katolınmak içün mufas-

sal ve meşrûh hükm-i şerifüm virdükden sonra…«, »…olugelen âdet ve kânûn üzre ve emr-i şerîfim mûcebince her yüz dirhemden 
dörd yüz elli cedîd akçe kat itdürüb dörd yüz akçesin ashâbına ve elli akçesin darbhâne harcı içün alıkoyub…«.

368  BOA. MHM. 48, 38.
369  1 yük akçe, eğer başka bir tanımlama yapılmamışsa, 100.000 akçe etmektedir.
370  Gökbilgin 1997, s. 536. 
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28 Zilhicce 989//23.1.1582’de florinin değerinin 60 akçe, kuruşun değerinin 40 akçe olduğu bir kez daha 
vurgulanmıştır; bu emir bütün beğlerbeğlerine, sancakbeğlerine ve kadılara gönderilmiştir.371 Anlaşıldığı 
kadarıyla Kastamonu’da yine resmi kurla ilgili zorluklar yaşanmakta idi. 6 Rebiyülahır 990//30.4.1582’de 
kadılara İstanbul’da tespit edilen kurun uygulanmasına dikkat etmeleri konusunda bir hüküm gönderilmiştir.372 

Bundan hemen sonra 12 Rebiyülahır 990//6.5.1582’de Bursa, Etranos ve Gökçedağ kadılarına gönderilen bir 
hükümden anlaşıldığına göre 1 flori, 60 akçe değerinde kalmaya devam ederken, kuruşun değeri 40 akçe idi.373

İstanbul’da da 23 Cemaziyülevvel 990//15.6.1582 tarihinde altının resmi kuru 60 akçe olarak teyit 
edilmişti.374 Bu sırada altının serbest piyasa değeri 65 – 70 akçe idi.375 

Şam beğlerbeğine gönderilen 28 Cemaziyülevvel 990//20.7.1582 tarihli hükümle, altının kur değeri şimdiye 
kadar olduğu gibi 40 pare yerine 48 pare olarak bildirilmişti.376 Bu, parenin % 20 oranında değer yitirmesi 
demekti. Altının resmi olarak 60 akçe veya 40 pare olmasıyla bir pare 1,5 akçe ediyordu. Demek oluyor ki, 
geçerli olan sikke veznine göre 100 dirhemden 450 akçe darp edilmesi esasıyla 1 pare 1.024 gram gelmek 
zorundaydı. 

5 Şaban 990//25.8.1582 tarihinde Kıbrıs beğlerbeğine yollanan hükümde, florinin 60 akçe ve kuruşun 40 
akçe olan kur değerinin, İstanbul’da ve başka vilayetlerde geçerli olduğu doğrulanmaktaydı. Ancak Kıbrıs 
piyasasında flori 70 akçe, kuruş 50 akçeden işlem görmekteydi. Bundan başka, şahînin değişim kurunun 75 
akçe olması gerektiği emredilmekteydi.377 Şahînin ağırlığı bununla, 5.115 gram olarak değerlendirilmişti. Ama 
bu, şahî darbının gerçek gümüş oranını yansıtmıyordu. Burada belirtilen kur, şahînin değerinin diğer sikkelere 
kıyasla fazla yükseltildiğini göstermektedir.

Şam beğlerbeğine, kadısına ve defterdarına gönderilen 24 Recep 990//14.8.1582 tarihli yazıda, şahînin pare 
ile ilişkisine önemle dikkat çekilmektedir. Bu hüküm, anlaşıldığı kadarıyla Şam’dan gönderilen ve önceleri 
daha çok pare basarken, artık yalnızca şahî darp edildiği anlamını taşıyan bir yazıya cevaptır. 1 şahînin 
değerinin 3,5 pare olmasına rağmen, şahî ilk önce 3 ila 5 pare, şimdi ise 5 pare olarak işlem görmekteydi. 100  
dirhem gümüşten 200 pare (!) veya 80 şahî basılmaktaydı. Şahînin değeri 5 pare olarak hesaplandığı için, 80 
şahî 400 pareye karşılıktı. Sonuçta, 1 şahînin 5 pare ile eş tutulması emredildi.378 Bu kur, 8 Cemaziyülevvel 
991/30.05.1583’te Mekke için de geçerli olarak açıklanmıştır.379 Bu şekilde 1 parenin ağırlığı 1.536 gram 
olarak saptanmaktaydı ki bu gerçekte doğru olamazdı. Öyle görülüyor ki, burada bir yazım hatası yapılmıştır. 
Öte yandan, 300 ile takriben 1.024 gram ağırlık (krş. Bölüm II.2.2.) çok iyi uyuşabilirdi. Şahînin 3,84 gram 
ağırlığı ise doğru kabul edilmelidir.

Aynı zaman içinde, altın ve kuruş kurlarında da büyük zorluklar yaşanmaya başlamıştı. Ankara’da altının 
kuru, ekim – aralık 1583’te 60 akçe, kuruşunki ise 15 Temmuz 1584’te 70 akçe olarak sabitleştirilmiştir.380 

Ancak, bölgesel farklılıklar vardır. Örneğin Yeniil’de, III. Murad’ın annesine ait vakıfların yöneticisi, vergi 
ödemelerinde Halep ve Sivas’taki kur değerlerinin aynısının uygulanabilmesi için bir emir çıkartmaya 
çalışmıştı. Ancak Yeniil halkı, 1 altını 85,1 kuruşu 60 ve 1 şahîyi 8 akçeye değiştirmek istiyordu. Neticede, 
Yeniil kadısına, kurun Halep ve Sivas hazine kurlarına uygun şekilde saptanmasını emreden bir hüküm yollandı 

371  BOA. MHM. 46, 701.
372  BOA. MHM. 47, 224.
373  BOA. MHM. 47, 255.
374  BOA. MHM. 47, 380.
375  Pamuk 1999, s. 68. 
376  BOA. MHM. 47, 567.
377  BOA. MHM. 48, 158.
378  BOA. MHM. 48, 116: »...Şâmın darbhânelerinde mâ-takaddemden ekser pâre kesilür iken şimdiki hâlde şâhîden gayrî nesne 

kesilmeyüb ve bir şâhinin vezni üç buçuk pâre iken üç beş pâreye varub yüz dirhem gümüşden ikiyüz pâre kesilüb şâhî kesildüği 
takdîrce seksen şâhî çıkub beşer pâre hesâbı üzre dört yüz pâre olub…«, »…mâdâm-ki beşer pâre ile bir şahînin vezni müsâvi 
olmıya… kimesne pâre kesdirmeyüb ahvâl-i re’âyâ râhat bulmaz deyu şâhinin vezni muvafık olmak ricâsına arz etdüğin ecilden 
min-ba’d pâre ile şâhî vezinde müsâvî gelmesin emredüb buyurdum ki hükm-i şerîfimle dergâh-ı mua’allâ çavuşlarımdan Ömer 
Çavuş vardukda bu bâbda gereği gibi mukayyed olub Şâm-ı dârüsselâmda vâki’ olan darbhâne-i âmire şâhî ile pârenin vezinleri 
müsâvî kesdirüb…«. 

379  BOA. MHM. 49, 249. »Şâm-ı şerîfede cârî olduğı üzre Mekke-i mükerremede dahı şâhî beşer pâre hesâbiçün mütedâvil olmasın 
emredüb buyurdum ki…«. Medine kadısına gönderilen kopyası için BOA. MHM. 49, 249/a.

380  Ergenç 1978, s. 93.
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(9 Safer 993//10.2.1585). Burada resmi kurun ne olduğu belirtilmemiştir.381

1582 ile 1585 arasında muhtemelen sikke vezni ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeyle, 
100 dirhem gümüşten 500 akçe darp edilmiş, bu şekilde akçenin ağırlığı 0.61 gram olarak belirlenmiş olmalıdır. 
Srećković’de, bu ağırlığa sahip çok sayıda örnek bulunmaktadır.382 Bu sikke vezninden, çağdaş tarih yazarı 
Selânikî de söz etmektedir. Kendisi döneminin önemli bir aydını olmanın yanı sıra, devlet işleri konusunda da 
çok geniş bilgiyle donanmıştı. Önemli bir bürokrattı ve bir çok kereler mali işlerle ilgili yüksek mevkilerde 
bulunmuştu. Örneğin, 1591’de ruznamecilikle görevlendirilmiş, hemen ardından Anadolu Muhasebicisi 
olmuştu. Bu mevkide olması da malî konularla ilgili önemli bir bilgi birikimine sahip olduğunu göstermektedir. 
Selânikî, sözkonusu sikke vezninden, Beğlerbeği Vakası denilen ayaklanmayla birlikte söz etmektedir; ‘100 
dirhem gümüşten 500 akçe kesilmek kanun-ı padişahî iken, 100 dirhem gümüş 2000 adet zuyuf akçe olub hiç 
bir vecihle amele yaramayub,,.’ diye yazmaktadır.383

Bu sikke vezni literatürde şimdiye dek pek dikkate alınmamıştır. Yayınlarda, genellikle akçe ağırlığının bir 
sonraki düşürülüşünde, 100 dirhem gümüşten 450 yerine 800 akçe basıldığı384 dolayısıyla ağırlığın da böylece 
0,682 gramdan 0,384 grama düştüğü, bunun da %77,8 oranında bir düşüşe denk geldiği çıkış noktasıydı. Ancak, 
akçedeki bu büyük ağırlık düşüşünün ve devalüasyonun ne zaman gerçekleştiği tam olarak belgelenememiştir. 
Ama, genellikle 1584-1586 aralarına tarihlenmektedir.385 Konuyla ilgili kaynaklar aşağıda kısaca tartışılacaktır: 

Mühimme defterlerindeki kayıtlara dayanarak ve akçe kurundaki değişiklik dikkate alınarak, devalüasyonun 
tarihi 1585 olarak tespit edilmiştir386 23 Ramazan 993//19.9.1585 tarihli bir fermandan 1 altının piyasa 
değerinin 100 akçe olduğu, hazine için alış kurunun 108 akçe dolayında bulunduğu anlaşılmaktadır. Devlet 
hazinesi için alımlarda, 1 kuruş 63 akçe ederken, kuruşun değişim kuru 65 akçe olarak belirlenmektedir.387 
Büyük devalüasyonun ve de akçenin ağırlığının düşüşünün miktarı, sikke vezninin kendisiyle ilgili bilgi 
içermemesine karşın, şimdiye kadarki araştırmacılar tarafından bu hükme dayandırılmıştır. Bu yeni kurun 
akçeye altın karşısında % 83,3 ve kuruş karşısında % 62,5 oranında değer kaybettirdiği görülmektedir. 

Büyük devalüasyonun tarihlendirilmesi ile ilgili ikinci dayanak noktası ise Gelibolulu Mustafa Âli’de388 

yer alan bilgilerdir. “Künhü l – Ahbâr”389 adlı eserinde florinin gittikçe yükselen kur değerinden 990//1582 
yılı olaylarını anlatırken şikayet etmekte, bunu yaparken Sultan III. Murad’ın bir sözünü açıklamalarına esas 
göstermektedir: ‘Sultan, bir floriyi alıp, bunun 120 akçe değerinde olup olmadığını sordu. Bunun üzerine florinin 
değeri 120 akçeye yükseldi’.390 Mustafa Âli, Nushatu s – Selatin adlı eserinde391 ise 994 yılındaki bir fermanla 1 

381  BOA. MHM. 55,299: »… bu bâbda gereği gibi mukayyed olub altun ve guruş ve şâhî Haleb ve Sivas hazînesine kaç akçeye alınursa 
müşârun ileyhimânın re’âyasından dahi vakfa â’id olan hakkın ol uslûb üzre aldırub …«. Sahillioğlu 1958, s. 231, dipnot 3, öyle 
anlaşılıyor ki, aynı olaydan söz etmektedir. Ancak orada 7 Safer 993//9.2.1585 Müh. 55, Hk. 59 olarak verilen kaynak bilgisi ise 
yanlıştır.

382  Krş. Srećković 2005, III. Murad. Bu konuda, kitabın Almanca yayınından sonra yazılan bir makale için bkz. Pfeiffer-Taş 2014.
383  Bu bilgi Selânikî’nin karşılaştırılan bütün el yazmalarında örtüşmektedir; krş. Selânikî 1989, s. 210. Bu konuda ayrıca bkz. İnalcık 

2004, s. 148. Sahillioğlu 1958, s. 221’de Âli’nin el yazmasını zikretmektedir: „Nasihatü’l Mülûk, Fatih Kütüphanesi, Yazma 3522, 
vk.88 a: »... kanun-i kadimde yüz dirhem gümüşten 500 dirhem (akçeyi kasdediyor) kesildiği …«; Keza krş. Hammer 1963. s. 193; 
Artuk – Artuk 1974, s. 557. Tietze’de 1979 – 1882, I, s. 184’te miktardan söz edilmemekte, „ kaç yüz „ denmektedir. 

384  Barkan 1975 s. 12, Barkan 1970 s. 572, sadece Sahillioğlu’nun 1958 tarihli yayınlanmamış doktora tezindeki bilgilere atıfta bulunmuş-
tur.

385  Bu Sahillioğlu’nun yayınlanmamış doktora tezine, 1958, s. 200 – 222’e dayanmaktadır. 
386  Sahillioğlu 1958, s. 221 vd.
387  BOA.MHM. 58, 734: »… nâs beyninde câri olan sikkelü altun yüz onar akçeye ve hazîne-i âmirem-çün teslim olundıkda yüz sekiz 

akçeye ve guruş altmış beşer akçe ve hazîne-i âmirem içün alındıkda altmış üçer akçeye alınmak emrim olub …«. M. Akdağ her-
halde aynı kaynaktan alıntı yapmış olmalıdır (hüküm numarası vermemiştir); ama resmi kuru bir altın için 110 akçe ve bir kuruş 
için 70 akçe olarak vermektedir. Akdağ 1949, s. 520 ve Akdağ 1964, s. 18. Sahillioğlu 1958, s. 75, dipnot 12’de yine aynı kaynak 
verilmiştir. Aykut 1991, s. 349 aynı kaynağı kullanmış, ancak tarih olarak 17 Ramazan 993//12.9.1585 tarihini vermiştir. Pamuk 
1999, s. 147, dipnot 11 bu kaynağı göstererek bu olayın tam tarihinin tesbitinin mümkün olmadığını ve en erken tarihin 1585 yazı 
olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir.

388  Bu aydın ve tarihçinin eserleri için bkz. Fleischer 1996.
389  Âli, Künhü l – Ahbar adlı eserinde III. Murad’ın hükümdarlık dönemini 1596 – 1598 arasında sonradan kaleme almıştır; bkz. Fle-

ischer 1996, s. 306.
390  Sahillioğlu 1958, s. 221.
391  Eser 1581’de sona ermektedir. Ancak Âli eseri 1586’ya kadar yeniden gözden geçirmiştir. Böylece eklemeler ve düzeltmeler, kenar 

notları olarak kaydedilmiştir. Bu eserle ilgili Tietze 1979- 1982, metin kıyaslamalarına bakınız.
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florinin, 2 altınla yani 120 akçe ile değiştirilmesi gerektiğinin emredildiğini belirtmektedir.392 Görüldüğü gibi, 
bu eserlerde, devalüasyonun kesin tarihi ile ilgili güvenilir bilgiler bulunmamaktadır. Ayrıca, burada belirtilen 
1 florinin 2 altınla, yani 120 akçeyle karşılık bulması gerektiği ifadesi, bu bilginin inanılabilirliği konusunda 
şüphe uyandırmaktadır. Büyük olasılıkla bu kısım daha sonra yazılmıştı, bu nedenle de tarih de güvenilir 
değildir.393

Yeni kur düzenlemesi, buradaki bilgi doğru olarak kabul edilse bile, en erken 1586’ya tarihlenebilir. 
Çünkü 994, 23.12.1585’te başlamakta 11.12.1586’da sona ermektedir. Osmanlı arşiv belgelerinde ise yeni kur 
düzenlemesi şu an bilinen belgelere göre, en erken 1588 yılı başından itibaren karşımıza çıkmaktadır. Halep 
beğlerbeğine, kadısına ve defterdarına gönderilen 12 Safer 996//12.1.1588 tarihli bir yazıyla, Halep’deki 
değişim kurunun İstanbul’dakinden yüksek olduğuna dikkat çekilmekte ve 1 altın için değişim kurunun 120 
akçe, 1 kuruş için 80 akçe ve 1 padişahî için 8 akçe dolayında olması gerektiği emredilmektedir. Bu emir 
Şam ve Tripoli’deki resmi makamlara da yollanmıştır.394 Bu verilere göre 1 padişahînin ağırlığı 3.072 gram 
olmaktadır; bu da, tam olarak 1 Tebriz dirhemine eşittir.

Akçenin yeni sikke vezni uygulamada da ancak 1588 için belgelenebilmiştir. 16 Recep 996//11.6.1588’de 
Edirne kadısına, Edirne darphanesindeki ustaları aletleri ile birlikte İstanbul’a gönderilmesi emredilmektedir. 
Çünkü İstanbul’da akçe darp edilmesi gerekmekteydi. Bu hükmün kopyaları Kretova, Serez, Koçaniye, 
Sidrekapsi, Novaberde, Üsküp, Belgrad ve Ohri kadılarına da gönderilmişti. Bu darphanelere de, ustalarını 
İstanbul’a yollamaları emri verilmiştir.395 Bu tarih, bu sıralarda büyük bir akçe darbına başlandığının ispatıdır. 
Bu yapılırken, herhalde, yeni sikke vezni, yani 100 dirhem gümüşten 800 akçe darbı uygulanmış olmalıdır. Bu 
şekilde yeni sikke veznine göre 0,384 gram ağırlığındaki akçelerin Kostantiniye’deki darbının başlama tarihi 
haziran 1588 olarak saptanmalıdır.

Aynı tarihlerde, tashih-i sikke uygulaması amacıyla, kullanımda olan akçeler toplanmaya çalışıldığı da 
görülmektedir. 20 Şaban 996//15.7.1588 tarihli bir fermanla Galata kadısına, fermana uyarak akçeleri, tashih-i 
sikke amacıyla toplatması ve Rumeli Beğlerbeği sıfatıyla tashih-i sikke uygulamasından sorumlu olan Vezir 
Mehmed Paşa’ya verilmesi emredilmiştir.396 Çok miktardaki üretim sürdürülebildiğine göre, darp etmek 
için yeterli malzemenin toplanabildiği anlaşılmaktadır. Bu iş için, 1 ay sonra tekrar ek iş gücüne ihtiyaç 
duyulmuştu. Edirne kadısına gönderilen 21 Ramazan 996//14.8.1588 tarihli fermanla İstanbul darphanesinde 
yeniden akçe darp edilmesi gerektiği bildirilmekte, bunun için de Edirne’den çok acele 4 ustanın gönderilmesi  
istenmekteydi.397

Yeni akçelerin 15 Şevval 966//7.9.1588’de kullanımda oldukları kabul edilebilir. Tırhala sancakbeği, 
İstanbul’a yazdığı bir yazıda, muhtemelen bu akçelerle ücretlerini alan askerlerin, bununla ödeme 
yapamadıklarını, zira halkın “hurda (ufak)” olarak algıladığı bu sikkeleri almayı reddettiğini bildirmekteydi. 
Cevap olarak Kili, Akkerman, Sereta ve Bender kadılarına birer ferman gönderilerek bu akçelerin, bakır ve 
kurşundan olmadıkları sürece kabul edilmeleri gerektiğinin halka bildirilmesi istenmekteydi. Ayrıca, bu emre 
aykırı davrananların adlarının bildirilmesi de emredilmekteydi.398

1589 yılının ilk üç ayında gönderilen üç fermandan anlaşıldığına göre, yeni sikke vezninin ülkenin diğer 
bölgelerinde uygulanması, daha epeyce zaman almıştır. İlk ferman, 10 Rebiyülevvel 997//27.1.1589 tarihinde 
Kıbrıs beğlerbeğine ve kadısına gitmiştir. Bu fermanda, tashih-i sikke uygulaması için alınması gereken vergi 
söz konusudur. Bazı kişiler, bu vergileri ödemeyi reddetmekte ve ücretli olduklarını belirtmekteydiler. Ancak 
bu kişiler, dokuma tezgahları ve değirmenlerden gelir sağlayan serbest meslek sahipleriydiler. Bu emirle, 

392  Tietze 1979- 1982, I, s. 84 ve s. 184 vd. H 68 v kenar notları ile krş.
393  Sahillioğlu 1958, s. 221 vd. Âli’nin, değişim kurunun 110 akçeden 120 akçeye yükseldiği tarihi tesbit ettiğini belirterek devalüas-

yonun 3 yıl içinde, 3 safhada gerçekleştiği görüşünü benimsediğini ifade etmektedir.
394  BOA. MHM. 62, 385.
395  BOA. MHM. 62, 571. »… hâliyen İstanbul darbhânesinde akçe kat`olınmak içün üstâd lâzım olmagın Edirne darbhânesinde olan 

üstâdlar ber vech-i isti`câl südde-i se`adetime getürülmek emr idüb buyurdum ki … vardukda aslâ ve kat’â te`hir ve terâhi itmeyüb 
Edirnede olan darbhâne üstâdlarını kaç nefer kimesne ise cümlesini âlât ve esbâblariyle ber vech-i isti`câl mahmiyye-i İstanbula 
irsâl ve îsâl idüb ve kaç nefer kimesne gönderilür ise ve ne mikdâr âlât ve esbâbları var ise ayni ile yazub defter idüb mühürleyüb 
bile gönderesin …«. 

396  BOA. MHM. 64, 5.
397  Bkz. Bölüm I.5.6.
398  BOA. MHM. 64, 297. 
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tashih-i sikke yapılabilmesi için gerekli verginin mutlaka toplanması kesin bir dille emredilmekteydi.399

25 Rebiyülevvel 997//11.2.1589 tarihli bir hükümden anlaşıldığına göre, aynı sorunla iki hafta sonra 
Rumeli’de karşılaşılmıştır. Aynı hüküm 14 Rebiyülahır 997//2.3.1589 tarihinde Yanya sancakbeğine ve kadısına 
da yollanmıştır. Yanya’da, tashih-i sikke çalışmaları sırasında şöyle bir olay yaşanmıştır: Rumeli Beğlerbeği 
Vezir Mehmed Paşa’nın Voyvodası Hüseyin, Yanya’da 1.000 akçe başına 60 akçe olan bu vergiyi toplamak 
istediğinde, halkın bu vergiyi ödemeyi reddetmesi sebebiyle 80 kişinin saldırısına uğradığını bildirmektedir. 
Kendisi bu saldırıda yaralanmış ve bir adamın başı kesilmiştir.400 Bütün zorluklara karşın bu vergi sonunda 
tahsil edilmiştir.

Tashih-i sikke uygulaması için Vezir Mehmed Paşa 1589’da bir Yeniçeri isyanı nedeniyle idam edilene kadar 
1.000 yük akçe //100.000.000 akçe toplamıştı.401 Yeniçerilerin asıl sorunu, Mehmed Paşa Sırça Saray’da yeni  
akçeler bastırdıktan sonra, ücretlerini bu yeni akçelerle alacaklarını zannetmelerinden kaynaklanıyordu. Ama 
ücretleri bu akçelerle değil, kızıl akçe adını verdikleri hurda akçelerle ödenmiştir. Bu akçeleri alıp Şeyhülislam’a 
gitmişler, o da bu sikkelerle ödemesi yapılan alımların helâl olmayacağı fetvasını vermiştir.402 Bundan sonra, 
sadrazama da çıkmışlar, o da kendilerine iyileştirilmiş akçelerin basılmakta olduğunu ve Mehmed Paşa’nın bu 
işle görevlendirildiğini söylemiştir. Yeniçerilerin tüm uğraşlara karşın sakinleştirilmeleri mümkün olmamıştır. 
Mehmed Paşa’yı ve Başdefterdar Mahmud Efendi’yi, akçe veznindeki düşüşten sorumlu tuttular. Ve nihayet, 
her ikisi de idam edildi. Bu olay 17 Cemaziyülevvel 997//3.4.1589’da403 olmuştur; Osmanlı tarihinde ilk 
defa divanda toplanmış olan vezirlere güç kullanılarak saldırılmıştır. Asker sayısı o tarihte tahminen 64.425 
olmalıydı. Yıllık ücretleri 1.782 yük akçe //178.200.000 akçe tutuyordu.404

Yukarıda anlatılan olay da, 100 dirhemden 800 akçe kesilmesine, nisan 1589’dan önce başlanmış olması 
gerektiğini göstermektedir.405 Bu olayla ilgili bilgi veren tarihçi Selânikî, İstanbul’dan gelen yazıların 4 
Cumadaülahire 997406// 20.4.1589’da Erzurum’a ulaştığını yazmaktadır. Bu yazılarda Beğlerbeği olayından 
söz edilmektedir. Yazar, bu olayı 100 dirhem gümüşten 2000 akçe darp edilmiş olmasına bağlamaktadır. 
Bu durumun, akçeyi kullanılamaz duruma getirdiğini ve 1 dirhem gümüşün 12 akçeyle karşılık bulduğunu 
söylemektedir. 1 kuruşun 40 yerine 80 akçeye ve 1 altının 60 yerine 120 akçeye bozulmakta olduğunu 
belirtmektedir. Bu şekilde, ulufelerin 10 altın yerine artık sadece 5 altın değerinde olduğunu ifade etmektedir.407

1 altının değeri kısa bir süre önce, 25 Rebiyülevvel 997//11.2.1589’da İstanbul’dan gönderilen bir yazı 
ile teyit edilmiştir. Bu arada, kuruşun değeri değişmiştir. Bundan böyle 85 akçeye alınıp satılacaktır. Ayrıca 
1 şahînin ağırlığı 1 dirhem ve 1 denk408 olacaktı ve kırık şahîler kabul edilmeyecekti.409 Buna göre, şahînin 
ağırlığının, büyük akçe devalüasyonundan sonra 3,072+0,768 = 3.84 gram olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Aslında İran kaynaklı olan şahî, ekonomik durumun kötüleşmesinde önemli bir rol oynamaktaydı. Bu 
nedenle, 1589’da yapılan tashih- sikke uygulaması sırasında, darp edilmesi yasaklanmıştır. Şahînin her yerde 
Osmanlı akçesinin yerini aldığı şikayetini dile getiren Sadrazam Koca Mustafa Paşa’nın raporu bu kararda 
etkili olmuştur.410 Anlaşıldığına göre, yasağın uygulanması için bir süre daha geçmiş olmalıdır. 1592 tarihli bir 
emir, şahî darbını, aşağıda anlatıldığı gibi yeniden yasaklamıştır.

Şahînin Osmanlı sikkeleri üzerindeki olumsuz etkisi Selânikî tarafından da dile getirilmektedir. III. Murad’ın 
ölümüyle ilişkili olarak, onun hükümdarlık süresini analiz etmekte ve ekonomi politikasını eleştirmektedir. Bu 

399  BOA. MHM. 64, 72. Aynı ay içinde, Ocak 1589’da Mora Müfettişi Dukagin-zâde’ye ve Yanya kadısına aynı konuyla ilgili birer 
hüküm gitmiştir. Krş. Aykut 1991, s. 352 dipnot 67. 

400  BOA. MHM. 64, 84 ve 85.
401  SEL – WH, 212 – a, satır 13 vd. Bu bilgiler III. Murad’ın ölümüyle bağlantılı olarak verilmektedir. 
402  Hasan Beyzâde 2004, s. 346 vd. 
403  Selânikî 1989 s. 209 vd. Tarih-i Selânikî’nin basılmış nüshasındaki bir kopya hatası sikke tashihi tarihi ile ilgili karışıklık yaratmış-

tır. Zira orada, 997 yerine 996 yılı yazılıdır. 996 yılı, anlaşılan yalnız İst. Üni. Ktb. Ty. No. 6027 ve Süleymaniye Hamidiye Ktb. 
No. 903’te kayıtlı nüshalarda bulunmaktadır; bkz. Selânikî 1989, s. 290 ve s. 880. 

404  Artuk – Artuk 1974, s. 560.
405  Bu konuda ayrıca bkz. Barkan 1970, s. 573 dipnot 12. Hasan Bey-zâde, Sırça Saray’da yeni akçeler darp edildiğini ve askerin 

ücretlerini bu sikkelerle almayı beklediklerini yazmaktadır; Hasan Bey-zâde 2004, 346 vd.
406  Bu, Selânikî’nin olaydan haberdar olduğu tarihtir. Kendisi bu tarihte İstanbul’da bulunmamakta, Erzurum’da sefere katılmaktaydı. 
407  Selânikî 1989, s. 210.
408  1 denk 1 dirhem ağırlığın 4/1, yani 0.768 gramdı; krş. İnalcık 1983, s. 325.
409  BOA. MHM. 64, 96.
410  Sahillioğlu 1958, s. 91.
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değerlendirme çerçevesinde, Murad’ın 12 yıl Doğu sınırında savaştığını ve bu yüzden düşük değerli şahîlerin 
Rumeli’ye kadar ulaştığını yazmaktadır. Düşük değerleri nedeniyle, geldikleri yere geri gönderildiklerini 
ancak, bunun çok büyük fiyat artışlarına neden olduğunu ifade etmektedir.411

Tashih-sikke uygulaması, 996-998//1587/88-1590 aralarında gerçekleştirilmiş ve Vezir Mehmed Paşa’nın 
katlinden sonra Koca Sinan Paşa tarafından sürdürülmüş olmalıdır.412 Ankara’da altının değişim kuru olan 60 
akçe, ilginç bir biçimde, 1592’ye kadar geçerliliğini korumuştur. Mahkemelerde görülen davalarda, 1 altın 3 
Rebiyülevvel 1001//8.12.1592’de 60 akçe iken, 1 hafta sonra 11 Rebiyülevvel 1001//16.12.1592’de 120 akçe 
değere ulaşmıştır.413 Bu durum, resmi makamlarda da kurlarla ilgili büyük bir kafa karışıklığının bulunduğunu 
göstermektedir. Halep’de 20 Rebiyülevvel 1000//5.1.1592’de 1 altının değişim kuru 120 akçeyle eş iken, 1 
kuruş artık 70 Osmanlı akçesi ile değiştiriliyordu. Ayrıca, bundan böyle şahî darp edilmeyip yalnızca Osmanlı 
akçesi kesilmesi emrediliyordu.414

1 altının 120 akçe ve 1 kuruşun 70 akçe olduğu İstanbul’dan verilen kura, 5 Cemaziyülahır 1000//19.3.1592’de 
Amid’de415 ve 24 Rebiyülahır 1001//28.1.1593’te Adana’da416 da rastlıyoruz. 8. Recep 1001//10.4.1593’te 1 
kuruş Ankara serbest piyasasında 75 akçeye,417 1 altın 135 akçeye yükselmişti.418 Devletçe öngörülen kura 
uyulmamasına rağmen, resmi kurla serbest piyasa kuru arasındaki fark III. Murad’ın ölümüne kadar, III. 
Mehmed zamanındaki gibi aşırı olmamıştır. 

Avusturya ile sürdürülen “Uzun Türk Savaşı” nın (1593–1606) başlaması yeni ekonomik problemlere yol 
açmıştır. Buna, III. Murad’ın para hırsı da eklenmekteydi: Kendisi için yıllık 2.5 milyon akçeyi toplayabilmek 
amacıyla, mevkii isteyen adaylardan yüksek meblağlar talep ediyordu419 1592 yılı sonlarına doğru 50.000.000  
akçeyi özel kasasına attığı söylenmektedir.420 Buna rağmen, Sinan Paşa gerekli harcamalar için yardım rica 
ettiğinde, savaşın finansmanına para vermek istememiş, talebi reddetmiştir. Ödeme yapılmayan yeniçeriler 
padişaha bir yazı gönderip, ücretlerinin güven altına alınmasına kadar Sofya’dan sefere çıkmayacaklarını 
bildirmişlerdir. Bunun üzerine padişah, 1594 haziranı başında 600 000 flori çıkarmıştır. Bu meblağ Mısır’dan 
yollanan ve saray hazinesine ait olan yıllık gelirdi.421 Ayrıca, eyaletlerden de saray hazinesine gelirler 
akıyordu.422 Aynı şekilde İstanbul’da kalan askerler için ödenen reşen – ulufesi423 1002//haziran 1594’te büyük 
zorluklarla temin edilebilmişti. Ağustos 1594’te saray mutfağının tereyağı ve et için borçları, 50 yük akçeyi 
geçmekteydi. Saray mutfağının tüm gideri 210 yük akçeyi buluyordu. I. Süleyman’ın hükümranlık dönemi 
sırasında bu masraflar 48 yük, II. Selim döneminde 63 yük akçeden fazla değildi.424 1003 yılının masar – 
ulufesinin425 ödenebilmesi için 25 yük borç alınması gerekmiştir. Ulufelerin ödenmesi talebi 21 Rebiyülahır 
1003//3.1.1595 tarihinde kabul edilmiştir.426 Bundan kısa bir süre sonra da III. Murad ölmüştür. Durum, 
vezirlerine bile bildirilmemiş, ancak 6 Cemaziyülevvel 1003//17.1.1595’te sultanın ölümünden iki gün sonra 
resmen açıklanmıştır.427

411  SEL – WH, 211-a vd.
412  Sahillioğlu 1958, s. 225. 
413  Ergenç 1978, s. 88.
414  BOA. MHM. 69, 370.
415  BOA. MHM. 69, 475.
416  BOA. MHM. 70, 482.
417  Ergenç 1995, s. 121, dipnot 214.
418  Ergenç 1995, s. 125. 
419  Jorga 1990, s. 177 vd.
420  Jorga 1990, s. 231. 
421  Bu arada 600.000 altın sikkeye ulaşmış olan Mısır gelirleri sultanın özel hazinesi içindi. Bu uygulama sultanın bir emrine dayana-

maktadır. Akgündüz 1992 / 1, s. 275; SEL – WH, 184 – A. 21.
422  Bu uygulamanın III. Mehmed tarafından yasaklanması hakkında aşağıda bilgi bulunmaktadır. 
423  Recep, Şaban ve Ramazan ayları için 3’er aylık ücret.
424  SEL – WH, 191-a, B. 10.
425  Muharrem Safer ve Rebiyülevvel ayları için 3’er aylık ücret.
426  SEL – WH, 209-b, B. 6.
427  SEL – WH, 210-b, B. 4.
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I.5.4 III. Mehmed. (6. Cemaziyülevvel 1003// 17.1.1595-18.Recep 1012//22.12.1603)

III. Mehmed, 17.1.1595’te tahta çıktığında boş denebilecek bir devlet kasasını devralmıştır. Buna rağmen, 
saray hazinesinden 136 kise altın çıkmasına izin vermiştir. Saray halkına cülûs hediyesi olarak dağıtılan bu 
miktar, 13 kere 100.000 artı 36.000 altın sikke428 demekti.

Sultan III. Murad, arkasında III. Mehmed tarafından saray hazinesinden karşılanan 800 yük akçe borç 
bırakmıştı. Yeni sultan bu vesileyle yeni borçlara girilmesini yasaklamış ve sadece Mısır’dan gelen yıllık gelirin 
hazine-i enderuna aktarılmasını emretmiştir. Diğer eyaletlerden gelen sikkelerin ise hazine-i amireye girmesini 
istemiştir. Bu olay 24 Cemaziyülevvel 1003//4.2.1595’te gerçekleşmiştir.429 III. Mehmed böylece devlet 
ekonomisini denetim altına almaya ve masrafları kısmaya çalışmıştır. Bunun ise, yöneticilerin kalitesizliği, 
her şeyin rüşvetle halledilebildiği, vergi gelirlerinin mültezimlerin ellerine düşmesi gibi nedenlerle hemen 
hemen olanaksız olduğu dönemin aydın tanığı Selânikî tarafından bildirilmektedir.430 Batı sınırlarındaki 
askerler yaklaşık bir yıldır maaşlarını alamıyorlardı. Gerekli ödemelerin yapılabilmesi için, Serdar Sinan Paşa, 
Zilhicce 1003// Ağustos – Eylül 1595 sonunda 300.000 altın borç istemiş431, bu miktarın saray hazinesinden 
verilmesi 19.9.1595’’te kabul edilerek kendisine gönderilmiştir.432 Bundan hemen sonra kasım 1595’te Osmanlı 
donanması için paraya ihtiyaç duyulmuş, padişah bu defa da saray hazinesinden 300.000 altın vermiştir.433 
19.12.1595’te savaş harcamalarının dökümü yapılmıştır. Devlet kasasının ürkütücü durumu böylece ortaya 
çıkmış, hazine-i amirede sadece 23 yük akçe kalmış olduğu görülmüştür. Öte yandan, masar434 ulufesi için en 
az 300 yük akçeye ihtiyaç vardı.435 Padişah, daha aralık 1595’te saray hazinesinden 750.000 flori vermeyi kabul 
etmişti.436 Ama askerler devlete zaten borçlu oldukları için pek çoğu hiç para alamamıştır.437

Habsburg hanedanına karşı sürdürülen savaş o kadar büyük masrafa yol açmıştı ki, ücretlerin ödenmesi 
giderek daha fazla zorlaşmaktaydı. 23 Şaban 1004// 23.4.1596’da padişah savaşın finansmanı için tekrar saray 
hazinesinden 62 kise flori vermiştir; 1 kisede 10.000 adet altın vardı, bu da toplam 620.000 altın demekti.438

III. Mehmed kendisi de sefere çıkmaya karar vererek 23 Şevval 1004//20.6.1596439 Eğri seferine katıldı. 
Bunun için büyük bir bütçe gerekliydi. Padişah, bu sefer için, 550 deve yükü altın ve gümüş getirilmesini talep 
etmiştir. Bu talep, yük başına 40.000 altın sikke içeren 400 deve yükü flori, yük başına 10.000 kuruş içeren 
100 yük kuruş ile yine her yükte 200.000 sikke bulunan 50 yük yeni darp edilmiş Osmanlı sikkesi, toplam 
10.000 yükten fazla ediyordu.440 Ancak, padişahın ayrılışından hemen sonra başkentte kıtlık baş göstermiştir.441 

Durum o derece kötü idi ki, sarayda kalanlar için ödenmesi gerekli 1004 lezez – ulufesi için lazım olan 50 
yük akçe bulunamamaktaydı. Muharrem 1005// eylül 1596 sonunda çok büyük zorluklarla 45 yük akçe temin 
edilebilmişti Ancak, 1 Safer // 24.9.1596’da eksik olan 5 yük akçe de güçlükle bulunabilmişti.442

Padişah, 1 Cemaziyülevvel 1005//21.12.1596’da seferden zaferle dönünce, Eğri Kalesi’nin fethi 3 gün 
süren şenliklerle kutlanırken443 devlet kasası hemen hemen boştu.444

428  SEL – WH, 216-b, B. 20.
429  SEL – WH, 217-b, satır 3-20; tarih bazı nüshalarda 23 olarak verilmiştir; krş. Selânikî 1989, s. 440 ve Naimâ 1280, s. 114.
430  SEL – WH, 235-b, B. 13 ve 250 – a, B.2 mevcut durumdan şikayet etmektedir.
431  SEL – WH, 247-b, B. 7. 
432  SEL – WH, 250-a, B. 16; SEL – WH, 252-b, B.3.
433  SEL – WH, 261-a, B. 10.
434  Muharrem, Safer ve Rebiyülevvel ayları için 3’er aylık ücret.
435  SEL – WH, 266 – a, B. 5.
436  SEL – WH, 267 – a. B. 10.
437  SEL – WH, 268 – a, B. 22.
438  SEL – WH, 286 – a, B. 1.
439  Naimâ 1280, s. 140’de 24 Şevval perşembe gününü vermektedir. 
440  SEL – WH, 297 – a, B. 6.
441  SEL – WH, 298 – a, B. 13; krş. Bölüm I.5.7.
442  SEL – WH, 305 – b, B. 5. Viyana nüshası, Berlin nüshası ve Selânikî 1989’da verilen bir nüsha dışındaki (nüsha yazma D, bkz. s. 

631), diğer bütün nüshalar 49 yük akçe vermektedir; bir tek sözü geçen el yazmasında 45 yük akçe olarak belirtilmektedir. Ancak, 
bu meblağın doğru olduğu metnin devamından anlaşılmaktadır.

443  SEL – WH, 316 - b, B 8.
444  Gökbilgin 1997, s. 538 vd. 
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Eğri Kalesi her ne kadar fethedilse de, bu savaşın ileriye yönelik sonuçları, Osmanlı devleti için çok ağır 
olacaktı. Haçova / Mezökereztes’deki muharebeden sonra 30.000 sipahi, denetimlerde hazır bulunmadıkları 
için asker kaçağı olarak kabul edilmişlerdir. Tımarları ellerinden alınmış, ölüm cezasına çarptırılmış ve 
mülklerine el konulmasına karar verilmiştir.445 Emir İstanbul’a ulaşır ulaşmaz tımarlara ve mallarına derhal el 
koyulmuştur.446 Buna, hemen tepki veren sipahiler, Osmanlı devletine karşı ayaklanmışlar ve Celâlî hareketine 

katılmışlardır447. 1570’den beri devam eden suhte hareketinin pek çok katılımcısı da, Celâlî isyanlarına dahil 
olmuşlardır.448 1598’de Güneydoğu Anadolu’daki isyancılar da birleşmişlerdir. Bütün bunların ekonomiye çok 
ağır etkileri olmuştur.

1006 yılının safer ayı başında //13.9. - 22.9.1597 bir divan oturumunda sikke sisteminde olası iyileştirmeler 
görüşülmüş ancak, bu görüşmelerde tasarruf önlemleri dışında somut kararlar alınamamıştır. Serbest piyasada, 
1 altının değeri o sıralarda 130 akçe, kuruşunki ise 80 akçe idi.449

Rebiyülahır 1006//11.11. - 20.11.1597 ayının son 10 gününde, 1 dirhemden 8 akçe basılmasının 
gerçekleştirilemediği belli olmuştu. Bunun yerine, düşük ağırlıklı 12 akçe darp ediliyordu.450 Şevval 1006 
ayının ilk 10 gününde //9.3. - 18.3.1598’de önceki Defterdar Âli Efendi, tashih-i sikke uygulamalarına nezaret 
etmesi amacıyla Sırça Saray Darphane Nezareti ile görevlendirilmiştir. Saray hazinesinden yüklü bir miktar 
gümüş alındığı konusunda bilgilere sahibiz. Söz konusu olan 300 yük akçe üzerindedir.451 Bunlar eritilmiş ve 
bir dirhem gümüş başına 8 akçe vezni esas alınarak darp edilmiştir.452 

Bununla birlikte, ekonomik durumu kontrol altına almak mümkün değildi. Şaban 1006 // Mart – Nisan 
1598’de 1 altının değişim kuru serbest piyasada 150 akçeye, kuruşunki ise 100 akçeye yükselmiştir.453 

17 Ramazan 1006//23.4.1598’de yeniçeriler akçenin bozuk olduğunu ve bunlarla ödeme yapamayacaklarını 
bildirerek ulufelerini almak istememişler, sadrazama gidip, bir ayaklanma başlatmışlardır. Bunun üzerine üst 
makamlardaki pek çok memur işlerini kaybetmiş ve akçeler sağlam olanlarla değiştirilmişlerdir. Bu tarihlerde, 
1 altının kuru 140 akçe civarında bulunmaktaydı.454

Yeni akçeler haziran 1598’de darp edilmişlerdi. 1006//5.6.-14.6.1598 yılı zilkade ayının son 10 gününde 
vezirler, divandaki toplantıdan sonra yeni basılan akçeleri denetlemek için Sırça Saray Darphanesi’ne 
gitmişlerdir. Bu ziyaret halk tarafından büyük memnunlukla karşılanmış, düşük ayarlı sahte akçelerin ortadan 
kaldırıldığı haberi yayılmıştır.455 24. Rebiyülahır 1007//24.11.1598’de, 1007 yılı masar-ulufesi için toplam 
127.5 yük akçe çıkarılmıştır. Bunun 40 yük akçesi eyaletlerden gönderilen sikkeler henüz ulaşmadığı için Sırça 
Saray’da yapılan yeni darplardan oluşmaktaydı456. 

Vezne uygun yeni darplara rağmen, piyasa sakinleşmemişti. Anlaşıldığı kadarıyla, İstanbul’da çok miktarda 
düşük vezinli sahte akçe dolaşımda bulunduğundan, yeni akçelere duyulan güven azdı. Kıbrıs ve Aydın – 
Saruhan’dan toplam 100 yük akçe, cemaziyülevvel 1007//9.12.-19.12.1598’de ulaşana kadar, tüccarlar akçeyi 
hurda ve düşük ayarlı olarak gördükleri için, serbest piyasada 1 altın 160 akçe, 1 kuruş 110 akçe olarak el 
değiştirmektedir. Bundan sonra yapılan açıklamayla altının değişim kurunun 120 akçeyi geçmemesi ve 1 kuruş 
için kurun 70 akçe olması gerektiği bildirilmiştir.457 Alınan bütün önlemlere rağmen, piyasanın güvenini tekrar 
kazanmak mümkün olmuyordu. 10 Cumadaülahir 1007//8.1.1599’da, sikkelerle ilgili önlemler ve iyileştirme 
konusundaki çözümler konusu piyasada yine sahte sikkeler dolaştığı için divan toplantısının gündemindeydi.458 
Cemaziyülahır 1007//18.1. - 27.1.1599 ayının son 10 gününde resmi vezne göre darp edilen ve ücret ödemeleri 

445  Griswold 2000, s. 15.
446  SEL – WH, 314 – b, B. 17.
447  Celâlî ayaklanmasının arkasındaki ekonomik nedenler için bkz. Faroqhi 1994, s. 433-438. 
448  Bu hareket hakkında Faroqhi 1994, s. 415 vd.
449  SEL – WH, 343 – b, satır 14 – 20. 
450  SEL – WH, 348 – a, satır 13 – 15.
451  SEL – WH, 359 – b, B.13.
452  Gökbilgin 1997, s. 546.
453  SEL – WH, 355 – a, satır 21.
454  SEL – WH, 357 – b, B 16.
455  SEL – WH, 363 – a, satır 18 – 23. 
456  SEL – WH, 375 – b, satır 1 – 10.
457  SEL – WH, 378 – a, satır 2 – 9. 
458  SEL – WH, 380 – b, satır 13 vd.
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için verilen akçeler, anlaşıldığına göre, 1 dirhemden 15 akçe darbeden kalpazanların ellerine düşmüştü.459 
Bunun üzerine, ellerinde düşük ağırlıklı akçe bulunanların, kim olduklarına bakılmaksızın idam edilecekleri 
duyurulmuştur.460

Recep 1007//Ocak – Şubat 1599’da resmi kur, ham ipeğe de uygulandığı gibi, 1 altın için 118 ve 1 kuruş 
için 68 akçe olarak belirlenmiştir.461 Ankara’da altının kuru 22 Zilkade 1007//18.6.1599’da 158 akçe olarak 
hesaplanıyordu.462 Birkaç gün sonra, 22.6.1599’da bu değer 200 akçeye çıkmış ve 10.1.1600’e kadar da bu 
değerde kalmıştır.463

Ücretlerin ödenmesinde kullanılmaları için verilen resmi darpedilen akçelerin, hemen gümüş olarak 
satıldıkları ve kalpazanların 1 dirhemden 8 akçe basılmasını emreden resmi vezin yerine, 16 – 17 akçe darp 
ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu sebeple düşük ağırlıklı akçeyi kontrol altında tutmak mümkün olmuyordu. Bu 
rapor, 1008//1.9.-11.9.1599 yılı safer ayının ortalarında hazırlanmıştır.464

Kuruşun kuru 3 Kasım ve Aralık 1599’da Ankara’da 130 akçeydi. Altının değeri, İstanbul serbest 
piyasasında yükselmeye devam ediyordu. Cemaziyülahır 1008// Aralık 1599 – Ocak 1600’de kuru 180 ile 200 
akçe arasında gidip geliyordu. 15.1.1600’de kuruş Ankara’da 150 ile 160 akçe, altın 230 ile 240 akçe arasında 
işlem görüyordu.465

Ekonominin sarsıntılı durumu padişahı da şahsen meşgul ediyordu. Cemaziyülahır 1008//Ocak 1600 
sonunda, kaptan- ı derya ile sikkenin vezninin yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda bir görüşme 
yapmıştır. Kaptan-ı derya, Hristiyan ülkelerinin ve İran Şahı’nın kendi sikkelerinin vezni ve değerlerini 
değiştirmediklerini anlatmış, bu nedenle Osmanlı ahalisinin, kurlardan dolayı büyük zarara uğradığını 
belirtmiştir. Hazine alımlarında değişim kuru altın için 118 akçe, kuruş için 68 akçe idi. Askerler maaşlarını 
120 akçe değerinde bir kur üzerinden alıyorlar ve bu şekilde hazineye sadece 2 akçe gelir kalıyordu. Bu 
nedenle kaptan-ı derya, padişaha, akçenin kendi değerine uygun şekilde düzenlenmesini tavsiye etmiştir.466

Resmi kur ile serbest piyasa kuru arasındaki büyük fark, şaban 1008//mart 1600 sonunda seferden dönen 
askerlere yapılan ücret ödemelerinde, yine huzursuzluklar yaratmıştır. Ücret altın ve akçe olarak yarı yarıya 
ödenmiştir. Bu tarihte 1 florinin serbest piyasa değeri 180 akçe idi. Askere ödenen ücretlerde ise 120 akçe 
olarak hesaplanmıştır.467 Bu defa da, sükunet büyük zorluklarla sağlanmış ve kısa süreli olmuştur. Bir sonraki 
ödemede ise yeniçerileri yatıştırmak mümkün olmayacaktır.

Ramazan 1008//mart – nisan 1600’de hazinenin resmi alım kuru 1 altın için 118 akçe iken, serbest piyasadan 
mal alımında 160 akçeydi. Halk arasında ise 1 altın 190 akçeye el değiştiriyordu. Kuruşun resmi alım kuru 
ise aynı süre içinde 68 akçe idi. Ücret ödemeleri, altın başına 120 akçe olarak hesaplanıyordu. Yeniçeriler ve 
sipahiler, 1 altından 70 – 80 akçe kar ediyorlardı. Bu sebeple recec468 ücreti bu kez, yarısı altın ve yarısı akçe 
olarak ödenmiştir.469 Yeniçeriler, kendilerine verilen akçelerin ödemelerde kabul edilmeyeceğine inandıkları 
için bu paraları almak istemiyorlardı. Akçelerin sahte olduğunu söylüyor ve Yahudi Kira’yı bundan sorumlu 
tutuyorlardı. Kira’nın gümrük mültezimliğini kiraya verdiğini, servetinin kaynağının bu olduğunu iddia 
ediyorlardı. Bu konudaki anlaşmazlıklar, sonunda Yahudi Kira’nın oğullarıyla birlikte, yeniçeriler tarafından 
halkın huzurunda idamına neden olmuştur470. 

459  SEL – WH, 378 – a, satır 17 vd.
460  SEL – WH, 378 – b, satır 15 – 17. 
461  SEL – WH, 382 – a, satır 20 – 22. 
462  Ergenç 1995, s. 121. 
463  Ergenç 1978, s. 93.
464  SEL – WH, 394 – b, satır 25 ve SEL – WH, 395 – a. Bu bildirimde tarih belirtilmemiştir. Selânikî’nin eseri kronolojik şekilde 

düzenlendiği için, önce ve sonra verilen bilgiler ışığında, bu tarihin geçerli olması gerektiği kolayca anlaşılmaktadır.
465  Ergenç, 1978, s. 93.
466  SEL – WH, 406 – b, B. 5.
467  SEL – WH, 409 – b, B. 4.
468  Recec 1008’e ait 246 yük akçe ücret, 17.000 yeniçeri içindi. Bölük halkı için ise 25 yük akçe idi. SEL – WH, 408 – b, B. 26.
469  SEL – WH, 411 – b, B. 14.
470  Serveti, 500 yük akçeyi buluyordu. Bu meblağ reşen 1008 ulufesinin ödenmesine yetiyordu; krş. SEL – WH, 413 – b, satır 26.  

Ramazan 1008’in son on gününde yapılan ulufe ödemeleri için toplam 450 yük akçe gerekliydi. Halep’ten 110,000 altın geldiği ve 
ülkenin diğer bölgelerinden de sikke gönderildiği için Yahudi Kira’nın serveti hazinenin kasasında kalmıştı; bkz. SEL – WH, 412 – 
a, satır 19; 413 – b, satır 22. Yahudi Kira Esperanza Malchi haremde görevliydi. Rüşvet alarak memuriyet ve tımar tahsisinde çok 
etkili olduğu biliniyordu. Valide sultanlar Nurbanu Sultan ve Safiye Sultan tarafından da destekleniyordu; bkz. Mordtmann 1929.
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Padişahın yeni bir sikke tashihi uygulaması gerçekleştirmesi gerekliydi. Bu iş için 18 Ramazan 
1008//2.4.1600’de toplam 100.000 floriyi hazineden çıkarmıştır.471 2 Şevval 1008//16.4.1600’de Halep 
Beğlerbeği Hacı İbrahim Paşa vezirlikle görevlendirilmişti. Çünkü, sikke değeri düzeltmeleri konusunda 
kendisinin deneyimleri vardı ve saray hizmetinde kalması isteniyordu.472 III. Mehmed’in bir fermanı ile 
belgelendiği üzere tashih çalışmalarına kısa süre sonra başlanmıştı. 16 Zilkade 1008//30.5.1600 tarihli bu 
belge Tokat Vakıf Müfettişine gönderilmiştir. Kendisinden bu yazıyla, 5 yük sermaye alması ve 1 dirhem 
gümüşten 9.5 yeni akçe bastırması istenmekteydi.473 Buna göre, bu yeni akçe vezninin uygulanma tarihi en geç 
Nisan – Mayıs 1600 olarak saptanmalıdır.

Ankara’da sikke tashihi işiyle görevlendirilen Mehmed Çavuş, 10 Safer 1009//21.8.1600 tarihinde, 120 adet 
resmi darplı akçeyi örnek olarak Ankara darphanesine getirmiştir.474 28.8.1600’de altının değeri Ankara’da 250 
akçeyle en yüksek değerine ulaşmıştı.

1600’ün Eylül ayında 1 kuruş 160 akçe, 1 altın 240 akçe olmuştur.475 Bu sikke vezni, belgeler daha sonraki bir 
zamana ait olmakla birlikte, başka emirlerle doğrulanmaktadır. Ankara, Çankırı, Karahisar-ı Sahip ve Hamid’e 
giden hükümler, rebiyülevvel 1009//10.9. - 19.9.1600’ ün ilk 10 günü ve daha sonra takriben ekim 1600 
ortalarına tarihlenen, yeni halis ayar akçelerin, 1 dirhemden 9.5 akçe olarak basılmasını emrediyorlardı. Bu 
emirler ayın ilk perşembe günü rebiyülevvel 1009//14.9.1600476 de İstanbul’dan yollanmışlardı. Bu fermanlarla 
akçelerin gönderilen ve dağıtılan örneklere uygun vezne ve ayara uyularak darp edilmeleri istenmekte ve 
bu şekilde akçe basımında bir iyileştirmenin gerçekleşmesi gerektiği bildirilmekteydi.477 6 Rebiyülevvel 
1009//15.9.1600478 tarihli bir narh listesinde hemen ertesi günün tarihi görülmektedir479. Bu liste, çeşitli mal 
ve hizmetlerin yeniden saptanmış olan fiyatlarını içermekteydi. 1009//1600 tarihli bu narh defterinin en üst 
yaprağında 120 akçenin değişim kuru 40 pare olarak tespit edilmiştir.480

Böylece 1 akçe artık 0,384 gram yerine 0,323 gram idi.481 1 altının kur değeri yine 120 akçe, kuruşun 80 
akçe, 1 pareninki ise 3 akçe olarak sabitlenmiştir.482 Parenin ağırlığı buna göre, 0,969 gram olmalıdır. 

Tokat darphanesinde basılan yeni akçeler, 1 Rebiyülahır 1009//10.10.1600 ve muharrem 1010//Temmuz 
1601 arasında dağıtılmıştır. Bu yapılırken, yeni akçelerin eski akçelerle değiştirilmesinin, halk Celâlî isyanının 
yıkımı altında ezildiği için tam anlamıyla mümkün olmadığı da bildirilmiştir483. Celâlî isyanlarının tehdidi 
o derece şiddetli idi ki, Osmanlı ordusu Serdarı Hasan Paşa Tokat darphanesinden, elindeki sermayenin 
tamamını askerlerin finansmanını sağlayabilmek amacıyla Osmanlı ordusu defterdarı ve Rumeli defterdarına 
devretmesini istemiştir; Bu istek Rebiyülevvel 1010//18.9. - 28.9.1601 tarihli bir belgeden öğrenilmektedir.484

Belgelerden ayrıca, Ankara darphanesinin de 7 Rebiyülahır 1009//16.10.1600’de yeni akçe kesmeye 
başladığı ve eski sikkeleri yenileriyle değiştirdiğini öğreniyoruz. Ankara Müftüsü Abdullah Efendi’nin ve 
karar verme yetkisine sahip daha başka kişilerin gözetiminde, yeni yapılan darphane binasında akçe darbına 
başlanmıştır. 16.10.1600’de sikke tashihi çalışmalarından sonra kuruşun değeri Ankara’da 80 akçe, altınınki 
120 akçe idi.485 Ankara yakınlarında maden ocağı bulunmadığından, akçe darbında kullanılmak üzere kuruş 
eritilmiş olduğuna değinmek gerekir. Eritme işleminden sonra, yeni vezne uygun olarak, 1 real kuruştan 72 

471  Darphanelerle ilgili bkz. Bölüm I.5.6.
472  SEL – WH, 415 – a, B. 25. 
473  BOA. İE. DRB. 1.
474  Ergenç 1995, s. 121.
475  Ergenç 1995, s. 125.
476  Ergenç 1978, s. 90 dipnot 32’de, Ank. Şer. Sic. VII/2137, 2177 belgeleri ile bu tarihi doğrulamaktadır. Aykut 191, s. 354, başka 

kaynaklara işaret ederek (dipnot 84) 5 Rebiyülevvel 1009//14.11.1600 tarihini vermektedir. 5 Rebiyülevvel 1009 doğru olmalıdır. 
Ancak tarihin hesaplanmasında, Barkan 1970, s. 574 vd. görüldüğü üzere bir hata yapılmıştır.

477  Ergenç 1978, s. 90.
478  Burada da tarihin çevrilmesinde bir yanlışlık yapılmıştır. Ö.L. Barkan, bu defterin tarihini yanlışlıkla kasım olarak vermiştir, Bar-

kan 1968 s. 447; ancak Rebiyülevvel ayı Eylül 1600’e tekabül etmektedir. Kütükoğlu 1978, s. 9, dipnot 32 ile de krş.
479  Kütükoğlu 1978, s. 1 – 85.
480  Kütükoğlu 1978, s. 15.
481  Ergenç 1978, s. 30.
482  Aykut 1991, s. 355 ve Kütükoğlu 1978, s. 15. 
483  BOA. A. E. III. Mehmed, 101.
484  BOA. A. E. III. Mehmed, 101.
485  Ergenç 1978, s. 91 ve 93.
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akçe ve 1 hançerli kuruşdan 74 akçe basılmıştır. Bu, sözü edilen kuruşun kur değerinin altında gümüş içerdiği 
anlamına gelmektedir.486 Tahminen 2 yıl sonra 1602’de Ankara’nın da, halkdan 80.000 kuruş, yani 9.600.000 
akçe isteyen Celâlîlerle başı dertteydi.487

Osmanlı devlet kasası bu dönemde hemen hemen boştu; Habsburglara karşı girişilen savaşın faturası çok 
artmıştı. 2.6.1599’dan 10.5.1601’e kadar hazineden takriben 380.000.000 akçe ödenmişti. Savaş harcamaları 
için bulunması gereken miktar, Temmuz 1602’den sonraki 2 yıl için tekrar 310.000.000 akçeyi buluyordu.488 
Sikke tashihi çalışmalarının bu defa da uzunca bir süreye yayıldığı düşünülebilir. Emirden hemen hemen 3 
yıl sonra Kapucu Mahmud, 5 Rebiyülahır 1012//12.9.1603 tarihli yazısında, sikke tashihi için Diyarbakır’a 
gitmekte olduğunu belirtmekte ve kadılardan destek istemekteydi.489 Bundan az sonra, yeni vezne uygun 
iyileştirme çalışmaları (100 dirhem gümüşten 950 akçe darbı) bitmeden III. Mehmed’in yerine I. Ahmed 
geçmiştir.

I.5.5. I. Ahmed (18 Recep 1012 // 22.12.1603 – 23 Zilkade 1026 // 22.11.1617)

I. Ahmed tahta çıktığında, hazine bomboştu. Bu yüzden, Mısır’dan gelecek ödemeyi beklemek zorundaydı. Bu 
arada, cülûs bahşişi olarak, hazine-i enderundan 700.000 altın almıştı.490

1603’te İran Şahı Osmanlılara 1612’ye kadar sürecek bir savaş açmıştı. Yeniçeri sayısı bu sırada çok fazla 
artmıştı. 1527’de bu sayı 7.886 iken, 1610’da 37.627 olmuştur491.

Habsburglar ile 1606’da Zsitvatorok Antlaşması yapıldığında, Osmanlı Devleti Avusturya’dan gelen 
yıllık 30.000 altından vazgeçmek zorunda kalmıştır.492 Habsburglarla savaşın sona ermesinden sonra Sultan 
I. Ahmed, artık Celâlî isyanlarıyla mücadeleye yoğunlaşabilmiştir. Bu isyan, tarımsal üretim ile ticaret çok 
gerilediği ve bir çok yerleşim yeri yıkıma uğradığı için, ekonomiye büyük zarar vermiştir. Bu hareket en üst 
noktasına 1603 – 1610 yıllarında ulaşmıştır. Özellikle Doğu’da halkın neredeyse tamamı isyancılardan kaçmış 
ve ekonomi bu yüzden tamamen durma noktasına gelmiştir.493 Bu durum yiyecek maddelerinde kıtlığa ve fiyat 
artışlarına sebep olmuştur. Kürt ve Dürzi kökenli olan Halep Beğlerbeği Canbuladoğlu Âli Paşa da isyan etmiş 
ve Suriye’nin kuzeyinde, kendi devletini kurma girişiminde bulunmuştur.494 1608 – 1609 da merkezi Osmanlı 
hükümeti en nihayet bu ayaklanmalara bir son verebilmiştir.

I. Ahmed, Celâlî isyancılarına karşı kazandığı zaferin göstergesi olarak Mavi Cami diye de anılan Sultan 
Ahmed Camisini yaptırmıştır. (1609 – 1616) Bu cami, araştırmacılar tarafından, Osmanlı devletinin yeni 
iktisadi ve sanayi gelişmeleri karşısındaki ihmallerinin anıtı olarak da adlandırılmaktadır.495

1600’deki son sikke tashihinden sonra, ekonomik durumun bir süre için düzeldiği gözden kaçmamaktadır. 
Resmi değişim kurları serbest piyasadakilerden çok farklı değildi. 1605’te ve 1611’den 1615’e kadar altının 
İstanbul serbest piyasasındaki değeri 120, 1 kuruşun 80 akçeydi. Öte yandan 1616 / 1617’de altının kuru, 120 
ile 130 akçe, kuruşunki 80 ile 90 akçe arasındaydı. Bir şahînin karşılığı 5 akçe (= 1.615 gram)496 bir parenin 
değeri 1605’te 3 akçe (= 0.969 gram)497 idi.498

1016/1607 yılının ilk altı ayında Osmanlı devletinin harcamaları toplam 202.973.744 akçeyi buluyordu. 
1608 yılının tamamında bu rakam 599.191.446 akçeydi.499 1608’de 95.500.000 akçe tutan bütçe açığı, bu 

486  Ergenç 1978, s. 91.
487  Akdağ 1964, s. 212.
488  Finkel 1988, s. 269-283. 
489  BOA İE. DRB. 24.
490  Naimâ 1280, s. 361.
491  İnalcık 1994, s. 24.
492  Osmanlı tarihiyle ilgili bkz. Bölüm I.4.
493  Griswold 2000.
494  Griswold 2000, s. 47 vd.
495  Griswold 2000, s. X.
496  1012 – 1014 yıllarına tarihlenen ve ağırlıkları 1.559 – 1.800 gram arasında bulunan şahîler için bkz. Srećković 2002, s. 28.
497  1026 ve 1027 tarihli, ağırlıkları 0,690 – 1,030 gram olan mediniler için krş. Srećković 2002, s. 29. 
498  Sahillioğlu 1964, s. 229 ve s. 233. 
499  Sahillioğlu 1999/2, s. 13.
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açığın 600.000.000 akçeyi bulduğu 1597/98 bütçe yılında olduğundan belirgin miktarda daha azdı. Büyük 
devalüasyondan önce, 1582/83’te 36.166.000 akçelik bir bütçe fazlası bile vardı.500

100 dirhem gümüşten 950 akçe basılmasını emreden sikke vezni ile 1 altının 118 akçeyle, 1 kuruşun 78 
akçeyle değiştirilmesi konusundaki en son belgeler I. Ahmed’in bir fermanı501 ve defterdarlığın bu konuyla 
ilgili yazılarıdır.502 4 Cemaziyülevvel 1026//10.5.1617 tarihli ferman İslimiye/Slivya kadısına gönderilmiştir. 
Müteveffa Sultan Murad’ın 3 Şerefeli Vakfı için gayri müslim ahalinin ödediği cizye ile ilgili olarak, yollanan 
Ramazan 1026//12.9.- 22.9.1617 tarihli bir başka yazıda (tezkire), akçe alımı gerekli olduğu takdirde, bunların 
resmi darplı akçeler olmasına ve 9.5 adetinin 1 dirhem ağırlığında bulunmasına özen gösterilmesi istenmektedir.

Bir sonraki vezin değişikliği, kısa bir süre sonra, 1028//1618/19’da Sultan II. Osman döneminde yapılmıştır. 
100 dirhem gümüşten artık 1.000 akçe darp ediliyordu.503 1 akçenin ağırlığı bu nedenle, 0.307 grama düşmüştü. 

500  Tabakoğlu 1985, s. 14 vd. Bunlar tımar gelirlerini kapsamamaktadır.
501  BOA İE. DRB. 48.
502  BOA İE. DRB. 48.
503  Sahillioğlu 1958, s. 66 vd. dipnot 18 ile Aykut 1991, s. 355 vd.
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Tab. I.2: Altın ve Kuruşun Akçe Olarak Değişim Kurları (Kaynak: Bkz. Metindeki Bilgiler)

Yıl Altın  Kuruş Yer

 
Resmi Serbest Piyasa Resmi Serbest Piyasa Başka bir yer 

yazılmamışsa İstanbul

1579 60 akçe  40 akçe  Vilayet Rum
1579 60 akçe 70 akçe 40 akçe 50 akçe Saruhan, Aydın
1580  75 akçe  55 akçe Uşak
1582 60 akçe  40 akçe   
1582   50 akçe  Bursa
1582 60 akçe 65–70 akçe    
1583 60 akçe  40 akçe   
1585  85 akçe  60 akçe Yeniil
1585 108 akçe 110 akçe 63 akçe 65 akçe  
1588 120 akçe  80 akçe  Halep, Şam, Tripoli
1589 120 akçe  85 akçe   
1592 120 akçe  70 akçe  Halep, Diyarbakır
1593 120 akçe  70 akçe  Adana
1597  130 akçe  80 akçe  
1598  150–160 akçe  100–110 akçe  
1598 120 akçe  70 akçe   
1599  160 akçe  110 akçe  
1599 118 akçe (alış)  68 akçe (alış)   
1599 120 akçe  70 akçe   
1600  160–220 akçe    
1600  220–250 akçe  150–160 akçe Ankara
1600  180 akçe    
1600 118 akçe (alış)  68 akçe (alış)   
1600 120 akçe  70 akçe   
1600 120 akçe  80 akçe   
1605  120 akçe  80 akçe  
1611–1615  120 akçe  80 akçe  
1616–1617  120–130 akçe  80–90 akçe  
1617 118 akçe (alış)  78 akçe (alış)   

I.5.6 Osmanlı Darphanelerinin Yönetim ve İşletmesi (1512 – 1617)

Osmanlı devleti, bu gelişmeler sırasında sikke ayarının ve vezninin kalitesini korumaya ve uygun önlemlerle 
güvenlik altına almaya çalışıyordu. Darphanelerle ilgili belgeleri daha iyi anlayabilmek için, önce yönetimin 
ana hatları ve darphanelerin işletme esasları üzerinde durulacaktır.

Osmanlı devleti içindeki darphanelerin yönetim ve işletmelerinde, birlikte uygulanan 3 ayrı yönetim 
sistemine rastlıyoruz. Bunlar: 

1. İltizam

Bu yönetim sisteminde, işletme, belli bir para karşılığında, belli bir zaman için bir mültezime veriliyordu. Kişi 
ödemeyi yapmadığı takdirde malına el konuyor, hapis cezaları da verilebiliyordu.
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2. Emanet

Bu sistemde, darphane devlete ait bir işletme gibi çalıştırılıyordu. Bunun için devlet maaş ödeyerek emin 
olarak adlandırılan bir yönetici tayin ediyordu. 
 
3. Emanet ber-vech-i iltizam

Burada söz konusu olan, yukarıda anılan her iki yönetim şeklinin karışımıdır. Darphaneler bir yandan maaşlarını 
alan, ama aynı zamanda kararlaştırılmış olan vergileri ödemeyi taahhüt etmeleri gereken memurlar tarafından 
işletiliyordu.

Her organizasyon şekli için bir örnek verilebilir: Halep’deki darphane iltizama uygundu. Edirne emanet 
esasına göre çalışmaktaydı. Bursa’daki ise emanet esasına dayalı iltizam idi (emanet ber- vech-i iltizam).504 

Mukataalar, genellikle 3 yıllığına verilmekle birlikte daha uzun sürmesi de mümkündü.505 
Darphane Emini, darp işini ve darphanenin işleyişini devlet adına kontrol eder ve darphaneye yapılan 

ödemeleri devlet adına korumaya alırdı. Emin, hem amil ve sahib-i ayarın, hem de diğer çalışanların amiri idi. 
Sadece 1 akçenin bile sarraflara veya başkalarına verilmesi gerektiğinde, bu, onun sorumluluğunda olduğu için, 
durumu darphane defterine kaydetmek zorundaydı. Bir mültezim kendisine haber vermeden ekstra bir çıkış 
yapmışsa, bu durumu, emin ile birlikte kadıya bildirmek zorundaydı. Bu yapılmadığı takdirde emin, emrin 
uygulanabilmesi için, durumdan İstanbul’u haberdar etmekle sorumluydu. Ayrıca halk tarafından teslim edilen 
gümüşün tartılması sırasında, sahib-i ayar, amil, mültezim veya onun temsilcisiyle birlikte hazır bulunması 
gerekiyordu. Bundan başka, gümüşün saf olmasını sağlamak zorundaydı.506 Bir darphanenin personeli 
arasında, sahib-i ayar, emin ile birlikte, en önemli görevlerden birine sahipti. Sahib-i ayar, darbın ayarını ve 
ağırlığını kontrol eden ve tekniğinin yanı sıra yasal sorunlardan da sorumlu olan memurdu. Gümüş eritildikten 
sonra tartılıyor ve sahib-i ayara veriliyordu. Bu kişi sikkeleri darp ediyor ve gerekli harcamaları yapıyordu. 
Ayrıca, darphaneye teslim edilen gümüşün tamamının eritilmesi ve sikkeye dönüştürülmesinden sorumluydu. 
Bütün darp ustaları, sarraflar ve işçiler sahib-i ayarın emrindeydiler. Güvenilir olmayan kişileri işten çıkarma 
yetkisine sahipti. Sarraflar ya da başkaları bir darphaneden akçe aldıklarında, bu onun sorumluğunda yapılmak 
ve bu işlem kendisi tarafından deftere kaydedilmek zorundaydı. Sahib-i ayar ağırlık ölçümleri sırasında, 
teraziyi doğru tutmak ve malzemeye hiçbir şey katılmamasına dikkat etmekle yükümlüydü. Bundan başka, 
akçe darbında kullanmak üzere darphaneye teslim edilen gümüşten gerçekleştirilen darpların, mültezime değil, 
gümüşü getirene verilmesini de gözetmeliydi. Ayrıca, nevbet kurallarının yerine getirilmesi de sahib-i ayarın 
sorumluluğundaydı.507

Sikke darplarında kullanılan maden, sarraflar tarafından sağlanıyordu. Tashih-i sikke çalışmaları sırasında, 
eski akçeleri toplamak ve yenilerini dağıtmakla da görevliydiler. Gümüş arayıcılarının da önemli bir görevi 
vardı. Onlar da memurdular. Gümüşün eritilmesi sırasında hazır bulunmaları gerekiyordu. Saf olduğuna karar 
verdikleri gümüşe, kendi mühürlerini basarlardı.508 

Darphane Ödemeleri
 
Hangi sarrafın gümüş teslim ettiği darphane defterine kaydedilmek zorunluydu. Ayrıca, darp ile ilgili bütün 
bilgilerin yazılması gerekiyordu. Aynı şekilde, darb için verilen gümüşün miktarı ile kurşun ve bakır oranları, 
oluşan kayıp, anlaşmazlık durumunda ispatı mümkün kılmak için, kalhanenin defterine kayıt ediliyordu.

III. Mehmed dönemine ait Tokat Osmanlı arşiv kaynaklarında, bir darp nevbeti başına, 12.000 dirhem gümüş 

504  Sahillioğlu 1958, s. 247 vd.
505  Bu sistem hakkında bkz. Sahillioğlu 1962/63.
506  Darphane emininin görev ve sorumlulukları II. Mehmed zamanında düzenlenmiştir. Serez emini için bkz. Akgündüz 1990, s. 530  

vd. I. Süleyman döneminde de Srebrenice – Sas maden ocakları ile ilgili yasa ile görevler kesin olarak belirlenmiştir. Akgündüz 
1992/2. s. 296 vd.

507  Akgündüz 1990, s. 535 vd. ve Akgündüz 1992/2, s. 297.
508  Anhegger 1943, s. 40.
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kaydına rastlıyoruz. Bu arada, yarım nevbet işleminde 6.000 dirhem gümüş darp509 edilmesi de mümkündü.510

Srebrenice ve Sas Maden Ocakları ile ilgili 955//1548 tarihli Maden Kanunu’nda, darplarla ilgili ödemeler 
kesin olarak belirtilmiştir. Bu yasada, 100 dirhem gümüşten 420 akçe basılması emredilmektedir. Darphane 
Emini tarafından devlet adına tahsil edilmesi emredilen 120 akçe darphane ücreti olarak alıkonması gereklidir511. 
Bu miktar % 28’e tekabül etmektedir.

Tashih-i sikke gerçekleştirmek için ek önlemler de alınmıştır. Örneğin, düşük vezinli akçelerin tedavülden 
toplanması ve yeniden basılabilmesi için, Tire’de yeni bir darphane kurulmuştur. Buradaki olayda, 100 
dirhem gümüşten 450 akçe basılması emrediliyor, bunun 50 akçesinin darphane masrafı olarak hesaplanması 
isteniyordu. (1 Şaban 987//11.9.1580 aşağıya bkz.). Bu darphaneye takriben % 11 dolayında bir ücret ödenmesi 
demektir ki, bu oran, yukarıda anılan maden ocağı yasasında belirtilen ücretin belirgin şekilde altındadır. 
1009//1600 yılında Tokat darphanesinde, 1.000 dirhem gümüşten yani 9.500 akçeden resmi olarak verilen 
miktarın 500 akçe olduğunu öğreniyoruz512. Bu da, % 5.2 demektir. Bu miktarın yarısı devlete yarısı sikke 
ustasına gitmektedir513. Bu belgelerden de açıkça anlaşıldığına göre, resmi ödemeler, darp edilen sikke sayısının 
artmasıyla, azalmaktadır.

Darphaneler 

Osmanlı sikke darbında, her ne kadar hepsi aynı anda çalışmasalar da, bilinen 70 civarında darphane vardır. 
Muhtemelen, 30 darphane aynı zamanda sikke basmış, bunlar ihtiyaca göre kapatılmış veya yeniden açılmıştır. 
Yerleşik, düzgün işletmelerin yanı sıra, bir yere bağlı olmayanlar da vardı. İnegöl ve Balya darphaneleri bu 
gruba örnek gösterilebilir. Haklarında aşağıda daha ayrıntılı bilgi verilecektir. Darphaneler, gümüş madenlerinin 
veya ticaret yollarının yakınlarında bulunurdu. Osmanlı – İran sınırı yakınındakiler genellikle kasabalarda yer 
alırlardı514. “Ordu-yu Hümayun” işaretini taşıyan sikkeler ise, sefer sırasında da basılabiliyordu515.

Yeni bir darphanenin kurulması için en önemli karar kriteri, yeni işletmenin halen var olan işletmeler için 
zararlı olmaması ve elde edilebilecek kazanç potansiyeli idi. Bununla birlikte, Tire veya Kıbrıs gibi istikrarsız 
bölgelerde, aşağıda anlatıldığı gibi, kalpazanlık ve kırpma gibi düzensizlikleri kontrol altında tutabilmek için, 
yeni darphaneler kurulmuştur516.

Aşağıda, Osmanlı arşiv belgelerinden derlenen bilgilere dayanılarak, verilerin çok az olmasından dolayı 
konunun sistematik olarak incelenmesi mümkün olmadığı için517 yalnızca Beçin definesi konusundaki 
numizmatik sorunlarla ilgili olan darphaneler hakkında genel bir bilgi verilmeye çalışılacaktır. Bu bölümde 
sözedilen bütün darphaneler, akçelerle ilgili bölümlerde darp sahibi sultan ile birlikte ayrıntılı olarak ele 
alındıkları için, burada sadece Osmanlı arşivlerinden elde edilen bilgiler sunulacaktır. 

Amid/Diyarbakır

Diyarbakır beğlerbeğine ve defterdarına gönderilen 21 Zilkade 980//25.3.1573 tarihli bir hüküm, şahî  
tanımlamasını kesinlikle yasaklamakta, çok yüksek ayarlı ve bir karat (0,2004 gram) daha fazla ağırlıklı sikke 
darp edilmesini ve bu sikkelere bundan böyle Selimî adı verilmesini emrediyordu.518

26 Rebiyülahır 981//25.8.1573’te Bağdat beğlerbeğine ve defterdarına, larîlerin de basımını yasaklayan bir 

509  BOA. A.E. III. Mehmed, 101.
510  Bir nevbette darbedilmesi gereken gümüşün temel ağırlığının Rumeli ve Anadolu darphanelerinde farklı olduğu anlaşılmaktadır. 

Sahillioğlu’na göre Rumeli’de bu miktar, masraflar herhalde daha yüksek olduğu için, 13.065 dirhem saf gümüşken, bir Anadolu 
darphanesinde 12.185 dirhem idi. Ancak, masraflar çıkarıldıktan sonra gümüşün net ağırlığı, hem Rumeli’de, hem de Anadolu’da 
12.000 dirhem idi. Sahillioğlu 1958, s. 257 Anhegger 1943, s. 72 ve 234 vd.

511  Akgündüz 1992/2, s. 297.
512  BOA.A.E. III. Mehmed 101.
513  Bu metnin yazarı tarafından nevbet ve ödemelerle ilgili geniş kapsamlı bir yazı yayına hazırlanmaktır.
514  Sahillioğlu 1958, s. 242. 
515  Krş. Sahillioğlu 1958, s. 241 ve 978 tarihli bir mangır için Kabaklarlı 2008, s. 81-83.
516  Sahillioğlu 1958, s. 245.
517  Bu sorun için Schaendlinger 1973, s. 26.
518  BOA. MHM. 21, 478; metin için yukarıda dipnot 347’ye bkz.
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emir gitmiştir. Artık sadece Selimî darbına izin veriliyordu. Bu yeni Selimîlerin örneklerinin Bağdat’tan Halep 
ve Amid darphanelerine gönderilmesi isteniyordu519.

Bir hükümden, Diyarbakır darphanesindeki pare darbında kullanılan gümüşün geldiği yeri öğreniyoruz. 13 
Muharrem 986//22.3.1578 tarihli yazı, Halep’deki yetkilileri, gönderilen adamları Diyarbakır’daki pare darbı 
için, çoktan beri adet olduğu üzere yeterli gümüşü vermeleri konusunda uyarıyordu.520 Yani Diyarbakır’da 
basılan parelerin gümüşü her zaman olduğu gibi, Halep’den geliyordu.

Bir başka hüküm, 13 Muharrem 991//6.2.1583’te İstanbul kadısına gönderilmiştir; İstanbul’da dolaşımda 
olan ve Amid’den gelen şahîlerin kem ayar ve ağırlıklarının düşük oldukları bildirilmekte ve bunların 
tedavülden çekilmeleri istenmektedir.521

2 Recep 999//26.4.1591 ve 8 Şaban 999//1.6.1591 tarihli iki hüküm daha, Diyarbakır beğlerbeğine, 
defterdarına ve kadısına, orada sahtecilik yapıldığı522 ihbarı alındığını bildirerek, bu kalpazanlıkların kesinlikle 
önlenmesini istemektedir.

Yeni sikke vezninin uygulanması, Amid’de daha uzun sürmüş olmalıdır. Kapucı Mahmud, 5 Rebiyülahir 
1012//12.9.1603 tarihli yazısında, adamlarıyla birlikte, sikke tashihi için, Diyarbakır’a doğru yola çıktığını 
bildirmekte ve kadıların desteğini talep etmektedir523.

3 Zilhicce 1023//5.1.1615 tarihli bir hükümden, Amid’de yine Selimî basılmasına izin verildiğini 
öğreniyoruz. Buna karşılık şahî darbı şiddetle yasaklanmıştır. Diyarbakır’ı korumakla görevli Vezir Osman 
Paşa’ya gönderilen bu emirle, şahî darp etmekten kesinlikle kaçınmasına vurgu yapılıyordu524.

Ankara 

Belgelerden, Ankara darphanesinin 7 Rebiyülahır 1009/16.10.1600’de yeni akçe darp etmeye ve eski akçeleri 
yenileriyle değiştirmeye başladığını öğreniyoruz. 1 dirhem gümüşten 9.5 akçe darp edilecektir. Daha 10 
Safer 1009//21.8.1600’de, Ankara’daki sikke tashihi işiyle görevli olan Mehmed Çavuş tarafından 120 miri 
akçe örnek olarak Ankara’ya getirilmişti. Yeni akçelerin basılması için, ham madde bulunamadığından kuruş 
eritilmişti525.

Ankara darphanesi 1607 yılı nisan ayı sonunda (evahir-i zilhicce 1015) satılmış,526 ancak, 1032’de 
çalışmalara tekrar başlanmıştır.527

Bağdat

26 Rebiyülahır 981//25.8.1573’te Bağdat beğlerbeğine ve defterdarına larî ve şahîlerin basımını yasaklayan bir 
hüküm gitmiştir. Bundan böyle sadece Selimî basılması isteniyordu. Selimî örneklerinin Bağdat’tan Halep ve 
Amid’e gönderilmesi emrediliyordu.528

13 Muharrem 991//6.2.1583’te İstanbul kadısına giden hüküm ile, İstanbul’da dolaşımda olan ve Bağdat 
darphanesinde basılmış bulunan şahîlerin sahte ve düşük vezinli olduğu bildirilmiştir.529

519  BOA. MHM. 22, 521.
520  BOA. MHM. 34, 42: »Haleb beğlerbeğisine ve kadısına ve defterdârına hüküm ki vilâyet-i Diyârbekirde kesilen pârenin gümüşi 

Haleb vilâyetinden virilegelüb hâlen husûs-ı mezbûre mübâşir olanlar varub gümüş taleb itdüklerinde virülmeyüb ta’allül olınduğı 
istimâ’ olınmağın mezbûreye vardıkda kadîmden olıgeldüği üzre vilâyet-i mezbûrede kesilen pâreye kifâyet idecek mikdârı gümüşi 
istedikde kemâkân virildüği üzre kifâyet mikdârı gümüş virdürüb olıgelene muhâlif kimesneye ta’allül itdirmeyesin ammâ gelen 
gümüşi taleb idenlerden ellerinde beğlerbeğiden temessüki olanlara virüb olmayanlara virdirmiyesin.«.

521  BOA. MHM. 48, 853. 
522  BOA. MHM. 67, 314 ve 345.
523  BOA. İ. E. DRB. 24.
524  Sahillioğlu 1958, s. 91.
525  Ergenç 1978, s. 90-92; Ergenç 1995, s. 122 vd.
526  Ergenç 1978, s. 92; Ergenç 1995, s. 124.
527  Srećković 2002, s. 53.
528  BOA. MHM. 22, 521.
529  BOA. MHM. 48, 853.
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Balya

Balya darphanesi, muhtemelen yerleşik değildi. Sikke kalıpları Balıkesir’deki bedestende saklanmaktaydı. 
Madenciler sikke basmak istediği zaman Balya naiblerine müracaat eder, sikke kalıplarının gönderilmesini 
isterdi. Bunun üzerine Balıkesir naibi, Balıkesir kadısına bir yazı yollayarak, kalıpların gönderilmesini 
talep ederdi. Sikkeler naibin gözetiminde darp edildikten sonra, kalıplar, tahriratla birlikte, bedestene geri 
götürülürdü.530

Belgrad

5 Zilkade 972//4.6.1565 tarihli bir hüküm, Belgrad darphanesinde sahib-i ayar görevindeki Hacı İbrahim’den 
söz etmekte, bu konudaki uyarılara rağmen, kem ayar akçe basıldığı için tevkif edilip İstanbul’a gönderilmesinin 
beklendiğini bildirmekteydi.531

Anlaşıldığına göre, Belgrad’da kalpazanlık çok sık yapılıyordu. Semendere Beği Bayram Bey, altın ve 
kuruşu tercih eden halkın Osmanlı akçesinin kullanımını sevmediğinden şikayet etmekteydi. Bu durum, Belgrad 
darphanesinin kuruluşundan beri çok sayıda sahte sikkenin dolaşımda olmasına bağlanmaktadır. Bunun üzerine, 
27 Rebiyülevvel 1973//22.10.1565 tarihli yazıyla kalpazanların yakalanması ve kalpazanlık aletleri ile birlikte 
İstanbul’a gönderilmeleri emredilmiştir.532 Belgrad kadısı ve Nazır Mümin 23 Zilhicce 980//26.4.1573’te 
kalpazanları özenle aramak ve ellerinde sahte sikke bulunanları ihbar etmekle görevlendirilmişlerdir. Özellikle, 
Sas ve Srebrenice dolaylarında kalpazanlar yoğun çalışma içindeydiler.533

Belgrad darphanesi, kısa süre sonra tekrar sahte sikke basımına sahne olmuştur. Semendere beğine 
gönderilen 14 Rebiyülevvel 982//4.7.1574 tarihli bir emirden, Belgrad Darphanesi Emini Emrullah’ın sahte 
sikke basarken yakalandığı anlaşılmaktadır. Suçunun sabit olmasından sonra tutuklanmış ve sahte sikkeler 
İstanbul’a gönderilmiştir. Bu olayın tespitinden sonra, sahib-i ayarın tutuklanması ve bir daha böyle bir şeyin 
olmaması için kalpazanın elinin kesilmesi emrediliyordu.534

 
Bursa

Bursa kadısına yollanan 11 Safer 972//18.9.1564 tarihli hükümle kadının, sahib-i ayarını, kendi darphanesinden 
gelen akçe ve altınların büyük bir bölümü sahte olduğu için, tutuklayarak İstanbul’a göndermesi isteniyordu.535

7 Zilhicce 979//21.4.1572’de Bursa’daki bir olayda kırpılmış olan akçelerle yapılan ticaret saptanmıştır. 
Avraham adlı bir Yahudinin kırkılmış akçeleri piyasaya sürdüğü, Bursa kadısına giden bir emirden 
öğrenilmektedir. Yahudinin tutuklanıp İstanbul’a gönderilmesi emredilmiştir.536 Görüldüğü üzere kırpılmış 

530  Sahillioğlu 1958, s. 241.
531  BOA. MHM. 6, 1225: »Belgrad kadısına hüküm ki mektûb gönderüb Belgrad darbhânesinde kesilüb hızâne-i âmireme gönderilen 

çil akçeler emr-i şerîfim üzre olan ayâr mûcebince kesilmeyüb kem ayâr olmagla darbhâne-i mezbûrenün sâhib-i ayârın buldurub 
mukayyed ve mahbûs gönderesin diyü emrüm olmagın ol zemânda sâhib-iayâr olan Hâcı İbrâhîm taleb olındıkda gayibet idüb ele 
girmedüği bundan akdem arz olınmuşidi. Hâliyen mezkûr sâhib-i ayâr bir târıg-ile ele girüb habs olunmışdır deyü bildirdüğün ecil-
den mukayyed ve mahbûs südde-i se’âdetüme gönderilmesün emr idüb buyurdum ki …«. Krş. BOA. 1995, II, s. 228 ve Tıpkıbasım 
ve bu kitaptaki Bölm. II.1.2.

532  BOA. MHM. 5, 406.
533  BOA. MHM. 21, 661: »Belgrad kadısına ve nâzır Mü’mine hüküm ki mektûb gönderüb Serebrenice ve Sas ma’denlerinde ve 

etrâfında akçeler hayli kallâb olub …«, »… imdi buyurdum ki bu bâbda mukayyed olub anun gibi beyne`n-nâs kallâblıkla ma’rûf 
olub kalb akçe kesenleri ele getürüb dahı ahvâllerin onat vechile teftîş eyleyün göresin ellerinde kalb akçe ve sikke ve kalb-zenleri 
müte’allik âlât ve esbâb bulınub kallâb oldugları sâbit olursa arz eyleyesin sonra anlar hakkında ne vechile emrüm sadır olursa 
mûcebi ile amel idesin.«.

534  BOA. MHM. 26, 176.
535  BOA. MHM. 6, 140 : »… hâliyen Üsküb darbhânesinün sâhib-i ayârı darbhânesinden südde-i se’adetüme gelen altun ve akçenün 

ekseri kalb çıkmagla sâhib-i `ayârı südde-i se’adetüme gelmesi lâzım olmagın buyurdum ki varıcak bi’z-zât darbhâneye varub 
alel-gafle sâhib-i ayârın kat’ itdüği altun ve akçeden birer mikdârın numûne içün ele getürüb mezbûrı habsle çavuşuma koşub 
mu’accelen südde-i se’adetüme gönderesin. yazıldı Behrâm Çavuşa virildi fı 11 Safer sene 972 bir sûreti dahi vech-i meşrûh üzre 
Burusa kadısına.«; krş. BOA. 1995, I, s. 77, ve Tıpkıbasım ile BOA. MHM. 6, 134, tarih 8 Safer 972//15.9.1564. 

536  BOA. MHM. 12, 1167. 
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akçelerle ticaret yapmak Yahudiler arasında pek yaygındı. 12. Muharrem 980//25.5.1572’de İstanbul kadısına 
giden bir raporda, kırkılmış akçelerin sayılarının çok yüksek olduğu ve ahalinin bunları hiç itiraz etmeden 
kabul ettiği, bu nedenle de, Yahudilerin bunu düzenli olarak sürdürdükleri bildirilmekteydi. Halk, kırpılmış 
ve kızıl akçeleri almamaya çağrılıyordu. Ayrıca, daha sıkı denetim istenmekteydi. Bu konudaki emrin birer 
kopyası Anadolu, Karaman, Rum, Maraş, Selanik, Bosna, Üsküp, Sofya, Filibe, Konya, Larende, Kütahya, 
Manisa ve Edirne beğlerbeğileri, sancakbeğlerine ve kadılarına gönderilmiştir.537

11 Cemaziyülahır 1001//15.3.1593’te Bursa beğine ve kadısına de bir hüküm gitmiş, bu konuyla ilgili bir 
ihbarın İstanbul’a ulaştığı bildirilmiştir. Bursa darphanesine ani bir ziyaret yapmaları ve emin ile sahib-i ayarı 
tutuklamaları istenmekteydi. Ayrıca, sahte akçe örneklerinin İstanbul’a gönderilmesi emrediliyordu. Hükmün 
birer nüshası İnegöl, Kretova, Sidrekapsi, Novaberde, Koçaniye, Siroz, Tire, Üsküp, Selanik, Ohri ve Edirne 
beğlerbeğlerine de yollanmıştır538.

Dımaşk / Şam

Şam beğlerbeğine, kadısına ve defterdarına gönderilen 24 Recep 990//14.8.1582 tarihli hüküm, şahînin pare 
ile olan kur değeri ilişkisi için önemli bir belgedir. Öyle anlaşılıyor ki, hüküm, Şam’dan gönderilen ve önceleri 
Şam’da daha çok pare basıldığını, ancak artık yalnızca şahî darp edildiğini anlatan yazıya, cevaptır. 1 şahînin 
değeri 3.5 pare iken, şahînin gerçek darp değeri, başta 3 ile 5 pare, şimdi 5 pare olarak kabul görmektedir. 
100 dirhem gümüşten 200 pare (yukarıya bkz.) veya 80 şahî darp ediliyordu. Şahînin değeri 5 pare olarak 
hesaplandığı için, bu 80 şahî 400 pare ediyordu. Sonuçta, 1 şahînin 5 pare ile eşitlenmesi emredilmiştir.539

Edirne

Edirne’de de çok kalpazanlık olayı görülmektedir. Edirne kadısına gönderilen 22 Şaban 967//18.5.1560 tarihli 
emirle, sahte sikke basmış olan Mehmed adlı kişinin, eğer yasal cezalar yeterli değil ise, kullandığı aletlerle 
birlikte İstanbul’a gönderilmesi istenmiştir540. Edirne kadısına gönderilen 12 Şevval 972//15.3.1565 tarihli başka 
bir hükümle, Yahudilerin Edirne’de sahte sikke bastıkları bildirilmekte, bunun yasaklanması emredilmektedir. 
Mühürlü miri akçelerle kente gelmeleri istenen kişilerin akçelerinin, bu kişiler tarafından düşük değerli altın 
darplarıyla satın alındığı açıklanmaktadır. Bunu yapanların yakalanıp İstanbul’a gönderilmeleri emredilmiştir541.

5 Rebiyülahır 984//2.7.1576’da Edirne darphanesinden, yeni basılmış 50.000 akçe istenmiştir. Hemen aynı 
yıl içinde, 23 Zilkade 984//11.2.1577’de yeni darplardan İstanbul’a gönderilmesi talebi tekrarlanmıştır542. 15 
Recep 990//5.8.1582’de, yine yeni darp yapılacağını öğreniyoruz. Bir kopyası Kretova kadısına gönderilen 
emir, kırkılmış akçeler ile bozuk ayarlı olanların toplanmasını, 100 dirhem gümüşten 450 yeni akçe darp 
edilmesini ve sahiplerine geri verilmelerini emrediyordu543.

Erzurum

Erzurum beğlerbeğine yazılan 7 Rebiyülevvel 979//30.7.1571 tarihli bir hüküm, Çatha’dan gelen sahte akçe, 
sultanî, pare ve şahîlere, alet edevat da eklenerek İstanbul’a gönderilen Mustafa’nın yaptığı kalpazanlığın 
saptanmasıyla ilgili bilgi içermektedir. Ayrıca, Hasankale, Allahverdi’deki yeniçeri ağasının suç ortaklarından 
birisini korumuş olduğu da bildirilmekteydi. Ağa görevinden ayrılmak zorunda kalmış ve hakkında tahkikat 

537  BOA. MHM. 19, 69. 
538  BOA. MHM. 70, 223.
539  BOA. MHM. 48, 116; metin için bkz. dipnot 378.
540  BOA. MHM. 3, 1150.
541  BOA. MHM. 6, 1133: »… hâliyen Rumili câniblerinden harâc cem’ idüb gelen haraccıları ve mîrî akçe ile gelenleri mahmiyye-i 

mezbûrede olan sarrâflar ve Yehûdâ tâifesi şehre duhûl itmeden karşulayub mühürlü akçeyi beyâbânde çözdürüb birer mikdâr 
ziyâde ile satun alub kem-ayâr altun virüb ve aldıkları akçenin irilerin kırkarlar imiş«,»… akçe alub kırkmağa ruhsat komayub bir 
vechle tedârik eyleyesin ki emrüm üzre akçe husûsı temâm mazbût ve muntazam ola …«; krş. BOA. 1995, Tıpkıbasım ve II. s. 171.

542  Sahillioğlu 1958, s. 184, No. 31.
543  BOA. MHM. 48, 38.
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başlatılmıştır.544

28 Zilhicce 980//1.5.1573 tarihli bir hüküm, bize akçe darbında yine düzensizlikler olduğunu 
göstermektedir.100 dirhem gümüşten 450 akçe darp edilmesi gerekirken 800’den fazla akçe basılmıştır. 
Erzurum beğlerbeği, darphaneyi kontrol etmesi, darp işi başlamadan önce incelemesi, örnek sikkeleri mühürlü 
olarak korumaya alması ve bunları, darp edilen akçelerle karşılaştırıp, sert tedbirler uygulaması konusunda 
uyarılmıştır.545 Bu darphanelerde usülsüzlüklerin gerçekleştiği, bu emirden anlaşılmaktadır.

27 Şevval 984//17.1.1577’de, ısmarlanan yeni akçelerin acilen darp edilmeleri ve İstanbul’a gönderilemeleri 
emredilmiştir.546 Takriben 2 yıl sonra, 17 Muharrem 986//26.3.1578’de gönderilen bir başka hüküm bize, 
basılan akçelerin adedini dahi bildirmektedir. Anlaşıldığına göre, hazineye ulaşmış bulunan 331.950 akçe ve 
2.857 altının darp edildiği Erzurum beğlerbeği tarafından iletilmiş bulunuyordu. Kışın çok şiddetli geçmesi 
nedeniyle kömür verilemediği için darphane çalıştırılamamıştı. Şimdi, çok acele yeni akçeler darp etmesi ve 
bunları derhal göndermesi istenmekteydi.547

Erzurum beğlerbeği ve defterdarına 22 Rebiyülevvel 991//15.4.1583 tarihli diğer bir hükümle Erzurum 
darphanesinde Selimîlerin, Bağdat, Diyarbakır ve Halep’deki yüksek ayara uygun şekilde basılmış olmalarının 
beklendiği ve darpların izin verilenden fazla demir ve bakır içerdikleri bildiriliyordu. Bundan sonra bir emin 
atanması, akçe, Selimî ve şahîlerin geçerli kurallara uygun şekilde darp edilmelerinin sağlanması emrediliyordu. 
Defterdarın darphanede güvenilir kişileri çalıştırması da istenmekteydi. Kem ayar darplar için hiçbir mazeret 
kabul edilmiyordu.548

13 Muharrem 991//7.2.1583’te İstanbul kadısına giden bir hükümle, Erzurum darphanesinde basılmış olup, 
İstanbul’da dolaşan şahîlerin sahte, kem ayar ve düşük vezinli olduğu bildirilmektedir.549

Canca

Bu darphanenin adı çoklukla “Çatha” veya “Canice” şeklinde de yazılmaktadır.550 Erzurum beğlerbeğliğine 
bağlıdır. Erzurum beğlerbeğine ve kadısına giden 19 Cemaziyülevvel 982//6.9.1574 tarihli bir hükümden 
anlaşıldığına göre, Canca darphanesi sikke darbında vezne uymadığı için Erzurum’a nakledilmiştir. 100 dirhem 
gümüşden 450 akçeden fazla sikke darp edilmiş ve tüccar vasıtasıyla İran’a kaçırılmış olduğundan, piyasada 
sikke kalmamıştı. Erzurum beğlerbeğinin, Canca darphanesinin Erzurum’a nakli isteği de bu yazıyla kabul 
edilmiştir.551 Hemen hemen 3 yıl sonraki, 7 Zilkade 985//16.1.1578 tarihli bir emirden Erzurum beğlerbeğinin 
Çatha maden ocaklarından elde edilen ham maddeyi darp için kullanmakla görevlendirildiği öğrenilmektedir. 
Beğlerbeğinden 6 yük yeni akçeyi İstanbul’a göndermesi isteniyordu.552 Ancak, kısa bir süre sonra, veba salgını 
nedeniyle hem ocak hem de darphane kapatıldığı için, Canice’deki darp faaliyeti durdurulmuştur. Bu haberle 
ilişkili olarak, Erzurum beğlerbeğine, 8 Zilkade 985//17.1.1578’de Canice maden ocağından her hafta 13.000 

544  BOA. MHM. 12, 953.
545  BOA. MHM. 21, 742: »Erzurum beğlerbeğisine hüküm ki hâliyen Tortum alaybeğisi olan Hüsrev gelüb ol câniblerde kesilen akçe-

den hayli akçe getürüb kalb akçe olduğından gayri dörder yüz ellişer akçe üzre kesmek emrüm olmuş iken sekizyüz ve dahi ziyâde 
üzre kesildiğün bildürdi imdi darbhânelerde ihtimam mühimmatdandur akçe kesilen her nevbetde mu’temed âdem koyub sikkelen-
meden akçenin ayârın ve veznin yoklayub numûnesin mühürleyesin temâm sikkelendükden sonra eğer vezni ve eğer ayârı memhûr 
alıkoyılan numûnesiyle tatbîk eylemek emr idüb buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda gereği gibi mukayyed olub darbhânede olan 
ümenâ ve mübâşirin kimler ise mu’temedün-aleyhüm kimesneler olub gümüş evlâ sahîb ayâr görilüb akçe vezn olındukdan sonra 
olıgelen âdet ü kânûn üzre sikkeleyesin. Vezni ve ayârı ne idiği temâm m’alûm olub sebt-i sicill oldukdan sonra sikkeledüb ba’dehû 
girü alıkonan numûne ile ayâr idüb temâm ayâr olduğı ma’lûm olmayınca kesilen akçeyi kabûl eylemeyüb ve ol darbhânede emr-i 
şerifime muhâlefet idüb kalb-zenlik idenler kimler ise isimleri ile yazub südde-i se’adetüme bildüresin ve bi’l-cümle darbhâne 
husûsında temâm ihtimâm eyleyüb kem ayâr ve kalb akçe ve eksük kesilmekden ihtiyat üzre olasın.«. Ender 1996, s. 4, aynı hüküm 
için, 7 Muharrem 980//20.5.1572 tarihini vermektedir.

546  BOA. MHM. 29, 202. Ender 1996, s. 7.’de 24 Şevval 984 verilmiştir.
547  BOA. MHM. 34, 45.
548  BOA. MHM. 49, 57 ile 77.
549  BOA. MHM. 48, 853.
550  Ender 1999 ile krş.
551  BOA. MHM. 26, 549; krş. Kılıç 1999, s. 183. 
552  BOA. MHM. 33, 473.
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dirhem altın ve gümüş satın alındığı ve darphanede bunlarla sikke basıldığı bildirilmektedir.553 Bir gün sonra 
9 Zilkade 985//18.1.1578’de gelen bir emir, ticaretin kolaylaştırılması amacıyla, Canice’de 10.000 altın darp 
edilmesi ve yılbaşına kadar 6 yük (600.000) yeni akçenin İstanbul’a gönderilmesi gerektiği belirtiliyordu.554

Erzurum defterdarına ve Trabzon kadısına giden 1 Zilkade 987//20.12.1579 tarihli bir hüküm, Canca 
darphanesinden yeni basılan akçe ve altına olan ihtiyacın aciliyetini belgelemektedir. İlgililere, yeni basımların 
acele gönderilmesi ve maden ocağının güçlendirilmesi için yollanmış olan borç paranın akçeye çevrilip, 
gönderilmesi emredilmiştir.555

Erzurum Defterdarı Âli’ye yazılmış olan 6 Rebiyülevvel 993//8.3.1583 tarihli bir emirde, şahîlerin, 
Çatha / Canca darphanesinde basılmasının yasak olduğu ama bu sikkelerin gizlice basılmaya devam edildiği 
bildirilmektedir. Ayrıca, yine gizlice altın da basılıyordu. Âli’ye bunun önlenmesi ve eldeki sikkelerin İstanbul’a 
gönderilmesi emrediliyordu.556

Halep 

26 Rebiyülahır 981//25.8.1573’te, Bağdat beğlerbeğine ve defterdarına larîlerin darbını yasaklayan bir hüküm 
gitmiştir. Bundan sonra, sadece Selimî basılması emredilmekteydi; yeni Selimî örneklerinin Bağdat’tan Halep 
ve Amid darphanelerine gönderilmesi istenmiştir.557 Bu darphanedeki Selimî darbı 1579’da bir kez daha 
belgelenmiştir. 9 Muharrem 987//8.3.1579 tarihli emirname, Halep darphanesini mültezimlerinin, Bağdat 
ayarına uygun Selimî basmayı taahhüt ettiklerini ancak bu taahhütlerine rağmen kem ayar sikke bastıklarını 
bildirmektedir.558

Halep beğlerbeğine, kadısına ve defterdarına giden 21 Muharrem 988//8.3.1580 tarihli hükümden, Halep 
darphanesinde pare ve Osmanî’nin yanı sıra artık şahînin de basılacağını görülmektedir.559

13 Muharrem 991//7.2.1583 tarihli emirname, İstanbul kadısına, İstanbul piyasasında el değiştiren ve Halep 
darphanesinde basılmış olan şahîlerin, sahte, düşük vezinli ve düşük ayarlı olduğunu bildirmektedir.560

20 Rebiyülevvel 1000//5.1.1592’de Halep için, altının değişim kuru 120 akçe olarak teyit edilirken, 1  
kuruşun kuru 70 akçe dolayındaydı. Bu sebeple artık şahî basılmaması, yalnız Osmanlı akçesi darp edilmesi 
emrediliyordu.561

İnegöl

Bu darphane aynen Balya’daki gibi, yerleşik değildi. İnegöl darphanesinin sikke damgaları Bursa Bedesteni’nde 
muhafaza ediliyordu. Madenciler tarafından yeni darplara ihtiyaç olduğunda, İnegöl kadısının naibine 
başvurularak, sikke kalıplarının getirtilmesi isteniyordu. Bu kişi Bursa kadısına bir yazı yazarak kalıpların 
gönderilmesini istiyordu. Sikkeler, naibin gözetiminde darp edildikten sonra kalıplar protokol kayıtları yapılıp, 
bedestene geri gönderiliyorlardı.562

553  BOA. MHM. 33, 401.
554  BOA. MHM. 33, 371.
555  BOA. MHM. 41, 792.
556  BOA. MHM. 53, 766.
557  BOA. MHM. 22, 521.
558  BOA. MHM. 36, 321.
559  BOA. MHM. 39, 477.
560  BOA. MHM. 48, 853.
561  BOA. MHM. 69, 370.
562  Sahillioğlu 1958, s. 241.
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Kıbrıs

27 Rebiyülevvel 987//25.5.1587’de Kıbrıs defterdarına gönderilen bir hüküm ile, darphane kurması 
istenmiştir. Defterdar, kırkılmış ve hurda akçelerin dolaşımda olmalarını önlemek için bunu daha önce önermiş 
bulunmaktaydı.563 Bu hüküm her ne kadar Kıbrıs darphanesinin resmi açılış tarihinden söz etmekteyse de, 
henüz, III. Mehmed öncesine ait hiçbir Kıbrıs darblı sikkeye rastlanmamışdır.564

Kostantiniye / İstanbul 

İstanbul kadısına yollanan 12 Muharrem 980//25.5.1572 tarihli bir emir, halkın sorun çıkarmadan kabul 
ettiği çok sayıda kızıl ve kırkık akçenin dolaşımda olduğunu bildirmektedir. Ahalinin bu sikkeleri kabul 
etmemesi konusunda acilen bilgilendirilmesi uyarısında bulunulmakta ve Yahudilerin buradan büyük kazanç 
sağladıklarına işaret edilmektedir. Bu hükmün kopyaları Anadolu, Karaman, Rum, Maraş, Selanik, Bosna, 
Üsküp, Sofya, Filibe, Konya, Larende, Kütahya, Manisa, Aydın, Menteşe, Hersek, Semendere, Ohri, Segedin, 
Sivas, Bender, Mora, Bursa, Akşehir ve Edirne beğlerbeği ve kadılarına gitmiştir.565

17 Muharrem 980//30.5.1572 tarihini taşıyan ve İstanbul kadısına giden bir hüküm, darphaneye kadar 
ulaşan kırkık akçelerle ticareti yasaklamaktadır. Kızıl akçe sahiplerinin bunları ayırmaları ve denize atmaları 
istenmekte, kesik akçe sahiplerinin ise, bunları darphaneye getirerek düzelttirmeleri ve yeniden kestirmeleri 
emredilmektedir.566

İstanbul darphanesinde de memurların yaptığı sahtecilikler belgelenmiştir. Örneğin görevi sırasında 
sahte sikke basan Sahib-i Ayar Hacı Mehmed’in, bir elinin kesilerek cezalandırıldığı, 2 Cemaziyülevvel 
985//17.8.1577 tarihli bir emirden öğrenilmektedir.567

16 Recep 996//11.6.1588’de, Edirne darphanesi ustalarının, İstanbul’da akçe basılması gerektiği için, 
aletleriyle birlikte İstanbul’a gönderilmeleri emredilmektedir. Bu emrin birer kopyası Kretova, Serez, 
Koçaniye, Sidrekapsi, Novaberde, Üsküp, Belgrad ve Ohri kadılarına da yollanarak, darphanelerindeki ustaları 
sikke basma işi için İstanbul’a göndermeleri istenmiştir.568 Bu tarih böylece yeni akçe vezni olan 0,384 gram 
ağırlıklı akçe darbının Kostantiniye’deki başlangıç tarihi olarak kabul edilmelidir. 

Bu emirden bir ay kadar sonra gönderilen 20 Şaban 996//15.7.1588 tarihli bir emirden, bir sikke tashihi 
yapıldığı, bunun için akçe toplandığı ve Vezir Mehmed Paşa’ya teslim edildiği anlaşılmaktadır.569

Edirne kadısına gönderilen 21. Ramazan 996//14.8.1588 tarihli bir emirden ise İstanbul darphanesinde yeni  
akçeler basılacağını öğreniyoruz. Bu iş için, Edirne darphanesinden dört ustanın aletleriyle birlikte çok acele 
İstanbul darphanesine yollanmaları bu yazıyla istenmektedir.570

Kalpazanlık faaliyetleri ise devam ediyordu. Ramazan 1000//11.6.-20.6.1592’de İstanbul’un bazı 
semtlerinde kalpazanlar aletleriyle yakalanmış ve idam edilmişlerdir. Aralarında bu işi meslek edinmiş kadınlar 
da vardı. Ayrıca, bir imam ile Saray Saraçhanesi’nde çalışan bir kişi de aralarında bulunmaktaydı.571

İstanbul’da sahte akçeler ve düşük gümüş içerikli akçelerle ticaret de sürdürülüyordu. İstanbul kadısı 14 
Cemaziyülevvel 1001//16.2.1593’te bir kere daha bu sikkeleri toplamaya ve darphanelerde yeni akçeler darp 
ettirmeye çağrıldı.572

563  BOA. MHM. 36, 754. »Kıbrıs defterdârı Abdullâh mektûb gönderüb cezîre-i Kıbrısda hurdâ ve kırkılmış akçe olub sâ’ir yerlerde 
bey’ ü şirâ etmeğin imdi re’âya ve sipâh tâ’ifesinin ahvâli mükedder olduğından mâ’adâ … her cihetden kesr ü zarar müretteb olur 
deyü darbhâne binâ olınmak lâzım olduğın arz eyledüğin ecilden darbhâne binâ olınmasın emredüb buyurdum ki vusûl buldıkda 
emrim mûcebince bir münâsib mahâlde darbhâne binâ itdirüb ol misillü hurda ve kırkılmış akçeyi tekrâr kesdirüb mûhkem tenbîh 
ve nidâ itdiresin min ba’d kalb ve kırkılmış akçe ile bey u şirâ itdirmeyesin …«. 

564  Krş. Petranyi 2000/1, 46 – 48; Srećković 2002, s. 136 ve MacKenzie 1981, s. 39-43.
565  BOA. MHM. 19, 69.
566  Ahmet Refik, 1988, No. 2, 68 vd.
567  BOA. MHM. 31, 385.
568  BOA. MHM. 62, 571; metin için bkz. dipnot 394.
569  BOA. MHM. 64, 5.
570  BOA. MHM. 64, 233.
571  Selânikî 1989, s. 273.
572  BOA. MHM. 70, 146.
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Şevval 1006//7.5–16.5.1598’de önceki Defterdar Âli Efendi, sikke tashihi çalışmalarına gözcülük etmesi 
için, Sırça Saray darphanesine atanmıştı. Bu konuyla ilgili bilgiye göre, saray hazinesinden yararlanarak büyük 
miktarlarda gümüş malzeme almış, söz konusu miktarın 300 yük akçe olduğu söylenmiştir.573

Zilkade 1006//24.6 – 4.7.1598’in son 10 gününde, vezirler Divan toplantısından sonra, yeni akçeleri görmek 
için Sırça Saray darphanesine gitmişlerdir. Bu ziyaret halk tarafından memnunlukla karşılanmış, düşük ayarlı 
sahte akçelerin artık ortadan kaldırıldığı haberi yayılmıştır.574

Kretova
 
984//1576–77 yılında 28 Safer 984//27.5.1576, 13 Şaban 984//5.11.1576, 23 Şevval 984//13.1.1577 ve 23 
Zilkade 984//11.2.1577 tarihlerinde olmak üzere Kretova darphanesinden, İstanbul’a sık sık yeni darp edilmiş 
akçeler istenmiştir.575

Kretova nazırı, 8. Zilhicce 1002//25.8.1594 tarihli yazısında, darphanede müfettişin sahte para bastırdığından 
ve dolandırıcılığından bahsetmektedir. Bunun üzerine söz edilen göreve hemen başka bir kişi atanmıştır.576 
Ankara’daki bir mahkeme kaydından anlaşıldığına göre, 0,323 gram yeni vezinli akçelerin basılmasına 
Kretova’da daha 1600’lerin sonlarında başlanmıştır. Cemaziyülevvel 1009//27.12.1600 – 5.1.1601 tarihlerinde 
Ankara’da tımar sahibi olan Murat Çavuş, Kretova darphanesinde 1 dirhemden 9,5 akçe bastırmak ve 
Köstendil’deki sikke tashihi çalışmalarında bulunmakla görevlendirilmiştir.577 Bu şekilde Kretova darplı yeni 
ve daha az ağırlığa sahip sikkeler, 1600 sonu ve 1601 başına tarihlenebilir. 

Koçayna

984//1576/77 yılında, iki kere arka arkaya, 5 Rebiyülahır 984//2.7.1576’da (3 yük) ve 23 Zilkade 
984//11.2.1577’de, Koçayna darphanesinden İstanbul’a yeni basılmış akçe gönderilmesi istenmiştir.578

Manisa

Manisa’da, III. Murad’ın hükümdarlığı sırasında bir darphane kurulduğu sanılmaktadır. III. Murad’ın tarihsiz 
bir fermanından, Manisa Kadısı Mahmud’un bir arz mektubu üzerine darphanenin kurulduğu anlaşılmaktadır. 
Ayrıca Anadolu’dan gelen kem ayar akçelerin toplandığı da belirtilmektedir. Bundan başka, Nifdağı eteklerinde, 
sahib-i ayar ve diğer uzmanlar tarafından da incelenen bir damar bulunduğu ve bu kişilerin maden ocağı 
açılmasını önerdiği anlatılmakta, Hacı Mehmed adlı kişinin burayı 3 yıl işletmek istediği ilave edilmektedir.579 

19 Zilkade 990//15 Aralık 1582 tarihli başka bir dilekçeden, Manisa’da bir sahib-i ayar bulunduğu ve kırkılmış 
sikkelerin toplatıldığı anlaşılmaktadır.580 Bu yüzden, III. Murad döneminde, 15 Aralık 1582’den önce burada 
bir darphane kurulduğu sonucuna varılabilir. 

Nahçivan

Şirvan ve Nahçivan’daki gümüş madeni ocakları, Özdemiroğlu Osman Paşa kumandasındaki Doğu seferi 
sırasında keşfedildikten sonra, İstanbul ve Erzurum darphanelerinden ustalar bu bölgeye gönderilmiştir.581

573  SEL – WH, 359 – b, B. 13.
574  SEL – WH, 263 – a, B. 18.
575  Sahillioğlu 1958, s. 184, No. 31.
576  BOA. İE. DRB. 146.
577  Ergenç 1995, s. 213, dipnot 234.
578  Sahillioğlu 1958, s. 184, No. 31.
579  Ahmet Refik 1989, s. 44.
580  Emecen 1989, s. 91 dipnot 445.
581  Ahmet Refik 1988, s. 77, dipnot 1.
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Novaberde
 
Novaberde kadısına yazılan 8 Safer 972//15.9.1564 tarihli bir hüküm ile, bu darphanede basılan akçe ve 
altınların büyük bir kısmının sahte olması sebebiyle, darphane sahib-i ayarının tutuklanması ve İstanbul’a 
gönderilmesi emrediliyordu.582 Aralık 1564’te Novaberde darphanesinde 24 usta çalışmaktaydı.583

984//1576/77’de Novaberde darphanesinde yeni basılmış olan akçelerin bir kaç kez, tam olarak 28 
Rebiyülevvel 984//25.6.1576 (10 yük) ve 23 Şevval 984//13.1.1577’deki emirlerle İstanbul’a gönderilmeleri 
isteniyordu.584

Ancak, yaklaşık 1,5 yıl sonra Novaberde akçelerinin kısmen veya tamamen bakırdan olduğu bildirilmektedir. 
Bu nedenle, Novaberde kadısına giden 27 Recep 986//29.9.1578 tarihli hükümle bu durumu tahkik etmesi ve 
eğer darphane sahib-i ayarının suçu sabit olursa, idam edilmesi emredilmiştir.585 Volçitrin ve Üsküp Beğlerbeği 
ile yetkili kadıya giden bir hükümden anlaşıldığına göre, bir kaç yıl sonra tekrar benzer bir olay olmuştur. 
Hüseyin Çavuş’un, Novaberde darphanesinde teslim aldığı yeni akçeler, İstanbul’da incelenmiş ve bir kısmının 
tamamen, bir kısmının da yarı yarıya bakırdan yapıldıkları ortaya çıkmıştır. 3 Şaban 990//23.8.1582 tarihli bir 
emirle, darphanenin haber verilmeden ziyaret edilmesi ve sahte sikke basanların suçüstü yakalanmalarından 
sonra, ellerinin kesilmesi emrediliyordu. Kalpazanlar kaçmayı başarırlarsa, koruyan kişiler ceza göreceklerdi.586

Ohri

Ohri ve Manastır kadısına gönderilen 14 Muharrem 988//1.3.1580 tarihli bir hükümden, Ohri’de Rasafçe 
adlı yerdeki yeni maden ocağının, yine çalıştırılması isteniyordu. Madenin ve darphanenin587 ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için yeni tedbirler gerekmekteydi.588 

Selânik

23 Zilkade 984//11.2.1577 tarihli yazıyla İstanbul, Selânik darphanesinden, yeni basılan akçelerin gönderilmesini 
istemektedir.589

 

Serez / Siroz
 

Serez’de ulufe alan bir kişinin sahtecilik yaptığı tespit edilmiştir. 972//1564/1565’te, Siroz/Serez kadısından, 
günde 10 akçe ücret alan Mustafa adlı kişinin odasını araması, kendisini tevkif etmesi, sahte darplar için 
kullandığı aletlerle birlikte İstanbul’a gönderilmesi istenmektedir590. Anlaşıldığı üzere, Serez 1576/77’de 
yoğun bir darphaneydi. 984’te Serez darphanesinden, 28 Safer 984//27.5.1576 23. Şevval 984//13.1.1577 ve 23 
Zilkade 984//11.2.1577 tarihlerinde olmak üzere defalarca İstanbul’dan yeni basılmış olan akçe591 gönderilmesi 
talep edilmiştir.592

582  BOA. MHM. 6, 134 ile 10 Safer 972//17.9.1564 tarihli BOA. MHM. 6, 140; bkz. dipnot 534.
583  Anhegger 1943, s. 74, dipnot 53.
584  Sahillioğlu 1958, s. 184, No. 31.
585  BOA. MHM. 35, 712.
586  BOA. MHM. 48, 235, krş. Kılıç 1999, s. 181.
587  Ohri’deki darphanenin 974 ve 982’deki faaliyetleri için bkz. Srećković 2002, s. 171.
588  BOA. MHM. 39, 443: »Ohri ve Manastır kadısına hüküm ki mektûb gönderüb Ohri kazâsında Rasafçe nâm mahâllde zuhûr idüb 

işlemesi fermân olınan ma’den ve darbhâne mühimmâtı içün …«, »… şartın üzre iki yüz bin akçeyi zuhûra getirüb ma’den-i mez-
bûru ihyâ itmekde bezl-i makdûr eyleyesin.«.

589  Sahillioğlu 1958, s. 184 No. 31.
590  BOA. MHM. 6, 609.
591  Srećković 2002, s. 184. ne 974 ne de 984 tarihlerinde darp edilmiş olan hiçbir akçe bulunamadığı için Serez darphanesinin kapatıl-

dığını ve yerine Siruz’un geçtiğini ifade etmektedir.
592  Sahillioğlu 1958, 184, No. 31. 
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Sidrekapsi

Bu darphanenin özellikle 984//1576/77’de darb çalışmalarının çok yoğun olduğu tahmin edilmektedir. 984 
yılında Sidrekapsi darphanesinden, İstanbul’a aşağıdaki tarihlerde yeni basılmış akçe gönderilmesi talep 
edilmiştir: 28 Safer 984//27.5.1576, 13 Şaban 984//5.11.1576, 23 Şevval 984//13.1.1577 ile 23 Zilkade 
984//11.2.1577593. keza 3 Safer 985//22.4.1577’de giden bir hüküm ile Sidrekapsi’de çok acele yeni akçeler 
darp edilmesi ve İstanbul’a yollanmaları emredilmiştir.594 14 Zilhicce 987//1.2.1580 tarihinde kadıya acilen 
akçe basması ve İstanbul’a yollaması bildiriliyordu.595

 
Sivas

1008//1599/1600 tarihinde Rumeli beğlerbeğine ve Tokat kadısına darphanenin, daha önce olduğu gibi, 
Sivas’tan Tokat’a nakledilmesi emrediliyordu.596 Son darplar 1003 tarihini taşıdıklarından, anlaşıldığı kadarı 
ile, Sivas’ta artık darp yapılmıyordu.597 Rebiyülevvel 1010//18.9. - 28.9.1601 tarihinde Sivas Kalesi Celâlî 
isyancıları tarafından işgal edilmiş bulunuyordu.598

 
Srebrenice

Srebrenice kadısına giden 8 Safer 972//15.9.1564 tarihli hüküm, kendisine Srebrenice darphanesi sahib-i 
ayarını tutuklaması ve İstanbul’a göndermesini emrediyordu. Saraya gönderilen akçe ve altınların büyük bir 
kısmının sahte olması nedeniyle, emir 2 gün sonra tekrarlanmıştır.599

Burası da, 984//1576-77’de yoğun bir darp faaliyeti içinde olan darphanelerden birisidir. Bu yıl içinde 
İstanbul, Srebrenice darphanesinden sık sık yeni akçe istemiştir. Talep tarihleri şöyledir: 5 Rebiyülahır 
984//2.7.1576 (5 Yük) 13 Şaban 984//5.11.1576, 23 Şevval 984//13.1.1577 ve 23 Zilkade 984//11.2.1577.600

Tire

Öyle görünüyor ki, Aydın ve Saruhan bölgeleri kalpazanlar tarafından çok sevilmekteydi. Rebiyülevvel 
972//7.10.1564 tarihli bir emir, Aydın beğini ve Tire kadısını, kalpazan olduğu ihbar edilen Tireli Muharrem 
adlı kişi hakkında tahkikat yapılması ve eğer iddialar doğru çıkarsa, İstanbul’a kürek cezasına gönderilmesi 
konusunda uyarıyordu.601 Aydın ve Saruhan sancağı beği bölge kadılarına ve darphane eminine giden Şaban 
987//23.9.1579 tarihli daha sonraki bir emir, akçelerin kırkılmış olduğunu, piyasadaki düşük vezinli akçelerin 
sürekli arttığını belgelemektedir. Bunun üzerine yeni Tire darphanesine Abdülkadir Çavuş tayin edilmiştir.602 

Tire darphanesinin kurulması ve yeni işletme yönetimi ile ilgili bu kesin tarih, III. Murad’ın Tire’deki darp 
faaliyetlerinin kronolojisi konusunda önemli bir bilgidir.603

7 Şaban 987//29.9.1579 tarihli bir başka emir, kırkılmış ve kem akçelerin dolaşımda olduğunu 
belgelemektedir.604 Takriben 13 gün sonra, bunların yasaklanması için verilen bir emir, durumu yine 
güncelleştirmiştir.605

593  Sahillioğlu 1958, 184, No. 31.
594  BOA. MHM. 30, 145, bu belge tam değildir.
595  Ahmet Refik 1989, s. 19. 
596  Gökbilgin 1997, s. 546.
597  Srećković 2002, s. 190.
598  BOA. A.E. III. Mehmed 101.
599  BOA. MHM. 6, 134 ve 10 Safer 972//17.9.1564 tarihli BOA. MHM. 6, 140; bkz. dipnot 534.
600  Sahillioğlu 1958, s. 184, No. 31.
601  BOA. MHM. 6, 136; bkz. dipnot 534.
602  BOA. MHM. 41, 21; bkz. dipnot 366.
603  Krş. Bölüm II.2.2 
604  BOA. MHM. 41, 32.
605  BOA. MHM. 41, 118.
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Tire’de H. 828’den beri darp yapılmaktaydı.606 Yeni darphane ile resmi darp faaliyetinin iyileştirilmesi 
amaçlanıyor ve yasa dışı darp faaliyetlerinin daha etkili bir biçimde denetlenmesi hedefleniyordu. 
 
Tokat

Rumeli beğlerbeğine ve Tokat kadısına 1008//1599/1600’de gönderilen bir hükme göre, daha önce Sivas’tan 
Tokat’a nakledilmiş olan Tokat darphanesinin, dirhem başına 9,5 akçe veznine uygun akçe darp etmesi 
isteniyordu607. III. Mehmed’in bir fermanıyla bu sikke tashihi işi belgelenmektedir. 16 Zilkade 1008//30.5.1600 
tarihli bir belge, Tokat Vakfı Müfettişliği’ne yollanmıştır. Buna göre, sermaye olarak 5 yük akçe alınacak ve 
1 dirhem gümüşden 9,5 yeni akçe basılacaktı.608 9,5 adeti 1 dirhem ağırlığa sahip olacak olan yeni akçelerin 
darp emri ile mirî akçe örnekleri ulaştığında, Muharrem 1009//1600 yılı temmuz ayı ortalarında, her şeyin 
tahrip edilmiş olduğu ve artık hiçbir aletin bulunmadığı darphaneye gelinmişti. Gerekli tedbirler alınmış, kısa 
süre sonra Tokat darphanesinde, darp faaliyetlerine yeniden başlanmıştır.609 Tokat darphanesinde basılan yeni 
akçeler, 1. Rebiyülahır 1009//10.10.1600 ile Muharrem 1010//Temmuz 1601 arasında dağıtılmıştır. Miktar 
860.000 dir.610

Sivas darphanesinin darp işlerini üstlenmesinden sonra, Tokat’da üretim çalışmalarının arttırılması 
gerekmekteydi. Rebiyülevvel 1010//18.9. - 28.9.1601’in son 10 gününde adı geçen darphanede, darphane 
sermayesinin tamamı olan 301.500 yeni akçe bulunmaktaydı. Bu akçelerin, güvenlik nedeniyle Serdar Hasan 
Paşa tarafından Ordu-yı Hümayun ve Rumeli defterdarlarına teslim edilmesi zorunluydu.611

Trablus

25 Recep 993//25.7.1585 tarihli bir hüküm Trablus’taki darphanenin kurulması ile Venedik ve Fransa’dan gelen 
gümüşlerle şahî darp edildiği için Şam, Halep, Diyarbakır ve Bağdat darphanelerinin uğradıkları zararlardan 
söz etmektedir. Yeni darp üretiminin sebebinin bildirilmesi ve yeni bir emre kadar durdurulması emrediliyordu. 
Bu hüküm Trablus defterdarına adreslenmiştir.612

 
Üsküp

Üsküp kadısına yollanan 10 Safer 972//17.9.1564 tarihli bir hükümde Üsküp darphanesinde basılıp İstanbul’a 
gönderilmiş bulunan altınların büyük bir bölümünün sahte olduğunu bildirilmekte, kadının şahsen darphaneye 
giderek akçe ve altın darplarından bazı örnekleri acil olarak İstanbul’a göndermesi emredilmekteydi. Ayrıca, 
sahib-i ayarın, çavuş gözetiminde İstanbul’a yollanması istenmekteydi.613

984’te Üsküp’teki darphaneden bir kaç kere şu tarihlerdeki yazılarla İstanbul’a yeni darp edilmiş akçe 
gönderilmesi istenmiştir: 28 Safer 984//27.5.1576, 28 Rebiyülevvel 984//25.6.1576 (5 Yük) 13 Şaban 
984//5.11.1576, 23 Şevval 984//13.1.1577 ile 23 Zilkade 984//11.2.1577.614

15 Cemaziyülahır 986//19.8.1578’de bir ihbar üzerine, Üsküp darphanesi haber verilmeden aranmış615 

ve incelenen akçelerin sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Üsküp sancakbeğine ve kadısına gönderilen 2 Recep 
986//4.9.1578 tarihli hükümden anlaşıldığına göre, darphane sahib-i ayarının idamı istenmekteydi.616 10 gün 
sonra, 12. Recep 986//14.9.1578’de Gümüş Arayıcısı Mehmed’in, Üsküp darphanesi Sahib-i Ayarı Hacı 
İbrahim’in ve Kirli adlı bir kişinin odasında ve ayrıca bazı binalar ile darphanenin iki Yahudi görevlisinin 

606  Krş. Srećković 2002, s. 203; Kabaklarlı 2007; Pfeiffer-Taş 2005.
607  Gökbilgin 1997, s. 546.
608  BOA. İE. DRB. 1.
609  BOA. A.E. III. Mehmed 101.
610  BOA. A.E. III. Mehmed 101.
611  BOA. A.E. III. Mehmed 101.
612  BOA. MHM. 53, 882.
613  BOA. MHM. 6, 140 ile 8 Safer 972//15.9.1564 tarihli BOA. MHM. 6, 134; bkz. dipnot 534.
614  Sahillioğlu 1958, s. 184, No. 31.
615  BOA. MHM. 35, 417.
616  BOA. MHM. 35, 523. 
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evlerinde sahte akçeler bulduğu bildirilmiş, bunun üzerine bu adamların tutuklanmaları emredilmiştir.617

27 Recep 986//29.9.1578 tarihinde Üsküp kadısına giden bir hükümde, suçları sabit olan Darphane Emini 
Cafer adlı bir kişi ile darphanede çalışan başka kişilerden bahsedilmektedir.618 Kısa bir süre sonra 7 Zilkade 
986//5.1.1579’da Üsküp beğine ve kadısına giden bir hüküm, düşük ayarlı akçe darp eden ve ihbar üzerine 
yakalanan sahib-i ayarın idamını emrediyordu.619

Üsküp sancakbeğine ve kadısına giden 15 Recep 990//5.8.1582 tarihli başka bir hüküm, Üsküp’teki bu 
sorunun daha hala çözülmediğine işaret etmektedir. Hüküm ile, her iki kişi kırkılmış ve düşük içerikli akçeleri, 
yasal kurallara uygun şekilde yeniden darp edilmeleri ve daha sonra sahiplerine geri verilmeleri için toplayıp 
darphaneye göndermekle görevlendiriliyorlardı.620

6 Şevval 990//3.11.1582’de Üsküp sancakbeğine ve kadısına Tophane Emini Recep ve Sahip-i Ayar 
Mehmed’i, kalpazan oldukları şüphesiyle tutuklamaları emrediliyordu. Bu şüphenin gerçek olduğunun ortaya 
çıkması durumunda, Gümüş Yasakçısı Emrullah gibi idam edilmeleri isteniyordu.621

13 Şevval 990//10.11.1582’de Üsküp beğine ve kadısına, Üsküp’de yeniden sikke darbına başlamaları 
emredilmiştir. Kalpazanlar darphanede tutuklandıkları ve diğer işçiler korkup kaçtıkları için darphanenin 
faaliyetine son verilmişti. Suçlu olmayanlara iyi davranılması isteniyordu.622

Üsküp darphanesindeki düzensizlikler, öyle anlaşılıyor ki, henüz sona ermemişti. Üsküp kadısına gönderilen 
bir hükümden 15 Zilkade 989//11.12.1581’de yine benzer bir olayın meydana geldiğini anlıyoruz. Kadıya 
Üsküp Darphanesi Emini Recep’in ve Sahib-i Ayar Mehmed’in, oraya gönderilmiş bulunan Hasan Çavuş 
tarafından tevkif edilmeleri ve çavuşun refakatinde Mehmed’in İstanbul’a yollanması emrediliyordu.623

Van

Gelen bir yazıdan anlaşıldığına göre, Van darphanesi şahîlerin sahte ve düşük ayarlı olması nedeniyle, 7 Şaban 
1022//23.9.1613’te kapatılmıştır.624 Darphane, faaliyetine 1032’de tekrar başlamıştır.625

Yenişehir

Yenişehir kadısı, kalpazanların aletleriyle birlikte İstanbul’a gönderilmeleri konusunda, Tırhala beğine ve 
kadısına gitmiş olan daha önceki bir emre atfen, 19 Rebiyülevvel 973//14.10.1565 tarihli hükümle suçsuz 
insanlara eziyet edilmemesi ve tüccarlardan bu bahane ile para istenmemesi konusunda uyarılıyor, suçu 
kesinleşmiş olanların aletleriyle birlikte İstanbul’a sevk edilmeleri emrediliyordu.626

Yukarıda sözü edilen olaylar, darphanelerde bile kalpazanlık yapıldığını belgelemektedir. Değerli gümüşü 
elde edebilmek amacıyla, devletin bunun yapılmaması için sürekli olarak ferman çıkarmasına karşın, akçeler 
de kırkılmaktaydı.627

Urla kadısına giden 2 Şaban 979//20.12.1571 tarihli bir hükümden, Urla’nın vakıf köylerinde kırkılmış  
akçelerin dolaşımda oldukları ve halkın vergisini kırkılmış akçelerle ödediği anlaşılmaktadır. Bunu önlemek için 
tedbirler alınması isteniyordu. Kırkılmış akçelerle ticaret yapılmasının ve akçe kırkılmasının cezalandırılması 
emredilmiştir.628

Lalaya gönderilen bir emirden anlaşıldığına göre, 17 Muharrem 980//30.5.1572’de, kızıl ve kırkık akçelerle 
ticaret yapma yasağı bir kere daha teyit ediliyordu. Bu yazıyla ahalinin kızıl akçeleri suya atması, kırkık akçeye 

617  BOA. MHM. 35, 545. 
618  BOA. MHM. 35, 698.
619  BOA. MHM. 36, 36; krş. Kılıç 1999, s. 185.
620  BOA. MHM. 48, 31.
621  BOA. MHM. 48, 444.
622  BOA. MHM. 48, 524; krş. Kılıç 1999, s. 182 vd.
623  BOA. MHM. 46, 539.
624  Sahillioğlu 1958, s. 102; Pfeiffer-Taş - Schindel 2009.
625  Krş. Srećković 2002, s. 218 vd.
626  BOA. MHM. 5, 359.
627  Krş. Tietze 1979 – 1982, I, s. 183.
628  BOA. MHM. 10, 456.
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sahip olanların bunları darphanelere getirmeleri ve yeniden darp ettirmeleri istenmekteydi. Kalpazanların 
ve akçe kırkanların bulunup, tutuklanmaları emrediliyordu. Bu hükmün bir kopyası Aydın sancakbeğine de 
gönderilmiştir.629

Anadolu beğlerbeğinin de bir fermanla bu soruna dikkati çekilmiştir. 26 Safer 980//8.7.1572’de kendisine, 
Anadolu’dan hazine-i amireye gelen akçelerin büyük bir kısmının kızıl ve kırkık olduğu bildirilmiş, halkı 
bunlarla alış veriş yapmaması konusunda uyarması emredilmiştir. Ayrıca bu sikkelere el konulması ve 
kalpazanların tutuklanmaları da istenmiştir.630

Uşak mukataat müfettişi, Uşak ve Karahisar kadılarına giden 18 Zilhicce 987//5.2.1580 tarihli hükümlerle, 
Uşak ve Karahisar piyasasında da giderek daha çok sayıda kırkık akçenin tedavülde olduğu bildiriliyor, 
sikkeleri kırkanların tevkif edilmeleri ve kırkık akçelerin piyasadan çekilmeleri emrediliyordu.631 Karaman 
beğlerbeği de 17 Safer 988//3.4.1580’de kırkık akçeleri tedavülden çekmek, darphaneye gönderip, yeniden 
bastırmakla görevlendirilmiştir.632

Ankara’da da, kalpazanların çok sık işbaşında oldukları söylenebilir. Özellikle kuruşun çok sahtesi vardı. 
Bu sebeple, Ankara beğlerbeği 1. Rebiyülevvel 989//5.4.1581’de Ankara’nın ilçelerinden birisindeki bazı 
kimseleri sahte kuruş bastıkları için tutuklayıp İstanbul’a göndermekle vazifelendirilmiştir.633 

Sahte paraların, özel kişilerce organize edilen ve içinde kadınların da çalıştığı korsan darphanelerin yanı 
sıra,634 büyük oranda, sahib-i ayar ve darphane emini gibi resmi darphane çalışanları tarafından organize 
edildiği ve yasa dışı şekilde gerçekleştirildiği eldeki arşiv kayıtlarıyla belgelenmektedir. Hatta, bazı olaylarda, 
yüksek devlet memurları ve kadılar da suça karışmışlardır. Bir araştırmaya göre, 143 kalpazanlık olayının 57’si 
halk, 14’ü darphane çalışanları, 24’ü gayrimüslim kuyumcular, 2’si kadı, 12’si maden işleyen zanaatkar, 2’si 
madenci ve 28’i devlet hesabına çalışan küçük esnaf tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu suçların cezası çok 
ağırdı. El kesmekten idama kadar uzanıyordu.635 Devlet bu denli sert tedbirler almasına rağmen ülke, yüksek 
enflasyonun etkisinde olduğu için, kalpazanlar kolayca kontrol altına alınamıyorlardı.

I.5.7. Fiyatlar ve Ücretler (1520 – 1620)
 
Beçin definesinin kapsadığı dönemdeki fiyat gelişmeleri ve ücretler hakkında genel bir bilgi sahibi olabilmek 
için, burada, 1520 ile 1620 arasında, çeşitli gıda ürünleri ve günlük kullanım emtiası ile ücretler listelenmiştir. 
Söz konusu olan dönem, “fiyat devrimi” diye adlandırılan olayın ve büyük devalüasyonların yer aldığı, 
Osmanlı devletinin gerek Doğu’da Safaviler, Batı’da Habsburglar ve Avrupa’daki eyaletlerde ortaya çıkan 
ayaklanmalar, gerekse Anadolu’daki isyanlar, özellikle de Celâlîler nedeniyle çok yüksek olan harcamaları 
taşımak zorunda olduğu bir evredir.

Ö. L. Barkan’ın636 anlatımlarına göre, sözde “fiyat devrimi” nin sebebi ağırlıklı olarak, Osmanlı devleti 
hükümdarlık sınırları dışındadır. Atlantik ekonomi bölgesindeki, temel gıda maddelerindeki hızlı fiyat artışları, 
Batı’dan Doğu’ya gittikçe büyüyen bir ihracata sebep olmuş, bu da, kıtlıklara ve fiyat artışlarına yol açmıştır. 
Barkan, başka araştırmacılar tarafından, dış ülke etkisini “çok fazla büyüttüğü” görüşleriyle eleştirilmiştir.637 
Bu gelişme özellikle Ş. Pamuk tarafından ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Bu çalışma kapsamında, konuya kısaca 
değinmek yeterli olacaktır.638

629  BOA. MHM. 19, 105, krş. Ahmet Refik 1988, s. 68 ve Bölüm II.1.2. 
630  BOA. MHM. 19, 388.
631  BOA. MHM. 41, 1017: »… “hükm ki şerîfim vardıkda husûs-ı mezbûre her biriniz taht-ı hukûmet-i kazânızda gereği gibi mukayyed 

olub emr-i şerîfim üzere akçe kırkanlar her kimler ise teftîş ve tefahhus edüb ele getürüb akçe kırkanları bi-hasbiş-şer’-iş-şerîf sâbit 
ve zâhir oldukdan sonra alâyimleri ile sicill-i mahfûza kaydedüb sûret-i sicill ihrâc edüb imzâlayub ve mühürleyüb ve kendilerün 
dahı mukayyed ve mahbûs yarar âdemleriniz ile südde-i se’adetüme gönderüb ve yazub bildiresiz ki haklarından geline”…«.

632  BOA. MHM. 39, 586. 
633  BOA. MHM. 42, 430.
634  Krş. Kılıç 1999, Faroqhi 1991.
635  Metinde anlatılan olayların yanı sıra bkz. Kılıç 1999, s. 184 vd.
636  Barkan 1970; Barkan 1975.
637  Görüşleriyle ilgili eleştirisel bir tartışma için bkz. Sundhaussen 1983.
638  Pamuk 1999, s. 122-161.
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Aşırı fiyat artışına resmi ve iktisadi kurumların dış etkilerinin yanı sıra, büyük ölçüde Osmanlı devletini 
çöküşe götüren kötü yönetim de yol açmıştır.639 En önemli nedenlerden birisi kesinlikle, rüşvet idi.640 Yüksek 
idari makamlara, rüşvet nedeniyle giderek artan biçimde kalitesiz kişiler atanmaktaydı.641 Sadrazam Ferhad 
Paşa’nın rüşvetçiliği o derece ünlüydü ki, yeniçeriler, 1003//1594/95’teki bir divan oturumunda kendisine 
bu konuda söz söyleme cesaretini gösterebilmişlerdir.642 Selânikî daha başka olaylar arasında, Sadrazam 
Ferhad Paşa’nın Eflâk ve Boğdan Voyvodaları’nı ancak rüşvet karşılığında atadığını söylemektedir.643 Bu iki 
eyaletin yöneticileri tarafından, makamlarının 1581 ile 1590 arasında yeniden teyit edilmesi için, rüşvet olarak 
İstanbul’a en az 3,4 milyon düka aktığı anlatılmaktadır. 1594’te, Transilvanya, Eflak ve Boğdan eyaletleri 
Habsburglarla ittifak kurmaya karar vermişlerdir.644 Osmanlı tarih yazarları ve çağdaş araştırmacılar tarafından 
bu baş kaldırının, Osmanlı devletinin rüşvetçiliği ile ilgili olduğu söylenmektedir.

Sadrazam Sinan Paşa da rüşvet almakla ünlüydü.645 16. asrın sonlarına doğru, Sadrazamın yetkisinde 
bulunan “makam satın alımı”646 resmi olarak kabul ve tasdik edilmiştir. Böylece makamlar sabit bir meblağ 
karşılığında, belli bir süre için satılmakta veya ihale edilmekteydi.647 Memuriyet süresi genellikle 6 aydı. 
Bundan sonra makamın teyidi için aynı meblağ bir daha isteniyordu. Ancak memuriyet süresinin tamamı 
garanti edilmemekteydi. Zira, başka bir kişi daha büyük bir meblağ teklif ettiğinde, vaktinden önce sona 
erdirilebiliyordu. Önemli pozisyonlar, makam sahibi daha eyaletine varmadan, birkaç kere satılmış oluyordu.648 

Rüşvet, tımarların tevcihinde de çok yaygındı. Hakkı olmayan kişiler bu tımarları aldıkları için, ordu bundan 
çok zarar görüyordu.649 İran ve Habsburg ile olan savaşlar ve Celâlî ayaklanmaları nedeniyle çiftçilerin 
topraklarından kaçmaları neticesinde, tarım tamamen çökmüştü. Pek çok çiftçi, yüksek enflasyon sebebiyle, 
kredi almak zorunda oldukları için, tefeciler büyük kazançlar sağlayabiliyorlardı. Faiz oranı %10 - %15 olarak 
tespit edilmiş bulunmakla birlikte %60’a kadar yükselen talepler vardı.650 Osmanlılar, Avrupalıların teknik 
bakımından sahip oldukları gelişmişlik nedeniyle zorunlu hale gelen ulufeli askerlerden kurulu ordu mensubu 
sayısını gittikçe arttırmalarına rağmen elde edilen savaş ganimeti giderek azalmaktaydı.651

Fiyat artışlarını izleyebilmek amacıyla, aşağıda fiyatlar grafiklerle gösterilmiştir. Bu çalışma için 
İstanbul’daki fiyat hareketi baz alınmıştır. Pamuk’un652 Osmanlı belgelerini ve ilgili yayınları temel alan yayını 
kaynak olarak kullanılmıştır.653

Bu veriler, savaş, kuraklık ve hatta bazı durumlarda salgın hastalıkların, sosyo-ekonomik etkilerinin 
arkasındaki sebepleri ve buna piyasaların tepkileriyle, küçük tüketicinin günlük yaşamına yansımalarını ortaya 
çıkarabilmek için, başka kaynaklardan elde edilen özel bilgilerle tamamlanmaya çalışılmıştır. Pamuk’da sarayın 
ve vakıfların fiyatları bir miladi yılın ortalamasına dayandırıldığı için, çizelgelerindeki, örneğin 1600’ün eylül 
ayındaki devalüasyondan sonraki fiyat değişiklikleri gibi özel durumlar anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, 
metodolojik sebeplerle yüzde bazında genel bir değerlendirme ve kıyaslama yapılması mümkün olmamıştır. 

639  Bu konuda krş. İnalcık 1980.
640  Osmanlı devletinde, özellikle adalet mekanizmasında rüşvet hakkında bkz. Mumcu 1969.
641  Röhrborn 1973, s. 150 vd. ve SEL – WH, 211 – b, satır 10 – 24.
642  SEL – WH, 202 – b, B. 27.
643  SEL – WH, 239 – b, B. 20.
644  Niederkorn 1993, s. 41 vd.
645  SEL – WH, 282 – a, satır 10.
646  Bu tanımlamanın açıklanması sorunu hakkında Pfeiffer – Taş 1993, s. 61 vd.
647  Röhrborn 1973, s. 114-125, SEL – WH, 246 – b, satır 27 ve 247 – a, satır 1 – 18.
648  SEL – WH, 346 – b, satır 25 – 27; SEL – WH, 307 – a, satır 1– 2: SEL – WH, 247– a, satır 8 – 18.
649  Bu konu için Pfeiffer – Taş 1993, s. 62-66.
650  Akdağ 1964, s. 37; Cezar 1965, s. 62-65.
651  Akdağ 1964, s. 49
652  Pamuk 2000 / 2.
653  Pamuk, veriler için önemli yayınların yanı sıra, çok sayıda Osmanlı kaynağını da temel almıştır. Bunlar, ilgili bölümden sonra 

kronolojik olarak listelenmiştir.
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I.5.7.1 Fiyatlar 

Temel Gıda Maddeleri 

Burada yalnızca haklarında daha fazla bilgiye sahip olduğumuz temel gıda maddeleri ele alınacak, sıra dışı 
tüketim maddeleri konu edilmeyecektir. 

Her seferinde, gıda maddeleri teminininde çöküşe ve başkentte pahalılığa sebep olmalarından dolayı özel 
olaylara, ayrıntılı olmasa da, ilgili noktalarda kısaca işaret edilecektir.

Örneğin Zilhicce 1000/8.9.- 7.10.1592’de İstanbul’da büyük bir salgın yaşanmış, pek çok insan hayatını 
kaybetmiştir; bununla ilgili büyük bir dini tören yapıldığı bilinmektedir.654

Cemaziyülevvel 1003//Şubat 1595’te çok şiddetli kış fırtınaları, denizin sert olmasına sebep olduğundan, 
gemiler çalışamadığı için İstanbul’da açlık baş göstermiştir. Değirmenler çalışamamış, şehrin ihtiyaçlarının 
temini çökmüş, elde bulunan gıda maddelerinin fiyatı fırlamıştır.655 Selânikî’nin, vezirlerin 15 Ramazan 
1004//13.5.1596’da verdikleri yemek davetiyle ilgili olarak değindiği noktaya bakılırsa, bu yokluk oldukça da 
uzun sürmüştür. Yazar, bu eski geleneğin gıda maddesi sıkıntısı yüzünden neredeyse unutulmaya başladığını 
anlatmaktadır.656

Padişahın Eğri savaşına katılması, Şevval 1004//Haziran 1596’nın son 10 gününde gıda maddesi kıtlığına 
yol açmıştır. Zira gıda maddesi tüccarlarının ve ticarete katkısı olanların çoğu askerlik görevlerini yapmak 
zorunda olan ve iş yerlerini artık çalıştıramayan yeniçeri, sipahi, silahtar, topçu gibi kişilerden oluşmaktaydı. 
Bir başka sebep de, navlun alınmaya başlanmasıydı. Yük gemileri bu nedenle artık gelmiyorlardı.657 Bu durum, 
Zilhicce //Ağustos 1596’daki büyük kuraklıkla daha da kötüleşti. Spekülatörler ve tefeciler İstanbul’un içinde 
bulunduğu durumdan yararlanmak amacıyla, gıda maddeleri stoklamaya başlayınca, yeni bir açlık dalgası 
patladı.658

Zilhicce 1006//Temmuz – Ağustos 1598’de, İstanbul yine veba salgını yüzünden inlemekteydi. Padişah, 
vezirleri, üç hafta sürecek ortak bir dua düzenlemeye çağırmıştı. Bu salgın sırasında Osmanlı hanedanına 
mensup birçok kişinin yanı sıra, bir şehzade annesi ve III. Murad’ın 16 kızı ölmüştür. Sadece Eski Saray’da 
bile, Muharrem 1007//Ağustos 1598’e kadar, 128’den fazla insan salgında hayatını kaybetmiştir.659

Grafiklerdeki Bilgiler Hakkında 

Grafiklere temel teşkil eden bilgiler, Pamuk’un660 açıklamalarına göre aşağıdaki kategorilerde yer almaktadır; 
Sarayın fiyatları, saray mutfağının veya sarayın başka bölümlerinin bir miladi takvim yılı içinde tespit 

edilen masraflarının yıllık ortalamasına dayanmaktadır.
Vakıf fiyatları da, çeşitli vakıfların ve imaretlerin bir miladi takvim yılı içindeki masraflarının ortalaması 

alınarak belirlenmektedir. 
Narh fiyatları, şehirde küçük esnaf ve tüccar temsilcileriyle birlikte saptanan resmi rakamlardı. Pamuk’a 

göre ağırlık ölçü birimlerinin hesaplanması şöyledir: 
1 okka = 1, 283 kg.
Kile, bölgesel olarak değişmektedir. İstanbul Kilesi = takriben 37 l. Un ve buğdayda 1 İstanbul Kilesi 

takriben 20 okkadır.
Bunlara, metindeki vakiyye ve dirhem ağırlık birimleri eklenmiştir. 1 Vakiyye = 400 dirhem = 1,282945 

kg.661 yapmaktadır.

654  Selânikî 1989, s. 287.
655  SEL – WH, 219 – b, B. 8.
656  SEL – WH, 288 – b, B. 1.
657  SEL – WH, 298 – a, B. 13.
658  SEL – WH, 302 – b, B. 4.
659  SEL – WH, 365 – b, B. 24; 367 – a, satır 19-22.
660  Pamuk 2000/2, s. 102.
661  İnalcık 1994, s. Xli.
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Ekmek

Grafikte verilen bilgiler sadece resmi fiyatları göstermektedir. Ancak, piyasa fiyatları özel durumlarda aşırı 
derecede yükselmekteydi.

III. Mehmed’in Cemaziyülevvel 1003//Şubat 1595’te tahta çıkmasından hemen sonra, İstanbul’da yaşamı 
felç eden bir hava yaşandı. Önceleri fiyatı 2 akçe olan bir ekmek, fiyatlarına uyulmadığı için, artık 3 akçeye 
bile alınamaz olmuştu662. Selânikî, Şaban 1004//Mart – Nisan 1596’daki ramazan hazırlıkları sırasında, sefer 
için çok fazla gıda maddesine ihtiyaç duyulmasından dolayı fiyatların çok yükseldiğinden, 100 dirhem ekmek 
fiyatının da bir yıldır 1 akçenin altına düşmediğinden yakınmaktadır663. Yazar, ramazan 1008//Mart – Nisan 
1600’de 100 dirhem gelen bir ekmeğin, 5 akçeye satıldığını anlatmaktadır664. Resmi fiyat 1 akçeydi ve 1600’den 
önce bir ekmeğin ağırlığı 115 dirhem iken, 1600’de sikke tashihinden sonra, fiyat aynı kalırken, ağırlık 200 
dirhem olmuştur665.

662  SEL – WH, 219 – b, B. 8.
663  SEL – WH, 286 – b, B. 22.
664  SEL – WH, 411 – b, satır 21 vd.
665  Kütükoğlu 1978, s. 22’deki bir listeye göre 1009/1010// 1600/1 yıllarında, 200 dirhem ağırlığındaki bir ekmeğin fiyatı Ankara’da, 

resmi olarak 1 akçe idi. 1 Safer 1010//1.8.1601’de Ankara’da bu defa 300 dirhemlik bir ekmeğin, un fiyatları düştüğü için, 1 akçeye 
satıldığını öğreniyoruz; krş. Ergenç 1995, s. 106.
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Bal

Bal fiyatları konusunda elimizde daha başka bilgi bulunmamaktadır. 

 

Tereyağ

Şaban 1006//Mart – Nisan 1598’de, halk ramazan için gıda maddesi depolamak istediğinden fiyatlar artmıştı. 
Bu yüzden tereyağ fiyatı vakiyye başına 32 – 35 akçeye yükselmişti. Tüccarlar yeniçerilerden oluştuğu için, 
resmi fiyatlara uyulması mümkün değildi.666

Un

Un fiyatlarında, piyasa bedellerinin çok büyük iniş çıkışlar gösterdiği dikkati çekmektedir. Selânikî’nin, Safer 
1004//Ekim – Kasım 1595667 ve 11. Rebiyülevvel 1004//14.11.1595’te, un fiyatlarını bir kile için 100 akçe 
olarak verdiği pazar fiyatı, herhalde gerçeği iyi yansıtıyor olmalıdır.

 

666  SEL – WH, 355 – a, satır 17 vd.
667  SEL – WH, 259 – b, B. 7.
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Her iki veride de, kış aylarının yanı sıra, fiyatların yükseldiği, sefere çıkış döneminin de söz konusu olduğu 
söylenmelidir.668 Fiyatların 1600’lerde olduğu gibi başka mallarda da en yüksek noktalara ulaşıp düşmediği, 
aksine genel olarak yüksek oynamaların etkisinde kalmış olmaları, bu grafikteki ilgi çekici noktadır. 1 kile 
normal unun 1600’deki akçe vezninin düşürülmesinden sonra narh fiyatı 45 akçeydi.669

Arpa 

İstanbul’daki670 arpa fiyatları ile ilgili ilk ayrıntılı fiyat bilgisi, Ramazan 1003//Mayıs – Haziran 1595 tarihli, 
kile başına 80 akçenin altında olmayan veridir. Bu bilgi, Eflâk’a karşı girişilen sefer sırasındaki piyasa fiyatına 
dayanmaktadır.671 Safer 1004//Ekim – Kasım 1595’te ve 11 Rebiyülevvel 1004//14.11.1595’te İstanbul’daki 
arpa fiyatı kile başına 50 akçe olarak verilmektedir.672 Bu bilgi de, Budin ve Bosna’ya karşı çıkılan seferlerle 
ilişkilidir. Ancak, İstanbul’daki pazar fiyatını vermektedir.673 Ramazan hazırlıkları sırasında Şaban 1004//
Mart – Nisan 1596’da, sefer için temin edilen gıda maddelerinin fiyatlarının çok yüksek olduğundan şikayet 
edilmekte, arpa fiyatlarının bir yıldır kile başına 40 akçenin altına düşmediği söylenmektedir.674 Şevval 1004//
Mayıs-Haziran 1596’da, yine donanmanın sefere çıkışıyla ilgili olarak 1 kile arpanın 50 akçeye bile alınamadığı, 
ekmeğin ise, spekülatörler malı pazara çıkarmadıkları için, zaten çok zor bulunduğu bildirilmektedir. Bu haber 
de askerlerin iaşesi ile ilgilidir.675 Cemaziyülahir 1005//Ocak – Şubat 1597’de, padişah kısa bir süre sonra 
sefere çıkacağını açıklamakta ve yüksek makam sahiplerini hazırlanmaya çağırmaktadır. Bu çağrı, tekrar, 
iktisadi durum, gıda maddesi sıkıntısı ve fiyatların yüksekliği ile ilgili sert eleştirilere yol açmıştır. Selânikî 1 
kile arpanın fiyatının 2 yıldır 40 akçenin altına düşmediğini bildirmektedir.676 Yazar Ramazan 1008//Mart – 
Nisan 1600’de de 1 kile arpanın 60 akçeye alındığını söylemektedir.677

668  SEL – WH, 260 – b, B. 22.
669  Kütükoğlu 1978, s. 23. 1009 – 1010//1600/1 yıllarında Ankara’da 1 kile unun fiyatı resmi olarak 25 akçeydi, bkz. Ergenç 1995, s. 106.
670  Anlaşıldığı kadarıyla Konya’da arpa fiyatları daha düşüktü, Faroqhi 1994, Tab. 32.
671  SEL – WH, 234 – b, B. 14.
672  SEL – WH, 259 – b, B. 7.
673  SEL – WH, 260 – b, B. 22.
674  SEL – WH, 286 – b, B. 22.
675  SEL – WH, 294 – a, B. 5.
676  Selânikî 1989, s. 670.
677  SEL – WH, 411 – b, satır 20.
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Zeytinyağı

Zeytinyağı, aydınlatma için de kullanılıyordu. Pamuk tarafından gıda maddeleri arasında listeye alınmıştır.678

Pirinç

678  Pamuk 2000/2, s. 5 ve s. 106-139
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1600 yılındaki devalüasyondan önce, pirincin kile fiyatı, satıcı için 54 akçe, yerleşik tüccar için 56 akçeydi. 
1600 yılında, bu fiyat 37 ile 39 akçe arasında bulunuyordu ki, bu da %30-31 oranında bir fiyat düşüşü demektir.679

Et

  

Grafikde verilen koyun eti fiyatlarına daha başka bilgiler eklenmelidir; et fiyatı İstanbul’da çok düşük 
tutulmuştu. Bu nedenle de, kasaplık mesleği artık kârlı bir iş değildi.

Osmanlı yönetimi iktisaden zengin eyaletlerde yaşayan ve sermayeleri en az 300.000 akçe, bazen 
da 1.200.000 akçeye varan varlıklı kişileri680 kasaplık yapmaya mecbur tutmak suretiyle kasap eksiğini 
karşılamaya çalışıyordu.681 Bu kişiler, topluluk üyeleri arasından seçildiği için, sistem zamanla, daha az sevilen 
kişilerden, özellikle, tefecilerden kurtulmak amacıyla kullanılan bir ceza aracına dönüşmüştür. Yönetim, hiç 
değilse, kasapların bir bölümüne mali destek sağlamak zorunluluğu hissetmiş ve kasap dükkanlarının hayatta 
kalabilmelerini temin etmek ve böylece İstanbul’un et ihtiyacını güven altına almak amacıyla, çoğunlukla 
bütün bir şehir halkından veya meslek gruplarından alınan vergi şeklindeki kasap sübvansiyonunu682 devreye 
sokmuştur.683 Ancak, İstanbul’daki dükkan sahipleri bu çözümden çok mutsuzdular. Durumu protesto etmek 
için, Recep 1004//Mart 1596’da toplanarak, vezirlere memnuniyetsizliklerini belirtmişler, bu kasap desteğini, 
sürekli fiyat artışları nedeniyle artık iş yerlerinin gelirlerinden sağlayamayacaklarını anlatmışlardır. Yasayla, 
özel bir vergi gibi, yıllık fiks bir meblağın belirlenmesini istemişlerdir. Buna göre, iyi iş yapan iş yerlerinin 120, 
ortalarda olanların 80, işi fena gidenlerin de 40 akçe ödemelerinin öngörülmesini teklif etmişlerdir. Sadrazam 
değişiklik için şahsen ağırlık koyacağına söz vermiştir.684

679  Kütükoğlu 1978, s. 24.
680  Varlıklı kişilere İstanbul’da zoraki kasaplık yaptırılması hakkında Faroqhi 1994, s. 280 ile kıyasla.
681  Faroqhi 1994, s. 280. Çeşitli kentlerde kasapların varlıklarına el konulması hakkında bkz. a.e. Tab. 35.
682  Paralar, içinden kasaplara kredi verilen bir çeşit fonda tutuluyordu. 994//1585/86 yılında, fonda, 3.700.000 akçe toplandığı tahmin 

edilmektedir. Faroqhi 1994, s. 291. Bu vergi Ankara ve çevresinde yani Çankırı, Tosya, Kastamonu, Sivrihisar, Kalecik ve Karahi-
sar’da ancak 1599’da yürürlüğe girmiştir. Sofdan elde edilen gelirler 15.6.1599 – 23.8.1599’da 57.000 akçe idi. Ergenç 2000, s. 55.

683  Faroqhi 1994/1, Finkel 1988 s. 182 vd. dipnot 193.
684  SEL – WH, 278 – b, satır 18 – 27 ve 279 – a, satır 1 – 13.
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Selânikî, ramazan hazırlıkları sırasında, Şaban 1004//Mart – Nisan 1596’da, sefere çıkan askere iaşe temini 
sebebiyle fiyatların çok yükseldiğinden ve et fiyatının 1 yıldır, vakiyye başına 12 akçeden aşağı düşmediğinden 
şikayet etmektedir.685

Zilhicce 1004//Temmuz – Ağustos 1596’da İstanbul’da büyük bir kuraklık yaşanmıştır. Çok kişi, ordu 
seferden dönmeden gıda depolamak istediği için, bu durum spekülasyonlara yol açmıştı. Üstelik kasaplar, 
halkın kasap desteğini (sübvansiyon) ödemesini sağlamak için uğraşırken huzursuzluk yaratmaktaydılar. Ayrıca, 
savaşa katılmamış olan yeniçerilere et vermek istemiyorlardı. Saraylara da artık et teslimatı yapılmıyordu. 
Bir vakiyye et 15 akçeye bile bulunamaz olmuştu.686 Bu durum sultanın askerleri ile kasaplar arasında bir 
tartışmaya neden olmuş, sonunda kasap kethüdası görevden alınmıştır.687

Şaban 1006//Nisan 1598’de, halk ramazan için hazırlık yapmak istediğinden fiyatlar yine artmış, et fiyatı 
vakiyye başına 15 - 16 akçeye çıkmıştır.688 2 yıl sonra Ramazan 1008//Mart – Nisan 1600’de, İstanbul’da gıda 
malzemesi sıkıntısı çekildiği için et fiyatı vakiyye başına 20 akçeye varmıştır.689 1009//1600’ün Narh Defteri, 
1600’den önceki koyun eti fiyatını, vakiyye başına 10 akçe olarak vermekte, 1600’deki yeni sikke tashihi ile 
fiyatın 8 akçeye indiğini bildirmektedir. Bu, % 20’lik bir fiyat düşüşüydü.690

Diğer Fiyatlar 

Örnek olarak buraya sabun fiyatlarını gösteren bir grafik alınmıştır.

 
 

685  SEL – WH, 287 – a, satır 1 vd.
686  Selânikî 1989, s. 624’te bu meblağ belirtilmektedir; ancak hem SEL – WH, 302- b, hem de SEL – BH, 246 – b; satır 2’de bu rakam 

yoktur.
687  SEL – WH, 302 – b, B. 4.
688  Selânikî 1989, s. 732.
689  SEL – WH, 491 – b, satır 21.
690  Kütükoğlu 1978, s. 23.
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Ayakkabı

Tarihçi Selânikî’nin eleştirilerinden, Ramazan 1008//Mart – Haziran 1600’de fiyatların genel olarak çok 
yükseldiğini ve kimsenin yasalara uymadığını anlıyoruz; bir çift ayakkabının fiyatı bu dönemde 100 akçe, bir 
çift çizmenin ise 200 akçe idi.691 1600’deki sikke tashihinden sonra, daha önceleri cinsine ve kalıbına göre 70 
ile 100 akçe arasında olan ayakkabı fiyatları, 30 - 35 akçeye inmişti ki, bu da ortalama olarak %31 – %45’lik 
bir fiyat düşüşü demekti.692 Çizmelerin resmi fiyatı, sikke tashihinden önce, yüksek kaliteli olanlar için 200 
akçe, orta kalitedekiler için 150 akçe, düşük kaliteliler için 130 akçeydi. Daha sonra, 1600 yılında bu fiyatlar 
110, 100 ve 90 akçe ile sınırlandırılmışlardır. Bu da %30 – %45’lik bir fiyat düşüşü idi.693

1624 tarihli bir fiyat listesinde, İstanbul’daki sabit üst sınır fiyatları, büyük ayakkabılar için 55 akçe, orta 
boylar için 50 akçeyken, kırmızı çizmeler için 135 akçe, siyah çizmeler için 120 akçe ile sınırlandırılmıştır.694 
Bu iki veriyi kıyasladığımızda, ayakkabı fiyatlarının 1600’lerde, 1624’lerde sabitlenen fiyatların çok üstünde 
olduğunu görebiliyoruz.695

Atlar

Savaşın fiyatlar üzerindeki etkisi Selânikî tarafından farklı konulara yönelik olarak anlatılmaktadır; Selânikî, 
padişah yakında sefere çıkılacağını ilan ettikten, ve önde gelen kişilerin savaşa hazırlanmalarını istedikten sonra 
oluşan ekonomik durumu ve halkın sefaletini, Cemaziyülahir 1005//Ocak – Şubat 1597’de anlatmaktadır. Çok 
sayıda at savaşta telef olduğu, kalanların ise, artık hiçbir işe yarayamayacak kadar hasta olmaları nedeniyle, at 
sayısında büyük eksiklikler bulunduğu belirtilmektedir. Bunun sonucunda, 1.000 akçe değerinde bile olmayan 
bir atın, 10.000 akçeye dahi alınamadığı ilave edilmektedir.696

 
Özetle, fiyat gelişmeleri konusunda aşağıdaki açıklamaları yapmak mümkündür; 
 
Yukarıda anlatılan tekil olaylar, çeşitli mal gruplarının fiyat artışları üzerindeki farklı etki faktörlerini 
göstermektedir. Her ne kadar, 1600’lerde zirve noktaları gözlemlenmişlerse de, münferit durumlarda başka 
etkenlerin de ortaya çıkmasıyla, farklı bir tablo oluşmaktadır. 1588’deki büyük tashih-i sikke uygulamasından 
sonra, sürekli bir fiyat düşüşü tespit edilememektedir. Grafiklerden anlaşılabileceği gibi, fiyatlar ancak, 1600’deki 
yeni sikke tashihi ile gerilemiştir. Bu yılın bir narh defterinden, sikke vezninin yeniden düzenlenmesiyle, 
fiyat ve ücretlerin de yeniden saptandığını öğreniyoruz. Bu narh defterinde eski fiyat ve ücretler, yenilerinin 
yanında yer almaktadır. Buna göre, listelenen 442 malın sadece 5’inde fiyat değişikliği olmamıştır. Hatta diğer 
5’inde, tekstil ve samur kürkte fiyatlar artmıştır. Fakat toplam 432 kalem malın fiyatı, çoğunlukla %30 – 
%50 oranlarında düşmüş, bazı istisnai durumlarda bu düşüş %70 – %80’lere ulaşmıştır.697 Bundan sonraki 
gelişmenin de gösterdiği gibi, önlemler kısmen gecikmiş bir etki yaratmış, ancak bu etkileri sınırlı kalmıştır.

691  SEL – WH, 411– b, satır 24 vd. 29 Recep 1008//15.2.1600’de Ankara’nın üst sınıf kişilerinden ayakkabı fiyatlarının yüksekliği 
hakkında bir şikayet gelmiştir. Bu kişiler mahkemeye başvurup, 1 çift pabuçun 130 – 140 akçeye satıldığını anlatmışlardır. Bunun 
üzerine en iyi kalite ayakkabıların 80 akçeye, orta kalitelilerin 60 – 70 akçeye ve küçük ayaklara uygun olanların 50 – 60 akçeye 
satılmaları kararlaştırılmıştır. Ergenç 1995, s. 106.

692  Kütükoğlu 1978, s. 31 vd. 
693  Kütükoğlu 1978, s. 32. 
694  Kütükoğlu 1983, s. 56. 
695  Osmanlı devletindeki ayakkabı imalatçıları için, Faroqhi 1994/2, s. 202 vd.; burada, Recep 1001//Nisan – Mayıs 1592 tarihinde, 

Ankara’da bir ayakkabıcının dükkânında, toplam değerlerinin 29.000 akçe olduğu tahmin edilen 989 çift ayakkabı, terlik ve deri 
mes bulunduğu bildirilmektedir. 

696  SEL – WH, 326 – a, satır 23.
697  Kütükoğlu 1978, s. 10 vd. 
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I.5.7.2 Ücretler 

İşçi Ücretleri

İşçi ücretleriyle ilgili hükümlerden, ücret artışlarını anlamak mümkündür. İstanbul kadısına giden Cemaziyülevvel 
993//20.5.- 30.5.1585 tarihli bir hükümde resmi inşaat işlerinde çalışan işçilerin, daha yüksek yevmiye ödeyen 
özel iş sahiplerine gitmeleri yüzünden, devlet inşaatlarının durma noktasına geldiği bildirilmektedir. Bunu 
önlemek için yaz ayları başından (ruz – ı hızır)698 kış başına (kasım)699 12 akçe, kış başından yaz başına 10 akçe 
olan günlük ücretlerin, özel inşaat sahipleri tarafından da aşılmaması emrediliyordu. Buna aykırı davranmak 
kesinlikle yasaklanıyor ve buna uymayan inşaat sahiplerinin cezalandırılabilmeleri için isimlerinin tespit 
edilmeleri isteniyordu.700 Aşağı yukarı 2 yıl sonra 15 Recep 995//21.6.1587’de yine işçi ücretiyle ilgili yeni 
bir hüküm, Mimar Sinan’a gönderilmiştir. Bu belgeden, ustaların 12 akçe yevmiye almaları gerektiği, ancak 
bu ücretin artık geçinmelerine yetmediği anlaşılmaktadır. Bu sebeple, Mimar Sinan, 16 akçe günlük ücret 
hesaplamış ve bu miktar kabul edilmiştir. Padişah mührüne sahip Mehmed Paşa’nın inşaatında, günlük ücret 
olarak 16 akçe ödenmekle birlikte, işçiler daha yüksek bir yevmiye talep etmişler ve iş bırakma tehdidinde 
bulunmuşlardır. Bunun üzerine, Mimar Sinan’a, işçilerin bu ücretle çalışmalarını sağlaması emri verilmiştir. 
Aksine davranışlarda olanları tutuklatması istenmiştir.701 İstanbul kadısına ve mimarbaşına yollanan 29 Recep 
995//5.7.1587 tarihli bir yazıdan bu yevmiyelerin Mimar Sinan tarafından saptandığı anlaşılmaktadır.

Bu yazıda, usta işçilerin günlüklerinin eskiden 12 akçe, vasıfsız işçilerinkinin ise 6 akçe olduğu ve Mimar 
Sinan’ın kalifiye işçiler için 16 akçe yevmiye istediği belirtilmektedir. Düz işçilere, adet olduğu üzere, bu 
ücretin yarısı ödenmesine rağmen, günlükleri 8 akçe olarak tespit edilmiştir. Buna karşın, işçilere daha fazla 
ücret verildiği, bunun önlenmesi gerektiği bildirilmektedir. Bu görev Mimar Sinan’a verilmiştir. Mimar 
Sinan’ın bu düzenlemeye aykırı davranışların sorumluluğunu şahsen taşıması emredilmekte, özür kabul 
698  Eski çiftçi takvimine göre 6 mayıs.
699  Eski çiftçi takvimine göre 8 kasım.
700  Ahmet Refik 1988, 72/10.
701  Ahmet Refik 1988, 73/11.
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edilmeyeceği açıklanmaktadır. Bu emir, Nişancı Paşa’ya gönderilmiştir.702 Fakat, öyle anlaşılıyor ki, bu sorun 
devam etmiş, bu nedenle 26 Safer 996//26.1.1588’de Mimar Sinan’a bir ferman daha gitmiştir. Bu yazıda, 
usta işçilerin günlüğünün önceleri 12 akçe, düz işçi ücretlerinin ise 5 akçe olduğu vurgulanmaktadır. Yeni 
tespit edilen günlük ücretler 16 ve 8 akçe olarak tekrar teyit edilmekte, mimar bunlara uyulmasını sağlamaya 
çağrılmaktadır. Ayrıca, cezalandırabilmeleri amacıyla daha yüksek yevmiye isteyenlerin adlarının, bildirilmesi 
istenmiştir.703

Takriben 7 yıl içinde, 1003//1595 yılına kadar, düz bir işçinin günlük ücreti artık, 10 – 12 akçeye kadar 
yükselmiştir.704

Ücretlerin gösterildiği yukarıdaki grafiğe veri olarak kullanılan kaynakda, mevsimsel farklılıklar ve 
farklı çalışma saatleri veya özel ödemeler (örn. iaşe bedeli) sebebiyle oluşan ücret dalgalanmalarının dikkate 
alınmadığını vurgulamak gerekir.705

Diğer Ücretler 

Ücretler, yönetim mekanizması ve de askeri teşkilat içinde mevki ve hiyerarşiye, ama aynı zamanda da 
kriterlere göre oluşturulduğu için ayrıca daha başka, bir birinden farklı ek ödemeler ve imtiyazlarla donanmış 
olduklarından, bu gelişmenin anlatılması, burada hedefe götürmeyecektir.

Bu nedenden dolayı, burada sadece inşaat işçilerinin ücretlerinin dışında fikir edinebilmek için, sosyal 
üst sınıftan bazı örnekler verilecektir. Şaban 974//Şubat – Mart 1567’de şeyhülislamın günlük ücreti 600 
akçeydi.706 Aynı dönemde lala, diğer gelirlerinin yanı sıra, günde 250 akçe alıyordu.707 Şeyhülislam Bostanzade 
Mevlana Mehmed Efendi, 26 Cemaziyülahır 1003//8.3.1595’te, 100 akçe zam almış ve böylece müderrislik 
göreviyle birlikte ücreti 750 akçe olmuştur.708

Saraydaki ödemeler konusunda ise şunlar söylenebilir:
Sultan II. Selim’in hükümdarlık süresinin sonlarına doğru, Hasekisi Nurbanu Sultan günlük olarak 1.100 akçe 

almaktayken, diğer kadınları sadece 40 akçe alıyorlardı.709 Valide Sultan sıfatıyla III. Murad döneminde günlük 
ücreti 2.000 akçeydi.710 Buna karşılık III. Mehmed’in annesi olan Safiye Sultan, 13 Recep 1003//24.3.1595’te 
günde 3.000 akçe alırken, kendisine ayrıca yılda 600.000 akçe özel ödenek de tahsis edilmişti.711 I. Ahmed’in 
annesi Handan Sultan, Valide Sultan olmasına rağmen, günde 1.000 akçe ile yetinmek zorundaydı.712 Padişah 
annelerinin günlük ücretlerindeki büyük farklılıklar, bilhassa saraydaki farklı güçlerinden kaynaklanıyordu. 

Daha sonraki Sultan III. Mehmed, Şehzade Mehmed olarak, devletin resmi işleri için günde 100 akçe 
alıyordu. Kendisi bu görevi yapan şehzadedir. Bu, sultanın erkek aile üyeleri arasındaki en düşük ücret idi ve 
bekâr kız kardeşlerininkine eşitti.713

Saraydaki masraflara örnek olarak sultanın haremindeki aşırı ücret ödemelerine değinilmelidir. Valide 
sultanların, hasekilerin, haremdeki yönetici kadınların ve dayelerin maaşları sayılmazsa, bu masraflar 1552’de 
toplam 162 kişi için ayda 24,360 akçeyi bulurken, 1581/82’de 250 kişi için 46.500 akçe, 1603/4 yılında ise 610 
kişi için artık ayda 130.185 akçeye ulaşmıştır. 1612’de haremde ödenen aylık ücretlerin toplamı 163.944 akçeyi 
bulmuştur. Bu rakamla ilgili kişi sayısı verilmemiştir.714

702  Ahmet Refik 1988, 73/12.
703  Ahmet Refik 1988, 74/13.
704  Akdağ 1964, s. 9.
705  Yöntem ve tartışma hakkında Pamuk 2000/2, s. 63.
706  Selânikî 1989, s. 59.
707  Selânikî 1989, s. 59.
708  SEL – WH, 225 – a, B. 11.
709  Peirce 1996, s. 144. 
710  Peirce 1996, s. 169. Yeniçeri ağasının bu günlük ücreti 1588’de İngiliz seyyah Harborne tarafından da belirtilmektedir. Bu arada 

Rambertl 1534 ve Moryson 1598’de, tımar geliri olarak günlük 1000 akçe artı 6000 düka verilmektedir; Reyhanlı 1938, s. 115. 
Burada diğer meslek gruplarının da günlük ücretleri bulunmaktadır. 

711  SEL – WH, 227 -b, B. 15, bu nüsha ve Berlin nüshasında 128 – b, satır 13’te yazıyı kopyalayanın bir hata yaptığı “Çil akçe” yerine 
“Çeki akçe” yazdığı görülmektedir. Selânikî 1989, s. 462’de doğru şekli bulunmaktadır.

712  Peirce 1996, s. 170.
713  Peirce 1996, s. 132.
714  Peirce 1996, s. 164.
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Özetle şu tespiti yapmak mümkündür:

Osmanlı devleti 16. yy’ın 2. yarısında büyük ekonomik zorluklar içine düşmüştür. Bunun sebebi, dışardan 
gelen büyük etkinin yanı sıra, kesinlikle, devletin bünyesine yayılmış olan kötü yönetimin kendisidir. Doğu 
ve Batı’daki savaşlar, uzun yıllar süren ve özellikle Anadolu’da meydana gelen hatta resmi sikke darbını 
bile engelleyen ayaklanmalar ile devlet mekanizmasının kötü yönetilmesi, gittikçe genişleyen ölçüde iktisadi 
soruna sebep olmuştur. Sikke vezninin ve ayarının sürekli şekilde kontrolüne yönelik güçlü önlemlerle, 
akçenin değeri korunmaya çalışılmıştır. Buna rağmen, özellikle resmi darphanelerde sahte sikke darbına sık sık 
rastlanmaktaydı ve bu işe devletin yüksek mevkiilerindeki yöneticiler de karışmışlardır. Hatta bunu önlemek 
için, bu suçu idamla cezalandırmak zorunlu olmuştu. Yabancı sikkeler de, ekonomik krizde önemli bir rol 
oynamaktaydı ama, buna rağmen, altın ve kuruşun resmi değişim kuru 1585’e kadar aynı kalmıştır. 

I. Süleyman döneminde, akçenin sikke vezni 100 dirhem gümüşten 420 akçe basılması, II. Selim zamanında, 
en geç 1572’de aynı gümüş miktarından 450 akçe darp edilmesi söz konusuydu. III. Murad döneminde kur 
değerinde çok etkili bir düşüş olmuş, 1585’te 1 altının değişim kuru 60 akçeden 110 akçeye, 1 kuruşunki 40 
akçeden 65 akçeye yükselmiş, 1588’de 1 altın 120 akçe 1 kuruş 80 akçeyi bulmuştur.

Bu yıllarda akçenin, sikke vezni yeniden saptanmıştır; 100 dirhem gümüşden, bundan böyle 800 akçe darp 
edilecektir. Çoğunlukla 1588 – 1590 arasında gerçekleştirilen sikke tashihi işlemi, iktisadi durumu huzura 
kavuşturamamıştır. Bu tedbirler, özellikle, güçlü bir biçimde yükselmeyi sürdüren fiyatlar üzerinde stabilize 
edici bir etkiye sahip değildiler. 1600’e kadar, serbest piyasada değişim kurları çok aşırı yükselmiş, 1 altın 
250 akçeye ve 1 kuruş 160 akçeye ulaşmıştır. Devlet, 1600’de bir kez daha akçe veznini düşürmek zorunda 
kalmıştır. Yeni sikke veznine göre, 100 dirhem gümüşten, 950 akçe darb edilmesi gerekli olmuştur: akçenin 
zorunlu ağırlığı bu dönemde, 0,768 gramdan 0,323 grama düşmüştür. Bu değişiklikten sonra, malların çoğunun 
resmi fiyatları ve piyasa fiyatları, büyük dalgalanmalar içinde bulunmaya devam etmesine rağmen, %30 – %50 
arasında düşürülmüştür. 1 altının resmi değişim kuru 120 akçe, 1 kuruşunki 80 akçe olarak sabit kalmış, serbest 
piyasada da sadece küçük dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Ancak, bütün bu değişiklikler akçenin vezninin 
düşürülmesine yol açarken, gümüş oranının yüksek kalmasına ve ayarının %95 – % 98’lerde olmasına büyük 
özen gösterilmiştir.

I. Ahmed’ den sonra, 1028//1618/19 yılında, II. Osman döneminde akçe ağırlığının bir kere daha düşürülmesi 
gerekmiştir. Bu defa 100 dirhem gümüşden 1.000 akçe darp edilmesi kararlaştırılmıştır. 



I.6 DEFİNENİN DEĞERİ

Ay d o ğ a n  D e m i r

Definede tasnifi yapılmış, tek tek sayılabilen 48.848 adet akçe ile 842 Avrupa parası bulunmaktadır. Yangın 
nedeniyle külçe haline gelmiş bulunanlarla beraber akçe sayısı 60.000’e ulaşmaktadır. Avrupa paralarından 
dökümü yapılabilmiş 752 tanesinin ağırlığı 10.360 kilogramdır. Tamamının 11 kg. olduğunu varsayarak işlem 
yapmaya çalışacağız. Osmanlı akçelerinde olduğu gibi, değişik ülkelere ait Avrupa paralarının içinde de 
gümüş ayarları düşük (mağşuş) ve kalp olanlar vardır. Bu paralar mağşuş ve kalp olmalarına rağmen rayiçleri 
üzerinden işlem görmüşlerdir. Bir örnek olarak XVII. yüzyıl ortalarında kalp ve mağşuş Avrupa paralarının 
Osmanlı piyasalarını istilâ ettiğini715 hatırlatmak isterim. Kalp ve mağşuşları göz ardı ederek 11 kilo gümüşü 
0.324 gramlık akçelere dönüştürdüğümüzde 34.000 akçe elde ederiz. Sonuç olarak, Beçin definesinin yaklaşık 
94.000 akçelik bir değere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bu para ile o yıllarda neler alınabilirdi sorusunun yanıtını Beçin üzerinden verme şansımız bugün için 
bulunmamaktadır. Beçin’de ürün fiyatlarının akçe üzerinden tespit edilebileceği son tarih, 1583’tür. Bu tarihte 
düzenlenen tapu tahrir defterlerinden ürün fiyatlarını belirlemek mümkündür. Bu tarihten sonra Menteşe’de 
geleneksel tahrir yapılmadığı gibi, yüzde yüzleri bulan fiyat artışları yaşanmıştır. Bu bakımdan değerlendirmelerin 
1600’ün ilk on yılındaki ürün ve hizmet ücretleri üzerinden yapılması gerekmektedir. Bunların kaynağı da 
kadı sicilleri, vakıf imaretleri ve saray muhasebe defterleridir.716 Kadı sicillerinde mahkeme kararları, alacak 
verecek ilişkileri vs.nin yanında merkezden gelen emirler ve çarşı-pazar’da uygulanacak fiyat listeleri (narh) 
de bulunurdu. Vakıf muhasebe defterleri, özellikle imaret mutfağına alınan tuzdan ete varıncaya kadar her türlü 
yiyecek içecek maddelerinin fiyatlarını, yapılan işlerle ilgili ücretleri, bakım ve onarım masraflarını içerirdi. 
1600’lü yıllara ait Beçin ile ilgili bu gibi kayıtlar, defterler bulunamamıştır. Bu nedenle 94.000 akçemizin alım 
gücünü İstanbul çarşı ve pazarlarında aramak zorunda kaldık. İstanbul ve İstanbul dışındaki büyük kentlerin 
fiyat hareketlerini, Ahmet Refik,717 Ömer Lütfi Barkan718, Mübahat Kütükoğlu719, Şevket Pamuk720 ve Feridun 
Emecen’in721 çalışmaları, sınırlı da olsa açıklığa kavuşturmuştur. 

94.000 akçenin alım gücünü gösteren aşağıdaki listeyi Barkan, Kütükoğlu ve Pamuk’un çalışmalarından 
yararlanarak oluşturduk. Defineye en yakın olan 1610 yılı vakıf alım listeleri yetersiz olduğu için, 1604 -1605 
yılı alımları için daha ayrıntılı bir fiyat listesini de kullandık. 1604 -1605 listesi ile 1610 listesinde ortak 7 
kalem malın beşinde bir fiyat istikrarı gözlemlenmektedir. Sadeyağdaki artış ile undaki düşüş üretim ile ilgili 
olmalıdır. Okuyucuya net bir bilgi verebilmek için alımlarda kullanılan Osmanlı okkasını (1283 g.) ve kilesini 
(25.660 kg.) kilograma çevirdik. Ürünlerin fiyatlarını akçe/kg. ilişkisi ile verdik. Sonuçta 94.000 akçeye kaç 
kilogram et, pirinç vs. alınabileceğini ortaya çıkarmaya çalıştık. Bunların Türk Lirası karşılıklarının yanıltıcı 
olabileceği ve gelecekte bir işe yaramayacağı endişesiyle vermedik. Örneğin 1998 yılı sonu itibariyle 1600 
tarihinde geçerli bir akçenin değeri 71,839 Lira olarak hesaplanmıştır.722 Bu hesaplamanın o günün okuyucusuna 
harika bir karşılaştırma fırsatı verdiği şüphesizdir. Krizler atlatmış, kur ayarları yaşamış ve altı sıfırı atılmış 
yeni Türk lirası ile 1998 yılının Türk lirası arasındaki büyük fark, o tabloyu kullanılmaz hale getirmiştir. 

715  Pamuk 1999, s. 165-169. İngilizcesi için bkz. Pamuk 2000/1, s. 152-155.
716  Öztürk 1991, s. 87-100
717  Ahmet Refik 1921, s. 1-58
718  Barkan 1970, s. 557- 607. Barkan’ın bu bağlamdaki çalışmalarının bir değerlendirmesi için bkz. Pamuk 1999, s. 129-142.
719  Kütükoğlu 1978, s. 1-85.
720  Pamuk 2000/2.
721  Emecen 2006, s. 111-147
722  Pamuk 2000/2, s. 24.
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SIRA NO Satın Alınan Erzak ve Hizmet 1600 Yılı Narhlı Fiyatlar 723  1604 - 1605 Yılı Birim Fiyatları 724 94.000 Akçenin Alım Gücü 1610 Yılı Birim Fiyatları 94.000 Akçenin 
Alım Gücü
1 1 Kg. Koyun Eti     6,24 Akçe     7,80 Akçe  12051 Kg.   7,80 Akçe 12051 Kg.
2 1 Kg. Pirinç     2,96 Akçe     4,68 Akçe  20085 Kg.   4,54 Akçe 20704 Kg.
3 1 Kg. Un     3,12 Akçe     2,92 Akçe  32191 Kg.   1,65 Akçe 56970 Kg.
4 1 Kg. Buğday        ?     2,80 Akçe  33571 Kg.       ?      ?
5 1 Kg. Sade Yağ        ?   14.00 Akçe    6714 Kg. 20,81 Akçe   4517 Kg.
6 1 Kg. Nohut     1,71 Akçe     1,99 Akçe  47236 Kg.   2      Akçe 47000 Kg.
7 1 Kg. Soğan     0,78 Akçe     2,34 Akçe  40170 Kg.       ?       ?
8 1 Kg. Bal   10,13 Akçe   14,16 Akçe    6638 Kg. 13,80 Akçe   6812 Kg.
9 1 Kg. Karabiber       ?   70,15 Akçe    1340 Kg.       ?        ?
10 1 Kg. Zeytinyağı725    13,25 Akçe   12,86 Akçe    7310 Kg. 11,77 Akçe   7986 Kg.
11 1 Kg. Mercimek 726       ?     2,38 Akçe   39496 Kg.       ?        ?
12 1 Kg. Kırmızı Kuru Üzüm     1,95 Akçe     4,67 Akçe   20128 Kg.       ?        ?
13 1 Kg. Kuru Erik     2,34 Akçe     4,67 Akçe   20128 Kg.       ?        ?
14 1 Ton Odun 216.00 Akçe 143,3   Akçe      656 Ton       ?        ?
15 Vasıfsız işçi gündeliği727        ?   16,5   Akçe        -       -         -

16 1 Altın (1605-1606, Mısır darbı: 3,45 gr.728  ) = 120 Akçe729        783 Altın        -         -

723  Kütükoğlu 1978, s. 1-85
724  Barkan 1970, s. 566.
725  Pamuk 2000/2, s. 107.
726  Pamuk 2000/2, s. 109.
727  Pamuk 2000/2, s. 69.
728  Pere 1968, s. 141. no. 358. 
729  Sahillioğlu, 1965, s. 229.

Tab. I.3: Beçin Definesi Sikkelerinin Alım Gücü

SIRA 
NO

Satın Alınan Erzak 
ve Hizmet

1600 Yılı 
Narhlı 

Fiyatlar723

1604 - 1605 Yılı 
Birim Fiyatları724

94.000 Akçenin 
Alım Gücü

1610 Yılı Birim 
Fiyatları

94.000 Akçenin 
Alım Gücü

1 1 kg. Koyun Eti 6,24 Akçe 7,80 Akçe 12051 kg. 7,80 Akçe 12051 kg.

2 1 kg. Pirinç 2,96 Akçe 4,68 Akçe 20085 kg. 4,54 Akçe 20704 kg.

3 1 kg. Un 3,12 Akçe 2,92 Akçe 32191 kg. 1,65 Akçe 56970 kg.

4 1 kg. Buğday ? 2,80 Akçe 33571 kg. ? ?

5 1 kg. Sade Yağ ? 14.00 Akçe 6714 kg. 20,81 Akçe 4517 kg.

6 1 kg. Nohut 1,71 Akçe 1,99 Akçe 47236 kg. 2 Akçe 47000 kg.

7 1 kg. Soğan 0,78 Akçe 2,34 Akçe 40170 kg. ? ?

8 1 kg. Bal 10,13 Akçe 14,16 Akçe 6638 kg. 13,80 Akçe 6812 kg.

9 1 kg. Karabiber ? 70,15 Akçe 1340 kg. ? ?

10 1 kg. Zeytinyağı725 13,25 Akçe 12,86 Akçe 7310 kg. 11,77 Akçe 7986 kg.

11 1 kg. Mercimek726 ? 2,38 Akçe 39496 kg. ? ?

12 1 kg. Kırmızı Kuru 
Üzüm 1,95 Akçe 4,67 Akçe 20128 kg. ? ?

13 1 kg. Kuru Erik 2,34 Akçe 4,67 Akçe 20128 kg. ? ?

14 1 Ton Odun 216.00 Akçe 143,3   Akçe 656 Ton ? ?

15 Vasıfsız işçi 
gündeliği727 ?   16,5   Akçe - - -

16 1 Altın (1605-1606, Mısır darbı: 3,45 g. 728) = 120 Akçe729 783 Altın - -



I.7. OSMANLI DEVLETİNDE  YABANCI PARA TEDAVÜLÜ İLE 
 İLGİLİ DÜŞÜNCELER

L e o n h a r d  r e ı s

Beçin definesinin ilk bakışta dikkati çeken özellikleri  arasında, bir yanda Osmanlı madeni paralarının Avrupa, 
hatta Güney Amerika ve Avrupa dışı paralarla (bkz. Bölüm II.4.) karışmış olması, öte yanda çeşitli Osmanlı 
paralarının yan yana bulunması yer almaktadır. Ancak, Osmanlı sikke ve para tarihinin gelişim çizgisine dikkatle 
bakıldığında, yabancı para dolaşımının özellikle 18. yy’a kadar – define buluntusunun en geç tarihli sikkelerini 
çok aşarak - Anadolu Beylikleri’nin sürekli bir fenomeni olduğu görülür. Bu metinin amacı, numizmatik veriye 
dayanan bu gelişim çizgisini anlatmak ve böylece Anadolu Beylikleri’nden 18. yy’a kadar, Beçin define 
buluntusunu para tarihindeki yerine oturtmaktır. Osmanlı ekonomi tarihi ile ilgili bilimsel çalışmaların şimdiye 
dek özellikle yazılı belgelere dayandığını, daha başta, uyarı olarak göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 
Pek tabii ki, sunulan çalışmada bu uyarıdan uzak tutulamaz.730 Numizmatik varlık konusunda Anadolu ve 
Rumeli’deki çekirdek Osmanlı eyaletlerinden ancak az sayıda kazı, hatta define buluntusu yayınlarının temel 
olarak alınabileceği de prensip olarak kabul edilmektedir. Yayınlanmış bile olsalar, define buluntuları çoklukla, 
yalnızca envanter defterlerinde belgeleştirilmişlerdir ve veri değerleri düşüktür. Beylik döneminden 17. yy’a 
kadar geçen zamanda yabancı paranın tedavülündeki gelişim konusunda anlatılacaklar, bu nedenle ancak eskiz 
olarak kalabilir.

I.7.1. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşundan 
Trimetalik Osmanlı Nominal Sisteminin Kullanıma Girmesine Kadarki Süreç

Daha 14. asrın ilk yarısında bile Anadolu Beylikleri’nde731  yabancı para dolaşımının örneklerine rastlanmaktadır. 
Gümüş, Doğu Akdeniz bölgesinde olduğu kadar Avrupa’da da esas madeni para olarak hakim durumdaydı. 
Napoli’de ilk defa 1303’te darb edilmiş olan Gigliato, (hem Güney İtalya’dan gelen orjinalleri hemde Doğu 
Akdeniz’de basılan sahteleri) ve düşük ayarlı gümüş Bizans Hyperpyron’u Anadolu’da ağırlıklı olarak 
tedavüldeydi.732 Gigliati’nin ünlü olması ve sevilmesi sebebiyle, takr. 1330’dan itibaren Saruhan, Menteşe ve 
Aydın Beyleri, anlaşıldığına göre, dış ticarette kullanmak üzere, taklitlerini basmaya başlamışlardır.733 Aynı 
zamanda Venedik’in Girit’teki resmi temsilcisi olan Duca di  Candia (Kandiye Dükü) Küçük Asya kıyılarında 
Venedik üsleri bulundurarak ticareti kolaylaştırmak amacıyla, Menteşe ve Aydın Beyleriyle ilk uluslararası 
ticaret anlaşmalarını yapmıştır. Liman kentleri Palatia (Antik Milet) ve Efes, böylece tarımsal ürünler ve köle 
ticareti konularında Doğu Akdeniz’in en önemli deniz nakliyatı limanları olmuşlardır.734 İki karışık define 
buluntusunun belgelediği gibi, sahte Gigliati’ler asıllarıyla birlikte dolaşımdaydılar. Wood’un 19. Asır’da 
Artemision’u ararken Efes’te bulduğu define Napoli, Rodos menşeili ve Küçük Asya kaynaklı taklitlerinden 
oluşmaktaydı.735

730  Bu çalışmada ancak genel olarak bilinen dillerdeki yayınlardan yararlanılabilmiştir.
731  Sentürk – Sennur 1994.
732  Fleet 1999, s. 13. Reis 2002/2 s. 5.
733  Grierson 1979, Reis 2002/2, Schlumberger 1878, s. 478-490.
734  Zachariadou 1983, s. 126-131.
735  Grueber 1872.
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Schlumberger bunun dışında, Rodos’ta bulunan karışık bir defineden daha söz etmektedir.736 Öyle 
görülüyor ki, 13. yy.’ın sonlarına doğru Anadolu’daki para trafiği siyasi durum kadar karmaşıktı. Moğol 
İlhanlılar (yâni valileri), Selçuklu Sultanlığı, Güney’de ve Güneybatı’da Memlûk Sultanları, münferit Selçuklu 
Beyleri, Uç Beyler (Moğollar ve Selçuklular tarafından atanmış veya en azından varlıklarına göz yumulmuş 
“Sınır  Beyleri”), Aşiret Reisleri (kısmen uç beyi olarak) ve kendilerine bir beylik edinmek isteyenler bu 
dönemde, siyasi güçler olarak yan yana ve üst üste bulunarak etkili oluyorlardı. İlhanlı ve Selçuklu darplarının 
hiç değilse Orta Anadolu para piyasasında söz sahibi oldukları, çıkış noktası olarak alınmalıdır. Selçuklu 
ve İlhanlı sikke darplarından etkilenen bazı beylikler de genellikle akçe diye adlandırılan gümüş sikkeler 
basmışlardır.737 Sayıları takr. 25 olan küçük devletlerden en az 10 beyliğin akçe darp ettikleri belgelenmiştir. 
Bunun yanı sıra görünüşe göre pek de önemsiz olmayan, bir bakır darbı da vardı.738 Beylikler kendi paralarını 
basarak, İlhanlı – Selçuklu hakimiyetleri karşısında bağımsızlıklarının altını çizmek istiyorlardı. Genellikle 
değerli  madenlerden yapılan darplar bunu düşündürmektedir. Hicri 8. yy.’da bir İslam hükümdarının dünyevi 
egemenliğinin simgeleri olan cuma hutbesinde adının anılması ve değerli metal üzerinde (sikke) adının yazılı 
olması haklarının geçerliliklerini korudukları göz önünde bulundurulmalıdır.739

Osmanlı Beyliği neticede Anadolunun karmaşık siyasi durumu içinde öne çıkmıştır. Türkçe “beyazımsı“ 
kelimesinden türemiş olan akçe, ilk defa Orhan zamanında, 722’de (1326/27)740 basılmıştır. Darbı belgelenen 
bu ilk Osmanlı gümüş sikkesi akçe diye adlandırılmıştır. Orhan, hükümdarlık dönemi sonuna doğru 5 akçe 
değerindeki, Beşlik’i de bastırmıştır.741 Akçeler, Rumeli (Güneydoğu Avrupa’daki Osmanlı toprakları) ve 
Anadolu’da I. Mustafa’nın ilk hükümranlık dönemine, (1026/27//1617/1618) tarihine kadar en önemli Osmanlı 
parası olmuş, orduya yapılan ödemelerde ve vergi talimatlarında kullanılmıştır.742 Konstantinopel’in fethine 
kadar akçeler, bakır nominal mangır ile birlikte, Osmanlı devletinin çift metalli para sistemini oluşturmuştur.743

Remler tarafından inandırıcı şekilde belgelenen, Osmanlı sikke darbı ile Kuzeybatı Anadolu’da bulunan 
İsfendiyar Oğulları ve Eretna (Sivas ve Kayseri arasındaki bölgede) sikke basımları arasındaki sıkı ilişkiler 
ve tipolojik benzerliklerin, 14. asrın bu üç güçlü beyliğinin bir para sistemi birliğine dahil olduklarını akla 
getirmektedir.744 Keza, 1340’larda Osmanlılar ile Bergama/Edremit bölgesinde yer alan komşu Karasi Beyliği 
ve Osmanlılar ile Saruhan Beyliği (Manisa merkezli) arasında 1370 ve 1390 yıllarında, kısa süreli para 
birliklerinin varlığı olasıdır.745 Bu para birliğinin en belirgin özelliği, diğer emirliğin parasının kendi bölgesinde 
doğrudan değiştirilebilir olmasıydı ki, bu da yabancı paranın kabul edildiğinin en açık belirtisidir. Birbirinden 
farklı beylik darplarının birlikte geniş çaplı dolaşımları, zayıf numizmatik buluntularla belgelenmektedir. 
Bugünkü Selçuk’ta bulunan İsa Bey Hamamı’nda ortaya çıkarılan define Aydınoğlu İsa Bey’in  930 ve Menteşe 
Emiri Ahmet Gazi Bey’in 6 sikkesinden oluşmaktadır.746

En az yedi değişik beyliğin darplarının belgelenmiş olduğu Sard’daki sikke buluntusu, daha derin bir 
karşılıklı etkileşmeyi göstermektedir.747 Bu numismatik buluntu, Beylerin kendi gümüş paralarını bastırdıklarını 
ancak bunların başka emirliklerde tedavülde olmadığını bildiren, Al Omari’deki anlatımlara karşıdır.748 Bu çok 
belirgin numizmatik buluntuya dayanılarak, başka küçük devletlerdeki münferit Beyliklerin akçe darplarının 
da dolaşımda oldukları görüşüne varılabilir. Beylik basımı paraların yanı sıra Avrupa kaynaklı küçük gümüş 
paralar da tedavüldeydi. 

Düka’nın para trafiğindeki önemi küçümsenemez; ancak, ne Cenova Genovino’sunun ne de Floransa 
Fiorino’sunun (Florin) ticari ödeme aracı olarak önemlerinin olmaması dikkat çekicidir. Böylece, Düka, 

736  Schlumberger 1878, s. 479.
737  Sentürk – Sennur 1994. Sahillioğlu, 1983, s. 270.
738  Sentürk – Sennur 1994. 
739  EI2  Khutbe, EI2 sıkka.
740  Srećković 2002, s. 75
741  Srećković 2002, s. 32.
742  Schaendlinger 1973, s. 57.
743  Pamuk 2000/1, s. 30-58; Schaendlinger 1973, s. 57 v.d. Kabaklarlı 1998, s. 37-54.
744  Remler 1980.
745  Zhukov 1993, s. 242.
746  Pfeiffer-Taş 2001.
747  MacKenzie – Bates 1981.
748  Zachariadou 1983, s. 140.
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önemi nedeniyle Avrupa devletleriyle Beylikler arasındaki anlaşmalara girebilmiştir.749 Öyle anlaşılıyor ki, 
Venedik ağırlıklı yerlerde veya Venedik ticaret kolonilerinde, bazı Beylikler Venedik Düka’sının da sahtelerini 
yapmaya başlamışlardır.750 Bunlar, günümüz Türkiye’sinin bir bölgesinde ele geçen define buluntusu ile 
belgelendirilmiştir.751 Düşük kaliteli yazılara sahip çok sayıda taklit Düka’nın yanında,752 Aydınoğulları’nın 
yüksek kaliteli taklit para darpları öne çıkmaktadır. Venedik Dük’ü Andrea Dandolo’nun (1343 - 1354) 
Düka’larını örnek alan bu Aydınoğlu imitasyonları, Venedik Cumhuriyeti’ni o derece etkilemişlerdir ki, 
Venedik, bu duruma son verilmesini sağlamak amacıyla, 1368’de Ayasuluk’a bir diplomatik temsilci 
göndermiştir. Anlaşılan o ki, bunda başarılı olmuştur. Zira, bir sonraki darp grubu için Floransa Fiorino’su 
imitasyona örnek seçilmiştir.753

Selçuk’daki St. Jean Kilisesi’nde bulunan ve 811 Akçe ile 10 Gigliati’den oluşan define buluntusunda, 
Gigliati Düka’larının önemine rağmen, - bu kez Rodos’taki St. Jean Şövalyelerinin darpları olan – bu paralar 
ortaya çıkmıştır.754

Ticarette ve büyükçe para gereksinmelerinde, Düka’ların yanı sıra Bizans İmparatorluğunun çöküşünden 
sonra da dolaşımda kalan, Bizans hyperpyrası da kullanılıyordu. Özellikle sonuncusu için, İstanbul’daki Avrupalı 
tüccarların755 notları, akçe ile hyperpyra arasındaki kurda hemen her gün oluşan dalgalanmalar hakkında canlı 
bir tablo sunmaktadırlar.756 Venedik dükalarının dolaşımda olduğu bir yandan yazılı metinlerle belgelenmekte 
- çağdaş kaynaklar Frengi floriden757 söz etmekte,  diğer taraftan numizmatik veriler de bu konuya katkıda 
bulunmaktadır: Yine Efes’teki St. Jean Kilisesi’nde 15. yy. ortalarında en son sikkenin 15. yy.’a tarihlendiği 
karışık bir define buluntusu, 14 Venedik dükası, 1 Sakız dükası  ve 900 Osmanlı akçesinden oluşmaktaydı.758 
1477’de II. Mehmed ağırlık, altın ayarı ve al pezzo tarzı darp ile Venedik örneğini benimseyen ilk Osmanlı altın 
parasını  (yani sultani) darp ettirmiştir.759 Yazılı veriler, Venedik Düka’larının bölgesel taklitlerinin yapıldığını 
teyit etmektedir.760 II. Mehmed’in devlet hazinesinin 1481’de yapılan sayımı 104.537.200 akçe değerinde 
2.308.200 altın sikke ve 346.827.030 akçe değerinde gümüş paranın mevcut olduğunu ortaya koymuştur. 
Altınların % 69,31’i düka, %14,73’ü Memlûk eşrefisi idi. 

Sayı olarak Osmanlı altınları 3. sırada yer almakta ve envanterde ayrı not edilen Macar Engürisiye’si, 
en sonda bulunmaktadır.761 Dükalarla ilgili olarak, aralarında çok sayıda Osmanlı imitasyonu bulunduğunun 
tahmin edilebileceği söylenebilir.762

I.7.2 Yaklaşık 1600’e Kadarki Gelişmeler

Yeni altın nominal, altın, çok yakında Osmanlı para piyasasında önemli bir yer alacaktı. Ancak Osmanlı altın 
darbı, tedavülde kalmayı sürdüren dükayı bir kenara itmemişti. Bu, çok sayıda Venedik dükasının herhalde, 
yüksek ayarlı darpların düşük oranlı altınlardan ayrılabilmeleri için, şah damgasıyla doğru ve geçerli olarak 
damgalanmasından belli oluyordu.763 Yazılı verilere göre, düka ve altınlar 1:1’lik değer ilişkisiyle tedavüldeydi, 
altının öncülüğü ve Avrupalı altın nominaller ile birlikte tedavülde olması durumunda, 16. yy.’da da bir 

749  Zachariadou 1983, s. 140-153, Fleet 1999, s. 13.
750  Reis 2002/2, s. 10.
751  Bendall – Morrission 1979.
752  Yves 1954, s. 25-27, Stahl 1999.
753  Reis 2002/2 s. 6-10. 
754  Ölçer 1986/2, s. 299-302.
755  Faroqhi 2005, s. 137-140. 
756  Fleet 1999, s. 142-146.
757  Sahillioğlu 1983, s. 272.
758  Ölçer 1986/2, s. 302-304. 
759  Schaendlinger 1973, s. 59; Pamuk 2000/1 s. 59-62.
760  Sahillioğlu 1983, s. 274  v.d.
761  Sahillioğlu 1983, s. 272.
762  Sahillioğlu 1983, s. 274. 
763  Wilski 1984.
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değişiklik olmamıştır.764 Hatta, I. Selim döneminde devlet hazinesi765 II. Mehmed zamanında olduğundan 
daha yüksek oranda düka bulundurmaktaydı. Buna göre hazinenin % 74,81’i düka, % 9,22’si eşrefi ve % 
7,82’si Osmanlı altınından oluşmaktadır.766 İki nominalin birlikteliği özellikle para trafiğinde belli olmaktadır: 
Hama’daki (günümüz Suriye’sinde) karışık define buluntusu III. Murad’a kadarki döneme ait 56 adet altın ve 
16 adet çağdaş Venedik dükasından oluşmaktadır.767 Günümüz Türkiyesi topraklarında ele geçen çok sayıda 
Venedik Düka’sı buluntusu, dükanın önemini tekrar vurgulayan sicil kaynaklarınca da belgelenmektedir.768 Bu 
kaynaklar, aynı zamanda üzerlerinde sahte sah damgası bulunan Macar dükalarından ve altın para dolaşımında 
yer alan Memlûk eşrefilerinden de söz etmektedirler.769

Özellikle Bursa’daki siciller, eşrefinin Osmanlı para dolaşımdaki önemi hakkında bilgi vermektedir. 16. 
yy. başında bu Memlûk altın sikkeleri, Osmanlı akçesinin yanında başat durumdadır.770 Altın sikkeler, başta 
altın, 16 yy.’da da çok önemli rol oynuyorlardı. Özellikle I. Süleyman döneminden beri eyaletlerin vergilerinin 
(gelirleri doğrudan padişahın hazinesine gelen Mısır dışında) altın olarak devlet hazinesine ödenmesi 
zorunluluğunun, Afrika’da çıkarılan ve Mısır’da darp edilen önemli miktardaki  altının, altın para dolaşımını 
güçlendirdiği düşünülebilir.  Artan altın tedavülünün bir başka nedeni, eyaletlerin yıl sonunda mali fazlalarını 
teslim etmek zorunda olmalarıydı. Bu yapılırken, birikmiş gümüş sikkeler bulundukları yerde altın paralarla 
değiştiriliyorlardı. (tebdil-i hasene)771

Osmanlı para sistemi772 16. asıra kadar, gerek Balkanlar’da, gerekse Anadolu’da, altın ve akçe ile daha 
az öneme sahip mangırdan meydana geliyordu. Öyle anlaşılıyor ki, önceki sultanların akçeleri de tedavülde 
kalmaya devam ediyorlardı. II. Mehmed’in hükümdarlığı sırasında yeni (ağırlığı azaltılmış) akçe emisyonlarının 
tedavüle çıkarılması, daha eski akçelerin yasa dışı yollarla toplanıp eritilmesine veya kara borsaya düşmesine 
sebep olmuştur. Bunu önlemek için, tedavülden çekme konusunda altı işlem yapılmış773 ve hatta özel memurlar 
(yasakçı kul) bu işle görevlendirilerek kontroller arttırılmıştır. 

Sikkeleri yasaklayan yasalar yürürlükte olmalarına rağmen, bunların ancak yasak tarihlerine yakın olan 
zamanlarda etkili oldukları sanılmaktadır.774 Bunun dışında sikke yasakları, II. Mehmed dönemiyle sınırlı 
kalmış olmalıdır. Esasen II. Mehmed’den sonra, para piyasasına devletin müdahalelerinin devam edip etmediği 
de sorgulanabilir.775 Atina agorasında bulunan sikkeler, küçük alandaki lokal para dolaşımının akçe ve mangırın 
hakimiyetinde olduğunu göstermektedir: I. Mehmed, II. Bayezid, I. Selim, I. Süleyman, II. Selim ve III. Murad 
dönemlerine ait 129 akçe bulunmuş ve anlaşıldığı üzere kontekstlerde yabancı ülke paraları görülmemiştir. 
Ama aynı zamanda takr. 1300 Mangır’ın lokal para dolaşımına hakim olduğu anlaşılmıştır.776

Osmanlı devletinin genişlemesi ve yabancı para sistemlerinin etkisi 16. asırda nominal spektrumu 
büyütmüştür. Osmanlı para politikası her olayda yerel adetleri ve gelenekleri kendi amaçları için kullanmaya 
ve Osmanlı olmayan gümüş paraları para sistemine dahil etmeye çalışıyordu. Bu paralar, bilinegelen anlamda 
mutlaka yabancı değerler olmasalar bile, para trafiğinin gereksinimlerini karşılamak için sisteme dahil 
edilmeleri önemli bir numizmatik fenomendir. Bu tür yabancı nominallerin  geleneksel Osmanlı nominalleri 
ile birlikte777 sirküle etmeleri, bu durumda da geniş anlamda bir yabancı para dolaşımından söz edilmesini 
haklı kılar.

764  Pamuk 2003/1 s. 177.
765  İnalcık 1994, s. 77-79. 
766  Sahillioğlu 1983, s. 275.
767  Gorini 1973; Zaqzuq 1973.
768  Bursa sicilleri için Sahillioğlu, 1983, s. 275. 
769  Wilski 1995, s. 298.
770  Sahillioğlu 1983, s. 275.
771  Sahillioğlu 1983, s. 279.
772  Gerber 1982.
773  Pamuk 2000/1 s. 47-55. Örneğin 1470/71 tarihli emirler, Pamuk 2000/1, s. 232.
774  Sahillioğlu 1983, s. 276 vd. 
775  Pamuk 2000/1, s. 40-68.
776  Miles 1962, s. 4 vd.
777  Sahillioğlu 1983, s. 277 ve 281; Pamuk 2000/1 s. 88-111.
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Osmanlı Devleti aynı zamanda bir taraftan yabancı paranın yerel pazarda dolaşmasına, öte yandan devlet 
bütçesinin önemli bir gelir kaynağı olan dış ticarette kullanımına izin veriyor, hatta desteklemeyi sürdürüyordu. 
Bu madeni paralar,  pazarın sikkeyle yeteri kadar beslenmesi konusunda da aynı öneme sahiptiler.778

Numizmatik ile ilgili bölümde (Bölüm II.2) ayrıntılı bir biçimde ele alınan şahi, dirhem ve medininin 
yanı sıra bir başka gümüş para olan larinin başka para formlarından söz edilmelidir.779 Bu, Basra eyaletinden 
gelen, darp edilmiş, bükülmüş bir gümüş teldi. İran körfezi ile Hindistan arasında, ticari ödeme aracı olarak 
kullanılmaktaydı. Yemen bölgesinde özel Arap nominalleri olan bukşas ve kabırs ile besleniyordu.780

Kuzey Afrika’da kare şeklindeki nasri,781 kökleri Almuhad’lara kadar dayanan Hafsidlerin kare sikkelerin 
halef nominalleri olarak darp ediliyordu. Nasriler, Kuzey Afrika’da günlük para dolaşımda akçenin yerini 
alıyorlardı.782 Bu arada, Osmanlılar, Cezayir’in Tilimsan bölgesinde, ağırlık standardı eski Ziyanid darplarını 
örnek alan bir altın para basmaya başlamışlardı.783 Mısır’da darp edilen, eski Memlûk altın parası eşrefiye’ye 
atıfla şerifi altın adı verilen paradan ayrı bir nominali temsil etmediği, konunun bütünlüğünün sağlanması 
amacıyla belirtilmelidir.

Kırım’daki yarı otonom Giray Hanları’nın akçeleri özel bir yere sahipti.784 Bu paralara, kendi  tipolojileri, 
özgün darpları uygulanmaktaydı. (örneğin sikkelerin üzerinde dönemin hanlarının damgaları vardır). Giray 
Hanları’nın Osmanlı akçelerine uyan ağırlıktaki bu darpları para dolaşımına geniş çapta katılmakta ve ekonomik 
merkezlerde ortaya çıkmakla önemli bir rol oynamaktaydılar.785 Osmanlı kaynaklarında adları Kefevi olan 
akçeler resmi olarak hep değerlerinin çok altında tarifelendiriliyorlardı: 

Örneğin 16. yy. başında Han’a ve Osmanlı ordusuna Osmanlılar tarafından yapılan ödemelerde, 2 Kefevi 
akçe, 1 Osmanlı akçesiyle eş sayılırken, Osmanlılara yapılan vergi ödemelerinde bu oran 5:1 şeklinde 
değerlendirilmiştir.786 16. asır boyunca bu oran 5:2 ile 11:1787 arasında dalgalanmıştır (krş. Bölüm I.5).

Osmanlı İmparatorluğu sınır bölgeleri 16. yy.’da ve 17. yy. başlarında para dolaşımı bakımından özel bir 
yere sahiptiler; Macaristan bu konuda başı çekmektedir.788 Zengin buluntu verilerinin gösterdiği gibi, Osmanlı 
akçeleri ve altınlar, çeşitli Avrupa nominalleriyle  birlikte – özellikle Habsburg ve Polonya küçük gümüş 
paraları – dolaşmaktaydılar.789 16. asrın 2. yarısından başlayarak, genellikle Osmanlı ülkesine sınır devletlerden 
ve esas ticari ortaklarından olan İtalya, Fransa ve Hollanda’dan790 gelen (taler gibi büyük gümüş paralar) para 
dolaşımına daha güçlü biçimde katılmışlardır. Bununla birlikte akçe, birincil hesap birimiydi.791

Moldovya792 ve Eflak eyaletleri Macaristan’ın aksine, devletler hukuku açısından, Osmanlı devletine 
tam olarak entegre olmamışlardı; Eflak, 15. asrın sonlarında,  Moldovya 16. asrın başlarında, vergi ödemek 
zorunda olan vassal devletlere dönüşmüşlerdi. Para trafiği Osmanlı hakimiyetindeydi. Ancak, tımar793 sistemi 
gibi Osmanlı beylerine toprak dağıtılması, burada uygulanmamıştır. Eflak’da 1580’lere kadar Osmanlı akçeleri 
ve altınları, buluntu sikkelerinin % 86’sını oluşturmaktaydı. Moldovya’daki Osmanlı darplarının toplam payı 
%26 ile daha düşüktü.794 Bu pay, Eflak’ta asrın sonlarına doğru takr. %38, Moldovya’da %7 düşmüştür. Geri 
kalanlar, özellikle Macar darpları ile Orta ve Batı Avrupa menşeili büyük gümüş paralarla, Polonya’nın küçük 

778  Pamuk 2003/1 s. 177.
779  Pamuk 2000/1 s. 104 vd. MacKenzie 1988, s. 181-187. Keza Hint Okyanusundaki ticaret için darp edilen Muhammedi’nin (Sahil-

lioğlu 1983, s. 278) hangi sikke olduğu belirsizdir.
780  Pamuk 2000/1 s. 100. Srećković 2002, s. 34.
781  Pamuk 2000/1 s. 109-111. 
782  Pamuk 2000/1 s. 109-111. I. Ahmed dönemine ait 12 ve 226 Nasri’lik iki define hakkında: Coin Hoards V. 92 (no. 245) ve Du 

Quesne Bird 1979, 503 vd. 
783  Bates 1981; Pamuk 2000/1 s. 108 vd.
784  Retowski 1901 – 1905. 
785  Pamuk 2000/1 s. 105-107.
786  Pamuk 2000/1 s. 106.
787  Pamuk 2003/1 s. 181.
788  Buza 2001; Buza 1995/96; Gedai 1988; Heygi 1987/88; Marton 2004.
789  Pamuk 2003/1 s. 178; Marton 2004. 
790  İnalcık 1994, s. 188 – 217. 
791  Pamuk 2003/1 s. 178.
792  Boldureanu 2005.
793  Temel eserler: Beldiceanu 1980; İnalcık 1994, s. 69-72. 
794  Pamuk 2003/1 s. 178. I. Süleyman II. Selim ve III. Murad darplarını içeren bir Osmanlı Altın buluntusu hak: Nicolae 1992/93. 
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gümüş paraları idi. 16. asrın sonlarına doğru Osmanlı para dolaşımında bir özellikten söz edelim: Safevilerle 
yapılan savaş sırasında, Doğu Anadolu ve Irak’ta basılan büyük miktarda şahi, Eflak ve Moldovya’nın ihracattaki 
başarılarına karşılık olarak, İstanbul üzerinden bu iki feodal prensiliğe ulaşmıştı. Resmi kurun değerinin yüksek 
tutulması sebebiyle, vergilerin bir kısmı olarak, derhal İstanbul’a geri gelen şahiler, bu para akımı resmi merciler 
tarafından durdurulana kadar Eflak ve Moldovya’ya yapılan ihracatlarının ödenmesinde kullanılıyordu.795

 
I.7.3 Beçin Definesinin Dönemi

 
16. yy. sonu ve 17. yy. başı, sürekli bir ekonomik krizin ve değerli maden yoksunluğunun etkisi altındadır. Bu 
durumun sebepleri, çok sayıdaki savaşlarda, iç karışıklıklarda, yönetme zaafı olan sultanlarda ve Amerikan 
gümüşünün yoğun şekilde ithalatında aranmalıdır.796 Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda ele geçen 1560 tarihli 
ilginç bir define buluntusu, 311 altın para (aralarında 250 Osmanlı altını ve 60 Venedik dükası bulunuyordu) ve 
1830 gümüş sikkeden (1827 akçe ve 3 Rus kopeki) oluşmaktaydı. Bu buluntu ayrıca Avrupa altın darplarının 
para dolaşımında önemli bir rol oynamaya devam ettiklerinin de altını çizmektedir.797

Takriben 1588’den başlayarak, ithal edilmiş olan  Avrupa kaynaklı gümüş paralar, Osmanlı devletinin 
tamamında, ülke içi para dolaşımında liderliği ele almışlardır. Bu, daha önceleri olduğu gibi, gümüş oranının 
azlığı nedeniyle yerel paraların tutunamadıkları Yemen ile sınırlı da kalmamıştır.798 

Yabancı sikkeler çoklukla guruş diye adlandırılmaktaydı; Bu kelime İtalyan grosso ile Alman Groschen’in799 
halk dilinde değişikliğe uğramış şekliydi. Öyle görünüyor ki, 16. asrın sonuna kadar, ortalıkta dolaşan 
yabancı paralar arasında fark gözetilmiyordu. Bu isim, ilk defa, 1554 yılına ait bir Macar envanterinde ortaya 
çıkmakta, 1 guruş 50 akçe ile eşitlenmektedir.800 Çok sayıda arşiv dokümanı, bu adlandırmanın sürdüğünü 
belgelemektedir.801 1582 – 1583 yılları devlet bütçesi ile ilgili arşiv dokümanlarında, guruş, 55,48,44,40 ve 39 
akçe ile eşitlenmektedir; bu yapılırken hangi yabancı paradan söz edildiğine açıklık getirilmemektedir.802

Ancak, 17. asrın başında münferit sikke çeşitleri ayrı ayrı adlandırılmışlardır; Örneğin, İspanyol 8 
real parası, riyal guruş veya kebir (büyük) olarak adlandırılmıştır. Hollanda Taler’indeki ünlü aslan resmi 
nedeniyle, Türkçe aslan kelimesine uygun olan, aslani guruş veya esedi guruş denmiştir.803 Sahillioğlu, sona 
ermekte olan 16. yy.’da Osmanlı para piyasasında bu paraların önemli bir rolleri olduğunu söylemekte ve 
Beçin definesi içinde de güçlü şekilde temsil edilen çağdaş kalp paralarla ilgili yazılı kaynaklar hakkında bilgi 
vermektedir. (krş. Bölüm II.4.)804 Guruş, özellikle 1588’deki devalüasyondan sonra belli bir önem kazanmıştır; 
Eyalet Maliyeleri, İstanbul’a yapmakla görevli oldukları vergi ödemeleri için gerekli altın paraları bulmakta 
büyük güçlük çekiyorlardı.805 Aynı zamanda, guruş darplarına talep de çok yüksekti. Mesala 1576’da Halep’de 
İranlı tüccarlar  guruşu daha yüksek fiyatlarla akçe olarak satın almışlar ve Osmanlı Devleti sınırları dışına 
kaçırmışlardır.806 Keza, altın; gümüş oranı 1:10’a ulaşmıştı, bu oran, Avrupa kaynaklı gümüş paraların – 
Avrupa’daki oran 1:13 idi – ülkeye akışını da arttırmaktaydı.807  Yerel mali yönetimler,808  defterlerini Hollanda 
veya İspanya guruşu üzerinden tutuyor ve vergileri de bu yabancı paralarla teslim ediyorlardı.809 Guruşun 

795  Murgescu 1994, s. 1, Romanya topraklarında çıkan ve II. Selim ile III. Murad’ın şahilerini içeren define hakkında, Isavescu 1976 
– 1980. 

796  Pamuk 2000/1 s. 131-142.
797  Lazarov 2008.
798  Pamuk 2000/1 s. 100
799  Sahillioğlu 1983, s. 281; Schaendlinger 1973, s. 64.
800  Fekete 1955, s. 206-279.
801  Sahillioğlu 1983, s. 281.
802  Sahillioğlu 1983, s. 281.
803  Sahillioğlu 1983, s. 281  v.d.
804  Sahillioğlu 1983, s. 283.
805    Sahillioğlu 1983, s. 283.
806  Sahillioğlu 1983, s. 283.
807  Sahillioğlu 1983, s. 283.  v.d.
808  İnalcık 1994, s. 84  v.d.
809  Sahillioğlu 1983, s. 287. Örnek olarak Kıbrıs’ın 1643, Halep’in 1644, Bağdad ve Amid’in 1647 tarihli, Riyal Guruş’la hazırlanmış 

bütçelerini örnek vermektedir.
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hakimiyeti, 1580’de Ohri’de kalpazanlık yapan bir kuyumcu örneğinin belgelediği gibi, guruşun belgesel 
olarak da sahtesinin basıldığını gösteriyordu. Bu kalpazan, sadece gümüş değil, altın para da basmıştır.810

Temsili bir genel kesit sunabilmek amacıyla, define buluntularından numizmatik veriler için, Osmanlı 
devletinin sınır bölgeleri (özellikle Macaristan, Eflak ve Moldovya) definelerinden, bu yerler para dolaşımda 
belli özelliklere uymak zorunda oldukları için vazgeçmek gereklidir. Dikkatler bu nedenle daha güçlü biçimde 
Anadolu ve Balkanlar’da ortaya çıkan buluntulara yönlenmelidir. Bilimsel çalışmaya konu olan (ve güvenilir) 
define buluntuları nadirdir.

Bulgaristan’da (Sestirion) çıkarılan 1600 bitiş tarihli bir define tam olarak tespiti yapılamayan 266 Akçe ve 
toplam olarak, öncelikle Roma – Alman devleti, İspanya ve Raguza kaynaklı 93 adet Avrupa gümüş parasından 
oluşmaktaydı.811

Selanik’te 13 gümüş Avrupa parasından oluşan ve takriben 1615’te biten bir define bulunmuştur.812 Bu 
iki – hacim olarak Beçin ile kıyaslanamayan – buluntu yine de, Avrupa gümüş paralarının Osmanlı toprakları 
içindeki dolaşımının bir dereceye kadar sağlam bir tablosunu aktarmaktadır. 17. yy.’ın ilk on yılında, gümüş 
Avrupa darpları ve Osmanlı sikkeleri hakkında sonuca götüren bir görüntü elde edebilmek için, çekirdek 
Osmanlı eyaletlerinden, daha çok sayıda malzeme yayınına ihtiyaç bulunmaktadır.

   
I.7.4 Sonuç

Yabancı paraların kabulü konusunda Beçin’in son tarihli sikkelerini aşan bir eğilim belirgindir: Günümüz 
Yunanistan’ında bulunan Osmanlı ve Avrupa darplarından oluşan çok sayıda define buluntusu, 17. asrın 
ortalarına kadar, Osmanlı ülkesindeki yabancı para dolaşımını açıklıkla belgelemektedir.813 Ayrıca 17. yy.’daki 
Fransız küçük gümüş paralarından da örnek olarak söz edilmelidir.814 Öyle görülüyor ki, Osmanlının ufak gümüş 
para ihtiyacını karşılamak amacıyla, Osmanlı ülkesine ihraç için daha az gümüş oranlı darplar yapılmaktaydı. 
Çok düşük ayarlı darp edilen ½ Ecu ve 5-Sous- paraları bir yasa ile 1669’da Osmanlı piyasalarından 
uzaklaştırılmıştır.815 Venedik Düka’sı para trafiğinde önemi olan bir başka paraydı. 17. yy.’ın sonuna doğru, 
Osmanlı sultanlarının sikke formları etkili olmaya ve yeni, sağlam nominaller tedavüle çıkarılmaya başlandığı 
zaman, yasal önlemlerle, oldukça başarılı şekilde, yabancı paranın para piyasasından uzaklaştırılmasına 
çalışılmıştır.

Osmanlı Devletinin para tarihinde yapılan “Ufuk turuˮ Beçin definesinin bileşiminin – çeşitli Osmanlı gümüş 
nominalleri ve çok sayıda Avrupa kaynaklı büyüklü küçüklü gümüş nomineller – Osmanlı İmparatorluğunun 
bir yüzyıllık para dolaşımı geleneğinin içinde yer almakta ve tüm özellikleri ve spesifik verileriyle muhtemelen 
şimdiye kadar yayınlanmış olan define buluntularından daha anlaşılır şekilde, 17. asrın ilk çeyreğindeki para 
hareketi hakkında yetkin bir kesit sunmaktadır. 

810  Sahillioğlu 1983, s. 287 başka kaynakla birlikte.
811  Coin Hoards VII. 602: Römisches – Deutsches Reich (10 Taler, 4 Çeyrek  Taler 9); İspanya  (13  8 – Real); Hollanda (8 Taler); 

Prusya (2 çeyrek Taler) buna Raguza’dan, (43) Polonya’dan, (5), Toskana’dan, (1) Monako’dan, (1), Fransa’dan (1) adet  küçük 
madeni paralar  eklenmektedir.

812  Kokkas – Nikolaou 2005, s. 66–68: Venedik (1 1/16 – Scudo), Roma – Cermen İmp. (6 Taler) İspanya (18- Real (Meksika’da 
basılmış) ve  12 Real), Fransa (1 buçuk Frank) Polonya (13 Gros), Toskana (1 Taler). 

813  Kokkas – Nikolaou 2005, s. 39 198. 
814  Ilisch 1981, s. 316–326; bu paraların büyük bölümü yerel kontromark damgalıdır. Wilski 1995, s. 300-304.
815  Sahillioğlu 1983, s. 287 ve devam, Pamuk 2000/1 s. 153-155. 
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II.1.1  I. Selim (1514-1520)

Yavuz Sultan Selim’e ait olduğu kesinleşen 2 akçe vardır. Bunlardan Bursa 918’in tipolojisini çıkarmak 
mümkün olmadı. Novar darplı olan akçe kesik ve yıpranmış olmasına rağmen değerlendirilmesi yapılabildi. 
Şu andaki bilgilerimize göre bu akçenin başka bir örneği yoktur. Srećković, Yavuz Sultan Selim’e ait Novar 
baskılı 14 tip akçe saptamış ve özelliklerini yayınlamıştır.1 Burada yayınladığımız akçe, Srećković’in ön yüz 
tipolojisinde (D) grubuna, arka yüz tipolojisinde III no.luya uygunluk göstermiştir. Srećković’in yayınladığı 
akçeler arasında D III tipolojisinde bir akçe yoktur.

Yavuz Sultan Selim zamanında yüz dirhem (307.2 g.) gümüşten 400 akçe kesilirdi. Bu durumda bir 
akçe 0.768 g. gelmeliydi. Burada darphane yöneticileri için 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesmek esas 
olduğundan her akçenin 0.768 g. olması için çaba harcanmazdı. Maden eritme, onu haddeden geçirme, kesme 
ve kalıp tekniklerinin geriliği nedeniyle akçeler anılan gramın altında veya üstünde olabilirdi. Akçelerin 
kullanım sürelerinin uzunluğu, onların ağırlık kaybetmelerine neden olduğu gibi, darphane yolsuzlukları ve 
akçe kırkıcılığı gibi nedenlerle elimizdeki Novar darplı akçe 0.43, Bursa 0.44 gramdır. Novar darplı akçe 10 
mm, Bursa ise 11 mm’dir. Bunlar standartlara uygun ölçülerdir. 

Yavuz Sultan Selim zamanında, 24 darphanede2 merkezden gönderilen kalıplarla para basılmıştır.3

 

II.1.2  I. Süleyman (1520-1566)

Definede Kanuni Sultan Süleyman’a ait 1 sultanî, 68 akçe ve 2 medinî toplam 71 sikkeden ancak 44 ünün (Kat. 
No. 5–97) tipolojisini çıkarabildik.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında çok geniş sınırlara ulaşan Osmanlı Devleti’nde altın para kullanımı 
yaygınlık kazanmıştır. Altın para ihtiyacı, Pere 1968 ve Artuk 1972’deki listelere göre 30 darphane tarafından 
karşılanmıştır. Kanuni altınlarının çapı 18-22 mm. arasındadır. 19-20-21 mm. olanlar daha yaygındır. 22 
mm. olan sultanî Belgrad’da darp edilmiştir.4 Kanuni altınlarının 3,55 g. olanlarına nadiren rastlanmaktadır. 
Akçelerde olduğu gibi daha düşük ağırlıkta olanları da vardır. 3,40-3,45-3,50 g. olanlar daha çok basılmıştır. 
Bunların yanında Cerbe’de 4,40 g.5, Cezire (Cizre)’de 4,30 g.6, ağırlığında dinar ölçülerine yakın Kanuni 
altınları da darp edilmiştir. Amid’de (Diyarbakır) darp edilen 3,60 g.lık sultanî nadirdir.7 Yayınlananlar arasında 
en hafifi Canca’da darp edilen 3,20 g.lık sultanîdir.8 

1  Srećković 2000, s. 135 vd.
2  Pere 1968, s. 104-106.
3  Srećković 2000, s. 136, Bölüm I.5.6. ile krş.
4  Artuk 1972, s. 24.
5  Pere 1968, s. 111.
6  Pere 1968, s. 111.
7  Artuk 1972, s. 13.
8  Pere 1968, s. 111. Pere’nin s. 113’te yayınladığı üzerinde yazı olmayan ve Kanuni’ye ait olması muhtemeldir dediği 2,75 g.lık 

sultanî göz önüne alınmamıştır. 
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Definenin tek altın sikkesi 3,27 g. ağırlığında ve 19 mm. (Kat. No. 5) çapındadır. Görünümüne göre bu 
sikke çok uzun süre dolaşımda kalmış, belirgin bir şekilde kullanımdan kaynaklanan aşınmaya uğramıştır. 
Amasya’da 3,40 g. ve 3,47 g. ağırlığında sikke basıldığı bilinmektedir.9 Burada yayınladığımız sikkenin bu 
ölçülerde darp edildiği, 0,13 ile 0,20 g. arasında değişen bir ağırlık kaybına uğradığı düşünülmektedir. 

Kanuni zamanında devletin artan gümüş para gereksinimlerini karşılamak için 43 darphane çalışmıştır.10 
Bu ihtiyacın boyutlarını vereceğimiz bir iki örnek açıkça ortaya koymaktadır. 1547–1548 yılına ait bütçe 
kayıtlarına göre devletin merkez bütçesinden 111.997.449 akçe harcama yapılmıştır. Bunun % 68,4 olan 
76.650.017 akçesi Kapıkulu ocaklarının (yeniçeriler, süvariler vs.) maaşlarına harcanmıştır.11 1557 yılında 
muhasebesi çıkarılan Süleymaniye Camiine 896.383 filori (1 filori 60 akçe) bir başka deyişle 53.782.980 akçe 
harcanmıştır.12 1565–1566 bütçesinde gelirler 183.088.000 akçe iken, giderler 189.657.000 akçeyi bulmuş, 
dolayısıyla bütçe 6.569.000 akçe açık vermiştir.13 Bu tarihte akçenin gümüş miktarı düşürülerek açık kapatmaya 
çalışılmıştır. 1566 yılında Sigetvar seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman’ın yanında götürdüğü kapıkulunun 
(48.316 kişi) bir yıllık maaşı 126.409.000 akçe olarak hesap edilmiştir.14 Bu darphanelerde “Sultan Süleyman 
Şah bin Selim Şah”, “Sultan Süleyman Şah bin Selim Han”, “Sultan Süleyman bin Selim Han” ana tipleriyle, 
bunların alt tiplerinde akçeler darp edilmiştir.15 Definede her üç ana tipten de akçe bulunmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1565 yılına kadar 100 dirhem gümüşten 420 akçe kesildiği kabul 
edilmektedir. Bu durumda bir akçe 0.731 g.dır. 1565 yılında yapılan bir ayarlama ile 100 dirhemden 450 akçe 
kesilmiş, ağırlık 0.683 grama inmiştir.16 Süleyman Sudi’ye göre 100 dirhemden 500 akçe kesilmiştir17 ki, bu 
durumda bir akçe 0.614 gramdır.

Kanuni sikkeleri içinde bulunan Mısır darplı iki medinî, köken itibariyle Memluk parasıdır. Osmanlılar 
Mısır’ı aldıktan sonra (1517), bu yöre halkının alışık olduğu Müeyyidi’yi (Medinî/pare) kendi adlarına 
basmaya devam ettiler. 1600 yılına kadar 1 medinî (pare), 2 akçe olan değerini korumuştur.18 Doğu Anadolu’da 
halk arasında makbul olan Şahilere definemizdeki Kanuni sikkeleri arasında rastlanmamıştır.

70 sikkenin 41’inde bir ile üç arasında değişen delikler vardır.19 Bunlar kolye ve düğme amaçlı olarak 
kullanıldıktan sonra tekrar piyasaya sürülmüş olmalıdır. Akçelerin büyük bir kısmı yukarıda belirtilen 
yasal ağırlıkların altındadır. 0.70 g. (Kat. No. 7919) ağırlığında bir 0.60 g. üzerinde 16, 0.50 g. üzerindeki 7 
akçemize karşılık 45 akçe 0.50 gramın altındadır. Akçenin sefaletine yol açanlar yalnız bunları kırkanlar ve 
kalpazanlar değildir. Devletin kontrolünde çalışan darphanelerde de önemli yolsuzluklar yapılmıştır. İran ve 
Hindistan’a Türkiye’den gümüş kaçırılmıştır. Devlet, darphanelerin gümüş sıkıntısı çekmemesi için zamanla 
çok sert önlemler almıştır. 23 Mayıs 1566 tarihli bir emirle Yemen Beylerbeyinden ağırlıkları eksik para darp 
edilmesinin önlenmesi istenmiştir.20 16 Temmuz 1560 tarihinde Erzurum Beylerbeyine tüccarların akçe, altın ve 
gümüş kaçırmalarını engellemesi emredildi.21 Evlerinde gümüş eritenlerin22 İstanbul’a bildirilmesi ve ellerinde 
gümüş ve güherçile bulunduranların23 İstanbul’a gönderilmesi hakkında Bursa kadısına 15 Ağustos 1560 tarihli 
2 emir gönderildi. 1561 yılında simkeşlerin para eritmelerinin önlenmesi için Bursa kadısı uyarıldı.24

Kanuni Sultan Süleyman’ın son zamanlarında kalpazanlığın iyice arttığı, darphanelerin dışında geniş bir 
kesimin de idam cezalarına aldırmadan bu işe bulaştığı görülüyor. 1564 Eylül’ünde, Üsküp darphanesinden 
gelen altın ve akçelerin çoğunun kalp olması nedeniyle, kesilen paraların ağırlık ve ayarlarından sorumlu 

9  Pere 1968, s. 110; Artuk 1972, s. 11.
10  Artuk 1972, s. 1; Pere 1968, s. 109’da darphane sayısı 40’tır. Bölüm I.5.6. ile krş.
11  Barkan 1958/1, s. 230. 
12  Artuk 1972, s. XIV. 
13  Ayn Âli 1863, s. 106. 
14  Ayn Âli 1863, s. 105. 
15  Srećković 2003, s. 31. Bölüm V.5. ile krş.
16  Sahillioğlu 1978, s. 26. 38; Aykut 1991, s. 347; Pamuk 1999, s. 68. 
17  Süleyman Sudi 1893, s. 28. Ayrıca bkz. Artuk-Artuk 1974, s. 528.
18  Sahillioğlu 1978, s. 9, 2, 28; Artuk 1972, s. XIII; Pamuk 1999, s. 105.
19  Bölüm II.2.8.9. ile krş.
20  BOA. MD. 5, s. 607, No. 1687.
21  BOA. MD. 3, s. 448, No. 1341. Arıkan 1991, s. 298’de bu tarih 16 Mayıs 1560’tır. 
22  BOA. MD. 3, s. 492, No. 1460.
23  BOA. MD. 3, s. 491, No. 1459.
24  Artuk 1972, s. XV.



II.1. I. Selim’den II. Selim’e Kadarki Dönem 123

sahib-i ayarının25 çok acele İstanbul’a gönderilmesi emredildi.26 1565 Haziran’ında Belgrad darphanesi düşük 
ayarlı, gramı eksik akçeler bastı. Suçlunun (sahib-i ayar) elleri bağlanarak İstanbul’a yollanması istendi.27 11 
Ağustos 1565 tarihli Edirne kadısına gönderilen bir ferman, kalpazanlık işine kimlerin bulaştığını göstermesi 
bakımından önemlidir. Merkez yönetimi, Çilingir Hızır, Müezzin Yusuf, Telci Yeniçeri, Kuyumcu Ahmet, 
Şeyh ve İmam Süleyman Çelebi, Esir Çingene, Kopuzcu Ali adlarındaki kalpazanların ele geçirilip İstanbul’a 
gönderilmelerini istedi.28 

5 Kasım 1565 tarihinde İstanbul, Kavala kaptanının tuttuğu 8 kalpazandan birinin Drama amili (vergi 
toplayıcısı) tarafından serbest bırakılmasının sebebini sormakta, hapiste bulunanların gönderilmesini bölge 
kadılarına emretmektedir.29 Aynı tarihte Kavala kaptanından kalpazanları ortaya çıkarmak için çalışmalarını 
sürdürmesi istendi.30 28 Aralık 1565 tarihli Niksar kadısına gönderilen bir emirden öğrendiğimize göre, evinde 
kalpazanlık aletleri ve kalp paralar bulunan kaçan köleleri tutmakla görevli amil Yusuf’un da İstanbul’a 
gönderilmesi gerekiyordu.31 Öyle anlaşılıyor ki hapsedilen kalpazanlar bir yolunu bulup kaçıyorlardı. Samakov 
hapishanesinden kaçan kalpazanların bulunmadığı takdirde, bulmakla görevli olanın idam edileceğini de 15 
Nisan 1566 tarihli32 bu fermandan öğreniyoruz. 

Yukarıdaki belgelerin, definede bulunan Kanuni Sultan Süleyman akçelerinin nasıl bu hale geldiğini 
kâfi derecede anlattığı inancındayız. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mısır’da basılan 2 medinînin de 
akçelerden kalır yanı yoktur. 1524-1564 arasında 1,224 g.; bu tarihten itibaren de 1,054 g. olması gereken33 
medinîlerimiz 0,74 ve 0,89 g.dır.

II.1.3  II. Selim (1566-1574)

Definede II. Selim’e ait 43’ü akçe 4’ü medinî olmak üzere 47 sikke bulunmaktadır. Bunlardan 19 akçe ile 2 
medinînin (Kat. No. 98–174) tipolojisi çıkarılmıştır. 

II. Selim, babası Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar kalesi altında ölümü üzerine tahta çıktı. Belgrad’a 
giderek, ölümü gizlenen babasının cenazesini karşıladı. Son yıllardaki savaş harcamaları yüzünden hazinedeki 
nakit sıkıntısı nedeniyle cülus bahşişi ödemelerinde ciddi sıkıntılar yaşandı. İlk defa adına Belgrad darphanesinde 
akçe kesildi.34 1567-1568 bütçesindeki rakamlara göre kapıkuluna dağıtılan cülus bahşişi 29.447.032 akçedir.35 
Aynı yılın merkez bütçesi geliri 226.203.051, gideri 221.532,453 akçedir. Giderin %57,73’ü olan 127.875.470 
akçe kapıkuluna ödenen ulûfedir.36 Bu yüksek miktardaki akçe dolaşımını sağlamak için 20 darphane çalışmış37, 
bunlardan 16’sında akçe basılmıştır.38 Kapanan darphanelerin yerine Edirne, Üsküp ve Ohri darphaneleri 
genişletilmiş ve daha üretken hale getirilmiştir.39 

Bu darphanelerde “Sultan Selim bin Süleyman Han”, “Sultan Selim Şah bin Süleyman Han” ve “Sultan 
Selim Şah bin Süleyman Şah” ana tipleriyle akçe basılmıştır.40 Definede tipolojisi çıkarılanlar arasında yalnız 
“Sultan Selim bin Süleyman Han” tipinde akçe bulunmaktadır. 

25  Pakalın 1971, c. III, s. 93.
26  Ahmed Refik 1988/3, s. 68.
27  Ahmed Refik 1931, s. 6 vd.
28  BOA. MD. 5, s. 37, No. 88.
29  BOA. MD. 5, s. 192, No. 473.
30  BOA. MD. 5, s. 193, No. 475.
31  BOA. MD. 5, s. 278, No. 713.
32  BOA. MD. 5, s. 528, No. 1444.
33  Sahillioğlu 1978, 38; Artuk 1972, s. XIII.
34  Srećković 2005, 17.
35  Barkan 1958/2, s. 305.
36  Barkan 1958/2, s. 285 vd. 288.
37  Pere 1968, s. 120 vd.
38  Srećković 2005, s. 18.
39  Srećković 2005, s. 17; Bölüm I.5.6. ile krş.
40  Srećković 2005, s. 16, Pere 1968, s. 122. Bölüm V.4. ile krş.
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II. Selim zamanında, Şevket Pamuk tarafından düzenlenen listeye göre 100 dirhem gümüşten 450 akçe 
kesilmiştir.41 Buna göre II. Selim’in akçesi 0,68 g.dır. Define’de tipi belirlenemeyen Kratova darplı (no. 
27294) akçe bu ölçüye uygundur ve tektir. 0,61-0,66 g. arasında 8 akçemiz vardır. Bunlara karşılık 0,52 -0,57 
g. arasında değişen 6 akçe vardır. Bu ağırlıklar, İbrahim Artuk’un 100 dirhemden 525 akçe (0,58 g.) kesildiği 
yolunda verdiği bilgilere42 yakındır. Geri kalanlar 0,20-0,48 g. arasında değişmektedir. Mevcut sikkelerin 26’sı 
delik olup kolye veya başlık süsü olarak kullanıldığı43, sonra tekrar piyasaya sürüldüğü tahmin edilmektedir. 

II. Selim zamanında 2 akçe değerindeki medinîler özellikle Mısır’da darp edilmeye devam etmiştir. II. 
Selim, 26 Mart 1573 tarihinde Diyarbakır Beylerbeyi’ne bir emir gönderip doğuda çok makbul olan 7 akçe 
değerindeki Şahi’yi ortadan kaldırıp onun yerine Selimî adıyla sikke kestirmesini emretmiştir. Definemizde 
Şahi ve Selimî adlarını taşıyan sikkelerden bulunmamaktadır. 

II. Selim zamanında çalışan darphanelerden biri de bugünkü Gümüşhane ilindeki Canca’dır. Bu darphane 
ilk defa Kanuni Sultan Süleyman zamanında para kesmeye başlamış ve IV. Murad (1623-1640) zamanı dahil 
çalışmaya devam etmiştir. “Canca” yazılışı son derece problemlidir. Kesin bir şekilde Canca okunuşları 
yanında Caynice, Çaniçe vs. okunacak şekilde yazılanlar da vardır. Sikke kalıpları hazırlanırken hükümdar 
ve darp yeri adlarının değişik istiflerle tertip edilmesi olağandır. Buna karşılık yer adlarının bu kadar özensiz, 
kural dışı yazılması görülmüş bir durum değildir. Bu nedenle pek çok araştırmacı Caynice/Çaniçe’yi ayrı 
bir darphane olarak algılamışlardır.44 Srećković, Caynice (Çaniçe)’nin Bosna’nın güneyinde küçük bir köy 
olduğunu, maden yatakları bulunmadığını, buraya en yakın maden ocağının 80 km. uzaklıktaki Srebernice 
(Srebrenica)’de olduğunu ve orada bir darphane bulunduğunu, bu nedenle de Çayniçe’de bir darphaneye gerek 
olmadığını ileri sürmüştür.45 Şimdilik kaydıyla Srećković’in görüşlerini benimsiyoruz.

Yukarıda II. Selim akçelerinin büyük bir bölümünün yasal ağırlıkların altında olduğunu belirtmiştik. Kanuni 
Sultan Süleyman’ın son zamanlarında olduğu gibi darphane ve darphane dışında kalpazanlık ve akçe kırkıcılığı 
devam etmiştir. II. Selim’in son saltanat yılında, Belgrad darphanesi sahib-i ayarı görevini ihmal ettiğinden, 
para basımını üstlenen darphane emini kalp para basmaya başlamış. 4 Mayıs 1574 tarihli bir emir ile Belgrad 
darphanesi emininin elinin kesilmesi, sahib-i ayarının hapsedilip hakkındaki soruşturmanın genişletilmesi 
istenmiştir.46 

11 Ağustos 1567 tarihinde Balyabadra kadısına bir emir gönderilerek elinde 100.000 kalp akçe bulunan 
Yahudi Avraham’ı hapsedip, emirsiz salıvermemesi emredildi.47 12 Ağustos 1567 tarihli, Mora beyine (valisine) 
gönderilen fermanla da Avraham’ın idam edilmesi ve emrin yerine getirildiğinin bildirilmesi istendi48 Bütün bu 
el kesmeler ve idamlara rağmen kalpazanlık ve akçe kırkıcılığının önüne geçilememiştir. 1572 yılında İstanbul 
çarşı ve pazarını istila eden kırkık ve kızıl (gümüşü az, bakırı çok) akçeler devlet hazinesine bile girmiştir. 30 
Mayıs 1572 tarihinde İstanbul kadısına gönderilen bir fermanla ellerinde kızıl akçe olanların bunları denize 
dökmeleri, kırkık akçelerin darphaneye teslim edilmesi, bu akçelerin darphanede eritilip yeni akçe basılması 
ve her altı ayda bir bu konuda yoklama yapılması emredildi.49 

Definemizde II. Selim dönemine tarihlenen 4 medinî (pare)’den ikisinin tipi belirlenebilmiştir. Üçünün çapı 
16 mm, biri 19 mm.dir, Ağırlıkları 0,82-0,97 g. arasında değişmektedir.

41  Pamuk 1999, s. 68.
42  Artuk- Artuk 1974, s. 540.
43  Bölüm II.2.8.9. ile krş.
44  Pere 1968, s. 21 (Bosna’nın güney tarafında); Artuk- Artuk s. 534, 546.
45  Srećković 1987, s. 12; Srećković 2002, s. 16; Srećković 2003, s. 69.
46  BOA. MD. 26, 66, No. 176.
47  BOA. MD. 7, 13, No. 52.
48  BOA. MD. 7, 14, No. 57.
49  Ahmet Refik 1988/3, s. 68. Bölüm I.5.1. ve I.5.2. ile krş.
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II.2.1 Ön Bilgiler

Aşağıdaki çalışmayla, Beçin define buluntusunda en güçlü şekilde temsil edilen üç sultanın, III. Murad, 
III. Mehmed ve I. Ahmed’in darplarıyla ilgili ayrıntılı bir genel bakış sunulmaya gayret edilmektedir. Burada, 
tarafımızdan kullanılan metodlar hakkında bazı açıklamalarda bulunarak tekrarlardan kaçınmak amacıyla, her 
üç hükümdar için de geçerli olan gözlemler anlatılacaktır. 

Metod konusuyla başlayalım; Beçin buluntusuyla ilgili çalışmaların başından beri, sadece Osmanlı 
madeni paralarının kataloglaştırılmasının, çalışmaların son hedefi olamayacağını, bunun dışında, numizmatik 
malzemeden azami bilgi kazancını sağlayabilmek için, Viyana Numizmatik Ekolünün kurallarına uygun bir 
sistem rekonstrüksiyonunun yapılması gerektiğini50 biliyorduk. Sikke malzemesinin sistematik tasnifinin 
faydaları ortadadır: Bu şekilde münferit darphanelerdeki darp işlemi yeniden oluşturulmakta ve sikkeler 
böylece, ideal olan durumda, gerçekten darp edildikleri sırayla listelendirilmektedir. Sistem rekonstrüksiyonun 
da, yalnızca bir varsayım olduğu, yani varsayımlara dayandığı, tabii ki bilinmektedir. Numizmatiğin çeşitli 
alanlarında, - Avrupa Orta Çağ’ının bazı bölgeleri, ve genel olarak Yeni Çağ Avrupa sikke darplarından 
olduğu kadar, Roma, Bizans, İran ve Orta Asya’dan da söz edilmelidir. - Viyana ekolünün kuralları başarıyla 
uygulanmaktayken, Osmanlı sikke darbında bu işlem, henüz gerçekleşmemişti. Burada sunulan sistem 
rekonstrüksiyonu sadece üç sultanla sınırlı olsa bile, yine de, İslami, somut olarak Osmanlı numizmatiğinde 
başarıyla uygulanabileceğini – bu bir ön yargı değil, madeni paralarla meşgul olmanın verisidir.- ayrıca 
Osmanlı madeni para darbının 16. asrın sonunda ve 17. asrın başlarında ne kadar titiz şekilde düzenlenmiş 
ve biçimlendirilmiş olduğunu ispatlamaktadır. Ama aynı zamanda, burada incelenen zaman dilimi içinde 
darp edilen sikkelerin – somut olarak ilk planda III. Murad’dan I. Ahmed’e kadarki akçeler – sistematik 
düzenlemeleri, kronolojik bakımdan daha iyi anlaşılır olmaları nedeniyle, daha yüksek bir konum ve kaynak 
değerine, bu durumlarıyla, olay ve ekonomi tarihi ile ilgili alanlarda, sadece, az veya çok rastlantısal biçimde 
katologlaştırılsalardı olamıyacakları kadar fazla söylem gücüne sahip bulunmaları sağlanmaktadır. 

Burada sistem rekonstrüksiyonu konusunda daha önceki, özellikle Roma İmparatorluğu dönemi 
numizmatiği çalışmalarından daha mütevazi davrandığımızı eklemek gerekir. Örneğin, emisyon kavramından 
burada kaçındık. Bir emisyonu münferit olarak nasıl tarif edersek edelim – ki genel olarak geçerli bir belirleme 
mümkün olsaydı bile – en küçük ortak tarif, bir emisyonun bir darphane tarafından planlanmış, kronolojik 
olarak önceki ve sonraki darplardan soyutlanmış bir üretim kesiti olduğudur. Roma dünyasında, emisyonların 
rekonstrüksiyonunda temel koşullardan biri, münferit darphanelerin teşkilat düzenleri ile ilgili belli bir 
bilginin varlığıdır. Bu arada, alt birimler, adet olduğu üzere offizin (yani atölye) diye isimlendirilmektedir. 
Offizin’in bir kavram olarak yer aldığı bazı Roma madeni para darplarında, offizin sayıları MS III.den – MS 
VII. asra kadar düzenli olarak belirtilmektedir. offizin sözünün tam olarak neyi anlattığı güvenli şekilde 
cevaplandırılamamaktadır. Osmanlı topraklarında, mesela Kostantiniyye darphanesinde, sikkelerin birden 
fazla darp masasında eş zamanlı olarak darp edildiklerine kesin gözüyle bakılmalıdır. Ama darphanelerin 
iç strüktür ve organizasyon ayrıntılarının nasıl olduğu hakkında arşivler bize, güncel çalışmaların konumu 
içinde, kesin bir bilgi vermemektedir. Sikkeler de, bu konuda susmaktadır. Zira, aşağıda özetle anlatılacağı 

50   İmparatorluk dönemi numizmatiğine bir bakışla, sistem rekonstrüksiyonunun temel ilkeleri hakkında ayrıntılı bilgi Wolters 2005’te 
sunulmaktadır. 
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gibi ne önyüz ve ne de arkayüz işaretleri –ön ve arkayüzlerdeki tiplerden hiç söz etmeyelim– muhtemel bir  
offizin strüktürüne güvenilir bir bakış atmamıza izin vermemektedir. Bu sebeple, sistem rekonstrüksiyonu, 
başından itibaren bir dereceye kadar belirsiz kalmak zorundadır. Ama, çok daha önemli bir başka nokta, tip 
kombinasyonlarının incelenmesinin, üretim gruplarının bir sistem rekonstrüksiyonunda olması istenecek olan 
ideal durumdaki kadar şeffaf çizilmediklerini göstermesidir. Osmanlı darp sisteminin rekonstrüksiyonu ile 
ilgili “Heisenberg’in, kesin olmayan ilişkileri”nden söz etmek anlamlı bir karşılaştırma olarak, tamamen de 
uygunsuz bulunmayabilir. Tipolojik grupların içinden gelen büyükçe grupların, aynı işaretleri kullanmaları 
veya benzeri nedenlerle birbirleriyle bağlantılı algılanmaları ve pek çok olayda da, komşu gruplarla relatif 
kronolojik konumları olduğu tahmin edilse bile sınırlar akışkandır. Damga ekonomisi sebebiyle güncel darp 
planına göre artık kullanılamaz olan eski kalıpların kullanımına devam edilmesi bu durumun bir sebebi olabilir. 
Ama belki de, münferit darp gruplarının –yani emisyonların– sınırlarının günümüz numizmatının dilediği 
kadar belirgin olmamasından ileri geliyordu. Bu tür çeşitli grupların sayısal orantıları, Beçin buluntusundaki 
malzemenin, olası bütün rastlantıların ötesinde, büyüklük farkları, herhalde bu kesitlerin eş değerli olarak 
yan yana duran emisyonlar şeklinde görülmesini önleyecek kadar etkilidir. Tiplerin sıralamasını ve darbın iç 
dizinini numizmatik malzemeden çıkarmak mümkündür. Her bir paraya, organizasyon ve kronoloji açısından, 
sistem içinde değişmez bir yer vermek sözü edilen bulanıklık yüzünden mümkün değildir. Ancak, darp işlemi 
son ayrıntısına kadar izlenemese bile, sistem rekonstrüksiyonu, yine de 16. yy. sonu ve 17. yy. başındaki 
Osmanlı madeni para darbına çok önemli görüşler getirmektedir. Bu da, bu ölçüde bir doğrulukta kesinlikle 
yeni bir olgudur.

Sistem rekonstrüksiyonu, antik çağlarda olduğu gibi, ilk önce bizim önümüzdeki paralara dayanmak 
zorundadır. Özellikle paralar arası kurlar ve metrolojiyle ilgili önemli bilgilerr veren ve her durumda darp için 
belli kronolojik dayanak noktaları sağlayabilecek olan arşiv kaynakları mevcut olmakla birlikte, o çok önemli 
tipoloji sorusu hakkında bir bilgi içermemektedirler. Bu noktada, ancak paralar kendileri yardımcı olabilirler.

Tipoloji, darp işlemi rekonstrüksiyonunun esas anahtardır. Bir yandan, Osmanlı Devleti gibi iyi 
teşkilatlandırılmış bir devletin sürekli olarak, darp edilmiş paralara ihtiyaç duyacağı –askere yapılan 
ödemeler ve vergi sisteminin çalışırlığını sağlamak için– ve sikkelerin, benzer devletlerde olduğu gibi,  
sultanın hükümranlığı sırasında, az veya çok sürekli şekilde darp edildiklerini kabul etmeliyiz. Diğer yandan, 
dönemimizin Osmanlı paralarında, normal olarak gerçek darp yılı belirtilmemekte, sadece hükümdarın devletin 
başına geçtiği tarih gösterilmektedir. Gerçek üretim tarihinin bildirildiği az sayıdaki darplar, altın ve büyük 
gümüş sikkeler olup, Beçin buluntusunda yer almamaktadır. Yıl bilgisinin anlaşılabilir olduğu definemizdeki 
tüm şahî ve dirhemler, sadece cülûs tarihini taşımaktadırlar. Burada ele alınan zaman dilimindeki Osmanlının 
esas nominali akçeler üzerinde de sadece sultanın cülûs tarihi belirtilmiştir. Şimdi ilk planda, sikkelerin dahili 
kronolojik düzenlemelerini yapabilmek için, elimizde bulunan en önemli yardımcı malzeme, tipoloji analizidir.

İslam numizmatiğinde, bir tipoloji çalışması, örneğin antik numizmatik çalışmalarından farklı talepler 
içermektedir. Orada –tabii ki en belirgin şekilde Roma İmparatorluğunda– çevre yazılarıyla birlikte, 
sınıflandırma için çok sayıda dayanak noktası veren bir çok resimli anlatım bulunmaktadır. 

İslam numizmatiğinde ve de Osmanlının değerli maden darplarında, bir antik sikkeyi oluşturan iki elemandan 
–resim ve yazı– birincisi genellikle hiç yoktur. Münferit tipler arasındaki farklar ancak, lejandların sözlerine 
ve düzenleme biçimlerine bakılarak saptanabilmektedir. Akçelerin pek çoğunda her bir sultan için formül 
tamamen tek tiptir. İşte bu durumda ancak yazıların tertibi ve sıralamasının dikkatle incelenmesi yardımcı olur.

Tiplerin sıralanması ve sayılması konusunda, bütün tiplere numara sırasına göre sürüp giden numaralar 
vermek yerine, esas tipler ve bunların alt varyasyonları arasında ayırım yapılması sisteminde karar kıldık. İlk 
bakışta “IIa1” şeklindeki tip kodlaması, “17” den daha zahmetli görünse de, darbın gerçek verilerine daha uygun 
düşmektedir. Tip numaralarını hem ön yüz hem de arkayüzler için, ilk sayının temel tipi belirteceği şekilde 
uyguladık. Önyüz için bu, Latin yazımına uygun bir sayı iken, arka yüz Arapça bir sayı taşımaktadır. Peki, 
temel tip sözüyle ne demek istenmektedir? Hemen bir tariflemeye başlamak yerine önce, Beçin buluntusundaki 
III. Mehmed’e ait ön yüz tiplerini somut şekilde gözden geçirelim.
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Tab. II.1: III. Mehmed’in Temel Tipleri 

 
Temel Tip I

 
Temel Tip II Temel Tip III

Tab. II.1’de, her üç tip üzerindeki yazılar eştir, yani سلطان محمد بن مراد خان. İlk şekilde sözler birkaç satır 
içinde düzenlenmiştir. Bunlara satır tipleri diyoruz. İkinci şekilde, sultanın adı محمد merkezde yer alırken, geri 
kalan yazı daire biçiminde dolaşmaktadır. Bunun için kullandığımız isim daire tipidir, üçüncü varyasyonda 
lejand tuğra formundadır. 

Burada birbirinden belirgin şekilde ayrılan üç tasarım varyasyonu göze çarpmaktadır. Bu üç varyasyonun 
ayrıştırılmasına kesin gözüyle bakılabilir. Ancak, rekonstrüksiyon sistemi konteksti içindeki yorum elbette ki 
başka bir düzeydedir. Burada ilk önce söz konusu olan, kullanıcı için kolay anlaşılır hitap kriterleri hiyerarşisinin 
çalışılabilmesi için malzemeye uygun kriterleri ortaya çıkarmaktır. I. II. ve III. Temel tip sıralamasını pek tabii ki 
biz yaptık. Hükümranlığında daire tipine en çok rastlanan III. Mehmed olayında, ayrıntılı bir numizmatik analiz, 
darphanelerin çoğunluğunda satır tiplerinden sonraya tarihlendiklerini göstermektedir. Fakat bu, neredeyse 
rastlantısaldır. Zira, temel tip ayrımındaki bütünlüğü korumak için, aynı düzen şemasını, relatif kronolojik 
numizmatik yorumlar çerçevesinde ayrıntılı şekilde konuşulacağından her üç sultan için de kullandık.

Şimdi bir adım ileri gidelim. Yukarıda ilk temel sınıflandırmayı olası kılan temel tipleri tanıttık. Ancak, üç 
temel tip içinde, daha ileri bir çözümü mümkün kılan, çok sayıda tasarım varyasyonu vardır. III. Mehmed’de 
kalalım. 

Tab. II.2: III. Mehmed Örneğindeki Tip Varyasyonları 

Tip IIa1 Tip IIb1

İki tip arasındaki fark بن. kelimesinin formundadır. IIb1 de bilinen biçimde, بن, IIa1 de ise , ileride bin2 
olarak adlandırdığımız kaligrafik bir varyasyondur.Burada da sadece optik olarak problemsiz ayırım yapmak 
mümkündür. Her iki alt tipin farklı üretim gruplarına mı dahil oldukları, yoksa eş zamanlı mı darp edildikleri, 
yine bir yorum konusudur. III. Mehmed’deki bu tiplerle ilgili tartışmanın önünü almak için, gerek metroloji, 
gerekse işaretlerin dağılımının –aşağıda buna değinilecek– önyüz tip IIa1 ve IIb1’in değişik zaman diliminlerine  
ait olduklarının doğrulandığı söylenebilir. Böyle olduğu saptandığına göre, burada Osmanlı darphane yönetimi 
tarafından planlanmış olan ve değişik üretim gruplarını belirgin kılmayı hedefleyen farklılıkların söz konusu 
olduğundan yola çıkabiliriz. 

Çeşitli alt tiplerin sınıflandırılmaları, bu konuda da mümkün olduğu kadar açık bir strüktür tanımlamasını 
yapmaya uğraştığımız için, belli bir problem yaratmaktadır. IIa1 ve IIb1 varyasyonları bir yanda, Tab. II.3’te 
gösterilen IIb’ye alt tipler, IIb1, ve IIb2 ve öte, yanda, yalnızca tanımlanabilirlik konusunda, prensip olarak  
aynı düzeyde yer almaktadırlar. Burada hangi kriterlerin, - بن sözünün yazılımı veya kenar lejandının 4h’den 
mı yoksa 10h’den mı başladığı - varyasyonların sıralamasında daha yüksek bir konum değerine sahip olmayı 
hak ettiği meselesinde bir karar vermek gerekliydi. Düzenleme, burada da sistemdeki sıralamaya uymaktadır. 
Ama alt varyasyonlar genellikle sadece tipolojik oluşumun giderek artan karmaşasını yansıtmaktadır. Pek çok 
olayda güvenli bir iç kronolojik sıralaması mümkün olmadığı için, tipolojinin tamamını kronolojik esaslara 
göre organize etmekten vazgeçtik. 
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Tab. II.3: III. Mehmed Örneğinde Tip Varyasyonları 

Tip IIb1 Tip IIb2

Tip oluşumunda etkili lejandlarına daha ufak semboller eklenmiş olan sikkeler, özel bir sorun 
oluşturmaktadır. Biz bu durumu prensip olarak, ek işaret şeklinde telaffuz ettik ve tipolojiye katılmalarını 
gerektirecek kadar önemli oldukları durumlar dışında, ayrı olarak ele aldık; bazı münferit olaylarda, sınırlar 
akışkan olabilir ancak, tiplerin çoğunda kendine özgü sembollerle işaretlenmiş olan özel tiplerle, ek işaret 
taşıyan normal tipler arasındaki farkın tespitinin anlaşılabilir olduğunu umuyoruz. Bir yandan tasarım, sembol 
veya lejand farklılıkları ile darp kitlesinden ayrı duran, öte yandan da normal darpları tamamlayan ve darphane 
yönetimince özel işaretlerle donatılmış spesifik ürünler olarak adlandırılabilecek kadar nadir olan –hem Beçin 
buluntusunda, hem de dışında– tiplere özel tipler diyoruz. 

Tab. II.4: III. Mehmed Örneğinde Tip Varyasyonları 

Ia1(α) Ia1(β)

Dikkatle bakıldığında yukardaki Tab. II.4’te görülebileceği gibi, sikke tipolojisinde çok küçük fark verilerine 
de rastlanır. Ia1 (α) ve Ia1 (β) arasındaki tek fark خان daki ا harfinin, مراد daki ا ile aynı satırda olup olmadığıdır. 
Bu farklar anlaşılabilir olduğu için, doğaldır ki, kayda almaktan vazgeçmedik. Sistem rekonstrüksiyonu için 
taşıdıkları önem, her zaman planlı oldukları düşüncesinden yola çıkılamayacağından, olaydan olaya açıklığa 
kavuşturulmalıdır. Pek tabii ki bu, akçelerin burada ele alınan zaman dilimi içindeki analizleri, en küçük 
ayrıntılara kadar uzanan merkezi tipolojik yönlendiriminin ne denli güçlü olduğunu genellikle gösterdiğinden, 
sikke kesenlerin yaratıcı özgürlüklerinden, çok da sık söz edilmemesi anlamına gelir. Burada ele alınan zaman 
dilimi içinde bahsi geçen akçelerin analizinden, genellikle III. Murad döneminde olduğu gibi, bazı durumlarda 
yukarıda III. Mehmed döneminde görüldüğü üzere, bu yazılım varyasyonlarının gerçekten de planlanmış 
olduğu saptanabilir.

Arkayüz tipolojisi için aynı kurallar geçerlidir. Önyüzler için iki fark anılmaya değer: Birincisi, 
varyasyonların sayısı belirgin şekilde daha azdır. Ama buna karşı temel tiplerin sayıları daha fazladır; ikincisi, 
Osmanlı İmparatorluğunun batı bölgelerinde Rumeli ve Anadolu’daki darphaneler akçe darbında çoğunlukla 
bir esas tip kullanmaktadırlar. Daha başka arkayüz tiplerinin kullanımı, geniş ölçüde, darphanelere özgüdür. 
Darphane yönetimleri darbın düzenlenmesi için, arkayüz ek işaretlerini saymazsak, hemen hemen istisnasız 
olarak, paraların önyüzünü kullanmaktaydılar. 

Artık, şimdiye kadar çok kere sözünü ettiğimiz ek işaretlere geliyoruz. Bunlar, hem ön hem arka yüzde 
bulunabilirler. Genel olarak onları, esas para resminin küçük, değişebilen ekleri olarak adlandırabiliriz. Bu 
nedenle yukarıda ele alınmış olanların dışında, onlardan tip kurucu olarak söz etmemekteyiz. Önyüzlerin 
birbirinden çok farklı tasarımları, önyüz ek işaretleri türünü de etkilemektedir. Çünkü, III. Mehmed’in 
hükümdarlığında, ek işaretlerinin, temel tip olan I veya II’den hangisi ile ilişkili olarak ortaya çıktıkları  
önemli bir farklılıkdı. Arkayüzde ek işaretler genellikle ضرب kelimesinin ب harfi içine yazılmıştır. Hangi 
varyasyonların hangi sıklıkla kullanıldıkları, ağırlıklı olarak darphanelere özgü olmak birlikte, yine Rumeli 
ve Anadolu’da bulunan darphaneler, ileri derece eş olan dağıtım örnekleri göstermektedirler. ب içine yazılmış 
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olan ek işaretlerin yanı sıra, darphane adlarına ekler de vardır. Burada olayların çoğunda vokalleştirme değil, 
sadece küçük ilaveler söz konusuydu. Bu fenomenden, burada darphane ek işaretleri diye söz etmekteyiz. 
Örneğin, çizgi gibi esas elemanlar sıklıkla aynı olsalar bile, prensipte darphanelere spesifik oldukları tabiidir. 
Novaberde veya Sidrekapsi gibi çok zengin madenlere sahip darphanelerin çok az sayıda darphane ek işareti 
varken, çok daha az sikke basan ve tip spektrumları belirgin ölçüde daha mütevazi olan küçük darphanelerin  
bazen düzinelerce değişik varyasyon göstermesi, varlıklarının ilk planda horror vacui’ye dayandığını söylemek 
ve birincil olarak, tekil ürün kesitlerinin işaretlenmesi için bir önlem, yani emisyon şeklinde algılanmaması, 
adları Arap harfleriyle arkayüzde en çok boş alan bırakan darphanelerin aynı zamanda en fazla darphane ek 
işaretlerini taşımakta olmaları nedeniyle akla yakındır. Ancak bu yorum yalnızca darphane ek işaretleri için 
geçerlidir. Ön ve arka yüz ek işaretlerinin yorumunu aşağıdaki özette yapmaya çalışacağız (IV.5.2). 

Burada görüşülmesi gereken bir başka genel nokta, Rumeli ve Anadolu’daki darphanelerin birbirlerine 
bağlı olmalarıdır. Metnin devamında her iki vilayetteki darphaneleri, bu birliktelik için çok sayıda argümanın 
tanıklığı sebebiyle, birlikte ele alacağız. İlk başta, Rumeli’deki darphanelerin hepsi, Anadolu’dakilerin çoğu 
tamamen aynı tipi kullanırlarken, başka vilayetlerin başka yerlerinde genellikle daha başka yerde belgelenmemiş 
olan tasarım varyasyonları darp edilmiştir. Stil de, Rumeli ve Anadolu’da aynı iken, diğer darphanelerinki 
kendilerine özgüdür. Stil derken, lejandların sanatsal tasarımlarını, darp formlarının özelliklerini, ama her 
durumda, tipoloji alanına girmeyen parametreleri kastediyoruz. Stil konusundaki değerlendirme biraz kişisel 
olabilir. Normal durumda malzemeyle yapılan uzun bir çalışmadan sonra kendini belli eder. Ancak, genellikle 
tipoloji ve stil bir arada ortaya çıkarlar ve tipolojik bakımından özgün darphaneler aynı zamanda özgün bir stil 
de gösterirler. Anadolu’da bulunan az sayıdaki darphane, stil açısından bu büyük gruba dahil değildir. Konuyla 
ilgili ilk isim Tokat’tır. Konya, Karaman vilayetine bağlı olmakla birlikte tipolojik ve stilistik bakımdan, burada 
sözü edilen her üç sultanın yönetiminde tamamen Rumeli ve Anadolu’daki gruplarla uyum sağlamaktadır. Aynı 
şey Bosna vilayetindeki Srebreniçe için de geçerlidir. Stil ve tipolojinin yanı sıra, ek işaretlerin kullanımını da 
aynıdır. Bize göre bu form benzerlikleri, sikke kalıplarının lokal damga yapımcılığı, daha önce söylendiği gibi, 
belirgin tipolojik, ama öncelikle stilislik sapmalar gösterdiğinden, Kostantiniyye’de hazırlanmış olmaları ve 
çeşitli darphanelere yollanmış bulunmalarıyla açıklanabilir. Arşivler de bu yöne işaret etmektedir. (I.5).

Bitirirken, Beçin buluntusunun dışındaki numuzmatik kıyaslama malzemesiyle ilgili bir görüşü ekleyelim. 
Beçin buluntusunda temsil edilmeyen darphaneler ve nominaller hakkında da genel bir bilgi vermeye gayret 
ettik. Bunu yaparken, elbette ki, noksansızlık mümkün değildi. Bir bakıma, kendilerine özgü para piyasaları 
olan fakat malzeme güçlükleri içinde bulundukları söylenebilecek Kuzey Afrika ve Yemen’i konu dışı bıraktık. 
Srećković 2002’nin akçeyi geniş kapsamlı olarak listeleyen vazgeçilemez çalışmalarını izledik. İlk başta Pere 
1968’i (daha iyi fotoğraflar ve tamamlayıcı bilgilerle Tekin 2005) sonra Artuk – Artuk 1974, Jem Sultan 
1977, bakır için Kabaklarlı 1998 ve nadir sikkeleri tanıtan çeşitli yazıları (özellikle TNBD’yi), malzeme ocağı 
gibi kullandık. Prensip olarak Artuk – Artuk 1974’teki bazı fotoğrafsız sikkeler dışında, elimizde işe yarar 
fotoğrafları bulunan sikkeleri dikkate aldık. 
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II.2.2 III. Murad (982 – 1003/ 1574 – 1595)

Aşağıda, Beçin buluntusu içinde yer alan III. Murad’a ait darpları, ulaşılabilir yazılı kıyaslama malzemesini 
konuya dahil ederek, mümkün olduğu kadar doğru bir işleme yönlendirebilmeyi umuyoruz. Pek doğaldır ki, 
asıl hedef sistem rekonstrüksiyonudur. Adı geçen sultanın söz konusu olduğu olayda buluntumuz, kullanılan 
para ve tiplerin sadece bir bölümünü içermektedir. İlk önce, ön ve arkayüz tipolojilerini ele alacak, ek işaretler 
ve nominalleri inceleyecek ve sonra da, belgelenmiş olan her darphanenin işine bir göz atmaya çalışacağız.

II.2.2.1 Temel Tipoloji 

Önyüz 

III. Murad’ın sikke darbının ayrıntılı incelenmesinin başına, sikke darbının iskeletini oluşturan ve 
anlaşılması, başarılı bir sistem rekonstrüksiyonu için mutlak koşul olan tipoloji çalışmalarını koyuyoruz. Tip 
sıralamasının uyduğu temel koşullara yukarıda (II.2.1) işaret etmiştik. Ayrıca burada, kısa ve somut biçimde 
III. Murad yönetimi altındaki tipolojiye uygulanarak tekrarlanacaklardır. 

Üç farklı temel tipten söz edilebilir: İlk ve uzak ara en büyük grup, lejandı, paralel birkaç metinde taşıyan   
satır tipi (Tip I) dir. İkincisi daire tipi (Tip II), üçüncüsü ve sonuncusu tuğra tipidir. (Tip III).

Yukarıda, “sistem rekonstrüksiyonu” deyimini kullandık. Eğer bu, düşündüğümüz gibi, III. Mehmed ve 
I. Ahmed olaylarında da, Beçin buluntusundaki malzeme yardımıyla gerçekleşse bile, III. Murad için durum 
farklı olacaktır. Bu padişahın tip spektrumu, Srećković tarafından takdim edilen varyasyonlar51 ile yapılan 
bir karşılaştırmanın ispatladığı gibi, elimizdeki definede ancak kısmen temsil edilmektedir. Burada listelenen 
tipler (Tab. II.5) yalnız III. Murad’ın hükümdarlık döneminin tipolojik spektrumunun, sadece Beçin buluntusu 
içinde temsil edilen bölümünü ortaya koymaktadır.

Tab. II.5: III. Murad’ın Ön Yüz Tipleri 

Tip Ia Tip 1b1 Tip Ib2

Tip Ic1(α) Tip Ic1(β) Tip Ic1(γ)

Tip Ic2(α) Tip Ic2(β)

51  Srećković 2005.
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Tip Ic3 Tip Id1 Tip Id2

Tip Ie1 Tip Ie2 Tip If

Tip Ig Tip Ih Tip Ii

Tip IIa Tip IIb

Tip III

Şimdi çeşitli tipleri ayrıntılı şekilde, özellikle de tip kodlandırma dili olarak kullandığımız kriterleri ve 
darphanelerin dağılım örneklerini göz önüne alarak inceleyelim.

Sultanın adı مراد kelimesini سلطان sözünün solunda ilk sırada taşıdığı için, tip Ia’yı başa aldık. Burada 
yalnızca iki lejand satırı ile meşgul olmamız da dikkat çekicidir. Bu tip sadece, Nahçıvan’dan gelen bir akçede 
saptanmıştır. (Kat. No. 3594).

Tip Ib’de sultanın adı مراد birinci ve ikinci satırlar arasında bölünmüştür. Ib1 varyasyonu da, yine yalnız 
Nahçivan’da ortaya çıkmakta iken, biraz belirsiz bir tip olan Ib2 Erzurum’dan gelmekte, ama orada da ancak 
bir tek sikke ile belgelenmektedir. (Kat. No. 3503).

Önyüz – tip Ic1’de durumlar tamamen farklıdır: III. Murad’a ait toplam 3898 adet madeni paranın 2561’i 
bu tipe girmekte ve Beçin definesinin tamamının %65’ini teşkil etmektedir. Akraba olan Ic2 varyasyonunun 
325 belgesiyle, III. Murad’ın daha ele geçmemiş olan darplarının, oldukça büyük bir kısmını oluşturduğu, 
sonuç olarak, her iki önyüz tipinin birlikte, Beçin buluntusu içinde belirgin şekilde çoğunlukta bulunduklarını, 
küçük bir ön bilgi olarak ifşa ediyoruz. Ama şimdi tip Ic1’e dönelim. İlk satırda سلطان başlığını, ikincide مراد ve 
 başlığını taşımaktadır. Burada, üç alt tip gözlemlenebilir: Ic1 (α) خان dördüncüde سليم ,kelimelerini, üçüncüde بن
varyasyonunda مراد ın ا harfi مراد ın د harfini keserken Ic1 (β) de bu yoktur. Ic1 (γ) de von خا نkelimesinin ا harfi 
  yi kesmektedir. Minimal denilebilecek bu farklılıklar nasıl yorumlanmalıdır? Tekil alt tiplerdeki bu oluşumun د
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darphanelere göre çözümüne bakalım. (Tab. II.6): Gerek darphane ve gerekse kesin önyüz tipi konularında 
tanımlanamayan sikkeler dikkate alınmayacaktır. Ic1 (α), (β) ve (γ) varyasyonlarını yüzde değerlerinin yanı 
sıra, darphane başına düşen toplam sayıyı da vermekteyiz: 

Tab. II.6: Önyüz Tip Ic1 Alt Tiplerinin Darphanelere Göre Oranları (% ve Adet Olarak)

Darphaneler Ic1 (α) Ic1 (β) Ic1 (γ) Adet (Toplam)
Amasya % 95 % 5 20
Amid % 26 % 7 % 67 181
Belgrad % 100 9
Bursa % 100 27
Canca % 38 % 62 282
Edirne % 89 % 11 27
Erzurum % 100 1
Filibe % 96 % 4 28
Halep % 100 3
İnegöl % 93 % 7 28
Kastamonu % 100 14
Koçayna % 50 % 50 8
Konya % 20 % 80 5
Kostantiniyye % 89 % 11 782
Kretova % 100 10
Novaberde % 84 % 16 92
Ohri % 50 % 50 2
Selanik % 93 % 7 28
Serez % 100 2
Sidrekapsi % 94 % 6 126
Sivas % 42 % 58 19
Sofya % 100 1
Srebreniçe % 90 % 10 10
Tire % 88 % 12 25
Üsküp % 94 % 6 54
Rumeli / Anadolu % 93 % 7 323

Şimdi meseleyi çok daha berrak görebiliyoruz. Önce, önyüz tipi Ic1 (γ) nin sadece Amid’de ortaya çıktığı 
ve orada da, Ic1 (α) ve (β) nin toplamından daha fazla bulunduğu göze batmaktadır. Belli ki, burada söz konusu 
olan mahalline özel yerel bir tiptir. Ic1 (α) ile Ic1 (β) nin genelde kullanılan varyasyonlarının, ikincisinin 
ağırlıkta bulunduğu Canca’daki dağılım örnekleri dikkat çekmektedir. III. Mehmed ve I. Ahmed yönetiminde 
de açıkça belli olduğu gibi Canca, Rumeli ve Anadolu’nun tip ve stil birliğine dahil değildir. Bu da, tamamen 
aykırı düşen istatistik tablosundan açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca, Canca’daki tip spektrumu, Tab. II.6’nın 
ifade ettiğinden çok daha geniştir. Aynı durum daha az örneği olan Sivas için de geçerlidir.

Rumeli ve Anadolu’daki darphanelere dönelim. Münferit veya çok az parça ile belgelenen darphanelerin, 
bir veri gücü olmadığı kendiliğinden anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, yüz adet sikkeden daha azıyla temsil 
edilen darphaneleri bir kenara bırakalım. Takriben 20 - 30 akçe ile temsil edilen ve sayıları yine de 7’ye 
ulaşan yerlerde, tek bir sikke %3’ten fazla bir ağırlığa sahiptir. Bu nedenle de, istatistik ifade gücü güvenilmez 
olmaktadır. Malzeme açısından belirgin şekilde daha güçlü olan ve konuya bir dereceye kadar uyan tek darphane 
yeri Kostantiniyye’dir. Daha sonra Rumeli ve Anadolu’dan gelen, tam olarak adlandırılamayan örnekler grubu  
ile Sidrekapsi ve Novaberde bulunmaktadır. Kostantiniyye’de Ic1 (α) nın Ic1 (β) ya oranı 8:1 dir. Aidiyetleri 
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tam olarak belirlenemeyen sikkelerde takr. 13:1 Sidrekapsi’de 16:1 buna karşılık Novaberde’de 5:1 dir. Yani, 
değerler oldukça önemli farklılıklar göstermektedir. Çok daha fazla örneği olan III. Mehmed sikkelerinde de 
bu gözlem ortaya çıkmaktadır: Onun yönetimi altında da, darphaneden darphaneye değişik boyutlarda çeşitli 
tip varyasyonlar belgelenmiştir. Bize göre, III. Murad’ın en güçlü darp yerlerinde genellikle gözlemlenen 
eğilim, - malzeme yönünden daha zayıf bir çok darphanede görüldüğü gibi, önyüz Ic1 (α) %90±5 ölçeğinde  
baskın olması - tip Ic1 (β) nin, Ic1 (α) için amaçlanan bir varyasyon olduğunu ve sikke kesicilerinin özgür  
yaratıcılıklarına bağlanamayacağını açıkça ortaya koymaktadır. I. Ahmed yönetimi sırasında da mukayese 
açık, çok küçük ama planlanmış oldukları şüphe götürmeyen çeşitli tip varyasyonları arasındaki farklılıkları 
tanıyacağız. Ic1 (α) ve (β) varyasyonlarının birbirleriyle kronolojik ilişkilerinin nasıl olduğu, ancak III. 
Murad’ın tip kronolojisinin ana hatları ele alındıktan sonra açıklığa kavuşturulabilir. Bu da, daha aşağıda, 
Beçin’deki tiplerin tanıtılmasından sonra gerçekleşecektir.

Böylece Ic1’den مراد ın ا harfi م - ر bağlantısı içine yazılmış olmasıyla, Ic1’den ayrılmış olan, tip Ic2’ye 
gelmiş bulunuyoruz. a ve β, alt tipleri Ic1’dekinin aynıdır. Ama tabii ki, darphane dağılımı tamamen başkadır. 
Önyüz tip Ic1’e sahip sikkelerin %75’i Rumeli ve Anadolu’daki darp bölgelerinden gelirken, bu grup, tip Ic2’de 
325 adedin sadece 9’u ile yani %3’ü ile temsil edilmektedir. Saptanabilenler; Edirne (1adet), Kostantiniyye (2 
adet) ve Srebreniçe (1 adet) dir. Buna karşılık tip Ic2’ye Doğu’daki darphanelerde sık rastlanmaktadır. Amid’de 
29 adet ile Ic2 (α), 1 adet belgesi olan Ic2 (β) karşısında baskın durumdadır. Canca’da durum tersinedir. Ic2 
(β) için oran 5:103’tür. Erzurum’da sadece tip Ic2 (α) mevcutken, Gence’de sadece Ic2 (β) bulunmaktadır. 
Halep’te son anılan tipe örnek 6 sikke, önyüz Ic2 (α) tipinin 67 örneğine karşılık vermektedir. 

Ic2’den hafifçe ayrılan tip Ic3 sadece 1 akçede mevcuttur. (Kat. No. 3996). Darphanesinin yeri 
saptanamamakla birlikte, Anadolu veya Rumeli’de olmadığı kesindir. 

Tip Ie’de سلطان unvanı iki kere yazılmıştır. Yani yazılımın سلطان مراد بن سلطان سليم خان olmuş olabileceği 
tahmin edilebilir. Düzenleme ile birbirlerinden biraz ayrılan Ie1 ve Ie2 önyüzleri, yalnız Dımaşk dolayısıyla 
Amid’den gelen münferit sikkelerla belgelenmektedir. Bu yüzden lejandların güvenilir rekonstrüksiyonları 
yapılamamaktadır. 

Tip If, –görüldüğü kadarıyla– Mısır’dan gelen bütün medinîlerin üzerinde bulunmakta ve İran 
hükümdarlarının unvanı olan “şah” ile standart lejandları genişletmektedir. 

Son satırında bilinen formüllere ek olarak خلد ملكه formunu taşıyan önyüz Ig, Amid’de, arkayüz temel tip  
6’ya uygun akçelerde bulunmaktadır. 

Sondan bir önceki satır tipi, Nahçıvan’dan gelen 2 dirhemdeki Ih ile daha iyi anlaşılabilir. Burada yazı 
herhalde şöyledir: السلطان بن السلطان ابو المظفر مراد بن سليم خان Ii tipinde sadece darphane değil lejandların yazılımı 
da belirsizdir.

Satır tipleri hakkındaki bilgiler bu kadar; öteki iki temel tip Beçin’de zayıf temsil edilmektedir. Daire 
tipinin iki varyasyonuna Beçin’de rastlamak mümkün. IIa’nın merkezinde bir altı kollu yıldızın içinde bir 
noktalı rozet bulunmaktadır. Çevreyi dönen lejand II. Murad’a atfı kesinleştirmekle birlikte diğer yönlerden 
belirsizdir. Önyüz tip IIb noktalı rozet yerine altı kollu bir yıldıza sahiptir. Bu varyasyon, Canca’da bir dirhem, 
diğeri aynı darphanenin şahi olarak adlandırabilecek bir gümüş darbı üzerinde bulunmaktadır. 

Tuğra tip III Halep’ten gelen 2 akçe, Amid’den gelen 3 dirhem ve darphanesi saptanamayan 1 dirhem ile 
belgelenmiştir. 

Beçin buluntusundaki önyüz tiplerinin listesini sunduk. Ancak, bununla III. Murad yönetimindeki darp 
sistemini anlamak konusunda henüz pek bir yol alamadık. Sistem rekonstrüksiyonu, olumsuz malzeme durumu  
sebebiyle, III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerindekine eş ölçekte başarılamasa bile, yine de, önyüz tiplerinin 
gelişmelerini kaba hatlarıyla irdelemeye çalışalım. Bunun için, bir yandan Srećković’in sunduğu paralel 
malzeme ama öte yandan, akçe ağırlığının 1588’de hemen hemen yarıya düşürüldüğü52 somut olarak, 0,68 
gram zorunlu ağırlıktan 0,38 grama indirildiği gözden ırak tutulamaz. Şimdiye kadar sürdürülen araştırmalar, 
genellikle bir “debasement” yani tağşişden söz etmektedir. Ancak bu söylem, ayarın değil, ağırlığın düşürülmesi 
söz konusu olduğundan numizmatik açıdan hatalıdır. Bu ağırlık indiriminin tarihlenmesi başlı başına bir 
araştırma sorunu oluşturmaktadır. Bölüm I.5’teki yazıda, bulunan arşiv belgelerine dayanılarak, düşük vezinli 
darp tarihinin başlangıcı 1588 olarak kabul edilirken şimdiye kadar, 1584 – 1586 yılları savunulmuştur.

52  Pamuk 2000, s. 135, dipnot 11; buna karşı Bölüm I.5’teki açıklamalarla krş.
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Özellikle metroloji soruları konusunda Srećković’in sunduğu örnek miktarı, bu yazar her tipten yalnızca 10 
adet temsil parçasını gösterdiği için, oldukça azdır. Çeşitli darphanelerden gelen münferit tipler için belgeler 
bir arada incelenir ve bu sikkelerin 0,50 gramdan ağır olanların eski standartlara, 0,40 gramın altındakilerin ise 
yeni, hafif standartlara uyduklarını yönlendirici olarak alırsak, yine de oldukça güvenli sonuçlar elde edebiliriz. 

Beçin buluntusundaki malzemeyi dikkate almaz, sadece, Srećković ve Jem Sultan’daki örnekleri incelersek, 
3 adet önyüz tipi görebiliriz: Sadece ağır olanlarda görülenler, sadece hafif darplarda rastlananlar ve bir de, 
her iki standardı taşıyan tipler. Tab. II.7’de Srećković’in tip sıralamasını koruduk. Bizim sayılarımızı içeren 
alfabetik listeyi (V.5.8) de bulabilirsiniz. Burada sadece Rumeli ve Anadolu darplı tipleri dikkate aldık. 

Tab. II.7: Srećković 2005’e Göre Akçelerin Adet Ağırlıkları 53545556

Tip Ağırlıklar Darphaneler
A 0,51 g.  0,36 g.  0,65 g.  0,39 g.  0,36 g.  0,62 g.  0,38 g.  

0,37 g.  0,43 g.  0,34 g.  0,38 g.  0,37 g.  0,73 g.  0,52 g.  
0,39 g.  0,67 g.  0,73 g.  0,65 g.  0,67 g.  0,32 g.  0,35 g.  
0,69 g.  0,74 g.  0,67 g.  0,35 g.  0,61 g.  0,41 g.  0,60 g.  
0,30 g.  0,39 g.  0,23 g.  0,67 g.  0,38 g.  0,40 g.  0,38 g.  
0,29 g.  0,36 g.  0,66 g.  0,44 g.  0,36 g.  0,39 g.  0,38 g.  
0,38 g.  0,39 g.  0,63 g.  0,68 g.  0,36 g.  0,35 g.  0,64 g.  
0,32 g. 

Amasya, Belgrad, Edirne, Filibe, İnegöl, Konya, 
Kostantiniyye, Kretova, Koçayna, Manisa, Novaberde, Ohri, 
Sakız, Selanik, Sidrekapsi, Serez, Sofya, Srebreniçe, Tire, 
Üsküp

A*b53 0,33 g.  0,35 g.  0,36 g.  0,37 g. Bursa
A1 0,54 g.  0,75 g. Novaberde, Sidrekapsi
A2 0,45 g. Novaberde

A2*a54 0,46 g. Edirne
B 0,49 g. Üsküp
B1*a 0,61 g. Koçayna
B*a 0,63 g. Edirne
F 0,68 g. Belgrad
H 0,65 g.  0,65 g.  0,39 g.  0,72 g.  0,50 g.  0,62 g.  0,69 g.  

0,69 g.  0,31 g.  0,65 g.
Edirne, Kretova, Novaberde, Sidrekapsi, Serez, Srebreniçe

I 0,67 g.,  0,53 g. Kostantiniyye, Üsküp
I*a 0,63 g. Sidrekapsi
I*b 0,36 g.  0,58 g. Kretova, Serez
I*c 0,68 g. Edirne
J 0,79 g.  0,66 g.  0,63 g.  0,62 g.  0,69 g.  0,63 g.  0,40 g.  

0,31 g.  0,35 g.  0,64 g.  0,42 g.  0,67 g.  0,61 g.
Amasya, Edirne, İnegöl, Kostantiniyye, Novaberde, 
Sidrekapsi

K 0,65 g.  0,72 g.  0,67 g.  0,57 g.  0,52 g. Kostantiniyye, Koçayna, Novaberde, Sidrekapsi, Üsküp
K*a 0,66 g. Koçayna
K*b 0,70 g.  0,68 g. Koçayna, Novaberde
K1 0,64 g. Edirne
L 0,71 g.  0,53 g. Srebreniçe, Üsküp

M55 0,25 g. Belgrad 
O 0,79 g.  0,53 g.  0,66 g.  0,71 g. Amasya, Bursa56, Kostantiniyye, Srebreniçe
P 0,67 g. Edirne

53  =A2a
54   =A2a
55  Srećković 2005, s. 89, No. 4 Tab. 29, Res. 3’teki belge bize pek güvenli gelmemektedir.
56  Srećković 2005, s. 91, No. 5, Tab. 30, Res. 4 (orada, sehven önyüz tip M şeklinde verilmiştir).
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En sık rastlanan tasnif edilmeleri en kolay olan sikkelerle başlayalım: 
Tip Ic1 (a) ve tip A, hem Srećković ile hem Jem Sultan’da, hem de Beçin buluntusunda açık ara en sık 

rastlanan tiptir. Söylendiği gibi, Beçin’de ağır sikkeler noksanken, Srećković’te 0,45 gram altındaki hafif 
sikkeler için orantı takr. 2:t’dir. Ağır olan daha eskilerde ise, o kadar sık rastlanmaktadır ki, 1588’de gerçekleşen 
metrolojik değişimden önce de çok büyük sayıda darp edildiklerine hiç şüphe yoktur. Ne olursa olsun, adet 
ağırlıklarının yarılanmasına, bir tip değişiminin eşlik etmiş olmaması, son derece garip ve kullanıcıya hoş 
gelmeyen bir durumdur. 

Srećković’in A1 varyasyonu –bizim Ic2 tip grubumuz– Tab. II.7’ye bakınca, sanki sadece bu varyasyon ağır  
akçe standardı alanındaymış gibi algılanmaktadır. Ama, Beçin buluntusunda hepsi de hafif akçe standartlarında 
olan ve bu nedenle 1588’den sonraya tarihlenen bir düzineden fazla belge bulunmaktadır. 

Bizim tip Id’miz herhalde (Srećković’te önyüz A2 ve A2a) en geç olanıdır. Birincil olarak, bütün belgeler, 
hafif standart alanındaki ağırlıklara işaret etmekte, ikincil olarak da, Beçin buluntusunda 20 tanesi temsil 
edilirken, Srećković sadece iki darphanenin örneklerini tanımaktadır. بن kelimesinin  (bin2) şeklinde 
yazılımına III. Mehmed’in hükümdarlığının başında da çok sık rastlanmaktadır. Bu da burada önerilen listeleme 
lehinde bir başka argümandır. Önyüz tip Id’nin, III. Murad’ın 20. padişahlık yılı kutlaması için kullanıma 
sunulmuş olduğu akla yakındır. Buna göre, bu paranın darbı ancak hükümdarın ölümüne kadar devam ederdi 
ki, bu da, adı geçen örneklerin az bulunur olmasını açıklardı. 

Böylece, Beçin buluntusundaki, Rumeli ve Anadolu çıkışlı önyüz tiplerini gözden geçirmiş olduk. Geriye, 
Srećković tarafından listelenen ama bizim definemizde yer almayan varyasyonlar kalıyor. 

İlk başta, akçe darbındaki daire tipinin, Srećković’e göre önyüz J tipini ele alalım. Srećković, bu tipi, 
veliaht olan Şehzade III. Mehmed’in 991’deki sünneti ile ilişkilendirmektedir.57 Bu grup, Kostantiniyye’den 
gelen hemen bütün örnekler, hafif vezne sahip görünürken, diğer darphanelerden, –örneğin Amasya, Canca, 
Edirne, İnegöl, Novaberde ve Sidrekapsi– gelenlerin hemen her zaman ağır vezinde olmaları nedeniyle, dikkat 
çekicidir. Görüldüğü gibi, şimdiye kadar malzeme bakımından en güçlü darphaneler belgelendirilmiştir. 
Bunlara, Rumeli, Anadolu ve stil ve tip birliği dışında kalan, ama kısmen bu grubu izleyen Canca da dahildir. 
Srećković’in verdiği somut tarih –11 Haziran 1582– olası değildir. Zira bu tarihte henüz ağır akçe veznine göre 
darp yapılıyordu (I.5). Bu durumda diğer darphanelerde eski ağır akçe esasları geçerliyken, Kostantiniyye’de, 
yeni bir veznin uygulamaya sokulduğunu kabul etmek gerekecektir. Eğer bu yine de böyle düşünülebilirse, 
hafif standardın kabulünün bir kere 1588’e tarihlenmiş olması (I.5) ve bu şekilde sünnet düğünüyle metrolojik 
değişim arasında en az 5 yıllık boşluk kalması gibi çözülmesi mümkün olmayan bir sorun varlığını sürdürecektir. 
Slobodan Srećković bize, yorumunun, bu tipin yalnızca gelecekteki III. Mehmed’in sünnet düğünü vesilesiyle 
yapılan tören darbına ait olduğunu, arşiv kaynaklarında herhangi bir teyit bulmaksızın, yaptığını bildirmektedir.58 

“Sünnet Tipi” adlandırması, bu adı, bundan sonra da kolaylık sağlaması sebebiyle sürdürmemize rağmen bize, 
bu yüzden objektif ve tarihi bakımından tutarlı görünmemektedir. 

Şimdi geriye, sadece ağırlıkları, daha çok ağır standardı işaret eden, daha çok örneklenen, üç önyüz tipi 
kalıyor. Önyüz K tipi, III. Murad’ın hükümdarlık döneminin hemen başına aitmiş gibi görünmektedir. II. 
Selim’in Ardanuç’tan gelen59 iki sikkesi üzerinde, karşılaştırılabilecek bir dizayn bulunmaktadır. Ardanuç, 
her ne kadar da, II. Selim döneminde önemli bir darphane idi ise de, Rumeli ve Anadolu tipolojisinin bu 
taşra darphanesinin etkisinde kalmış olması oldukça gariptir. Söz konusu tipin, II. Selim için yaratıldığı ama 
–sultanın beklenmeyen ölümü veya başka nedenlerden dolayı– artık ülke genelinde darp edilmediği ve sonra, 
III. Murad’ın cülûsunda, yeni duruma uygulanmış şekliyle, Rumeli ve Anadolu’da kullanıldığı düşüncesi akla 
yakın gelmektedir. 

O, çok ilginç bir önyüz tipidir. سلطان شاه مراد بن سليم شاه, lejandını taşımakta, yani خان başlığından, İran 
şahının unvanı olan شاه lehine feragat etmektedir. Bize göre bu tip Osmanlı’nın Safeviler karşısındaki zaferi, 
özellikle 1578’deki Çıldır muharebesi ile doğrudan bağlantılıdır. Aşırı büyük olmayan malzeme, darbın pek 
uzun sürmediğini anlatmaktadır. 

57  Srećković 2005, s. 79, 83 vd.
58  15.9.2008 tarihli e-posta.
59  Srećković 2005, s. 22, no. 8 Tab. 2 Res. 5a ve 5b.
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Artık, sadece oldukça güçlü temsil edilen önyüz H tipi eksiktir. Görüşümüze göre, A/Ic1 (α) önyüz tipinden 
önceye tarihlenmelidir. III. Murad’ın erken saltanat yıllarındaki normal darplarının esas tipidir. En geç tören 
önyüzü J nin araya girmesiyle (‘Sünnet Tipi’) ve önyüz A tipi henüz daha ağır akçe ile de güçlü şekilde temsil 
edildiği için, darbına son verilmiş olmalıdır. Önyüz O tipinin 1578 veya 1579’da kullanılmakta olması ön 
koşuluyla, bizim önyüz Ic1 (α) mızı, O’ nun kısa zaman diliminin arkasına koymamız daha gerçekçi olacaktır. 
Böylece, Srećković tip H, önyüz K’yı izleyerek III. Murad’ın saltanatının ilk yıllarına ait olabilir.

III. Murad zamanındaki önyüz tiplerinin kullanımı bütünüyle, babası II. Selim’in akçe darplarına çok 
benzemektedir: Her iki padişahın döneminde darplarda baskın olan bir tip vardır. –Burada önyüz Ic1 (α), 
Srećković’e göre orada A’dır.– Çeşitli özel tipler buna katılsalar da, bu varyasyon sayıca belirgin biçimde 
üstündür. II. Selim’in sadece 8 yıl, oğlunun ise 21 yıl tahtda kaldıklarını da pek tabii ki hesaba katmak gerekir. 
Padişahlığı yine yalnız 8 yıl süren III. Mehmed zamanında, tamamen başka durumlarla karşılaşacağız. 

Arkayüz

III. Murad’ın arkayüz tipolojisi iki halefine kıyasla, daha komplekstir. Ancak bu konuyu ve III. Murad’ın 
akçeleri incelenirken ortaya çıkan karar verdirici sorunları konuşmaya başlamadan, Beçin buluntusunda temsil 
edilen bütün arkayüz tiplerini tanıtalım (Tab. II.8):

 
Tab. II.8: III. Murad’ın Arkayüz Tipleri

Tip 1a Tip 1b Tip 1c Tip 1d

Tip 1e Tip 1f Tip 1g

Tip 2

Tip 3a Tip 3b

Drphn. Drphn.
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Tip 4a Tip 4b Tip 4c

Tip 4d Tip 4e Tip 4f

Tip 4g Tip 4h Tip 4i

Tip 4j Tip 4k

Tip 5a1 Tip 5a2 Tip 5b

Tip 5c1 Tip 5c2 Tip 5c3

Tip 5c4 Tip 5c5 Tip 5c6

Drphn.

Drphn.
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Tip 5c7 Tip 5c8 Tip 5c9

Tip 5c10 Tip 5d

Tip 6a1 Tip 6a2 Tip 6b1

Tip 6b2 Tip 6c Tip 6d

Tip 6e

Tip 7a Tip 7b1 Tip 7b2 Tip 7c

Tip 8
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Tip 9

Tip 10

Tip 11

Dört lejand satırından oluşan arkayüz tip 1a, 750 örnekle en sık rastlanandır. Rumeli ve Anadolu’daki 
bütün darphanelerin yanı sıra, Canca, Erzurum ve Sivas’ta da kullanılmaktadır. Bir saadet düğümü ile 
genişletilmiş olan 1b varyasyonu sadece, Halep’ten gelen bir akçe üzerinde mevcuttur (Kat. No. 3599). Tip 
1c’de عز kelimesinin ز harfi نصره kelimesinin ن harfine geçmektedir. Bu varyasyona Canca ve Erzurum’da 
rastlanmaktadır. Buna karşılık 1d’de, ز harfi نصره kelimesinin altında bitmektedir. Bu arkayüze, arkayüz 
tip 1c kullanılan darphanelerin yanında, Amid ve Halep’te de rastlanır. Ama çoğunlukla sadece Canca’da 
bulunmaktadır. Halep’te, 1d’nin sapkını olan 1e vardır. Ek bir saadet düğümü taşımakta, ancak ilk satırının 
yazılımı ile 1b’den biraz ayrılmaktadır (Kat. No. 3670). Tip 1f, 1a’dan ضرب kelimesinin ب harfinin yılan 
formunda yazılmış olmasıyla ayrılır. Bu varyasyon da Canca’da 4 akçe ile örneklenmiştir. Bunun yanı sıra, 
Rumeli ve Anadolu’da, tam olarak Kostantiniyye, Novaberde, Tire ve Üsküp’de de ortaya çıkan tek bir 1a 
varyasyonu da söz konusudur. Sadece Kostantiniyye’de (5 adet) ve Tire’de (2 adet) bulunmuş olan arkayüz 
1f tipi yalnız münferit sikkelerla temsil edilmemiştir. Ve nihayet, Canca’dan gelen عز kelimesi نصره üstüne 
yazılmış bulunan 1g tipi tek bir parçayı da buraya alıyoruz (Kat. No. 2743). 

Tip 2, ضرب kelimesinin ب harfinin kendine ait bir satırı olmasıyla öne çıkmaktadır. Bu varyasyon sadece 
Kostantiniyye’den tek bir örnekte bulunabildiği için, özel tip olarak adlandırılabilir (Kat. No. 1186).

Tip 3’te, عز kelimesi kendi başına bütün bir satırı işgal etmektedir. 3a varyasyonu, burada Beçin 
buluntusundaki örneklerin tamamının % 6 - %14’ünde kesin olarak saptanabildiği için, Canca ve Erzurum’da  
düzgün tiplerden sayılmaktadır. Üç noktadan oluşan bir ek işaret ile çoğaltılan arkayüz 3b tipi ise sadece 
Canca’dan gelen bir akçe ile belgelenmiştir.

En basit formu olan 4a ile, tip 1a’yı darphane adı ve yıl tarihi arasındaki سنه sözü ile genişleten temel 4,  
varyasyon bakımından çok zengindir. Arkayüz tip 4a Beçin buluntusunda çok aşırı şekilde bulunmamaktadır: 
Yalnız 36 adet örneği şüpheye yer bırakmayacak biçimde tanımlayabildik. En çok temsil edilen, 15 örnekle 
Canca’dır. 3 adet Mısır’dan, darphaneleri güvenli şekilde okunabilen diğerleri Rumeli ve Anadolu’dan 
gelmektedir. Srebreniçe’nin, Beçin akçelerinin yaklaşık 4:1 olan 4 örnekle, en güçlü biçimde temsil edilmesi, 
tuhaftır. Kostantiniyye hiç yoktur عز ve  sözlerinin düzenlemesi tip 1d’ye benzeyen tip 4b, Canca’dan نصره 
gelen bir parça ve Halep’ten gelen 68 örnek ile belgelenmiştir. Bu, Halep kaynaklı bütün darpların 4:3’ne 
denk geldiğinden, 4b’nin orada standart arkayüz olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşılık 4c varyasyonu, 
Halep’ten gelen sadece 1 akçe üzerinde kesinlikle tespit edilebilmektedir (Kat. No. 3675). Bir saadet düğümü 
ile karakterize edilmiş olan 4d ve 4e tipleri Mısır darplı bir medinînin (Kat. No. 3690) ve Halep darplı bir  
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akçenin (Kat. No. 3661) üzerinde görülmektedir. Arkayüz 4f tipi, III. Murad’ın medinî darplarının esas tipidir. 
171 sikkenin 160’ı bu tipi taşımaktadır. ضرب nın ب sının, içine bir saadet düğümünün ve spiral biçiminde bir 
bezemenin bulunduğu, 3 ve 2 medinî ile temsil edilen 4g ve 4h varyasyonları çok daha nadirdir. 4i tipinde,عز
sözü bütün bir satıra yerleşmiştir. Bu tip Erzurum’dan iki, Canca’dan gelen 9 parça üzerinde görülmektedir. Ve 
nihayet, bize Tip 1f’den tanıdığımız yılan benzeri ب işaretini gösteren 4j ve 4k varyasyonları, sadece Canca’da 
belgelenmiştir. 4k, 33 akçe ile belgelenirken, diğer iki varyasyon az bulunmaktadır.

Şimdi artık سنه sözünün yıl sayısının altına çekilmiş olmasıyla karakterize edilen temel Tip 5’e geldik. En 
basit varyasyonu, 5a1’dir. Sivas ve Canca’da 7 ve 8 akçe ile belgelenmiştir. Ancak çoğu zaman 1a ve 5a1 
varyasyonları arasıdaki farkın kesin tespiti mümkün olamadığı için, bu tipin Rumeli ve Anadolu’da ortaya 
çıkmasının, sikkelerin tanımlanmasında çok mahsurlu olması fevkalâde önemlidir. Bu grupta 5a1 arkayüz 
tipini taşıyan toplam 56 akçe vardır. Temsil edilen darphaneler Amasya, Belgrad, Bursa, Edirne, İnegöl, 
Kostantiniyye, Novaberde, Serez, Srebreniçe, Tire ve Üsküp’dür. Bu arada, 10 örnekle son anılan darphane  
Kostantiniyye’nin (13 adet) ve Novaberde’nin (11 adet) çok az gerisindedir.

III. Murad akçelerinin çoğunluğunun kötü darp edilmiş olmaları nedeniyle, 1a ve 5a1 tiplerinin, kesin 
şekilde ayrıştırılabilmelerini, açıkça okunabilmesiyle olası kılan saat yönü 6 alanının, sıklıkla, tamamen belirsiz 
olması, bu iki arkayüzleri kesin olarak tanımlanamayan akçe sayısının çok büyük olmasına yol açmaktadır:  
Arkayüz 1a tipine sahip 750 ve 5a1’e sahip toplam 72 sikkenin karşısında, her ikisinin de arkayüzlerinin 
sağlam ayrıntılara kavuşturulması mümkün olmayan 1652 örnek yer almaktadır. Fark tespitlerinin yapılması 
zahmetli olan kıyaslanabilir tipler, III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde de vardır (II.2.3.1, II.2.4.1). 
Ancak orada ağırlık oluşturmayacak kadar nadir bulunurlar veya sadece münferit önyüz varyasyonlarıyla, 
sistemi, III. Murad dönemindeki kadar bulandırmayacak şekilde eşleştirilmişlerdir. Bu padişahın yönetiminde 
durum tamamen farklıdır; 1a’nın 5a1’e oranı takr. 10:1’dir. Yani sondaki tipin bütün şüpheli sikkelerinın 
hiç düşünmeden tip 1a’ya eklenebileceklerinin mümkün olduğu iddia edilebilecek kadar nadir olmadığı 
görülmektedir. Ayrıca arkayüz 5a1 tipi Rumeli ve Anadolu’da en sık rastlanan Ic1 (a), Ic1 (β) ve Id2 tipleriyle 
kesin olarak bağlantılıdır. Bu da, önyüz tipolojilerinin karar vermekte açık bir yardım sunmadıkları anlamına 
gelmektedir. Tabii ki, şüpheli sikkelerin çoğunluğunun gerçekten de, bilindiği gibi 5a1’den 10 kez fazla olan 
tip 1a’yı taşımakta oldukları kabul edilse bile, tekil olaylarda sağlam bir karara varmak olası değildir. Bu da, 
elbette sistem rekonstrüksiyonunu çok zorlaştırmaktadır. 

Arkayüz 5a1 tipine bir varyasyon, yalnızca Kostantiniyye’de 5 akçe ve Koçayna’da tek bir akçe ile 
belgelenmiş olan, ve سنه kelimesi sağda, yıl sayısının yanında bulunan, 5a2 varyasyonudur. ب harfinin bir satırı 
işgal ettiği 5b tipi, sadece Sivas darplı bir akçede bulunmaktadır (Kat. No. 749). Çok sayıda değişik ek işaretlere  
sahip zengin varyasyonlu tip 5c, yalnız Amid’de ortaya çıkmakta ve dahası 262 örnekle bu darphanenin açık 
ara, en sık rastlanan akçe tipini oluşturmaktadır. Doğal olarak, alt varyasyonları tanımlanamayan 134 örnek 
çoğunluktadır. Onları 5c4 51, 5c3 22 ile 5c1 ve 5c2 19’ar örnekle takip ve temsil etmektedirler. Sıranın alt 
ucunda 5c5 iki adetle ve birer sikke ile örneklenen 5c7 ve 5c10 varyasyonları bulunmaktadır. Sıralamamızın, 
ek işaretlerin genel görünümüne göre yapıldığını ve kronolojik bir anlam taşımadığını eklememiz gerekir.

Arkayüz 6 tipi darphane yerinin adının merkezde yer almasıyla öne çıkmaktadır. Geri kalan lejand daire 
şeklinde çevresinde düzenlenmiştir. Tip 6 örneklerinin en fazlası yine Amid’den gelmektedir. Bu 20 belge, 
arkayüz Tip 5’e sahip olmayan, geri kalan akçelerin çoğunu kapsamaktadır. Bu söylem 6a1, 6a2, 6b1 ve 6b2 
için geçerlidir. Arkayüz Tip 6c Amid darplı 1 şahî ile Erzurum darplı 1 dirhem tarafından belgelenmekte,  
Amid kaynaklı 1 akçe 6d’yi, Dımaşk darplı bir şahî ile Nahçıvan darplı 2 dirhem de, 6e’yi temsil etmektedirler. 

Sikke adının bir kartuşta yer aldığı ve daha büyük gümüş sikkeler için tipik olan temel tip 7’ nin anlatılması 
daha hızlı olacaktır. Arkayüz tip 7a, Nahçıvan’dan gelen 4 dirhem, 7b1 Canca’dan 1 dirhem, 7b2 aynı 
darphaneden 1 şahi, 7c Amid’den gelen 2 dirhem üzerinde yer almaktadır. 

Tip 8, oldukça muğlaktır. Halep kaynaklı 2 akçe ve adı anlaşılamayan bir darphaneden gelen bir parça ile 
temsil edilmektedir.

Tip 9, Beçin buluntusunda, Gence’yi temsil eden tek arkayüzdür.
Tip 10 sadece bir dirhem üzerinde saptanabilmiştir. Arkayüz tipi, onunla eşleştirilmiş olan, önyüz tipIi 

gibi, belirsizdir. Öyleki, burada bile ön ve arka yüzlerdeki hitabın tam olarak güvenilir sayılabilmesinin dahi 
mümkün olmadığını, açık yüreklilikle kabul etmeliyiz.

Kimliği belirsiz bir darphaneden ulaşan arkayüz tip 11, daha da muğlaktır (Kat. No. 3885).
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II.2.2.2 Ek İşaretler

III. Murad döneminde 3 değişik tip ek işarete rastlıyoruz. Bunlar, en belirgin şekilde elbette ki, Rumeli ve  
Anadolu’da veya münferit Doğu darphanelerinin stil grupları için tipik olan ön ve arkayüz ek işaretleri ile darp 
yerinin adındaki darphaneye özgü malzemelerdir. 

Önyüz Ek İşaretleri 

Toplu olarak bakıldığında, III. Murad döneminde önyüz ek işaretleri, aşırı çoklukta rastlanan bir fenomen 
değildir: Tab. II.9’da listelenen 325 parçalık varyasyona karşılık, ek işaret taşımadığı kesin olan 1.828 akçe 
bulunmaktadır. 1.744 örnekte tanımlamanın açık bırakılması gerekmektedir. Şimdi önce varyasyonlara 
bakalım. (Tab. II.9): 

Tab. II.9: III. Murad’ın Önyüz Ek İşaretleri.

A1 A2 A3 A4 A5

B1 B2 B3

C1 C2 C3 C4 C5

C6

Şimdi artık ayrıntılı bir analize sıra gelmiş bulunmaktadır. İlk önce, ek işaretleri özellikle çok olan 
darphanelerin varlığına işaret edelim. Amid’de 291 sikkenin 66’sında kesin şekilde tanımlanabilen önyüz ek 
işareti bulunmaktadır. Kesinlikle hiçbir ek işarete sahip bulunmayan para sayısı 48 ile oldukça düşüktür. C 
grubunun bütün varyasyonları sadece Amid’de belgelenmiştir.

Sayıca en sık rastlanan önyüz ek işareti A1’dir. Rumeli ve Anadolu grubu içinde, Amasya, Edirne, Filibe, 
Kastamonu, Koçayna, Konya, Kostantiniyye, Novaberde, Selanik, Sidrekapsi, Sirebrenice, Tire ve Üsküp 
ile Canca, Mısır ve Sivas’tan gelen münferit sikkeler üzerinde bulunmaktadır. Varyasyon A2 Amid’den bir 
düzüne sikke ve Kostantiniyye’den 2 akçe üzerinde görülmektedir. A3 Amid (4 adet) ve Erzurum (6 adet) ile, 
İnegöl’den 1, Kostantiniyye’den 2 akçede vardır. Önyüz ek işareti A4 Amid ve Kostantiniyye’den gelen birer 
adet, A5 Amid kaynaklı 9 darb ile temsil edilmektedir. A varyasyonu çerçevesinde de, Amid’in hem de belge 
sayısı, hem de değişik aykırılıkların çeşitliliği bakımından baskın olduğunu görüyoruz.

B grubu varyasyonları en güçlü şekilde, toplam sayısı 47 olan örneklerin 42’sinin geldiği Canca’da temsil 
edilmektedir. B1 en fazla örnekle, 41 parça ile en sık temsil edilendir. B2 Canca ve Halep’te birer akçe, 
Kostantiniyye’de 2 akçe ile örneklenmiştir. B3 Üsküp’ten 1 sikke, Rumeli ve Anadolu’dan gelen birer akçe ile 
belgelenmektedir.

Amid ve Canca olaylarında, önyüz ek işaretlerinin analizi, konuyla ilgili darphanenin ayrıntılı şekilde ele 
alınmasıyla yapılmıştır. Önyüz ek işaretleri, Rumeli ve Anadolu ile ilgili önemli sonuçlara varılmasına izin 
vermemektedir. Çünkü, A1’den A4’e kadar ki formlarda yanlızca, Ic1 (α) ve Ic1 (β) önyüz tiplerinde rastlansa 
bile, daha sonraki varyasyon Id1 nısbi olarak daha az olduğundan ve tanımlanamayan çok sayıdaki sikkede A 
grubu önyüz ek işaretinin noksanlığı, ulaşımındaki bir rastlantıya bağlanabileceği için, bu durum çok şey ifade 
etmemektedir.
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Arkayüz Ek İşaretleri 

III. Murad’ın arkayüz ek işaretleri çoklukla III. Mehmed ve I. Ahmed yönetimlerinde de rastladığımız formlara 
benzemektedir. (IV.5.2) 1.746 akçede kesin tanımlama yapılabilmişken, 1.399 sikkede arkayüz ek işareti açıkça 
belirlenememiştir. İlk önce çeşitli varyasyonları toplu olarak tanıtalım (Tab. II.10):

Tab. II.10: III. Murad’ın Arkayüz İşaretleri 

Var. A Var. B Var. C Var. D Var. E

Var. F Var. G Var. H Var. I Var. J

Var. K Var. L Var. M

A varyasyonu en fazla görülen ikinci formdur. Rumeli ve Anadolu’daki bütün darphanelerde ve Amid, 
Canca, Erzurum, Halep ve Sivas’ta da belgelenmiştir. 

Arkayüz ek işareti B ise, sadece Kostantiniyye’den gelen bir akçede bulunmaktadır. Kostantiniyye’den 3 
parça ile Novaberde’den 1 akçe, Rumeli veya Anadolu’dan gelen tanımlanamayan bir akçe ile belgelenen C 
varyasyonunda durum değişiktir. 

Bir başka form olan arkayüz ek işareti D’ye oldukça sık rastlanmakta, ancak yalnız Amasya, Bursa, Edirne, 
Filibe, İnegöl, Kastamonu, Kostantiniyye, Novaberde, Selanik, Sidrekapsi, Tire ve Üsküp gibi Rumeli ve 
Anadolu darphanelerinde bulunabilmektedir. 

Arkayüz ek işareti E, sayıca en sık rastlanandır. Bu form, Rumeli ve Anadolu’daki hemen bütün darphanelerde 
ve belirgin şekilde daha az olarak da, Canca, Erzurum ve Sivas’ta görülür. 

Arkayüz ek işareti F, Canca, Halep ve Kostantiniyye’de 2’şer veya 3’er akçe, arkayüz ek işareti G, İnegöl 
ve Kostantiniyye’den birer akçe üzerinde bulunmaktadır. 

Arkayüz ek işaretleri, H, İ, J, K, toplu olarak en fazla Canca’da belgelenmektedir. Hatta J ve K yalnızca 
oradan gelmektedir. Arkayüz ek işareti H için nadir örnekler Kostantiniyye’den ulaşmıştır (4 adet). Bu arada, 
bu 4 örneğin karşısında Canca’dan çıkan 182 darp vardır. Ayrıca, Srebreniçe 1 ve Erzurum 6 adet ile temsil 
edilmektedir. İ varyasyonu İnegöl’den 1, Erzurum’dan 4 ve Canca’dan 17 akçe ile varlığını göstermektedir. 
Ayrıca, bu darphaneden arkayüz ek işareti K’ya sahip 10 sikke çıkmıştır. Arkayüz ek işareti L’yi taşıyan 3 akçe 
Halep’ten, arkayüz ek işareti M, formuna sahip 1 akçe Kostantiniyye’den gelmiştir.

Arkayüz ek işaretlerinin sistem rekonstrüksiyonunda önyüzdeki eşlerinden daha fazla bir değere sahip olup 
olmadıkları sorusunu ele alalım. Burada da, durum karanlıktır. Zira, tekil önyüz tipleri için, örnek sayıları 
farklıdır. Tip Ic1 (α) nın dışında örnek miktarı çok yetersizdir (Tab. II.11). Sadece arkayüz ek işaretleri 
tanımlanabilir olan sikkeler dikkate alınmıştır. 

Tab. II.11: III. Murad Döneminde Arkayüz Ek İşaretleri – Önyüz Tipleri Eşleştirmeleri (% Olarak)

Ark. Y. Ek. İş. Önyüz. Ic1(α) Önyüz. Ic1(β)
A % 31,7 % 23 
B % 0,1  
C % 0,5 % 1 
D % 12,4  
E % 54,3 % 76 
F % 0,4  
G % 0,1  
H % 0,5  
I  % 1 

M % 0,1  
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Önyüz tip Ic1 (α) 833 sikke ile belgelenmiş iken, Ic1 (β) yalnız 101 parça ile temsil edilmiştir. Varyasyon 
Id1 ile Id2’nin dahil edilmesi pek tabii ki ilginç olabilirdi, ancak burada, elimizdeki sayıları 11 ve 9 olan 
malzeme örnekleri o kadar azdır ki, istatistik analizin ciddiye alınabilecek sonuçlar getirmesi olası değildir. 
Ama, Ic1 (α) ve Ic1 (β) arasındaki kıyaslama da, güvenilir bulgular vermemektedir. Farklı değerlerin gerçekten 
de başka darp örneklerine mi, yoksa malzeme ulaşımındaki rastlantılara mı bağlanabileceğini bilmediğimiz 
için genellikle eğilimde aynı olduğu kabul edilebilir.

Darphane Ek İşaretleri 

Darphanelere özgü ek işaretleri ve darp yerlerinin yazılım varyasyonlarını her darphanenin tek tek incelenmesi 
sırasında ayrıntılı olarak ele alacağız. Burada sadece Beçin’de belgelenen bütün varyasyonlar listelenmiştir. 
Darphanelerin sıralaması Latin alfabesine göredir (Tab. II.12).

 
Tab. II.12: III. Murad’ın Darphane Ek İşaretleri

Amasya

Ama1 Ama2 Ama3 Ama4 Ama5

Ama6 Ama7
Belgrad

Bel1 Bel2
Bursa

Bru1 Bur2 Bur1 Bur2 Bur3

Bur4 Bur5
Filibe

Fil1 Fil2 Fil3 Fil4 Fil5

Fil6 Fil7 Fil8 Fil9
İnegöl

İne1 İne2
Konya

Kon1 Kon1 Kon1 Kon1 Kon1
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Kostantiniye

Kos1 Kos2 Kos3 Kos4
Kretova

Kre1 Kre2 Kre3 Kre4
Mısır

Mıs1 Mıs2
Novaberde

Nov1 Nov2 Nov3 Nov4 Nov5

Selanik

Sel1 Sel2 Sel3 Sel4
Srebreniçe

Sre1 Sre2
Tire

Tir1 Tir2 Tir3 Tir4 Tir5

Tir6
Üsküp

Üsk1 Üsk2 Üsk3 Üsk4
 

II.2.2.3 Nominaller ve Metroloji

Burada sadece, Beçin buluntusunda yer alan, III. Murad’a ait nominalleri ayrıntılı şekilde görüşeceğiz. Kesin 
belgeleri elimizde bulunmayan diğerleri, ele alsak bile, buluntudaki malzemenin gerektirdiği gibi, sadece 
yüzeysel şekilde incelenecektir. 

 
Şahî, Dirhem 

III. Murad zamanındaki büyük gümüş birimler ile ilgili söylem çok komplekstir. Bu sebeple ortak bir çalışma 
–medinî hariç– anlamlı görünmektedir. III. Murad’ın, ağırlıkları belirgin olarak 3 gramın üstünde bulunan 3 
gümüş sikkesi öne alınmalıdır: 

Bunlar, Kat. No. 3211, 3,89 gram Kat. No. 3688 3,73 gram ve Kat. No. 2692. 3,35 gramlık gümüşlerdir. Bu 
sınıf için bir başka belge, Amid’den Kat. No. 3502’dir: Parçanın ağırlığı sadece 2,34 gram olmasına karşın, eş 
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tipteki öteki sikkelerle yapılan karşılaştırma, kıyaslama malzemesinin belirgin şekilde 3 gramın üzerinde olması 
sebebiyle60 bu örneğin çok düşük ağırlıklı olduğunu göstermektedir. Bilinen diğer iyi durumdaki sikkelerin 
zorunlu ağırlıklarının 3,80 gram olduğu sonucuna varmaktayız.61 Tipolojik olarak bu darplar, önyüzdeki satır 
tipleriyle belli edilmektedir. Dımaşk ve Amid’den gelen örneklerin, önyüz Ie1 ve Ie2 tiplerinin tek temsilcileri 
olduklarını eklemeliyiz. Görünüşe göre, nominal, tipolojik olarak da işaretlenmiştir.

Bunların yanında, 2’si Amid’den 1 tanesi belirlenemeyen bir darphaneden gelen, ağırlıkları (2,29 gram, 
2,20 gram,1,60 gram) çok az olan 3 örnek daha bulunmaktadır. Her 3’nün ortak yanları önyüzlerinde tuğra 
bulunmasıdır. Bunlar III. Mehmed ve I. Ahmed hükümdarlıklarında, bizim burada dirhem dediğimiz sikke 
boyunun işaretlenmesi için kullanılmışlardır. Acaba burada söz konusu olan, eş zamanlı basılmış, farklı ele 
alınması gereken 2 değişik sikke birimi midir, yoksa yine bir ağırlık indirimi ile karşı karşıya mı bulunuyoruz?

Daha önceki birimlerin zorunlu ağırlıkları konusunda elimizde güvenilir bir malzeme verisi bulunmamaktadır. 
Burada sadece sikkelerin kendilerinden elde edilebilecek bilgilerle yetineceğimiz için, arşiv malzemesinin 
verilerini aşağıda ele alacağız. Bir sonraki adımda durum farklıdır: 3 sikkeden anlaşılabildiği kadarıyla III. 
Mehmed’in en sık rastlanan, keza tuğra ile işaretlenmiş olan sikke büyüklüğü ile, aynı ağırlık veznine sahiptirler. 
Amid sikkelerine dayanarak ideal ağırlıklarının 2,0 gram olduğu saptanabilir. Tipolojik ve metrolojik bakımdan 
da bir birine benzeyen, III. Murad’a ait 3 hafif sikke, aynı sikke büyüklüğüne uyan darplar olarak görülebilir 
ve –adlandırma kolaylığı bakımından– bu sikke için dirhem adı kullanılabilir. Bu ağırlığın bir örneğinin yılı 
Hicri 100162 olduğundan, hiç değilse bu dirhemin, III. Murad’ın hükümdarlık döneminin sonlarına doğru darp 
edilmiş olduğuna güvenebiliriz. Daha kesin bir tarih tespiti henüz mümkün değildir. 

Diğer sikke büyüklüğüne –daha fazla anlaşılabilirlik sağlamak için– şahî adını veriyoruz. Ama, aslında 
her iki grubun, gerçekte aynı nominalleri temsil ettiğine inanıyoruz. III. Murad döneminde akçe ağırlığının  
0,68 gramdan 0,38 grama düşürülmüş olduğunu hatırlayalım. Bu, %45’lik bir azaltma anlamına gelmektedir. 
Zorunlu ağırlıkları 3,80 gram ve 2,0 gram olan şahî ile dirhem arasındaki ağırlık farkı da şimdi %45’tir. Bu 
durumun sadece rastlantı olması, bize olası gelmemektedir. Gerçekte olan, 1588’deki vezin düşürülüşü ile, 
Doğu’daki büyük gümüş sikkelerin de ağırlıklarının da düşürülmüş olmasıdır. Bu açıklamaya göre her iki 
birimin arka arkaya darp edildikleri düşünülebilir.

Bunlara ek olarak, ağırlıkları dikkate alındığında az bir söylem gücüne sahip olan sikkeler de vardır (Kat.
No: 3589, 3590. - 1,79 gram, 1,66 gram). Aynı tipteki bir sikkenin ağırlığı Pere’de 2,12 gramdır.63 Burada da  
dirhemden söz ettiğimiz ancak bu sikkelerin önyüzlerinin tuğra tipi olmadığı, elbette yine eşsiz olan satır tipini 
taşıdığı akla yakındır. 1,71 gram (Kat. No. 3885) ağırlığa sahip tipolojik bakımdan öne çıkan bir sikkenin, bu 
kategoriye girmesi gerektiği herhalde açıktır. 

Yukarıda değindiğimiz, Pere’den alınan sikke, Hicri 1001 tarihini taşıdığı için, şahîden dirheme gerçekleşen 
değişimin, III. Murad’ın hükümranlığının sonuna denk geldiğini göstermektedir. Daha büyük gümüş birimlerin 
Rumeli ve Anadolu’daki akçe darpları gibi garantili sayılamayacağı için, akçenin ağırlığının düşüş tarihi 1588 
ile, Doğu’da vezin değişimi arasında belli bir gecikme olabileceği bize mümkün görünmektedir. Kaldı ki, 
büyükçe gümüş birimlerin burada, Rumeli ve Anadolu’daki gibi, sürekli şekilde darp edildikleri kesin değildir. 
Şahî ve dirhemlerin, çok da fazla olmayan sayıları ile bazı darphanelerin yalnız ara sıra faaliyette olmaları 
durumu, açık bir biçimde aksini işaret etmektedir. Bir arşiv dokümanı (Bölüm I.5) Canca’da şahî darbının 
daha Hicri 991’de yasaklandığını söylese de, bu yasağın, darbın aynı zamanda ülke çapında geçerli olduğu 
anlamına gelip gelmediği, bize göre belirsizdir. Dirhemin, eş zamanlı tedavüle konmuş olması, her iki nominal 
basamağına ait örnek sayısına bakıldığında, daha da, şüpheli görünmektedir.

Şahî, Basra’da özel bir metrolojik gelişme içine girmiş gibi görünmektedir. Bildirilen ağırlıklar Srećković’e 
göre, hem III. Murad hem de III. Mehmed ve I. Ahmed için hep belirgin şekilde, 4 gramın64 üzerindedir. Bu 
arada MacKenzie’ye göre zorunlu ağırlık65 4,61 gramdır. Hatta, bazı örnekler daha da ağırdır ve daha çok  
4,80 gram dolaylarında bir değeri düşündürmektedir. Fakat III. Murad’tan IV. Murad’a kadarki süreye ait 

60  Jem Sultan 1977, s. 132 no. 1217 – 1220: 3,82 gram, 3,46 gram, 3,42 gram, 3,46 gram.
61  Jem Sultan 1977, s. 132.
62  Pere 1968, s. 129. No 293 Tab. 18, Res. 293. Srećković 2002, s. 165 ile de krş.
63  Pere 1968, s. 129. No 293 Tab. 18, Res. 293.
64  Srećković 2002, s. 64, Ek 1-8.
65  MacKenzie 1988, s. 182
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olan toplam 77 örnekli al - Dirza66 buluntusu, uzak ara en büyük malzeme miktarını sunmaktadır. Bazı aşırı 
ağırlıklı sikkelerin ortaya çıkmasına rağmen I. Ahmed için zorunlu ağırlığın gerçekte takr. 4,60 gram dolayında 
olduğu bildirilmektedir. III. Murad ile I. Ahmed arasındaki dönemde yapıldığı muhtemel olan standart ağırlık 
değişiklikleri, ilk anılan için malzeme az olduğundan algılanamamaktadır. 

Kostantiniyye’den gelen, Ic1 (β) / 4a tip kombinasyonuna sahip ağırlığı 1,7 gram olarak bildirilen bir 
sikke67, hiç şüphe yok ki, ileri derecede fazla ağırlığı olan, ancak özgün olmayan bir akçedir. Belki de burada, 
iki maden parçası birbirine yapışmıştır.

Şimdi arşiv malzemesinin verilerine gelelim; Hicri 990 yılına ait bir doküman (Bölüm I.5) medinî ve 
şahinin zorunlu ağırlıklarını yan yana verdiği için çok önemlidir. Buna göre 100 Tebriz dirheminden, her biri  
3,072 gram olan 80 şahi darp edilmesi istenmektedir. Bu da, MacKenzie’nin söylemiş olduğu gibi,68 3,84 
gramlık bir zorunlu ağırlık demektir. Beçin buluntusu dışındaki iyi korunmuş örneklere dayanarak yukarıda 
önerdiğimiz, ulaşılması gerekli 3,8 gram değere çok yakındır. İşte burada, numizmatik veriler arşiv belgeleri  
ile örtüşmektedir. 

Medinîler 

Bu nominal, Beçin buluntusunda yalnızca III. Murad’a ait toplam 172 sikke, zarar görmemiş 90 örnek ile veri 
gücü yüksek olan bir analiz için yeterli sayıdadır (Tab. II.13). 

Tab. II.13: III. Murad Yönetiminde Mısır’da Medinî Ağırlıkları (94 adet). (Birim Ağırlığı: 0,05 gram)

1,00 gramda açık bir zirve kendini belli etmektedir. Dağılım eğrisinin diğer çizgileri de bu değeri işaret 
etmektedir. Pamuk, III. Murad’tan çok kısa süre öncesi, somut olarak 1564, 1,05 gramlık bir “average wightˮ 
vermektedir. 1605’teki 0,95 burada ortaya çıkarılan ağırlığa çok yakındır.69 Yukarıda adı geçen ve şahînin 
(Bölüm I.5) ağırlığının güvenli tespiti için çok büyük önem taşıyan, Hicri 990 tarihli dokümana göre, 100  
dirhem gümüşten 200 medinî (orada adı pare olarak geçiyor) basılması isteniyordu. Ama bu, Tab. II.13’te 
açıkça anlaşılacağı gibi, zirvenin hemen hemen tam 3/1 oranında üzerinde olan, 1,54 gram zorunlu ağırlık 
oluşturmaktadır. Bu konuda iki tane olası açıklama vardır: Ya medinînin ağırlığı Murad’ın hükümdarlık 
döneminde azaltılmış, ya da arşiv dokümanı doğru olmayan bir bilgi vermiştir. III. Murad dönemindeki medinî 

66  Toll 1987.
67  http://www.zeno.ru/showphoto?photo=40598
68  MacKenzie 1988, s. 182.
69  Pamuk 2000, s. 94 Tab. 6.1 ile krş. 
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ağırlıkları konusunda elimizde bulunan kıyaslama değerleri70 Beçin’deki sikkelerde de olduğu gibi, 1,00 gram 
dolaylarında bulunmakta ve bu şekilde önceki ve daha ağır bir ağırlık basamağını belgelememektedir. Diğer 
açıklama ise aslında bu dokümanda, 100 dirhem gümüş başına 200 değil 300 medinî yazılı olması gerektiğidir.

Bu 1,02 gramlık ağırlık demek olacaktı ki, gerçekten de, bu haliyle parça ağırlığına fevkalade uygun 
düşecekti. Kaynaklara karşı fikir yürütmek, hem de şahî olayında tamamen isabetli oldukları için, metodik 
bakımdan her zaman tereddütle yaklaşılması gereken bir şeydir. Fakat, başka emareler de III. Murad  
medinîlerinin ağırlıklarının 1,00 gr71 çok az üstünde olduklarına işaret ettikleri için, adı geçen dokümanın 
hatalı olduğu şeklindeki düşüncemiz, tamamen sebepsiz de görünmemektedir. 

Dımaşk’tan gelen ve 0,76 gram ile, bir akçe için fazla ağır olan bir parça, (Kat. No. 3689) Mısır’ın dışında 
da medinî darp edildiğini gösteren bir belgedir.72 Adet sayısı çok az olduğu için, Mısır’ın dışındaki medinî 
darbına, kısa süre sonra son verildiği düşünülebilir. 

Akçeler 

Bu nominal için Beçin buluntusunda 2.818 adet zarar görmemiş belge bulunmaktadır. Bu sebeple, bir çok 
darphane için anlamlı bir metrolojik analiz mümkündür. 

III. Murad’ın bütün akçelerine birlikte bakmaya başlayalım (Tab. II.14). 

Tab. II.14: III. Murad Döneminde Akçe Ağırlıkları Toplam (2.818 Adet) (Birim Ağırlığı: 0,01 gram)

Doğal olarak, hem zaman hem de mekân parametrelerinin dikkate alınması ve bunun için ayrıntılı bir 
açıklama yapılması gerekmektedir. Ayrıntılı bir analiz için, verileri güçlü olan Rumeli ve Anadolu’daki 
darphaneleri, alfabetik sırayla başa alıyoruz (50 adet). (Tab. II.15 - II.18). 

70   Özellikle Lachman 1977.
71   Pamuk 2000, s. 96, 94 Tab. 6.1 ile krş.
72   Srećković 2000, s. 27 dipnot 84 (0,94 gram) ile bir örnek daha sunmaktadır. Srećković örneğinin dayandığı Jem Sultan 1977, s. 133, 

No. 1263, Tab. 98, No. 1263 nominal olarak hatalı şekilde akçe adını kullanmıştır.
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Tab. II.15: III. Murad Döneminde Kostantiniyye’de Akçe Ağırlıkları (929 Adet) (Birim: 0,01 gram)

Tab. II.16: III. Murad Döneminde Novaberde’de Akçe Ağırlıkları (112 Adet) (Birim: 0,01 gram)
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Tab. II.17: III. Murad Döneminde Sidrekapsi’de Akçe Ağırlıkları (124 Adet) (Birim: 0,01 gram)

Tab. II.18: III. Murad Döneminde Üsküp’te Akçe Ağırlıkları (73 Adet) (Birim: 0,01 gram)

0,37 gram ve 0,38 gramda ortak bir zirve göze çarpmaktadır. Demek ki bu Beçin buluntusunun da bize 
gösterdiği gibi, Rumeli ve Anadolu’daki zorunlu ağırlıktır. Eğri, sağa doğru göreceli dik bir iniş göstermekteyken, 
daha hafif sikkelere, daha sık rastlanır.

Tab. II.14’te görülen 0,25 gramdan 0,30 grama kadar olan alandaki belge yoğunluğunun sebeplerini bize 
Doğudaki darphaneler açıklamaktadır. Ama sırayı bozmayalım, Amid ile başlayalım (Tab. II.19). 
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Tab. II.19: III. Murad Döneminde Amid’de Akçe Ağırlıkları (188 Adet) (Birim: 0,01 gram)

Kostantiniyye’den sonra Amid, şimdiye kadar incelemiş olduğumuz darphanelerin sayıca en güçlü temsil 
edildiği yerdir. Ancak Tab. II.19’daki zirve, burada 0,30 gram dolayında göründüğü için, genelde 0,37 ve 0,38 
gram dolayında olan güçlü değerler artık zayıf şekilde temsil edilmekte, Rumeli ve Anadolu’da ulaşılan tablodan 
belirgin biçimde ayrışmaktadır. Eğrinin çizgisi elbette ki, beklendiği kadar açık değildir. Sebebi, artık sadece 
malzeme dağılımındaki rastlantılardan ibaret değildir. Amid’de, Rumeli ve Anadolu’dakinden farklı, 0,30 gram 
dolaylarında ve 4/1 oranında daha düşük olan, başka bir akçe standardı kullanıldığı akla daha yakın gelmektedir.

Çok örnek sunan Canca’nın darpları bu teoriyi test etmek için iyi bir olanak sunmaktadır.

Tab. II.20: III. Murad Döneminde Canca’da Akçe Ağırlıkları (325 Adet) (Birim: 0,01)

 
Zirve burada 0,26 gram olsa bile, eğrinin çizgisi Amid’dekinden daha açıktır. Hiç şüphe yok ki, Canca’da 

da, Rumeli ve Anadolu’dakinden farklı bir vezin kullanılmakta ve bu, gerçekde, Amid’dekinin aynısı gibi 
görünmektedir. Bu standarda, bundan sonra “Doğu akçe standardı/vezni” diyeceğiz. III. Murad ve haleflerinin 
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hükümdarlıkları sırasında, bunu kullanan darphanelerde, zirveler Rumeli ve Anadolu’dakinden çok daha az berrak 
olduğu için, adı geçen guruptaki zorunlu değerler kadar (0,38 gram ve 0,32 gram) kesin saptanamamaktadır. 
İlk başta, numizmatik malzeme, Doğu akçe standardının 0,25 gram dolayında olduğuna işaret etmektedir. Bu, 
bir dirheme 12 akçe demektir. Böyle bir değer yazılı kaynakların tek bir yerinde bulunabilmektedir. Bunun 
dışında, orada belgelenmiş görünmemektedir. 1597 yılına atıfla yapılan bir hatırlatma (Bölüm I.5) 1/8 dirhem 
yerine 1/12 dirhem veznini yanlışlık olarak görmekte, ayrıca da coğrafi bir kontekst vermemektedir. 0,38 
gramlık küçük grup, Kostantiniyye veznine göre yapılan kısa süreli bir darba işaret edebilir. İki ağır akçe, 
1588’deki vezin değişikliği öncesine yerleştirilmelidir. Fakat belgelerin hepsinde ne tipoloji ne de stil, güvenli 
bilgiler vermediği için, bu düşünce sağlam bir onay alamamaktadır. 

Erzurum’a doğru döndüğümüzde, sadece 50’den fazla örneği olan darphaneleri dikkate alacağımız 
şeklindeki kurala aykırı hareket etmiş oluruz. Buna rağmen, geniş ölçüde Canca’nınkine benzeyen eğrisi, 
Erzurum’u da, hiç tereddütsüz, hafif akçeler standardı alanına dahil edebilmemizi sağlayacak kadar güçlü bir 
veriye sahip görünmektedir (Tab. II.21).

Tab. II.21: III. Murad Döneminde Erzurum’da Akçe Ağırlıkları (42 Adet) (Birim: 0,01 gram)

 
Gence’den gelen 3 örnek, 0,22 gram 0,28 gram ve 0,29 gram ağırlıklarla, hafif vezni işaret etmekte, ama bu 

konuda kesinlik sağlanamamaktadır. 
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Halep 51 örnekle bizim sınır değerimizin hemen üzerindedir (Tab. II.22): 

Tab. II.22: III. Murad Döneminde Halep’te Ağırlıkları (51 Adet) (Birim: 0,01 gram)

Eğri çizgisi her ne kadar biraz garip olsa da, bunun sorumlusu, her halde, pek de büyük olmayan malzeme 
verisi olmalıdır. 0,37 gram ve 0,39 gramlık sikkelerin güçlü yoğunluğu Halep’te, Rumeli ve Anadolu ağırlık 
standartlarının darba ulaştığını açıkça belli etmektedir. Bu durum, çok açık şekilde III. Mehmed için de 
gözlemlenebilir (Tab. II.109).

Mısır’daki metrolojik durumlar belirsizliğini korumaktadır: Beçin buluntusundaki III. Murad’a ait 3 parça,  
0,38 gram 0,31 gram ve 0,29 gram ağırlığındadır. III. Mehmed yönetiminde, daha iyi malzeme varlığına karşın 
(Tab. II.110) bu darphanedeki akçe ağırlığı rekonstrüksiyonunun ne kadar güç olduğunu göreceğiz. III. Murad 
hakkında bu yüzden güvenilir bir söylem olası değildir.

Keza Nahçivan için de spekülasyonlara mecburuz. 0,33 gram, 0,29 gram, 0,28 gram ve 0,26 gram Doğu 
standardını düşündürmektedir. 

Bitirirken, örneklerin yetersiz olduğu durumda, neler olabileceğini, Sivas örneğinde göstermek istiyoruz 
(Tab. II.23).

Tab. II.23: III. Murad Döneminde Sivas’taki Akçe Ağırlıkları (18 Adet) (Birim: 0,01 gram)
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0,39 gramdaki yoğunluk Rumeli ve Anadolu standardını çağrıştırsa da, emin olmak mümkün değildir. Bu 
arada, bir darphanenin aynı sultanın döneminde standardını değiştirmiş olabileceğini de, unutmayalım. Böyle bir 
olay, III. Mehmed’in yönetiminde, Canca’da, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde, saptanmıştır (Tab. II.107).

Beçin buluntusunun bize sunduğu metrolojik bilgiler bu şekildedir. Daha yukarıda, tipolojiyi gözden 
geçirirken, akçe ağırlığının 1588’deki düşürülüşünü ayrıntılı olarak ele aldık. Bu düşürülüşten önceye 
tarihlenen III. Murad akçelerinin hemen hemen bütünüyle eksik olduklarını burada, konuyu sonlandırırken 
bir kere daha saptamalıyız. Tab. II.14’e baktığımızda III. Murad dönemindeki dağılım eğrisinin 0,48 gram 
değerinde sona erdiğini görüyoruz. Daha eski ve daha yüksek ağırlık veznine, belli bir olasılıkla, sadece, bu 
değerin belirgin şekilde üstünde yer alan sikkeler dahil edilebilir. Bunlar, 6 adet zarar görmemiş veya toplam 
16 örnektir. Yani % 25 veya % 50. Ancak bu durumdan, bu ağırlık standardının rekonstrüksiyonunun Beçin 
buluntusundaki malzemeye dayanılarak veya en azından III. Murad akçelerinin yardımıyla yapılamayacağı 
sonucu çıkmaktadır.

Ancak, I. Süleyman ve II. Selim akçelerinin ağırlıklarına bakabiliriz. Çok sayıda parça delinmiş olduğu 
için, veri tabanı oldukça küçüktür. Keza, münferit darphaneler dikkate alınmaksızın bütün akçelerin birlikte 
görüntülenmeleri, yukarıda işaret ettiğimiz gibi, sorun yaratabilir (Tab. II.24):

Tab. II.24: I. Süleyman ve II. Selim Döneminde ağırlıkları (33 ve 35 Adet) (Birim: 0,01 gram)

Burada bir kez daha, grafikle anlatımın anlamlı olabileceği sınırın ötesinde bulunuyoruz. Delinme, kırpılma 
ve benzeri şeylere sahip olmayan, bu toplam 68 akçenin, eski ağırlık standardı olan 0,68 grama uygun darp 
edilmiş olduklarına şüphe yoktur. Sadece 8 adet sikke (%25) yukarıda, III. Murad’ın ağır akçe standardına kesin 
örnek olarak gösterdiğimiz 0,50 gramın üzerinde bulunmaktadır. Fakat örneklerin çoğu, III. Murad, III. Mehmed 
ve I. Ahmed’in akçelerinin de yer aldığı alana düşmektedir. III. Murad sikkelerinin sıklıkla delinmiş olmaları, 
aşağıda, Tab. II.257’de göstereceğimiz gibi, eski ve para trafiğinde artık çok sık kullanılmayan sikkelera belli bir 
şüphe ile yaklaşıldığını anlatmaktadır. Bu tesbit, I. Süleyman ve II. Selim’in sikkelerinin metrolojik bakımdan da, 
buluntudaki sikke kitlesinden farklı olduğu gerçeğinin bilindiğini göstermektedir. Ancak, münferit ağırlıklar Tab. 
II.24’te gösterildiği gibi, esas zorunlu ağırlık çerçevesinin çok dışına çıkmış olduğundan, her iki sultanın oldukça 
fazla rastlanan ağır akçelerinin ve III. Murad’ın eski döneme ait ağır akçelerinin hemen hemen tamamiyle noksan 
olması, açıklanamamaktadır. Sonuçta, I. Selim, I. Süleyman ve II. Selim’in 173 akçesi, Beçin definesinin sadece 
%35’ini oluşturmaktadır. Kaplamaların 300 adet veya %60 ile yaklaşık bir misli fazla olduğu dikkate alınırsa, daha 
önceki hükümdarların az sayıdaki darpları göze görünmeyecek kadar nadir olarak nitelendirilebilir. Özellikle, III. 
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Murad dönemindeki ağırlık azaltılması göz önüne alındığında, ağırlık bakımından daha sonraki hafif akçeler gibi 
incelenebildikleri için, metrolojik yorumlar açısından duruma uygun olarak, az sorun yaratmaktadırlar. 

Son olarak, hangi nominallerin, nerede basıldıkları ele alınacaktır:

Tab. II.25: III. Murad Döneminde Darphanelere Göre Nominallerin Dağılımı (Toplam)

Vilayet Darphane Sultanî Şahî Dirhem Medinî Akçe Mangır
Rumeli Belgrad x

Edirne x
Filibe x

Kostantiniyye x x x
Kretova x x
Koçayna x x

Novaberde x x
Ohri x

Selanik x
Serez x x

Sidrekapsi x x
Sofya x
Üsküp x

Bosna Srebreniçe x x
Anadolu Bursa x

İnegöl x
Kastamonu x

Manisa x
Sakız x x
Tire x

Tokat x
Van x

Karaman Konya x
Trabzon Canca x x ? x

Sivas Amasya x x
Sivas x

Erzurum Erzurum x x x x
Diyarbakır Amid x x x x x

Harpurt x
Hisnkeyfa x

Musul x
Erivan Nahçivan x x

Revan x
Çıldır Demürkapu x

Gence x
Şemahî/Şirvan Şemahî x x

Tebriz Tebriz x x
Şam Dımaşk x x x x

Trablus x
Halep Halep x x x x



II.2 III. Murad’dan I. Ahmed’e 155

Bağdad Bağdad x x x
Basra x

Mısır Mısır x x x x

Vilayetleri, mümkün olabilecek en kısa şekilde tek tek gözden geçirelim. Rumeli’de akçe açık şekilde 
öndedir. Sultanî darp eden iki darphane, Kretova ve Novaberde, birbirlerinin komşusu durumunda olmakla 
birlikte, öteki yerler –Başkent’in yanı sıra Serez ve Koçayna– birbirlerine yakın olmadıkları için, buradaki 
altın darbını coğrafik koşullarla açıklamak kolay değildir. Anadolu’da altın darbı, sadece Sakız ve Tokat’ta 
saptanmıştır. Ayrıca, bu darphane stilistik ve tipolojik yönlerden Rumeli ve Anadolu’daki usul çerçevesine 
tam olarak uymamaktadır. Böyle bakıldığında bu darphanedeki altın darbı, III. Murad’dan I. Ahmed’e kadar 
izlenebilen dikkat çekici bir durumdur. Buna, sağlam bir açıklık getirmek elimizden gelmemektedir. Van, artık 
akçe bölgesinde yer almadığı, nominal açıdan Doğu’lu büyük gümüş paralar alanında yer aldığı için, çerçevenin 
daha güçlü biçimde dışına düşmektedir. Canca’da akçe ve büyük gümüş sikkelere birlikte rastlanmaktadır. 
Sivas, tipolojik ve stilistik özgünlüğüne rağmen, nominal olarak akçe bölgesine dahildir. Buna karşı Amasya,  
sultanîlerin varlığı dikkati çekse de, tamamen Rumeli ve Anadolu’nun stil birliği içindedir. Pamuk’a göre 
Mısır dışındaki diğer vilayetler, “şahi bölgesi” olarak bir araya toplanabilirler.73 Şahînin kronolojik bakımdan 
sıralamada dirhemin önünde yer alması gerektiği şeklindeki düşüncemiz eğer doğruysa, o takdirde, ilki için 
oldukça geniş alana yayılmış bir darp faaliyetine ulaşırken, dirhem ise artık sadece Amid ve Nahçıvan’da 
üretiliyor olurdu. Amid ve çok az rastlanan Harput, güncel malzeme verisine göre, bu bölgede akçe basımının 
daha III. Murad zamanında başlamış bulunduğu, yegane darphanelerdir. Hısnkeyfa (Hasankeyf) yalnız bakır 
darplarla belgelenen tek yerdir. Mısır’da ise medinî hâlâ ağırlıktadır. Ancak, akçenin Murad döneminde varlığı 
ispatlanabilmektedir. III. Mehmed’den başlayarak, akçenin medinîden daha güçlü temsil edildiği sanılmaktadır. 
Yani, sikke varlığı gittikçe daha güçlü biçimde Osmanlılaştırılmaktadır. Mısır’daki altın darbının sürekli olarak 
büyük önem taşımasına işaret edilmelidir. Burada ele alınan her Osmanlı padişahı için de Mısır kaynaklı altın 
sikkeler, belirgin şekilde en çok rastlanan darplardır. 

II.2.2.4  Darphaneler 

Aşağıda III. Murad döneminde faal olan, aralarında Beçin buluntusunda yer almayanların da olduğu 
Kuzey Afrika ve Yemen dışındaki bütün darphaneleri gözden geçireceğiz. Rumeli ve Anadolu’daki, büyük 
darphaneleri, alfabetik sıraya göre, birlikte ele alacağız. Osmanlı vilayetleri içinde aynı yönetim birimlerine 
sahip diğerleri de alfabetik sıralamaya göre düzenlenmiştir. Yazılı metinlerde bazı durumlarda yanlış okumalara 
rastlanabilir. Bunlar “   -” ile işaretlenmiştir.

İlk önce Beçin buluntusu ile belgelenen III. Murad dönemine ait darphaneleri alfabetik sırayla tanıtıyoruz 
(Tab. II.26):

Tab. II.26: III. Murad Dönemindeki Darphanelerin Dağılımı (Adet ve % Olarak)

Darphaneler Adet Yüzde Kostantiniyye 1108 %28,4 

Amasya 40 %1,0 Kretova 15 % 0,4 

Amid 291 %7,5 Mısır 175 %4,5 

Belgrad 17 % 0,4 Nahçivan 6 % 0,2 

Bursa 44 % 1,1 Novaberde 138 %3,5 

Canca 518 %13,3 Ohri 11 % 0,3 

Dımaşk 2 % 0,1 Selanik 48 % 1,2 

Edirne 49 % 1,3 Serez 2 % 0,1 

Erzurum 60 % 1,5 Sidrekapsi 167 %4,3 

73  Pamuk 2000, s. 101-105. 
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Filibe 37 % 0,9 Sivas 27 % 0,3 

Gence 4 % 0,1 Sofya 2 % 0,1 

Halep 89 % 2,3 Srebreniçe 17 % 0,4 

İnegöl 51 % 1,3 Tire 37 % 0,9 

Kastamonu 24 % 0,6 Üsküp 88 % 2,3 

Koçayna 12 % 0,3 Rumeli ve  
Anadolu 605 %15,5 

Konya 5 % 0,1 Belirlenemeyen 209 %5,4 

Harita II.1: Kuzey Afrika ve Yemen dışındaki darphaneler.
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Rumeli ve Anadolu Vilayetleri
Burada birlikte ele alınan darphanelerin bir araya alınmasının sebepleri için Bölüm II.2.1’e bakınız. 

 
Amasya (Kat. No. 175 – 214)
Bu darphane, Beçin buluntusunda, 40 örnek ile, sayısal olarak iyi belgelenmiştir. Pek tabii, sadece en sık 
rastlanan önyüz Ic1 (α) ve Ic1 (β) tipleri 3 ve 9 örnek ile kesin olarak var oldukları için, tip spektrumu çok 
kısıtlıdır. Ama bunun yanı sıra, Sireckovic kendi tipi olan, O74 ile “ sünnet tipi“75 darplarını da belgelemektedir. 
Akçelere ek olarak, Amasya, sultanî de darp etmektedir.76

Arkayüz tipleri arasında, Beçin’de 1a, 18 örnek ve 5a1 bir kesin veri ile yan yana durmaktadır. Srećković’in77 
önyüz O tipi ile ilişkili olarak, bizim arkayüz 4a tipimiz ilave edilmelidir. 

3 sikke, A1 önyüz ek işaretini taşımaktadır. Bunların arasında –Ic1 (α) / 1a kombinasyonuna sahip bir parça 
dışında– 1 adet arkayüz 5a1, belgesi de bulunmaktadır. 

Tip kombinasyonları ve arkayüz işaretlerinin dağılımını Tab. II.27 göstermektedir.

Tab. II.27: Amasya’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş.?
Ic1(α)/1a 1 2 1 3
Ic1(α)/5a1 1
Ic1(β)/1a 1
Toplam 3 6 13 18

Amasya 7 varyasyona sahip olduğu için darphane ek işaretleri bakımından oldukça zengindir (Tab. II. 28): 

Tab. II.28: III. Murad döneminde Amasya’da Darphane Ek İşaretleri 

Ama1 Ama2 Ama3 Ama4 Ama5

Ama6 Ama7

En sık rastlanan varyasyon, ek işareti olmayan Ama1 dir. Ancak Ama3 de epeyce örneğe sahiptir. Ama6 ve 
Ama7 sadece tek sikkeyle temsil edilmektedir. Tipolojik şerit bu denli dar olduğu için darphane ek işaretleri, 
III. Murad yönetiminde, Amasya’daki darp sistemine daha ayrıntılı bir bakışı mümkün kılmamaktadır. 

Balıkesir (-)
Amasya darplı bir akçe Jem Sultan tarafından yanlış okunmuştur.78

Belgrad (Kat. No. 215 – 231)
Belgrad’dan, III. Murad’a ait 17 akçe bulunmaktadır. Kesin şekilde tanımlanabilen bütün sikkeler, önyüz Ic1 
(α) tipini taşımaktadır. Ama bu elbette ki, darphanenin tip spektrumunun tamamını kapsamamaktadır:

74  Srećković 2005, s. 86, No. 3 vd. Tab. 28, Res. 3
75  Srećković 2005, s. 86, No. 2.
76  Pere 1968, s. 126, No. 259, Tab. 17, Res. 259; Keza Srećković 2002, s. 49 ile de krş.
77  Srećković 2005, s. 86, No. 3 vd. Tab. 28, Res. 3.
78  Jem Sultan 1977, s. 133, No. 1240, Tab. 96. Res. 1240, Tab. 97, Res. 1240.
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Srećković’te kendisine ait olan tip F79 ve tip M80 örnekleri de vardır. Arkayüz tipleri ile ilgili olarak, öyle 
görülüyor ki, Beçin buluntusu, 1a, 4a ve 5a1 varyasyonlarıyla, Srećković’te daha başka tipler olmadığı için, 
spektrumunun tamamını aksettirmektedir. Son anılan iki tip ikişer sikke ile temsil edilmektedir. 

Önyüz ek işaretleri saptanamamaktadır. Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı şöyledir (Tab. II.29):

Tab. II.29: Belgrad’daki Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

 Arkayüz-Ek.İş.A Arkayüz-Ek.İş.E Arkayüz-Ek.İş.?
Ic1(α)/1a   2
Ic1(α)/4a   2
Toplam 2 3 12

Güvenli biçimde tanımlanamayan parça sayısının çok yüksek olması nedeniyle, darp hakkında sağlam 
bilgiler elde edilememektedir. 

Darphane ek işaretleri konusunda durum biraz daha iyidir (Tab. II.30):

Tab. II.30: III. Murad Döneminde Belgrad’da Darphane Ek İşaretleri 

Bel1 Bel2
 
Bel1’i belgeleyen bir örneğe karşı, Bel2’yi belgeleyen 5 akçe bulunmaktadır. Yani, burada ek işareti olan 

örnekler kesinlikle daha baskındır. 
 

Bursa (Kat. No. 232 – 275)
Bu darphane Beçin buluntusu içindeki 44 örnekle III. Murad döneminin daha iyi belgelenmiş olan darp yerleri 
arasındadır. Bu arada, Beçin’de yalnız önyüz tip Ic1 (α) kesin tanımlandığı için, tip spektrumu tam değildir. 
Buna, Srećković’de Ic1 (β)81 tipi eklenmektedir. Bu tipin bizim buluntumuzdaki noksanlığı, bu varyasyonun, 
Beçin’de temsil edilen zaman dilimine ait olması nedeniyle, sadece, malzeme dağılımı ile ilgili rastlantılara 
bağlanabilir. Buna karşı, Srećković’in82 M tipinin tamamen noksan oluşu, makûl görülebilir. 

Arkayüz tipleri olarak sadece, 1a ve 5a1 belgelenmiştir. Burada Srećković’in elindeki malzeme de çerçeveyi 
genişletmeye yeterli değildir. İlk tip 7, sonuncusu 1 sikke üzerinde yer almakta, geriye kalan 36 adet sikke, 
güvenli şekilde tanımlanamamaktadır.

Önyüz ek işaretleri yine saptanamamaktadır. Arkayüz ek işaretinin resmi siliktir (Tab. II.31)

Tab. II.31: Bursa’daki Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

 Arkayüz-Ek.İş.A Arkayüz-Ek.İş.D Arkayüz-Ek.İş.E Arkayüz-Ek.İş.?
Ic1(α)/1a 1 1 2 1
Ic1(α)/5a1 1    
Toplam 10 5 17 12 

A ve E ek işaretleri hemen hemen aynı oranda temsil edilmişlerdir. Arkayüz ek işareti D’nin sıklığı bunların 
takr. yarısı kadardır. 

Darphane ek işaretleri ilginçtir (Tab. II.32): 
 

79  Srećković 2005, s. 89, No. 3, Tab. 29.
80  Srećković 2005, s. 89, No. 4, Tab. 29, Res. 3.
81  Srećković 2005, s. 91, no. 1-3, Tab. 30, Res. 1 vd. 
82  Srećković 2005, s. 91, no. 5 (önyüz tipinin hatalı çizimiyle), Tab. 30, Res. 4.
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Tab. II.32: III. Murad Döneminde Bursa’daki Darphane Ek İşaretleri  

Bru1 Bur2 Bur1 Bur2 Bur3

Bur4 Bur5

Darphane adının ya Bursa ( ) veya Brusa ( ) şeklinde 2 ayrı yazılım biçimine sahip 
olduğunu hemen başta tespit etmek gerekir. III. Murad döneminde ilk varyasyon 40 örnek ile daha çok 
görülürken, III.Mehmed döneminden itibaren önyüz tip IIa2’den başlayarak Brusa fazlalaşmıştır.

Bu durum, yan yana rastlamak her zaman mümkün olsa bile, yazılım varyasyonlarında belli bir zaman sırası 
olduğunu göstermektedir. Bru1 ve Bru2’yi taşıyan az sayıdaki parçanın bizi burada daha fazla meşgul etmelerine 
gerek yoktur. Şimdi, Bursa yazılımının varyasyonlarına gelelim. En fazla rastlanan tür, 21 örnek ile, ek işarete 
sahip olmayan Bur1’dir. Bur2 altı parça üzerinde bulunmakta, öteki ek işaretler sadece münferit sikkeler üzerinde 
görülmektedir. 

Bur4, özel bir ilgiyi hak etmektedir. Burada  ٣ sayısı  bağlantısının yukarısına yerleştirilmiş gibi س - ه 
durmaktadır. Bu görüntü, Srećković’e III. Murad’ın hükümdarlığının 3. yılının söz konusu olduğu fikrini 
vermiş, Bursa, II. Selim yönetimi sırasında faaliyette olmadığı için, yazarımız darphanenin III. Murad’ın 3. 
yılında (1576 / 1577) tekrar açıldığı sonucuna varmıştır.83 Srećković’in öne sürdüğü örneklerden birinin, bizim 
Bur3’ümüz yerine gerçekten de Bur2’yi taşıyabileceği84, burada önemli değildir. Srećković’in önyüz Ic1 (β)85 
tipli bir parçası ile Beçin’deki bir örnek, (Kat. No. 237) hiç şüphe yok ki Bur4’e sahiptir. Bu iki sikkenin, III. 
Murad’ın 3. hükümdarlık yılına ait olduklarını söylemek, metrolojik sebeplerden ötürü, elbette ki, imkansızdır: 
Her iki akçenin ağırlıkları, 0,37 gramdır ve böylece, 1588’de yani, en erken sultanın 14. hükümdarlık yılında 
devreye giren, hafif vezne kesinlikle uymaktadır. Hükümdarlık yıllarının, cülûs yılının yanı sıra belirtilmesine, 
ancak III. Mustafa (1757 – 1774) döneminde, yani takriben 200 yıl sonra başlanmıştır.86 Bu bakımdan, 
emsalleri bulunmadığı için, tarihleme anakronizm olacaktır. Beçin buluntusunda gördüğümüz, eşi olmayan 
üçlünün, darphane ek işaretlerinin arasında ne anlama geldiğini söyleyemiyoruz. Ancak, bir hükümranlık yılı 
belirtmediği, Bur4’ün bu haliyle, III. Murad akçesinin kesin kronolojik tarihlenmesine ne yazık ki bir yararı 
olmayacağını söylemeliyiz. 

 
Edirne (Kat. No. 276 – 324)
Edirne 49 sikke ile Bursa’dan yalnız biraz daha güçlü temsil edilse de, Beçin buluntusundaki önyüz tip 
zenginliği yine de daha fazladır: Başat durumdaki önyüz Ic1 (α) tipinin yanı sıra, Ic1 (β) ile, bir parça üzerinde 
yer alan nadir Ic2 (α) varyasyonu da belgelenmiştir. Pek tabii ki bu zenginlik, gerçekten Edirne’de darp edilen, 
Srećković’in tanıklığına dayanan tiplerin karşısında sönük kalmaktadır. Srećković’e ait B*a87, H88, I*c89, J90, 
J291, K192 ve P93 önyüz tipleriyle, 7 önyüz tipi daha örneklenmiştir. 

Arkayüzler konusunda, Beçin III. Murad’ın daha sonraki darplarını 1a (17 adet), 4a (1 adet) ve 5a1 (4 

83  Srećković 2005, s. 84, s. 91 dipnot 1.
84  Pere 1968, Tab. 18, Res. 299.
85  Srećković 2005, s. 91, No. 2, Tab. 30 Res. 1.
86  Jem Sultan 1977, s. 250.
87  Srećković 2005, s. 99, No. 5. 
88  Srećković 2005, s. 99, No. 7 vd., Tab. 33. Res. 6 vd.
89  Srećković 2005, s. 101, No. 9, Tab. 34. Res. 1.
90  Srećković 2005, s. 101, No. 10 – 12 Tab. 34, Res. 2 – 4. 
91  Srećković 2005, s. 101, No. 13, Tab. 34. Res. 5.
92  Srećković 2005, s. 101, No. 14.
93  Srećković 2005, s. 101, No. 15, Tab. 34, Res. 6.
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adet) ile iyi kapsamasına rağmen, yine de Srećković’in V*594, II*195, Vx96, 01 ed97ve II*398 tipleri de kayda 
alınmaktadır. Beçin’de de görülen bu varyasyonların ilk ikisi önyüz Ic1 (α) ve Ic2 (α) ile eşleştirilmiş olmakla 
birlikte, sikke ağırlıkları (0,62 gram, 0,46 gram, ve 0,63 gram) bu sikkelerin Beçin’de hemen tamamen noksan 
olan, yüksek ağırlıklı akçeler dönemine ait olduklarını ısrarla düşündürmektedirler. 

2 sikke üzerinde önyüz işareti A1 belgelenmiştir. Bununla ilgili en güvenilir tip kombinasyonu Ic1 (α)/1a’dır.
Gelelim arkayüz ek işaretlerine (Tab. II.33):

Tab. II.33: Edirne’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

 Arkayüz-Ek.İş.A Arkayüz- Ek.İş.D Arkayüz- Ek.İş.E Arkayüz- Ek.İş.?

Ic1(α)/1a 1 2 3
Ic1(α)/4a 1
Ic1(α)/5a1 2
Ic1(β)/1a 1
Toplam 8 1 16 24

 
Burada E varyasyonu A’dan bir kat fazla belgelenmiştir. Arkayüz ek işareti D sadece bir örnekte vardır. Bu 

sayıların bu kadar az malzeme tabanı ile, ne kadar söylem gücüne sahip olduklarını, malzemesi çok güçlü olan 
darphanelerin analizi gösterecektir.

Edirne’de darphane ek işareti yoktur.

Filibe (Kat. No. 325 – 361)
Bu şehir, Beçin’de 37 sikke ile temsil olmaktadır. Rumeli ve Anadolu’daki darphaneleri ele alan bu çalışmada, 
Beçin’deki malzeme önyüz tipleri bakımından ilk kez, Srećković’inkinden daha zengin varyasyonlara sahiptir: 
Yazar, yalnızca bizim önyüz tiplerimiz olan Ic1 (α) örneklerini tanımaktadır. Oysa ki, Beçin’de Ic1 (β) ve Id1 
tipleri de, her ne kadar birer parça üzerinde olsalar da, görülmektedir. Srećković’in 2 örneğinin ağırlıkları 0,38 
gram ve 0,37 gramdır. Beçin’de, doğal olarak, yalnız hafif akçe standardı belgelendiği için –en ağır örnek 0,39 
gramdır–. Filibe’nin ancak 1588’deki veznin düşürülmesinden sonra faaliyetine başladığı, bize göre kesindir. 
Esasen, bu darphane III. Murad tarafından yeni kurulmuştur.99

1a, arkayüz tipinin güvenilir şekilde tanımlanan tek tipidir. 
3 akçe, arkayüz ek işareti A1’i taşımaktadır. 
Arkayüz ek işareti dağılımı örneği şöyledir (Tab. II.34): 

Tab. II.34: Filibe’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz- Ek.İş.A Arkayüz- Ek.İş.D Arkayüz- Ek.İş.E Arkayüz- Ek.İş.?
Ic1(α)/1a 3 3 1
Toplam 9 5 15 8

Arkayüz ek işareti E, yine A varyasyonuna belirgin şekilde dominantdır. Fakat arkayüz ek işareti D Filibe’de 
görece güçlü örneklenmiştir.

Darphane ek işaretlerinin varyasyon zenginliği çok büyüktür. Bu fenomen, III. Mehmed ve I. Ahmed 
yönetimlerinde de dikkati çekmektedir. Darphane adının, oldukça fazla boş alan bırakması, yani burada, 
horror vacui’nin özellikle güçlü biçimde ortaya çıkması, bu durumun esas sebebi olarak algılanabilir. Şimdi, 
ek işaretlerin listelenmesine gelelim (Tab. II.35):

94  Srećković 2005, s. 99, No. 3, Tab. 33, Res. 5.
95  Srećković 2005, s. 99, No. 4, Dev. Tab. 33, Res. 5.
96  Srećković 2005, s. 99, No. 8, Tab. 33, Res. 7.
97  Srećković 2005, s. 101, No. 12, Tab. 34, Res. 4.
98  Srećković 2005, s. 101, No. 16, Tab. 34 Res. 7.
99  Srećković 2002, s. 106.
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Tab. II. 35: III. Murad Döneminde Filibe’de Darphane Ek İşaretleri

Fil1 Fil2 Fil3 Fil4 Fil5

Fil6 Fil7 Fil8 Fil9

9 varyasyon 37 akçeye dağılırsa, belge sayısının az olacağı, kendiliğinden anlaşılır. Önyüz tip Ic1 (β) ve Id1, 
(Fil3 ve Fil7) önyüz Ic1 (α) ile bağlantılı olarak ortaya çıkan varyasyonları da taşımaktadır. En çok rastlanan, 
13 örnekle Fil3 tipidir. Onu, 8 örnekle Fil2, onu da, daha kompleks olan Fil5 formu 7 belgeyle izlemektedir. 
Fil6, Fil8 ve Fil9 sadece birer örnekte mevcuttur. 

  
İnegöl (Kat. No. 362 – 412)
Beçin buluntusu, bu darphane içinde 51 örnek ile var olan tiplerin yalnız bir bölümünü sunmaktadır. Elimizde 
sadece önyüz tip Ic1 (α) (26 adet) ile çok daha az olan tip Ic1 (β) (2 adet) örnek bulunmaktadır. Bunlara 
Srećković’in tip J2 si100 eklenmektedir. 

Beçin’de, arkayüz tiplerinden 1a (12 adet) ve 5a1 (2 adet) bulunmakta, bunlara Srećković’ten arkayüz Tip 
4a101 eklenmektedir.  

Tipolojik olarak tanımlanması geniş ölçüde olumsuz olan bir akçe, önyüz ek işaret A3’e sahiptir. Arkayüz 
ek işaretlerinde de, İnegöl’de bazı nadir varyasyonlara rastlanmaktadır. (Tab. II.36):

Tab. II.36: İnegöl’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 
Arkayüz- 
Ek.İş.A

Arkayüz- 
Ek.İş.D

Arkayüz- 
Ek.İş.E

Arkayüz- 
Ek.İş.G Arkayüz- Ek.İş.I Arkayüz-Ek.İş Ek.İş.?

Ic1(α)/1a 2 1 4

Ic1(α)/5a1 1

Ic1(β)/5a1 1
Toplam 29 3 2 1 1 15

 
Münferit sikkeler üzerinde de olsalar, ilk kez, arkayüz ek işareti G ve I’ ye rastlıyoruz. Arkayüz ek işareti A, sayısal 

bakımdan baskınken, buna karşılık genellikle çok sık görülen E varyasyonu tamamen arka planda kalmaktadır.
Darphane ek işaretleri heyecan verici değildir: Çoğunlukla noksandırlar. Sadece 2 akçe varyasyon İne2 yi 

taşımaktadır. 

Tab. II.37: III. Murad Döneminde İnegöl’de Darphane Ek İşaretleri

İne1 İne2
 
3 parça daha, özel ilgiyi hak etmektedir: No 392’de ك, nın yatay çizgisi eksiktir. Bu şekilde darphanenin 

adı, tam olarak “İnelöl” (اينه لول) olmaktadır. Hibrit damga birleşmesine sahip arkayüz damgaları taşıyan 2 
akçe daha da ilginçtir. No. 412’in bir yüzünde arkayüz ek işareti D bulunmaktayken, öteki yüz E varyasyonuna 
sahiptir. No. 411 deki ek işaretleri ile keza, arkayüz tipi kesin değildir. Her iki parça stilistik açıdan, kurallara 
uygundur. Her ne kadar, bu sikkelerin resmi bir darphane olan İnegöl’de basıldığına dair kesin güvenilir bir 
bilgiye sahip değilsek de, burada, hiç yoksa taklit söz konusu değildir. 
100  Srećković 2005, s. 101, No 3.
101  Srećković 2005, s. 109, No 1,3.
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Kastamonu (Kat. No. 413 – 435)
Bu darphane 23 örnekle, çok önemli bir temsil göstermemektedir. 

Srećković’te de, sadece Beçin’de görülen 0,31 gramlık önyüz tip Ic1(α) nın belgelenmiş olması102 öyle 
görülüyor ki, ikinci kez bir darphanenin, ancak III. Murad’ın hükümdarlığının ikinci yarısında faaliyete geçmiş 
olduğu izlenimini vermektedir.

Arkayüz tiplerinden yalnız 1a’ya rastlanıyor. 4a ve 5a1 tipleri için belgeler eksiktir. 
Önyüz ek işareti A1, 5 örnek ile iyi bir temsile sahiptir. 
Arkayüz ek işaretleri konusunda Kastamonu dikkat çekmemektedir (Tab. II.38):

Tab. II.38: Kastamonu’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri

 Arkayüz- Ek.İş.A Arkayüz- Ek.İş.D Arkayüz- Ek.İş.E Arkayüz- Ek.İş.?
Ic1(α)/1a 1 3

Ic1(α)/2
Toplam 2 1 8 11

Arkayüz tip2’nin ek işareti olmamakla birlikte, burada ele alınmaktadır. Tanımlanmaları kesin olan az sayıda 
sikke, arkayüz ek işareti E’nin baskın olduğunu, buna karşı A’ nın çok nadir görüldüğünü göstermektedir: Bu, 
İnegöl’deki durumun tam tersidir. 

Koçayna (Kat. No. 436 – 447)
Koçayna, bir düzine akçe ile Rumeli ve Anadolu’daki, daha nadir olan darphaneler arasında bulunmaktadır. 

Beçin buluntusunda, önyüz Ic1 (α) (4 adet), Ic1 (β) (4 adet) ve Id1 (1 adet) ile üç değişik varyasyon güvenli 
şekilde tanımlanmıştır. Daha eski ve ağır akçelere Srećković’te tip B1*a103,, K104, K*a105 ve K*b106 eklenmektedir. 

Beçin’de arkayüz tipleri arasında 1a, her zaman olduğu gibi, çok yoğundur. Buna Srećković’te de iyi temsil 
edilen, arkayüz tip 4a’nın bir örneği katılmaktadır.107 Bundan başka elimizde bizim tip sayımımıza göre, 
arkayüz 5a2 yi taşıyan108 bir akçe bulunmakta, ancak, tip 5a1 sağlam şekilde belgelenememektedir. Bu durum 
herhalde, 1a ile 5a1 arasında belirgin bir fark saptanmasına, sikkelerinın çok azının uygun oluşuna bağlıdır. 

Önyüz işareti olarak sadece varyasyon A1’e iki örnekte rastlanmaktadır. 
Arkayüz ek işaretleri de az varyasyona sahiptir.
 

Tab. II.39: Koçayna’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri

 Arkayüz-Ek.İş.A Arkayüz- Ek.İş.E Arkayüz- Ek.İş.?
Ic1(α)/1a 1

Ic1(β)/1a 1

Id1/4a 1
Toplam 5 5 2

Burada yine arkayüz ek işaretleri A ve E eş değerli olarak yan yanadır. 
Bir sikkenin (Kat. No. 446) üzerine bir darp daha yapılmıştır. Alttaki darp tanımlanamamaktadır. 
Bir de, Koçayna sultanîlerinden söz edilmelidir.109

102  Srećković 2005, s. 110, No 1, Tab. 37, Res. 2.
103  Srećković 2005, s. 121, No. 3, Tab. 41, Res. 3
104  Srećković 2005, s. 121, No. 4.
105  Srećković 2005, s. 121, No. 5, Tab. 41, Res. 4.
106  Srećković 2005, s. 121, No. 6, Tab. 41, Res. 5.
107  Srećković 2005, s. 121, No. 3 – 6, Tab. 41, Res. 3 – 5. 
108  Srećković 2005, s. 121, No. 1. Tab. 41, Res. 1
109  Pere 1968, s. 127, No. 270, Tab. 17, Res. 270 = Tekin 2005, s. 375.
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Konya (Kat. No. 448 – 452) 
Burası da, sadece önyüz Ic1 (α) ve Ic1 (β) belgelendiği için, faaliyetlerine, III. Murad döneminin sonlarına 
doğru başlamış olması gereken bir başka darphanedir. 

Son anılan varyasyon, Beçin buluntusunda 4:1 belge, ve Srećković’te, 2:1110 belge ile başatdır. Yoksa her 
zaman önyüz Ic1 (α) tipi belirgin biçimde daha fazla belgeye sahiptir. Konya’daki durumdan sadece malzeme 
teminini sorumlu tutmak bizce yanlıştır. Bu gözlem, önyüz tip Ic1 (β) nin, Ic1 (α) dan sonraya tarihlenmesinin 
bir sebebi olabilir. Keza Srećković’teki sikkelerin da hepsi, hafif akçe vezni üzerindedir. 

Tanımlanabilen tek arkayüz tipi 1a’ dır.
2 akçe, önyüz ek işareti A1’i taşımaktadır. 
Arkayüz ek işaretinin dağılımı, doğaldır ki, az bir söylem gücüne sahiptir (Tab. II.40):

Tab. II.40: Konya’daki Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri

 Arkayüz-Ek.İş.A Arkayüz-Ek.İş.E Arkayüz-Ek.İş.?

Ic1(α)/1a 1
Ic1(β)/1a 1 1 1
Toplam 2 2 1

 
Darphane ek işaretleri gözlemlenememektedir. 

Kostantiniyye (Kat. No. 453 – 1559)
Burası, Beçin buluntusu içindeki 1.107 akçesi ile, açık ara en önemli ve malzeme gücü en yüksek darphanedir. 
Bu akçelerin analizlerine başlamadan önce, sultanîlerin varlığını111 ve çok sayıda darp yılına sahip (982, 983, 
986, 988, 991, 992, 993, 994, 998, 1001)112 mangırları da hatırlatalım. 

III. Murad sisteminin rekonstrüksiyonunda karşılaştığımız bütün sorunlar, Kostantiniyye örneğinde 
özellikle açıklık kazanacaktır. Önyüz tipleri kesin olarak tanımlanabilen 790 akçenin 695’i yani takr. % 90’ı 
Ic1 (α) varyasyonunu taşımaktadır. 87 akçe, çok benzer olan Tip Ic1 (β) gösterirken, diğer 3 önyüz tipi olan, Ic2 
(α), Id1 ve Id2 ye 1, 3, ve 4 örnek akçe düşmektedir. Yüzde olarak payları ancak %1 dir. Bu 3 varyasyonun az 
bulunurlukları, Srećković ‘in bunların hiç birini tanımaması ve bu sırada, Beçin buluntusunda olmayan 8 tipi 
(I113, J1114, J2115, J3116, J4117, K118, N119, O120) listelemesiyle teyit edilmektedir. Yazar tarafından “Sünnet Akçeleri” 
olarak adlandırılan (Srećković’in temel J tipi) özel bir sorun teşkil etmektedir. Kostantiniyye dışında ağırlıkları 
her zaman eski, ağır akçe vezni alanı içinde yer almakta iken, buradaki ağırlıkları, 0,40 gram, 0,31 gram, 0,35 
gram ve 0,641 gramdır. Şimdi, 2 darp dönemi ile mi karşı karşıya olduğumuz, yoksa (bu çok az malzeme 
tabanından yola çıkarak) daire tiplerinin daha büyük bir bölümünün, daha hafif bir akçe veznini başlatmak için 
yapılan, önceki bir denemeyi mi temsil ettikleri sorusu önümüze çıkmaktadır. Beçin’deki buluntumuz hiçbir 
bilgi vermediği ve malzeme tabanı oldukça az olduğu için bu probleme, inandırıcı bir çözüm bulamıyoruz. 
Ancak, elbette tipolojik bakımdan oldukça çeşitlilik gösteren, tarihi şu an tam olarak belirlenemeyen bir darbın 
söz konusu olduğu, çok daha olası görülmektedir. 

Tip dağılımı göz önüne alındığında, başka türlü olması da beklenemeyeceği gibi, önyüz ek işaretleri ağırlıklı 
olarak önyüz Tip Ic1 (α) ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Onunla eşleştirilmiş olarak, sık rastlanan A1 ve yine 

110  Srećković 2005, s. 111, No. 1 – 3, Tab. 37, Res. 3 – 5. tip çizimlerinin gösterdiğinden farklı olarak, 1 ve 2 gerçekten bizim önyüz 
Ic1 (β) tipini taşımaktadırlar. 

111  Edhem 1894, Tab.10, Res. 1159; Pere 1968, s. 127, No.271 v.d. - Artuk 1974, s. 543, No.1605, Tab. 69, Res. 1605.
112  Kabaklarlı 1998, s. 421 – 427, Tab. 48 vd. 12 – Qos – 01 – 38; Srećković 2002, s. 142 ile krş.
113  Srećković 2005, s. 115, No. 9.
114  Srećković 2005, s. 115, No. 10, Tab. 39 Res. 1.
115  Srećković 2005, s. 115, No. 11 vd. Tab, 39 Res. 2 Dev.
116  Srećković 2005, s. 115, No. 13.
117  Srećković 2005, s. 115, No. 14.
118  Srećković 2005, s. 115, No. 15. 
119  Srećković 2005, s. 116, No. 17, Tab. 39. Res. 4. 
120  Srećković 2005, s. 116, No. 18 vd. Tab. 39. Res. 5.
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çok kullanılan A3 varyasyonlarının yanı sıra, Rumeli ve Anadolu’da belgelenmeyen üç nadir sapkın olan, A2 (2 
adet), A4 (1 adet) ve B2 (2 adet) de görülmektedir. İlk iki önyüz ek işareti, genelde sadece Amid’de, B2, Canca 
ve Halep’te bulunmaktadır. 5 akçe üzerinde, önyüz tip Ic1 (β) ile bağlantılı olarak, önyüz ek işareti A1 rastlanır. 
Ic1 (α) ya yoğunlaşıp, önyüz ek işaretleri tam olarak saptanamayan 320 sikkeyi bir tarafa bırakırsak, 322  
akçenin veya % 85’in, önyüz ek işareti taşımadıklarını görürüz. Arkayüz tiplerini de konuya dahil ettiğimizde, 
önyüz ek işaretlerinden, sistem rekonstrüksiyonu için gerçekten anlamlı olabilecek bilgiler elde edemiyoruz. 

Arkayüz tiplerinde, durum önyüzdekilerden biraz farklıdır: Arkayüz tipi 1a, 450 örnekle kesin şekilde 
dominantdır. Bunun yanında 5 akçe üzerinde, 1f varyasyonu tanımlanabilmektedir. Tek bir sikke, özel tip 
olarak adlandırılabilecek varyasyon 2’yi, önyüz Ic1 (β) eşleştirilmiş şekilde sunmaktadır. Arkayüz 5 tipi 
sorunludur. 5a1 ve 5a2 modifikasyonları 13 ve 5 parça üzerinde bulunmaktadır. Ancak bu tip yıl sayısı altındaki 
 sözüyle belirlenmekte ve bu pozisyon pek çok sikkede belirgin olmadığı için, 632 akçenin, arkayüz سنه
1a’mı yoksa 5a1/5a2 tipini mi taşıdıkları konusunda kesin bir karara varılamamıştır. Birbirlerine orantıları 
tanımlanabilen akçelerde tam 1:25 olduğu için, şüpheli sikke kitlesi konusunda da gerçekten arkayüz ek işareti 
1a’yı taşımış oldukları sonucuna varılabilir. Srećković’ten Beçin’den örneklenmeyen çok sayıda tip alınıp 
eklenebilir. Hemen başta, 2 sikke, bizim arkayüz 2121 tipimizi belgelemektedir. Bunlardan birisi yıl sayısını, 
darphane adı altında değil, tüm satır boyunca uzayan ب nın sol yukarısında taşımaktadır.122 Srećković’teki, 
arkayüz 2 örneklerinin hepsi ağır akçe veznine sahiptir. Bu tipin kullanımı, böylece, 1588’den önceki döneme 
düşmektedir. Bu bakımdan, Beçin örneği, eski bir damga kullanıldığı için, hibrit olabilir. Aynı şekilde, her 
zaman 0,60 gramın üzerindeki ağırlıklarla kombine edilen 2 adet arkayüz 2 ye rastlıyoruz: Srećković’in Vy*1 
varyasyonunda ب nın ortasında bir nokta123 Vx*1’de bir saadet düğümü124 bulunmaktadır. Vs*1125 varyasyonu, 
bize, Vx*1’in eşi gibi görünmektedir. Bunlara, daire tipleriyle eşleştirilmiş olan sikkeler üzerindeki IV*1126 ve 
VIII127 eklenmektedir. Burada, son anılan tipten, çok az görülen bir örnek sıfatıyla, daire formunda kompoze 
edilmiş arkayüz tipine, önyüz benzeri olarak özel ilgiyle söz edilmesi gerekmektedir. Srećković’teki bir akçe, 
arkayüz IV*1128 i, Srećković’in daha önceki önyüz N tipine bağlamaktadır. Bu durum daire tiplerinin sultanın 
erken yönetim yıllarına ait olduklarını düşündürmektedir. Beçin buluntusunun temsil ettiği sonraki yıllar için, 
arkayüzler bize, az sayıda kullanılabilir bilgi vermektedir. Nadir görülen önyüz tiplerinden Ic2 (α), Id1 ve Id2 
için sadece arkayüz 1a kesin belgelenmiştir. Daha sonraki arkayüz 1f tipi iki örnek ile önyüz Ic1 (β) tipiyle, 
8 faktör daha sık rastlanan önyüz Ic1 (α) tipiyle olduğu gibi eş birliktelik göstermektedir. Yine bize göre 
bu durum, 1f’nin kesinlikle III. Murad’ın geç hükümranlık dönemi içinde yer aldığını anlatmaktadır. En sık 
rastlanan iki önyüz tipine göre çözümlenen 1a, 5a1 ve 5a2 arkayüz tipleri arasındaki sayısal ilişki farkı, daha az 
belirgin gibi görünmektedir. Önyüz tip Ic1 (α) çerçevesi içinde, arkayüz 1a ile 5a1 ve 5a2 sikkelerı arasındaki 
orantı 33:1 iken, önyüz Ic1 (β) de bu oran 12:1 dir. Ancak burada, son anılan önyüz çerçevesi içindeki daha 
düşük belge yoğunluğu hesaba katılmalıdır.

Arkayüz ek işaretleri konusunda Kostantiniyye, Rumeli ve Anadolu’daki en fazla malzemeye sahip darphane 
olarak, beklendiği gibi en büyük varyasyon kulvarına sahiptir. En sık rastlanan arkayüz ek işaretleri, A (163 
adet), D (82 adet) ve E (379 adet) en sık rastlanan işaretlerdir. Bunlara bir arkayüz ek işareti belgesindeki B ve 
3 akçe üzerinde görülen, bunun dışında sadece Novaberde’de saptanmış olan, C varyasyonları eklenmektedir. 
Sadece Canca ve Halep’te, yani Rumeli ve Anadolu dışındaki iki darphanede ortaya çıkan F ek işaretini taşıyan 
3 sikke vardır. H varyasyonu burada, Kostantiniyye dışında, Srebreniçe ve Erzurum’da görülmektedir. Arkayüz 
ek işareti M, yalnız Kostantiniyye’den gelen tek bir parça ile örneklenmiştir. 

121  Srećković 2005, s. 113, No. 1,6 Tab. 38. Res. 6.
122  Srećković 2005, s. 113, No. 1. Tab. 38. Res. 1.
123  Srećković 2005, s. 113, No. 7, Tab. 38. Res. 7.
124  Srećković 2005, s. 115, No. 15, s. 116, No. 18 v.d. Tab. 38, Res. 5.
125  Srećković 2005, s. 115, No. 14.
126  Srećković 2005, s. 115, No. 11, Tab. 39, Res. 2.
127  Srećković 2005, s. 115, No. 12, Tab. 39, Res. 3.
128  Srećković 2005, s. 116, No. 17, Tab. 39, Res. 1.
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Şimdi arkayüz ek işaretlerinin tip kombinasyonları üzerinden dağılımına bakalım:

Tab. II.41: Kostantiniyye’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri

 
Arkayüz-
Ek.İş.A

Arkayüz-
Ek.İş.B

Arkayüz-
Ek.İş.C

Arkayüz-
Ek.İş.D

Arkayüz-
Ek.İş.E

Arkayüz-
Ek.İş.F

Arkayüz-
Ek.İş.G

Arkayüz-
Ek.İş.H

Arkayüz-
Ek.İş.M

Arkayüz-
Ek.İş.?

Ic1(α)/1a 33 1 23 82 2 1 143
Ic1(α)/1f
Ic1(α)/5a1 1 1 6
Ic1(α)/5a2 1 3
Ic1(β)/1a 1 21 14
Ic1(β)/1f 1 1
Ic1(β)/2
Ic1(β)/5a1 1 1
Ic1(β)/5a2 1
Id1/1a 1
Id2/1a 1
Toplam 163 1 3 82 379 3 1 4 1 466

 
Daha dikkatle bakıldığında, hem arkayüz ek işaretlerinin yorumu, hem de daha küçük tip varyasyonlarının 

değerlendirilmesi ilginç sonuçlar vermektedir. Arkayüz tipolojisini bir yana bırakır ve en sık rastlanan iki önyüz 
tipi, Ic1 (α) ve Ic1 (β) ye odaklanırsak, o takdirde belge sayıları tamamen farklıdır. En sık rastlanan arkayüz 
ek işaretleri A, D, ve E, önyüz Ic1 (α) çerçevesinde, 108:63:237 orantısıyla temsil edilirken, önyüz Ic1 (β) 
ile eşleştirildiklerinde bu sayı 8:0:108 olmaktadır. Son anılan tipin 8 faktör daha nadir olduğu hatırlansa bile, 
sapmaların, sadece malzeme tabanı durumundaki farklılıklara bağlanamayacağı görüşüne sahibiz. Darphane 
ek işaretlerinde de benzer değişik bir tablonun göze çarptığına burada dikkati çekmek gerekir. Arkayüz 
ek işaretleri konusunda, dağılım örneklerinin değiştiğini, bunun Kostantiniyye darphane yönetimindeki 
değişikliklerden kaynaklandığı söylemek bir yönden, akla yakın gelmektedir. Ama aynı zamanda, Ic1 (α) ve 
Ic1 (β) tiplerinin birbirlerinden ayrılmalarının planlanmış olduğu ve sikke nakkaşlarının özgürlükleri gibi 
rastlantılara dayandırılamayacağına açık bir delildir. Yani, ل nın pozisyonu darphane yönetimi tarafından, 
üretim konusundaki işletme içi düzenlemede tip kurucu öge olarak algılanmıştır. Daha önce belirttiğimiz gibi 
darphane ek işaretleri de, her zamankinden yüksek bir söylem gücüne sahiptir. 

Tab. II.42: III. Murad Döneminde Kostantiniyye’deki Darphane Ek İşaretleri

Kos1 Kos2 Kos3 Kos4

Kesin bir tanımlamaya izin vermeyen sikkelerin sayısı yine açık ara daha fazladır. Atıf yapılabilen 
sikkelerdan, Kos1, 380 belge ile en sık görülendir. Kos3 için 69, Kos4 için 79 belge vardır. Yalnız Kos2, tek 
bir parça üzerinde bulunmaktadır. Darphane ek işaretleri, genel olarak sistem rekonstrüksiyonunda yardımcı 
olmazken, III. Murad döneminde Kostantiniyye’de durumlar belirgin şekilde farklıdır. Önyüz Ic1 (α) için Kos1, 
Kos3 ve Kos4 belgelerinin sayıları 245:49:4 0, buna karşılık Ic1 (β) sayıları 36:3:20’dır. Bu konuda da farklı 
malzeme tabanları bize, tek sebep gibi görünmemektedir. En azından, bu olayda, darphane ek işaretlerinin de, 
çeşitli üretim gruplarını tanımlayan işaretler olarak hizmet ettiklerini anlamak mümkündür. 

Bazı münferit sikkeler, özgün bir anlatımı gerektirmektedirler. Kat. No. 1559 düzgün iki arkayüz 
damgasının, hibrit bir damga eşleşmesidir. Ne arkayüz ek işaretleri, ne de tip varyasyonları, güvenli şekilde 
saptanamamaktadır. III. Murad’a ait, üst üste darp edilmiş iki örnekte tespitler şöyledir: Kat. No. 1514’te 
sadece alttaki darbın Canca’da yapıldığı saptanabiliyor. Buna karşı Kat. No. 1181 üst tip kombinasyonu Ic1 
(β) / 1a ve alt darp olan Ic1 (α) / 1e’yi olduğu kadar, her iki darphaneyi de –Kostantiniyye ve Canca– açıklıkla 
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tanımlamayı mümkün kılıyor. Alt darp, tipolojik ve stilistik bakımdan, Canca’daki stil C’nin geç dönemlerine 
ait olduğu için, sonuç, önyüz tip Ic1 (β) nin tarihlenebilmesi işinde bir dayanak noktası sağlamaktadır. 

Kretova (Kat. No. 1560 – 1574)
Malzeme yönünden güçlü Kostantiniyye’den sonra, Beçin buluntusunda 15 sikkesi olan ve daha zayıf örneklenen 
bir darphaneye geliyoruz. Bu arada, definemizin, tip örneklerinin ancak bir bölümünü kapsadığını söylemek her 
halde artık gereksizdir. Zira ancak, önyüz tip Ic1 (α) için sağlam belgeler sunmaktadır. Bir de Srećković’ten onun 
tipleri olan H129 ve I*b130 alınıp ilave edilebilir. Sultanîlerin darbından söz edilmeye değer.131

Beçin’de, arkayüz tiplerinden 1a ve 4a varyasyonlarına rastlıyoruz. Burada, kesin olarak tanımlanabilen 
sikkelerin birbirlerine oranı, 3:2 dir. Bunlara, Srećković’teki, 1f eklenmektedir.132 Arkayüz tip 5a1 henüz 
noksandır. Pek tabii bu da, bu derece düşük bir malzeme tabanıyla, az bir veri gücüne sahiptir.

Önyüz ek işaretleri saptanamamaktadır. 
Arkayüz ek işaretleri oldukça belirsizdir (Tab. II.43). 

Tab. II.43: Kretova’daki Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. ?
Ic1(α)/1a 1 1
Ic1(α)/4a 1
Toplam 4 4 7

 
Darphane ek işaretleri bandının genişliği, eldeki zayıf malzeme ile ölçüldüğünde, oldukça fazladır. Elbette 

burada, Kre1 ve Kre2 bir yanda, Kre3 ve Kre4 öteki yanda, iki final ه noksanlığı ve varlığı ile birbirlerinden 
ayrılmaktadırlar. Diğer ek işaretler, ikişer ve üçer örnekle belgelenirken, en nadir görülen yani en basit olan 
varyasyon Kre1’dır. 

Tab. II.44: III. Murad Döneminde Kretova’daki Darphane Ek İşaretleri

Kre1 Kre2 Kre3 Kre4
 

Manisa 
Görünüşe göre burası, III. Murad’ın en az sözü edilen akçe darphanesidir. Biz, Pere’de133 bir, Srećković’te134 bir 
ve Tübingen’deki bir koleksiyonda bulunan bir akçeden haberdarız. Bütün sikkeler aynı tip kombinasyonunu 
–Ic1 (a) / 1a– taşımakta ve önyüz ek işareti A1’e sahip bulunmaktalar. Pere ve Srećković’teki sikkeler,  
0,72 gram ve 0,69 gram ağırlığında oldukları için, ağırlık azaltılması döneminden önceye düşmekteler. Bu 
bakımdan, bu tür sikkelerin Beçin buluntusu içinde yer almaması çok da sürpriz değildir. Bu darphanenin 
varlığı konusundaki olası kuşkular, darp yerinin 1582 dolaylarındaki bir faaliyetini belgeleyen arşiv malzemesi 
(Bölüm I.5) ile ortadan kalkmaktadır. 

129  Srećković 2005, s. 119, No. 3, Tab. 40, Res. 3.
130  Srećković 2005, s. 119, No. 4, Tab. 40, Res. 4.
131  Nicolitâ/Nicolae 1996, s. 168, No. 10, Tab. 1, res. 10; Srećković 2002, s. 146, m. Tab. 9, Res. 47.
132  Srećković 2005, s. 119, No. 1, Tab. 40, Res. 1.
133  Pere 1968, s. 127, No. 303, Tab. 18, Res. 303.
134  Srećković 2005, s. 123, No. 1, Tab. 42, Res. 1 = http:/www.osmanliparalari.com/12-3murat-982/12-982-foto/12- Akçe-982-manisa.

jpg.
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Mardin (-)
Jem Sultan’daki bir akçenin, Mardin’de darp edilmiş olduğu belirtilmiş135, bu görüş başlarda Srećković’in de 
oyunu almışdır.136 Fakat, II. Selim ve III. Murad’ın akçe darpları hakkındaki yeni eserinde artık, bu darphaneyi 
listelememiştir. Aslında bu darp, Erzurum kaynaklıdır. 

Müküs (-)
İsmail Galip, Van yakınındaki bu yerde III. Murad için basılan akçeleri listelemekle birlikte, burada, güvenilir 
belgelerin tamamen noksan olması sebebiyle bir yanlış okumanın137 söz konusu olduğunu söyleyen Srećković’e 
hak vermek daha doğru olacaktır. Beçin buluntusunda da, bu sikkelere rastlanmadığını vurgulamak gereksizdir. 

Novaberde (Kat. No. 1575 – 1712)
Novaberde, 138 adet ile, Beçin’de tanımlanabilen darphaneler arasında en güçlü 5’inci darphanedir. Hatta, 
Rumeli ve Anadolu stil ve tip grupları arasında, Kostantiniyye ve Sidrekapsi’den sonra 3. gelen en güçlü 
darp yeridir. Oldukça iyi olan malzemeye kıyasla, tanımlanabilen önyüz tiplerinin sayısı hayal kırıklıklığı 
yaratmaktadır. Beçin’de, 84 ve 11 örnekle, yalnız önyüz Ic1 (α) ve Ic1 (β) tipleri belgelenmiştir. Srećković’in 
tipler atlasını açtığımızda, doğal olarak eksik olan daha eski ve ağır tiplerden H138, J3139, ve K*b140‘in yanı sıra 
bizim Ic2 (a)141 tipini de buluyoruz. Bunlara, sultanîler de ekleniyor.142

Beçin’de, arkayüz 1a, 1f, 4a ve 5a1 tiplerine rastlanmaktadır. Bu da, tüm varyasyonların sadece bir kısmıdır. 
Bunlara, Srećković’ten, kendi tipleri olan IV*1143, V144, Vx145, VIII146, V*5147, 02nb148 ve Iıx149 ilave edilebilir.  
Önyüz Tip 1a’ya sahip güvenilir 32 akçe karşısında, Tip 5a1’in 11 örnekle yer alması dikkate değer:

Önyüz ek işaretleri, –somut olarak önyüz ek işareti A1– tipleri tam olarak tanımlanamayan 3 sikkede yer 
almaktadır. 

Keza arkayüz ek işaretlerinin dağılımı da, dikkat çekmemektedir: (Tab. II.45).

Tab. II.45: Novaberde’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. C Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. ?
Ic1(α)/1a 2 5 11

Ic1(α)/4a 1

Ic1(α)/5a1 2 4 1

Ic1(β)/1a 2

Ic1(β)/1f 1

Ic1(β)/5a1 2

Toplam 28 1 5 57 46

Görünen o ki, A’dan bir kat fazla belgeye sahip arkayüz ek işareti E, açıkça baskındır. Daha az görülen 
yegane varyasyon tek parça ile örneklenen arkayüz ek işareti C’dir. 

135  Jem Sultan 1977, s. 134, No. 1282, Tab. 99, Res. 1282.
136  Srećković 2002, s. 153.
137  Srećković 2002, s. 164.
138  Srećković 2005, s. 129, No. 9 vd. Tab. 45, Res. 1 vd.
139  Srećković 2005, s. 129, No. 11, Tab. 44, Res. 3.
140  Srećković 2005, s. 129, No. 13, Tab. 45, Res. 5.
141  Srećković 2005, s. 127, No. 8, Tab. 44, Res. 8.
142  Pere 1968, s. 127, No. 276, Tab. 17, Res. 276 = Tekin 2005, s. 375; Srećković 2002, s. 167 ile de krş. 
143  Srećković 2005, s. 127, No. 3, Tab. 44, Res. 3.
144  Srećković 2005, s. 127, No. 4. Tab. 44, Res. 4.
145  Srećković 2005, s. 127, No. 5, Tab. 44, Res. 5.
146  Srećković 2005, s. 127, No. 6, Tab. 44, Res. 6.
147  Srećković 2005, s. 127, No. 7, Tab. 44, Res. 7.
148  Srećković 2005, s. 129, No. 12, Tab. 45, Res. 4.
149  Srećković 2005, s. 129, No. 13, Tab. 45, Res. 5.
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Şimdi darphane ek işaretlerine gelelim (Tab. II.46)
 

Tab. II.46: III. Murad Döneminde, Novaberde’de Darphane Ek İşaretleri

Nov1 Nov2 Nov3 Nov4 Nov5

Hepsinden çok daha fazla rastlanan –bu da gerçek bir sürpriz değil– ek işaretlerinden yoksun ve tanımlanabilen 
sikkelerin (75 adet) dörtte üçünde bulunan Nov1 varyasyonudur. İkinci sırada, sonundaki ه çok iyi okunabilen (17 
adet) Nov5 vardır. Üç çizgi ile karakterize edilmiş olan Nov2, Nov3 ve Nov4 türevleri, 5,5 ve 2 parça ile görece 
zayıf temsil edilmektedir. Dağılım örnekleri, güvenli şekilde tanımlanabilen tip kombinasyonlarında Ic1 (α) / 1a 
belirgin şekilde çoğunlukta olduğu için çok açık sonuçlara varmamızı olası kılmamaktadır. 

Kat. No. 1615 de zikredilmelidir. Bu akçede darphane adı ا siz yazılmıştır. Stilistik bakımdan bu parça şüphesiz, 
düzgün darptır. Demek oluyor ki, burada, Rumeli ve Anadolu’da ender rastlanan bir yazım hatası söz konusudur. 

 
Ohri (Kat. No. 1713 – 1724)
Ohri, Beçin buluntusunda, 12 akçe ile yer almaktadır. Yine, tip spektrumu bizim hazinemizde, Srećković’inkinden 
daha iyi temsil edilen bir darphane ile karşı karşıyayız. 

Kendisi, bizim tespitimize göre, sadece önyüz Ic1 (α) tipini tanımaktadır. Oysa, Beçin’de önyüz Ic1 (β), Id1 
ve Id2 de belgelenmiştir. Elbette bu dört tip, definemizde birer parça ile temsil edilmektedir. Ancak, Ohri, öyle 
görülüyor ki, 1588’deki vezin değişikliğinden sonra faaliyete geçmiştir. III. Murad’ın önyüz Ic1 (α) sı ile II. 
Selim’in arkayüzünü eşleştiren bir hibrit akçe, (0,60 gram)150 bizim anlayışımıza göre, Ohri’de darp başlangıcının 
daha geçe tarihlenmesine karşı söylem getirmemektedir. Zira bu parçanın, mutlaka, Ohri’deki resmi darphaneden 
gelmiş olması gerekmez. Arşiv malzemesine (Bölüm I.5) göre, bu darphane 988/1580’de, yani yeni gümüş 
madenlerinin bulunmasından sonra tekrar organize edilmiş, ama, öyle görülüyor ki darp faaliyetine hemen 
başlamamıştır. Kıbrıs’ta darphanenin kurulması emrinin Hicri 987’de verildiği, ama oradaki ilk sikkelerin, ancak 
III. Mehmed dönemine ait olduğu düşünülürse, bu doküman, Ohri’deki darp başlangıcının, ağırlık azaltımından 
sonra gerçekleştiği şeklindeki görüşümüze itiraz etmemektedir.

Arkayüz tipleri olarak sadece 1a ve 5a1 görülmektedir (3 ve 1 adet).
Önyüz ek işaretleri saptanamamaktadır. 
Arkayüz ek işaretleri, pek heyecan verici değildir:

Tab. II.47: Ohri’deki Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. ?
Ic1(α)/1a 1
Ic1(β)/1a 1
Id2/5a1 1
Toplam 1 7 4

 
Arkayüz ek işareti E, açık şekilde öndedir. Darphaneye özgü ek işaret tespit edilememiştir. 
Yine, III. Murad’ın Kostantiniyye’den gelen bir darbı üzerine tekrar basılmış olan bir akçe (Kat. No. 1718) 

ilgiyi hak etmektedir. Alt darbın tipi Ic1 (α) / 1a veya 5a1 dir. Üstteki darp Ic1 (α) veya Id1 / 1a veya 5a1’e 
sahiptir. Bu da, adı geçen parçanın, ön ve arka yüz tipolojilerinin sıralaması için, ne yazık ki, güvenilir bilgiler 
veremeyeceği anlamına gelmektedir. İlave edilmesi gereken bir nokta da, darbın tamamen düzgün görünmesine 
rağmen, üst darbtaki darphane adının bozulmuş olduğudur.

150  Srećković 2005, s. 1333, No. 1, Tab. 47, res. 1.



II.2 III. Murad’dan I. Ahmed’e 169

Sakız
Burası, Beçin definesinde güvenilir temsilcisi olmayan, Rumeli ve Anadolu’da bulunan az sayıdaki darphaneden 
biridir. Srećković, yalnızca en sık rastlanan tipimiz Ic1 (a)151 için belgeler listelemektedir. Yalnız bir parçanın 
ağırlığı –0,67 gram– belirtildiği için, Sakız’ın 1588’deki vezin düşürülmesinden önce faaliyette bulunmuş 
olabileceği konusunda karar vermemiz, Beçin’deki örneklerin eksikliğini en çarpıcı biçimde açıklayabilir. Hiç 
sultanî152 bulunmaması ise, bizi şaşırtmamaktadır. 

Saray (-)
Aşağıda III. Mehmed döneminde göreceğimiz gibi, (Bölüm II.2.3.5) Saray akçeleri örneğinden söz etmek çok 
sorunludur. Jem Sultan’ın bu darphaneye mal ettiği bir III. Murad akçesi, aslında Srebreniçe’den gelmektedir.153

 
Selanik (Kat. No. 1725 – 1772)
Bu darphane 48 örnekle çok daha sağlam temsil edilmesine rağmen, Ohri darphanesine çok benzemektedir. 
Selanik konusunda da Srećković’te sadece önyüz tip Ic1 (α) (26 adet) belge vardır. 

Beçin buluntusu, hiç değilse, tip Ic1 (β) için 2 belge daha vermektedir. Sırp akçe ustasının bütün parça 
ağırlıkları, hafif akçe standardına işaret ettikleri için, Selanik de, faaliyetine ağırlık indiriminden sonra başlamış 
olmalıdır.

Güvenilir şekilde belgelenen tek arkayüz tipi 1a’dır. Burada Beçin buluntusu ile Srećković örtüşmektedir. 
Önyüz ek işareti A1, 6 örnek ile, pek de nadir sayılmaz. 
Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı şöyledir (Tab. II.48):

Tab. II.48: Selanik’te Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. ?
Ic1(α)/1a 3 7 6
Ic1(β)/1a 2
Toplam 8 3 18 20

Arkayüz ek işareti E, bir kere daha A varyasyonun önünde yer alırken, D ancak çok zayıf şekilde temsil 
edilmektedir.

Darphane adı, adeta, ek işaret koymaya davet etmektedir. Bu yüzden Sel1 ve Sel2’nin hemen hemen eşit 
temsil edilmeleri, (13 ve 11 adet) ama, daha çok olan Sel3 ve Sel4’lerin yalnız tek sikkelerla örneklenmeleri 
biraz şaşırtıcıdır. 

Tab. II.49: III. Murad Döneminde Selanik’te Darphane Ek İşaretleri

Sel1 Sel2 Sel3 Sel4
 
Serez (Kat. No. 1773 – 1774)
Sadece 2 örneğe sahip Serez’i, malzeme bakımından çok zayıf bir darphane olarak kabul edebilirdik. Fakat, 
Beçin’in tanıklığı bizi bir kez daha yanıltmaktadır. Beçin’de tek başına temsil edilen önyüz Ic1 (α) nın yanında 
Srećković’te, kendisine ait H154 ve I*b155 tiplerinin örnekleri de bulunmaktadır. 

Arkayüzler gariptir: Çünkü, standart arkayüz olan 1a noksandır. Beçin’de yalnız 4a ve 5a1 tiplerine 

151  Srećković 2005, s. 135, No. 1 -5, Tab. 48, Res. 1 – 5.
152  Pere 1968, s. 127, No. 277, Tab. 17, Res. 277; Artuk – Artuk 1974, s. 550, No. 1629, Tab. 69, Res. 1629; Ölçer 1984, s. 66, No. 130, 

Tab. 12, Res. 2; Srećković 2002, s. 178 ile de krş.
153  Jem Sultan 1977, s. 134, No. 1289, Tab. 100, Res. 1289.
154  Srećković 2005, s. 145, No. 3, v.d. Tab. 53, Res. 3.
155  Srećković 2005, s. 145, No. 5, Tab. 53, Res. 4.
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rastlanmaktadır. Aynısı, Srećković’teki fotoğraflar için de geçerlidir. Bu iki arkayüz yine de, özgün bir karaktere 
sahip olabilecekleri için, bu görüşe dayanarak, Serez’in sadece özel darplar ürettiği sonucuna varmak gerekir.

Önyüz ek işaretleri belirsizliklerini korumaktadırlar. Arkayüzler için de durum aynıdır. Bir akçe (Kat. No. 
1773) arkayüz ek işareti E yi taşımaktadır. Darphane ek işareti yoktur. Akçelerin yanı sıra Serez’de sultanî de 
kesilmektedir.156

Sidrekapsi (Kat. No. 1775 – 1940) 
Burası, Beçin’deki malzeme buluntusuna bakıldığında 166 belge ile, Kostantiniyye ve Novaberde’den sonra 
III. Murad’ın Rumeli ve Anadolu’daki en güçlü 3. darphanesidir. Akçeleri ayrıntılı bir biçimde ele almaya 
başlamadan önce, Sredrekapsi’den gelen sultanîlerin varlığını hatırlatmak gerekir.157

Önyüz spektrumu önümüzdeki malzemede sınırlıdır: 118 akçe önyüz Ic1 (α), 8 akçe Ic1 (β) ve 1 akçe Id1 
tipini taşımaktadır. Srećković’ten, kendisine ait daha önceki, H158 I*a159, J160 ve K161, tipleri alınıp eklenebilir.

Önyüz Ic1 (α) ya sahip 16, Ic1 (β) ye sahip bir akçe, önyüz ek işareti A1’i taşımaktadır. Daha başka 
varyasyonlar tespit edilememiştir.

Esasen arkayüz tipleri arasında, en sık rastlanan 1a varyasyonu güvenilirdir. Ancak, 104 sikkede, arkayüz 
1a ile 5a1 arasında sağlam bir karara varmak mümkün olmamıştır. Srećković’te başka arkayüz formları 
tanımamaktadır. Bu da, Sidrekapsi’de, gerçekten de, yalnız 1a varyasyonunun darp edilmiş olduğu düşüncesini 
akla getirmektedir.

Sadece en çok kullanılan arkayüz ek işaretleri görülmektedir. A ve E varyasyonları eş ağırlıktadır (Tab. II.50).

Tab. II.50: Sidrekapsi’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş.D Arkayüz-Ek.İş.E Arkayüz-Ek.İş. ?
Ic1(α)/1a 15 3 12 12
Ic1(β)/1a 2

Id1/1a 1

T 52 10 50 54

III. Mehmed döneminde de, aynı forma sahip olan 2 darphane ek işaretine III. Murad döneminde 
Sidrekapsi’de rastlıyoruz:

Tab. II.51: III. Murad Döneminde Sidrekapsi’de Darphane Ek İşaretleri

Sid1 Sid2

Aradaki fark sadece son ه dan ibaret olduğu ve bu pozisyon çok zaman tanınamadığı için, darphane ek 
işareti analizi, sıkça görüldüğü gibi sonuçsuz kalmaktadır. 34 akçe Sid1, 11 akçe Sid2 işaretlerini taşımakta, 
geriye kalan kitle tanımlanamamaktadır. 

Bir parça üzerindeki 976 yıl sayısı bozuktur (Kat. No. 42414); Burada söz konusu olan, herhalde II. Selim’in 
bozuk yazılımlı arkayüzü ile oluşan bir hibrit damga eşleştirmesidir. III. Murad’ın önyüz Ic1 (α) tipi ile II. 
Selim’in bir arkayüzünden oluşan başka bir hibrit damga eşleşmesi Srećković tarafından kaydedilmiştir.162

156  Pere 1968, s. 127, No. 279, Tab. 17, Res. 279; Srećković 2002, s. 189, ile de krş.
157  Pere 1968, s. 127, No. 278, Tab. 17, Res. 278; Ölçer 1984, s. 67, No. 131, Tab. 12, Res. 1.
158  Srećković 2005, s. 141, No. 6, Tab. 51, Res. 6.
159  Srećković 2005, s. 143, No. 7.
160  Srećković 2005, s. 143, No. 8 v.d., Tab. 52, Res. 1.
161  Srećković 2005, s. 143, No. 10, Tab. 52, Res. 2.
162  Srećković 2005, s. 141, No. 1, Tab. 51, Res. 1.
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Sofya (Kat. No. 1941 – 1942) 
Sofya, Beçin buluntusunda 2 akçe ile, Serez gibi zayıf yer almakta, ancak gerçek darp çok daha başka bir etki 
bırakmaktadır. Zira, Srećković’ten Beçin’de belgelenen Ic1 (a)163 den başka, arkayüz tipi göstermemektedir. 
Parça ağırlıkları da (0,38 gram, 0,38 gram, 0,39 gram) hafif akçe veznine uyduğu için, Sofya’nın faaliyetine, 
III. Murad’ın geç hükümdarlık yıllarında başladığı görüşü daha akla yakındır. 

Beçin’de sadece arkayüz 1a kesin şekilde belgelenmiştir. 5a1’in varlığı konusunda, Srećković’te gerçekten 
örnek yoktur.164

Önyüz ve arkayüz ek işaretleri hakkında güvenilir şeyler söyleyemiyoruz. Darphane ek işaretleri 
bulunmamaktadır.  

Srebreniçe (Kat. No. 1943 – 1960)
Srebreniçe 18 akçe ile orta ağırlıkta belgelenmektedir. Beçin’de, beklendiği gibi üç farklı önyüz tipi, Ic1 (α) 
(6 adet), Ic1 (β) (1 adet) ve Ic2 (α) (1 adet) bulunmaktadır. Srećković’inde kendi tipleri olan H165, L166 ve O167 
gelmektedir ki, bu da darphanenin III. Murad döneminde sürekli olarak faaliyette bulunduğunu ispatlamaktadır. 
Bu darphaneden sultanîler de çıkmıştır.168

1a, 4a ve 5a1 arkayüz tipleri olarak yer almaktadır. Bu arada, son iki tip standart arkayüz olan 1a’dan 
toplam da, çok daha fazla görülmektedir. Her arkayüz 4 akçe üzerinde bulunmaktadır. 

Yalnız 1 akçe önyüz ek işareti A1’i taşımaktadır. 
Arkayüz ek işaretleri dağılımı bir değişiklik olarak, kendine özgüdür (Tab. II.52):

Tab. II.52: Sirebreniçe’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. H Arkayüz-Ek.İş. ?
Ic1(α)/1a 1 1

Ic1(α)/4a 2

Ic1(α)/5a1 2 1

Ic1(β)/5a1 1

Toplam 7 1 10
 
Görüldüğü gibi, arkayüz ek işareti A eksiktir. Onun yerine genelde nadir olan H formu, hiç değilse bir 

parça üzerinde belgelenebilmektedir. Pek tabii ki, malzeme tabanı çok zengin değildir. 
Darphane ek işaretleri, geniş ölçüde noksandır. Yalnızca bir parça üzerinde, Sre2 varyasyonu bulunmaktadır.

Tab. II.53: III. Murad Döneminde Srebreniçe’de Darphane Ek İşaretleri

Sre1 Sre2

Tire (Kat. No. 1961 – 1997)
Bu darphane, 37 belge ile orta ağırlıkta temsil edilmektedir. Srećković ile yapılan bir karşılaştırma Tire’nin 
faaliyetinin ancak III. Murad’ın hükümdarlık yıllarının 2. yarısında başladığını bir kez daha göstermektedir: 
Kendisinde sadece bizim tip Ic1 (α) örnekleri (23 adet) bulunmaktadır. Bunlara, Beçin’deki Ic1 (β) (2 adet) 
varyasyonu da katılmaktadır. Arşiv bilgilerine göre, Hicri 987’de (Bölüm I.5) yani 1579/80 de, Tire’deki 

163  Srećković 2005, s. 149, No. 1, 3, Tab.55, Res. 2. Srećković 2005, s. 149, No.2, Tab. 55, Res. 1 gerçekte Ohri’ye aittir.
164  Srećković 2005, s. 149, No. 3, her ne kadar bizim arkayüz tip 5a1 tipimize işaret ediyorsa da, Tab. 5, Res. 2 de bu hiç belli olma-

maktadır. 
165  Srećković 2005, s. 151, No. 3, Tab. 56, Res. 3
166  Srećković 2005, s. 151, No. 4.
167  Srećković 2005, s. 151, No. 5, Tab. 56, Res. 4.
168  Pere 1968, s. 127, No. 279 – A, Tab. 17, Res. 279A; Srećković 2002, s. 192 ile de krş.
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darphanenin yeni binası yapılmıştır. 1588’deki ağırlık indirimleri öncesi bir darp faaliyetine açık şekilde 
karşı çıkan numizmatik sonuçlara göre, ya, binanın bu tarihten sonra bitirildiği veya, darp üretiminin binanın 
bitimiyle birlikte başlamadığı sonucuna varıyoruz.

Arkayüz tiplerinden 1a (14 adet), 1f (2 adet, yani oldukça çok) ve 5a1 (1 adet) tiplerine rastlıyoruz.
3 akçe önyüz ek işareti A1’i taşımaktadır. 
Arkayüz ek işaretlerinin dağılım örneği şöyle görünmektedir (Tab. II.54).

Tab. II.54: Tire’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. ?
Ic1(α)/1a 1 2 4

Ic1(α)/1f 1

Ic1(α)/5a1 1

Ic1(β)/1a 1 1

Ic1(β)/1f 1
Toplam 11 4 12 10

 
Burada, arkayüz ek işaretleri olan A ve E başa baş ortaya çıkmaktadır. 
“Tire” bir bakıma ek işaretlerinin kullanımına davet eden bir isimdir. Ve bu defa, gerçekten de, oldukça 

geniş bir ek işaret spektrumu görmekteyiz (Tab. II.55).

Tab. II.55: III. Murad Döneminde Tire’de Darphane Ek İşaretleri

Tir1 Tir2 Tir3 Tir4 Tir5

Tir6
 

III. Mehmed yönetimi altında, çok daha fazla değişik varyasyonla tanışacağız (II.2.3.5). Ancak sayıları, III. 
Murad için oldukça büyük ve tasarımları da kompleksdir. En çok Tir3 görülür (11 adet), onu Tir1 (5 adet) ve 
Tir2 (2 adet) izler. Tir4, Tir5 ve Tir6 yalnız birer parça ile belgelenmiştir. 

Üsküp (Kat. No. 1998 – 2085)
Üsküp, 88 akçe ile çok güçlü bir temsile sahiptir. Rumeli ve Anadolu’da, tanımlanabilen darphaneler arasında, 
4.ncü sırayı almaktadır. Ic1 (α) (51 adet), Ic1 (β) (3 adet) Id1 (1 adet) ve Id2 (3 adet) şeklinde temsil edilmektedir. 
Bu aslında, örneğin Novaberde veya Sidrekapsi ile kıyaslandığında, etkileyici bir tip yelpazesidir. Bunlara, 
Srećković’ten I169, B170, L171 ve K172 ile 4 varyasyon daha eklenmektedir. 

Beçin’de, arkayüz tipi olarak 1a (23 adet) 1f (1 adet) ve 5a1 (11 adet) varyasyon bulunmaktadır. Bunlara da 
yine Srećković’ten, kendisine ait Vz*1173, II*5174 ilave olmaktadır.

Önyüz ek işareti A1 için 9 akçenin yanında, önyüz ek işareti B3 e sahip bir akçe vardır. 
Oldukça sık olan belge yoğunluğu arkayüz ek işaretlerine yansımamaktadır (Tab. II.56).

169  Srećković 2005, s. 157, No. 3, Tab. 59, Res. 2.
170  Srećković 2005, s. 157, No. 4, Tab. 59, Res. 3.
171  Srećković 2005, s. 157, No. 5, Tab. 59, Res. 4.
172  Srećković 2005, s. 157, No. 6, Tab. 59, Res. 5.
173  Srećković 2005, s. 157, No. 3, Tab. 59, Res. 2.
174  Srećković 2005, s. 157, No. 5 vd. Tab. 59, Res. 4 vd.
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Tab. II.56: Üsküp’te Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. ?

Ic1(α)/1a 1 3 11

Ic1(α)/5a1 1 3

Ic1(β)/5a1 1

Id2/5a1 1 1

Toplam 9 3 34 42

Sıklıkla olduğu gibi, arkayüz ek işareti E yine çok görülendir. Onu A ve D varyasyonları izlemektedir. 
Darphane ek işaretleri de düşük bir söylem gücüne sahiptir (Tab. II.57): 

Tab. II.57: III. Murad Döneminde Üsküp’te Darphane Ek İşaretleri

Üsk1 Üsk2 Üsk3
 

Uzak arayla Üsk1 (34 adet) en çok rastlanan örnektir. Üsk2 tek parça ile, Üsk3, 3 sikke ile temsil edilmektedir. 

Yenişehir (-)
Bu darphane de, III. Murad döneminde akçe basmamaktadır. Jem Sultan’ın resmini gösterdiği parça Filibe’den 
gelmektedir.175

Okunamayan Darphaneler (Kat. No. 2086 – 2691)
Bitirirken, tipolojik ve stilistik ipuçlarına göre büyük Rumeli ve Anadolu grupları içinde oldukları halde, hiçbir 
darphane ile ilişkilendirilemeyen sikkelere bir göz atacağız.

Bu sikkelerin bilgi verilerinin düşük olduğu kendiliğinden anlaşılır. Fakat burada 602 akçe söz konusu olduğu 
için, hiç değilse tipler ve arkayüz ek işaretlerinin dağılımı konusuna bir göz atmak gerekmektedir (Tab. II.58):

Tab. II.58: Rumeli ve Anadolu’dan Gelen, Okunabilen Darphanelere Sahip Olmayan Akçelerin Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek 
İşaretlerinin Dağılımı

 
Arkayüz-Ek.

İş. A
Arkayüz-Ek.

İş. C
Arkayüz-Ek.

İş. D
Arkayüz-Ek.

İş. E
Arkayüz-Ek.

İş. H
Arkayüz-Ek.

İş. ?
Ic1(α)/1a 3 7
Ic1(α)/5a1 1
Ic2(β)/4a 1
Toplam 63 1 21 96 1 234

 
Bu sikkelerin söylem güçleri doğal olarak mütevazi olduğundan, Tab. II.58’de kendimizi, ön ve arka yüz 

tipleri, kuşkuya yer vermeksizin tanımlanabilen akçelerin ele alınmasıyla sınırladık. Sonuç hayal kırıcıdır: 
Toplam 600 akçeden geriye, kala kala, 12 örnek kalmıştır. Bu akçeler üzerindeki darphane adlarının 
okunamayışının, genellikle, tam olarak darp edilmemesinden ileri geldiğini elbette göz önünde bulundurmalıyız. 
Ama, böyle olunca arkayüz varyasyonları 1a ve 5a1’i birbirinden ayırmak da, pek tabii ki, mümkün değildir. 
Yani, Tab. II.58 daha başka söylem gücüne sahip değildir. 

Tokat
III. Murad yönetimi altında, bu darphaneden sadece sultanî kaydedilmiştir.176

175  Jem Sultan 1977, s. 134, No. 1298, Tab. 100, Res. 1298.
176  Artuk – Artuk 1974 s. 552, No. 1634, (Res. Yok.); Srećković 2002, s. 204 ile krş. 
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Van
Van’da sadece ender görülen şahiler darb edilmiştir.177

Trabzon Vilayeti 

Canca (Kat. No. 2692 – 3210)
Canca 519 sikke ile, kesin tanımlanabilen darphaneler arasında Kostantiniyye’den sonra 2. sıradadır. Canca’nın 
akçe darbı, tipolojik ve stilistik açıdan, zengin varyasyonlara sahip ve kompleksdir. Beçin buluntusunda 
eski ve ağır akçeler bir kez daha noksan olduğu için, sistem rekonstrüksiyonunun tam olarak başarılı olması 
mümkün değildir. III. Murad’ın geç hükümdarlık dönemlerindeki darpların temel niteliklerini ortaya çıkarmaya 
çalışmakla yetinmemiz gerekecektir. 

Ancak, bunu yapmadan önce, öteki nominalleri de ele almalıyız. Hemen belirtelim, Canca, sultanî 
basmaktadır.178 Canca ve bazen Canice diye adlandırılan darphanenin aynı olması koşuluyla179 elimizde, 
Zilkade 985’te, 10.000 sultanî basılmasını emreden çok ilginç bir doküman bulunmaktadır (Böl. I.5.). Bu tabii, 
ancak bir çift damgayı düşündürecek kadar küçük bir miktardır. Srećković, daha büyük gümüş nominallere 
örnek olarak, iki değişik birim öne sürmektedir. Bunlar, dirhem ve Selimîdir.180 İlk sözü edilen bizce, şahî diye 
adlandırılmalıdır. Ağırlıklar belirgin şekilde 3 gramın üzerindedir. Beçin buluntusundaki belgeden birisinde 
de durum aynıdır (Kat. No. 2692: 3,35 gram. I – Ia/ 7b2).181 Kat. No. 2693 1,67 gram ile, açık şekilde düşük 
ağırlıklıdır. Ancak, bu parçanın öteki belgelerle sıkı tipolojik yakınlığı Kat. No. 2693’ün de (IIb1/7b1) gerçekte 
bir şahî olduğu görüşüne ısrarla yaklaşmaktadır. Dirhem adlandırması, bu nedenlerle söz konusu olamaz. Bir 
arşiv dokümanına göre, Canca’da şahî darbı Hicri 993’te yasaklanmıştır (Bölüm I.5). Srećković tarafından 
Selimî diye adlandırılan sikkeler bize göre, aynı sikke basamağında yer almaktadır. Özel parça ağırlıklarının 
oldukça güçlü bir biçimde saçıldıkları, III. Mehmed yönetimindeki dirhemlerde de tespit edilebilmektedir 
(II.2.3.4). Önyüzünde bir tuğrası olan başka bir sikkede durumlar farklıdır. Burada bir dirhem akla gelebilir 
ama bunun için, 2,81 gram ağırlık çok fazladır.182 Yani, bu nominalin basamağı için hiç alışılmamış olan 
tipolojiye sahip, düşük ağırlıklı bir şahi veya aşırı ağır olan bir dirhem söz konusudur. Aralarında bir nominal 
basamağının daha olduğunu düşünmek, bize imkansız görünmektedir. 

Şimdi akçelere gelelim. Temelde, A, B, ve C stili olarak adlandırdığımız ve aşağıda her birini özel olarak 
incelediğimiz 3 değişik stil grubu bulunmaktadır. Bunu yaparken, Beçin’de temsil edilmeyen darpları, malzeme 
verileri burada çok kötü olduğu için, dikkate almadık. Fakat, Srećković’teki belgelerin çoğunluğu, sözü edilen 
bu 3 stil grubundan birine düşmektedir. Kesinlikle daha erkene tarihlenen önyüz K’ye sahip akçeler bunun 
dışındadır.183

Arşiv malzemesinin tanıklığını da hatırlatmak gerekir (Bölüm I.5.): Buna göre 19 Cemaziyülahır 982’de 
Canca’daki darphane, standarda uyulmadığı ve 100 dirhemden 450’den fazla akçe basıldığı için Canca’dan 
Erzurum’a taşınmıştır. Ancak bu erken tarihliağır vezin Beçin buluntusunda temsil edilmemektedir. Bu nedenle 
olayı, elimizdeki malzemeye dayanarak algılayamamaktayız. Hicri 993 de Canca’da şahî darbı yasaklanmıştır. 
Bununla ilgili örnekler (Kat. No: 2692 – 2693) buna göre Hicri 982 ile Hicri 993 tarihlerinde darp edilmiş 
olmalıdır. Çünkü Hicri 993’ten sonra şahî darbına tekrar başlanmamıştır. Bu kaynak aynı zamanda darbın, en 
geç Hicri 993’te Erzurum’dan Canca’ya geri gittiğini belgelemektedir. 

Stil A
Bu stil grubu, en son noktaya kadar örtüşmese bile, Rumeli ve Anadolu ile çok yakındır. 19 örnekle temsil gücü 

177  Ölçer 1977/2 Jem Sultan 1977, s. 155, No. 1477, Tab. 113, Res. 1477; Srećković 2002, s. 218 ile krş.
178  Pere 1968, s. 126, No. 262 vd. Tab. 17, Res. 262 vd.; Ölçer 1984, s. 66, No. 129, Tab. 12, Res. 3; Tekin 2005, s. 376; Srećković  

2002, s. 83 ile de krş. 
179  Ender 1999, s. 4; Srećković 2002, s. 83, dipnot 1.
180  Srećković 2002, s. 83.
181  Daha başka belgeler: Jem Sultan 1977, s. 132, No. 1211 dev. Tab. 94, Res. 1211 dev. Tipolojik bakımdan sapan, Beçin buluntusunda 

belgelenmeyen şahîler için Jem Sultan 1977, s. 132, No. 1210 ve 1213, Tab. 94, Res. 1210 ve 1213.
182  Ölçer 1972, s. 25, No. 58, Tab. 3, Res. 58.
183  Srećković 2005, s. 96, No. 14, Tab. 32, Res. 4.
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oldukça zayıftır. Srećković’teki bazı sikkelerin ispatladığı gibi, darbına, eş stile sahip 0,50 gramın üzerinde 
ağırlığı olan belgelerin184 varlığı nedeniyle, ağırlık indiriminden önce başlanmıştır. En sık rastlanan önyüz tipi 
Ic1 (α) (15 adet) dir. Bunun yanında Ic1 (β) yi taşıyan 1 akçe bulunmaktadır. Arkayüzler, hemen her zaman  
 sözüyle genişletilmiş olan lejand formuna sahiptir. 2 akçede arkayüz tip 4a, bunun dışında 5a1 (7 adet) سنه
formlarını kullanmışlardır. Arkayüz temel tip 1 için varyasyon 1g yi taşıyan tek bir güvenilir belge vardır. Yani, 
arkayüz 1a noksandır. Önyüz ek işareti A1 ve B2 birer akçe ile temsil edilmektedir. Arkayüz ek işaretlerinin 
durumları şöyledir (Tab. II.59): 

 
Tab. II.59: Canca / Stil A, Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. I Arkayüz-Ek.İş. ?
Ic1(α)/4a 2

Ic1(α)/5a1 1 1 5

Ic2(β)/1c 1

Toplam 3 6 1 8
 
Darphane ek işaretleri bulunmamaktadır.
 

Stil B
Bu grup, stilistik yaratıcılık açısından oldukça şekilsizdir (amorf): Bu adlandırma, stil B’nin hem stil A, hem de 
stil C’den açıkça farklı görülmesinden ileri gelmektedir. Stil A’nın bir yandan, ağırlık indirimi öncesi dönemi 
içine girmesi, öte yandan stil C’nin kesinlikle III. Murad’ın hükümdarlığının son yıllarına ait olması, stil B’nin 
kronolojik olarak bu iki grubun arasına yerleştirilmesini akılcı kılmaktadır. 

Elimizde stil B için 233 belge bulunmaktadır. Ancak, çeşitli ön ve arka yüz tiplerinin (kesin olarak 
tanımlanamayan sikkeler dahil edilerek) hacmi o kadar büyük ki, buradan 71 adet değişik kombinasyon 
çıkmaktadır. Bu, stil C ye göre, belirgin bir farktır. Ic1 (α) 3a ve Ic1 (α) / 4k 17 ve 14 akçe ile, en yoğun 
örneklenen kombinasyonlardır. Burada, önyüz ek işaretlerini dikkate almadık. Tipoloji analizinin zayıf veri 
gücüne sahip olduğu buradan anlaşılmaktadır. Önyüz tiplerinden Ic1 (α) 86, Ic1 (β) 57, Ic2 (α) 5 ve Ic2 (β) 7 
örnekle temsil edilmektedir. 

Arkayüzler için tabela formundaki bir anlatım en iyisi olacaktır (Tab. II.60):

Tab. II.60: Canca / Stil B, Arkayüz Tiplerinin Sıklığı

Arkayüz-Tip Sayı
1a 13
1c 23
1d 26
1f 3
3a 29
3b 1
4a 13
4b 1
4i 9
4j 2
4k 33

 
Nadir görülen ve sadece tek sikkeler ile belgelenen bazı varyasyonlar olsa bile, daha yoğun örneklenen 

arkayüzler içinde gerçekten baskın olan varyasyonlara rastlanmamaktadır. 

184  Srećković 2005, s. 93, No. 2, Tab. 31, Res. 1.
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Tip kombinasyonları üzerindeki arkayüz ek işareti dağılımını incelediğimizde, stil B çerçevesi içindeki 
tipoloji karışıklığı açıkça belli olur (Tab. II.61). Biz burada, kendimizi, her zaman yaptığımız gibi, hiç kuşku 
bırakmayan sikkelerî ele almakla sınırlıyoruz.

Tab. II.61: Canca/ Stil B Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-
Ek.İş. A

Arkayüz-
Ek.İş. E

Arkayüz-
Ek.İş. F

Arkayüz-
Ek.İş.H

Arkayüz-
Ek.İş. I

Arkayüz-
Ek.İş. J

Arkayüz-Ek.
İş. K

Arkayüz-Ek.
İş. ?

Ic1(α)/1a 2 1
Ic1(α)/1c 1 1
Ic1(α)/1d 1 1 5
Ic1(α)/1f 1
Ic1(α)/3a 12 2
Ic1(α)/4a 1 6
Ic1(α)/4i 3 3
Ic1(α)/4k 3 1 2 11
Ic1(β)/1a 1 3 1
Ic1(β)/1c 1 4
Ic1(β)/1d 2 1 5
Ic1(β)/1f 1
Ic1(β)/3a 2 1 3
Ic1(β)/3b 1
Ic1(β)/4a 2
Ic1(β)/4k 2 3
Ic2(α)/1a 1
Ic2(α)/1d 1
Ic2(α)/3a 1
Ic2(α)/4a 1
Ic2(β)/1c 2 4
Toplam 52 1 2 21 16 1 6 125

Tip ve varyasyonlarda ki çok fazla belirsizlik ve tip ile varyasyonların çok karışmış olmaları sebebiyle burada, 
münferit kombinasyonların ayrıntılı şekilde düzenlenmesinden vazgeçmek istiyoruz. Sistem rekonstrüksiyonu, 
stil B olayında, Canca’da, III. Murad’ın öteki darphanelerinin çoğunda olduğundan daha az başarılı olabilecektir. 
Bu arada, Canca’da bu stil grubu ile ilgili çalışma biçimi, alışılmamış ölçüde hatalı görünmektedir. 

İki arka yüzün hibrit damga eşleşmesi olan Kat. No. 2978 i anmadan geçmemeliyiz. Her iki yüz de, arkayüz 
tip 1d yi taşımaktadır. 

Stil C
Stil C, III. Mehmed’in A stiline, arkayüz lejandının tasarımı da dahil olmak üzere, tamamen uymaktadır (II.2.3.5). 
Bu doğrudan ve kesintisiz geçiş, stil C nin Murad’ın hükümdarlık dönemindeki en geç olay olduğuna, kuşkuya 
yer bırakmayacak kadar net tanıklık etmektedir. Stil C oldukça çizgisel bir yazım ile karakterize edilmektedir. Bu 
grup 232 belge ile, III. Murad’ın padişahlığı sırasında, Canca’dan sonra yaklaşık ikinci sıradadır. 

Ic1 (β) ve Ic2 (β), 107 ve 95 örnekle en sık görülen önyüz tipleridir. Önyüz Ic1 (α) yalnız 2 örnekte görünür. 
Önyüz ek işaretlerine rastlanmamaktadır. Arkayüzler de, Id tam anlamıyla dominantdır. Bu varyasyona sahip 
217 örneğe karşı, arkayüz Ic, bir ve 3a, üç akçe ile yer almaktadır. Id tipi tasarım yönünden, Mehmed’in A 
stil grubundaki esas tipi 1g’ye uymaktadır. Arkayüz 1d sadece Canca’da sayı olarak çok görüldüğü için, –bu 
durum, Mehmed’in arkayüz 1g si için de oldukça geçerlidir– C stil grubunun, Murad’ın hükümdarlık süresi 
sonuna yerleştirilmesi yönünde çok açık bir başka tanıklıktır. 

Şimdi, tiplerin ve arkayüz ek işaretlerinin dağılımına bakalım (Tab. II.62):
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Tab. II.62: Canca / Stil C, Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. H Arkayüz-Ek.İş. ?
Ic1(α)/1c 1

Ic1(α)/1d 1

Ic1(β)/1d 77 24

Ic1(β)/3a 1

Ic2(β)/1c 67 27

Toplam 1 157 71
 
Görüldüğü gibi burada, Rumeli ve Anadolu’da çok nadir görülen bir varyasyon olan arkayüz ek işareti H, 

kesin şekilde baskındır. Bu tür ek işaret kullanımının III. Mehmed’in A stili çerçevesinde en sık rastlanan ek 
işaret -ب nın üzerinde bir nokta – olduğunu belirten rekonstrüksiyonumuzla kusursuz şekilde örtüşmektedir. 

Belirsiz Stil
33 akçenin stillerinin belirlenmesine imkan olmadığına da işaret etmek gerekir. Tipolojileri de, bu stillerin 
sınıflandırılmaları için güvenilir bir karar almaya yardım etmediğinden, onları sistem rekonstrüksiyonu 
çalışmasında konu dışı bırakıyoruz. 

Diyarbakır Vilayeti

Amid (Kat. No. 3211 – 3501)
Bu yer, nominal ve tip yelpazesinin sadece bir bölümü deşifre edilmiş olsa da, Beçin buluntusu içinde toplam 
291 sikke ile iyi bir örneklenmeye sahiptir. Daha büyük gümüş birimler 3 örnekle temsil edilmektedir. Ie2/6c 
tip kombinasyonu taşıyan ve –her iki tasarım varyasyonları için tek örnek– 3,89 gram gelen sikke, açık şekilde, 
şahidir (Kat. No. 3211).185

Buna karşı, III / 7c kombinasyonuna sahip daha başka iki sikke, 2,29 gram ve 2,24 gram ağırlıkları, ile 
açıkca dirhem olarak adlandırılmalıdır (Kat. No. 3212, 3213).186 Bunlara, sultanîler187, medinîler188 ve hicrî 
999189 darp yılını taşıyan mangırlar eklenmektedir. Bir arşiv dokümanı bize, Amid’in darp için gerekli gümüşü 
Halep’ten aldığını söylemektedir (Bölüm I.5). 

Akçe darbı 288 adet ile iyi temsil edilmektedir. Srećković’te, münferit örneklerinin çoğu, ağırlıkları 
nedeniyle, ağır vezni düşündürmelerine rağmen, Beçin’de rastlananların dışında, önyüz tasarımlarının 
bulunmaması, ilginçtir. Yalnızca, Srećković’in ve Jem Sultan’ın az sayıdaki kayıtlarına dayanan metrolojik 
bulmaca çözümünün ne kadar sorunlu olduğunu bu durumdan anlamak mümkündür. Şu var ki, Amid, akçe 
darphanesi olarak II. Selim döneminde belgelenmemiştir. Bu da, darbın III. Murad’ın padişahlığının hemen 
başında başlamamış olabileceğini olası kılmaktadır. 

Önyüzlerle başlayalım: Beçin’de çok kullanılan Ic1 (α) ve Ic1 (β) tiplerinden başka, sadece Amid’te görülen 
Ic1 (γ) tipi de belgelenmiştir. Rumeli ve Anadolu dışındaki darphaneler için, önyüz tip Ic2 (α), bu tip Erzurum 
ve Halep’te daha çok sayıda görülmesine rağmen, tipiktir. Tip Ic1 (γ) nin 121 belge ile, Amid’de öne çıkan 
önyüz tipi olduğuna işaret etmek gerekir. Ic1 (α) ve Ic1 (β) 47 ve 13 sikke ile örneklenmektedir. Ic2 (α) 29 
adetle, bu örneklerin toplamının yarısı kadardır. Önyüz Ig خلد ملكه yı taşıyan tek varyasyondur. Arkayüz 6a1, 
6a2, 6b1 ve 6b2 tipleri ile bağlantılı olarak bulunur. 

Önyüz ek işaretlerine, anlaşılmaları zor olsa da çok sık rastlanır: Sadece 48 akçe, kesin olarak, önyüz 
ek işareti taşımamaktadırlar. 66 örnek yine güvenli şekilde saptanabilmiş, aradakiler (171 adet) şüpheli 

185  Edhem 1894, Tab. 10, Res. 1211’de daha başka sikkeler; Artuk – Artuk 1974, s. 544, No. 1608 Tab. 69, Res. 1608; Jem Sultan 1977, 
s. 132, No. 1204, Tab. 93, Res. 1204.

186  Edhem 1894, Tab. 10, Res. 1209’da başka bir örnek.
187  Edhem 1894, Tab. 10, Res. 1201; Pere 1968 s. 126, No. 260, Tab. 17, Res. 260 = Tekin 2005, s. 375.
188  Edhem 1894, Tab. 11, Res. 1220.
189  Kabaklarlı 1998, s. 411, Tab. 47, 12 – Amd – 01 – 05.



II. Numizmatik178

kalmıştır. Buna rağmen, önyüz ek işareti ve önyüz tipi arasındaki bağlantı incelendiğinde, bazı ilginç bilgilere 
ulaşılmaktadır. A2 den A5 e kadarki varyasyonlarla belgelenen A ek işaret grubu, 4/3 oranında önyüz Ic1 (α) 
tipine sahip sikkeler üzerinde belgelenmiştir. Buna karşı biraz daha sık görülen temel C formuna, önyüz Ic1 (γ) 
ile eşleştirilmiş olarak, aynı oranda rastlanmaktadır. Buradan, önyüz ek işaretlerinin, hiç değilse bazen özgün 
bir tip taşıdıklarını açıkça anlamak mümkündür. Varyasyon Ic1 (α) ile Ic1 (γ) nin sistem rekonstrüksiyonunda, 
düzenleme ve sıralama bakımından ayrıştırılmış olmaları böylece teyit edilmektedir. 

Şimdi arkayüzlere gelelim: Amid bu konuda, hemen hemen tamamen darphaneye özgü varyasyonlara sahip 
olduğu için, önyüzdekinden çok daha tipiktir. Çokluk bakımından ilk sırada 5c varyasyonundan söz edilebilir. 
Zira, darphane adının yukarısında ve/veya aşağısında bulunan çok sayıda ek işaret sebebiyle, 10 alt tip mevcutdur 
(5c1 – 5c10). Yalnız bir akçe üzerinde önyüz 5d belgelenmiştir. Aynı şey 1d için de geçerlidir. Önyüz olarak, esas 
tip 5 için Ic1 (α), Ic1 (β), Ic1 (γ) ile Ic2 (α) görülmektedir. Bunlara arkayüz 6a1, 6a2, 6b1, 6b2 ve 6d eklenmektedir. 
Öte yandan, sayıları sadece 12 olan bu belgelerin hiçbirinde, önyüz tipi tanımlanamamıştır. 

III. Mehmed zamanında, Amid’te akçe darbında en çok görülen temel tip, arkayüz 4, Murad’ın varyasyon 
5’ine ileri derecede benzemektedir. Bu da, arkayüz 6’dan sonra alt tipleriyle tarih eşitliğine sahip olduğunu 
anlatmaktadır. II. Selim yönetimi altında Amid, henüz akçe basmamaktadır. O yüzden, bu tarafdan bilgiye 
ulaşılmamaktadır. Lejandı ile öne çıkan önyüz 1g’nin sadece arkayüz 6 ile birlikte görülmesi ve buna ek olarak 
ağır akçeler üzerinde de belgelenmiş olması190 burada önerilen sıralama lehine ağırlık koymaktadır. 

Tab. II.63: Amid’de Tip Kombinasyonlarının Dağılımı

Tip Sayı Tip Sayı

Ic1(α)/1d 1 Ic1(γ)/5c3 8

Ic1(α)/5c2 3 Ic1(γ)/5c4 28

Ic1(α)/5c3 6 Ic1(γ)/5c5 1

Ic1(α)/5c4 12 Ic1(γ)/5c6 3

Ic1(α)/5c9 2 Ic1(γ)/5c7 1

Ic1(α)/5c10 1 Ic1(γ)/5c8 1

Ic1(β)/5c2 1 Ic1(γ)/5c9 2

Ic1(β)/5c3 2 Ic2(α)/5c1 14

Ic1(β)/5c4 1 Ic2(α)/5c2 2

Ic1(β)/5c9 2 Ic2(α)/5c3 1

Ic1(γ)/5c1 1 Ic2(α)/5c4 1

Ic1(γ)/5c2 11 Ic2(α)/5c5 1
 
Ne arkayüz 5 tipi ne de arkayüz 6 ek işaretlerine yer bırakmamaktadırlar. Darphane ek işaretleri de, benzer 

şekilde çok azdır. 
Kat. No. 3484’te, م-ر nın ر   harfi sol aşağıya olacağına, sağ yukarıya doğrudur. Burada, sikke stilistik 

bakımdan şüphesiz düzgün olmasına rağmen, hatalı bir kesim bulunmaktadır. 
 

Harput
Bu nadir darphane öyle görülüyor ki, şimdiye kadar yalnız 1 akçe ile temsil edilmiştir.191 Harput, I. Selim, 
I. Süleyman ve II. Osman192 gibi başka sultanlar için de belgelendiğinden, adını okuma şekli garantili 
görünmektedir. Önyüz tipi –Srećković’e göre G– başka hiçbir yerde yoktur. Bu durum küçük, stilistik ve 
tipolojik yönden özgün bir darphaneye yakışmaktadır. 

190  Srećković 2002, s. 87, No. 5 (0,67 gram).
191  Srećković 2002, s. 116, Tab. 4, Res. 20; Srećković 2005, s. 107, No. 1, Tab. 36, Res. 3.
192  Srećković 2002, s. 116, 
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Hisnkeyfa (?)
Bu yerden III. Murad’ın mangırlarının geldiği söyleniyor. Bu şekilde Hisnkeyfa’nın faaliyette bulunduğu son 
sultan III. Murad olmaktadır. Ancak Srećković, bir sikke bildirmekte193, Kabaklarlı 1998’de ise Hisnkeyfa hiç 
bulunmamaktadır. 

Musul
Çok nadir şahîler kesmiştir.194

 
Erzurum Vilayeti

 
Erzurum (Kat. No. 3502 – 3561)
Özgün bir stili olan bu darphane 60 belgeyle –biri hariç hepsi akçedir– iyi örneklenmektedir. Sözü edilen 
istisna, 2,34 gram (Kat. No. 3502) ağırlığı ile herhalde bir dirhemdir. 

Önyüz tipi güvenilir olarak saptanamazken, bu parça, arkayüz tip 6f için tek örnektir. Erzurum’dan çıkan  
şahî195 ve mangırlar196, Beçin buluntusunda temsil edilmemektedir. 

Akçenin yorumlanması, çok defalar olduğu gibi, kesin tanımlanamayan sikkelerin fazla olmasından zarar 
görmektedir. Darpların temel hatları, yine de okunabilmektedir. Beçin’de 3 değişik önyüz tipi saptanmaktadır. Ib2, Ic1 
(α) ve Ic2 (α) tiplerinin ilk ikisi bir örnekle temsil edilmektedir. Ic2 (α) (47 adet) Srećković’in bildiği tek varyasyondur. 

Erzurum’la ilgili olarak, elimizde iki arşiv dokümanı bulunmaktadır (Bölüm I.5). Hicri 984 tarihli belgede, 
akçe darp edilerek Kostantiniyye’ye gönderilmelerini istenmektedir. 2 yıl sonra hicri 986 yılında gönderilen 
ikinci belgede ise başkente gönderilen akçe sayısı 331950 adet olarak bildirilmektedir. Bu, sayının o yılın darp 
miktarının tamamını ifade ettiği elbette düşünülmese de, darp miktarına ilişkin, elimizdeki az sayıda somut 
belgeden birisidir. Akçe başına 0,68 gram zorunlu ağırlıklarından yola çıkarsak, gümüş miktarının toplam 
ağırlığı 490 kilogram etmektedir. Gariptir ki, ne Beçin’de, ne de Srećković’te ağır akçe standardlı örnek yoktur. 
Bildiğimiz bütün örnekler, hafif vezin üzerindedir. 

Arkayüzde de çok sayıda örneğin 1a, 1c, 1d, 3a ve 4i gibi tipler vardır. Rumeli ve Anadolu’daki standart tip 
olan 1a yalnız 1 sikke üzerinde, 1d, 2, 3a, 8, 4i, 2 örnek üzerinde yer almaktadır. Arkayüz 1d, belirgin şekilde 
en sık rastlanandır. Bütün akçelerin 3/2’sinde –somut olarak 42 adet– bulunmaktadır.

Önyüz Ic2 (α) ile birlikte 5 akçe üzerinde önyüz ek işareti A3 bulunmaktadır. 
Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı şöyledir:

Tab. II.64: Erzurum’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. H Arkayüz-Ek.İş. I Arkayüz-Ek.İş. ?
Ib2/3a 1
Ic1(α)/1d 1
Ic1(α)/3a
Ic2(α)/1c 9 5 3 24
Ic2(α)/3a
Ic2(α)/4i
Toplam 11 2 6 4 31

Darphane adı genellikle, kısaltılarak yazılmaktadır. Genel olarak, stil de oldukça vasattır. Bu nedenle, 
darphane varyasyonları görülememektedir. 

193  Srećković 2002, s. 119,
194  1968, s. 129, No. 292, Tab. 18, Res. 292; Srećković 2002, s. 162 ile de krş.
195  Edhem 1894, Tab. 10, Res. 1194; Pere 1968, s. 128, No. 288, Tab. 18, Res. 288; Jem Sultan 1977, s. 132, No. 1217 – 1223, Tab. 94 

vd., Res. 1217 – 1223.
196  Kabaklarlı 1998, s. 411 vd. No. 12 – ARZ – 01 – 12 – ARZ – 06, Tab. 47, Res. 12 – ARZ- 03 - 12 – ARZ – 06; Srećković 2002, s. 

104 ile de krş.
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Sivas Vilayeti 

Sivas (Kat. No. 3562 – 3588)
Beçin buluntusunda, hepsi de akçe olan, Sivas çıkışlı 27 adet örnek saptanmıştır. Önyüz olarak Ic1 (α) (8 adet), 
Ic1 (β) (11 adet), Ic2 (α) (3 adet) ve Id2 (1 adet) varyasyonlarına rastlıyoruz. Beçin buluntusu, Srećković’ten 
daha fazla tip varyasyonu vermektedir. Hem onda, hem de Jem Sultan’da sadece hafif standarda işaret eden  
akçeler kaydedilmiş olduğu için, Sivas’taki darp başlangıcını 1588’den sonraya almak daha akılcıdır. 

Bir sikke üzerinde, önyüz ek işareti, A1 bulunmaktadır. 
Arkayüz tipleri arasında, Rumeli ve Anadolu’da en çok görülen 1a (2 adet) ve 5a1 (8 adet) bulunmaktadır. 

Ama bu durum, bu olayda Sivas’taki grupta son anılan tipe daha sık rastlandığı için, farklıdır. Yalnızca, 
Sivas’tan gelen tek bir parçanın üzerinde, arkayüz 5b tipi belgelenmiştir. Bir parça (Kat. No. 3582) arkayüz 
temel tipi 4’ü taşımaktadır. Ayrıntılar belirsizdir. 

Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı tabii ki, Tab. II.65’te sağlıklı şekilde tanımlanamayan çok sayıda sikke 
yüzünden, düşük veri gücüne sahip olmakla birlikte, Rumeli ve Anadolu’daki herhangi bir darphaneninkine 
benzemektedir. Varyasyon A’nın arkayüz ek işareti E’den açıkça daha sık temel eğilim, burada da fark 
edilebilmektedir. Bütün sikkelerı birlikte sayarsak, iki arkayüz varyasyonunun birbirlerine orantıları 3:1’dir.

Tab. II.65: Sivas’ta Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. ?
Ic1(α)/1a 1
Ic1(α)/5a1 2
Ic1(β)/1a 1
Ic1(β)/5a1 1
Ic1(β)/5a2 1
Id2/5b
Toplam 16 5 5

Darphane ek işareti yoktur. 
Birbirinden açık şekilde farklı olan iki stil görüyoruz: Stil A, Rumeli ve Anadolu stiline çok benzemekteyken, 

stil B, kendine özgüdür. Bu iki grup 15 ve 12 örnekle, sayısal olarak aşağı yukarı eşittir. Kat. No. 3584, B 
stilinde bir önyüze ve A grubuna mensup bir arkayüze sahiptir. Sivas’taki akçe darbı III. Murad döneminde 
başladığı için, işletmenin faaliyete geçmesi sebebiyle, Rumeli ve Anadolu’dan veya belki de Canca ve Sivas’tan 
talimatlar yollandığı kesindir. III. Mehmed’in Sivas’tan, hepsi de stilistik bakımdan özgün olan akçelerinin 
kanıtladığı gibi, sonraki bütün darplarda, yerel imalât olan damgalar kullanılmıştır (II.2.3.5). 

Erivan Vilayeti 

Nahçivan (Kat. No. 3589 – 3594)
Bu darp yeri yukarda gördüğümüz üzere (I.4) özel bir tarihi konuma sahiptir. Beçin buluntusunda, III. Murad’a 
ait, Nahçivan kaynaklı 6 sikke belgelenmiştir. Yalnız burada görülen Ih / 6e tip kombinasyonuna sahip iki parça,  
0,79 gram ve 0,66 gram ağırlıktadır. Bunlar muhtemelen dirhemdir.197 Yazılı kaynaklarda daha başka belgelere 
rastlanmaktadır. Bir tipde Hicri 1001198 yıl sayısına rastlanmaktadır. Bir başkasının Hicri 986199 tarihli olduğu 
söylenmektedir. Her iki olayda da ağırlıklar (2,12 gram, 1,93 gram) şahinin zorunlu değerinin belirgin ölçüde 
altındadır. Eğer, Jem Sultan’ın tarih okuması doğru ise, elimize dirhemin tedavüle çıkması ile ilgili bir terminus 
post quem verilmiştir. Pek tabii ki, bu tarih bize göre fazla erkendir. Yalnızca bu nedenle değil, fotoğrafların 
incelenmesinden sonra da, Murad’ın cülûs tarihi olan Hicri 982’nin biraz hatalı yazıldığı bize daha inanılır 

197  Ölçer 1972, s. 25, No. 59, Tab. 3, Res. 59 bir başka örnektir. 
198  Pere 1968, s. 129, No. 293, Tab. 18, Res. 293; Srećković 2002, s. 165 ile de krş. 
199  Jem Sultan 1977, s. 132, No. 1230.
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gelmektedir. Bu bakımdan dirhem, Hicri 1001’den öncesine yerleştirilememektedir. 
Akçe darbında iki farklı önyüze rastlıyoruz: Bir parça üzerinde önyüz tip Ia, 3 parçada Ib1 bulunmaktadır. Her 

iki varyasyon da sadece Nahçivan’da belgelenmiştir. Arkayüz, 4 akçe üzerinde de, 7a tipidir. Bu da yalnız burada 
örneklenen bir varyasyonda görülür. Daha başka tipler mevcut değildir. Srećković’te fotoğrafları bulunan iki 
parçadan ilki gerçekten de Ia / 7a200 kombinasyonunu taşımaktadır. İkincisi Ib1 / 7a201 kombinasyonuna sahiptir. 
Bu iki önyüz varyasyonunun kronolojik olarak nasıl sıralanmaları gerektiği konusunda, bir şey söyleyemiyoruz.

Revan 
3,5 gramlık ağırlıkları sebebiyle şahî olmaları gereken çok nadir Revan sikkeleri, Beçin buluntusunun dışında 
belgelenmişlerdir.202

Çıldır Vilayeti

Gence (Kat. No. 3595 – 3598)
Gence, hepsi de Ic2 (β) / 9 tip kombinasyonuna sahip 4 akçe ile temsil edilmektedir. Önyüz tipi, Canca, Halep 
ve Mısır’da da görülmekte fakat, arkayüz yalnız Gence’de ortaya çıkmaktadır. Stilistik, tipolojik ve darphane 
adının yazılım şekli ile bu sikkelerin Canca’dan ayrıldıkları apaçıktır. Gence, bu haliyle akçe darphanesi olarak, 
Srećković’e eklenmelidir. Şurası da belirtilmelidir ki, bunlar, Gence’den gelen en erken Osmanlı sikkeleridir. 
Srećković 2002 henüz III. Murad’a ait sikkelerden haberdar değildi. 

Demürkapu
Antik Derbend’en III. Murad’a ait, Beçin’de bulunmayan nadir dirhemler mevcuttur.203

Şemahi / Şirvan Vilayeti

Şemahi 
Bizim buluntumuzda örneklenmeyen bu yerden sultanîler204 ve Hicri 996205 tarihli gümüş sikkeler gelmiştir. 
Srećković’te gösterilen sikkenin ağırlığı 2,72 gramdır. Bu dirhem için fazla yüksektir ve daha çok, düşük 
ağırlıklı bir şahîyi akla getirmektedir. III. Murad döneminde akçe yoktur: Jem Sultan’daki bir örnek Amid’den 
gelmektedir. Önyüze bakılarak III. Mehmed’e mal edilebilecektir.206

Tebriz Vilayeti

Tebriz
Bu darp yeri, bizim buluntumuzda temsil edilmemektedir. Sultan III. Murad’ın yönetimi altında, sultanî207 ve 
şahî208 darp edilmiştir. Sultanîler, cülûs yılı olan 982’nin yanı sıra 1001 tarihini de taşımaktadırlar.

Halep Vilayeti 

Halep (Kat. No. 3599 – 3697)
Halep, 89 sikke ile Beçin buluntusunda iyi örneklenen başka bir darphanedir. Ama biz, definemizde temsil 

200  Srećković 2005, s. 125, No. 1, Tab. 43, Res. 1.
201  Srećković 2005, s. 125, No. 2, Tab. 43, Res. 2.
202  Diler 1991; Srećković 2002, s. 174 ile de krş. 
203  Erüreten 1985/1; Srećković 2002, s. 88 Tab. 3 Res. 13 ile de krş.
204  Ölçer 1972, s. 7, No. 1, Tab. 1, Res. 1; Srećković 2002, s. 194 ile de krş. 
205  Srećković 2002, s. 194, Tab. 8, Res. 39.
206  Jem Sultan 1977, s. 134, No. 1300, Tab. 100, Res. 1300.
207  Artuk – Artuk 1974, s. 551, No. 1633 (fotoğraf yok) Srećković 2002, s. 198 ile de krş.
208  Ölçer 1976, Jem Sultan 1977, s. 132 No. 1234, Tab. 96, Res. 1234; Srećković 2002, s. 198, ile de krş, ancak Ölçer’in belgesi, ger-

çekde 3,75 gram gelmektedir. Bu nedenle kesin olarak bir şahîdir. 
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edilmeyen nominallerle, sultanî209, şahî210 ve mangırlarla başlayalım. Sonuncusu, 982, 985, 988, 991, 993 ve 
998 yılları için belgelenmiştir.211

Beçin’de sadece akçeye rastlıyoruz. Akçe darbının Halep’te III. Murad döneminde başladığını düşünürsek, 
bu durum gerçekten dikkat çekicidir. Bildiğimiz bütün örnekler, biri dışında, hafif akçe veznine sahiptirler. 
Önyüz Ic1 (α) çok nadirdir. Kesin olarak sadece 3 sikke üzerinde bulunmaktadır. 67 akçe ile sayıca ağırlıkta olan  
önyüz Ic2 (α) Halep dışında yalnız Amid ve Erzurum’da güçlü şekilde belgelenmektedir. Önyüz Ic2 (β), 6 sikke 
üzerinde bulunmaktadır. Ic1 (α) yı taşıyan az sayıdaki sikkelerin, ilk önce darp edildikleri ve Kostantiniyye’den 
gelen talimatlara bağlanmaları gerektiği görüşündeyiz. Bundan sonra, yerel bir tipe geçiş gerçekleşmiş olmalıdır. 

III / 8 Tip kombinasyonuna sahip 2 akçe, olağan dışı bir tuğra tipini taşımaktadır. Srećković bu tür sikkelerî 
tanımamaktadır; ağırlıkları (0,38 gram ve 0,39 gram) bunların akçe olduklarını açık şekilde ortaya koymaktadır. 
Tuğra önyüzüne sahip medinîler, öyle anlaşılıyor ki bilinmemekte, öte yandan ağırlıkları bir dirhem için çok fazla 
düşük kalmaktadır. –ağırlıkları % 80 düşük olmuş olurdu.– Bir başka parça 0,58 gram212 ağırlığındadır. Bu durum, 
III/8 tip kombinasyonuna sahip akçelerin 1588’deki metrolojik değişimden önce kesildiklerini düşündürmektedir. 
Burada söz konusu olan, Halep kaynaklı en erken akçeler olduğu kadar, II. Murad’dan beri, yani yaklaşk 150 
yıldan beri, bir tuğra önyüzü ile darp edilmiş olan Osmanlı’ya ait ilk değerli maden darplarıdır. 

Arkayüzler bakımından da, Halep özgündür. Burada istisnasız, Rumeli ve Anadolu’da ya hiç görülmeyen 
veya çok nadir görülen tipler söz konusudur. Varyasyonların çoğu, sadece Halep’te bulunmaktadır. Somut 
olarak: 1b (1 adet), 1d (3 adet), 1e, 4e ve 8 (birer adet mevcutdur). Belirgin şekilde en yoğun rastlanan arkayüz 
4b (68 adet), buradan başka sadece, Canca’dan gelen bir akçede vardır. Arkayüz tip 1d’de durum tersinedir. 
Bu tip normal olarak Canca’da yoğun şekilde örneklenmiştir. Halep’ten gelen akçe bir “kaçak” tır. Tek başına 
arkayüz 4a, nadir de olsa, Anadolu’da ve Rumeli’de örneklenmiştir. Çok defalar olduğu gibi, önyüz ve arkayüz 
tiplerinin kesin şekilde düzenlenmesi sonucu elde edilememektedir. Fakat arkayüz 4b’nin önyüz Ic2 (β) gibi, 
darpta baskın olduğu açıkça bellidir. Arkayüz 4e, özel bir tip gibi görünmektedir.

Bir akçenin (Kat. No. 3600) üzerinde önyüz ek işareti B2 bulunmaktadır. 
Arkayüz ek işaretleri nadirdir: Arkayüz ek işareti A, yani ek işareti olmayan varyasyon, açık ara öndedir. 

Arkayüz ek işareti L’ye en sık rastlanan tip kombinasyonu Ic2 (α) / 4b’de görülmektedir. F varyasyonu ise 
sadece III/8 tipine sahip sıra dışı akçeler üzerinde görülmektedir. 

 
Tab. II.66: Halep’te Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. L Arkayüz-Ek.İş. ?
Ic1(α)/1b 1

Ic1(α)/4b 1

Ic2(α)/1d 1 1

Ic2(α)/4a 1

Ic2(α)/4b 38 3 14

Ic2(α)/4e 1

Ic2(β)/1e 1

Ic2(β)/4b 1 3

Ic2(β)/4c 1

III/8 2
Toplam 54 2 3 30

Darphane ek işaretleri gözlenmemiştir. 

209  Pere 1968, s. 126 devam. No. 268 devam, Tab. 17, Res. 268 d. = Tekin 2005, s. 375.
210  Pere 1968, s. 126 devam No. 268 devam Tab. 17, Res. 268 devam Jem Sultan 1977, s. 132, No. 1224 – 1229, Tab. 95, Res. 1224 – 

1229; Srećković 2002, s. 113, dipnot 5 ile birlikte krş.
211  Kabaklarlı 1998, s. 415 – 418, No. 12 – H1b – 01 – 12 H1b -20, Tab. 47 dev, 12 – H1b – 01 – 12 – H1b – 20.
212  Schindel 2009/2.
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Şam Vilayeti 

Dımaşk (Kat. No. 3688 – 3689)
III. Murad’ın hükümdarlığında Dımaşk’ta henüz akçe darp edilmediği için, bu darphanenin Beçin’de çok zayıf 
temsil edilmesi doğaldır. Elimizde sadece 2 sikke vardır. Birincisi (Kat. No. 3688) Ie1 / 6d tip kombinasyonunu 
taşımaktadır. Önyüz tipinin bu formuna yalnız burada rastlanmıştır. 3,73 gram ağırlığındaki bu sikke, şahi olarak 
isimlendirilmelidir. Ne ön ve ne de arkayüz tipleri tam olarak belirlenemeyen, ancak III. Murad’a aidiyeti hiç 
kuşku götürmeyen ikinci sikke 0,76 gramdır (Kat. No. 3689). Bu parçanın Dımaşk’taki akçe darbına tek örnek 
olabileceği dikkate alınsa bile, bir akçe için bu ağırlık açıkçası çok fazladır. Demek ki, burada bir medinîden 
bahsedilmektedir. Bu parça, Murad yönetiminde, Mısır dışındaki nadir ve geç örneklerden birisidir. 

Beçin hazinesinin dışında, Dımaşk için sultanîler213, şahîler214 ve çok sayıda darp yılı için, (H. 982, 987, 
989, 990, 993, 994, 996, 997, 1001)215 mangırlar belgelenmiştir.

Trablus 
Bu günün Lübnan’ında bulunan Tripolis’den, sadece, sayıları çok da fazla olmayan şahîler216 gelmektedir. 
Arşiv malzemesinde, Hicri 993 yılı darp tarihi olarak belgelenmiştir (Bölüm I.5). Bu meyanda, eritilmiş olan 
Venedik ve Fransız gümüş sikkelerinin kullanıldığı da belirtilmektedir. Aynı dokümanda, şahî kesen ve zarar 
eden başka darphaneler de anıldığı için –Dımaşk, Halep, Amid ve Bağdad– Trablus’un darp faaliyetlerini kısa 
süre içinde durdurmak zorunda kalmış olabileceği akla yakındır. 

 
Bağdad Vilayeti

Bağdad
Bu darphane Beçin buluntusunda hiç belgelenmemiştir. III. Murad’ın hükümdarlığı sırasında sultanîler217, takr. 
4,80 gramlık218 ağır şahîler ve medinîler219 darp etmiştir. Yıl bildirimlerinde mutat olan Hicri 982’nin yanında 
983220 ve 984221 de yer almaktadır. 

Basra
Daha yüksek ağırlık standardında şahîler darp eden bu yer de, bizim buluntumuzda temsil edilmemektedir.222

Mısır Vilayeti 

Mısır (Kat. No. 3690 – 3864)
Mısır’ın başkenti Kahire, Beçin definesinde 175 parça ile iyi temsil edilmektedir. Örneklerin çoğu medinîdir. 
Ama bunun yanı sıra, buluntumuz Mısır’da, daha III. Murad döneminde akçe kesildiğini gösteren sağlam 
bir belgeyi de bize vermektedir. Srećković henüz bundan haberdar değildi. Ama önce, buluntumuzda 

213  Pere 1968, s. 126, No. 266 vd., Tab. 17, Res. 266 vd.; Srećković 2002, s. 91 ile de krş.
214  Pera 1968, s. 128, No. 287, Tab. 18, Res. 287; Jem Sultan 1977, s. 132, No. 1215 dev, Tab. 94, Res. 1215 vd.; Srećković 2002, s. 

91 ile de krş.
215  Kabaklarlı 1998, s. 412 – 415 No. 12 – Dmsh – 01 – 12 Dmsh – 17, Tab. 47, Res. 12; Srećković 2002, s. 91 ile de krş.
216  Pere 1968, s. 129, No. 295, Tab. 18, Res. 295; Jem Sultan 1977, s. 132, No. 1233, Tab. 96, Res. 1233; Srećković 2002, s. 207 ile de  

krş.
217  Edhem 1894, Tab. 11, Res. 1232, 1236 ; Pere 1968, s. 126, No. 261, Tab. 17, Res. 261 = Tekin 2005, s. 375.
218  Edhem 1894, Tab. 11, Res. 1237 (yalnız arkayüz); Jem Sultan 1977, s. 132, No. 1205 – 1208, Tab. 93, Res. 1205 - 1208; Srećković  

2002, s. 58 ile de krş. 3,00 gram ağırlığına göre bir şahi olması gereken, ancak tuğralı bir önyüz taşıyan para http://www.zeno.ru/
showphoto.php?photo=54603. Arkayüz sadece ضرب بغداد yazısı taşımakta olup, sıra dışıdır. Fakat bu durum, sikkenin modern kalp 
olarak adlandırılması için makul bir neden değildir.

219  Çoşkun 1983, bu sikkeyi akçe olarak isimlendirmektedir: Ancak 0,72 gram ağırlık akla daha çok bir medinîyi getirmektedir; Sreć-
ković 2002, s. 58 ile de krş. 

220  Srećković 2002, s. 58, 
221  Artuk – Artuk 1974, s. 545, No. 1612 (Resimsiz); Srećković 2002, s. 58 ile de krş. 
222  MacKenzie 1988, s. 184 (4,76 gram); Srećković 2002, s. 64 ile de krş.
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belgelenmemiş olan sultanî223 ve mangır’lardan224 söz edelim.
Bütün önyüzler سلطان مراد شاه بن سليم خان lejandını taşıyan If tipine sahiptirler. Bu güçlü tipolojik sınırlama, 

medinî için tipik olan, dikkate değer bir fenomendir. 
Önyüz ek işaretleri yoktur. 
Şu beş arkayüz tipi belgelenmiştir: 4a, 4d, 4f, 4g ve 4h 169 medinînin, 6’sı dışında hepsi, arkayüz 4f 

tipini taşımaktadırlar. Ünlü ek işaretlerle göze batan diğer üçü –özellikle arkayüz 4h’nin spiral formundaki 
güzel süslemesi anılmaya değer– bizim için doğru tespiti mümkün olmayan zamanlarda, normal darbın 
arasına sürülmüş olan ve neredeyse tamamen kesin bir varsayımla özel olarak adlandırılabilecek tiplerdir. 
Arkayüz tip 4g ve 4h’nin daha iyi darp edilmiş olmaları da, bu sikkelerin Kutlama Darbı karakteri taşıdıklarını 
anlatmaktadır. Beçin buluntusundaki çok az sikke, bu kadar mükemmel darp edilmiştir. 

Tab. II.67: Mısır’da Medinîlerin Tip Kombinasyonlarının Dağılımı

Arkayüz Tip Sayı
4a 2
4d 1
4f 160
4g 3
4h 2

Mısır medinîlerinde ضرب kelimesinin ب harfinin içine ek işaret basılmıştır. Ancak, olağan sembollerden o 
kadar farklıdırlar ki onlardan, darphane ek işaretleri olarak söz etmeyi tercih ettik.

Tab. II.68: III. Murad Döneminde Mısır’da Darphane Ek İşaretleri

Mıs1 Mıs2

Sikkelerin hemen hemen yarısı tanımlanamamakla birlikte, geriye yine de açık şekilde tanınmaları mümkün 
yeterli sayıda örnek kalmaktadır. 5 örnek ek işaretler taşımamaktadır; (Mıs0), 72 Mıs1, 12 Mıs2. Mıs1’in 
bir çiçek goncası göstermesi, Mıs2’nin muhteşem bir Osmanlı çiçeği olan laleyi betimlemiş olması, hoşdur. 
Goncalı sikkenin daha önce basıldığı makul gelmektedir. Ancak bu görüş tam bir güvenirliğe sahip değildir. 
Her iki ek işarete, III. Mehmed yönetiminde rastlanmakla birlikte, onun hükümdarlığı sırasında, çiçek açmış 
lale, III. Murad dönemindekinden bir kat daha fazla görülmektedir. Yani durumlar, bu sultanın hükümdarlığı 
sırasında tamamen farklıdır.

Medinîler hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi akçelere gelelim. Bu nominal, sadece 4 örnekle 
belgelenmiştir. Kesin olarak saptanan tek tip kombinasyonu Ic2 (β)/4a’dır. Sikkelerden birisi önyüz ek işareti 
A1’e sahiptir. Arkayüz ek işaretleri her zaman belirsizdir. Bu sikkeler stilistik yönden III. Mehmed’in Mısır’dan 
gelen akçelerine tamamen benzemektedir. Bu nedenle ve Mısır akçelerinin nadir olmaları sebebiyle, bize göre, 
Mısır’da akçe darbı ancak III. Murad’ın padişahlık döneminin sonunda başlamış olmalıdır. Sikkelerin, 0,38 
gram ve 0,29 gram arasında olan ağırlıkları da, bu yöne işaret etmektedir. III. Mehmed döneminde akçe,  
medinîden belirgin oranda daha fazla olacaktır. Anlaşılıyor ki, Osmanlılaştırma artık hızlanmıştır. 

223  Pere 1968, s. 127, No. 273 vd., Tab. 17, Res. 273 vd.; Jem Sultan 1977, s. 132, No. 1200 vd., Tab. 93, Res. 1200 vd,; Srećković  
2002, s. 157 ile de krş.  

224  Kabaklarlı 1998, s. 418, 421, No. 12 – Msr – 01 – 12 – Msr – 12, Tab. 48, Res. 12 – Msr – 10 dev; Srećković 2002, s. 157.
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II.2.3 III. Mehmed (H. 1003 – 1012 / M. 1595 – 1603)

III. Murad döneminde olduğu gibi, III. Mehmed’in darplarını da aşağıda ayrıntılı bir sistem analizine tâbi 
tutacağız. Bu arada, bu sultanın malzeme durumunun çok daha iyi olması nedeniyle, babasınınkinden daha 
iyi bir çıkış noktasına sahibiz. İlk önce darbın iskeletini oluşturan ön ve arkayüz tipleri, sonra ek işaretleri ve 
nominaller, en sonunda her darphanenin faaliyeti (Yemen ve Kuzey Afrika dışında) tartışılacaktır. 

II.2.3.1 Temel Tipoloji 

Önyüz

III. Mehmed’in önyüz tipleri bütünü içinde 3 gruba ayrılmaktadır. İlki, unvanı birçok satırında bulundurmakta, 
ikincisi Mehmed adını daire biçimindeki bir kenar yazısının merkezinde göstermekte, ağırlıklı olarak  
dirhemlerde görülen, ama akçelerde nadir rastlanan, üçüncüsü ise hünkarın adını tuğra formunda taşımaktadır. 
İlk önce, III. Mehmed’in önyüz tiplerini sunmak gerekir (Tab. II.69):

 
Tab. II.69: III. Mehmed’in Önyüz Tipleri

Tip Ia1(α) Tip Ia1(β) Tip Ia2 Tip Ia3 Tip Ia4

Tip Ib1 Tip Ib2(α) Tip Ib2(β) Tip Ib3

Tip Ib4 Tip Ib5

Tip Ic1 Tip Ic2 Tip Ic3

Tip Id1 Tip Id2
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Tip Ie

Tip If

Tip Ig

Tip Ih1(α) Tip Ih1(β) Tip Ih2(α) Tip Ih2(β) Tip Ih3

Tip Ih4 Tip Ih5

Tip Ii

Tip Ij

Tip Ik
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Tip Il

Tip IIa1 Tip IIa2

Tip IIb1 Tip IIb2

Tip IIc

Tip IId

Tip IIe

Tip IIf

Tip IIg
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Tip IIh

Tip IIi

Tip IIj

Tip IIk1 Tip IIk2

Tip IIl

Tip IIm

Tip IIn

Tip IIIa1 Tip IIIa2
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Tip IIIb

Tip IIIc1 Tip IIIc2 Tip IIIc3
 

Tip IIIc4

Tip IIId

Resmedilmiş olan alt gruplara ve lokal varyasyonlara dayanılarak genelde, III. Mehmed’in oldukça renkli 
olan, ama bununla birlikte iç düzenini ve organizasyonunu da, tamamen kaybetmeyen bir önyüz tipolojisi 
tablosu oluşmaktadır. Tipleri tek tek ayrıntılı şekilde ele almadan önce, bu sultanın yönetimi altındaki darpların 
temel çizgilerini anlatmak gerekmektedir. Bunların incelenmesiyle aynı zamanda darp sistemi de anlaşılacaktır. 
III. Murad’da olduğundan farklı şekilde, III. Mehmed’in hemen hemen bütün tipleri, Beçin buluntusunda 
temsil edilmektedir. Bu nedenle, sistem rekonstrüksiyonu için yeterli tabana sahiptir. 

III. Murad ve daha sonra I. Ahmed dönemlerinde, iki büyük yönetim bölgesi olan Rumeli ve Anadolu’daki 
darphanelerin, aynı ön ve arkayüz tiplerini kullandıkları ve bunun dışında, sadece Kostantiniyye’deki merkezi 
damga üretimi ve bu damgaların münferit darp amirliklerine gönderilmeleri ile açıklanabilen, stilistik eşitlik 
gösterdikleri konuya başlarken saptanmalıdır. İlgili tipler, böylece kendi başlarına ele alınmalıdır. Ama, 
bu yapılırken, elbette ki, bu damga birliğine dahil olmayan başka darphanelerdeki gözlemlerin, Rumeli 
ve Anadolu’daki kronolojik yorumlar içinde önemli olabilecekleri düşünülmelidir. Sultanın adını tuğra 
formunda gösteren temel tip III. Rumeli ve Anadolu’da örneklenmediği için, ilk ve en önemli soru, zaman 
bağlamında, satır veya daire tiplerinden hangisinin önce darp edildiği, acaba temel tip I ve II’nin eş zamanlı mı 
olabilecekleridir. Bu sorunun açıklığa kavuşturulmasından sonra alt varyasyonların kendi içlerinde kronolojik 
ilişkileri ele alınmalıdır. 

Satır veya daire tiplerinin, hangisinin daha erken olduğu temel sorusunda en önemli unsur, üst üste yapılan 
darpların belirgin izlerini taşıyan bazı akçelerdir. Bir örnekte (Kat. No. 16878) Rumeli ve Anadolu tip ve 
stil gruplarına ait olan satır tiplerine sahip sikkelerin üstüne, aynı grubun daire tiplerini taşıyan damgalar 
darp edildiği kesin şekilde saptanmıştır. Bu durum, satır tiplerinin daire tiplerinden önceye tarihlenmeleri 
gerektiğinin tartışılmaz kanıtıdır. Stilistik yönden özgün olan Canca darphanesinin gözlemlenmesi, ikinci 
önemli kanıtı sunmaktadır. Bu darphanenin malzeme yoğunluğu, güvenilir sonuçlara varılmasını olası kılacak 
boyutlardadır. Orada, birbirinden belirgin şekilde farklı iki tip ve stil grubu bulunduğunu, II.2.3.5.2’nin önüne 
geçerek burada şimdiden söylemiş olalım. Bunlardan birisi bir satır tipini (önyüz tip Id1), öteki, bir daire tipini,  
lokal varyasyonlar olan IId – IIg ile birlikte önyüz tip IIb1 göstermektedir. Satır tiplerinin, III. Murad’ın en geç 
darp grubuna stilistik bakımından tamamen uyması, buna karşı, daire tipinin stilistik yönden I. Ahmed’in bunu 
izleyen darplarıyla örtüşmesi, selef ile halefin darplarının buradaki bağlantısıyla, her iki esas tipin tarihinin 
saptanmasında şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlamış olması, kronolojik düzenleme konusunda karar 
verdiricidir. Buna karşı, ileri derece de standartlaştırılmış olan arkayüz tipolojisi ile, keza arkayüz ek işaretleri, 
esas tiplerden I ve II’nin sıralanması konusunda kesin cevaplar vermemektedir. Önyüz ek işaretleri iki esas 
grupta o kadar farklıdır ki, bu yönden de açıklayıcı bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Üst üste yapılan darpların 
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varlığı, III. Mehmed’in devasa boyutlardaki toplam akçe miktarı ile kıyaslandığında Beçin hazinesinde veri 
gücüne sahip sikkeler az olsa da, Canca’dan gelen kronolojik sonuçlarla birlikte, prensip olarak, temel tip I’in, 
temel tip II’nin öncesinde yer almasına güvenilir bir temel olabileceği açıktır. Şimdi, satır tipine sahip hiç 
değilse bazı darpların “özel misyon” olarak daire grubunun esas tipleri arasına sürülmüş olabileceği sorusu 
ortaya atılırsa, bunun kesin olarak reddedilemeyeceği hemen söylenebilir. Hem III. Mehmed döneminde, 
Rumeli ve Anadolu’da nadir arkayüz özel tipleri, mutat önyüzlerle darp edilmiş, hem de önyüz özel tiplerine, 
I. Ahmed döneminde de, rastlanmıştır (II.2.4.1). Fakat bizim sorumuz için önemli olan şudur: Bu özel tipler 
genel geçer esas tipleri, yıldız gibi ek elemanlarla tamamlamakta, ama diğer taraftan çoğunlukla yoğun şekilde 
kullanılan esas tiplerin yaratıcı elemanlarına uymaktadırlar. Bu durum, III. Mehmed’in bazı daire tiplerinin, 
çeşitli daire tiplerinin zaman süreci içinde darp edildikleri görüşünü, en azından, çok inanılır kılmamaktadır. 
Elbette, bunun aksini gösteren kesin kanıtlar yoktur. Ama, belki de, numizmatik malzemenin III. Mehmed’in 
cülûsu sırasındaki tarihi olaylarla ilişkilendirilmesi, ağırlıklı bir delil olarak hizmet görebilir. Bu noktada görüş 
alanımızı genişletmeliyiz. III. Murad’ın en sık rastlanan önyüz tipine, yani Ic1 (α) ya dönelim: مراد بن/سليم/خان/
   lejandını dört satırda taşımaktadır. Buna karşı III. Mehmed’in satır tipleri sadece, kesintisiz olarak üç سلطان
satırdan oluşmaktadır. Derinlere inen veya havalarda uçuşan açıklamalardan vazgeçip, numizmatların her şeye 
rağmen küçümsememeleri gereken, işçilikten kaynaklanan sebepler kabul edilirse, durumun açıklanması hiç 
de zor olmayacaktır. III. Murad ve sikke nakkaşları, baba adının esasta bir yatay çizgiye indirgenebileceği 
şansına sahiptiler. Bunun dışına taşan tek eleman ل, genellikle Murad’ın, د harfinin içine yazılmaktaydı. Bu 
şekilde bu ek satır sikke çevresinde çok az yer işgal etmekte ve aynı zamanda ikinci satırda Murad adının 
yazılımına yeterli yer bırakmaktaydı. III. Mehmed için durum çok daha değişikti: Kendi adı yaklaşık kare 
formunda çok yere ihtiyaç olmaksızın yazılabiliyordu ama, baba adı, beraberinde küçümsenemeyecek sorunlar 
getirmekteydi: Birincisi, ا ile satırın bütün yüksekliğini kaplayan bir işarete sahipti, ikincisi de, boyu, belirli 
şekilde uzuyordu. Bu, bir yandan bağlantılı olmayan ر  ve ا, harflerinden ileri geliyor, öte yandan da م - ر 
bağlantısı ile finaldeki د nın oldukça taşırılarak yazılmasından kaynaklanıyordu. Baba adının ek bir dördüncü 
satıra alınması, damga çapının büyütülmesi istenmedikçe söz konusu olamıyordu. Ancak, kör noktanın sıklığı, 
teknik olanağın en sonuna dayanıldığını ispatlamakta ve yalnız darp tekniği nedenlerinden ötürü bile, bu çözüm 
konu dışı kalmaktaydı. Sonuçta, sadece 3 satır ile yetinilmesi gerekmekteydi. Murad adını, çok geniş alana 
ihtiyacı olması nedeniyle, üçüncü satıra  unvanının önüne yerleştirmek, onu minyatür formuna getirmeden 
veya hükümdarlığı süren III. Mehmed’in adının tasarımında ihmalkar davranmadan mümkün değildi. En 
çok başvurulan çözüm, Mehmed ve Murad adlarını, aynı, yani ikinci satıra yerleştirmekti. Bu düzenleme, 
Anadolu’da ve Rumeli’de açık ara en sık görülen satır tipleri için seçilmiştir. Mehmed adının çok uzatılmış bir 
yazılımına (önyüz Ie tipi) sahip 4 satırlı bir varyasyon Kostantiniyye’deki az sayıda örnek üzerinde görülürken, 
Mehmed adını ilk satırda سلطان nın soluna koyan ve bir de Murad’ın ا harfini م - ر bağlantısıyla yazan (önyüz 
Ia1 (α) / β tipi) Halep’e ait çözüm, Rumeli ve Anadolu’da kabul görmemiş veya muhtemelen öğrenilmemiştir. 
Her iki hükümdar adını aynı satırda gösteren 3 satırlı çözüm, bu satırın çok uzun olması problemini beraberinde 
getiriyordu. Ayrıca, bir de mutat formlara göre, بن kelimesinin iki isim arasında yer alması gerekiyordu. Bütün 
bu yer sorunları, bulunan çözümlerin estetik bakımdan tatminkâr olmamasına yol açmıştır.

Şimdi asıl soruya, Rumeli ve Anadolu’daki, hiç değilse bazı satır tiplerinin, daire tipleriyle eş zamanlı 
darp edilmiş olabilecekleri ihtimalinin var olup olmadığına dönüyoruz. Değişik satır tiplerindeki ayrıntıların 
çok çeşitliliği, burada, darbın başında yer alan ve sonuçta darphane yönetiminin, satır formunda münferit 
lejand elemanlarının düzenlenmesine doyurucu bir çözüm bulmayı amaçlayan, birbirine bağlı başarısız 
bir deneme darbı grubunun söz konusu olduğunu düşündürmektedir. Bu tür önerilerin, çizimlere bakarak 
karara bağlanmadığı, söz konusu tiplerin küçük Charg’larının darp edildiği, bu yapılırken çok sayıda damga 
kullanıldığı, ama toplam darp sayısının satır tipleriyle kıyaslandığında fark edilemeyecek kadar küçük kaldığı, 
kabul edilmelidir. Bu görüşleri sağlam bir tabana oturtmak için, ilk önce Rumeli ve Anadolu’daki bütün 
darphanelerde satır ve daire tipleri arasındaki orantının belirtilmesi gerekmektedir (Tab. II.70): 
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Tab. II.70: Rumeli ve Anadolu’daki satır Tiplerinin Daire Tiplerine Sayısal Orantısı (%).

Darphane Temel Tip I
(Satır Tipleri)

Temel Tip II 
(Daire Tipleri) Darphane Temel Tip I

(Satır Tipleri)
Temel Tip II 

(Daire Tipleri)

Amasya %50 %50 Kretova  %100 

Ankara  %100 Novaberde % 0,8 % 99,2 

Banaluka  %100 Ohri % 0,6 % 99,4 

Belgrad % 0,3 % 99,7 Sakız  %100 

Bursa  %100 Selanik  %100 

Edirne % 1,1 % 98,9 Serez % 4,3 % 95,7 

Filibe  %100 Sidrekapsi % 0,8 % 99,2 

İnegöl % 9,1 %90,9 Sofya % 23,1 % 76,9 

Kastamonu  %100 Srebreniçe  %100 

Kıbrıs  %100 Tire % 0,1 % 99,9 

Koçayna  %100 Üsküp  %100 

Konya % 0,6 % 99,4 Yenişehir  %100 

Kostantiniyye % 0,9 % 99,1 
 
Tab. II. No. 70’in yorumlanmasında, düşük malzeme yoğunluğu (burada sadece 2 sikke) anlamlı bir istatistik 

değerlendirmeyi engelleyen, örneğin Amasya gibi darphaneleri bir kenarda bırakmak gerekir. Hemen başta, çok 
sayıda darphanenin – toplam 25 adetten 13’ü – satır tipini örnekleyecek belgeleri bulunmamaktadır. Genelde, 
satır ve daire tipleri arasındaki oran, sayı olarak en iyi temsile sahip 4 darphanede; Edirne, Kostantiniyye, 
Sidrekapsi ve Novaberde’de oldukça belirgin, 1:100 dür. Bu arada sayıların orantıları arasındaki büyük 
benzerlik dikkat çekicidir. Bütününe bakıldığında satır tiplerinin oranı, çok sayıda darphane temel I tipini 
kullanmadığı için, daha zayıftır. Satır tipleri, böylece, III. Mehmed’in Rumeli ve Anadolu’daki akçelerinin 
toplam miktarlarının çok küçük bir bölümünü kapsamaktadır. Bu durum, çok kısa bir darp süresine veya çok 
düşük bir darp miktarına işaret etmektedir. 

Hem en yüksek belge yoğunluğuna, hem de toplam sayıda en çok satır tipine sahip olan darphaneye, 
Kostantiniyye’ye, ayrıntılı şekilde (Tab. II.71) bakalım. Söylemde, daha ileri bir açıklık sağlamak için sadece 
önyüz tipleri güvenilir şekilde tespit edilmiş olan akçelerin ele alındığını hemen belirtmek gerekir. 

Tab. II.71: Kostantiniyye’de Satır ve Daire Tipleri (Adet Olarak).

Temel Tip Önyüz Tip Adet Temel Tip Önyüz Tip Adet 
Satır Tipleri Ic1 13 Daire Tipleri IIa1 97

Ic2 14 IIa2 36

Ic3 1 IIb1 2856

Ie 3 IIb2 5132

Ih1(α) 6 IIi 1

Ih2(α) 24 IIj 2

Ih3 6 IIl 1

Ih4 10 IIm 1

Il 1
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Sayısal orantılar, satır tiplerinin deneysel bir zaman tünelini temsil ettiklerini bir kere daha kesin olarak 
kanıtlamaktadır. Çünkü, temel I. tip, temel II. tipi sayıca 1:100 oranında geride kalmasına rağmen, 10 alt tip ile,  
daire tipinin sadece 8 varyasyonuna karşı, çok daha uyumsuz bir tablo sergilemektedir. Daha güçlü dağılım, 
münferit tip varyasyonlarının ve her birinin örnek sayısının çok düşük olmasına, sık sık, bir veya iki örnek 
görülmesine yol açmaktadır. Her bir tip varyasyonu için, ortalama belge sayısı hesaplanabilir: satır tipleri için 
bu sayı 8 sikke civarında, daire tipleri için ise 1000 adet kadardır.

Güvenilirlik kazanılmadan, satır tiplerinin darbının kesin kronolojik başlangıcına bir öneri getirilebilir: 
1596’da Eğri zapt edilmiş, aynı yıl Osmanlı ordusu, III. Mehmed’in kişisel katılımıyla Habsburg’u Keresztes’de 
yenmiştir. Bu askeri başarılar, III. Mehmed’in kendini, atası olan ve yönetimi sırasında benzer daire tiplerine 
çok rastlanan225 II. Mehmed ile bir çizgiye oturttuğu yeni bir sikke tipi yaratılmasına vesile olmuş olabilir. 

III. Mehmed’in satır tipi tasarımlarındaki problemleri ve göreceli olduğu kadar da kesin, az bulunurluğunu 
anlattıktan sonra, numizmatik malzemenin konseri içinde ve tarihi anlatımlar arasında, bu görünüme bir açıklık 
getirmek ve keza, bazı satır tiplerinin daire tipleriyle eş zamanlı olup olmadıkları konusuna, sonlandırıcı 
bir cevap bulmak gerekmektedir. I. Ahmed’in saltanatında, en erken darp basamağının tipolojisi tamamen 
başkadır: Onun yönetiminde, sikke darbının başlangıcında, zamanla varyasyonlara uğramış ama, bu sultanın 
en erken para birimlerinden itibaren, Rumeli ve Anadolu’da daha sonraki bütün akçelere temel oluşturan bir 
tip (orada Ia) bulunmaktadır. III. Mehmed yönetimindeki gibi bir deneme dönemi ile ilgili, hiç, ama hiçbir şey 
görülmemektedir. 

Temel I tipinin, Rumeli ve Anadolu’da, bütününe bakıldığında, temel II tipinden önce basıldığını söyleyen 
görüşümüzü aktardıktan sonra, münferit tip varyasyonları, mümkün olan en kısa şekilde ele alınacaktır. 
Bunu yaparken, açıklamalarımıza daha büyük bir berraklık sağlamak için, ilk önce Rumeli ve Anadolu’daki 
varyasyonları inceleyeceğiz.

Rumeli ve Anadolu’da en çok rastlanan ilk satır tipi, temel tip Ic’dir. Beçin buluntusunda yine de 3 alt tipe 
dağılmış olan, sadece 42 akçe ile örneklenmektedir. Belirleyici esas özelliği, ikinci satırda, Mehmed adının 
sağında bir ن olmasıdır. Ic1 varyasyonunda, خان ya ait iken, Ic2 ve Ic3’te سلطا nın solunda bulunmamakta, 
çünkü, بن nın solunda سلطان kelimesi yer almaktadır. Darphanelere gelince: Ic1 Kostantiniyye’de (13 adet) 
belgelenmiştir. Van’dan 3 akçe vardır. Ic2 ve Ic3, kesin okunabilen darphane adı dikkate alınırsa, sadece 
Kostantiniyye’de ortaya çıkmakta, Ic2 14 sikke ve Ic3 tek bir sikke üzerinde görülmektedir. 

Ih tipine bir miktar daha fazla rastlanmaktadır. Burada,بن ,محمد ve مراد sözleri tek bir satıra çekilmiştir. Ih1 
ve Ih2 en sık rastlanan iki varyasyondur; İlkinde, بن kelimesi bilinen şekilde yazılmış, Ih2’de  (bin2) 
formunda uygulanmıştır. Ih1 Edirne, İnegöl, Kostantiniyye ve Sidrekapsi’de, yani Rumeli ve Anadolu’daki, 
malzeme bakımından en güçlü 3 darphanede ve bir de, Van’da bulunmaktadır. Ih2 daha fazla sayıda 
darphanede, örneğin, Edirne, İnegöl, Kostantiniyye, Novaberde, Sidrekapsi, Serez ve Sofya’da belgelenmiştir. 
Tire’den geldiği söylenen bir sikke, daha çok, üst üste yapılan bir darp olarak anlaşılabilir: Bunlara, Amid’den 
gelen sikkeler eklenmektedir. Mesela, Sofya gibi malzeme yoksulu darphanelerin varlığı, bu tipin Rumeli 
ve Anadolu’da geniş kapsamlı darbının ön görüldüğünü, fakat anlaşıldığı kadarıyla, darbına kısa sürede son 
verildiğini göstermektedir. Murad’ın ا harfinin سلطان nın ن harfini kesip kesmediği durumuna göre, doğaldır 
ki fazla bir veri gücüne sahip değilmişler gibi görünen a ve alt varyasyonlarının farklılıkları saptanabilir. 
Muhtemelen varlıklarını merkezi planlamaya değil, yer darlığına borçlu olan diğer alt tipler için de, benzer 
durum geçerlidir. Çünkü Ih3 ve Ih4 de بن sözü ikinci satırın altına itilmiştir. Ih3 varyasyonunda yazılım mutat 
 ,şeklindedir; Bu tip çok sık sözü edilen Edirne, Novaberde, Kostantiniyye gibi darphanelerden başka (بن)
Serez’de de vardır. Ih4 de بن Ih2 deki gibi bin2 ( ) formunda yazılmıştır. Edirne ve Kostantiniyye’nin yanı 
sıra yine göreceli olarak az bilinen Konya darphanesine de rastlanmaktadır. Tip Ih’nın çerçevesinde بن ve   
varyasyonlarını toplarsak, o takdirde adı geçen ilk yazılım şekli için, (Ih1 ve Ih3) 31 belge, ikincisi için (Ih2 
ve Ih4) 117 örnek elde ederiz. Satır tiplerinde,  formu açıkça daha az görülür. Ih önyüz tipi çerçevesinde 
 yerine  (bin2)’yi taşıyan sikkelerin sayılarının çok fazla oluşunu, hemen anlatacağımız gibi, görünüşe بن
göre, III. Murad’ın en geç akçe tiplerindeki (Id1/Id2)  yazılımını taşıdıklarını, III. Mehmed’in, bu noktada, 
sadece temel tipoloji konusunda değil, çizimdeki bu ayrıntıda da babasını örnek aldığını rahatça belirterek 
açıklamak mümkündür. Ancak bu, Ih gibi satır tiplerinin III. Mehmed’in saltanat döneminin hemen başına ait 

225  Bkz. Bölüm I.4.
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olduğu yönünde bir başka kanıtdır. 
Tip Ie çok nadirdir. Burada, sultanın adı olan Mehmed, o kadar uzun tutulmuştur ki ikinci satırın tamamını 

doldurmaktadır. Üçüncü satır, بن ve مراد   dördüncü satır خا ن kelimesini taşımaktadır. Beçin buluntusunda 
sadece, Kostantiniyye kaynaklı 3 sikke bulunmaktadır.226

Tip Ii, Rumeli ve Anadolu’daki belirlenemeyen bir darphaneden gelen akçe üzerinde görülmektedir. Fakat, 
burada özgün bir tipden mi, yoksa temel tip Ih’nın hatalı bir kesiminden mi söz edildiği belirsizdir.

Tip Ib için Rumeli ve Anadolu’da münferit belgeler bulunduğuna ancak, bunların çok nadir olmaları 
nedeniyle, haklarındaki tartışmanın, izleyen bölüme bırakıldığına da işaret edilmelidir.

Çoklukla, Rumeli ve Anadolu tip ve stil grupları dışında örneklenen satır tiplerine gelelim: 
Önyüz Ia1 tipi, خا ن kelimesinin ا harfi مراد kelmesinin ا harfi ile bağlantılı olup olmadığına bakılarak, a 

ve β olarak adlandırdığımız iki varyasyon göstermektedir. III. Murad’ın tip Ic1 (α) / (β) sinden farklı olarak, 
burada herhalde planlanmış bir tip işaretlemesi değil, rastlantısal yazılım varyasyonları söz konusudur. Ia1 
(α) ve Ia1 (β) sadece Halep’te 181 ve 197 belge ile belgelenmiştir. Bu tasarımın, III. Mehmed yönetiminde, 
bir satır tipinin yaratılması konusunda galiba, en şık çözüm olduğunu eklemek gerekir. Ancak, Rumeli ve 
Anadolu’da, her halde orada tanınmadığı, hiç değilse, daire tipine dönüş gerçekleşmeden bilinmediği için, 
kabul görmemiştir. 

Tip Ia2 مراد ve خا ن kelimelerinin düzenlenme biçimiyle Ia1’den ayrılmakta ve yalnız Amid’de ortaya 
çıkmaktadır.  

Tip Ia3, bir tanesi dışında, kesin olarak tanımlanabilen bütün Nahçıvan kaynaklı sikkelerin yanında 
Gence’den tek bir örnek ile belgelenmiştir. Bu varyasyon genel olarak, tip Ia2’ye benzemek birlikte, سلطان
kelimesinin ن harfi, dalga formundaki bir çizgiyle Sultan Mehmed’in hükümdarlık unvanı altına girmiştir.

Ia4, Rumeli ve Anadolu’dan gelmemiş olan şüpheli bir sikke üzerinde mevcuttur. 
Tip Ib ikinci satırda Mehmed ve بن, üçüncü satırda مراد ve خا ن kelimelerini taşımaktadır. Harflerin ayrı 

ayrı düzenlenme formuna bakılarak, çok sayıda alt tip ayrıştırabilir: Ib1 yalnız Erzurum, Sivas ve Tokat’ta 
yoğun olarak görülmektedir: Buna Dımaşk ve Mısır’dan az sayıda birkaç belge ile Sidrekapsi ve İnegöl’den 
birer parça eklenmektedir. Alt tip Ib2’de benzer bir durum vardır: Murad’ın ا harfinin م - ر bağlantısını kesip 
kesmediğine göre, tasarım ve varyasyonlara derin bir anlam yüklemeden, A ve B varyasyonlarını ayrıştırdık. 
Erzurum, Sivas ve Tokat’ın yanı sıra, Dımaşk, Gence, Halep, Mısır ve Van belgelenmektedir. Önyüz Ib3 yalnız 
Dımaşk ve Van’da, ama her ikisinde de oldukça sık şekilde (8 ve 12 adet) darp edilmiştir. Geriye kalan 2 
varyasyon (Ib4 ve Ib5) Amid ve Belgrad’dan gelen birer akçe üzerinde örneklenmektedir. 

Ic temel tipini yukarıda ele almıştık. Van’dan gelen önyüz Ic tipli sikkelerin varlıklarına bir daha işaret 
etmek istiyoruz. 

Tip Id1 Canca’da önceki stil grubunun esas ön yüzüdür. مراد kelimesinin محمد   ile بن arasındaki boşlukta 
yukarıya itilmesiyle karakterize edilmektedir. Canca dışında, Id1, bu dönemde damgalarını Canca’dan temin 
ettiği düşünülen Erzurum’da da, güçlü bir temsile sahiptir (II.2.3.5.2). Önyüz Id1 tipini taşıyan birkaç akçe 
Tokat’tan, ya da, Sivas veya Tokat’tan gelmiştir. Kelimesinin  (bin2) formunda yazıldığı Id2 çok daha 
azdır. Sadece, Sivas veya Tokat’tan 1 adet ile Ardanuç’tan 1 adet gelmiştir. 

Önyüz If ve Ig tipleri yalnız Mısır’da görülür. If akçe ve medinîler üzerinde yer almakta, Ig ise sadece  
medinîler de bulunmaktadır. Önyüz Ij’de yalnız Mısır medinîleri üzerinde yer almaktadırlar. If akçe ve 
medinîler üzerinde bulunmakta, tip If’ler saadet düğümü ile belirlenmekteyken, Ig’de çizim o kadar kolay 
tanımlanamamaktadır. 

Temel Ih tipine, sadece Gence’den gelen akçelerde belgelenen Ih5 varyasyonu eklenmelidir. 
Daha sık olan If ve Ig varyasyonlarına ekli önyüz Il, medinîlerde belgelenmiştir.
Merkezdeki beşkollu yıldız ile karakterize edilen Ik tipi, yalnız Amid’den gelen 9 akçe ile temsil edilmektedir. 
Ve nihayet yeteri kadar şüpheli olan önyüz Il Kostantiniyye’den gelen bir parça üzerinde görülmektedir. 
Şimdi, temel tip I alanını terk edip, temel tip II ye dönersek, o zaman, Rumeli ve Anadolu’da çok sık, hatta 

tek olarak kullanılan 4 alt tipin, IIb1 ve IIb2 ile – belirgin bir arayla – IIa1 ve IIa2’nin doğaları ve zamanla 
ilişkileri konusunda birkaç temel soru sorulması gereklidir. Yine, Rumeli ve Anadolu’daki tip varyasyonları 
ile işe başlıyoruz. 

226  Aynı darphaneden bir başka parça Srećković 2007, s. 60, No. 1, Tab. 17, Res. 1.
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Burada –I ve II nin temel tiplerle ilişkilerinde olduğu gibi– akla gelebilecek değişik açıklamalar önümüze 
gelmektedir. Fakat malzeme, en sık rastlanan IIb1 ve IIb2’nin aynı zamanda değil, arka arkaya darp edildiğini, 
ilk başta, kesin olarak göstermektedir. Beçin buluntusunda bunun için, üst üste darp formunda güvenilir bir kanıt 
olmasa da bize göre kanıt kitlesi inandırıcıdır. İlk önce, ön ve arka yüz ek işaretleri gibi tekil üretim charg’larının 
belirlenmesi konusundaki değişik parametrelerin çok fazla olan sayıları, çeşitli tiplerin, aynı üretim grubunun 
çeşitli organlarını bir birinden ayırabilmek için, aynı zaman bölümü içinde kullanılmış oldukları görüşünün çok 
gerçek dışı olduğunu belirtmek gerekir: Nadir olan özel tipler dışında, ne III. Mehmed döneminde ne de Beçin 
buluntusunda anılmaya değer şekilde temsil edilen başka bir sultanın saltanatı sırasında, birkaç esas tipin, aynı 
nominal üzerinde, aynı darphanede ve aynı zamanda darp edildiklerine dair en ufak bir kanıt bulunmamaktadır. 
Bu genel görüşün ötesinde, somut kanıtlar da, malzemeden okunabilmektedir. tip IIb1 ve IIb2’nin birbirleriyle 
olan ilişkilerinin, malzeme gücüne sahip darphanelerde, sadece Beçin buluntusundaki farklı malzeme 
akışlarını, açıklayıcı olarak kullanımına imkan vermeyecek kadar değişken olduğu görülmektedir. En önemli 
ve üretim yönünden şüphesiz ki, en öne çıkan darphane olan Kostantiniyye’de, IIb1 tipinin belge sayısı, IIb2’ye 
kıyasla, yaklaşık 3:5 dir. İkinci en güçlü darphane olan Sidrekapsi’de IIb1 biraz daha fazladır. Buna karşı, 
Novaberde’de IIb1 tip IIb2’ye göre bir kat daha ağırlıkla temsil edilmektedir. Keza, Edirne’de de daha sık 
görülmekle birlikte orantı ancak 3:2 dir. Önyüz ek işaretleri, başka ve daha önemli bir kanıt sunmaktadır. Kenar 
lejandının değişik başlangıcı dışında –tip IIb1’de 3h ve 6h, tip IIb2’de 9h ile 10h arasında– bu iki alt tip arasında 
kompozisyon yönünden hiçbir fark olmadığı için, eş zamanlı bir darp durumunda, önyüz ek işaretlerinin hem 
sıklıklarının hem de tarzlarının aynı olduğu kabul edilmek zorundadır. Halbuki bunun tam tersi söz konusudur. 
Şimdi, genel olarak, Rumeli ve Anadolu’da önyüz ek işaretlerinin sıklığına, ilk önce hangi değişik ek işaret 
varyasyonlarının kullanıldığına dikkat etmeden, şöyle bir bakalım; Tab. II.72’de bu sebeple sadece önyüz 
ek işareti olan ve olmayan sikkelerin % oranları gösterilmektedir. Güvenli şekilde tanımlanamayan sikkeler 
dikkate alınmamıştır. 

 
Tab. II.72: III. Mehmed’in Önyüz IIb1, IIa1, IIb2 ve IIa2 deki Önyüz Ek İşaretleri (% Olarak).

Önyüz-Tip Ek.İş. olan Önyüz Ek.İş.olmayan önyüz
Önyüz-Tip IIa1 % 3 % 97 
Önyüz-Tip IIa2 % 9 % 91 
Önyüz-Tip IIb1 % 15 % 85 
Önyüz-Tip IIb2 % 55 % 45 

Tip IIb2 çerçevesinde, önyüz ek işaretli akçe payının, Anadolu ve Rumeli’de kullanılan temel II’nin diğer 
üç varyasyonundan belirgin şekilde daha yüksek olduğu, burada tam bir açıklıkla görülmektedir. Bu IIb1 ve 
IIb2 tiplerinin eş zamanlılığı görüşüne karşıdır. Aynı sonuç, ek işaret varyasyonlarının bu iki tip ile bağlantılı 
algılayan görüşü de vermektedir (Tab. II.73).

 
Tab. II.73: Çeşitli Önyüz Ek İşaretlerinin IIa1, IIa2, IIb1 ve IIb2 Önyüz Tiplerindeki Varlıkları (Adet Olarak)

Önyüz tip Önyüz - Ek.İş. Adet
IIa1 Ek.İş - Yok. 259

F1 5
F3 1
F7 21
F11 1
Ek.İş.- Şüpheli 353
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IIa2 Ek.İş - Yok. 84
F7 6
F12 1
Ek.İş.- Şüpheli 129

IIb1 Ek.İş.- Yok. 3368
F1 241
F2 1
F3 2
F6 2
F7 72
F8 134
F9 107
F10 22
F12 2
Ek.İş.- Şüpheli 4284

IIb2 Ek.İş - Yok 1859
F1 267
F2 1
F3 129
F4 18
F5 1
F6 2
F7 123
F8 12
F9 1851
F11 2
F12 13
Ek.İş.- Şüpheli 5095

 
Burada önemli sayıda önyüz ek işaretinin, incelemekte olduğumuz, iki ana tipin, IIb1 ve IIb2’de 

bulunduklarını yadsıyamayız. Ancak: Dağılım örnekleri birbirinden açık şekilde ayrılmaktadır. Bu durum IIb2 
çerçevesinde bu tipin ek işaret taşımayan tipleriyle hemen hemen aynı sıklıkta görülen, önyüz ek işaret F9’da 
çok belirgindir. Önyüz ek işareti F1, IIb1 önyüz çerçevesi içinde, Rumeli ve Anadolu’nun stilistik birliğine 
dahil olmayan Canca’da karşımıza çıkmaktadır. Buna karşı, bu birliğin içinde pekalâ yer alan darphanelerde, 
IIb2 tipinde olduğundan belli şekilde daha zayıf bir dağılım göstermektedir. Burada şu ilave edilmelidir ki, 
bu önyüz ek işareti çerçevesi içinde, önyüz ek işareti F3 münferit ek işaretlerinin oluşumu konusunda önyüz 
ek işareti F4 için gerekli olan ve önyüz IIb1 tipi çerçevesinde yer almayan bir ön basamaktır. En kompleks 
ek işaret formlarının özellikle –bu noktada da daha önce sözü edilen F4, F5 ve F11– yalnız önyüz IIb2 ile 
bağlantılı olarak örneklenmiş olmaları, benzer bir söylem gücü taşımaktadır. Son anılan varyasyonlar için 
örnek sayısı azdır. Ama, buna rağmen, eş zamanlı bir darpta, iki esas önyüz tipi arasında daha fazla örtüşme 
beklenebilir. 

Bir üst üste darp da şu sıralamayı doğrulayabilir: Kostantiniyye’den gelen Kat. No. 19163 üzerindeki IIa2 
veya IIb2 önyüz tipi, kenar lejandı 5h’da başlayan bir akçe üzerine belirgin şekilde tekrar darp edilmiştir. Üst 
ve alt darpların sıralaması güvenli kabul edilebilir. بن   kelimesi alt darpta da okunamamaktadır. Bu sebeple, 
önyüz IIa1 ile mi yoksa IIb1 ile mi karşı karşıya olduğumuz konusunda karar verilememektedir. Ancak, stil 
daha çok IIb1’i düşündürmekle birlikte, kesin bir karara varmak mümkün görülmediğinden bu parçadan sadece 
bir kenar notu gibi bahsetmekteyiz. بن kelimesini üst darpta da okumak mümkün olmasa da, keza açık olmayan 
önyüz ek işareti ile bağlantılı stili, söz konusu belgenin bir IIa2 değil de, bir önyüz IIb2 tipi olduğuna güçlü bir 
şekilde işaret etmektedir. 
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Artık, tip IIb1 ve IIb2’nin, III. Mehmed’in saltanatının çeşitli dönemlerine ait olduklarına ilişkin inandırıcı 
kanıtlar sunduğumuzu ümit ediyoruz. Varyasyonların hangisinin daha erkene tarihlenmesi gerektiği sorusunun 
cevabı yukarıdaki açıklamalardan neredeyse kendiliğinden anlaşılmaktadır. Tip IIb2, daha çok önyüz ek 
işaretine sahip olduğundan ve bu işaretler çok zaman, tip IIb1 örneklerinden daha kompleks olduklarından, 
tip IIb1’in erken ve tip IIb2’nin geç varyasyonlar olduklarına hiç şüphe yoktur. Karşı argüman olarak elbette 
Canca öne sürülebilir. Stilistik yönden ve Mehmed’in hükümdarlığının ilk yarısında tipolojik bakımdan da 
özgün olan bu darphanede ilk önce, Rumeli ve Anadolu’da kullanılmayan satır tipi (önyüz tip Id1) darp 
edilmiştir. Darp süresi, belge sayısına dayanılarak, onu izleyen önyüz IIb1 tiplerinin darp süresinden uzun 
olmuş olmalıdır. Id1’in IIb1’e oranı takr. 5:3 dür. Her ikisi için de, aşağı yukarı eş olan bir darp hacmini kabul 
edersek, tipolojik değişim için 1600 dolayları değil yaklaşık olarak, III. Mehmed’in saltanat yıllarının son üçde 
birinin başlarındaki bir tarih ortaya çıkmaktadır.

Anadolu ve Rumeli’de esas önyüz tiplerinin kesin kronolojik tarihlendirmesini yapmayı denersek, o 
takdirde, numizmatik malzemeyle arşiv malzemesinin birbirleriyle bağdaştırılmalarının mümkün olmadığını 
hemen saptamamız gerekir. Sikke darplarına dayanarak satır tiplerini kısa süreli bir deneme tabakası olarak 
görebiliriz. Keza, IIa1 ve IIa2 de, IIb1 ve IIb2’ye kıyasla o kadar nadirdir ki, önyüz IIb1 tipinin devreye 
girişini, en geç Mehmed’in 2. saltanat yılının başına koymamız gerekli olacaktır. 

Arşiv malzemesi, buna tamamen tersdir (Bölüm I.5): Zilkade Hicri 1006 (Haziran 1598) tarihli bir kaynak, 
sikke darbında bütün önemli yönlendirmelerin çıkış yeri olduğunu mutlaka düşünmemiz gereken Kostantiniyye 
darphanesi için, satır tiplerinin ve önyüz tip IIa1 ve IIa2’nin sahip oldukları, 1 dirhemden 8 akçe darbı, yani  
0,38 gramlık ağır standardı belgelemektedir. Hicri 1008 ve 1009 yıllarında, Tokat ve Ankara’da, dirhem başına 
9,5 luk hafif akçe vezni, yani 0,32 gram belgelenmektedir. Fakat bu, III. Mehmed’in 9 yıl bile sürmeyen 
hükümdarlığının en az ikibuçuk yılında, ağır vezin üzerindeki akçelerin darp edildiği anlamına gelmektedir. 
Bu arada, hafif standardın başlatılma tarihini tam olarak bilmediğimizi de eklemeliyiz. Sadece, değişimin 
Zilkade Hicri 1006 ile Zilkade Hicri 1008 arasında gerçekleştiğini biliyoruz. Numizmatik bakış açısından bize 
güvenilir gelen, yukarıdaki tip sıralamasına bağlı kalır, ama aynı zamanda da, arşiv malzemesini görmezden 
gelmezsek, o takdirde III. Mehmed dönemindeki tip çokluğunun, kesin kronolojik sıralama için gerçekten 
güvenli çıkış noktaları sağlamadığı ortaya çıkar. Beçin buluntusunda ve dışında, örneğin Srećković’de, nadir 
görülen ağır akçelerin, öyleyse, III. Mehmed’in saltanat yıllarının üçde birinde ve hatta belki de, birinci 
bölümünün tamamında darp edilmiş olmaları gerekmektedir. IIb1 ve IIb2, geniş çaplı sıklıklarına kıyasla 
kısa süre tedavülde kalmış olmalılar. Her iki varyasyonun tedavülde oluş sürelerinin eşit olduğu şeklindeki, 
kanıtlanmamış görüşten yola çıkarsak, o zaman, bu iki esas tipin darp süresi ancak 3’er yıl olacaktır. 

Bizim inancımıza göre kesin kronoloji dışında şimdiye dek ortaya atılan soruların hepsine sağlam cevaplar 
bulunabilseydi, tip IIa1 ve IIa2 tiplerinin düzeni ve yorumu biraz başka olurdu. Bu iki varyasyondan yalnız 
biri var olsaydı, burada bir önyüz IIb2’den sonra sıraya koyulması gereken, belge yoğunluğunun azlığı, III. 
Mehmed’in ölümü nedeniyle de, darbın durdurulmasına bağlı olarak açıklanabilecek olan bir tipten söz 
edildiğine her halde hemen inanabilirdik. Fakat بن yerine (bin2) şeklindeki sapkın bir yazılım, tip IIb1 
ve keza IIb2’de de, var olduğu için, bu açıklama doğru olmayacaktır. Ancak, IIa1 ve IIa2 tiplerinin yorumuna 
geçmeden, istatistik durum gösterilmelidir (Tab. II.74): Burada da Rumeli ve Anadolu’dan yalnız kesin şekilde 
tanımlanabilen sikkeler dikkate alınmaktadır. 

Tab. II.74: Tip IIb1, IIb2, IIa1, IIa2 Örnek ve % Sayılarının Toplamı (Adet ve % Olarak) 

Tip Adet Yüzde
Önyüz-Tip IIa1 621 % 3,4 
Önyüz-Tip IIa2 217 % 1,2 
Önyüz-Tip IIb1 8.229 % 44,4 
Önyüz-Tip IIb2 9.368 % 51,0 

 
Burada ele alınacak olan alt tiplerin göreceli az rastlanır olmaları, ilk bakışta göze batmaktadır. Pek tabii 

ki, çeşitli darphanelerdeki sayısal durum, önemli ve yorum konusunda etkili dalgalanmalar göstermektedir. 
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Örneğin, yalnız önyüz tip IIa1’in ortaya çıktığı darphaneler vardır: Banaluka ve Sofya’da daire tiplerinden 
sadece IIa1 varyasyonu kesin olarak belgelenmiştir. IIb1 ve IIb2 tiplerini genelde sık görüldüğü dikkate alınırsa, 
belge miktarı 16 ve 13 akçe olsa da, bu gözlem, yine de bir dereceye kadar veri gücüne sahiptir. Srećković 
ve Jem Sultan’da da, aynı tip spektrumu gösterilmektedir. Bunun karşısında, ne tip IIa1’in, ve nede IIa2’nin 
temsil edilmediği bir sıra darphane de vardır. Burada, son sözü edilen, tip IIa1’den farklı olarak, hiç bir yerde 
tek başına görülmemektedir. Mümkün olan en açık görüşe ulaşabilmek için, Rumeli ve Anadolu’da bulunan 5 
darphane ile kendimizi sınırlayalım (Tab. II.75).Yine kesin olarak belirlenebilen sikkeler kullanılmıştır. 

Tab. II.75: Kostantiniyye, Sidrekapsi, Novaberde, Edirne ve Bursa’da, IIb1, IIb2, IIa1 ve IIa2 Önyüz Tiplerinin Dağılımı

Darphaneler Önyüz-Tip IIa1 Önyüz-Tip IIa2 Önyüz-Tip IIb1 Önyüz-Tip IIb2
Kostantiniyye % 1,2 % 0,5 % 35,2 % 63,2 
Sidrekapsi % 9,4 % 1,9 % 46,8 % 41,9 
Novaberde % 8,3 % 2,7 % 58,1 % 30,9 
Edirne % 6,4 % 2,4 % 52,6 % 38,6 
Bursa % 4,4 % 4,5 % 50,2 % 40,9 

Tab. II.75, dağılım örneğinin önemli farklar gösterdiğini, açıkça belli etmektedir. Kostantiniyye’de tip IIb2, 
IIb1’den yaklaşık bir misli fazla görülürken, burada adı geçen öteki darphanelerde son varyasyon daha önce işaret 
edildiği gibi, belirgin şekilde daha çoktur. Keza, Kostantiniyye’de önyüz IIb2 aşırı çoklukla temsil edilirken, IIa1 
ve IIa2, ona kıyasla çok düşük bir temsile sahiptir. Kostantiniyye’de, tip IIb2 ve IIa2’nin birbirine oranı 100:1 
olurken, Novaberde’de 1:10’nun çok az altındadır. Yalnızca, tip IIa1’in belgelendiği bütün darphaneler Rumeli’de 
bulunmaktayken, Anadolu’daki küçük darphanelerin çoğunda, IIa1 ve IIa2 yoktur. Acaba bu durum, Beçin 
buluntusundaki malzeme aktarımının rastlantısallığına bağlanabilir mi? Bursa’daki görüntü bu görüşe sanki karşı 
çıkıyormuş gibidir: Burada, IIa1 ve IIb1 ile IIa2 ve IIb2 önyüz tiplerinin bir birlerine orantıları, her biri için 1:10’dur. 
Bu orantı, hemen hemen Tab. II.75’te listelenen, Kostantiniyye dışındaki Rumeli darphanelerinin düzeyine 
yaklaşmakta ve evet, önyüz tip IIa2 olayında onu geçmektedir. Nihayetinde, birbirinden farklı darp hacimleri 
ve Beçin definesindeki adet sayılarını etkileyen değişik akımlardan daha önemlisi, stilin gözlemlenmesidir. Esas 
tiplerden IIb1 ve IIb2 ileri ölçüde eş olan stilistik bir karakter göstermektedirler. Tasarıma dayanılarak, bu iki 
varyasyonun sıralaması öne çekilemez. I. Ahmed dönemi ile ilgili, stilistik bir kırılma saptanamamaktadır. IIa1 
ve IIa2 alt tipleri, oldukça önemli bir stilistik dalgalanma genişliğine sahiptir. IIb1 ve IIb2’nin daha büyük belge 
yoğunluğuna rağmen, bu iki varyasyon için yaklaşık olarak bile kıyaslanabilecekleri hiçbir şey bulunmamaktadır. 
Hiç göze batmayan sikkelerin yanı sıra önyüz stilleri hemen hemen kural dışı gibi görünen IIa1 ve IIa2 tipli de 
çok sayıda akçe vardır. Harfler çok kaba ve işaretler önyüz tip IIb1 ve IIb2’dekilerden görünür şekilde daha 
geniş olsalar da, resmi olmadıkları şüphe götürmeyen sikkelerde çok sık görülen yazılım hatalarına, IIa1 ve IIa2 
önyüz tipi darplarının arkayüz stillerinin hemen hiç göze batmadıklarını dikkate almazsak, burada rastlanmaz. 
Demek ki, IIa1 ve IIa2 alt tipleriyle, darp kitlesinden stilistik bağlamda biraz ayrılan örneklerle karşı karşıyayız. 
Bir de, darp miktarları önemli lokal dalgalanmalara maruz bulunmakta, ama bunlara yine de, Anadolu ve 
Rumeli’deki bütün satır tiplerinin toplamından daha sık rastlanmaktadır. - orantı takr. 1:4’dür. - Yukarıdaki Tab. 
II.73, önyüz ek işaretlerinin önyüz tip IIa1 ve IIa2’de çok nadir olduğunu, ama bu iki varyasyonun önyüz ek 
işareti yoksulluklarıyla, belirli şekilde ek işaret zengini olan önyüz tip IIb2 yerine, daha çok önyüz tip IIb1 ile 
bağlantısının olduğunu göstermektedir. 

Bu olay, IIa1 ve IIa2’nin daha erkene tarihlenmiş olmasına işaret etmektedir. Metroloji (Tab. II.103 vd.) zaman 
sıralamamız için, bir başka vurucu kanıt daha vermektedir: Önyüz IIa1 ve IIa2 tiplerinin zorunlu ağırlıkları 0,38 
gramdır. Buna karşı, IIb1 ve IIb2 peak’de 0,32 grama ulaşmaktadırlar. İlk ağırlık III. Murad’ın geç hükümdarlık 
yıllarının standardı, sonuncusu, I. Ahmed dönemininkidir. 

Bitirirken, çift darplardan söz edilmelidir: Kat. No. 24381’de, önyüz IIb1 tipi, IIa1 ve IIa2 arasında her ne kadar kesin 
bir karara varılmamış olsa da, mutlaka  (bin2) varyasyonunu taşımakta olan bir akçenin üzerine darp edilmiştir. 

Bu ayrıntılı anlatımlardan sonra, IIa1 – IIb2 tipleri için herhalde başka açıklamalarda bulunmak 
gerekmemektedir. O yüzden, daire tiplerinin diğer varyasyonlarını kısaca ele almakla yetineceğiz.

Önyüz IIc, Halep darphanesinde kullanılan tek daire tipi IIb1’in, münferit harflerin – örneğin خان – nın ن harfi 
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gibi – başka harflerin içine yazılmış olduğu, bir Halep sapmasıdır. 5 belge ile örneklenen bu varyasyon pek de sık 
görülmemektedir. 

Hepsine sadece Canca’da rastlanan IId, IIe, IIf ve IIg varyasyonları IIb1 tipinin saat 12 üzerindeki bir ek işareti 
ile genişletmektedirler: Bir saadet düğümü, daire üzerindeki bir saadet düğümü, üç noktalı şekil ile kare içinde 
düzenlenmiş olan dört nokta. Tip IId 34 parça ile yine de oldukça sıktır. Öteki üç varyasyon, dörder (IIe) veya 
üçer (IIf, IIg) sikke ile örneklenmişlerdir. Ek işaretin öncelikli konumu ve lejandı açık şekilde kesmekte oluşu 
gerçeği nedeniyle, bu dört varyasyonu özgün tipler olarak adlandırmayı doğru buluyoruz. 

IIh, Van’dan gelen oldukça tuhaf bir varyasyondur: Temel II tipinin bütün öteki melezlerinin aksine, burada 
kenarı dönen lejand içe doğru değil, dışa doğru yazılmıştır. Bu tasarım, Van’dan gelen satır tipine sahip bütün 
sikkelerda (36 adet) bulunduğu için, Van’da, Kostantiniyye’den gelen tip çiziminin yanlış anlaşıldığı ve o sebeple 
harflerin yanlış yönlendirildiği imkansız olmamakla birlikte, bu darphanenin hatalı bir ürününden söz edilebilir. 

IIi ve IIj tipleri sultanın adının bir dairenin ortasında yer almasıyla öne çıkmaktalar. Kontantiniye (1 adet), Tokat 
(4 adet), ve Amid’den (2 adet) ile belgelenen IIi tipinde bu iç daire saat 3 ve 9 üzerinde resmin kenarına bir kurdele 
ile bağlanmış, yalnız Kostantiniyye’de kesin saptanan tip IIj’de, aynı noktada bir üç yaprak ile birleştirilmiştir.227 
Burada söz konusu olan, kuşkusuz, iki varyasyonun lejandlarının saat 6’dan başlamaları nedeniyle, IIb1 temel tipi 
zaman kulvarına ait özel bir tiptir. Arkayüzde, her iki olayda da, normal Ia tipi kullanılmıştır.

IIk önyüz tipi sadece Amid ve Tokat’ta bulunmaktadır: Bu tasarım varyasyonunda saat 3, 6, 9 ve 12 üzerindeki 
çizgiler, iç ve dış daireleri birleştirmektedir. IIk1 ve IIk2 varyasyonlarını ayrıştırmak mümkündür. Bunlara, 30 ve 
41 temsil örneği bulunmaktadır. 

Özel tip olarak adlandırılan daha başka iki önyüz varyasyonu, şimdiye kadar yalnız Kostantiniyye 
için belgelenmiştir. Tip IIl, merkezde, çevresinde, saat 4’ten başlayan bir lejand bulunan altı kollu bir yıldız 
göstermektedir. Beçin buluntusunda, yalnızca bir temsilcisi (Kat. No. 16893) vardır. Arkayüz de 2a varyasyonuyla 
bir özel tipe sahiptir. Kostantiniyye’den gelen bir başka özel tip, Beçin buluntusunda yer almamakta ama, 
Srećković’te bulunmaktadır. Ortasında, yıldız yerine bir nokta vardır.228

Saat 7 üzerindeki bilinen yıldızıyla tip IIm, sadece Kostantiniyye’den gelen bir akçe üzerinde görülmektedir. 
Özel tip adlandırması, tam olarak açıklanmış değildir. 

IIn’nin önyüz tipi, IIl gibi tasarlanmıştır: Ortasında 5 kollu bir yıldız olan bir daireye sahiptir (Kat. No. 39726).  
Lejand saat 4 üzerinde başlamaktadır. Bildiğimiz tek belgenin darphanesi Amid’dir. 

Sultanın adını tuğra formunda taşıyan temel tip III, dirhemler için tipiktir: Bu nominalin Beçin buluntusundaki 
bütün belgeleri bunu kullanmaktadır. Lejand bölümlerinin düzenlenmesi, tuğranın çizim varyasyonları ve ek 
işaretlere dayanılarak, farklı 4 alt tip ayrıştırmak mümkündür. Darbındaki yetersizlik ve tuğraların değişik 
tasarımlarında pek de az olmayan band genişliğinin, tanımlamada ve bu bağlamda tipolojik rekonstrüksiyonda   
satır ve daire tipli sikkelerinkinden daha fazla güvensizlik barındırdığı genel anlamda söylenmelidir. 

En basit varyasyon IIIa’dır. Ancak, IIIa1’in tek belgesinde, resmin alt kısmı belli olmamaktadır. IIIa2 tipinde 
saat 10 ile 12 arasındaki alan güvenli şekilde anlaşılamamaktadır. Fakat görünüşe göre burada bir ek işaret yoktur. 

Yalnız bu varyasyon akçelerde de, örneğin, tuğra tipinin yanında, satır tipini de kullanan Dımaşk darphanesinde 
belgelenmiştir. 

IIIb tipi isim kartuşunun yukarısında bir saadet düğümüne sahiptir. Halep’ten gelen bütün dirhemlerde 
belgelenmiştir.

IIIc için 4 alt tip ayrıştırabilir. IIIc1 ve IIIc2 varyasyonları Mehmed’in sultan adının yukarısındaki kartuşunun 
içinde  (bin2) yazılımı ile بن sözünü taşımaktadır. IIIc3 ve IIIc4 aynı noktada, şedde işaretine sahiptir. 
Alt varyasyonlar, kartuşların üst kısmındaki ek işaretlerle karakterize edilmektedir: Tip IIIc1 ve IIIc3, uzaktan 
uzağa çiçeği andıran bir ek işaret, IIIc2, altı kollu bir yıldız taşırken, tip IIIc4 bir saadet düğümüne sahiptir. 
Dağılım örneğinin oldukça karışık olması, çeşitli önyüz varyasyonlarının farklı arkayüzlerle eşleştirilmesinin 
gözlemlenmesinde, malzemenin güvenilir şekilde ayrıştırılmasına izin vermemektedir. Kısacası, IIIc1 tipi ve 
bin2’li varyasyonlar, (tip IIIc1 ve IIIc2) şeddeli, yani IIIc3 ve IIIc4 varyasyonlarından daha sık tiplerdir. 

İki saadet düğümü olan IIId tipi darphaneleri tam olarak tespit edilemeyen damga özdeşi iki dirhem üzerinde 
görülmektedir. 

227  Srećković 2007, s. 140, No. 1, Tab. 50 Res. 1, bu varyasyonu, yanlışlıkla I. Ahmed’e ait olarak gösterilmiştir.
228  Srećković 2007, s. 62, No. 10, Tab. 18, Res. 2.
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Arkayüzler
 

III. Mehmed’in arkayüzlerinde, önyüzlerde olduğundan farklı şekilde, geniş çaplı bir tipolojik form birliği 
mevcuttur. Esas tipler varyasyonlarıyla birlikte, ayrıntılı olarak tek tek görüşülmeden önce, bir genel bakış 
sunulmaktadır (Tab. II.76):

Tab. II.76: III. Mehmed’in Arkayüz Tipleri

Tip 1a Tip 1b Tip 1c Tip 1d

Tip 1e Tip 1f Tip 1g Tip 1h

Tip 2a Tip 2b Tip 2c

Tip 3a Tip 3b Tip 3c

Tip 4a Tip 4b Tip 4c Tip 4d

Tip 4e Tip 4f1 Tip 4f2 Tip 4g

Tip 4h Tip 4i

Drphn.

Drphn.
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Tip 5a Tip 5b Tip 5c Tip 5d

Tip 6a Tip 6b Tip 6c

Tip 7a1 Tip 7a2 Tip 7a3 Tip 7a4

Tip 7a5 Tip 7b Tip 7c

Tip 8

Tip 9

Tip 10a Tip 10b Tip 10c Tip 10d

Tip 11

Drphn.

Drphn.
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Tip 12

Tip 13

Tip 14

Önyüzlerden farklı olarak arkayüzler pek fazla yoruma ihtiyaç duymamaktadır. III. Murad ve I. Ahmed 
yönetiminde olduğu gibi, en sık görülen, lejandı dört satıra bölmüş olan temel tip 1a’dır. En basit formu 
olan 1a, 26.292 adet ile tesbit edilmiştir. Bu sayı, Beçin buluntusunda yer alan III. Mehmed’in tanımlanmış  
akçelerinin 5:4’den fazladır.

1b’de 1f’ye kadar olan bütün arkayüz tipleri Canca’dan gelmekte, temel 1a tipini tip yaratıcı olarak 
adlandırmamıza yol açacak kadar öncelikli olan ek işaretler ile genişletmektedirler. I. Ahmed saltanatında da, 
Canca’da, bununla kıyaslanabilecek tasarımlar vardır. Bu noktada, sözünü ettiğimiz arkayüzlerin hepsinin 
Mehmed’in B stili zaman dilimine ait olduğuna işaret etmeliyiz. Tip Ig, 1a’ya göre kelimelerin biraz farklı 
sıralanmasıyla belirlenmektedir. Arkayüz 1h sadece Sivas ve Tokat için belgelenmiştir. 1a’dan ضرب sının 
 nın dalgalı çizgi formunda yazılmış olmasıyla ayrılmakta, yani kompozisyon bakımından, III. Murad’ın ب
nadir ve herhalde geç varyasyonu If’ye benzemektedir (II.2.2.1). Tokat’ın III. Murad döneminde akçe darp 
etmediğinden yola çıkarak, elbette bu durumun bir rastlantı olduğu ifade edilmelidir. 

kelimesinin ضرب  ب   harfi, temel 2 tipine hitabı da oluşturmaktadır: Burada, harf kendine ait bir satıra 
çekilmiştir. Tip 2a Kostantiniyye’den 5 akçe ve genelde çok nadir olan Konya’dan, dikkati çekecek şekilde, 10 
sikke ile belgelenmiştir. Bunun herhalde, bizim açıklayamadığımız özel bir sebebi olmalıdır. Buna karşı, ب nın 
içe yazılmış olan bir saadet düğümü ile 2a’dan ayrılan 2b varyasyonu, beklendiği gibi, yalnız Kostantiniyye’de 
görülmektedir. Harfleri farklı düzenlenmiş olan 2c sadece Belgrad’ta 3 akçede bulunmaktadır. 

Temel tip 3’te, عز kelimesi yalnız kendine ait bir satırı işgal etmektedir. Arkayüz 3a, Erzurum’dan gelen 
120 sikke ile, bu darphanenin düzgün tipini temsil etmektedir. Bu arkayüz, Tokat ve Sivas’ta, özel tip olarak ve 
münferid şekilde karşımıza çıkmaktadır. Arkayüz 3b, güvenilir şekilde, sadece Tokat’ta, 3c ise yalnız Halep’te 
(3 adet) görülmektedir. 

Tip 1a’yı, darphane adının altındaki سنه kelimesi ile genişleten, temel arkayüz tip 4’e geldik. En basit formu 
olan 4a Rumeli ve Anadolu’da, Edirne ve Konya’dan 3 sikke üzerinde ve Bursa’da, hem de 13 sikkede yer 
almaktadır. Sivas’taki kullanımı da, özellik olarak adlandırılabilir. Mısır’da, ek işaretlerle zenginleştirilmiş 
olan (4c, 4d) varyasyonları daha fazladır. Yalnız Halep’te bile, arkayüz 4a 133 örnekle şüphesiz kurala uygun 
darbın içindedir. 4a’daki bütün değişiklikler, darphanelere özeldir: 4a’dan, kelimelerin biraz farklı düzenlenmiş 
olmasıyla ayrılan 4b varyasyonu, sadece Halep’te bulunmakta ve orada 483 örnekle, tip 4a’dan yaklaşık 4 kat 
daha sık görülmektedir. Arkayüz 4c’den 4f2’ye kadarki varyasyonlar, yalnız Mısır’da kullanılmaktadır. Tip 
4c, tip 4a’yı ضرب kelimesinin ر ve  arasındaki bir halkayla, 4d’yi aynı yerdeki bir yıldızla ve 4e’yi, saat ب 
3 üzerindeki bir saadet düğümü ile genişletmektedir. 4c ve 4d (17 ve 4 adet) 4a’dan belirgin şekilde daha 
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fazladır. 4e de buna yakın bir yoğunlukla temsil edilmektedir. Tip 4e’de, saadet düğümü ضرب kelimesinin ب 
sının sağına yerleştirilmiştir. 4f1 varyasyonunda bir başka saadet düğümü ضرب nın ب harfinin içine yazılmıştır. 
4f2 de bunun sağında bir çiçek süslemesi vardır. 4h Amid’den gelen bir akçe üzerinde belgelenmiştir. Arkayüz 
tipi 4i, bir saadet düğümünün çok göze batar şekilde, tam merkezde yer aldığı, Halep kaynaklı özel bir tiptir. 

Tip 5’te سنه kelimesi, yıl sayısının altına yazılmıştır. 5a varyasyonu, Edirne’den 1, Kostantiniyye’den 4 ve 
Canca’dan 1 sikke ile temsil edilmektedir. Bu darphaneden bu varyasyona ait şu varyasyonlar da gelmiştir: 
Arkayüz tip 5b, bir saadet düğümü ile genişletilmiş olup iki sikke ile, 5c, 7 sikkeyle ve 5d de, bir nokta rozetle 
karakterize edilmiş şekilde 3 akçe ile temsil edilmektedir. 

Arkayüz 6 tip olayında, sikke, iki dikey çizgi ile üç alana ayrılmaktadır. 6a varyasyonu, Nahçivan’dan 
gelen 25 akçede 6b, Gence’den gelen ve kesin tanımlanamayan bir sikkede mevcuttur. Ardanuç, Nahçivan ve 
Serez’den gelen birer sikkeyle temsil edilen arkayüz tip 6c’nin durumu da, benzer bir bilinmezlik içerir. 

Temel 7 tipinde darphane adı, bir çizgi dairesinin içinde, sikkenin ortasında yer almaktadır. Ek işaretlere 
dayanılarak, Amid’de 5 alt tip ayırabilmekteyiz (7a1’den 7a5’e kadar). Ancak bunlar, yalnız 10 dirhem üzerinde 
kesin olarak tanımlanabilmiştir. Tip 7b Tokat’tan gelen 1 akçe ile, 7c Halep darblı 3 dirhemle belgelenmiştir.

Darphane adı bir kare içinde yer alan arkayüz 8, sadece Amid’den gelen dirhemlerde görülür. Darphane 
adı, sekiz köşeli bir kartuş içinde yer alan arkayüz 9 için de durum aynıdır. 13 ve 52 örnekle, burada malzeme 
tabanı gerçekten iyidir. 

Darphane adını uzunca bir kartuşun içinde taşıyan temel tip 10 öncelikli olarak dirhemlerle temsil edilir. 
10a varyasyonu Halep’te (13 adet), 10b hem Amid hemde Halep’te birer dirhem üzerinde, 10c – 10d yine 
sadece Amid’de, görülür. Bu arada, yalnız arkayüz 10c akçelerde görülmektedir. 10d, 35 örnekle açıkca en sık 
temsil edilendir. 

Güzel bir arkayüz tipi olan 11’de darphane adı, bir altıgen içine yazılmıştır. Amid’den gelen bir akçe üzerinde 
(Kat. No. 34082) bulunmaktadır. Arkayüz 12 tipi darphane adını okumamız kesinlikle mümkün olmayan bir 
dirhem üzerinde karşımıza çıkmaktadır. 

Arkayüz 13 mutât عز نصره formülü yerine حلد ملكه ibaresini taşımaktadır. Van’ın düzenli darpları arasında 
yer almakla kalmayıp, orada kullanılan tek akçe arkayüzü olarak (69 adet) gerek Beçin definesinde, gerekse 
Srećković’te yer almaktadır.  

Arkayüz 14, Beçin’deki malzemeye dayanılarak kavranamamakta, fakat, yukarıda tarif edilen 
varyasyonlardan o kadar ayrılmaktadır ki, özgün bir tip olarak adlandırılmayı hak etmektedir. 

II.2.3.2 Ek İşaretler 

Arkayüz Ek İşaretleri 

Arkayüz ek işaretleri III. Mehmed döneminde gerçekten fazladır. İncelemelerimize başlarken, Tab. II.77 ile 
konuyla ilgili genel bir bakış sunulmaktadır. Değişik tipler, değişik ek işaretler taşıdıkları için, tipleri ilk önce, 
önyüzlerin sistematik bölümlerine göre düzenledik ve münferid önyüz tipleri arasında ek işaretleri, artan 
zorluklarına göre, sıraladık. Ek işaret F grubu olayında, ilgili ek işaretin bu tip veya IIb2 için belgelenmiş 
olmasına bakmadan, anlatımda daha büyük bir açıklığa ve dil birliğine ulaşabilmek amacıyla, hep önyüz IIb1’i 
kullandık. 

Tab. II.77: III. Mehmed’in Önyüz Ek İşaretleri 

A1 A2
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B1 B2

C1 C2

D1

E1 E2 E3

F1 F2 F3 F4 F5

F6 F7 F8

F9 F10 F11 F12

Rumeli ve Anadolu’da düzenli daire tipleri IIa1, IIa2, IIb1 ve IIb2 üzerinde görülen ek işaret grubu F, 
örnek sayısının büyük olması nedeniyle en güçlü söyleme sahiptir. Ek işareti olan ve olmayan sikkeleri, bu 
dört önyüz tipinin dahili kronolojileri ele alındığında, yukarıda (Tab. II.73) da kabaca kıyaslamıştık. Şimdi 
artık, çeşitli ek işaret varyasyonlarının münferit tiplere dağılımını, güvenli şekilde tanımlanamayan önyüz ek 
işaretine sahip sikkelerı, alışık olduğumuz üzre, dikkate almadan ayrıntılı olarak (Tab. II.78) gözden geçirelim.
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Tab. II.78: III. Mehmed’in IIa1, IIa2, IIb1 ve IIb2 Önyüz Tiplerine Ait Önyüz Ek İşaretlerinin Dağılımı (% Olarak)

Önyüz-Ek.İş. Önyüz-Tip
IIa1 IIa2 IIb1 IIb2

F1 % 1,8 % 6,1 % 6,1 
F2 % 0,1 % 0,1 
F3 % 0,4 % 0,1 % 3,0 
F4 % 3,0 
F5 % 0,1 
F6 % 0,1 % 0,1 
F7 % 0,4 % 6,7 % 1,8 % 2,8 
F8 % 3,4 % 3,0 
F9 % 1,1 % 2,7 % 42,3 
F10 % 0,6 
F11 % 0,4 % 0,1 
F12 % 1,1 % 3,0 
Ek işaretsiz % 96,7 % 91,1 % 85,2 % 44,6 

Daha geç döneme ait olan olan önyüz IIb2 çerçevesinde, önyüz ek işaretine sahip akçe sayısının, açık ara 
en yüksek olduğu, burada kısaca bir daha ifade edilmelidir. 

Genel olarak iki tür önyüz ek işareti ayrıştırabilir: Çok nadir belgelenmiş olanlar ve hiç değilse bu dört 
tipin birisi çerçevesinde büyük bir yoğunlukla kullanılanlar. Son katagoriye, ilk önce, önyüz IIb1 ve IIb2 
çerçevesinde eş sıklıkla görülen önyüz ek işaret F1 girmektedir. Ama bu temel formdan, bir noktadan çıkan 
genişletmeler, açıkça farklı görüntüler sergilemektedir. Üç geniş kapsamlı varyasyon olan F2, F3 ve F4 önyüz 
IIb1 için ya hiç belgelenmemiş veya çok zayıf örneklenmiştir. Buna karşı önyüz IIb2’nin darbı çerçevesinde, 
önyüz ek işareti F3, %3 ile oldukça sık görülmektedir. Daha kompleks bir form olan F4 her ne kadar daha az 
belgelenmişse de, bu varyasyon, IIb1 ile ilişkili olarak hiç görülmemektedir. Çizgilerden oluşan varyasyonda, 
önyüz tip IIb1 ve IIb2’nin dağılım örnekleri daha da göze batmaktadır. F8, IIb1 için, % 3,4 ile oldukça sık, buna 
karşı IIb2 için çok nadirdir: Önyüz ek işareti F9, her şeyden önce, IIb1 için sadece % 2,7 ile belgelenmişken, 
bu varyasyon IIb2 için % 42,3 ile çok büyük arayla, en sık görülendir. 

Arkayüz Ek İşaretleri

Başlarken, III. Mehmed dönemine ait belgelenmiş olan bütün arkayüz ek işaretleri bir tabloda listelenmektedir. 

Tab. II.79: III. Mehmed’in Arkayüz Ek İşaretleri

Var. A Var. B Var. C Var. D

Var. E Var. F Var. G Var. H Var. I

Var. J Var. K Var. L Var. M Var. N

Var. O Var. P Var. Q
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Ek işareti olmayan A varyasyonu, F varyasyonundan sonra, tanımlanabilen sikkeler arasında, 7.956 
sikkeyle ikinci yeri almaktadır. Amasya dışında, Rumeli ve Anadolu’daki bütün darphanelerde ve ayrıca 
da bu birliğin dışındaki birçok darphanede temsil edilmektedir. Varyasyon B, çok daha sık görülen F’den 
zorlukla ayırd edilebilmektedir. Bu yüzden, dağılım örneği veri gücüne sahip değildir. Rumeli ve Anadolu’nun 
dışında, sadece Halep’te karşılaşılmaktadır. Arkayüz ek işareti B yine de, 142 sikke üzerinde bulunmakta, C 
varyasyonu, hepsi Rumeli ve Anadolu’dan gelen 21 akçe ile temsil edilmektedir. Arkayüz ek işareti D Mısır’dan 
gelen iki sikke dışında yalnız Halep’te belgelenmektedir. Varyasyon E sadece 27 örnekle çok zayıf temsil 
edilmektedir. Mısır ve Halep’in yanı sıra Rumeli ve Anadolu’da, somut olarak, Edirne, Filibe, Kostantiniyye 
ve Sidrekapsi’de vardır. Arkayüz ek işareti F 8.974 temsilciyle belirgin bir yoğunluk üstünlüğüne sahiptir. 
Dikkati çeken nokta, bu varyasyonun Canca’dan gelen tek bir örnek dışında sadece, Rumeli ve Anadolu’nun 
stil ve tip birliği içindeki darphanelerinde bulunmasıdır; bir örnek ile şüpheli şekilde belgelenen Saray bunun 
dışında tutulmalıdır. Arkayüz ek işareti G, her ne kadar F’ye çok benzemekteyse de, çizgilerin bunda yuvarlak, 
ötekinde düz oluşları nedeniyle çoğunlukla güvenilir ayrıştırma yapılabilmiştir. F varyasyonu gibi arkayüz ek 
işareti G’de, ağırlıklı olarak, Rumeli ve Anadolu’da belgelenmiştir. Belge sayıları, 515’e 8.974 ile yaklaşık 
1:20 oranını verdikleri için, elbette ki, çok daha az sayıda darphanede ortaya çıkması, olağan dışı değildir. 
Rumeli ve Anadolu’da şu darp yerleri vardır: Belgrad, Bursa, Edirne, Filibe, Kastamonu, Konya, Kostantiniyye, 
Novaberde, Ohri, Sidrekapsi, Sirebreniçe, Tire, Tokat ve Yenişehir. Bunlar, en sık görülen darphanelerdir. 
Bu arada, G varyasyonu Canca, Dımaşk, Halep ve Mısır ile Nahçivan’da belgelenmiştir. Arkayüz ek işareti 
H Kostantiniyye’den 2 Novaberde’den 1 akçe üzerinde karşımıza çıkmaktadır. Varyasyon I, 115 örnekle 
daha güçlü bir temsile sahiptir. Yine yalnız Rumeli ve Anadolu’daki darphaneler (Ankara, Belgrad, Bursa, 
Edirne, Filibe, Kıbrıs, Kostantiniyye, Novaberde, Ohri, Sidrekapsi ve Tire) görülmektedir. J varyasyonu 461 
sikke üzerinde vardır. Aslan payı 247 parça ile Canca ve 109 aded ile Halep’indir. Bunlara Amid, Erzurum 
ve Sivas’tan daha nadir örnekler eklenmektedir. Rumeli ve Anadolu’daki darphanelerden yalnız 51 örnek 
gelmekte, karşılarında III. Mehmed adına, bu grubu örnek almış olan 22 adet sahte akçe yer almaktadır. 
Arkayüz ek işareti K’da durum daha açıktır: Bununla ilgili olarak, Rumeli ve Anadolu’da stil B’ye uygun 
Belgrad kaynaklı 8 darbın dışında, şüpheli olan sikke yoktur. Canca ve Erzurum yoğun şekilde temsil edilmekte 
(219 ve 32 adet) bunlara Amid ve Tokat’tan az sayıda birkaç sikke eklenmektedir. Diğer bütün varyasyonlar 
nadir ve çoğunlukla yereldir: Varyasyon L Canca’dan gelen bir akçe üzerinde, varyasyon M Kostantiniyye 
ve Mısır’dan birer sikkede, varyasyon N sadece Mısır’dan, varyasyon O Amid’den üç sikke, Belgrad (stil B) 
Konya ve Halep’ten birer sikke ile belgelenmektedir. Arkayüz ek işareti P’nin tek örneğinde, darphane kesin 
olarak tanımlanamamaktadır. Ancak, Anadolu veya Rumeli’de olduğu söylenebilir. Q varyasyonu Belgrad’dan 
gelen B stilinde 2 akçe üzerinde bulunmaktadır.

Hangi arkayüz ek işaretinin hangi önyüz ile eşleştiğini görmek de, ilginçtir. Bunu yaparken kendimizi, 
Rumeli ve Anadolu’daki dört esas tip – IIa1, IIa2, IIb1 ve IIb2 – ile sınırlıyoruz. Belirlenemeyen arkayüz ek 
işaretine sahip sikkeler şimdiye dek yapıldığı gibi, dikkate alınmamaktadır. 

Tab. II.80: III. Mehmed Döneminde, Arkayüz Ek İşaretleri - Önyüz Tipleri Eşleştirmeleri (% Olarak)

Arkayüz-Ek.İş. IIa1 IIa2 IIb1 IIb2
A % 54,5 % 47,6 % 39,7 % 46,2 
B % 1,4 % 0,9 % 0,8 

C % 0,7 % 0,1 % 0,2 

D % 0,5 

E % 0,5 % 0,1 % 0,1 

F % 43,9 % 46,9 % 52,7 % 50,1 
G % 0,8 % 3,4 % 4,3 % 1,8 
H % 0,1 

I % 0,3 % 0,5 % 0,7 

J % 1,2 % 0,1
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K % 0,1 % 0,1

M % 0,1 

O % 0,1 

P % 0,1

Örnek sayılarının kesinlikle birbirinden farklı olduklarını eklemek gerekir: Belirsiz ek işaretlere sahip 
sikkeleri çıkarırsak, önyüz IIa1 396, IIa2 145, IIb1 5.548 ve IIb2 6.013 sikke ile temsil edilmektedir. Buna 
uygun olarak, dalgalanma genişliği de farklıdır; ancak, açık ara en sık görülen iki arkayüz ek işareti olan 
A ve F, oldukça tekdüze bir tablo sergilemektedir. Böylece, belirgin farklılıklar saptanamamaktadır. Bu da, 
arkayüz ek işaretlerinin, farklı zamanlara ait üretim gruplarını birbirlerinden ayırd etmeye hizmet etmediklerini 
kanıtlamaktadır. 

Darphane Ek İşaretleri

Darphanelere özgü ek işaretler ile darphane adının yazılım varyasyonlarını aşağıda, darphanelerin ayrı 
ayrı görüşülmesi sırasında ayrıntılı şekilde ele alacağız. Şimdi, öncelikle, Latin alfabesine göre düzenlenen 
darphane isimlerinin listesini sunuyoruz (Tab. II.81).

Tab. II.81: III. Mehmed’in Darphane Ek İşaretleri

Amasya

Ama1
Ankara

Ank1 Ank2 Ank3 Ank4
Belgrad

Bel1 Bel2 Bel3 Bel4 Bel5

Bel6 Bel7 Bel8 Bel9 Bel10

Bel11
Bursa

Bru1 Bru2 Bru3 Bru4 Bru5

Bru6 Bru7 Bru8 Bru9 Bru10

Bur1 Bur2 Bur3 Bur4
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Edirne

Edi1 Edi2 Edi3 Edi4 Edi5

Edi6 Edi7 Edi8
Filibe

Fil1 Fil2 Fil3 Fil4 Fil5

Fil6 Fil7 Fil8 Fil9 Fil10

Fil11 Fil12 Fil13 Fil14 Fil15

FilA1 FilA2 FilA3 FilA4 FilA5

FilA6 FilA7 FilB1 FilB2 FilB3

FilB4 FilB5 FilB6
Halep

Hal1 Hal2

İnegöl

İne1 İne2 İne3
Kastamonu

Kas1 Kas2 Kas3 Kas4 Kas5

Kas6
Kıbrıs

Kıb1 Kıb2
Konya

Kon1 Kon2 Kon3 Kon4 Kon5
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Kostantiniye

Kos1 Kos2 Kos3 Kos4 Kos5

Kos6 Kos7 Kos8 Kos9 Kos10

Kos11 Kos12 Kos13 Kos14 Kos15

Kos16
Kretova

Kre1 Kre2 Kre3 Kre4 Kre5

Kre7 Kre7 Kre8 Kre9 Kre10

Kre11 Kre12 Kre13
Novaberde

Nov1 Nov2 Nov3 Nov4 Nov5

Nov6 Nov7 Nov8
Ohri

Ohr1
Ohr2 Ohr3

Sakız

Sak1 Sak2 Sak3
Selanik

Sel1 Sel2 Sel3 Sel4 Sel5

Sel6 Sel7 Sel8 Sel9
Serez

Ser1 Ser2 Ser3
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Sidrekapsi

Sid1 Sid2
Tire

Tir1 Tir2 Tir3 Tir4 Tir5

Tir6 Tir7 Tir8 Tir9 Tir10

Tir11 Tir12 Tir13 Tir14 Tir15

Tir16 Tir17 Tir18 Tir19 Tir20

Tir21 Tir22 Tir23 Tir24 Tir25

Tir26 Tir27
Yenişehir

Yen1 Yen2 Yen3 Yen4 Yen5

Yen6 Yen7 Yen8 Yen9 Yen10

Yen11 Yen12 Yen13

II.2.3.3 Nominaller ve Metroloji 

Burada, III. Mehmed’in Beçin buluntusunda temsil edilen nominalleri, özellikle, metrolojik yönden, ayrıntılı 
şekilde ele alınacaktır. Buluntuda yer almayan nominaller, dikkate alınmamıştır.

Dirhemler 

III. Mehmed’in saltanatında, Basra ve Bağdat dışında, artık sadece ağırlıkları belirgin şekilde 3 gramın 
altında olan gümüş sikkelere rastlanmaktadır. Yukarıda, III. Murad döneminde, “şahî” (yak. 3,80 gram) 
ile “dirhem” (aşağıda gösterildiği gibi yak. 2,00 gram) arasındaki farkın olasılıkla, akçelerde olduğu gibi, 
bir ağırlık indirimine bağlanabileceği yönündeki tahminimizi belirtmiştik. Akçenin 0,38 gramdan, 0,32 
grama düşürülmesinin, görünüşe göre, Doğu’daki büyük gümüş darplarına artık etkisi olmamıştır. Beçin 
buluntusundaki, III. Mehmed’in dirhemlerinin iki darphaneden, Amid ve Halep’ten geldikleri belgelenmiştir: 
Ancak, Halep darplı dirhemlerin yalnız 17 sikke ile sayıları çok az olduğundan ve bunların yarısı delik veya 
parça şeklinde olmasından dolayı güvenilir sonuçlara izin vermediği için, istatistik değerlendirmede, sadece 
Amid’den gelen sikkeler uygun bulunmuştur. 
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Tab. II. 82: II. Mehmed Döneminde Amid’deki Dirhem Ağırlıkları (56 Adet) [Birim: 0,05 gram]

 
Değerlendirilebilir durumdaki 56 örnekle iyi belgelenen Amid için bir dağılım tablosu hazırlamak 

mümkündür. Fakat, sayı olarak eş ağırlıkta temsile sahip akçe darphanelerindekinden farklı şekilde, büyük 
gümüş sikkeler için, kıyaslanabilir kesin bir peak çıkarılamamaktadır. Tab. II.82’de, akçe tablolarında mûtat 
olan 0,01 gram yerine, 0,05 gram biriminin seçildiğine özellikle vurgu yapılmalıdır. Böyle olmasaydı, tablo 
tamamen anlaşılamaz olacak ve grafik de, çok fazla münferid adıma sahip bulunacaktı. 5 örnekten fazla olan 
daha yüksek bir sikke yoğunluğu, 1,85 gramdan 2,00 grama kadarki, 4 ağırlık basamağında bulunmaktadır. 
Kostantiniyye’den gelen ve akçeleri 0,05 gramlık adımlarla gösteren Tab. II.95 buna karşı çıkarılırsa, o 
takdirde oradaki sikkelerin tamamının %95’inin, 0,25 gramdan 0,35 grama kadarki üç basamağa dağılmış 
oldukları ve tam 3:2’sinin, yalnız 0,30 gram ile 0,34 gram arasında yer aldıkları görülür. Demek ki, dirhem 
darplarının ağırlık kontrolleri, Tab. II.82’nin kanıtladığı gibi, akçelerinkinden belirgin ölçüde daha az titizdi: 
Gerçi, peak’in durumu, 135 örnekle, dirhemlere göre çok daha iyi olduğu gibi, Anadolu ve Rumeli’de âdet 
olana uymamaktaydı ama, bu durum akçelerde birimin dirhemlerdeki 0,05 gram yerine, 0,01 gram olmasında 
dolayı, sikke ağırlıklarının dağılımındaki önemli farkları tek başına açıklayamaz. Ayrıca, Amid darphanesinin 
pul üretiminde kesin bir ayar sağlamak için gerekli teknik beceriden yoksun olmadığını, sadece dirhemlerin 
ağırlıklarına, akçelerinkinden çok daha az önem verildiğini, buradan anlıyoruz. Daha büyük gümüş sikkelerin 
ölçümlerinin daha kötü olmaları ile ilgili aynı fenomen, medinîlerde de görülmektedir (Tab. II.83). Ama bu 
konuda, Mısır’da akçe darplarının da diğer darphanelerindekinden çok daha sağlıksız olduğu da, dikkate 
alınmalıdır. 

Tab. II.82’de görülen 1,85 gram peak, çok belirgin olmadığı için, zorunlu ağırlığın belirlenmesi güçtür. 
Beçin buluntusu, gerçek sikke ağırlıklarının çoğunlukla, 2,00 gramın çok az altında olduğundan başka bir 
söyleme izin vermemektedir. 

Bir noktayı tekrar anımsatmak gerekir: III. Mehmed akçelerinde delik, bütününe bakıldığında, çok sık 
görülmemektedir (Tab. II.259). Bu fenomenin kesin yoğunluğu, stilistik ve tipolojik farklılık gösteren Doğu 
kaynaklı sikkelerde tespit edilebilmektedir. Dirhemlerde, delik daha sıktır: Amid’den gelen sikkelerin yaklaşık 
3:1 delinmiştir. Bu durum, yukarıda belirtildiği gibi, bir bakıma bu nominalin az bilinmesi ile, ama öte yandan, 
kusurlu bir dirheme aldanma durumunda, akçelerle kıyasla takr. 6 kat fazla olan ağırlığı sebebiyle uğranılacak  
zararın, elbette ki çok daha acı verici olabileceği ile açıklanabilir. 
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Şahî 
 

Bu sikke adı, öyle görülüyor ki, sadece Basra’dan gelen (Tab. II.192) ve ağırlıkları yak. 4,60 gram olan, ağır 
darplar için uygun olmalıdır. 

Medinîler 

Beçin buluntusunda III. Mehmed’in medinîleri yalnızca Mısır darplı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağırlık 
dağılımlarını Tab. II.83 göstermektedir. Buna, kıyaslama amacıyla, III. Murad’ın bilgileri de eklenmiştir. 

Tab. II.83: III. Mehmed ve III. Murad Dönemlerinde Mısır’da Medinî Ağırlıkları (36 ve 90 adet) [Birim: 0,05 gram ]

Daha önce dirhemde olduğu gibi, medinîlerde de, sikke ağırlıklarında geniş bir dağılım saptanmaktadır. 
Ancak, Mısır’da akçelerin ağırlık dağılımları da oldukça düzensizdir (Tab. II.110). Saltanatı sırasında 1,00 
gramlık belirgin bir peak’in görüldüğü III. Murad yönetimindekinden farklı olarak, III. Mehmed döneminde, 
ağırlık eğrisi bu derece belirgin bir zirve göstermemektedir. Ne var ki, en güçlü örnek sayıları, III. Murad’ın 
ağırlık alanına çok benzeyen bir yerdedir. Bu da, akçe olayındakinden farklı olarak, medinîlerde, III. 
Mehmed döneminde bir ağırlık indirimine gidilmediğini fakat III. Murad’dan devr alınan zorunlu ağırlığın 
değiştirilmeden sürdürüldüğünü göstermektedir. Peak’in, III. Mehmed döneminde 0,95 gram dolayında 
bulunduğu ve bu sebeple veznin düşürüldüğü iddia edilebilir. Tab. II.83’te görülen indirim sadece %5 
olabilecekken, akçe ağırlıkları, III. Murad’dan, III. Mehmed’e kadar % 15 civarında değiştirilmiştir. Pamuk, bu 
kadar hafif bir ağırlık indiriminden 0,95 grama varmaktadır.229 Bu, Beçin buluntusundaki görünüm ile aslında 
iyi uyuşabilirdi, III. Mehmed dönemindeki ağırlık indiriminden sonra (Bölüm I.5) akçenin medinîye 3:1 olarak 
verilen değişim kuru, medinînin zorunlu ağırlığını üç kere 0,32 yani 0,96 gram olarak belirlemektedir. Ancak, 
numizmatik malzeme de kesin değildir. Lachman’ın 1977’de yayınladığı, I. Ahmed medinîleri, daha da düşük 
bir değeri işaret ediyor gibi görünürken orada peak 0,80 gram – 0,84 gram dolayında bulunmakta (Tab. II.193), 
öte yandan I. Ahmed’in Beçin’deki sadece 5 medinîsinin 3’ü 0,95 gramın üzerindedir; Lachman’da ise bu 
ağırlıkta hiç örnek bulunmamaktadır. II. Osman döneminde sona eren “Edirne buluntusu”nda230 I. Ahmed’in  
akçe ağırlıklarının dağılımının geniş bir tipolojik örtüşmeyle yine, vezin konusunda tamamen başka bir 
tablo sunduğunu (Tab. IV.8) da düşünürsek, medinî ağırlığının, III. Mehmed ve I. Ahmed yönetimlerinde 
bir veya birkaç kere düşürülmüş olduğu görüşü, bize, numizmatik bakış açısından, hiç de kanıtlanmış gibi 
görünmemektedir. 

229  Pamuk 2000, s. 94, Tab. 6.1.
230  Schindel 2007.
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Akçeler 

III. Mehmed akçeleri, toplam 31.444 örnekle metrolojik analizler için gerçekten yeterli sayıda belgelenmiştir. 
Bazı darphanelerin sikke sayılarının azlığı, her darphane için, anlamlı bir istatistik yapılmasını mümkün kılmasa 
da, eldeki örnekler, yine de, III. Mehmed döneminde akçe ağırlıklarının güvenilir şekilde incelenmesine 
yetmektedir. Malzeme analizi incelemeleri (III.2) ile birlikte, bu sultanın yönetimi sırasındaki Osmanlı para 
tarihi konusunda, bu sağlamlıkta ve belirginlikte, tamamen yeni bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Ekonomi 
tarihi değerlerini bir tarafa bırakırsak, burada sunulan bilgiler, örneğin tip kronolojisiyle ilgili olarak bir çok 
olayda ek dayanak noktaları da vermektedir (II.2.3.1).

Delinmiş veya parça şeklinde olanlar ile üzerlerine başka sikkelerin yapıştığı sikkeler dikkate alınmamışlardır. 
Bunlar ayrıldıktan sonra, ağırlık istatistikleri için 29.381 akçe kalmıştır. Akçelerin istatistiklerinde grafikleri 
mümkün olduğu kadar derli toplu ve kolay anlaşılır kılmak için, kendimizi, 0,15 gram ile 0,45 gram arasında 
sınırlandırdık. Zarar görmemiş veya üzerlerine başka bir sikke yapışmasıyla ağırlaşmamış sikkelerin, 
bu sınırların üstünde veya altında olanlarının sayısının (toplam 153 ve 24 örnek), 29.381 akçe içinde son 
derece az olması (%1’den belirgin şekilde daha az) nedeniyle, anlatımın daha yalın olması için, bunların feda 
edilebileceklerine inanıyoruz. 

III. Mehmed’in Beçin buluntusundaki, zarar görmemiş olan bütün akçelerinin birlikte sunumu ile başlayalım 
(Tab. II.84):

Tab. II.84: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Toplam (29.209 Adet)

İlk önce Rumeli ve Anadolu’nun tip ve stil birliği içinde olan darphanelerini, alfabetik sıralamaya göre ele 
alıyoruz (Tab. II.85 – 101).
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Tab. II.85: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Ankara (117 Adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.86: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Belgrad/Stil A (II.2.3.5.1.) (407 adet) [Birim: 0,01g.] 

Tab. II.87: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Belgrad/Stil B (304 adet) [Birim: 0,01 g.]
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Tab. II.88: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Bursa (792 adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.89: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Edirne (1.532 adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.90: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Filibe (385 adet) [Birim: 0,01 g.]
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Tab. II.91: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Kastamonu (260 adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.92: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Kıbrıs (86 Adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.93: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Konya (150 Adet) [Birim: 0,01 g.]
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Tab. II.94: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Kostantiniyye (Toplam 11.896 Adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.95: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Kostantiniyye (Toplam 11.893 Adet) [Birim: 0,05 g.]

Tab. II.96: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Kretova (125 Adet) [Birim: 0,01 g.]
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Tab. II.97: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Novaberde (1.572 Adet) [Birim: 0,01 g.]
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Tab. II.98: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Ohri (145 adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.99: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Sidrekapsi (2.442 Adet) [Birim: 0,01 g.]
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Tab. II.100: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Tire (677 Adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.101: III. Mehmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Yenişehir (232 Adet) [Birim: 0,01 g.]

 
Tablo formunda ifade edilmeleri için yeterli güçte belgeye sahip Anadolu ve Rumeli grubundaki bütün 

darphaneler, aynı şeyi göstermekteler: 0,31 gram ve 0,32 gram ağırlık basamaklarında açık bir peak 
bulunmaktadır. Eğri, her iki yöne de, hemen hemen aynı diklikte olmakla birlikte, aşağı doğru, daha 0,28 
gram’da, örnek yoğunluğu açık bir düşüş göstermektedir. 0,34 gram ve 0,35 gram son adımlar olarak, daha sık 
belgelendiği için tablo yukarıya doğru aynıdır. 

Belirgin biçimde düşük ağırlıklı olan sikkeler, zayıf da olsalar, belgelenmişken, aşırı ağırlıklı sikkeler, 
en ağır veya en hafif belgeleri temsil etmeseler de, grafiklerin açıkça gösterdiği gibi, hemen hemen hiç 
bulunmamaktadırlar. Rumeli ve Anadolu’da sadece az sayıda birkaç örnekle belgelenen darphanelerin 
ağırlıklarının, genel görünümden hiçbir sapma göstermediklerini de, söylemek gerekir. 

Şimdi yorumlara geçelim: III. Murad’ın geç saltanat dönemlerinde, yani, 1588’deki veznin düşürülmesinden 
sonra, akçelerin peak’i 0,37 gram ve 0,38 gram dolayındadır (II.2.2.4). Buna kıyasla III. Mehmed döneminde,  
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akçelerin büyük bölümü için peak, 0,06 gram dolayında yani %15 daha düşüktür. Bu durum, onun yönetimi 
sırasında, Murad dönemindeki kadar etkili olmasa da, bir başka ağırlık indirimi yapılmış olmasıyla açıklanabilir. 
Analizimizin sonucu, birbirinden belirgin şekilde farklı sikke sayısı (II.102 – II. 105’te görüldüğü gibi), daha 
çok grafiği zorunlu kılmıştır.

Tab. II.102: III. Mehmed Döneminde Kostantiniyye’de / Önyüz Tip IIb1 ve IIb2 Akçe Ağırlıkları (2.735 dolayısıyla 4.980 Adet) [Birim:  
0,01 g.]

Tab. II.103: III. Mehmed Döneminde Kostantiniyye’de / Önyüz Tip IIa1 ve IIa2 Akçe Ağırlıkları (94 dolayısıyla 33 Adet) [Birim: 0,01 g.]
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Tab. II.104: III. Mehmed Döneminde Sidrekapsi’de / Önyüz Tip IIal (116 Adet) [Birim: 0,01 g.]

 
Tamamen numizmatik nedenlerden dolayı, zaman sıralamasında, satır tiplerinin daire tiplerinden önce yer 

alması kesinlikle güvenilir olarak kabul edilebilir (II.2.3.1). Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi, metroloji başka 
bir etkin kanıt daha sunmaktadır. Tarafımızdan, III. Mehmed’in saltanatının başlangıcına tarihlenen, Anadolu 
ve Rumeli’deki IIa1 ve IIa2 daire tipleri, III. Murad’ın geç dönem akçeleri ve erken oldukları şüphesiz satır 
tipleri (Tab. II.105) ile aynı peak’e sahiptirler. Bunu şimdi burada Kostantiniyye örneği ile anlatmak istiyoruz:

Tab. II.105: III. Mehmed’in Kostantiniyye’deki Satır Tiplerinin Akçe Ağırlıkları (101 Adet) [Birim: 0,01 gram) 



II.2 III. Mehmed 221

IIa1 ve IIa2 önyüz tipleri böylece, III. Mehmed’in erken yıllarına tarihlenmelidir. Çünkü, IIb1 ve IIb2’nin 
büyük bölümü hafif standardı göstermektedir ki, bu daha sonra I. Ahmed tarafından da sürdürülmüştür. Yani, 
ağırlık indirimi III. Mehmed’in saltanat yıllarının başlangıcıyla aynı tarihe düşmemektedir. Fakat, Anadolu ve 
Rumeli’de, satır tiplerine çok az rastlanır olmasını (Tab. II.70), IIa1 ve IIa2 önyüz tiplerinin IIb1 ve IIb2’ye 
kıyasla düşük olan yoğunluklarını dikkate alırsak, o zaman, saltanatı yalnız 8 yıl süren sultanın yönetim 
döneminde, ağırlık indiriminin saltanatının ilk yılında gerçekleştiğini, hatta III. Mehmed’in cülûsundan birkaç 
ay sonrasına tarihlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak, daha önce yukarıda gösterdiğimiz gibi, arşiv 
malzemesi bu görüşe kesinlikle karşı çıkmaktadır (Bölüm I.5).

Bütün bu görüşler, şimdilik, Rumeli ve Anadolu stil tipi içindeki darphaneler için geçerlidir. Öteki 
darphanelerin tipoloji ve metrolojileri ayrı ayrı ele alınmalıdır.

Amid ile başlayalım (Tab. II.106): 

Tab. II.106: III. Mehmed Döneminde Amid’de Akçe Ağırlıkları (135 adet) [Birim: 0,01 gram]

Bu darphane, stilistik ve tipolojik yönlerden Rumeli ve Anadolu grubundan tamamen farklı olmasının yanı 
sıra, metrolojik bakımdan da başkadır. En güçlü belgelenen basamak 0,28 grama ait olandır. 0,21 gramdan 0,30 
grama kadarki tüm değerler, nispeten eşit belgelenmişlerdir. Demek oluyor ki, bu darphanede, ağırlık kontrolü,  
akçelerde de, Rumeli ve Anadolu’da olduğundan çok daha kötü idi. Ancak, Tab. II.106’ dan anlaşıldığına göre, 
eğilimler, Rumeli ve Anadolu’da kullanılandan başka bir ağırlık standardına işaret etmektedir231. Daha başka 
Doğu darphanelerinin incelenmesi, bu konuda bize yardımcı olacaktır. 

Fakat Ardanuç, yardımcı olmamaktadır. Kimlik tanımlaması biraz kuşkuyla ele alınması gereken bu 
darphane, Beçin buluntusunda ağırlıkları 0,20 gram, 0,23 ve 0,35 gram olan üç akçe ile temsil edilmektedir. 
Bir başka örneğin ağırlığı 0,18 gramdır.232 Bütün bunlar daha hafif bir akçe standardını işaret etmekle birlikte, 
çok düşük olan malzeme sayısı nedeniyle, şimdilik kesinlik sağlanamamaktadır.

Canca’nın görüntüsü ise, tam anlamıyla bilgilendirici ve ilginçtir (Tab. II.107). 
 

231  Bu kitabın Almancasının yayınlanmasından sonra, Osmanlı arşiv kaynaklarından derlenen bilgilerle, 16. yy. sonlarında Doğu’da, 
Kara(ca) Akçe adında resmi bir para biriminin olduğu, darp edildiği ve buradaki verilerle örtüştüğü tespit edilmiştir. Bu bilgiler 
bildiri olarak sunulmuştur; bkz. Pfeiffer-Taş 2011. Özeti yayınlanan bildirinin ayrıntılı metni baskıya hazırlanmaktadır.

232  Erüreten 1985/2 s. 24 No. 7.
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Tab. II.107: III. Mehmed Döneminde Canca / Stil A ve Stil B nin Akçe Ağırlıkları (597 ve 472 Adet) [Birim: 0,01 gram ]

Tab. II.107’de iki büyük stil grubu olan A ve B birbirinden ayrılmış durumdadır. Sadece stilistik ve 
tipolojik yönlerden değil, aynı zamanda metrolojik bakımdan da, birbirlerinden önemli ölçüde farklı oldukları 
görülmektedir. A stil grubu, III. Murad yönetiminde de, belirgin bir düşüklüğü olan Doğu akçe veznini 
göstermektedir (burada, 0,19 gramdan 0,22 grama kadar yoğunluk ile). Buna karşı, tipolojik yönden de, 
Rumeli ve Anadolu’yu geniş çapda izleyen B stil grubunun, peak’i, bu grubun zorunlu ağırlık değeri olan  
0,31 gramdır. A stil grubu çerçevesinde, 0,36 gramdan 0,40 grama kadarki alanda izole olmuş sikkelerin 
yoğunluğu dikkati çekmektedir. Bu durum III. Murad’ın geç, III. Mehmed’in erken saltanat yıllarında 
kullanılan standartla, kısa süreli darp yapıldığı görüşü ile açıklanabilir. Ancak, bu sikkeler stil A içinde tipolojik 
bakımdan göze batmamakta, bu nedenle de kesin tarihlemeleri yapılamamaktadır. Bu sikkeleri, III. Mehmed’in 
hükümdarlığının hemen başına tarihlemek, bize daha doğru gelmektedir. Doğu standardını kullanan öteki 
darphanelerde olduğu gibi, stil A çerçevesindeki sikke ağırlıkları, Rumeli ve Anadolu’dakilerden daha güçlü 
bir dağılım göstermektedirler. Keza, peak de çok daha belirsizdir. Canca’daki tipolojik ve metrolojik değişiklik 
çerçevesinde, bu aksaklık sonradan ortadan kaldırılmıştır.

Dımaşk’ta, analiz için uygun akçe sayısı, 20 örnek ile, oldukça düşüktür. Yine de, önyüz I tipine sahip sikke 
ağırlıkları, 0,24 gramlık hafif bir peak ile (3 örnek), 0,19 gram ile 0,25 gram arasında haraket halindedirler. Bu, 
açık biçimde Doğu akçe standardını işaret etmektedir. Buna karşı, önyüz III tipi ile bağlantılı olarak ağırlıklar, 
0,18 gramdan 39 grama kadar yayılmakta, 8 örnekten dördü, 0,30 gramdan fazla oldukları için, ki bu önyüz 
I in tek bir örneğinde bile görülmeyen bir değerdir, burada da, vezin değişimi akla yakın gelmektedir. Veri 
miktarının azlığı sebebiyle bunun ne derece güvenilir olmadığı kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

 Erzurum’un malzeme durumu çok daha iyidir (Tab. II.108):
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Tab. II.108: III. Mehmed Döneminde Erzurum’da Akçe Ağırlıkları (174 Adet) [Birim: 0,01 gram ]

Ağırlıklar, stilistik ve tipolojik yönden çok yakın olan stil A çerçevesinde Canca’da olduğu gibi oldukça güçlü 
bir dağılıma sahiptirler. Fakat, orada en büyük örnek yoğunluğu 0,19 gram ile 0,22 gram arasında bulunurken, 
Erzurum’da sikkelerin büyük bir kısmı 0,22 gramdan 0,27 grama varan bir ağırlıktadır. Canca, Rumeli ve 
Anadolu’ya kıyasla 10:1 gram yani %30 daha hafifken sapma, Erzurum’da sadece yak. %15 kadardır. Bu yüzde 
değerlerinin büyük dağılımı nedeniyle, bunların yalnızca yaklaşık değerler oldukları eklenmelidir. Sadece bir 
değil, birkaç Doğu Anadolu standardı olmuş olamaz mıydı ? Elbette ki, tamamen pratik nedenlerle, çeşitli yerel 
ağırlık standartlarının yan yana olmasının gerçek olup olmadığını kendimize sormamız gerekir. Yoksa, zorunlu 
ağırlığın, genel olarak aynı olduğu ve münferit darphanelerin bu zorunluluğa, az veya çok titiz biçimde uymuş 
olabilecekleri, durumu daha iyi anlatmakta mıdır? Son görüş bize daha gerçekçi gibi gelmektedir.

Gence’de şu ağırlık değerleri örneklenmiştir: 0,22 gram (2 adet), 0,24 gram (3 adet), 0,25 gram (1 adet) 
0,26 gram (1 adet), 0,27 gram (2 adet) ve 0,32 gram (1adet). Bunlar, açık şekilde Doğu akçe standardını 
göstermektedir.

Halep zengin şekilde belgelenmektedir (Tab. II.109): 

Tab. II.109: III. Mehmed Döneminde Halep’te Akçe Ağırlıkları (614 Adet) [Birim: 0,01 Gram]



II. Numizmatik224

Bu dağılım beraberinde önemli bir sürpriz getirmektedir: Dımaşk, Mısır ve diğer Doğu darphanelerden 
farklı olarak Halep, bütün diğer tipolojik ve stilistik özelliklerin yanısıra Rumeli ve Anadolu akçe veznini  
izlemektedir. Peak, açık biçimde 0,32 gramdır. Eğri, bu gruptan beklendiği gibi davranmakta ve yerel bir ağırlık 
vezninin varlığı şüphesini uyandırabilecek olan aşağı ve yukarı doğru herhangi bir sapma bulunmamaktadır. 
Kısacası, Halep metrolojik bakımdan Rumeli ve Anadolu grubu içindedir. 

Buna karşı Mısır, özgün duruşunu, metrolojik yönden de, ispatlamaktadır (Tab. II.110).

Tab. II.110: III. Mehmed Döneminde Mısır’da Akçe Ağırlıkları (34 Adet) [Birim: 0,01 gram]

 
Sikke sayısının en az 50 adet olmasını istediğimiz analiz için sayının çok az olduğunu, sınırlayıcı özelliğine 

dikkat çekerek belirtelim. 0,31 gram ve 0,32 gramda hafif bir peak olmakla birlikte, en büyük yoğunluk 0,29 
gram dolayında bulunmaktadır. Skalasının üst sınırında da, yönelen güçlü dağılımı ile birlikte bu durum,  
bizim, Mısır’daki zorunlu akçe ağırlığını kesin olarak söyleme olanağına sahip olmadığımız anlamına 
gelmektedir.  

Nahçivan, yalnız 22 örnek ile temsil edilmektedir. Bu da, yine ayrıntılı bir analiz için aslında çok azdır. Ama 
buna rağmen, 0,20 gram ve 0,21 gram dolayında olan peak, bu darphaneyi de, Doğulu hafif akçe standardına 
dahil etmekte kararsızlık gösteremeyeceğimiz ölçüde belirgindir (Tab. II.111).

 



II.2 III. Mehmed 225

Tab. II.111: III. Mehmed Döneminde Nahçivan’da Akçe Ağırlıkları (22 adet) [Birim: 0,01 gram]

Şemahî, Beçin buluntusunda sadece 1 akçe ile temsil edilmektedir. Ağırlığı 0,21 gramdır. Bu da, yine, 
Doğulu akçe standardını işaret etmektedir. 

Sivas’ta ise ağırlıklar tamamen düzensizdir (Tab. II.112).

Tab. II.112: III. Mehmed Döneminde Sivas’ta Akçe Ağırlıkları (53 adet) [Birim: 0,01 gram]

 
Ağırlık dağılımı genel olarak Doğu standardını işaret etmiş olabilirdi. 0,30 gram alanındaki yığılmanın, 

Rumeli ve Anadolu’nun 0,31/0,32 gram olan zorunlu ağırlığına geçişe mi, yoksa ağırlık denetiminin kötü 
yapılmış olmasına mı bağlanabileceği, pek de büyük olmayan malzeme tabanıyla, tam olarak söylenememektedir. 
Bu görüşe destek verecek tipolojik dayanak noktaları yoktur. Ağırlık dağılımı, değişik tipler arasındaki farkı 
belli etmediğinden, ağırlıkların geniş çaplı dağılımının, herhalde derin bir sebebi olmamalı ve bu durum sadece 
Sivas darphanesinin teknik ve stilistik bakımlardan da düzensiz olan çalışma biçimiyle açıklanabilmelidir. 
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Şimdi Tokat’a geldik (Tab. II.113).
 

Tab. II.113: III. Mehmed Döneminde Tokat’ta Akçe Ağırlıkları (167 Adet) [Birim: 0,01 gram]

Genellikle Rumeli ve Anadolu’yu izlediği, ama yine de, kısmen onlardan ayrılan bir stili ve kendine özgü bir 
sikke tipi olduğu için, bu darphane stilistik ve tipolojik yönlerden, sınırda durmaktadır. Örneklerin çoğunluğu 
için peak, tam olarak 0,01 gram ile, Rumeli ve Anadolu’daki değerin altındadır: Orada sikkelerin çoğu, 0,31 
gram ve 0,32 gram ağırlıktayken, Tokat’ta, peak 0,30 gram ve 0,31 gram dolayındadır. Burada genellikle satır 
tiplerinin ağırlıkları, daire tiplerinin ağırlıklarının altındadır. Demek ki Tokat, zorunlu Batı ağırlık standardının 
başlatılmasından önce Doğu akçe standardını kullanıyordu. 

Buna karşı Van’da açık bir tablo görülmektedir (Tab. II.114).

Tab. II.114: III. Mehmed Döneminde Van’da Akçe Ağırlıkları (61 Adet) [Birim: 0,01 gram]

 
0,24 gram’da belirgin bir peak görülmektedir: Van böylece, açık şekilde Doğu’nun hafif akçe standardını 

uygulamaktadır. Sikke ağırlıkları çok zayıf bir dağılım göstermektedirler. Bu da, bu bakımdan çok daha 
düzensiz olan Doğu darphanelerinden daha çok, Rumeli ve Anadolu’yu akla getirmektedir. Bu arada, tabii 
ki, Van tipolojik ve stilistik açıdan bu esas gruptan çok farklıdır. Bu nedenle bir ilişkinin varlığı kabul 
edilememektedir. 

III. Mehmed için de, darphanelere göre nominallerin dağılımının nasıl olduğuna bakalım:
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Tab. II.115: Nominallerin Vilâyet Darphanelere Göre Değılımı:
 

Vilayet Darphane Sultanî Şahî Dirhem Medinî Akçe Mangır
Rumeli Belgrad x

Edirne x
Filibe x
Kostantiniyye x x x
Kretova x
Koçayna x
Novaberde x
Ohri x
Selanik x
Serez x
Sidrekapsi x x
Sofya x
Üsküp x

Bosna Saray (?) x
Srebreniçe x

Anadolu Ankara x
Banaluka x
Bursa x
İnegöl x
Kastamonu x
Ruha x
Sakız x x
Tire x
Tokat x x
Van ? x

Karaman Konya x
Kıbrıs Kıbrıs x
Trabzon Canca x x x

Sivas x x
Trabzon Canca x x x
Sivas Amasya x x

Sivas x x
Erzurum Erzurum x x
Diyarbakır Amid x x x x
Çıldır Ardanuç ?

Gence x x x
Erivan Nahçivan x x x

Revan x
Şemahî/
Şirvan Şemahî x x

Tebriz Tebriz x
Şam Dımaşk x x x
Halep Halep x x x x
Bağdad Bağdad x x

Basra x x
Mısır Mısır x x x x
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II.2.3.4 Darphaneler 

Burada III. Mehmed’in Beçin buluntusunda temsil edilen darphaneleri, olabildiğince ayrıntılı şekilde ele 
alınacaktır: Beçin’de bulunmayan darphanelere sadece kısaca değineceğiz. Çalışmalarımız, Srećković  
2002’de belirtildiği gibi, prensip olarak, Osmanlı yönetim bölgelerini (vilayetleri) izlemektedir. III. Murad 
yönetiminde olduğu gibi, III. Mehmed yönetiminde de, Rumeli ve Anadolu için tekdüze bir stil ve tipoloji 
saptanabildiği için, bu gruba giren bütün darphaneleri birlikte ele alıyoruz. Bu yapılırken, numizmatik açıdan 
grubun içinde olup yönetim bölgesi olarak gruba dahil olmayan darphaneler de, “ Anadolu ve Rumeli “ adı 
altında incelenecektir. Numizmatik literatürde sözü edilen ama darp faaliyeti kanıtlanamayan darphaneler de 
anılacak ve kendilerinden kısaca söz edilecektir. Bu gibi durumlarda, darphane adının arkasına „-“ işareti 
konacaktır. 

Konuya girişte, III. Mehmed’in Beçin buluntusunda belgelenen bütün darphanelerinin alfabetik listesi, adet 
ve % sayıları ile birlikte aşağıda görülmektedir. 

Tab. II.116: III. Mehmed Döneminde Darphane Dağılımı Toplam (Adet ve % Olarak)

Darphaneler Adet Yüzde Darphaneler Adet Yüzde
Amasya 2 % 0,1 Kretova 131 % 0,4 
Amid 309 % 1,0 Mısır 95 % 0,3
Ankara 137 % 0,4 Nahçivan 26 % 0,1
Ardanuç 3 % 0,1 Novaberde 1688 % 5,3 
Banaluka 16 % 0,1 Ohri 159 % 0,5 
Belgrad 827 % 2,6 Sakız 72 % 0,2 
Bursa 881 % 2,8 Saray (?) 1 % 0,1
Canca 1395 % 4,4 Selanik 51 % 0,2
Dımaşk 19 % 0,1 Şemahi 1 % 0,1
Edirne 1660 % 5,2 Serez 47 % 0,2
Erzurum 224 % 0,7 Sidrekapsi 2567 % 8,1 
Filibe 417 % 1,3 Sivas 62 % 0,2
Gence 10 % 0,1 Sofya 13 % 0,1
Halep 730 % 2,3 Srebreniçe 38 % 0,1
İnegöl 80 % 0,3 Tire 725 % 2,3 
Kastamonu 297 % 0,9 Tokat 203 % 0,6 
Kıbrıs 92 % 0,3 Üsküp 8 % 0,1
Koçayna 12 % 0,1 Van 69 % 0,2
Konya 169 % 0,5 Yenişehir 253 % 0,8 
Kostantiniyye 12386 % 39,2 Rumeli ve Anadolu 5382 % 17,0 

Tanımlanamayan 368 % 1,2 
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Harita II.2: Kuzey Afrika ve Yemen Dışındaki Darphaneler

Rumeli ve Anadolu 
 
Amasya (Kat. No. 4073 – 4074)
 
Şimdiye kadar, yalnız sultanî darphanesi olarak belgelenmişti.233 Şimdi, Beçin buluntusunda güvenilir iki akçe 
ortaya çıkmıştır: Kat. No. 4073 bir satır tipi (önyüz tip Ib?), Kat. No. 4074, önyüz tip IIa1 veya IIb1 tiplerini 
taşımaktadır. Her iki olayda da, III. Mehmed’e ve Amasya darphanesine yapılan aidiyet yönlendirmeleri 
kuşkuya yer vermemektedir. Kat. No. 4074’te, mevcut yıl sayısı, kesin olarak III. Mehmed’in cülûs tarihi 
olduğunu söylememize yetmektedir. Yani, III. Murad’ın Amasya’dan gelen eski bir arkayüz damgasının 
kullanılmaya devam edildiği bir hibrit söz konusu değildir. Doğaldır ki, gerek darp volümü ve gerekse darp 
süresinin çok zayıf olarak tanımlanması akla yakındır; Kat. No. 4074 her ne kadar tipolojik yönden kesin 
tanımlanamıyorsa da, Amasya’nın, III. Mehmed’in saltanatının hemen başında akçe kestiği ve kısa süre sonra 
faaliyetlerini durdurduğu görüşünden yola çıkabiliriz. 

Kat. No. 4074 arkayüz ek işareti F’ yi, yani en sık rastlanan varyasyonlardan birini taşımaktadır. Her iki 
belge de,  م harfinin vokalize edildiği, Ama1 varyasyonunu göstermektedir. 

 

233  Pere 1968, s. 134, No. 311, Tab. 19, Res. 311 = Tekin 2005, s. 376; Artuk – Artuk 1974, s. 562, No. 1641, Tab.69, Res. 1641; Sreć-
ković 2002, s. 49 ile de krş. 
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Tab. II.117: Amasya’daki Darphane Ek İşareti
 

Ama1

Ankara (Kat. No. 4075 – 4211)
Ankara 137 belgeyle, Beçin buluntusunda iyi temsil edilmekte, ama darphanenin belgelere göre sıralamasında, 
ancak 19’uncu yeri almaktadır. En sık görülen önyüz tipleri IIb1 ve IIb2 kesin olarak tanımlanmışlardır. İlk 
tip, 52 akçeyle IIb2’ye göre (43 örnek) biraz daha güçlü temsile sahiptir. Aynı şekilde, Srećković’te de, başka 
varyasyon bulunmamaktadır. Öyle görülüyor ki Ankara, darp faaliyetlerine ancak önyüz IIb1 tipi çerçevesinde 
başlamıştır.

Burada bize arşiv malzemesinin incelenmesi yardımcı olmaktadır (Bölüm I.5): Darphanenin, 16 Ekim 1600’de 
hem de, bir dirhemden 9,5 akçe kesilmesi vezniyle faaliyete geçtiğini öğreniyoruz. Bu da bize, önyüz tip IIa1 
ve IIa2 ile satır tipine sahip erken ağır akçelerin neden bulunmadıklarını en doğru şekilde açıklamaktadır. Bu 
belgenin, III. Mehmed’in darplarının kesin kronolojik sıralaması için taşıdığı önemden yukarıda söz etmiştik. 

Arkayüz tipi olarak yalnızca 1a kullanılmıştır.
Önyüz ek işareti olarak varyasyon F1 (önyüz – tip IIb1, IIb2) ve F9 (IIb2) görülmektedir. 
Arkayüz ek işaretlerine göre dağılım aşağıdaki tabloyu vermektedir: 

Tab. II.118: Ankara’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. I Arkayüz-Ek.İş. J Arkayüz-Ek.İş. ?

IIb1/1a 9 31 1 11

IIb2/1a 10 23 1 1 8
Toplam 24 77 2 2 32

 
Görüldüğü gibi A varyasyonundan üç kat fazla belgelenmiş olan önyüz ek işareti F baskındır. 
Çok boş alan bırakan darphane adının tasarımı nedeniyle, birkaç darphane ek işareti bulunmaktadır. 
  

Tab. II.119: Ankara’da Darphane Ek İşaretleri

Ank1 Ank2 Ank3 Ank4

Ank1’e, açık ara en sık rastlanmaktadır. Diğer bütün varyasyonların toplamından 5 kat daha fazladır. 
Darphane varyasyonlarını önyüz tiplerine göre ele alırsak, o takdirde, tekdüze ve veri gücü yüksek bir resim 
ortaya çıkmamaktadır. Finaldeki ه farklı tasarlanmıştır: Kısmen kendi izole formunda yazılmış, kısmende ر ile 
bağlanmış veya bir nokta kadar küçülmüştür. ق harfinin vokal işaretleri harfin önünde, arkasında veya yukarısında 
yer alabilmektedir. Bu derece küçük farklılıkları, dikkate almadık. 

Ankara’nın darp kalitesi, ortalamanın üstündedir. Keskin hatlarla darp edilmiş bir dizi sikke bulunmaktadır. 
Önyüzde aynı damgayı kullanmış iki akçeden söz etmemiz gerekir. Birisi (Kat. No. 4199) Beçin buluntusunda, 

diğeri Jem Sultan’da234 yer almaktadır. Önyüzlerinde بن kelimesi eksiktir. Her iki sikke de stilistik yönden tamamen 
kurallara uygundur. Burada sözü edilenler, sikkezenlerin bir hata yapmış olduğu resmi darplardır. Bu iki sikke, 
darphane ek işaretlerine kısa bir ek cümle getirmeyi olası kılmaktadırlar: Aynı önyüz damgasını paylaşmalarına 
rağmen, Jem Sultan’daki sikke Ank1 varyasyonunu göstermekteyken, Kat. No. 4199 ise Ank4 için tek örnekdir. 

234  Jem Sultan 1977, s. 142, No. 1330, Tab. 102, No. 1330, Srećković 2007, s. 28, No. 4
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Banaluka (Kat. No. 4212 – 4227)
Bu nadir darphane, Beçin definesinde 16 örnekle temsil edilmektedir. Kesin olarak, yalnız önyüz IIa1 
belgelenmiştir. Önyüz IIb1’in çok daha sık olduğu düşünülürse, tip IIb1 ve IIa1 arasında kesin bir karara 
varılamayan sikkelerin arasında örneklerin gizlendiği herhalde kabul edilemez. Önyüz IIb2 ve IIa2 Beçin’de 
bulunmamaktadır. Ayrıca, Banaluka, Rumeli’de, satır tiplerinden yalnız önyüz IIa1 tipini darp eden tek 
darphane değildir: Sofya ve Üsküp’de durumlar benzerdir. Bu durum, varyasyon IIa1’in yorumlanması için çok 
önemlidir. Çünkü, bu tipin kendine özgü bir zaman kulvarını temsil ettiğini ve önyüz IIb1 tipinin sürüp giden 
darbına bir ek darp olmadığını göstermektedir. Tersine, başka bazı tiplerin yokluğu, Banaluka darphanesinin 
faaliyetinin, tip IIa1’i izleyen tipleri artık kullanmadığı için, çok kısa sürdüğünün göstergesidir. Srećković’in 
de, sadece bizim önyüz IIa1’e sahip örneklerinin fotoğraflarını vermesi, bu görüşü doğrulamaktadır.235

Bütün sikkelere bir damga analizi uyguladık. Ancak, ne ön, ne de arkayüzde, kalıp eşitliklerini saptayamadık. 
Önyüz IIa1’de çoğunlukla görüldüğü gibi, bir önyüz ek işareti yoktur. Arkayüz ek işareti olarak yalnız A ve 

F varyasyonlarını tanımlamak mümkün olabildi. 
Darphane adının yazılımında, varyasyonlar yoktur. Zaten, ismin alana yayılması da, bunu davet etmemektedir. 

Belgrad (Kat. No. 4228 – 5054)
Belgrad, Rumeli ve Anadolu’nun esas stilinin yanında tamamen kendine özgü tasarım varyasyonları da 
gösterdiği için, burası III. Mehmed’in en ilginç darphanelerinden birisidir. 

Ama, tarihi bir yorumu denemeden önce, numizmatik görünümün renkli tablosu yapılmalıdır.
Belgrad’da, birbirinden tamamen farklı dört stile rastlıyoruz (A, B, C, D). Çok sayıda tipolojik görünüm, 

ancak stil analizi temelinde açıklanabildiği için, tiplerin ve öteki numizmatik parametrelerin analizi, doğal 
olarak onları izlemelidir. 

Stil A
Bu, Rumeli ve Anadolu’nun bilinen merkez stilidir. Belgrad’daki varyasyonların da en sık görülenidir: Beçin 
buluntusundaki 827 Belgrad akçesinin 429’u onu göstermektedir. Burada, başka türlüsü beklenemeyeceğine 
göre, bu grubun esas tipleri kullanılmaktadır. III. Mehmed saltanatının başında yer alan satır tipleri, tipolojik 
olarak, noksandır. Aynı şekilde erkene tarihlenen önyüz IIa1 tipi, 6 belge ile zayıf örneklenirken, önyüz IIa2 
hiç yoktur. Esas tipler IIb1 ve IIb2, hemen hemen eş ağırlıkta temsil edilmektedirler (143 ve 152 adet).

Örneklenmiş olan tek arkayüz tipi 1a’dır. 
Önyüz ek işaretlerinin dağılımı, Rumeli ve Anadolu’daki bilinen dağılım örneklerine uymaktadır. Önyüz 

IIb1 için, önyüz ek işaretleri F1, F7, F8 ve F9 varyasyonları ile oldukça zayıf belgelenmişken, tip IIb2 
çerçevesindeki önyüz ek işareti F’nin kullanımı oldukça yoğundur. Bu varyasyonun yanında, F1 ve F12 de 
görülür. 

Arkayüz ek işaretleri arasında, sık rastlanan A, F, ve G varyasyonlarının yanı sıra, az rastlanan, ama Rumeli 
ve Anadolu’daki çok sayıda darphanede temsil edilen B ve I varyasyonları da bulunmaktadır.

Tab. II.120: Belgrad / Stil A, Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz-Ek.
İş. A

Arkayüz-Ek.
İş. B

Arkayüz-Ek.
İş. F

Arkayüz-Ek.
İş.G

Arkayüz-Ek.
İş. I

Arkayüz-Ek.
İş. ?

IIa1/1a 2 4

IIb1/1a 57 1 37 48

IIb2/1a 74 33 2 43

Toplam 178 2 91 6 2 150

Darphane adının formu nedeniyle, oldukça çok sayıda darphane ek işareti vardır. 

235  Srećković 2007, s. 30, No. 1 – 4, Tab. 3, Res. 1 – 3.
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Tab. II. 121: III. Mehmed Döneminde Belgrad’da Stil A Darphane Ek İşaretleri

Bel1 Bel2 Bel3 Bel4 Bel5

Bel6 Bel7 Bel8 Bel9 Bel10

Bel11

Bel2 varyasyonuna sahip akçelerin yoğunluğunun çok olması, Belgrad’ın bir özelliğidir: Bunlar, ek işareti 
olmayan Bel1’den dört kat fazladır. Bazıları kesin olarak saptanamayan diğer varyasyonlar, hiçbir zaman 
10’dan fazla olmayan sadece az sayıda örnek ile temsil edilmişlerdir. Darphane varyasyonları ile önyüz tipleri 
arasında bir bağ kurulması darbın daha fazla tanımlanması için güvenilir sonuçlar vermemektedir. 

Stil B
Stil B, çok kaba çizgi kullanımı, kısmen düzen dışı harf formları ve tipolojik sapmaları ile göze batmaktadır. 
Kural dışı yazımlar için birkaç örnek verelim: Murad’ın -م-ر sı, çok zaman ters yazılmış, سلطان kelimesi sıkça 
düz, sürekli bir çizgi üzerinde konlanmıştır. Lejand düzeni sıklıkla, dört köşedir. Bunlara, bir de çok fazla 
yanlış yazım eklenmektedir. Örneğin, Kat. No. 4809 da görülen, خان ın ن sız yazılması gibi.

Kat. No. 4911’de سلطان kelimesinin içine, iki defa ن harfi yazılmıştır. IIb1 (γ) varyasyonunda, 12h ile 13h 
arasında hiçbir harf bulunmamaktadır. Stil B 322 örnek ile, stil A’nın biraz gerisindedir.

İlk önce, özellik olarak, Rumeli ve Anadolu’daki esas önyüz tiplerinin, hiçbir zaman kendi saf formlarıyla 
belgelenmiş olmadıklarını belirtmek gerekir. Bunun yerine, önyüz tip IIb1 ve IIb2 için birbirinden 
tamamen farksız 3 yerel varyasyon ortaya çıkmaktadır. α varyasyonunda, kenar lejandı   سلطان مراد خان بن 
dır. β varyasyonunda, بن kelimesi noksandır. Böyle olunca, yazılım sadece  ,dır. Son olarak سلطان مراد خان 
γ varyasyonunda lejandın bölümleri, سلطان مراد بن خان sırasına göre düzenlenmiştir. Belgrad dışında bu 
varyasyonla, çok daha zayıf belgelenmiş olan, Srebreniçe’nin stilistik bakımdan aynı karakterdeki darplarında 
ve Üsküp’ten gelen tek bir sikke üzerinde görülmektedir. 

 
Tab. II. 122: III. Mehmed’in, Belgrad ve Srebreniçe’de Stil B Özel Önyüz Tipleri

IIb1(α) IIb1(β) IIb1(γ)

IIb2(α) IIb2(β) IIb2(γ)

Tip IIb1, yalnız iki akçede görülmekte, tip IIb2 beş örnekte bulunmaktadır. Bunların karşısında, yukarıda 
gösterilen 3 varyasyondan birisini taşıyan 260’tan fazla sikke yer almaktadır: Bunların kullanımlarının 
tasarlanmış olduğuna ve yalnızca sikkezenlerin beceriksizliğine dayandırılamıyacağına hiç şüphe yoktur. 
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İlk olarak yalnız, önyüz tiplerde her bir varyasyonun adet sayısına bakalım. Bunu yaparken, kesin şekilde 
tanımlanabilen önyüz tipleri ile yetinmekteyiz: 

 
Tab. II.123: III.Mehmed Döneminde Belgrad’da Stil B Önyüz Tiplerinin Adet Sayıları (Adet ve % Olarak)

Önyüz-Tip Adet Yüzde
IIb1 2 % 0,6 
IIb1(α) 21 % 12,3 
IIb1(β) 98 % 59,3 
IIb1(γ) 4 % 2,5 
IIb2 5 % 3,1 
IIb2(α) 10 % 6,2 
IIb2(β) 23  % 13,6 
IIb2(γ) 3 % 1,8 
IIj ve IIk 1 % 0,6 

Temel tip IIb1 ile IIb2 arasındaki dengesizlik, hemen başta göze batmaktadır. İlki, 3:1 oranında daha sıktır. 3 
lokal varyasyon, α, β ve γ arasında, dağılım örnekleri tekdüze olmaktan uzaktır: β varyasyonu açıkca baskındır 
ve güvenli şekilde tanımlanabilen bütün stil B akçelerinin yaklaşık 3:2’si üzerinde bulunmaktadır. Belgelerin 
çoğunluğunda بن kelimesi eksik olduğundan, temel tip IIb1 ve IIa1 ile IIb2 ve IIa2 arasında herhangi bir 
farklılığın tespiti imkansızdır.

Bir özel tipin varlığı sürpriz olmaktadır: Kat. No. 5014 ya önyüz tip IIj veya IIk’yı taşımakta, böylece 
Rumeli ve Anadolu’da stilistik bütünlük çerçevesindeki darpda çok nadir olan ve Mehmed adının bir çizgi  
daire içine alınmış bulunduğu özel bir önyüz kullanılmaktadır.

Önyüz ek işaretleri çok nadirdir. Sadece temel tip IIb1’e sahip 7 sikke üzerinde, önyüz ek işareti F1 
görülmektedir. Stil A’daki gibi mi kullanıldığı, yoksa varlığını nakkaşların düzensiz noktalamalarına mı borçlu 
olduğunu kesin şekilde söyleyemeyiz. Ama her durumda Stil B, önyüz ek işaretlerinin sıklığı ve kullanım tarzı 
bakımından da, stil A’dan belirgin biçimde farklıdır. 

Önyüzler gibi, arkayüzler de, kaba tasarımın yanı sıra, tasarlanmış olan tip 1a’dan hafif sapmalar 
göstermektedir: عز nin sonu çok zaman, نصره kelimesinin  harfinin altına çekilmiştir. Tabii ki, geçişler ن 
akıcıdır. Bu yüzden, bu oluşumu tipolojik bir varyasyon gibi kataloğa almadık. Burada söz konusu olan, daha 
çok, işçilikle ilgili bir dejenerasyondur. 

Tab. II.124: Belgrad / Stil B Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz 
Ek.İş. A

Arkayüz 
Ek.İş. B

Arkayüz 
Ek.İş. F

Arkayüz 
Ek.İş. G

Arkayüz 
Ek.İş. J

Arkayüz 
Ek.İş. K

Arkayüz 
Ek.İş. O

Arkayüz 
Ek.İş. Q

Arkayüz 
Ek.İş. ?

IIb1/1a 1 1
IIb1(α)/1a 8 1 1 1 10
IIb1(β)/1a 27 2 7 5 9 2 2 44
IIb1(γ)/1a 2 2
IIb2/1a 1 4
IIb2(α)/1a 6 2 2
IIb2(β)/1a 5 1 3 3 1 9
Toplam 76 4 21 28 18 7 1 2 164

Arkayüz ek işareti A genelde de sık görülürken, dağılım örneği bunun dışında da, dikkat çekmektedir.  
Arkayüz ek işareti K, normal olarak, Rumeli ve Anadolu’da görülmemekte, arkayüz ek işareti Q sadece 
Belgrad’da belgelenmektedir. Arkayüz ek işaretine sahip O belgesinin, Rumeli ve Anadolu’da yalnız Konya’da 
bir eşi vardır. İşte burada da, stil B darplarının özgünlüğünü görüyoruz. 
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Darphane ek işaretleri yoktur. Darp yeri olan Belgrad’ın adı çok zaman “ Nelgrad” (نلغراد) olarak noktalanmıştır. 
Yani, nokta, ilk harfin altında değil, üstünde yer almaktadır. Ancak, birçok örnekde de, tamamen noksandır. 

Yıl sayısı sıklıkla yazılmamakta, genellikle de yanlış yazılmaktadır (Kat. No. 4992). 
İki arkayüz damgasının hibrit kombinasyonlarının sadece stil B için, hem de dört örnekle birden belgelenmiş 

(Kat. No. 5022) olması da tipiktir. 
Şimdi artık, daha tartışılmamış olan C ve D stil grublarına doğru gidebilirdik; Ama bunun yerine, hemen 

burada, stil B’nin bir yorumunu yapmaya çalışacağız. Bu sikkelerin gözle görülür kabalığı, akla, gayri resmi 
darpları getirmektedir. Okuyucularımızdan bazıları, stil B’ye sahip sikkelerin neden sahtecilik bölümünde 
(Bölüm II.2.7) değil de burada ele alındığına şaşıracaklardır. Bunun sebebi basittir: Stilistik ve tipolojik 
sapmalara rağmen, söz konusu olan, kesinlikle kurallara uygun resmi Osmanlı darplarıdır. Stil B’nin, yalnız 
Belgrad ve Srebreniçe için belgenmiş olması ve sayıca sıklığı çarpıcı bir kanıt değildi. Belgrad yakınlarında 
bulunan ve bu darphanenin özel üretimlerini kopyalayan bir korsan imitasyon darphanesi söz konusu olabilir. 

Ancak bu doğru değildir: Zira, bu iki stil grubunu eşleştiren çok sayıda akçe vardır: 43 sikke önyüzlerinde 
stil A’yı gösterirken, arkayüzleri açıkca, stil B grubuna dahildir. 10 sikkede stil B’nin bir önyüzü ile stil A’nın 
bir arkayüzü birleşmektedir. Bunlar, toplam olarak 53 sikke veya III. Mehmed’in Beçin buluntusundaki bütün 
Belgrad akçelerinin % 6,5’tur. Burada, bir raslantısal sonuç söz konusu olamaz. Fakat, resmi damgaların 
çalınmış olduğu ve sonra stil B’yi temsil eden korsan darphanede yasa dışı kullanıldığı görüşü de inandırıcı 
değildir. Çünkü, metroloji açık ve kesin olarak bu görüşe karşı çıkmaktadır. Yukarıda daha önce gösterildiği 
gibi (Tab. II.87) B stil grubu akçelerinin vezni, stil A sikkelerinin yüksek ağırlık düzeylerinin aynısıdır. Gayri 
resmi bir darphanede bu düşünülemez. Zira bir yönden, teknik know – how’larının eksik olduğunu, öte yandan 
kazanç sağlayamayacaklarını göz önünde bulundurmak gerekir. Gerçekten de sahte sikkelerin ağırlık dağılımı 
da, tamamen başkadır (Tab. II.234). Stil B’ye sahip sikkelerin, stil A sikkelerinden daha düşük bir ayara sahip 
olduklarını gösteren hiçbir işaret yoktur. 

Akla yakın gelen tek açıklama, her iki stil grubunun da aynı darphaneden, yani Belgrad’daki Osmanlı devlet 
darphanesinden gelmiş olduklarıdır. İki grubun damgalarını birbirinden ayırmak için uğraşılmıştır ama stilistik 
ve ince tipolojik yönlerden farklı gruplara ait damgaların birbirleriyle eşleştirildiklerine çok sık rastlanmıştır. 

Şimdi de, bu eşleştirmelerin bize, stil B’nin kullanım süresi hakkında bir şeyler söyleyip söyleyemeyeceğine 
bakalım. Önyüz grublarından stil grubu B, önyüz IIb1’in sapmalarıyla birlikte A stilindeki arkayüzü ile bağlantılı 
olarak, 5 sikke üzerinde belgelenmiştir. Tip IIb2 üç sikke ile örneklenmiştir. A stil grubunun önyüzlerini tesbit 
etmek biraz daha kolaydır: Burada, temel tip IIb1 18 sikkede, tip IIb2 13 sikkede görülmektedir. IIa1 ve IIb2 
ile IIa2 ve IIb2 arasında güvenli bir ayrıştırmanın yapılamadığı sikkeleri de eklersek, o takdirde 28 ve 15 
sikkeye sahip iki gruba ulaşırız. Bu gruba daha dikkatli bakarsak, hiç değilse farklı iki önyüz ek işaret tipinin 
– F1 ve F9 – burada yer aldığını görürüz. Bu durum, stil B’nin, kısa süreli bir zorunlu önlem olmadığı, aksine, 
uzun bir sürece yayıldığını ortaya koymaktadır. B stilinin damgaları kesinlikle, stil A çerçevesinde önyüz tip 
IIb1 kullandığı sürede olduğu gibi, önyüz tip IIb2 çerçevesi içinde de kullanılabilir durumda olmuştur. Bunun 
tersine, tip IIb1 hemen hemen % 75 oranında daha yüksek bir sıklık payına sahip olmasına rağmen, stil B’de 
her iki temel tipde değişiklik yapılmıştır. 

Aşağıdaki açıklamayı, gerek stil gerekse de ileride görüşülecek olan C ve D grubları için sunuyoruz: 1593’te 
Osmanlılar ile Habsburglar arasında “uzun savaş” başlamışdı (I.4): Bu savaşın önemli bir mali yük getirdiği 
açıktır. Büyük Osmanlı ordularının Balkanlar’daki varlıkları, herhalde daha fazla para gereksinimine yol açmış 
olmalıdır. Habsburglara en yakın darphane olan Banaluka darphanesi, III. Mehmed’in saltanatının başında 
kapatılmış ve onun döneminde tekrar çalışmaya başlamamıştır. Sınıra en yakın aktif darphaneler bundan böyle,  
sultanın hükümdarlık süresi boyunca, Belgrad ve Srebreniçe olmuştur. Ancak, her iki darphane de, damgalarını 
Kostantiniyye’den alıyorlardı. Savaş nedeniyle, paraya olan gereksinim mutlaka, eldeki damgaların sayılarından 
fazla olmuş olmalıdır. Gümüş tedarikinin işleyişi yeterli gibi görünmektedir. Bu durumda, daha yüksek darp 
yoğunluğunu olası kılmak amacıyla yerel sikkezenler görevlendirilmiştir. Kurallara uygun damgaların varlığı, 
Kostantiniyye’den yapılan damga tedarikinin prensip olarak, devam ettiğini göstermektedir. B stil grubunun 
analizi, uzunca bir süre kullanıldığını göstermektedir. Bu yüzden, yerel üretim için, kısa süreli bir damga 
yoksunluğu söz konusu olmuş olamaz. Belki de, tipolojik varyasyonlarla, bu “savaş sikkeleri” tam da böyle 
adlandırılmak istenmiştir. Ama her durumda, stil B varlığını, yalnızca Osmanlı yönetiminin kargaşasına ve 
çaresizliğine borçlu değildir. 
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Stil C
Stil C, 12 örnek ile zayıf temsil edilmektedir. Önyüz IIb1 ve IIb2 mevcuttur. Tasarım, B stilinden olduğu gibi, 
stil A’dan da belirgin biçimde farklıdır. İlki ile, bu stil grubunun tipolojik bağlantıları vardır. Tek bir yerel sikke 
üstadının işi söz konusu olabilir. 

Stil D
Bu stil grubu da özgündür. Beçin buluntusunda, tipolojik yönden öne çıkan yalnız 3 akçe bulunmaktadır: Önyüzde 
her ne kadar IIb1 kullanılıyorsa da, arkayüz tip 2c’ye tek örnektir (Kat. No. 5052, 5053, 5054). Bu sikkeler stilistik 
olarak en yüksek kaliteye sahiptir; Srećković236 damgası aynı olmayan başka bir sikkenin fotoğrafını vermiştir. 
Bizim sikkelerimizde damga kesimi incedir. Harf düzeni Rumeli ve Anadolu’daki resmi darplardan çok daha iyi 
şekillendirilmiştir. Burada herhalde, bir kuyumcunun veya damga imalâtçısının ürünü söz konusudur. Sanatsal 
uygulamanın inceliğine rağmen, arkayüzde yıl sayısı eksiktir. 

Belgrad ve Srebreniçe (Kat. No. 26841 – 26877)
Bu başlık altında yerel B stilini gösteren 37 akçeyi kataloglaştırdık. Her iki darphanede aynı şekilde belgelendiği 
ve adı geçen sikkeler üzerinde darphane adı artık okunamadığı için, daha isabetli bir belirleme yapamadık.  
Srebreniçe’den gelen B stiline sahip 36 akçeye karşı, Belgrad’dan 300 akçenin yer alması, burada incelenen 
sikkelerin çoğunluğunun da, herhalde Belgrad’dan geldiğini düşündürmektedir. Bu sikkeler stil B için, ek bir 
istatistik malzemenin dışında, daha başka bilgiler vermemektir. 

Bursa (Kat. No. 5055 – 5935)
Bursa, 827 sikke ile, Beçin definesi içinde III. Mehmed’in, Belgrad’dan hemen önceki en güçlü altıncı 
darphanesidir. 

Satır tipleri eksiktir. Ama bunun yerine, daire tiplerinin dört ana varyasyonu –IIa1, IIa2, IIb1 ve IIb2– 
belgelenmiştir. IIa1 ve IIa2, 26 ve 27 akçeyle, IIb1 297 ve IIb2 245 sikkeyle temsil edilmektedir. Normal 
olarak, IIa1, IIa2’den daha sık görülmektedir. Ancak, buradaki orantı çok da dramatik değildir. 

Arkayüz tipi darphane adının altında سنه kelimesinin bulunduğu 4a varyasyonunun 10 örneği ile belgenmiştir. 
Sikkelerin çoğu, önyüz tip IIb1’i taşımakla birlikte, önyüz IIb2 (Kat. No. 5649) için de, güvenilir örnekler vardır. 
IIb1, için iki farklı önyüz ek işareti F7 ve F9 belgendiği için, arkayüz 4a’nın, önyüz IIb1’den IIb2’ye geçişdeki 
çok kısa bir dönemde darp edildiğini iddia etmek zordur. Bize öyle geliyor ki, arkayüz tip 4a, tabii çok küçük 
miktarda olmak üzere, tekrar tekrar kullanılmıştır. Her durumda, arkayüz tip 4a, Bursa’da aşırı güçlü bir temsile 
sahiptir. Malzeme yoğunluğu 40 faktör daha büyük olan Kostantiniyye, Beçin buluntusunda arkayüz 4a için, tek 
bir sikke ile yer almaktadır. Önyüz ek işaretlerinden en sık rastlananların F1, F2, F3, F7, F8 ve F9 varyasyonlarının 
olması ve Srećković’in, Kostantiniyye darplı hiç bir örnekden söz etmemesine karşın, Bursa’dan237 gelen, bu 
arkayüzü temsil eden bir örnekden söz etmesi de bu duruma uygundur. Kesin tanımlanabilen önyüz IIb1’e sahip 
sikkelerden yalnız % 10’dan biraz fazlasının ek işaret taşımasına karşı, önyüz IIb2’yi taşıyan akçelerin hemen 
hemen yarısı için bu durum geçerlidir. Bunlardan, elbette yalnız bir parça ile belgelenen F2 ve F7 sadece önyüz 
IIb1 çerçevesinde görülmekte, öte yandan, diğerleri tabii ki, belirgin biçimde farklı % oranları ile iki esas önyüz 
tipi için belgelenmiş bulunmaktadır.

Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı söyledir (Tab. II.125).

236  Srećković 2007, s. 32, No. 1, Tab. 4, Res. 1.
237  Srećković 2007, s. 36, No. 2, Tab. 5, Res. 2
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Tab. II.125: Bursa’daki Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri

Arkayüz-Ek.
İş. A

Arkayüz-Ek.
İş. B

Arkayüz-Ek.İş. C Arkayüz-Ek.
İş. F

Arkayüz-Ek.
İş. G

Arkayüz-Ek.
İş. I

Arkayüz-Ek.
İş. ?

IIa1/1a 7 13 6
IIa2/1a 12 8 7
IIb1/1a 91 1 123 3 71
IIb1/4a 3 2 3
IIb2/1a 78 1 1 113 51
IIb2/4a 1
Toplam 257 1 4 371 3 4 241

En çok görülen A ve F varyasyonları burada da baskındır. B, C, G, ve I varyasyonları kıyaslamalı olarak 
daha az bir paya sahip bulunsalar da, Anadolu ve Rumeli’deki, malzeme yönünden güçlü başka darphanelerde 
de, belgelenmişlerdir. 

Darphane ek işaretlerinin varyasyon zenginliği büyüktür. Bir yandan, yarım satır yüksekliğini geçmeyen 
alçak isim, ek işaret ilavesini davet ederken, öte yandan, darphane adının birbirinden farklı iki yazılım şekli, 
yani Bursa ( ) ve Brusa ( ) ile karşılaşıyoruz. İlk önce bu fenomeni inceleyelim:

Yazılım varyasyonları kesin şekilde belirlenebilen akçelerden 721 tanesi Bursa yazılımını, 136’sı ise Brusa 
varyasyonunu taşımaktadır. Şimdi bu iki yazılım arasındaki ilişkiyi, önyüz tiplerine göre sınıflandırarak (Tab. 
II.126) inceleyelim. İncelemede, yalnızca kesin tanımlanabilen sikkeler dikkate alınmıştır.

Tab. II.126: III. Mehmed Döneminde, Bursa Darphanesi Adının Yazılım Varyasyonları (Adet Olarak) 

Brusa Bursa

IIa1 9 17
IIa2 23 4
IIb1 209 22
IIb2 189 55

Orantılar dalgalıdır. Önyüz IIa1’de Bursa varyasyonunu ağırlıkta olması çok dikkat çekicidir. III. Murad 
döneminde de, bu varyasyon baskındı ki, bu da, daire tiplerinin zamanlamalarıyla ilgili düzenleme konusunda 
bir başka kanıttır. Ayrıca, nadir olan arkayüz 4a tipi için de, bu yazılıma sahip sikkeler, bu arkayüz örneklerinin 
çoğunluğu önyüz tip IIb1’i taşımalarına karşın, Brusa yazılımını gösterenlerden biraz daha sık görülmektedir. 
Münferid darp tranşları ve emisyonları arasında kesin ayrıştırmalar yapmak, bu yazılım varyasyonları ile yine 
de mümkün değildir. 

Şimdi gelelim darphane ek işaretlerine (Tab. II.127)

Tab. II.127: III. Mehmed Döneminde Bursa’da Darphane Ek İşaretleri

Bru1 Bru2 Bru3 Bru4 Bru5

Bru6 Bru7 Bru8 Bru9 Bru10

Bur1 Bur2 Bur3 Bur4
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Anadolu ve Rumeli’deki diğer darphanelerde olduğu gibi, ek işaretsiz sikkeler, yani, bu olayda Bru1 ve Bur1 
ağırlıktadır. Bru6, Bru8 ve Bur2’yi sadece vokalleştirme olarak görmek olası iken örneğin, Bru9 veya Bur4 
açık şekilde ek işarettir. Bru10 ve Bru4 bize kelimenin sonundaki س - ه harflerinin bir yazılım varyasyonunu 
sunmaktadır. En çok ek işaret alan varyasyon Bru3’te, 4 esas önyüze dağılım, açık bir yığılmanın görülmesine izin 
vermemektir. Başka darphane ek işaretleri de, bir düzineden daha az akçe ile belgelendikleri için, kesin sonuçlara 
varılamamaktadır. Nadir bir varyasyon olan Bur3 bir kere önyüz tip IIa1 ve bir kere de IIb2 için belgelenmiştir. 

İki arkayüz damgasının çok sayıdaki, hibrit eşleştirmelerine de, işaret etmek gerekir. Bu fenomeni aşağıda (II.5) 
ayrıntılı olarak ele alacağız. Bazı münferit sikkeler özel bir ilgiyi hak etmektedir. Kat. No. 5186 yine Bursa’dan 
gelen iki arkayüz damgasının hibrit eşleşmesi üzerine darp edilmiştir. Gerek üst ve gerekse alt darpların stilleri 
düzenlidir. Burada söz konusu olan, belirgin üretim hatalarının daha darphanede fark edilip, düzeltilmiş olmasını 
belgeleyen az rastlanır bir parça olmasıdır. Önyüz tip IIa2 veya IIb2’ye sahip Kat. No. 5797 III. Murad’ın 
Kostantiniyye’den gelen bir akçesi üzerine tekrar darp edilmiştir. Kat. No. 5253 ve 5239 aynı arkayüz damgasını 
göstermektedir. 

Edirne (Kat. No. 5936 – 7595)
Edirne, 1660 akçe ile, Beçin buluntusunda III. Mehmed’in, Kostantiniyye, Novaberde ve Sidrekapsi’den sonra en 
güçlü dördüncü darphanesidir. Sayısal güce uygun olarak, tipolojik spektrum da oldukça geniştir. Önce önyüzleri 
inceleyelim. Satır tipi olarak üç varyasyon, Ih2 (a), Ih3 ve Ih4 kesin olarak belirlenebilmektedir. 10 sikke ile en 
güçlü belgelenen sapma, Ih3’tür. 

Pek tabii ki, 18 adet olan satır tiplerinin belge sayısı, 28 örneğe sahip en nadir daire tipi IIa2’den oldukça azdır. 
IIa1 74 sikke ile yaklaşık üç kat daha güçlü temsil edilmektedir. IIb1 ve IIb2, 608 ve 445 belgeyle kitle darpları 
oluşturmaktadırlar. Mehmed’in saltanatının başında yer alan satır tiplerinin deneme döneminden sonra, tipolojik 
yeknesaklığın hüküm sürdüğünü ve Edirne’nin özel önyüz tipleri çıkarmadığını görmekteyiz. 

Önyüz ek işaretleri sadece satır tipleri için belgelenmiştir. Fakat özellikle dikkati çeken nokta, önyüz tip IIb2 
çerçevesinde, önyüz ek işaretine sahip akçe sayısının alışılmadık ölçüde az olmasıdır: Rumeli ve Anadolu’dan 
gelen belirlenebilmiş bütün sikkelerin takriben yarısının ek işaret taşımasına karşı (Tab. II. 72) Edirne’de orantı 2:1 
den daha azdır. F3’ün düşük belge yoğunluğu ile birlikte, önyüz tip IIb2 için F4’ün bulunmaması, III. Mehmed’in 
padişahlık yıllarının sonunda sikke üretiminin kısıtlanmış olduğuna işaret etmektedir. Somut olarak, IIb1 ve IIb2 
için F1, IIa1 ve IIb2 için F3, IIa1, IIb1 ve IIb2 için, F7 ile F8 ve IIb1 ve IIb2 için F9 karşımıza çıkmaktadır. Yalnız, 
IIb2 için F12 belgelenmiştir. 

Arkayüzler, herzamanki gibi, tip 1a’nın ağırlığı altındadır. Üç parça, سنه kelimesini yıl sayısının yukarısında 
gösteren, arkayüz tip 4a’yı taşımaktadır: Kat. No. 7595, 7438, 6663. Yalnızca son anılan sikkede önyüz tipi, 
yani IIb1 kesin olarak tanımlanabilmektedir. Önyüz tip IIa1 veya IIb1 ile bağlantılı olarak سنه kelimesinin yıl 
sayısının altında yer aldığı arkayüz 5a tipi belgelenmiştir (Kat. No. 7439). Öyle görülüyor ki, 1a’dan başka 
arkayüz tiplerinin kullanımı, IIb2’nin öncesiyle kısıtlı kalmakta ve belli bir kesinlikle IIb1’in kullanım süresi 
içine düşmektedir. Srećković’teki kıyaslama malzemesi, Edirne’deki arkayüz özel tiplerini tanımadığı için, bu 
konuya başka bir bilgi getirmemektedir. Aynısı, Jem Sultan için de geçerlidir.

Şimdi artık arkayüz ek işaretlerine geliyoruz.

Tab. II.128: Edirne’deki Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri 

 Arkayüz- 
Ek.İş. A

Arkayüz- 
Ek.İş. B

Arkayüz- 
Ek.İş. C

Arkayüz- 
Ek.İş. E

Arkayüz- 
Ek.İş. F

Arkayüz- 
Ek.İş. G

Arkayüz- 
Ek.İş. I

Arkayüz- 
Ek.İş. J

Arkayüz-
Ek.İş. ?

Ih2(α)/1a 1 1
Ih3/1a 1 6 1 2
Ih4/1a 1 1
IIa1/1a 27 1 25 21
IIa2/1a 12 10 6
IIb1/1a 204 12 215 20 1 154
IIb1/4a 1
IIb2/1a 171 4 3 5 164 10 4 83
Toplam 575 18 4 6 581 41 6 1 426
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A ve F varyasyonlarının oranları çok benzerdir. Bu, Rumeli ve Anadolu’da sık rastlanan bir fenomendir. 
Daha az görülen öteki varyasyonların dağılım örneği, mesela Kostantiniyye’ninkinin yaklaşık olarak aynısıdır. 
Sadece arkayüz ek işareti E, Edirne’de daha sıktır (6:2 örnek). Ama kesin adet sayısı, incelenmelerinden ileriye 
taşıyacak sonuçlar çıkarılmasını sağlayacak denli büyük değildir.

Darphane ek işaretlerine gelince; İlk önce şunu söylemek gerekir: Edirne’deki sikkelerin büyük bir bölümü 
varyasyonun oldukça açık şekilde anlaşılabilmesine izin vermektedir. Darphane varyasyonları bu sayede daha 
güçlü bir söyleme sahip olmamakla birlikte, olumsuz söylem böylece daha iyi güven altına alınabilecektir. 

Tab. II.129: III. Mehmed’in Edirne’deki Darphane Ek İşaretleri

Edi1 Edi2 Edi3 Edi4 Edi5

Edi6 Edi7 Edi8

Edi1, 1250 belgeyle çok daha sıktır. Belirlenebilen bütün öteki varyasyonların toplam sayısı 149, yani 
%10’dan biraz fazladır. Edi2, IIb1 ve IIb2 önyüz tipleri için, pay olarak, eş ağırlıkta temsile sahiptir. Aynı şey, 
Edi4 için de geçerlidir. Edi5 ve Edi7 yalnız birer sikke ile belgelenmiştir. Edi8, finaldeki هnın belirgin biçimde 
yazıldığı tam bir yazılım varyasyonudur. Yalnız 9 akçeyle temsil edilmesine rağmen, dört önyüz esas tipi 
üzerinde – IIa1, IIa2, IIb1 ve IIb2 – belgelenmiştir.  

Canca darplı sikkeler üzerine darp edilmiş olan iki akçe, karşılaştığımız önemli tekil sikkelerdandır. Kat. 
No.7490 ya önyüz IIa2 veya IIb2’yi taşımaktadır. Alt darp, Canca’nın A stiline sahip bir üründür. Aynı alt darp 
Kat. No. 6659’da da tanımlanabilmekle birlikte, burada herhalde IIb1/1a tip kombinasyonu kullanılmıştır. 
Kat. No. 7142 Kostantiniyye’den gelen bir akçe üzerine basılmıştır. Fakat, üst ve alt darplar tipolojik olarak 
güvenilir şekilde belirlenememektedir. Stilistik bakımdan tamamen kurallara uygun olan Kat. No. 7225’in 
önyüzdeki kenar lejandında بن kelimesi noksandır. Yani, bir hatalı kesim söz konusudur.

Filibe (Kat. No. 7596 – 8012)
Darphanelere özgü ek işaretlerini bir tarafa bırakırsak, Filibe darphanesinin III. Mehmed dönemindeki 
faaliyetinin analizi, kolay bir iştir. Satır tipleri belgelenmemiştir. Darp, önyüz IIa1 (30 adet) ile başlamıştır. IIa2 
(20 adet) biraz daha seyrektir. En sık görülen, IIb1 (156 adet) dir. Önyüz IIb2 ile (99 adet) belge yoğunluğu 
yine düşmektedir. Bu tablo, Rumeli ve Anadolu’daki diğer pek çok darphaneninkine benzemektedir. İki erken 
varyasyonun payı oldukça büyüktür: IIa’nın IIb’ye orantısı 1:6 dır. 

Önyüz IIa2 tipine sahip bir akçe, önyüz ek işareti F7’yi taşımaktadır. Bunun dışında, önyüz ek işaretleri, ancak 
tip IIb1’den itibaren belgelenmiştir. F7 ve F8 varyasyonları, elbette ki sadece birer adetle belgelenmişlerdir. 
Önyüz tip IIb2 ile F1, F2, F3, F6, F7, F8 ve en sık olarak da, F9 temsil edilmektedir. Bu önyüz tipi çerçevesinde, 
ek işareti olmayan sikkelerin sayısı olanlarla eşittir. 

Arkayüz tip 1a yalnız Filibe’de bulunmaktadır. Üçüncü satırda, çok sayıda birbirinden farklı ve mutlaka 
öne çıkan ek işaret vardır. Fakat, bunlardan hiçbiri başka darphanelerle paralellik göstermemektedir. Ayrıca da, 
darphane adı çok boş alan bırakmaktaydı ve bunun horror vacui sebebiyle doldurulması gerekliydi. Aşağıdaki 
Tab. II.130’un gösterdiği gibi, dağılım örnekleri, darp sisteminin rekonstrüksiyonu konusunda bu dolgucukların 
bir etkisi olmadığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle, ek işaretlerini tip kurucu eleman olarak algılamadık. 
Bunlar daha aşağıda ele alınacaklardır. 

Arkayüz ek işaretleri de, dikkati çekmemektedir: 
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Tab. II.130: Filibe’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz-Ek.
İş. A

Arkayüz-Ek.
İş. E

Arkayüz-Ek.
İş. F

Arkayüz-Ek.
İş. G

Arkayüz-Ek.
İş. I

Arkayüz-Ek.
İş. ?

IIa1/1a 5 1 17 1 6
IIa2/1a 2 9 2 8
IIb1/1a 40 1 86 1 28
IIb2/1a 39 43 17
Toplam 121 2 193 2 1 98

Çok az rastlanan arkayüz ek işareti E, G ve I’e sahip sikkelera fazla önem atfetmek güç olacaktır. Ama, söz 
konusu edilmesi gereken, önyüz tip IIb1 çerçevesinde, arkayüz eki işareti A ve F’nin birbirlerine oranlarının, 
1:2 olmasıdır. Buna karşı tip IIb2’nin belge yoğunluğu eşittir. 

Şu ana kadar Filibe konusundaki çalışma basit ve karışıklıktan uzaktı. Ama bu durum, darphane ek 
işaretlerine baktığımızda değişecektir. Öyle anlaşılıyor ki, büyük boş alan, nakkaşları, fantazilerini özgür 
bırakmaya itmiş olmalıdır. Bunun sonucu, neredeyse algılanamayacak kadar çok sayıda varyasyondur. Bir defa 
bilinen çizgiler, ama çok daha sık ve normalinden çok daha fazla varyasyona sahip şekilde bulunmaktadırlar. 
İkincisi, yıldızlar, nokta rozetler ve benzerleri oldukça öne çıkmış görünmektedir. İlk önce, normal darphane 
ek işaretlerinden ayırabilmek için, bunları size “darphane sembolleri“ olarak tanıtalım: 

Tab. II.131: III. Mehmed Döneminde Filibe’de Darphane Sembolleri

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Çeşitli sembolleri ayrıntılı şekilde görüşmek gereksizdir; Genel ek işaret repartuvarına her halleriyle 
ve kelimenin tam anlamıyla uygundurlar. Acaba, emisyon düzenlemesine ve hatta damga sayımına hizmet 
edebilecek, anlamlı herhangi bir dağılım örneği gösteriyorlar mı? 

Tab. II.132: Önyüz Tiplerine Göre Darphane Sembollerinin Dağılımı (Adet olarak)

Önyüz-Tip IIa1 Önyüz-Tip IIa2 Önyüz-Tip IIb1 Önyüz-Tip IIb2
Sembol 1 2 1 9 1
Sembol 2 – – 14 8
Sembol 3 – – 2 –
Sembol 4 – 1 2 –
Sembol 5 1 – 1 1
Sembol 6 3 2 4 8
Sembol 7 1 – 2 14
Sembol 8 – – 4 1
Sembol 9 – – 2 –
Sembol 10 – 1 3 –
Sembol 11 1 – – –
Sembol 12 2 – 10 1
Sembol 13 – – 2 3
Sembol 14 6 – 2 –
Sembol 15 – – 1 –
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Çok sayıda değişik damga aynı sembolü taşıdıkları için, münferit damgaların işaretlenmesinde kullanılmış 
olamazlar. Ama sembollerden bir emisyon düzenlemesi de, okunamamaktadır: Damga ekonomisi hesaba 
katılsa bile, dağılım yine de fazla keyfidir. Kısacası, darphane sembollerinin ayrıntılı bir analizi bir bilgi 
kazancı sağlamamaktadır. 

Şimdi darphane ek işaretlerine gelelim. Burada iki grubu ayrıştırmamız gerekmektedir: Birincisi, darphane 
adının temel formülünü süsleyenler (FilA), diğerleri darphane sembolleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkanlardır 
(FilB). 

Tab. II.133: III. Mehmed Döneminde Filibe’de Darphane Ek İşaretleri 

FilA1 FilA2 FilA3 FilA4 FilA5

FilA6 FilA7

FilB1 FilB2 FilB3 FilB4 FilB5

FilB6

Ek işaretin, sembolsüz akçelerde, sembollü akçelerden çok daha sık ortaya çıktığını belirtmek gerekir: FilA1  
yalnız 8 sikkede görülmekte, buna karşı, 142 adet sikke Fila2’den FilA7’ye kadarki varyasyonları taşımaktadır. 
Öte yandan FilB1, 67 örnekle, toplam sadece 51 örneği olan FilB2’den FilB6’ya kadar olanlardan daha sıktır. 
En şiddetli horror vacui’ye bir sembolün kullanımıyla karşı çıkılmış olduktan sonra artık, bir darphane ek 
işaretinin ilavesine gerek olmadığı görüşü, açıkça ortadır. Ancak bununla, darphane ek işaretlerinin, sistem 
için çok derin bir anlam taşımadıkları da kanıtlanmaktadır; eğer emisyon düzenlerinde vazgeçilemez olsalardı, 
o takdirde, sembollerle bağlantılı olarak da, bulunmaları gerekirdi. En sık üç varyasyondan FilA2, FilA3 ve 
FilA5, Filibe’de kullanılan 4 önyüz tipinin hepsi için belgelenmişlerdir. Bu da, derin bir anlamın varlığına karşı 
çıkmaktadır. 

İki akçenin, (Kat. No.7767, 7929) üstünde çift baskı vardır. Son anılan sikkenin alt darbında Kostantiniyye 
darphanesini saptamak mümkündür. Ancak, bu iki akçe daha başka bilgi vermemektedir. 

İnegöl (Kat. No. 8013 – 8092)
Beçin definesinde, bu darphaneden 80 akçe vardır. Bu akçeler birbirinden farklı 7 önyüz tipine, yani üç satır 
tipi olan Ib1, Ih1 (β) ve Ih2 (α) (hepsi birer sikke ile belgelenmiştir) ve beklendiği gibi, dört daire tipine, 
IIa1, IIa2, IIb1 ve IIb2 dağılmışlardır. Bu durum İnegöl’ün sürekli olmakla birlikte, az sayıda sikke bastığını 
göstermektedir. Örneğin, Srećković bizim listelememizde yer alan önyüz IIa2, IIb1 ve IIb2 tiplerinden 
haberdardır.238 İki erken daire tipi, IIa1 ve IIa2’nin sikke sayılarının yüksekliği dikkat çekicidir. 13 ve 5 
sikkeyle, IIb1 ve IIb2’den (9 ve 11 adet) çok seyrek değillerdir. Arşiv malzemesine göre (Bölüm I.5) İnegöl 
darphanesi sürekli faaliyet içinde değildi. Damgaları Bursa’da korunuyor, darp ihtiyacı olduğu zaman sikke 
üretimi için İnegöl’e gönderiliyordu. 

Tek arkayüz tipi 1a’dır. 
Önyüz ek işaretleri konusunda, F1, F2 ve F12 kanıtlanmıştır. 
Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı alışılmış bir görüntü vermektedir (Tab. II.134):

238  Srećković 2007, s. 52, 

Eİ Eİ

Eİ

Eİ EİEİ
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Tab. II.134: İnegöl’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. J Arkayüz-Ek.İş. ?

Ib1/1a 1

Ih1(β)/1a 1

Ih2(α)/1a 1

IIa1/1a 7 1 5

IIa2/1a 4 1

IIb1/1a 3 1 5

IIb2/1a 3 2 6

Toplam 35 11 1 33

Burada, arkayüz ek işareti A, F varyasyonuna açık şekilde baskındır. 
Darphane ek işaretleri var olmakla birlikte, ek işaretsiz form İne1 en sık rastlanandır. İne2 altı, İne3 sadece 

bir sikkede görülmektedir. 
 

Tab. II.135: III. Mehmed Döneminde Darphane Ek İşaretleri 

İne1 İne2 İne3

Kat. No. 8092 tamamen düzenli iki arkayüz damgasının hibrit damga eşleştirmesidir. 
 

Kastamonu (Kat. No. 8093 – 8389)
Buluntumuzda, Kastamonu’dan 297 akçe yer almaktadır. Bu yüzden, satır tiplerinin belgelenmemiş olmasını, 
hem de Srećković bile bunlardan haberdar değilken, malzeme ulaşımındaki raslantısallıklara bağlamak zorunda 
kalmayıp, sultanların hükümdarlık döneminin başında bir darp boşluğu olduğuna dayandırmak durumundayız. 
Zira, sadece önyüz tip IIa1 (1 adet), IIb1 (112 adet) ve IIb2 (92 adet) belgelenmiştir. IIa2’de kullanılmış olabilir 
ama, bu konudaki belgeler henüz eksiktir. Bu da, IIa1’in çok nadir olduğu düşünülürse şaşırtıcı değildir. 

Sıklıkla olduğu gibi tek arkayüz tipi 1a’dır. 
Önyüz tip IIb1 ile bağlantılı olarak iki defa önyüz ek işareti F7, IIb2 için 5 akçe üzerinde F9 belgelenmiştir. 

Bunlara, önyüz IIa1 ile IIb1 tipleri arasında kesin karara varılamayan bir parça üzerindeki F8 eklenmektedir. 
Arkayüz ek işaretleri bize ne söyleyebilirler (Tab. II.136)?

Tab. II.136: Kastamonu’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş.G Arkayüz-Ek.İş. J Arkayüz-Ek.İş. ?

IIa1/1a 1

IIb1/1a 65 1 14 1 5 27
IIb2/1a 60 9 1 22

Toplam 163 1 36 2 9 86

F’nin kullanımı yavaş yavaş gerilerken, A varyasyonunun açık şekilde önde olduğu görülmektedir. Arkayüz 
ek işareti J’ye ait örneklerin oldukça büyük yoğunluğu biraz alışılmamış bir durumdur. 

Darphane ek işaretleri konusunda yoksunluk yoktur (Tab. II.137):
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Tab. II.137: III. Mehmed Döneminde Kastamonu’da Darphane Ek İşaretleri 

Kas1 Kas2 Kas3 Kas4 Kas5

Kas6

Daha iyi belgelenmiş olan varyasyonlar, Kas1, Kas3 ve Ka4’ün yanında, en sık rastlanan iki önyüz tipi olan 
IIb1 ve IIb2 ile eşleştirilmiş olarak karşımıza çıktıkları için, bu kez de yine önemli bir söylem gücüne sahip 
değillerdir. 

Kayseri (-)
Farklı darphane adları gösteren iki arkayüze sahip yozlaştırılmış bir hibrid akçe üzerinde, Jem Sultan, bir adı 
Kretova, ötekini “Kaisariah”239 olarak okumaktadır. Gerçekte ise, ikinci isim muhtemelen, bozuk yazılmış 
bir Tire’dir. Sadece, I. Süleyman yönetiminde, Kayseri’de resmi darp yapılmıştır.240 III. Mehmed zamanında 
faaliyet yoktur. 

 
Kırşehir (-)
Kıbrıs ve Serez darplı birer akçenin Jem Sultan tarafından yanlış okunmasıdır241.

Kıbrıs (Kat. No. 8390 – 8481)
Burası, III. Mehmed’in Anadolu ve Rumeli stil ve tip birliğinin içinde yer alan darphanelerinden küçük bir 
tanesidir. Beçin buluntusunda, 92 akçesi vardır. Bu, I. Ahmed için olan sayıdan, biraz fazladır. Buradan, 
darphanenin öneminin bu sultanın döneminde artmakta olduğunu anlıyoruz. III. Mehmed için, satır tipleri 
belgelenmemiştir. Darplar, önyüz tip IIa1 ile başlamaktadır. Bu tip yalnız 1 akçe ile temsil edildiği için (Kat. 
No. 8390) genellikle daha nadir olan tip IIa2’nin Kıbrıs’da hiç mi darp edilmediğini yoksa örneklerinin henüz 
ortaya mı çıkmadığını, kesin olarak söylemek mümkün değildir. Beçin’de IIb1 48 örnekle en yoğun görülürken, 
IIb2 ancak 17 sikkeye ulaşmaktadır. Kıbrıs I. Ahmed döneminde, onun en erken önyüz tipi Ia1’i darp etmeye 
başlamış olduğundan, III. Mehmed’in geç saltanat dönemindeki bir darp boşluğundan yola çıkmak zordur. 
Petranyi242 ve Srećković’in243 genel tipolojik bakışları, bizim önyüz tip IIb1 ve IIb2 tiplerimizin darplarını 
sunmaktadırlar. 

Arşiv malzemesine göre (Bölüm I.5) Kıbrıs’da bir darphane kurulması emri, daha Hicri 987’de yani 
Sultan III. Murad’ın yönetiminde verilmiş, fakat, gerek Beçin buluntusu ve gerekse kıyaslama malzemesinin 
kanıtladığı gibi darp işi, gerçekte, III. Mehmed’in saltanat döneminin başında başlamıştır. Bu da, satır tipinin 
eksikliğini zorlanmadan anlatmaktadır. 

Önyüz ek işaretlerinden F1 ve F9 önyüz tip IIb2 için belgelenmiştir. Daha erken tiplerden hiçbirinde ek 
işaretli sikkeler tipolojik olarak güvenilir şekilde tanımlanamamaktadır. 

Yalnızca, arkayüz tip 1a’nın belgelenmiş olması şaşırtıcı değildir. 
Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı şöyledir: 

 

239  JemSultan 1977, s. 146, No. 1446, Tab. 110, Res. 1446.
240  Srećković 2002, s. 135.
241  Jem Sultan 1977, s. 144, No. 1396, dev. Tab. 107, Res. 1396 dev. Bu okumanın yanlış olduğuna, Erüreten 1985/3, s. 18 işaret et-

miştir.
242  Petranyi 1991 – 1994; Petranyi 1999; Petranyi 2000.
243  Srećković 2007, s. 56, No. 1 – 4, Tab. 15, Res. 1 – 3. 
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Tab. II.138: Kıbrıs’da Tip Kombinasyonlarının ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. I Arkayüz-Ek.İş. J Arkayüz-Ek.İş. ?
IIa1/1a 1
IIb1/1a 11 28 1 8
IIb2/1a 7 5 1 4
Toplam 25 45 1 1 20

 
Arkayüz ek işareti M ve N’ye sahip iki örnek dışında, önyüz tip IIb1 çerçevesinde, arkayüz ek işareti I’in 

belirgin şekilde daha fazla olduğu iki esas varyasyon görülmektedir. Tip IIb2’de her iki varyasyon eş sayıda 
temsile sahiptir. 

Sadece iki darphane varyasyonuna rastlanmaktadır:
 

Tab. II.139: III. Mehmed Döneminde Kıbrıs’ta Darphane Ek İşaretleri

Kıb1 Kıb2

İki varyasyon arasındaki ayırıcı ipucu, sikkelerin sol kenarında olup nadiren açık bir şekilde tanınmaktadır. 
Bu yüzden, sikkelerin çoğunluğunda darphane ek işareti belirlenememektedir. Güvenilir örneklerde, Kıb1, 
Kıb2’den tam üç kere daha fazladır (27:9 adet).

Koçayna (Kat. No. 8482 – 8493)
Koçayna, Slobodan Srećković’in belirttiğine göre,244 III. Mehmed’in en nadir darphanelerinden birisidir. 
Srećković, burada bugünkü Makedonya’da bulunan Koçayna’dan değil, günümüz Sırbistan’ındaki 
Koçaniya’dan söz edildiğini savunmuştur.245

Beçin buluntusundaki, sadece 12 adet akçenin 2’si kesinlikle önyüz IIa1’i246 taşımaktadır. Srećković, önyüz 
IIb1’i taşıdığını söylediği bir akçenin resmini yayınlamıştır247. Ancak, biz bu fotoğrafa dayanarak bu iddiayı 
güvenli şekilde onaylayamıyoruz. 

Bir sikke üzerinde, önyüz tip IIb2 belgelenmiştir. Bu Koçayna’nın, Banaluka, Sofya ve Üsküp gibi III. 
Mehmed’in erken saltanat döneminde yani önyüz IIa1 çerçevesinde, sikke basmakla kalmadığını aksine, daha 
sonra da bilinen sikke sayısının azlığını kanıtladığı gibi, çok mütevazi ölçüde de olsa, faaliyette bulunduğunu 
ispatlamaktadır. Slobodan Srećković’e göre, Koçayna akçelerinin seyrekliği Balkanlar için de geçerlidir. Yani 
yalnız Beçin buluntusuna akış örneğine dayanılarak açıklanamaz. 

Arkayüz ek işaretleri olarak A ve F görülmektedir. Ancak bunlar, kesin şekilde belirlenemeyen önyüz 
tiplerine sahip sikkelerdir. Darphane ek işareti yoktur. 

Konya (Kat. No. 8494 – 8662)
Beçin buluntusunda 169 akçesi bulunan Konya sayısal olarak aşırı güçlü temsil edilmemekle birlikte, tip 
spektrumu hiç değilse arkayüz bakımından şaşılacak ölçüde renklidir. Önyüzlerde, güvenilir olarak yalnız 
IIb1 ve IIb2 görülmektedir. Kat. No. 8494 bir sorun oluşturmaktadır: Önyüz, Ih4’ü taşımakta olan bu sikkede 
darphane adı herhalde Konya olmalıdır. Ama bütün bunlar güvenilir olmaktan çok uzaktır. Benzer bir yazılım 
örneğini, kuşkusuz Konya’ya mal edilebilecek olan Kat. No. 8511’de taşımaktadır. Ama, Kat. No. 8494’deو  
harfinin   نile bağlantılı olduğunu kabul etmek gerekir ki, bu, bir yandan genel olarak alışılmışın dışındadır; öte 

244  21.7. 2005 tarihli e-posta.
245  Srećković 1987, s. 26 dev; Srećković 2002, s. 147, dipnot 1. 
246  Srećković 2007, s. 70, No. 2, başka bir örnek daha (sadece çizim, fotoğraf yok), Srećković’in daha önceki bir yayınında, 1987, s. 

167, No. 8, önyüz fotoğrafı yoktur. 
247  Srećković 2007, s. 70, No. 1, Tab. 22, Res. 1.
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yandan, Konya’dan gelen diğer ürünlerle kesin paralellikler göstermemektedir. Önyüz IIa1 ve IIa2’nin olmaması,  
satır tipinin varlığını hiç de daha olası kılmamaktadır. Ama tabii, Konya’nın, Mehmed’in hükümdarlığının 
hemen başındaki kısa darp periyodundan sonra, faaliyetine IIa1 ve IIa2’nin darp dönemi çerçevesi içinde son 
vermiş olabileceği de mümkündür. IIb1, IIb2’den dört kat daha sık (116:24 adet) görüldüğü için Konya’nın, 
III. Mehmed saltanatının sonundan bir süre önce, sikke üretimini yine durdurmuş olduğu düşünülebilir. Yani 
sikke üretiminin sürekli olmadığı kabul edilebilir. I. Ahmed döneminde Konya, artık faal değildir. 

Önyüz ek işareti olarak IIb1 için F1, F6, F7 ve F9, IIb2 için F1 ve F9’a rastlıyoruz. Ek işaret taşıyan sondaki 
önyüz tiplerinin sayısı alışılmadık ölçüde azdır. Önyüz tip IIb2’ye geçişten hemen sonraki bir darp sonu için 
bu da başka bir kanıttır. 

Önyüzlerin göze batmamasına karşın Konya’nın arkayüz tipolojisi dikkat çekicidir. Elbette ki, arkayüz tip 
1a (155 adet) güçlü biçimde temsil edilmektedir. Onun yanında arkayüz 4a için darphane adının aşağısında  
 ,olan üç örnek bulunmaktadır (Kat. No. 8608). Bu durum açıkcası, biraz sıradışıdır. Zira bu varyasyon سنه
Rumeli ve Anadolu’da genellikle malzeme gücü belirgin oranda yüksek, Bursa, Edirne ve Kostantiniyye 
gibi darphanelerde belgelenmektedir. Yalnız Bursa’da bile arkayüz tip 4a 13 örnekle sayıca kalabalıktır 
Kostantiniyye’den tek bir örnek bile yoktur. Edirne’den 3 sikke gelmiştir. Bu darphane bizim definemizde, 
Konya’dan 10 kat daha güçlü şekilde temsil edilmektedir. Arkayüz tip 4a örneklerinin çoğu, önyüz IIb1 ile 
eşleştirilmiştir. Ancak, önyüz tip IIb2 için de kesin örnekler vardır. 

Arkayüz 2a çok daha dikkat çekicidir: Sadece Konya ve Kostantiniyye’de bulunmaktadır. Konya’nın 
bu varyasyonu kullanımındaki sıradışı konumunun, 10 örnek göstermesiyle altı çizilmektedir.248 Bu 
Kostantiniyye’deki belgelerin iki katıdır. Ayrıca, payitaht darphanesinin malzeme yoğunluğunun yaklaşık 
olarak 200 faktör dolayında daha büyük olduğu da belirtilmelidir. Konya’dan gelen kesin belirlenmiş arkayüz 
2a tipi sikkelerinin hepsi, önyüz IIb1’e sahiptir. Anlaşılıyor ki, burada, zamanla sınırlanmış olan özel bir tip 
söz konusudur. 

Arkayüz ek işaretlerine gelelim:
 

Tab. II.140: Konya’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. G Arkayüz-Ek.İş. O Arkayüz-Ek.İş. ?
Ih4/1a 1
IIb1/1a 32 56 16
IIb1/4a 1 1
IIb2/1a 5 16 4
Toplam 41 85 1 1 31

Arkayüz ek işaretlerinde, arkayüz ek işareti F, gerek önyüz IIb1 ve gerekse IIb2 için açık şekilde baskındır. 
O, Rumeli ve Anadolu’da çok az görülmekte, sadece Belgrad’da stil B için mevcuttur. Arkayüz tipinin sadece 
iki nadir arkayüz ek işareti olan, G ve O ile eşleşmesi, dikkat çekicidir. Demek ki, burada, her iki olayda da, 
bilinçli olarak işaretlenen sıradışı özel bir karakterin altı çizilmiş gibi görünmektedir. 

Darphane ek işaretleri aşağıdaki resmi sunmaktadırlar. 
 

Tab. II.141: III. Mehmed Döneminde Konya’daki Darphane Ek İşaretleri.

Kon1 Kon2 Kon3 Kon4 Kon5

Çeşitli çizgilerin yanı sıra, bir halka (Kon4) veya bir yıldız (Kon5) gibi daha kompleks ek işaretlerle de 
karşılaşıyoruz. En sık görülen, 124 sikke ile ek işaretsiz Kon1’dir. Onu, Kon2, 24 sikke ile izlemektedir. Önyüz 
tip IIb1’in sayısal üstünlüğüne dayanılarak, darphane ek işaretlerinin dağılım örnekleri, önyüz tiplerine göre 

248  Srećković 2007’den başka bir kanıt, s. 58, No. 3, Tab. 16, Res. 3. 
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çözümlendiklerinde, daha başka sonuçlar vermemektedirler. Ama, şimdiye kadar gördüklerimizi göz önüne 
alırsak, istatistik temelin daha büyük olması halinde de, bir değişiklik olmayacaktı. 

Bazı akçeler biraz kendilerine özgü bir stil göstermektedirler (Kat. No. 43899, 43900, 43903, 43902). Ancak, 
gayri resmi darplarla karşı karşıya olduğumuzu kesin şekilde belgeleyecek yazım hataları da, görülmemektedir. 
Burada, yerel ürün olan damgaların kullanıldığı, ama bunların Konya’daki resmi darphanede, yani Belgrad’daki 
stil B ile karşılaştırabileceğimiz gibi kullanıldıkları, en kolay kabul edilebilecek görüştür. Pek doğaldır ki, 
resmi darpların söz konusu olduğu da kesin değildir. 

Kostantiniyye (Kat. No. 8663 – 21048)
Ön ve arkayüz tipolojisini, Kostantiniyye darphanesine ait devasa malzeme miktarına dayanarak çok ayrıntılı 
şekilde incelemiş olduğumuz için, aşırı tekrarları önlemek amacıyla burada konuyu daha kısa geçebiliriz. 
Sadece sultanîlere249 kısaca değinelim. 

Beçin buluntusunda, III. Mehmed’e ait olan 12.386 akçe, kuşku bırakmayacak şekilde belirlenen, toplam 
17 değişik önyüz tipine, yani Ic1, Ic3, Ie, Ih1 (α), Ih2 (α), Ih3, Ih4, II, IIa1, IIa2, IIb1, IIb2, IIi, IIj, IIl ve IIn’e 
sahiptir. Bunların 9’u satır, 8’i daire tipidir. Açıktır ki, sayısal orantılar tamamen farklıdır: En sık görülen 4  
satır tipi IIa1, IIa2, IIb1 ve IIb2’ye toplam 8.121 akçe üzerinde bulunmaktadır. Burada tekrar her varyasyonun 
sayısının farklılığına işaret etmek gerekir. Geriye kalan 13 önyüz, yalnızca 83 sikke üzerinde bulunmaktadır. 
Srećković’in bizim definemizde de olmayan hiçbir önyüz tipini tanımaması, Beçin buluntusundaki malzemenin 
önemine tanıklık etmektedir. 

Önyüz ek işaretlerini de kısaca gözden geçirebiliriz. Karşımıza, önyüz ek işareti B1, B2 (bu sadece 
Kostantiniyye’de) ve en sık görülen temel form F çerçevesinde, F1’den F12’ye kadar, F5 dışındaki bütün 
varyasyonlar çıkmaktadır. Burada, tüm varyasyonlar için, hiç değilse bir başka darphaneden örnek 
bulunmaktadır. Önyüz ek işaretlerinin incelenmesinin önemini, yukarıda, tipoloji bölümünde yeteri kadar 
tartıştık.

Arkayüz tiplerinin spektrumu, örnek sayısının büyüklüğü ile ölçüldüğünde dikkati çekecek kadar azdır. 
Arkayüz 1a tipine sahip 12.350 akçe ile birlikte, arkayüz tip 2a için 5, 2b için 4 ve 5a için yine aynı sayıda sikke 
vardır. Önyüz tipleriyle eşleşmelerine bakarak, çokça rastlanıldığı gibi, kesin ayırt edici hatlar görülmemektedir. 
Arkayüz tip IIa, az görülen erken satır tiplerinden, Ih1, IIh2, ve Ih4’den birisiyle birer kere eşleşmiş olarak 
görülmekte, ama bir de, daha geç bir esas önyüz tipi olan IIb2 ve özel önyüz III’ün tek belgesiyle eşleşmiş 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu durum, kutlama darbı olduğu açıkça belli olan bu darp için de, özel bir arkayüz 
seçilmiş bulunduğuna ve bu maksatla, daha eski olan tip seçeneklerine el atıldığına işaret ediyor olmalıdır. 
Arkayüz 2b, güvenilir şekilde yalnızca, çok da sık olmayan önyüz IIa1 tipi ile bağlantılı olarak iki akçe üzerinde 
görülmektedir. Daha başka iki akçe üzerinde, önyüz IIa1 ve IIb1 arasında bir karara varılamamaktadır. Ancak, 
başka önyüzlerin kesin belirlenmiş kanıtlarının olmaması, arkayüz 2b’nin gerçekten de, sadece önyüz tip IIa1 
ile aynı zaman diliminde kullanıldığını ispatlamaktadır. Arkayüz 5a, daha az şeffaftır: Bu tip önyüz IIb2’e 
sahip üç ve önyüz IIb1’e sahip bir akçe üzerinde bulunmaktadır. 

249  Pere 1968, s. 135, No. 321 dev, Tab. 19, Res. 321 = Tekin 2005, s. 376, tab, 19, Res, 322; Artuk – Artuk 1974, s. 562, No. 1638, 
Tab. 69, Res. 1638; Srećković 2002, s. 142 ile de krş.
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Tab. II.142: Kostantiniyye’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

Arkayüz-
Ek.İş. A

Arkayüz-
Ek.İş. B

Arkayüz-
Ek.İş. C

Arkayüz-
Ek.İş. E

Arkayüz-
Ek.İş. F

Arkayüz-
Ek.İş. G

Arkayüz-
Ek.İş.H

Arkayüz-
Ek.İş. I

Arkayüz-
Ek.İş.J

Arkayüz-
Ek.İş. M

Arkayüz-
Ek.İş. ?

Ic1/1a 6 2 1 4
Ic2/1a 5 7 1 1
Ic3/1a 1
Ie/1a 2 1
Ih1(α)/1a 3 3
Ih2(α)/1a 9 9 6
Ih3/1a 4 2
Ih4/1a 1 2 6
Il/1a 1
IIa1/1a 31 39 1 23
IIa2/1a 9 2 1 12 3 9
IIb1/1a 769 23 2 1 1180 24 15 2 833
IIb1/5a 1
IIb2/1a 1578 34 3 1 1888 68 1 31 2 1513
IIb2/5a 1 1 1
IIi/1a 1
IIj/1a 1 1
IIn/1a 1
Toplam 3418 77 7 3 4536 146 2 65 5 1 4086

Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı için Kostantiniyye doğal olarak, en geniş ve en iyi malzeme tabanını 
sunmaktadır. En sık görülen arkayüz ek işareti F’dir. Onu, A varyasyonu izlemektedir. Arkayüz ek işaretleri 
G, B ve I onların arkasından gelmektedir. H varyasyonu ancak iki sikke ile temsil edilmektedir. Tarafımızdan 
önerilen dahili kronolojik düzenleme için diğer bir kanıtı, farklı ne kadar ek işaretin, hangi önyüz tipi ile 
eşleştirildiğine yönelik inceleme bize vermektedir: Bütün satır tiplerinin toplamında önyüz IIa1’de olduğu gibi 
bu sayı 3’tür. IIa1’den 3:1 oranında daha seyrek olan önyüz tip IIa2, 5 varyasyonla temsil edilmekte, yoğun 
şekilde örneklenen önyüz IIb1 ve IIb2, 8 er adet birbirinden farklı arkayüz ek işareti ile belgelenmektedir.

Darphane ek işaretlerinin sayısı oldukça yüksek olmakla birlikte, belge yoğunluğu hiç de eşit değildir: 
Kesin tanımlanabilen varyasyonlar arasında, Kos1, 5.890 parça ile açık ara öndedir. Onu, 467 sikke ile Kos6, 
ve 277 sikke ile Kos4 izlemektedir. Bütün öteki varyasyonlar, 1 ile 15 akçe arasında temsil edilmektedir. 
En sık görülen iki önyüz, IIb1 ile IIb2’nin dağılım örneğinin farklı olup olmadığını kendimize sorarsak, o 
zaman, daha zayıf temsil edilen bu varyasyonların hepsini bir yana bırakmamız gerekir. Kos1’in Kos4’e ve 
Kos6’ya orantısı, IIb1 için 23:1:2,3, IIb2 için 27,5:1:1,7 dir. Arkayüz ek işaretleri olayındaki gibi, farklar, 
küçük dalgalanmalardan, sistem rekonstrüksiyonu için güvenilir bilgiler elde etmemizi sağlayacak yeterli 
büyüklülükte görülmemektedir. 

Tab. II.143: III. Mehmed Döneminde Kostantiniyye’de Darphane Ek İşaretleri

Kos1 Kos2 Kos3 Kos4 Kos5

Kos6 Kos7 Kos8 Kos9 Kos10
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Kos11 Kos12 Kos13 Kos14 Kos15

Kos16

Kendilerinden söz edilmesi gereken oldukça önemli sayıda tekil sikke vardır. Hibrit damga eşleştirmelerinin 
görülmemesi ilginçtir. Bunun yerine, stilistik bakımından hiç kuşkusuz düzenli darp olan, ancak yazım hataları 
gösteren 5 sikke bulunmaktadır: Kat. No. 19520, 17247 ve 18724’te بن kelimesi noksandır. Kat. No. 13166’da 
ise çift yazılmıştır. No. 8705’te Murad’ın baba adında, ا eksiktir. Kat. No. 17416’da çok dikkat çekicidir, çünkü 
burada noktalı daire içte, çizgili daire dıştadır. 

Üzerlerindeki mükerrer darp izleri açıkça görülen 25 sikke daha da önemlidir. Burada, en önemli ve söylem 
gücü en yüksek olan akçeleri kısaca listelemekle yetineceğiz. Kat. No. 16878, en anlamlı olanıdır: Üstteki 
darp, IIb2/5a’yı alttaki darp –yine III. Mehmed’in Kostantiniyye’den gelen bir akçesi– I ?/1a yı taşımaktadır. 
Satır tipi tam olarak saptanamasa da, bu sikke yine de, satır tiplerinin daire tiplerinden önce olduğunu gösteren 
dahili kronolojik temel sıralamasını teyit etmektedir. Kat. No. 19163, ne yazık ki, tam olarak belirgin değildir: 
Burada III. Mehmed’in Kostantiniyye’den gelen bir IIa1 veya IIb1/1a tipi akçesi üzerine tekrar bir darp 
uygulanmıştır. Üst darbın önyüz tipi kesin olarak belirlenememekte, IIa2 ve IIb2’nin söz konusu olabileceği 
düşünülmekte ama, stili ve güvenilir şekilde kodlandırılamayacak bir önyüz ek işareti ise, açıkça ikinci olasılığı 
işaret etmektedir. Bu sikke büyük bir olasılıkla önyüz tip IIb2’nin III. Mehmed’in saltanat döneminin sonunda 
yer aldığına dair bir kanıttır. III. Mehmed’in Canca’dan gelen akçeleri üzerine tekrar darp edilen üç sikkeden 
de (Kat. No. 18958, 10853, 15254) söz etmek gerekir. Bunlar, stil A’nın en sık rastlanan tip kombinasyonu olan  
Id1/1h stiline sahip darplardır. Kat. No. 16788 (IIb2/1a) III. Murad’ın Kostantiniyye çıkışlı Ic1 (α) / 1a veya 5a 
tipli bir akçesi üzerine tekrar basılmıştır.

Kretova (Kat. No. 21049 – 21179) 
131 akçe ile belgelenmiş olan Kretova, Beçin buluntusuna dayanılarak faaliyeti rahatça izlenebilen başka bir 
küçük darphanedir. Satır tipleri ve önyüz IIa1 noksandır; Srećković’te de bu tür sikkelerin fotoğrafı yoktur. 
Buna karşı, genellikle daha nadir olan IIa2 varyasyonu üç akçe ile belgelenmiştir. Bu durum, Kretova’nın 
ancak önyüz tip IIa2 çerçevesinde, kısa bir darp arasından sonra, III. Mehmed’in hükümdarlık yıllarının 
hemen başında, üretimine tekrar başladığını göstermektedir. Tip IIb1 ve IIb2, hemen hemen eşit yoğunlukta 
dağılmışlardır (39’a 45 adet).

Tipolojik bakımdan kesin belirlenmiş olan sikkeleri alarak değerlendirdiğimizde, önyüz ek işaretleri sadece 
önyüz tip IIb2 için belgelenmiştir: Burada F1, F3 ve F9 bulunmaktadır.

Tek arkayüz tipi 1a’ dır. 
Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı çok şaşırtıcı değildir. 

Tab. II.144: Kretova’daki Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. ?

IIa2/1a 1 1 1

IIb1/1a 11 17 11

IIb2/1a 9 1 21 14
Toplam 32 3 52 44

F varyasyonu, A’dan bir kat daha fazla belgelenmiştir. Üç akçe üzerinde arkayüz ek işareti B görülmektedir. 
Başka varyasyona rastlanmamaktadır. 

Darphane ek işaretleri çok geniş çaplı ve varyasyon yönünden zengin olmakla birlikte, sıkça görüldüğü 
gibi, söylem gücüne sahip değildir.



II. Numizmatik248

Tab. II.145: III. Mehmed Döneminde Kretova’da Darphane Ek İşaretleri

Kre1 Kre2 Kre3 Kre4 Kre5

Kre7 Kre7 Kre8 Kre9 Kre10

Kre11 Kre12 Kre13

Münferit varyasyonların dağılım örneklerini yorumlamayı sürdürmenin gereksiz olduğunu düşünüyoruz. 
Kostantiniyye’de, ancak biraz daha fazla, somut olarak 16 değişik varyasyona rastlandığı kayda değer. Orada, 
Kretova’da yalnız tekil sikkelerle temsil edilen darphane ek işaretinden biraz daha fazla belgelenmiştir. Beçin 
buluntusunda Kostantiniyye’nin 100 kat daha güçlü temsil edilmekte olduğuna, burada bir daha dikkat çekmek 
gerekmektedir. 

 
Novaberde (Kat. No. 21180 – 22687)
1.688 sikke ile burası Kostantiniyye ve Sidrekapsi’den sonra, III. Mehmed’in Beçin buluntusundaki en güçlü 
üçüncü darphanesidir. Buna rağmen, tip spektrumu beklendiği kadar geniş değildir: Sadece üç satır tipi, Ih2 
(α), Ih2 (β) ve Ih3 mevcuttur. Bu arada, toplam 13 akçenin sayısı daire tiplerine kıyasla, Kostantiniyye’deki 
durum çerçevesinde bulunmaktadır. IIa1 95, IIa2 31, IIb1 665 adetle temsil edilmektedir. Öte yandan, önyüz 
tip IIb2, 352 adetle IIb1’in ancak yarısı kadar güçlü bir belgelenmeye sahiptir. Ama biz bu fenomeni, çok 
sayıdaki başka darphanede de görmüştük. Sadece Kostantiniyye’de IIb2, IIb1’den açık şekilde daha sıktır. 

Önyüz tip Ih2’ye sahip akçelerden biri, önyüz ek işareti, B1’i taşımaktadır; bunun dışında sadece temel form F 
belgelenmiştir. Önyüz tip IIa1’e sahip bir sikkede F1 ek işareti vardır. Çok nadir olarak önyüz ek işareti taşıyan tip 
IIa2’nin, hem de üç örneği, varyasyon F7’yi göstermektedir. IIb1 için F1, F8 ve F9, IIb2 için F1, F4, F5, F7, F8, 
F9 ve F12 belgelenmiştir. F1, F4, F5 ve F12 varyasyonlarının hepsi tek sikke ile temsil edilmektedir. Ek işareti 
olan sikkelerin, olmayanlara orantısı, önyüz IIa2 dışında Rumeli ve Anadolu’daki norm değerlerine uymaktadır.

Büyük veri tabanına karşın, yalnız arkayüz 1a’nın belgelenmiş olması dikkat çekmektedir. Gerek önyüzde, 
gerekse arkayüzde özel tiplerin hiç bulunmaması durumunu, en güçlü ikinci darphane olan Sidrekapsi’de de 
göreceğiz. 

Çeşitli tip kombinasyonları üzerindeki arkayüz ek işaretlerinin dağılımı şöyledir: 

Tab. II.146: Novaberde’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. G Arkayüz-Ek.İş. H Arkayüz-Ek.İş. I Arkayüz-Ek.İş. ?
Ih2(α)/1a 1 2 1 3
Ih2(β)/1a 1
Ih3/1a 1
IIa1/1a 30 19 1 45
IIa2/1a 9 14 9
IIb1/1a 193 2 262 5 3 200
IIb2/1a 110 2 130 2 2 106
Toplam 473 5 589 11 1 14 595

Arkayüz ek işareti A ve F arasındaki orantı Ib1’den Ib2’ye geçişdeki tip değişimi ile farklılaşmaktadır. 
Öteki ek işaretler az sayıda görülmektedir.

Darphane ek işaretlerinde en basit form Nov1, 848 adet ile bütün örneklerin 3:2 si ile en sık görülendir. 
Onu, Nov3, Nov4 ve Nov5 izlemektedir. Diğer varyasyonlar nadirdir. 
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Tab. II.147: III. Mehmed Döneminde Novaberde’de Darphane Ek İşaretleri 

Nov1 Nov2 Nov3 Nov4 Nov5

Nov6 Nov7

Kat. No. 22339’da, önyüz lejandında بن kelimesi eksiktir. Kat. No. 22441’de darphane adındaki ا yoktur. 
Her iki sikkenin de stilleri tamamen kurallara uygundur. 

Ohri (Kat. No. 22868 – 23026)
Ohri 159 belge ile küçük ama, III. Mehmed döneminin başından sonuna kadar sürekli darp yapan bir 
darphanedir. En erken dönemi, Beçin buluntusundan tam olarak anlaşılamamaktadır. Satır tipindeki bir akçe 
daha çok III. Mehmed’e mâledilebilir. Ama, bu tam olarak güvenli değildir. Ayrıca önyüz tipi de, tam olarak 
belirlenememektedir (Kat.No.22868). Srećković önyüz tip Ii2 (α) için250 bir fotoğraf sunmaktadır. Bununla, satır 
tipinin erken dönemleri için Ohri’de bir darp faaliyeti olduğu kesinlik kazanmıştır. Bunu, beklendiği gibi, önyüz 
tip IIa1 (3 adet) ve IIa2’yi taşıyan tek bir sikke izlemektedir. Tip IIb1, IIb2’den biraz daha çoktur (63:44 adet).

Önyüz ek işaretleri sadece önyüz tip IIb1 için açık şekilde saptanmaktadır. Bunlar, F1 ve F9’ dur. 
Tek arkayüz tipi varyasyon 1a’dır. 
Arkayüz ek işaretleri de, yine sürpriz sunmamaktadır. 

Tab. II.148: Ohri’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. G Arkayüz-Ek.İş. I Arkayüz-Ek.İş. ?
IIa1/1a 1 2
IIa2/1a 1
IIb1/1a 23 16 1 23
IIb2/1a 20 10 1 13
IIb2(α)/1a 1

Ohri’de arkayüz ek işareti A, F varyasyonundan biraz daha fazla görülmektedir. B, G ve I varyasyonları 
yalnız birer sikke ile belgelenmişlerdir. 

Darphane ek işaretleri nadirdir: Ohr1 belirgin şekilde daha fazladır. Ohr2’nin az sayıdaki belgeleri, önyüz 
IIb1 ve IIb2’ye dağılmıştır. Ohr3 sadece bir tek parça ile temsil edilmektedir.

Tab. II.149: III. Mehmed Döneminde Ohri’de Darphane Ek İşaretleri 

Ohr1 Ohr2 Ohr3

Darphane adının yazılışında, finaldeki ي harfinin yerleştirilmesine ilişkin çeşitli paleografik varyasyonlarını 
burada dikkate almadık. 

Önyüz tip IIb2’ye sahip Kat. No. 22943 stilistik bağlamda tamamen düzenlidir. Ancak, nakkaşın bir hatası 
yüzünden baba adındaki م - ر harf kombinasyonu yazılmamıştır. Kat. No. 22980 çok ilginçtir: Arkayüz stilistik 
yönden hiç dikkati çekmemektedir. Ama önyüz, hiç şüphesiz Belgrad’ın B stil grubundan gelmektedir. Oradaki 
tip varyasyonu IIb2 (α)’nın kullanımı da bunu kanıtlamaktadır. Ohri ile Belgrad’ın birbirlerine oldukça uzak 

250  Srećković 2007, s. 80, No. 1, Tab. 27, Res. 1.
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bulunduklarını kabul etmeliyiz. Yani durum, Srebreniçe olayından farklıdır. Ama sonuçta, sadece bu bir tek 
akçe Belgrad damgalarının Ohri’de kullandıklarını belgelemektedir. Yani, burada söz konusu olan izole bir 
fenomendir. Ancak bu, damgaların bir darphaneden diğerine yollandıklarını ispatlamaktan geri kalmamaktadır. 

Sakız (Kat. No. 23027 – 23098)
Sakız’ın bir özelliği, sultanîlerin varlığıdır.251 Selanik’te olduğu gibi, akçeler yalnız önyüz tip IIb1 ve IIb2’nin 
zaman dilimi çerçevesinde belgelenmişlerdir. İlki çok daha sıktır (40:18 adet). Gerek Beçin buluntusunda 
gerekse karşılaştırılan malzemede, önyüz IIa1 veya IIa2’ye sahip satır tipleri veya akçeler bilinmemektedir. 
Darphanenin, Mehmed’in saltanatının en başında faaliyete geçmediğini ve bu dönemin sonlanmasından önce 
de çalışmasını bitirdiğini çıkış noktası olarak alabiliriz. 72 akçe ile, buluntumuzda Rumeli ve Anadolu’daki 
küçük darphaneler arasında yer almaktadır. 

Önyüz ek işareti olarak, önyüz tip IIb1 için F7, F8, ve F9, IIb2 için ise sadece F9’a rastlıyoruz. Bu, önyüz 
IIb2 periyodu süresinde, Sakız’ın faaliyetlerine ara verildiğini gösteren başka bir kanıttır. 

Kullanılan tek arkayüz tipi 1a, tek arkayüz ek işaretleri A ve I dir. Dağılım aşağıdaki gibidir. 

Tab. II.150: Sakız’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. ?
IIb1/1a 12 20 9
IIb2/1a 13 5
Toplam 13 41 18

Önyüz IIb2 için arkayüz ek işareti A’nın olmaması alışılmışın dışındadır ve bu zaman diliminde darbın ne 
kadar sınırlı olduğunu gösteren bir işaret de olabilir.

Aşağıdaki darphane ek işaretleri görülmektedir: 

Tab. II.151: III. Mehmed Döneminde Sakız’da Darphane Ek İşaretleri 

Sak1 Sak2 Sak3

Her üç varyasyon da Sakız’da darp edilen önyüz tipleriyle bağlantılı olarak ortaya çıktıkları için, buradan 
daha başka bilgiler elde edilememektedir. 

Saray (?) (Kat. No. 23099)
Bu darphane III. Mehmed döneminde tam bir sorunlar yumağıdır. Bu sultanın Saray darplarının aidiyetini 
belirlemek için üç denemede bulunulmuş, hepsi de başarısız olmuştur. Pere, bir sultanînin üzerinde darphane 
adı olarak “Bosnasaray” yazısını okumuştur.252 Fotoğraf kalitesinin kötü olması, darphane adının gerçekte nasıl 
okunması gerektiği konusunda kesin bir karar alınmasına izin vermemektedir. Ancak, Srećković, ihtiyatı elden 
bırakmadan, “Tunis” olarak okumaktan yana olduğunu belirtmektedir.253 Bu konuda nihai bir karar verme 
cesaretini kendimizde bulamıyoruz. 

Buna karşın, bir akçenin Ölçer tarafından Saray’a yapılan atfı, kesinlikle yanlıştır.254 Bu görüş bir zamanlar 
her ne kadar Srećković’in onayını almış olsa da, kendisi sonradan onayını geri çekmiştir. Tipoloji, stil ve 
açıkça okunabilen darphane adının da kanıtladığı gibi, burada sözü edilen akçe, Sivas’a ait bir darptır.255

251  Pere 1968, s. 135, No. 325, Tab. 19, Res. 325.
252  Pere 1968, s. 134, No. 316, Tab. 19, Res. 316; Ayrıca, başka bir sikkeden söz edilmekte, ama http://osmanliparalari.com/13-3meh-

met-1003/13-3mehmet-sultanî.htm; ‘de fotoğrafı bulunmamaktadır. Ağırlığı (3,20 gram) olan bu sikkenin Pere’nin listelediği sik-
keden (3,26 gram), farklı olduğunu düşündürmektedir.

253  Srećković 2002, s. 182.
254  Ölçer 1986/1 s. 9, No. 7.
255  Srećković 1987, s. 170, No. B1; doğru belirleme için Srećković 2002, s. 182, dipnot 1; keza Srećković 2007, s. 90, No. 3, dipnot 1. 
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Başarısızlıkla sonuçlanan üçüncü deneme, Srebreniçe darplı B stiline sahip bir akçenin darphane adını 
yanlışlıkla “Saray”256 şeklinde okumuş olan Jem Sultan’a aittir. 

Beçin buluntusunda, önyüz IIa1 veya IIb1’i taşıyan ve darphane adı س, ر harfleri ile‘ا i taşıyan257 bir akçe ile 
karşılaşıyoruz: ر nın üzerinde, vokalleştirme olarak görebileceğimiz bir çizgi bulunmaktadır (Kat. No. 23099). 
Stil sadedir. Adının Saray’a tamamlanması akla yakındır. Ne Srebreniçe ve ne de Serez, bize göre alternatif 
olamazlar. Böylelikle, Saray’da bir akçe darbı belgelenmiş olabilir: Rumeli’de Banaluka, Sofya ve Üsküp 
gibi Mehmed döneminin sadece başında akçe basan bazı darphaneler bulunduğu için, erken bir önyüz tipinin 
kullanılmış olması çok uygun düşmektedir. Kuşku bırakmayacak şekilde okunabilen darphane adlarına sahip 
sikkelerin bulunması, Saray’ın, III. Mehmed yönetiminde akçe darp edip etmediği konusunda kesin bir sonuca 
varabilmek konusunda elbette çok hoş olacaktı; ancak akçe darbı faaliyeti hiç kuşku bırakmayacak şekilde, 
sadece IV. Murad için belgelenmiştir.258

Selanik (Kat. No. 23100 – 23150)
III. Murad’a kıyasla, bu darphanenin önemi, III. Mehmed döneminde belirgin şekilde azalmaktadır: Beçin 
buluntusunda, sadece 51 akçe bulunmaktadır. Bu aslında, on kat daha az belgeye sahip olan III. Murad’ınkinden, 
adet olarak çok da fazla değildir. Önyüz tip Iıb1, kesin belirlenmiş olan 31 akçe ile, yalnız 6 belgesi olan IIb2’yi 
geride bırakmaktadır. IIa1 ve IIa2 gibi erken satır tipleri sadece Beçin’de değil, aynı zamanda Srećković’de de 
yoktur. Bu nedenle Selanik’in III. Mehmed döneminde yalnız periyodik olarak faaliyette bulunduğunu kaul 
etmek gerekir. Bir olasılıkla, bu darphane, bu sultanın ne hükümdarlık döneminin başında, ne de, önyüz IIb2’nin 
sayısının azlığı ve önyüz F1’den daha kompleks önyüz ek işaretlerinin olmayışı nedeniyle, padişahlığının 
sonunda faaliyetde bulunmuştur. Aynı varyasyon ve F9, önyüz IIb1 için belgelenmiştir. 

Tek arkayüz tipi 1a’dır. 
Arkayüz ek işareti olarak sadece esas varyasyonlar olan A ve F’ye rastlanmaktadır.

Tab. II.152: Selanik’te Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 
 

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. ?
IIb1/1a 14 16 1
IIb2/1a 1 4 1
Toplam 19 25 7

Darphane ek işaretlerinin sayısı, 9 varyasyonla çok büyüktür. Belge sayıları, III. Mehmed döneminde, o 
kadar düşüktür ki, dağılım örneklerinin daha derin bir analizi bir anlam taşımamaktadır. Bu yüzden belgelenmiş 
varyasyonların salt listelenmeleriyle yetineceğiz.

Tab. II.153: III. Mehmed Döneminde Selanik’te Darphane Ek İşaretleri

Sel1 Sel2 Sel3 Sel4 Sel5

Sel6 Sel7 Sel8 Sel9

256  Jem Sultan 1977, s. 147, No. 1414, Tab. 108, No. 1414. Bu bilginin yanlışlığına Erüreten daha 1985/3 s. 1’de işaret etmişti. 
257  Salt grafiksel olarak sikkemizin üzerindeki yazı tamamen Srećković 2002, s. 182 yazı varyasyonuyla uymaktadır.
258  Srećković 2002, s. 182; Schindel 2009/1, No. 48.
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Serez (Kat. No. 23151 – 23197)
Bu darphane de, III. Mehmed döneminde belirgin bir düşüş yaşamaktadır. İki satır tipi – Ih2 (α) ve Ih3 – birer 
sikke ile belgelenmişlerdir. Tip IIa1, IIb1’den daha sık, IIa2, IIb2’den daha güçlüdür. Serez, III. Mehmed 
saltanatının en başından itibaren faaliyetteydi. Fakat, önyüz tip IIb1 ile darp belirgin şekilde düşmüştür. 
Durum bu tipin belge sayısının 10 olmasına karşılık, önyüz IIa1’in 18 belge ile temsilinden anlaşılmaktadır. 
IIb2 önyüze sahip yalnızca iki sikke bulunduğu için bu darphanenin faaliyetine, IIb2’ye geçişle gerçekleşen, 
tipolojik değişimden hemen sonra son vermiş olması çok mümkündür. 

Tip IIb2’ye sahip tek bir akçe, bir önyüz ek işareti yani F9’u taşımaktadır. 
Sadece arkayüz 1a belgelenmiştir. Arkayüz ek işareti olarak, yalnız A ve F varyasyonları görülürken, 

birincisi öndedir. 

Tab. II.154: Serez’deki Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. ?
Ih2(α) 1
Ih3/1a 1
IIa1 10 4 4
IIa2 1 2
IIb1 8 1 1
IIb2 1 1
Toplam 27 7 13

Darphane ek işaretlerine yönelmeden, III. Mehmed döneminde de, darphanenin “Siroz” adının yazılımının 
( ) olduğuna, ama Srećković’e göre bununla Serez (سروز ,  denmek istendiğine259 işaret (سرز ,
etmek gerekmektedir. Darphane adını oluşturan harflerin yaklaşık olarak aynı yüksekliğe sahip bulundukları 
ve genelde satır dolduracak şekilde uygulanmış oldukları için, bahse değer ek işaretlerle doldurulması gereken 
bir horror vacui oluşmamıştır. Ser1’in 33 belge ile, Ser2 (5adet) ve Ser3’ten (2adet) çok açık şekilde daha sık 
olduğunu gösteren yalnız 3 varyasyon mevcuttur. 

Tab. II.155: III. Mehmed Döneminde Serez’de Darphane Ek İşaretleri

Ser1 Ser2 Ser3

Sidrekapsi (Kat. No. 23198 – 25764)
Bu darphane, 2.567 akçe ile III. Mehmed’in, Beçin buluntusundaki en güçlü ikinci darphanesidir. Tabii hâlâ 
daha, Kostantiniyye’den 5 faktör civarında uzaktır. Akçenin yanı sıra, Sidrekapsi’den sultanîler de, geldiği 
bilinmektedir.260 Ölçer, 3,80 gram ağırlıkta ve 18 milimetre çapında bir gümüş sikkeyi tanıtmaktadır.261 Ancak, 
damga çapının küçüklüğü ve Ic1 (?)/1a tip kombinasyonunun kullanılmış olması, burada bir akçe damgasının 
söz konusu olduğunu göstermektedir. 

İlk önce satır tiplerine bir göz atalım. Bu arada, kötü bir malzeme algısına sahip olduğu sitemini kesinlikle 
yapamayacağımız Srećković 2007’de, temel tip I, hiç yoktur. Pek tabii ki, Sidrekapsi’de bulunan tip 
spektrumu daha dardır; Ama Kostantiniyye ile Sidrekapsi’de temel tip I’in değişik varyasyonlarının yan yana 
görüntülenmesi, son anılan darphanenin önemini çok açık göstermektedir. 

259  Srećković 2002, s. 184, dipnot 2 ile; 189.
260  Artuk – Artuk, 1974, s. 5676, No. 1656 (fotoğrafsız); Srećković 2002, s. 186 ile de krş. http://www.osmanliparalari.com/13-3mehmet-

1003/13-1003-foto/13-sultanî-1003-sidrekapsi.jpg orada, veya Peus, müzayede 329, 31.5. - 5.11.1990, No. 770’de bulunabilir. 
261  Ölçer 1984, s. 43, No. 85, Tab. 7, Res. 11. 
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Tab. II.156: Sidrekapsi ve Kostantiniyye’de Satır Tipleri 

Önyüz-Tip Kostantiniyye Sidrekapsi
Ib1 x
Ic1 x
Ic2 x
Ic3 x
Ie x

Ih1(α) x x
Ih2(α) x x

Ih3 x
Ih4 x
Il x

Biz burada, alt tipleri de kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmiş olan, sağlam belgelere sahip 
varyasyonlarla yetinmekteyiz. Kostantiniyye’de, değişik 9 satır tipi belgelenmiştir. Sidrekapsi’de 3 olan bu 
sayı, 3:1 dir. Daha önce gösterdiğimiz gibi, (Tab. II.70) darpların tamamında satır tipine sahip akçelerin oranı 
% 0,8 ve % 0,9 ile hemen hemen eşittir. 

Şimdi de, doğal olarak kendimize şunu sorabiliriz: Nasıl oluyor da, Kostantiniyye’den kuşuçuşu 450 km. 
uzakta olan Sidrekapsi’deki satır tipi deneme dönemi, bu derece güçlü bir temsile sahip olabiliyor? Bize göre, 
açıklama çok basittir. Sidrekapsi’nin sikke damgaları, biliyoruz ki, Kostantiniyye’de üretiliyordu. İlk örnekler 
hazır olur olmaz, hem başkent faaliyetini başlatabiliyor, hem de damgalar Anadolu ve Rumeli’deki darphanelere 
gönderilebiliyorlardı. Sidrekapsi’nin önemi göz önünde bulundurularak, darbın bir an önce başlaması için, bu 
darphaneye damgaların, mümkün olduğu kadar çabuk yollanmış olması doğaldır. Gönderme işi, gerçek darbın 
Kostantiniyye’den birkaç gün sonra başlayabilmesine yol açıyordu ama, yapılması gerekli olabilecek tipolojik 
değişiklikler, Sidrekapsi’ye ulaşabilmek için, aşağı yukarı aynı süreye ihtiyaç duymaktaydılar. Kostantiniyye 
ve Sidrekapsi’de satır tiplerinin darp volümünün bu kadar benzer olması böylece açıklanabilir. Esas fark, 
Sidrekapsi’deki darbın, taşıma mesafesinden dolayı, Kostantiniyye’den daha sonra başlamakda oluşuydu. 
Fakat satır tiplerinden vazgeçilmesinden sonra da, burada darba başkentdekinden daha sonra son verilmiştir. 

Temel tip I’in münferit varyasyonlarından Ih2 (α), sadece bir sikke ile değil, 9 örnekle belgelenmiştir. Aynı 
tip Kostantiniyye’de de sayıca en fazla olandır. 

Şimdi artık, daire tiplerine geliyoruz. 4 varyasyonu da, Sidrekapsi’de belgelenmiştir: Özel tipler yoktur. 
Dağılım örneklerini mümkün olduğu kadar iyi anlatabilmek için, Tab. II.157’de Sidrekapsi’nin % sayılarını, 
Kostantiniyye’ninkilerle kıyasladık. 

Tab. II.157: Sidrekapsi ve Kostantiniyye’de Önyüz Tipleri IIa1, IIa2, IIb1 ve IIb2’nin Dağılımı (% olarak)

Darphaneler Önyüz-Tip IIa1 Önyüz-Tip IIa2 Önyüz-Tip IIb1 Önyüz-Tip IIb2
Sidrekapsi % 9,4 % 2,5 % 47,1 % 41,6 
Kostantiniyye  % 1,2 % 0,4 % 35,2 % 63,2 

İlk önce dikkati çeken, iki erken tip olan IIa1 ve IIa2’nin Sidrekapsi’de, Kostantiniyye’dekinden çok 
daha güçlü temsil edilmekte olmalarıdır. Burada, Beçin buluntusunda, bütün akçelerin toplam %12’sini 
oluştururlarken, Kostantiniyye’de bu oran %2 bile değildir. Önyüz tip IIb1’in örnekleri de farklıdır. Ama bu 
arada, Kostantiniyye’deki önyüz IIb2 belgelerinin 3:1 oranında daha yoğun olması, çok daha ilgi çekicidir. Daha 
önce Tab. II.75’te sunulduğu gibi, IIb2’nin IIb1 karşısında sahip olduğu güçlü baskınlık Kostantiniyye’nin bir 
özelliğidir. Rumeli ve Anadolu’daki, malzeme yönünden güçlü ve bu nedenle istatistik söylemi yüksek olan 
diğer darphanelerde, bu iki tipin birbirine orantıları, tersinedir. Bu durum, Kostantiniyye’de darp volümlerinin 
IIb2 çerçevesinde başka her yerde gerilerken, burada arttığını akla getirmektedir. Bu açıklama Sidrekapsi için 
de geçerlidir. 
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Gelelim önyüz ek işaretlerine. Önyüz tip Ib1’e (?) sahip bir akçe üzerinde, önyüz ek işareti B1 belgelenmiştir. 
Bu, genelde yoğun şekilde temsil edilen F’nin dışında önyüz işaretine sahip tek temel formdur. Buna 
yönlenmeden önce, önyüz tiplerine göre düzenlenmiş, çeşitli varyasyonların dağılımlarına hemen başta göz 
atmamız, herhalde yararlı olacaktır. 

Tab. II.158: Sidrekapsi’de Önyüz Ek İşaretlerinin Dağılımı (Adet Olarak)

IIa1 IIa2 IIb1 IIb2
F1 3 - 8 6
F7 - 2 14
F8 - 23 2
F9 - 148
F10 - 15
F11 1 -
F12 - 2
Ek İşaret yok 63 14 220 155

Önyüz ek işaretlerine sahip olan ve olmayan sikkelerin sayısı, malzemenin tümünden elde edilen dağılım 
eğrisine (Tab. II.73) uymaktadır. Sidrekapsi için söz konusu olan büyük sikke yoğunluğuna bakıldığında, temel 
form F’nin çeşitli varyasyonlarının spektrumu, oldukça azdır. 

Arkayüz özel tiplerinin hiç olmaması, daha da dikkat çekicidir. Sidrekapsi’de, sadece arkayüz tip 1a 
belgelenmiştir. Srećković’te, farklı arkayüz tasarımları listelememiştir. 

Böylece arkayüz ek işaretlerine gelmiş bulunuyoruz.

Tab. II.159: Sidrekapsi’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri (Adet Olarak)

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. C Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. G Arkayüz-Ek.İş. I Arkayüz-Ek.İş. ?

Ib1/a1 1
Ih1(α)/1a 1
Ih2(α)/1a 3 1 4 2
IIa1/1a 67 33 1 34
IIa2/1a 17 8 4
IIb1/1a 275 2 183 1 213
IIb2/1a 243 1 170 9 180
Toplam 946 2 1 4 621 13 3 975

Beklendiği gibi A ve I varyasyonları en sık görülenlerdir. Önyüz tip IIa1 ve IIa2 çerçevesinde orantıları 
2:1 dir. Buna karşı, IIb1 ile IIb2’de bu oran 1,5:1dir. Öyle görülüyor ki, orantı, tipolojik değişim ile birlikte 
değişmiştir. Bu durumdan sadece daha sonraki iki daire tipinin, daha yüksek olan belge yoğunluğunu sorumlu 
tutmak, herhalde, Tab. II.159’un çok açık olan kanıtını inkar etmek olurdu. 

Adet sayısının yüksek olması nedeniyle, nadir varyasyonların görülmesi şaşırtıcı değildir. Çoğunluğu 
oluşturan arkayüz ek işaretleri B, C, E ve I, yalnız birkaç örnekle belgelenmiş ve diğerleri de, önem verilmeyecek 
kadar zayıf temsil edilmişlerdir: Ek işareti A veya F’yi taşıyan 1.567 akçeye karşı, başka varyasyonlara sahip 
ancak 23 sikke bulunmaktadır. 

Tab. II.160: III. Mehmed Döneminde Sidrekapsi’de Darphane Ek İşaretleri 

Sid1 Sid2
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Sid1, 738 örnekle, Sid2’den 17 kat fazladır. Ancak, tek farklılık işareti darphane adının en sonunda bulunduğu 
için, hemen hemen 1.800 akçenin kesin olarak tanımlanması olası değildir. Darphane ek işaretlerinden daha 
başka sonuçlar çıkarmak, yine mümkün değildir.

Alt darpları belirlenebilen, mükerrer darplı bazı akçeler, dikkate değer münferit sikkeler olarak sunulabilirler. 
En önemlisi Kat. No. 24381’dir: Burada, önyüz IIb2 tipi, aslında önyüz tip IIa1 veya IIa2’ye sahip olan bir  
akçenin üzerine darp edilmiştir. Bu şekilde, Rumeli ve Anadolu’da temel tip II’nin iki esas varyasyonunun 
kronolojik sırası doğrulanmıştır. Kat. No. 24914 Kırım Tatarı II. Gazi Giray’ın bir akçesi üzerine tekrar darp 
edilmiştir. Bu, Kefevi akçelerin, Osmanlı para piyasasında resmen kullanıldığına güzel bir kanıttır. Canca’dan 
gelen bir akçenin üzerine, Sidrekapsi’de tekrar bir darp yapılmış olması, her iki darphane de, aslında maden 
sahibi darphaneler olduklarından, oldukça gariptir (Kat. No. 25200). Kat. No. 23626, 24654, 23284 ve 
25658’de alt darp güvenilir değildir. Kat. No. 23688 önyüzde ikinci bir kesimin izlerini göstermektedir ki bu, 
III. Mehmed’in akçeleri içinde çok az görülen bir fenomendir. 

Sofya (Kat. No. 25765 – 25777)
III. Mehmed’in Sofya darplı sikkelerinin sayısı, Beçin’deki 12 akçe ile çok düşüktür. Ih2 ve IIa1 önyüz 
tipleri, 3 ve 6 akçe üzerinde kesin şekilde belgelenmişlerdir. Görünüşe bakılırsa darphane, III. Mehmed’in 
hükümdarlığının sadece başında faaliyette bulunmuş ve düşük bir darp yoğunluğu sergilemiştir. 

Önyüz tip IIa1 çerçevesinde önyüz ek işaretleri belgelenmemiştir. Adı geçen işaretler, bu önyüzde zaten çok nadirdir. 
Arkayüz ek işareti olarak, sadece en sık görülen iki varyasyon A ve F ortaya çıkmaktadır. 
Sofya, belge sayısının düşüklüğü nedeniyle bir damga analizine uygun görülmüştür. 12 akçenin 3 tanesi, 

aynı önyüz damgasını taşımaktadırlar (Kat. No. 25776, 25775, 25774). İlk iki parça da, aynı arkayüz damgasıyla 
darp edilmişlerdir. Üçüncüsü herhalde başka bir arkayüz damgasından oluşmuştur. 

Srebreniçe (Kat. No. 25778 – 25815)
Bu darphane, Rumeli ve Anadolu’nun esas stilinin (stil A) yanı sıra, Belgrad’ın kaba B stilini de kullandığından, 
Belgrad’a bağımlı olduğu düşünülebilir. Srebreniçe’nin Belgrad’a bağlı bir alt şube darphanesi olduğunu, malzeme 
istatistiği de kanıtlamaktadır: Srebreniçe sadece 38 akçe ile temsil edilirken, Belgrad 827 temsile sahiptir. Bir 
başka fark ise, Srebreniçe’de düzgün A çerçevesinde, Beçin buluntusu içinde, sadece önyüz tip IIa1’in ancak  
iki örnekle görülmesidir (Kat. No. 25778, 25779). Bu durum Srebreniçe’yi III. Mehmed’in yalnız ilk saltanat 
yıllarında faaliyette bulunmuş olan Banaluka, Sofya ve Üsküp gibi, malzeme yönünden zayıf darphanelerle aynı 
sıraya koymaktadır. Stil A, yalnız iki akçe ile temsil edildiği için, Srebreniçe, eğer stil B’yi taşıyan sikkeler 
olmasaydı, Beçin buluntusundaki III. Mehmed darphanelerinin en nadirleri arasında olacaktı. 

Bunların arasında önyüz IIb1’in dejenerasyon kademeleri, öncelikle de Belgrad’da en çok görülen IIb1 (β) 
varyasyonu, stil B’nin çerçevesinde önyüz tip IIb2 türlerine karşı belirgin şekilde baskındır. Belgrad’da IIb1 (α) 
– (γ) nin IIb2 (α) – (γ) ye orantısı 3:1 olurken, Srebreniçe’de son grubun ancak 5 örneği tip IIb1 (β) ve tip IIb1 (?) 
tiplerinin 28 akçesiyle karşı karşıyadır. 

Burada sorumluluğun daha düşük olan malzeme sayısına mı, yoksa, stil A’nın darbına paralel olarak, stil 
B’nin üretiminin de, Belgrad’dakinden süre itibariyle daha kısa olmuş olabileceğine mi bağlanması gerektiği 
konusunda güvenli şekilde karar verilememektedir. B stilinin, IIb1 tipinin yerel değişikliklerinin, IIb2’den önce 
mi darp edildikleri veya her ikisinin eş zamanlı mı üretildikleri sorusu da, Srebreniçe’nin tanıklığına dayanılarak, 
sağlıklı şekilde cevaplandırılamaz.

Beklendiği gibi, sadece arkayüz 1a belgelenmiştir.
Stil B çerçevesinde önyüz ek işareti yoktur. 
Belgrad’dan farklı olarak, genelde sadece Rumeli ve Anadolu’da belgelenen, A, I, J ve N varyasyonları bulunmaktadır. 
“Şube darphanesi” deyimi de, kısa bir açıklamayı gerektirmektedir. Srebreniçe faaliyetini, III. Mehmed’in 

tahta çıkmasından hemen sonra, zaman dilimi olarak, önyüz tip IIa1 çerçevesinde durdurmuştur. Darp 
çalışmalarının yeniden başlatılması, mutlaka, Habsburg’a karşı sürdürülen “uzun savaş” ile ilişkilidir. Ancak,  
Srebreniçe damgalarını Kostantiniyye’den değil, çoğunlukla Belgrad’dan temin ediyordu. Stil A ve B arasındaki, 
Belgrad’da hiç de nadir olmayan eşleştirmelerden hiçbirine rastlanmadığı için, darphane adı olarak Srebreniçe’ye 
sahip akçelerin, gerçekten de bu darphanede basıldıklarından emin olunabilir. Yoksa, Belgrad’dakiler ile 
kıyaslanabilecek eşleştirmeler beklenebilirdi. Bunun dışında, gözden uzak tutulmaması gerekir ki, Beçin 
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buluntusunu içeren dönemde sahte darphane adı belirtilmesinin, Osmanlı’da bizim bildiğimiz kadarıyla, paraleli 
yoktur. Ama, daha önce söylediğimiz gibi, damgalar Belgrad’dan gönderildiği için hiç kuşkusuz bu darphanenin 
çalışanları, Srebreniçe’nin yeniden devreye girmesi konusunda sorumluluk taşımışlardır. 

Tire (Kat. No. 25816 – 26540)
Tire, Beçin buluntusunda 708 sikke ile güçlü bir temsile sahiptir: Darphanelerin sikke sayısına göre 
sıralanmalarında, 8. yeri almaktadır. Ama tiplerin dağılımı, sikke yoğunluğu ile tam olarak örtüşmemektedir. 
Önyüz tip Ih2 (?) yi taşıdığı tahmin edilen ve darphane adı kesinlikle Tire olan (Kat No. 25816) bir akçe 
vardır. Ama, bu parça, ya bir çift darp veya mükerrer darp göstermektedir. Bunun dışında, gerek satır tipleri 
gerekse erken önyüz IIa1 ve IIa2, hem Beçin’de, hem de Srećković’te hiç bulunmamaktadır. Bu sebeple, Kat. 
No. 25816 olayında fevkalâde hileli bir mükerrer darpla karşı karşıya olduğumuza inanınıyoruz. Tire, darp 
sistemine uymadığı için gerçekte satır tipleri darp etmemiştir. Buna göre bu darphane, çalışmalarına ancak IIb1 
çerçevesindeki zaman dilimde başlamış olmalıdır. Bu önyüz tasarımı 336 örnekle en sık görülendir. Önyüz tip 
IIb2 233 belge ile yaklaşık 3:1 oranında daha nadirdir. 

Önyüz ek işaretleri, alışıldığı gibi, sadece önyüz IIb2 için sıktır. Önyüz tip IIb1 ile F1, F7 ve F8 eşleştirilmiş, 
daha sonraki tip F1 için, F3 ve F9 belgelenmiştir. 

Yegane arkayüz tipi 1a’ dır. 
Gelelim arkayüz ek işaretlerine:

Tab. II.161: Tire’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. C Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. G Arkayüz-Ek.İş. I Arkayüz-Ek.İş. ?

IIb1/1a 111 5 157 1 60
IIb2/1a 92 1 86 55
Toplam 241 6 1 307 3 1 165

Önyüz tip IIb1 çerçevesinde, arkayüz ek işareti F belirgin şekilde fazlayken, IIb2’de orantı dengelidir. Bu 
tür değişiklikler genelde daha az görülür. Daha sık olan, aynı türdeki iki esas önyüzün dağılım örnek tablosudur. 

Aykırı arkayüz ek işaretleri için elde bulunan az sayıdaki belge, daha geniş bir yorumu gerektirmemektedir. 
Darphane ek işaretleri, Filibe’dekine benzer şekilde, varyasyon yönünden zengindir. Ama, aynı zamanda 

da, ne yazık ki yine benzer şekilde, söylemden yoksundur. Bu nedenle, önümüze çıkan varyasyonları sadece 
listelemekle yetiniyoruz. 

Tab. II.162: III. Mehmed Döneminde Tire’deki Darphane Ek İşaretleri

Tir1 Tir2 Tir3 Tir4 Tir5

Tir6 Tir7 Tir8 Tir9 Tir10

Tir11 Tir12 Tir13 Tir14 Tir15

Tir16 Tir17 Tir18 Tir19 Tir20

Tir21 Tir22 Tir23 Tir24 Tir25

Tir26 Tir27
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Kat. No. 26107 III. Mehmed’in Kostantiniyye’den gelen bir akçesinin üzerine tekrar darp edilmiştir. Gerek 
üst ve gerekse alt darplar, önyüz IIb1 tipini taşımaktadırlar. Kat. No. 26146’da alt darp belirlenememektedir.

Üsküp (Kat. No. 26541 – 26548)
III. Murad yönetiminden farklı olarak, III. Mehmed’in Üsküp darplı akçeleri çok nadirdir: Beçin buluntusunda, 
sadece 7 örnek vardır. Bu durum kolayca açıklanabilir: Önyüz tipi olarak, güvenli şekilde yalnız IIa1 mevcuttur. 
Banaluka ve Sofya gibi Üsküp de, III. Murad dönemindeki darp faaliyetlerini, III. Mehmed saltanatının 
başında, kısa bir süre daha sürdürerek sikke basmış, ancak, üretim kısa süre sonra durdurulmuştur. Yine de, 
7 belgenin 3’ü kesin olarak önyüz tip IIa1’i işaret etmektedir. Keza Srećković 2007’deki iki fotoğraf da aynı 
şeyi göstermektedir.262 Srećković her ne kadar, ilk sikke için önyüz IIb1’in çizimini vermekteyse de, fotoğraf 
bu sikkenin gerçekte IIa1’i taşıdığını belgelemektedir. Önyüz tip IIb1 için verilen başka bir belgede önyüzün 
fotoğrafı noksandır.263 Bu sebeple bu bildirim de, bu varyasyonlara ait akçelerin varlığını doğrulamamaktadır. 
Yukarıda belirtilen darphanelerin paralelleri, bize göre Üsküp’ten daha geç örnekler beklenemeyeceğini açıkça 
söylemektedirler. 

Yenişehir (Kat. No. 26549 – 26801)
Bu darphanenin yerinin tespiti, oldukça önemli kuşkuların gölgesindedir. Srećković 2002, buranın eski 
Yenişehir ile aynı tutulmasını reddetmiş ve Yenişehir’in, iki önemli darphane kenti olan Sidrekapsi ve 
Selanik’in yakınında olması halinde, üçüncü bir darphaneye gerek olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca, bu darp 
yeri adına sahip bir 10’luk bulunduğuna ve bu tür büyük gümüş sikkelerin Rumeli’de hiçbir zaman basılmamış 
olması sebebiyle söz konusu darphanenin yalnız Anadolu’da olabileceğine işaret etmiştir. Gerçekte bu yerin 
Beyşehir ile eş tutulması gerektiğini de söylemiştir.264 Burada sözkonusu olan dirhemin üzerindeki darphane 
adının okunuşu bize çok sağlıklı gelmemektedir. Srećković 2007’de, Erüreten’in yayınladığı arşiv malzemesi 
temelinde, Yenişehir’in eski lokalizasyonunu tekrar kabul etmiştir.265

Tip spektrumu göreceli dardır. Satır tipleri yoktur: Keza, IIa1 ve IIa2 de yoktur. IIb1, IIb2’den biraz daha 
sık görülmektedir (95 ve 86 adet). Yenişehir’in çalışmalarına III. Mehmed’in saltanatında başladığı çok açıktır. 
Dahası, Murad’ın gerçekten de Yenişehir darplı tek bir sikkesi bulunmaması, oradaki darphanenin ancak III. 
Mehmed’in saltanatında kurulmuş olduğunu göstermektedir (II.2.2.5).

Önyüz ek işareti olarak önyüz tip IIb1 için F7 ve F8’e, IIb2 için F1, F3, F9, ve F12’ye rastlıyoruz. 
Sıklıkla görüldüğü gibi, yalnızca arkayüz tip 1a kullanılmaktadır.
Şimdi arkayüz ek işaretlerine bakalım:

Tab. II.163: Yenişehir’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. G Arkayüz-Ek.İş. ?
IIb1/1a 21 39 1 34
IIb2/1a 15 1 35 4 31
Toplam 44 1 112 6 90

Darphane ek işareti varyasyonlarının zenginliği dikkat çekicidir. Sıkça ortaya çıkan aykırı türler genellikle 
hem önyüz tip IIb1 ve hem de, IIb2 için belgelenmiştir. Bu sebeple, adı geçen ek işaretler, Yenişehir’de 
sistem rekonstrüksiyonu konusunda yararlı olabilecek bilgiler içermemektedir. Bu yüzden belgelenmiş olan 
varyasyonları listelemekle yetiniyoruz.

262  Srećković 2007, s. 102, No. 1, 3, Tab. 37, Res. 1 vd.
263  Srećković 2007, s. 102, No. 2 = Srećković 1987, s. 168, No. 14.
264  Srećković 2002, s. 71, dipnot 1 ile, Tab. 2, Res. 8.
265  Srećković 2007, s. 24, 106.
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Tab. II.164: III. Mehmed Döneminde Darphane Ek İşaretleri

Yen1 Yen2 Yen3 Yen4 Yen5

Yen6 Yen7 Yen8 Yen9 Yen10

Yen11 Yen12 Yen13

 
Zafar (-)
Burada sözü edilen, Kretova darplı yozlaştırılmış bir akçenin Jem Sultan266 tarafından yapılmış olan hatalı 
okumasıdır. 

Kuşkulu (Kat. No. 26802 – 32183)
Toplam 5.382 akçe ile ilgili olarak stilistik ve tipolojik kriterlere göre Rumeli ve Anadolu grubuna kabaca 
aidiyet atfında bulunmak mümkün olmakla birlikte, darphanenin somut şekilde belirlenmesi olası değildir. 
Bu sikkelerin çok az bilgi vermekte oldukları açıktır. Biz burada sadece, tip kombinasyonlarını ve arkayüz ek 
işaretlerini kısaca gözden geçireceğiz:

Tab. II.165: Rumeli ve Anadolu Kaynaklı, Darphane Adları Okunamayan Akçelerin Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin  
Dağılımı

Arkayüz-
Ek.İş. A

Arkayüz-
Ek.İş. B

Arkayüz-
Ek.İş. C

Arkayüz-
Ek.İş. E

Arkayüz-
Ek.İş. F

Arkayüz-
Ek.İş. G

Arkayüz-
Ek.İş. I

Arkayüz-
Ek.İş. J

Arkayüz-
Ek.İş. M

Arkayüz-
Ek.İş. P

Arkayüz-
Ek.İş. ?

Ic2/1a 2
Ih2(α)/1a 1
Ih3/1a 1
Ih4/1a 1
IIa1/1a 20 15
IIa2/1a 3 6
IIb1/1a 185 3 1 1 190 11 2 1
IIb2/1a 236 3 2 235 4 6 1 1 1
Toplam 705 10 4 2 748 27 14 4 1 1 1957

Tab. II.165a: Rumeli ve Anadolu’daki Temel Önyüz Tiplerinin Darphanelere Dağılımı

Darphaneler I IIa1 IIa2 IIb1 IIb2
Amasya x
Ankara x x
Banaluka x
Belgrad x x x x x
Bursa x x x x
Edirne x x x x x
Filibe x x x x
İnegöl x x x x

266  Jem Sultan 1977, s. 145, No. 1441, Tab. 110, No. 114; bu bilginin hatalı olduğu konusunda Erüreten 1985/3, s. 18.
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Kastamonu x x x
Kıbrıs x x x
Koçayna x x
Konya x x x
Kostantiniyye x x x x x
Kretova x x x
Novaberde x x x x x
Ohri x x x x x
Sakız x x
Selanik x x
Serez x x x x x
Sidrekapsi x x x x x
Sofya x x
Srebreniçe x x x
Tire x x
Üsküp x
Yenişehir x x

 
Tab. II.165a’ya eklenecek fazla bir şey yoktur: III. Mehmed’in hükümdarlık yıllarının başında, önyüz I ve 

IIa1 çerçevesinde belgelenen darphanelerin (Banaluka, Sofya, Üsküp) hepsinin Rumeli’de olduklarını bir daha 
vurgulamak gerekir. Erken ve geç hükümdarlık dönemlerinde, darphanelerin coğrafi dağılımlarına bakalım 
(Harita II.3, II.4): 

 
Harita II.3: III. Mehmed Döneminde Rumeli ve Anadolu’daki Darphaneler / Önyüz Tip I, IIa1 ve IIa2 
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Harita II.4: III. Mehmed Döneminde Rumeli ve Anadolu’daki Darphaneler / Önyüz Tip IIb1 ve IIb2

Rumeli ve Anadolu’daki Farklılık Gösteren Darphaneler 
 
Mardin
Beçin buluntusunda temsil edilmemektedir. Dirhemler267 ve mangır’lar268 listelenmiştir. Son örnek bize, 
doğru görünmektedir. İlk örnekde Pere, I. Mustafa’nın 2. hükümdarlık döneminden bir onluğun fotoğrafını 
vermektedir. 

Bu nedenle, elimizde III. Mehmed döneminde Mardin’de dirhem darbının yapıldığını kanıtlayacak güvenilir 
bir belge yoktur. 

Ruha
Antik Edessa’dan, 1003269 tarihini taşıyan mangırlar mevcuttur. 

Tokat (Kat. No. 32184 – 32386)
III. Mehmed yönetiminde akçe darphanesi olarak faaliyetine tekrar başlamıştır. III. Murad döneminde olduğu gibi, 
sultanîler de darp edilmektedir.270 Tokat’ın özel bir durumu vardır. Çünkü, akçe darbına başlarken, tipolojik ve 
stilistik yönlerden özgündür. Ama daha sonar, somut olarak daire tiplerinin devreye girmesiyle, Rumeli ve Anadolu 
örneklerine geniş ölçüde uymakla birlikte, her şeyiyle bu stil grubunun içine çekilmemiş, özgünlüğünü, belli oranda 
korumuştur. 

Rumeli ve Anadolu’da da olduğu gibi, akçe darbının başında hiç kuşkusuz, satır tipleri yer almalıdır. 4 değişik 
varyasyonları vardır. Bunlardan Ib1, 11 sikke üzerinde, IIb2 (α) 9 sikkede, Ib2, (β) 12 akçede ve Id1 tek bir 
örnekde görülmektedir. Arkayüz tip 3a ve 3b burada daha sık görülürken, IIb2 çerçevesinde arkayüz 3 giderek 
daha seyrekleşmekte olduğu için, önyüz tip Ib1’i darbın başına koyma fikri akla yakın gelmektedir. Satır tipleri 
çerçevesinde Rumeli ve Anadolu standart arkayüz tipi 1a’nın kendi yerini alması için, arkayüz 1g, tip 3’ten sonra 
gelmelidir. IIb1’in zaman diliminde arkayüz 1g için 5 adet daha arkayüz 1g için 5 adet arkayüz örneği, IIb2’de ise 
artık sadece bir sikke vardır. Herhalde eski arkayüz damgalarının, tüketilmek için kullanılmış olduğu düşünülebilir. 

267  Pere 1968, s. 136, No. 337, Tab. 20, Res. 337; fotoğrafa dayanarak bu okumanın doğru olup olmadığı konusunda nihai bir karara 
varamıyoruz. Srećković 2002, s. 153, Pere’nin yorumunu kabul etmektedir. 

268  Kabaklarlı 1998, s. 437, Tab. 50, 13 – Mrd. - 01. Burada okumanın anlaşılabilirliği çok başarılı değildir.
269  Kabaklarlı 1998, s. 440 No. 13 – Rh – 01; Srećković 2002, s. 176 ile de krş. 
270  Pere 1968, s. 135, No. 328 vd. Tab. 19, Res. 328 vd.; Srećković 2002, s. 204 ile de krş.
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Önyüz IIa1, 2 akçe ile bize ulaşmakta, IIa2 tipi ise hiç bulunmamaktadır. Malzeme durumunun zayıflığının buna 
sebep olduğu söylenebilir. Önyüz IIi, lejand başlangıcının gösterdiği gibi, IIb1 alanına aittir. Tek belgesinin arkayüz 
1g ile eşleştirilmiş olması da buna işarettir. IIb1 için 50 ve IIb2 için 41 belgenin yanı sıra, nadir görülen önyüz IIj için 
de, 5 akçe bulunmaktadır. Bu, sözü edilen varyasyonun Beçin buluntusundaki en yüksek sayısıdır. 

Önyüz tip Ib2 (β) ye sahip 3 akçe üzerinde, önyüz ek işareti C1 vardır. Satır tiplerinde önyüz ek işareti F1, F7 ve 
F9 görülmekte, sonuncusuna sayıca en sık rastlanmaktadır. Bu arada, kesin belirlenen tek önyüz varyasyonu IIb2 dir. 

Arkayüz ek işaretleri, satır tipleri çerçevesinde düşük bir söyleme sahiptir. Rumeli ve Anadolu’daki daire 
tiplerinin iki esas varyasyonu olan arkayüz ek işaretleri A ve F daire tipleriyle bağlantılı olarak, Tokat’ta en sık 
rastlananlardır. Varyasyon G bir dereceye kadar kullanılır olmasına karşı, arkayüz ek işareti K, Belgrad dışında, 
yalnız Amid, Canca ve Erzurum gibi Doğu darphanelerinde görülmektedir. Bu ek işaretin, önyüz tip IIb2’nin zaman 
diliminde de varolması, Tokat’ın özgünlüğünü bir yere kadar koruduğunu göstermektedir. 

Tab. II.166: Tokat’ta Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri

 Arkayüz- Ek.İş. A Arkayüz- Ek.İş. F Arkayüz- Ek.İş. G Arkayüz- Ek.İş. K Arkayüz- Ek.İş. ?
Ib1/1a 1
Ib2(α)/1g 5 1
Ib2(β)/1g 6 3
IIa1/1a 1 1
IIb1/1a 14 18 1 1 8
IIb1/1g 1 4
IIb2/1a 23 9 1 5
IIb2/1g 1
IIi/1a 1
Toplam 74 42 8 3 53

Kat. No. 32386’dan söz edilmeye değer. Bu sikke, tip 1a’ya sahip iki arkayüzden oluşan hibrit bir damga 
eşleştirmesidir. Stilistik nedenlerle daire tipleri dönemine girmektedir. 

Trabzon Vilayeti 

Canca (Kat. No. 32387 – 33781)
Burası 1.395 akçe ile III. Mehmed’in Beçin definesindeki en güçlü 5. ayrıca, Rumeli ve Anadolu’nun stil 
ve tip birliği içinde olmayan, malzeme yönünden açık ara en zengin darphanesidir. Saltanatı sırasındaki 
darpların ileri derecede karmaşık bir tablo sunduğu III. Murad yönetiminde olduğundan farklı şekilde, III. 
Mehmed’in, Canca’daki sikke üretiminin ana hatlarının rekonstrüksiyonu basittir. Karşımıza iki büyük stil 
grubu çıkmaktadır; birisi, III. Murad’ın bir grubuna, öteki, I. Ahmed’in Beçin’de temsil edilen tek grubuna 
uymaktadır. Birincisinin (stil A) önce, ikincisinin (stil B) sonra olması gerektiği açıkça görülmektedir. Tipoloji 
de bunu teyit etmektedir: Stil A çerçevesinde, sadece satır tipleri belgelenmiş, stil B çerçevesinde ise yalnız daire 
tipleri örneklenmiştir. Her iki stil grubu arasındaki metrolojik farklılıklara da, burada bir daha deyinmeliyiz: 
Stil A, Doğu akçe standardının yaklaşık 0,25 gram olan hafif ağırlığına, stil B, Rumeli ve Anadolu’nun zorunlu 
ağırlığı olan, 0,32 grama sahiptir. Ağırlıkları belirgin ölçüde daha yüksek, takriben 0,38 gram olan A stiline 
sahip birkaç sikke III. Murad’ın ağırlığı düşürmesinden sonra ve III. Mehmed’in hükümdarlık döneminin 
başında Rumeli ve Anadolu’da zorunlu olan ağırlığın bulunduğu yerdedir. Canca’nın III. Murad zamanında da, 
daha hafif bir akçe standardı kullanmış olduğu, elbette belirtilmelidir (II.2.2.5). C stiline sahip 9 sikke, sistem 
rekonstrüksiyonunun büyük hatları için, çok fazla önemli değildir. 
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İki stil grubu akçelerinin yanı sıra, Canca, sultanî271 ve dirhem272 de darp etmektedir. Her ikisi de Beçin 
definesinde bulunmamaktadır. Elimizde olan az sayıda dirhem, çok fazla farklılık gösteren tipolojileri nedeniyle, 
A ve B stillerindeki akçelerin hangisinin zaman dilimine ait olduklarına güvenli şekilde karar vermememize 
olanak tanımamaktadır. 

Stil A
Bu grup, stilistik olarak en geç stil grubu olan III. Murad’ın C grubuna uymaktadır. III. Mehmed’in saltanatının 
başında yer aldığı şüphe götürmez. Stil B’ye orantısı sayısal olarak 853’e 533 adet, % bazında, % 60’a % 
40’dır. Darp edilişinin bir dereceye kadar eşit olduğu kabul edilirse, stil A’nın saltanat döneminin ortalarından 
ileriye uzandığını düşünmek, % oranlarını ciddiye alırsak, stil ve tip değişimini tamamen numizmatik görüşlere 
dayanarak 1600 yılına tarihlemek gereklidir (Bölüm I.5). 

Aynı stile Erzurum’da da rastlanması önemlidir. Bizim görüşümüze göre, tipolojik ve stilistik bütünlük 
bağlamında, Erzurum’un damgalarını Canca’dan aldığına hiç şüphe yoktur (Bölüm I.5). 

Stil A’nın darpları tipolojik bakımdan tekdüzedir; Bu, Canca’nın başka Doğu darphaneleriyle paylaştığı 
karakteristik bir durumdur. Kullanılmış olan tek önyüz tipi Id1’dir.

Önyüz ek işaretleri yoktur. Bu durum, çok sıkışık olan lejand düzeninin buna yer bırakmamasıyla açıklanabilir. 
Görülebildiği kadarıyla, Mehmed adının içine her zaman bir nokta konmuştur. Burada gördüğümüz, büyük bir 
olasılıkla, sabit bir ek işaret olmalıdır.

Esas tip 1a’ya ilişkin çizim varyasyonu olarak arkayüz 1g. ağırlıktadır. Yıl sayısının altında, سنه kelimesini 
taşıyan arkayüz 5’in iki varyasyonu, stil A çerçevesinde, Canca’da belgelenmişlerdir: Tip 5c, 7 akçede, darphane 
adının üst kısmında bir nokta rozet taşıyan tip 5d üç sikkede görülmektedir. Arkayüz tip 5c’ye sahip sikkelerin 
üç tanesi belirgin şekilde 0,30 gramın üzerinde olan ağırlıklar göstermektedir. Sultan III. Murad dönemindeki 
Rumeli ve Anadolu standartları çerçevesinde bulunan küçük bir akçe grubu eğer, III. Mehmed döneminin 
başına ait ise, ki bu ispatlanmamıştır, o takdirde arkayüz 5c, darbın başlangıcında yer alabilir ve bu bağlamda, 
bir çeşit başlangıç özel tipi rolü oynayabilir. Elbette, daha çok sayıda, daha ağır akçe normal arkayüz tipi 
1h’yi taşıdığı için, daha fazla olan ağırlık, kendi arkayüz tipleri tarafından kesinlikle sürekli olarak belirleyici 
olmamıştır. Ağırlık arttırımının başta, tip 5c’nin kullanılmasıyla belirlendiğinin düşünülmüş olabileceği, ama 
yaklaşık % 30 oranındaki ağırlık indiriminden sonra da hiçbir değişikliğe uğramadan, kullanılmaya devam 
edilen tip 1h’nin devreye girdiği itirazında bulunulabilir. Ancak, arkayüz tip 5d’ye örnek 3 akçenin ağırlıkları 
hafif akçe vezni düzeyinde olduğu için, tipolojik yönden yakın olan 5c ve 5d varyasyonları arasında metrolojik 
bakımdan zorlayıcı bir bağ yoktur. Tabii ki, arkayüz tip 5d özel tip olarak tam olarak belirlenemeyen bir 
zamanda, arkayüz 1h kitlesinin içine sokulmuş olabilir. 

Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı çok ilginçtir:

Tab. II.167: Canca / Stil A, Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz-Ek.İş. J Arkayüz-Ek.İş. K Arkayüz-Ek.İş. L Arkayüz-Ek.İş. ?
Id1/1g 243 210 1 384

Id1/5c 6 1

Id1/5d 1 2

Toplam 244 218 1 390

İki varyasyon, Rumeli ve Anadolu’daki arkayüz ek işaretleri A ve I’i anımsatacak kadar baskındır. Ancak 
Canca’da, bu darphanenin tipolojik ve stilistik özelliğine paralel olarak, Erzurum ve Canca dışında çok nadir 
görülen kendine özgü arkayüz ek işaretleri de kullanılmaktadır. Sayısal durumun benzerliği, arkayüz ek 
işaretlerinin, Rumeli ve Anadolu’daki işlevinin aynısını gördüklerine tanıklık etmektedir. 

Yıl sayısı, 1003 yerine, çoklukla 103 olarak yazılmakta, bazen da hiç bulunmamaktadır. 

271  Pere 1968, s. 134, No. 317, Tab. 19, Res. 317.
272  Pere 1968, s. 135, No. 334, Tab. 20, Res. 334.
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Stil B
Stil A’dan daha zayıf temsil edilmekle birlikte, Canca’da en önemli ikinci stil grubudur. Eldeki tek sikke hâlâ 
daha eski grubun tipik tip kombinasyonu Id1/1h’yı taşımakta fakat, stilistik yönden artık B grubuna aitmiş 
gibi görünmektedir. Diğer bütün sikkeler, daire tipleridir. Özellikle, sadece Canca’da örneklenen ve saat 12 
üzerindeki ek işaret ile öne çıkan lokal varyasyonlar, IIe, IIf, IIg ve IIh’ya sahip IIb1 görülmektedir. 

Başka türlüsü beklenemeyeceği gibi, 5 önyüz tipinin örnek sayıları çok farklıdır: IIb1, 478 akçe ile, IId 
oldukça iyi bir sayı olan 34 adedle, IIe dört, ve IIf ile IIg üçer örnekle temsil edilmektedirler. Özel önyüz 
tiplerinin darp sistemine nasıl yerleştirebilecekleri sorusunun cevabını, karar verdirici sonuçlara götürecek 
olan arkayüz tipolojisini incelememize kadar erteliyoruz. 

Tek önyüz ek işareti olarak F1, hem de 5 önyüz tipinin hepsi için karşımıza çıkmaktadır. Tip IIb1’e dikkatlice 
bakarsak, önyüz ek işareti F1’e sahip olan sikkelerin (179 adet) olmayanlarla hemen hemen aynı olduğunu (161 
adet) görüyoruz. Ancak, bu eşitlik görünümü, arkayüz tiplerini de eklediğimizde yok olmaktadır: Arkayüz 1b 
çerçevesinde, önyüz ek işaretine sahip olmayan sikke sayısı çok daha fazladır (39:15 adet). Buna karşı tip 
1d’de, bir misli daha azdır (55:102 adet). 

Şimdi gelelim arkayüzlere: Canca arkayüz tipleri konusunda dikkate değer bir varyasyon zenginliği 
sunmaktadır. Arkayüz tip 1a’nın yanında bununla ilgili 6 varyasyon belgelenmiştir –1b, 1c, 1d, 1f, 1g, ve 1h–. 
Bunlara, سنه kelimesi yıl sayısının altında yer alan ve muhtemelen stil A’dan kalan bir miras olan arkayüz 5a 
ve 5b eklenmektedir. Son anılan iki tip bir ve iki sikke ile belgelenmiş oldukları için, Canca darp sisteminin 
rekonstrüksiyonunda bize uygun bilgiler sunamıyorlar. Stil B çerçevesindeki arkayüz tip 5b’ye sahip iki sikke, 
arkayüz ek işareti N’yi taşıyan tek darplar oldukları için darbın başlangıcında yer almış olabilirler.

Tip 1a ve varyasyonları konusunda durum farklıdır. Bize göre burada, açık bir sıralama düzenini 
gerçekleştirmek mümkündür. Başta, hiç kuşkusuz, arkayüz 1a (28 adet) yer almaktadır. Varyasyonlarının 
hepsi, kendisini genişleten ek işaretlere sahiptir. En basiti, latin “A” harfinin yuvarlatılmış şeklini anımsatan 
ek işareti, 1h’nın üzerinde taşıyan arkayüz 1b’dir. Bu değişik tür, 84 örnekle arkayüz 1a’dan belirgin şekilde 
fazladır. Bir sonraki varyasyon arkayüz 1d olabilir: 211 akçe ile zengin bir temsile sahiptir. Buna karşı, 1c 
yalnız 41 sikke ile örneklenmektedir. Bu sonuncu varyasyonun kullanımı sırasında, III. Mehmed’in ölümüyle 
darp durmuş gibi görünmektedir (II.2.4.5). I. Ahmed’in yönetimi altında, esas ön tipi olan 1a Canca’da hiç 
belgelenmemiştir (II.2.4.5). Buna karşın, III. Mehmed’in 1b arkayüzüne (aynı şekilde arkayüz tip 1b) uygun 
bir varyasyon görülmektedir. Buna “V” yi andıran bir ek işaret taşıyan bir arkayüz eklenmektedir. Srećković’te 
de, daha başka ek işaretler doğrulanmamaktadır. Ama böylece hiç değilse, gereklilik sebebiyle aynı ek işaretin 
modifiye edilmediği, yani III. Mehmed döneminde, tasarıma ilişkin nedenlerle 1c’nin mutlaka 1b’yi izlemesi 
gerekmediği ispatlanmıştır. Arkayüz tipleri 1f ve 1g sadece birer sikke ile belgelenmiştir. Arkayüz tip 1g, 
şüphesiz arkayüz 1c’nin zaman dilimine aittir; 1f olayında, sikkenin 1h üzerinde ek işarete sahip olup olmadığı, 
eğer varsa bu işaretin ne olduğu kesin olarak söylenememektedir. Ama her durumda, arkayüz 1b, 1c ve 1d, 
belge sayılarının yüksekliği nedeniyle, özel tipler olmayıp darp sisteminin düzenli sikkeleridir. 

Arkayüz tiplerinin sıralamasını yaptıktan sonra şimdi özel önyüz tiplerine geri geliyoruz. Zira, bu tiplerin 
tarihlenmesi arkayüz tipleriyle olan bağlantılarıyla mümkündür. Önyüz IIe, yalnız arkayüz 1c çerçevesinde 
belgelenmiştir. Bu şekilde, stil B’nin üçüncü darp grubu içindedir. Aynısı, IIf için de geçerlidir. Arkayüz tipleri 
sıralamamız doğruysa, bu iki önyüz zaman olarak önce yer alan arkayüz 1d’nin arkayüz ek işaretini tekrarlamış 
olacaklardır. Arkayüz tip 1c’nin genellikle nadir oluşu karşısında, önyüz IIe’nin sıklığı göze batmaktadır. Öyle 
sanıyoruz ki, burada saf bir özel tipten değil, yeni bir esas önyüz tipinden söz etmekteyiz. Önyüz IIg olayında 
durumlar değişiktir: Bu tip sadece arkayüz 1d için belgelenmiş bulunmakta ve özel darplardan oluşan küçük 
bir grubu temsil etmektedir. Aynı şey IIg ile çok yakın olan önyüz IIh için de geçerlidir; O da, yalnız arkayüz 
tip 1d ile bağlantılı olarak görülmektedir. 

Şimdi arkayüz ek işaretlerine geliyoruz.



II. Numizmatik264

Tab. II.168: Canca / Stil B Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. F Arkayüz-Ek.İş. G Arkayüz-Ek.İş. J Arkayüz-Ek.İş. K Arkayüz-Ek.İş. ?
Id1/1g 1
IIb1/1a 2 15 4 5
IIb1/1b 64 3 14
IIb1/1c 15 7 2
IIb1/1d 1 82 108 21
IIb/1e 1
IIb/5a 1
IIb/5b 2
IId/1a 1
IId/1c 11 2 1
IIe/1b 1
IIe/1c 1
IIf/1b 1
IIf/1d 1 1
IIg/1d 2
Toplam 8 260 171 2 1 78

Canca, stil A çerçevesinde olduğu gibi stil B’de de, arkayüz ek işaretlerinin kullanımı konusunda kendi 
yoluna gitmektedir. Ek işareti olmayan sikkeler (arkayüz ek işaret A) o kadar seyrektir ki, neredeyse bu 8 
sikkenin, arkayüz ek işareti basmayı unutan sikkezenin bir hatası olduğu düşünülecektir. Aslında birbirleriyle 
akraba olan varyasyonlar, F ve G, özellikle Canca’da birbirlerinden hemen hemen ayırt edilememektedirler. 
Bu iki ek işaretin, bilinçli ve planlanmış farkları olduğuna inanmakta zorlanıyoruz; Sonuçta, ikisinin de aynı 
şeyi ifade ettiklerini ve Canca’nın, stil B çerçevesinde, tek bir sabit arkayüz ek işareti tanıdığını düşünmek 
istiyoruz. Arkayüz ek işareti J, sadece arkayüz 5b’nin iki örneği üzerinde görülmekte ve arkayüz J, A stili 
çerçevesinde sık temsil edildiği için, stilin başına tarihlenmesi lehine görüş bildirmektedir. 

Stil A’daki durumdan farklı olarak, yıl sayısı daha düzgün yazılmış ama, “103” ile ilgili yanlış yazılışlar da 
ortaya çıkmıştır. 

Stil C 
Bu başlık altında, gerek satır gerekse daire tiplerine sahip olan, stilistik yönden A ve B varyasyonlarından 
uzak bulunan az sayıda sikkemiz vardır. Önyüz tipi Id1 (Kat. No. 33773) ve önyüz tipi IIb1 (Kat. No. 33780) 
taşıyan sikkeler üzerindeki sıradışı arkayüz ek işareti I’in çizimi, toplam 9 adet olan bu sikkelerin bazılarını  
birbirlerine bağlamaktadır. Diğerleri ise, stilistik yönden özgündür. 

Canca veya Erzurum (Kat. No. 35330 – 34620)
Canca’nın, stil A dönemi çerçevesinde Erzurum’a da damga temin etmiş olması sebebiyle, bu iki darphanenin 
ürünleri, darphane adlarının tamamen okunamaz olmasından dolayı, birbirinden ayırt edilememektedir. 
Anlaşılabildiği kadarıyla bu adlandırmanın altındaki 98 akçenin hepsi, önyüz Id1 ve arkayüz Ih tipine sahiptir. 

Canice (-) 
Diler’in darphane adını “Caniçe” şeklinde okuduğu273 bir sikke, bizim arkayüz 5b tipimizi taşımaktadır ve 
gerçekte Canca’ya aittir. 

273  Diler 1985, s. 20.
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Diyarbakır Vilayeti 

Amid (Kat. No. 33782 – 34090)
Beçin definesinde, Amid darplı toplam 309 sikke vardır. Bunların 118’i dirhem 191’i akçedir. Amid darplı 
“sultanî”274 ve “mangır”275 ları da, hemen başta analım. Definemizde temsil edilen nominal kademeler pek tabii 
ki, ayrı ayrı ele alınmalıdır. Buna, daha yüksek sikke değeri olan dirhem276 ile başlıyoruz. Bir sikke üzerindeki 
darphane adı Kara Amid’dir ve Hicri 1009277 tarihi bulunmaktadır. 

Dirhemlerin hepsi, beklendiği gibi, bizim görüşümüze göre nominalleri belirleyen ve hükümdar adını tuğra  
formunda gösteren önyüz temel tipi III’ü taşımaktadırlar. Amid’de yalnız, önyüz tip IIIc, dört alt tipi ile birlikte 
görülmektedir. Fakat bu varyasyonlar, IIIc1, 19, IIIc2 7, IIIc3 ve IIIc4 sadece ikişer sikke ile temsil edildikleri 
için zor anlaşılabilmektedir. Tüm dirhemlerin 3’te 2’sinden fazlasında, alt tipi belirlemek mümkün olmamıştır. 

Şimdi de, arkayüzlere döndüğümüzde, önyüzlerle yapılmış kombinasyonları gözden kaçırmamalıyız. 
Karşımıza şu arkayüzler çıkmaktadır: 7a1’den, 7a5’e kadar, 8, 9, 10b ve 10d, Amid’de önyüzlerle olan bağlar 
vasıtasıyla belirgin gruplar kurmak olasıdır: 7a1’den 7a5’e kadar olanlar, sadece önyüz tip IIIc3 veya IIIc4 
ile eşleştirilmiştir. Arkayüz 8, yalnız IIIc1 ve IIIc2, arkayüz tip 9, dört varyasyonun hepsiyle ve arkayüz 10b 
ile 10d, yine yalnızca önyüz tip IIIc1 ve IIIc2, ile eşleştirilmiştir. Tab. II.169’a ancak kesin belirlenebilen 
önyüzleri aldık.

Tab. II.169: Amid’de Dirhemlerin Tip Kombinasyonlarının Dağılımı

Tip Kombinasyonu Sayı
IIIc1/8 1
IIIc1/9 15
IIIc1/10d 3
IIIc2/8 1
IIIc2/10d 6
IIIc3/7a5 1
IIIc3/9 1
IIIc4/7a5 1
IIIc4/7a? 1

Şimdi artık, elimizdeki bulguların yorumuna geçelim: Önyüz IIIc1 ve IIIc2, arkayüzler 8, 10b ve 10d ile 
birlikte bir grup, IIIc3 ve IIIc4, 7a1’den 7a5’e kadarki tiplerle bir grup oluşturmaktadır. Bunların arasında 
bir önyüz grubundan ötekine geçişi işaretleyen arkayüz 9 durmaktadır. Biz burada, IIIc1 ve IIIc2 ile IIIc3 ve 
IIIc4’ün Amid’de eş zamanlı darp edildiklerini ve birbirleri arkasından, yani sırayla kullanıma alınmadıkları 
görüşünden yola çıkıyoruz. Şimdi soru, iki gruptan hangisinin ilk olduğudur. 

Bu konuya sağlam kanıtlar getiremiyoruz. III. Murad döneminde komposizyon yönünden III. Mehmed’in 
arkayüz tip 7a’sına benzeyen arkayüz tip 6c’ye şahilerin üzerinde rastlıyoruz, ama, aralarında III. Mehmed 
tarafından darp edilmiş arkayüzlerle gerçek bir ilişkisi görülmeyen, Murad’a ait bir satır tipini kullanmış olan  
dirhemler yer almaktadır. Bize göre, III. Murad yönetimi altındaki dirhem, şahi darbının durdurulmasından 
sonra kullanıldığı için Murad’ın arkayüz 6c’si ile Mehmed’in arkayüz 7a’sı arasında açıkça sapkın bir tip kitlesi 
vardır. Buna rağmen, önyüz tipleri IIIc3 ve IIIc4 üzerindeki şedde, darp ettiren kişinin adının üzerindeki yılan 
şeklindeki çizgiden daha az kompleks olduğu için, daha erken tipler gibi görünmektedir. Keza, I. Ahmed’in, 
Amid ve Kara Amid adlarına sahip darphanelerin darplarının da dahil edilmesiyle, şu tipolojik gelişme en 
gerçekçi olanı gibi görünmektedir: Darphane adını bir çizgi daire içinde gösteren arkayüz tip 7a ilk sırada 

274  Pere 1968, s. 134, No. 312 vd. Tab. 19, Res. 312 vd.; Ölçer 1984, s. 67, No. 132, Tab. 12, Res. 4; Srećković 2002, s. 51 ile de krş. 
275  Kabaklarlı 1998, s. 435, No. 13 – Amd1 – 13 – Amd – 06, Tab. 50, Res. 13 – Amd – 01 -13 – Amd – 06; Srećković 2002, s. 52 ile 

de krş.
276  Pere 1968, s. 135, No. 331, Tab. 20, Res. 331; Jem Sultan 1977, s. 142, No. 1308 – 1315 l, Tab. 101, Res. 1308 – 1315. Bütün 

sikkeler Beçin’de de mevcut tiplerdir.
277  Pere 1968, s. 135, No. 332, Tab. 20, Res. 332; Srećković 2002, s. 129 ile de krş.
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yer almaktadır. Buradan, yer adının bir sekizgen ile çevrelendiği arkayüz 9 gelişmektedir. Daha sonra, Amid 
ve ضرب kelimelerinin bir kare içinde yer aldığı arkayüz tip 8 vardır. En sonda, I. Ahmed döneminde de, ya 
darphane adının veya ضرب kelimesinin daha büyük gümüş birimler üzerinde bir kartuş içinde yer aldığı 10b 
ve 10d bulunmaktadır. 

Gelelim akçelere: Karşımıza hem satır hem de daire tipleri çıkmaktadır. Burada, ilk anılanlar, Rumeli ve 
Anadolu ile paralellik konusunda daha geridedir; Alt tipleri dikkate almadan, Beçin buluntusunda temel tip I’i 
taşıyan 39 akçe vardır. Temel tip II, 144 aded ile karşılarında yer almaktadır. Orantı 1:4’tür. Kabul edilmelidir 
ki, Rumeli ve Anadolu’da dengesizlik satır tipleri aleyhine daha güçlüdür. Fakat çok benzer bir genel eğilim 
de, gözlemlenebilir. Satır tiplerinde Ia2, Ib4 ve Ik varyasyonları, yalnız Amid’de belgelenmiştir: Önyüz tip 
Ih2 (a), 19 belgeyle en sık görülendir. Rumeli ve Anadolu’da da, tek tük ortaya çıkmaktadır. Satır tiplerinde, 
Amid tipolojisinin kendine özgü karakteri daha belirgindir: Önyüz tip IIb1’e sahip oldukça belirgin bir akçe 
dışında sadece IIk1, IIk2 ve IIm belgelenmiştir. Hepsi de yerel tasarım varyasyonlarıdır. Yalnız bir akçe ile 
belgelenen varyasyon IIm, kolayca özel tip olarak adlandırabilecekken, önyüz IIk1 ve IIk2 için kronolojik 
sıralama kesinlikle ilginçtir. Ek işaret uygulaması yönünden – şedde veya yılan formundaki çizgi – önyüz 
IIk1, dirhem önyüzleri olan IIIc3 ve IIIc4’e uyarken, IIk2, IIIc1 ve IIIc2’ye benzemektedir. Dirhemler 
olayında buluntumuzda başka akış örnekleri olduğunu düşünsek de, malzeme dağılımı tamamen farklıdır. 
Dirhemlerde önyüz IIIc1 ve IIIc2’ler 75 sikke ile belgelenirken, 11 sikkeye sahip tip IIIc3 ve IIIc4 açık ara 
geride kalmaktadır. Buna karşı akçelerde, IIk1 30 adet, IIk2 41 adet (68 adet tanımlanamayan sikkenin içinde) 
bulunmaktadır. IIk1’in erken, IIk2’nin geç varyasyonlar olduklarını kabul etmiş ve her ikisinin de dirhem 
tipleriyle tam bir paralellik için darp edildiklerini düşünmüş olsaydık, önyüz IIk2 için çok daha yüksek bir 
belge sayısı bekleyebilirdik. Arkayüzler, Amid özel tipi 4g kullanıldığı için, bize, ne yazık ki, pek de yardımcı 
olmuyorlar. Arkayüz 10c kesinlikle sadece önyüz tip IIk1 ile bağlantılı olarak belgelenmiş olmalıdır. Ancak, 
bir yandan malzeme tabanı oldukça güvenilmezken, ki bu arkayüz yalnız 4 akçe üzerinde vardır, öte yandan da, 
elbette özel tip olarak adlandırılması gereken bu tasarım varyasyonunun kronolojik düzenlemesi açık değildir. 
Darphane adının içine yazıldığı bir kartuşun kullanılması, dirhemlere hiçbir şekilde uymamaktadır. Zira orada, 
bu tasarım elemanına sadece önyüz tip IIk2 çerçevesinde karşılık bulan önyüz IIIc1 ve IIIc2 de rastlanmaktadır. 
Demek ki, basit ve şık bir çözüm sunamıyoruz; Dirhem darbının Mehmed’in saltanatının hemen başında, Hicri 
1003 yılında başladığı güvenli olarak kabul edilemeyeceği için, akçe ve dirhemlerin, pekalâ paralel şekilde 
yürüdükleri ancak, önyüz IIIc3 ve IIIc4’ün, önyüz IIk2 tipini taşıyan akçelerin çoktan darp edilmeye başlanmış 
oldukları bir dönemde devreye girmiş olabilecekleri yorumu da yapılabilir. Sıralamada, IIk1’in IIk2’den 
önceye alınması fikri, bu görüş kapsamında, çok da zorlanmadan sürdürülebilir. Önyüzünde, biraz belirsiz bir 
tuğra tipini taşıyan ve arkayüzü, arkayüz 11 için varolan tek belgeyi taşıyan (Kat. No. 34082)278 bir sikkeden 
daha söz edilmelidir. Burada, çok özgün olan tasarımı sebebiyle, tam pozisyonu sistem içinde belirlenemeyen 
özel bir darbın söz konusu olduğu kesindir. 

Arkayüzlere kısaca değindik; arkayüz 4g, 161 sikke ile önde gelmektedir. Diğer bütün arkayüzler, herhalde, 
özel tip olarak adlandırılmalıdır: 10c ve 11’i daha önce ele almıştır, 4h yalnız tek sikke ile temsil edildiği için, 
aynı hitap, bu tip için de uygun görülmektedir. Srećković, bizim 10c tipimizi henüz tanımıyordu. 

Önyüz ek işaretleri yoktur. Başka bir deyimle, önyüzlerdeki tasarım varyasyonları, zaten tip sayımı içine 
akmıştır. 

Arkayüz ek işaretleri yalnızca, önyüz tip Ih2 (α) çerçevesinde karşımıza çıktıkları için, onları aşağıdaki 
Tab. II.170’e dahil etmekten vazgeçtik. 

278  Srećković 2007, s. 26, No. 6, Tab. 1, Res. 5’ te başka bir sikke daha vardır.
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Tab. II.170: Amid’de Akçelerin Tip Kombinasyonlarının Dağılımı

Tip Kombinasyonu Sayı
Ia2/4g 4
Ib4/4g 1
Ih2(α)/4g 18
Ik/4g 8
Ik/4h 1
IIb1/4g 1
IIi/4g 2
IIb1/4g 1
IIi/4g 2
IIk1/4g 26
IIk1/10c 2
IIk2/4g 39
IIm/4g 1
III?/11 1

İki düzgün arkayüz damgasını birbirine bağlayan 2 akçeden daha söz etmeliyiz: Kat. No. 34090’da, her 
iki yüzde, en sık görülen arkayüz tipi 4g yer almakta, Kat. No. 34089’da aynı tip olması gerekmekle birlikte, 
kuşku bırakmayacak bir belirleme mümkün değildir. 

Srećković’te fotoğrafı bulunan, Kara Amid darphane adına sahip bir sikke, 0,335 gram ile bir akçe 
ağırlığına sahip olmakla birlikte, bir tuğra önyüzü taşımaktadır; herhalde, akçe pulu üzerine dirhem damgası 
ile gerçekleşmiş bir darp söz konusudur.279

Nusaybin (-) 
Genelde sadece mangır ile belgelenen bu darphane280 varlığını, Sidrekapsi darplı bir akçenin yozlaştırılmış 
darbının Ölçer281 tarafından yanlış okunmasına borçludur. Srećković’te bu duruma işaret etmiştir.282

Erzurum Vilayeti

Erzurum (Kat. No. 34091 – 34314)
Erzurum, Sivas ile birlikte, gerek darp kalitesi gerekse damga kesimi bakımından, III. Mehmed’in akçe darbının 
en fazla sıkıntı yaratan darphaneleri arasındadır. Beçin buluntusunda bu darphaneden gelmiş olan 224 akçe 
saptanmıştır; Ancak dirhem bulunamamıştır.283 Üç değişik stilin bir kere daha yan yana geldiğini görüyoruz: 
Bir yanda, yalnız satır tiplerinde görülen yerel A tipi, öte yanda, tamamen Canca’daki stil A ile örtüşen stil B 
ve bir de Canca’nın B stiline uyan ve tek akçede bulunan stil C görülmektedir. Erzurum’un stil B’den itibaren 
damgalarını Canca’dan temin ettiği açıktır.

Stil A
157 belgeyle sayısal açıdan en güçlü olan stil grubu olmasının yanı sıra, tipolojik yönden de, en zengin 
varyasyona sahiptir. Üç değişik önyüz tipine rastlıyoruz. Bunlar, güvenli şekilde tanımlanmış olan Ib1 (78 
adet), Ib2 (α) (13 adet) ve Ib2 (β) (1 adet)’ dir. Keza üç değişik arkayüz de görülmektedir: 1a (15 adet), 1g (11 
adet) ve 118 belgeyle açıkca esas tip olan 3a. 

Önyüz ek işaretleri yoktur. Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

279  Srećković 2002, s. 129, ile Tab. 4, Res. 22.
280  Srećković 2002, s. 169.
281  Ölçer 1987/1. 
282  Srećković 2002, s. 169, dipnot 2. Srećković bu sikkeyi belgelenmiş nominaller listesine almış olsa bile.
283  Artuk – Artuk 1974, No. 1650 (Res. Yok); Srećković 2002, s. 104 ile krş.



II. Numizmatik268

Tab. II.171: Erzurum / Stil A, Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. K Arkayüz-Ek.İş. ?
Ib1/1a 1 7
Ib1/3a 10 3 14 29
Ib2(α)/1a 1
Ib2(α)/3a 4 1 4 3
Ib2(β)/3a 1
Toplam 20 7 26 79

Arkayüzlerden oluşan iki hibrit eşleştirme bulunmaktadır: Kat. No. 34313  her iki yüzde de, arkayüz tip 
1g’yi, Kat. No. 34314, 3a’yı göstermektedir. Ayrıca, birkaç yazım hatası da gözlemlenmiştir: Kat. No. 34119’da 
baba adı مراد, da ا eksiktir, Kat. No. 34177 ve 34174’de ise bu harf çift yazılmıştır. Malzeme verisi elbette daha 
kötü olan öteki iki stil grubunda, bu tür yazım yanlışlarına rastlanmaması, pekalâ, stil A için karakteristik 
olabilir. 

Stil B
Daha önce söylendiği gibi, bu grup gerek stil gerekse tipoloji bakımından Canca’daki erken stil grubu A’ya 
uymaktadır. Hemen hemen tek önyüz tipi Id1 ve hemen hemen tek arkayüz tipi 1g’ dir. Bir sikke, önyüz IIb1’i 
kullanmakta, tek bir akçe (Kat. No. 34303) arkayüz 3a’yı taşımaktadır; öyle görülüyor ki, burada, A stili 
grubuna ait eski bir arkayüz kullanılıp bitirilmiştir. 

Önyüz ek işaretine rastlanmamakta, arkayüz ek işaretleri aşağıdaki gibi şekillenmektedir (Tab. II.172):

Tab. II.172: Erzurum / Stil B Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. J Arkayüz-Ek.İş. K Arkayüz-Ek.İş. ?
Id1/1g 1 15 6 33
Id1/3a 1
IIb1/1a 1
Toplam 1 15 6 35

Burada da, J ve K varyasyonlarının, açık şekilde en çok görüldüğü Canca’dan farklı bir durum yoktur. 
Malzeme verisi Canca’da çok daha iyidir. Erzurum’un stil B için 65 belgesine karşı Canca’nın 856 temsilcisi 
vardır. 

Stil C
Sadece, IIb1/1a tip kombinasyonuna sahip ve Erzurum çıkışlı olduğu sorgulanamıyacak bir akçe üzerinde 
bulunmaktadır. Srećković’in bu tür örnekleri tanımaması, bu grubun az rastlanır oluşunun kanıtıdır. Erzurum, 
I. Ahmed döneminde artık darp yapmadığı için, darphanenin tipolojik ve stilistik değişimden hemen sonra, 
üretimini durdurmuş olduğu bellidir. Stil C’nin, üç grubun en geçe tarihlenen varyasyonu olduğu konusunda, 
herhalde daha başka kanıt gerekmemektedir. 

Sivas Vilayeti

Sivas (Kat. No. 34315 – 34376)
Başlarken, sultanîleri hatırlayalım.284 Akçelere gelince: Darbın kalitesi Sivas’ta ortalamanın çok altındadır. 
Ayrıca damga kesimi de çok kabadır. Tanımlama, pek tabii ki, bundan olumsuz etkilenmektedir; yine de, 
toplam 62 akçenin 24’ünün önyüz tip Ib1 ve Ib2 (α) taşıdıkları anlaşılmaktadır. Başka önyüz varyasyonlarının 
güvenli şekilde saptanmaları mümkün değildir.

Önyüz ek işaretleri yoktur.

284  Pere 1968, s. 135, No. 326, Tab. 19, Res. 326, = Tekin 2005, s. 376; Ölçer 1984, s. 44, No. 88, Tab. 8, Res. 14.
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4 değişik arkayüz tipi vardır: Arkayüz tip 1g, 34 belgeyle en sık rastlanandır. Onu, 1h, 9 örnek ile izlemektedir. 
Geri kalan varyasyonlar (3a ve 4a) yalnız birer sikke üzerinde bulunmaktadır. Bu iki önyüz tipinin zamana 
yönelik sıralamaları için bu durum pek tabii ki, açık dayanak noktası vermemektedir. Bu nedenle, bu sorunun 
cevaplanmaması daha doğru olacaktır.

Hiçbir arkayüz ve darphane ek işareti güvenli şekilde saptanamamaktadır. 
 

Tab. II.173: Sivas’ta Tip Kombinasyonlarının Dağılımı

Tip Kombinasyonu Sayı
Ib1/1g 10
Ib1/1h 6
Ib1/4a 1
Ib2(α)/1g 7
Ib2(α)/1h 1

Van Vilayeti

Van (Kat. No. 34377 – 34445)
III. Mehmed döneminde, daha çok dirhem olarak adlandırılabilecek285 büyükçe gümüş sikkeler ve akçeler darp 
etmiştir. Yalnız sonuncular 69 belgeyle Beçin buluntusunda temsil edilmektedirler.

Sonuçta, birbirinden farklı 5 önyüz tipini saptamak mümkündür: Ib2 (β) 13 akçe, Ib3 12, Ic1 3, Ih1 (β)  
1 ve IIh 36 sikke üzerinde bulunmaktadır. Satır tiplerinin daha ayrıntılı bir tarifini yapmak, bize güvenli 
gelmemektedir. Çevresinde dönen kenar lejandı içte olacağına dışda yer alan yerel daire tipi IIh’nın kronolojik 
olarak temel tip I’den sonra gelmesi, bizce kesindir. Van’dan gelen bütün darpların üzerindeki stil, mutlaka 
özgündür. 

Önyüz tip I3 çerçevesinde, 3 lokal önyüz ek işareti, E1, E2 ve E3, yedi, iki ve bir akçe ile karşımıza 
çıkmaktadır. Ek işareti olmayan yalnız iki akçe vardır. Daha başka ek işareti görünmemektedir.

Kullanılan tek arkayüz tipi, sadece Van’da rastlanan ve ek işarete yer bırakmayan varyasyon 13’tür. 
İki akçe üzerindeki yıl sayısı 1005 gibi görünmektedir (Kat. No. 34407, 34386). Ancak yıl sayısının 

yazımında Van’da hatalara oldukça sık rastlandığı için, bu gözlemler üzerine daha geniş kapsamlı kronolojik 
sonuçlar oturtmak istemiyoruz. Kat. No. 34445 arkayüz 13’ü iki kere eşleştirmektedir. 

Erivan Vilayeti 

Nahçıvan (Kat. No. 34446 – 34471)
III. Murad tarafından Safevilere karşı girişilen savaş döneminde kurulan bu darphane, Osmanlı İmparatorluğunun 
Doğu’daki en uzak köşesindeki konumundan da başka türlüsü beklenemiyeceği gibi, tipolojik ve stilistik 
yönlerden özgündür. III. Murad yönetimi altında olduğundan farklı şekilde, Beçin buluntusunda, III. Mehmed 
dönemine ait, hepsi de arkayüz tip 6 ile eşleştirilmiş önyüz Ia3’ü taşıyan akçelerle belgelenmiştir. Kesin bir 
tanımlamaya izin veren bütün sikkeler, önyüz ek işareti D1’i göstermektedir. Bunlara sultanîler286 ve dirhemler287 
eklenmelidir. 

 
Revan 
III. Mehmed için de, somut olarak herhalde dirhem diyeceğimiz Revan darplı büyük gümüş sikkeler 
belgelenmiştir.288 Bunlar, pek tabii ki, Beçin buluntusunda yer almamaktadırlar.

285  Bizim bildiğimiz iki parçanın ağırlıkları 1,46 gram ve 1,47 gramdır; Pere 1968, s. 136, No. 339, Tab. 20, Res. 339; bunlara “şahi??” 
diyen Srećković 2002, s. 218 ile krş.

286  Pere 1968, s. 135, No. 324, Tab. 19, Res. 324; Srećković 2002, s. 165.
287  Pere 1968, s. 136, No. 338, Tab. 20, Res. 338; Ölçer 1972, s. 28, No. 65, Tab. 3, Res. 65; Srećković 2002, s. 165 ile de krş.
288  Ölçer 1972, s. 26, No. 63, Tab. 3, Res. 63; Srećković 2002, s. 174 bu sikkeleri şahi olarak adlandırmaktadır, bize dirhem olarak 

adlandırmak daha gerçekçi gelmektedir.
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Şemaî / Şirvan Vilayeti 

Şemahî (Kat. No. 34472)
Bu darphaneden gelen, III. Mehmed dönemine ait çok nadir dirhemler belgelenmiştir.289 Bunlara katılan Kat. 
No. 34472 bir sürprizdir; bu akçe, ne ön ve ne de arkayüzün kesin olarak tanınmasına izin vermemesine rağmen, 
darphane adı olarak Şemahî’yi taşımaktadır. Doğu’nun bu derece uzak bir yerinde akçe darbının, burada 
listelenmiş olan bir çok olaydaki gibi gerçek dışı olduğu itirazı dile getirilebilir. Ancak, stil ve arkayüz tipi 
de, kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla, kendine özgüdür. Arkayüzdeki lejand kalıntıları, bize göre, Şemahî’ye 
aidiyeti pekalâ olası kılmaktadır.

 
Şirvan
III. Mehmed’in bu darphane adına sahip dirhemleri de belgelenmiştir.290

Çıldır Vilayeti

Ardanuç (Kat. No. 34473 – 34475)
Bu darphaneden gelen akçeler, son derece nadirdir.291 Biz sadece 4 sikkeden haberdarız. Bunlar, Erüreten’in 
yayınladığı bir sikke ve defineden çıkan üç parçadır. Önyüz Id2 ve IIa1 tipleriyle, arkayüz 1a, 6c ve 14’ 
de görülmektedir. Genel olarak bu tablo çok belirsiz olmakla birlikte, bu aidiyetlerden birisi belki de kabul 
görebilir. 

Gence (Kat. No. 34476 – 34485)
Bu darphaneden altınlar292 dirhemler293 ve akçeler294 çıkmıştır. Beçin buluntusunda Gence, üç ayrı önyüz tipi 
kullanılmış olan 10 akçe ile belgelenmiştir. Kat. No. 34476 önyüz Ia3, Kat. No. 34478, Ib2 (β) taşımaktadır. 
Ancak en sık görülen, üç sikke ile önyüz Ih5’tir.295 Bu varyasyonları güvenilir şekilde tarihlemek, malzeme 
tabanının zayıflığından dolayı mümkün değildir. Arkayüz tip, 1g veya 6h’dır. Gence’nin bir özelliği, cülûs 
tarihinin, rakamla değil, yazıyla belirtilmesidir. 

Tebriz Vilayeti 

Tebriz
III. Mehmed’in, yazıyla belirtilen 1005 tarihli ender sultanîleri bilinmektedir.296

Dulkadir Vilayeti

Besni (-)
Dulkadir Vilayetindeki bu kente, Ölçer, III. Mehmed’in bir akçesini atfetmiştir.297 Srećković, bu aidiyeti 
kabul etmiştir.298 Beçin buluntusunda, darphane adı bu akçe üzerindekine benzeyen, III. Mehmed’e ait bir  

289  Ölçer 1972, s. 26 vd. No. 61 dev. Tab. 3, Res. 61, dev; Ölçer 1977/1; Ölçer 1984, s. 54, No. 108, Tab. 9, Res. 8; Srećković 2002, s. 
194 ile de krş.

290  Ölçer 1972, s. 27, No. 63, Tab. 3, Res. 63.
291  Erüreten 1985/2, s. 24 No. 7. Srećković 2002, Erüreten’i işaret ederek III. Mehmed’in Ardanuç darplı akçelerini listelemektedir. 

Ancak, Srećković 2007’de bunlar artık yoktur. 
292  Ölçer 1987/3, s. 4. No. 1.
293  Ölçer 1972, s. 28, No. 64, Tab. 3, Res. 64, fotoğraf kalitesinin düşüklüğü söylemleri denetlemeyi çok zorlaştırmaktadır. Coşkun 

1986, biraz daha açıktır ; Ölçer 1987/3, s. 5, No. 2a, 2b.
294  Srećković 2007, s. 48, No. 3, Tab. 11, Res. 2’deki, bir akçe, gerçekte III. Mehmed’e değil, III. Murad’a atfedilmelidir. 
295  Srećković 2007, s. 48, No. 3, Tab. 11, Res. 2’deki parçada bulunan önyüz kesin olarak belirlenememektedir. Ama, önyüz Ih5’in bir 

belgesi söz konusu olabilir. 
296  Srećković 2002, s. 198.
297  Ölçer 1987/2, s. 20, resim ile birlikte.
298  Srećković 2002, s. 70; Srećković 2007, s. 34.
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akçe (Kat. No. 25931) bulunmuştur. Mutlaka aynı önyüz tipinin (IIb1) ve çok da sık görülmeyen bir arkayüz 
ek işaretinin (B) kullanılmış olmasına rağmen, bu sikke Ölçer’in belgesiyle damga eşliğine sahip değildir. 
Darphane adının yazılışının çok büyük sorunları olması yüzünden, Besni’de gerçekten bir akçe darbının bu 
yolla belgelenmiş olması, bize tamamen gerçek dışı gelmektedir. Zambaur’a göre, Besni بهسنى veya بهسنا
şeklinde yazılmalıydı.299 Ancak, sikkenin üzerinde şu yazım bulunmaktadır: Biz harflere sadık kalan bir 
yazımın tekrarının taşıdığı güçlükler nedeniyle, olayı bir çizim ile anlatmayı daha doğru bulduk. Görüldüğü 
gibi, , olması gereken zorunlu form بهسنا بهسنى/   dan gerçekten çok uzaktır.300 Hicri 8. yy.’ın Karaman 
sikkeleri üzerindeki karşı damgalarla grafik açısından örtüşmesi, vokalleştirme işaretleri bir tarafa bırakılırsa, 
Arapça yazımdaki geniş çaplı değişiklikleri dikkate almak zorunluluğundan ötürü, Diler’in okuması lehinde 
değil, aleyhinde bir kanıttır. Biz, burada, Tire’de darp edilmiş bir sikkenin söz konusu olduğuna inanıyoruz. 
Darphane adı, o takdirde, ters yönden başlayarak yazılarak ت nın yatay çizgisinin içine bir halka yerleştirilmiş 
olmalıdır. Darphane ek işaretlerinin sayısının çok büyük olmasına rağmen, bu, Tire’de belgelenmiş bir ek 
işaret değildir. Sikkenin stili biraz kabaca olmakla birlikte, tamamen regülerdir. Açıklamamızın biraz zorlama 
gibi görüneceğini kabul etmek durumundayız. Ancak: tartışma konusu olan yazımdan, Besni adını çıkarmak, 
daha da büyük problemler içermektedir. Bunun dışında, Doğu’nun bu kadar uzağında olan bir darphanenin 
tipolojik ve stilistik anlamda özgün olabilmesi ve ayrıca da, hafif Doğu akçe vezni üzerinde durması gerektiği 
görüşünden yola çıkılabilir. Ama Kat. No. 25931’in ağırlığı 0,30 gramdır. Bu da, daha çok Rumeli ve Anadolu 
standardını işaret etmektedir. Son bir kanıt da şudur: Dulkadir Vilayetinin III. Mehmed döneminde darphanesi 
yoktur. Genel olarak bakıldığında, Osmanlı döneminde, buradaki varlığı kesin olan tek darphanede, yani 
Antep’de, gümüş sikke değil, sadece mangırlar darp edilmiştir301. Bu bakımdan da, bir akçe darbı Besni’ye 
uymamaktadır. Bize öyle geliyor ki, yeni bir darphane oluşturmak yerine, bizim açıklamamız daha geçerli ve 
genelde daha az zorlayıcıdır. Böylece de, Besni, Osmanlı darphaneleri listesinden silinmiş olmaktadır. 

Halep Vilayeti 
 
Halep (Kat. No. 34486 – 35215)
Suriye’deki bu darphane Beçin buluntusunda, 17 dirhem ve 713 akçe ile o kadar kuvvetle temsil edilmiştir 
ki, bir sistem rekonstrüksiyonu, hiç değilse küçük gümüş sikkeler için, gerçekleştirilebilir duruma gelmiştir. 
Halep darphanesinin çalışmalarını algılamamız konusundaki değeri dışında, tipolojik analiz, Anadolu ve 
Rumeli’deki tip sıralaması için de önemli bilgiler sunmaktadır. 

III. Mehmed dönemindeki Halep darphanesinin ayrıntılı şekilde incelenmesi çerçevesinde, ilk önce burada 
darp edilmiş olan sultanîleri işaret etmek gerekir.302 Yalnız 1003303 tarihini taşıyan mangırlara rastlanmaktadır. 

Suriye bölgesinde âdet olduğu üzere dirhem darbı önemlidir. Belirtmiş olduğumuz gibi, Beçin buluntusunda 
17 örnek vardır; Önyüzlerinde, sultanın adı daima tuğra formu içinde (önyüz tip IIIb) yer alırken, temel tipolojik 
yön birbirinden farklı iki arkayüz tipi, 7c ile 10 (10a ve 10b alt tipleriyle birlikte) görülmektedir. Mehmed’in 
arkayüz 7c’si ile uyuşan, yani bir çizgi dairenin içinde yer alan darphane adının, III. Murad döneminde de 
ortaya çıkması304 nedeniyle, bu iki arkayüzün sıralamasını yapmak kolaydır. Buna mukabil, 10a ve 10b, I. 
Ahmed’in arkayüz 5’i ile tamamen örtüşmektedir. Buna göre, 7c’nin daha önce, 10a/10b’nin ise daha sonra 
darp edildiklerine şüphe yoktur. 

Beklendiği gibi, akçe sayısı dirhemden daha yoğundur. İki esas tip taşımaktadırlar: Birincisi, satır tipleri 
Ia1 (α), Ia1 (β) ve IIb2 (β), ikincisi daire tipleri IIb1 ve IIc’dir. Bu iki esas tipin kronolojik sıralaması bize 
göre, tam bir güvenle öne alınabilir. III. Mehmed yönetiminde, Anadolu ve Rumeli’de, daire tiplerinin satır 
tiplerinden önce darp edildiklerine, mükerrer darbın tanıklığı ile, şüpheye yer kalmayacak şekilde doğrulanan 
genel gözlem, ağırlık koymaktadır. Eğer Halep’te satır tiplerinin sayısı, daire tiplerinkinden belirgin ölçüde 
fazla ise –orantı 2,5:1’den fazladır– bu durum iki temel tipin kronolojik oranlarının tersine döndüğünü değil, 

299  Srećković 2002, s. 70; Srećković 2007, s. 34.
300  Ölçer 1987/2, s. 20.
301  Srećković 2002, s. 54.
302  Pere 1968, s. 134, No. 320, Tab. 19, Res. 320; Srećković 2002, s. 114 ile de krş.
303  Pere 1968, s. 134, No. 320, Tab. 19, Res. 320; Srećković 2002, s. 114 ile de krş.
304  Jem Sultan 1997, s. 132, No. 1224 – 1227, Tab. 95, Res. 1224 – 1227.
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sadece değişimin, Rumeli ve Anadolu’dakinden daha geç gerçekleştiğini anlatmaktadır. Bu da, Ia1 (α), Ia1 (β) 
ve Ib2 (β) nin kısa süreli deney tipleri olmadıklarını, aksine, düzgün darp planının eş değere sahip sikkelerı 
oldukları anlamına gelmektedir. Beçin buluntusundaki sayısal orantıya dayanarak tip IIb1 ile IIc’nin Halep’te 
ne zaman kullanılmaya başlandıklarını yaklaşık olarak söylemek istersek, o zaman, III. Mehmed’in saltanat 
yıllarının son üçde birlik bölüme ulaşmaktayız. Bir yandan, III. Murad, öte yandan I. Ahmed ile stil kıyaslaması 
üzerinden, önce satır sonra daire tipleri olarak kronolojik sıralamanın yapıldığı Canca, yakın bir paralellik 
göstermektedir. 

Şimdi artık iki esas tip aracılığı ile Halep’teki akçe darbı birbirinden belirgin şekilde ayrılmış olan iki 
zaman bloku ayrıştırılabildiğine göre, bunları ayrı ayrı ele almak da anlamlı görünmektedir. 

Satır tipleri arasında Ia1 (α) ve Ia1 (β) 181 ve 197 belgeyle, hemen hemen eş ağırlıkta temsil edilmektedirler. 
Önyüz tip Ib2 (β) yalnız 18 akçe ile, açıkça daha enderdir. 

Önyüz tiplerini düzene koymak için, arkayüzleri de incelemek gereklidir. Arkayüz tip 3c’ye ait tek belge 
ve 4i’yi taşıyan 2 akçenin dışında arkayüzler, 4a ve 4b güçlü temsile sahiptir. Arkayüz 4a, önyüz Ia1 (β) 
çerçevesinde, 4b ile aşağı yukarı aynı ağırlıkta belgelenirken, önyüz tip Ia1 (α) çerçevesinde, çok daha ender 
görülmekte, daire tiplerinin zaman diliminde ise hiç görülmemektedir. Arkayüz 4a’nın ve onunla bağlantılı 
olan önyüz Ia1 (β) nin darbın hemen başında yer aldığı, onu yakın akrabası olan Ia1 (α)’nın izlediği akla 
gelmektedir. Önyüz Ib2 (β) bu durumda, daire tiplerine geçişin gerçekleştiği tipolojik değişimin başlangıcında 
bulunmaktadır.

Tab. II.174: Halep / Dönem 1 Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. J  Arkayüz-Ek.İş. ?

Ia1(α)/4a 6 2 3
Ia1(α)/4b 69 1 28 2 14 34
Ia1(β)/4a 51 9 6 28
Ia1(β)/4b 33 10 2 13 12
Ib2(β)/4b 7 2 4 4
Ib2(β)/4i 1 1
Toplam 211 3 53 4 39 140

Arkayüz ek işaretlerinde, Halep’in kendine özel durumu açıkca görülmektedir. Bu kanıtları, izleyen grubu 
inceledikten sonra ele alacağız. 

Daire tipleri, satır tiplerinden çok daha az tipolojik varyasyon göstermektedir. Bu da, bütünüyle daha kısa 
olan darp süresine bir başka kanıt olarak değerlendirilebilir. Arkayüzde, tip 4b bulunmaktadır; Önyüzde tip 
IIb1’nin yanında ender olarak IIc belgelenmektedir. Burada, خان nın ن sı سلطان nın ل sı içine yazılmıştır. Önyüz 
IIb1’in 192 örneği karşısında, önyüz IIc, 5 örnekle yer aldığı için tip IIc’nin darbı, muhtemelen III. Mehmed’in 
ölümünden sonra, durdurulan öngörülmüş bir varyasyonu temsil ettiği görüşü hiç de gerçekçi değildir. Bu 
tipin, yer sıkıntısı nedeniyle oluşmuş olması daha akla yakındır.

Önyüz ek işaretleri hiçbirinde yoktur. Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı şöyledir.

Tab. II.175: Halep / Dönem 2 Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. J Arkayüz-Ek.İş.O Arkayüz-Ek.İş. ?

IIb1/4b 39 5 25 2 53 1 34

IIc/4b 3 1

Toplam 63 7 30 3 70 1 53

Arkayüz ek işaretlerinin yorumlanmasında, ilk önce, ek işareti olmayan sikkelerin dışında, herzaman 
Anadolu ve Rumeli’den gelen varyasyonların kullanıldığına işaret etmek gerekir. Buna rağmen, en sık olan 
arkayüz ek işaretlerinin – J, A, ve D – birbirlerine orantıları hemen hemen Anadolu ve Rumeli darphanelerinin 
çoğundaki gibidir. Bu, Halep’te de aynı amacı gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Buna karşı, arkayüz ek 
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işareti J, Canca’da da, düzgün darbın bir parçası durumundayken, arkayüz ek işareti D, sadece Halep’te 
öngörülmüş olmalıdır. Başka darphanelerden gelen belgeler –genellikle tek aded– düzgün değillermiş gibi 
görünmektedir. Çok zayıf temsile sahip B ve O varyasyonları, formları nedeniyle herhalde arkayüz ek işareti 
J’nin düzgün darp edilmemiş uygulamalarıdır. 

Darphane adlarının yazılımında varyasyonlar yoktur; Anlaşılabildiği kadarıyla, önyüz Ia1 (α) ve Ia1 (β) 
çerçevesinde görmüş olduğumuz gibi, her zaman حلب nın ح sı yukarısındaki bir çizgi ile vokalleştirilmiştir. 

Yıl sayısının biri, çok yayılmış olan iki yarım daire ile belirtilmiştir. 
Genel olarak, Halep’teki ikinci darp dönemi oldukça büyük bir tipolojik birlik ile karakterize edilmiştir. 

Münferid üretimler, yalnız farklı arkayüz ek işaretleriyle bile birbirlerinden ayrılabilmektedir. 

Şam Vilayeti 
 
Dımaşk (Kat. No. 35216 – 35234)
Beçin definesinde, Dımaşk’tan sadece akçe mevcuttur. Bunların sayısı da pek fazla değildir: Yalnız 19 örnek 
güvenilir şekilde bu darphaneye atfedilebilmiştir. 5 önyüz tipi kullanılmaktadır: Bunlar; satır tipleri Ib1, Ib2 
(α), Ib2 (β) ve en sık olan Ib3 ile hükümdarın adını tuğra formunda gösteren IIIa2’dir. Dımaşk, buna uyan 
temel III tipinin,  akçeler üzerinde ifade edilmesi gereken sayılarda belgelendiği yegane darphanedir. Arkayüz 
tipi olarak, sadece tip 4’e rastlandığı için, bu darp ancak önyüz tiplerine dayanılarak düzenlenebilmektedir. 
Dımaşk’ta, hangi önyüz tiplerinin önce, hangilerinin sonra kullanıldığı sorusu, cevaplanmayı beklemektedir.  
Satır tipleri, III. Mehmed’in erken saltanat yıllarına tarihlenebilir. Dımaşk’taki darp çalışmalarının, prensip 
olarak sürekli olduğu kabul edilirse, o zaman, tip IIIa2’nin daha sonraya tarihlenmesi gerekmekte ve sultanın 
hükümdarlık döneminin ikinci yarısında gerekli olan pozisyonu alabilmektedir. O takdirde, Dımaşk’ta 
genellikle mutat olan daire tipinin yerine, tuğra tipinin dirhemler tarafından devr alındıklarını kabul etmek 
gerekecektir. Metrolojik kanıt belirsizliğini korumaktadır. Ancak, satır tiplerinin en ağırı 0,25 gram gelen  
akçelerine bakıldığında, Doğu’nun daha hafif akçelerinin alanı içinde bulundukları, buna karşı, IIIa2 tipinin 
daha güçlü dağıldığı, ama daha yüksek birim ağırlıklarına ulaştığı görüşünü edinmekteyiz. I. Ahmed’e ait 3 
sikke, ne yazık ki darp sırasındaki bir ağırlık değişiminin varlığı konusunda önemli destekler sağlamamaktadır. 
Fakat, Canca için akçe ağırlığının bir tipolojik değişimle birlikte yükseltildiği kesin şekilde belgelenmiştir. Bu 
sebeple, Dımaşk’ta benzer bir oluşum akla yakın gelebilmektedir. Tuğra tipinin, hâlâ daha ağır akçe vezni olan  
0,38 gram üzerinde durduğu, Rumeli ve Anadolu’nun zorunlu  akçe ağırlıkları yerine, Dımaşk’ta daha hafif 
olan Doğu standardının benimsendiği, alternatif bir açıklama olabilir. Her iki önyüz tipinin sikke yoğunluğunun 
neredeyse eş sayıda olmaları, III. Mehmed dönemi ortalarındaki bir değişimi düşündürebilir ama, sikke 
sayılarının çok daha iyileştirilmesi mümkün olmadıkça, elimizdeki sikke adedi ile bu görüş spekülasyon olarak 
kalmak zorundadır. 

Özgün önyüz tiplerine paralel olarak, stilin de yerel olduğu kendiliğinden anlaşılır.
Arkayüz ek işaretlerinden sadece G varyasyonunun kesin şekilde anlaşılmakta oluşu da, buna uymaktadır. 

Önyüz ek işaretleri yoktur. 
Darplar, Osmanlı’daki durum için bile ortalamanın çok altında zayıf ve belirsizdir. Bu oluşumdan hem 

tanımlama zarar görmekte, hem de, bir damga analizine yönelik her türlü düşünce kendiliğinden önlenmektedir. 
Adı geçen darphaneye ait sultanîler305 ve mangırlar306 da mevcuttur. 

Bağdat Vilayeti 

Bağdat 
Beçin definesinde, III. Mehmed’in Bağdat darplı sikkesi bulunmamaktadır. Bu darphanenin yalnızca, sultanî307  
ve öyle görülüyor ki şahî308 üretmiş olduğu gerçeği düşünülürse, bu durum pek de şaşırtıcı görünmemektedir.

305  Pere 1968, s. 134, No. 319, Tab. 19, Res. 319; Tekin 2005, s. 376; Srećković 2002, s. 91 ile de krş.
306  Kabaklarlı 1998, s. 436, No. 13 – Dmsh – 01 – 13 – Dmsh – 05; Srećković 2002, s. 91 ile de krş.
307  Pere 1968, s. 134, No. 314 vd. Tab. 19, Res. 314; Srebreniçe 2002, s. 58 ile de krş.
308  Pere 1968, s. 135, No. 333, Tab. 20, Res. 333; Srećković 2002, s. 58 ile de krş. 3,00 gram ağırlık tuğra tipi nominali düşündürse de, 

bir dirheme uymamaktadır. 
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Basra 
III. Mehmed döneminde sultanî309 ve şahîler310 darp etmiştir. Dirhem ağırlığının belirgin şekilde üstünde bir 
ağırlığa sahip olan  şahîler, bu nominalin yegane sağlıklı belgeleridir. Beçin buluntusunda bu tür sikkeler 
yoktur. 

Mısır Vilayeti 

Mısır (Kat. No. 35235 – 35329)
Beçin definesinde III. Mehmed’in Mısır darplı 89 sikkesi bulunmaktadır. Bunların 54’ü medinî ve 41’i akçedir. 
III. Murad için, 171 adet daha büyük gümüş biriminin yanı sıra, ancak 4 akçe vardı, ki bunlar bildiğimiz 
kadarıyla Mısır’daki akçe darbının en erken belgeleridir. I. Ahmed döneminde artık, akçe, medinî karşısında 
sayıca baskın olacaktır. Bunun dışında, Mısır’da sultanîler311 ve hicri 1003312 yıl sayısını taşıyan mangırlar da 
darp edilmiştir. Bunlar, bizim definemizde yer almamaktadır. 

Medinîlerle işe başlayalım: Dört değişik önyüz tipine, yani şüphesiz darbın başlangıcında yer alan Ib1, 
sonra, 3h daki bir saadet düğümü ile belirlen If, ve sonunda da, ek işareti daha karmaşık olan önyüz tip Ig’ye 
rastlıyoruz. Önyüz Ij’nin iki örneği başlara yani önyüz tip Ib1’in zaman dilimine ait gibi görünmektedirler. 
Özellikle medinîlerin darbının çok kötü oluşu, en sık rastlanan iki varyasyonun; If ve Ig’nin çok zaman 
birbirlerinden ayırt edilememelerine yol açmıştır. Kesin belirlenmiş olan 6 ve 9 akçeye karşı tesbiti yapılamayan 
29 sikke vardır. 

Önyüz ek işaretleri yoktur. 
39 sikke üzerinde var olan arkayüz 4e, açıkça baskındır. Arkayüzler 4f1 (Kat. No. 35259) ve 4f2 (Kat. No. 

35260) birer sikke ile belgelenmiştir. Her ikisinin de önyüzleri kesin şekilde belirlenememektedir. Kat. No. 
35260 olayında, sadece arkayüzdeki özel tip değil, ortalamanın üzerindeki darp da, burada özel bir karaktere 
sahip bir ürünün söz konusu oluğunu göstermektedir. 

Tab. II.176: Mısır’da Medinîlerin Tip Kombinasyonlarının Dağılımı

Tip Kombinasyonu Sayı
Ib1/4e 2
If/4e 6
Ig/4e 9
Ij/4e 2

Şimdi darphane varyasyonlarına bakalım: Burada karşılaştığımız iki sembol ضرب ın ب sının içine 
yazılmış olmakla birlikte, formları itibariyle, diğer arkayüz ek işaretlerinden ayrı bir tartışmaya ve işleme tâbi 
tutulmalarını haklı gösterecek kadar sıra dışıdırlar. 

III. Murad döneminde olduğu gibi yine bir gonca şeklinde ve bir açmış durumda lale görülmektedir. Mıs1, 
15, Mıs2 ise 31 örnek üzerinde belgelenirken her iki varyasyon da, aynı önyüz tipleriyle bağlantılı olarak 
görülmekte ve böyle olunca eş zamanlı kullanılmış olmaktadırlar. 

Tab. II.177: III. Mehmed Döneminde Mısır’da Darphane Ek İşaretleri

Mıs1 Mıs2

309  Artuk – Artuk 1974, s. 564, No. 1645, (fotoğrafsız); Srećković 2002, s. 64 ile de krş.
310  Mac Kenzie 1988, s. 185, (4,35 gram); Srećković 2002, s. 64 ile de krş.
311  Pere 1968, s. 135, No. 323, Tab. 19, Res. 323; Tekin 2005, s. 376 vd.; Srećković 2002, s. 157 ile de krş. 
312  Kabaklarlı 1998, s. 437, No. 13 – Msr. - 01 – 13 – Msr – 06, Tab. 50, Res. 13 – Msr – 03; Srećković 2002, s. 157 ile de krş, sözde 

hicri 1011 (Ölçer 1984, s. 22, No. 36, Tab. 3, Res. 6) tarihini taşıyan bezemeli parçalar, bize göre daha çok I. Ahmed’e aitdir. 
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Akçeler, tipolojik bakımından daha basitdir. Sadece bir önyüz tipi, yani varyasyon If kullanılmakta, 3 
arkayüz ile, 4a, 4c ve 4d ile eşleştirilmektedir. Sondaki iki tip bir yuvarlak ve bir yıldız ile arkayüz tip 4a’dan 
ayrıldıkları için, kronolojik sıralamanın, ek işaretlerde giderek artan kompleksiteye göre yapılması gerektiği 
açıktır. Keza, 3 arkayüzün sıklığı da, sanki bize bu yönü işaret etmektedir. 

Ek işaretler bakımından Mısır beklendiği gibi bireyseldir (Tab. II.178): 

Tab. II.178: Mısır’da Akçelerin Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. G Arkayüz-Ek.İş. M Arkayüz-Ek.İş. N Arkayüz-Ek.İş. ?
If/4a 1 1 1 6
If/4c 1 1 3 12
If/4d 1 2 1 2
Toplam 2 3 7 1 1 27

Yemen Vilayeti 

Sana’a (-)
Gerçekte, Erzurum’da darp edilen bir akçenin Ölçer313 tarafından yanlış okunması, özellikle de akçenin nominal 
olarak Yemen’e hiç uymaması nedeniyle, kesinlikle dikkate değer.

Garbi Cezayir Vilayeti 
 

Cezayir (-)
Jem Sultan’ın314 oldukça maceralı bir okuması olan bu akçe, aslında Sivas darplıdır. 

313  Ölçer 1986/1 s. 9, No. 6.
314  Jem Sultan 1977, s. 145 No. 1443, Tab. 110, No. 1443; okumanın yanlışlığı konusunda bkz. Erüreten 1985/3, s. 18.
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II.2.4 – I. Ahmed (H. 1012 – 1026 / M. 1603 – 1617)

II.2.4.1 Temel Tipoloji

Arkayüzler

I. Ahmed’in Beçin definesinde temsil edilen sikke tipolojisi ile ilgili olarak, Ünal et al. 2004’te geçici bir 
taslak bulunmaktadır. Bu çalışma raporunun yazılımı sırasında henüz malzeme kaydı bile bitirilmemiş olduğu 
için, orada sunulan bilgilerin büyük bir bölümü zaman aşımına uğramıştır. Ordaki görüşlerimizi bu metne 
almaktan ve değişiklikleri belirtmekten ve mutabakatları not etmekten vazgeçtik. Tek geçerli olan, burada 
sunulan metindir. 

III. Mehmed döneminde olduğu gibi, I. Ahmed yönetimi altında da, üç esas tip görüyoruz: Satır tipleri 
(temel tip I), daire tipleri (temel tip II) ve tuğra tipleri (temel tip III). Burada da, başta Beçin’de temsil edilen 
bütün önyüzler için, tablolaştırılmış bir genel bakış sunulmaktadır (Tab. II.179).

 
Tab. II.179: I. Ahmed’in Önyüz Tipleri

Tip Ia1 Tip Ia2 Tip Ia3

Tip Ib1 Tip Ib2 Tip Ib3

Tip Ic1 Tip Ic2 Tip Ic3

Tip Id1 Tip Id2

Tip Ie1 Tip Ie2
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Tip If1 Tip If2 Tip If3

Tip Ig1 Tip Ig2

Tip Ih Tip Ii Tip Ij

Tip II

Tip III

Önce, biraz I. Ahmed’in selefi III. Mehmed üzerinde duralım. Bu sultanın önyüz tiplerinden edineceğimizi 
düşündüğümüz tablo ilk bakışta, biraz bulanık ve belirsiz görünmektedir. Ancak, metrolojik düşünceler ve daha 
başka şeylerin mutluluk veren tanıklıkları, bir dereceye kadar anlamlı bir tip sıralaması rekonstrüksiyonunu, 
darp yerlerine göre ayırarak yapabilmemize olanak sağlamıştır. Buna kıyasla, I. Ahmed’in önyüz tipolojisi 
sevindirici bir berraklıktadır. Yalnız Rumeli ve Anadolu’nun stil birliği dışında belgelenmiş olan az sayıda 
varyasyonu çıkardığımızda, tiplerin sıralaması deyim yerindeyse kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

İlk önce, Rumeli ve Anadolu’daki akçe darbı dahilinde üretilen önyüz tipleriyle yetinelim. Bunlar, esas 
tipler olan Ia1 – Ic3 ve şimdilik, Id1, Id2, Ie1, Ie2 ile Ii özel tipleridir. Sözü edilen tiplerin sonuçlarının  
adlandırılmasında, varyasyonu darp kitlesinden ayıran tip Id’de bir yıldız, Ie’de bir noktalı rozet olan semboller 
karar verdirici olmuştur. Baz olan temel tipe baktığımızda, Id1’in lejand düzenlemesinin önyüz Ia1’e uyduğunu, 
buna karşı Id2 varyasyonunun yıldızına kadar, Ib2 ile örtüştüğünü görürüz. Özel tiplerden Ie1 (Kat. No. 39546) 
ve Ie2, (Kat. No. 39547) her ikisi de Ib2’nin temel örneğini izlemekte, birbirlerinden sadece, rozetin pozisyonu 
ile ayrılmaktadırlar. Buna Srećković’te belgelenmiş olan bir tip eklenmektedir.315 Noktalı rozeti resmin 
ortasında taşıyan bu tip ki Ie1 ile kıyaslanabilir, ancak, خان ın ن harfinin düzenlemesi bakımından temel tip Ib1’i 
izlemektedir. Biz ona burada Ie (x) diyoruz. Burada ele alınan dört önyüz tasarımının gerçekten de darphane 
yönetimi tarafından bilinçli olarak darp kitlesinden ayrılmış özel tipler mi oldukları, yoksa yıldız ve noktalı 

315  Srećković 2007, s. 152, No. 1, Tab. 56, Res. 1 vd.
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rozetin sadece ek işaretleri mi temsil ettikleri konusunda, başlangıçta biraz şüpheliydik. Ağırlığı olan ve hatta 
bize göre, kararı etkileyen kanıtlar, sondaki açıklamaya karşı çıkmaktadır: Birincisi, erken önyüz işaretleri 
yapıları itibariyle daha basit ve daha az karmaşıktır. Ayrıca, varyasyon çeşitlerinin band genişliği belirgin 
ölçüde daha azdır. İkincisi, önyüz Ia1’in zaman kulvarına ait olan tip Id1’de yıldızın uygulandığı yerde, ancak 
esas tip Ib’den itibaren bir ek işaret bulunmaktadır. Bu gözlem, yıldızın darphane içi bir anlamdan fazlasını 
taşıdığını, bu nadir darpların özel olduklarına dikkat çekmek amacıyla uygulandığını düşündürmektedir. Bu 
özel tiplere ait belgelerin darp kalitelerinin teknik bakımdan I. Ahmed’in öteki akçe darplarının ortalamasının 
çok üstünde olduğunu da eklemek mümkündür. Bu da, karşımızda özel bir darp bulunduğunu gösteren başka 
bir noktadır. Özel tip Ii’ye gelince: Yine, lejand tasarımının farklılığı ile kimliği belirtilen bir özel darpdan 
söz etmekte olduğumuzu düşünüyoruz. Elbette, bizim Kat. No. 40453’ümüze başka örnekler eklenmedikçe 
–Jem Sultan’daki bir örnek, damga eşliğine sahip olabilir316– bir nakkaşın ح - م bağlantısını fazla uzun tuttuğu 
ve bu yüzden, بن kelimesini bu alışılmamış yere uygulamak zorunda kalmış olduğu da düşünülebilir. Bu 
durumda, tip Ii, merkezi planlamaya dayandırılamıyacaktır. Özel tiplere, bütünüyle çok ender rastlanmaktadır: 
Tip Id2, ve Id1 dörter sayıda örnekle belgelenmiştir. Ancak burada, خان ın ن harfinin tasarımı, ikisinde tam 
anlaşılamamaktadır. Beçin buluntusundaki diğer bütün varyasyonların hepsi de, malzeme yönünden en güçlü 
darphane olan Kostantiniyye’den gelmiş bulunan tek örnekle temsil edilmektedirler. 

1, 2 ve 3 ile işaretlenmiş, aynı kriterleri izleyen alt tiplerle birlikte, 3 esas varyasyon, Ia, Ib ve Ic baskındır. 
Esas tip, Ia isim formülünü âdet olan norma uygun tasarım da taşımaktadır: محمد خان / احمد بن / سلطان Buna karşı, 
tip Ib’de بن ve محمد kelimeleri yer değiştirmişlerdir. Böylece tabii ki, Ia’daki anlamın aynısı amaçlanmakla 
birlikte, lejand artık بن خان / احمد محمد / سلطان olmuştur. Tip Ic’de ise بن sözü üçüncü satırda (bin2) formunda 
uygulanmıştır. Bu üç varyasyonun sıralaması sorgulanamaz. İlk olarak, tip Ia, daha önce söylendiği gibi her 
durumda darbın başında yer alması beklenen normal formdur. Ib, zaman yönünden tip Ia’yı izleyen, buna ilave 
bir varyasyonken, tip Ic’nin, I. Ahmed’in Beçin’de belgelenen akçe darplarının sonunda yer alması gereklidir. 
Bize kalırsa, sadece yapısal mantık bile, kesin bir sıralamaya yetecektir; fakat, daha ileri bir destekleme için, 
iki kanıt daha ortaya sürülebilir. Birincisi, üç esas tipin dağılım örneğidir; Beçin buluntusu I. Ahmed ile 
kapanmaktadır. Sonuncu darp sahibinin genellikle, define buluntularında kendisinden önce gelenlerden daha 
zayıf temsil edilmekte oluşu gibi, III. Mehmed’in, I. Ahmed’e orantısına bakarsak, burada tam anlamıyla 
gerçekleşmiştir; buluntularda, daha geç tipler erken varyasyonlardan daha nadirdir. Şimdi esas tipler olan Ia, 
Ib ve Ic’nin dağılımına bakalım (Tab. II.180):

 
Tab. II.180: I. Ahmed Döneminde, Temel Tipler Ia, Ib ve Ic’nin Sayısal Dağılımı (5.608 Adet).

Bize göre, en erken tip Ia’dan tip Ib’ye 4.284 adetten, 1.223 adete, yani 4:1 oranında keskin bir düşüş 
görülmektedir. En geç varyasyon olan Ic, artık sadece 101 örnekle çok zayıf belgelenmektedir. Kavisin 

316  Jem Sultan 1977, s. 157, No. 1522, Tab. 116, No. 1522.
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izlediği çizgi, tam da beklendiği gibidir. Tip Ic’nin Beçin’de yalnız, Kostantiniyye, Edirne ve Novaberde için 
belgelenmiş olması, genellikle daha uzak başka darphanelerden, özellikle de Rumeli’den, elimizdeki paralel 
malzemeye göre, tip Ic darp etmiş bulunmalarına rağmen, örnek bulunmaması, bu duruma uyan bir gözlemdir. 
Bu sikkelerin Beçin buluntusunda olmamalarından buna göre, hiçbir şekilde, gerçek bir darp kesintisi sorumlu 
değildir. Uzaklık bu tür sikkelerin, Beçin’in kapanış tarihinden önce buluntuya akmasını önlemiştir. II. Osman 
döneminde kapanan “Edirne Buluntusu”na317 göz atarsak, malzeme dağılımının hiçbir şekilde, gerçekten farklı 
darp volümlerine dayandırılamıyacağını görürüz (Tab. II.181):

Tab. II.181: I. Ahmed’in Önyüz Tipleri Ia, Ib ve Ic’nin Edirne ve Beçin’deki Miktar İstatistiği (% Olarak)

Edirne’de tip Ib, Ia’dan daha güçlü, hem de bir misli daha güçlü belgelenmekte ve Beçin’de çok ender 
görülen tip Ic neredeyse, Beçin’de açık ara önde olan esas tip Ia kadar sık görülmektedir. Beçin’de temsil 
edilmeyen tip Ixxx ve A*c’ye (Srećković’in sayımında) daha aşağıda değineceğiz. I. Ahmed’in Beçin’de 
bulunan 6.716 darbına karşı, “Edirne”de ancak 75 örnek bulunduğunu da, elbette söylemeden geçmemeliyiz. 

Bir başka kanıt da, önyüz ek işaretleridir: Bunlar, tip Ia çerçevesinde, tip Ib’de olduklarından daha az 
karmaşıktırlar. Ayrıca, birbirinden farklı varyasyon sayısı da çok daha azdır. Tip Ic için ek işaret nadir 
görülmektedir. Ama, tip Ib’den itibaren belgelenen ek işaret varyasyonlarının ortaya çıkması, tip Ic’nin daha 
geçe tarihlenebileceğini göstermektedir. Bizim görüşümüze göre, Rumeli ve Anadolu’daki üç esas tipin zaman 
içindeki akış sıralamasına kesin gözüyle bakılabilir. Bu saptamaya kesin tarihleme sorusunu ele alırken tekrar 
döneceğiz: Ama önce, alt tipler Ia1, Ia2, Ia3, Ib1, Ib2, Ib3, Ic1, Ic2, ve Ic3’ün titiz düzenlemeleri yapılmalıdır. 
bu خان ın ن harfinin düzenlenme şekliyle ayırt edilmektedir: Alt tip 1’de خان, nın ا harfi solunda durmakta, 
varyasyon 2’de, ن ,ا harfini her zaman tam ortadan kesmekte, tip 3’te ا,harfinin sağına yazılmış bulunmaktadır. 
Ara formlar yoktur. Yalnız alt tip 1’de, ا ,ن, harfinin sol kenarına sıklıkla dokunmakta ama onu hiçbir zaman  
kesmemektedir. Eğer bu düzenleme maksatlı olsaydı, o takdirde, geçiş formlarından oluşan çok geniş bir band 
beklenebilirdi. Ama bu şekilde ن harfinin pozisyonunun darbından anlaşıldığı üzere, üç alt tipin şüpheye yer 
kalmayacak biçimde ayrıştırılmaları her zaman mümkündür. Bu durum, ن harfinin pozisyonunun darphane 
yönetimi tarafından önerildiği ve sikkezenin özgür davranışlarının sonucu değil, tipin elemanlarından birisi 
olduğu ile açıklanabilir. Her üç alt tipin de, üç esas tipin her biriyle bağlantılı şekilde belgelenmiş olmaları 
durumu, ince tipolojinin ardında da, merkezi planlamanın olduğuna tanıklık etmektedir. Münferid alt tiplerin, 

317  Schindel 2007.
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malzeme yönünden güçlü ve bu sebeple en kuvvetli veriye sahip Kostantiniyye darphanesinde birbirleriyle 
olan istatistiki ilişkilerini görelim (Tab. II.182):

 
Tab. II.182: Kostantiniyye Örneğine Göre Alt Tiplerin Sayısal Dağılımı (2.088 Adet).

III. Murad ve III. Mehmed’in üç alt tipini birbirleriyle kıyaslarsak, o zaman esas tiplerin tasarım mantıklarına 
paralel olarak, ilk olarak ن harfini خان, kelimesinin solunda taşıyan alt tip 1’in ortaya çıkması beklenebilir. 
Bu alt tip, Tab. II.182’de görüldüğü gibi Ia’nın çerçevesi içinde çok nadirdir. Esas tip Ic’nin sayıca çok 
zayıf olan belgeleri dikkate alınmazsa, geriye kalan varyasyonlar düşmekte olan bir eğri gösterirler. Hareket 
seyirleri Tab. II.181’deki üç esas tipin, Ia, Ib ve Ic’nin dağılımına prensipde uymaktadır. Bu durumda, Beçin 
buluntusuna akan esas tipler için geçerli örneklerin, alt tipler için de geçerli oldukları kabul edilirse, bize göre, 
kronolojik sıralamamızın doğruluğu konusunda çarpıcı bir kanıt elde edilmiş olur. Cülûs sırasında yapılması 
şart olan bahşişlerin ödenebilmesi için, darp işleminin başında daha kapsamlı bir darp volümü beklenebilirdi. 
Ancak, süre nedeniyle, bu kutlama bahşişi, henüz I. Ahmed adına kesilen akçelerle değil de, altın veya III. 
Mehmed’in eski akçeleriyle yapılmışsa, o takdirde, önyüz tip Ia1’in az görülürlüğüne bir açıklama fırsatı 
çıkmış olurdu: Eğer sikke ihtiyacının önemli bir bölümü sağlanmış bulunuyorsa, o zaman, aşırı oranda darp 
yapmak gerekmeyecektir. Alt tiplerin ne kadar süreyle darp edildikleri konusunu daha aşağıda irdeleyeceğiz. 
Önyüz ek işaretlerinin çokluğuna dikkat edelim (Tab. II.183). Buraya sadece, kesin şekilde tanımlanabilmiş 
önyüz tipi ve ek işaretler alınmıştır. 
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Tab. II.183: Önyüz Ek İşaretlerine Sahip Olan ve Olmayan Akçelerin Birbirlerine Orantıları (% Olarak)

 
Önyüz tip Ia2 çerçevesindeki önyüz ek işaretlerinin çok fazla sıklığı göze batmaktadır; bunun dışındaki 

değerler, önyüz Ib3’e sahip belge sayılarının kuvvetli düşüşüne kadar geniş çapta aynı çerçevede, yani %15 
dolayındadır. Önyüz tip Ic1’deki kaçak malzeme tabanı sadece 24 sikkeden oluştuğu için, özel bir veri gücü 
taşımamaktadır. Demek ki, bu analiz dahili kronolojinin açıklanabilmesi bağlamında, önemli bir karar verdirici 
değildir. Fakat, daha başka bilgi kaynakları da vardır. Tip Ia3’te خان ın ا harfinin, sıklıkla بن kelimesinin ن harfini 
kesmekte oluşu gözlemi sık rastlanan Ia2 tipinden etkilendiğini ve böylece bu tipten sonraya tarihlenmesini 
akla getiren bir durumdur. Özel tip Id1’in, genel tasarımı nedeniyle Ia1’in çerçevesi içinde bulunması, özel 
tiplerin darp çalışmalarının tam da başında yer almaları beklendiği için, tarihlemenin daha erkene kayması 
için bir kanıttır. Zira, Ib2 zaman düzeyindeki önyüzler, culûsdan başka sebeplerle de özel darplar yapıldığını 
doğrulamaktadır. İstatistik dağılımın (Tab. II.182) yanı sıra alt tiplerin sıralaması için en önemli tekil kanıt, 
nadir görülen arkayüz ek işareti G’nin sadece iki önyüz tipiyle yani, Ia3 ve Ib1 ile eşleştirilmiş olmasıdır. Fakat 
böylece, malzeme tabanı mütevazi olsa da, bu iki önyüzün zaman bakımından birbirlerini doğrudan izledikleri 
ispatlanmaktadır. Münferit noktaları, esas tiplerin sıralaması olayında olduğundan daha az ikna etme gücüne 
sahip olsalar da, yine de, güvenilir kabul edileceğine inanıyoruz.

Bu şekilde, I. Ahmed döneminde, Beçin’de algılanabildiği kadarıyla, Rumeli ve Anadolu’daki akçe darbında 
sıralamaları Ia1, Ia2, Ia3, Ib1, Ib2, Ib3, Ic1, Ic2, Ic3 olan üç alt tipe sahip üç esas tipimiz bulunmaktadır. 
Her tipin kesin tarihlenmesi ve Beçin buluntusunun kapanış tarihi sorusu ile Rumeli ve Anadolu’da, 
Beçin buluntusuna giremeyen akçe önyüzleri olup olmadığı sorusu son derece önemlidir. Biz, Anadolu ve 
Rumeli’den, somut olarak, Kostantiniyye ve Sidrekapsi’den gelen önyüz lejendının tasarımı bakımından, yine 
esas tip Ia’ya, daha doğrusu varyasyon Ia2’ya, geri dönen (tip Ixxx, Srećković’te A*c) ن, harfinin خان   ın ا
harfini kestiği, ama tip Ic’nin, dalga formuna  (bin2’sine) benzer şekilde yazıldığı, hiç değilse bir akçeden 
haberdarız. Bu şekliyle tip Ih’mıza benzemektedir. Ancak, orada ا harfinin, ayrıca bir de, بن kelimesinin ن 
harfini kesmesi ve tip Ih’nın yalnız Mısır darplı medinîlerin üzerinde bulunması bir fark yaratmaktadır. Beçin 
buluntusunda bu tür sikkelerin bulunmaması nedeniyle, bu tipin, Beçin buluntusuna artık hiçbir sikkenin 
akmadığı bir zaman diliminde kullanılmaya başlandığını güvenle söylemek mümkündür. Alt tiplerden 1,2,3 
ile kıyaslanabilecek tip Ixxx için geçerli bir düzenleme bizce bilinmemektedir. Elimizde, 4 esas tip ile, alt 
tiplerle birlikte, Rumeli ve Anadolu’daki akçe darplarına ait toplam 10 farklı varyasyon bulunmaktadır. I. 
Ahmed saltanatı, 15 hicri yıla yayılmıştır. Her saltanat yılına bir önyüzün düşmesini sağlayacak bir tip dağılımı 
yapmak, malzemeyi zorlamadıkça, ne yazık ki, olası değildir. Ama, her durumda Osmanlı İmparatorluğunda, 
17. yy. başlarında, sarayın, ordunun ve yönetimin sürekli sikke ihtiyacı içinde olması sebebiyle, devam edip 
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giden bir darbın varlığını kabul etmek gerekir. Bazı yıllarda, akçe basılmadığını düşünmek tamamen gerçek 
dışıdır. Münferit alt tiplerin kesin, güvenli tarihlenmeleri mümkün olmasa da, Beçin buluntusunun Anadolu 
ve Rumeli çıkışlı, bilinen 10 akçe tipinin 9’unu bünyesinde bulundurması nedeniyle, I. Ahmed döneminin 
sonuna tarihlenmeleri gerekir. Eğer tip Ia1 – Ic3 için birer darp yılı süresi kabul edilirse – ki bu, söylendiği gibi, 
isabetli görünmemektedir. - o takdirde, en erken kapanış tarihi Hicri 1021 = 1611 olacaktır. Ancak, Beçin’de 
temsil edilen tiplerden sonra, sadece Ixxx ile karşılaştığımız için, buluntumuzdaki tiplerin darp süreleri, her 
biri için bir yıldan fazla olmuş olmalıdır. Ankara’da, darphanenin içinde yer aldığı binanın satışıyla ilgili arşiv 
haberi, bize kesin bir kronolojik bilgi vermektedir (Bölüm I.5): Belge, Nisan 1607 (Hicri 1015) tarihlidir. 
Bu da, I. Ahmed’in hükümdarlığının başlangıcından sonraki üçüncü hicri yıldır. Şimdiye dek, Ankara’dan, I. 
Ahmed’in yalnız tek bir akçesi bilinmektedir (Kat. No. 35698). Bu akçe, önyüz Ia2’yi taşımaktadır. Bu tip, I. 
Ahmed’in saltanatının başlangıç dönemine, yani 1012’den 1015’e kadarki döneme aittir. Bu arada, Ankara’nın 
dışında uzunca bir zaman daha kullanılmış olabileceği, kuramsal olarak da, tamamen imkânsız değildir. 
Ancak bu, diğer numizmatik kanıtların ışığında bakıldığında, gerçeğe uymamaktadır; Ankara ile ilgili bilgiler, 
bizim, önyüz tip Ia2’yi, bu varyasyonun kesin varlık süresi belirlenememekle birlikte, I. Ahmed döneminin 
başına koymamıza uyan görüşümüzü doğrulamaktadır. Her tip için aynı darp süresini kabul ettiğimiz takdirde, 
yaklaşık 13 yıllık bir toplam süreye ulaşmaktayız ki, bu, tahminen hicri 1024 = 1614/1615’i yani, sultanın 
ölümünden önceki bir veya iki yılı işaret etmektedir. 

Ib1 ve Ib2’nin zamanı çerçevesindeki özel tiplerin darp nedeni olarak, bu ilişki bir varsayım gibi algılansa 
da, Sultan Ahmed Camisi’nin Ağustos 1609’da başlayan yapımı, akla ilk gelendir (Bölüm I.4). Ama her iki 
görüş de, kabul edilirse – her bir önyüz tipi süresinin 1,5 yıl olduğu ve Ie (x), Id2, Ie1 ve Ie2’nin Sultan Ahmed 
Camii ile bağlantıları – o takdirde, Ib1 ve Ib2 için 1609/1610 yılları söz konusu olacağından, her iki görüş 
birbirini destekleyecektir. 

Sonuç ve özet olarak, Beçin’de belgelenen esas ve özel tiplerin akçe darplarının, Rumeli ve Anadolu’daki 
zaman sıralamasını bize en geçerli görünen şekilde sunuyoruz (Tab. II.184):

Tab. II.184: I. Ahmed’in Rumeli ve Anadolu’daki Akçe Darbının Tip Sıralaması 

Esas tipler Özel tipler

Ia1 Id1

Ia2

Ia3
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Ib1 Ie(x)

Ib2 Id2 Ie1 Ie2

Ib3

Ic1

Ic2

Ic3

Ixxx

Şimdi, Anadolu ve Rumeli dışında kullanılan önyüz tiplerine, ilk önce de, temel tip I’in varyasyonlarına 
geliyoruz. Bir saadet düğümü ile karakterize edilmiş olan If tip grubu, sadece Mısır’dan gelen akçeler üzerinde 
(tip If1) (Kat. No. 42398) ve Tokat’ta (tip If2, If3) (Kat. No. 42231 ve 42232) bulunmaktadır. Bu üç varyasyon 
da birer örnekle belgelenmiştir. Ig1 ve Ig2 ile yine Mısır’a, oradaki akçe darbına geliyoruz. Her iki varyasyonda 
da, خان kelimesinin ن harfi eksiktir. Aynı durum ender olarak Anadolu ve Rumeli’de de gözlemlenmektedir. 
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Fakat Mısır’da, ن, dan her zaman vazgeçilse de ve biz böylece varlığını, darphanenin planlanmasına borçlu olan 
bir tiple karşı karşıya gelirken, Anadolu ve Rumeli’den gelen az sayıda örnekde, mutlaka sikkezenin hataları 
söz konusudur. Gerçek tasarım aynı olsa bile, planlamayı açıkça anlaşılabilir şekilde hatalardan ayırmak ve 
Anadolu ve Rumeli’deki darp sistemini sahteleştirmemek için, son anılan darpların tip numaraları olarak, 
oradaki esas tipi verdik. Tip Ih’da – bir akçe üzerinde Kat. No. 42406 ve bir tanesi haricinde I. Ahmed’in 
Beçin buluntusundaki bütün medinîlerinde - belgelenen خان   kelimesinin ن harfini tasarım olarak Ic esas 
tipinin  şeklini hatırlatan bir dalga şeklinde yazılmıştır; Anadolu ve Rumeli’de, Beçin’de artık temsil 
edilmeyen bir akçe tipi olan, Srećković’in A*c diyerek saydığı ve bu Mısır önyüzüne geniş ölçüde benzeyen 
Ixxx318 bulunmaktadır. Tip Ij, yalnız Halep’ten gelen tek bir parçayla (Kat. No. 42387) belgelenmiştir. Resim 
tam olarak anlaşılamamakla birlikte saat 5’te, yani aslında بن in beklendiği yere خان sözünün yerleştirilmesiyle, 
I.Ahmed’in diğer akçelerinden ayrılmaktadır. 

Temel tip II, sadece, bu tipi kullanan Canca’da kesin şekilde belirlenebilmektedir. Dımaşk ve Erzurum’da 
da, satır tipleri belgelenmiştir. Bunlar – anlaşılabildiği kadarıyla – tip II’nin tasarımına uymakta, ama darbın 
kötü olması sebebiyle, tip II’ye tamamen mi uydukları yoksa, bazı sapmalar mı gösterdikleri kesin olarak 
söylenememektedir. 

Ve nihayet hükümdarının adını tuğra formunda gösteren önyüz tip III, Amid ve Halep’ten gelen dirhemler 
üzerinde bulunmaktadır.

Arkayüzler 

I. Ahmed’in arkayüz tipolojisi de Beçin buluntusunda sadece kısmen temsil edilmektedir.
Doğu darphanelerinden gelen daha büyük gümüş nominallerin ve akçelerin, belge yoğunlukları fena 

durumdayken, Rumeli ve Anadolu’dan gelen akçe tipleri, defineye yeni para akışının sonuna kadar, zengin 
örneklere sahiptir. Bu arada, Beçin buluntusunda artık temsil edilmeyen önyüz tiplerinin, yeni arkayüzlerle 
eşleştirilmediklerini söyleyelim.

İlk önce I. Ahmed’in Beçin Buluntusunda Ortaya Çıkan Arkayüz Tiplerine Genel Bir Bakış (Tab. II.185):
 

Tab. II.185: I. Ahmed’in Arkayüz Tipleri

1a 1b 1c

2a 2b 2c 2d

3a 3b 3c

318  Schindel 2007, s. 97, 104, No. 79 ve No. 92.

Drphn.

Drphn. Drphn.
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4

5

6

Düzen kriterleri, öteki padişahlar için olduğu gibidir. Özellikle, çok güçlü temsile sahip arkayüz tipleri 
konusunda, Tab. II.185’te verilen aranjmanların sebepleri hakkında ayrıntılı bir açıklamadan, III. Murad ve III.
Mehmed yönetimlerinde geçerli olan esas arkayüz tipinin yapısı aynı olduğu için vazgeçilebilir. 

Temel tip I, lejandın dört satırda düzenlenmesiyle karakterize edilmektedir. Arkayüz tip Ia, açık ara en sık 
görülendir; Kesin olarak, toplam 5.646 sikke üzerinde bulunmaktadır; bunların hepsi de akçedir. Bu sayı, Beçin 
buluntusundaki, I. Ahmed sikkelerinin % 85’ini oluşturmaktadır.

Yalnız Canca’da darp edilen, 1b ve 1c tipleri, 1a’yı, Ih üzerindeki bir bezeme ile genişletmektedirler. Tip 
1b’de bu motif, Lâtin alfabesinin yuvarlakça yazılmış “A” harfine, tip 1c’de “V” ye benzemektedir. Arkayüz 
1b’nin 1c’den önceye tarihlenmesinin sebepleri şunlardır: Tip 1b, tip 1c’den belirgin ölçüde daha fazladır. Orantı, 
takriben 76:14 adet, yani 5:1’i geçmektedir. Beçin buluntusundaki daha geç tarihli tiplerin, genelde, açıkça 
azalan belge yoğunluklarını göz önünde bulundurursak, bu orantı 1b’nin daha erken olduğunu belirgin şekilde 
göstermektedir. Tip 1b, 1c’den daha büyük bir arkayüz ek işareti bandına sahip olduğunu göstermekte, bu da, son 
anılan tipin varyasyonlarının hepsinin de artık Beçin buluntusuna ulaşamadıklarını anlatmaktadır. 

Temel tip 2, tip 1’i ek bir satırdaki سنه kelimesiyle genişletmektedir. Tip 2a’da bu yazı darphane ve yıl sayısı 
arasına yerleştirilmiştir. Bu tip, Mısır (Kat. No. 42402) ve Edirne darplı (Kat. No. 36473) birer akçe üzerinde tesbit 
edilmiştir.

Tip 2b, 2a’yı ضرب kelimesinin ضر ve ب harfleri arasındaki bir yıldızla genişletmekte, Mısır’dan gelen bir  
akçe üzerinde bulunmaktadır. 

Arkayüz 2c’de سنه yıl sayısının altına yerleştirilmiştir. Varlığı sadece, önyüz tipleri Ib1 ve Ib2’yi taşıyan 
Kostantiniyye darplı akçeler üzerinde kesindir. Bu arkayüz tipine sahip münferid bir sikke, önyüz tip Ib3 veya Ic3’ü 
(Kat. No. 40135) göstermektedir. Ama burada, önemli bir sınırlama yapmak gereklidir: Önyüz Ib2 çerçevesinde, 
1a ve 2c arkayüzünü taşıyan, kesin olarak belirlenmiş sikke sayısı 107’ye 20’dir. Bu da, 5:1’lik bir orantı demektir. 
Sayıca daha çok olan önyüz Ib1 ile ilişkili olarak arkayüz 2c için ancak 6 belge, 1a’yı taşıyan 274 sikkenin 
karşısında durmaktadır. Bu durum, faktör 10 oranında bir değişimi anlatmaktadır. Bu nedenle, arkayüz tip 2c’nin, 
önyüz tip Ib1’in darbının sonunda hayata geçirildiğini ve Ib2 çerçevesinde, düzenli şekilde kullanıldığını kabul 
etmek gerekir. Arkayüz 2c’li sikkelerin, sıralamada 1a’ya sahip olanların önüne alınmaları bize daha gerçekçi 
gelmektedir. Daha önce sözü edilen, önyüz Ib3 veya Ic3’e sahip bir kaçak, bu durumda hâlâ arkayüz tip 2c’yi 
taşımaktadır (Kat. No. 40135). Ancak, burada herhalde, eski bir arkayüz damgasının kullanılmaya devam edildiği 
bir sikkenin söz konusu olduğu ve I. Ahmed’in düzgün darp planının bir parçasından bahsedilmediği kesindir. 

Tip 2d, 2a’ya ileri derecede uymakla birlikte, satırlardaki münferid kelimeler biraz değiştirilmiştir. Bu 
varyasyon sadece Halep’ten gelen akçeler üzerinde bulunmaktadır. 
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Temel tip 3’ün esas karakteristiği, kendine ait bir satıra yerleştirilmiş olan ضرب kelimesinin ب harfidir. 
Diğer elemanlar bakımından, çoklukla, tip 2’ye uymaktadır. Darphaneler için spesifik olan üç varyasyona 
rastlıyoruz: 3a, Tokat’tan gelen 13 akçe üzerinde belgelenmiştir. سنه kelimesinin noksan olduğu 3b, aynı 
darphaneden çıkmıştır. Ama, yalnız bir örnekle (Kat. No. 42232) temsil edilmektedir. Tip 3c, Mısır darplı 5 
medinî üzerinde bulunmaktadır. 

Temel tip 4, Beçin buluntusundaki malzemeye bakıldığında, tam olarak algılanamamaktadır. Tab. II. 185’teki 
tip çizim rekonstrüksiyonu, bu sebeple biraz kuramsaldır. Lejandın ilk satırı عز نصره düzenlemesinin yerine خلد ملكه 
formülünü göstermektedir. Bu tip, yalnız iki akçe ile belgelenmiştir. Birisinde resmin yalnız sağ yarısı, ötekinde 
sol yarısı görülebilmektedir (Kat. No. 39898, 39897). Adı son geçen sikke, darphane adı olarak, açık şekilde 
Kostantiniyye’yi taşımaktadır. Bu sikke, Edirne darplı arkayüz tip 2a’ya sahip tek bir sikke (Kat. No. 36473) 
dikkate alınmazsa, Rumeli ve Anadolu’dan gelen, kesin belirlenmiş arkayüz özel tipinin Beçin buluntusundaki tek 
örneğidir. Her iki örnek de, arkayüz 4 için, aynı önyüz damgasını kullandıklarından, Kat. No. 39898’de, mutlaka 
bu darphaneye aittir. Arkayüz tip 4, önyüzünde temel tip Ib bulunduğu için, kronolojik olarak Ahmed’in saltanat 
yıllarının başında yer almamaktadır. Ahmed’in darp sisteminin, önyüz varyasyonunun tanımlanamaz oluşu 
nedeniyle, sağlıklı şekilde düzenlenmesi mümkün olmasa da, bu özel arkayüz tipinin, Id1 dışında, I. Ahmed’in tip 
Ib1 veya Ib2’yi değiştiren bütün önyüz tipleriyle aynı zaman kulvarında bulunmaları, sadece tamamen rastlantı 
olamaz. III. Mehmed döneminde yalnız Van’daki akçelerde görülen خلد ملكه, formülünün kullanılmış olması her 
şekilde dikkat çekicidir (II.2.3.5.2). II. Osman yönetimi sırasında, Amid319, Dımaşk320, Halep’ten gelen bir tip 
üzerinde321 ve darp sahibinin adının güvenli şekilde okunamadığı ve yıl sayısının da bulunmadığı Konya322 ile 
Mısır323 ve Van324 darplı akçeler üzerinde görülmektedir. Osmanlı sikke darbının burada ele alınan zaman dilimi 
içindeki akçe darbında, Rumeli ve Anadolu’da kullanılmış olmaları, görebildiğimiz kadarıyla eşine rastlanmayan  
bir durumdur. 

Tip 5’in kullanımı, Halep’ten gelen dirhemler ile sınırlanmıştır (Kat. No. 42384, 42383). 
Tip 6 yalnız Amid’den gelen bir dirhem (Kat. No. 42381) ile temsil edilmektedir. Üstelik bu belge, tipolojik 

ayrıntıların tam olarak belirlenebilmesine izin vermeyecek kadar kötü darp edilmiştir. 
Beçin buluntusunun dışında, ister az bulunurluğu, isterse Ahmed’in hükümdarlığının sonunu gösteren darp 

yılı sebebiyle olsun, Srećković’teki Kostantiniyye darplı bir arkayüzden daha söz etmek gerekir.325 Bu sikke, 
tasarım yönünden, III. Mehmed’in özel arkayüz tipi 2b’ye uymakta, yani pernsip olarak, Ahmed’in tip 3’üne 
benzemektedir. Burada, ضرب kelimesinin ب sı içine bir saadet düğümü yerleştirilmiş bulunmaktadır.

Yıl sayısı konusuna da dikkat çekmek gerekir. Bu sayının aslında, I. Ahmed’in cülûs yılını, yani 1012’yi 
taşıması lazımdır. Fakat, bazı sikkeler üzerinde farklı yazımlar bulunmaktadır. Bu durum, Srećković’in, 
darphanelerin daha halâ eski, III.Mehmed ile yapılan anlaşmalara göre darp ettikleri görüşüne varmasına yol 
açmıştır. Bu türdeki bütün anlaşmaların I. Ahmed’in tahta çıkmasından sonra yeniden yapılmaları gerekmekteydi. 
Sadece III. Mehmed’in tahta çıkış yılı olan 1003’ü taşıyan akçeler darp eden bütün darphanelerin, darp izinleri 
uzatılmamış olacaktı. Yazar, 1012 tarihli zorunlu formdan ayrılan akçelerde, nakkaşların bir hatasını olduğunu 
düşünmemekte, aksine, planlı ve anlamlı bir işlemin varlığını kabul etmektedir.326 Akçe araştırmasının büyük 
ustasının bu yorumuna, bazı kuşkularla karşı çıkmaktan geri duramıyoruz. Bunu, iki nedenle yapıyoruz : İlk 
olarak Srećković’in dayandığı malzeme tabanı, kısmen hatalıdır. İkinci olarak, Beçin buluntusundaki sikkeler, 
açık şekilde başka bir yönü işaret etmektedir. 1003 veya 1013 tarihli sikkelerle ilgili olarak Srećković, Belgrad, 
Canca, Kostantiniyye ve Ohri darplı akçeleri göstermektedir. Belgrad’la başlayalım: Bu darphaneden gelen 
sikkelerden birisi, okuma tamamen güvenli olmamakla birlikte, gerçekten de, 1003 yıl sayısını taşıyor olabilir.327 
Beçin’deki bir akçe kesinlikle “3” ile bitmektedir (Kat. No. 35747). Damga eşliğine sahip olmadığı Srećković 
örneği gibi, darphanenin en sık rastlanan varyasyonu, önyüz tip Ia2’yi taşımaktadır. Aynı darphaneden çıkan ve 
319  Srećković 2007, s. 184, No. 1 vd., Tab. 65, Res. 1 vd.
320  Schindel 2007, s. 97, 104, No. 79 ve No. 92.
321  Srećković 2007, s. 192, No. 3, Tab. 69, Res. 4.
322  Srećković 2007, s. 194, No. 1, Tab. 70, Res. 2.
323  Srećković 2007, s. 198, No. 1 – 3, Tab. 72, Res. 1 – 3.
324  Srećković 2007, s. 208, No. 1 vd, Tab. 77, Res. 1 vd.
325  Srećković 2007, s. 142, No. 10, Tab. 51, Res. 2.
326  Srećković 2007, s. 119.
327  Srećković 2007, s. 122, No. 1, Tab. 41, Res. 1.
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I.Ahmed’in zaman olarak ikinci darp dönemi olan sikke kitlesi, beklenen 1012 yazısını taşımaktadır. Her iki sikke 
de, 1003 ve 1013’e sahip her iki parça da, I. Ahmed’in Belgrad’daki akçe darbının başında yer almadıkları için,  
Srećković’in darp kontratlarının uzatılması açıklaması, tip Ia1, şimdiye kadar Belgrad’da belgelenmemiş olsa da, 
isabetli olamaz. Sonuçta yine de, nakkaşların hataları veya kullanılmaya devam edilen III. Mehmed’in stil grubu 
A’ya ait eski arkayüz damgaları söz konusudur. Bu durumda, hibrit darplarla karşı karşıya bulunurduk. Başka 
bir Belgrad akçesinde, yıl sayısı, Srećković’in dediği gibi328 1013 değil, gerçekten [10]12 gibi görünmektedir. 
Belgrad’dan uzaklaşıp Canca’ya gelelim: Orada yıl sayısının yazılışı, daha III. Murad, III. Mehmed dönemlerinde 
bile, alışılmamış ölçüde kayıtsızca yapılmaktaydı. Bu yüzden, keza veya özellikle de, I. Ahmed döneminde, 
çok sayıda değişik yazılışa rastlanması şaşılacak bir şey değildir. Bu durum için, “hatalı” dan başka bir sıfat 
kullanılamaz (Tab. II.186329).

Tab. II.186 Beçin Definesinde Canca’nın Yıl Sayısı Yazılışları (Adet Olarak). 

Yıl Sayısının Yazılışları Sayı
13 2

10013 6
10103 2
1013 19
102 2
1102 7
1103 4
113 1
13 2

Düzgün yazılım olan 1012 (۱۰۱۲) en azından okunabilen örnekler üzerinde, hiç belgelenmemiştir. Sapkın 
yazılımlar ile bunlardaki varyasyon zenginliği, Canca’da durumların Anadolu ve Rumeli’dekinden farklı 
olduğunu açıkça göstermektedir. Oralarda, temel tip 1012 her ne kadar çeşitlendirilse de, - 10102, 1001002 vb. - 
 ٣sayısı görülmemektedir. Ama Canca’nın, sultanın izni olmadan uzun bir süre sikke darp etmiş olabileceği kabul 
edilemediği için, çok sayıdaki bu sapkın varlığı, ancak Canca’daki sikkezenlerin özensizlikleri ile açıklanabilir. 

Coğrafi kurallara değil, alfabeye uyarak şimdi Kostantiniyye’ye geldik. I. Ahmed’in Beçin buluntusundaki 
4.000 akçesi arasında,  ٣ sayısının açıkça anlaşılabileceği tek bir sikke yoktur. Srećković çok sayıda örnek 
sunmaktadır. Fakat, kendisinin okuduğu yıl sayısının hiçbiri bize ikna edici gelmemektedir: Belgelerden birisi, 
I.Ahmed’e değil, gerçekde, III. Mehmed’e atfedilmelidir.330 Diğer üç belgede, yıl sayısının onluk ve birlik haneleri 
hiç görülmemekte331 veya 1003’ten ziyade 1012’yi taşıyor gibi görülmekteler.332 Böylece, Kostantiniyye’den 
gelen akçeler üzerindeki yıl sayısı 1003’ün yorumuna ilişkin soru, en azından, bizim ulaşabildiğimiz malzemeler 
içinde, sağlam belgeler bulunmaması nedeniyle, hiç sorulamayacaktır. Geriye bir tek Ohri kaldı: Önyüzlerinde 
açık şekilde I. Ahmed’in adını veren ve yıl sayıları kesin olarak okunabilen, bizim bildiğimiz üç akçe de, 1003 yılını 
taşımaktadırlar.333 Öyle görülüyor ki, doğru tarih olan 1012’ye sahip sikke yoktur. Srećković’in açıklaması, işte bu 
noktada devreye girebilirdi; ancak, stil ve tipoloji analizleriyle yeteri kadar ispatlayabileceğimizi düşündüğümüz 
üzere, damgaların merkezde üretilip, çeşitli darphanelere gönderildiği konusunda iddiada bulunmamız nedeniyle, 
resmi önyüz damgalarının – ki, I. Ahmed’in Ohri’den gelen az sayıdaki akçe önyüzleri özellikle stilistik bakımdan 
mutlaka düzenlidir - daha henüz darp iznine sahip olmayan bir darphaneye gönderilmiş olmaları herhalde çok 
tuhaf olurdu. Daha gerçekçi olan Ohri’deki eski damgaların başka yerde, ya resmi bir darphanede ya da çalıntı 
orijinal damgalarla çalışan kalpazanlar tarafından I.Ahmed’in önyüzleriyle eşleştirilerek kullanılmış olmalarıdır. 
Bu olayda da, 1003 yılının varlığı pek derin bir anlam taşımamıştır. 

328  Srećković 2007, s. 122, No. 8, Tab 41, Res. 8.
329  Daha başka belgeler Srećković 2007, s. 126, No. 1 vd. Tab. 4, Res. 1 vd. 
330  Srećković 2007, s. 140, No. 1, Tab. 50, Res. 1 (önyüz tip F).
331  Srećković 2007, s. 142, No. 2 (çizim 1012, anlatım 1003), Tab. 51, Res. 2.
332  Srećković 2007, s. 140, No. 8, (çizim 1012, anlatım 1003), Tab. 50, Res. 7; s. 142, No. 14, (çizim 1012, anlatım 1003), Tab. 51, Res. 6.
333  Srećković 2007, s. 148, No. 1, (çizim 1003, anlatım 1012), Tab. 54, Res. 1, 1a.
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II.2.4.2 Ek işaretler 

Daha önce ele alınan sultanlarda olduğu gibi, I. Ahmed döneminde de, üç değişik ek işaret türü ayırt 
edilebilmektedir: Önyüz ek işaretleri, arkayüz ek işaretleri ve darphane ek işaretleri. Çeşitli darphaneler 
bu işaretlerin kullanımında önemli farklar göstermektedir. Önyüz ve arkayüz işaretleri stilistik ve tipolojik 
bakımlardan aynı olan Anadolu ve Rumeli vilayetlerinde geniş ölçüde aynıdır. Buna karşı, stil ve tipoloji 
yönünden farklı olan darphaneler, her iki yüzde kendilerine ait ek işaret varyasyonları gösterirler. Darphane ek 
işaretlerinin, darphanelere özel olmaları tabii ki, mantığa uygundur; birincil olarak, örneğin yıldız ve noktalı 
rozet gibi ek işaretler, ama aynı zamanda da, darphane adının hem kaligrafik hem de ortografik yönlerden 
yazılış varyasyonları, bu ad altında toplanmıştır. 

Önyüz Ek İşaretleri

I. Ahmed döneminde, Anadolu ve Rumeli’de önyüz ek işaretlerini band genişliği, oldukça fazladır. Kötü darp 
nedeniyle, ek işaretlerinin ayrıntılı analizi mümkün değildir. Bu arada, I. Ahmed akçeleri, III. Murad veya III.
Mehmed’inkilerden daha büyük problemler içermektedir. III. Murad’ın yönetiminde, Anadolu ve Rumeli’deki 
darp kitlelerinin içinde, birbirinden farklı olan ve buna ek olarak yalnız iki ayrı yere yerleştirilmeleri zorunluluğu 
taşıyan çok az ek işaret vardır. III. Mehmed daha zengin değişiklik sunmakla birlikte, darpların üzerinde tek 
bir lokasyon güçlü biçimde temsil edilmektedir. Bu da, daha nadir olan, başka pozisyonlarda ortaya çıkan ek 
işaretleri kötü darpları nedeniyle geniş ölçüde konu dışı bırakmış olsak da, ek işaretlere açık bir hitabı olası 
kılmaktadır. 

I. Ahmed’in saltanatı sırasında durumlar farklıdır: Çok sayıda ek işaret mevcuttur. Bunlarda, sadece III. 
Murad ve III. Mehmed dönemlerinde olduğu gibi, münferid harflerin üzerinde yer alan işaretler değil, harflerle 
entegre olmuş olanlar da –örneğin, sondaki ek fiyonklar– görülmektedir. Bir de, satırların tam ortasında, hiçbir 
ek işarete mal edilemiyecek ek işaretler bulunmaktadır. Ayrıca, çok sayıda değişik tür işarete de, bazen tek 
başına, bazan da birbirleriyle kombine edilmiş olarak rastlanmaktadır. Son olarak, bu ek işaretlerin bir çok 
değişik lokasyonda bulunabileceklerini vurgulamak gerekir. 

Sikkenin, söz konusu olabilecek bütün ek işaretlerinin pozisyonlarının güvenli şekilde tanımlanmasını 
olası kılabilecek sikke sayısı, kötü darp nedeniyle o kadar azdır ki, titiz ve güvenli bir ek işaret kullanma 
rekonstrüksiyonu, tamamen imkânsızdır. Belli bir yerde ek işaretin varlığını (veya olmayışını) anlamak sıklıkla 
olasıdır; ama, burada ek işaretin hangisi olduğunu kesinlikle belirlemek, hemen hemen bütün varyasyonlar 
için, başka lokasyonlarda genişletilmiş melezlerine eklenmiş işaretler bulunduğu için, imkânsızdır. 

Önlerinde bir A bulunan bütün varyasyonlar, Rumeli ve Anadolu’da vardır. B1 sadece Canca’da görülür. 
Bu varyasyon açıkça belirlenmiş olan bütün belgelerin 3:1’de mevcuttur. Önyüz ek işareti taşıyan sikkelerin 
sayısı, arkayüz tip 1b ile bağlantılı olarak, belge sayısınca çok daha yüksektir. Ama, daha geç olan arkayüz 
1c tipi zaten enderdir. Önyüz ek işareti A1 ile arkayüz 1c’nin eşleştiği (Kat. No. 42321) hiç değilse bir belge 
bulunduğu için ek işaretin, arkayüz 1b çerçevesinde, emisyon düzenleyici olarak kullanılmamış olmasını 
açıklamak zordur. 

İlk önce, tanımlanabilen önyüz ek işaretlerini sunalım (Tab. II.187):

Tab. II.187: I.Ahmed’in Önyüz Ek İşaretleri

A1 A2 A3 A4 A5
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A6 A7 A8 A9 A10

A11 A12 A13 A14 A15

A16 A17 A18 A19 A20

A21 A22 A23 A24 A25

A26 A27 A28 A29 A30

A31 A32 A33 A34 A35

A36 A37 A38 A39 A40

B1
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Yukarıda da görmüş olduğumuz gibi (Tab. II.183) önyüz ek işaretlerinin sıklık analizleri, toplamda her 
bir önyüz tipi için, önemli bir söylem gücü bulunmamaktadır. Ama bir adım daha ileriye gidip, hangi ek 
işaretin, hangi önyüz tipi ile eşleştirildiğini gözlemlersek, malzeme tabanının bütün güvenilmezliğine rağmen, 
bazı ilginç sonuçlara ulaşabiliriz (Tab. II.188). Kesin olarak belirlenemeyen önyüz varyasyonları “?” altında 
toplanmış, yalnız tam olarak belirlenemeyen önyüzlerle eşleştirilmiş olan ek işaretler, dikkati çekmeleri için,  
“x” ile belirtilmişlerdir. 

Tab. II.188: Çeşitli Önyüz Ek İşaretlerinin Esas Önyüz Tiplerine Dağılımı (Adet Olarak) 

 Ia1 Ia2 Ia3 Ib1 Ib2 Ib3 Ic1 Ic2 Ic3 ?
Eİ yok 29 1035 413 356 219 58 14 30 9
A1 8 3 1 1
A2 3 2 1 1
A3 42 29 1 2 2
A4 1 1
A5 x
A6 4
A7 1 2
A8 8 13 4
A9 2 311 40
A10 x
A11 3 4
A12 x
A13 3
A14 2 1
A15 2 1
A16 6 2
A17 1 1
A18 1
A19 37 5 4 6
A20 1 1
A21 2 16 11
A22 15 10
A23 2
A24 1
A25 3 1
A26 1
A27 2
A28 1
A29 1
A30 x
A31 4 1
A32 1
A33 1
A34 3
A35 1
A36 1
A37 1
A38 1
A39 x
A40 1
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Tip Ia2 çerçevesinde önyüz ek işaretlerine sahip sikke sayısı açıkça en güçlü olsa da, Ib1 ve Ib2 önyüzlerinde 
çok daha fazla sayıda değişik varyasyon bulunmaktadır. Ayrıca, bunlar genellikle, esas tip Ia ile bağlantılı 
olarak kullanılanlardan çok daha karmaşıktırlar. Bu gözlem Anadolu ve Rumeli’de üç esas tip; Ia, Ib ve Ic’nin 
zamansal sıralanmalarında ek bir kanıt gücü taşımaktadır. 

Ek işaretleri, I. Ahmed’in darp sisteminin mümkün olan en ince şekilde analizi için kullanmayı denemek 
istesek, bir yandan, belirsiz sikkelerin sayısı çok büyük, öte yandan da, tanımlamaların güvenilmezliği oldukça 
fazladır. Ayrıca, sayısal durumlar, önyüz ek işaretlerini emisyon belirleyici bir kullanımla görevlendirmemizi 
zora sokacak kadar birbirinden farklıdır. Eğer, bu gerçekleşseydi, önyüz Ia2 çerçevesinde, önyüz ek işareti 
A9 ile donanmış olan varyasyon, belgelenmiş on ek işaretin toplamıyla kıyaslandığında üç misli bir genel 
hacme sahip olurdu. Biz bu nedenle, I. Ahmed’in önyüz ek işaretleri hakkında kırılgan buz tabakasına basmak 
istemediğimiz için, başka yorumlar yapmaya cesaret etmeyeceğiz. 

Arkayüz Ek İşaretleri 

İlk önce, I. Ahmed’in arkayüz ek işaretlerini tanıtalım: 
 

Tab. II.189: I.Ahmed’in Arkayüz Ek İşaretleri

Var. A Var. B Var. C Var. D Var. E Var. F

Var. G
Var. I

Arkayüz ek işareti A, 1.035 belgeyle en sık görülen ikinci varyasyondur. Beçin buluntusunda temsil 
edilen, Anadolu ve Rumeli kaynaklı, somut olarak Ankara, Belgrad, Bursa, Edirne, Filibe, Güzelhisar, Kıbrıs, 
Kostantiniyye, Novaberde, Ohri ve Sidrekapsi’nin bütün esas tipler üzerinde bulunmaktadır. Bunlara bir de, 
Halep darpları eklenmektedir. 

Arkayüz ek işareti B, en çok belgelenen üçüncü varyasyondur. 619 örnek üzerinde bulunmaktadır. 
Yine, Ia1’den Ia3’e kadar bütün önyüz varyasyonları belgelenmiştir. Darphane olarak karşımıza Anadolu 
ve Rumeli’de yer alanlar çıkmaktadır. Bunlar: Belgrad, Bursa, Edirne, Güzelhisar, Kıbrıs, Kostantiniyye, 
Novaberde ve Sidrekapsi’dir. Arkayüz ek işareti C ender görülenler arasındadır: Sadece, Ia3, Ia2 ve Ib? Önyüz 
tiplerini taşıyan 8 akçe üzerinde belgelenmiştir. Güvenli olan tek darphane, 6 parça veren Kostantiniyye’dir. 
Onun yanı sıra C varyasyonu, iki arkayüz damgasının eşleştirilmiş olduğu Edirne’den gelen bir hibrit üzerinde 
görülmektedir. Arkayüz ek işareti D, en sık olandır: 1.813 akçe üzerinde belgelenmiştir. Arkayüz ek işaretleri 
A ve B olayındaki gibi, 9 esas tipin hepsiyle ayrıca da, özel tipler Id1, Id2, Ie1 ve Ii ve Canca’dan önyüz 
II ile eşleştirilmiş olarak rastlanmaktadır. Bu darphanenin dışında arkayüz ek işareti D sadece Rumeli ve 
Anadolu’nun darphanelerinde, Belgrad, Bursa, Edirne, Güzelhisar, Kıbrıs, Kostantiniyye, Novaberde, Serez, 
Sidrekapsi ile Tokat’ta görülmektedir. 

Arkayüz ek işareti E oldukça nadirdir: 60 akçe üzerinde bulunmaktadır. Buna rağmen, arkayüz ek işareti E 
ile eşleştirilmiş olan önyüz tiplerinin anlattığı gibi, I. Ahmed’in bütün darp süreci boyunca kullanılmışlardır. 
Daha nadir olan tipler Ia1 ile temel tip Ic’nin kesin belirlenmiş olan bütün varyasyonları noksandır. Ama 
esasen, o da, Ic? İle prensipde belgelenmiştir. Genel olarak, oldukça düşük olan belge yoğunluğu sebebiyle, 
bazı tiplerin yokluğu şaşırtmamalıdır. Dahası, arkayüz ek işareti E Mısır’dan gelen tip If, Ig ve Ik üzerinde 
de belgelenmiştir. Buna Canca’dan gelen, önyüz II tipine sahip akçeler de eklenmektedir. Darphane olarak 
Anadolu ve Rumeli’de darphane olarak Bursa, Edirne ve Kostantiniyye vardır. Bunlar aynı zamanda en sık 
rastlanan darphanelerdir. 

Arkayüz ek işareti F, 5 akçe üzerinde belgelenmiştir. Güvenli olan tek önyüz tipi Ia3’tür. Ayrıca bir de, 
önyüz tip Ib? veya Ic?’e sahip bir belge bulunmaktadır. Kesin olan tek darphane Kostantiniyye’dir. 
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Önyüz tipleri Ia3 ve Ib1 üzerinde bulunan ve böylece yukarıda değindiğimiz gibi, bu iki varyasyonun 
kronolojik yakınlıkları lehine tanıklık eden arkayüz ek işareti G, 9 belgeyle önemsiz bir sayıya sahiptir.

Darphane olarak sadece Kostantiniyye güvenlidir. 6 sikke üzerinde bulunmaktadır. 
Arkayüz ek işareti I Mısır’dan gelen medinîlerle sınırlanmıştır.
2.837 sikke üzerindeki arkayüz ek işaretleri güvenli şekilde tanımlanamamaktadır. Bu sayı neredeyse, en 

sık olan A ve D varyasyonlarının toplamı kadardır. 
Şimdi, hangi ek işaretin, esas önyüz tiplerinden hangisiyle – Ia1 – Ib3 – eşleştirildiklerini tablo formunda 

görelim. Özel önyüzler, çok zayıf belgelenmiş olan Ic ile Rumeli ve Anadolu’da bulunmayan darphaneler Tab. 
II. 190’da dikkate alınmamıştır. 

Tab. II.190: I. Ahmed Döneminde, Arkayüz Ek İşaretleri – Önyüz Tipleri Eşleştirilmesi (% Olarak)

Arkayüz-Ek.İş. Ia1 Ia2 Ia3 Ib1 Ib2 Ib3
A % 31 % 31 % 50 % 21 % 7 % 18 
B % 14 % 12 % 13 % 29 % 37 % 32 
C % 1 % 1 
D % 55 % 56 % 34 % 48 % 51 % 47 
E % 1 % 1 % 2 % 5 % 3 
F % 1 % 1 
G % 1 % 1 
I % 1 

Arkayüz ek işareti E’nin önyüz tipleri Ib2 ve Ib3 ile ilişkili olarak biraz yüksek olan değerleri, malzeme 
miktarının burada belirgin şekilde azalması ve tip Ib3’te tek bir sikkenin % 3’le değerlenmesi sebebiyle, özel 
bir önem taşımamaktadır. 

Darphane Ek işaretleri

Darphanelerin özel ek işaretlerini ve yazılış varyasyonlarını, münferid darphaneler ile ilgili bölümde ayrıntılı 
şekilde ele alacağız. Burada sadece, Lâtin alfabesine göre, toplu olarak listelenmekteler (Tab. II.191).

Tab. II.191: I.Ahmed’in Darphane Ek İşaretleri

Belgrad

Bel1 Bel2 Bel3 Bel4 Bel5

Bursa

Bru1 Bru2 Bru3 Bru4

Edirne

Edi1 Edi2 Edi3

Filibe

Fil1 Fil2
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Güzelhisar

Güz1 Güz2

Halep

Hal1 Hal2

Kıbrıs

Kıb1 Kıb2 Kıb3 Kıb4 Kıb5

Kostantiniye

Kos1 Kos2 Kos3 Kos4 Kos5

Kos6 Kos7 Kos8 Kos9

Mısır

Mıs1 Mıs2

Novaberde

Nov1 Nov2 Nov3 Nov4 Nov5

Sidrekapsi

Sid1 Sid2

Tokat

Tok1 Tok2 Tok3 Tok4
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II.2.4.3 Nominaller ve Metroloji

Burada, yalnız I. Ahmed’in Beçin buluntusunda temsil edilen nominalleri ile bunların metrolojileri ayrıntılı 
şekilde ele alınacaktır. 

 
Şahî

Beçin definesinde temsil edilmemektedir. I. Ahmed’in Şirvan darplı orta büyüklükteki gümüş sikkesini şahî 
olarak değerlendiren Srećković’in söylemi, III. Murad ile ilgili olarak söylenenlere bakıldığında, inandırıcı 
değildir. Sayıları az olan bu sikkeler, baştan sona 1,80 gram334 ağırlıklarıyla, dirhem olarak aslında çok 
hafiftirler. Elbette düşük ağırlıklı dirhemler olarak görülebilirler. Aksi takdirde, yerel örneklerden ilham almış 
olan bir nominal kademesinin varlığını kabul etmek gerekirdi. 

Şahî tanımlaması aşağıdaki Tab. II.192’de görüldüğü gibi, Basra’dan gelen ve ideal ağırlıkları 4,61 gram335 
dolayında olan ağır gümüş sikkeler için, daha gerçekçi görünmektedir. 

Tab. II.192: I.Ahmed Döneminde Toll, 1988 (44 adet) göre, Basra’da, al – Dirza Buluntusundaki Şahî Ağırlıkları [Birim: 0,05 gram]

 
Birimi, 0,01 gram yerine 0,05 gram olarak seçtiğimizi ve dalgalanma genişliğinin akçelerde olduğundan 

daha büyük olduğunu bir kere daha vurgulamak gerekse de, ağırlıkların çoğunluğu, yazılı kaynaklarla ulaşan 
zorunlu ağırlık değeri 4,61 gram yakınında bulunmaktadır. Yani, şahî en azından al – Dirza buluntusunun 
ortaya çıkmasından sonra, dirhemi, doğruluk açısından geride bırakmaktadır. 

Dirhem
Beçin buluntusunda, yalnızca 3 dirhem bulunmaktadır. İkisi Halep (Kat. No. 42383, 42384) ve biri Amid 
darplıdır (Kat. No. 42381). Ağırlıkları (2,21 gram, 2,25 gram, 1,71 gram), dirhemden beklenen ağırlık alanı 
içindedir.336 Ama, nominallerdeki gelişmelerin muhtemel inceliklerinin derinine inmeye izin vermemektedir. 

Beşlik
Bu nominal de, Beçin buluntusunda temsil edilmemektedir; şimdiye kadarki araştırmalarda, söylemi oldukça 
keyfidir. Burada görüşülen grup konusunda, bağımsız bir nominal hitabının akla gelebilmesi için bile, gerek 

334  Srećković 2002, s. 28. 
335  Mac Kenzie 1988, s. 182.
336  Srećković 2002, s. 29. 
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dirhemden, gerekse medinîden açıkça farklı olması elbette zorunludur. Dirhem ağırlığının altında ve medinî 
ağırlığının üzerinde şu sikkeler vardır: Dımaşk’tan nadir sikkeler (1,56 gram) [“şahî”]337, Halep (1,52 gram) 
[“şahî”]338 Kıbrıs (1,40 gram; 1,27 gram) [“beşlik”]339, Tokat (1,19 gram) [“medinî”]340 ile Erzurum (1,33 
gram) [“medinî”]341 ve Van (1,14 gram) [“beşlik”].342 Ancak, bütün bu kısa bilgiler tekil sikkelere dayalıdır. 
Nominal sorusuna anlamlı metodik yaklaşım, Tire Müzesi’ndeki büyük mevcud sayesinde önemli ölçüde 
kolaylaşmıştır.343 Amid darphanesinin adını taşıyan 69 sikke için, 1,15 gram açık bir peak olmuş, Kara Amid’de 
ise peak 1,25 gramda gerçekleşmiştir.344 Canca’nın dağılım kavisi farklı olmuş ama, en fazla örneklenen 
değerler aynı düzeyde kalmıştır, sonuçta Rumeli ve Anadolu’nun zorunlu ağırlığına (1,28 gram) sahip olan 
4 akçe veya hafif Doğu değerlerine sahip (yak. 1,25 gram) 5 akçeye uyan bir nominal söz konusudur. Ancak 
darbı, İmparatorluğun Doğu’su ve Suriye bölgesiyle kısıtlıdır. Beşlik, Batı’da III. Murad döneminde hayata 
geçirilmiştir.345 Sadece İbrahim’in saltanatı sırasında, kitleler halinde darp edilmiştir. 

Medinî 
Biz burada, yalnızca Mısır’dan gelen orta büyüklükteki gümüş sikkelere medinî diyoruz. Elbette ki, Beçin 
buluntusu 5 medinî ile çok etkileyici yeni bilgiler veremez. Dirhemde olduğu gibi, burada da belgelenen 
sikke ağırlıklarının (1,09 gram, 0,98 gram, 0,96 gram, 0,94 gram [ 2 adet ]) Sultan III. Murad’ın döneminde 
olduğu gibi (Tab. II.13) medinînin zorunlu ağırlığı olan 1,00 gramın yakınlarında bulunduklarını saptamakla 
yetiniyoruz.

Şimdi de kıyaslama amacıyla, “Gaza” buluntusundan çıkan ve Lachman’ın yayınladığı, I. Ahmed’in  
medinîlerini gözden geçirelim:

 
 Tab. II.193: I. Ahmed Döneminde Mısır’da, Gaza Definesindeki Medinîlerin Ağırlıkları, Lachman 1977 (74 Adet), [Birim: 0,05 gram] 

337  Ölçer 1988,
338  Srećković 2002, s. 114, ile Tab. 4, No. 17. 
339  Artuk – Artuk 1974, s. 571, (Res. Yok); Petranyi 2000. 
340  Srećković 2002, s. 204 ile Tab. 7, No. 38.
341  Pere 1968, s. 142, No. 369, Tab. 22, Res. 369.
342  Srećković 2002, s. 218, ile Tab. 8, No. 43.
343  Pfeiffer - Taş – Schindel 2009. 
344  Pfeiffer - Taş – Schindel 2009, Tab. 5.
345  Yenisey – Ehlert 1999.
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Burada peak, açık şekilde 0,80 gram dolayındadır. Buna göre, zorunlu ağırlığın, 0,85 gram veya 0,90 gram 
olmasını beklemek mümkündür. Pamuk, 1605’ten başlayarak, 0,95 gramı medinî ağırlığı olarak kabul etmiştir.346 
Biz yukarıda III. Mehmed’de, bu sultanın yönetimi sırasında hafif bir ağırlık indirimi lehine konuşulabileceğini 
gördük. Ama, Beçin’de 5 örneğin, hem de üçünün ağırlıklarının Lachman’da listelenen bütün örneklerden 
daha fazla olması ve III. Murad saltanatındaki eski zorunlu ağırlıkları anımsatmakta oluşları, bize göre bu 
görüşe karşıdır. Elbette ki, bu dayanak noktası çok zayıftır. Ancak, buluntumuzdaki sikkelerin belirgin şekilde 
daha ağır oldukları ve özellikle bu sebeple sirkülasyondan seçilen örneklerden söz edilmek istenmese bile, o 
zaman III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde gerçekten de medinî ağırlığının azaltılmadığını herhalde kabul 
etmek gerekecektir. ‘Edirne Buluntusu’nun (Tab. IV.8) metrolojik tanıklığı burada bir daha anımsatılmalıdır. 
Bu tanıklık, Beçin malzemesinden elde edilebilecek olandan (Tab. II.194 – 202) bütün sikkeler aynı vezin 
üzerinde darp edilmiş olmalarına karşın, belirgin şekilde farklıdır; Özellikle akçe gibi küçük ve hafif sikkelerin, 
tedavüldeki ağırlık kayıpları ihmal edilmemelidir. 

Akçe
Akçe, I. Ahmed’in padişahlığında, 6.440 belgeyle detaylı bir metrolojik analiz için, yeteri kadar iyi temsil 
edilmektedir. Delinmiş veya zedelenmiş olan sikkeler, bu kez de dikkate alınmamıştır. Ayrıca, 0,15 gram 
altında ağırlığa sahip 13 sikke ile, 0,45 gram üzerindeki 6 parça da, konu dışında kalmıştır. İlk önce bütün  
akçeleri topluca görelim (Tab. II.194).

 
Tab. II.194: I. Ahmed Döneminde Akçe Ağırlıkları Toplam (6.421 Adet) [Birim: 0,01 gram]

346  Pamuk 2000, s. 94, Tab. 6.1.
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Rumeli ve Anadolu’nun değerlendirilmeleri anlamlı olan ağırlık grafiklerine bakalım (Tab. II.195 – 202): 

Tab. II.195: I. Ahmed Döneminde Belgrad’daki Akçe Ağırlıkları (106 Adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.196: I. Ahmed Döneminde Bursa’daki Akçe Ağırlıkları (246 Adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.197: I. Ahmed Döneminde Edirne’deki Akçe Ağırlıkları (419 Adet) [Birim: 0,01 g.] 
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Tab. II.198: I. Ahmed Döneminde Güzelhisar’daki Akçe Ağırlıkları (64 Adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.199: I. Ahmed Döneminde Kıbrıs’taki Akçe Ağırlıkları (57 Adet) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.200: I. Ahmed Döneminde Kostantiniyye’deki Akçe Ağırlıkları (3.814 Adet) [Birim: 0,01 g.]
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Tab. II.201: I. Ahmed Döneminde Novaberde’deki Akçe Ağırlıkları (145 Aded) [Birim: 0,01 g.]

Tab. II.202: I. Ahmed Döneminde Sidrekapsi’deki Akçe Ağırlıkları (391 Aded) [Birim: 0,01 g.]

III. Mehmed dönemindeki tablonun eşi, kesintisiz olarak karşımızda durmaktadır: Açık ve belirgin bir peak,  
0,31 gram ve 0,32 gram dolayındadır. Eğri, her iki yöne doğru 0,28 gram ve 0,34 grama kadar, önce dik sonra 
düz olarak inmektedir. Ağırlıkları belirgin şekilde fazla olan sikkelerin çok az olmalarına karşı, hafif olan az 
sayıda, fakat zarar görmemiş akçeler de vardır. İnce ayara örnek darphaneler bakımından tek hafif istisna, biraz 
daha ağır, 0,33 gram ve 0,34 gram dolaylarında, ortalamanın üstünde akçenin geldiği Güzelhisar’dır. Anlamlı 
bir grafiğin yapılmasında yeterli belge gücüne sahip olan darphaneler, tam da aynı sonucu vermektedir. Rumeli 
ve Anadolu’daki, malzeme yönünden zayıf darphaneler içinde, kaçak yoktur. Tek istisna Kıbrıs’tır: Burada,  
0,30 gram basamağı en çok belge verendir. Dahası, ağırlık dağılımı da, daha güçlüdür. Ancak bu durum, 
sadece, Kıbrıs’da ağırlık kontrollerinin Rumeli ve Anadolu’dakilerin düzeyinde olmadığını gösterirken, 
Kıbrıs’da akçe standardının saptığı düşüncesini kesinlikle haklı çıkarmaz. Bunu söyleyebilmek için, sonuçta, 
sapmalar çok azdır. 

Rumeli ve Anadolu’ya ait olmayan darphaneler hakkında elde edilen veya çok düşük parça adedi sebebiyle, 
Canca dışında elde edilemeyen tablo, farklıdır. Çünkü, sadece Canca için, anlamlı bir grafik çizilebilmektedir 
(Tab. II.203).
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Tab. II.203: I. Ahmed Döneminde Canca’da Akçe Ağırlıkları (117 Adet) [Birim: 0,01 g.] 

Canca’nın, III. Mehmed’in daha geç dönemindeki stil grubu B olayında olduğu gibi, Rumeli ve Anadolu  
akçe veznine uyduğu görülmektedir. Pek tabii ki, bu darphane tipolojik ve stilistik bakımlardan, I. Ahmed 
döneminde de kendine özel idi. 

Dımaşk’tan, Beçin buluntusunda 3 akçe vardır. Ağırlıkları 0,44 gram, 0,33 gram ve 0,25 gramdır. Daha 
III.Mehmed döneminde bile, malzeme tabanının çok güvenilmez olduğu düşünülürse, I. Ahmed döneminde 
durumun daha da kötü olduğu ve Beçin buluntusu tabanında, Şam metrolojisinin tamamen anlaşılmaz olarak 
adlandırılması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkar. 

Erzurum, ağırlıkları 0,27 gram ve 0,22 gram olan iki akçe ile temsil edilmektedir. Bu iki ağırlığın, 
darphanenin Doğu’nun hafif akçe ağırlığını kullanmaya devam ettiğini göstermekte olduğunu, çok temkinli 
bir söylemle de olsa belirtmek mümkündür. 

Halep darphanesi için, şu ağırlıklardaki 5 akçe bulunmaktadır: 0,25 gram, 0,32 gram, (2 adet) 0,41 gram 
ve 0,43 gram. Buradan, işe yarar sonuçlar çıkarılamıyacağı açıkça bellidir. Halep, III. Mehmed döneminde 
Rumeli ve Anadolu’da mûtad olan akçe standardını kullanmıştır. 

Mısır’da durum III. Mehmed zamanındakine benzer gibi görünmektedir: Parça ağırlıkları çok dağılmakta 
ve açık bir peak görülememektedir. 0,31 gramdan 0,39 grama kadar bütün ağırlık basamakları hemen hemen 
eşit şekilde –elbette genel olarak tek bir sikkeyle– temsil edildikleri için, I. Ahmed döneminde, Rumeli ve 
Anadolu’dan farklı, daha ağır bir akçe standardının uygulandığı düşünülebilir. Kesinliği, doğaldır ki, ancak 
ilave malzeme sunacaktır. 

Tokat prensipte, Rumeli ve Anadolu’dakilere benzeyen bir akçe ağırlığı taşımaktadır. III. Mehmed 
dönemindeki gibi, muhtemel minimal sapmalar, zayıf malzeme yoğunluğu sebebiyle güvenli şekilde 
saptanamamaktadır. Tabii ki, az sayıdaki bu sikkeler, aşırı ağırlık yönünde hafif bir eğilim göstermektedirler 
(elimizde 0,32 gram, 0,33 gram ve 0,34 gramın her biri için 2 akçe vardır); kısacası, durumlar ağırlıkların aynı 
oranda daha hafif olduğu III. Mehmed döneminden farklıdır. 

Son olarak nominallerin vilayet ve darphanelere göre dağılımını görelim:
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Tab. II.204: Vilayet ve Darphanelere Göre Nominallerin Dağılımı 

Vilayet Darphane Sultanî Şahi Dirhem Beşlik Medinî Akçe Mangır
Rumeli Belgrad x

Edirne x
Filibe x
Kostantiniye x x
Novaberde x
Ohri x
Serez x
Sidrekapsi x
Srebreniçe x
Üsküp x

Anadolu Ankara x
Bursa x
Güzelhisar x
Sakız x x
Tokat x x x
Van x x

Karaman Konya x
Kıbrıs Kıbrıs x x
Trabzon Canca x x

Trabzon x
Erzurum Erzurum x x
Diyarbakır Amid x x x
Şemahi/Şirvan Şirvan x
Şam Dimaşk x x x x

Trablus x
Halep Halep x x x x
Bağdad Bağdad x

Basra x
Mısır Mısır x x x x
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II.2.4.4 Darphaneler

Aşağıda, daha önce III. Murad ve III. Mehmed olaylarında olduğu gibi, I. Ahmed’in Beçin buluntusunda 
belgelenen darphanelerini ayrıntılarıyla inceleyecek, Beçin’de temsil edilmeyen darphanelerden de, kısaca söz 
edeceğiz. Düzenleme, prensip olarak çeşitli Osmanlı vilayetlerinin sınırlarını izleyecektir. Tipolojik, stilistik ve 
nominal bağlamda tamamen eş olan Anadolu ve Rumeli vilayetleri birlikte ele alınacak, bu yapılırken tipolojik 
ve stilistik bakımdan bunlara dahil olan, örneğin Kıbrıs gibi bölgeler, aynı başlık altında yer alacaklardır. 
Anadolu’da bulunan, ama numizmatik açıdan örneğin Tokat gibi, darp kitlesinin dışında kalan yerler ayrı olarak 
görüşülecektir. Literatürde anılan ama gerçekte, I. Ahmed döneminde faal olmayan darphanelerden, bütünlüğü 
sağlamak amacıyla, söz edilecektir. Bu darphaneler adlarının arkasına koyulan “-ˮ işaretiyle belirtileceklerdir.

I. Ahmed’in Beçin buluntusunda belgelenen darphanelerinin alfabetik sıralamaya göre bir listesini, her darp 
yeri için gerek adet ve gerekse % sayılarıyla birlikte başa koyduk. 

Tab. II. 205: I. Ahmed Döneminde Darphanelerin Dağılımı Toplam (Adet ve % Olarak) 

Darphane Adet Yüzde Darphane Adet Yüzde
Amid 1 % 0,1 Kıbrıs 61 % 0,9 
Ankara 1 % 0,1 Kostantiniyye 3935 % 58,6 
Belgrad 106 % 1,6 Mısır 16 % 0,3 
Bursa 263 % 3,9 Novaberde 160 % 2,4 
Canca 148 % 2,2 Ohri 1 % 0,1 
Dımaşk 3 % 0,1 Serez 1 % 0,1 
Edirne 456 % 6,8 Sidrekapsi 412 % 6,1 
Erzurum 1 % 0,1 Tokat 17 % 0,3 
Filibe 2 % 0,1 Rumeli ve Anadolu 1044 % 15,5 
Güzelhisar 79 %1,2 Belirlenemeyen 3 % 0,1 
Halep 7 % 0,1 
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Harita II.5: Kuzey Afrika ve Yemen Dışındaki Darphaneler

Rumeli ve Anadolu’daki Vilayetler 

Daha önce sıklıkla tekrarlandığı gibi (II.2.1) Rumeli ve Anadolu’daki vilayetler, III. Murad, III. Mehmed 
ve I. Ahmed dönemlerinde, tipolojik, stilistik ve ek işaretlerin kullanımı bakımından, bütünlük gösteren bir 
grup içindedirler. Bu sebeple, bu iki bölgeden gelen sikkeler Latin alfabesine göre düzenlenerek, birlikte ele 
alınacaklardır. 

Ankara (Kat. No. 35698)
Ankara darplı akçeler, şimdiye kadar literatürde listelenmemiştir.347 Beçin buluntusunda, I. Ahmed’in önyüz 
tipi Ia2’sini, açıklıkla Ankara olarak okunabilen darphane adıyla birleştirmiş olan bir akçesi (Kat. No. 
35698) bulunmaktadır. Yıl sayısı kesin olarak anlaşılamamakla birlikte, kalıntı izleri, 1003’ten çok 1012’yi 
çağrıştırmaktadır. Bu nedenle, III. Mehmed’in eski bir arkayüz damgasının kullanıldığı bir hibrit darbın söz 
konusu olduğu görüşü, çok da gerçekçi değildir. Akçenin stili, iki yüzde de, regülerdir. Bu da, bu stilin hatalı 
darp olarak I. Ahmed’in düzgün darp programının dışına çıkarılmasının imkânsızlığını göstermektedir. Kabul 
edilmesi gerekir ki, şaşılacak kadar zayıf olan malzeme tabanına rağmen, Ankara’nın I. Ahmed döneminde, kısa 
bir süre akçe darp etmiş olması, en ağırlıklı olasılıktır. Arşiv malzemesinden, darphanenin içinde bulunduğu 
binanın Nisan 1607’de (Hicri 1015) satıldığını biliyoruz (Bölüm I.5). Böylece, Ankara’daki sikke darbının 
sonlanmasıyla ilgili kesin bir tarihe sahibiz. 

Belgrad (Kat. No. 35699 – 35804)
Belgrad darphanesi, I. Ahmed döneminde 106 belgeyle sayıca çok güçlü temsil edilmemekle birlikte, I. 
Ahmed dönemindeki darp volümü ile 7. sırada yer alarak, III. Mehmed dönemindekine benzer bir pozisyona 

347  Srećković 2002, s. 53.
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sahip olmaktadır. Yüzde olarak da, Belgrad her iki sultanın saltanatları sırasında, hemen hemen eş güçde 
belgelenmiştir. III. Mehmed döneminde görülen stilistik özelliklerden (Bölüm II.2.3.5) I. Ahmed döneminde 
hiç iz kalmamıştır. Bu sultanın yönetimi sırasında da, damgalar istisnasız Kostantiniyye’den temin ediliyordu. 
Bütün örnekler, bu yüzden hem stilistik, hem de tipolojik bakımdan ilgi çekici değildir. 

Beçin’de tip kombinasyonları olarak yalnız Ia2 / 1a ve Ia3 / 1a temsil edilmekte, bunlara alt varyasyonu tam 
olarak belirlenemeyen, temel tip Ib’ye sahip bir belge eklenmektedir (Kat. No. 35802). Fakat, Beçin buluntusu 
darphanenin tip yelpazesinin tamamını göstermekten çok uzaktır: Temel tip Ib’nin bütün varyasyonlarını – Ib1 
/ 1a,348 Ib2 / 1a349 ve Ib3 / 1a350 - taşıyan sikkeler vardır. Tip Ic’yi taşıyan örneklerin varlığı bu varyasyonun 
şimdiye kadar eksik olan güvenli belgelerden yoksun oluşu ve bu yüzden gerçekten darp edildiyse bile, bunun 
çok da sık olmadığı düşünülse de, tamamen red edilemez.351 Ama, esas tip Ib’yi temsil eden zaman dilimine ait 
Belgrad darplı sikkeler, Beçin buluntusuna herhalde artık akmamış olmalıdırlar. Beçin buluntusunun özellikleri 
dolayısıyla şekil değiştiren münferid alt tip sıklıklarının, gerçekte nasıl oldukları şu an için kesin olarak 
saptanamaz. Jem Sultan’da resmi görülen I. Ahmed’e ait Belgrad’dan gelen 6 akçenin 4’ü temel tip Ia’yı, daha 
doğrusu belirlenemeyen bir parça352 dışında, her zaman Ia2’yi taşımaktadır. Buna karşı Srećković’te, Ib’ye 
sahip 6 akçe, Ia’yı taşıyan bir belge – yine Ia2 - karşısında durmaktadır.353 “Edirne” buluntusunda da, temel tip 
Ib daha sıktır.354 Bununla birlikte sikke sayısının azlığı ve kötü tanımlanabilirlik sebebiyle, kataloglaştırılmış 
olan bu 7 sikkenin söylem gücü çok mütevazidir. 

Ek işaretler konusunda; Önyüz ek işaretleri A1, A9, A21 ve A25 ile arkayüz ek işaretleri B ve D’nin açık 
ara en çok görülen varyasyonlardır.Tiplere ve arkayüz ek işaretlerine göre dağılım şöyledir: 

 
Tab. II.206: Belgrad’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

 Arkayüz-Eİ. A Arkayüz-Eİ. B Arkayüz-Eİ. D Arkayüz-Eİ. ?
Ia2/1a 18 10 11 11
Ia3/1a 5 3 1 12
Ib1/1a x x
Ib2/1a x
Ib3/1a x
Toplam 25 20 21 40

Önyüz tip Ia2’yi taşıyan sikkelerin tip Ia3’e kıyasla daha büyük bir sıklığa sahip olması durumu, Rumeli 
ve Anadolu darphanelerinde de görülmektedir. Belgrad bu konuda da, tamamen eğilime uymaktadır. Darphane 
ek işaretleri Belgrad’da oldukça fazladır. Ancak, dağılımları yeknesak değildir. Darphane adının uzunluğu ve 
çok sayıdaki muhtemel lokasyonlar nedeniyle ancak belgelerin 4:1’de (somut olarak 106 sikkeden 24’ünde) 
darphane ek işaretleri yeterli güvenle saptanabilmektedir. Bu, ne de olsa, oldukça mütevazi miktar içinde, en 
sık rastlanan Be12’dir. Darphane adının ilk harfi vokalleştirilmiştir. Be13, Be14 ve Be15 yalnız tek sikkelerla 
belgelenmişlerdir. Bütün varyasyonlar arasında en göze batanı, darphane adının sonunda bir noktalı rozet 
bulunan Be14’tür (Kat. No. 35708). Belge yoğunluğunun düşüklüğü yüzünden, ek işaretlerin tanıklıklarının 
darp sistemi inceliklerinin rekonstrüksiyonunda kullanılmaları doğal olarak engellenmektedir. 

 

348  Schindel 2007, s. 102, No. 41; Srećković 2007, s. 122, No. 3, 8, Tab. 41, Res. 3 vd. 8.
349  Srećković 2007, s. 122 No. 6, Tab. 41, Res. 6.
350  Srećković 2007, s. 122, No. 5, Tab. 41, Res. 5.
351  Schindel 2007, s. 102, No. 42.
352  Jem Sultan 1977, s. 156, No. 1488, Tab. 114, Res. 1488.
353  Srećković 2007, s. 122, Tab. 41.
354  Schindel 2007, s. 97 ile Tab. 5.
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Tab. II.207: Belgrad’da Darphane Ek İşaretleri

Bel1 Bel2 Bel3 Bel4 Bel5

Yıl sayısı varyasyonları olarak, tip Ia’da âdet olduğu üzere, genel olarak 1012’ye rastlanmaktadır. Bir akçe 
üzerinde 10102 görülmektedir. 1013 yıl sayısı, daha henüz III. Mehmed’in cülûs yılını aklında tutan nakkaşın 
hatasına bağlanmalıdır. Gerçek bir darp yılı olarak algılanmamaktadır. Bu sayı Srećković’deki355 bir sikke 
üzerinde kesin olarak okunabilmektedir. Ayrıca, Beçin buluntusundaki bir akçe üzerinde de yıl sayısı ٣ ile 
sonlanıyormuş gibi görünmektedir (Kat. No. 35747).

Önyüzlerinde damga eşlikleri olan iki belgede (Kat. No. 35757, 35759) başka darphanelerde de 
gözlemlenebilen bir fenomen; خان ın  ن harfinin olmaması olayı bulunmaktadır. Bu yüzden, bu sikkeler aslında, 
Ig1 önyüz tipine uymaktadırlar. Fakat burada amaçlanmış bir tip seçiminin değil, üstadın hatasının söz konusu 
olduğuna hiç şüphe yoktur.

Bursa (Kat. No. 35805 – 36067)
Bursa, I. Ahmed döneminde şimdi artık darphaneler sıralamasında dördüncü olmasına rağmen, III. Mehmed 
döneminde olduğu gibi, geri plandadır. Önümüzde Bursa’dan gelen 263 akçe bulunmaktadır. 

Beçin buluntusunda yalnız Ia2/1a tip kombinasyonu kesin olarak belgelenmiştir. Ama Jem Sultan ve  
Srećković ile yapılan kıyaslama bu şekilde, Bursa darphanesinin I. Ahmed dönemindeki spektrumunun 
tamamının kapsanamıyacağını bir kere daha göstermektedir. Çünkü Jem Sultan Ia2/1a tipindeki 3 parçanın 
yanında, tip Ib1/1a’ya ait 2 akçenin de fotoğrafını vermiştir.356 Srećković, IIb2 önyüzü için bir belgeyi de 
listelemektedir. Fakat, konuyla ilgili resim üzerindeki خان kelimesinin ن harfi tanınmamaktadır. Bu nedenle, 
aidiyet söylemi, açıkça tanımlanabilecek belgelerin ortaya çıkmasına kadar, güvenilmez olarak kalacaktır.357 
Belgrad olayında olduğu gibi, Bursa’nın bu tür geç ürünleri, Beçin definesine girmemiştir. 

Önyüz ek işaretleri olarak, A3, A9, A21 ve A22’ye rastlıyoruz. Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı daha 
yönlendirilebilirdir: Her ne kadar dört değişik varyasyon – A, B, D, ve E – belgelenmiş olsa da, istatiksel orantı 
bütünüyle dengesizdir: 

 
Tab. II.208: Bursa’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. ?
Ia2/1a 1 2 144 1 57
Toplam 1 2 183 1 76

Görüldüğü gibi arkayüz ek işareti D, I. Ahmed için hiç tipik olmayan bir belirginlikte baskındır. 
Bursa, darphane ek işaretlerinde, oldukça az bir dalgalanma göstermektedir. Bu arada hiç değilse, belgelerin 

hemen hemen yarısında, yeteri kadar güvenilir bir belirleme mümkün olabilmiştir. Bunun dışında, Bursa’da 
ismin yazılışına daima dikkat etmek gerekir. Burada da, Ahmed’in selefleri döneminde olduğu gibi, Brusa 
yazılımı öndedir. Dahası: Bursa yazılımı için güvenilir belgeler yoktur. Darphane ek işareti olarak en sık 
görülen, Bru1 (78 adet) dir. Bru2, oniki, Bru3 onaltı ve Bru4 iki sikke üzerinde bulunmaktadır. Ancak, son 
varyasyonun tanımlanabilirliği, doğaldır ki, çok da iyi değildir. Diğer darphanelerden farklı olarak, çoklukla 
kompleks olan ama tek sikkelerla belgelenen varyasyonlar burada görülmemektedir. 

 

355  Srećković 2002, s. 67, ile Tab. 1, Res. 6, Srećković’teki önyüz tipi daha fazla belirlenememektedir. 
356  Jem Sultan 1977, s. 156, No. 1492 – 1495 ve, 1497 vd., Tab. 114, No. 1492 1495 ve 1497 devam, Srećković 2007, s. 124, No. 2 

vd., Tab. 47, Res. 2, 
357  Srećković 2007, s. 124, No. 4, Tab. 42, Res. 3.
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Tab. II.209: Bursa’da Darphane Ek İşaretleri

Bru1 Bru2 Bru3 Bru4

Anlaşılabildiği kadarıyla, yıl sayısı hemen her zaman 10102 şeklinde yazılmıştır. 1012 ve 11012 uygulamaları 
–sonuncusu belki de bir yanlış yazılımdır– sadece tek parça üzerinde görülmektedir. 

Edirne (Kat. No. 36068 – 36523)
Edirne, Kostantiniyye’den sonra gelmektedir. Elbette ki ara, 456’ya 3935 örnekle çok belirgindir. Beçin 
definesinde, I. Ahmed’in en sık görülen ikinci darphanesidir. Edirne, payitahta yalnız sikke sayısının 
büyüklüğü ile değil ayrıca çeşitli tiplerin sayılarıyla da benzemektedir: Kostantiniyye’nin yanı sıra Edirne, I. 
Ahmed’in akçe darbının başından, Beçin buluntusunun sonuna kadar izlenebildiği yegane darp yeridir. Bursa 
örneğinde görüldüğü gibi, bu durum, elimizdeki buluntuda, esas tip Ia’dan sonra belgelenmeyen darphanelerin 
üretimlerini durdurmuş olmalarından kaynaklanmak zorunda değildir. Ancak; Edirne sikkelerinin, görünüşe 
göre, Kostantiniyye’den gelenlerle eş temel dağılım örneklerine uygun şekilde Beçin buluntusuna akmış 
olmaları gözlemi, Edirne darphanesinin değerlendirilmesinde mutlaka önem taşıyacaktır.

Rumeli ve Anadolu’da düzenli olarak kullanılan 9 önyüz tipinin 7’si mevcuttur; Beçin’de sadece Ib3 
ve Ic1 noksandır. Sonuncusu, Srećković’ten alınıp kaydedilebilir.358 Münferid tiplerin dağılım kavisleri 
Kostantiniyye’nin görünüşüne uymaktadır. Arkayüz olarak tip 1a’nın yanında ya önyüz Ib1 veya Ic1 ile 
eşleştirilmiş olan belirgin bir arkayüz 2a örneği (Kat. No. 36473) bulunmaktadır. Bu, genelde sadece Mısır’da 
belgelenen tipin, Rumeli ve Anadolu’daki tek örneğidir. Önyüzdeki tip kesin olarak belirlenemese de, tip 
2a içinde Kostantiniyye’de zayıf şekilde ortaya çıkan, Edirne’de belgelenmemiş arkayüz tipi 2c’yi, önyüz 
Ib1 çerçevesinde bir varyasyon olarak görmek akla yakındır. Burada, neden bu varyasyona rastlandığını 
açıklayamıyoruz. Önyüz tip Ib2 Edirne’de yalnız çok zayıf belgelendiği için, bu zaman diliminde çok görülen 
arkayüz 2c’nin noksanlığı, bir söylem gücüne sahip değildir. Bu bakımdan, arkayüz 2c’nin Edirne’de darp 
edilmediğini mi, yoksa yerine 2a’nın mı konduğuna karar veremiyoruz. Kat. No. 36249’ da خان kelimesinin ن 
harfinin eksikliği sikkezenin bir hatasıdır. 

Arkayüz ek işaretlerinin ilişkileri dikkat çekmemektedir. 
 

Tab. II.210: Edirne’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

Önyüz-Tip Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. C Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. ?
Ia1/1° 1
Ia2/1° 40 22 45 4 52
Ia3/1° 10 5 8 17
Ib1/1° 3 16 23 2 14
Ib2/1° 2 6 7
Ic1/1a x
Ic2/1a 1 1
Ic3/1a 1 1
Toplam 76 66 1 128 15 170

Belge sayıları darbın ilerlemesi ile belirgin şekilde azalmaktadır; bu durumla bağlantılı olarak, önyüz Ib2’yi 
taşıyan örneklerin azlığı ilgi çekicidir. Şimdi darphane ek işaretlerine geliyoruz: 

 

358  Srećković 2007, s. 130, No. 7, Tab. 45, Res. 7.
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Tab. II.211: Edirne’de Darphane Ek İşaretleri
 

Edi1 Edi2 Edi3

Edi1, Edi2’ye açık şekilde baskındır. Orantı 1:10’dur. Her iki varyasyon da belli bir önyüz tipine güçlü bir 
bağ göstermemektedir. Edi3, yalnız bir akçe (Kat. No. 36138) üzerinde belgelenmiştir. 

Yıl sayısı yazılım varyasyonlarının dağılımı benzer bir düzensiz durum göstermektedir. Belirli önyüz tipleri 
ve yazılım varyasyonlarının amaçlanmış olan herhangi bir kombinasyonu belirlenememektedir. 

Tip Ia2’nin önyüz damga eşliği olan iki parçası (Kat. No. 36274, 36115) üzerinde hükümdarın adı olan 
Mehmed şedde ile belirlenmiştir. Bu durum, sultanın adının, Türkçe Mehmed yerine Arapça Muhammad 
şeklinde telâffuzunun beklendiğini akla getirmektedir. 

Filibe (Kat. No. 36524 – 36525)
I. Ahmed döneminde nadir olan bu darphane359 Beçin buluntusunda yalnız iki akçe ile (Kat. No. 36524 – 36525) 
temsil edilmektedir. Her ikisi de tip Ia3/1a’yı taşımaktadır. Bu sikkeler stilistik bakımdan biraz beceriksizce 
yapılmış gibi durmakla birlikte, yine de damga temininde Anadolu ve Rumeli’de düzgün darplarda mümkün 
olan band dalgalanma genişliği çerçevesi içinde bulunmaktadır. 

Bu durumda, Jem Sultan’da sözü edilen iki akçe, gerçekte bu darphaneden gelmedikleri için360 kıyaslamada 
kullanılabilecek çok az malzeme vardır. Srećković’in kesin şekilde belirlenebilen tek belgesininde önyüz Ia3’ü 
taşımakta oluşu ilginçtir.361 Belgeleri, stilistik bağlamda tamamen resmidir ve bununla, I. Ahmed döneminde, 
Filibe’de resmi akçe darplarının yapıldığını kanıtlamaktadır. Filibe’nin I. Ahmed saltanatı sırasında bir yandan 
düşük bir darp volümüne sahip olduğu, öte yanda da sadece kısa bir süre faaliyette bulunduğu izlenimi, böylece 
önemli ölçüde güçlenmektedir. 

Önyüz ek işaretlerine rastlanmamaktadır. Her iki parça da, arkayüz ek işareti A’yı taşımaktadır. Birbirinden 
açıkça farklı iki darphane ek işaretinin bulunması tuhaftır. 

 
Tab. II.212: Filibe’de Darphane Ek İşaretleri

Fil1 Fil2

Darphane ek işareti olarak Fil2’nin darphane ek işareti olarak, adının ل harfi ile ب harfi arasında bir noktalı 
rozet bulunmaktadır. Srećković’te resmi bulunan iki parça, darphane adının ل harfinin arkasında iki çizgi 
varyasyonu göstermektedir. Bunlar, III. Mehmed saltanatı sırasında da görülen ek işaretlerdir (orada FilA3 ve 
FilA5). Yıl sayısı 10012 olarak Kat. No. 36525’in üzerinde belirgindir; Srećković’teki sikkeler, I. Ahmed’in 
cülûs yılının damgalar üzerinde bulunduğunu ve III. Mehmed’in eski arkayüzlerinin söz konusu olmadığını 
kesin şekilde belli etmektedir. Teknik açıdan bakıldığında, darp kalitesi ortalamanın çok üzerindedir. 

Gelibolu (-) 
Sadece Pere tarafından söz konusu edilmiş362 olup, herhalde bir yanlış okumadır. Çünkü Gelibolu, darphane 
olarak yalnız II. Bayezid döneminde faaliyet göstermiştir.363

359  Pere 1968, s. 142’de bahsedilmiştir; Zekov 1995’te fotoğrafla tanıtılmıştır; Schindel 2007, s. 103, No. 68 dev. Başka bir belge;  
Srećković 2002, s. 106 ile de krş.

360  Jem Sultan 1977, s. 157, No. 1537, Tab. 117, No. 1537; stiline göre Halep; Jem Sultan 1977, s. 1537, No. 1538, Tab. 117, No. 1538: 
kesinlikle Sidrekapsi’dir.

361  Srećković 2007, s. 132, No. 1, Tab. 46, Res. 1. No 2’de madenin dışındaki خان kelimesinin ن harfinin, önyüz Ia? olarak tanımlan-
ması doğru değildir.

362  Pere 1968, s. 142,  
363  Srećković 2002, s. 107.
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Güzelhisar (Kat. No. 36526 – 36604)
Günümüz Aydın’ı, Osmanlı darphanesi olarak Güzelhisar adıyla yalnız I. Ahmed döneminde belgelenmiştir.364 
Bu darphanenin darpları genellikle oldukça nadirdir. Güzelhisar’ın Beçin buluntusunda 79 örnekle ve bu 
şekilde, Belgrad’dan çok da daha zayıf temsil edilmemiş olması, herhalde Aydın’ın, Tire ile birlikte, Beçin 
definesinin bulunduğu yere en yakın darphane olmasıyla açıklanabilir. Ayrıca da, definenin yeri olarak, 
büyükçe bir çevreyi kabul edersek, Aydın’ın yine Tire ile birlikte, Türkiye’nin Ege kıyılarındaki anakara 
üzerinde bulunan tek darphanesi olduğu da açıklamaya eklenebilir. Tek bir parçanın dışında, Güzelhisar darplı 
bütün akçeler, hatta şimdiye kadar başka yerlerde yayınlanmış olanlar da, tip Ia2/1a’yı taşımaktadırlar. Bu 
olay, Güzelhisar’daki sikke darbının, çok sayıda üretim grubu darp edilmiş olmasına rağmen, süresel açıdan 
çok kısıtlı olduğunu kesinlikle göstermektedir. Önyüz Ia3, belirlenmesi kuşkuya yer bırakmayan tek bir parça 
ile belgelenmiştir (Kat. No. 36578). Çok sayıda kitle üretiminin yanı sıra, malzeme yoksunu tranşların da darp 
edildiği, bir kere daha belli olmuştur. Bu arada, burada sözü edilen Ia tip grubu içindeki akçe olayında, sadece 
buluntunun oluşumunu Güzelhisar’dan gelen tip Ia3/1a darplarının enderliklerinden sorumlu tutmak zordur. 
Güzelhisar’a damga teslimatı içine, bu darphanede kullanılması öngörülmeyen bir damganın kaydığını ve 
önyüz tip Ia3’e ait olan bu örneğin, darphane yönetiminin bir hatasını gösterdiği, hiç inandırıcı değildir. Zira 
o takdirde, payitahtta artık Ia3 kullanılmasına rağmen, taşra darphanelerine halâ daha önyüz tip Ia2’ye sahip 
damgaların gönderildiğini kabul etmek gerekirdi. 

Önyüz ek işaretleri taşımayan sikkelerin yanında, A3 ve A9 varyasyonlarına sahip olanlar da bulunmaktadır. 
Arkayüz ek işareti olarak, şu kombinasyonlara rastlıyoruz:

 
Tab. II.213: Güzelhisar’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. ?
Ia2/1a 14 1 25 12
Ia3/1a 1

Toplam 20 1 36 22

Öyle görülüyor ki, arkayüz ek işareti D’yi taşıyan sikkeler varyasyon A’yı taşıyanlardan tam bir misli daha fazladır. 
Farklı iki “darphane ek işaret”i bulunmaktadır. Bu olayda, gerçekten de grafik bakımından oldukça karmaşık 

olan yer adının, amaçlanmamış yazılım varyasyonları söz konusu olacaktır: 

Tab. II.214: Güzelhisar’da Darphane Ek İşaretlerinin Dağılımı

Güz1 Güz2

Çok daha fazla olan Güz1’dir. Bu durum, elbette hiçbir şey ifade etmemektedir. Çünkü, darphane yönetiminde 
yapılan planlamaya dayandırılabilecek hiçbir farklılık ve hiçbir gerçek ek işaret gözlemlenmemektedir. Güz2, 
tek bir parça ile temsil edilmektedir. 

Yıl sayısı, arkayüz ek işareti A’ya sahip sikkelerda, çoğunlukla 1012 şeklinde yazılırken, arkayüz ek işareti 
D’yi taşıyan akçeler genellikle 10102’yi göstermektedirler. Arkayüz ek işaretleri ile yıl sayısının yazılımı arasında 
doğrudan bir bağ olduğunu, ayrıca, yıl sayısındaki farklı uygulamaların, sikkezenin yazım hatalarına değil, 
aslında, merkezi darphane yönetiminin talimatlarına bağlanması gerektiğini de bu gözlem açıkça kanıtlamaktadır. 

Güzelhisar bu haliyle geniş kapsamlı yorumların doğrulanmasına dayanak oluşturacak olan, oldukça kısa 
faaliyet süresine sahip bir darphane örneği sunmaktadır. 

Güzelhisar, kısa çalışma süresince, galiba bir çeşit “örnek darphane” olmuştur. Gerek ortalamanın üzerindeki 
gümüş oranı (II.2.9), gerekse parça ağırlıklarının yüksekliği (Tab. II.198) bunu kanıtlamaktadır.

364  Erel tarafından ilk defa yayınlanan 1970, s. 41, No. 67 ile; Jem Sultan 1977, s. 157, No. 1539 vd. Tab. 117, No. 1539 iki parça;  
Srećković 2002, s. 112.
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Kıbrıs (Kat. No. 36605 – 36665)
Kıbrıs darphanesinin çalışma biçiminin rekonstrüksiyonunu sadece Beçin’deki malzeme üzerinden yapmayı 
deneseydik, sonuç basit olurdu: Kıbrıs, Anadolu ve Rumeli’de bilinen tipleri ve aynı zamanda bunlara uyan 
stilleri kullanmaktaydı. Bu şekilde, bu büyük numizmatik birliği grubu içindeki öteki darp yerlerinden 
farklı değildi. Fakat, Beçin buluntusu dışındaki malzemeye baktığımızda, ortaya tamamen başka bir resim 
çıkmaktadır; Kıbrıs, bir süre için Rumeli ve Anadolu’daki tipik darphanelerin bütün özelliklerini taşımaktadır. 
Ancak, artık Kıbrıs malzemesinin Beçin buluntusuna akmadığı bir dönemde, tipolojisi ve stiliyle nominal 
spektrumu çok etkili şekilde değişmiştir. Bu durum sonuçda, damgaların artık Kostantiniyye’den değil, 
ispatlamaya çalıştığımız gibi, Halep’ten temin edilmekte olmalarına bağlanmalıdır. 

I. Ahmed yönetiminde, Kıbrıs’taki aktivitenin birinci bölümü konusunda Beçin buluntusu yeterli  
dokümantasyonu sağlarken, ikinci bölümde Srećković, Jem Sultan ve başkalarındaki malzemeye, ama özellikle 
Petr’anyi’nin, Kıbrıs’da Osmanlı sikke darbı365 konusundaki çalışmalarına güvenmekteyiz. 

Rumeli ve Anadolu’nun stilistik ve tipolojik temel örneklerini izleyen darplarla ilgili olarak hiç değilse 5 
farklı önyüz tipi – temel tip Ia’nın her üç varyasyonu ile Ib1 ve Ib3 – belgelenmiştir. Sayısal olarak, her zaman 
görüldüğü gibi, tip Ia2/1a en güçlü temsil edilendir. Tip Ib’ye sahip ürünler oldukça nadirdir. Ama belki burada 
da, hiç değilse bir ihtimal olarak, coin drift hesaba katılmalıdır. Tip Ic belgelenmemiştir: Sistem değişimi, 
I.Ahmed’in Beçin’de belgelenen üç temel tipinin sonuncusunun darbına aslında yer bırakmamaktadır. 

Tipolojik ve stilistik bakımlardan Anadolu ve Rumeli çerçevesinin tamamen dışında kalan ve I. Ahmed’in 
geç saltanat yıllarının her halde son 3:1’ine tarihlenmeleri mantıklı olan örnekler, Beçin’de artık temsil 
edilmemişlerdir. Zira bunlar, temel tip Ic’nn yerine darp edilmiş olmalıdırlar. Önce akçelere bakalım: Arkayüz 
1a’nın bir melezi olan önyüz II’yi taşımaktadırlar. Köşeli kaligrafileri, mutlaka özellikle III. Mehmed 
döneminde çok iyi gözlemlenebilen366 Halep darphanesini açıkça işaret etmektedir. Petranyi de, bu iki tipi 
listelemekte ve doğru şekilde bizim akçe tipimiz, Ia1 – Ib1/1a’dan sonraki sıraya koymaktadır.367 Srećković’te 
aynı sıralamayı sunmaktadır.368

Bu damgaların çıkış yeri olarak Halep’in gösterilmesi için ek argümanlara gerek duyuluyorsa, o takdirde 
Kıbrıs’dan gelen beşliklerin varlığına işaret edilmelidir.369 Tip olarak bu darplar gerek yazılımda gerekse 
ek işaret uygulamasında bazı ufak değişikler saptanabilse de, Halep dirhemi tip III/3, çok benzemektedir. 
Bu tip kombinasyonu Amid, Canca ve Halep’te belgelenmiştir. Ancak, Canca ve keza Amid’e mesafesinin 
çok uzak olması nedeniyle, Kıbrıs’ın damgalarının bu darphanelerden biri tarafından temin edilmiş olmaları 
mümkün değildir. Öte yandan, Halep’in öncelikle dirhem ve beşliklerine ve keza bu darphanenin akçelerine 
olan stilistik yakınlık, damgaların lokal olarak Kıbrıs’da üretilmediklerini ama, başka bir darphaneden, somut 
olarak Halep’ten temin edildiklerini bir bakıma ortaya koymaktadır.

Şimdi de, stilistik ve tipolojik yönlerden Anadolu ve Rumeli’deki darp kitlesine uyan ve Beçin buluntusunda 
temsil edilen akçelere bakalım. Beçin buluntusunda, Ia ile Ib1 ve Ib3’ün bütün sapkınları temsil edilmektedir. 
Önyüz ek işareti A9, önyüz tip Ia2 ve A19, Ib? İçin belgelenmiştir. Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı aşağıdaki 
resmi sunmaktadır. 

Tab. II.215: Kıbrıs’ta Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. ?
Ia1/1a 1
Ia2/1a 10 3 7 9
Ia3/1a 1 1
Ib1/1a 1 5
Ib3/1a 1 2
Toplam 15 6 16 24

365  Petranyi 1991 – 1994; Petranyi 1999; Petranyi 2000.
366  Jem Sultan 1977, s. 157, No.1454 dev. Tab. 118, No. 1554; Srećković 2007, s. 138, No. 6 – 8 Tab. 49, Res. 6 vd.
367  Petranyi 1999,
368  Srećković 2007, s. 138.
369  Petranyi 2000.
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Tip Ib’nin zayıf yoğunluğu, bu grupta arkayüz ek işareti A’nın noksanlığını açıklayabilir; Dağılım örneği, 
dikkati çekecek başka özelliklere sahip bulunmamaktadır. 

Tab. II.216: Kıbrıs’da Darphane Ek İşaretleri 

Kıb1 Kıb2 Kıb3 Kıb4 Kıb5

Sadece en basit olan Kıb1 formu sık belgelenmiştir. Bütün öteki varyasyonlar, belirgin şekilde daha enderdir. 
Ayrıca önyüz tipleri Ia2, Ia3 ve Ib1 ile bağlantılı şekilde ortaya çıkmakta ve bu nedenle spesifik bir tip değildir. 

En sık rastlanan yıl sayısı 1012’dir. 10102 yalnız temel tip Ib ile belgelenmiştir. Tabii bu durum, sadece iki 
örnekten söz edildiği için, anılmaya değer bir veri gücü taşımamaktadır. 

Konya (-)
Pere, I. Ahmed’in Konya’dan gelen akçelerini listelemiştir.370 Bu, bir zamanlar Srećković tarafından 
devralınmıştır.371 Ancak, yeni eseri372 bu darphaneden gelen herhangi bir sikke içermemektedir. Jem Sultan’da 
durum aynıdır. Özellikle de, Beçin buluntusunda güvenli belge sikkelerinın noksanlığı daha çok, Pere’nin pek 
de ender olmayan yanlış okumalarından birisiyle karşı karşıya olduğumuz ve Konya’nın, I. Ahmed döneminde 
gerçekten sikke darp etmediği sonucuna varmamıza yol açmaktadır.

Kostantiniyye (Kat. No. 36666 – 40600)
Burası, I. Ahmed’in Beçin buluntusunda en büyük açık ara ile en güçlü şekilde temsil edilen darphanesidir: 
3.935 akçe Kostantiniyye’den gelmektedir. Bu, I. Ahmed’in toplam sikkelerinin %60’ını oluşturmaktadır. Bu 
nedenle Kostantiniyye bu hükümdarın yönetimindeki darp sisteminin temellerinin rekonstrüksiyonu için yine 
açık ara en önemli darphanedir. Tipoloji ile ilgili bölümde, Kostantiniyye’den gelen akçeler ayrıntılı biçimde 
ele alınmıştı; Burada, geri kalan darphanelerde paralel şekilde çeşitli tip ve ek işaretlere, hızlı bir genel bakış 
sunulması amaçlanmaktadır.

Ama akçelere değinmeden önce, imparatorluk payitahtındaki sultanî darbını hatırlatalım.373 Bir sikke, yıl 
sayısı yazılımı olarak, akçeler üzerinde de belgelenmiş olan 112 varyasyonunu göstermektedir.374

Üç önyüz tipi olan Ia, Ib ve Ic’nin üç alt varyasyonlarının hepsi sadece Kostantiniyye’de belgelenmiştir. Bir 
define buluntusunun bileşiminden beklendiği gibi, münferid tiplerin birbirlerine oranları tamamen farklıdır. 
Güvenli olmayan sikkelerin (Ia?, Ib?, Ic?) da sayıma katılmasıyla, tip Ia, 2.335 akçe üzerinde bulunmakta, Ib 
890, Ic 82 parçada görülmektedir. Elbette, oldukça büyük olan sikke sayısı – somut 459 adet – nedeniyle, tip 
Ib veya Ic’nin hangisini taşıdıklarını karara bağlamanın mümkün olmayacağını düşünmek gerekir. 

I. Ahmed’in Beçin buluntusundaki toplam varlığının % 60’ını Kostantiniyye darplı akçelerin oluşturduğu 
gerçeğine dayanılarak, bu darphanenin darplarının istatistik dağılımının yukarıda görülen (Tab. II.182) genel 
resme geniş ölçüde uyduğu kendiliğinden anlaşılır. Bu sebeple, daha önce ayrıntılı şekilde görüştüğümüzü 
umduklarımızı, burada tekrar tartışmaktan vazgeçiyoruz. Beçin buluntusuna artık akmamış olan önyüz tip 
Ixxx, Kostantiniyye’de birçok kere kanıtlanmış375 olmakla birlikte, çok nadirdir. 

Birçokları yalnız Kostantiniyye’de belgelenmiş olan özel tipler de, birkaç sözü hak etmektedir. Önyüz Ie2’ye 
sahip olan ve aidiyeti saptanamayan bir parçanın dışında, Beçin buluntusunda, önyüz özel tipleri, Id1, Id2, Ie1, 
Ie2 ve Ii’ye yalnız Kostantiniyye’de rastlanmaktadır. Beçin’de belgelenmiş olan ve esas tip Ib2 çerçevesi 
içindeki önyüz özel tipleri Ie1 ve Ie2’nin yanı sıra, Srećković’de noktalı rozet ile genişletilmiş olan önyüz 

370  Pere 1968, s. 142 (Resimsiz). 
371   Srećković 2002, s. 137.
372  Srećković 2007.
373  Pere 1968, Tab. 21, Res. 354 – 356 ; Tekin 2005, s. 377; Artuk – Artuk 1974, s. 658, No. 1658, Tab. 69, No. 1658; Srećković 2002, 

s. 142 ile de krş. 
374  Peus Auktion 329, 31. 10 -5. 11.1990, No. 778.
375  Schindel 2007, s. 104, No. 79; Srećković 2007, s. 140, No. 4, Tab. 50, Res. 4,
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Ib1’in bir varyasyonu bulunmaktadır. Burada, Ie (x) olarak adlandırılmıştır.376 Bu varyasyon, Sidrekapsi’de 
de belgelenmiştir.377 Bu darphane, önümüzdeki malzemede, Kostantiniyye’nin yanı sıra akçe özel tiplerinin 
darp edildiği tek darp yeridir. Tip Id1, yukarıda belirtildiği gibi (II.2.4.1) en erken önyüz tipi Ia1’in zaman 
dilimi içinde bulunmakta ve böylece, sultanın saltanat yıllarının başında yer almaktadır. Ie (x), tekrar edelim, 
Ib1’in kulvarındayken, Id2, Ie1 ve Ie2, zaman açısından, takip eden, önyüz Ib2 ile uyuşmaktadır. Ii olayında 
gerçektende planlanmış olan bir özel tipten söz edilip edilmediğini tam bir güvenle söylemek olası değildir. 
Eğer öyleyse, en sık görülen alt tip Ia2’nin zaman dilimi içinde olacaktır. 

Kostantiniyye arkayüzler bakımından oldukça fakirdir. Yalnızca, önyüz Ib2 ve Ib1 çerçevesinde, bütününe 
bakıldığında, yıl sayısının aşağısında سنه kelimesini taşıyan arkayüz 2c’ye nadiren rastlanmaktadır. Burada 
darphane yönetimi tarafından, açıkça özel tip olarak ayrılmış bir kutlama darbından söz edildiğini söylemek 
zordur. Belki de, سنه kelimesinin zaten ancak çok nadir olaylarda açıkça okunabilmesi sebebiyle uzun ömürlü 
olmayan temel tip 1a’nın bir varyasyonu olabilir.378 Tip 2c genellikle, aslında daha az görülen önyüz Ib2 ile 
belirgin şekilde daha sıkı bağlantı içindedir: Arkayüz 1a’ya sahip 74 belgeye karşı 131 şüpheli örnek de tip 
2c’ye sahip 20 örnek vardır. Tip Ib1 çerçevesinde, durum açıkça farklıdır: Burada, arkayüz 2c’ye sahip sadece 
6 akçe bulunurken, tip 1a 159 sikkeyle belgelenmiştir. 147 parçanın, bu iki varyasyondan hangisine sahip 
oldukları kesin olarak belirlenememiştir.

Özel tip olarak adlandırılabilecek iki varyasyon Kostantiniyye’de belgelenmiştir. İlk olarak lejandının 
birinci satırında عز نصره ibaresinin yerine حلد ملكه formülünü gösteren önyüz Ib? yi arkayüz 4 ile kombine etmiş 
olan Kat. No. 39897’yi ele alıyoruz. Bir başka parça olan (Kat. No. 7860), Kat. No. 39897 ile önyüz damga 
eşliğine sahiptir ve bu haliyle Kostantiniyye’ye ait olmaktadır. Önyüz esas tiplerinin çoğunluğunun önyüz esas 
tipi Ib’nin zaman çerçevesi içine düştüğüne bir kez daha işaret etmiş olalım. 

Srećković’te bir başka tip daha kayda alınmıştır.379 ضرب kelimesinin ب harfi burada, sikkenin eni boyunca 
uzatılmakta, ortasına bir saadet düğümü konulmuş bulunmaktadır. Bu tipin Beçin buluntusundaki noksanlığı 
için, olası iki açıklama ileri sürülebilir: Burada söz konusu olan ya çok öne çıkan bir nadirliktir veya darp 
zamanı buluntunun kapanışından sonradır. Önyüzün bizim için belirlenemez oluşu, kesin bir karara varmayı 
güçleştirmektedir. Srećković, her ne kadar tip Ib1’i veriyorsa da, fotoğrafını temel aldığımızda, bu söylem bize 
biraz farazi gelmektedir. Bu tip, bu yüzden I. Ahmed’in darp sistemi içine yerleştirilemez. Tasarım yönünden 
benzer arkayüzler gerek I. Ahmed’in selefi III. Mehmed (orada arkayüz tip 2b) gerekse kendisini bir ara ile  
izleyen II. Osman yönetimlerinde belgelenmiştir.380 Bu sebeple, bu tür kıyaslamalar da bu tipin yorumuna 
yardım sağlamamaktadır. 

Darphane adının arka kısmının yukarısında bir yıldız bulunan –tam pozisyonu anlaşılamıyor– Kat. No. 
36838 olayında bunu, özel tip olarak değil, sadece örneğin III. Mehmed dönemindeki Filibe’ye paralel bir 
darphane ek işareti (Kos6) olarak algılamayı kararlaştırdık. 

Kostantiniyye’de bilinen A, B, C, D, E, F ve G arkayüz ek işaretleri varyasyonlarının yanında, H ve I’nın 
dışında bütün varyasyonlara rastlanmaktadır. Rumeli ve Anadolu’daki diğer darphanelerde belgelenmemiş 
olan C ve G varyasyonları, pek tabii ki, sadece 6 ve 9 örnekle burada bulunmaktadır. Arkayüz ek işaretlerinin 
çeşitli tip kombinasyonlarına dağılımları ayrıntılı olarak şöyledir:

Tab. II.217: Kostantiniyye’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 
Arkayüz-Ek.

İş. A
Arkayüz-Ek.

İş. B
Arkayüz-Ek.

İş. C
Arkayüz-Ek.

İş. D
Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. F

Arkayüz-Ek.
İş. G

Arkayüz-Ek.İş. ?

Ia1/1a 7 3 13 14
Ia2/1a 187 77 2 308 5 1 428
Ia3/1a 100 36 1 65 3 1 3 189
Ib1/1a 16 37 37 2 67

376  Srećković 2007, s. 142, No. 13, Tab. 51, Res. 5. No. 6’da خان kelimesinin ن harfi güvenilir olarak okunamamaktadır. 
377  Srećković 2007, s. 152, No. 9, Tab. 56, Res. 1 vd. 
378  Srećković 2007, bu varyasyonu tanımıyor. 
379  Srećković 2007, s. 142, No. 10, Tab. 51, Res. 2.
380   Srećković 2007, s. 196, No. 5, Tab. 71, Res. 5.
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Ib2/1a 3 9 13 49
Ib3/1a 1 2 4 10
Ib1/2c 2 4
Ib2/2c 1 6 3 10
Ib3/2c
Ic1/1a 3 6 4 8
Ic2/1a 7 1 9 14
Ic3/1a 2 1 4 2
Id1/1a 1 3
Id2/1a 1 3
Ie1/1a 1
Ie2/1a 1
Ii/1a 1
Toplam 657 454 6 1038 27 6 6 174

Darphane ek işaretleri bakımından Kostantiniyye, I. Ahmed döneminde, III. Mehmed’den çok farklı değildir. 
Kos6 için tek belge olan Kat. No. 36838, yıldızının çok fazla öne çıkmayan konumu sebebiyle, darphane ek 
işareti olarak – yani arkayüz özel tipi olarak değil – adlandırmaya karar verdiğimiz için anılmaya değerdir. 
Kos10 yalnız kaplama bir akçe üzerinde (Kat. No. 43700) belgelenmiş ve buna rağmen, burada, bütünlüğü 
sağlamak amacıyla listelenmiştir. 

Tab. II.218: Kostantiniyye’de Darphane Ek İşaretleri

Kos1 Kos2 Kos3 Kos4 Kos5

Kos6 Kos7 Kos8 Kos9 Kos10

Şimdi, yıl sayısının yazılım varyasyonlarına gelelim. Büyük malzeme yoğunluğu nedeniyle, özellikle 
Kostantiniyye yukarıdaki konunun daha derinlemesine analizi için uygundur. Bu arada, 4.000’e yakın belgenin 
3.200’den fazlasında, yani % 80’inde yazılışının tam olarak okunamadığını ve bu yüzden de, değerlendirme 
için güvenilir bilgiler elde edemediğimizi belirtmek zorundayız. Yıl sayısının açıkça anlaşılabildiği 715  
akçeden 514’ü, doğru sayı olan 1012’yi taşımaktadır. Aşağıda görülen Tab. II.219’da yalnız önyüz tipleri 
açıkça görülebilen sikkeler listeye alınmıştır. Bu yüzden, belge sayıları, bütün malzeme için olduğundan daha 
azdır. Şimdi de, Tab. II.219’da yer alan sikkelere dönelim. Bunların yaklaşık 4:3’ü 1012 sayısını taşımaktadır. 
En büyük varyasyon sayısını, en çok belgelenen önyüz tipi Ia2 sağlamaktadır. Ancak burada görülen yazılış 
çeşitlerinin çoğu, daha başka ve daha nadir tiplerde de, bulunmaktadır. Dağılım örneğinde açık şekilde tiplere 
spesifik sapkınlar saptanamadığı için, yalnız, sayıları yine de yüksek olan farklı yazımlara dayanarak, hem de 
örneğin, III.Mehmed döneminde Rumeli ve Anadolu’da kıyaslanabilir hataların olmaması, ama malzemenin I. 
Ahmed döneminde bu fenomenin açık ve güvenilir yorumuna izin vermemesi nedeniyle, 1012’yi göstermeyen 
her şeyi, sikkezenlern yazım hataları olarak toptan kestirip atmak mümkün değildir. Sıklıkla yıl sayısının 
ilk 1’inin önünde görülen iki noktanın (Kat. No. 38671) yıl sayısının daha başka bir varyasyonu olmayıp, 
darphane adındaki ي harfinin diakritik noktalar olduğu da ayrıca belirtilmelidir. 
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Tab. II.219: Kostantiniyye’de Yıl Sayılarının Yazılışı 

Önyüz Tip Yıl sayısı Adet
Ia1 10102 5

1001002 1
Ia2 10102 59

1001002 3
100102 10
10012 3
01:12 1

101002 1

Ia3
 
 
 

 
 

1012 70
1012 1

100102 1
10102 2

1001002 1

10012 11

Ib1
 

10102 6

1012 49

Ib2
 

1012 34

10102 8

Ib3
 

1012 6

10102 2

Ic1 1012 3
Ic2
 

1012 2

10102 1

Ic3
 
 

1012 1
10102 1

101002 1

Mardin (-) 
Jem Sultan381 bu darphaneye bir mangır atfetmektedir. Fakat bu sikkenin ne Kabaklarlı’da ve ne de Srećković 
2002 kayıtlarında yer almaması ve darphane adının okunması çok güvensiz olduğu için bize, Amid daha olası 
görünmektedir – bu darphane de, I. Ahmed dönemi için listeden çıkarılmalıdır. 

Novar (-)
Gerçekde Novaberde’den gelen ve darphane adı tam olarak darp edilmemiş olan bir akçenin yanlış okunmasıdır.382

Novaberde (Kat. No. 40601 – 40760)
Novaberde 160 örnekle, Kostantiniyye, Edirne, Sidrekapsi ve Bursa’dan sonra, I. Ahmed’in Beçin buluntusundaki 
en güçlü 5. darphanesidir. Artık sadece bir belgesi olsa bile (Kat. No. 40746) tip Ic2’ye kadar temsil edilen, 
mesafe olarak Beçin’e, Rumeli’deki en uzak darphane olması Novaberde’nin çok dikkate değer bir özelliğidir. 
Ia2 ve Ia3 tiplerinin yanı sıra, Beçin’de önyüz Ib1 ve Ib2 de temsil edilmektedir. Demek ki, Novaberde’nin tip 
spektrumu sözü edilmeye değecek kadar zengindir. Srećković bir de Ic1’i listelemektedir ama, bize göre, iki 

381  Jem Sultan 1977, s. 158, No. 1582, Tab. 113, Res. 1582.
382  Diler 1985, s. 18.
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olayla ilgili eklemiş olduğu fotoğraflara dayanan saptamaları, gerekli güvenle algılanamamaktadır.383

Arkayüz tipi olarak, sadece 1a bulunmaktadır. Önyüz ek işaretleri, yalnız Ia3/1a kombinasyonu çerçevesinde 
saptanabilmektedir. Bunlar, önyüz ek işareti A3, A10, A21 ve A22’dir. Bu tipin 3:1’den fazlasında önyüz ek 
işaretleri tanımlanabilmiştir. Bu veriyi ve genelde daha sık görülen tip Ia2’nin Ia3’e kıyasla belirgin ölçüde daha 
düşük olan belge yoğunluğuna bakıldığında örneğin, Ia2 aynı yoğunluğa ulaşamazken, tip Ia3 çerçevesindeki 
darbın alışılmamış ölçüde yüksek olduğunu kabul etmeye meyl ediyoruz. 

Arkayüz ek işareti olarak en çok kullanılan A, B ve D tiplerine rastlanmaktadır. Bunların da birbirlerine 
sayısal orantıları, tamamen genel olarak gözlemlenen çerçeve içindedir. 

Tab. II.220: Novaberde’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri

 Arkayüz-Ek.İş.  A Arkayüz-Ek.İş.  B Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. ?
Ia1/1a
Ia2/1a 9 6 12
Ia3/1a 10 2 20 18
Ib1/1a 1 1
Ib2/1a 1
Ic2/1a 1
Toplam 38 7 39 76

Novaberde’deki darphane ek işaretlerinin istatistik dağılımı, çok sayıda çeşitli varyasyon eş güçde olduğu 
için, Anadolu ve Rumeli’deki diğer darphanelerin çoğundan farklı görünmektedir: Örneğin, Nov1 ve Nov4, 
14’er belgeyle eşit temsile sahiptir. Nov1 önyüz tipleri Ia2, Ia3 ve Ib1 için belgelenirken, Nov4, sadece önyüz 
Ia3 ile eşleştirilmiş olarak görülmektedir. Nov3’e sahip iki akçe, sadece temel tip Ia’yı göstermekte ve nihayet 
Nov5 tek bir parçayla (Kat. No. 40707) temsil edilmektedir. 

Tab. II.221: Novaberde’de Darphane Ek İşaretleri 

Nov1 Nov2 Nov3 Nov4 Nov5

Yıl sayısını uygulama biçimi ancak 25 örnek üzerinde kesin olarak okunabilmektedir. Münferid yazılışların 
belirgin dağılım örnekleri saptanamamaktadır: Örneğin, önyüz tip Ia3’te, birbirinden farklı dört varyasyon; 
1012, 10102, 10103 ( ٣ sayısını taşıyan nadir örneklerden birisi) ile 1 1002 görülmektedir. 10012’li varyasyonun, 
kesinlikle sadece tip Ia2’ye sahip sikkelerde saptanması, bu nedenle bize göre gerçek bir veri gücü taşımamaktadır. 

Ohri (Kat. No. 40761; 42423)384

Beçin’de, önyüzlerinde I.Ahmed’in adını gösteren, arkayüzlerinde ise muhtemelen 1003 yıl sayısını taşıyan 
iki akçe bulunmaktadır. Bu durumda söz konusu olan hibrit damga eşleştirilmeleridir; I. Ahmed’in Ohri’deki 
bir düzenli akçe darbı için, Beçin buluntusu dayanak noktaları vermemektedir. Srećković’in listelediği385 yıl 
sayısı okunamayan bir sikke, burada da ele alınan akçelerle, arkayüz damga eşitliğine sahip görünmekte ve 
bu şekilde, I. Ahmed döneminde, Ohri’de resmi darp faaliyetine kesin bir kanıt olarak kullanılamamaktadır.  
Srećković tarafından yakın tarihde tanıtılan iki parça da, açıkça belirlenebilen 1003 tarihini taşımaktadır.386 
Bilinen sikkelerin hiçbiri önyüz tipini ayrıntılarıyla tanımlamaya izin vermemektedir. Temel tipi, beklendiği 
gibi Ia’dır. 

383  Srećković 2007, s. 146, No. 5 ve 6, Tab. 53, Res. 5 ve 6.
384  Kat. No. 40761 yanlışlıkla, hibrit sikkeler arasında değil, I. Ahmed adı altında kataloğa alınmıştır. Çalışma tekniği nedeniyle, nu-

mara değişikliği artık mümkün olmadığı için, bu yanlış düzenlemeyi ve katalog numarasını sürdürmek zorunda kaldık.
385  Srećković 1987, s. 174; Keza, Srećković 2002, s. 171 ile de krş. 
386  Srećković 2007, s. 148, No. 1, Tab. 54, Res. 1 vd.
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Sakız
Sakız adasından, I. Ahmed dönemi için yalnız sultanîler bilinmektedir.387 Sakız, bu şekilde Kostantiniyye dışında, 
Anadolu ve Rumeli’de, altın darp ettiği kanıtlanabilen tek darphane olması nedeniyle alışılmışın dışındadır. 

Gerek Beçin’de, gerekse Srećković’de388 akçe hiç yoktur. Bu durum, malzeme boşluğu ile açıklanabilse 
de, bu açıklama, Beçin definesi olayında, çok inandırıcı görünmemektedir. Ne de olsa, Trabzon da, I. Ahmed 
döneminde henüz akçelerle değil sadece sultanîlerle belgelenmiştir. Bu darphane, I. Ahmed döneminde başka 
faaliyette bulunmadığı için, Sakız darplı sultanîler, belirli bir nedenle üretilmiş olan özel darplar olmalıdır. 

Serez (Kat. No. 40762)
Beçin buluntusunda, yeteri kadar okunabilen önyüz Ia?’ya sahip tek bir örnekle temsil edilmektedir (Kat. 
No. 40762).389 Kuramsal olarak, III. Murad’a atıfda bulunmak da düşünülebilir. Ama, yıl sayısı bize öyle 
görülüyor ki, 982’den çok 1012’yi göstermektedir. Jem Sultan’da, iyi okunabilen darphane adlarına sahip, 
Ib1/1a ve Ib2/1a tip kombinasyonlarını taşıyan darpların fotoğrafları vardır.390 Jem Sultan’a ait bir parçanın 
yanında, Srećković başka bir örneğin fotoğrafını vermiştir. Ancak, onun resmi, önyüzün bir işaretinin bile 
tanınmasına izin vermemekte ve hatta I. Ahmed’e yapılan atıf, bize göre bu parçada kesin şekilde güvenli 
algılanamamaktadır.391 

Bu şekilde yine de, Serez’in faaliyetlerinin Güzelhisar kadar kısa sürmediğini gösterebilecek olan 3 akçe 
ve aynı sayıda önyüz tipi belgelenmiştir. Buna rağmen I. Ahmed döneminde darp sayısının çok düşük olduğu 
tahmin edilebilir. Bu gözlem, Beçin buluntusundaki seyrekliğe değil, ulaşabildiğimiz malzemenin veri gücünün 
düşüklüğüne dayanmaktadır. Beçin, Rumeli’deki başka bir çok darphaneden ya hiç – yukarıdaki olayda olduğu 
gibi – veya sadece çok az akçe almıştır. Bu yüzden, buluntumuzun malzeme istatistiği tek başına, bu darp 
yerlerinin üretimini değerlendirebilecek önemde söylem gücüne sahip değildir.

Sidrekapsi (Kat. No. 40763 – 41174)
Bu maden çıkarılan darphane, 412 parçayla, Kostantiniyye ve Edirne’den sonra, I. Ahmed’in Beçin 
buluntusundaki en güçlü üçüncü darp yeridir. Akçelerden başka bir de sultanî bilinmektedir.392 Önyüz tip Ic 
Beçin buluntusunda hiç olmadığı ve başka zaman hiç de nadir olmayan varyasyon Ib2 temsil edilmediği için,  
akçelerde, önyüz tiplerinin sayısı, Kostantiniyye ve Edirne’dekilerden daha azdır. Ama esasen, temel tip Ib, 
yalnız 15 örnekle Ia karşısında (359 adet) çok zayıf belgelenmektedir. Fakat bu durum, Sidrekapsi’deki bir darp 
boşluğu ile değil, Beçin buluntusuna sikke akışının yasalarla ilişkileriyle açıklanabilir. Çünkü, Srećković’te 
önyüz tip Ic2 için belgeler bulunmaktadır.393 O zamana kadar sadece Kostantiniyye için garanti edilen arkayüz 
tip Ixxx taşıyan bir akçenin “Edirne” buluntusundaki394 varlığı, Sidrekapsi’nin gerçekden de, I. Ahmed’in 
hükümdarlık süresinin sonuna kadar faaliyette bulunduğunu gösteren çarpıcı bir kanıtdır.

Buna bir de, Beçin’de temsil edilmeyen ve burada Ie (x) olarak adlandırdığımız özel bir önyüz de 
eklenmektedir.395 Bu önyüz, önyüz Ib1’in zaman dilimi içindedir. Bütün bunlar, Sidrekapsi’nin III. Mehmed  
yönetiminde varolduğu saptanan öneminin I. Ahmed için de geçerli olduğu görüşünü sağlam temellere 
oturtmaktadır. 

Arkayüz tipi olarak, yalnız en sık görülen varyasyon 1a, algılanabilmektedir. Arkayüz 2c’ye sahip  
akçelerin varlığı ne Beçin buluntusunda, ne de Srećković’de teyit edilmektedir. Ancak, şimdiye kadar henüz 
belgelenmemiş olan önyüz tipi Ib2 için elbette düşünülebilir. 

387  Pere 1968, Tab. 21, No. 359 ; Ölçer 1984, Tab. 12, No. 9. Schulten Auktion 2. 10. 1979, No. 72; Ölçer 1984, s. 70 No. 137, Tab. 12, 
Res. 9; Krause – Mishler 2003, s. 1317, No. KM. 17; Keza  Srećković 2002, s. 178.

388  Srećković 2002, s. 178, „Because the mint was operational in 1012 AH, an akche is supposed to exist“ Srećković 2007, s. 119, Ünal 
et al. 2004’de I. Ahmed’in Sakız darplı bir akçesinin varlığını bildirdiğini iddia etmektedir. Ünal et al. 2004, s. 204, sadece Beçin 
buluntusunda temsil edilen sikkeleri, hükümdarlara atıfda bulunmadan listelemektedir.

389  Pere 1968, s. 142, (Resimsiz); Keza Srećković 2002, s. 189 ile krş.
390  Jem Sultan 1977, s. 158, No. 1575, ve 1576, Tab. 119, Res. 1575 ve 1576.
391  Srećković 2007, s. 154 No. 2, Tab. 57, Res. 1.
392  http://www.osmanliparalari.com/14-1ahmet-1012/14-1012-foto/14-sultanî-1012-sidre.jpg. 
393  Srećković 2007, s. 150, No. 7 dev. Tab. 55, Res. 6 vd.
394  Schindel 2007, s. 104, No. 92.
395  Srećković 2007, s. 152, No. 9, Tab. 56. Res. 1 vd. 
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Önyüz ek işaretlerinin dağılımı dikkat çekmemektedir: Önyüz ek işaretleri A1, A3, A7, A9 ve A21’in 
belgeledikleri ve en sık görülen önyüz tipi Ia2, en büyük repartuara sahiptir. Önyüz Ia3’te A3, A9, A21 ve Ib1 
için önyüz ek işareti A19 varyasyonları bulunmaktadır. 

Arkayüz ek işareti olarak, A, B ve D en çok rastlanan ve bu bağlamda en çok kullanılan varyasyonlardır. 

Tab. II.222: Sidrekapsi’de Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı 

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. ?
Ia1/1a 2 1
Ia2/1a 44 6 46 78
Ia3/1a 32 1 12 31
Ib1/1a 2 5
Ib3/1a 1
Toplam 110 8 83 211

Darphane ek işaretlerinin söylem gücü azdır. En sık olan, 136 parçayla Sid2’dir. Sid2 için 7 belge vardır. 
Darphane ek işaretlerinin –tabii bu adı hak ediyorlarsa– önyüz tipleriyle bağlanması, ileriye yönelik sonuçlar 
vermemektedir. 

Tab. II.223: Sidrekapsi’de Darphane Ek İşaretleri 

Sid1 Sid2

Son olarak yıl sayılarının yazım varyasyonlarından söz edilmelidir. Veri yoğunluğunun azlığı nedeniyle 
temel tip Ib için anlamlı söylemlerde bulunmak mümkün değildir. Önyüz Ia2 için, düzgün 1012’nin yanında, 
10012, 1001002 ve 10102 yazımları da belgelenmiştir. Fakat tabii ki, üzerlerindeki yıl sayısını güvenli şekilde 
okuyabildiğimiz sikkelerin adedi son derecede azdır; Belirlenememiş olanlar lehine durum 375:37’dir. 
1001002, 10012, 10102 ve 1012 yazılımlarının yer aldığı önyüz Ia3 için durumlar çok daha iyi değildir. 

Srebreniçe
Bu darphane için Srećković önyüz Ib1’in396 güvenilir bir örneğini sunmaktadır. Bu tür sikkelerin Beçin 
buluntusundaki yoklukları, Balkanlar’daki bir çok darphanenin d, aslında çok zayıf olan sikke sayıları 
dikkate alındığında, şaşırtmamaktadır. Fakat, Srebreniçe’nin genel olarak litaratürde yer almaması ve hatta  
Srećković’de bile, tek bir parça ile belgelenmesi, Srebreniçe’nin, I. Ahmed döneminde yalnız kısa süreli 
faaliyette bulunduğu ve ancak çok mütevazi ölçüde akçe darp etmiş olduğu düşüncesini akla getirmektedir. 

Üsküp 
Srećković, bu darphaneden gelen ve önyüz Ia1 ile Ib3’ü taşıyan397 sikkeleri tanıtmaktadır. Jem Sultan ve  
Srećković bunlara tip Ib1/1a398’ya sahip bir akçe eklemektedirler. Beçin buluntusunda, bu tür ürünler temsil 
edilmemektedir. Kısacası, Serez ve Srebreniçe olayında olduğu gibi, Rumeli’deki malzeme yönünden zayıf 
darphanelerin ürünlerinin buluntuya ulaşmamış olmaları ile karşı karşıyayız. 

Okunamayan Darphaneler (Kat. No. 41175 – 42215)
I. Ahmed’in Beçin buluntusundaki sikkelerinin takriben 6:1 olan 1.041 akçenin darphane adı güvenli şekilde 

396  Srećković 2007, s. 156, No. 1, Tab. 58, Res. 1.
397  Srećković 1987, s. 173; 175; Ia1 Srećković 2007, s. 162, No. 1 vd. Tab. 61, Res. 1 vd.’de kesin olarak belgelenmiştir; Keza, Sreć-

ković 2002, s. 217 ile krş.
398  Jem Sultan 1977, s. 158, No. 1577, Tab. 119, Res. 1577; Srećković 2007, s. 162, No. 3, Tab. 61, Res. 3.
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okunamazken, tipoloji ve stil, bu darpların, Rumeli veya Anadolu’daki darphanelerden geldiğini kanıtlamaktadır. 
Bu sikkelerinın veri gücünün sınırlı olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Buna rağmen, Rumeli ve 

Anadolu’dan gelen tanımlanabilir akçelerle kıyaslanabilmeleri için, tip kombinasyonları ve arkayüz ek 
işaretleri istatistiği içinde listelenmişlerdir. 

Tab. II.224: Rumeli ve Anadolu’daki, Okunabilen Darphaneleri Olmayan Akçelerin Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretleri 

 Arkayüz-Ek.İş. A Arkayüz-Ek.İş. B Arkayüz-Ek.İş. C Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. G Arkayüz-Ek.İş. ?

Ia1/1a 1 1 1 5
Ia2/1a 22 12 39 78
Ia3/1a 15 14 39
Ib1/1a 4 3 11 1 25
Ib2/1a 3 7 8
Ib3/1a 1 2 1 3
Ic1/1a 2 1
Ic2/1a 1
Toplam 83 51 1 160 7 1 395

Rumeli ve Anadolu’daki Farklılık Gösteren Vilayetler 

Tokat (Kat. No. 42216 – 42232)
Tokat, Anadolu vilayetinde olmasına rağmen, daha önce III. Mehmed olayında anlatttığımız gibi numizmatik 
bakımdan hemen hemen her yönden, Rumeli ve Anadolu’daki darplar kitlesinden farklıdır. Sultanîlerin ve 
beşliklerin varlıkları bu iki vilayetin alışkanlıklarının tamamen dışında kaldığı için, I. Ahmed yönetiminde durum 
daha berraktır. Bunun dışında hem arkayüz tipolojisi hem de akçelerin stili, Anadolu ve Rumeli’dekilerden 
farklı ve özgündür. 

Sultanîler, 1012399 - bir kez yanlış olarak 1102400 - ve 1013401 sayıları ile tanınmaktadırlar. Son sayılar ise, 
şüpheli olmayan yıl sayılarının noksanlığı sebebiyle, gerçek darp yılını belirtmeyecektir. Beşlik olarak kabul 
ettiğimiz büyükçe gümüş birimler de bilinmektedir.402

Akçe darbına gelelim: Önyüz olarak Beçin buluntusundaki 17 parça üzerinde, ilk sırada Ia2’ye rastlanmakta, 
ayrıca bir parça (Kat. No. 42231) üzerinde tip If2 ve başka birinde tip If3 (Kat. No. 42232) görülmektedir. 
Önyüz If3’ü kullanmakla göze batan ve arkayüz 3b’yi taşıyan Kat. No. 42232’nin dışında, arkayüz tipi olarak 
çoklukla arkayüz tip 3a’ya rastlanmaktadır. Tipolojik açıdan bakıldığında, demek ki, üç değişik grupla karşı 
karşıyayız. Arkayüz tip 1a’ya sahip bir akçenin Tokat’a mal edilmesi tam olarak güvenli kabul edilemez. 
Beçin’de, birden fazla belgeyle temsil edilen tek tip kombinasyonu Ia2/3a, darphane adında dört değişik ek 
işareti göstermektedir. 

Tab. II.225: Tokat’ta Darphane Ek İşaretleri

Tok1 Tok2 Tok3 Tok4

Tokat darplı akçe sayısının çok az olması bu ek işaretlerin ve sayısal orantılarının ne şekilde yorumlanması 
gerektiği konusunda sağlam bir karara varmaya izin vermemektedir. Tok1, Tok2 ve Tok3 ikişer, Tok4 bir sikke 
ile temsil edilmektedir. 

399  Pere 1968, s. 141, No. 360, Tab. 21, No. 360; Ölçer 1984, s. 31, No. 54, Tab. 5, No. 5, s. 70, No. 138, Tab. 12, Res. 10.
400  Ölçer 1984, s. 71, No. 139, Tab. 12, Res. 11.
401  Pere 1968, s. 141, No. 261, Tab. 21, No. 361; Tekin 2005, s. 377; ayrıca Srećković 2002, s. 204 ile krş.
402  Srećković 2002, s. 204, Tab. 7 ile No. 38.
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Önyüzler, If2 ve I3, özellikle Beçin buluntusunun genel bileşimi göz önüne alınırsa ve de saadet düğümünün 
kullanımı ile temel form Ia2’den tipolojik olarak daha karmaşık oldukları düşünülürse, Ia2’den sonraya 
tarihlenmelidirler. 

Yıl sayısı, görülebildiği kadarıyla, hep 1012 şeklinde yazılmıştır. 
 

Trabzon Vilayeti 

Canca (Kat. No. 42233 – 42380)
Bütün “Doğu” yani Anadolu ve Rumeli vilayetlerinde yer almayan darphanelerin içinde sadece Canca, I.Ahmed 
döneminde önemli sayıda hem de 148 sikke ile, böylece de en güçlü altıncı darp yeri olarak temsil edilmektedir. 
Vilayetin merkezi olan Trabzon gibi, Canca da altın sultanîler darp etmektedir.403 Bu durum bölgeyi Rumeli ve 
Anadolu’dan belirgin şekilde ayıran bir fevkalâdeliktir. Canca’da 1012 ve 1013404 darp yılları belgelenmiştir. 
Arkayüz Ic üzerinde, aşağıda gösterildiği gibi akçe, kesinlikle 1013 yılına tarihlenemeyeceği halde, yıl sayısı 
herzaman 1013’ü taşımakta olduğundan, bu iki sayı iki değişik yılı ifade etmemektedir. Bu yüzden, 1013 
tarihi taşıyan sultanîler de, en azından altın sikkelerin cülûsda bahşiş amacıyla darp edildiğinden yola çıkıldığı 
takdirde bize göre I.Ahmed’in tahta çıkışına tarihlenebilir. 

Gümüş darpları bağlamında Canca’nın akçelerin yanı sıra, Beçin buluntusunda temsil edilmeyen beşlikler 
de darp ettiğini söyleyebilir.405 Ağırlıkları nispeten farklılıklar göstermektedir. - Tire buluntusunda 145 parça 
ile bu tür darplar en sık görülenler olmalarına rağmen406 elbette 1,15 gram 1,20 gramlık zayıf bir peak de 
belirlenebilmektedir.407 Akçelerle bir bağlantı kurmak, ne stilistik, ne de tipolojik bakımdan zorlayıcı değildir; 
darphane adının oldukça köşeli olarak yazılışı özellikle de, ن-ج nın aşağıya yönelik çıkıntısının, جانجه   
sözündeki noksanlığına bakıldığında, beşliklerin, Canca’nın daha geç stil ve darp perioduna ait olmaları 
mümkün görünmektedir. Beçin buluntusundaki yoklukları bu şekilde hiç zorlanmadan açıklanabilir. Ancak, I. 
Ahmed’in daha büyük gümüş sikkeleri buluntumuzda o derece azdır ki –sonuçta sadece 3 dirhem– bu argüman 
gerçekte sağlam görünmemektedir. 

Beçin’de, özellikle I. Ahmed’in erken hükümdarlık yıllarına ait akçeler zengin bir temsile sahiptir. Hepsi 
önyüz tip II’yi yani bir daire tipini taşımaktadırlar. Anadolu ve Rumeli’de bu tip hiç belgelenmemiştir. Hatta 
I.Ahmed’in hükümdarlığının başında bile yoktur. Bu durum, Canca’nın tipolojik yönden, tabiri caizse, arkaik 
olduğu şeklindeki gözleme iyi uymaktadır: III. Mehmed döneminin başlarında, III. Murad’dan doğrudan 
devralınmış olan satır tiplerinden ülke çapında vazgeçilmesine rağmen, bu tip Canca’da çok güçlü biçimde 
darp edilmekteydi. Oldukça uzun bir süre sonra yerine daire tipi konmuş (II.2.3.1), bu yapılırken de, daha 
eski olan önyüz IIb1 örnek alınmıştır. I. Ahmed de benzer şekilde, Canca’da selefinden devraldığı satır tipini 
yıllarca kullanmıştır. Hükümdarlığı sırasında, akçe darbında satır tipine geçildiğine dair bilgi yoktur. 

Tip seçimindeki, bu esasa dayalı benzerliklerin yanında, Beçin buluntusunda yer alan akçeler stilistik 
bakımından da III.Mehmed’inkilere uymaktadırlar. Bunları, benzerlikleri nedeniyle ve stilistik sebeblerle, 
bu  sultanın en geç akçeleri olarak algıladık (stil B) (II.2.3.5.2.). Karşımıza, Anadolu ve Rumeli’den belirgin 
şekilde ayrılan, kalite bakımından da, öteki Doğu darphanelerinin açıkça üzerinde yer alan, aynı zarif ve biraz 
köşeli kaligrafi çıkmaktadır. Göze çarpan bir diğer paralellik, bizim tarafımızdan tip mimarı olarak tanımlanan, 
arkayüzde saat 1 üzerindeki oldukça büyük ve önemli ek işarettir. I. Ahmed döneminde, sayısı, III.Mehmed 
dönemindekinden biraz azdır: Beçin buluntusunda, yalnız iki varyasyona rastlıyoruz. Birisi, (arkayüz tip 
1b) saat 1 üzerinde, yuvarlaklaştırılmış Latin harfi “A”yı andıran bir şekli taşımakta, tip 1c ise, aynı yerde 
“V” formunda bir ek işaret göstermektedir. III. Mehmed’in Canca akçelerini karşılaştırma malzemesi 
olarak alırsak, ek işaret dizisine yeni Sultan I. Ahmed döneminde yeniden başlandığını, babasının, aslında 
oldukça karmaşık olan ek işaretlerine devam edilmediğini görürüz. Arkayüz tipleri 1b ve 1c’nin kronolojik 

403  Pere 1968, Tab. 21, No. 347; Ölçer 1984, s. 72, No. 142, Tab. 13, Res. 14; ayrıca Srećković 2002, s. 83.
404  Pere 1968, Tab. 21, No. 347; Ölçer 1984, s. 72, No. 142, (orada “Canice”) Tab. 13, Res. 14. İki ile üç arasındaki farklılık harflerin 

küçüklüğünden dolayı oldukça şüphelidir. 
405  Pere 1968, Tab. 22, No. 368 (“Gümüş”); Jem Sultan 1977, s. 155, No. 1458 – 1463 Tab. 111 vd.. Res. 1458 – 1463 (“Dirhem” veya 

“Gumush”); ayrıca Srećković 2002, s. 83, (“Medinî”) ile de krş.
406  Pfeiffer Taş – Schindel 2009, s. 250, Tab. 1.
407  Pfeiffer Taş – Schindel 2009, s. 355, Tab. 5 ile; ayrıca Srećković 2002, s. 83 ile de krş.
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sıralamasına şu argümanlar tanıklık etmektedir: Beçin’de 1b’ye sahip 76 akçeye karşı 1c’yi taşıyan yalnız 
14 parça bulunduğu için, tip 1b, 1c’den çok daha sıktır. Ancak, 51 örnek bu iki varyasyon arasında güvenilir 
bir belirleme yapılmasına izin vermemektedir. Önceki önyüz tiplerinin açıkça daha fazla olan sıklıklarını, 
daha sonraki Rumeli ve Anadolu tipleriyle kıyaslayıp, paralelleri olarak alırsak, o takdirde daha sık görülen 
tip 1b, daha erken tip olmalıdır. Ek işaretlerin tanıklığı da, 1c’ye sahip darpların koptuğunu ve artık Beçin 
buluntusuna tam olarak ulaşamadıklarını söylemektedir. 

 
Tab. II.226: Canca’da Tip Kombinasyonları ve Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı

 Arkayüz-Ek.İş. D Arkayüz-Ek.İş. E Arkayüz-Ek.İş. ?
II/1b 62 3 11
II/1c 13 1
Toplam 101 5 35

Arkayüz ek işareti D’ye oldukça benzeyen E varyasyonunun görülmesi, Canca’da farklılıklar Anadolu ve 
Rumeli’dekinden daha belirgin olsa da, aşırı önemle yorumlanmamalıdır. Buna karşı, arkayüz ek işareti 1b ve 
1c ile bağlantılı bir önyüz ek işareti (B1 سلطان kelimesinin س harfi üzerinde bir nokta) bulunmaktadır. 

Yıl sayısı olarak, tip 1b’de örneğin 13, 102, 1013, 1102, 1103 gibi pek çok yazım varyasyonu bulunmasına 
rağmen, doğru yazım olan 1012’ye hiç rastlanmamaktadır. Tip 1c, 1013 ve 10013 ile daha az sapmaya sahiptir. 

Srećković’e ve “Edirne” buluntusuna bir bakışın gösterdiği gibi, I. Ahmed’in stilistik bakımdan sapkın 
olan, Canca’ya mâl edilebilen ve artık Beçin buluntusunda temsili olmayan akçeleri vardır. Burada söz konusu 
olan, tanımlanabildiği kadarıyla, aynı tip II’yi taşıyan sikkelerdir. Arkayüz tipinin 1a şemasından muhtemel 
ayrılıkları tespit edilememektedir.408 Ama mutlaka, stil, Beçin’de belgelenen sikkelerinkinden daha kaba ve daha 
az şıktır. Ama öte yandan, önyüzlerinde “Ahmed” adının bir daire ile çevrelenmiş olmasına karşı, arkayüzün 
uzunlamasına iki çizgi ile ayrılmış olduğu, tipolojik bakımdan açıkça sapmış sikkeler bulunmaktadır. Üst 
yarılarında 409 ملكه   ,formülü bulunmaktadır. Eldeki malzemeye göre, oldukça belirsiz olan bu stil grubu خلد 
kesinlikle I. Ahmed’in geç hükümdarlık yıllarına aittir.410 Bu akçeler Jem Sultan’da, 7’ye karşı 2 akçeyle 
görünür şekilde daha zayıf temsil edilmektedirler. Beşlikler, belki de aynı döneme dahil olabilirler ki, bu da, 
akçelerin neden nadirleşmeye başladıklarını açıklayabilir. I. Ahmed’in Canca’daki akçe darbının sonunda, 
önyüzlerinde sultanın adının ve بن kelimesinin dört köşeli bir kartuş içinde bulunduğu, başlığın سلطان onun 
üstündeki bir satırda ve “Mehmed” خان kelimesi ise altında yer aldığı akçeler görülmektedir.411 Arkayüzde 1a 
kullanılmışken burada ضرب kelimesinin ا harfi (harf yanlış) dalga biçiminde çizilmiş olabiliyordu.412

Arkayüz tasarımı ve stil, hoş olarak algılanabilecek şekilde, II. Osman saltanatında sürdürülmektedir.413 Bu 
da, tip sıralamamızın doğruluğunu kanıtlamaktadır. 

Canice (-) 
Bu ad, Ender414 ve Srećković’e415 göre, yalnızca Canca’nın bir yazım şekli olsa bile, finali ه olan eldeki tek 
sikke416, bu yazımın I. Ahmed’e ait olduğunu kanıtlamak için yeteri kadar açık değildir. Bu sikke stilistik 
bakımdan hiç şüphesiz, Beçin buluntusunda da temsil edilen Canca’nın önceki stil grubu içinde yer almaktadır. 
 

408  Jem Sultan 1977, s. 156, No. 1499, Tab. 115, No. 1499; Schindel 2007, s. 103, No. 51 – 53.
409  Jem Sultan 1977, s. 156, No. 1510, Tab. 115, No. 1510 = Srećković 2007, s. 126, No. 5.
410  Schindel 2007, s. 98.
411  Srećković 2007, s. 126, No. 7, 6, Tab. 43, Res. 4 vd.
412  Srećković 2007, s. 126, No. 6, Tab. 43, Res. 5.
413  Srećković 2007, s. 188, No. 1 dev. Tab. 67, Res. 4 vd.
414  Ender 1999, s. 4, 
415  Srećković 2002, s. 83.
416  Diler 1985, s. 19.
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Trabzon 
Trabzon’da, II. Bayezid ve I. Süleyman dönemlerinde akçe darp edilmiştir.417 Bu iki sultanı bir yana 

bırakırsak, Karadeniz kıyısındaki bu kentte darp faaliyeti ancak I. Ahmed’in ender sultanîleri ile belgelenmiştir.418 
Somut bir darp nedeni gösteremiyoruz. Fakat, bu nadir altın sikkelerin, özel darplar olmaları çok muhtemeldir. 

Diyarbakır Vilayeti 

Amid (Kat. No. 42381)
Bu önemli darphane, Beçin buluntusunda sadece, Kara Amid darphane adının taşıyan bir sikke ile belgelenmiştir.419 
Bizim tipimiz III/4, yani sultanın adını önyüzünde, tuğra formunda taşımaktadır.420

Amid sultanî de darp etmiştir.421 Bu sikkenin üzerinde yıl sayısı 10102 dir.422 
Srećković’in en son çalışması, Amid’deki akçe darbını algılayabilmemiz için, bir imkan sağlamaktadır.423 

Ancak, malzeme durumu Beçin buluntusunda akçe bulunmaması nedeniyle çok da mükemmel olmadığı için, 
burada, Amid’deki akçe darbı ile ilgili bir sistem rekonstrüksiyonundan vazgeçiyoruz. 

Bu darphane, ayrıca kısmen, Kara Amid darphane adını taşıyan beşlikler de darp etmektedir. “Tire” 
buluntusundan Amid adını taşıyan 69, “Kara Amid” adına sahip 43 akçe çıkmıştır.424

Erzurum Vilayeti 

Erzurum (Kat. No. 42382)
Şimdiye kadar, Erzurum’dan I. Ahmed için yalnız sultanîler425 ve dirhemlerin426 varlığı bilinmekteydi. 

Pere, bir dirhem üzerinde 1014 yıl sayısını okumuştur.427 Ama bu söylem, fotoğrafa dayanılarak, yanlış 
olduğu gerekçesiyle geri çevrilebilir. Sayı 1012 veya 1013 olabilir.428 Bu şekliyle gerçek bir darp yılını değil, 
ancak bilinen formda – belki yanlış yazılan 1013 ile – Ahmed’in saltanatının başladığı yılı göstermektedir. 
Beçin definesinde, önyüzde şüphe götürmeyecek şekilde I. Ahmed adını gösteren ve aynı zamanda kesinlikle 
Erzurum darphanesinden gelen bir akçe (Kat. No. 42382) bulunmaktadır. Tip kombinasyonu II/1? dir. Stil 
tamamen Ahmed’in Canca kaynaklı akçelerine uymaktadır. III. Mehmed döneminde kanıtlanabileceği gibi 
(II.2.3.5) bu iki darphane arasındaki damga birliği, demek ki, burada bir kere daha ortaya çıkmaktadır. 

Van Vilayeti 

Van 
I. Ahmed için Beçin buluntusunda hiç belgelenmemiştir. Srećković, tanımlanması şüphe götürmeyen, bu 
nedenle de Jem Sultan’daki, önyüzünde tuğra bulunan bir akçenin tanımına kesin gözüyle bakılmasına429 yol 
açan iki akçenin430 resmini yayınlamıştır. Bunun yanında, önyüzlerinde bir tuğra tipi taşıyan, arkayüzlerinden 
darphane adını bir daire içinde gösteren ve bu şekilde, anlaşılabildiği kadarıyla, Srećković’te resmi görülen 

417  Ölçer 1984, s. 55, No. 110, Tab, 9, Res. 10,; Srećković 2002, s. 211.
418  Pere 1968, s. 141, Tab. 21 ile birlikte Res. 362 = Tekin 2005, s. 377; Ölçer 1984, s. 55, No. 10, Tab. 9, Res. 10’da daha iyi okuna-

bilen bir belge; Srećković 2002, s. 211 ile de krş.
419  Pere 1968, s. 142, No. 367, Tab. 22, Res. 367, başka bir belge; Jem Sultan 1977, s. 155, No. 1464 – 1467 Tab. 1112, Res. 1464 – 

1467; Srećković 2002, s. 129 (“Medinî”) ile de krş.
420  Pere 1968, s. 141, No. 366, Tab. 22, Res. 36’da Amid adını taşıyan daha başka dirhemler; Jem Sultan 1977, s. 155, No. 1450 – 1457 

Tab. 111, Res. 1450 – 1457 Srećković 2002, s. 52 ile de krş.
421  Pere 1968, Tab. 21, No. 344 = Tekin 2005, s. 378.
422  Krause – Mishler 2003, s. 1317, No. KM. 16.1.
423  Srećković 2007, s. 120.
424  Pfeiffer Taş – Schindel 2009, s. 250, Tab. 1; Pere 1968, Tab. 22, No. 367; Srećković 2002, s. 129 ile de krş.
425  Pere 1968, s. 140, No. 352, Tab. 21, No. 352 = Tekin 2005, s. 377.
426  Pere 1968, Tab. 22, No. 369 ; Srećković 2002, s. 104 ile de krş.
427  Pere 1968, No. 369’a s. 142.
428  Srećković 2002, s. 104 dipnot 1.
429  Jem Sultan 1977, s. 158, No. 1579 “Van?” Tab. 119, No. 1579 atıf, Srećković 2002, s. 218’de kabul edilmektedir.
430  Srećković 2007, s. 164, No. 1 dev. Tab. 62, Res. 1 vd. 
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ikinci akçenin tipine uygun beşlikler431 de vardır. Van’dan 13 darbın bulunduğu “Tire” buluntusunda, iki tip 
varyasyonu ayrıştırılabilmektedir.432 Beşlik daha Beçin buluntusunda temsil edilmediği ve girişi I. Ahmed’in 
geç saltanat yıllarına tarihlendiği için, aynı türde tasarlanmış olan akçe tipinin de, geç olduğu kabul edilebilir.  
Satır tipi, Beçin buluntusuna girememiş olmasına rağmen, herhalde Van darphanesinin daha erken bir 
varyasyonu olmalıdır. Nominal spektrumu, ayrıca sultanîlerle de genişlemektedir. 433

Ardanak (-)
Jem Sultan bir akçe için deneme mahiyetinde, bu darphanenin adını vermektedir. Muhtemelen, Ardanuç 
denilmek istenmiştir.434 Ama bu akçe gerçekte, Üsküp darplıdır. 

 
Şemahi / Şirvan Vilayeti 

Şirvan
Günümüz Azerbaycan’ındaki bu darphane, Beçin’de temsil edilmemektedir. Şimdiye kadar sadece 1012435 1013436 
ve 1014437 yıl sayılarını taşıyan şahilerle belgelenmiştir. Bunlara darp yılı bulunmayan sikkeler eklenmektedir.438 
III. Mehmed dönemi belgelerinde de tarihi bulunmaması439 gerçeğine dayanılarak olaya bakıldığında, bu 
sikkeler herhalde I. Ahmed’in saltanat yıllarının başına ait olmalıdır. Sonuncusunun varlığı 1013’ün burada, 
sık sık görüldüğü gibi, ama derin bir anlamı olmayan 1003 ve 1012 yıllarının bir kombinasyonu değil, gerçek 
bir darp yılı olduğunu göstermektedir. Bu sikkeler ilk defa Ölçer tarafından yayınlanmıştır. Bu arada, III.
Mehmed440 ve I. Ahmed’in St. Petersburg’daki Ermitaj Devlet Müzesi’ndeki koleksiyonda bulunan Şirvan   
şahileri topluluğu, bu malzemenin küçük bir define olduğunu düşündürmektedir. 

Bu görüş, Şirvan’daki Osmanlı sikke darbının değerlendirilebilmesi için önemlidir. Zira, bilinen son yıl 
olan 1014’ün mutlaka son darp yılı olması gerekmemekte, daha çok, bu buluntuya akan son sikkeyi ifade 
etmektedir. Ölçer, malzeme kanıtı olmaksızın, 1016’ya kadar süren darplardan söz etmektedir441. 

Bu şahilerin önyüzlerinde her zaman I. Ahmed’in tuğra formu içindeki adı, arkayüzlerinde de bir kare içindeki  
 ile başlayan ve uzun kenarında yarım daire çıkıntıları olan darphane yeri bilgileri yer almaktadır. Bu tasarım ضرب في
sadece son derece hoş olmakla kalmamakta, darbın kalitesi de ortalamanın üstünde bir düzeye sahip bulunmaktadır.

Halep Vilayeti 

Halep (Kat. No. 42383 – 42389)
III. Mehmed döneminden farklı olarak, Halep, I. Ahmed döneminde, 6 örnekle, artık çok zayıf şekilde temsil 
edilmektedir; Beçin buluntusunda yalnız iki dirhem ve dört akçe vardır. Tabii ki, bu bir sistem rekonstrüksiyonu 
için çok azdır; Başka yerlerde yayınlanmış bulunan sikkelerin da birlikte ele alınmasıyla, I. Ahmed döneminde 
Halep’teki sikke darbının ana hatlarını anlamak mümkün olmaktadır. 

Halep’in nominal spektrumu geniştir. İlk önce, varlıkları beklenen sultanîlerden söz edilmelidir.442 
Belgelerden birisi 10012443 yıl sayısını taşımaktadır; Fakat özellikle Halep’te akçeler üzerinde yıl sayısının bu 
tarz yazım varyasyonlarının sanki olmadığı düşünülürse, bu altın sikke olayında, muhtemelen gerçek bir yazım 
hatası vardır. 

431  Jem Sultan 1977, s. 155, No. 1477, Tab. 113, No. 1477; Srećković 2002, s. 218 ile Tab. 8, No. 43.
432  Pfeiffer Taş – Schindel 2009, s. 253.
433  Peus Auktion 329, 31.10 – 5.11 1990 No. 780.
434  Jem Sultan 1977, s. 155, No. 1478, Tab. 114, Res. 1478.
435  Ölçer 1972, s. 29, No. 66 dev. Tab. 3, Res. 66 vd.
436  Ölçer 1972, s. 30, No. 68, Tab. 3, Res. 68. 
437  Ölçer 1972, s. 30, No. 69, Tab. 3, Res. 69.
438  Ölçer 1972, s. 31, No. 70, Tab. 3, Res. 70.
439  Ölçer 1972, s. 27, No. 63 ile krş. 
440  Ölçer 1972, s. 64, III. Mehmed’e ait olup kendi yayınlarında yer almayan daha başka 4 sikkeden söz etmektedir.
441  Ölçer 1972, s. 64.
442  Pere 1968, Tab. 21, No. 353; Krause – Mishler 2003, s. 1270, No. KM. 24; Tekin 2005, s. 378.
443  Ölçer 1984, s. 68, No. 134, Tab. 12, Res. 5.
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Elbette, bu şekilde anılabilecek dirhemler de mevcuttur. Bunlar, değişik iki arkayüz tipi göstermektedir. 
Birincisi (III/5) Beçin buluntusundaki iki örnek üzerinde belgelenmiştir.444 İkincisinin, arkayüzünde bir mühr-i 
Süleyman445, altı kollu yıldız, bulunmaktadır. Son anılanın Beçin buluntusundaki noksanlığı ve III/5 ile III.
Mehmed’in arkayüz 10a’ya sahip darpları arasındaki tipolojik paralellik ile, zaman dizisi ortaya çıkmaktadır. 

Son olarak anonim mangırlardan söz edilecektir.446 Önyüzlerinde, yukarıda bahsi geçen geç dirhem tipiyle 
sıkı paralellik gösteren bir mühr-i Süleyman yer almaktadır. mangırlar cülûs yılı olan 1012’yi taşıdıkları için, 
gümüş sikkelerin, bakır darplar temeline dayalı olarak kesin tarihlenmesi mümkün değildir. 

Dirhem ile akçe arasında daha başka nominallerin bulunup bulunmadığı ve bunlara nasıl hitap edileceği 
sorusu bir kere daha problem yaratmaktadır. Jem Sultan’da bulunan tip III/3’e ait örneklerden birisinin 
ağırlığı 1,54 gramdır.447 Bu haliyle, beşliklerin ağırlık alanı içinde yer alabilecekti. Ama, bu parça şüpheye yer 
bırakmayacak şekilde, dirhem adı verilen sikkelerin eşi olan bir tipi taşıdığı için, bu darbın, ayrıca da dirhem 
ve beşlik arasında tipolojik farklılıkların mutâd olması sebebiyle, bir başka nominalin temsilcisi değil, düşük 
ağırlıklı bir dirhem olması çok daha doğru görünmektedir. 

 Srećković’in sunduğu, 1,52 gram ağırlığındaki bir gümüş sikkede durum başkadır.448 Arkayüzünde 
darphane adını bir daire içine yazılmış olarak göstermekte, önyüzünü sultanın tuğra formundaki adı 
süslemektedir. Arkayüz tipolojisinin sapması nedeniyle, bu olayda gerçekten de başka bir nominal söz konusu 
olabilir: en akla yakın olanı beşlik olarak adlandırmaktır. I.Ahmed’in daha geç dönemlerinde, aynı nominalin 
stilistik bağımlılığı olan Kıbrıs’da darp edildiği düşünülürse, o takdirde varlığı, aslında merkez darphane 
olan Halep’te de beklenmelidir. Halep’teki beşlik darbı, yalnız üç örnekle, “Tire” buluntusunda da tam olarak 
anlaşılamamaktadır.449 

Akçelerde, üç değişik önyüz temel tip grubu vardır: Daire tipleri, satır tipleri ve tuğralı sikkeler.
Sonuncular450 Beçin buluntusunda yer almamaları nedeniyle, darbın sonuna ait olmuş olabilirler. Daire 

tiplerinin satır tipleri ile ilişkileri konusuna gelince; III. Mehmed’in hemen ardından, ilk önce tiplerinin 
darp edildikleri, satır tiplerinin ise, daha sonra üretilmiş oldukları beklenebilirdi. Ancak: Temel tip II’de iki 
varyasyon ayrıştırılabilmektedir. Tip II’nin kendisi (Kat. No. 42389, 42388) ve onun Ahmed adını çerveleyen 
varyasyonu451 son form, Beçin buluntusunda artık temsil edilmemektedir. Ama, Srećković tanımadığı için, tip 
II, herhalde oldukça nadir olmalıdır. Fakat satır tipleri (Ia1 ve Ib2) Beçin buluntusunda da bulunmaktadır. Eğer, 
her iki daire tipinden daha geç olsalardı, o zaman ikinci varyasyonun noksanlığı darp yılının, Beçin buluntusuna 
malzeme akışının durmasından sonraya tarihlenmesi zorunluluğu ile açıklanamaz. Prensipte, tip Ib’ye uyan 
ama بن kelimesini âdet olduğu üzere خان ın sağında değil solunda taşıyan bir satır tipinin mevcudiyeti zorlukları 
arttırmaktadır.452

Beçin’deki malzeme tabanının 4 akçesinin, münferid varyasyonların noksanlığının ciddiye alınacak 
bir söylem gücüne sahip olamayacakları kadar zayıf olduğu, temelde açıktır. Buna rağmen, akçe tipleri 
sıralamasının, bir dereceye kadar ağırlığı olan bir rekonstrüksiyonunun yapılabileceğine inanıyoruz. III.
Mehmed yönetimindeki paralellerinin Beçin’de bulunmaması ve aynı şekilde, daha sıradışı olan arkayüz 
tipolojisi sebebiyle, tuğra tipleri üç tipin sıralamasında, her durumda, en geç olanlardır. Hangi önyüz tipinin 
erken olduğu kararı, böylece temel tipler I ve II arasında verilecektir. Eğer satır tiplerinin ilk oldukları kabul 
edilirse, ortaya ikisi de olumlu yaklaşımla çözülemeyecek olan iki değişik sorun çıkacaktır. Önyüz Ib’nin 
Halep’te, Anadolu ve Rumeli’den önce darp edildiğini kabul edersek, bu durum Kostantiniyye darphanesinin 
öncelikli konumunu yıkacaktır. Ama eğer, Ib2 Halep’te Kostantiniyye’deki ilk kullanımından sonraya 

444  Pere 1968, Tab. 22, No. 364; Jem Sultan 1977, s. 155, No. 1471, Tab. 112, No. 1471.
445  Pere 1968, Tab. 22, No. 365; Jem Sultan 1977, s. 155, No. 1471, Tab. 112, No. 1471.
446  Kabaklarlı 1998, s. 443 (Resimsiz), Pere 1968, s. 142, No. 375, önyüzünde bir tuğra taşıdığını söylediği bir mangırdan söz etmek-

tedir; Kabaklarlı bu sikkeden söz etmemektedir. Bu sikkenin Pere’de fotoğrafı olmadığı için, varsayımlarla yetinmek zorundayız; 
aynı tipteki kaplama bir dirhemin söz konusu olması en geçerli söylemdir. 

447  Jem Sultan 1977, s. 155, No. 1469, Tab. 112, Res. 1469.
448  Srećković 2002, s. 114, (“şahi”) ile Tab. 4, No. 17.
449  Pfeiffer Taş – Schindel 2009, s. 250, Tab. 1. 
450  Jem Sultan 1977, s. 157, No. 1549, Tab. 118, No. 1549; Schindel 2009/1 No. 12.
451  Srećković 2007, s. 136, No. 6, Tab. 48, Res. 5 (Res. 5 ve 6 anlaşıldığı kadarıyla yer değiştirmiştir. İki önyüz tipi s. 16 ve devamın-

daki tip listesinde görülmemektedir).
452  Jem Sultan 1977, s. 157, No. 1544, Tab. 117, No. 1554; Srećković 2007, s. 136, No. 1 – 3 Tab. 48, Res. 1 – 3.
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tarihlenirse, o zaman da, I. Ahmed’in son yılları için, daha erken hükümdarlık yıllarına kıyasla, çok fazla geniş 
bir tip çeşitliliğini düzenlemek zorunda kalacaktık. 

Bir daire ile genişletilmiş olan form kendisine ait bir arkayüz tipi taşırken453 önyüz tip II arkayüz 2d ile 
eşleştirilmiştir. Anlaşılabildiği kadarıyla, satır tipleri, görünüşe göre, arkayüz tipi olarak 1a’yı taşımaktadır. Bu 
arada, arkayüzlerin stili – ama önyüzlerin değil! - biraz Anadolu ve Rumeli yönüne gitmektedir.

Tab. II.227: Halep’te Darphane Ek İşaretleri 
 

Hal1 Hal2
 

İki varyasyon vardır. Ancak her biri sadece bir akçe ile belgelenmiştir. 

Şam Vilayeti

Dımaşk (Kat. No. 42390 – 42392)
Suriye’nin başkenti Beçin buluntusunda üç akçe ile temsil edilmektedir. III. Mehmed için buluntuda Dımaşk’tan 
sadece 19 belge bulunduğu düşünülürse, bu sayı o kadar da az değildir. Ahmed’in üç akçesi de, önyüz II’yi 
taşımaktadır. Arkayüz az çok belirsiz kalmaktadır. Esas önyüz 1a’dan açık sapmalar gözlemlenmemektedir. 
Beçin buluntusundaki malzeme bütünüyle, Şam’ın 1012 ve 1026 yılları arasındaki darplarının tam olarak 
rekonstrüksiyonlarına, bu sikkelerin hiçbiri üzerinde herhangi bir ek işaret belirlenemediği için, izin 
vermemektedir. 

Ancak burada, sıkça olduğu gibi, başka yerlerde yayınlanan malzeme yardımcı olabilir. Dımaşk’ta 1012 darp 
yılını taşıyan sultanîler darp edildiğini biliyoruz.454. Bu, diğer Doğu darphaneleriyle ve tabii komşu Halep’le, 
beklenen bir paralelliktir. Beşlikler çok nadirdir.455 I. Ahmed’in akçelerinin yayın sayısı o kadar da çok değildir. 
Herhalde, Pere’de resmi görülen, önyüzü keza bir daire tipi taşıyan, ama sultan adının bir daire içine alınmış 
olduğu sikke456 yine de önemlidir. Arkayüz paralel iki hattan oluşan bir bezeme ile iki parçaya ayrılmıştır. 
Üst yarıda, خلد ملكه formülü bulunmakta, altdakinde darphane yeri ve tarih yer almaktadır. Bu görüntüsüyle 
Beçin’de temsil edilen belgelerden belirgin şekilde ayrılmıştır. Noksanlığı sebebiyle I. Ahmed’in daha geç 
saltanat yıllarına ait olmalıdır. 1019’a tarihlenmiş olan mangırlar457 da bu söyleme katılmaktadır. Her ne kadar 
önyüzlerinde bir bezeme taşıyorlarsa da, arkayüz tipi, Beçin’de belgelenen akçelere uymaktadır. Akçelerin ve  
mangırların, arkayüz tipolojilerinin paralel olduğu kabul edilirse, o takdirde, I. Ahmed’in Dımaşk’tan gelen 
1019 tarihli geç dönem akçesi için bir terminus post quem oluşabilir. 

Buna, tuğra önyüzlü ve arkayüz tip 1a’ya sahip akçeler eklenmektedir. Arkayüz, her ne kadar darbın başında 
beklenmekteyse de, beşlikle olan tipolojik yakınlık, artık Beçin’de temsil edilmeyen Beşliklerin hayata geçiriliş 
tarihinden itibaren gerçekleşen bir akçe darbını akla getirmektedir. 

Bundan başka sultanîler de, zikredilmelidir.458

Trablus
Günümüz Lübnan’ının Tripolisi olan Trablus’dan, önyüzünde, sultanın adını tuğra formunda taşımakta 
olan bir akçe bilinmektedir. Arkayüzünde açık şekilde 1012 görülmektedir.459 Trablus’un kısa darp süresini, 
Dımaşk’tan gelen önyüz tipolojisi eşliğine sahip darplarla aynı zaman kulvarına koymak akla yakın gelmekle 
birlikte, darbın çok kötü olması, Dımaşk ile güvenilir bir stil karşılaştırmasına izin vermemektedir.

453  Srećković 2007, s. 136 : Arkayüz – tip II*5.
454  Pere 1968, Tab. 21, No. 350 vd; Srećković 2002, s. 91 ile de krş.
455  Ölçer 1988, s. 6, No. 3, ilk defa yayınlanmıştır; Srećković 2002, s. 91 ile de krş.
456  Pere 1968, Tab. 22, No. 373; Srećković 2007, s. 128, No. 4, Tab. 44, Res. 4.
457  Kabaklarlı 1998, s. 443, (Resimsiz). Tarihin okunuşu Srećković 2002, s. 91 tarafından kabul edilmiştir.
458  Pere 1968, s. 140, No. 350 vd. Tab. 350 d.; Tekin 2005, s. 378; Srećković 2002, s. 91 ile de krş.
459  Srećković 2002, s. 207, Tab. 8 ile Res. 42; Aynı sikke Srećković 2007, s. 161, No. 1 Tab. 60, Res. 1’de bulunmaktadır. 
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Bağdad Vilayeti

Bağdad
Beçin buluntusunda I. Ahmed’in de, Bağdad darplı sikkesi yoktur. Bu sultan için şimdiye kadar Bağdad darplı 
sadece sultanî belgelenmiştir.460

Basra
Burada I. Ahmed yönetimi sırasında şahi461 darp edilmiştir. Bunlar, Beçin buluntusuna ulaşmamıştır. 4,61 gram 
olan olması gereken ağırlık, burada dirhemden söz etmenin yersiz olduğunu göstermektedir.

Mısır Vilayeti 

Mısır (Kat. No. 42393 – 42408)
Mısır, I. Ahmed döneminde ancak çok zayıf temsil edilmiştir: Buluntuya ancak 5 medinî ve 11 akçe akabilmiştir. 
I. Ahmed için Mısır darplı altın sikkeler mevcuttur. Ama, öyle görülüyor ki, aşırı bir sıklıkta değillerdi. Burada, 
yıl tarihleri güvenli olan darplara rastlıyoruz. 1012462 den başka, 1013463,1014464 ve 1015465 da belgelenmiştir. 
Müzayededen gelen kıyaslama sikkeleri arasında dört kez 1013’e ve yalnız iki defa 1012’ye rastlanmaktadır. 
Başka varyasyonlar yoktur. Bakır darpları daha sıktır.466 Mangırların da her zaman Ahmed’in cülûs yılını 
içerdiklerini dikkate almazsak tipolojileri alışıldığı gibi, bir bağlantı kurulamayacak şekilde gümüş sikkelerden 
farklılık göstermektedir. 

Akçelerde, tip spektrumunun genişliği dikkate değer: Önyüzler Ig1, Ig2, Ih ve If1 ile satır tipinin dört 
değişik oluşumu belgelenmiştir. Sadece biri – Ih – Srećković’te de listelenmiştir.467 Srećković, Beçin’de 
bulunmayan başka bir temel tip I varyasyonunu tanımaktadır.468 Hassas bir iç kronolojik düzenleme için 
malzeme çok yetersizdir; yalnız esas tip Ia varyasyonlaştırıldığından, sıralamayı zorlayan argümanlar da 
oluşmamaktadır. Arkayüz olarak, akçelerde genellikle orta satırdaki bir yıldızla zenginleştirilmiş olan arkayüz 
tip 2b’ye rastlanmaktadır. Önyüz Ig1’ye sahip bir akçede ve önyüzü tanımlamayan başka bir örnekde yıldız 
bulunmamaktadır. Burada, arkayüz 2a kullanılmaktadır. Algılanabildiği kadarıyla, bütün akçeler üzerinde 
arkayüz ek işareti E bulunmakta ve böylece bu bir Mısır özelliği olmaktadır. Yıl sayısı nadiren okunabilmektedir. 
Bir kez sanki ٣ ile bitmekteymiş gibi görünmektedir. 

Sultan adının bir daire içine yazılmış olduğu temel tip II’nin varyasyonu kesinlikle Beçin buluntusuna Mısır 
darplı sikkelerin artık akmadığı Ahmed’in hükümdarlık yıllarının sonlarına aittir.469

Dört medinî Ich/3c kombinasyonunu, bir başkası Ia2/2d’yi taşımaktadır. Esaslı bir analiz için, bu olayda da 
malzeme verisi yetersizdir. 

Tab. II.228: Mısır’da Darphane Ek İşaretleri

Mıs1 Mıs2

Yine burada da, çok az olan malzeme sayısı, bu varyasyonların anlamlı şekilde yorumlanmasını 
engellemektedir. 

460  Pere 1968, s. 140, No. 346, Tab. 21, Res. 346; Ölçer 1984, s. 68, No. 133, Tab. 12, Res. 6; Srećković 2002, s. 58 ile de krş.
461  Toll 1987; MacKenzie 1988; Srećković 2002, s. 64 ile de krş.
462  Artuk – Artuk 1974, s. 572, No. 1670 (resimsiz). 
463  Pere 1968, Tab. 21, Res. 357 = Tekin 2005, s. 378; Tekin 2005, s. 378.
464  Srećković 2002, s. 157, Pere 1968, Tab. 21, Res. 358’e aynı söylem Pere 1968, s. 141, yıl sayısını 1012 olarak okumaktadır. Eli-

mizdeki fotoğraf kesin bir karara izin vermemektedir. Ama, 1 sayısının yanındaki, 3’ten ziyade 2 gibi görünmektedir
465  Srećković 2002, s. 157.
466  Kabaklarlı 1998, s. 444 vd. 
467  Srećković 2007, s. 144, No. 1, Tab. 52, Res. 1.
468  Srećković 2007, s. 144, No. 2, Tab. 52, Res. 2.
469  Srećković 2007, s. 144, No. 3, Tab. 52, Res. 3.
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Cezayir– i Garb Vilayeti 

Cezayir (-) 
Jem Sultan I. Ahmed için de, Cezayir darplı470 olarak nitelendirdiği bir akçe sunmaktadır. Ancak, sözü edilen 
akçe herhalde Novaberde’nin yozlaştırılmış bir damgası olmalıdır. Ama kesinlikle, Cezayir’deki akçe darbına 
ait bir sikke değildir. 

Şüpheli 
Burada, darphanelerini saptama şansını elde edemediğimiz, ama stilistik yönden Rumeli ve Anadolu’ya ait 
olmayan 3 akçeden söz edilecektir. Kat. No. 42412 ve 42411 tipolojik olarak göze çarpmamaktadır; Kat. No. 
42413 önyüzünde bir saadet düğümü taşımaktadır.

    

470  Jem Sultan 1977, s. 157, No. 1553, Tab. 118, Res. 1553.
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II.2.5 Hibrit Sikkeler

II.2.5.1 Önsöz 

Göbl’e göre hibrit damga eşleştirmeleri dendiğinde, darp sistemine göre bir arada olamayacak damgaların 
kombinasyonları anlaşılmaktadır.471 Beçin buluntusunda hibrit darplara oldukça sık rastlanmaktadır. Toplam 
olarak 219 parça belgelenmiştir. Bu sayı, toplam malzemenin % 0,4’dür. 

Resmi darplarla gayri resmi olanlar kesin şekilde birbirinden ayrılmalıdır. Kaçak darp dendiğinde, stilleri 
ile, resmi darphanelerden gelen darplardan belirgin şekilde uzaklaşan ve böylece gayri resmi bir kalpazanlık 
atölyesinde üretildikleri belli olan sikkeleri anlıyoruz. Gayri resmi darplarda, hibrit damga eşleştirmeleri, 
çok daha fazladır: 1153 sikkenin 111’i hibritdir (% 9,5). Burada, düzgün bir darp sisteminden söz edilemez. 
Düzgün darplarda bu durum göreceli olarak daha nadirdir (% 0,2). Hibrit kaçak darpları, yozlaştırılmış (II.2.6) 
ve kaplama (II.2.7) darplar bölümünde ele alacağız. Burada, sadece düzgün stile sahip sikkelerle ilgileneceğiz. 
Elbette, stil, şüpheye yer bırakmayacak resmi sikkeler çerçevesi içinde olsa bile, bunlara uyan hibrit darpların 
bu sebeple zorunlu olarak resmi olmaları gerekmez. Sonuçta, çalıntı düzgün damgalarla, düzgün olmayan 
darplar yapabilmek de olasıdır. Buna rağmen, stilistik yönden göze çarpmayan hibrit sikkelerin, yozlaştırılmış 
olan damgalarla üretilen hibritlerden tamamen farklı bir şey olduğunu, hemen başta saptamak gerekmektedir. 
Hibritleri, katkısı olan darp sahiplerine göre ele alıyor, sıralamayı, önyüz/arkayüz olarak yapıyoruz. İki 
önyüzün eşleştirilmesi olayında sultanların hükümdarlık sırası göz önünde bulundurulacaktır. 

II.2.5.2 III. Murad

Beçin definesinde, stilleri yozlaştırılmış kaçak darpların söz konusu olduğuna dair hiçbir işaret taşımayan 13 
adet hibrit darp ile temsil edilmektedir. 

Önyüz – Önyüz Eşleşmesi 

Rumeli ve Anadolu 

İki önyüzün birbirine bağlanmış olduğu sikkelerde darphanelerin saptanmasının ileri derecede imkansız olduğu 
kolayca anlaşılmaktadır; yalnız, stil ve tipoloji belli dayanak noktaları sağlayabilir. 9 akçe, stilistik bakımdan 
tamamen düzgün olan iki önyüz damgasını birbirlerine bağlamaktadır. En sık görülen önyüz tipi Ic1 (α) her 
iki yüzde dört kere kullanılmıştır; kalan örneklerde, varyasyonlar kesin olarak belirlenememekte, ancak hiç 
bir yerde, açık şekilde başka bir önyüz de görülmemektedir. Genellikle çok daha güçlü belgelenen (faktör 10 
dolayında) III. Mehmed için, stilistik düzgün iki önyüzün sadece 8 hibrit eşleştirilmesine rastlanmaktadır. 

Arkayüz – Arkayüz Eşleşmesi 

Canca 
Stil B grubundan bir akçe her iki yüzünde de, arkayüz Id’yi (No. 2978) taşımaktadır. Her iki arkayüz ek işareti 
de belirsizdir. 

İnegöl 
III. Murad’ın İnegöl’den gelen 51 parçasının 2 adeti hibritdir. Kat. No. 411, bir yüzünde açıkça, arkayüz tip 1a’yı 
taşırken, öteki yüzü tip 1a veya 5a1’i göstermektedir. Kat. No. 412 olayında güvenilir bir tipolojik belirleme 
mümkün değildir; ek işaretler birbirinden farklıdır. Bir yüz, arkayüz ek işareti A’yı, diğeri D varyasyonunu 
taşımaktadır. 

471  Göbl 1978, cilt I, s. 55.
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Kostantiniyye 
Gerek tipleri ve gerekse ek işaretleri yeterli güvenle belirlenemeyen bir hibrit akçe (No. 1559) ile belgelenmiştir; 
yıl sayısının izleri III. Murad’ı işaret etmektedir. 

II.2.5.3 III. Murad – II. Selim 

Sidrekapsi 

III. Murad’ın önyüzüne sahip bir akçe, arkayüzünde 976 yıl sayısını (No. 42414) taşımaktadır. Burada, 
II. Selim’in, elbette yanlış yazılmış olan bir arkayüzüyle yapılan bir hibrit damga eşleştirmesi ihtimali 
bulunmaktadır. Damga eşliğine sahip olmayan, aynı darphaneden gelen bir belge, Srećković tarafından 
sunulmaktadır.472

II.2.5.4 III. Mehmed 

Beçin buluntusunda 60 hibrit darpla temsil edilmektedir. Yarısından fazlası, somut olarak 33 adedi, Bursa darplıdır. 

Önyüz – Önyüz Eşleşmesi 
 
Rumeli ve Anadolu
Bu grubun stil ve tipolojisine sahip 4 parça, iki önyüz damgasıyla darp edilmiştir. Kat. No. 28464 önyüz IIb1 
tipini iki kere göstermekte, Kat. No. 29993 bir yüzünde önyüz tip IIb2’yi gösterirken, Kat. No. 28466 yine IIb1 
ile birlikte, diğer yüzde belirsiz bir tipi taşımakta ve Kat. No. 28465 önyüz tip IIb1 ile önyüz IIa1 veya IIb1’i 
birleştirmektedir. Stil tamamen regülerdir. Bu sikkelerin, değişik önyüz tiplerinin eş zamanlı darp edildiklerine  
tanıklık edemiyeceklerini belirtmek gerekmektedir. 

Canca veya Erzurum 
Kat. No. 35423 her iki yüzünde de, Canca ve Erzurum için stil A’nın zaman diliminde tipik olan önyüz Id11 
tipini taşımaktadır. 

Sivas veya Tokat 
Kat. No. 35520 her iki yüzünde de, tam olarak tanımlanamayan bir satır tipini taşımaktadır. Stil dikkate 
alındığında, Sivas veya Tokat darphaneleri söz konusu olabilir. 

Şüpheli 
Kat. No. 35643’ü, belli bir darphaneye atfetmemiz mümkün olamamıştır. Bir taraf, önyüz tip Ib2 (a) yı 
taşımakta, diğer yüz ise sadece burada da, bir satır tipi kullanıldığını belli etmektedir. 

Arkayüz – Arkayüz Eşleşmesi 

Belgrad
Belgrad’dan, iki arkayüz damgasının oldukça yüksek sayıdaki hibrit eşleştirmeleri gelmektedir. Stilleri 
tam olarak anlaşılamayan iki parça (Kat. No. 4231, 4232) yanında, stil B çerçevesi içindeki hibritler en sık 
rastlananlardır: 7 akçe iki arkayüz taşımaktadır. Bu grupta, sadece arkayüz 1a belgelendiği için, burada da, 
başka varyasyonların kullanılmış olmadığı kestirilebilir. Şu arkayüz ek işaretlerine rastlanmaktadır: A – I, A – 
N, I – F, F - ?, I - ?, ? - ? (2 adet). Çok kalitesiz olan stil B elbette ki, en mükemmel tanık değildir; ancak, bu 
eşleştirmeler hiç değilse, çeşitli arkayüz ek işaretlerinin aynı zaman içinde kullanıldıklarını göstermektedir. Bu 

472  Srećković 2005, s. 141, No. 1, Tab. 51, Res. 1.
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da, zamansal olarak birbirinden ayrılmış olan üretim gruplarının tanımlanmasına hizmet etmiş olmadıklarına  
bir tanıklık daha kazandırmaktadır. 

Bursa 

İki arkayüz damgasının en çok eşleşme belgesi, büyük bir açık ara ile, Bursa’dan gelmektedir: Stilistik yönden 
dikkat çekmeyen 881 belgenin 33’ü, iki arkayüz damgasını bir birine bağlamaktadır. Bu sayı, III. Mehmed’in 
Bursa’dan gelen bütün akçelerinin % 3,7’sidir. Bu sayıya yıl sayıları güvenle okunamayan ama stilistik 
sebeblerle bu grup içinde oldukları düşünülen Kat. No. 5906, 5933, 5905 ve 5919 da dahil edilmiştir. Malzeme 
bağlamında çok daha güçlü olan Kostantiniyye’den, III. Mehmed’in tek bir hibrit akçesinin gelmediği dikkate 
alınırsa, o zaman, Bursa kaynaklı hibrit parça sayısının büyüklüğünden, öyle basitçe, darphanedeki mutâd hata 
payının sorumlu olmadığı açık şekilde anlaşılır. 

9 parçanın bir yüzlerinde بورسه, yazısı yerine çok daha sık olan بروسه yı taşımaları, şaşırtıcıdır. Normal  
akçelerde, darphane adının iki varyasyonunun birbirlerine oranları Brusa lehine 721:136 yani yaklaşık 6:1 dir. 
Bu darpların hem hepsinin ikinci yüzlerinde Brusa’nın yer alması da, bir o kadar dikkat çekicidir. Yalnızca, 
üç sikkenin her iki yüzünde de, Brusa vardır. Bu dağılımdan, bize göre malzeme dağılımındaki rastlantının 
sorumlu tutulabileceği ölçünün dışına çıkılmış olması nedeniyle, darphane adlarının çeşitli yazılımlarını 
taşıyan damgaların eşleştirilmesi plânlanmış olmalıdır. Böyle bir kararın altında yatan neden için tatmin 
edici bir açıklama yapmak durumunda değiliz. Yine de bu gözlemin, darbın düzgün Bursa darphanesinde 
yapıldığına işaret ettiği söylenebilir. Zira, çalıntı damgalarla çalışan sikke kalpazanlarının, bu tür incelikleri 
dikkate alacaklarını düşünmek zordur. Bunun dışında, ağırlıklar ve gözle görülebildiği kadarıyla, Bursa 
hibritlerinin saflıkları dikkat çekmemekte ve bunların gayri resmi ürünler olduklarına dair dayanak noktaları 
vermemektedirler. Bursa’da, herhangi bir tarihte önyüz damgalarının noksan olduğu, buna karşı – teknik alt 
damgalar olarak, darp işlemi sırasında daha az zarar gören (II.2.8) – arkayüzlerin, yeteri kadar bulunduğu, 
bu sikkelerin varlığı ile ilgili olası bir açıklamadır. Bu açıklama örneğine göre, darphane yönetimi yerel 
önyüz damgaları kestirmeyip, darp gereksiniminin bir bölümünü yeni bir önyüz teslimatı yapılana kadar, iki 
arkayüz damgası ile karşılamaya karar vermiş olabilir. Bursa’dan gelen hibrit akçelerin çokluğu, bir daha işaret 
edilmelidir ki, üretim için ortada somut ve bu darphaneye özel bir neden bulunduğunu göstermektedir.

Arkayüz tipi olarak bir akçenin (Kat. No. 5935) üzerindeki standart arkayüz 1a’nın yanında, Bursa’da hiç 
de nadir olmayan arkayüz tip 4a’ya da rastlanmaktadır. 

Arkayüz ek işaretlerinin dağılımı şöyledir (Tab. II.229): 

Tab. II.229: Bursa’dan Gelen Hibritlerin Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı (Adet Olarak) 

Arkayüz Ek İşaretlerinin Kombinasyonu Adet
A – F 5
F – F 4
A – ? 7
F – ? 10
? – ? 7

 
Yalnız çok sık görülen A ve F varyasyonları belgelenmiş olsa da, bu iki arkayüz ek işaretini birbirine 

bağlayan akçe sayısının büyüklüğünün kanıtladığı gibi, görünüşe göre aynı zaman diliminde kullanılmışlardır. 

İnegöl 
III. Mehmed’in iki arkayüz damga eşleşmesi (Kat. No. 8092) bu darphaneden gelmektedir. Bir yüz, arkayüz 
ek işareti F’yi, öteki A varyasyonunu taşımaktadır. III. Murad yönetiminde de, İnegöl kaynaklı hibritler 
bulunmaktadır. Bu durum, bu darphanede oldukça düzensiz çalışıldığı şüphesini uyandırmaktadır. Kat. No. 
8092’nin III. Mehmed’e atfı, burada yıl sayısının başında 10[ un açık şekilde okunabilmesiyle güven altına 
alınmaktadır. 
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Sidrekapsi 
Ek işaretleri tanımlanamayan iki arkayüzün, stilistik olarak tamamen düzgün bağlantısı ile temsil edilmektedir 
(Kat. No. 25764).

Tokat 
Buradan da, iki defa aynı arkayüz tipini – 1a – ve aynı arkayüz ek işaretini – A – eşleştiren, tamamen düzgün 
bir akçe (Kat. No. 32386) gelmektedir. 

Van 
Tip 13’ün iki arkayüzünü birbirine bağlayan bir parça (Kat. No. 34445) belgelenmiştir.

Erzurum 
Bu darphane, düzgün damgalardan oluşan iki hibrit arkayüz eşleştirmesiyle temsil edilmektedir. Kat. No. 
34313 arkayüz 1h’yı iki kere, Kat. No. 34314, tip 3a’yı iki kere birbirlerine bağlamıştır. 

Amid 
Burası, karşılaştırmalı olarak bakıldığında, düzgün damgalarla yapılan büyük sayıda hibrit akçe sunan başka 
bir Doğu darphanesidir: Kat. No. 34090 her iki tarafında da, tip 4g’yi, Kat. No. 34089 arkayüz tip 4? ni 
taşımaktadır. 

Amid – Nahçivan 
Bir akçe (Kat. No. 35522); bir yüzünde arkayüz tip 4?’ü taşımaktadır; öteki yüz Nahçivan kaynaklıdır ve yalnız 
orada kullanılmış olan arkayüz 6a tipini göstermektedir. Bu akçe, Beçin definesindeki farklı darphanelerden 
gelen, düzgün iki arkayüz damgasının birbirine bağlanmış olduğu tek örnektir. Eğer söz konusu olan sikkenin, 
çalıntı damgalarla darp edildiğine inanılmak istenmiyorsa, o takdirde, damgaların başka darphanelere de 
gönderildiğini, bu örnek açıkça kanıtlamaktadır. Elimizdeki malzemeye göre, Amid ve Nahçivan’ın aynı 
damga birliği içinde olmadıklarını da, elbette kabul etmek gerekir. 

 
II.2.5.5 III. Mehmed – III. Murad 

Önyüz - Önyüz Eşleşmesi

Şüpheli
Kat. No. 42419’un bir yüzünde, Mehmed adı tam bir tipolojik belirleme mümkün olmaksızın, açık şekilde 
okunabilmektedir. Öteki yüz, III. Murad’ın önyüz 1c1 (α) tipini taşımaktadır. Göze batmayan stili Rumeli ve 
Anadolu’yu anımsatmaktadır. 

Kat. No. 42420 III. Mehmed’in önyüz Id1 tipini, III. Murad’ın Ic1 (α) önyüzü ile bağlamaktadır. Bu durum, 
Canca darphanesini hatırlatmakla birlikte, III. Murad’ın önyüzü oraya pek de uymamaktadır. Bu akçenin 
regülerliği şüpheden tamamen arındırılmış değildir. 

Önyüz – Arkayüz Eşleşmesi 
 
Edirne 
Kat. No. 42418 stilistik yönden, hiç şüphe yok ki, regülerdir. Bu akçe, III. Mehmed’in önyüz IIb1 tipini, III. 
Murad’ın, yıl sayısının hâlâ daha güvenli olarak 98 [ inin okunabildiği tip 1a arkayüz damgası ile eşleşdirmiştir. 

 
Arkayüz – Önyüz Eşleştirmesi 

Sidrekapsi
Kat. No. 42416 son derece sıra dışı ama mutlaka regülerdir. Bu parça III. Murad’ın önyüz Ic1 (β) ini 
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göstermekte, arkayüzde ] 03 sayısı açık şekilde okunabilmektedir. Burada III. Mehmed’in bir arkayüz damgası 
söz konusudur. Demek ki, burada artık ölmüş olan sultanın bir önyüz damgası kullanılmıştır. 

 
II.2.5.6 I. Ahmed 

Önyüz – Önyüz Eşleşmesi 
 
Rumeli ve Anadolu 
Kat. No. 41442 her iki yüzünde de, belirgin şekilde Ia2 tipini taşımaktadır. Stil tamamen regülerdir. 

Arkayüz – Arkayüz Eşleşmesi 
 
Edirne 
I. Ahmed’in resmi iki arkayüz damgasını birbirine bağlayan tek akçesi Edirne’den gelen Kat. No. 36523’tür. 
Arkayüz tipi, iki tarafda da, 1a dır; C ve D varyasyonları yan yana geldikleri için ek işaretler çeşitlidir. Bir 
yüzdeki yıl sayısı ] 12 ile bitmekte, öteki ise açıklıkla 100102 olarak okunabilmektedir. 

II.2.5.7 I. Ahmed – III. Mehmed

Önyüz – Önyüz Eşleşmesi 

Mısır
I. Ahmed’in önyüzleriyle, III. Mehmed’in arkayüz eşleşmesi, genelde çok nadir görülür. Regüler damgalardan 
sadece 5 akçe gelmiştir. Mısır’dan gelen sikkeler ilginç şekilde, en sık olanlardır. Bunlar toplam 3 adet olan, 
(Kat. No. 42425, 42424, 42426) I.Ahmed’in Beçin buluntusundaki bütün Mısır akçelerinin % 25’tir.

 Önyüz tipi olarak iki lokal varyasyon olan Ig2 ve Ih’ye, arkayüz olarak yıl sayısı dışında, I. Ahmed’in 2b 
tipine uyan III. Mehmed’in 4g tipine rastlanmaktadır. Bu durumda, arkayüz darplarının III. Mehmed dönemine 
ait olup olmadığını ve halefi tarafından kullanılmaya devam edilip edilmediğini, saptamak olası değildir. I. 
Ahmed döneminde mi kesildiklerini, bu yapılırken, sikke nakkaşlarının yanlışla III. Mehmed’in cülûs tarihini 
mi kullandıkları anlaşılamamaktadır. Yıl sayısının kimliğine göre, hiçbir şekilde düzgün darp planına ait 
olmamaları nedeniyle, bu üç sikke hibrit olarak vasıflandırılmıştır.

Kostantiniyye 
Kat. No. 42421, stilistik yönden kesinlikle regülerdir. Kostantiniyye’den gelen bu akçe, I. Ahmed’in önyüz 
Ia2 tipi ile III. Mehmed’in arkayüz tipi 1a ve onun arkayüz ek işareti F ile eşleştirmiştir. Yıl sayısı 1003 
iyi okunabilmektedir. I. Ahmed’in tahta geçiş yılı olan 1012’nin yanlış bir yazılımı söz konusu değildir. Bu 
sikkede, III. Mehmed’in eski bir damgası kullanılmaya devam edilmiştir. 

Kat. No. 43951 olayında I. Ahmed’in önyüz Ia2 tipi, III. Mehmed’in 1a arkayüzü ile bağlanmıştır. Yıl 
sayısı 1003 şeklinde okunabilmekle birlikte, stilin, regülerlik sınırında mı olduğu yoksa artık bu sınırı aşmış 
mı bulunduğu konusunda güvenli bir karara varılamamaktadır. Bize son olasılık daha gerçekçi gelmektedir. 

Ohri 
Kat. No. 40761 ve 42423 çok ilginçtir: Açıkça okunabilen yıl sayısının kanıtladığı gibi, I. Ahmed’in Ia2 tipi 
bir önyüzü, III. Mehmed’in standart arkayüzü 1a ile eşleştirilmiştir. I. Ahmed’in Ohri darpları genelde aşırı 
derecede azdır. Bilinen bütün sikkeler arkayüzlerinde yukarıda I. Ahmed bölümünde anlatttığımız şekilde 
(II.2.4.5) yıl sayısı olarak 1003’ü taşımaktadırlar. 
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II.2.5.8 Darp Sahibi Şüpheli

Arkayüz – Arkayüz Eşleşmesi

Canca 
Kat. No. 45637 stilistik bakımından ya III. Murad’ın saltanat yıllarının sonuna (orada stil C) veya III.
Mehmed’in erken hükümdarlık yıllarına (orada stil A) ait olmalıdır. Her iki yüzde, farklı arkayüz ek işaretleri, 
somut olarak, bir kez bir, bir kez de iki nokta bulunmaktadır. 

Erzurum
Bu parça da (Kat. No. 45805) ya III. Murad dönemine veya III. Mehmed’in saltanatının ilk yıllarının ilk 
yarısına aittir. 

Kastamonu 
Kat. No. 44163, her ikisinin de üzerinde kalan izlerinden, darphane adının Kastamonu olduğu açıkça 
anlaşılabilen iki arkayüz damgasını birleştirmektedir. 

Kostantiniyye
Kat. No. 44283’ün stili, kendisi için Kostantiniyye’den gelen tek bir hibrit akçenin belgelenmiş olduğu III. 
Murad’ı ilk planda düşündürse de, belirli bir darp sahibine güvenilir atıfda bulunmak mümkün değildir. Her 
iki arkayüz ek işareti eştir. 

Sidrekapsi
Kat. No. 45278’deki darphane adının iki tarafda da açıkça okunabilmesine karşın, Kat. No. 45915’te sadece 
bir yüzde anlaşılabilmektedir. 

Şüpheli 
Stil ve tipolojileri göze batmayan, öncelikle Rumeli ve Anadolu’yu düşündüren 3 akçe (45918, 45919, 45918) 
buraya aittir. Kat. No. 46138’de tipoloji inhiraf etmektedir; bir yüzdeki darphane adını okumamız mümkün 
olamamıştır.

II.2.5.9.  Sonuçlar

Hibritler, 16. asır sonu ve 17. asır başındaki Osmanlı sikke darbını anlamamız konusunda hangi değere 
sahiptirler? İlk önce dikkati çekmemiz gereken husus, yukarıda ele alınan sikkelerin münferid olayların mı, 
gerçekten de resmi darphanelerde, kurallara uygun işlemler çerçevesinde mi darp edildikleri, yoksa, damga 
hırsızları ve düzenbaz darphane işçilerinin hilekârlıklarının sonuçlarını mı oluşturduklarıdır. Elbette ki, genel 
olarak ne ağırlıklar ve ne de, çıplak gözle bakıldığında metalin saflığı, dolandırıcılık amacını kanıtlayacak 
kesin sapma emareleri göstermemektedir.

Biz, hibritler için prensipte, temel kural in dubio pro reo’yu geçerli kılarsak, o takdirde varlıklarını, kısmen 
darphanelerdeki hatalara, kısmen de damga tedariki ile ilgili sorunlara borçlu oldukları kabul edebilir. Sözünü 
ettiğimiz son açıklama, III. Mehmed’in Bursa’daki çok sayıda hibrit akçeleri olayı nedeniyle, bize göre, 
doğru olmalıdır. Ancak, toplu bir sonuç gözlemi için, Beçin buluntusundaki bütün resmi hibritlerin birlikte ele 
alınması anlamlı olacaktır (Tab. II.230).
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Tab. II.230: Beçin Buluntusundaki Hibrit Sikkelerin Dağılımı (Adet Olarak) 

III.Murad III.Murad – II. 
Selim III. Mehmed IIII.Mehmed –

III.Murad I. Ahmed. I.Ahmed – III.
Mehmed 

Amid 2
Amid – Nahçivan 1
Belgrad 10
Bursa 33
Canca 1
Canca od. Erzurum 1
Edirne 1 1
Erzurum 2
İnegöl 2 1
Kostantiniyye 1 1
Mısır 3
Ohri 1
Sidrekapsi 1 1 1
Sivas oder Tokat 2
Tokat 1
Van 1
Rumeli/Anadolu 9 4 1
Şüpheli 1 3
Toplam 13 1 60 5 2 5

Hibritlerin hükümdarlara göre dağılımının, III. Murad göreceli olarak daha güçlü, I. Ahmed daha zayıf 
temsil edildiği için, malzeme dağılımının genel durumuna uymadığını hemen başta görüyoruz.

Ancak, darphaneleri, tek tek gözden geçirdiğimizde, dengesizlik açıkça belli olmaktadır. Bursa, III. 
Mehmed yönetimi sırasındaki 33 adet hibrit akçe ile, daha önce söylediğimiz gibi, regüler damgalarla darp 
edilen hibritlerin yarısından fazlasını vermektedir. Şimdi, toplam malzemeyi bir yanda Rumeli ve Anadolu’daki 
darphaneler ve diğer yanda bu stil ve tip birliğinin dışında bulunan darphaneler arasında kabaca paylaştırırsak, 
ilk önce şaşırtıcı bir tablo ile karşılaşırız: Şüpheli sikkeler dahil edilmediği takdirde, Rumeli ve Anadolu’nun 
68 akçesi, “Doğulu” 14 akçeye karşıdır. Şimdi de, Bursa’dan gelen 33 akçe ile Belgrad kaynaklı olan ve çoğu 
özgün B stilini taşıyan 9 hibrit sikkeyi dışarıda bırakırsak, geriye, Rumeli ve Anadolu’dan 25 akçe, başka 
darphanelerden gelen 14 belge kalır. Bu orantı yaklaşık 3:2’dir. Beçin buluntusunda, Rumeli ve Anadolu’dan 
gelen darpların açık şekilde baskın oldukları düşünülürse, o takdirde, darphanelerdeki çalışmalarda gösterilen 
özen farkının bu uyuşmazlığı açıklayabileceği görülür. Ayrıca, hibritlerin genel olarak illegal ürünler 
olmadıkları görüşü de, yozlaştırılmış ve kaplama ağırlıklı olarak açıkça sikkeleri de ve sıklıkla, Anadolu ve 
Rumeli’den gelen darpların kopya edilmesi olgusuyla desteklenmektedir. Hibritlerde, neticede bunların kaçak 
darp oldukları görüşü karşısında durumlar tersine dönmüş bulunurdu ki, bu da çok mümkün görünmemektedir.

Hibritler, bir yandan da, sikke damgalarının hepsinin ait oldukları sultanın ölümüyle birlikte tamamen yok 
edildikleri düşüncesinin mutlaka doğru olmasının zorunlu olmadığını, bazı hallerde bu damgaların korunup, 
kullanılmaya devam edildiklerini göstermektedirler. Kat. No. 42416, bu konudaki en heyacan verici kanıttır. III. 
Murad’a ait eski bir önyüz, III. Mehmed’in bir arkayüzü ile eşleştirilmiştir. Bu gözlem, çalışmaların denetim 
ve temizliklerinin gruptan gruba farklı olduğu gerçeği kadar ilginçtir. En temiz ve titiz çalışmaların Rumeli 
ve Anadolu’da yapılmış oldukları düşüncesine, bilindiği gibi, darphanelere göre düzenlenmiş olan metrolojik 
analiz ile (II.2.2.4; II.2.3.4; II.2.4.4) daha önce ulaşılmıştı. Hibritler de aynı yönü işaret etmektedir.

Beçin buluntusu dışında, hibritlere çok nadir rastlanmaktadır. Nicolae’nin yayınladığı473 Dımaşk’tan 
gelen bir arkayüz ile Erzurum kaynaklı bir arkayüzün hibrit eşleştirmesinin en büyük ilgiyi çekmiş olması, 

473  Nicolae 2001, s. 157 – 159; Srećković 2002, s. 92 ile dipnot 17’de de bahsedilmektedir. 
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tabii ki, anlaşılabilir. Biri Kretova çıkışlı diğeri Sidrekapsi darphanesinin adını taşıyan474 I. Süleyman’a ait, 
iki arkayüzün eşleştirildiği hibrit parça da dikkate değer. Aynı sultanın saltanat dönemine ait, iki arkayüz 
hibrit eşleştirmesi Novaberde ile Sidrekapsi’yi birbirine bağlamaktadır.475 Hatta, hibrit sultanîlerden bile söz 
edilmektedir: Bir parça III. Murad’ın Mısır’dan gelen bir arkayüzü ile II. Selim’in Halep kaynaklı bir arkayüzünü 
eşleştirmiştir.476 Jem Sultan’da, III. Mehmed’in Belgrad’dan gelen stil B’ye sahip iki arkayüz eşleştirmesi 
bulunmaktadır.477 Buna, I. Ahmed’in Ia2 tipine ait tamamen düzgün bir stil taşıyan, iki önyüz eşleştirmesi 
katılmaktadır.478 Srećković 2007’de düzgün sikkeler olarak sadece, daha önce sözü geçen, I. Ahmed’in 
Ohri’den gelen hibritlerinin fotoğrafları verilmiştir.479 Sonuçda, hibrit fenomeni elbette bilinmekteydi: Ancak, 
Beçin buluntusundaki büyük ve bütünü gösteren malzeme topluluğu, yorum konusunda söylem gücüne sahip 
bir bilimsel değerlendirme yapılmasına izin vermektedir. 

474  Miles 1962, s. 26, No.50, Tab. 2, Res. 49; Srećković 2002, s. 146 dipnot 2’de de bahsedilmektedir. 
475  Nicolae 1992; Srećković 2002, s. 167, dipnot 1’de de bahsedilmektedir.
476  Pere 1968, s. 127, No. 275, Tab. 17, Res. 275; Srećković 2002, s. 157, dipnot 2’de bahsedilmektedir.  
477  Jem Sultan 1977, s. 145, No. 1442, Tab. 110, Res. 1442.
478  Jem Sultan 1977, s. 158, No. 1581, Tab. 119, Res. 1581.
479  Srećković 2007, s. 148, No. 1, Tab. 54, Res. 1 dev.
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II.2.6 Yozlaştırılmış Sikkeler 

II.2.6.1 Ön Bilgiler 

Beçin buluntusu, stilistik kriterler, çok önemli yazım hataları veya tamamen düzen dışı olan lejandları ve 
kesinlikle düzgün olan darplara göre farklılıkları nedeniyle, gayri resmi darplar olarak adlandırılmaları gereken 
1.153 Osmanlı sikkesine sahiptir. 

Yozlaştırılmış sikkeler üzerindeki çalışmanın özel zorluklar taşıdığı açıktır. Ama, pulların yetersizliği ve 
darp kalitesinin düşüklüğünün neden olduğu, akçe tanımlanmasındaki genel güçlükler aynıyken, çoklukla 
anlamsız olan ve daha kötüsü, Arap harflerini artık ancak uzaktan çağrıştıran lejandları, söylem gücüne sahip 
bir belirlemeyi çok zaman engellemektedir. Şimdi burada bütün sikkeleri tek tek ayrıntılı şekilde ele almaya 
kalkışmayacağız. Özellikle münferid üretim gruplarının özetlenmesi söz konusu olamaz. Bir yandan, tanımlama 
çalışması elde edilecek sonuçlarla kesinlikle orantılı olmayacaktır. Öte yandan, aynı korsan darphanelerde, 
farklı ellerin işbaşında bulunmuş oldukları dikkate alınırsa, bu tür girişimler şüpheli kalacaktır. Ayrıca da, 
sağlam çıkış yerlerine sahip kıyaslama malzemesi bütünüyle noksandır. Beçin buluntusunda rastlanan sikkeler, 
güvenli bir coğrafi aidiyet saptanmasına izin vermemektedir. Akçelerin geniş dolaşım alanları nedeniyle, bir 
darphane adının okunması mümkün olsa bile darbın geldiği yer hakkında bilgi vermemektedir; Kretova’dan 
gelmiş olan bir akçe, Anadolu’nun Doğu’sunda bir kalpazana örnek olmuş olabilir. Osmanlı ekonomi tarihinde, 
numizmatik araştırmalardan farklı olarak, kalpazanlık sorununa belli bir oranda dikkat edildiği, ama arşiv 
kaynaklarının, bizim üzerinde çalıştığımız sikkelerle doğrudan bir bağlantıya izin vermemekte oluşu, bir başka 
önemli sorundur. Zira genellikle, sikke kalpazanlığı olayından ayrıntılara girilmeksizin, söz edilmektedir. 
Bugüne kadar. konuyla ilgili çalışmaları yapanların pek çoğunun, daha numizmatik ile ilgili temel kavramları bile 
bilmemeleri ve bu yüzden ortaya koydukları sonuçların çoğunun somut numizmatik sorunların ele alınmasında 
kullanılamaz oluşu, bu konudaki ülke ve ekonomi çalışmalarının değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Şimdi 
burada, Osmanlı sikkeleri kalpazanlığı sorununa, numizmatik açıdan yaklaşma konusundaki ilk girişimde 
bulunmaya cesaret edebiliriz. Bunu, gelecekteki araştırmalarda çok daha fazla genişletip derinleştirebilecek 
olan Beçin buluntusundaki iyi malzeme tabanına rağmen, ilk izlenimleri aşan görüşler sunarak yapmaktayız. 

Yozlaştırılmış sikkeler hem teknik bakımdan ve hem de dağılım örnekleri yönünden, kaplamalardan, 
yani bakır çekirdeğe sahip sikkelerden, belirgin şekilde ayrılmaktadır. Bu sebeple, sonuncuları ayrı olarak 
ele alacağız (II.2.7). Beçin buluntusunda III. Murad’dan önceki sultanlara ait kalp darp bulunmamaktadır. 
Bu nedenle açıklamalarımıza III. Murad ile başlamaktayız. Bu durum malzeme yoğunluğunun düşüklüğü 
nedeniyle elbette çok fazla bir söylem gücü taşımamaktadır. 

II.2.6.2 III. Murad

III. Murad’ın tiplerini hedef alan gayri resmi darplara 63 örnek vardır. Bu, sahte ve resmi darplar arasında 1:60 
oranına denktir. 43 tanesinde, yani çoğunda darphaneler saptanabilmiştir. Pek tabii ki, sık rastlanan örnekler, 
malzeme bakımından en güçlü olan Kostantiniyye’yi, 23 adet belgeyle, yani tüm malzemenin 3:1’i ile taklit 
etmektedirler. Onu, Sidrekapsi 9 ve Novaberde 4 örnekle izlemekte, Bursa, Canca, ve Tire birer akçe ile 
temsil edilmektedir; Mısır’dan bir medinî gelmiştir. Bunlara, iki arkayüz damgasının üç hibrit eşleştirmeleri 
eklenmektedir. Kombinasyonlar şöyledir: Kostantiniyye - ?; Novaberde – Sidrekapsi; Üsküp - ? ile iki önyüz 
damgasından darp edilen 6 akçe; Böylece, bütün sikkelerin hemen hemen %15’i hibritdir. 

Yaklaşık %10’u oluşturan 7 akçe delinmiştir; bu değer, III. Murad’ın, %22 olan ortalamasının açıkça 
altındadır (II.2.8.9).

II.2.6.3 III. Mehmed

III. Mehmed, başka türlüsü beklenemeyeceği gibi, kaçak darp sayılarında da, en güçlü temsil edilen kişidir. 
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31.632 resmi darba karşı, 918 kaçakla, orantı 35:1 dir. Bu, kalp sikke payının diğer darp sahiplerininkinden 
nısbi olarak daha yüksek olduğunu göstermektedir.

III. Mehmed’in kaçak darplarının ayrıntılı şekilde incelenmesine gitmeden önce, bazı kısıtlamalardan 
söz etmek gerekli olacaktır. Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı sikkelerı, beraberlikleri kesin olanların 
dışında, münferid üretim gruplarına ayrıntılı şekilde atfetmekten vazgeçmiş bulunmaktayız. Analiz, böylece 
daha genel bir karaktere sahip olacaktır.

Tipolojiyle, somut olarak yozlaştırılmış ve düzgün darplarda önyüz tiplerinin kullanımlarının kıyaslanmasıyla 
başlayalım (Tab. II.231). Hiç tanımlanamayan sikkeler dikkate alınmamıştır. Temel tip I’de, tip varyasyonlarını 
daha hassas biçimde incelemekten vazgeçtik. 

Tab. II.231: III.Mehmed’in Yozlaştırılmış ve Düzgün Darplarının Tip Dağılımı, Toplam (Adet ve % Olarak).

Önyüz Tip
Yozlaştırılmış Düzgün

Adet Yüzde Adet Yüzde
I 33 % 7,6 2336 % 11,2 
IIa1 34 % 7,8 625 % 3,0 
IIa2 11 % 2,5 219 % 1,0 
IIb1 223 % 51,4 8239 % 39,5 
IIb2 133 % 30,6 9461 % 45,3 

Özellikle, yozlaştırılmış olanlar için durumun oldukça değiştiği görülebiliyor. Bu arada, yetersiz darp 
nedeniyle değil de, çok fazla yozlaştırılmış olmaları yüzünden tanımlanamayan sikkeler, elbette ki, elenmişlerdir. 
Tip IIb1 ile IIb2’nin birbirlerine karşı mevcutmuş gibi duran uyuşmazlığı, bütününe bakıldığında, III.Mehmed 
yönetiminde sözü edilen son varyasyonun en fazla rastlanan olduğu görüşü ile açıklanabilir. Ancak, münferid 
darphaneler gözlemlendiğinde (Tab. II.75) sadece Kostantiniyye’de önyüz tip IIb2’nin ağırlıkta olmasına karşı, 
Sidrekapsi, Novaberde, Edirne ve Bursa gibi, malzeme yönünden çok güçlü diğer darphanelerde de, IIb1’in 
yozlaştırılmışlarla kıyaslanabilir ölçüde baskın olduğu görülür. Yani, olaya geniş açıdan bakıldığında, damga 
kaçaklarının Rumeli ve Anadolu’daki düzenli kütlenin eğilimlerine uymakta olduğu saptanmaktadır.

Bu durum Tab. II. 231’de dikkate alınmamış olan tipler üzerindeki kaba yazılım hataları nedeniyle 
belirlenemeyen sikkeler için de geçerlidir. Onlar da ağırlıklı olarak, Rumeli ve Anadolu’yu, esas tipolojisini, 
yani önyüz II’yi kullanmak suretiyle izlemektedirler. 

Buna karşı temel tip I, daha zayıf temsil edilmektedir. Ama bu durumun darphaneler sorunu ile birlikte ele 
alınması daha doğru olacaktır. 

Arkayüzler konusunda, kaçak darplar yine resmi darpları çok yakından izlemektedir. Yozlaştırılmış olanların 
takr. % 80’i III. Mehmed’in standart arkayüzü olan ve resmi akçelerinde % 80’inin taşıdığı 1a’yı göstermekte 
yani hedeflemektedir (II.2.3.1). Gayri resmi sikkede bozulma sebebiyle somut bir belirleme anlamlı değildir. 
Ama olayların çoğunluğunda yine arkayüz tip 1a’nın söz konusu olduğu sanılmaktadır. Hepsi de, Canca 
darplarını izleyen 5 sikke, orada, A stil grubunda mutat olan arkayüz 1g’yi taşımaktadır. Bir akçe arkayüz tip 
2a, 3 akçe 4a’ya sahipken, yozlaştırılmış 2 adet medinî arkayüz temel tip 4’ün tam olarak anlaşılamayan bir 
varyasyonunu göstermektedir. 

Önyüz ek işaretleri nadiren tanınabilmektedir. İncelenmeleri, bize anlamsız görünmektedir. 
Arkayüz ek işaretleri konusunda durumlar farklıdır (Tab. II.232).

Tab. II.232: III. Mehmed’in Yozlaştırılmış ve Düzgün Darplarında Arkayüz Ek İşaretlerinin Dağılımı (% Olarak)

Arkayüz-Ek.İş. Yozlaştırılmış Düzgün
A % 11,9 % 27,6 
B % 0,5 % 0,5 
C  % 0,1 
D  % 0,3 
E % 0,1 % 0,1 
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F % 32,0 % 31,1 
G % 0,1 % 1,8 
H  % 0,1 
I  % 0,4 
J % 2,2 % 1,6 
K % 1,9 % 0,9 
L % 0,2 % 0,1 
M  % 0,1 
N  % 0,1 
O % 0,1 % 0,1 
Q  % 0,1 
? % 50,0 % 35,3 

Resmi sikkelerde, aşağı yukarı ek işaret F kadar sık rastlanan arkayüz ek işareti A’nın yozlaştırılmış olanlarda, 
belirgin oranda daha az bulunması dikkat çekicidir. Burada acaba, horror vacui’yi mi görmek gereklidir? Fakat, 
arkayüz ek işaretleri J ve K, çok daha fazla göze batmaktadır. Her ikisi de, Rumeli ve Anadolu’da aşırı derecede 
az belgelenmiş olmalarına rağmen, Canca’dan gelen resmi akçelerin çoğunluğu üzerinde görülmektedirler 
(II.2.3.2). Ağırlıklı olarak Rumeli ve Anadolu darplarını taklit eden yozlaştırılmışlarda, bu iki ek işaret, 
ortalamanın üzerinde bir sıklıkla yer almaktadır. Arkayüz ek işareti J ve K’yı taşıyan kaçak darpların çoğunun 
hedef aldığı önyüz tipolojilerine ve darphane adlarına bakıldığında sadece burada Doğu eyaletinin gölgesinin 
görülmesi, gerçek olamaz. Kalpazanların, bu kadar küçük ayrıntılarda, örneklere çok sadık kalmadıklarına 
inanmaktayız. İşte bu nedenle, aslında birbirine yakın ve kesimi kolay olan nokta kombinasyonlarını seçmiş 
bulunmaları bize daha inandırıcı gelmektedir. Bu arada, önyüz tip Id1’e çok benzeyen, pek tabii ki, sağlam bir 
şekilde belirlenemeyen bir önyüz ile arkayüz 1a’yı ve Kostantiniyye darphanesinin adını Kat. No. 42550 ile 
eşleştirmiş olan bir parçanın varlığı da gözardı edilmemelidir. Ancak bu bir istisnadır. Arkayüz ek işaretleri J 
ve K’ya sahip yozlaştırılmış akçelerin büyük çoğunluğu için, bu açıklama geçerli değildir. 

Darphane adlarının yazılımında iki noktanın dikkate alınması gerekmektedir: Birincisi, darphane yerleri 
bilgisi, adı geçen darphane yakınında, belirli sahte sikkelerin üretildiğine kesinlikle zorunlu olarak işaret 
etmemektedir. Tire ve Kostantiniyye (Kat. No. 43077), Filibe ve Kostantiniyye (Kat. No. 43360), veya 
Sidrekapsi ve Kostantiniyye’den (Kat. No. 43363, 43364) gelen yozlaştırılmış arkayüz damgalarının hibrit 
eşleştirmeleri bu durumu, şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır. İkinci olarak, yozlaştırılmışlarda, 
genellikle çok bozuk olan harf formları sebebiyle, başkalarından belirgin şekilde ayrılmış tipik darphane 
bildirimlerinden farklı olan darplar düzgün sikkelerden çok daha kolay tanımlanabilmektedirler. Tek bir gruba 
aitmiş gibi duran Kretova kaynaklı kalp sikkeler Tab.II.233 örneğinde, resmi akçeler üzerinde bile, sıklıkla 
Novaberde’den ayrıştırılamayan Bursa’dan daha fazladır. Kostantiniyye’nin de, karıştırılması zordur. Kretova 
için söylenenler yine tek bir grup olduğu şüphesiz olan Ohri için de geçerlidir. Bununla birlikte Tab. II.233’ün 
söylem gücünü bütünüyle yok saymak istemiyoruz.

 
Tab. II.233: III. Mehmed’in Yozlaştırılmış ve Düzgün Darplarının Darphanelere Dağılımı; Toplam (Adet ve % Olarak). 

 Yozlaştırılmış Düzgün
Darphaneler Adet Yüzde Adet Yüzde
Amasya   2 % 0,1 
Amid   299 % 0,9 
Ankara   133 % 0,4 
Banaluka   12 % 0,1 
Belgrad 10  1,1 % 805 % 2,5 
Belgrad veya Srebreniçe   32 % 0,1 
Bursa 9 % 1,0 820 % 2,6 
Canca 8 % 0,9 1394 % 4,4 
Canca veya Erzurum 2 % 0,2 79 % 0,2 
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Dımaşk   16 % 0,1 
Edirne 20 % 2,2 1621 % 5,1 
Erzurum 3 % 0,3 186 %0,6 
Filibe 11 % 1,2 395 % 1,2 
Gence   2 % 0,1 
Halep   718 % 2,3 
Hibrit     
İnegöl 2 % 0,2 74 % 0,20 
Kastamonu   288 % 0,9 
Kıbrıs 1 % 0,1 89 % 0,3 
Koçayna   10 % 0,1 
Konya 4 % 0,4 168 % 0,5 
Kostantiniyye 241 % 26,3 12398 % 39,0 
Kretova 32 % 3,5 132 % 0,4 
Mısır 2 % 0,2 91 % 0,3 
Nahçivan   23 % 0,1 
Novaberde 103 % 11,2 1728 % 5,4 
Ohri 16 % 1,7 159 % 0,5 
Sakız 1 % 0,1 71 % 0,2 
Saray (?)   1 % 0,1 
Selanik   49 % 0,2 
Serez 1 % 0,1 46 % 0,1 
Sidrekapsi 101 % 11,0 2564 % 8,0 
Sivas   50 % 0,2 
Sofya   13 % 0,1 
Srebreniçe   37 % 0,1 
Tire 33 % 3,6 708 % 2,2 
Tokat   161 % 0,5 
Üsküp   7 % 0,1 
Van   69 % 0,2 
Yenişehir 1 % 0,1 241 % 0,8 
Rumeli veye Anadolu 271 % 29,5 2356 % 7,4 
Belirlenemeyen 46 % 5,0 3747 % 11,8 

Doğu grubundaki darphanelerin geniş ölçüde noksan olduklarını veya çok zayıf temsil edildiklerini hemen 
belirtmek gerekir. Malzeme yönünden güçlü olan iki darphanede, Canca ve Halep’te bu durum en açık şekilde 
görülmektedir: III.Mehmed’in Beçin buluntusundaki düzgün darplarında payları % 6,7 dolayındadır (II.2.3.5). 
Canca’dan gelen 8 damga kaçağı – Halep hiç temsil edilmemektedir – yozlaştırılmışların ancak % 0,9’una 
denktir. Bu arada, resmi ve gayri resmi orantı değerleri çok benzer olsa da, kesin olarak tanımlanabilen 
iki Doğu darphanesi, Erzurum ve Mısır’dır. Bu durum, kaçak darpların büyük bir bölümünün Osmanlı 
İmparatorluğunun Doğu’sundan gelmediği tahminine yol açmaktadır. Zira, anlaşılabildiği kadarıyla oralarda, 
yerel darplar, nominaller ve keza ağırlık standartları baskındır. Özellikle son konudan söz edilmeye değer: 
Aşağıda gösterileceği gibi, kaçak darpların ağırlıkları, düzgün akçe ağırlıklarının belirgin şekilde altındadır. 
Eğer Doğu’nun 0,25 gram olan daha hafif akçe standardı, sahte sikkelerin dayanak noktası olsaydı, o takdirde, 
bunlar resmi sikkelerin zorunlu ağırlık alanı içinde yer alacaklardı. Böyle olunca da, kalpazanlar, ağırlık 
üzerinden çıkar sağlayamayacaklar, yalnız daha kötü bir ince ayarla çıkar sağlayabileceklerdi. Ama elbette ki, 
ağırlık farkı, kalp sikke basımı için, tek cazibe noktası değildir. 

 
II.2.6.4 I. Ahmed 
 
I. Ahmed sikkeleri arasında kalp darplar, dikkati çekecek kadar azdır: Beçin buluntusunda, bu türden sadece 
18 sikke vardır. Hepsi de akçedir. Bu 1:370’lik bir orantıdır. Fakat, kaplamalar konusunda, kesin sikke sayısı 
bakımından I. Ahmed, III. Mehmed’den biraz daha güçlü bir temsile sahiptir.
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Kostantiniyye darphane olarak, açık ara en sık görülendir; Bu, düzgün darpların oranlarına uymaktadır. 
Kostantiniyye darplı 9 akçenin yanı sıra, Bursa, Canca, Edirne, Novaberde ve Tire de birer sikke ile temsil 
edilmektedir. Başka iki akçe, açık şekilde Rumeli ve Anadolu stilini izlemektedir. Diğer iki sikke ise, o derece 
bozuktur ki, örneğinin tam olarak saptanması mümkün değildir. 

Tipolojik olarak, temel tip Ia bütün sikkelerin 3:2’si olan 13 sikke ile baskındır. Görülüyor ki, burada da, 
yozlaştırılmışlar, düzgün sikkelerin eğilimlerine uymaktadır. Alt tiplerin belirlenmesi, çoklukla imkânsızdır; 
Sadece Ia2 (4 adet) ve Ia3 (2 adet) güvenli şekilde algılanabilmektedir. Burada, tip dağılımının resmi darptan 
ayrıldığı söylenebilir; Ama bu defa da, yine veri tabanının azlığı öne sürülmelidir. Diğer önyüz tiplerinden 
yalnız Ib2 ve Ib3 veya Ic3 birer örnekle temsil edilmektedir. Canca darplı gelen yozlaştırılmış bir akçe, önyüz 
II’yi taşımaktadır. 

Önyüz tip Ia3’e sahip bir akçenin, arkayüz 2c’yi taşıdığına dikkat çekilmelidir; Elbette burada arkayüz, 
yıl sayısı (03) dan anlaşıldığı kadarıyla çok bozulmuştur. Bu arkayüz tipi düzgün olarak sadece önyüz Ib ile 
bağlantılı olarak belgelenmiştir. 

Arkayüz ek işaretleri nadiren tanımlanabilmekte ve göze çarpan özellikleri bulunmamaktadır.

II.2.6.5 Ağırlıklar 

Sikke sayıları nedeniyle, sadece III. Mehmed’in yozlaştırılmış kalp darpları ağırlık analizine uygundur. Bu 
çalışma için yalnız zarar görmemiş sikkeleri dikkate aldık (Tab. II.234). III. Murad ve I. Ahmed’in düzgün 
olmayan sikkeleri sayıca çok zayıf temsil edilmektedir. 

 
Tab. II.234: III. Mehmed’in Yozlaştırılmış Sikkelerinin Ağırlık Dağılımları (773 Adet)

Şimdi Tab. II.234’e baktığımızda, düzgün akçelerin ağırlık istatistiklerine kıyasla, (Tab. II.84) ağırlık 
dağılımında çok daha dağınık bir tablo görünmektedir. Muhtelif atölyelerin hiç şüphesiz yozlaştırılan sikkelerin 
üretimine, çeşitli teknik olanaklar ve yetilerle katkıda bulunduklarını da düşünmek gerekmektedir. Bazı resmi 
akçeler üzerine yozlaştırılmış damgalarla tekrar darp yapıldığını da, aşağıda göreceğiz; Bu gibi durumlarda, ne 
ağırlık ve ne de incelikten elde edilen kazanç, kalp sikkenin üretim nedeni değildi. 0,23 gramın araya girmesi 
dışında, Tab. II. 234’de en güçlü temsile sahip iki değer, 0,22 ve 0,24 gramdır. Bununla, yozlaştırılmışlarda 
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hemen akla gelen peak, düzgün sikkelerin ideal ağırlıklarının % 25 civarında altındadır. 
Peki bunun günlük yaşamdaki uygulamalar içinde anlamı nedir? Kostantiniyye darplı 12.315 düzenli 

basılmış akçenin, delinmiş ve fragmanlı sikkelerin de dahil edilmesiyle ortalama ağırlıklarını göz önüne 
alırsak, akçe başına 0,31 grama ulaşırız. Kaçaklar, ortalama 0,24 gram ağırlığındadır. Pek tabii ki, sahte sikke 
üretimi ancak kitle halinde yapılırsa amaca uygun olabilir; Kostantiniyye darplı 1.000 adet resmi akçenin 
ağırlığı, 309,98 gramdır. Regüler olmayan aynı sayıda sikkeninki ise, 241,87 gramdır. Elde edilen kazanç 
böylece 68 gram gümüşdür. Bu da, yaklaşık 220 akçeye karşıllık gelir. Ama elbette, ödemeler ağırlıklara göre 
değil, adede göre yapılırsa, böyle olabilir. 

II.2.6.6 Teknik Bilgiler 

Toplam 98 sikke deliktir. Bu sayı yozlaştırılmış olanların % 8’ine denk gelmektedir. Bu oran, III. Mehmed’in 
düzgün sikkelerinin oranından biraz azdır (% 5), (II.2.8.9). Regüler sikkelerden farklı şekilde, imitasyonlarda, 
Doğu darphaneleri için, delmelerde özel bir yoğunluk saptanmamaktadır. Yani, kaçak sikkelerin de, şüpheye 
yer bırakmayacak kadar sahici olan sikkelerden, daha fazla kuşku uyandırdıkları görülmektedir. Elbette, delme 
işlemi de kalp sikkelerin, Beçin buluntusuna akmasını önleyememiştir; Aynı durum kaplama sikkeler için de 
geçerlidir. 

Regüler sikkelerin belirgin biçimde yozlaştırılmış damgalarla tekrar darp edilmeleri son derece ilginç 
bir fenomendir. Katalogda, tam bir liste sunulmaktadır. Burada sadece, üst ve alt darpları, güvenli bilgiler 
verebilecek kadar açık şekilde okunabilen sikkelerla yetiniyoruz.

Çok düzensiz olan kaçak sikkelerin ait oldukları şüphe götürmeyen gruptan, üst darp olarak iki parça 
bulunmaktadır. Bunlar, yinede kesinlikle Kretova darphanesinin adını bildirmeyi hedeflemektedir. Kat. No. 
42811 Kretova, III. Mehmed’in Kostantiniyye’den gelen IIa1 veya IIb1 tipine ait düzgün bir akçesinin üzerine 
tekrar darp edilmiştir. Kat. No. 42814 III. Murad’ın aynı darphaneden gelen bir parçası üzerine basılmıştır. Bu 
iki sikkenin ağırlıkları 0,31 ve 0,35 gramdır. Demek ki burada, kalpazanın kazancı ne ağırlığa ve ne de ayara 
bağlı olamazdı. Resmen itibarsız sikkelerin, ikinci bir darpla tedavül edilebilecek duruma getirilmek istenmiş 
olabileceği, daha akla yakın görünmektedir. III. Mehmed adına Canca kaynaklı stil A’ya sahip orijinal darplar 
üzerine yapılan satır tipindeki iki darpda (Kat. No. 42654, 42622) durum, Canca’nın düşük ağırlık standardı 
sebebiyle farklıdır : Bu hafif akçe vezni, yozlaştırılmışların en büyük ağırlık dağılım alanı (Tab. II.234) içinde 
bulunduğundan, eğer sikkeler Anadolu ve Rumeli menşeli tam değere sahip akçeler olarak kabul görselerdi, 
kıyaslanabilir bir kâr elde etmek mümkün olabilecekti. Kat. No. 43271, III. Murad’ın Kostantiniyye kaynaklı 
düzgün bir akçesi üzerine tekrar basılmıştır; bu kez de, Mehmed’in seleflerine ait akçelerin itibarsızlıkları 
neden olarak görülebilir. 

Şimdi, başka koleksiyonlardaki paralel malzemeye bakalım; Jem Sultan’da, Beçin’de rastlanılan 
malzemeye uyan, yozlaştırılmış birkaç  akçe buluyoruz: III. Mehmed’e ait Kostantiniyye kaynaklı bir kaçak 
darp ve önyüz tip IIb1480 yine bu darphaneden gelen, önyüzünde sağlam şekilde belirlenemeyen bir  daire tipi 
olan bir sikke481; Sidrekapsi için önyüz Iıb1482; aynı darphaneden gelen, ama arkayüzünde 289 yıl sayısını 
taşıyan benzer bir örnek483; ve Kretova’dan gelen (önyüz tipi güvensiz) pek tabii ki, Beçin sikkeleriyle bir 
damga bağlantısı saptayamadığımız ama, kuşkusuz Beçin’de iyi temsil edilen bir grubun içinde yer alan bir 
sikke 484 bulunmaktadır. Buna karşı, I. Ahmed için kaçak darplar Jem Sultan’da yoktur. Şimdi de, Srećković’in 
akçe ciltlerindeki tablolara bakalım; III. Murad döneminde yozlaştırılmış oldukları şüpheli olan akçe 
görülmemektedir. III. Mehmed’e ait şu sahte darplar vardır: Edirne, önyüz tip IIa1 veya IIb1485; Kostantiniyye 

480  Jem Sultan 1977, s. 145, No. 1444, Tab. 110, No. 1444 (orada yanlışlıkla Mısır).
481  Jem Sultan 1977, s. 144, No. 1371, Tab. 105, No. 1371.
482  Jem Sultan 1977, s. 145, No. 1419, Tab. 108, No. 1419.
483  Jem Sultan 1977, s. 145, No. 1420, Tab. 108, No. 1420.
484  Jem Sultan 1977, s. 145, No. 1441, Tab. 110, No. 1441 (orada yanlışlıkla Zafar).
485  Srećković 2007, s. 42, No. 5, Tab. 8, Res. 5.
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II?486; arkayüzünde yıl sayısı 982’yi taşıyan önyüz tip IIb1487; Novaberde önyüz tip II?488; Ohri, büyük olasıklıkla 
Beçin’de güçlü şekilde belgelenen grupdan tip IIa1489; Sidrekapsi, birisi yıl sayısı 982’yi taşıdığı için oldukça  
şüpheli görülen önyüz tip IIa1’e sahip iki  akçe490 ve nihayet stilistik yönden değeri çok düşük olan tip IIb1’e 
sahip bir akçe ile Tire491 I. Ahmed’in ise büyük bir olasıklıkla gayri resmi olan, Sidrekapsi çıkışlı önyüz tip 
Ia2’ye sahip bir tek sikkesi bulunmaktadır.492

Beçin buluntusunda olduğu gibi Jem Sultan ve Srećković’te de, III. Mehmed adına olan kaçak darplarının 
sayısı, I. Ahmed’inkilerden çok daha fazladır. III. Mehmed’in yozlaştırılmış veya en azından çok şüpheli 12 
akçesine karşı, halefinin yalnız bir sikkesi vardır. Beçin buluntusu olayında da bu durum onun listelemesi 
ile açıklanabilir. Çünkü, I. Ahmed’in darpları, III. Mehmed’inkilere göre –hiç değilse düzgün darplar 
konusunda– beş faktör daha seyrektir. Yozlaştırılmışlarda bu dengesizlik on kat daha fazladır. III. Mehmed’in 
752 kaçak darbı karşısında, I. Ahmed yalnız 16 örnekle yer almaktadır. Sahte darplarla ilgili, bu darpların 
gecikmeli olarak başladıkları yolundaki açıklayıcı örnekler I. Ahmed’in yozlaştırılmış olan tip analizleri ile 
çürütülmektedir. Çünkü orada esas önyüz tiplerinin gerek düzgün ve gerekse gayri resmi akçeler için orantıları 
aynıdır. Ama her şeyden önce, bütün bunlar yalnız Beçin buluntusu için geçerlidir; Jem Sultan’daki, tek 
bir büyük buluntudan gelmeyen malzeme, ama daha çok da, Srećković’in çeşitli koleksiyonlardan oluşan 
veri tabanı için, kıyaslanabilecek hiçbir şey ortaya çıkarılamamaktadır. Gerek Beçin buluntusu ve gerekse 
kıyaslama malzemesi, III. Mehmed akçelerinin sahtelerinin, hem III. Murad ve hem de I. Ahmed akçelerinin 
sahtelerinden daha fazla olduğunu göstermektedir. 

486  Srećković 2007, s. 66, No. 28, Tab. 20, Res. 3.
487  Srećković 2007, s. 62, No. 11, Tab. 18, Res. 3.
488  Srećković 2007, s. 78, No. 12, Tab. 26, Res. 3.
489  Srećković 2007, s. 80, No. 3, Tab. 27, Res. 3.
490  Srećković 2007, s. 86, No. 1, 7, Tab. 30, Res. 1,7.
491  Srećković 2007, s. 98, No. 2, Tab. 35, Res. 2.
492  Srećković 2007, s. 152, No. 10, Tab. 8, Res. 2.
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II.2.7 Kaplamalar

II.2.7.1 Ön Bilgiler 

Kaplama sikkeler yani bir bakır çekirdeğe sahip, çağdaş sahte sikkeler, yozlaştırılmış darpların yanında 
(II.2.6) kendilerine özgü bir kategori oluşturmaktadırlar. Beçin buluntusunda bu türden toplam 301 sahte sikke 
mevcuttur. Bütün bu kaplamalar, herhangi resmi damgadan darp edilmiş sikkeler olamayacak kadar, sıradışı 
bir stil göstermektedirler. Aynı zamanda, iyice bozulmuş lejandlar ve retrograf uygulamalar çok yaygındır; 
demek ki, gayri resmi korsan darphanelerde üretilen damgaların darpları sözkonusudur. Amacın, dolandırıcılık 
olduğundan kesinlikle şüphe edilemez. 

Kaplama sikkelerin tanımlanmaları, çok bozulmuş ve çoklukla fragman şeklinde ele geçmiş olmaları 
sebebiyle, düzgün darplardan çok daha zordur. Bu yüzden, güvenli olmayan sikke sayısı, gerek darp sahibi, 
gerekse darphane veya tip bağlamında olsun, çok daha fazladır. Bu sebeple, değerlendirme için, sadece sikke 
sayılarının kullanılabileceği bir damga analizi, anlamsızdır.

Katalogda kaplama sikkeler, yozlaştırılmışlardan sonra, konuyla ilgili sultana ait sikkelerin sonunda 
listelenmiştir. Burada, kaplama kalp durumuna, bazı genel görüşlerin de ekleneceği bu sikke grubuyla ilgili 
ayrıntılı bir inceleme gerçekleşmektedir. 

II.2.7.2 III. Murad 

Bu sultana sadece 3 adet kaplama sikke atfedilebilmektedir. Sidrekapsi darplı Ic1 (β)/ 1a veya 5a1’e sahip taklit 
bir akçe (Kat. No. 43580) ve yine Rumeli ve Anadolu tipolojisini izleyen bir akçe daha bulunmaktadır. Ancak, 
ne tipi ne de darphanesi belirlenebilmektedir. Muhtemelen Canca veya Halep darplı, ?/6f tip kombinasyonuna 
sahip sahte bir şahi (Kat. No. 43582) ilgi çekicidir. Bu sikke delinmiş olmasına rağmen, Beçin buluntusuna 
girmenin yolunu bulmuştur. 

II.2.7.3 III. Mehmed

III. Mehmed’in kaplama sikkelerinin sayısının I. Ahmed’inkilerden az olması ilginçtir: Son anılan sultanının 
103 akçesine karşı III. Mehmed’in 91 sikkesi vardır. 

Tip analizini, bir yandan kötü tanımlanabilirlik, öte yandan da, genellikle çok ciddi şekilde yozlaştırılmış 
olan ve örnekleriyle artık çok uzak benzerlikler taşıyan yazılar, önemli ölçüde etkilemektedir. Canca darplı ve 
oradaki stil grubu A için tipik olan Id1/1g tip kombinasyonunu taşıyan kaplama bir akçe dışındaki tüm sikkeler, 
temel tip II’yi göstermektedir. 42 örneğin tam olarak belirlenmesi mümkün olmamıştır. 12 ve 7 belgede iki esas 
tip, IIb1 ve IIb2 kesinlikle saptanabilmektedir. Daha erken olan varyasyonun ağırlıkta olduğu izlenemini بن 
sözcüğünün okunamadığı akçeler de kanıtlamaktadır. Zira orada, önyüz tip IIa1 veya IIb1’i taşıyan 16 belgeye 
karşı, IIa2 veya IIb2’ye sahip 9 belge bulunmaktadır. Belirlenebilen tek arkayüz tipi, Rumeli ve Anadolu’nun 
standard arkayüzü olan 1a tipidir. 

Artık darphanelere geçebiliriz (Tab. II.235).
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Tab. II.235: III.Mehmed’in Kaplama ve Düzgün Sikkelerinin Darphanelere Göre Dağılımı (Adet ve % Olarak). 

Kaplama Düzgün
Darphaneler Adet Yüzde Adet Yüzde

Bursa 7 % 7,7 820 % 2,6 
Canca 1 % 1,1 1394 % 4,4 
Filibe 1 % 1,1 395 % 1,2 

Kostantiniyye 37 % 40,7 12398 % 39,0 
Kretova 2 % 2,2 132 % 0,4 

Novaberde 1 % 1,1 1728 % 5,4 
Sidrekapsi 6 % 6,6 2564 % 8,0 

Tire 9 % 9,9 708 % 2,2 
Rumeli veya Anadolu 27 % 29,7 2356 % 7,4 

İyi korunmamış şekilde elimize ulaşmış olmaları nedeniyle, tek bir darphaneye bile mâl edilemeyen sikke 
sayısının, kaplama örneklerde, resmilerden çok fazla olduğuna, hemen başta dikkati çekmek gerekir. “Rumeli 
ve Anadolu” başlığı altında listelenen kaplama sikkeler, hiç yoksa, tipolojik bakımından bu büyük gruba 
uymaktadırlar. Yalnızca bir sikke Canca darplı bir akçeyi taklit etmektedir. Diğer bütün örnekler, Rumeli ve 
Anadolu tipolojisini izlemektedirler. Yalnız bir veya iki sikke ile belgelenen darp yerlerini bir tarafa bırakırsak, 
Kostantiniyye’nin % oranının, hem kaplamalar hem de orjinallerde eşit büyüklükte olduğunu görürüz. 
Benzer durum Sidrekapsi için de geçerlidir. Buna karşı Novaberde, belirgin şekilde düşük temsile sahiptir. 
Yozlaştırılmışlar arasında da, güçlü bir temsili olan Bursa, kaplamalarda da belli şekilde öne çıkmaktadır. Tire 
için de durum aynıdır. 

Rumeli ve Anadolu’da çok nadir olan bazı arkayüz ek işaretlerinin varlığı dışında, hiçbir şey, kaplamaların 
Osmanlı İmparatorluğunun Doğu’sunda, Rumeli ve Anadolu dışında, üretildiklerine işaret etmemektedir. 

II.2.7.4 I. Ahmed 

Daha önce değindiğimiz gibi, I.Ahmed’in adını taşıyan kaplama akçelerin kesin sayısı, III. Mehmed’inkilerden 
daha fazladır. Regüler sikkelerin, kaplama sikkelere orantısına bakdığımızda, I. Ahmed lehine 1:65 oranında 
bir değer ortaya çıkarken, selefi için bu oran 1:350’dir. Bu da, faktör 5 nispetinde daha azdır. Bu gözlem, 
I.Ahmed’in, bakırla beslenmiş darplarının değil, yozlaştırılmış olanların daha zayıf temsil edilmekte oluşları 
sebebiyle kaplama akçe fenomeninin değerlendirilmesi için önemlidir: Orada I. Ahmed için değer, 1:370 iken, 
III. Mehmed’deki, 1:35’ti. Birbirinden tamamen farklı olan bu eğilimler bile, yozlaştırılmışlar ile kaplamaların 
iki farklı oluşum olduklarını ve bu bağlamda, ayrı ayrı ele alınmaları gerektiğini göstermektedir. 

Önyüz tiplerine doğru baktığımızda, şaşırtıcı bir görüntüye tanık oluyoruz (Tab. II.236)
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Tab. II.236: I. Ahmed’in Kaplama ve Düzgün Sikkelerinde Esas Tiplerin Orantısal Dağılımı (% Olarak) 

Esas tip Ia’ya sahip sikkelerin biraz daha az olan sayılarına ve Ic tipinin noksanlığına özel bir önem 
atfetmezsek, kaplamaların % sayıları, düzgün akçelerinkine ileri ölçüde benzemektedir. Son sözü edilen, 
kaplamaların daha düşük malzeme yoğunluğu ile çok iyi açıklanabilir. Demek oluyor ki, tedavülde, henüz 
daha öncekiler kadar güçlü yer almayan, geç tip varyasyonlarının belirgin şekilde daha seyrek taklit edilmiş 
olmaları bir “coin drift” görüntüsünün algılanmasına yol açmamaktadır. 

Gelelim darphanelere (Tab. II.237): 

Tab. II.237: I. Ahmed’in Kaplama ve Düzgün Sikkelerinın Darphanelere Dağılımı (Adet ve % Olarak)

Kaplama Düzgün
Darphaneler Adet Yüzde Adet Yüzde
Bursa 6 % 5,9 261 % 3,9 
Edirne 7 % 6,9 455 % 6,8 
Kostantiniyye 50 % 49,0 3938 % 58,6 
Novaberde 2 % 2,0 161 % 2,4 
Sidrekapsi 5 % 4,9 413 % 6,1 
Rumeli veya Anadolu 32 % 31,4 1038 % 15,4 

III. Mehmed olayında olduğu gibi, Rumeli ve Anadolu’ya olan tipolojik bağımlılıkları nedeniyle ancak 
kabaca bu gruba dahil edilebilecek olan sikkelerin paylarının daha büyük olması, burada da, değerlendirmenin 
şeklini biraz bozmaktadır. Bursa, kaplamalarda yine düzgün akçelerden daha fazla belgelenmiştir. Ama fark 
çok dikkat çekici değildir. Kostantiniyye biraz daha zayıf temsil edilmektedir. Sidrekapsi için durum aynıdır. 
Ancak, bize göre, sahte sikkeler üzerindeki darphane yerleri bildiriminin, geniş dolaşım alanı sebebiyle, bu 
darpların üretim yerleri hakkında güvenilir bir söyleme sahip olmaması ve yalnız 100 sikke için geçerli olması 
nedeniyle, darphanelerin dağılımı, gerçekten güvenilir açılımlar sunmayacaktır. 

 

II.2.7.5 Tanımlanamayanlar

Burada sadece temsil edilen darphanelerden kısaca söz edilecektir: Kostantiniyye, tanımlamayan 65 adet sikke 
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dışında, 24 örnekle en güçlü belgelenmeye sahiptir. Onu 3 sikke ile Edirne, ikişer örnekle Bursa ve Filibe 
izlemektedir. Mısır, Novaberde, Sidrekapsi ve Tire birer parça ile temsil edilmektedirler. Mısır’ın belgesi bir  
medinîdir. 

II.2.7.6 Metroloji 

Resmi  akçelerde yaptığımız gibi, kaplama darpların ağırlık istatistiklerinde de, parça halindeki sikkeleri dahil 
etmedik. Fakat bakır çekirdekteki korizyon yüzünden kaplamaların önemli bir bölümünün, az veya çok kuvvetli 
şekilde parça halinde bulunmaları, toplam 296 parçanın ancak 122’sinin metrolojik analize uygun olmalarına 
yol açmıştır (Tab. II.238). III. Mehmed ve I. Ahmed’in sikkelerinin yanı sıra, bütünlüğü sağlayabilmek adına 
hiçbir darp sahibine atfedilemiyecek olan sikkeleri da çalışmalarımıza dahil ettik. 

Tab. II.238: Beçin Definesindeki Kaplama Akçelerin Ağırlıkları

Ağırlıklar iyice dağılmış durumdadır. Pek tabii, 0,15 gram – 0,28 gramlık güçlü bir belge yoğunluğunun 
belirlenmesi gerçeği sebebiyle, beklendiği gibi, açık bir peak saptanamamaktadır. Ama, yozlaştırılmışlarda 
olduğu gibi (Tab. II.234) ağırlıkların, resmi darplı peaklerin belirgin şekilde altında olduğu iyice anlaşılabilmiştir. 

II.2.7.7 Teknik Bilgiler 

Kaplamalarda % 1,35 olan delinmiş sikke sayısının, ortalamanın çok altında bulunduğu gözlemi ile başlayalım. 
Bu durum, delmenin, ilk önce kaplama sikkelerin tanınmasına yönelik bir önlem olduğunu göstermektedir 
(II.2.8.9). Ama tabii delinmemiş olan kaplamalar da Beçin definesine ulaşmıştır. 

Üretim tekniği çok ilginçtir. Sikkelerin çoğunluğunun, ince bir gümüş kaplama ile örtülmüş olan bakır 
çekirdeklere sahip oldukları görüntüsü vardır. Pul üretiminin, İmparator Augustus buluntusuyla belgelenmiş 
olan493 kaplama Roma Denar’larınınki gibi, olduğu sanılmaktadır.

12 sikke (Kat. No. 43591, 43637, 43646, 43647, 43785, 43786, 43809, 43811, 43815, 43816, 43817, 43818) 
üst yüzeyleriyle diğer kaplamalardan belirgin şekilde ayrılmaktadır. Yüzeyleri, öteki kaplamalarda olduğu 

493  Peter 2001.
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gibi, gümüşden oluşmamakta, daha çok koyu gri bir renge sahip bulunmaktadır. Tamamen başka bir üretim 
şeklinin varlığı açıkça bellidir, burada dökmelerin söz konusu olduğunu zannediyoruz. Dökme ve darp edilmiş 
imitasyonların yan yana oluşu, örneğin Roma İmparatorluk bölgesinde çok iyi belgelenmiştir. II. Bayezid’in 
bir akçesine ait bir döküm örneğinin yarısının MacKenzie tarafından yapılan yayını, döküm tekniğinin 
Osmanlı İmparatorluğunda, sikke kalpazanlığı için mutlaka kullanıldığını kanıtlamaktadır.494 Pek çok sikke 
tanımlanamadığı için, bu bir düzine kaplama ile ilgili olarak, tek bir kalpazanlık atölyesinin ürünleriyle 
mi karşı karşıya olduğumuz sorusu güvenli şekilde cevaplanamamaktadır. Belirlenebilen akçeler, Kat. No. 
43809’un kesin şekilde hariç tutulması dışında, olasılıkla aynı üretim grubunun ürünleri olduklarını gösteren 
stilistik bir uyum içinde bulunmaktadırlar. Bu grubun, saptanabilen tek darp sahibi III. Mehmed’dir. Darphane 
olarak Kostantiniyye (3 adet) ve Tire’ye rastlıyoruz. Kat. No. 43809’da darp sahibi, tamamen farklı olan önyüz 
lejandı sebebiyle, anlaşılamamaktadır. Buna karşı darphane adı olan Sidrekapsi, açık olarak okunabilmektedir.  

 

II.2.7.8 Genel Yorum 

Osmanlı sikkelerinin kaplama sahteleri, numizmatik araştırmalar içinde, şimdiye kadar çok ilgi görmemiştir. 
Bir define buluntusunun, bileşimi konusunda her zaman kendi kuralları vardır. Buluntuda, imkan dahilinde 
yalnız iyi korunmuş gibi özel bir kaygı taşındığı için, serpme buluntulardan elde edilen sikke dolaşımı tablosu 
ile karşılaştırdığımız takdirde, Beçin buluntusu, doğal olarak kaplamaların yorumunda sorunlu bir kaynaktır. 

16. asrın sonu 17. asrın başına ait kaplama sikkeler fenomenini daha ayrıntılı şekilde inceleyebilmemiz için 
ve de bu döneme ait serpme buluntularla ilgili söylem gücü yüksek yayınlar az olduğundan, ne yazık ki, gerekli 
kıyaslama malzemesinden büyük ölçüde yoksunuz. Başka buluntularda da, sorun, prensip olarak pek tabii ki 
aynıdır. “Edirne” buluntusundaki 158 parça arasında, belirli bir darp sahibine atfedilebilecek tek bir kaplama 
akçe bulunmuştur.495 I. Ahmed’in bir kaplama medinîsi Kabaklarlı’da listelenmiştir.496 Yozlaştırılmışlarda 
olduğu gibi, burada da, üretim yerlerini ve dolaşım örneklerini daha iyi araştırabilmek için, sağlam bir 
arkeolojik kontekse sahip yerleşim buluntularının zorunluluğuna işaret edilmelidir. 

 

    

494  MacKenzie 2003.
495  Schindel 2007, s. 100, 107, No. 158.
496  Kabaklarlı 1998, s. 448, No. 14 – T – Msr. - 01, Tab. 51, 14 – T- Msr. -01.
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II.2.8 Teknik Bilgiler 

Bu bölümde, bir yandan çaplar ve damga pozisyonları (ağırlıklar için metroloji bölümüne bakınız) diğer yandan 
çeşitli üretim hatalarını ele alacağız. Zira, Beçin buluntusundaki Osmanlı sikkeleri, darp hataları ve üretim 
hasarları konularında gerçek bir cehennem topluluğu sunmaktadır. Münferid fenomenlerin kısa tariflerini 
yapmak için, açıklamaları, tümüyle 16 ve 17. yy. Osmanlı numizmatiğine de uygulanabilen, Robert Gobl’in 
“Antike Numizmatik” adlı eserini referans aldık. 

 
II.2.8.1 Çaplar 

Çap ölçümlerimiz her zaman maksimal değerleri vermektedir. Akçeler çok düzensiz, hatta III. Mehmed ve I. 
Ahmed yönetimleri sırasında, sıklıkla uzunca formlar gösterdikleri için, ortalama değerler oluşturulamamaktadır. 
Ölçümler, milimetrik hassasiyetle yapılmıştır. Anlamlı sonuçlara, pek tabii ki yalnızca, büyük belge miktarlarının 
birlikte gözlemlenmesiyle ulaşılabilir.

Akçelerle işe başlayalım: Burada III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed’in bütün sikkelerinin istatistik 
değerlendirilmeleri şu tabloyu vermektedir (Tab. II.239): 

Tab. II.239: III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed Akçelerinin Çapları (% Olarak).

Her üç sultan için de, 11 mm.’lik, yani 1 0,5 – 1 1,4 mm. alanı içindeki değerler en sık olanlardır. I. 
Ahmed döneminde, 12 milimetrenin belge yoğunluğu hemen hemen buna yaklaşmakta, burada çapın, hafif 
yükselişi gözlemlenmektedir. Bu yüzden sikkeler tabii ki, biraz incelmişlerdir. Keza, özellikle ince sikkelerde 
ortaya çıkan kör noktanın sıklaşması – aşağıda Tab. II. 247’de görülmektedir – yine III. Murad – I. Ahmed 
dönemlerinde sıklık farklarını çok kuvvetli olmasa da, sürekli olarak artmıştır. 

I. Süleyman ve II. Selim için belge yoğunluğu, esas olarak temsil edilen üç hükümdarınkinden belirgin 
oranda daha az olsada, onların darplarından elde edilen bilgileri de gözden geçirmek mutlaka anlamlıdır (Tab. 
II.240): 
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Tab. II.240: I. Süleyman ve II. Selim Akçelerinin Çapları (Adet Olarak). 

Belge miktarları kıyaslanabilir olmadığı halde – Tab. II.240’da yer alan sultanlardan I. Süleyman 79, II. 
Selim 53 akçe ile belgelenmektedir – her iki padişah için, Tab. II.241’den alınabilen değerlerle, geniş ölçüde 
çakışan eğilimler elde edilmektedir. III. Murad döneminde akçe ağırlığının yarı yarıya azaltıldığı düşünülürse, 
bu gözlem ilginçtir. Bu dramatik ağırlık indirimine rağmen çaplar genellikle aynı kalmıştır. Öyle anlaşılıyor 
ki, sultanın yönetim kademesi, belki, hepsi de daha küçük olan sikkelerin tedavülde olmaları güvensizlik 
yaratacağı için, akçenin dış etkisini korumaya çalışmaktaydı. Bu şekilde, ağır eski ve hafif yeni akçeler, 
çaplarından ayırt edilememekteydiler. Eski çapların korunması, elbette kalınlığın iyice azaltılmasına yol 
açmaktaydı. Bu da, yine III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde kör noktanın bu kadar sık ortaya 
çıkmasına sebep olmaktaydı. Buna rağmen, eğilimin çapların azaltılmasıyla daha iyi darp edilebilecek pullar 
elde etme yönüne gitmesi değil, tam tersi söz konusuydu: Hatta, I. Ahmed döneminde, çaplarda hafif bir artış 
gözlenebilmektedir. Bu demek oluyor ki, ağırlıklarına kıyasla aslında çok büyük olan sikkeler, daha küçük ama 
sikke resmini daha güvenilir aksettirebilen sikkelere tercih edilmekteydi. 

Stil, tipoloji ve ağırlıklarla, Beçin buluntusunun ayrıntılı bir numizmatik analizi için, güvenilir ve söylem 
gücü yüksek parametrelere sahip olduğumuzdan, akçe çaplarını ayrıntılı olarak, örneğin darphanelere göre, 
ayrı ayrı ele almaya devam etmekten vazgeçtik. 

Böylece medinîlere gelmiş bulunuyoruz (Tab. II.241): 
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Tab. II.241: III. Murad ve III. Mehmed’in Medinîlerinin Çapları (% Olarak).

Burada belge yoğunluğu, akçelerde olduğundan çok daha azdır: Sadece 170 ve 55 örnek vardır. III. Mehmed 
döneminde III. Murad’la kıyaslandığında, çapta artış olduğu görülebilmektedir. 

Şimdi dirhemlere gelelim (Tab. II.242):

Tab. II.242: III.Mehmed Dirhemlerinin Çapı (% Olarak).

Malzeme durumu nedeniyle, yalnız III. Mehmed’e ait sikkelerin incelenmesi anlamlı olacaktır. Burada, 
Amid ile Halep darphaneleri arasında belirli farklar ortaya çıkmaktadır. Ama tabii, Halep darplı sadece 17 adet 
büyük gümüş sikkenin, ciddi bir analiz için yeterli olup olmadığını kendimize sorabiliriz. Bu düşük sayıya 
rağmen, yine de, güzel ve düzenli bir kavis oluşmaktadır. 117 dirhemle daha iyi belgelenen Amid’de, dağılım 
çok daha geniş alana yayılmaktadır. Ağırlık analizi de bu durumu vermektedir.
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II.2.8.2 Damga Pozisyonları

Damga pozisyonlarının analizi sadece bir olumsuz sonuç vermektedir: Damgaların birbirlerine göre planlanmış 
pozisyonları saptanamamaktadır. Akçeleri başa koyuyoruz (Tab. II.243): 

Tab. II.243: III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed Dönemlerinde Akçelerin Damga Pozisyonları (% Olarak)

Saat yönü 3, 6 ve 9 pozisyonları daha güçlü, örneğin 8 gibi diğerleri daha zayıf temsil edilmekle birlikte, 
bütününe bakıldığında, kesin ve söylem gücü yüksek eğilimler belirlenememektedir. Ayrıntılara girildiğinde 
aynı resim oluşmaktadır: 

Tab. II.244: III.Mehmed’in Canca Darplı, Önyüz Tip Id1 ve IIb1’e Sahip Akçelerinin Damga Pozisyonları (% Olarak).

Tab. II.244, aynı darphaneden gelen tipolojik, stilistik ve metrolojik bakımdan birbirlerinden açık şekilde 
farklı iki üretim grubunun, damga pozisyonlarının şaşırtıcı ölçüde benzer sonuçlar vermelerine örnek olarak 
sunulmuştur. Sonuçların amaçlanmış olduklarına dair en küçük bir belirti yoktur. 

Şimdi de başka bir nominale bakalım (Tab. II.245):
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Tab. II.245: III. Murad’ın Mısır Darplı Medinîlerinin Damga Pozisyonları (% Olarak)

Burada da, genel olarak, akçelerle aynı tablo görünmektedir: Saat yönü 3, 6 ve 9 daha güçlü temsil 
edilmektedir. Ama, söylem gücüne sahip bir yoğunluktan söz etmek biraz zordur. Damga pozisyonlarının 
analizinden, daha ileriye götürecek bilgiler çıkmayacağı sonucundan farklı kazanımlar elde edilemeyeceği 
için, daha başka grafikler sunmayı gereksiz buluyoruz. 

Damgaların özgürce kullanıldıkları gerçeği çift darplı sikkelerle kanıtlanmaktadır. Örneğin, Kat. No. 
37323’te arkayüz ikinci darpta saat 1 üzerine, önyüz ise 6 üzerine çevrilmiştir. 

Temel metodik ve aslında çok olağan olan bir konuda bir söz daha söyleyelim: Negatif bir sonuç da, anlamlı 
bir bilimsel sonuçtur. Damga pozisyonları olayında böyle bir sonuca varabilmek için, pek tabii ki, damga 
pozisyonunun malzeme işlenirken algılanması gereklidir. Şimdiye kadar Osmanlı numizmatiğinde, damga 
pozisyonuna değer verilmemiştir. Fakat, altın darplarının amaçlanmış olan bir damga pozisyonunu göstermesi, 
elbette mümkündür. Bu konuda da, ayrıntılı bir analiz yapılmadığı sürece, sonuçlarımız daha önceki akçe 
darbının tamamını kapsayamaz. Ayrıca, Osmanlı sikke darbında damgalar için tek bir uygulamanın ne zaman 
başlatıldığı sorusu da, çok ilginçtir. 

Çap ve damga pozisyonlarıyla ilgili bu açıklamalardan sonra çeşitli üretim hatalarına geliyoruz. 

II.2.8.3 İncus

Bu darp hatası sırasında sikke, darpdan sonra damga içinde asılı kalır. Olması gerektiği şekilde, pozitif damga 
baskısını taşımakta olduğu için, bu defa yerleştirilmiş olan pul üzerine, darp işlemi sırasında negatif resmini 
darp eder.497 İncus konusundaki gözlemi, hangi tarafın teknik üst damga ve hangisinin alt damga olduğuna dair 
önemli bilgiler verdiği için, en başa aldık. 

Başa, III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde meydana gelen incus olaylarının grafik ile 
anlatımlarını koyalım. Bu yapılırken, sikkenin hangi yüzünde hangi incus’un – ön veya arkayüz incus’u – 
bulunduğunu dikkate aldık (Tab. II.246): 

497  Gobl 1978, Cilt I, s. 55 dev. 
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Tab. II.246: III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed’in İncus’a Sahip Sikkeleri (% Olarak).

 
Önyüze bir önyüz incusa’sı darp edebilmek için, oldukça gayret göstermek gerekir; Buna rağmen, bu 

fenomen bile – ve arkayüzdeki karşılığı – toplam 5 akçe ile belgelenmiştir. Bu, Osmanlı akçelerindeki üretim 
hatalarının ne kadar geniş kapsamlı olduğunu göstermektedir. Bu durum, sadece bir nadir olma değeri taşırken, 
önyüzlerdeki arkayüz incusa’sı ile arkayüzlerdeki önyüz incusa’sı orantılarının genel söylem gücü, Osmanlı 
darp tekniğini anlayabilmemiz için önemlidir. Darp edilmiş olan bir sikkenin, serbest olarak kullanılan üst 
damgada, darphane işçisi tarafından fark edilmeksizin, asılı kalması ve bir sonraki darp işleminde, pula teknik 
üst damganın incusa resmini vurması, daha sık rastlanan bir durumdur. Devletler hukuku bakımından, Osmanlı 
sikkelerinde sultanın adını taşıyan taraf, kesinlikle önyüzdür. Ancak önyüz, en iyi bilinen antik dünyada, 
genellikle teknik alt damga, yani örsün içine sıkıca yerleştirilmiş olandır. Buna karşı, devletler hukukuna 
uygun arkayüz, serbest şekilde elde tutulan önyüze tekabül etmektedir. Ama, Tab. II.246, bunun burada 
incelenen zaman dilimindeki akçe darbı için de, geçerli olduğu fikrine açık ve kesin şekilde karşı çıkmaktadır: 
Çünkü, önyüz incusa’ları, yukarıda söz edilen her üç sultan için, arkayüz incusa’larından 10 kat kadar 
fazladır. İncusa’ların çok sık olması, genellikle darp kalitesinin kötülüğünü gösterse de, - şimdiden burada 
ifşa edebileceğimiz gibi, çalışmaların izleyen bölümlerinde tam olarak kanıtlanacak olan bir gözlem – yine 
de, teknik oluşumlara uygun olarak, aynı üretim yanlışının, daha olası görüldüğünde daha sık ortaya çıktığını 
kabul etmek gerekebilir. Devletler hukukunun emrettiği önyüzün alt damga olduğu görüşü benimsendiğinde, 
darphanelerdeki bütün özen eksiklikleri ile de açıklanamayacak bir fenomenle, tabii ki teknik bakımdan çok 
daha az olasılıklı bir olayın – yani kabul edilen alt damga ile yapılan incusa darbın – çok daha sık görülmesiyle 
karşı karşıyayız. Maksada uygun ve teknik bakımından çok daha az olasılığa sahip olayın – yani varlığı 
kabul edilen alt damganın incusa darbının – belirgin şekilde daha sık görülmesiyle karşı karşıya kalmaktayız. 
Devletler hukukuna uygun önyüzün – yani sultanın adını taşıyan yüzün – teknik arkayüz, yani serbest kullanılan 
üst damga olduğu ve darphane adını taşıyan sikke yüzünün örs içine yerleştirilmiş olan teknik önyüz veya 
alt damga durumunda bulunduğu kabul edilirse, adı geçen fenomen elbette tamamen zorlamasız bir şekilde 
çözülebilir. Bunun, 16. asrın sonu ve 17. asrın başında akçe darbının bir özelliği olup olmadığını, kıyaslama 
malzemesi bulunmadığından, saptamak durumunda değiliz. Ama yine de, darphane yönetiminin darp yeri 
bildirimine daha fazla değer verdiği için, bu tarafın örs içine bırakılmış bulunduğu, en azından bir sebep olarak 
ileri sürülebilir. 
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II.2.8.4 Kör Nokta 

Kör veya kör nokta olayında madeni pul ön ve arkayüzlerin toplam rölyef yüksekliğinden daha ince olduğu 
için, sikke resmi tam olarak görülemez.498 Kör noktanın karşı tarafın sikke resminin, bakılan tarafda, negatif 
olarak tanınabilecek kadar güçlü olduğu sikkelerle yetinirsek ortaya şu tablo çıkar (Tab. II.247).

Tab. II.247: III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed Dönemlerinde Kör Noktaya Sahip Sikkeler (% Olarak).

Sikke resimlerinin berraklığını ve okunabilirliğini önemli ölçüde engellemesine rağmen, kör noktanın 
çok rastlanan bir fenomen olduğu, beklenen açıklıkla, kendini göstermektedir. Önyüzlerin röliyef yüksekliği 
çoklukla, arkayüzlerinkinden biraz daha fazla olduğu için, kör nokta, arkayüzde önyüzde olduğundan daha sık 
görülmektedir. Hafifçe artan çaplar ve akçelerin azalan kalınlıkları, kör noktanın sürekli olarak artan sıklığını 
da, aynı şekilde izah etmektedir. Tab. II.247, sadece akçelere yöneliktir; Beçin buluntusunda bu nominalin çok 
sayıdaki temsilcileri olan, III. Mehmed’in dirhemlerinde, hemen hemen, bu sultanın akçelerinde görüldüğü 
kadar sık rastlanmaktadır (önyüz % 9 arkayüz % 4). III. Murad ve III. Mehmed’in oldukça kalın olan medinîleri 
üzerinde ise daha seyrektirler (önyüz % 2 arkayüz % 3 ve önyüz % 6 arkayüz % 2). 

II.2.8.5 Çift Darp

Çift darpta, aynı pul eş iki damga ile, iki defa veya daha fazla darp edilir. Çeşitli darplar birbirlerine doğru 
itilmiş olarak görülmektedirler.

Beçin buluntusunda, çift darba sık rastlanmaktadır; 2.835 önyüz ve 2.379 arkayüzde bulunmaktadır (Tab. II.248):

 

498  Göbl 1971, s. 35; Göbl 1978, Cilt I, s. 54.
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Tab. II.248: III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed Dönemlerinde Çift Darplı Sikkeler (% Olarak)

Çift darplarda hafif bir artış görülmektedir. Üzerlerinde aynı damganın baskısının birden fazla belirlendiği 
bütün sikkeleri, darpların 2, 3 ve hatta 4 defa olup olmadıklarına bakılmaksızın, “çift darp” başlığı altında 
topladık. 

İlk ve ikinci darp arasında çevrilen ve bu yüzden önyüzün, asıl arkayüz üzerine geldiği, arkayüzün önyüzler 
üzerine tekrar darp edildiği sikkeler, çoklu darp olayında özel bir konuma sahiptir. Ama, üst üste darplarda 
olduğundan farklı olarak (II.2.8.7), burada damgalar aynıdır. Bu, kendi kendini tekrar darp etme uygulanması 
olayı, III. Murad’ın 9, III. Mehmed’in 152 ve I. Ahmed’in 47 sikkesinde görülmektedir. 

Çoklu darplarda ve üst üste darplarda hazır sikkeleri, bir sonraki darpdan önce gereken çabuklukla örsden 
almayan darphane işçilerinin hataları söz konusuyken, aslında, incusa olan sikkelerin pozitif tekrar darp 
edilmelerinden, – toplam 83 adet – burada, bir darp hatasının, darbın tekrarı ile düzeltilmek istendiği düşüncesine 
varılabilir. Ancak: Doğru, yani pozitif sikke yüzü bir incusa ile tekrar darp edilen sikkelerin 95 olan sayısı, pozitif 
üst darba sahip incusa’lardan çoktur. Arkayüzler üzerindeki incusa üst darpların önyüzlerinkinden yaklaşık bir 
misli fazla olması ilginçtir. Bu durum, arkayüzün teknik alt damgaya uygun olduğuna dair bir başka kanıttır. 
Böylelikle, bütün kendi üstüne darpları – üst ve alt yüzleri hatalı olanlar dahil – üretim hataları arasına katmak 
mümkün olacaktır. Kısacası darphanelerin, hazır sikkeleri teknik hatalar konusunda kontrol ettiklerine dair 
hiçbir çaba saptanamamaktadır. Aksine geneline bakıldığında, bütün sikkeler, önemli bir bölümünün üretim 
hatalarına sahip olmalarından hiçbir rahatsızlık duyulmadan, darp masasını terk ettikleri şekilde dolaşıma 
katılmaktadırlar. Sikkelerin tamamının 3:1’de, her türlü kombinasyonda, bu tür hatalar saptanabilmektedir.

Ama bu sadece, darbı yaptıran otoriteler için geçerli değildir: Beçin buluntusunun tanıklığı ve bize ulaşan 
geniş çapda aynı kaliteye sahip olan malzemede, sikkelerin tedavüldeki konumlarının, muhtemel eksikliklerden 
etkilenmediklerini kanıtlamaktadır. 
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II.2.8.6 Damga Hasarları 

Burada darp süresi içinde, sikke damgalarında ortaya çıkan hasarlar söz konusudur.499 Beçin buluntusundaki 
sikkeler, bu konuda iki gruba ayrılabilir: Birincisi, harf çizgilerinin veya daire kenarlarının artık keskin değil 
düzensiz olmalarıyla kendini belli eden pas kaynaklı zararlardır. Kat. No. 5529 ve 27581 buna iyi örnektir. 
Damgalardaki paslanmadan, darphane işçilerinin ellerinin teri sorumlu tutulabilir. Ama öte yandan, pas 
zararlarının sonucu veya damga metalinin yıpranmışlığı sebebiyle de, yüzeyden metal kopmaları olmaktadır. 
Bunlar sikke resimlerindeki bozulmalar olarak ortaya çıkmaktadır. Damga yüzeyindeki çatlaklar da, bu 
katagoriye dahildir. Noksansızlık iddiasında bulunmadan, burada birkaç örnek sunulmaktadır: III. Murad: Kat. 
No. 1274, III. Mehmed, Kat. No. 15264, 12931, 19125, 26380, 5768; I. Ahmed: Kat. No. 40708, 39253, 38253, 
35994, 39702. Pas hasarları, kırılmalara sahip sikkeler de nadir olmamakla birlikte, belirgin şekilde daha sıktır.

İş tekniği ile ilgili şöyle bir not burada gereklidir : Malzeme tespitinde, damga hasarlarını dikkate almadık, 
ancak daha sonra bu noktanın da, incelenmesi gerektiği ortaya çıktı. Bu yüzden, her sultana ait malzemenin 
sadece 4:1’ini, damga hasarları konusunda inceledik; Tab. II. 249’daki değerler, bu sebeple istatistik değerlerle 
değil, katalogdaki birimlerle bağlantılı olan, toplam mevcuda ait bir çeşit toplam hesap sonucu vermiştir.

Beçin buluntusunda güçlü temsilleri olan üç darp sahibi, III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed için, damga 
hasarları olan sikkeleri, zarar görmüş olan ön ve arkayüz damgalarına göre ayırıp, % paylarını grafikle 
anlatırsak ortaya şu tablo çıkar (Tab. II.249).

Tab. II.249: III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed Dönemlerinde Damga Hasarlı Sikkeler (% Olarak).

Şimdi de, elde edilen sonucun yorumuna gelelim. Tab. II.249, ilk önce damga hasarlarını, örs içine 
geçirilmiş alt damga üzerinde olduğundan daha fazla, serbest hareket ettirilen önyüz damgalarında ortaya 
çıktığını göstermektedir. Daha ağır olan aşınma ve pas zararlarının çokluğu, üst damganın elde tutulmasıyla 
iyice açıklanabilir. Tabii ki, akçeler, darp vuruşu enerjisini hemen hiç azaltmayacak ve böylece, arka ve alt 
damganın bu vuruşun etkisiyle benzer ölçüde zarara uğramasına yol açacak kadar incedir. 

Toplam darbın, damga hasarları taşıyan parça sayısı her üç darp sahibi için de, hemen hemen aynıdır: III. 
Murad ile III. Mehmed’in değerlerindeki benzerlik dikkat çekicidir. I. Ahmed döneminde yüzde oranı biraz 
artmaktadır. Damga hasarlarının yalnız akçelerle sınırlı kalmadığını, dirhem ve medinîleri de, daha az ölçüde 
olsa da, etkilediğini eklemek gerekir: Dirhemlerde damga zararlarına sahip sikkelerin oranı yaklaşık % 6, 
medinîlerde % 12’dir. Bu iki nominal için malzeme kalitesinin akçelerinkinden daha kötü ve daha az temsil 
gücüne sahip olduğu hesaba katılsa bile, sayılar ilginçtir. Kalınlığın daha fazla olması sebebiyle damgalar, darp 

499  Göbl 1978, Cilt I. s. 56.
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vuruşunun gücüyle, küçük gümüş akçelerdeki kadar zarar görmemiş olabilirler. Ancak, dirhem ve medinîlerde 
genellikle kötü olan darba dayanarak, darp işleminde gösterilen daha büyük özen ve kontrolün sorumlu 
olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Bütününe bakıldığında, damga hasarlarının sıklığı, damgaların, kendilerinden elde edilen resimlerin 
kalitesine bakılmaksızın, yaşam sürelerinin sonuna kadar kullanıldıklarını kanıtlamaktadırlar. Bu damga 
ekonomisi, antik ve orta çağ sikke ve para tarihinin bir çok başka alanında da görülmektedir; Böyle bakıldığında, 
Osmanlıya özel bir fenomen değildir. Osmanlı sikke darbının daha önceki yüzyılları için, kıyaslamaya uygun 
bilgiler yoktur. Ancak, damga hasarlarının hanedanın ilk iki asrında, çok daha nadir olduğu ve 16. asrın sonu 
ile 17. asrın başında, sınırları aşıp giden kitle darbının, bu konuda da, kendini belli ettiğini düşünmekteyiz. 

II.2.8.7 Üst Üste Darplar 

Üst üste darp olayında, varolan bir sikke başka bir damga çiftinden yapılan yeni bir darp için, pul olarak 
kullanılır.500 Bu teknik pula aynı damga ile iki veya daha çok sayıda yapılan darpdan, açıkça ayrı tutulmalıdır 
(II.2.8.5). 

III. Murad döneminde, üst üste 4 darp kesin olarak saptanabilmektedir. III. Mehmed için, 61 akçede üst üste 
darp izleri saptanmakta, bir çok olayda, üst ve alt darplar, az veya çok güvenli olarak belirlenebilmektedir. Üst 
üste darbın söylemi ne kadar önemli olursa olsun, sözü edilen 61 akçenin III. Mehmed’in Beçin buluntusundaki 
toplam varlığının sadece % 0,5’ini oluşturduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Demek oluyor ki, üst üste darp – en 
azından kesin saptanabilen sikkelerde – nadir bir fenomendi. Bir üste darp mı yoksa çift darp mı gösterdikleri 
konusunda sağlam bir karara varılamayan 274 sikke bulunmaktadır. Ancak, kesinlikle çift darba sahip sikkelerin 
sayıları – takriben 1.400 – üst üste darp edilenlerden 25 faktör daha yüksek olduğu için, şüpheli olanların 
büyük çoğunluğunun da, çift darp göstermekte olabilecekleri söylenebilir. I. Ahmed için, hiç şüphesiz başka 
sikkeler üzerine darp edilmiş 5 akçe vardır. Bu, toplam varlığın % 0,1’dir. 

Hem münferid sikke tiplerinin kronoloji sorunları, hem de darphanelerin çalışma usülleri bakımından, üst 
ve alt tipleri belirlenebilen üst üste darplar, kısmen karar verdirici önem taşıyan açılımlar sunmaktadır. Bu 
özellikle, alt darbın zamansal olarak elbette üst darpdan önceye tarihlendirilmesini gerektiren, dahili kronoloji 
için geçerlidir. Fakat bu tür saptamalar şu an ele aldığımız tamamen teknik bölümün değil, ilgili sultanların 
darp sistemlerinin numizmatik detay analizi içinde yer alması gerektiği için, burada bu tür sikkeleri bir araya 
toplamak amacıyla alt ve üst darpları bir dereceye kadar tanımlanabilen akçelerin listelenmesiyle yetiniyoruz 
(Tab. II.250).

Tab. II.250: III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed Döneminde Üste Darplar

Darp Sahibi Kat. No. Darphane Tip Kombinasyonu Üste Darp

III. Murad 446 Koçaniye Ic1(α) veya. Ic1(β)/1a 
veya 5a1

Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üzerine 
darp, Kostantiniyye drphn.

III. Murad 1181 Kostantiniyye Ic1(β)/1a III. Murad‘ın akçesi üstüne darp, tip Ic1(α)/1e 
Canca drphn.

III. Murad 1514 Kostantiniyye Ic1(α), Ic1(β) veya Id1/1a 
veya. 5a1

Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp Canca drphn.

III. Murad 1718 Ohri Ic1(α) veya. Id1/1a veya 
5a1

III. Murad‘ın bir akçesi üstüne darp, tip Ic1(α)/1a 
veya 5a1; darphane adı bozuk 

III. Mehmed 5186 Bursa IIb1/1a III. Mehmed’in hibrit akçesi üstüne darp, tip 1a/1a 
Bursa drphn.

III. Mehmed 5797 Bursa IIa2 veya. IIb2/1a III. Murad’ın, bir akçesi üstüne darp, tip I?/1a 
Kostantiniyye drphn.

III. Mehmed 6659 Edirne IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp, Canca, drphn.
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Darp Sahibi Kat. No. Darphane Tip Kombinasyonu Üste Darp

III. Mehmed 7142 Edirne IIa1 veya. IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp, Kostantiniyye drphn

III. Mehmed 7490 Edirne IIa2 veya. IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp, Canca drphn.

III. Mehmed 7767 Filibe IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp

III. Mehmed 7929 Filibe IIa1 veya. IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Kostantiniyye drphn

III. Mehmed 8765 Kostantiniyye I?/? Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

III. Mehmed 9548 Kostantiniyye IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Sidrekapsi drphn.

III. Mehmed 10518 Kostantiniyye IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

III. Mehmed 10842 Kostantiniyye IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

III. Mehmed 10853 Kostantiniyye IIb1/1a III. Mehmed’in bir akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 
Canca drphn.

III. Mehmed 10897 Kostantiniyye IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

III. Mehmed 11649 Kostantiniyye IIb1/1a III. Murad’ın bir akçesi üstüne darp. Tip ?/?; 
arkayüz : Jz. 1:3 darphane bilinmiyor.

III. Mehmed 14545 Kostantiniyye IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

III. Mehmed 15254 Kostantiniyye IIb2/1a III. Mehmed’in bir akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 
Canca drphn.

III. Mehmed 15433 Kostantiniyye IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

III. Mehmed 15466 Kostantiniyye IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

III. Mehmed 15852 Kostantiniyye IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

III. Mehmed 16224 Kostantiniyye IIb2/1a III. Mehmed‘in bir akçesi üstüne darp. Tip IIa1, 
IIa2, IIb1 veya IIb2/1a Tire drphn.

III. Mehmed 16788 Kostantiniyye IIb2/1a III. Murad‘ın akçesi üstüne darp Tip Ic1(α)/1a veya. 
5a Kostantiniyye drphn.

III. Mehmed 16878 Kostantiniyye IIb2/5a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip I?/1a 
Kostantiniyye drphn.

III. Mehmed 17977 Kostantiniyye IIa1 veya. IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

III. Mehmed 18059 Kostantiniyye IIa1 veya. IIb1/1a III. Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip Ic?/1? 
Kostantiniyye drphn.

III. Mehmed 18501 Kostantiniyye IIa1 veya. IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

III. Mehmed 18534 Kostantiniyye IIa1 veya. IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

III. Mehmed 18958 Kostantiniyye IIa2 veya. IIb2/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 
Canca drphn.

III. Mehmed 19163 Kostantiniyye IIa2 veya. IIb2/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip IIa1 veya. 
Iib1/1a Kostantiniyye drphn

III. Mehmed 19892 Kostantiniyye IIa2 veya. IIb2/1a III. Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip I?/? drphn. 
Belirsiz.

III. Mehmed 20445 Kostantiniyye IIa1, IIa2, IIb1 veya. 
IIb2/1a

III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip IIm/4? Amid 
drphn.

III. Mehmed 20599 Kostantiniyye IIa1, IIa2, IIb1 veya. 
IIb2/1a

III. Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip ?/1a veya. 5a 
Kostantiniyye drphn.

III. Mehmed 20979 Kostantiniyye ?/1a III. Mehmed‘in akçesi üstüne darp. Tip IIa1, IIa2, 
IIb1 veya. IIb2/1a  Belgrad drphn.

III. Mehmed 23284 Sidrekapsi IIa1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

III. Mehmed 23626 Sidrekapsi IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 
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Darp Sahibi Kat. No. Darphane Tip Kombinasyonu Üste Darp

III. Mehmed 24381 Sidrekapsi IIb2/1a III. Mehmed‘in akçesi üstüne darp, Tip IIa1 veya. 
IIa2/1a Sidrekapsi drphn.

III. Mehmed 24914 Sidrekapsi IIa1 veya. IIb1/1a II. Gazi Giray,   akçesi üstüne darp.  Tip ?/? Drphn. 
?

III. Mehmed 25200 Sidrekapsi IIa1 veya. IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca Drphn.

III. Mehmed 25222 Sidrekapsi IIa2 veya. IIb2/1a III. Murad‘ın,  akçesi üstüne darp. Tip Ic1(α)/1a 
Drphn. Belirsiz.

III. Mehmed 25658 Sidrekapsi IIa1, IIa2, IIb1 veya. 
IIb2/1a

Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

III. Mehmed 26107 Tire IIb1/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip IIb1/1a 
Kostantiniyye drphn.

III. Mehmed 26146 Tire IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

III. Mehmed 26548 Üsküp ?/1a III. Murad‘ın akçesi üstüne darp. Tip I?/1a veya. 1e 
Canca drphn.

III. Mehmed 27322 Rumeli / 
Anadolu IIa1/1? III.Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip Ic1(β)/1? 

Drphn. Belirsiz.

III. Mehmed 27378 Rumeli / 
Anadolu IIa2/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 

Canca veya. Erzurum, drphn.

III. Mehmed 27903 Rumeli / 
Anadolu IIb1/1a III. Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip Ic1(β)/? drphn. 

Belirsiz.

III. Mehmed 28895 Rumeli / 
Anadolu IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. Canca drphn.

III. Mehmed 28902 Rumeli / 
Anadolu IIb2/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 

Canca drphn.

III. Mehmed 29167 Rumeli / 
Anadolu IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 

III. Mehmed 29247 Rumeli / 
Anadolu IIb2/1a III. Mehmed’in, akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 

Canca drphn.

III. Mehmed 29992 Rumeli / 
Anadolu IIb2/? III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/? Canca 

drphn.

III. Mehmed 30103 Rumeli / 
Anadolu IIa1 veya. IIb1/1a III. Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip I?/? drphn. 

Belirsiz.

III. Mehmed 30242 Rumeli / 
Anadolu IIa1 veya. IIb1/1a III. Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip Ic?/1? Drphn. 

Belirsiz 

III. Mehmed 30314 Rumeli / 
Anadolu IIa1 veya. IIb1/1a III. Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip Ic?/? Drphn. 

Belirsiz.

III. Mehmed 30381 Rumeli / 
Anadolu IIa1 veya. IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 

III. Mehmed 30895 Rumeli / 
Anadolu IIa1 veya. IIb1/? Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 

III. Mehmed 31386 Rumeli / 
Anadolu IIa2 veya. IIb2/1? III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 

Canca drphn.

III. Mehmed 31890 Rumeli / 
Anadolu

IIa1, IIa2, IIb1 veya. 
IIb2/1a

III. Murad‘ın akçesi üstüne darp. Tip Ic1(α) veya. 
Id1/1? Kostantiniyye drphn.

III. Mehmed 32044 Rumeli / 
Anadolu IIa1, IIa2, IIb1 veya. /1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 

III. Mehmed 32153 Rumeli / 
Anadolu

IIa1, IIa2, IIb1 veya. 
IIb2/?

III. Murad‘ın akçesi üstüne darp. Tip Ic1(α)/1?  
Drphn. Belirsiz.

III. Mehmed 33008 Canca Id1/1g III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 
Canca drphn.

III. Mehmed 35620 Drphn. belirsiz ?/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 
Canca drphn.

Ahmed I. 36107 Edirne Ia2/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp.  Tip Id1/1g 
Canca drphn.

Ahmed I. 36886 Kostantiniyye Ia2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Kostantiniyye drphn.

Ahmed I. 40546 Kostantiniyye I? /1a (Ahmed I.) Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

Ahmed I. 42035 Rumeli / 
Anadolu Ic2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
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Darp Sahibi Kat. No. Darphane Tip Kombinasyonu Üste Darp

Ahmed I. 42409 Drphn. 
Belirsiz. Ia1/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip IIb?/1a 

drphn. Belirsiz.
Yozlaştırılmış –    
III. Murad 42488 Drphn. 

Belirsiz. ?/? Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42509 Bursa IIa1 veya. IIb1/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 

Canca drphn.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42523 Edirne IIa1 veya. IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42533 Filibe IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42553 Kostantiniyye IIa1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42566 Kostantiniyye IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42589 Kostantiniyye IIb1/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp.  Tip Id1/1g 

Canca drphn.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42622 Kostantiniyye IIb2/1a III. Mehmed’in, akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 

Canca drphn.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42625 Kostantiniyye IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42627 Kostantiniyye IIb2/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 

Canca drphn.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42628 Kostantiniyye IIb2/1a III.Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip ?/5c? Amid 

drphn.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42642 Kostantiniyye IIb2/1a III. Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip I?/? Drphn. 

Belirsiz.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42651 Kostantiniyye IIb2/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip I?/1a 

Kostantiniyye drphn.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42654 Kostantiniyye IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. Canca drphn.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42659 Kostantiniyye IIb2/1a III. Mehmed’in  akçesi üstüne darp.  Tip Id1/1g 

Canca drphn.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42674 Kostantiniyye IIa1 veya. IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42694 Kostantiniyye IIa1 veya. IIb1/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp.  Tip I?/1a  

Kostantiniyye drphn. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42725 Kostantiniyye IIa2 veya. IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42739 Kostantiniyye IIa1, IIa2, IIb1 veya. 

IIb2/1a
Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42741 Kostantiniyye IIa1, IIa2, IIb1 veya. 

IIb2/1a
Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42767 Kostantiniyye IIa1, IIa2, IIb1 veya. 

IIb2/1a
III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 
Canca drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42771 Kostantiniyye IIa1, IIa2, IIb1 veya. 

IIb2/1a
III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 
Canca drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42811 Kretova IIa1, IIa2, IIb1 veya. 

IIb2/1?
III. Mehmed‘in akçesi üstüne darp. (Stil A), Tip 
IIa1, IIa2, IIb1 veya. IIb2/1a Belgrad drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42814 Kretova IIa1, IIa2, IIb1 veya. 

IIb2/1? 
III. Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip I?/1a veya. 5a  
Kostantiniyye drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42831 Novaberde IIa2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. Doğu drphn.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42851 Novaberde IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp.  Canca drphn.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42929 Ohri IIa1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42943 Serez IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42946 Sidrekapsi IIa1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42989 Sidrekapsi IIb2/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g 

Canca drphn.
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Darp Sahibi Kat. No. Darphane Tip Kombinasyonu Üste Darp
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 42993 Sidrekapsi IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43002 Sidrekapsi IIb2/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp.  Tip Id1/1g  

Canca drphn.
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43017 Sidrekapsi IIa1 veya. IIb1/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp.  Tip Id1/1g  

Canca drphn. 
Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43019 Sidrekapsi IIa1 veya. IIb1/1? Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43079

Sakız, 
Seklanik, 
Serez veya 
Srebernice

IIa2 veya. IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43085 Rumeli / 

Anadolu IIa1/? Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43106 Rumeli / 

Anadolu IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43114 Rumeli / 

Anadolu IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43115 Rumeli / 

Anadolu IIb1/ Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp.  Kostantiniyye drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43181 Rumeli / 

Anadolu IIa1 veya. IIb1/1a III. Murad‘ın akçesi üstüne darp. Tip Ic?/1a veya. 1e   
Canca drphn. 

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43186 Rumeli / 

Anadolu IIa1 veya. IIb1/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43204 Rumeli / 

Anadolu IIa1 veya. IIb1/1a  III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g  
Canca drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43269 Rumeli / 

Anadolu
IIa1, IIa2, IIb1 veya. 
IIb2/1a

Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Kostantiniyye drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43271 Rumeli / 

Anadolu
IIa1, IIa2, IIb1 veya. 
IIb2/1a

III. Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip I?/1a 
Kostantiniyye drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43331 Rumeli / 

Anadolu
IIa1, IIa2, IIb1 veya. 
IIb2/?

Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43367 Drphn. 

Belirsiz. I?/1? Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43373 Drphn. 

Belirsiz. IIb2/1a Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43376 Drphn. 

Belirsiz.
IIa1, IIa2, IIb1 veya. 
IIb2/1a

Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43381 Drphn. 

Belirsiz. II?/1? Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43396 Drphn. 

Belirsiz. II?/? Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. Canca drphn.

Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 43401 Drphn. 

Belirsiz. ?/? III. Murad’ın akçesi üstüne darp. Tip I?/? Drphn. 
Belirsiz.

Yozlaştırılmış / 
III. Mehmed – III. 
Murad 

43454 Sidrekapsi IIa1 veya. IIb1/1a III. Mehmed’in akçesi üstüne darp.  Tip II?/1a, 
arkaryüz: Jz. 289 drphn. Bursa veya Novaberde

Yozlaştırılmış 
/ Darp sahibi 
belirsiz

43503 Sidrekapsi  III. Mehmed’in akçesi üstüne darp. Tip Id1/1g  
Canca drphn. 

Yozlaştırılmış 
/ Darp sahibi 
belirsiz

43555 Drphn. 
Belirsiz.  Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. Canca drphn.

III.Murad veya. 
Yozlaştırılmış / III. 
Murad

43883 Kostantiniyye Ic1(α) veya. Id1/1a veya. 
5a1

III. Murad‘ın akçesi üstüne darp. Tip Ic(?)/1a veya. 
1e Canca drphn.

Darp sahibi 
belirsiz 44760 Kostantiniyye  Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp. 
Darp sahibi 
belirsiz 44971 Kostantiniyye  Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 

darp.  Kostantiniyye drphn.
Darp sahibi 
belirsiz 46013 Drphn. 

Belirsiz.  I. Süleyman akçesi üstüne darp. Drphn. Belirsiz.
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Darp Sahibi Kat. No. Darphane Tip Kombinasyonu Üste Darp
Darp sahibi 
belirsiz 47613 Drphn. 

Belirsiz.  III. Mehmed’in akçesi üstüne darp.  Tip Id1/1g  
Canca drphn.

Darp sahibi 
belirsiz 47855 Drphn. 

Belirsiz.  Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

Darp sahibi 
belirsiz 48422 Drphn. 

Belirsiz.  Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

Darp sahibi 
belirsiz 48449 Drphn. 

Belirsiz.  Belirlenemeyen bir darp sahibinin akçesi üstüne 
darp. 

II.2.8.8 Sonradan Kesmeler ve Değiştirmeler

Sonradan kesmeler, zarar görmüş olan yerleri düzeltmek ve böylece, tipi değiştirmeden, yine temiz bir baskı 
elde edebilmek için, damgalar üzerinde daha sonra yapılan onarım çalışmalarıdır.501 Bunların aksine, değiştirme 
kesimlerinde, sikke tipi eldeki bir damga üzerinde daha sonra yapılan çalışmayla değiştirilmektedir.502 

Beçin buluntusunda, değiştirme kesimleri görünmektedir. Düzeltme kesimleri ise çok nadirdir. Sadece III.
Mehmed’e ait bir sikkede Kat. No. 23688, olduğu gibi, bir dereceye kadar güvenli şekilde tanımlanabilmektedir. 
Yukarıda belirtildiği gibi, damga zararları çok sıktır. Düzeltme amacıyla yapılan sonraki kesimler çok eksik 
olduğundan, zarar görmüş damgaların onarımına değer verilmediği ve damga hasarları yüzünden, sikke 
görüntüsündeki tanınma kaybına rağmen, damgaların sonuna kadar kullanıldığı görüşüne varılmaktadır. Kitle 
halinde darp, bir kere daha, üretilen sikkelerin optik niteliklerinin kontrollerine duyulan ilgisizlik karşısında 
zaferini ilan etmektedir. Bu durum, damgaların kalitesinin ve yıpranma paylarının, damga tamamen sikkelere 
ayrılana kadar hiç dikkate alınmadığı düşüncesini kabule zorlamaktadır. 

II.2.8.9 Delmeler 

Delmeler, darpdan sonra sikkede delik açılmasıdır. Beçin buluntusunda, 3.557 adet İslami sikke, tekli, çiftli ve 
üçlü delmeler göstermektedir. Bu bütün malzemenin %7’sidir. 

501  Göbl 1978, Cilt I. s. 56.
502  Göbl 1978, Cilt I. s. 56.
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Tab. II.251: Darp Sahiplerine Göre Delik Sikkeler (% Olarak).

Zaman içinde, kavis açık şekilde dikine bir düşüş göstermektedir: Daha önceki darp sahiplerinin sikkeleri, 
daha sonrakilerden çok daha sık delme göstermektedirler. I. Süleyman ve II. Selim döneminde %60 ve %50 
ile, akçelerin yarısından çoğu delinmiştir. III. Murad döneminde bu oran %22 ile yaklaşık 4:1, III. Mehmed 
için oran sadece %5’tir. En sonuncu Sultan I. Ahmed’in sikkelerinin ise ancak, % 1’i delinmiştir. Bu durum, 
delmelerin ne işe yaradığı sorusuna önemli bir geri bildirimdir. Genel olarak iki açıklama öne sürülebilir: 
Birincisi, sikkenin bronz ile karıştırılmış olup olmadığının kontrolüydü. İkincisi, sikkenin ziynet eşyası şeklinde 
kullanımı için veya daha iyi saklamanın bir usulü olarak, belki de bir yere dikmek amacıyla, bir zincir veya 
kordona geçirilmesiydi. Hem burada, hem de aşağıda sunulan tanıklığa göre, yalnız ilk açıklama doğru olabilir. 
Neden? Sikkenin ziynet eşyası olarak kullanılması sırasında, artık ödeme aracı olarak görülmemesi ve sikke 
değerinin düşmesi söz konusu iken, belirgin şekilde daha eski ve daha fazla aşınmış sikkelerin kullanımda niçin 
tercih edildiklerini anlamak zordur. I. Süleyman ve II. Selim’in akçelerinin, III. Murad’dan sonraki sikkelerin 
iki misli ağırlığında oldukları ve bu yüzden delmede tercih edildikleri görüşüne, III. Murad, III. Mehmed 
ve I. Ahmed’in akçelerinin, metroloji bu konuda inandırıcı bir açıklama getirmediği halde, birbirlerinden 
açık şekilde ayrılan değerler taşıdıklarını belirtilerek karşı çıkabilir. Delmenin sadece, minicik sikkeleri ipe 
dizerek, kolay kaybolmalarını önlemek amacını taşıdığını kabul edersek, o takdirde, Tab. II.251’de görülen 
dağılım eğrisi de açıklanamamaktadır. Bu işlemin, III. Murad akçelerine, I. Ahmed’inkilerden bu kadar fazla 
uygulanmasının sebebi ne olabilirdi? Açıklama, dolaşım süresinin daha uzun olmasına da bağlanamaz. Çünkü, 
aşağıda görüleceği gibi delinmiş sikke oranı, aynı hükümdarın döneminde, darphanelere göre (ve böylece tip 
ve stil olarak da) çok çeşitlidir. Bu durum, delme işlemiyle, sikkelerin tamamen gümüş mü, yoksa kaplama 
mı olduklarının kontrol edilmek istendiği açıklamasını zorunlu kılmaktadır. Kullananların yeni sikkeler kadar 
bilmedikleri eski darplar, daha fazla şüphe uyandırmakta ve bu yüzden belirgin ölçüde daha sık delinmekteydiler. 

Beçin buluntusunda güçlü biçimde temsil edilen üç hükümdarın delinmiş sikkelerinin analizlerinin gösterdiği 
gibi, aynı şey, aynı hükümdarların Beçin buluntusunda temsil edilen Rumeli ve Anadolu darplarından stilistik 
ve tipolojik olarak ayrılan darphanelerinin darpları için de geçerlidir. 

III. Murad ile başlayalım (Tab. II.252):
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Tab. II.252: III. Murad’ın Darphanelere Göre Delinmiş Sikkeleri (% Olarak).

III. Murad’ın delinmiş sikkelerinin toplam sayısı %22’ dir. Zayıf temsil edilen darphaneler yüzde olarak 
yukarıya – Dımaşk darplı ikisi de delik sikke veya Sofya örneği gibi – ya da, çok zayıf belgelenen Konya 
darphanesi gibi aşağıya çekmektedirler. Bu olaylar dikkate alınmazsa, darphanelerin çoğunluğu için, delinmiş 
sikke payı %20 ile %30 arasındadır. Mısır % 40 ile en güçlü temsile sahiptir. İlk planda, pek tabii bu, genel 
olarak akçelerden çok daha sık delinen medinîlerin sayılarının çok olmasına bağlıdır (Tab. II.255). III.Mehmed 
ve I. Ahmed dönemlerinden başka olarak, bir yanda Rumeli ve Anadolu’daki darphaneler arasındaki fark 
ile, öte yanda Doğu’da Suriye ve Mısır’daki darphaneler arasındaki fark, aynı ölçüde göze batmamaktadır: 
Yine de, çok açık ara en güçlü belgelemeye sahip olan Kostantiniyye, en düşük delinmiş akçe paylarından 
birini göstermektedir. Bu durum hem genel orantıyı etkilemekte, hem de en çok kullanılan ve bu nedenle 
en iyi bilinen sikkelerin daha az şüphe uyandırdıklarını ve bu sebeple, saflıkları konusunda nadiren kontrol 
edildiklerini göstermektedir. III. Mehmed’le devam edelim (Tab. II.253): 

Tab. II.253: III. Mehmed’in Darphanelere Göre Delinmiş Sikkeleri (% Olarak).
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III. Mehmed sikkeleri için, güvenilir bir yorumda bulunmak, fevkalede veri tabanı nedeniyle III. Murad 
için olduğundan daha kolaydır. Toplam %5 delinmiş sikke oranı ile, Mehmed’in oranı selefinin ancak 5:1’ine 
ulaşabilmektedir. İşte burada, Anadolu ve Rumeli’nin stil ve tip birliği içindeki darpların, Türkiye’nin 
Doğu’sundaki, Suriye ve Mısır’daki darphanelerinin stilistik ve tipolojik bağlamda farklı olan darplarından 
açık şekilde ayrı tutulmaları gerekmektedir. Rumeli ve Anadolu’daki darphanelerin pek çoğunda, delinmiş 
sikke oranı %3 ile %5 dolayındadır. İlk sayı, çok yoğun belgelenmiş olan Kostantiniyye’nin payını 
göstermektedir. Yalnız İnegöl %14 ile biraz öne çıkmaktadır. Ama buna, herhalde bilgi aktarımındaki bir 
rastlantı neden olmuş olabilir. Bu büyük grup için, önemli bir darphane farkı olmaksızın, delme fenomeni 
eş biçimde görülmekteyken, tipolojik ve stilistik yönlerden özgün daha başka darphaneler, bu örneklerden 
belirgin şekilde uzaklaşmışlardır. Amid ile başlayalım : Bu kent, en büyük delinmiş sikke payına sahiptir. Bu 
durum, bir oranda, Amid’den özellikle çok fazla dirhemin belgelenmesine – bütün sikkelerin yaklaşık %85’i 
– ve bu büyük gümüş nominallerin, akçelerden açık şekilde daha sık delinmiş olmalarına bağlıdır (Tab. II. 
255 ile krş.). Aynı zamanda, yalnızca Amid akçelerini gözlemlesek bile bunların %25 ile, delinmiş sikkelerin 
en büyük bölümünü oluşturmakta olduklarını görüyoruz. Durum, hiç değilse, sadece 19 akçe ile temsil edilen 
Dımaşk dikkate alınmadan, güçlü ve güvenilir şekilde temsil edilen darphanelerle kıyaslandığında, böyledir.

Elbette ki, Amid, tipolojik bağlamda çok özgündür. Sık görülen delmeler, alışılmamış tipolojisiyle, Amid  
akçelerine duyulan güvensizliğin göstergesi olmalıdır. Delinmiş olan Amid akçelerine baktığımızda, sikkelerin 
çoğunun – ister kör noktayla, isterse darp zaafı sebebiyle – ne darp sahibinin adının ve ne de culûs yılının açıkça 
anlaşılmasına imkan vermediklerini, yani kullanıcının, bu sikkelerle ne yapacağını pek de bilmediğini görürüz. 
Regüler darplar olduklarına emin olabilmek için, ortalamanın işte bu çok üzerindeki delmeler uygulanmıştır. 
Stilistik, tipolojik ve metrolojik bakımlardan birbirlerine sıkıca bağlı olan Canca ve Erzurum darphaneleri 
de, delmeler konusunda aynı paya sahiptirler. Bu da tabii, biraz sınırda kalan bir argüman olsa da, iki darp 
yeri arasındaki yakın bağlara başka bir kanıttır. Sadece 19 akçe ile temsil edilen Dımaşk’ın sayıları, daha 
önce belirtildiği gibi, yeterli söylem gücüne sahip değildir. Daha iyi belgelenmiş olan Halep’te delmelerin 
Rumeli ve Anadolu’ya göre üç faktör daha fazla olduğu görülmektedir. İki Doğu darphanesi olan Nahçivan ve 
Van yaklaşık aynı orantıyı göstermektedirler. Mısır’ın delinmiş sikke oranının yüksekliğinden, çok sayıdaki 
medinî sorumludur: Delinmiş akçeye hemen hemen hiç rastlanmaktadır. Ama medinî, dirhemler kadar yüksek 
bir delinmiş parça payı göstermektedir (Tab. II.255 ile kıyasla). İyi belgelenmiş olan, stilistik ve tipolojik 
bakımdan Rumeli ve Anadolu’ya yakın duran Tokat, göze batan bir yüzde payı göstermemektedir. 

Şimdi, kendi döneminde delmeler, III. Mehmed dönemindekinden çok daha az olan I. Ahmed’e gelelim (Tab. II.254). 

Tab. II.254: I. Ahmed’in Darphanelere Göre Delik Sikkeleri (% Olarak)

I.Ahmed’in Beçin buluntusundaki sikkelerinin %1’inden daha azı delinmiştir. Delmenin, ilk planda Rumeli 
ve Anadolu dışındaki az bilinen sikkeleri hedeflediğini, III. Mehmed döneminde olduğundan daha açık 
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şekilde kanıtlamak olasıdır. En yüksek oranı sadece 16 akçeyle temsil edilen Tokat vermektedir. Dalgalanma 
genişliğinin potansiyel büyüklüğü, bu sayının I. Ahmed döneminde Tokat’tan gelen sikkelerin bu derece 
şüpheli olup olmadıkları konusunda kesin bir görüşe izin vermemektedir. Aynı durum, benzer zayıflıkta 
belgenen, ancak, III. Murad ve III. Mehmed dönemlerindeki deneyimlere göre, delmelerde daha büyük bir 
sıklık beklentisinin bulunabileceği Mısır için de geçerlidir. I. Ahmed’in en fazla delinmiş akçe oranı, mutlaka 
Canca’dadır. % 6 ile, Kostantiniyye’dekinden 6 kat daha yüksektir. 

Yukarıda birkaç kere sezilebildiği kadarıyla, delmelerdeki sıklık farklarının yalnız darphanelere ve darp 
sahiplerine göre değil, aynı zamanda nominallere göre de, gözlemlenmesi mümkündür (Tab. II.255).

Tab. II.255: Darp Sahiplerine ve Nominallere Göre Delinmiş Sikkeler (% Olarak)

III. Murad’ın şahî ve dirhemlerinin ve I. Ahmed döneminin daha büyük gümüş nominallerinin sayıları 
gerçekten güvenli sonuçlara ulaşabilmesi için çok azdır. Buna rağmen, diğerleri, yeterli genişlikteki tabana 
dayalı sayılar, yine de belirgin eğilimler göstermektedir. Daha büyük gümüş birimlerin, akçelerden daha fazla 
delinmelerinin nedeni – III. Mehmed olayında bu kesindir – bellidir: Bir kere, kişi, akçeye kıyasla çok daha 
yüksek olan ağırlığı ve değeri sebebiyle daha büyük olan sahte bir dirheme aldanmışsa, alım gücü kaybı söz 
konusudur. Bir dirhemin değeri, takriben 6 akçe idi. Öte yandan, dirhem ve medinî ilk önce Doğu bölgelerinin, 
Mısır ve Suriye’nin özel nominalleriydiler. Bu yüzden akçenin tek başına hüküm sürdüğü geniş alanlarda 
daha az bilinmekteydiler. Stilistik ve tipolojik yönlerden Anadolu ve Rumeli’den uzaklaşan darphanelerde 
delmelerin daha sık olması olayındaki açıklamanın aynısı burada da geçerlidir: Az bilinen darplar, daha çok 
kuşku uyandırmakta ve daha sık kontrol edilmekteydiler.

Şimdi, tam tersi bir deneme yapıp, Beçin buluntusundaki düzgün olmayan darplarda delmelerin nasıl 
olduğuna bakalım. Bunlar; Hibrit, yozlaştırılmış ve kaplama sikkelerdir. İlk grup, hemen hiçbir özellik 
taşımamaktadır. 1.153 sikke içindeki toplam değeri %8’dir. Bu da, Beçin’in toplam değerlerinden biraz fazladır. 
III. Murad’ın adını taşıyan sikkelerin %10 ve III. Mehmed’inkilerin %7,1’i delinmiştir. I. Ahmed’in, delinmiş 
olan yozlaştırılmış sikkeleri bulunmamaktadır. Burada tabii ki, yozlaştırılmış darpların çoğunluğunun Rumeli 
ve Anadolu’yu taklit ettiklerini, ama bunlarda, delinmiş sikkelere daha ender rastlandığı da hesaba katılmalıdır. 
Yozlaştırılmış olanlar, toplamda hiç şüphe yok ki, elbette Beçin buluntusuna akmaları durdurulmaksızın 
sıradışı stilleri ile, kullananların ilgilerini ve kuşkularını üzerlerine daha çok çekmişlerdir. Hibritlerde delinmiş 
sikkelerin sayısı toplam %10,34 ile, düzgün sikkelerdekilerden daha yüksektir. Şimdi de, bizim görüşümüze 
göre, dolaşım dışına çıkarılmaları delmenin esas amacı olan kaplamalara gelelim: Burada, 301 belgenin sadece 
4’ü delinmiştir. Bu ancak %1,35’e karşı gelmektedir. Dikkatlice incelendiğinde, hiçbir belirli hükümdara 
atfedilemeyen 3 akçede delmeler vardır; Bunlara III. Murad’ın bir şahisi eklenmektedir. Delinmiş olan bu 
dört kaplama, delmenin de, plâke edilmiş sahtelerden tam olarak korumadığını göstermelerine rağmen, 
denetimcilerin dikkatsizliğini veya delme sırasında bir talihsizliği, yani gümüş kaplamanın bakır çekirdek 
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üzerine çekildiğini ve sahteciliğin bu yüzden anlaşılmadığını da hesaba katmak gerekmektedir. Ama genel 
olarak, kaplamalar olayında, delikli sikkelerin düşük değerleri, delinmemiş sikkelerin farkına varılmadığını 
göstermektedir. Bu arada, delme sebebiyle sahte olarak belirlenebilen sikkelerin buluntuya girememiş 
olduklarını da bu bağlamda çıkış noktası olarak almak mümkündür. 

Delinmiş sikkelerin dolaşımdaki konumuyla ilgili bir sorunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir: 
Delme nedeniyle ağırlıklarını, sözü edilmeye değecek kadar yitiriyorlar mıydı? Sağlam sonuçlara ancak, yeteri 
kadar büyük bir malzeme tabanından yola çıkılabilirse, ulaşılabilir. Örnek olarak, III. Mehmed’in Kostantiniyye 
darphanesinden gelen tek sefer delinmiş 343 akçesini, en güvenilir sonuçları vaad ettikleri için kullandık (Tab. 
II.256).

Tab. II.256: III.Mehmed’in Kostantiniyye’den Gelen Tek Sefer Delinmiş Akçelerinin Ağırlıkları (343 Adet) [Birim: 0,01 gram]

Sonuç şaşırtıcıdır: Dağılım kavisi, delinmemiş sikkelerle aynı formu göstermektedir. (Tab. II.94). Zarar 
görmemiş sikkelerde olduğu gibi, açık ara en güçlü temsile sahip olan belge sayıları, 0,31 gram, 0,32 gram 
basamaklarıdır. Delinmiş olan birçok parçada gözlendiği gibi, delme sırasında düzensiz kırılan malzemenin 
yassı şekilde levhaya darbı ve bu biçimde çoklukla da oradan kırılıp kopmaması, bu duruma iyi bir teknik 
açıklama getirmektedir. Sadece delmenin hemen çepere uygulandığı ve orada bir kenar kopmasının olduğu 
sikkelerde, ağırlık düşmektedir. Ama, sikke ağırlıkları genellikle düzenlidir. 

Bu şekilde, delmenin amacının, çok küçük de olsa, bir parça gümüş koparmak olmadığı kanıtlanmaktadır. 
Delinmiş sikkelerin, delmeden önce III. Mehmed’in Kostantiniyye akçelerinin çoğunluğuyla aynı ağırlık 

dağılımına sahip oldukları fikrinin ışığında, en küçük malzeme miktarının çıkarılmasından sonra, bütün ağırlık 
kavisinin çıkarılan malzemenin ağırlığı kadar sola kayacağı sonucu çıkmalıdır. Bizim ölçümlerimizdeki 0,01 
gramlık titizlik herhalde yeterli olmalıdır. Ancak, Tab. II.256’da açıkça görüldüğü gibi hâl böyle değildir. 
Ayrıca, burada ele alınan fenomenin yorumu konusunda, hukuk açısından, geniş alana yayılan sonuçlar 
ortaya çıkmaktadır. Yukarıda söz edildiği gibi, delme nedeniyle yerinden kopan parçanın, ağırlık azalmasına 
sebep olmasını önlemek amacıyla yassılaştırılması, sikke ağırlığını değiştirme amaçlı manipilaysonlarla 
suçlanmamak için, yapıldıkları belli olan çalışmalardır. 

Çoklu delmeler belirgin şekilde azdır: Toplamda 174 sikke çiftli, 8’i üçlü delme göstermektedir. Genelde, 
çoklu delmeler en fazla akçelerde görülmektedir. En çok delme III. Mehmed’in darplarındadır. Delmelerin, 
sikkeleri ziynet eşyası olarak kullanılmak üzere yapıldığı görüşüne, eğer daha fazla argüman gerekiyorsa, 
en azından çoklu delmeler kesinlikle karşı çıkmaktadır. Böyle bir kullanım için, delme, mantıken tamamen 
anlamsız olacak ve sikkenin estetik değerini düşürecekdir. Tek bir parçada bile, çift delmelerin, bir şey takmak 
için yapıldığına işaret edebilecek bir iz bulunmadığına değinmek isteriz. Çoklu delmelerin, sikkeleri bir yere 
dikmek amacına hizmet ettiği ileri sürülebilir. Fakat burada da, delmelerin, nominallere ve darphanelere göre 
dağılımı, bu açıklamanın isabetli olmadığını göstermektedir.

Beçin buluntusu ile karşılaştırılabilecek yayınlanmış malzeme, hemen hemen hiç yoktur. Yukarıda ortaya 
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atılan gözlemler, belirgin sonuçlar elde edebilmek için, delik sikkelerin algılanabilir bir buluntu bağlantısı 
içinde olmaları gerektiğini açıkça göstermektedir. Örnek olarak, belki, Beçin buluntusundaki yüzdelerin Jem 
Sultan’ın listelerinden alınabilecek sayılarla karşılaştırılması yardımcı olabilir (Tab. II.257).

Tab. II.257: Beçin Definesi ve Jem Sultan’daki Delik Sikkeler; Darp Sahiplerine Göre (% Olarak) 

Özellikle I. Süleyman’dan III. Murad’a kadarki dönemde delmelerin, Jem Sultan’da, önce ve sonraya 
kıyasla daha sık olduğu izlenemi doğmaktadır. Ama, Jem Sultan’da bu üç padişahın dönemlerinde yüzde oranı 
yaklaşık olarak aynıyken, Beçin’de sıklık kavisinde belirgin bir düşüş görülmektedir. Fakat buna, çok daha 
önemli başka bir nokta eklenmektedir: Jem Sultan koleksiyonu, normal durumda delik sikkelerden kaçınacak 
olan, modern bir sikke koleksiyoncusunun bakış açısına göre düzenlenmiştir. Bu sebeple, malzeme bileşimi, 
tam olarak tahmin edilemeyecek ölçüde, çarpıtılmıştır. 

II. Osman’ın saltanatı sırasında sona eren “Edirne” buluntusu503 158 sikke içinde 3 delik akçeye sahiptir. 
-İkisi III. Mehmed’e, biri bilinmeyen bir darp sahibine aittir.- Bu sayı %1,9 yani geneline bakıldığında, 
Beçin’deki mevcudun 4:1’inden biraz fazlasına (%7,8) denk gelmektedir. 

Bitirirken, delmelerin, düzgün sikkeleri bakır çekirdekli sikkelerden ayırmak amacını güttüğünü, daha 
eski veya stilistik ve tipolojik olarak kitleden uzaklaşan akçelerle, Beçin çevresinde seyrek görülen medinî 
ve dirhemlerde yani, az bilinen bu sikkelerde, gerçeklikleri konusunda daha çok kuşku uyandırdıkları 
için, orantısız ölçüde fazla görüldüklerini bir kere daha tekrarlayabiliriz. Ama bununla, devasa malzeme 
miktarlarına ve akçenin sikke değerinin düşüklüğüne rağmen her bir sikkenin, kendi başına gözlemlendiği 
kanıtlanmaktadır. Kullanım süresi içinde her sikkenin incelendiği ve görünümleriyle ilgili kriterlere göre, 
sonuçta, iki numizmatik parametre olan tipoloji ve stil ile değerlendirildiği görüşü dışında, delmelerin dağılım 
örnekleri açıklanamamaktadır. En azından bu durum, bizim, bu küçük sikkeleri, her birini kapsayan ayrıntılı 
bir incelemeye tâbi tutan ilk kişiler olmadığımızı göstermektedir. Darbın kötülüğüne ve münferid akçe 
değerlerinin düşüklüğüne rağmen, Beçin definesindeki akçelerin Osmanlı kullanıcıları, malzemeyle, kişide 
hayret ve şaşkınlık uyandıran ölçüde meşgul olmuşlardır.

503  Schindel 2007.
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II.2.9 Gümüş Oranı

Bu bölümde numizmatik görüşleri dikkate alarak, Beçin definesindeki toplam 421 sikkenin metal 
analizlerinin sonuçlarını kısaca ele alacağız (III.2).

Münferid sultanların toplu sonuçlarına genel bir bakışla işe başlayalım; III. Murad’a ait 85 sikke analiz 
edilmiştir; pek tabii, az bir veri gücüne sahip olan gümüş içeriğinin ortalama değeri %92,2 dir. Tablo formundaki 
anlatım başka bir resim sunmaktadır (Tab. II.258). Zira sikkelerin çoğunluğunun gümüş oranının %95,00 
olduğu görülmektedir. 

Tab. II.258: III. Murad Sikkelerinin Gümüş Oranı (85 Adet).

III. Mehmed’in 184 darbı analiz edilmiştir; Ortalama değer, %94,0 dolayındadır. Dağılım kavisi, III. Murad 
dönemindeki gibidir (Tab. II.259).

Tab. II.259: III.Mehmed Sikkelerinin Gümüş Oranı (184 Adet).
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I.Ahmed’in 143 sikkesi % 92,5’lik bir ortalama değer göstermektedir. Bu aslında, III. Murad dönemindeki 
değere uymaktadır. Ancak, tablo formunda, % 90,0 - % 94,9 alanı artık en fazla örneğe sahip olduğu için, daha 
önce ele alınan iki sultana göre hafif farklar görülmektedir. 

Tab. II.260: I. Ahmed Sikkelerinin Gümüş Oranı (142 Adet). 

I. Ahmed döneminde eğilimler, üç sultanın değerlerinin, her bir yüzde değerinin daha dikkatli incelenmesini 
gerektirmektedir (Tab. II.261).

Tab. II.261: III. Murad, III. Mehmed ve I.Ahmed Sikkelerinin Gümüş Oranı (% Olarak).

Eğri, III. Murad ve III. Mehmed için aynı şekildedir : En güçlü temsil edilen alan % 95, ikincisi % 94, üçücüsü 
açık şekilde % 95 zorunluluğunu işaret eden, % 96’ dır. I. Ahmed döneminde % 93 alanı en güçlü belgelenendir. 
Onu % 94 ve % 95 izlemektedir. Öyle görülüyor ki, Murad ve Mehmed dönemlerinde, kavis, peak’ın iki 
yanına doğru oldukça eşit hareket etmekteyken, I. Ahmed döneminde, daha yüksek seviyeye doğru bir eğilim 
göstermektedir. Buradan, I. Ahmed döneminde, oranda minimal bir azalma olduğu sonucu çıkarılabilir. Ama, 
kavisin durumuna bakılırsa, bu azalma % 2’den daha az olmalıdır. Analizlerde, hafif bir kötüleşme okunabilir 
gibi ise de, bu durumun, sikke dolaşımı ve sikkeye güven duyma konusunda etkileri olup olmadığı sorgulanabilir. 
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Tab. II.261 bütünüyle, “debasement” kavramının, 1588 yılının mâli politika önlemlerinin anlatılmasında 
kullanılmasının ne kadar isabetsiz olduğuna açık bir kanıttır. III. Murad ve III. Mehmed dönemlerinde, gümüş 
oranları, erken Yeni Çağ sikkeleri için, saf gümüş olarak algılanabilecek bir alanda bulunmaktadır. Keza, I. 
Ahmed zamanında da, ağır sonuçları olan bir oran azaltılmasına rastlanmamaktadır. Osmanlı akçelerinin ayar 
analizleriyle ilgili olan, bildiğimiz iki yayından birisi, bu sebeple yanlıştır. Çünkü yazarları, III. Murad’ın analiz 
edilmiş olan %79 gümüşe sahip tek bir akçesine dayanarak “...the well-known reduction in the finenss” in 
numizmatik malzemede de, belli olacağı fikrini öne sürmektedirler.504 Oradaki, III. Mehmed döneminde ayarın 
yükseltildiği iddiası, gerçekte Osmanlı akçelerinin 16. yy. sonu ve 17. yy. başında sürüp giden yüksek kalitesini 
yansıtmaktadır. Bir başkası, burada söz konusu olan zaman dilimi için, tek bir analiz sonucunu listelemektedir. 
Bu da, gümüş oranı %95,5 olan III. Mehmed’e ait tek bir sikkedir ve burada görüşülen eğilimlere açıkça daha 
iyi uymaktadır.505

Sonuçların darphanelere göre veya ilgili tiplerin kronolojik sıralamaları için, sistem rekonstrüksiyonunda 
daha ileri götürecek bigiler verip vermedikleri sorusuna yönelelim. 

Birden fazla sikkesi olan darphanelerin alfabetik sıralamalarında III. Murad’ı başa alıyoruz. Amid darplı 12 
sikke, arkayüz temel tip 5c ile bağlantılı olarak gümüş içeriğinin, tek bir istisna dışında her zaman arkayüz 6a 
ve 6b’nin değerleri altında olduğu şeklindeki ilginç sonucu kesinleştirmektedir. Sonuncusu için, dalgalanma 
genişliği, %95 - 97 gümüşle, 5c’den çok daha azdır (%83 - 97). Ne yazık ki, elimizde III. Mehmed’in Amid 
darplı akçeleriyle ilgili analiz bulunmamaktadır. Numizmatik görüş bakımından, 5c sıralamada 6a’dan 
önce (II.2.2.5) gelmektedir. Öyle olduğu takdirde, darp süresi içinde, gümüş içeriğinin iyileştirildiği kabul 
edilmelidir. 

Maden çıkarılan darphane olan Canca’da, metal kalitesinin özellikle iyi olması beklenebilirdi; ama gerçekte, 
durum tam tersinedir. Canca, oldukça düşük içerikli en büyük akçe sayısına sahiptir. En düşük içeriğe sahip 4 
sikkede, bu durumun uğradıkları güçlü korizyondan dolayı olması mümkündür. Ama genel olarak da, eğilim 
kötüdür. Ortalama değer sadece %85,3 gümüş içeriği dolayındadır. Tiplere ve stil gruplarına göre belirgin 
dağılım örnekleri göremedik. 

Kostantiniyye’de darbın yüksek teknik kalitesini görmek mümkündür. Tek bir akçe, %93’ün altında bir gümüş 
içeriğine sahiptir. Ancak bu sikke, çok fazla aşınmış durumdadır. Eğer bu akçe de dahil edilirse, analiz edilmiş olan 
19 sikkenin ortalama değerleri % 94,5’tir. 

Geriye kalan ve bir ya da ikiden fazla akçeleri analiz edilmiş olan üç darphane, Edirne, Novaberde ve 
Sidrekapsi’dir. Novaberde ve Sidrekapsi’de gümüş içeriği %93 - %96 ve %94 ile %97’ye çok yakındır. Edirne’de bu 
oran % 91 - %94’dür. I. Ahmed döneminde Edirne’de ayar konusunda sona gelindiği açıkça görülmektedir. Ama III. 
Mehmed’in değerleri göze batmadığı için, III. Murad dönemindeki, hiç de dramatik olmayan farklılaşma, bununla, 
herhalde esas neden olabilecek bir bağlantı içinde bulunmamaktadır. 

Şimdi, III. Mehmed’e gelelim; Ankara’dan gelen sonuç şaşırtıcıdır; Zira, 9 belge, %96,1 ve %97,1 gümüş oranı 
ile çok yakın bir alanda yer almaktadır. 

Canca’da, gümüş içeriği analizinin tipolojisinin ve stilinin birbirlerini, zorunlu olmamakla birlikte 
onaylayabildiklerini anlıyoruz: Stil grubu A’nın daha önceki darplarının, gümüş içeriğinin belirgin ölçüde daha düşük 
olduğunu görmekteyiz; örneklerde ortalama % 89,8 dolayındadır. B grubunda ise %96,0 dolayındadır. Stilistik ve 
tipolojik değişime, ağırlık standardındaki bir değişimin de eşlik ettiğini belirtmek gerekir. 

Edirne’nin değerleri III. Mehmed döneminde, dikkat çekmemektedir; %90’nın altında gümüş içeriğine sahip 
2 akçe, bir kez daha, şiddetli bir aşınma göstermektedir. Bu 2 akçe hesaba katılmazsa, %94,6’lık bir ortalamaya 
ulaşılır. 

Halep’te, bir tanesi dışında bütün değerler %95,99 ve %96,31 düzeyinde bulunmaktadır. Tabii kalite, bu nedenle 
fevkâlededir. 

Kastamonu’da, dalgalanma genişliği biraz daha fazladır; Ama %93,66 ve %96,82 arasındaki değerler ile 
%95,1’lik bir ortalamayla, bu darphaneye de, çok iyi bir not verebiliriz. 

Konya darplı 8 akçe analiz edilmiştir; En düşük gümüş içeriği %96,19, en yükseği %99,16 ve 8 sikkenin ortalama 
değerleri %97,7 olduğu için, Konya’yı III. Mehmed döneminde, hakkıyla örnek darphane olarak adlandırabiliriz. 

504  Hüsch – Poniatowski – Wilski 1998, s. 12, Tab. 2 ile krş.
505  Kabaklarlı – Erüreten 2009. 
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Kostantiniyye’den 32 akçe analiz edilmiştir. Gümüş içeriği nispeten zayıf olan tek belge, bir misli daha 
fazla aşınmaya uğramıştır. Ortalama değer %94,9’dur; 21 örneğin gümüş oranı %95,0’dır. Önyüz tipleri IIb1 ve 
IIb2’yi, bileşimleri yönünden birbirleriyle karşılaştırmak akla yakındır. Daha erken varyasyonun 6  akçesinin 
ortalama değerleri %96,1, önyüz IIb2’ye sahip 12 sikkeninki % 95,2’dir. Bizim görüşümüze göre, dalgalanma 
genişliğinin ötesinde bulunan bir farklılık saptanamamıştır. 

Novaberde’de, %66 gümüş sonucunu veren aşınmış bir akçe ile, %88’e sahip, aşınmamış bir başka sikke, 
ortalamayı %92,5’e indirmektedir. Ancak, bütün öteki değerler %92 ile %97’ye çok yakın bir alanda hareket 
etmektedirler. Kısacası, bu darphane kesinlikle çerçevenin içinde yer almaktadır. 

Ohri, Sakız ve Selanik darplı, sayıları çok da fazla olmayan sikkeler için sonuçlar dikkat çekici değildir. 
Sidrekapsi’de yine korizyona uğramış bir akçeye rastlanmaktadır. Gümüş içerikleri %90’dan %96’ya kadar 
varan bir dağılım göstermektedirler. Ortalama değer, %93,6 dolayındadır. Gümüş oranının oldukça geniş 
olması, hiç de bir maden sahibi darphaneden beklendiği gibi değildir. 

En sonunda Tokat: % 90’ın altında gümüş içeriğine sahip 2 sikke, yine güçlü aşınma izleri göstermektedir. 
Bunlar da hesaba katılırsa, ortalama % 92,2 olmaktadır. Onlar hesaba katılmadan değer %95,6’ya ulaşmaktadır. 
Çünkü, diğer 5 akçe % 95’ten fazla gümüşe sahiptir. 

I. Ahmed’e gelelim ve Bursa’dan başlayalım: 11 akçe, gümüş içeriği olarak, %93,5 oranında bir ortalama 
değer vermektedir. 

Canca’da, III. Mehmed’in yüksek kalitesi korunmaktadır: Ortalama değer %95,7 dolayındadır. 20 sikkeden 
18’inin gümüş içeriği % 94’ün üzerindedir.

Edirne’nin, sorunlu bir yer olduğunu düşünüyoruz. Oratalaması sadece %85,4 dolayındadır. Tek bir akçe, 
% 95’in üzerinde gümüşe sahiptir. 20 sikkenin 13’ünde, %92’den daha az gümüş vardır. En düşük gümüş 
oranına sahip birkaç akçe korozyona uğramış olsalar bile, Edirne’nin ayardaki kötü durumunu, bütün önyüz 
tip varyasyonlarında tablo aynı olduğundan sadece aşınma açıklayamaz. 

Bunun tam tersini, Güzelhisar’da görüyoruz: 11 örneğin hepsi de, %96,9 ve %98,5 oranlarında gümüş 
oranına sahiptir. Ortalama değer %97,7 dolayındadır. Bu darphane, I. Ahmed döneminde yeni düzenlenmiş 
olduğu için, öyle görülüyor ki, burada ayarına özel bir değer verilmiş ve bu şekilde bir çeşit “örnek darphane” 
kurulmuş olmalıdır. 

Analizi yapılan akçelerin sayıca en çoğu, I. Ahmed’in Kostantiniyye darplı sikkeleridir. Toplam 51 sikke, 
ortalama %93,7 gümüş oranı vermektedir. Dalgalanma genişliği % 89’dan % 95’e kadardır. Bu arada, 46 
akçenin gümüş içeriği, %92’den fazladır. Değerleri, önyüz tiplerine göre incelediğimizde, darp süresince, 
ayarın düştüğünü gösteren herhangi bir eğilim görülmemektedir. Tabii bu noktada, örneklerin, tekil önyüz 
tipleri için mutlaka birbirinden farklı olduklarına da işaret edilmelidir.

Novaberde’de bütün sikkeler %93 ve %94 dolayında gümüş oranına sahiptir. Ortalama gümüş oranı 
%94’dür. Keza, Sidrekapsi’de de, durum çok benzerdir: Burada ortalama değer, %94,2, münferid değerler 
%93 ile %95 arasındadır. 

Konuyu sonlandırırken, düzensiz darplara da bir göz atalım. I. Ahmed’in adını taşıyan ve analiz edilen tek 
kaplama akçe, beklendiği gibi, sadece %5,87 gibi çok düşük bir gümüş içeriğine sahiptir.

Yozlaştırılmış darplardan 11 sikke incelenmiştir: Bunlar, III. Murad’ın 1, III. Mehmed’in 5 akçesiyle, 
önyüzlerinde Mehmed’i işaret eden, arkayüzleri ise retrograd yıl sayısı 289’u taşıyan, stilistik bağlamda dikkat 
çeken 4 parçadır. Ortalama gümüş içeriği %75,6’dır. Fakat münferid sonuçlara bakıldığında, metal bileşiminin 
genel olarak o kadar da kötü olmadığı görülmektedir. Yıl sayısı 289’u taşıyan 4 parça gümüş içerikleri 
bakımından %68’den %81, %91’e ve oradan %96’ya kadar uzanan bir dağılım göstermektedirler. Ancak 
ilk 3 sikke, kısmen çok fazla aşınmış durumdadır. III. Mehmed adına olan akçelerden, sadece %44,6 ile en 
düşük gümüş içeriğini gösteren Kat. No. 42619 olayında da, korozyonu, bir sebep olarak öne sürmek mümkün 
değildir. Ama bunun dışında, gümüş değerleri mutlaka düzgün darpların çerçevesi içindedir; 4 sikke %93’ten 
fazla gümüşe sahiptir. Düzgün akçelerin yozlaştırılmışlar için sık sık alt darp olarak kullanıldıklarını, ek bilgi 
olarak öğrendik. Sonuçta, metal analizi ile birlikte, değerli metal manipülasyonlarının, sahte darp üretiminin 
esas motivasyonu olmadığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü gümüş içerikleri, amacın sadece dolandırıcılık ile 
açıklanamayacağı kadar yüksektir. 



II.2. Ek 371

EK: KONUYLA İLGİLİ ÇİZELGE OLARAK
OSMANLI DEFİNE BULUNTULARI

Aşağıda, zamansal konumları Beçin definesine uyan Osmanlı sikke buluntuları çizelge olarak sunulmaktadır. 
Beçin buluntusunun toplu yorumu için hayati önem taşıyan tipolojik bilgiler gibi ayrıntıları, yukarıda geniş 
kapsamlı olarak ele aldık. Buluntular, imkan dahilinde, buluntu yerlerine göre düzenlenmişlerdir. Buluntu 
yerinin adı, yayını, sikke sayısı ile, buluntuda temsil edilen son sultan belirtilmektedir. Darp sahipleri ve 
darphaneleri inceleyen tablo formu ilgili yayınların verdiği bilgiler bazında, darp sahiplerinin ve darphanelerin 
düzenlenmesi, konuyla ilgili yayınların sunduğu bilgiler doğrultusunda, tablo olarak hazırlanmıştır:

1. Yugoslavya 

Šetonja
Radic et al. 1996.
4032 akçe
III. Murad 

 I. Bayezid II. Mehmed I. Selim I. Süleyman II. Selim. III. Murad 
Amasya X
Amid X
Belgrad X X
Bursa X
Cezayir X
Edirne X X
Harpurt X
Hudeyda X
İnegöl X
Kostantiniyye X X
Kuçayna X X
Larende X
Mudava X
Novar/Novaberde X
Ruha X
Sreberniçe X
Tire X
Belirsiz X

2. Macaristan 

Sirok
Karabacek 1881.
23 akçe
III. Mehmed506

III. Murad III. Mehmed 
Belgrad X
Halep X506 X
Kostantiniyye X X
Serez X X
Üsküp X X

506  Sikkelerin sayısı değil sadece darphaneler verilmiştir.
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3. Moldovya

Arsura
Boldureanu 2005, s. 132.
212 akçe
III. Murad 

 II. Bayezid I. Selim I. Süleyman II. Selim III. Murad Belirsiz
Amasya   1    
Ardanuç    2   
Belgrad   3    
Bursa 1 2     
Canca   1    
Cezayir     1  
Edirne  2 3 2 7  
Halep   1    
Konya   2    
Kostantiniyye  6 4 1 2  
Kretova  1 12 1 2  
Kuçayna   2 2 1  
Mudava   6    
Novar/Novaberde 1 4 17 5 7 1
Serez/Siroz  2 4 1   
Sidrekapsi   2 3 5  
Sreberniçe   4    
Üsküp  1 7 5 7 1
Belirsiz  2 17 10 10 28

Băleşti
Boldureanu 2005, s. 130.
366 akçe
III. Murad

 II. Bayezid I. Selim I. Süleyman II. Selim III. Murad Belirsiz
Amasya   2 2   
Ankara  1     
Belgrad   1 3   
Bursa   1    
Canca   3 5 2  
Cezayir  1 1  
Edirne  6 9 11 5  
Harpurt   1    
Kostantiniyye 2 25 12 2 2  
Kretova 3 2 8 8   
Kuçayna   4 4   
Mudava   4    
Novar/Novaberde 2 12 36 21 15 2
Serez/Siroz  3 1    
Sidrekapsi   10 16 8  
Sreberniçe   3 2  1
Tire  1     
Üsküp  3 6 9 8 2
Belirsiz  12 25 14 10 12
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Bălţata
Nicoliţă – Nicolae 1992/93.
12 sultanî
III. Murad 

 I. Süleyman II. Selim III. Murad
Halep  1  
Kostantiniyye 2   
Kretova   1
Mısır 5  2
Sidrekapsi 1   

Komrat
Boldureanu – Nicoliţă – Nicolae 2001, s. 151 v.d.
12 akçe
III. Murad

I. Selim I. Süleyman II. Selim III. Murad
Kostantiniyye
Kretova 2
Novaberde 3 2
Novar 1
Srebreniçe 1
Üsküp 1 1
Belirsiz 1

Rezina
Boldureanu – Tabuică – Nicolae 2001.
409 akçe
III. Mehmed

 II. Bayezid I. Selim I. Süleyman II. Selim III. Murad III. Mehmed
Amid     3  
Canca     20 93
Dımaşk      2
Edirne 1 2 4  1 1
Erzurum      11
Halep      2
Konya   1    
Kostantiniyye  11 5  9 1
Kretova  2 8    
Kuçayna   4    
Mudava   2    
Novar/Novaberde 2 7 25 1 3  
Ohri      1
Serez/Siroz   6    
Sidrekapsi   3  1 1
Sreberniçe   2   1
Tokat      1
Üsküp  3 2   1
Belirsiz 1 10 17  24 114



II. Numizmatik374

Topala
Boldureanu – Niculiţă – Nicolae 2003.
463 akçe
III. Murad

 II. Mehmed II. Bayezid I. Selim I. Süleyman II. Selim III. Murad
Amasya  2     
Belgrad    4 2  
Bursa   4    
Canca    2 7 4
Cezayir      1
Edirne  1 2 9 8 11
Halep    1  1
İnegöl      1
Kostantiniyye  1 16 3  1
Kretova  1 2 16 4  
Kuçayna    3  2
Mudava    4   
Novar/Novaberde 1 2 20 35 14 26
Ohri     1  
Sakız      1
Serez/Siroz   2 5 1  
Sidrekapsi    24 10 19
Sreberniçe    16 4  
Üsküp   2 17 10 31
Belirsiz   12 54 14 29

Belirsiz
Boldureanu – Tabuică – Nicolae 2001.
409 akçe
III. Mehmed

II. Bayezid II. Selim I. Süleyman II. Selim III. Murad III. Mehmed
Amid 3
Canca 20 93
Dımaşk 2
Edirne 1 2 4 1 1
Erzurum (?) 11
Halep 2
Konya 1
Kostantiniyye 11 5 9 1
Kretova 2 8
Koçayna 4
Mudava 2
Novar/Novaberde 2 7 25 1 3 1
Ohri 1
Serez 6
Sidrekapsi 3 1 1
Srebreniçe 2 1
Tokat (?) 1
Üsküp 3 2 1
Belirsiz 1 10 16 24 114
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4. Romanya

Bercioiu
Nicolae – Custurea 1983–1985.
83 şahî; Avrupa gümüşü
III. Murad; Sigismund Bathory, Taler, 1593

 I. Süleyman II. Selim III. Murad
Amid  2 7
Bagdad 1 12  
Canca   14
Dımaşk   10
Erzurum   11
Halep   23
Musul   2
Trablusgarb   1

Nalbant
Maxim 1996.
345 sultanî
İbrahim

 III. Mehmed II.Osman IV. Murad I. İbrahim
Amid    1
Belgrad  1 6  
Bursa   1  
Canca  1   
Kıbrıs   1  
Kostantiniyye 1  18 273
Mısır  3 7 6
Saray   8  
Sidrekapsi   1  
Sofya   2  
Yenişehir  1   
Belirsiz   6 8

Oradea
Stancu – Maxim 2002.
27 sultanî, Avrupa altını
III. Murad

 I. Süleyman II. Selim III. Murad
Amasya 1   
Bagdad 1   
Canca  1 1
Cezayr 1   
Dımaşk   1
Kostantiniyye   1
Kuçayna 1   
Mısır 9 1 6
Serez/Siroz 1   
Sidrekapsi 1   
Belirsiz   1
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Radu Voda
Nicolae – Păunescu 1993.
369 akçe
III. Murad

 II. 
Mehmed II. Bayezid I. Selim I. Süleyman II. Selim III. Murad Belirsiz

Amasya  2  1 1 1  
Ankara    1    
Ardanuç     2   
Belgrad    9 5  1
Bursa    1 1   
Canca    1 2 6 1
Edirne  1 3 10 5 13  
Halep    1    
Konya   3 2    
Kostantiniyye  1 16 3  5  
Kretova   1 13 5  1
Kuçayna    6  1  
Mudava    2    
Novar/Novaberde 1 1 15 30 12 11 1
Sakız      1  
Serez/Siroz  1 4 2    
Sidrekapsi    13 15 13 1
Sreberniçe    7 2   
Tire   2     
Üsküp   2 14 13 18 2
Belirsiz   4 28 5 15 9

Ramnicu Valcea
Isavescu 1976–1980.
8 şahî
III. Murad

II. Selim III. Murad
Amid 2
Bağdad 1
Canca 1
Halep 3
Belirsiz 1

Viişoara
Vîlcu – Păunescu 2001.
4 şahî; Avrupa gümüşü
III. Murad

III. Murad
Amid 1
Canca 1
Erzurum 2
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5. Belirsiz

„Edirne“
Schindel 2007.
158 akçe
II. Osman

 I. Selim III. Murad III. Mehmed I. Ahmed I. Mustafa II. Osman Belirsiz
Belgrad    6   3
Bursa  1 2     
Canca   1 7  1 2
Edirne   2 13 1 8 3
Erzurum   1     
Filibe   1     
Güzelhisar    1    
Halep    1    
İnegöl   1     
Konya    1    
Kostantiniyye  1 12 11 1 1 1
Kretova       1
Novar/Novaberde  2 2 4    
Sidrekapsi  1 3 9   2
Tire   1     
Tokat   1 4  2  
Üsküp   1     
Belirsiz 1 2 3 18 1 1 16

Belirsiz
Srećković 2007, s. 8.
518 akçe
III. Mehmed

III. Mehmed I. Ahmed
Belgrad 15 31
Bursa 20 25
Canca 16 30
Kostantiniyye 331
Belirsiz 17 33
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6. Suriye
„Şam“
Mikeska 1987.
67 akçe, 18 medinî, 72 beşlik
Mehmed IV.

I. Ahmed I. Mustafa II. Osman IV. Murad İbrahim IV. Mehmed Belirsiz

Dımaşk 6 akçe,
5 beşlik

36 akçe,
14 beşlik

14 akçe, 
53 beşlik

Mısır 2 medinî 1 medinî 2 medinî 2 akçe, 
5 medinî

1 akçe,
11 medinî

1 akçe, 
2 medinî

Belirsiz 7 akçe

7. İsrail 

„Gaza“
Lachman 1977.
375 medinî
IV. Murad

I. 
Süleyman II. Selim III. 

Murad
III. 

Mehmed I. Ahmed I. Mustafa II. 
Osman

IV. 
Murad Belirsiz

Amid 1 1
Halep 3 1
Mısır 2 1 3 5 75 14 39 216 13
Belirsiz 1

8. Bahreyn

Al-Dirza 
Toll 1988.
77 şahî
IV. Murad

III. Murad III. Mehmed I. Ahmed II. Osman IV. Murad
Basra 6 3 47 16 1



II.3 KIRIM TATARLARI ve SAFAVİLER 

A y d o ğ A n  d e m i r

G ü l t e k i n  t e o m A n

II.3.1. Kırım Tatarları

Definede Kırım Hanı II. Gazi Giray adına üç ayrı darphanede basılmış 92 akçe (Kat. No. 43957–44048) 
bulunmakta olup, 58 akçenin tipolojisi çıkarılmıştır. (krş. Bölüm V.2.3)

Kırım Hanları, Altınordu Hanlığı’ndan esinlenerek paralarında “Essultanü’l-azam”, “Essultanü’l adil” gibi 
unvanlar kullanmışlardır. Osmanlı yönetimi altına giren (1475-1478) Kırım Hanları, bu unvanları terk ettiler. 
1478’de Fatih Sultan Mehmet tarafından hanlığa tayin edilen Mengli Giray (1466-1474; 1475-1476;1478-
1514), paralarında “Mengli Giray bin Hacı Giray” ibaresiyle yetinmiştir.506 II. Gazi Giray’ın üç tip parası bu 
kalıpla, yani “Gazi Giray bin Devlet Giray” şeklinde, bir tip parasında da “Gazi Giray bin Devlet Giray Han” 
olarak yazılmıştır.

Kırım akçeleri, Osmanlı akçelerinden farklı olarak birlik, ikilik, üçlük, beşlik, altılık şeklinde düzenlenmiş 
en küçüğü 0.30 gram ve 90 ayar gümüşle basılmasına özen gösterilmiştir. Definedeki Kırım akçelerinin yarıya 
yakını 0.25 g. üzerindedir. 0.30 - 0.35 g. arasındaki akçe sayısı 27’dir. 88 akçenin arasında az da olsa ayarı 
düşük, kalp olanlar vardır.

Kırım paralarında bazen yukarı bazen aşağı bakan hanlık damgası bulunmaktadır.507 Kırım paralarında 1466 
yılından itibaren görülen bu damganın508 kaynağı, Ağat’a göre Hindu dininde tanrıça Şiva’nın sembollerinden 
biri olan üç dişli yabadır.509 Gazi Giray’ın yayınladığımız 4 tip parasında da hanlık damgası görülmektedir.

II. Gazi Giray’ın akçelerinin arka yüzünde görülen ve darp yerine vurgu yapan“hanlık” kelimesi, Ağat’a 
göre siyasi bir iddiadır. II. Gazi Giray özellikle Osmanlı askeri birliklerinin ve yöneticilerinin konuşlandığı 
Gözleve ve Kefe kentlerinin kendisine ait olduğunu bu “hanlık” kelimesiyle belirtmek istemiştir.510

II. Gazi Giray’a gelinceye kadar Kırım akçeleri Kefe, Kırım, Kırkyer, Ordupazar ve Gözleve darphanelerinde 
basılmıştır. Kırkyer darphanesinde en son para bastıran II. Gazi Giray’ın babası Devlet Giray’dır (1551-1577).511  
Kırım’ın Cenevizliler ve Altınordu Hanlığı tarafından kullanılan en eski darphanesi Kefe şehrindeydi. Ağat, 
I. Mehmet Giray’dan (1514-1523) sonra, Şahin Giray’a (1777-1783) kadar burada para kesilmediğini ileri 
sürmüştür.512 Definede bulunan akçeler bu görüşü geçersiz kılmıştır. Sorunlu darphanelerden biri de Kırım’dır. 
Ağat’ın saptamalarına göre, Hacı Giray (1426-1466) merkezini Kırkyer’e taşıyınca Kırım (Solhat)513 şehri 
canlılığını yitirmiş ve 1578 yılında harabe haline gelmiştir.514 Ona göre, darphane Kırım şehrinden taşınmış, 
büyük bir ihtimalle Kırkyer’de 1623 yılına kadar Kırım adına para basılmaya devam etmiştir.515

II.3.2 Safaviler

Ön yüzünde “Sultan” okunabilen, arka yüzünde dört dilimli bordür içinde “duribe Nahçıvan” yazılı sikke 
(Kat. No. 44049–44050) özellikle darp yeri yazılımı ve yazı karakteri nedeniyle Safevilere ait olduğu 
düşünülmektedir (krş. Bölüm V.3).

506   Ağat 1964/2, s. 10.
507   Örnekler için bkz. Ağat 1965/2, s. 10 vd.
508   Akçokraklı 1926, s. 15 vd. 
509   Ağat 1964/2, s. 11.
510   Ağat 1961/1, s. 138; 1964/2, s.12.
511   Ağat 1960, s. 34.
512   Ağat 1961/1, 135 vd.
513   Solhat şehri’nin “Sokgat” biçiminde yazılışı hakkında bkz. Pamuk 1999, s. 116.
514   Ağat 1960, s. 34.
515   Ağat 1960, s. 34.



II.4 BEÇİN DEFİNESİNDEKİ AVRUPA DARPLI PARALAR

B e r n h A r d  P r o k i s c h

II.4.1 Genel Bilgi

Beçin buluntusu, esas bölümü oluşturan Osmanlı sikkelerinin yanı sıra, toplam ağırlıkları 11.353,05 gramı 
bulan 837 adet Avrupa darplı sikkeye de sahiptir. 5 sikke (Kat. No. A375N, A403N, A774N, A774NN, 
A784N) ancak bu metnin sonlandırılmasından sonra katologa alınabilmiş ve o nedenle, buluntu malzemesinin 
değerlendirilmesi sırasında dikkate alınamamıştır. Burada analiz edilen 837 sikkenin çoğunluğu, gerçekten 
Avrupa kaynaklıdır; Toplam ağırlıkları, 862,64 gram olan 48 parça, çağdaş kalp parayı temsil etmektedir. 
Sonuncuların üretim yerleri bilinmemektedir. Ancak, üzerlerinde yazılı darphanelerin bölgelerinde yer aldıkları 
şüphelidir. “Gerçek” Avrupa sikkeleri böylece, toplam 10.490,41 gram ağırlıktadır. Ağırlıkları 15.237,29 gram 
olan, takr. 48.849516 adet İslami darp ile karşılaştırıldıklarında, Avrupa’nın payı, - adet sayısına göre – toplam 
buluntu kitlesinin sadece %1,7’sini oluşturmakta, ama kaba ağırlığa göre hesaplandığında, yine de buluntu 
içeriğinin %42,7’sini kapsamaktadır. Her iki değer arasındaki büyük ıraksama, Avrupa sikkelerinin büyük bir 
bölümünün büyük gümüş parçalardan, daha küçük bölümünün ise orta büyüklükteki cinslerden oluşması ve 
ancak gözden kaçacak kadar küçük bir oranın, İslami bölümün tamamını oluşturan küçük gümüş sikkelerden 
meydana gelmiş olması gerçeğine dayanmaktadır. 
Aralarındaki Alman, İtalyan, İspanyol ve Hollanda darplarının en geniş kapsamlı grubu oluşturdukları 
Avrupa’nın çok sayıdaki bölgesine ait sikkeler Beçin’e akmışlardır. Buluntudaki Avrupa darpları –yerleri 
saptanamayan çağdaş kalp sikkeler dikkate alınmazsa– en az 122 darphaneden gelmişlerdir. 
Avrupa’nın buluntudaki toplam zaman süresi takriben 350 yıldır. Bu, en eski parça olan, Üstad–ı Âzam Roger 
de Pins’in, 1355 tarihli bir Rodos Gigliato’su (Kat. No. A786) ile başlayan ve 1608 olan bir İspanyol real 
de a dos’u (Kat. No. A605) ile sona eren bir zaman dilimidir. Buluntunun esas kitlesinin oluştuğu zaman 
süresi çok daha kısadır, ve koruma amaçlı tahmini saklama tarihinden en az yarım yüzyıl daha öncesi ile 
kısıtlanmaktadır.517

Tab. II.262: Kaynak Bölgelerine Göre Buluntu Payları

Kat. No. Bölge Sayı Kaba Ağırlık 
(g. Olarak) Tarih 

A1–A155 Mukaddes Roma Cermen İmp. 155 3207,23 1530–1602
A156–A157 İsviçre Konfederasyonu. 2 52,04 1559–1577
A158–A198 Fransa 41 328,83 1564–1605 
A199–A432 İtalya ve Malta 233 1494,00 1532/33–1605
A433–A609 İspanya (Anayurt ve Koloniler) 177 2037,27 ab 1497–1608
A610–A734 Hollanda 125 3006,42 ca. 1553–1606 
A735 İngiltere 1 2,96 1571
A736–A773 Polonya -Baltık Bölgesi 38 177,91 1529, 1566–1596
A774 Rusya 1 0,30 ab 1547
A775–A780 Transilvanya 6 172,54 1590–1605
A781–A785 Ragusa 5 3,59 1581–nach 1594
A786–A788 Levante (Rodos, Sakız) 3 7,02 1355/65, 1520
A789 Belirsiz (Fragman) 1 0,30 ?
A790–A837 (Çağdaş Kalplar) 48 862,64 ?

516 Avrupa ve Osmanlı sikkeleri içeren 2.690,41 gramlık 391 sikke külçesi burada dikkate alınmamıştır; külçeler için, Böl. II.5’e bkz.
517  Ayrıntılı olarak aşağıda, Böl. II.4.3 ile krş.
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II.4.2 Münferid Buluntu Payları

II.4.2.1 Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu
 
Genel Bilgi 

İmparatorluk bölgesinden, toplam ağırlıkları 3,2 kg.’dan biraz fazla olan 155 sikke, Beçin definesinde yer 
almaktadır. Bu sayılarla, Avrupa’nın buluntu payının %18,5’ini (adet olarak), ve %28,2’sini (kaba ağırlık) 
oluşturmaktadırlar. Yani adet olarak, İspanya ve İtalya’dan sonra 3. sırada yer almakta, ama ağırlık bakımından 
1. konumda bulunmaktadırlar. 
Parçalar, 36 darp merkezi tarafından tedavüle sunulmuş, 47 değişik darphanede üretilmiştir. Bu sayılar bile, 
darpların İmparatorluk toprakları içindeki güçlü dağılımını göstermektedir. Bir coğrafik ağırlık noktası yoktur.  
- Aslında çok zengin darplara sahip olan - Welf Dükalıklarının 7 parçayı bulan payından (Kat. No. A101–
A107) söz edilmezse, her darp yeri 1 veya en fazla 4 sikke vermektedir. Sadece Avusturya’nın vâris eyaletleri 
72 parça ve iki Wettin kolunun mülkleri 35 örnekle istisna durumundadırlar. Yalnız Habsburg parçaları bile, 
bu şekilde İmparatorluk hissesinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadırlar. Her iki bölgenin büyük gümüş darbı 
konusundaki çok büyük önemi ve örneğin çeşitli vâris eyalet topraklarının yüzölçümü hesaba katılırsa, bu, 
daha geniş kapsamlı partiler, çok aşırı bir temsile sahip değillerdir.

Tab. II.263: Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğundan Gelen Sikkeler 

Sikke Merkezi Darphane(ler) Sayı 
Kaba 

Ağırlık
(g. olarak) 

Kronoloji

Avusturya Hanedanı

Ensisheim, Graz, Hall, 
Joachimstal, Klagenfurt, 
Kremnitz, Kuttenberg, 
Nagybánya, Thann, Viyana

72 1679,62 Ca. 1544/46–1602

Bavyera Dükalığı Münih 1 24,16 1570
Serbest İmp. Kenti Regensburg Regensburg 1 27,89 1538
Baş Piskoposluk Salzburg Salzburg 3 58,69 1530–1563
Eyalet Kontluğu Brandenburg-Ansbach 
ve-Bayreuth Schwabach 2 40,74 1542–1570

Serbest İmp. Kenti Kaufbeuern Kaufbeuern 1 28,68 1545
Serbest İmp. Kenti Kempten Kempten 2 57,54 1540–1541 
İmp. Darp Yeri Nördlingen Nördlingen 1 28,45 1546
Eyalet Kontluğu Hessen Kassel 1 26,90 1564
Metz Kenti Metz 1 28,44 1571
Murbach ve Lüders Manastırları St. Amarin 1 23,93 1564
Palatinat-Zweibrücken Prensliği Meisenheim 1 28,95 1539
Köln Baş Piskoposluğu Deutz 1 14,18 1566
Jever Hükümdarlığı Jever 1 26,58 1559/61
Jülich-Berg Dükalığı Mülheim 1 14,30 1567
Lüttich Baş Piskoposluğu Hasselt, Lüttich 4 113,99 1550–1584 
Doğu Frezya Kontluğu Emden 2 21,27 Ca. 1532–1568 
Stavelot ve Malmédy Manastırları Horion 3 71,99 1567–1571
Braunschweig-Grubenhagen Dükalığı Osterode 1 7,22 1579
Braunschweig-Wolffenbüttel Dükalığı Goslar 5 93,50 1578–1600 
Braunschweig-Calenberg Dükalığı Münden 1 28,74 1575
Halberstadt Piskoposluğu veya Ruhani 
Meclisi Halberstadt 1 28,54 1538

Lüneburg Şehri Lüneburg 1 6,89 1547
Magdeburg Baş Piskoposluğu Halle 1 28,96 1589
Mecklenburg Dükalığı Gadebusch 1 28,82 1568
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Sikke Merkezi Darphane(ler) Sayı 
Kaba 

Ağırlık
(g. olarak) 

Kronoloji

Brandenburg Prensiliği Berlin (?) 1 6,93 1553
Brandenburg-Küstrin Eyalet Kontluğu Krossen 1 2,63 1544
Mansfeld-Ön Eyalet Kolu Eisleben 
Kontluğu Eisleben 2 57,43 1572–1577

Mansfeld-Ön Eyalet Kolu Friedeburg 
Kontluğu Eisleben 1 28,83 1580

Mansfeld- Arka Eyalet Kolu Schraplau 
Kontluğu Eisleben 1 28,83 1598

Pomeranya-Wolgast Dükalığı Stettin 1 7,07 1581
Saksonya – Ernestin Kolu  Prensliği 
-  Dükalığı  ve her iki soyun ortak 
darpları 

Annaberg, Buchholz, 
Freiberg, Schneeberg 9 62,60 1538–1546

Saksonya Prensliği (Albertin Kolu) Annaberg, Freiberg, Dresden, 
Schneeberg 25 436,28 1548–1589

Saksonya -Weimar- Dükalığı eski kolu Saalfeld 1 28,95 1596
Stolberg Kontluğu Stolberg 1 6,89 1573
Teschen Dükalığı Teschen 1 1,82 1597

Darpların büyük bir bölümü, büyük gümüş sikkelerden, birbirlerini izleyen çeşitli gelişme düzeyindeki Guldiner 
ve Taler’lerden oluşmaktadır. Bunlar, bütün parça ve onun bölüntüleridir. Münferid değer basamaklarını 
birbirlerine değer oranları şöyledir:
Bütün (Tam) Parçalar   96
Yarım Parçalar   20
Dörte bir parçalar   34
Sekizde bir parçalar   1
 
Taler parçaları, sürekli olarak baskındır. Kısmi değerler güçlendirilerek, Habsburg ve özellikle Saksonya 
darphanelerinden ilave edilmektedir. Son anılanlar, Dresden’deki Sakyonya Prensiliği para üretiminin 
konsentransyonundan önceki zaman diliminde (1556) buluntuda hemen tamamen yarım ve çeyrek Taler’lerle 
temsil edilmekte, ancak ondan sonra Taler payı, parçalı paraları aşmaktadır. 
Bunların yanında, Taler sisteminin dışında yer alan 4 münferid parça bulunmaktadır. Bu parçalar – rastlantısal 
olmaksızın – Almanya buluntu payının en eski darplarıdır. Sözü edilen Matthaeus Lang von Wellenburg’un 
1530 tarihli Zehner’i / Onluk (Kat. No. A75) ve ondan çok daha az yeni olan, Doğu Frezya’nın Dicke Pennigi 
/ Şişman Metelik (Kat. No. A96), dır. İlki Rollbatzen döneminin bağlantıları içindeydi. İkincisi ise, Teston 
veya Dicken darbının bir türevi ve bu nedenle de, gelişim tarihi bakımından daha eski, büyük gümüş darplar 
öncesindeki bir döneme aittir. Sınır eyaleti Kontu Jonhann von Küstrin’nin, İmparatorluğun Polonya sınırı 
yakınlarında üretilen Krossener Dreigröscher’i (Kat. No. A113) tam olarak Prusya – Polonya sikke varlığı 
bağlantıları içinde yer almaktadır. Keza, Teschen Groşen’i (Kat. No. A155) de sınır bölgesinden gelmekte 
ve tahminen İmparatorluk parasının tedavüldeki bir nakdi olmaktan çok, İmparatorluk Polonya para bölgesi 
üzerinden Levante’ye ulaşmış olmalıdır. Almanya’nın “küçük sikke” payının tamamının içinde tek “gerçek” 
sikkeyi oluşturmakta ve bu şekilde özel bir yere sahip bulunmaktadır.
Zaman katmanları 1530’dan 1602’ye uzanmakta ve Alman Taler’inin gelişimiyle sıkı bir bağlılık içinde 
bulunmaktadır. Başlangıçta –daha önce değinildiği gibi– Salzburg Zehner’inin (Kat. No. A75) tek tük görülen 
“öncüsü” ve Doğu Frezya’nın üzerinde darp yılı olmayan, ama 1532 veya hemen sonrasında hayata geçtiği 
düşünülen Dicke Penning’i / Şişman Fenik (Kat. No. A96) yer almaktadır. 1530’ların sonlarına doğru, 
buluntudaki Alman parçalarının esas bölümü, Güney Alman Sikke Anlaşması’nın 1535’te imzalanmasından 
ve Rollbatzen / Yuvarlanan Para Kitlesi selinin sona ermesinden sonra darp edilen büyük gümüş sikkelerle 
başlamaktadır. Burada söz konusu olanlar, üretimleri 1540’tan sonra artmaya devam eden 60 Kreuzer 
değerindeki Guldiner’lerdir. Guldiner kurunun 68 Kreuzer’e yükseltilmesi ve Schmalkaldik savaşıyla artan 
para gereksinimi, özellikle 1546’dan itibaren, buluntu malzemesinden de anlaşılacağı gibi, büyük gümüşlerde 
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üretim artışına yol açmıştır. Hemen ele alacağımız, İmparatorluk Sikke Nizamnamesini ve onunla gelen, 
Taler’in alışılagelmiş darbının yasaklanmasını dikkate almaksızın, bu artış, yeni emredilen türlerin (ağır Rich 
Guldiner’i, Guldentaler) yanı sıra 1560’lı yıllara kadar varlığını sürdürmüştür. 20 adet, yani İmparatorluktan 
gelen darpların 8:1’den biraz azı, bu Güney Almanya grubuna dahilken “Taler Eyaletleri” buluntuda 31 
parçayla temsil edilmektedirler. Bunların 25’i Saksonya’dan gelmekte, böylece Wettin Eyaletlerinin liderlik 
konumu, kendisini Beçin buluntusunda da belli etmektedir. 
1551 yılında, Augsburg İmparatorluk Sikke Nizamnamesi ile, Taler sikkesinin bütün İmparatorlukta geçerli 
olan temellerini atmak mümkün olmuştur. İmparatorluk Guldiner’inin yeni sikke türü, 1524 tarihli Essling 
Nizamnamesinin Guldiner’ini hemen hemen aynen izlemekteydi. Altın Gulden’in değeri dikkate alınarak 72 
Kreuzer ile tarifelendirilmişti. Onun yanında, eski Taler’in 68 Kreuzer kuru ile tedavülde kalmayı sürdürmeleri 
amaçlanmıştı. Güney Almanya Kreuzer kuruna bağlılık yeniden oluşmuştu. Bu, İmparatorluk Guldiner’ine 
Kuzeyli sikke merkezlerinin, özellikle de Saksonya’nın karşı çıkmaları sonucunu getirmiştir. Üstelik, çok fazla 
gümüş içeren, yeni İmparatorluk Guldiner’leri hemen satın alınmış ve para piyasasından çekilmişlerdi. Aynı 
dönemde üretilen, daha eski (1551’den önce darp edilen) ve daha yeni (1566’dan sonra basılan) kardeşleriyle 
birlikte takriben aynı sayıda buluntuda yer alan Taler darplarının tam tersine, bu parçalardan tek bir tanesine bile 
buluntuda rastlanmaması şaşırtıcı değildir. 1559’da III. İmparatorluk Sikke Nizamnamesinin saptanmasından 
sonra darp edilen İmparatorluk Guldiner’leri ve Guldentaler’lerinde durum biraz farklıdır. Altın Gulden 
paritesinden artık kesin olarak vazgeçilmiş ve 60 Kreuzer değerinde hafif bir Taler sikkesi yaratılmıştır. Bu 
para, Avusturya – Güney Almanya bölgesinde kabul görmüş, ancak Kuzey Alman Taler eyaletleri tarafından 
yine reddedilmiştir. Yeni paranın tedavüle sürülmesiyle birlikte, “eski” Taler’lerin tekrar 68 Kruezer ile işlem 
görmeleri emredilmiştir. 1559’dan itibaren üretilen İmparatorluk Gulden’leri yani Guldentaler’leri 11 parçayla 
– bunlara Basel’den gelen bir parça (Kat. No. A157) katılmaktadır – hiç de önemsiz sayılamıyacak bir sayıyla 
Beçin’de bulunmaktadırlar. Bu duruma, daha hafif olan bu parçaların, kendilerini “eski” Taler olarak ve kâr 
edilerek tedavüle dahil ettirmeleri sebep gösterilebilir. Buluntudaki bir örneğin (Kat. No. A86) üzerinde 
bulunan “Muhbir” değer sayı 60’ın, sık sık rastlanan silinmesi gerçeği de buna tanıklık etmektedir. 
Ancak, 1566’da, bilindiği gibi, İmparatorluk Nihaii Protokolüyle Güney ve Taler bölgeleri arasında bir 
anlaşmaya ulaşılmış, Taler yasağı artık kaldırılmış ve Taler’ler bir kere daha 68 Kreuzer ile tarifelendirilmişlerdir. 
Bunun sonucunda başlayan “üretim dalgası”, elimizdeki malzemede de belli olmaktadır: Beçin buluntusunda 
en yeni katman, toplam 88 parçayla Alman buluntu payının tamamının 3:2’sini oluşturmaktadır. Fakat bu 
parçaların Avusturya’ya ait olan 54’ü, İmparatorluk Sikke Nizamnamesinden vâris eyalet sikkelerini çıkaran, 
II. Maximilian’a ait ihtira beratına (Patent) göre darp edilmişlerdir.518 Buna karşılık birbirinden farklı 
darp merkezleri tarafından basılmış olan geriye kalan 34 parça, gerçek İmparatorluk Taler’leri ve onların 
bölüntüleridir.
Rayh’dan gelen Taler sikkeleri arasında Hollanda sikke tarihi ile ilgili konular içinde yer alan Jever’in 
“Jodokustaler”i (Kat. No. A89) özel bir konuma sahiptir.519

Tab. II.264: Buluntudaki, birbirinden farklı Taler türlerinin adet sayıları (parçalarla birlikte) 520

Guldiner (Taler) (Güney Alman) 1535 tarihli Güney Alman Sikke Anlaşmasına göre 20520

Taler (Kuzey Alman) 31
(1551 tarihli Rayh Sikke Nizamnamesine göre ağır Rayh Guldiner’leri) –
Rayhgulden’i – Guldentaler’i.1559 tarihli Rayh Sikke Nizamnamesine göre 11
Rayhtaler‘i 1566 (1571’den itibaren Rayh sikke anlaşmasına göre 1571) 34
Avusturya Taler‘i 1573’ten itibaren 54
Taler (Düşük değerli) Hollanda ayağına göre 1
Toplam: 151

518 Aşağıdaki sayfa 385 ile kıyasla. 
519 Aşağıdaki sayfa 389 vd. ile kıyasla 
520  Bunların 10 adedi vâris eyalet darphanelerinden gelmektedir. 
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Avusturya Hanedanı 

Çeşitli Avusturya vâris eyaletlerinden gelen – belirtildiği üzere – 6 veya 7 on yıla yayılan toplam 1,7 kg. 
ağırlıkta 72 parça buluntuya girmiştir. Sikke sahibi olarak, I. Ferdinand ile oğulları II. Maximilian, Karl ve 
Ferdinand ile torunu II. Rudolf temsil edilmektedir. Sondaki iki oğul, iç ve ön Avusturya’nın yöneticileriyidiler. 
Bütün sikkelerin önyüzünde hükümdarın genellikle yarı üst gövdesi şeklinde tasarlanmış resmi, arkayüzde 
de, iki yüz üzerinde yürüyen ve sikkenin geldiği vâris eyaleti konu alan lejandın formunu taşıyan değişik 
heraldik bir  kompozisyon vardır. Klagenfurt (Kat. No. A1) ve Hall’den (Kat. No. A2–A4) gelen en erken 
tarihsiz parçalar, zaman yönünden Ferdinand’ın ünvanın izin verdiğinden fazla sınırlandırılamamaktadırlar:   
En erken, tarih Roma Kralı ünvanın alınış tarihi olan 1531 ve en geç, İmparatorluk ünvanının kabul tarihi olan 
1558’dir. II. Rudolf’un Nagybanya’dan gelen bir Taler’i olan en yeni parça (Kat. No. A42) 1602 yılı sayısını 
taşımakta ve bu şekilde definenin muhtemel saklanma tarihine yaklaşmaktadır. Parçalar, Habsburg’un farklı 
yöneticilerine aşağıda görüleceği gibi  dağılmaktadır: 13 parça I. Ferdinand döneminde basılmıştır. Buna karşı 
oğulları, 10 (II. Maximilian), 27 (Arşidük Ferdinand) ve 3 (Arşidük Karl) parça ile temsil edilmektedirler. 
Ancak Ferdinand’ın bazı Taler’leri onun, 1595’teki ölümünden sonra darp edilmiştir. II. Rudolf’un 19 darbı 
daha vardır. 

Tab. II.265: Habsburg darplarına, çeşitleri, darphaneleri ve zamanlarıyla ilgili genel bakış 

GR = Graz, HA = Hall, JO = Joachimstal, KL = Klagenfurt, KB = Kremnitz, KU = Kuttenberg, NB = Nagybánya, 
TH = Thann, WI = Viyana; [ ] = Adet, ( ) = Katalog numarası ) 

Guldiner / Taler Guldentaler ½ Guldiner / Taler ½ Guldentaler ¼ Guldiner / Taler
o. J. (1531/58) HA [3] 
(2–4)

o. J. (1546/58) KL, HA 
[je 1] (1, 6)

o. J. (1544/63) JO [1] 
(12)
1546 KU [1] (9)
1556 KB [1] (13)

1559 JO [1] (11)
1561 KU [1] (8)

1562 HA [1] (5)
1563 JO [1] (10) o. J. (1563/64) TH [1] 

(7) 
1567 KU [1] (14)
1568 HA [1] (43)
1569 KU [1] (15)
1571 KU [2] (16, 17)

1573 KB [1] (22) 1573 JO [1] (21)
1574 GR, KU [je 1] 
(18, 70)

1574 KU, KB [je 1] 
(20, 23)

1576 KU [1] (19)
1577 GR [1] (71)
o. J. (ab 1577) HA [19] 
(44–66)

o. J. (ab 1577) HA [1] 
(68)
1579 KL [1] (72)

1580 KU [1] (28)
1581 KB [1] (41)

1584 KU [1] (25)
o. J. (1584/1602) EN 
[1] (69)
1585 KB [2] (31, 32)
1586 KB [1] (33) 1586 KU [1] (29)
1588 WI [1] (24)



II.4 Beçin Definesindeki Avrupa Darplı Paralar 385

Guldiner / Taler Guldentaler ½ Guldiner / Taler ½ Guldentaler ¼ Guldiner / Taler
1589 KB [2] (34, 35)
1591 KU, KB [je 1] 
(26, 35)

1591 KB [1] (40)

1592 KB [1] (36)
1593 KB [1] (37)
1596 KB [1] (38)
o. J. (1597/1603) HA 
[5] (63–67)
1598 KU, KB [je 1] 
(27, 39)

1601 KU [1] (30)
1602 NB [1] (42)

Buluntudaki Avusturya darpları, farklı Taler türlerini içeren 54 tam, 8 yarım ve 10 çeyrek parçadan oluşmakta 
ve vâris eyaletlerin büyük gümüş darplarının gelişme sürecini oldukça iyi örneklemektedir.521 1540’ların 
ortalarından 1561’e kadar uzanan erken bir kademeye, toplam 6 ¼ Guldiner değerinde yarım ve çeyrek 
parçalarla birlikte Guldiner’ler ait bulunmaktadır. Bu parçalar, I. Ferdinand 15 Şubat 1524 tarihli, 28,786 
gramlık522 zorunlu kaba ağırlığa sahip bir Sikke Nizamnamesine dayanmaktadır. Onu, 1562’den 1571’e kadara 
süren bir hafif GuldenTaler serisi (7 tam ile 1 yarım) izlemektedir. Bunlar, Ferdinand’ın 19 Ağustos 1559 tarihli 
III. İmparatorluk Sikke Nizamnamesine uyan kararlarına dayanarak, 60 Kreuzer değerinde (yani yarım parçası 
30 Kreuzer) darp edilmişlerdir. 24,62 gram523 zorunlu ağırlığa sahip bulunmaktadırlar. Kronolojik olarak 
arada kalan, 1556’dan başlayarak, 28 Temmuz 1551 tarihli II. İmparatorluk Sikke Nizamnamesine göre darp 
edilen, kendi eyaletlerindeki dolaşım için bile fazla değerli olan ve herhalde yolları hiçbir zaman Levante’ye 
düşmeyen 72 Kreuzer’lik ağır Rayh Guldiner’lerinin noksanlığı –başta belirtildiği gibi– hiç de rastlantısal 
değildir. Üçüncü darp kademesi –tesadüf değil– 1573’te başlamakta ve Avusturya’nın buluntudaki payının 
“son sikkesi” ile son bulmaktadır. Bu pay 1566 tarihli nihai protokolden sonra değil, fakat II. Maximilian’ın 
17 Mart 1573 tarihli kararından sonra darp edilmiş olan Taler’ler ile bölüntülerinden oluşmaktadır. Bu karar 
sadece basit Gulden Taler’inden uzaklaşmayı değil, ayrıca 1524’te saptanan eski Taler’a geri dönüşü de 
kesinleştirmektedir.524 Yeni Taler’lerin 70 Kreuzer etmesi istenmekteydi. 1577’de Arşidük Ferdinand Taler’ı 
68 Kreuzer’e geri çekmişti ama, aynı zamanda ayarını da düşürmüştü. 
Rayh sanki “arkadan vuran” bu bir grup Avusturya sikkesi 54 Taler’den ve onların bölüntülerinden oluşmakta 
ve bu şekilde, daha eski tranşlardan çok daha geniş bir alanı kapsamaktadırlar. Birincil olarak esas darp miktarı 
burada yansımaktadır; Özellikle Arşidük Ferdinand’ın kendilerine daha sonra, aynı darphaneden gelen 5 ardıl 
darbın da (Kat. No. A63–A67) eklendiği 20 Hall Taler’i (Kat. No. A44–A62), Tirol gümüş sikke üretiminin 
bu tarihte taşıdığı olağan üstü önemi etkili biçimde belgelemektedir. İkincil olarak, buluntu, bu parçaların 
tercihen Levante’deki para dolaşımına gönderildiklerini göstermektedir. Çok sayıdaki çağdaş imitasyon (Kat. 
No. A794–A797 kıyasla) da bu duruma tanıklık etmektedir. 

Tab. II.266: Münferid vâris eyaletlerin payları ile ilgili genel görünüm

Darphaneler Parçalara göre sayı ve % payı
(Onda bir orana yuvarlatılarak) 

Kaba ağırlık ve Kaba ağırlığa göre % payı
(Onda bir orana göre yuvarlatılarak) 

Ensisheim 1 Ex. / % 1,4 27,71 g / % 1,6 
Graz 2 Ex. / % 2,8 56,61 g / % 3,4 
Hall 31 Ex. / % 43,1 838,54 g / % 49,9 
Joachimsthal 4 Ex. / % 5,6 52,37 g / % 3,1 

521  Newald 1883 ile kıyasla; Newald 1885; Probszt 1983, s. 393-425. 
522  Newald 1883, s. 100.
523  Newald 1883, s. 60. buluntuda temsil edilen parçaların ağırlıkları 24,51 ve 24,05 gram arasındadır. Tek yarım parçanınki –buna 

uygun şekilde– 12,04 gramdır. 
524  Newald 1885, s. 25-28; Probszt 1983, s. 414-415. 
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Darphaneler Parçalara göre sayı ve % payı
(Onda bir orana yuvarlatılarak) 

Kaba ağırlık ve Kaba ağırlığa göre % payı
(Onda bir orana göre yuvarlatılarak) 

Klagenfurt 2 Ex. / % 2,8 28,22 g / % 1,7 
Kremnitz 14 Ex. / % 19,4 317,84 g / % 18,9 
Kuttenberg 15 Ex. / % 20,8 289,27 g / % 17,2 
Nagybánya 1 Ex. / % 1,4 28,54 g / % 1,7 
Thann 1 Ex. / % 1,4 12,04 g / % 0,7 
Viyana 1 Ex. / % 1,4 28,48 g / % 1,7 
Toplam: 72 Ex. 1679,62 g

Buluntudaki çeşitli Habsburg darphanelerinin belge sayılarını karşılaştırırsak525 sikke işletmelerinin oldukça 
farklı olan önemleri doğrulanır: Hall, 31 parçayla, yani, vâris eyaletlerin darplarının %43,1/49,9’uyla hiç 
tartışmasız en başta gelmektedir. Onu, Bohemya’daki Kuttenberg ve Macaristan’ın yine çok aktiv esas 
darphanesi Kremnitz, parça sayıları itibariyle %20’şer oranla izlemektedirler. Buna karşı, Kuttenberg yarım ve 
çeyrek Taler payının daha yüksek oluşu sebebiyle, ağırlık bakımından Kremnitz’den biraz geride kalmaktadır 
(Tab. II.266 ile krş.). Daha başka darphanelerden sadece 1–5 örnek bulunmaktadır. Bu durum örneğin, 
Joachimsthal gibi üretim gücü yüksek bir yerde şaşırtmaktadır. Aynı şekilde örneğin Prag Budweis veya Linz 
gibi mutlaka aktiv olan vâris eyalet darphaneleri, buluntuda hiç temsil edilmemektedirler. 

Bavyera Dükalığı 

Bavyera’nın darphane kenti Münih’den buluntuda sadece bir Gulden Taler (Kat. No. A73) bulunmaktadır. Söz 
konusu parçayı, Dük V. Albrecht, 1559 tarihli III. İmparatorluk/Rayh Sikke Nizamnamesi bazında 1560 ile 
1573 arasında, Hall’deki büyük gümüş sikkelerin kitle üretim baskısının, gümüş ihracatını engellemesinden ve 
bu şekilde Bavyera Taler üretiminin opsolet olmasına yol açmasından önce darp ettirmiştir.526 Gulden Taler’i 
Sikke Nizamnamesinin emrettiği gibi, önyüzde hanedan armasını ve arkayüzde göğsünde değer sayısı 60 ile 
Rayh Elma’sı bulunan, İmparatorluk Kartalını göstermektedir. 
 

Serbest Şehir Regensburg

Serbest Rayh kenti Regensburg’un geniş kapsamlı sikke darbı da, buluntuda yalnız tek bir parça ile, 1538 
tarihli bir Guldiner (Kat. No. A74) ile temsil edilmektedir. Kent, ilk defa, 1 Şubat 1535 tarihli Avusturya – 
Bavyera Sikke Nizamnamesine göre 1538’de büyük gümüş sikkeler darp ettirmiştir. Adı geçen Guldiner, bu 
Nizamnameyi baz almaktadır. 
Ancak bu darbı, izleyen yılda durdurmuş ve 1540’larda tekrar, kısa süreli olarak başlatmıştır.527 1572’den 
itibaren Guldentaler darbına başlanmıştır. Ancak, buluntuda hiç örneği olmaması ilginçtir. Guldiner, 
resimlerinde, yine bilinen kurallara uymakta, kent armasını önyüze, Avusturya – Burgonya Hanedan armasını 
göğsünde taşıyan Rayh Kartalını arkayüze yerleştirmektedir. 

Salzburg Başpiskoposluğu 

Salzburg’un aşırı zengin sikke dizisinden gelen 3 parça da, keza nokta katılımların temsilcisidir. En eski 
parça Matthaeus Lang von Wellenburg’un 1530 tarihli bir Zehner’i dir (Kat. No. A75). Önyüzünde merkez 
manastırının ve başpiskoposun ittifak armasını, arkayüzünde piskoposluğun hâmisinin önünde diz çöken sikke 
sahibinin görüntüsüyle, sikke Nizamname manastır resimlerinin geç orta çağ geleneğine güçlü biçimde uymakta 

525 Aşağıdaki sayılar, % oranını önce adet sonra ağırlıklara göre vermektedir. 
526 Chan 1968, s. 79-80; Hahn 2007, s. 29.
527 Beckenbauer 1978, s. 30-33.
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olan bir resim kompozisyonu sunmaktadır. Orta büyüklükteki, 5 grama yakın ağırlığı ile çeyrek Taler’in 
belirgin şekilde altında kalan gümüş sikke, buluntunun Alman darpları arasında tekil yere sahip bulunmakta ve 
bir sonraki paralellerini, örneğin Napoli Tari parçaları gibi, ortalarda yer alan İtalyan paralarında bulmaktadır 
(Kat. No. A415–A424). 
Diğer iki Salzburg darbı büyük gümüş parçalardır. Birisi, Başpiskopos Michael von Küenburg’un 1555 
tarihli bir Guldiner’idir (Kat. No. A76). Önyüzünde, daha evvel sözü edilen manastır yüksek makamı ve 
Başpiskoposun ittifak arması ve arkayüzünde tahtda oturan Aziz Rupert’i gösteren bir resim vardır. Bu örnekte 
dikkati çeken nokta, 25,48 gram ağırlığı ile – neticede 1524 tarihli Esslingen Sikke Nizamnamesine kadar geri 
giden – bir Guldiner için çok az olan ve kesinlikle aşınmayla açıklanamayacak kadar düşük bir kaba ağırlıktır. 
Fakat parçanın görünümü ve stili, sevilen Salzburg Taler’ini taklit ederek büyük miktarlarda üretildikleri 
bilinen muhtemel bir resmi işaret etmemektedir. 
Bir öncekiyle tip eşliği olan üçüncü parça (Kat. No. A77), tekrar sikkeyi Taler ağırlığı528 çerçevesi içindedir. 
Yıl sayısı 1563 yılında ait olduğuna göre, Başpiskopos Johann Jakob Khuen von Belasi’nin yönetimi sırasında 
darp edilmiştir. 

Brandenburg – Ansbach ve Bayreuth Sınır Eyalet Kontluğu 

Hohenzollern hanedanının, Frankonya kolu buluntuda iki darp ile temsil edilmektedir. Daha eski olan parça 
(Kat. No. A78) sınır eyalet kontu Georg’un Bayreuth’da hüküm süren yeğeni Albrecht Alcibiades ile birlikte, 
1537’den 1545 yılına kadar, Schwabach darphanesinde büyük miktarlarda bastırdığı bir Guldiner’dir. Bu ortak 
darp önyüzünde, her iki eyalet kontunu üst gövdeleriyle gösteren resimleri ve yıl olarak 1542’yi taşımaktadır. 
Arkayüzde, 5 münferid armaya “bölünmüş” bir çiçek haçını, hanedanla ilgili heraldik bir kompozisyonun 
parçası olarak göstermektedir. Aynı resim daha yeni olan parçanın (Kat. No. A79) önyüzünde geri gelmektedir. 
Bu para, 1559’da yapılan III. Rayh Sikke Nizamnamesine göre, yarım Rayh Gulden’i yani Guldentaler’idir. 
Bu defa, arkayüzünde üzerinde değer sayısıyla birlikte, Rayh Elma’sı bulunan, çift başlı kartala sahiptir. 
1565’ten 1581’e kadar, eyalet kontu Georg Friedrich, bu türü yine Schwabach’da yarım ve tam parçalar 
halinde darp ettirmiştir.

Serbest Rayh Kenti Kaufbeuren 

Buluntudaki, bu darphaneye ait tek parça (Kat. No. A80) bu kez 1545 yılında darp edilen bir Guldiner’dir. 
Bir yüzünde kent arması, öteki yüzünde V. Karl’nın yarı gövde bedeni bulunmaktadır. 1540 ile 1555 yılları 
arasında faaliyet göstermiş olan kent darphane başustası Hans Apfelfelder, önyüz lejandının başına kendisiyle 
ilgili söylem içeren bir işaret koymuştur. 

Serbest Rayh Kenti Kempten 

Suab eyaletindeki bu serbest İmparatorluk kentinin de, buluntuda iki Guldiner’i vardır. 1540 ve 1541 yıl 
sayılarını taşımaktadırlar. Tipolojik bakımdan Kaufbeuren’deki zamandaşları ile eştirler (Kat. No. A81, A82). 
Önyüzünde sâde yeni şehir arması yerine, 1488’de verilmiş olan şehir armasından alınan gösterişli bir Heraldik 
kompozisyon bulunmaktadır. Çift başlı Kartal betimlemesi, bir tintür kullanılmadan, Rayh armasından ayırt 
edilememiştir. Aynı zamanda, aralarındaki briquet’ler gibi, Avusturya Hanedanını işaret eden ve kentin 
Habsburg’larla yakınlığını belgeleyen (yeni Avusturya, Burgonya ve Tirol’ün armaları da, yeralmaktadır.529  

528  Bu parçaların yasal temelleri belirsiz kalmayı sürdürmektedir. Günther Probszt’ın iddia ettiği gibi (Probszt 1983, s. 550), 1551 
Tarihli Sikke Nizamnamesine uygun, 72 Kreuzer’lik bir Rayh Guldiner’inin söz konusu olması, ağırlık nedeniyle mümkün 
değildir. “Rayh Taler’i” kavramı (Repertorium II. s. 110 ) aynı sikke ayağından söz edilse bile, ancak 1566 tarihli Dresden Rayh 
Sikke Kararnamesi ile geçerlilik kazanmıştır. 

529 Nau 1964, s. 143 ile kıyasla. 
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İmparator büstünden, yarı gövde resmine giden 1540 yılındaki tip değişikliği de, Hall darplarına bir yakınlaşma 
göstermektedir.530 Ama, para trafiğinde gerektiğinde daha iyi bir kabulü sağlamak amacıyla yapılmış gibi 
durmaktadır. 1540 tarihli paranın üzerinde yine Kaufbeuren’li darphane ustabaşısı Hans Apfelfelder’in işareti 
görülmektedir. Kendisi herhalde, sadece 1541 yılında, üzerinde Lorenz Rosenbaum ile bağlantı kurulması 
amacını taşıyan bir yaprak bulunan damgayı kesmiş olmalıdır. 

Serbest Rayh Kenti Nördlingen 

II. Ludwing’in von Stolberg’in, Nördlingen İmparatorluk darphanesinin rehin sahibi sıfatıyla –bunun yanı 
sıra Augsburg ve Frankfurt’un rehin haklarına da sahipti– 1546’da darphane ustabaşısı Hans Zehetner’e darp 
ettirdiği Guldiner (Kat. No. A83) daha önceki katologlanmalar ile aynı sikke öyküsü bağlantıları içindedir. 
Onun işaretini taşımakta ve –Kat. No. A84’e benzer şekilde– önyüzdeki Heraldik dekarasyona sahip çiçek 
haçını ve arkayüzde imparatorluğun çift başlı kartalını gösteren tipolojisini izlemektedir. 

Hessen Prensliği 

Hessen eyalet kontu I. Philipp’in Kassel’de darp edilmiş olan 1564 tarihli belgesi, münferid parçalara başka 
bir örnektir (Kat. No. A84). Sikkenin iki yüzünü de işgal eden “bölünmüş arma” –hanedan arması, miğfer ve 
bezemeye ayrılmış– tipini taşımaktadır. Önyüz lejandında, sikke sahibini adını ve ünvanını, arkayüz, Almanca 
dilinde bir deyişi göstermektedir. Bu belge, 1566 yılı Nizamnamesi ile değişen durumla bağlantılı olan, 1572 
tarihli Ren Sikke Birliğinin yeniden canlandırılmasından önce sadece 1563/64 yıllarının, bölüntü parçalarıyla 
birlikte, Taler ve Albus’u kapsayan bir emisyona aittir. Elimizdeki parçanın kaba ağırlığı çok düşüktür. Ama 
bu durum, aşınmaya bağlanamaz. Nedeni belirsizdir. 

Metz Kenti  

1568’den itibaren, yani 1566 Sikke Nizamnamesinden az sonra, 1552’de II. Heinrich tarafından işgal 
edilen ve bu nedenle bu dönemde Fransa’nın mülkiyetinde olan Metz kenti, 1563’te tekrar açılmış olan 
kent darphanesinde, Alman sistemine göre, ama, yasal vezinleri belli olmayan büyük gümüş sikkeler darp 
ettirmiştir.531 1571 tarihini taşıyan elimizdeki (Kat. No. A85), “normal” Taler ağırlığındaki, parça normal Taler 
ağırlığına sahip bulunmakta, önyüzünde Rayh Kartalı üzerine koyulmuş kent armasını, arkayüzünde kentin 
koruyucusu olan Aziz Stephanus’u göstermektedir. 

Murbach ve Lüders Manastırları 
 
Alsaz’daki Murbach ve Lüders ikiz manastırının, kapsamı az olan sikke darbından bir parça, baş rahip Johann 
Rudolf Stör yönetimi altında, 1564 tarihinde, 1559 tarihli İmparatorluk Sikke Nizamnamesine göre darp 
edilmiş olan bir Rayh Guldiner’i (Kat. No. A86) buluntuya girmiştir. Darp yılında, St. Amarin manastırının 
darphanesinde, eski Taler vezninden yeni, hafif büyük gümüş türüne geçiş gerçekleşmiştir. Parça, çift darphane 
merkezi ve darp sahibinin armasını, mutad olan arma tipini izleyerek –Lüders manastırının arması merkezde 
yer almaktadır– önyüzde, darp kurallarına uygun olarak, değer sayısını taşıyan Rayh Elma’sı göğsünde duran 
çift başlı kartalı ise arkayüzünde bulundurmaktadır. Defalarca görüldüğü gibi, burada da hafif Guldentaler’i, 
ağır Guldiner veya Taler gibi gösterip, bilmeyenleri kandırmak amacıyla, 60 değer sayısı özel kişilerce 
bozulmuştur. 

530 Nau 1964, s. 152, dipnot No. 86. 
531  De Saulcy 1836, s. 82; Robert 1869/70, s. 446-447. -Wendling 1979, bu konuda bilgi vermemektedir. 
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Palatinat – Zweibrücken Prensliği 

Palatinat (Pfalz) ın yan kollarından Simmern ve Zweibrücken 1539’da ilk kez büyük gümüş sikkeler darp 
etmişlerdir. Palatinat prensine ait bir örnek, - Exter tarafından “hauptrar” 532 / çok nadir olarak nitelendirilen 
– buluntuda temsil edilmektedir (Kat. No. A87). Önyüzünde Prensin resmini, arkayüzünde armasını 
göstermektedir. 

Köln Başpiskoposluğu 

Kur Köln’ün sikke dizisini, bu sikke merkezinin, şaşırtıcı biçimde tek bir darbının tamamlaması şaşırtıcıdır. 
Sözü edilen, başpiskopos IV. Friedrich von Wied’in sondan bir önceki yönetim yılı olan 1566 tarihli bir yarım 
Taler’idir. Önyüzünde, 1558’den beri mutâd olan Köln Taler tipine uygun şekilde, manastır hâmisinin yarım 
gövde resmi, başpiskoposun arması üzerinde önyüzde bulunmakta, manastır vakfının arması arkayüzde 
görülmektedir. Şimdiye kadar, 1566 ve 1567 yıl sayısını taşıyan Köln sikkeleri bilinmemektedir. Friedrich von 
Wied’in sikke dizisi 1565 tarihli bir Altın Gulden’le kesilmekte, ancak halefi Salentin von Isenburg döneminde, 
1568’de devam etmektedir. Buna rağmen, bu yıllarda da, yani 1566/67’de de, darp yapılmış olmalıdır. 
Çünki, 1567’de Bacharach’daki son bahar probasyonu gününde, her iki yıla ait Altın Gulden ve Taler kontrol 
edilmişdir.533 Ancak yazılı kaynaklarda, yarım Taler darbı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Esasen yarım Taler 
üretimi, öyle görülüyor ki, Kur Köln darphanesinin öncelikli meseleleri arasında değildi. Sözü geçen süre için, 
sadece 1558 yılına ait parçalar bulunmakta, bunlar ancak 1581’de başkaları tarafından izlenmektedir.534 Belki 
de, bizim parçamızın, şimdiye kadar bilinmeyen, 1566 tarihli ve bir ihtimal, bu yılın Rayh Nizamnamesiyle 
bağlantılı olan bir darp tranşına ait olduğu tahmin edilebilir. 

Jever Hükümdarlığı 

Fräulein Maria von Jever’in, güçlü biçimde Hollanda şartlarına uyan ve Rayh kararlarını çok az dikkate alan 
darphanesinden bir “Jodokustaler”i, (Kat. No. A89) buluntuya ulaşmıştır. Önyüzünde, son üyesi, Taler’imizin 
darp sahibi olan Jever Papinga kabilesi ailesinin arma hayvanı aslanı, arkayüzünde, lejand’da adı geçen, din 
uğrunda ölen Aziz Jodokus’u görmekteyiz. Lehmann’ın da anlamış olduğu gibi, bu para üzerindeki resim, her 
şeyden önce hacıların ve gemicilerin koruyucusu olarak bilinen ve aynı isme sahip Aziz’in olamaz.535 Çünkü, 
o her zaman keşiş ve hacı olarak anılmıştır. Din uğruna ölüme giden bir Aziz değildir.536

Parçanın nominaller tarihi bakımından konumu da biraz belirsiz görünmektedir: Hafif Rayh Gulden’nini 
İmparatorluğun Kuzey ve Doğu bölgelerinde hayata geçirmesi pek fazla sempati ile karşılanmayan III. Rayh 
Sikke Nizamnamesinden hemen sonra darp edilmiştir. 30 Stübern değerindeki Hollanda Taler’lerini (Kat. 
No. A618–A620, A622, A638–A640, A648–A654, A659, A660 kıyasla), örnek aldığı çok açıktır. Lehmann 
tarafından verilen “27 – 27 ½ gram” lık ortalama ağırlık da buna iyi uyacaktır. Örneğimiz, 26 ½ gram ile bu 
değerin biraz altındadır. Ancak, önyüzdeki aslan resminin lehde tanıklık ettiği gibi, bir aslan Taler’i olarak 
sınıflandırılması için, kaba ağırlık fazladır. Ayrıca da, Hollanda’nın en erken Leeuwendaalder’inden daha 
eskidir. 

 

532 Exter 1759–1775, Cilt. 2, s. 23.
533 Noss – Hävernick 1913–1935, Cilt. 3, s. 36.
534 Ibidem, s. 30, No. 51/52 ve s. 71, No. 97.
535 Bununla ilgili: Braun 1953, Sp. 363–365 ve Wimmer 1959, s. 272-273.
536 Lehmann’ın, Azizin propaganda nedenleriyle bir “savaşçı” ya çevrilmiş olabileceği tahmini (Lehmann 1887, s. 38-41), herhalde 

isabetli değildir. Burada, aynı adı taşıyan başka bir azizin varlığı daha akla yakındır. 
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Jülich-Berg Dükalığı 

Kont V. Wilhelm’in, önyüzünde, kendisinin yarım gövde resmini ve arkayüzünde mutâd heraldik komposizyonu 
taşıyan Taler’i (Kat. No. A90), Mülheim darphanesinin, Augsburg Sikke Kararnamesinden ve üç yıllık aradan 
sonra yeniden faaliyete geçmesiyle darp edilmiştir.537 

Serbest Rayh Kenti Köln (Kolonya) 

1570 yılına ait bir Taler (Kat. No. A91) o tarihte darphane ustabaşısı olan Ludwig Gronwalt’ın yönettiği Köln 
kenti darphanesinde darp edilmiştir. Önyüzünde kentin arması, arkayüzünde, üzerinde Rayh Elma’sı bulunan 
çift başlı kartal görülmektedir. 

Lüttich Başpiskoposluğu 

Aşağı Ren – Vestfalya bölgesine ait Lüttich Başpiskoposluğundan gelen 4 büyük gümüş sikke, gelişim tarihi 
yönünden birbirini izleyen iki bölümde yer almaktadır. En eski parça (Kat. No. A92) 1550 yılında Piskopos 
Georg von Österreich döneminde basılmış olan, “eski” ve sonuçda, Esslingen Sikke Nizamnamesini temel alan 
bir Taler veya Guldiner’dir. Önyüzünde armayı, arkayüzünde piskoposluğun isim babasını taşıyan tasarım, 
tamamen sikke sahibine yönelik bir uygulamadır. 1567/68 ve 1584’te, Georg’un halefleri olan Gerhard von 
Groesbeeck ve Ernst von Bayern dönemlerinde üretilmiş bulunan daha yeni üç parça ise, 1566’daki Rayh Sikke 
Düzenlemesini ön görmekte, önyüzdeki arma ve arkayüzdeki çift başlı kartal ile tasarımda, Rayh kurallarına 
uymaktadırlar. 1584 tarihli parçanın, Rayh veznine göre basıldığı arşivlerce de, kanıtlanabilmektedir.538 

Doğu Frezya Kontluğu 

“Dicke Pennig met an Antlate” yani (Portreli Şişman Fenik) buluntuda, oldukça izole bir görüntüye sahiptir. 
1530 yılından itibaren Kont II. Enno tarafından darp ettirilmiştir (Kat. No. A96). Doğu Frezya bölgesinin 
büyükçe gümüş sikkelerin en erkeni olan bu parçanın sikke vezni bilinmemekte, ama ilk defa sikke olarak 
basılan bölgenin hesap parası Arens Gulden’inin 15 Krumm steert veya 60 Witten muadili durumunda 
bulunmaktadır. Bu darp, büyüklük ve ağırlık, ama aynı zamanda hükümdar repertoir’ının kullanımı konusunda, 
İtalyan ve Alman Teston ve Dicken’lerini örnek almaktadır. Bunlar, Doğu Frezya’da “Sclep off dicke” adıyla 
da dolaşmakta olan parçalardı. Bu isimle, Milano’lu Teston’un539 Galeazzo Sforza tarafından yapılan ve – 
yaygın olarak– “uykulu” olarak adlandırılan tablosuna gönderme yapılmıştır. Elimizdeki belge, artık Doğu 
Frezya kontlarının darphane ustabaşısı olarak görevine 1532’de başlayan ve buradaki faaliyeti 1536’ya kadar 
belgelenen, ama büyük bir olasılıkla 1539’daki ölümüne kadar bu görevi süren, darphane ustabaşısı Martinus 
Nycamer’in ustabaşılık işaretini taşımaktadır.540 
Doğu Frezya’dan gelen ikinci parça ( Kat. No. A97 ) artık sikke tarihiyle ilgili daha başka bağlantılar içindedir. 
Kontluğun sikke darp etme hakkı Rayh Sikke Nizamnamesine aykırı davranışlarından dolayı 1566’da geçici 
olarak engellenmişti. Darp işlemi, bunun üzerine durdurulmuştur. 1567’de İmparator süspansiyonu geçici 
kaldırmış ve II. Enno’nun oğulları II. Edzard ve Johann 1568 Mart’ında Rayh Taler’ini ve onun parçalarını 
yeniden basmaya başlamışlardır. Bu darba elimizdeki yarım parça da dahildir.541 

537  Noss 1929, s. 233. 
538  Ruwet 1954, s. 273; Dengis 2006, Cilt. 3, s. 28.
539  Kappelhoff 1982, s. 146-150.
540  Ibidem, s. 152.
541  Ibidem, s. 191-199.
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Stavelot ve Malmédy Manastırları

Stablo manastırı baş rahibi, Christof von Manderscheid’in parçaları, Doğu Frezya’nın yarım Taler’leriyle aynı 
sikke tarihi bağlantıları içinde görülmektedir. Söz konusu olan, 1566 tarihli Augsburg Rayh Nihai Protokolüne 
göre basılan, iki ayrı tipe ait, iki tam ve bir yarım Rayh Taler’idir. 1567 yılına ait Taler (Kat. No. A98) çift 
miğferli bir arma ile üzerinde Rayh Elma’sı bulunan çift başlı kartalı göstermektedir. Buna karşı bir yıl sonraya 
ait yarım parça (Kat. No. A99) ve 1571 tarihli Taler (Kat. No. A100) her defasında tek bir miğferi olan arma – 
üstelik başka bir kombinasyonla – ve Rayh Kartalının yerine İmparator II. Maximilian’ın yarı gövde resmini 
taşımaktadır. 1567 tarihli parça, manastıra ait Hesbaye hükümranlığı içinde yer alan Horion darphanesinde darp 
edilmiştir. Manderscheid, darphaneyi mülkiyet konularındaki anlaşmazlıklardan dolayı, Lüttich piskoposunun 
baskısı üzerine 1567’de veya hemen sonrasında Poulseur’e taşımak zorunda kalmıştır. 1568 ve 1571 tarihli iki 
parça, büyük olasılıkla orada darp edilmişlerdir.542

Welf Dükalıkları (Braunschweig-Grubenhagen, Braunschweig-Wolffenbüttel, Braunschweig-
Calenberg) 

Welf dükalıkları buluntuda toplam 7 parça ile temsil edilmektedirler. Bunların içinde Wolffenbüttel esas payı 
vermekte, daha ufak payları Grubenhagen ve Calenberg birer parça ile karşılamaktadır. Burada yine, sadece 
1566 yılı Augsburg Sikke Protokolüne göre üretilen, üretimleri 16. yy.’ın son çeyreğine yayılan ve, aşağıda 
belirtilen farklı darphanelere dağılan, 3 adet tam Rayh Taler’i ve ikişer adet yarım ve çeyrek darplar söz 
konusudur: Bu darphaneler, Wolffenbüttel için Goslar, Grubenhagen için Osterode ve Calenberg için Münden. 

Grubenhagen dükalığından gelen 1579 tarihli parça 6 Groşen’lik (Rayh Taler’i 24 Groşen olarak 
hesaplanmaktadır) bir adet çeyrek Taler’dir (Kat. No. A101). Bu yılın darpları şimdiye kadar bilinmiyordu. 
Böylece bu yılların Osterode çeyrek Taler’leri konusundaki darp boşluğu kapanmaktadır.543 Tipolojik olarak 
Rayh talimatlarına sadakatle uymakta, eyalet prensiliği armasını önyüzünde, Rayh Kartalı ile birlikte değer 
bilgisini arkayüzde taşımaktadır. 

Dük Julius von Braunschweig - Wolffenbüttel’in üç parçası (Kat. No. A102–A104) da “Işık Taler’leri” 
denilen ve arkayüzleri, elinde mum olan vahşi bir adamı gösteren diziye dahildir. Buna ait olan Aliis 
inserviendo consumor544 lejandı, diğer bir insan için kendini feda etmekten bile korkmamayı anlatan yüksek 
ahlak/fazilet metnini açıklamaktadır. Önyüzlerde bir arma artışı görülmektedir: 1578’de darp edilen parça 4 
alanlık bir armaya sahipken, 1586/87 tarihli, 6 alanlı armalar Hoya ve Bruchhausen kontluklarının 1582’deki 
yapılan saldırılarını yansıtmaktadır. 1595 tarihli “Rebellentaler”/ isyancı Taler’i, adı verilen bir Taler (Kat. 
No. A105) Julius’un oğlu Heinrich Julius’a aittir. Dük bununla, kendi hükümranlık bölgesinin asılzadeleri ile 
arasındaki anlaşmazlıklara numizmatik bir yorum getirmekte ve böyle yaparak, sikkeyi siyasi bir araç olarak 
kullanmaktadır. Daha sonraki yıllarda 1599’a kadar, bir sıra halefi olan ve “Spottaler”/ Alay Taler’i, olarak 
tasarlanan darp, âdet olan tipolojiden tamamen vazgeçmekte, önyüzünde “gegen den Stachel löckenden” / 
Dikene karşı işeyen köpek ile bir yabani adamı, arkayüzünde ise neredeyse bir nümayiş gibi görünen bir arma 
çelenginin içinde Eski Ahid’de yer alan “Rotte Korah”ın Musa ve Aaron’a karşı gelişini ve kendisine verilen 
Tanrı’sal cezayı göstermektedir.545 Her ikisi de, muhtemelen dükalıkta o yıllardaki iç politika durumuna birer 
göndermeydiler.546 Buna karşı, 1600 yılının çeyrek Taler’i (Kat. No. A106) miğfersiz arması ve yabani adam 
tasviri ile, Braunschweig’in “normal tipolojisi” içinde kalmaktadır. 

Calenberg dükalığından da, bir örnek bulunmaktadır (Kat. No. A107). Bu dük II. Erich’in, bilinen Rayh 
Kartal’lı arkayüzü ve ona kıyasla biraz daha zengin bezenmiş olan ve yabani bir adam tarafından tutulan, 
Toison d’or / Altın Post zinciri ile süslenmiş arma ile ex duris gloria547 deyimini taşıyan önyüze sahip, 24 

542  Chestret de Haneffe 1892, s. 188.
543  Welter 1971–1978, Cilt. 1, s. 89 ve Cilt. 3, s. 39 ile krş.
544  Başkalarına hizmetle helak oluyorum.
545  Numeri 16, 1–35.
546  Numeri 16, 1–35.
547  Zorlukların yenilmesinden şöhret doğar.
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Groşen’lik bir Rayh Taler’idir. Manastır alâmetlerinin göze çarpan sunumuyla, İspanya Kralı II. Philipp 
tarafından 1573’te, yani sikkenin ortaya çıkmasından iki yıl önce, Altın Post’un Dük Erich’e verilmesi olayına 
atıf yapılmaktadır.548 

Başpiskoposluk veya Ruhani Meclis ve Halberstadt Kenti 
 
Administratör Albrecht von Brandenburg’un adını ve ünvanını taşıyan Halberstadt darplı sikkelerin hukuki 
arka planı ile ilgili soru, daha önce olduğu gibi belirsizliğini sürdürmektedir.
Otto Tornau, bunların, Ruhani meclisle kentin, ünlü eyalet prensi adına gerçekleştirdikleri ortak bir darp 
olduğuna inanmak isterken, Besser, Braemer ve Bürger, yeni yayınlarında, yine de, Albrecht tarafından 
doğrudan doğruya emredilen bir darbın söz konusu olduğu eğilimini benimsemektedirler. Ancak bu darplar, 
o takdirde, piskoposluk karakterini taşıyacaklar ve sikke hakkı, o tarihlerde Ruhani mecliste olduğu için, 
Hohenzeller prensince, sanki “ursupatorik” şekilde darp edilmiş olacaklardır.549 Buluntudaki, 1538 tarihli 
Taler, her hal-ü kârda, önyüzündeki yönetici ve arkayüzündeki ruhani lider armasıyla tam bir piskoposluk 
sikkesi görünümündedir. 

Lüneburg Kenti 

Lüneburg kenti 1546’da, büyük gümüş sikkelerinin sistemini değiştirmiştir. Bütün Mark, yarım ve çeyrek 
Mark’lar son kez darp edilmiş, ilk tam Taler ve yarım Taler’lere aynı darp yılı verilmiş, bunlara, bir yıl sonra 
çeyrek Taler’ler de eklenmiştir. Saksonya Taler’lerine uyan yeni sikkeler, şehir arşivinde korunan çok geniş 
kapsamlı damga kalıplarının ispatladığı gibi550, kent darphanelerinde büyük miktarlarda darp edilmişlerdir. 
Yeni Taler’lerin hepsi, önyüzlerinde kentin armasını, arkayüzlerinde Visitavit nos oriens ex alto551 lejandının 
da değindiği, insan yüzüne sahip bir hilâl bulundurmaktadır. Buluntudaki çeyreklik (Kat. No. A109) 1547 
yılını, taşımakta, yani yeni değer basamağının yürürlüğe girdiği yıla tarihlenmektedir. Sikkeyi –herhalde takı 
olarak kullanmak amacıyla– delmiş olan mechul kişi, delme pozisyonundan anlaşıldığı üzere, –yine yeni 
uygulanmaya başlanmış olan– kentin hükümranlık işaretine değil, hilâl betimlemesine ilgi duymuştur. 

Magdeburg Başpiskoposluğu 

Protestan Administratör Joachim Friedrich von Brandenburg’un tek parçası olan 1589 tarihli bir Rayh Taler’i 
(Kat. No. A110), görünümü itibariyle kesinlikle dünyevi bir karakter taşımaktadır: Önyüzde, sikke sahibini 
zırhlı ve topuzlu askeri donanım içinde göstermekte, arkayüzdeki heraldik komposizyon, merkezde dini vakfın 
armasını taşımakta ve ayrıca Hohenzollern hanedanının armalarını bulundurmaktadır. Sikke, Magdeburg kenti 
darphanesinin 1582’de Halle’ye taşınmasından sonra darp edilmiştir.552 
 

548 Fiala 1904, s. 9.
549 Tornau o. J., s. 5-6 ve Besser – Brämer – Bürger 2001, s. 81-82. En son yayındaki formülasyonlar yeterli dakikliğe sahip değildir. 
550 Schnuhr 1956, s. 167.
551 Doğarken bizi yukarından ziyaret etti. 
552 Schildmacher Ta. Yok, s. 22-23.
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Mecklenburg Dükalığı 

Mecklenburg’dan da, buluntuda yalnız bir adet vardır. Sözü edilen sikke, (Kat. No. A111) Dük I. Johann 
Albrecht tarafından 1566 tarihli Augsburg Sikke Anlaşması ve Aşağı Saksonya bölgesi Sikke Kararnamesi 
bazında, 31 Ocak 1568 tarihinde darp ettirilmiştir.553 Önyüzde arma betimlemesiyle birlikte Dükü, arkayüzde 
Rayh Kartal’ı ile birlikte Rayh Taler’inin lokal para karşısındaki değeri olan 27 Schilling ve 6 Pfenig’i 
göstermektedir. Michael Kunzel’in tahminine göre, I. Johann Albrecht diğerlerinden soyutlanmış olan 1568 
tarihli bu Taler emisyonunu, o sıralarda Osmanlılara ödenme tarihi gelmiş olan vergi için darp ettirmiştir.554

Brandenburg Prensiliği 

Brandenburg sikkelerinden buluntuya tek bir adet, ama çok büyük önemi olan bir örnek (Kat. No. A112) 
ulaşmıştır. Bu 1553 tarihli, şimdiye kadar bilinmeyen bir sikkedir. Bir sonraki benzeri, Berlin Sikke Müzesinde 
muhafaza edilen, tip yönünden eş, ama damga bakımından farklı olan, yine tek olan bir parçadır (Res. II.1).555 
İki sikkenin çapları, çok az fark göstermektedir.556 Berlin’deki sikkelerin çapı II. Joachim’in 1539, 1541 ve 1543 
tarihli yarım Taler’leri ve aynı şekilde, erken 1500’lerin Saksonya yarım Taler’leriyle uyum içindedir. Fakat, 
buluntudaki örnek, yarım Taler olabilmek için biraz küçük, çeyrek için ise, bu nominalin çağdaşı Saksonya 
sikkeleri ile karşılaştırıldığında, biraz büyüktür. İki sikkenin ağırlıkları da uyuşmamaktadır. Buluntu örneği 7 
grama yakın olan kaba ağırlığı ile çeyrek Taler katagorisine girmesi gerekirken, Berlin’deki sikke 17,12 gram 
ağırlığı ile, yarım Taler’in sahip olması beklenen ağırlığın 3 gram üzerindedir. Buna göre, iki olasılığın göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir: Ya, farklı çapa fazla önem verilmeyebilir, o takdirde bir sikke türünün 
iki örneği, daha büyük olasılıkla bir tanesi, mutlaka “Dickabschlag”/Çiftli Darp olması gereken iki çeyrek 
Taler söz konusu olabilir. Ama eğer, büyüklük farkı görüşlerin merkezine koyulursa, o zaman buluntuda, 
Berlin yarım Taler’inin şimdiye kadar bilinmeyen çeyreğinin bulunduğu sonucu akla yakın gelmektedir; Fakat 
bu durumda da, ikincisini aşırı ağırlıklı darp olarak görmemiz gerekecektir. Bu soru şimdilik, daha başka 
sikkelerin ortaya çıkmasına kadar, cevapsız kalacaktır. 
 

Resim II.1: Brandenburg, II. Johachim (1535 – 1571), Taler 1573, Berlin Müzesi 
(Berlin Devlet Müzesi – Sikke Bölümü, Obje No. 18213944) 

Bu iki sikkeyi, bu yılların para tarihi bağlantılarıyla ilişkilendirmek istersek, aslında 1553 yılı darp 
tarihinin uyandırdığı beklentilerin aksine, 1551 tarihli II. Rayh Sikke Nizamnamesinden sonra darp edilmiş 
olamıyacakları anlaşılır. Nizamnamede emredilen, 72 Kreuzer’lik ağır Rayh Guldiner’leri ve bölümlerini 
( Tam parça 36 Kreuzer, 6:1 12 Kreuzer, Sade Kreuzer) Prens II. Johachim 1551 ve 1552 yıllarında darp 

553 Kunzel 1985, s. 36; Kunzel 1994, s. 53.
554  Kunzel 1994, s. 53-54.
555 Dannenberg 1881, 183 ve Tab. V, 49; Bahrfeldt 1889–1913, Cilt, 2, s. 199-200, No. 383, Tab. X, 383.
556 33 milimetre Berlin örneği, 30 milimetre buluntu ör. Bahrfeldt’deki resme bakılırsa, ilki çok az bir külçeye sahip görünmektedir. 

Yoksa bu, fotoğraf örneğinin alçı dökümünden mi ileri gelmektedir? 
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ettirmiştir.557 Ama mutlaka, Kreuzer bazındaki darplar, Kuzey Alman para coğrafyasına uymadıkları için, 
Prens II. Johachim bunları az sayıda ve pek de büyük bir şevk ve istek göstermeden, darp ettirmiş olmalıdır. 
Brandenburg Devlet Sikke Dairesi tarafından, bir yıl sonra, 1553’te, kaba türlerin darbında yine, Saksonya 
Taler’lerini örnek alan eski ayağa dönülmesinin düşünüldüğü tahmin edilebilir. Neredeyse gösteri yapar gibi, 
eski sikke düzenlemeleriyle kararlaştıralan tipolojilere her türlü yaklaşımdan vazgeçen ve arma düzenlemelerini, 
bu dönemin Saksonya Taler parçalarından558 alan sikke tasarımı, buradaki resme iyi uyacaktır. Belki de, 
Brandenburg’un 60 Kreuzer’lik Rayh Guldiner’lerinin darbı ile tepki verdiği II. Johachim’in 2 tam Taler’i, 
II.ve 1559’daki III. Rayh Sikke Nizamnameleri arasındaki zamana yerleştirilebilir. 
   

Resim II.2: Brandenburg Prensliği, II. Johachim (1535 – 1571), Taler o.J. (1552) Ms. Berlin 
(Berlin Devlet Müzesi, Sikke Bölümü, Obje No. 03604) 

 
Sözü edilen – belki de rastlantısal değil - “normal” Taler ağırlığına sahip, tarihi belirtilmemiş olan, tipolojik 

bakımdan ağır Rayh Guldiner’lerine benzeyen, ama arkayüzünde çift başlı kartalın göğsünde değer sayısı 
ile Rayh Elma’sı yerine âsalı armayı taşıyan ve takriben 28,8 gramlık kaba ağırlığı, belirgin şekilde aynı 
dönemin Rayh Guldiner’inin (takriben 31 gram) altında olan bir parçadır (Res. II.2).559 Bir ihtimal, burada 
iki parçaya ait (yarım – ve / veya çeyrek) tam parça konu edilmektedir. Tahmini yarım parçanın fazla ağır 
olması gerçeği, bu görüşe mutlaka karşı çıkmak zorunda değildir. Çünkü, Taler’den de, bilindiği gibi, regüler 
ağırlıkta olmayan bir deneme darbı da söz konusu olabilir.560 Tarihsiz parçadan artık çift başlı Kartalın 
yerine geçmiş olan, arkayüz armasıyla ayrılan, 1556 tarihli başka bir Taler daha vardır.561 Emil Bahrfeldt, 
bu parçayı, Brandenburg’daki planlı bir sikke formu ile ilişkilendirmiş ve deneme olarak sınıflandırmıştır. 
Bahrfeldt, parçanın Saksonya örneğine göre Taler gelişmesi göstereceğini, bunun, tipolojik olarak da, çift 
başlı kartaldan, “Rayh sikke resmi”nde tamamen vazgeçilmesiyle manifestolaştıracağını söylemektedir. Hiçbir 
darphane ustabaşısının işaretini taşımayan bu darbın darp yeri de belirsizdir. Bahrfeldt, yarım parçayı Berlin’e 
yerleştirirken, Neumann562 son zamanlarda, var oluş yeri olarak Frankfurt/Oder’i öne sürmekte, ancak bu 
aidiyete daha fazla kanıt göstermemektedir. 

Kesinlikle çok az sayıda darp edilmiş olan çeyreğin, uluslar arası para dolaşımına ve böylece buluntuya 
nasıl girdiği, her durumda esrarını koruyacaktır. 

557 Bahrfeldt’in notu 1889–1913, Cilt. 2, s. 201-204, No. 385–392. Sadece Groşen’lerin büyük miktarlarda üretildikleri sanılıyor. 
Aynı şekilde, planlanmış olan 6 Kreuzer’lik parçalar, öyle görülüyor ki üretilmemiştir. “Adi Rayh Sikkelerinin” yanında, eyalet 
ayağına uygun “eyalet sikkeleri” darp edilmekteydi: Orte (15 Kreuzer’lik, yani Gulden başına 4 adet ve 72’ lik Guldiner’le çift 
sayı ilişkisi olmaksızın) tam ve yarım eyalet Groşen’leri ve aynı durumdaki Fennig’ler (Cahn 1913 ile kıyasla).

558 Örneğin bu yılların Saksonya prensliğin Birlik armasına sahip çeyrek Taler’lerin önyüzleriyle (Keilitz – Kahnt 2005, No. 16–18) 
veya Saksonya’nın 1540’lı yıllarına ait önyüzlerdeki yarım ve çeyrek Taler’lerinin arma düzenlemeleriyle kıyasla. (Keilitz 2002, 
No. 201–207).

559 Bahrfeldt 1889–1913, Cilt. 2, s. 200, No. 384a.
560 Ibidem, No. 384b, ağırlık 42, 10 gram.
561 Bahrfeldt 1903.
562 Neumann 1998, Cilt. 1, s. 81 No. 6.10. dipnot. 
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Brandenburg-Küstrin Sınır Eyaleti Kontluğu 

Kont I. Johachim’in ölümünden sonra yerine, aynı adı taşıyan büyük oğlu geçmiş, onun küçüğüne Neumark’ın, 
Sternberg, Crossen ve Cottbus eyaletlerini kapsayan, yönetim merkezi Küstrin olan bir hükümdarlık alanı 
yaratılmıştır. 1544 yılına ait bir emirnameye göre, bu oğul, daha başkaları meyanında, yarım Örter ve Örter 
Groşen’leri de darp ettirmiştir. Bunlar, Polonya – Silezya sınırında bulunan Neumark’da dolaşımda bulunan, 
Polonya Krallığı ve Litvanya Trojaki Prensliği ve II. Friedrich ile -von Liegnitz- Brieg ve Johann’ın kuzeni 
Albrecht’in - Prusya dükalığı olarak dünyevileştirilen – tarikat eyaletinde darp ettirdikleri Drei Groşen’leri 
örnek almaktaydılar.563 En erken yıllara ait, dükün biraz şematik kesilmiş üst gövde resmini taşıyan ve sikke 
türünün tipik arkayüz yazısına sahip parça (Kat. No. A113) elimizdeki buluntuda yer almakta ve burada Kat. 
No. A737, A738, A746, A766, – A770 parçaları ile – ama çok daha yeni - paralelleri bulunmaktadır. 

 
Mansfeld Kontluğu 

Soyun münferid kolları arasında değişen kombinasyonlarla sikke basma haklarını kullanan Mansfeld kontlarının, 
buluntuda, 1572’den 1578’e kadarki yıllara ait 4 Rayh Taler’leri (Kat. No. A114–A117) bulunmaktadır. Hepsi 
de, Eisleben darphanesinden basılmış olan bu paralar, tek bir istisnayla, bilinen önyüz arma tipolojisine ve Aziz 
Georg’un arkayüzdeki ejderha hakkına sahiptirler. Sadece en eski parça henüz Rayh Sikke Nizamnamesinin 
kurallarına uymakta ve değer sayısıyla birlikte çift başlı kartallı arkayüzü ve ejderhayı öldüren Aziz’i esas resim 
olarak alan, heraldik unsuru, lejandın içine tekil arma şeklinde işleyen önyüz ile kombine ederek taşımaktadır. 

Pomeranya – Wolgast Dükalığı

Greif soyunun darpları buluntuda sadece, Wolgast ortak dükü Ernst Ludwig’in bir çeyreklik Rayh Taler’i (Kat. 
No. A118) ile temsil edilmektedir. Bu parça, 1581’de, seyrek darp olarak, bölge darphanesi Stettin’de darp 
edilmiştir. Önyüzünde darp sahibinin tasviri, arkayüzünde Greif arması bulunmaktadır. 

Saksonya Dükalığı – Ernestin’ler Kolu, İki Kolun Ortak Darpları ve Saksonya Prensliği
(Albertiner’ler Kolu ) 

Her iki Wettin kolunun 35 sikkesi, takriben yarım kilogram kaba ağırlık ile, vâris Avusturya eyaletlerinden 
sonra, Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğundan buluntuya giren darplar payında ikinci yeri almaktadır. 
Burada, 16. yy. Saksonya para darbının olağanüstü önemi olduğu kadar, Saksonya darplarının da – keza 
Avusturya’nınkiler gibi - çağdaş kalpazanlık için örnek teşkil ettiği gerçeği de yansımaktadır (Kat. No. A807, 
A808 ile kıyasla). Buluntudaki orjinal Saksonya darpları, 1538 ile 1589 arasındaki yılları kapsayan Taler ile 
sekizliklere kadar bölümlerin kompakt bir grubunu oluşturmaktadır. Prenslik ünvanının 1547’de Albertin’lere 
geçişine kadarki zamandan, elimizde sadece, çeyrek Taler’ler bulunmaktadır (Kat. No. A119–A127). Ancak 
bundan sonra yarım ve bütün Taler’ler ortaya çıkmaktadır. Bunlar 1570’lerden sonra, buluntudaki parçaların 
çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

563 Bahrfeldt 1889–1903, Cilt. 2, s. 233-235. – Polonya Tojaki’leri 1528’de dolaşıma girmiş, Königsberg darphanesi 1530’da ve 
Brieg’de bulunan Piasten darphanesi 1543’te, yani Johann’dan bir yıl önce onu izlemişlerdir.
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Tab. II.267: Buluntuda yer alan, 1538 - 1589’a kadarki dönemin Wettin darplarına genel bakış (A = Annaberg, B = Buchholz, D = 
Dresden, F =Freiberg, S = Schneeberg; [ ] = adet sayısı, ( ) = Katalog numarası) 

Yıl Taler Yarım Taler Çeyrek Taler Sekizlik Taler 

1538 A [1] (119) 
1539 B [1] (121) 
1541 F [1] (120) 
1542 B/S [1] (122) 
1543 B/S [1] (123) 
1544 F [1] (124) 
1545 F [1] (125) 
1546 F [2] (126, 127) 
1548 F [1] (129) F [3] (131–133) 
1549 A [1] (128) 
1551 F [1] (134) 
1552 F [1] (130) 
1553 F [1] (135) 
1554 F [1] (137) 
1555 F [1] (138) 
1556 D [1] (140) A [1] (136) 
1558 D [1] (149) 
1564 S [1] (139) 
1569 D [1] (148) 
1570 D [1] (141) 
1572 D [1] (147) 
1574 D [2] (142, 143) 
1575 D [1] (144) 
1576 D [1] (145) 
1578
1580 D [1] (146) 
1586 D [1] (152) 
1587 D [1] (150) 
1589 D [1] (151) 

Saksonya darphanelerinin tarihinde, buluntudaki malzemeden genel çizgileriyle okunabilmektedir: 1555’e 
kadar olan sikkeler, Dağlık Erz bölgesindeki Annaberg, Bucholz ve Schneeberg ile Freiberg’den gelmekteyken, 
1569’dan sonra buluntudaki bütün parçaları sağlayan yeni Dresden darphanesinin faaliyeti 1556’dan itibaren 
şekillenmeye başlamaktadır.564

Saksonya – Weimar – Eski Soy

Wettin’lerin Ernestin’ler kolu eyaletlerinin 1572’de bölünmesinden sonra ortaya çıkan Saksonya – Weimar 
Dükalığı, ülkeyi babalarının ölümünün ardından, 1603’teki yeni bir bölünmeye kadar yöneten Friedrich 
Wilhelm ve Johann kardeşlerin ortak Taler’i (Kat. No. A153) ile temsil edilmektedirler. Her iki dükün resimleri, 
sikkenin birer yüzünde yer almaktadır. Bu sebeple arkayüzdeki “normal” yerlerinden uzaklaştırılan armalar, 
münferid armacıklar şeklinde yerleştirilmiştir. Darp, Rayh veznine göre, Saalfeld eyalet darphanesinde 
gerçekleştirilmiştir. 

564  Saksonya darphaneleri, tedricen Dresden’e taşınmışlardır: 1556 Buchholz, Freiberg ve Annaberg ve nihayet 1570’de Schneeberg 
(Haupt 1974, cilt. 1, s. 120).
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Stolberg Kontluğu 
 
Üçü kardeş olan II. Ludwig, Albrecht Georg ve I. Christof’un, yeğenleri Wolf Ernst ile birlikte 1573’te darp 
ettirdikleri çeyrek Taler (Kat. No. A154), geniş kapsamlı Stolberg darplarının buluntudaki yegâne temsilcisidir. 
Rayh Taler veznini uygulamakta ve Augburg Sikke Kararnamesi’ni baz almaktadır. “Bölünmüş Arma” tipi –
miğfer ve miğfer süsü önyüzde, arma arkayüzde– kurallara uygun olmamakla birlikte Stolberg kontlarının 
pek çok darbında görülmektedir. Sikkenin Rayh yasalarına uygun olarak darp edildiği, arkayüzlerde bulunan, 
armanın üzerindeki Rayh Elma’sı ile belirtilmektedir. 

Teschen Dükalığı 

Teschen’de hüküm süren Piast’lar 1596/97 yıllarında, üç Groşen’lik Trojaki’ler ve üç Kreuzer’lik Groşen’ler 
darp etmişlerdir. Her iki tür de, daha önce Küstrin’de gördüğümüz, önyüzünde hükümdar büstü ve arkayüzünde 
yazılı değer belgesi, (mon(eta) no(va) arg(entea) trium cruciferorum bulunan tip (Kat. No. A113) içinde yer 
almaktadır. İki sikke arasındaki benzerlik, öne çıkmış ve bu durum maksatlı olup olmadığı hususunda kuşku 
uyandırmıştır. Sonuçta, 1603 yılında üç Kreuzer darbına tekrar başlandığı zaman bu tip, Teschen’de, artık 
değer sayısı üçü önyüzdeki büstün altında taşıyan ve arkayüzünde bir arma bulunan tip şeklinde değiştirilmiştir. 
Buluntunun bünyesinde Teschen Groşen’i (Kat. No. A155), eğer, - ima edildiği gibi – üç Groşen olarak işlem 
görüyor, Kat. No. A113, ve Polonya – Litvanya Trojaki’leriyle (Kat. No. A737, A738, A746, A767–A770, 
A775) bir grup oluşturmuyorsa, o takdirde buluntu içinde tek parça olarak bulunmaktadır. 

II.4.2.2 İsviçre Konfederasyonu 

İsviçre Konfederasyonu darphanelerinin iki parçası, Rayh Sikke Nizamnamesinin üçüncü yılında darp edilen, 
ama “eski” vezinde ve yine bu kurala göre darp edilmiş olan Guldiner, Taler ve bir Guldentaler, sikke tarihi 
yönünden, Alman buluntu varlığının bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Zürich Merkezi 

1559 tarihli Zürich Taler’i (Kat. No. A156) tektir. 1555’te başlayıp, 1559/60’a kadar süren, büyük gümüş 
darpları dönemine aittir. Taler’i, Zürich’li iki darphane ustabaşısı Hans Gutenson ve Jakob Stampfer –bu 
dönemde paraleli olmayan bir durum– birlikte darp etmişlerdir. Elimizdeki parça ilk anılan ustanın işaretini 
taşımakta ve Gutenson darbı için belirleyici olan kaba kesimi göstermektedir. 

Basel Merkezi

Basel kent darphanesinden buluntuya 60 Kreuzer değerindeki bir Guldentaler (Rayh Guldiner’i) girmiştir. 
1559’da darp edilen bu Alman sikkeleri, III. Rayh Sikke Nizamnamesi Alman nominalleri arasında yer almakta, 
bunlar gibi para sahibinin armasını önyüzde taşımaktadır. Arkayüz Rayh Elma’sı ile kaplanmış ve Kreuzer’in 
değer sayıları ile donanmış olan çift başlı kartala sahiptir. 

II.4.2.3 Fransa 

Fransız bölgesine ait, takriben 3:1 kiloğram ağırlığında 41 sikke vardır. Avrupa’nın buluntudaki payının 
%4,8’ini (adet olarak) ve %2,9’unu (ağırlık olarak) oluşturmaktadırlar. Çoğunluğu, değişik darphanelerin 
Kraliyet darpları, daha azı – o tarihlerde Béarn hükümranlığı ile kesin olarak birleşmiş olan – Navarra Krallığı 
paralarıdır. 
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Fransa Krallığı 

Buluntuda, Fransa Krallığı’nın 1564 ve 1605 yılları arasındaki dönemine ait, toplam 37 darbı bulunmaktadır. 
Elimizdekilerle bağlantılı en eski tekil parça, IX. Charles zamanından kalmış olan bir Teston’dur (Kat. No. 
A158). Okunamayan ama darphane işaretinin konumundan anlaşılan tarihi 1564 olan para, mutât olduğu gibi, 
iki tarafında hükümdarlığın baş harflerinin arasında zambak armasını taşımaktadır. Öteki bütün darplar, 1575 
yılında yaşama geçirilen Franc sistemine aittir. Bu arada, daha küçük bir bölüm (11 örnek) III. Henri’nin 
hükümdarlık yıllarında, daha büyük bir bölüm (24 örnek) artık, aynı adı taşıyan halefinin döneminde darp 
edilmiştir. Bir başkası, 1590 ile tarihlenmiş olan yarım Franc (Kat. No. A170) bir yıl önce öldürülen III. Henri 
adına ittifak tarafından darp ettirilmiştir. Bu parçalar, tipolojik olarak Teston’lardan, arkayüzde, ortasında 
hükümranlığı temsil eden harfin bulunduğu bir çiçek çelengi ile ayrılmaktadır. 

Franc sistemi içindeki sikkeler arasında sadece 4 tam parça (Kat. No. A160, A161, A167, A169), toplam 32 
yarım Franc yer almakta, çeyrek değerler hiç bulunmamaktadır. Bütün tam Franc’ların – ayrıca Navarra’dan 
gelen diğer darplar da – 1570’lerin sonlarında ve 1580’lerin başlarında darp edilmiş olmaları dikkat çekicidir. 
Buna karşı, yarım parçaların üretiliş tarihleri, çok daha ileriye, 1576’dan 1605’e yayılmaktadır; IV. Henri’den 
yalnız yarım parçalar kalmıştır. 

Tam ve yarım Franc’lar ilk başlarda, eski Teston’ların halefi olmuşlardı ama, daha 1577’de çeyrek Écü 
ile kaba ağırlığı eski Teston’un çok az üzerinde olan ve aynı şekilde, ondan biraz daha yüksek bir ince ayara 
sahip bulunan, orta büyüklükteki yeni bir gümüş türü (Tab. II.268 ile kıyasla) tedavüle sunulmuştur. Franc’ın 
ve bölüntülerinin buna karşı dikkati çekecek kadar daha az bir ince ağırlığa sahip olduğu hesaba katılırsa, 
o zaman, buluntuda neden hemen hemen yalnız Franc sikkelerinin yer aldığı, çeyrek ve 8:1 écü’lerin hiç 
bulunmadığı anlaşılır: Öyle görülüyorki, yüksek değeri olan cinsler ülkede kalırken, düşük değerlileri ihraç 
edilmekteydi. Ayrıca, Franc’ın, 1586 yılı sonlarında “Supprimé” / üstün vasfına sahip olması, ülkeden dışarı 
çıkışını mutlaka olumlu etkilemiş olmalıdır. 565

Tab. II.268: Teston, Franc ve Écü arasındaki kaba ve ince ağırlık ilişkileri 

Cins (Tür) Kaba Ağırlık (Zorunlu Ağırlık) İnce Ağırlık 
Teston 9,598 g 11 d 6 g = 899/1000
Franc (ab 1575) 14,188 g 10 d 10 g = 833/1000565

Viertelécu (ab 1577) 9,712 g 11 d 11 g = 917/1000

Sikkelerin geliş yerleri dahilinde de keskin ağırlık noktalarının bulunduğu saptanabilmektedir. Aix-en-
Provence, Bordeaux ve Lyon darphaneleri 7’şer örnekle (her biri % 20’nin biraz altında) temsil edilmekte, 
Toulouse 5 (takr. % 14), geriye kalanlar, (Bayonne [1], La Rochelle [1], Montpellier [2], Paris [2], Poitiers 
[1], Villeneuve-Saint André-lès-Avignon [2]) tek parçalardan veya çiftlerden oluşmaktadır. Galiba burada, 
darp yerlerinin konumlarının etkili olduğunu kabul etmek gerekmektedir: Lyon, Rhône nehri ile Akdeniz’e 
bağlantısı olan güçlü bir ticaret merkeziydi. Bordeaux ve Toulouse ünlü liman kentleriydi. Aix, yüzü Akdeniz 
bölgesine dönük olması nedeniyle, buluntuda diğerlerine kıyasla daha güçlü biçimde temsile sahip olmuş 
olmalıdır. Tek parçaların büyük çoğunluğu da, Fransa’nın Güneyindeki yerlerden (Villeneuve, Montpellier, 
Poitiers) gelmektedir. Buna rağmen, önemli darphanelerin de tamamen eksik olması göze batmaktadır. 
 

Navarra Krallığı - Béarn Hükümdarlığı 
 
Katharina de Foix zamanından beri kişisel birlik içinde bulunan Navarra Krallığı ve Béarn hükümdarlığını 
temsilen son hükümdar II. Henri döneminden (Béarn’de) / III. (Navarra’da) 4 sikke bulunamaktadır. Bu 
hükümdar, 1589’da IV. Henri olarak Fransız tahtına çıkmış, böylece her iki ülke toprakları, şahsi ittifakla 

565  Kat. No. A173, yarım Franc’nın metalurji analizi yüzeyde gümüş inceliğinin 94,8 ( +/- 1,0 ) %; Böl. III.1.4.2 sonucunu vermiştir.
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Fransa ile birbirlerine bağlanmışlardır. Sikkelerin ikişer tanesi, ülkenin iki farklı kısmına aittir. Büstün 
altında Navarra arması bulunan bir tam ve bir yarım Franc (Kat. No. A195, A196) oradaki Saint – Palais 
darphanesinden gelmiş, diğer iki Franc, (Kat. No. A197, A198) harfleri birleştirilmiş olan DB (dominus 
Bearni[i]) ile, bu bölgeye ait sikkeler olarak belirlenmişlerdir. Bölgede o tarihlerde faaliyette olan Pou veya 
Morlaas darphanelerinden hangisinde darp edildikleri bilinmezliğini korumaktadır.566 Ülkenin iki kısmının 
darpları tipolojik olarak da birbirlerinden farklıdır: Navarra sikkeleri heraldik bir arkayüze sahipken, Béarn 
darpları Fransız Kraliyet Franc tipolojisini izlemekte, fakat nominalde tipik olan arkayüzdeki çiçek haçının 
açılarına, 4 defa tekrar eden hükümdar adının baş harflerini eklemektedir. Günümüzdeki Fransız darplarına 
dayanılarak Franc adı verilen parçalar, 20 Sols (Sous) kabul edilmekte ve çağdaşı olan bir kaynakta “livres 
de basse Navarre” diye adlandırılmaktadır. Fransız Kraliyetine ait çağdaşları gibi, ayar bakımından daha eski 
olan Teston’ların gerisinde kalmakta ama, onlar gibi yüksek bir kaba ağırlığa sahip bulunmaktadır.567 

II.4.2.4 İtalya 

İtalya’nın buluntudaki payı, Malta Adasındaki, Sen Jan şövalyelerinin bir sikkesi de dahil edildiğinde, toplam 
ağırlığı 1,5 kg.’a yakın olan 233 adeti bulmaktadır. Bu şekilde, Avrupa’nın payının, % 27,8’ini (adet olarak) ve 
% 13,2’sini (ağırlık olarak) oluşturmaktadır. Adet hesabıyla, Avrupa payının en kapsamlı kompleksi olmakla 
birlikte, ağırlık olarak, Rayh, Hollanda ve İspanya’dan sonra 4. sırada yer almaktadır. 

Eğer –nominal tarihi bakımından dahil olan– Malta’dan gelen sikke de (Kat. No. A432) İtalya’nın payına 
katılırsa, o takdirde Savua’dan Mezzogiorno’ya kadar, bütün yarım adaya yayılmış olan 15 darphanenin 
darpları karşımıza çıkar.

Zaman diliminin hacmi, takriben 3 çeyrek asrı kapsamaktadır: Sikke dizisi Venedik (darp tarihi 1532/33, Kat. 
No. 213) ve Sicilya’dan (1533 ?, Kat. No. A425) iki darp ile başlamakta ve muhtemelen, Arşidük Ferdinando 
de’Medici’nin en son tarihlenen (Kat. No. A335) 1605 tarihli bir Pisa Tallero’su ile bitmektedir. Ancak, İtalyan 
katılımının bazı sikkeleri daha yeni olabilir. Ama üzerlerinde tarih bulunmamakta, yazılı kaynaklardan da, 
darp tarihleriyle ilgili bir ipucu elde edilememektedir. Bu durum, özellikle Urbino Dükalığının geniş kapsamlı 
payı için söz konusudur. Bu darplar Della Rovere ailesinden gelen ve 1624’e kadar hüküm süren son dük, II. 
Francesco Maria döneminde üretilmiştir. Aynı olay, ancak 1604’te yönetime gelen Agostino Spinola’nın son 
derece nadir olan Tassarolo kaynaklı darbı (Kat. No. A202) için de geçerlidir. 

Tab. II.269: Buluntudaki İtalyan Sikkeleri 

Darp Sahibi Darphane(ler) Sayı Kaba 
Ağırlık Kronoloji

Savua Dükalığı Chambéry, Vercelli 2 40,04 g. 1558, 1562
Dezana Kontluğu Dezana 1 27,82 g.  1583’ten sonra
Tassarolo Kontluğu Tassarolo 2 28,87 g.  1604’ten sonra
Mantua Dükalığı Mantua 6 16,75 g. 1584?
Milano Dükalığı Milano 2 59,85 g. 1588, 1594

Venedik Cumhuriyeti Venedik 34 105,82 g. 1532/33– 1605’ten 
Sonra

Correggio Kontluğu Correggio 13 278,01 g. 1572–1600’d.S.
Modena Dükalığı Modena 43 108,65 g. 1598–1603’d.S
Parma ve Piacenza Dükalığı Parma 20 52,62 g. 1592’d.S.

Floransa Dükalığı / Toskana Kontluğu Floransa Pisa 16 322,79 1537–1605’ten 
itibaren 

Urbino Dükalığı Pesaro, Urbino 71 177,69 g. 1603, Geri kalan 
Tarihsiz

Patrimonium Petri Fano 1 9,32 g. 1593/94

566  Blanchet 1893, s. 86-87. – Blanchet – Dieudonné 1912–1936, Bd. IV, s. 91, Béarn’in arma hayvanı “vaquette”ti taşıyan darpları, 
P (Pau) dan başka ek işaret olmaksızın Morlaas darphanesine mâl etmektedir. 

567  Blanchet 1893, s. 67-68.
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Darp Sahibi Darphane(ler) Sayı Kaba 
Ağırlık Kronoloji

Napoli Krallığı Napoli 14 124,41 g. 1554/56–1594/98
Sicilya Krallığı Messina 7 132,27 g. 1533?–1572
Malta Sen Jan Tarikatı Birgu veya St. Angelo ? 1 9,09 g. 1558

Savua Dükalığı 

Buluntudaki Savua darpları, Dük Emanuele Filiberto’nun iki gümüş parçasından ibarettir. Bir tanesi, devletin 
“İtalyan” bölümündeki Vercelli darphanesinden gelen 42 Grossi’lik bir Tallero’dur (Kat. No. A199) 1554 ile 
1558 yılları arasında bu paradan toplam 640 Mark darp edilmiştir.568 Önyüzünde hükümdarın askeri kıyafet 
içindeki üst gövde resmi, arkayüzde çiçek istavrozunun köşelerinde arma kalkanlar vardır. Bu armalar, 
Eyalet Prensi Albrecht Alkibiades von Brandenburg-Bayreuth’un (1527/36 – 1554) Erlangen darphanesinde 
1548 – 1550 ile 1553 yıllarında darp ettirmiş olduğu, çok sevilen Guldiner’lerini herhalde maksatlı olarak 
andırmaktadırlar569 (Resim II.3).

   

Res. II.3: Markgrafschaft Brandenburg-Bayreuth, Albrecht Alkibiades (1527/36–1554), Guldiner 1550, Erlangen 
(KHM/MK, Envanter. No. 3025) 

Keza buluntudaki, hem coğrafya hem de zaman yönünden yakın olan Frankonya ve Suab parçalarının da 
(Kat. No. A78, A80–A83) belgeledikleri gibi Savua parçalarının kaba ağırlıklarının, bu dönemin Alman 
Guldiner’lerinin belirgin ölçüde altında olmaları çok şaşırtmamaktadır.570

İkinci parça 1562’deki sikke reformu ilişkileri içinde yer almakta ve Alp dağlarının öteki tarafında bulunan 
“Fransız” bölgesindeki Chambéry darphanesinden gelen, ve Scuda d’oro’nun 3:1 olarak tasarlanan bir liradır 
(Kat. No. A200). Önyüzünde bulunan sikke sahibinin profil büstü instar omnium571 deyişi ile kombine edilmiştir. 
Bu sikkenin damgasını, il Grechetto diye anılan Alessandro Cesati kesmiştir. Buna karşı, arkayüzdeki tek P 
harfi, darphanede çalışan hiçbir kişiye atfedilememektedir.572

Dezana Kontluğu 

Piemonte kontluğu Dezana573’nın, çeşitli ufak para cinslerini taklit etmiş olması sebebiyle kötü bir üne sahip 
efendisi Delfino Tizzone’nın buluntuda bir Tallero’su (Kat. No. A201) bulunmaktadır.

568  Simonetti 1967/69, Bd. 2, s. 380.
569  Schrötter 1929, s. 28-30 ve Tab. XVII. – Albrecht’in bu Guldiner’lerinin çağdaş taklitlerinin olması dikkat çekicidir. Bunlar büyük 

olasılıkla Levant ticaretiyle ilişkilendirilmelidir (Schrötter 1929, s. 30-31, No. 759–766); Ancak elimizde bulunan malzemedeki 
taklitler arasında böyle bir parça yoktur. 

570  Ortalama ağırlık 28,70 gram’dan 27,84 grama kadar.
571  Hepsi aynı.
572  Simonetti 1967–1969, Cilt. 2, s. 349, 381 ile kıyasla
573  Delfinos Promis 1863, s. 34–45 ve Morel-Fatio 1865. darp faaliyetleri hakkında. – Engel – Serrure 1897/99, s. 419 Dezana’ya 

İtalya’nın « le premier rang parmi les contrefacteurs italiens » mâl etmekteler. 
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Res. II.4a–c: Nijmegen, Stephanusdaalder Ta.Yok. (1562/63) (KHM/MK, Envanter No. 9669) [a], Maximilian II. (1564–1576),
 Taler 1575, Kremnitz (KHM/MK, Envanter No. 153880) [b] ve Kursachsen, August (1553–1586),

Taler 1567, Dresden (KHM/MK Envanter No. 173493) [c], her zaman önyüz

Sikke biraz akıl karıştıran bir resim düzenine sahiptir: Nijmegen kentinin 1562/63574 tarihli  
Stephanusdaalder’inin kopyası olan (Res. II.4a) önyüzde (?) sikke sahibinin arması ve adı görülmekte, ancak 
ikincisi – herhalde kent örneğine yakın olmak amacıyla – ciddi şekilde geri plana alınmış bulunmaktadır.575 
İmparator II. Maximilian’dan söz eden arkayüz – Dezana bir Rayh tımarı idi – zırh giymiş olan, kılıç ve 
gürz taşıyan, başı açık bir kişinin üst gövde resmi eklenmektedir. Bu tasvir – herhalde, darbın gerçekleşmesi 
muhtemel olan en erken tarihte ölmüş bulunan – II. Maximilian’dan çok, darp sahibi Delfino Tizzone’yi 
göstermektedir. Maximilian’ın Taler’leri onu herzaman başında tacı, sağ elinde âsası ve sol elinde kılıcının 
kabzası ile göstermekte ama hiçbir zaman gürz ile (Res. II.4b) tasvir etmemektedir. Hükümdar resmine, Prens 
August’un (1553 – 1586) Saksonya Taler’leri örneklik etmiş olmalıdır. Bunlar, çok sevilen paralar olarak 
dolaşımda yoğun şekilde yer almaktaydılar (Res. II.4c). İmparatorluk ünvanındaki AVG harfleri, örnek ile 
ilişkisini, öyle sanıyoruz ki, maksatlı olarak güçlendirmektedir. 

Sikkenin yanıltmaya yönelik görüntüsü dikkate alınmazsa, buluntuda yer alan çağdaş kalpazanların 
ürünlerinden kesinlikle farklı olduğu görülür: Metalurji analizi, % 95,7 (+/- % 0,9) oranında gümüş içeriği 
sonucunu vermiş ve bu şekilde sikkenin regüler darp edilen bir parça olduğu kanıtlanmıştır.576

Tassarolo Kontluğu 

Spinola hanedanının bir kolunun mülkiyetinde bulunan kontluk, çok dikkat çekici iki sikke ile temsil 
edilmektedir: Daha eski olanı, 1604’te babası Marcantonio’yu mülkiyet sahibi olarak izleyen ve 1616’da ölen 
Agostino Spinola yönetiminde darp edilmiştir. Spinola, hükümdarlığı devr alır almaz, babasının kendisine 
verdiği sikke hakkını kullanmış olmalıdır. Zira, 1604’ten itibaren tarihlenmiş parçalar vardır. Buluntudaki parça 
(Kat. No. A202) önyüzünde, kontun antikleştirilmiş profilini taşımakta, arkayüzünde arma bulunmaktadır. Yıl 
yoktur ve ancak birkaç yıldır bilinmektedir. 

Res. II.5: Tassarolo Kontluğu Agostino Spinola (yak. 1604–yak. 1616), 1/8 Scudo ? Ta.Yok. (yak.1604’d.S.)  
(Nummorum Auctiones 5 [1997], 1531) 

574  Stedelijke Muntslag, s. 49, No. 46’nın resmi ile karşılaştır. 
575  num(mus) arg(enteus) imp(erialis) formülasyonu kent sikke lejandıyla ortaklıklar kurmaktadır. Lejandın ikinci bölümü funda(tus 

veya tori?) Delf(ino) Ticio com(iti) De(zanae) âdet olduğu gibidir. 
576  Bu cildin Bölüm III.1.4.2’i ile kıyasla. 
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1997’de Britanya sikke piyasasında577 bir parça ortaya çıkmıştır (Res. II.5). Bu, o zamandan beri, metin 
yazarının bilgisine göre, bilinen tek parçaydı. Ancak şimdi, elimizdeki buluntu örneği ile ikinci bir belge 
bulunmaktadır. Her iki sikke de, aynı önyüz ama farklı arkayüz kalıpları ile üretilmişlerdir. İmparatorluğa 
sadakati neredeyse bir gösteriye dönüştüren, Avusturya Binden armasını taşıyan arkayüz ve ona uygun hale 
getirilen virtute caesarea duce578 lejandı, gümüş çeyrek ve sekizde bir Scudei’lerde tekrar görülmektedir (Res. 
II.6a). Bunların çoğunluğu tarihsiz olmakla birlikte, bazıları 1607 yıl sayısını taşımaktadırlar.579 Önyüz en yakın 
benzerliği, Agostino’nun, 1604’te yani, belki de darp faaliyetine başlarken darp ettirdiği 5 ve 2 Doppii’lik iki altın 
parçada (Res. II.6b, bilinen tek parça KHM/MK’da) bulmaktadır.580 Bu parçalar, portre tiplerinde ileri derecede 
özdeşleşmekte, ama arkayüzlerinde, çift başlı kartal yerine, Spinola’ların aile armalarını taşımaktadırlar. Bizim 
sikkemiz, buna göre 1604 – 1607 yıllarında üretilmiş olmalıdır. Ama herhalde, buluntunun tarihi sebebiyle, 
kontun erken hükümranlık yıllarına ait bulunmaktadır. Elimizdeki parçanın nominali de güvenli değildir. Çapı, 
en çok zorunlu ağırlığı yak. 3,30/3,00 gram olan ama elimizdeki parçanın 2,47 gram ağırlığı ile ulaşamadığı bir 
sekizlik Scudo’ya işaret edebilirdi.581 Sonuçta, Agostino Spinola’nın, şimdiye kadar bilinen darpları arasında 
bu parça makûl bir yer bulamamaktadır. 

          
 Res. II.6a, b: Tassarolo Kontluğu, Agostino Spinola (yak. 1604 – yak. 1616), ¼ Scudo Yuk. Tarih.

(KHM/MK, Env No. 20021) ve 2 Doppie 1604 (KHM/MK, Env. No. 20020) 

Bu, olası sekizlik Scudo kadar nadir görülen bir başka sikke (Kat. No. A203) şimdiye kadar Agostino’nun 
yeğeni Filippo Spinola’ya (yak. 1616 – 1688) atfedilmiş olan parçadır. Önyüzde hem 90 Soldi582 değer 
bildirimini, hem de, darp yeri bilgisi olarak com(itiae) palat(inae), yani, (onun sikkesi) Palatinat kontluğunu 
gösteren anonim bir aslan Taler’i imitasyonu söz konusudur. G.Ruggero, bu sikkeyi 1560 yılında I. Ferdinand’ın 
Marcantonio Spinola’ya verdiği Palatinat kontluğu ünvanı ile ilişkilendirmektedir. Parçayı, 1606 yılında doğan 
ve 1616’da amcası Agostino’nun halefi olan yeğen Filippo’ya atfetmektedir. 

Res. II.7: Tassarolo Kontluğu, Agostino Spinola (yak. 1604 – yak. 1616), 45 Soldi’ye ½ Tallero Tarihsiz. 
(J. Schulman Amsterdam [1.–4. 6. 1970], 1667) 

577 Nummorum Auctiones, Italo Vecchi Ltd 5 (1997), 1531; Grossi 1998. 
578  İmparatorluk faziletinin yönetimi altında 
579  CNI II, s. 402, No. 51–57 (tarihsiz) ve s. 398, No. 17–22 (1607’den).
580  Olivieri 1860, s. 85, N.VI, s. 87, N. VII, Tab. II, NI, NII (Sonuncuların çizimi belirsiz, Res. II.6b ile krş.); CNI II, s. 396, No. 1, 

2 ve Tab. XXXVII, 23, XXXVIII, 5.
581  İkinci örnek 2,83 gramla biraz üzerinde bulunmakta, ama zorunlu ağırlığa ulaşamamaktadır. 
582  Daha eski literatürde (Ruggero 1898, CNI, Gamberini di Scarfèa 1972) da kuşkuya yer vermeyecek şekilde 96 olarak okunan 

değer sayısı, 1971’de Pesce ve 1977’de Gamberini di Scarfèa tarafından kesin şekilde 90 olarak görülmüştür. 1970’de ortaya çıkan 
45 değer sayılı (Pesce 1971, s. 227, Fig. 1; Keza Res. II.7 kıyasla) yarım parça da buna uymaktadır. Pesce 1971 s. 229, Fig. 2’de 
resmi görülen parça, buluntumuzdaki örneklerden farklı bir damga çiftinin ürünüdür. 
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Parçanın Tassarolo’ya atfı kabul edilse bile, Filippo, bu Aslan Taler’inin ve buna ait yarım parçanın583 (Res. 
II.7) kesinlikle darp sahibi olmuş olamaz. Çünkü kendisinin en erken darp tarihi 1616, buluntunun maksatlı 
saklama tarihinden sonradır. Bu demektir ki, darp sahibi olarak yine sadece Agostino Spinola söz konusu 
olabilir. Ancak, –hiç değilse Olivieri tarafından yayınlanan kaynaklarda– Tassarolo’da Aslan Taler’i darp 
edildiğine dair hiçbir işaret yoktur. 

Mantua Dükalığı 
 
Mantua sikkelerinin buluntudaki payları ön ve arkayüzlerinde Gonzaga ve Medici armaları bulunan 6 adet orta 
büyüklükte gümüş parçadan oluşmaktadır. İkisi (Kat. No. A204, A205) Dük. I. Vincenzo (1587 – 1612) ve eşi 
Eleonore von Medici’nin (1611) adlarını taşımakta ve “10” (Soldi) değer sayısını göstermektedirler. Geriye 
kalan 4 parça Eleonore’yi darp sahibesi olarak anmakla yetinmektedirler. Vincenzo’nun adının belirtildiği 
lejand ve ünvanının yerini değer bilgisi moneta da otto soldi (Kat. No. A206–A209) almaktadır. Birbirine 
çok benzeyen ve üzerlerinde değer sayıları olmasaydı, hemen hemen ayırt edilemeyecek olan bu iki sikke 
türü, nominal ve tipolojik bakımlardan akraba olan Modena (Kat. No. A262–A301) ve Toscana (Kat. No. 
A302–A321) kaynaklı parçalarla paralellik göstermektedirler. Bignotti’nin584 bunların 1584 yılındaki düğün 
nedeniyle basılan değersiz sikkeler oldukları görüşü, bu yüzden doğru olamaz. Ayrıca, Vincenzo, düğün 
tarihinde henüz yönetimin başında değildi. Bu yüzden, 10 Soldi’lik parçaların üzerindeki ünvan da, 1587’den 
sonraki bir tarihi işaret etmektedir. Parçalar, Mantua sikke darbı içinde tek başlarına kalmışlardır. Selefleri 
yoktur. Vincenzo’yu izleyen Dük IV. Francesco (1612) ve Dük Ferdinando (1612 – 1626)585 nın daha sonraki 
10 ve 8 Soldi’lik parçaları, sikke vezni ve tipoloji yönünden önceki emisyonlardan ayrı tutulmuştur. Daha önce 
bahsedilen Modena ve Toscana darplarıyla kıyaslandığında, burada, özellikle Levante’de dolaşıma girmeleri 
amacına yönelik darpların söz konusu olduğu ihtimali daha akla yakındır. Bu parçaları, bir yandan Dük çiftinin 
ortak darpları (10 Soldi) ve öte yandan Düşesin tek başına darp ettirdiği sikkeler olarak (8 Soldi) gösterilmiş 
olmasının sebebi bilinmezliğini korumaktadır. 

Milano Dükalığı

Milano Dükalığının geniş kapsamlı sikke darbı, yalnız iki büyük gümüş parça (Kat. No. A210, A211) ile 
temsil edilmektedir. Sikkeler 1588 ve 1594 yıl sayılarını taşımakta, yani Kral II. Philipp’in geç hükümdarlık 
dönemine ait bulunmaktadırlar. Önyüzlerinde Kralın portresini, bissola ve visconti kartalı ile kareleştirilen 
armayı arkayüzde taşımaktadırlar. Ele geçen orjinallerde iki ağırlık grubu saptanabildiği için, bu darplar, daha 
eski literatürde, yüksek ağırlıkları sebebiyle ducatoni veya scudi o filippi olarak da adlandırılıyorlardı: Birisi, 
zorunlu ağırlığı 31 ve 32 gram olan ağır, ve öteki kaba ağırlığı 26,05 ile 28,50 gram arasında gidip gelen daha 
hafif gruptur. Carlo Crippa burada sözü edilenlerin hepsinin scudi d’argento olduklarını ve filippo denen, ama 
kaynaklarda adı denaro da lire 5, yani 5 lirelik parça veya 100 Soldi olarak geçen ama ancak 1604’ten itibaren 
Kral II. Philipp tarafından darp ettirilen hafif Taler sikkeleri olduklarını kanıtlamıştır.586 Kaba ağırlıkdaki bu 
dikkat çekici fark, buluntuda yer alan iki parçada da, görülmektedir (31,94 ve 27,91 gram). Yine Crippa’ya 
göre, bu durumun sebebi, yaygın bir kenar kesimi olabilir.587

 
 

583 J. Schulman Amsterdam (1.–4. 6. 1970), 1667; Pesce 1971; Gamberini di Scarfèa 1977, 79.
584 Bignotti 1984, s. 70: »Monete gettate al popolo in occasione del giorno delle nozze«.
585 Bignotti 1984, s. 73, No. 12, s. 83, No. 53, 54.
586 Crippa 1990, s. 107. – Keza, CNI V, s. 258-260, 269-270. deki ağırlık bilgileri ile kıyasla.
587 Crippa, s. 107. – Bu darpların, kenar kesim nedeniyle “de Facto” iki değer basamağına (Ducatone ve “normal” Taler ağırlığında) 

ayrıldıkları saptanmalıdır. Ayrıca bunun ödeme trafinde de yeni, büyük gümüş düşünülmelidir. Buluntudaki bu olay kenar kesme 
işleminin denaro da lire 5 nin 1604’teki emisyondan önce veya bu emisyonla aynı zamanda yapılmış olması gerektiğini 
ispatlamaktadır. Yani, büyük gümüşlerin hayata geçirilmesiyle bir ilişkinin var olup olmadığı düşünebilir. 
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Venedik Cumhuriyeti 

Deniz Cumhuriyetinin aşırı zengin sikke darbı, buluntuda 34 sikkeyle temsil edilmektedir. Bunlar, zengin 
Venedik sikke çeşitliliğinin küçük, ama bununla birlikte, karakterislik bir kesimini örneklemektedirler. 

En eski iki parça, geniş bir alana yayılmış olan mocenigo adlı 21 Soldi’lik gümüşlerdir. Daha sonra Doç. 
Andrea Gritti (1523 – 1528), (Kat. No. A213) ve Francesco Donà’nın (1545 – 1553), (Kat. No. A214) 1532/33 
ve 1546/47’de üretilen ve buluntunun saklandığı tarihte, artık „eski para“ ad edilen 24 Soldi’lik parçaları 
vardır. Venedik darplarının daha yeni ve esas bölümü oluşturan zaman katmanı, artık arkayüzünde Azize 
Justina’nın tasviri bulunan Lira sistemine aittir. 1572/73 tarihli (Kat. No. A217) 20 Soldi’lik basit bir Lira ve 
1575/76 ile 1577’de üretilen 40 Soldi’lik duble parçalar (Kat. No. A215, A216) ile başlamaktadır. Bunların 
hepsi de, Doç I. Alvise Mocenigo (1570 – 1577) dönemine düşmektedir. Bu dönemde 4,3 ve 2 Gazetta’lık 
(sonuncusu Grossetto diye de adlandırılıyordu), yani düşük alaşımlı gümüş’den 8,6 ve 4 Soldi’lik anonim 
parçaların darbına başlanmıştır.588 Önyüzünde Markus Aslan’ını arkayüzünde değer sayısının üst kısmında 
oturur pozisyonda Justitia’yı gösteren seriden buluntuda 4 kat Gazetta’nın 4, iki katının 9 örneği bulunmaktadır 
(Kat. No. A232 –A244). Kronolojik sıralama içinde, kısa bir süre hüküm sürmüş olan Sebastiano Venier’in 
(1577 – 1578) Mocenigo darplarının hemen arkasından gelen bir Lira’sı (Kat. No. A218) ve ondan sonra, Doç 
Pasquale Cicogna (1585 – 1595) yönetim dönemine ait 4 sikkeden oluşan bir grubu vardır. Bu grup Cicogna’nın 
yönetime geçtiği yılda basılan 80 Soldi’lik yarımscudo’su (Kat. No. A219) ile, hepsi de 1593’te darp edilmiş 
olan 2 adet 6 Soldi ve 1 adet 4 Soldi parçası vardır. 6’lılar, Doç’u Meryem Ana’nın önünde ve Markus Aslan’ının 
Protomlarını göstermekte, 4’lük Soldi’de ise, Saint Marco Meryem Ana’nın yerine geçmekte, ve arkayüzde 
redentore’nin yarım gövdesi, Aslan’ın yerini almaktadır. Elimizdeki buluntuda bulunan en yeni Venedik darbı, 
Cicognas’nın halefi Marino Grimani (1595 – 1605) yönetim dönemine rastlamakta ve Venedik payının sayı 
olarak en geniş kapsamlı grubunu oluşturmaktadır. Grup, geleneksel Justina tipine uyan bir çift, bir de tek 
Lira’dan (Kat. No. A223, A224) meydana gelmektedir. Her iki örnek de, 1595/96 yıllarına, yani Doç’un erken 
yöneticilik dönemine aittir. Ayrıca aynı tipin 5 Soldi’lik 7 adet 1/32 Scudi’si bulunmaktadır. Fakat bunlar 
massari all’argento’nın hiçbir işaretini taşımamakta ve bu sebeple daha doğru tarihlenememektedir. 1 adet 
kötü korunmuş ve artık aidiyeti klasifize edilemeyen bir küçük sikke (Kat. No. A212), Rus Denga’sında (Kat. 
No. A774) olduğunu sandığımız gibi, Osmanlı darplarıyla birlikte, dolaşımda bulunmuş olabilir. 

Correggio Kontluğu 

Correggio kontluğunun 13 örneğini kapsayan darp grubu, özel bir ilgiyi hak etmektedir. Çünkü, çok nadir olan 
ve şimdiye kadar yetersiz belgelenmiş bulunan bazı parçalara sahiptir. 

Sıranın en başında, kont kardeşler Giberto, Camillo ve Fabrizio tarafından, Mioni ve Lusuardi’ye göre, 
kuzenleri olan Tarento589 Kardinali ve Başpiskoposu Gerolamo’nun ölümünden sonra, 1572’den itibaren darp 
edilen 10’ar Soldi’lik iki anonim giulii (Kat. No. A246, A247) yer almaktadır. Bu darplar, resim özdeşliğine 
sahip olmakla birlikte, Correggio kentinin hâmisi olan Aziz Quirinus’u taşıyan arkayüzle damga eşlikleri 
olmayan üç tipli bir emisyondan gelmekte ve bu sikke merkezine dahil edilmektedirler.

        
Res. II.8a, b: Correggio Kontluğu, anonim, giulii da 10 Soldi tarih yok. Aslan armasıyla(a) ve kartal ve aslan arması(b) 

(Mioni - Lusuardi 1986, No. 9 ve 10) 

588 Darp Mocenigo’sun selefi Pietro Loredan döneminde çıkarılan ve o tarihlerdeki savaş olaylarıyla ilişkili olan 10 Nisan 1573 tarihli 
yasaya göre yapılmıştır. (Papadopoli 1907, s. 296, 533–541; Papadopoli 1919, s. 868).

589  1569’dan 1572’ye kadarki darplara katılımı hakkında. Mioni – Lusuardi 1986, s. 163 ile kıyasla.
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Her üçü de, (birbirinden biraz ayrılan formasyonlarla ve farklı kısaltmalarla) opport[et] isto proteg[i] 
clipeo590 önyüz lejandına sahiptir. Önyüzlerinde iki olayda migferli, bir olayda haçlı bir arma vardır. 

Bu armaya tırmanan bir aslanı,591 (Res. II.8a) taçlı bir kartalı veya bu iki resmi kareleştirilmiş ve birbirine 
geçmiş bir kalkan (Res. II.8b)592 formunda göstermektedir. Burada konu, ailenin 1452’de, Binden armasına 
tamamlayıcı olarak kontluk ünvanını almış olmasıdır.593 Şimdiye kadar sadece 1 adet kötü korunmuş örnekten 
bilinen kartallı arma tipinden buluntuda iki örnek vardır. Çeşitli damga çiftlerinden üretilmiş olmaları gerçeği, 
bu sikke çeşidinin, başta, çok az olmayan miktarlarda üretildiğine işaret ediyor olabilir. Büyüklük, ağırlık ve 
görünüm olarak bu sikkeler, başka İtalyan darphanelerinin ihracat darplarına uymaktadır. Burada da, değer 
bakımından çok yakın olan, tipolojik benzerlik taşıyan ve kaba ağırlıkları hemen hemen ayırt edilemeyen çok 
sayıda çeşit (10, 8 ve 6 Soldi) ortaya çıkmaktadır.594

Bu iki giulii’den biraz daha yeni olan, şimdiye kadar hiç bilinmeyen başka bir gümüş sikke (Kat. No. A248) 
daha vardır. Önyüzünde ayakta duran ve önünde diz çöken Piskoposa bir haç uzatan bir figür bulunmaktadır. 
Ne yazık ki, paranın çevresini dönen lejand, ancak kısmen okunabilmektedir. [...]A ET B595 QVIR CORIGII 
Piskoposun, Correggio’nun lokal koruyucusu Quirinus olarak tanınmasına izin vermekte ama soldaki figürün 
tanınabilmesine olasılık bırakmamaktadır. Arkayüzde bazı kutsal emanetleri, Correggio’daki Aziz Quirinus 
ve Michael’a adanmış olan klisede saklanan Azize Reparata görülmektedir. Herhalde aynı döneme ait olan 
anonim bir Sesino596 da din uğruna ölenlerin kutsal palmiyesi ile birlikte kontluğun armasını tutan aynı azizeyi 
göstermektedir. Elimizdeki parçada, sağ eldeki palmiye dalı çok iyi görülebilmetedir. Şeklin sol tarafı belirgin 
değil ama, yerde dik duran, azizenin beline kadar gelen bir (arma) tanınabilir. 

Bu sikkemizin örneğini tahmin etmek zor değildir. Açıkça görülüyor ki, önyüzünde Aziz Markus’dan 
papazlık pâyesini alan Doju, arkayüzünde Azize Justina’yı, kendisine ait kutsal simgeleri, palmiye dalı ve 
kitapla gösteren Venedik Scudo’sunun bölüntü parçası, Correggio’da örnek alınmıştır. Bu parçaların bir 
çeyrek Lira veya 5 Soldi597 değerindeki otuzikidebiri olan ve nominal sıfatıyla burada Vaftiz babalığı yapan 
örnekleri, 1585/86598 den itibaren darp edilmiştir.  Bizim parçamız, bu şekilde, Camillo ve Fabrizio kardeşlerin 
hükümdarlık döneminde (1580 – 1597) veya Camillo’nun tek başına yönetimde olduğu (1597 – 1605) 
yıllarında hayata geçmiş olmalıdır. Sonuçta, bu Venedik Scudo’su parçasını imitasyonları, şimdiye dek, hiç 
bilinmemekteydi.599

Bugün artık çok nadir olan, ama üretildikleri yıllarda büyük miktarlarda bulunan daha ufak cinslerin aksine, 
Camillo d’Austria’nın600 yarı gövde resmini taşıyan gösterişli büyük gümüş parça (Kat. No. A249) herhalde 
çok küçük miktarlarda basılmış olmalıdır. Günümüzde grande rarità (Mioni-Lusuardi), diye anılmaktadır. Hiç 
değilse, resimleri görülen bütün örneklerin aynı damga çiftinden çıkmış olmaları gerçeği de buna uymaktadır. 
Bu parça bugüne kadar genellikle Ducatone olarak adlandırılmıştır. Belki de tipi sebebiyle böyle denmiş 
olabilir ama, şimdiye kadar bilinen 28,06 ve 26,17 gram arasındaki kaba ağırlıklar ile elimizdeki parçanın 
26,74 gram olan ağırlığı, çok belirgin şekilde bir Tallero’yu işaret etmektedir. 

590 Demek ki, kendini kalkan ile korumak yerinde bir davranıştır. 
591 Mioni – Lusuardi 1986, s. 173, No 9 (res. ile.).
592 Ibidem, s. 174, No. 10.
593 Ibidem, Tab. Göre. s. 33.
594 CNI, s. 20–26, No 41–94; Mioni – Lusuardi 1986, s. 172–178, No 8–14: 10,8 ve 6 Soldi’lik Giulio, kısmen değer sayıları ile. 
595 Quirinus’un Correggio’nun bütün sikkeleri üzerinde Aziz olarak (Evliya değil) sıfatlandırıldığı göz önüne alınırsa, bu harf burada 

kesinlikle beklenen S (Sanctus) değildir. 
596 Mioni – Lusuardi, s. 188, No. 24 (res. ile)
597 Buluntuda, Doç Marino Grimani (1595–1605) dönemine ait (Kat. No. A225–A231) benzer 7 parça vardır. 
598 En eski parçalar, 3.9.1585’ten itibaren faaliyet gösteren Alvise Baffo’nun “AB” des massaro all’argento sikke ustalığı işaretini 

taşımaktadırlar. (Papadopoli 1907, s. 405, 764).
599 Gamberini di Scarfèa 1971, s. 168–174 (Yeniçağ Venedik sikkelerinin kopyalarının listesi) ile karşılaştır.
600 Correggio kontları 1580’de, “d’Austria” adını kullanabilmeleri için İmparatorluk iznini almışlardı. (Mioni – Lusuardi 1986, s. 

174).
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Ayrıca, Dük II. Ferrante Gonzaga von Guastalla (1575–1630) nın sikkemize örnek olduğu ününe sahip büyük 
gümüş parçası da, Tallero diye adlandırılmaktadır.601 Şu görülüyor ki, hem Correggio’da, hem de Guastalla’da 
parçayı, görünüm itibariyle zamanın sevilen Habsburg Taler’lerine benzetmek için çaba harcanıyordu. 

Bu uğraş, buluntuda Correggio’yu temsil eden geri kalan 8 sikke için de geçerlidir: 1596, 1599 ve 1600 
tarihli, imitasyon Hollanda Löwentaler’leri söz konusudur. Bunlar da yine, Camillo’yu darp sahibi olarak 
göstermekte, arkayüzde değer yazısı 70 Soldi’yi (p[er] sol[di] se[ttanta]) taşımaktadırlar: Önyüzündeki armalı, 
miğferli ve zırhlı sikke resimleri, ve arkayüzdeki aslan tam olarak örneklerine uymaktadır. Correggio’dan 
gelen taklitler, bugünki bilgilere göre, 1595’te basılmış olan ve kesintilerle 1603’e kadar uzanan bir dizinin 
parçalarıdır. Bununla ilgili tarihlenmemiş parçalar vardır. Bu konuda, gelecekde yeni buluntuların çokca 
beklenebileceğini, 1596 tarihli 5 parça göstermektedir. Aralarındaki damga özdeşi 3 örnek (Kat. No. A250–
A252) günümüze kadar çok zayıf belgelenmiş olan bir yılı dokümanlaştırmaktadır. 

Modena Dükalığı 

43 örnekten oluşan Modena payı, bir tek istisnayla (Kat. No. A259) toplu bir darp grubundan oluşmaktadır. 
Yaklaşık 2,5 - 3 gram ağırlığındaki gümüş sikkeler söz konusudur. Parçaların bazıları üzerlerinde, değer 
bilgisi olarak 6 Bolognini veya 8 Soldi’yi taşımakta, ama hiç değilse kaba ağırlık bakımından birbirlerinden 
ayrılmamaktadırlar. Her iki türü içine alan ortak bir adlandırma bilinmemektedir. Büyüklük ve ağırlıkta, öteki 
İtalyan darp merkezlerinin darplarında (örneğin Mantua, Correggio, Urbino, Parma, Toskana) paralelleri 
bulunmaktadır. Görünüşe göre aynı olan sikkelerin farklı değerlendirilmeleri fenomeni başka darp yerlerinde 
tekrarlanmaktadır.602 603604

 

Tab. II.270: Dük Cesare d’ Este döneminde Modena’nın orta boy gümüş sikkelerinin nominal isimleri.

Tip Nominal603 Ağırlık aralığı604 Kat. No. Dipnot

I Giulio = 8 Soldi (?) 2,88 / 2,75 g (2) A260
CNI 137 6 Bolognini 2,54 g (1) – Buluntuda temsil edilmiyor. 
II 6 Bolognini 2,70 g (1) A261
III Giulio = 8 Soldi (?) 2,90 / 2,13 g (3) A262
IV 6 Bolognini 2,78 / 1,74 g (3) A263
V 6 Bolognini 2,81 / 1,99 g (14) A264–A267
VI Giulio = 8 Soldi (?) 3,10 / 1,90 g (18) A278–A295
VII 8 Soldi 2,83 / 2,34 g (7) A296–A301

601  Sonuç: Bignotti Ta.Yok. s. 181, No. 12; Bellesia 1993, s. 76, No. 13. – Mionis ve Lusuardis’in arkayüzdeki bezeme bandını Altın 
Post zincirinin taklidi olarak algılayan görüşlerine uyulursa, o takdirde, ancak 1600 tarihli Ferrantes Taler’i Correggio’dan gelen 
parçanın örneği olmuş olabilir. 

602 Aşağıda Böl. II.4.4.2. ile krş. 
603  Sikke üzerinde, altı çizilmiş adlandırmalar, geri kalanı şimdiye kadarki litaratürden.
604  Parantez içinde, ağırlık bilgilerine temel oluşturan, elimizdeki buluntu ve litaratürden elde edilen örnekler. -buluntu malzemesinin 

ortalama ağırlıkları için aşağıda metne bakınız.
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Bütün grup, hepsi de Dük çifti Cesare d’ Este ile eşi Virginia de Medici etrafında dönen ve değişik resim 
kombinasyonlarıyla ortaya çıkan dikkat çekici genişlikte bir tip çeşitliliği ile belirlenmektedir.605 Aşağıdaki 
genel bilgi, tipolojik kombinasyonları belirtmektedir. Gerçek damga eşleştirmeleri elimizdeki malzemeyle 
kanıtlanamamaktadır. 
 

Res. II.9: Dük Cesare d’Este döneminde orta boy Gümüş sikkelerin tip kombinasyonları (çizim: S. Heinz) 

3 tip Virginya’ya bir atıf taşımamaktadır. Bunlar, Cesare önyüzü ile Meryem Ana’ya müjde tasvirini taşıyan 
arkayüzün (tip I, Kat. No. A260) ile eşleşmesidir. Hem de, bir tarafda, resimle ilgili olan Ancilla lejandı, öteki 
tarafda, arkayüz lejandı olarak 6 Bolognini değer bildirimi bulunmaktadır (buluntuda temsil edilmemektedir.) 
606 Üçüncü ve şimdiye kadar bilinmeyen bir tipde, müjde sahnesinin yerini Modena’nın koruyucusunun tasviri 
almakta (tip II, Kat. No. A261), fakat 6 Bolognini’yi gösteren değer bilgisini lejand olarak muhafaza etmektedir. 

Diğer bütün tipler, çifte atıfda bulunmaktadırlar: İlklerden biri (tip III, Kat. No. A262) önyüzünde, Este 
ve Medici diye ayrılan, tarafsız ve hesaplamayı imâ eden bir lejand taşımakta607 arkayüz lejandında bu 
defa değer bildiriminin yerine koruyucu Aziz’in adının söylendiği bir resim gösterilmektedir. Bir başka alt 
grup, önyüzünde bulunan Este arması ve arkayüzündeki Medici armasıyla belirlenmiştir. Burada, arkayüz 
lejandı, ya sadece değer beyanını vermekte (tip IV, Kat. No. A263) ve bunu Virginya de Medici’yi anarak ona 
bağlamakta (tip V, Kat. No. A264–A267) veya, Düşesin sadece adını ve ünvanını göstermektedir (tip VI, Kat. 
No. A278–A295). Sözü edilen son iki tip V ve VI, 14 ve 18 belgeyle buluntudaki esas payı sağlamaktadır. 
En son tip olarak (tip VII, Kat. No. A296–A301), o zamana dek sadece Virginya’ya atfedilmiş olan parçalar 
vardır. Bir yüzlerinde Medici arması ve Düşesin adı (tip VI gibi), diğer yüzde Este arması ve (bu şekilde yine 
Cesare’ye atıf yaparak) 8 Soldi’lik bir değer bildirimi yer almaktadır. Burada, sanki Mantua darplarıyla, hiç 
de rastlantısal olmayan bir paralellik şekillenmektedir. Orada da, yalnız Düşesin adını taşıyan darplar karşı 
yüzde –herzaman Dük’ün armasını da taşımaktadırlar– lejandla, 8 Soldi’lik parçalar olarak tanıtılmışlardır. 
Buna karşı, karı – kocayı işaret eden parçalar, büyük çoğunlukla başka nominal değerleri, örneğin Mantua’da 
10 Soldi, Modena’da 6 Bolognini’yi göstermektedirler. 

605  Tip VI. Bentini – Bellocchi 1997’de yine Cesare ve Virginya’nın düğünü vesilesiyle yapılan özel darp olarak tanımlanmaktadır.  
Ama bu görüş de herhalde Mantuas’ın (oraya bakınız) olayındaki gibi, isabetsizdir. 

606  CNI IX, s. 243; No. 137; Varesi 1998, 699.
607  Numero tantum dividuntur (yalnız sayı ile bölünebilirler). Lejandın anlamı belirsizdir. Belki, Dük ile Düşesin birliklerinin ima 

edildiği (birlik arması ile ilişkili olarak) düşünülebilir. Ama akla daha yakın gelen, 6 Bolognini/ 8 Soldi değer beyanlarına bir 
gönderme olduğudur. Elimizdeki tip değer beyanı taşımamaktadır. 
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Tab. II.271: Buluntuda temsil edilen Modena sikke tipleri 

Tip Tarif Literatür Belgeleri Buluntudaki Kat. No.lar. 

I

CAESAR DVX MVTINAE REG C
Este Arması CNI IX, s. 243, No. 138–139

Varesi 1998, 700 A261 (Resim. II.10a) 
ECCE ANCILLA DOMINI
Meryem Ana‘ya Tebliğ 

–
 Tip I gibi

CNI IX, s. 243, No. 137
Varesi 1998, 699 –MONETA DA SEI BOLOGNINI

Meryem Ana’ya Tebliğ

II
 Tip I gibi

– A260 (Resim. II.10b) MONETA DA SEI BOLOGNINI
Aziz Geminianus

III

NVMERO TANTVM DIVIDVNTVR
Bölünmüş Este-Medici arması CNI IX, s. 260, No. 22–23

Varesi 1998, 713 A262 (Resim. II.10c) 
S GEMINIANUS PROTEC MVTINAE
Aziz Geminianus

IV
Tip I gibi

CNI IX, s. 259, No. 8–9
Varesi 1998, 712 A263 (Resim. II.10d) MONETA DA SEI BOLOGNINI

Medici arması

V

Tip I gibi

Crespellani 1884, 63
CNI IX, s. 258, No. 1–7
Varesi 1998, 711
Balbi de Caro 1998, 76

A264–A272 (Tip Va) (Kat. No. A266: 
Resim. II.10e) 
A273–A276 (Tip Vb) (Kat. No. A275: 
Resim. II.10f) 
A277 (Tip Va veya b) 

VIRGINIA DVCISSA MVT /BOLO SEI
Medici arması 
a) Lejand yuvarlağında değer bildirimi 
b) Arka kısımda değer bildirimi 

VI

Tip I gibi Crespellani 63 var.
CNI IX, s. 259–260, No. 10–21
Varesi 1998, 711/1
Bentini – Bellocchi 1997, s. 47 Resim. = 
s. 121, 57/10801
Balbi de Caro 1998, 77

A278–A295 (Kat. No. A287: Resim. 
II.10g) VIRGINIA DVCISSA MVTINAE

Medici arması 

VII

Tip VI‘daki arkayüz gibi

CNI IX, s. 258, No. 1–3
Varesi 1998, 714, 715
Balbi de Caro 1998, 78, 79

A296–A301 (Kat. No. A297: Resim. 
II.10h) 

MONETA DA SOLDI OTTO
Este arması, iki melek tarafından 
tutuluyor. 
a) Büyük arma, küçük melekler
b) Küçük arma, büyük melekler

 



II.4 Beçin Definesindeki Avrupa Darplı Paralar 409

     

      

      

      

Res. II.10a–h: Buluntuda temsil edilen Modena sikke tipleri

En çok görülen tip VI’nın buluntuda iki sahtesi vardır (Kat. No. A810, A811). Sikke resmini ve lejandları 
çok kabalaştırarak taklit eden iki ve bir de kaplanmış örnek bulunmaktadır (Kat. No. A809). Bu parça, orjinal 
resme çok daha yakın bir görünüme sahip olmakla birlikte, hatalı lejand düzenlemesiyle, Modena darphanesinin 
ürünlerinden ayrılmakta ve bu yüzden çağdaş kalp olarak adlandırılması gerekmektedir. 
 

Res. II.11: Polonya Krallığı, III.Sigismund (1587–1632), Trojak 1603, Krakau Müzesi (KHM/MK, Envanter. No. 25060) 
 

Modena’nın buluntu payında olduğu belirtilen ve belki de bu kentin en son sikkesi olan sıradışı örnek, 
günümüzde artık son derece ender olan ve 1603’te Levante’ye ihraç edilmek üzere darp edilmiş bulunan bir 
çift Grossi veya 6 Soldi’dir608 (Kat. No. A259). Görünümü hiçbir yanlış anlamaya fırsat vermeyecek kadar 
belirgin şekilde, Polonya – Litvanya bölgesinin Trojaki’sini örnek almıştır (Res. II.11). 

608  Sikkeler, geleneksel olarak çift Grossi olarak adlandırılmakta, tarihlenmemiş örnekler (CNI IX, s. 243, No. 140; Gamberini di 
Scarfèa 1972, 685) sol[di] sei, değer yazısını taşımakta, yani 6 Soldi’lik parça şeklinde düşünülmektedir. 2,20 / 1,89 gram olan 
kaba ağırlıkları, 8 Soldi – 6 Bolognini olarak güven altına alınan darpların ağırlıklarının biraz altındadır (Tab. II.270 ile kıyasla).

a b

c d

e f

g h
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Res. I.12a, b: Modena, Cesare d’Este (1598–1628), 4 Lira tarihsiz ve Tallero 1602 Levante için (Crespellani 1884, Tav. IX, 78 ve 79). 
 

Dük, bu sebeple Polonya Kral büstü anımsatılarak, taçlı gösterilmektedir. Bu, Cesare’nin tip zenginliğine 
sahip darpları arasında sadece iki büyük gümüş parçada ortaya çıkan bir tasarım tarzıdır: Bunlar, 1601/02609 
ve 1604’teki bir Taler emisyonunda gerçekleşen, keza çok nadir olan 4 Lire parçasıdır.610 Her ikisi de, dikkati 
çekecek şekilde aynı amaçla, Levante ticareti için darp edilmiş ve darp sahibinin belirtilmesiyle, vâris Habsburg 
eyaletlerinin Taler’leriyle bütünleşmek isteğini göstermişlerdir. 

Çift Grosso’nun arkayüzünde, örnek sikke türüne uyma çabası gösterilmekte, bu yapılırken, nominal 
bildiriminin yerini artık Modena’nın Standard lejandı olan Nobilitas Estensis almaktadır. Estensis’in çift başlı 
kartalı, yukarıda değer sayısı III’ün ve Polonya ile Litvanya armalarının yerini almak durumundadır. Darphane 
ustabaşısı ve, yani darphane kiracısının işareti, aşağıda, bir bezeme şeklinde yorumlanmaktadır.611

Parma ve Piacenza Dükalıkları 

Elimizdeki kompleksin612 içinde Parma darphanesinden, orta büyüklükte, eş tipe sahip 20 gümüş sikke 
bulunmaktadır. Dük I. Ranuccios adını taşımakta ve önyüzlerinde Farnese’lerin armasını, arkayüzde Aziz 
Hilarius’u, Parma şehrinin koruyucusu olarak göstermektedir. Resimlerdeki özdeşliğe ve oldukça eş olan 
ağırlıklara rağmen, üç ayrı grup ayrıştırılabilmektedir: Parçaların esas bölümü (15 adet) „m(oneta) d(i) sol(di) 
nove“ (ve benzeri) ek yazısı ile „9’luk“ olarak belirlenmiştir. Başka bir grup –keza ek yazılım yardımıyla– 
8 ½ Soldi’lik - sikkelerin bir tanesi, –şimdiye kadar bilinmeyen– bir örneği, (Kat. No. A302) yazılı değer 
bildirimlerinin yerine Roma harflerini [?]I X, göstermektedir. Bunlar daha çok sayı işaretleri belki de, 9 ve 
10 Soldi’nin değer bilgileri şeklinde algılanabilir. Eğer son söylenen doğruysa, bu parça pekalâ bir Giulio 
olabilir: Bu sikke türü I. Ranuccio döneminde Parma’da, yine eş tipde (arma / Aziz Hilarius), ama değer bilgisi 
olmadan darp edilmişdir.613 Şimdiye kadar, değer sayısına sahip parçalar bilinmemektedir.

609  Respellani 1884, s. 91, Tab. IX, 78; CNI IX, s. 227, No. 17–19, Tab. XVI, 17; Gamberini die Scarfèa 1975, 757; Ravegnani 
Morosini 1984, Cilt. 1, s. 197, No. 10.

610  Crespellani 1884, s. 91, Tab. IX, 79; CNI IX, s. 241, No. 122, Tab. XVII, 15; Gamberini die Scarfèa 1975, 758; Ravegnani 
Morosini 1984, Cilt. 1, s. 199, No. 15.

611  Burada resmi görülen (Res. II.11) Polonya parçası, Modena’dan gelen imitasyonlarla aynı yılda üretilmiştir. Bunların örnekleri, 
doğal olarak daha eski olmalıdır. Ama kesin tarihi verilememektedir. Arkayüzün alt bölümündeki sarmaşığa benzer bezeme bir 
ihtimal, Wasa’nın vaftiz babasının Ekin Demeti de olabilir. III. Segismund’un (sadece o, Wasa ailesinin vârislerinden biri sıfatıyla, 
örnek veren olarak kabul edilebilir). Orjinalleri üzerinde görülen bu motif, burada yoktur. 

612  Çift Dükalığın Piacenza’daki ikinci darphanesi buluntuda temsil edilmemektedir. Çünkü, burada I. Ranuccio zamanında Levante 
ticaretiyle ilişkili türler darp edilmemiş, yalnız altın sikkeler ve yerel ufak paralar basılmıştır (Crocicchio – Fusconi 2007, s. 
337–368 kıyasla).

613  CNI IX, s. 489–490, No. 63–68; Tab. XXXII, 4 ve 5.
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Tab. II.272: Parma darphanesinin 10 (?) 9 ve 8 ½ Soldi darpları 614

Değer Bildirimi Kaba Ağırlık Aralığı 
(Buluntu ve Litaratürden ) 

Örnekler 
(Buluntu ve Litaratürden ) 614 

„Giulio“ (Değer bildirimi yok) 2,95 / 2,15 g 6 (-) 
9 oder 10 Soldi (?) 2,82 g 1 (1) 
9 Soldi 2,94 / 1,97 g 25 (15) 
8 ½ Soldi 2,90 / 2,73 g 6 (4) 

Buna karşı 9’lukların karakteri, kesin olarak adlandırılabilmektedir: 22 Şubat 1603’te, Yahudi Jacopo 
Zatti Levantino, kendi ihtiyacı için Parma darphanesinde giulii’lerin sikke resmi ve kaba ağırlığı eş ama, ince 
ağırlığı biraz daha az olan „una moneta poco differente dai detti Giulj, la qual valesse soltanto nove Soldi” darp 
edebilme ricasında bulunmuştur.615 Bu ricası, parçaların değerlerinin darbın üzerinde bildirilmesi koşuluyla 
kabul edilmiştir. 10 Şubat 1604 tarihli bir Fede „Monete che si battono per i Forestieri“ kapsamında Jacopo 
Zatti’nin616 sipariş sahibi olarak alenen, sadece 9’lukları değil, fakat 8 ½ Soldi parçalarını da darp ettirdiğini 
bildirmektedir: Una moneta da Soldi 8 den 6 l’una, burada artık, sipariş sahibi anılmamaktadır.617 Belki de, 
özel 9’lukların gerisinde kalan devlet darpları söz konusuydu. 

Sonuçda bu 9’luklardan bir örnek (Kat. No. A812) çağdaş taklit olarak tanımlanabilir. Kaba stili ve özellikle, 
yalnış anlamaya sebep olan değer bildirimi, bu görüşü desteklemektedir. 

 

Toskana Arşidüklüğü

Toskana Arşidüklüğünden buluntuya hem büyük gümüş parçalar hem de, orta boy cinslerden 16 sikke 
ulaşmıştır. Burada 3 kompakt grup bulunmaktadır; En eskisi I. Cosimo’nun Floransa’daki darphanesinden 
gelen, 3 Giulii’sinden oluşmaktadır. Iki parça Seina’nın alınmasından önce üretilmiştir (Kat. No. A322, A323) 
ve bu sebeple 1557’de darp edilmiş olmalıdır. Daha yeni olan (Kat. No. A324) 1565 yıl sayısını taşımaktadır. 
Hepsi de, önyüzlerinde darp sahibinin armasını, arkayüzlerinde Floransa’nın kent koruyucusu ve Dük’ün 
isim babasını bir çeşit „Sacra Conversazione“ formunda görüntülemekte, böyle yaparak Devlet ile Hanedan 
arasındaki iyi ilişkilere gönderme yapılmak istenmektedir. 

Sikkelerin çoğunluğu, 1595 yılında yeniden faaliyete geçirilen Pisa darphanesinin darp ettiği, (3 örnek), 
1601 (7 örnek) ve 1605 tarihli 1 örnek, I. Ferdinando’ya ait talleri’lerdir (Kat. No. A325–A335). Arkayüzde, 
Pisa’da yerleşik olan Stephan618 tarikatının Haç’ı üzerine konmuş Medici armasını, arşidükün, sevilen Avusturya 
Taler’lerine, örneğin Hall darphanesinden gelenlere uyan, yarım üst gövde resmiyle kombine etmektedir. Bu 
çok da şaşırtıcı değildir. Zira, bu Pisa parçaları di bontà, peso e lega di quelli di Sassonia619 yani Rayh vezinine 
göre üretilmiş, ancak sadece ihracat ve Levante ticareti için düşünülmüştür. 1605 yıl sayısına sahip olan en 
yeni parçanın (Kat. No. A335) sahihliği biraz şüphelidir. Bir sahtecilik ürünü de söz konusu olabilir. Fakat, 
stilinin kusursuzluğu bu görüşe kesinlikle karşıdır. 

Ve nihayet ihracata uygun yerde olan Pisa darphanesinden ve aynı para tarihi bölgesinden, iki parça vardır 
(Kat. No. A336, A337). Bu parçalar kendilerini, arkayüzde, yalnış anlamaya fırsat vermeyecek şekilde „moneta 
per levante da soldi X“ olarak deklare etmekte ve başka İtalyan darphanelerinin farklı değer basamaklarına ait, 
takr. aynı büyüklük ve ağırlıktaki (10, 9, 8 ½, 8 Soldi, 6 Bolognini 32, 30 Quattrini vb.) ihracat darplarıyla aynı 
katagoriye girmektedirler.620 Pisa parçaları önyüzlerinde mutât arma, arkayüzlerinde üretim yerini konu alan, 
Arşidükün resmi ve bu alanda paraleli olmayan Pisa’nın şehir kimlikleştirilmesi bulunmaktadır.621

614  CNI IX, s. 489-490, No. 63–68; Tab. XXXII, 4 ve 5.
615  Affò 1789, Cilt. 5, s. 213–214; Pizzi – Lopez 1971, s. 66.
616  Ad istanza di M. Jacob Zatti Hebreo Levantino... (Affò 1789, Cilt. 5, s. 215).
617  Affò 1789, Cilt. 5, s. 216.
618  Schöppl 1894, s. 9-18.
619  Galeotti 1930, s. 145.
620 Ibidem, s. 146-148. – aşağıdaki Bölüm II.4. ile de krş.
621  Yoksa burada, ayakta duran Dük ve diz çöken Pisa ile, üstün körü bakan birisi için, Venedik’in tımar tevcihi (Aziz Markus ayakta, 

Dük diz üstü) ile bir benzerlik mi yaratılmak istenmiştir? 
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Urbino Dükalığı 

Urbino dükalığının sikkeleri 71 örnekle622 çok güçlü bir temsile sahiptir. Örneklerin hepsi, yarım asırdan 
fazla hükümdarlık etmiş olan, son dük Francesco Maria II. della Rovere’ye aittir. Sadece quattrini trenta 
(Res. II.13a-e) ve doi Sedicine (Res. II.13f-p,s,t) olarak işaretlenen iki sikke türünden söz edilmektedir. Son 
bilgi, Almanca dilinde, herhalde en iyi „çift 16’lık“ deyimi ile aktarılabilmekte olan, iki defa 16’lık yani 32 
quattrini’lik bir değer göstermektedir. „m(oneta) d(i) doi ter(zi) d(a) Sedecin(a) “ şeklindeki değer anlatımıyla, 
çift Sedicina’nın 3:2 parçaları olarak tanımlanan (Kat. No. A405, A406) ve bu şekilde çift 16’lığın 3:2’si, 
böylece 21 1/3 quattrini değerinde olan iki parça, tam parçaların esas payını tamamlamaktadırlar. Üzerlerinde 
Aziz Ubald’ın (?) önünde diz çöken dükün resmi (Res. II.13q) öyle görülüyor ki, 5 Soldilik (Kat. No. A225– 
A231) 1/32 Venedik Scudi’sinin önyüzündeki tımar tevcihi sahnesine atıfda bulunmaktadır. Kaba ağırlıkları 
da bunlara uymaktadır. 16 quattrini’lik basit Sedicina’nın örneğini, aslında Polonya’dan gelen, özellikle Doğu 
ve Balkan ülkeleri ticaretinde sevilen Dreigröşer (Trojak) oluşturmaktadır. Bu para da, herhalde Artiluk adı 
altında büyük miktarlarda darp edildiği623 Raguza üzerinden Levanta’ye ulaşmaktaydı. II. Francesco Maria, 
bu paraya kendi portresini koydurmuş, esas tipe uyarak Pesaro ve Urbino’da darp ettirmiştir. İlk sikke, (Res. 
II.13r) moneta da un grosso batuta in Persero624, değer bilgisini taşımakta, sonuncusu (Res. II.13u) buna karşı, 
moneta da una sedecina625 açıklamasına sahip bulunmaktadır. Bu parçalar, buluntumuzda temsil edilmemekte, 
fakat, onların yerine Modena’da darp edilmiş olan ve Trojak’ı taklit eden, paralel bir parça (Kat. No. A259) bu 
işi çok iyi yapmaktadır. 

Daha yakından bakıldığında, çift Sedicine ve 30 quattrini olarak tanımlanan, kaba ağırlıkları 2,5 ile 3 gram 
arasında olan, nominaller tarihi bakımından hiç kuşkusuz, başka darp merkezlerin aynı ağırlıktaki darplarıyla 
bağları olan sikkeler (Mantua, Modena, Toskana ile karşılaştır) hakkındaki bilgi düzeyinin oldukça zayıf 
olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca da, –Modena parçaları olayında olduğu gibi– elimizdeki buluntuda, şimdiye 
dek bilinmeyen tipler de varolduğu için, Urbino ve Pesaro darphanelerinden gelen, bu türlerin bilinen bütün 
çeşitleri burada listelenmiştir: 

Tab. II.273: II. Francesco Maria della Rovere’nin Urbino ve Pesaro’daki 30 ve 32 quattrini darplarına genel bakış (darphane işareti 
yoktur). 626

Nominaller Önyüz Arkayüz Res.. Literatür Buluntudaki örnekler 
(ve Kat. No.) 

Ortalama ağırlık 
(Örneklerden) 626 

30 Quattrini I A II.13a CNI 89
Cavicchi 196 – 2,84 (1) 

I B II.13b CNI 90 (?) 
Cavicchi 197 – 2,69 (1) 

I C-D II.13c CNI 91–100
Cavicchi 198

19
(Kat.-NoA364–A382) 2,49 (30) 

I C-E II.13d CNI 101–104
Cavicchi 199

12 + 1 Fragment
(Kat.-NoA383–A395) 2,59 (16) 

I J II.13e CNI 105–107
Cavicchi 200

8
(Kat.-NoA396–A403) 2,51 (11) 

2 Sedicine=
32 Quattrini I F II.13f CNI 108, 109

Cavicchi 201
1
(Kat.-NoA338) 2,67 (2) 

II F II.13g CNI 130
Cavicchi 202 – 2,92 (1) 

I D-F
1603 II.13h CNI –

Cavicchi –
1
(Kat.-NoA349) 2,68 (1) 

622  Bu örnek (Kat. No. A404) çok yıpranmıştır. Arkayüz hiç anlaşılamamaktadır. Değerlendirmede dikkate alınmamıştır. 
623  Ancak, Ragusa’daki Artiluk darbı 1627’de başlamıştır. Bu nedenle, bu buluntuda, bu tür parçalar henüz yoktur. 
624  CNI -; Cavicchi 156.
625  CNI XIII, tav. XXXI, 1; Cavicchi 211.
626  Literatürden ve elimizdeki buluntu malzemesinden.
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Nominaller Önyüz Arkayüz Res.. Literatür Buluntudaki örnekler 
(ve Kat. No.) 

Ortalama ağırlık 
(Örneklerden) 626 

II D-F II.13i CNI 125–129
Cavicchi 204

1
(Kat.-NoA350) 2,63 (6) 

I C-E II.13j CNI -
Cavicchi 205, 206

9
(Kat.-NoA351–A359) 2,69 (11) 

II C-E II.13k CNI 118–124
Cavicchi 203

10
(Kat.-NoA339–A348) 2,69 (16) 

II C-G II.13l CNI –
Cavicchi 207

1
(Kat.-NoA360) 2,92 (1) 

I C-I II.13m CNI –
Cavicchi –

1
(Kat.-NoA361) 2,80 (1) 

II H II.13n CNI –
Cavicchi 210 – ?

I J II.13o CNI 110-117
Cavicchi 208

2
(Kat.-NoA362, A363) 2,71 (10) 

II J II.13p CNI –
Cavicchi 209

– 2,70 (1) 

2/3 Sedicina II K II.13q CNI –
Cavicchi 212, 213

2
(Kat.-NoA405, A406) 0,85 (2) 

2/3 Sedicina II K II.13q CNI –
Cavicchi 212, 213

2
(Kat. No. A405, A406) 0,85 (2)

Tab. II.274: Pesaro ( Darphane işareti PİSAVRİ ) 627628

Nominaller Önyüz Arkayüz Res. Literatür: Buluntudaki örnekler
(ve Kat. No.):

Ortalama Ağırlık 
(Örneklerden) 627

2 Sedicine=
32 Quattrini I D-F II.13s CNI 13a628

Cavicchi 155
1

(Kat.-No A407) 2,56 (2) 

II D-F II.13t CNI –
Cavicchi –

1
(Kat.-No A408) 2,84 (1) 

Önyüz Resimleri: 
I Arma (Urbino, della Rovere) 
II Altın post zinciri ile Della Rovere arması 

Arkayüz Resimleri:

A Tebliğ (Müjde) 
B Aziz, yere kadar inen giysi, sakallı, sol el hafifçe kaldırılmış, sağ el giysiyi tutmakta 
 (Aziz Johannes Evanjelist) 
C Aziz, yere kadar inen giysi, kadeh ve kitapla (Aziz Johannes Evanjelist) 
D Hayvan postuna sarınmış Aziz, solda yürümekte, başı arkaya dönük (Aziz Johannes Baptist/Vaftizci) 
E Aziz, kısa giysi, sağda duruyor, eller birleşik yukarı kaldırılmış (Aziz Johannes Baptist ?) 
F Aziz, yere kadar inen giysi, sakallı, saçsız, solda durmakta, sağ eli sol elindeki kitabı işaret etmekte 
 (Aziz Johannes Evanjelist ?) 
G Aziz, keşiş mantolu, ayakta, kutsamak için ellerini kaldırmış (Aziz Franziskus von Assisi) 
H Aziz, giysi dizlerine kadar, solda duruyor, palmiye dalı ve kentin maketi (Aziz Terentius) 
I Aziz, yarı gövde resmi, kentin maketiyle (Aziz Terentius) 
J Doğada meşe ağacı (Montefeltro) 
K Dük kambur Aziz Ubald önünde diz çökmekte 

627  Literatürden ve elimizdeki buluntu malzemesinden.
628  CNI XIII, s. 587, No. 13.
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Res. II.13a–l: Francesco Maria II. della Rovere’nin Urbino ve Pesaro’daki629 levante darplarının tipleri 
(30 ve 32 Quattrini, Sedicina, 2/3 Sedicina, Grosso) 

629 Resim bilgileri: Res. II.13a = Cavicchi 2001, 196; Res. II.13b = Cavicchi 2001, 197; Res. II.013c = Kat. No. A376; Res. II. 13d 
= Kat. No. A387; Res. II.13e = Kat. No. A399; Res. II.13f = Kat. No. A338; Res. II.13g = Cavicchi 2001, 202; Res. II.13h = Kat. 
No. A349; Res. II.13i = Kat. No. A350; Res. II.13j = Kat. No. A353; Res. II.13k = Kat. No. A339; Res. II.13l = Kat. No. A360; 
Res. II.13m = Kat. No. A361; Res. II.13n = Cavicchi 2001, 210; Res. II.13o = Kat. No. A362; Res. II.13p = Cavicchi 2001, 209; 
Res. II.13q = Kat. No. A405; Res. II.13r = Cavicchi 2001, 211; Res. II.13s = Kat. No. A407; Res. II.13t = Kat. No. A407; Res. 
II.13u = Cavicchi 2001, 156.

Res. II.13a Res. II.13b

Res. II.13c Res. II.13d

Res. II.13e Res. II.13f

Res. II.13g Res. II.13h

Res. II.13i Res. II.13j

Res. II.13k Res. II.13l
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Res. II.13a–l: Francesco Maria II. della Rovere’nin Urbino ve Pesaro’daki 629 levante darplarının tipleri 
(30 ve 32 Quattrini, Sedicina, 2/3 Sedicina, Grosso) 

32 ve 30 quattrini parçalarının darplarına genel olarak bakılırsa, belirgin bir temel stürüktürü göze çarpar. 
Her iki türde de, kısmen aynı arkayüz tipleri görülmekte, buna karşı iki önyüz tipi, Altın Post zincirinin 
olmadığı (tip I) ve olduğu (tip II), bulunmaktadır. 30’luklarda sadece tip I, 32’liklerde ise her iki olasılık ortaya 
çıkmaktadır.630 Arkayüzleri 3 gruba ayırmak mümkündür: Meryem Ana’ya tebliğ gösteren tekil resimler (Tip 
I/A, sadece 30’luk olarak biliniyor, buluntumuzda temsil edilmiyor), ile dünyevi olan ve yöneten aileye atıfda 
bulunan meşeye karşı (robur, tip J), bir sıra aziz tasviri bulunmaktadır. 

Toplam olarak, hepsi erkek olan 8 aziz tasviri ayırt edilmektedir. Kimlikleri, lejandların noksanlığı ve kısmen 
de, simgelerinin olmaması sebebiyle, kesin olarak belirlenememekle birlikte, daha yakından incelendiğinde, 

630  Tarikat zincirinin varlığı kronolojik bir belge olamaz. Zira, Francesco Maria’nın babası, Guidobaldo II. Della Rovere, bu onura 
1558’de çoktan sahip olmuştu. 

Res. II.13o Res. II.13p

Res. II.13q Res. II.13r

Res. II.13s Res. II.13t

Res. II.13u

Res. II.13m Res. II.13n
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gerçeğe oldukça uygun şekilde açıklanabilmektedir. İlk bakışta güvenli biçimde tanımlanabilen yalnız Aziz  
Franziskus von Assisi’dir (tip G). Dükün isim babası sıfatıyla, Francesco Maria’nın başka darplarının üzerinde 
de yer almaktadır.631 Öyle anlaşılıyor ki, arkayüz seçimlerinde II. Guidobaldo’nun darpları izlenmiştir: Örneğin 
bu Dükün bir Urbino çift Giulio’sunun üzerinde, Tebliğ632 tasviri bulunmaktadır. Ama özellikle, Pesaro 
darphanesinden gelen ve arkayüzlerinde Aziz Johannes Evanjelist ve Jacobus Major’u, taşıyan tam ve yarım 
paoli633 lere el atılmıştır. Ekli lejandlarla, kesin olarak tanımlanabilmektedirler. 

Guidobaldo’nun bu parçalarını Francesco Maria’nın darplarıyla karşılaştırırsak, Evanjelist’in aynen 
alındığı,ama Aziz Jacobus’un 32 ve 30’luklar üzerinde artık görülmediği dikkati çekmektedir.634 Kendisini, 
elindeki âsasıyla bir hacı olarak gösteren tasvirinin yerine, değişik şekillerde dekore edilmiş olan, simgeleri 
bulunmayan iki aziz konmuştur. Birisi, (tip D) hayvan postu giysisiyle kendisini bir keşiş olarak tanımlamakta; 
Öteki, dizlerine kadar gelen giysisi ve dua için kaldırılmış elleriyle (tip E) gösterilmekte, ancak kesin bir 
tanımlama mümkün olmamaktadır. Her iki olayda da, en çok akla gelen, Vaftizcinin resmi olacaktır. Böylece, 
iki Johannes de, bu sikke arkayüzünün esas kontenjanını kapsamaktadırlar. Bu şekilde, sakallı, saçsız, bir 
elinde kitap tutan ve öteki eliyle onu gösteren (tip F) azizin, Evanjelist Johannes olduğunu tahmin edebiliriz.635

Buna karşı, II. Guidobaldo’nun Pesaro’da darp edilen ve arkayüzünde yerel koruyucu Aziz Terentius’u 
taşıyan Bolognino’su ile yapılan bir karşılaştırmada, keza buluntuda temsil edilmeyen Cavicchi 210 (Tip H) 
ve belki de, şimdiye kadar bilinmeyen tip I/C – I (Kat. No. A361) üzerinde olan ve tuhaf bir şekilde bir çeşit 
yarım beden şeklinde gösterilen azizi tanımlamak mümkün olabilir. 

32 ve 30’lukların darpları için, Pesaro darphanesinden resim ödünç alındığı, dikkat çekmektedir; Bu 
durumda, darpların bir kısmının belki de, Urbino’da değil bu darphanede yapılmış olabilecekleri tahmininde 
bulunup, bulunamıyacağı düşüncesi, şu an elde bulunan bilgiyle, cevapsız kalmaya mahkumdur.636 Piskoposun 
önünde diz çöken Dükü gösteren 3:2 parçanın üzerindeki tasvir, hiç kuşkusuz, Doç’un, Aziz Markus tarafından 
pâyelendirilmesi tasvirini taşıyan ve başka sikke merkezlerince de, taklit edilen, o çok yaygın 5 Soldi’lik 
32:1 Venedik Scudi’sine (Kat. No. A225–A231 ile karşılaştır) gönderme yapmaktadır. Correggio’dan gelen 
(Kat. No. A248) ve elimizdeki komplekste yer alan parça da, buna tanıklık etmektedir. Ama, kutsal Piskopos, 
Cavicchi’nin dediği gibi, gerçekten de Aziz Ubald’mıydı?, işte bu belirsizdir. 

Cevaplanamayan başka bir soru da sikke türleri konusundadır: Birbirlerine çok yakın olan sikke değerlerinin 
paralel ya da, hiç değilse zaman bakımından yakın olarak ortaya çıkışları, Modena’dan gelen 8 Soldi’lik veya 6 
Bolognini’lilik parçaları, Parma’nın 9 veya 8 ½ Soldi’lerini ve Mantova’ya ait 8’lik veya 10’luk Soldi darplarını 
hatırlatmaktadır. Tıpkı onlarda olduğu gibi –en azından elimizdeki örneklerde– kaba ağırlık farklılıkları 
saptanamamaktadır. Bu sebeple –aslında olağan olmayan, arkayüz lejandlarını işgal eden– nominallerin 
bildirimleri, parçaları birbirinden ayırabilmeleri amacıyla, zamanın ahâlisi için de gerekli olmuştur. 

Hepsi de tarihsiz olan bu sikkelerin darplarını, zaman bağlamında daha dar bir şekilde sınırlandırmak 
mümkün olmamıştır. Elimizdeki buluntuda, artık 1603 tarihini taşıyan tek bir örneğin (Kat. No. A349) bulunması 
sürprizdir. Pesaro’dan çıkan düşük değerli türlerin Venedik ve Ancona üzerinden Levante’ye ihraç edildikleri 
haberinin aynı yıl duyulması, herhalde tesadüf değildir. Bu paraların İtalya’ya tekrar geri getirilmeleri resmen 
suçtu.637 Siparişi verenler, öyle anlaşılıyor ki, bu türleri çok büyük kârla elden çıkarıyorlardı. Çünki, ihracat ile 
elde edilecek Agio, Düke ödenmesi zorunlu olan darp ücretlerinden fazlaydı.638 Levanten Yahudi Juda Baccani 

631  Francesco Maria’nın Urbino’dan gelen bütün tam ve yarım Paoli’leri üzerinde (CNI XIII, Tab. XXX, 11 ve 12, XXXI, 4; Cavicchi 
2001, 193, 194, 218 ile karşılaştır), Gubbio (CNI XIV, Taf. III, 6; Cavicchi 2001, 145, 146) ve Pesaro (CNI XIII, Tab. XXVI, 9, 
10; Cavicchi 2001, 11–154 karşılaştır.

632  CNI XIII, Tab. XxVIII, 19; Cavicchi 2001, 116.
633  CNI XIII, Tab. XXV, 32, XXVI, 1, 2; Cavicchi 2001, 87–90, 92. – bunlar yine 15. asrın ortalarından 16. asrın ortalarına kadar 

basılan, iki havarinin resimlerini taşıyan Papalık grossi ve giulii’lerine geri gitmektedir. Tipolojik bakımdan en yakın olanlar, yine 
della Revere ailesinden gelen Papa IV. Sixtues’un Roma, Macerata ve Viterbo’daki Grossileridir. (Muntoni 1972/74 Cilt. 1, s. 
80-86 No. 15 – 24, 57 – 60 ve 62 ile kıyasla). 

634  Şimdiye kadarki litaratürde, daha yeni darplar için Jakobus deyimi, olduğu gibi devralınmıştır.
635  Bu konuda krş. Cavicchi 2001, s. 27. 
636  Ne de olsa, Pesaro’nun, İtalya’nın Doğu kıyısındaki konumu, Doğu için ihraç parası darbına gayet uygun olabilirdi. 
637  Cavicchi 2001, s. 23.
638 Ibidem, s. 23 (daha başka kanıt yok ). – Aşağıdaki bölüm II.4.4 ile de kıyasla.
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için çıkarılan ve sikkelerin „con l’arme ducale da un lato e dall’altro uno o più santi...”639 diye adlandırıldığı 
12 Haziran 1604 tarihli Banda bir başka kronolojik işarettir. Bunlar, şüphesiz bizim çift Sedecine’lerimiz ve 30 
quattrini parçalarımızdır. Ancak, bu parçaların darplarının tamamının, bu yıllara tarihlenip tarihlenemeyeceği, 
bilinmemektedir. Bundan bir süre önce yine bir „hebreo levantino“nun sipariş sahibi olarak ortaya çıktığı 
Parma ile zaman ve düzenlemeye dair paraleller, ne olursa olsun, görmezlikten gelinemez.

Patrimonium Petri

Aldobrandini ailesinden gelen Papa VIII. Clemens’in II. yönetim yılına ait, önyüzünde kendi resmi, 
arkayüzünde arma olan Testone’si (Kat. No. A409) sınır eyaletlerinde bulunan ve 15. asrın sonlarında Papalık 
darphanesi olan Fano’dan gelmektedir. Elimizdeki buluntuda, sadece, herhalde savrulup gelmiş olan tek bir 
parçası bulunmaktadır. 

Napoli Krallığı

“Regno” buluntuda toplam 22 parça ile temsil edilmektedir. Bunların 15 adeti, Anakara’ya yani Napoli 
darphanesine aittir. 5 adet yarım Ducati ve 10 adet Tarì parçasından oluşan toplu bir grup söz konusudur. 
Zaman olarak, V. Karl’ın (Kat. No. A410) geç döneminden, II. Philipp’in (yak. 1594/98, Kat. No. A423, A424) 
son hükümdarlık yıllarına kadar uzanan bir dilime ait bulunmaktadırlar (Tab. II.275 ile krş.). Bütün parçalar, 
–kısmen başı açık ve zırh giymiş olan, kısmen de antikleştirilmiş uslûba uyularak çıplak ve hale tacı takılmış 
şeklide– yönetici büstü önyüzde ve çok parçalı çeşitli Habsburg mülklerini temsil eden armalar arkayüzde 
olmak üzere, konvansiyonel tipi izlemektedirler. Kat. No. A415. Philipp’in Napoli’de devletin başına geçtiği 
1554 ile, babasının 1556 yılında tahtdan çekilmesinden sonra, bütün ülkenin yönetimini ele alması arasındaki 
yıllarda darp edilmiştir. Bir İspanya Veliahtını, sol taraftan alan büstü ve ünvanını artık İngiltere, Fransa ve 
Napoli Krallığı ile kombine edilmiş şekilde gösteren, buluntudaki yegâne parçadır. Bu darbın arka tarafında, 
bu yüzden, istisnai olarak hükümdarın ünvanı sürdürülmemekte, onun yerine programatik olarak anlaşılması 
gereken populor[um]securitati yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

Napoli sikkelerinin kısmen çok yıpranmış oldukları dikkat çekmektedir. Aralarında en son katmana ait Tarì 
Kat. No. A423 de bulunmaktadır. 

Tab. II.275: Beçin buluntusundaki Napoli Sikkelerine genel bakış

 Maestri di zecca ve maestri di prova, İşaratleri, 
Tarihleme ½ Ducato Tarì

V. Carlo         1548/54 1

II. Filippo 

        1554/56640 1
    1556/67641 1?
   1568/91 3 7

      1591/94 2

Sicilya Krallığı 

Messina darphanesinden gelen Sicilya adası sikke grubu, 51 Tarì değerinde 7 parçayı kapsamakta, “eski parça” 
olarak adlandırılacak olan bir ufak sikke ile, 6 büyük gümüş parçadan oluşmaktadır. İlki, V. Karl’ın basit bir  

639 Ibidem, s. 24.
640  Başlık: 1554/56 princeps Hispaniarum, 1556 rex Hispaniarum (dan itibaren). 
641  CNI XX, s. 55, 66 Bağlı VP ile işaretlenmiş olan maestro di prova’yı 1561/71’in faaliyet tarihi dönemi olarak vermektedir. Ancak 

bu, darplar üzerindeki tarihlere göre doğru olamaz. 1575 yılına ait Kat. No. A416 ile krş.
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Tarì’sidir (Kat. No. A425). Muhtemelen 1533’te üretilmiştir. Önyüzünden, hâla daha ortaçağ geneleneğine 
uygun şekilde, taçlı resmi, arkayüzünde kanatları açık olan kartalı göstermektedir. Son anılan, II. Philipp’in 
1565 ve 1572 yılları arasında yer alan 4 tam ve 2 yarım Scudi’sidir (10 ve 5 Tarì’lik). Hepsinin önyüzlerinde 
başı açık olan hükümdar sola veya sağa dönük, zırh giymiş olarak görülürken, arkayüzler türlerine özgü 
farklarla ayırt edilmektedirler. Scudi’nin yine programatik publicae commoditati arkayüz yazısı karşısında, 
yarım Scudi’nin Sicilya armasını taşıyan taçlı eşkenar arması vardır. 

1533 tarihli Tarì (Kat. No. A425) dışındaki parçalar çok hafif aşınma göstermekte, özellikle de darp 
tarihinden sonra, çeyrek asır tedavülde kalmış olması gereken 1572 tarihli yarım Scuda (Kat. No. A431) iyi 
korunmuş haliyle öne çıkmaktadır. 

 
Sen Jan Tarikatı (Malta Şövalyeleri) 

Geleneksel olarak Levante ile çok sıkı ilişkiler içinde olan Malta Tarikatının zengin darplarından, şaşırtıcı 
şekilde sadece tek bir parça (Kat. No. A432) buluntuya ulaşmıştır. Bu, 1558 yılı tarihini taşıyan bir 4 Tarì’lik 
parçadır. Önyüzünde, Üstâd – ı Âzam’ın tarikat ve aile armalarından oluşan kareler, arkayüzünde Tarikat 
Reisinin, Üstâd – ı Âzam Jean de la Vallete’nin (1557–1568) erken dönemlerine ait olan tam gövde resmi yer 
almaktadır. Yeri tam olarak bilinmeyen eski darphanede basılmıştır; Darp yeri olarak, St. Angelo Kalesi veya 
Birgu (Vittoriosa) kasabası söz konusu olabilir.642 Darphane ancak 1573’te, parçamızın darp sahibi tarafından 
kurulan ve onun adını taşıyan yeni başkent La Valetta’ya taşınmıştır. 

II.4.2.5 İspanya 

İspanya Krallığı (Kolonilerdeki Darplar da dahil edilerek) 

İspanya Tacı’nın, anayurt ve koloni darphanelerinden, toplam ağırlıkları 2 kg’ın biraz üstünde olan 177 sikkesi 
buluntunun yolunu bulmuştur. Temsil ettikleri değer, 659 Real’dir. %21,1 (parça olarak) ve %17,9 (kaba ağırlık 
olarak). Bu Avrupa’nın, buluntudaki payında, İtalya’dan sonra en geniş kapsamlı ikinci gruptur. Fakat kaba 
ağırlık olarak, Almanya ve Hollanda katkılarının belirgin şekilde altında bulunmaktadır. Bu durum real de a 
ocho bölüntü parçalarının (4 ve 2 Real ile 1 Real) katkı paylarının yüksek olmasına bağlanmalıdır.643 
  

Tab. II.276: İspanya’nın buluntudaki payına genel bakış 

Darp sahibinin adı: Tarih Sayı Ağılık Yüzde payı 
(Ex. Göre / Kaba ağırlığa göre) Kat. No.

V. Fernando ve I. Isabel ab 1497–1566 12 97,90 6,8 / 4,8 A433–A444
I. Carlos ve Juana 1550–1572 9 66,68 5,1 / 3,3 A445–A453
II. Felipe 1566–1598 131 1611,17 74 / 79,1 A454–A584
II. veya III. Felipe 1566–1608 ? 20 220,83 11,3 / 10,8 A585–A604
III. Felipe 1598–1608 (Kapanış sikkesi) 5 40,69 2,8 / 2,0 A605–A609

Söz konusu olan reyes catolicos V. Fernando ve I. Isabella (1474–1504) ile başlayan ve III. Felipe (1598 – 
1621) ile biten toplam 4 hükümdarın ve hükümdar çiftinin adlarını taşıyan darplardır. Ancak, İspanya’da daha 
önceki hükümdarların adına çok kereler tekrar darp yapıldığı için, bu buluntu payının zaman olarak, dilimini 
saptamak kolay değildir. Buluntudaki en erken İspanyol parçalarının (Kat. No. A433–A444) hepsi de, reyes 
catolicos adını ve ünvanını taşımakta ve Campo de Medina’nın pragmática’sıyla yeniçağ Real sisteminin 
hayata geçirildiği, yani 1497’den sonraki döneme ait bulunmaktadır. 

642 Restelli – Sammut 1977, s. 1.
643  Aşağıdaki s. 414 ile kıyasla.
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Fakat büyük bir bölümü (belki de hepsi) Postum, yani çiftin ölümlerinden sonra, taht’a geçen V. Karl’ın 
ve annesi Johanna ile II. Philipp’in erken döneminde bile, Ferdinand ve Isabella adına darbı sürdürülen 
parçalardır. Ancak, II. Philipp’in 1566 tarihli pragmática’sından sonra yine Taht’daki hükümdarlar adına darp 
yapılmıştır. En yeni darplar, III. Felipe’nin erken yöneticilik yıllarına aittir. Bu buluntu payındaki (ve bütün 
Avrupa payının) en son sikkesinin yıl sayısı 1608’i taşımaktadır (Kat. No. A605).

Sikke Türleri 

Bütün İspanyol darpları 1497’de uygulamaya koyulan Real - sistemi (Pragmática de Medina del Campo) 
içinde yer almaktadır. Doğrudan doğruya buraya dahil olmayan tek parça, Barselona’da darp edilen 1597 
tarihli Katalonya Croat’dır (Kat. No. A544). Büst ve Haç ile Real’den tamamen farklı olan tipolojisi dikkate 
alınmazsa, 1566 tarihli „decreto de la Nueva Estampa“dan etkilenmemiş olan Croat, yine de ağırlık ve ayar 
bakımından Real’e yakındır.644

Tab. II.277: İspanya’nın buluntu payındaki sikke türlerinin dağılımı 

Sikke Türü Buluntudaki örnekler Real olarak değer 
8 Real 28 224
4 Real 71 284
2 Real 73 146
Real 5 5

Buluntuda, takriben özdeş parça sayısı ve böylece 2:1 değer orantısı içindeki, 4 misli ve çift Real’ler baskın 
durumdadır. Taler büyüklüğündeki reales de a ocho’nın sayısı, yarım ve çeyrek parçaların ancak yarısını 
oluşturmakta ve yalnız 5 basit Real, neredeyse dikkate alınmayacak bir varlık göstermektedir. reales de a 
ocho’ların II. Philipp’in adını taşıyan sikkelerle yani 1566’dan sonraki parçalarla yetinmeleri göze çarpmaktadır. 
Zira, daha önce darp edilen ve Katolik Krallarının adını taşıyan Postum sekizlik’ler, noksandır. Segovia’dan 
gelen tarihli örneklerin hepsi, II. Philipp’in 1587 – 1598 arasındaki son 10 yıllık hükümdarlık döneminde darp 
edilmişlerdir. Aynı adı taşıyan oğlunun yönetimde olduğu sonraki yıllardan sadece bölüntü parçalar kalmıştır. 
 

Darphaneler ve Sikke Resimleri 

Katolik Kralların adını taşıyan parçaların hepsi, elbette ki anavatan’da bulunan darphanelerden gelmişlerdir. 
Sevil darphanesinin baskın ağırlığı (Kat. No. A435–A443) elimizdeki, 9 ve 11 parçalık, kapsamlı olmayan 
malzemeden bile anlaşılmaktadır. Buna karşı Granada, sadece 2 (Kat. No. A433, A434) ve Toledo bir parça  
(Kat. No. A444) ile katkıda bulunmaktadırlar. 

Tab. II.278: V. Fernando ve I. Isabel (1474-1504) 645

4 Real 2 Real Real
Granada 2
Sevilla 4 4 1
Toledo 1

Bütün parçalar, şimdi artık birleşmiş olan Kastilya ve Aragon’un karelenmiş armasını önyüzlerinde 
ortak bir tipoloji olarak göstermekte ve arkayüzde, bu Düalizme karşı uyaran boyunduruk ve ok demetini 

644 Bunu Botet y Sisó 1908/11, Cilt. 3, s. 36; Gil Farrés 1976, s. 423-424; Crusafont i Sabater 1996, s. 105-115 ile kıyasla. 
645 İsabella (1504) ve Fernando’nun (1516) ölümlerinden sonra, I. Carlos ve Juana’nın bütün hükümdarlık süreçleri boyunca ve II. 

Felipe’nin ilk zamanlarında, 1566’ya kadar darp faaliyeti devam etmiştir. 
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taşımaktadır. Tek basit Real (Kat. No. A443) ek olarak noktalı oval dairenin içinde, tırmanan aslanı gösteren 
ikinci damgaya sahiptir. 7 Şubat 1573 tarihli bir emirnameye göre, bu damganın Hollanda’da dolaşan bütün 
sikkelere vurulması zorunluydu. Bununla bağlantılı olan %15’lik devalüasyon, dolaşımda olan valutaya, 
savaşın getirdiği bir işletme vergisidir.646

Buna karşı I. Karl ve Johanna’nın adını taşıyan 1536 tarihli toplu bir darp grubu, kolonilerde kurulmuş ilk 
para üreten yer olan Meksika’daki darphaneden gelmiştir (Kat. No. A445–A453). 

Tab. II.279: I. Carlos ve Juana (1516 – 1555) 647

4 Real 2 Real Real
Meksika 2 6 1

Bunlar da, önyüzde Kastilya ve Leon’un karelenmiş arması ile arkayüzlerde Karl’ın tasvirine uygun şekilde 
kesilmiş olan Herkül Sütûnları ile onlara eklenen plus ultra648 661 vecizesinin bulunduğu yeknesak tipolojiye 
sahiptirler. Hepsi de, sayıyla veya bir sembol formunda nominal bilgiyi göstermektedir. 

Buluntuda temsil edilen İspanya darplarının ağırlık noktası, çok açık bir şekilde II. Philipp’in dönemidir. 
Özellikle de, kesin olarak bir hükümdara atfedilemeyen parçaların, hiç değilse bir kısmının (Kat. No. 
A585–A604) II. Philipp’in zamanına ait olduğu kabul edilmektedir. Onun döneminde darp edildikleri kesin 
olan buluntudaki sikkeler, toplamda 9 değişik darphaneden gelmektedir; Bunların 6’sı İspanya’da, 3’ü 
Kolonilerdedir. Münferid darphanelerin payı birbirlerinden yine çok farklı olmakla birlikte belirgin şekilde 
tek bir ağırlık noktası görülebilmektedir. Anavatan’da, Segovia iki üretim merkeziyle (Casa Vieja ve Ingenio)  
önde bulunmakta onu Sevil ve Toledo izlemektedir. Buna karşı, Granada ve Valladolid az sayıda parça vermiş, 
Barselona ise tek bir “eyalet sikkesi” ile temsil edilmektedir. Amerika’daki sikke merkezleri arasında yeni 
İspanyol eyaleti Meksika, sorgulanamaz biçimde, 31 parçayla başta gelmekte, Peru’daki, Vekil Krallıkta 
1565’ten beri faaliyette olan ancak, 1580’lerin sonlarında faaliyetine geçici olarak ara verilen Lima ile, 
1573/75’ten itibaren çalışan Potosi 4 (Kat. No. A576–A579) ve bir (Kat. No. A580) parçayla sadece, çeşit 
katkısı karakteri taşımaktadırlar. 

Tab. II.280: II. Felipe (1556–1598) 

8 Real 4 Real 2 Real Real
Granada 1 2
Segovia 17649 11 3
Sevil 3 13 14 2
Sevil veya
Toledo 1 3

Toledo 10 4
Valladolid 1 5
Barcelona 1650

Meksika 14 17
Lima 3 1
Potosí 1
Darphane ? 3 1

646 Van Gelder 2002, s. 89-90. – Bunun dışında Zeeland da bu önlemi devralmış ve eyalet armasını taşıyan kendi karşı damgasıyla 
işaretlemiştir. 

647 1572’ye kadar I. Carlos ve Johanna adıyla darba devam edildi.
648 Hep ileri!
649  Bunun bir örneği, çok güçlü şekilde, yaklaşık 2 Real ağırlığında (!) kesilmiştir.
650  Bir Real değerinde Katolanya‘nın bölgesel parası “Croat”.
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Tab. II.281: Şüpheli (II. veya III. Felipe) 

8 Real 4 Real 2 Real
Sevilla 3
Toledo 1
Darphane ? 3 2 11

Bir tanesi dışında, II. Philipp dönemindeki bütün darplar, harfi harfine, her iki yüzde de birer heraldik 
kompozisyonu birleştirmiş olan tipolojiye uymakta, önyüzlerinde Habsburg mülklerinin gösterişli, çok alanlı 
armaları, bütün eni kaplayan şekilde resimlendirilmekte, arkayüzdeki Kastilya – Leon’un kareleştirilmiş arması, 
İspanya monarşisinin iki çekirdek bölgesine hitap etmektedir. Portekiz’in, topraklara dahil edilmesinden sonra, 
1580’de, Portekiz quinas’larıyla yapılan ve izleyen yıllarda diğer darphaneler tarafından da uygulanan tedrici 
arma arttırımları, elimizdeki buluntu malzemesinde de tekrar karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 1587’den 
itibaren Segovia’dan gelen darplarda (Kat. No. A458–A475) bu çok iyi gözlemlenmektedir. Sözü geçen istisna, 
tek bir Katolanya Croat parçasıdır (Kat. No. A544). Sikke resmi ortaçağa kadar uzanan bir gelenek çizgisini 
izlemekte, önyüzünden kralın büstü, arkayüzünde haç ile, eski ek işaretlerden oluşan ama çokdan beri sikke 
tasvirinin bir parçası haline gelmiş bulunan daireler ve noktalar göstermektedir. 

Teknik bakımdan, geleneksel usûlle çekiç vuruşuyla darp edilmiş olan ve esas payı oluşturan parçalar 
1586’dan itibaren „Ingenio“ denilen yeni Segovia darphanesinde darp makinasının yardımıyla üretilmiş 
bulunan 16 adet sekizlik ve 2 adet dörtlük Real parçası (Kat. No. A458–A475) karşısında buluntuda yer 
almaktadır. 

Tab. II.282: III. Felipe (1598–1621) 

4 Real 2 Real
Granada 1
Sevilla 1
Toledo 1
Valladolid 1
Darphane ? 1

İspanyol buluntu payının en genç bölümü, III. Philipp’in ilk 10 yıllık hükümdarlık dönemine aittir. 
Granada, Sevil, Toledo ve Valladolid’deki önemlice İspanyol darphanelerinin her birinden birer parçaya 
sahip bulunmakta, fakat Koloni darpları hiç ortada görünmektedir. III. Philipp’in sikkeleri, tipolojik olarak 
arada boşluk bırakmadan babasınınkileri izlemekte ve Portekiz’in ilave armasını taşıyan heraldik yeniliği 
devralmaktadır. 

II.4.2.6 Hollanda 

Hollanda bölgesi buluntuda, toplam ağırlıkları 3 kg.mı biraz geçen 125 sikkeyle temsil edilmektedir. Bu haliyle 
Avrupa’nın buluntudaki payı içerisinde kaba ağırlıkta Almanya’dan sonra en geniş kapsamlı ikinci, ama parça 
sayısı bakımından İtalyan, Alman ve İspanyol katkısından sonra dördüncü gelmektedir (%14,9 parça sayısına 
göre, %26,5 ağırlığa göre). Aralarında 66 parçayla mevcudun yarısını ve böylece esas katkıyı sağlamış 
olan delege ülkelerin bulunduğu 15 darphanenin gerisinde kalmışlardır. Buna karşı İspanyol Hollanda’sının 
eyaletleri sadece 7 belgeyle çok zayıf temsil edilmektedir. Bu eyaletler, örneğin, Dünyevi hükümdarlık ve 
Kontluklar (Batenburg, Gronsveld, Hedel,’s Heerenberg, Stevensweert, Vianen), 2 Rûhani Devlet (Cambrai, 
Thorn) ve bir sıra Hollanda özel eyaletleri delege devleti (Deventer, Kampen, Zaltbommel, Zwolle) gibi daha 
ufak sikke merkezleriyle takriben aynı büyüklük düzeyinde bulunmaktaydılar. Bütün bu sikke üreticileri hep 
birlikte Hollanda’nın buluntudaki payının yaklaşık olarak ikinci yarısını sağlamışlardır. 
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Tab. II.283: Hollanda topraklarından gelen sikkeler 

Darp Merkezi Darphane(ler) Sayı Kaba Ağırlık 
(Gram olarak) Kronoloji

İspanyol Hollanda‘sı (Brabant Dükalığı, 
Geldern Dükalığı, Holland Kontluğu) Antwerpen, Nijmegen, Dordrecht 7 131,51 1567–1577

Batenburg Hükümdarlığı Batenburg 6 161,76 1558–1579
Cambrai Başpiskoposluğu Cambrai 4 76,47 1568–1572
Deventer, Kampen ve Zwolle Rayh 
Kentleri Deventer, Kampen 8 210,18 1555–1586

Gronsveld Hükümdarlığı Gronsveld 1 21,87 Yak.1553/59
Hedel Hükümdarlığı Hedel 1 27,62 1568’den önce

Heerenberg Kontluğu Dieren,’s Heerenberg veya Genderingen 8 195,80 1546–1578’den 
sonra

Kampen Rayh Kenti Kampen 2 53,96  1600 
dolayında 

Nijmegen Rayh Kenti Nijmegen 5 141,79 1555–1565 
dolayında 

Stevensweert Hükümdarlığı Stevensweert 2 50,25  1580’den 
itibaren

Thorn Manastırı Thorn 2 40,49 1561–1563
Vianen Hükümdarlığı Vianen 3 60,26 1556/68
Zaltbommel Kenti Zaltbommel 2 46,26 1579–1582

Darphane Merkezi Bilinmiyor Bilinmiyor. 8 204,85  1575’ten 
itibaren

Birleşik Hollanda Cumhuriyeti
(Delege Devletler) 

Dordrecht, Hoorn, Enkhuizen, 
Middelburg, Utrecht, Harderwijk, 
Reiderschans, Leeuwarden

66 1583,35 1576–1606 

İspanyol Hollanda’sı 

7 adet katkısıyla, - çok büyük bir kapsama alanı olan – İspanyol Hollanda’sı çok zayıf temsil edilmektedir. 
Açık ara en aktif darp merkezi olan Antverpen’den gelen Braband sikkeleri (Kat. No. A610–A614) doğal 
olarak en önde yer almaktadır. Yalnız, Nijmegen’deki Geldern sikke merkezinden bir (Kat. No. A615) ve 
Dordrecht’deki Holland Kontluğundan da bir sikke (Kat. No. A616) gelmektedir. Geriye kalan ve aralarında 
sikke merkezi Brügge darphanesinin bulunduğu Flandern gibi önemli veya aynı adı taşıyan başkentdeki 
Tournai darphanesinin de yer aldığı, hiç örneği bulunmayan Hollanda sikke merkezleri de vardır. 

Esas sikke türü Burgonya Rijksdaalder’idir (Écu de Bourgogne). Elimizde 3 tam ve 2 yarım parça 
bulunmaktadır (Kat. No. A610, A611, A613, A615, A616). Çapı 37 milimetre ve bu haliyle tam parça 
büyüklüğünde olan başka bir örnek, ancak 14,14 gram kaba ağırlığa sahiptir ki, bu da, yarım parçaya 
uymaktadır. Korunmuş olma durumu, aşınma nedeniyle bu kadar büyük bir ağırlık kaybının mümkün olmadığını 
göstermekte,bu da, bir Taler damgasından yapıldığını akla getirmektedir. Yarım Taler ağırlığında bir „ince 
darp“ yapıldığını düşündürmektedir. Bu tip darpların Alman darphanelerinde bulunduğunun bilinmesi, ancak 
İspanyol Hollanda’sı topraklarında görülmemiş olması sebebiyle, bu olasılık da isabetli olamaz.651

Altın post (Andreas Haçı, briquet’ler ve Kıvılcımlar) amblemini taşıyan, üzerinde postun asılı olduğu 
armayı arkayüzünde gösteren Rijksdaalder’in yeni sikke türü, İspanya Hollanda’sındaki büyük gümüş 
darbının 1566 yılı Sikke Düzenlemesine uygun hale getirilmesi amacıyla, 4 Haziran 1567 tarihli emirname ile 
tedavüle konulmuştur. 1557’den beri süre gelen ağır Écu Philippe veya Filipsdaalder üretimi bununla kesintiye 
uğramıştır. 1571’de, bu denemeden vazgeçilmiş, bir yıl sonra Philipp Taler’inin üretimine geri dönülmüştür. 
Buna göre, buluntuda temsili olan bütün Rijksdaalder’ler, 1567 – 1569 yılları arasında darp edilmişlerdir. 

651 Yazar, kullanılan standart eserlerde böyle bir “İnce darp” bilgisine rastlamamıştır.
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Seyrek görülen 1577 tarihli yarım Staatendaalder (Demi-écu des Etats) (Kat. No. A614) daha yeni bir 
döneme aittir. 

Değerini, arkayüzünde 16 Stuiver – parçası olarak belirtmiş, bu şekilde – tam parçalara atfen – kaba ağırlığı 1 
gramdan fazla olan, ama bu durumunu,daha düşük incelikle (Takr. 892/1000’e karşı 750/1000) dengeleyerek652 
Rijksdaalder ile eş değere sahip olmuştur. Bu parçalar –adlarından da anlaşıldığı gibi– Etat-Généraux tarafından 
tedavüle çıkarılmakta, fakat, yarım parçalar üzerinde II. Philipp’in adını ve resmini önyüzünde, arma tutan yarı 
gövde resmini, 4 defa tekrarlanmış monogram olarak arkayüzünde taşımaktadır. Statendaalder’e zorunlu bir 
kur uygulanmış ve bu parçaların üzerine yazılmıştır (32 ve 16 Stuiver). Bu deneme de başarısız olmuş, tekrar 
eski Philipp Taler’leri sistemine dönülmesine karar verilmiştir.653

Devasa miktarlarda darp edilmiş olan Philipp Taler’lerinin ve onların parçalarının buluntuda tamamen 
noksan olmaları dikkat çekicidir. 34,27 gram zorunlu kaba ağırlığı ve 833/1000 oranında ince ayarı olan bu 
parça cinsinin Levante’ye ihraç edilemiyecek kadar yüksek bir değeri olması, herhalde, bu durumun sebebidir. 

Buluntuda yer alan aynı tarihlerde üretilmiş sikkelerin, aşınma paylarındaki farklılık, göze batmaktadır 
(örneğin, 1567’de darp edilmiş olan Kat. No. A612 ve A616’yı karşılaştırınız). 
 

Batenburg Hükümdarlığı

Bronckhorst ailesine ait – Gronsveld (Kat. No. A635 ile karşılaştır) hükümdarlığında darp edilmiş olan bu 
toplam 6 parça arasında, Willem’in (1556–1573), yarı gövde resmini ve Rayh Kartalını taşıyan ve van der 
Chijs’den beri 1558’e tarihlenen erken bir Daalder, en eski darpdır.654 Genel olarak, görünüm itibariyle, 
Alman Taler’lerini örnek almaktadır (Kat. No. A617). Fazlaca aşınmış olması, uzun bir dolaşım sürecini 
işaret etmekte, buna karşı buluntudaki geriye kalan 4 Batenburg parçası, çok daha az aşınma göstermektedir. 
Söz konusu olanlar, Wilhelm’in 1564 tarihli, 30’luk Stuiver parçasının, aynı adla adlandırılan 3 adedidir. Bir 
yüzlerinde aslan, öteki yüzlerinde çift başlı kartal (Kat. No. A618–A620) ile resmi aynı ama tarihsiz olan ve 
başka lejandlarla bezenmiş bir darp (Kat. No. A621) vardır. Bu parça doğru nominal bildirim yerine daha çok, 
belirsiz olan moneta nova argentea Batenborge(nsis) yazısını bulundurmakta, arkayüzde, Tanrısal Kayra’ya 
değiştirilmiş bir isteği iletmektedir: Artık conservare in pacem, değil onun yerine da pacem... in diebus nostris 
konu edilmektedir. Bu, belki de, giderek daha savaşçı olan zamana karşı bir tepkidir. 1564 tarihli parçaların 
ve tarihsiz örneğin kaba ağırlıkları eş olduğu için, nominallerin eş kimliklerini çıkış noktası almak herhalde 
olasıdır. Bunun dışında, darphane ustası işaretleri –ne yazık ki, hiçbir kişiye mâledilemiyor– kronolojik bir 
ipucu verebilirdi. Daha eski olan Daalder Kat. No. A617 keza, 1564 tarihli 30 Stuiver’lik parçadan biri bir 
nar taşımakta ama iki kardeşi (Kat. No. A619, A620) tarihi olmayan Kat. No. A621’inde üzerinde bulunan, 
bir Zain Çengeli göstermektedirler. Bu iki sikke ustasının birbirlerini izlediklerinden yola çıkılırsa, bu tarihsiz 
darp ya 1564 tarihli darpla eş zamanlı veya bundan biraz daha yeni olabilir. Ama, Willhelm’in 1573 tarihindeki 
ölümü, her hâl-ü kârda terminus ante quem’i vermektedir. 

Buluntudaki en yeni Batenburg parçası (Kat. No. A622) artık Wilhelm’in halefi olan Hermann Dietrich’in 
(1573–1602) hükümranlık yıllarına aittir. 1579 tarihini taşımakta, arkayüzündeki değer bildirimiyle, yine 
30 Stuiver olarak tanınmaktadır. Düşük nominal değeri ve keza düşük kaba ağırlığı dikkate alınmaksızın, 
tipolojik olarak yarım gövde resmiyle ve çift miğferli armayla, değeri daha yüksek olan Alman Taler’ine 
meyletmektedir.655

652  Bilgiler: van Gelder - Hoc 1960, s. 130-133’e göredir.
653  van Gelder – Hoc 1960, s. 98.
654  van der Chijs 1851/56, Cilt. 3, s. 172. – arkayüzde V. Karl’ın anılmış olması gerçeğine dayanılarak, 1556’yı, yani Karl’ın tahtdan 

ayrıldığı Willem von Bronckhorst’un yönetime geçtiği yılı, üretim yılı olarak almak herhalde doğru olacaktır. 
655  van der Chijs 1851/56, Cilt. 3, s. 172. – arkayüzde V. Karl’ın anılmış olması gerçeğine dayanılarak, 1556’yı, yani Karl’ın tahtdan 

ayrıldığı Willem von Bronckhorst’un yönetime geçtiği yılı, üretim yılı olarak almak herhalde doğru olacaktır. 
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Cambrai Başpiskoposluğu 

Her iki Başpiskopos, Maximilian van Bergen (1556–1570) ve Ludwig von Berlaimont (1570–1596), 1567 ve 
1573 yılları arasında, kısmen oldukça kapsamlı olan bir Taler darbını gerçekleştirmişlerdir. Bu darp, 1566 yılı 
Alman Sikke Nizamnamesine tamamen uymakta keza, önyüzlerinde darp sahibinin arması, arkayüzlerinde 
çift başlı kartal ile kombine edilmiş olan İmparatorun adı ve ünvanını gösteren tekdüze resimleri taşımaktadır. 
Bu sebeple, bu darpları „Rayh Taler’leri“ olarak adlandırabiliriz. Bu Taler’lerin 1568 ve 1569 (en sık görülen 
yıllar) yıllarına ait birer örneği buluntuda temsil edilmektedir (Kat. No. A623, A624). Fakat, kıyaslanamayacak 
kadar daha az üretilen bölüntü parçalar da, 1572 ve 1568 yıllarına ait bir yarım ve bir çeyrek parça ile 
belgelenmektedirler (Kat. No. A625, A626).

Rayh Kentleri Deventer, Kampen ve Zwolle

Buluntuda, 3 Rayh kentine ait ortak darplardan 8 Taler yer almaktadır. En eskisi (Kat. No. A627) 1555’e 
tarihlenmekte ve önyüzde üçgen içine yerleştirilmiş arma, arkayüzde V. Karl’ın yarım gövde resmiyle, hâla 
daha eski tipi göstermektedir. En yenisi (Kat. No. A634) 1586 tarihini taşıyan geriye kalanlar artık önyüzde 
yan yana düzenlenmiş olan 3 arma ve arkayüzde çift başlı kartalı gösteren daha yeni tipi taşımaktadırlar. 
Sonuncular 1566 yılı Rayh Sikke Nizamnamesine uymakta oldukları için, Rijksdaalder olarak adlandırılmalıdırlar. 
3 kentin ortak darphanesi 1583’e kadar Deventer’de, ondan sonra Kampen’deydi. Yıldızların imlâ işareti gibi 
kullanıldığı 1583 tarihli parçalar, mutlaka Deventer’den gelmişlerdir. Buna karşı, sayıları çok daha fazla olan 
ve ayırma işareti olarak haçcıkları (yoksa bunlar daha çok saplı, 3 yaprak mı?) kullanmış olanlar, Kampen’de 
üretilmişlerdir. Elimizdeki buluntuda yer alan iki parça (Kat. No. A632, A633) da bunlar arasındadır. Kat. 
No. A630 özel ilgiyi haketmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, üretimi sırasında, 1583 tarihli bir önyüz damgası, 
daha eski, hatta II. Maximilian’ın adını taşıyan bir arkayüzle eşleştirilmiştir. Literatürdeki söyleme göre, 
„Driesteden“lerin bu kabil hibrit darpları, şimdiye kadar bilinmemekteydi. 

Gronsveld Hükümranlığı

Batenburg gibi, Bronckhorst hanedanının mülkiyetinde bulunan hükümranlıktan buluntuya ancak bir parça ( Kat. 
No. A635) girmiştir. Bu, I. Johann’ın (1509–1559) olağanüstü nadir bir Karolus Gulden’idir. Hükümranlığının 
ileriki yıllarında darp edilmiş olmalıdır. Zira, Karolus Gulden’inin 1540’da İspanya Hollanda’sında dolaşıma 
koyulması, Gronsveld darbı için bir terminus post quem demektedir. Öte yandan, II. Philipp Taler’i tedavüle 
girmesiyle, Karolus Gulden’inin büyük gümüş sikke olarak yerini alması ve Johann’ın da bu sikkeyi bastırması 
sebebiyle, Karolus Gulden’i büyük bir olasıklıkla, 1557’den sonra artık üretilmemiştir.656

Heerenberg Kontluğu, Hedel ve Stevensweert Hükümranlıkları 

Bergh hanedanının mülklerinin sikke darbını algılamak biraz zordur. Bu durum, IV. Willem ve Frederik 
kardeşlerin buluntudaki toplam 12 darbına da yansımıştır. 

IV. Wilhelm’in Heerenberg Kontuluğundaki ilk yönetim periyodu, İspanyol ordularından kaçarak sürgüne 
gittiği 1567 yılının sonlarına kadar sürmüştür. Bu yıllardan, önyüzlerinde armayı tutan aslan, arkayüzlerinde 
Aziz Oswald’ın bulunduğu 4 adet 30 Stuiver-parçası (Kat. No. A637–A640) vardır. Ayrıca, arkayüzünde Aziz 
Pankraz’ın tasvirinin, önyüzünde armasız bir aslanın yer aldığı son derece ender bir parça (Kat. No. A641) 
daha mevcuttur. Bu darpların üretim yerleri belirsizliğini korumaktadır: Willem ilk önce Heerenberg’de ve 
sözde Genderingen’de de, darp yapmış daha sonra darphane, Hedel’e transfer edilmiştir. Daha kesin bilgilere 

656  Delmonte 1967, 741. – VT 1927, ile de kıyasla: Orada da atıf ile ilgili, burada daha fazla üzerine gitmeyeceğimiz bir tartışma 
vardır. Ama, sikke buluntu ile bağlantısı nedeniyle, 1562/63’ten önce üretilmiş olmalıdır.
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sahip bulunmamaktayız.657 Belki de, Kat. No. A641’in üzerinde görülen ve Aziz Georg’un yanı sıra Heerenberg 
kilisesinin ikinci koruyucusu olan Aziz Pankraz, üretimin bu yerde yapıldığına işaret etmektedir. 

IV. Willem’in, yine arma tutan aslan ve Aziz Oswald’ı taşıyan başka bir 30 Stuiver-parçası (Kat. No. A636) 
arkayüz lejandında kendini nummus novus de Hedel olarak tanıtmaktadır. Stilistik görünümü itibariyle keza 
1568 yılına tarihlenmesi gerekirken, Hedel’in, Frederik’in elinden geri alınmasının (aşağıya bakınız) tarihi 
olan 1580 ve Willem’in ölüm yılı olan 1586 yılları arasındaki dönemde darp edilmiş olabileceği de tamamen 
gözden kaçırılamaz. 

Wilhelm’in Gent Barış Antlaşması (1576) eşliğinde mülklerine geri dönmesinden sonra, 1577’den beri 
Hedel’i işgali altında tutan ve orada kendi adına darp yaptıran kardeşi Frederik ile uzun süren anlaşmazlıklar 
yaşanmıştır.658 Willem bu sebeple Dieren’de yeni bir darphane açmıştır. 1577/78’de burada, yarım gövde resmi 
ve armaya sahip konvansiyonel tipteki 3 Daalder’i (Kat. No. A642–A644) darp ettirmiştir. Üretim yerleri 
arkayüzde, demonstratif biçimde gösterilmiştir: Moneta nova argen(tea) in Dieren cusa. Willem 1580’de, en 
nihayet, Hertogenbosch halkının yardımıyla Hedel topraklarını yine ele geçirince, Frederik Stevensweert’e 
kaçmış, orada, 1580’den itibaren kendine ait bir darphane işletmeye başlamıştır. Ayrıca, bu işletme, halefleri 
tarafından da 1630’lu yıllara kadar kullanılmıştır. Bu darphanede, 22 gram ağırlıkla açık şekilde düşük ağırlığa 
sahip olan Daalder tipindeki bir 30 Stuiver-sikkesi darp edilmiştir. Sikkenin üzerinde, zırhlı yarı gövde resmi 
ve miğferli arma ile (Kat. No. A653) darphanenin kuruluş tarihi olan 1580 yılı vardır, fakat mutlaka o yıl içinde 
üretilmiş olması gerekmemektedir. Ama herhalde, yıl sayısı olmayan ama stilistik açıdan Hedel sikke darbı 
örneklerine uymayan örnek Daalder de (Kat. No. A652) bu sebeple, 1580’den sonra artık Stevensweert’de 
üretilmiş olmalıdır. Stevensweert’in daha yeni darpları üzerinde de görülen dominus protecte vitam meam a 
quo trepidabo659 deyişi, bu üretim yeriyle ilgili görüşü desteklemektedir.660 
 

Res. II.14: Palatinat Prensliği, III. Friedrich (1559–1576), Rayhstaler 1567, Heidelberg (KHM/MK, Env. No. 1891) 

Sikkemizin örnek modeli kesin şekilde saptanabilmektedir (Res. II.14): Bu, Palatinat Prensi III. Friedrich’in 
1567 yılında Heidelberg’deki darphanesinde kestirdiği661 Rayh Taler’idir. Stevensweert’de, bu parçaların 
içinden, sağ elinde yukarıya kaldırdığı kılıç, başı açık, zırhlı, yana dönük yarım gövde resmi aynen alınmışdır. 
Sadece, Heidelberg modelinde Rayh Elma’sının üzerinde duran sol el, Stevensweert’de lejandın içine 
oturtulmuş olan bir miğfer üzerinde durmaktadır. Bu görüntü Friedrich van den Bergh’in diğer sikkelerinde 
de gözlemlenmektedir (Ör. Kat. No. A653 ile krş.). Arkayüzde armaların bir miğfer ile üç tek arma şeklinde 
düzenlenmesi, tamamen Palatinat örneğine uymakla birlikte, Stevensweert sikke kesicisi, örnek aldığı 
Heidelberg modelinin kalite düzeyine erişememektedir. Örneğimiz, kaba ağırlıkta örnek modeline ve böylece 
tam değere sahip Rayh Taler’ine kesinlikle yakındır. 

Neden özellikle Palatinat Prensliği Taler’inin örnek alındığı sorusu da, hiç değilse, bir ipucu ile cevaplanabilir: 
Hollanda’nın bir karşı damgasıyla Kontra marke edilmiş bir örnek662, bu Taler’lerin Hollanda’da dolaşımda 
bulunmuş olduklarını belgelemektedir. 

657 Serrure 1860, s. 89.
658 Bu darbı örnek alan çağdaşı bir taklidi de elimizdeki buluntuda yer almaktadır (Kat. No. A834).
659 Tanrı, hayatımı, karşısında titreyeceğim kişiden korusun. 
660 Hendrickx et al. 1982, 8, 16–18. – Passon 2006, s. 144 sikke Hedel adı altında listelemektedir.
661 Exter 1759–1775, cilt 1, s. 57, No. XLVIII; Davenport 1979, 9631; Exter 1988, 50e. 
662 UBS 65 (2006), 126.
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Rayh Kenti Kampen 

Kent, buluntuda ilk tipte iki Leeuwendalder (Kat. No. A645, A646) ile temsil edilmektedir. Bu tip, önyüzünde 
arma içinde daha küçük bir kent armasını, bir bandla pençesinde tutan Hollanda Aslanını; arkayüzünde, 
orada bulunması zorunlu olan aslanı göstermektedir. Bu tip, varlığını tarihsiz olarak ve 1597 yılı sayısı ile 
sürdürmektedir. Elimizdeki iki örneğin de dahil olduğu, üzerinde darp yılı olmayan parçalar, keza 1600’lü 
yıllar dolayında üretilmiş olmalılar. 

Rayh Kenti Nijmegen 

Nijmegen’in kent darbı buluntuda iki parçayla temsil edilmektedir. Birisi, tarihlenmemiş olan ama, van der 
Chijs tarafından tahminen 1555’e yerleştirilen Daalder’dir.663 Önyüzünde çift başlı kartal ile arkayüzünde V. 
Karl’ın resmi (Kat. No. A647) bulunmaktadır. Ayrıca, 1563 ve 1565 tarihli, 4 adet 30 Stuiver sikkesi de (Kat. 
No. A648–A651) vardır. Bunlar da, bir yüzlerinde yine arma tutan aslanı, öteki yüzlerinde çift başlı kartalı 
göstermektedirler. Nominal değeri ve sikke veznini belirten önyüz, dikkat çekicidir. na(ar) ko(ning) ph(ilip) s 
penin(gs) g(ueten?) gehalt dal(der) v(an) XXX Stu(vers), buna karşı arkayüzde, - yine ülke dilinde – darp yeri 
kendi adını söylemektedir: Der stadt nimegen munt int (= in de) jaer 1563 ve 1565. Rayh tarafından saptanmış 
olan standartların altındaki bu 30 Stüber-parçalarının, komşularında hoşnutsuzluk yaratması, hiç de sebepsiz 
değildi. Dük Wilhelm von Kleve, şehre yönelttiği 1563 tarihli bir şikayet ile kendi hükümranlık alanında bu 
sikkeleri kötüleme tehdidinde bulunmuştur.664

Bu tarihlerde, Nijmegen darplarına uluslar arası para dolaşımında duyulan sempati, özellikle Kont Delfino 
Tizzone von Dezana’nın bir Tallero (Kat. No. A201) için - ki buluntuda vardır – 1562 tarihli (Res. II.4a) bir 
Nijmegen şehir Stephanusdaalder’inin arma yüzünü örnek almış olması gerçeği ile somutlaşmaktadır. 

Thorn Manastırı

Rahibe Margarete van Brederode’nin hiç de az olmayan darplarından, kendilerini denarii novi diye adlandıran 
2 Taler sikkesi de buluntuda yer almaktadır. Birisi, 30’luk bir tam parça (Kat. No. A654) öteki, - olağanüstü 
nadir – 15 Stuiver’lik (Kat. No. A655) yarım parçadır. İlki 1563 tarihini taşımakta, ikincisiüzerinde darp yılı 
olmamkla birlikte, 1561 ile 1563 yılları arasında, yani başka Hollanda darphanelerinin 30’luk ve 15’likleri 
( krş. 618–620, 622, 647–651, 653, 659, 660 ) ile eş zamanlı üretilmiş bulunmaktadır. Önyüzlerinde, sikke 
sahibesinin arması, arkayüzlerinde kartal bulunmakta ve böylece, öteki darphanelerin aslan tipolojisini 
izlememektedirler.

Vianen Hükümranlığı 

Hendrik van Brederode’den (1556–1568) buluntuda, tarihsiz iki Daalder (Kat. No. A656, A657) bulunmaktadır. 
Önyüzlerinde zırhlı yarı gövde resmi, arkayüzde arma vardır. İlkine darp sahibinin vecizesi, nisi dominus 
frustra665 eşlik etmekte, buna karşı arkayüzde, darp sahibinin adı ve ünvanı görülmektedir. Sikkeler tipolojik 
olarak, pek sevilen Saksonya Taler’lerini özellikle de önyüzdeki 4 armayla örnek almaktadırlar. 

Daalder’ler, yine tarihsiz olan, önyüzünde bir aslan, arkayüzünde Meryem Ana’nın tasvirini taşıyan, çeyrek 

663  Tarihleme, Deventer, Kampen ve Zwolle kentlerinin ortak Taler’leriyle yapılan karşılaştırmaya dayanmaktadır (van der Chijs 
1851–1866, cilt 3, s. 64-65, krş. bizim Kat. No. A627.). 1967 yılında Delmonte tarafından devralınmıştır. Passon 1980, farklı 
sikke işareti taşıyan Daalder’lerin zamanları konusunda fikir bildirmemiştir. Jasper Vlemminck’e bir yaprak işaretinin atfedilmesi 
de, bir tahminden ileriye gitmemektedir. V. Karl’ın 1556’da tahtdan çekilmesi, hiç değilse yaklaşık bir terminus ante quem’dir. 

664  Passon 1980, s. 8 ve s. 21, Ek. 19.
665  Bu deyiş, 127, 1 İlâhisindeki cümlenin kısaltılmış şeklidir: Nisi dominus custodierit civitatem frustra vigilat qui custodit eam 

(Tanrının kenti korumadığı yerde, bekçiler boşuna bekler).
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Taler olarak adlandırılan bir gümüş sikke (Kat. No. A658) ile tamamlanmaktadır. Kaba ağırlıkları 4,5’ten 5,5 
grama kadar olan ve çok sayıda varyasyonlarıyla tanınan bu parçalar, van der Chijs666 tarafından „Mariagroschen“ 
olarak, başkalarınca ise, “batzelaar van 6 stiuver“667 olarak adlandırılmaktadır. Regüler çeyrek Taler’ler için 
fazla hafif olan bu sikkeler, olsa olsa, çok düşük ağırlıklı Taler’lerin çeyrekleri, ama herhalde daha çok da 5’lik 
Taler’ler olarak dolaşımda yer almışlardır. Bazı Hollanda Taler’lerinin 30 Stüber‘leri gibi valörize edilmeleri 
de buna uygun düşmektedir. 

Zaltbommel (Bommel) Kenti 

Bu kentin, 10 yıldan sadece biraz fazla sürmüş olan sikke darbı, buluntuda tarihi olmayan iki adet 30 Stuiver 
(Kat. No. A659, A660 ) ile temsil edilmektedir. 1579 ile 1582 yılları arasında üretilmişlerdir. Gerek önyüzdeki 
arma ile birlikte bir çemberi tutan aslan sembolü, gerekse arkayüzde durae necessitatis opus668 kombine 
edilmiş, top taşıyan kent savunucuları, zamanın aktüel siyasi durumuna gönderme yapmaktadırlar. 

Bilinmeyenler 

Hiç kuşkusuz, 16. yy. ikinci yarısındaki Hollanda sikke darbına ait olan toplam 8 parça (Kat. No. A661–A668) 
hakkında şimdiye kadar kesin bir atıf yapılamamıştır. Hepsi de aslan/yarı gövde resmi temel tipi içinde yer alan 
ve kendi içlerinde tekrar iki gruba ayrılan tarihsiz Daalder’lerdir. 

6 örneği (A661–A666) kapsayan ilk grup, önyüzlerinde pençeleri arasında bir aslan arması bulunan, 
tırmanmakta olan bir aslanı ve moneta nova argentea d i b ba lejandını, arkayüzlerinde başı taçlı, kılıç ve âsalı, 
zırh giymiş yarı gövde, yani bir kral veya imparator tasviri ile sanctus ludgerus patronus nost (er) lejandını 
göstermektedir.

İkinci grup, iki örneği kapsamakta (Kat. No. A667, A668) ve önyüzde armasız bir aslanı ve moneta nova 
argentea d i b bzw. d i p, lejandını, arkayüzde yine zırhlı ve taçlı yarım gövdeyi, ancak bu defa sanctus carolus 
magnus lejandıyla birlikte bulundurmaktadır. Her iki grubun, Zain çengeli ile işaretlenmiş bulunan Kat. No. 
A668 in dışında hepsi işaretsiz olan parçaları stilistik bakımdan birbirlerine o derece benzemektedirler ki, aynı 
darphaneden geldiklerini kabul etmek gerekmektedir. 

Bu sikkeler, 19. asrın ortalarından beri bir Hollanda hükümranlığına mâl edilmeye uğraşılmıştır. Bunu 
desteklemek için, özellikle önyüz lejandlarının kısaltılmış sonları bir fırsat yaratmıştır. Bu sebeple, daha 
1848’de P. Verkade669 Ludger-sikkelerini Batenburg Hükümranlığı altında listelemiş, P.O van der Chijs670 de 
1853’te onu izlemiştir. Daha sonra W. J. de Voogt parçaları, 1562’de 74.000 Gulden’e Kont Lamoral von 
Egmond tarafından II. Dietrich von Bronckhorst, Anholt ve Batenburg Bey’ine satılan Baar Hükümranlığı’na 
atfetmiştir.671 De Voogt, bunu yaparken, özellikle, aşağı Ren – Vestfalya bölgesindeki Probasyon gününün 
1568 tarihli bir tutanağını kanıt olarak öne sürmektedir. Burada Dietrich’in bir darphane ustası ve denetçisi 
talebi ele alınmaktadır.672 Fakat, bu olayın gerçekten de, yeni satın alınmış olan Baar ile mi ile ilgili olduğu 
kuşkuludur. Yazar, önyüzdeki aslan armasını Bronckhorst ailesi ile özleşdeşleştirmektedir. 

Aynı şekilde ikinci grubun parçaları Vianen Hükümranlığı‘na atfedilmek istenmekteydi. Bunun için, 
sondaki „DIP“ domini in Brederoda şeklinde çözülmekte, Vianen’nin yöneticisi Heinrich von Brederode’nin 
sikke sahibi olarak ifşa edildiğine inanılmaktaydı. Buna karşı, Coulemburg’in o zamanki sahibi I. Florentin 
von Pallant’ın (1555 – 1598) adı ortaya atılmakta, ve parçalar bu hükümranlığa atfedilmekteydi.673

Bu parçaların menşeileriyle ilgili soru, öyle görülüyor ki, günümüze kadar cevapsız kalmıştır. Ancak 
bunların çağdaş kalplar olmayıp, regüler darp edildiklerini saptamak mümkündür. Darp tarihleriyle ilgili 

666 Van der Chijs 1851–1866, cilt 6, s. 549.
667  Passon 2006, s. 228. 
668  Eser çok büyük sıkıntıda.
669  Verkade 1848, s. 102.
670  Van der Chijs 1851–1866, cilt 3, s. 181-182.
671  De Voogt 1867–1869, cilt 1, s. 35.
672  Ibidem, s. 36.
673  Bununla ilgili olarak detayda: krş. De Coster 1853. 
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olarak, delege ülkelerin Löwentaler’ini tedavüle koydukları 1500 yılı ikirçikli bir terminus post quem olabilir. 
Ama, o takdirde bu parçaların, 1560’dan itibaren üretilen ve her iki yüzünde de bir aslan taşıyan Taler’lerle 
beraber bulundukları olasılığı ile, daha eskiye tarihlenebilecekleri, gözden uzak tutulmamalıdır.674

Cevapsız kalmış olan aidiyet sorularını bir yana bırakırsak, arkayüzdeki yarım gövde figürün, lejandda 
adı geçen Aziz Ludger ile özdeşleştirilmesi gerçeğe pek uymamaktadır. Frezyalı bi misyoner olan ve 804’ten 
itibaren Münster piskoposluğu yapan bu kişi, her zaman din adamı olarak gösterilmiştir.675 Lejandlarında, 
Büyük Karl’ı anan iki sikkede, bu pek açık değildir. Zira, burda taçlı yarım gövde resmi imparatorun tasviri 
olarak da algılanabilir. Çağdaş Avusturya ve Alman Taler’lerinin önyüzlerindeki belirgin şekilde yaslanan 
hükümdar büstü, çok genel bir formülasyonla ve portre eşliğinden vazgeçilerek de olsa herhalde, „aktüel“ 
İmparatoru kastetmiş olmalıdır. Hiç şüphe yok ki, resmin seçiminde, bu düşük değerli Daalder’lerin676 Rayh 
Taler’i olarak dolaşımda yer almasını sağlama gayreti bulunmaktadır. Ayrıca da, oldukça kaba stilleri ve 
parçaların çok sık el değiştirdiklerine işaret olabilecek aşırı aşınma da dikkati çekmektedir. 

 
Delege Devletler 

Verenigten Nederlande (Birleşik Hollanda) veya staten generaal (Delege Devletler)’i oluşturan 7 eyaletin 
hepsi, Overijssel dışında buluntuda temsil edilmekte, ama adet sayısı önemli farklılıklar göstermektedir: 
Tamamının yarısından fazlasını oluşturan – zaten başka bir şey beklenmezdi – Hollanda sikkeleri baskındır. 
Onları Batı Frezya izlemektedir; Geriye kalan eyaletlerin her biri 3 ila 7 örnek vermişlerdir. Rijksdaalder ve 
Leeuwendaalder (tam ve yarım olarak) sikke cinslerini temsil etmektedirler. Leeuwendaalder’inin 14 örnekle 
esas kontenjanı oluşturması mantıklıdır.677 Daha yüksek değere sahip Rijksdaalder 11 örnekle belirgin şekilde 
geride kalmaktadır. Keza, tam parçalar da –mutâd olduğu gibi– yarım parçaları aşmaktadırlar. 

Tab. II.284: Delege Devletlerin buluntudaki darplarına genel bakış 678679680681

Leeuwendaalder ½ Leeuwendaalder Rijksdaalder ½ Rijksdaalder Toplam

Hollanda 27678 8 1 – 36
Batı Frezya 6679 – 4 1 11
Zeeland 3 – 2 2 7
Utrecht 4680 1 – – 5
Geldern 3681 – 1 – 4
Frezya 1 2 – – 3
Toplam 44 11 8 3 66

Sikkelerin zamana dağılımı oldukça belirgindir. 1583’ten itibaren yavaş yavaş uygulamaya koyulan ve 
özellikle Baltık ticareti için öngörülen Rijksdaalder’inin – 1585 tarihli 2 adet Dordrech parçası dışında - hepsi 
de 16. yy.’ın son 10 yılı içinde üretilmişlerdir. Hemen hemen sadece, kentin yöneticisi Wilhelm von Oranien’in 
(ölm.1584) resmini –büyük bölümü ölümünden sonra üretilen– taşıyan „Prinsendaalder“ler önde yer alırken, 
kısmen eş zamanlı üretilmiş olan ve I. Elisabeth’in 1585’te kent baş yöneticisi olarak atadığı Leicester Kontu 
Robert Dudley’in resmini gösteren „Leicesterdaalder“i sadece iki yarım parçayla (Kat. No. A721, A722) 
temsil edilmektedir. 

674 Aşağıda s. 436 vd. ile krş. 
675 Braun 1943, s. 472-474 ve Wimmer 1959, s. 326-327, her seferinde başka; özellikle krş.
676 Buluntudaki parçaların ortalama kaba ağırlıkları: 25, 46 gram, analiz edilen Kat. No. A668 örneğinin ince ayarı üst tabakada; 94,9 

+/- 1,1 %); krş. Böl. III.1.4.2.
677 Buluntuda bu cinsden 13 çağdaş taklit bulunması dikkat çekicidir (Kat. No. A825–A837). Buna karşı Rijksdaalder’ın yalnız gerçek 

örnekleri bulunmaktadır. 
678  Konuyla ilgili 8 adet çağdaş sahte (Kat. No. A825–A832).
679 Konuyla ilgili 2 adet çağdaş sahte (Kat. No. A833, A834).
680 Konuyla ilgili 2 adet çağdaş sahte (Kat. No. A835, A836).
681 Konuyla ilgili çağdaş sahte (Kat. No. A837).
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1575’te devreye giren Leeuwendaalder olayında dağılım biraz daha geniştir: Tamamen Dordrech 
darphanesinden gelen 21 örneklik ilk grup, yeni sikke türünün 1576 – 1578 yıllarında dolaşıma girmesinden 
hemen sonra üretilmiş, 19 örneği olan ikinci grup, 1588’de ve özellikle 1589’da darp edilmiştir. 14 örneği olan 
üçüncü grup, 1597 ile 1606 arasındaki zaman dilimine dağılmış, yani buluntunun tahmini gizlenme tarihine 
kadar uzanmıştır. 1594 tarihli (Kat. No. A732) Frezya parçası, ikinci ve üçüncü grup arasında münferid olarak 
görünmekte, geçici darphane Reiderschans’dan gelmesi dikkati çekmektedir. Bu buluntuda temsil edilen darplar 
her defasında başlangıç emisyonlarından hemen sonra darp edilmişlerdir. Batı Frezya’da ve Geldern’de, ilk 
darp yılında, Hollanda’da ertesi yıl, Zeeland, Utrecht ve Frezya’da, hep daha önce yalnız az sayıda başlangıç 
emisyonun yer aldığı (örneğin 1589’da Zeeland, 1585 ve 1589’da Utrecht’te) asıl çoklu darpların birinci veya 
ikinci yılında üretilmişlerdir. 

Eyaletler – Münferid olarak 

Hollanda: Bütün eyaletler arasında en büyük payı –pek de şaşırtmıyor– Hollanda sağlamaktadır. Bir 
Rijksdaalder’in (Kat. No. A669) dışında, bütün darplar tam ve yarım Leeuwendaalder’lerdir. Tam ve yarım 
parçaların birbirlerine orantıları 3:1’dir.

Tab. II.285: Buluntudaki Hollanda darplarına genel bakış (Kat. No.ları, buluntudaki sikke sayılarının arkasında, parantez içinde yer 
almaktadır). 

Rijksdaalder Leeuwendaalder ½ Leeuwendaalder

1576 13 (A670–A682) 
1577 2 (A683, A684) 2 (A697, A698) 
1578 4 (A699–A702) 
1585 1 (A669) 1 (A685) 
1589 10 (A686–A695) 2 (A703, A704) 
1602 1 (A696) 

1576 tarihini taşıyan iki parça (Kat. No. A670, A671) sola dönük duran şövalyenin resmini taşıyan en erken 
tipe dahildir. Diğer hepsi, şövalyeyi sağa bakarken gösteren ikinci tipdendirler. Erken parçalar arasında, 1576 
yıl sayısını taşıyanların (Kat. No. A670–A682) çokluğu göze çarpmaktadır. Bunlar, tek başlarına buluntudaki 
Hollanda darplarının 3:1’ini teşkil etmektedirler. 1589 tarihli darpların da, hemen hemen aynı orandaki miktar 
yüksekliği (Kat. No. A686–A695) dikkat çekmektedir. 

Batı Frezya: Batı Frezya 11 parça ile delege ülkelerin buluntudaki paylarında ikinci en büyük kontenjanı 
oluşturmaktadır. Batı Frezya sikkeleri 1603’e kadar Hoorn’da darp edilmiş, ondan sonra darphane Enkhuizen’e 
nakledilmiştir. Bu iki darphanenin ürünleri, buluntuda, belirgin biçimde sınırlandırılmış gruplardır (Tab. II.286 
ile karşılaştır).

 
Tab. II.286: Buluntudaki Batı Frezya darplarına genel bakış (Kat. No.ları, buluntudaki sikke sayılarının arkasında, 
parantez içinde yer almaktadır). 

Rijksdaalder Leeuwendaalder ½ Rijksdaalder

1588 Hoorn Drphn 1 (A709) 
1589 1 (A710) 
1592 1 (A705) 
1596 2 (A706, A707) 
1598 1 (A715) 



II. Numizmatik430

1599 1 (A708) 
1604 Enkhuizen Drphn 1 (A711) 
1605 2 (A712, A713) 
1606 1 (A714) 

Hollanda’nın aksine, Batı Frezya payında, Rijksdaalder ve Leeuwendaalder’leri hemen hemen dengelidir 
(5’e 6 örnek). Leeuwendaalder’in darpları Batı Frezya’da 1588’de başlamakta, Prinsendaalder’lerin ki ise 
–1584’teki deneme dikkate alınmazsa– ancak, 1592’den itibaren gerçekleşmektedir. Yani, her iki tür de, 
buluntuda ilk darplarıyla temsil edilmektedirler. 

Batı Frezya, aynı zamanda Hollanda’nın buluntu payının en son sikkesi olan 1606 yılına ait bir 
Leeuwendaalder’i (Kat. No. A714) sağlamaktadır. Bu para, bu türdeki Taler’ler arasında daha yeni tipe ait olan 
tek parçadır. Değişmeyen resimlerin yanı sıra artık, mo(neta) arg(entea) pro(vinciarum) confoe(daratarum) 
belg(icarum) lejandını taşımakta ve bu formülasyonla Löwentaler’in bütün eyaletler için ortak sikke olmasını 
gerçekleştiren uygulamayı belgeleştirmektedir. 

 
Zeeland : Middelburg darphanesinden, sonuncusu –belirtildiği gibi– Leicester tipinde olan iki tam iki yarım 
Rijksdaalder ile üç Leeuwendaalder buluntuya ulaşmışlardır. 

Tab. II.287: Buluntudaki Zeeland darplarına genel bakış (Kat. No.ları, buluntudaki sikke sayılarının arkasında, parantez içinde yer 
almaktadır). 

Rijksdaalder Leeuwendaalder ½ Rijksdaalder

1590 1 (A721) 
1591 2 (A716, A717) 
1593 1 (A722) 
1598 3 (A718–A720) 

Utrecht: Darphanesi, aynı adı taşıyan başkentinde yer alan bu eyaletten, buluntuda 4 tam ve üretim yıllı 
maalesef anlaşılamayan bir yarım Leeuwendaalder bulunmaktadır. En eski parça (Kat. No. A723) 1589 tarihini 
taşımakta ve –Hollanda ve Batı Frezya için daha önce saptandığı gibi– bu eyaletteki regüler Löwentaler 
üretiminin ilk yıllarına ait bulunmaktadır. 

Geldern: Bu eyaletten, buluntuda bir Rijks – ve 3 Leeuwendaalder vardır. En eski örnek (Kat. No. A729) 
üzerinde 1589 yılı vardır, yani buna göre, Utrecht’de olduğu gibi, Geldern’de de Löwentaler prodiksiyonunun 
başladığı yıla ait bulunmaktadır. Ayrıca da, o tarihlerde, Geldern’de, İspanya’nın elinde bulunan Nijmegen 
darphanesiyle, Harderwijk eyalet darphanesi aynı süre içinde para basıyorlardı. 1589 yılı darplarının iki 
ek işareti vardır: Darphane ustası Johan Alewijn682 darplarını 1606’dan itibaren işaretlediği Gelder Haç’ı 
(önümüzdeki örnekte olduğu gibi) ve selefi Jacob Dirksz Alewijn’nin (faaliyeti 1583’ten 1606’ya kadar) işareti 
olan bir rozet görülebilmektedir. Bu parçanın, 1589 tarihli eski bir önyüz damgasının ancak, 1606’dan sonra 
yeni bir arkayüz damgasıyla eşleştirilerek kullanılmış olması ihtimali, yadsınamaz. 

Eğer bu olasılık doğruysa, bu parça 1608 tarihli kapanış sikkesine çok yaklaşabilir ve belki de, kendisi en 
son tarihli sikke olabilir. 
 
Frezya: Frezya’nın küçük payı 3 sikke’den oluşmaktadır. Bir tam Leeuwendaalder (Kat. No. A732). Bu para 
Frezya’nın, Reiderschan’da konuşlanmış olan güçlü garnizona para yetiştirmek için683 Groning topraklarında 
– Groningen kenti o tarihlerde hâlâ İspanya’nın elindeydi– çok kısa bir süre çalışmış olan (1591/94) Reiderschan 

682 Purmer’e göre – van der Wiel 1996, s. 39.
683 van Gelder 2002, s. 208.
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darphanesinde darp edilmiştir. Frezya’nın Leeuvardern’deki esas darphanesinden –Utrecht ve Geldern’de 
olduğu gibi– gelen iki yarım parçadan birisi, yine 1589 tarihli en eski olanı (Kat. No. A733) önyüzünde ilk 
tip olan eyalet armasını taşımakta, 10 yıl daha yeni olan parça (Kat. No. A734) artık sık görülen aslan armasını 
bulundurmaktadır. 

II.4.2.7 İngiltere Krallığı 
 
Britanya adalarından buluntuya ulaşan tek parça, I. Elisabeth döneminin, her iki yüzünde bir kulenin sikke 
işaretini ve 1571 yıl sayısını gösteren bir adet Sixpence’lik parçadır (Kat. No. A735). Önyüzde Tudor Gülü 
eşliğinde kraliçenin resmini, arkayüzde bir haç üzerine konmuş olan armayı taşımaktadır. 

II.4.2.8 Polonya – Baltık Bölgesi 

Polonya – Baltık buluntu payı toplam olarak 18 Dekagram ağırlığındaki 38 parçadan oluşmakta ve Avrupa 
sikkelerinin % 4,5’ini (parça olarak) % 1,57’sini (kaba ağırlık olarak) temsil etmektedir. Bu iki değer arasındaki 
büyük fark, buluntunun bu kısmının –2 Danzig Taler’i (Kat. No. A771, A772) dikkate alınmazsa– istisnasız, 
orta büyüklükteki gümüş cinslerden, yani 6-, 4- ve 3- kat Groşen’lerden oluşması ve bu arada Polonya ve 
Litvanya sikkelerinin oranlarının 1:2 olmasının yanı sıra, 3 kent darbının – sözü edilen Danzig Taler’lerinin 
yanında Riga kentinin bir 3 Gröşer’i vardır. - Sadece münferid katılımlar göstermiş bulunmaları gerçeği ile 
açıklanabilir. 

Tab. II.288: Buluntudaki Polonya – Baltık sikkelerine genel bakış (Kat. No.ları, buluntudaki sikke sayılarının arkasında, parantez 
içinde yer almaktadır). 684

Polonya Krallığı Litvanya Prensliği Danzig Kenti Riga Kenti Toplam 

I. Zygmunt Grosz (1) – 1
II. Zygmunt August – Czworak (19) 19
Stefan Batory Trojak (2) Trojak (4) Talar (2) 684 Trojak (1) 9

III. Zygmunt Szostak (7) 
Trojak (1) Trojak (1) 9

11 24 2 1 38

Polonya Krallığı ve Litvanya Prensliği 

Zamansal olarak, sıranın başında tek bir I. Zygmunt Kron Groşen’i (Kat. No. A736) yer almaktadır. Önyüzünde 
adını aldığı taç, arkayüzünde Polonya kartalı bulunmakta olan parça çok aşınmış olup, “eski parça” olarak 
adlandırılmalıdır. Zygmunt’un oğlu ve halefi Zygmunt August, yalnızca kendi toprakları olan Litvanya’da 
krallık sikkeleri darp ettirmiş, fakat Polonya Taçının eyaletlerinde para bastırmamıştır. 19 örnekle, 1566 – 1569 
yıllarına ait en güçlü münferid Czworaki (4’lük Gröşer) (Kat. No. A747–A765) ile temsil edilmektedir. Bu 
sikkeleri, önyüzlerinde kral – prensin resmini arkayüzde, Litvanya’nın iki armasını (binici ve “üç kuleli kapı” 
adlı yeri) göstermektedir. 

Tamamen “Litvanya”ya özgü olan bu görünüme rağmen bu parçalar, –diğer çok katlı Groşen’ler gibi– 
ülkenin iki kısmında kullanılmak amacıyla üretilmiştir. 

Darpların en yeni zaman dilimi, Trojaki ve Szostaki’den (3 – 6 Gröşen) oluşmaktadır. Darp yılları 
1582’den 1596’ya kadar uzanmakta, Stefan Batorys ve III. Zygmunt Wasa arasına denk gelmektedir. Hepsi 
de, önyüzlerinde bildik büst ile yazılı arkayüzü taşıyan Trojaki’ler, çeşitli darphanelerden gelmektedirler. Bu 

684  Kralının adının anılmadığı kuşatma parası.
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arada, Vilnius’dan gelen Litvanya parçalarının sayıları, Polonya’dan gelen ve ikisi (Kat. No. A737, A738) 
Olkusz’da basılmış olan ama biri (Kat. No. A746) hiç bir darphaneye mâl edilemiyenlerden fazladır. 7 Polonya 
Szostaki’sinin (Kat. No. A470–A475) önyüzlerinde yine kralın taçlı resmi, ama artık her iki ülkenin armaları 
ile birlikte bulunmakta, arkayüzde kraliyet ailesinin resimleri yer almaktadır. Bu parçalar, 1596’da Malbork 
(Marienburg) darphanesinde darp edilmişlerdir. Bir olasılıkla, bunlar hep birlikte buluntuya girmiş olabilirler. 
Aynı zamanda Polonya – Litvanya bölgesinin buluntudaki en yeni darplarını oluşturmaktadırlar. 

Danzig Kenti 

Bu bölgeden, 1577 tarihini taşıyan iki adet Danzig Taler’i gelmektedir (Kat. No. A771, A772). Her ikisi de, 
Lübeck’li sikke ustası Walther Tallemann’ın bir kuşu gösteren işareti ile imzalanmışlardır. Yeni seçilen ama 
kent tarafından tanınmayan Stefan Batory’nin Danzig’i kuşatması vesilesiyle gerçekleştirilen geniş kapsamlı 
bir altın ve gümüş sikke emisyonuna aittirler. Bu sebeple, önyüzlerinde kent arması, arkayüzlerinde ise kralın 
portresi yerine, İsa’nın yarım gövde resmi ile duruma atıfda bulunan yüreklendirici defende nos Christe 
Salvator685 lejandı bulunmaktadır. 

Riga Kenti 

Tek Riga Trojak’ı (Kat. No. A773) bu sikke türünün mutâd tipine uyarak, önyüzünde Polonya Kralı Stefan 
Batory’nin resmini taşımaktadır. Arkayüz lejandı „gros(sus) arg(enteus) trip(lex) civi(tatis) Rige“nın 
formülasyonu ve üzerinde yer alan kent arması ile, kendisini Riga’nın bir darbı olarak tanıtmaktadır. 

II.4.2.9 Rusya İmparatorluğu 

Buluntudaki, Rusya’ya ait tek parça, (Kat. No. A774) mutlaka savrulup gelmiş bir sikke olarak görülmelidir. 
Önyüzünde Çar’ı at üzerinde, yalın kılıç gösteren, arkayüzünde eski Slav yazısıyla 4 satırlık „C[a]r’i 
knjaz’veliki ivan’ “ (Çar ve Arşüdük İvan) lejandını taşıyan Denga veya yarım Kopek, ünvan yazısına göre, 
Arşüdük İvan’a Çar’lık Taç’ının giydirildiği Ocak 1547’den sonra darp edilmiş olmalıdır. O tarihlerde faaliyette 
olan darphanelerden birisine atfını mümkün kılabilecek bir işaret taşımamakla birlikte, A.C. Melnikova’nın 
titiz damga incelemeleri sayesinde, Moskova’ya mâl edilebilmekte, İvan’ının Arşüdüklük dönemi parçalarıyla 
damga bağlantıları nedeniyle, 1547’den çok sonra olmayan bir tarihde, darp edilmiş olabileceği tahminine izin 
vermektedir.686

II.4.2.10 Transilvanya Prensiliği 

Buluntudaki 6 Transilvanya Taler’inin 5’i (Kat. No. A775–A779) Prens Sigismund Batory’nin (1581 – 1602) 
dönemine aittir. Hepsinin önyüzünde darp sahibinin yarım gövde resmi ve arkayüzlerde, üç kurt dişine sahip 
aile arması vardır. 1590 ile 1593 yılları arasında üretilmişlerdir. Bu yılların Transilvanya gümüş darpları, 
menşeileri hakkında henüz bilgi vermemelerine rağmen, hepsi de, Nagybanya’da darp edilmiş olmalıdırlar.687 
Stefan Bocskai’nin (1604 – 1606) 1605 tarihli Taler’i (Kat. No. A780) kesinlikle bu darphaneden gelmektedir. 
Önyüzünde artık, portre yerine aile armasını ve arkayüzünde Meryem Ana tasvirini göstermektedir. Bu parça 
üzerindeki en ilginç olay, lejandın dikkati çekecek kadar uzun olan ve Bocskai’lerin tam adları ile Transilvanya 
Prenslerinin mutâd ünvanlarının yanı sıra “Partium”un yani, Macaristan’ın doğu bölgesinin Hükümdarı Kont 
Szekler’in adını taşımasıdır. Parça hiç dolaşım izi göstermemektedir. Bu darbın Avrupa buluntu payındaki en 

685 Bizi koru, kurtarıcı İsa.
686 Мельникова 1989, Tab. Eki. 1.
687 Huszár 1995, s. 23.
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yeni darplardan biri olması gerçeğinden dolayı, bu durum şaşırtmamaktadır. 

II.4.2.11 Ragusa Cumhuriyeti 
 
Bu kent devleti, önyüzlerinde Aziz Blasius, arkayüzlerinde Mandorla içindeki İsa’yı gösteren 5 Dinari ile 
temsil edilmektedir. Sikke resminde, güçlü şekilde Polonya ve Litvanya Trojaki’lerine dayanan, ve Levante 
ticaretinde sevilen bir para olan Artiluk’u Ragusa, ancak 1627’den itibaren darp etmiştir. Bu nedenle bu tür 
parçaların buluntuda temsil edilmeleri mümkün değildir. 

İşareti iyi okunamayan Dinari’lerden birinin (Kat. No. A78), 16. yy.’ın ikinci veya üçüncü çeyreğine ait 
olması mümkündür. Başka bir parça ise, (Kat. No. A782) Mimica’ya göre, 1580 veya 1590’larda darp edilmişdir. 
1581 ile 1594 arasındaki dönemde, Ragusa’da dolaşımda bulunan Dinari’lere, iki taraflı bir karşı damga ile 
kontr marke uygulanmaktaydı. Aziz Blasius’un başı İsa’nın tarafına, kentin arması, (üç kuleli şehir manzarası) 
ise Blasius’un tarafına vuruluyordu. kontr marke çok az seçilebilen böyle bir örnek (Kat. No. A785) buluntuda 
yer almakta, aynı şekilde kont marke uygulanması döneminde, 1591’de emisyonu yapılmış olan iki yeni Dinari 
(Kat. No. A783, A784) de buluntuda temsil edilmektedir. En yeni parça (Kat. No. A785) kont marke işlemi 
sona erdirildikten sonra, yeni Dinari’lerin çıkarılmaya başlandığı 1600 yılı dolaylarında basılmıştır. Bu paralar 
artık, kontr marke resimleri damganın içine kesilmiş olarak teslim alıyorlardı. Böyle olunca, İsa, bir Blasius 
başını göğsünde taşımakta, Aziz Blasius’un giysisi üzerinde kent manzarası bulunmaktaydı. Bu emisyon, 
1613’te688 sona ermiştir. Ama, elimizdeki bu parça, buluntunun zaman konumu nedeniyle, herhalde 1608’den 
önce üretilmiş olmalıdır. 
 

II.4.2.12 Levante 
 
Osmanlı olmayan üç darpdan oluşan çok cûz’i bir pay Küçük Asya’dan gelmiştir. Bu, sayıları epey fazla olan 
Rodos Gigliati’lerinden birisidir (Kat. No. A786). Üstâd-ı âzâm Roger de Pins’in (1355 – 1365), dönemine 
ait bir darp olan bu parça, aynı zamanda çok büyük arayla, buluntudaki, İslami olmayan en eski sikkedir. 
Önyüzünde, çift haçın önünde diz çökmüş olan üstâd-ı âzâmı, arkayüzünde, bu sikke türüne adını veren çiçek 
haçını göstermekte, bu arada önyüzde sağ bölümdeki çam kozalağı darp sahibinin adıyla ilgili lejanda, ayrıca 
dikkat çekmektedir. 

Çok eski olmasına rağmen Rodos Gigliato’sunun çok iyi korunmuş olması dikkat çekmektedir. Bu para, 
yine aynı “bölgeden” gelen aynı nominalin689 diğer iki parçasının, çok belirgin şekilde, tam tersidir (Kat. No. 
A787, A788). Bu paralar, 1520’de Sakız adasındaki darphanede basılmışlardır. Önyüzlerinde, üç kuleli bir 
kaleden yükselen bir kartalı, arkayüzlerinde yine, çiçek haçını göstermekte, ve Sakız’ı, Cenova Maona’sının 
temsilcisi sıfatıyla yöneten Francesco di Lorenzo Giustiniani Banca’nın baş harflerini taşımaktadırlar. 

II.4.2.13 Çağdaş Kalp Sikkeler
 
Avrupa’nın Beçin buluntusundaki payında, toplam 86 dekagram ağırlığında 48 adet sikke (Kat. No. A790–
A837) bir darphanenin regüler olmayan sikkeleri olarak tanımlanabilmişlerdir. Buluntunun İslami olmayan kısmı 
böylece, % 5,7 (parça olarak) ve % 7,6 (kaba ağırlık olarak) oranında sahte sikkeden oluşmaktadır. Bütün parçalar, 
resmi darphaneler dışında, özel kişilerce üretilen ve para dolaşımına sokulan dönemin kalpazanlık ürünleridir. 

scientific investigations690 yazısında ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi, üretim teknikleri bakımından 
birbirlerinden temel farklılıkları olan (ex post olarak her zaman açıkca ayrıştırılamasa da) üç kalp grubu 
buluntuda yer almaktadır. I. grup, Suberat veya Plâte edilmiş parçalardan oluşmaktadır. Renkli metal 

688  Mimica 1994, s. 168.
689 Bu darplar, daha eski literatürde Grossi diye adlandırılmışlardır. Nominalin tanımlanabilmesini Mazarakis 1997’ye borçluyuz.
690 Krş. bu cilt Bölüm. III.1.
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çekirdeğin, ön ve arkayüzüyle kenarına gümüş kaplamaların kaynak yapılması yoluyla üretilebiliyorlardı. Bu 
konuda da, birbirinden farklı işlemler vardı: Ya ince gümüş yaprakcıklar çekirdeğe kaynak yapılmadan önce 
darp yoluyla elde edilmekte veya parça, gümüş kaplama ile “sarıldıktan” sonra darp edilmekte, ya da döküm 
tekniği ile yapılmış bir renkli çekirdek gümüş içine “paketlenmekte” idi.691 II. Rudolf’un Kremnitz Taler’leri 
(Kat. No. A802, A803) II. Philipp’in Sevil darphanesinden gelen reales de a cuatro (Kat. No. A814, A815) ve 
Batı Frezya’nın Leeuwendaalder’leri (Kat. No. A833, A834) ile “damga özdeşi” olan kaplama sahte örnekler, 
fevkalâde ilginçtir. Bu iki parçanın birbirlerinin tıpa tıp aynısı olmaları gerçeği, önyüz ve arkayüz için, gümüş 
kaplamanın yine de darp yoluyla ve bu nedenle daha büyük miktarlarda üretildiğini ve fakat, münferid orijinal 
örnek modellerin kalıplarının alınmadığı tahminini mantıklı göstermektedir. Çok daha ufak olan ikinci grup, 
masif gümüş döküm parçalarından üretilmekte, yine az sayıda parçayı kapsayan üçüncü grup ise öyle görülüyor 
ki, iyi malzemeden yapılan ama sadece çok belirgin şekilde daha kaba olan stilleri ile orijinallerinden ayrılan 
imitasyon darplarına sahip bulunmaktadır. 
 
Tab. II.289: Avrupa örneklerine göre üretilen buluntudaki sahte sikkelere genel bakış (kalın olarak verilmiş katalog numaraları, doğa 
bilimleri metotlarına göre incelenmiştir); krş. Bölüm III.1. 

Kaplama (Grup 1) Kat. No. A790–A792, A793, A794–A796, A797, A799, 800, A801–A803, A805–A807, A809, 
A814, A815, A819, A825, A827, A828, A829, A831, A836

Dökümler (Grup 2) Kat. No. A813, A824, A837
Darplar (Grup 3) Kat. No. A810–A812
Şüpheli (Grup 1, 2 veya 3) Kat. No. A798, A804, A808, A816–A818, A820–A823, A826, A830, A832, A833–A835

Çok daha büyük bir kalp para payı birinci grup içinde yer almakta, yani, kaplanmış parçaları temsil 
etmektedir. Dikkate alınması gereken bir noktada da, “şüpheliler” arasında büyük ihtimalle daha başka 
Suberatların da bulunduğu ve bunların henüz tamamen sağlam olan gümüş kaplamalarının, sikkenin içinin 
görülmesine izin vermediği hususudur. 

Sadece 3 örnek belli bir güvenle döküm olarak adlandırabilirler. Bunlar; üretim şekliyle, buluntuda 
bir eşi bulunmayan Segovia kaynaklı sahte bir real de a ocho (Kat. No. A813), Geldern’den gelen bir 
Leeuwendaalder (Kat. No. A837) ve bir çok bakımdan kalplar arasında özel bir yeri olan Hedel’den gelme 
başka bir Leeuwendaalder’dir (A824). 

Hedel Hükümranlığının sahibi Frederik van den Bergh (1577–1580) adına olan bu sikke, bir bakıma, 
Hollanda’nın kırsal bölgelerinde darp edilen Leeuwendaalder’in bir imitasyonunu göstermekte, öte yandan bu 
türün buluntudaki sahteleri arasında kaplama işlemi ile değil, gümüşden dökümle692 elde edilmiş olan tek parça 
durumunda bulunmaktadır. İşte bu sebeple kaplamalar arasından çıkarılması gerekmektedir.693 

Modena (Kat. No. A810, A811) ve Parma’dan (Kat. No. A812) gelen üç parça, sonuçta, düzgün darplar 
izlenimi vermekteldirer. Yalnızca, orijinallerinden belirgin farklılığı olan stilistik görünümleriyle, örneğin, 
lejand harflerinin beceriksizce uygulanmış formları veya heraldik resimlerin itinalı ama herzaman anlaşılamayan 
tekrarıyla, sahte ya da, - bu durumda deyim yerinde olabilir – ‘çıkıntı’ olarak algınlanmaktadırlar.694 

İkinci ve üçüncü grupların münferid parçaları dikkate alınmassa, elimizdeki buluntu kompleksinde yer alan 
kalpların tanımlanabilen yaklaşık tamamı, kaplanmış sikkelerden oluşmaktadır. Hemen hemen istisnasız olarak, 
hepsi çok kullanılan ve sevilen türlerin taklitleridir. Aşağıda, sikkelerin esas darp merkezlerine dağılımlarını 
göreceğiz.

 

691 Kaplamaların üretiminde geçerli münferid olanakların tartışılması hakkında, Kernbach 2000, s. 22-24 ile karşılaştır. Burada, bu  
sorulara, ayrıntılı olarak girilmeyecektir. 

692 Parçanın doğa bilimleri yoluyla incelenmesi (Böl. III.1.4.2) üretim şeklini açıklayamamıştır. Buluntular üzerindeki “otopsi” 
çalışmaları kesinlikle “döküm” sonucunu vermiştir. 

693  Yazar burada, darp edilmiş bir parçanın ve bundan dolayı Hedel darphanesinin orijinal bir parasının söz konusu olabileceği 
ihtimaline inanmaktadır.

694  Ancak, bu orta büyüklükteki İtalyan darpları da, Kat. No. A809’un kanıtladığı gibi, suberat formda taklit edilmişlerdir. Bu yüzden, 
Kat. No. A810–A812’nin de soylu olmayan bir çekirdeği olabileceği ihtimali gözden uzak tutulmamalıdır.
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Tab. II.290: Kalp sikkelerin esas çıkış bölgelerine genel bir bakış 

Taler Türleri Yarım Taler 
Türleri

Çeyrek Taler 
Türleri Diğerleri

Mukaddes Roma – Cermen İmp. 13 5 1
İtalya 4
İspanya 2 6 3
Hollanda 14

Para dolaşımındaki tercihlere uymaya imkan dahilinde çalışan sahteler, doğaldır ki, özellikle orijinal 
buluntu malzemesi içinde en güçlü biçimde temsil edilen örneklerden yararlanmışlardır. Örneğin, İsviçre, 
Polonya ve Transilvanya’nın daha küçük parça imitasyonlarının tamamen noksan olması, dikkat çekicidir. En 
kapsamlı payı, Avusturya’nın vâris ülkeleri, tam ve yarım Taler’leri (Kat. No. A790–A804), İspanya’nın 8 -, 
4- ve 2 Reales parçaları, (Kat. No. A813–823) ile Hollanda’nın Leeuwendaalder’inin (Kat. No. A824–A832) 
taklitleri oluşturmuş bulunmaktadır. 
 

Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu 

Toplam 19 parça (Kat. No. A790–A808) Rayh örneklerine göre üretilmiştir. Ancak, üç örnekte (Kat. No. 
A798, A804, A808) kaplamanın şüpheli kalması ve bütün öteki parçaların kesinlikle kaplama olmaları göze 
batmaktadır. 

Avusturya ve Almanya’nın “Balkan kalpları” olarak da bilinen bu Taler sikkelerinin taklitleri, uzun 
zamandan beri numizmatikde ilgi odağıdır. İlk kez, 18. asrın başında – henüz para dolaşımındaki etkileri 
açısından - Mauritz Cuno695 sahteciliğin sorunsalı ile ilgilenmiştir. Ama ancak, 19. yy. sonlarına doğru, gerek 
ticarette ve gerekse buluntularda ortaya çıkan sahte işlere bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır. Alexander 
von Pawlowski696 bu fenomeni, 1885’teki iki konuşmasında özetlemiş ve Cornelius Gurlitt697 1911/13’te, 
özellikle İtalyan taklitleri üzerinde çalışmıştır.

August Loehr698 1940’da üç Balkan buluntusundan çıkan malzemeyi analiz etmiş ve bunları Viyana 
Sikke Müzesi’ndeki parçalarla karşılaştırmıştır. Günther Probszt, ve Efrem Pegan 1960’lı yıllarda ağırlıklı 
olarak konuyla ilgili Avusturya bakış açısını anlatan, daha küçük ama metodik olarak yön gösterici 
çalışmalarını yayınlamışlardır. Yakın dönemde, bölgesel görüş açısını ele alan malzemeyle ilgili üç çalışma 
daha yayınlanmıştır. Helmut Zöttl699 Salzburg sikkelerinin sahtelerini incelemiş ve Hans Kernbach700 iki 
çalışmasında, Saksonya örneğine göre yapılan kalpazanlıkları konu etmiştir. Ve nihayet İvan Mirnik, Zagrep 
Ulusal Müzesi’ndeki kolleksiyonlarda bulunan çağdaş takliti yayınlamıştır.701

Günümüz biliminin sahte paralarla ilgili bilgi birikimini özetlemek istersek, ilk önce, örneğine az ya da çok 
sadık kalmış olan parçalar kadar, birbirinden çok farklı örneklerin ön ve arkayüzlerini, örneğin buluntudaki 
Kat. No. A805’teki (Brandenburg-Ansbach und -Bayreuth sınır kontuluğun Augsburg’daki Rayh darphanesi) 
gibi kombine edenlerin de bulunduğunu saptamak gerekmektedir. Çok kullanılan sikkelerin bu “yabancılaşma” 
durumu, ayrıca –daha önce söylenmişti– bazı Kuzey İtalya darphanelerinin imitasyon darplarında da 
görülmektedir. Dezana’dan gelen ve sikke resimleri için bir Nijmegen parasıyla, bir Saksonya Taler’inin örnek 
alındığı Tallero (Kat. No. A201) buna örnektir.

695 Cuno 1702/12 (n.v.).
696 Pawlowski 1885.
697 Gurlitt 1911/13.
698 Loehr 1940.
699 Zöttl 1996.
700 Kernbach 1985; Kernbach 2000. 
701 Mirnik 2005.
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Res. II.15: Çağdaş kalp sikkelerin örnek kombinasyonları (Çizen S. Heinz ) 
 
Burada sadece literatürden çıkarılan ve konunun daha derin incelenmesiyle çok daha fazla sonuçlar verecek 
olan bu kombinasyonlar, karekterleri bilmece konusu olan eşleştirmelerin çok çeşitliliğini göstermektedir. 
Zöttl702 “Hibrid” kombinasyonların, kalpazanlık siteminin önünü almaya yaradığını söylerken, Kernbach703 
mümkün olduğu kadar çok “yeni” ve ödeme alanına iyi yerleştirilebilecek tiplerin üretiminin haraket noktası 
olduğunu söylemektedir. 

Şimdiye kadar yayınlanmış olan malzemede, - ki bu herhalde, gerçekten varolanın çok ufak bölümdür – 
bilinen damgalara (örneğin, Kat. No. A801 ve A802 yarım Taler’lerinde olduğu gibi) tekrar tekrar rastlanmakta 
oluşu dikkat çekmektedir. Lübeck örneğine göre yapılan Taler sahteciliğinde (Kat. No. A806), özdeş damgaların 
kullanılmış olması olayında, bu durum etkili şekilde gözlemlenmektedir. Bu iki damga, sadece, buluntuda yer 
alan önyüzde Vaftizci, arkayüzde 32 sayısı ile çift başlı kartal bulunan “gerçek” eşleştirmede değil, ayrıca tekil 
olarak birbirlerine ait olmayan karşıt taraflarda da varlıklarını göstermektedir. Önyüzü, 1551 tarihi taşıyan bir 
Saksanya arkayüzüyle704, arkayüz, Prens Moritz ve August’un önyüzüyle kombine edilmişlerdir.705 

  

Res. II.16a–c: Saksonya (Prens Moritz, önyüz) ve Lübeck (arkayüz). Dresden Şehir Sanat Koleksiyonu, Env. No. 5310 (a). Saksonya 
(Prens August, önyüz) ve Lübeck (arkayüz). Örneklerine göre kaplama sahteler. Tietjen 85 (2000) 1279 (b) Lübeck (önyüz) ve 

Saksonya (arkayüz) örneklerine göre kaplama sahteler, Kernbach 2000, s. 66 (c). 

702 Zöttl 1996, s. 130.
703 Kernbach 2000, s. 20.
704 Slg. Meyer-Gedanensis 8578; Behrens 1905, No. 103a; Kernbach 2000, s. 66, No. 15.
705  Slg. Meyer-Gedanensis 8579; Behrens 1905, No. 103b; Kernbach 2000, s. 64-65, No. 13 ve 14, aynı şekilde s. 108, No. 60.
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Bu gruptaki örneklerin ağırlıklı olarak Almanya bölgesinden alınmış oldukları izlenimi oluşmaktadır. 
Almanya dışındaki darplarla yapılan kombinasyonlar, elimizdeki güncel bilgilere göre, bir Fransız706 ve bir 
İspanyol707 parçasından ibarettir. Hollanda Leeuwendaalder’inin sahteleriyle ilişkiler, şimdilik bilinmemektedir.

Sözünü ettiğimiz çalışmaların dışında, bu sahtelerle ilgili çalışmalar, bize göre, henüz çok yenidir. 
Birincisi, şu an ulaşılabilen malzeme tabanı,708 örneğin, münferid darphaneler709 hakkında sağlam temellere 
dayalı görüşler belirtebilmek için, henüz çok zayıftır. İkincisi ise, esas sorunlar henüz çözümlenmemiştir: 
Bu sahtelerin gerçekte nerede üretildiklerini bilmediğimiz gibi, hangi zaman diliminde darp edildiklerini de 
bilmiyoruz. Mutlaka, büyük miktarlardaki bu paraların üretim ve dağıtım işlemlerinin arkasındaki kişi veya 
belki de kurumlar hakkında hiçbir şey bilinmemesinden, en iyisi söz etmeyelim.., Ve nihayet, buluntu payları 
genellikle Güney Doğu Avrupa710 ve Orta Doğudan gelen bu sahtelerle, para dolaşımının hangi alanlarının 
kirletildiği sorusu da cevapsız kalmaktadır. 

İtalya 

Daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi, geniş kapsamlı İtalyan buluntusundan sadece 4 parça, irregüler olarak 
ayrılmıştır. Örnek veren diğer bütün alanların aksine, burada söz konusu olan büyük gümüş sikkeler değil, 
Levante’ye ihraç edilmek üzere üretilen orta büyüklükteki parçalardır. 

Sikkelerden biri, (Kat. No. A809) Modena’nın, Dük ailesi Cesare d’Este ve eşi Virginia de’ Medici’nin 
armalarını ve adlarını taşıyan ve buluntuda çok sayıda temsil edilen giulii’yi örnek almıştır. Parça kaplanmıştır. 
Sağlam gümüş kaplamanın altındaki sikke içi incelenememiş olmakla birlikte, burada da bir renkli metal 
çekirdeğin varlığı kabul edilebilir. Yani, üretim şekli itibariyle parça, buluntudaki diğer kaplamalarla mutlak 
paralellik göstermektedir. 

Bunun aksine, geriye kalan düzensiz İtalyan sikkelerinde kaplama saptanmamıştır. Bunların ikisi (Kat. 
No. A810, A811) yine Modena’nın “karı – koca” darbını örnek almışlardır. Ancak, lejand kesimi ve resmin 
formasyonu bakımından gözden kaçmayacak kadar orijinalinden ayrılan stil, yeknesak değildir. Örneğin iki 
parçanın önyüz armaları birbirlerinden çok farklıdır. 2,49 gram ve 1,57 gram kaba ağırlıklarıyla ortalarda, yani 
bu buluntu payının en alt kesiminde yer almaktadırlar. Fakat, ağırlık standardı hakkında bir görüşe varabilmek 
için, daha geniş bir malzeme tabanına gereksinim vardır. 

Dördüncü parça, (Kat. No. A812) Dük I. Ranuccio Farnese’nin, Parma darphanesinden gelen bir 9 Soldi 
parçasını örnek almış, bunu yine kabalaştırılmış bir stilde taklit etmiştir. Burada sol kısımdaki m(oneta) d(a) 
sol(di) nin sağdaki novi sözünden çok güçlü bir yabanlaştırma gösteren armanın altındaki değer bilgisinin 
başına buyruk durumu, özellikle göze batmaktadır. Harflerinin güvensiz duruşlarıyla, Kat. No. A810 ve A811 
ile uyuşmaktadır. Bu nedenle her üç parçanın da, farklılıklara rağmen, tek bir darphaneden çıkmış olmaları, 
tamamen imkansız değildir. 

İspanya 

Falsanın en zor yorumlanabilen kompleksi İspanyol örneklerine göre üretilenlerdir. Özellikle de, regüler 
darpların kısmen çok özensiz olan ürünleri, sikkelerin görünümleriyle sahte ürünler arasındaki sınırların 
silinmesi tehlikesini taşımaktadır. Önyüzdeki, çok bölümlü armalardan ziyade, arkayüzdeki aslanların ve 
kalelerin çizimi stilin yorumlanmasına ve böylece, söz konusu parçanın orijinal olup olmadığı konusunda 
karar alınmasına izin vermektedir. 

Elimizdeki buluntuda, toplam 11 parça, (Kat. No. A813–A823) düzgün olmayan olarak sınıflandırılmıştır. 
Segovya’nın yeni darphanesinden (“İngenio”) gelen ve daha önce sözü edilen (Kat. No. A813) döküm 

706 Kernbach 2000, s. 71, No. 22.
707 Zöttl 1996, s. 139, No. 20.
708 Koleksiyonlarda ve müzayede katologlarında ulaşılabilecek parçaların mümkün olduğunca ayrıntılı bir listesini çıkarmak ve 

analizlerini yapmak burada ilk ve önemli bir adım olacaktır. Adı geçen Mirnik 2005, yayını, bu konuya bir katkı getirmektedir.
709 Parçaların, stilistik varyasyonlarının genişlikleri, belki de değişik “ellerin” veya “atölyelerin” ayrıştırılmasına izin verebilir. 
710 Loehr 1940.
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Falsum’un real de a ocho’nun dışında bütün imitasyon parçaları, çekiç darbeleriyle üretmişlerdir. 
Avusturya ve Alman sikke taklitlerinin aksine, İspanya’nın payında ancak 3 parça kesinlikle suberat 

olarak tanımlanabilmekle birlikte, üst yüzleri kapalı olan parçalar arasında da, daha başka kaplanmış sikkeler 
bulunabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Üç örnek (Kat. No. A814, A819, A820) üzerinde gerçekleştirilen 
analizlerden, birinci grup ürünleriyle aralarında üretim teknolojileri bakımından belirgin bir benzerlik ortaya 
çıkmaktadır. İspanya sikkelerinin de, özel olarak darp edilmiş ve sonra renkli metal çekirdeğe kaynak yapılmış 
folyolarla sahteleştirildiği tahmin edilmektedir. 

Hollanda 

Toplam 14 kalpdan (Kat. No. A824–A837) oluşan üçüncü grup, sadece tam Hollanda Leeuwendaalder’lerinin 
yani, çok sevilen ve geniş bir alana yayılmış olan bir sikke türünü örnek almıştır. - daha önce anılan ve güvenli 
şekilde sınıflandırılamayan Hedel kaynaklı (Kat. No. A824) parça dikkate alınmazsa, – bunlar, sikke türünün 
esas payını dolaşıma koyan Delege Ülkelerinin paralarıdır.711

İspanyol örneklerine göre üretilen parçalarda olduğu gibi, burada da ancak 4 parçadan (Kat. No. A825, 
A827, A831, A836) oluşan bir azınlık, kesinlikle kaplama olarak sınıflandırılabilmektedir. Ayrıca, geri kalanlar 
arasında bunlara benzer daha başka örneklerin, fark edilmeksizin yer aldığı şüphesi de vardır. Yalnız iki 
parçanın (Kat. No. A824, A837) döküm yoluyla elde edildikleri için, masif gümüşden oluştukları söylenebilir. 
Bu da, “İspanyol” payına bir başka paraleldir. 

Ve sonuçda, üretim tekniğinde de belirli benzerliklerin algılanması olasılığı vardır. Doğa bilimleri 
metotlarıyla incelenen Leeuwendaalderfalsa’nın (Kat. No. A825, A827, A831 ve A836,) gümüşle kaplanmış 
renkli metal parçalar oldukları ortaya çıkmış, hatta bir olayda (Kat. No. A827) sikke çekirdeğinin düz bir parça 
şeklinde üretildiği, üzerine, darpla elde edilen folyonun aplike edildiği belirlenmiştir. Buna karşı Kat. No. 
A832 olayında üretim şekli (döküm veya kaplama?) saptanamamıştır. 

Çok sayıda Leeuwendaalder örneğinin (Kat. No. A824, A830, A832) üzerinde gümüş ağartma işleminin 
karakteristik izleri tespit edilmiştir. Herhalde düşük alaşımlı gümüşden oluşan masif döküm parçalarıyla sınırlı 
kalan ve kaplama, gümüş kitlesinin azlığı sebebiyle, pek başarılı olunamadığı tahmin edilen bu manipülasyon, 
elimizdeki buluntuda, sadece Hollanda örneklerine uyan parçalarda görülmekte, fakat Avusturya – Almanya 
ve İspanya belgelerinde saptanamamaktadır.

Leeuwendaalder’lerin tipolojik tek düzeliklerine dayanılarak, sahtelerin, örneğin aslanın çiziminde veya 
lejandların harf formlarındaki stilistik varyasyonların çokluğu saptanabilmektedir. 

Biraz belirsiz olan sonuçlar özetlenecek olursa, sahtelerin esas kitlesinin –herhalde darp edilmemiş olan– 
bir renkli çekirdeğin gümüş folyo ile kaplanması yoluyla elde edilmiş olan gümüş kaplama suberatlardan 
oluştuğu, her iki sikke yüzündeki folyoların uygulanmadan önce darp edildikleri tespit edilebilir. Buluntudaki 
damga eşliğine sahip 3 folyo çifti, bu görüşü destekler yönde, yabana atılmaması gereken bir kanıtdır. 

Bunun yanı sıra, masif ve herhalde biraz düşük alaşımlı gümüşden oluşan küçük bir döküm Falsa payı da 
bulunmaktadır. Parçaların koyu rengi, kalpazanlar tarafından denenmiş bir metot olan gümüş ağartma yoluyla 
parlak bir görünüme kavuşturulmuştur. 

Bazı ufak farklılıklara karşın, buluntuda temsil edilen taklitlerinin üretim tarzları ve görünümleri arasındaki 
benzerlikler ağır basmaktadır. Öyle ki, neredeyse, çeşitli menşeilere sahip sikkelerin aynı kişiler tarafından 
üretildikleri düşünülebilecektir. Ama bu, sahtecilik işliklerinin kendi üretim yerleri yakınında değil de, 
ağırlıklı olarak, buluntu malzemesinin sirkülasyon alanında konuşlandırılmasını akla getirecektir. Bütün 
Falsa’nın buluntudaki en son sikkeden daha eski olmaları gerektiği, yani 1608’den önce üretildikleri gerçeği 
ve sahte paralar üzerindeki yıl sayılarının kural olarak termini post quos kabul edilebilmeleri görüşü bir yana, 
buluntu mevcudu, üretim tarihleri, yani sahte para prodiksiyonunun zaman dilimi hakkıda daha ileri bilgiler 
vermemektedir. 

711  Löwentaler imitasyonları ve – Falsa için Sietz 1992; Sietz 1993/1; Sietz 1993/2 ile krş. 
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II.4.3 Kronoloji 

Başlarken işaret edildiği gibi, Avrupa’nın buluntudaki payı, zaman dilimi olarak, toplam takriben 350 yılı 
göstermektedir. Bu, en eski parça olan, 1355 ile 1365 yılları arasında görevli Üstâd-ı Âzam Roger de Pins’in 
(Kat. No. A786) Rodos Gigliato’su ile 1608 yıl sayısını taşıyan en son sikke, bir İspanyol real de a dos (Kat. 
No. A605) arasındaki dönemdir. 

Ancak, buluntu malzemesinin oluştuğu gerçek zaman dilimi çok daha kısadır. Buluntu yeri bölgesinde 
üretilmiş olan ve böylece İslami olmayan buluntu payı içinde özel bir konumu bulunan tamamen tek kalmış 
en eski sikkeyi dikkate almazsak, buluntu malzemesinin darbına ancak 16. asırda başlanmıştır. En eski iki 
parça olan 1520 tarihli Sakız Gigliati’leri (Kat. No. A787, A788) Küçük Asya bölgesinden gelmekte ve bu 
nedenle daha çok Rodos parçasına uymaktadırlar. Buluntudaki en eski İspanyol darpları olan ve 1520’den önce 
üretilmiş olabilecek bir çift ve bir dört katlı Real’in ( Kat. No. A435, A442) zamanlaması çok şüpheli kalmayı 
sürdürmektedir. “Esas” Avrupa’lıların güvenli sıralaması, 1530’lu yıllarda üretilen münferid örneklerle, 
örneğin 1529 tarihli bir Polonya Groşen’i (Kat. No. A736), bir sonraki yıla ait bir Salzburg Zehner’i (Kat. No. 
A75), 1533 üretim tarihi kesin olmayan ama belki de doğru olan bir Sicilya Tarì’si (Kat. No. A425) ve Venedik 
Doç’u Andrea Gritti’nin tahminen aynı zamanda üretilen Mocenigo’su (Kat. No. A213) ile başlamaktadır. 
Keza, Doğu Frezya’nın Dicke Penning (Kat. No. A96) 1530’lu yıllarda üretilmiştir. 

Aynı 10 yıl içinde büyük gümüş sikkeler devreye girmiştir. Zaman açısından kesin olarak sabitlenebilen 
en eski parça Rayh kenti Regensburg’un bir Guldiner’i olan (Kat. No. A74) 1538 yıl sayısını taşımaktadır. I. 
Ferdinand’ın 1531’den itibaren basılan Hall Guldiner’lerinin (Kat. No. A1–A4, A6) üretim tarihleri münferid 
olarak kesinleştirilemediği için, buluntudaki büyük gümüş parçalarının biraz daha eski olmaları ihtimal 
dahilindedir. 

1540’lar ve 1550’lerde daha başka Alman Taler’leri, 100 yılın yaklaşık ortalarından veya o tarihden hemen 
önce, Hollanda Taler’leri (Gronsveld Karolusgulden’i Kat. No. A635 en eski parça olabilir) ve V. Karl’ın 
Napoli’den gelen ½ Ducato’su (Kat. No. A410) ile başlayan, büyükçe formatlı en eski İtalyan parçaları da 
üretilmişlerdir. Katolik Kralların darpları ve V. Karl ile annesi Joanna’nın ortak hükümdarlık dönemlerine 
ait İspanyol sikkelerinin çoğunluğu da, 16. asrın 50’li ve 60’lı yıllarına ait olmalıdır. Bu parçaların darbı II. 
Philipp dönemine kadar sürmüştür. 

1560’ların sonlarından başlayarak, Almanya ile Hollanda’nın Taler sikkelerinin payı artmaktadır. Bu durum, 
hiç şüphe yok ki, o zamanın sikke tarihi ile ilgili olaylarıyla, özellikle, 1566 tarihli Rayh Sikke Nizamnamesi 
ve II. Maximilian’ın 1573 tarihli kararnamesiyle bağlantılıdır. Hemen hemen aynı zamanda Litvanya’nın Cz 
woraki grubu (Kat. No. A747–A765) darp edilmiştir. 1570’li yılların ikinci yarısı, bir tarafdan 1575’te devreye 
girişi, elimizdeki buluntu kompleksine 1576 tarihli 13 parçayla (Kat. No. A670–A682) doğrudan yansımış 
olan Leeuwendaalder’in etkisinde bulunmakta, öte yandan da Fransa’nın buluntudaki payı, Franc değerleri 
formunda başlamaktadır.

İspanya’nın payı da, buluntudaki parçaların daha yakından sınıflandırılmasının imkan verdiği sonuçlara 
göre, 1560’ların sonlarından itibaren başlamış, 1580’lerin sonlarında ve 1590’larda en geniş kapsamına 
ulaşmıştır. Bu dönemde buluntuda örneğin Transilvalya Taler’leri (Kat. No. A775–A780, 1590/1605) gibi 
başka darplar, - bu defa Trojaki’den oluşan – ikinci bir Polonya – Baltık darpları grubu (Kat. No. A737, A738, 
A746, A766–A770, A773, 1582/96) veya Toskana Arşidüklerinin Pisa Talleri’lerinin (Kat. No. A325–A335, 
1595/1605) varlığı da gerçekleşmiştir. Gerek Transilvalya ve gerekse Toskana parçaları, en son 1608 tarihli en 
son sikkenin çok yakınına kadar gelmekte, keza en yenileri 1602 ve 1606 tarihini taşıyan (Kat. No. A42, A714) 
Avusturya – Almanya ve Hollanda Taler’leri dizisi de, bu durumda bulunmaktadır. Bu arada Geldern’den gelen 
1589 tarihli bir Leeuwendaalder (Kat. No. A729) ancak 1606’dan itibaren üretilmiş olabileceğinden, en son 
sikkenin ufuk çizgisi içinde yer alabilmektedir. Sikke akışının – gerek bölgedeki para dolaşımına, gerekse 
buluntu kompleksi içine – tahmini gizleme tarihine kadar aralıksız sürdüğü kabul edilebilir. 

Öte yandan, sikkelerin çok önemli bir bölümünün, özellikle, elimizde tarih sayısı olan yalnız tek bir 
parçası (Kat. No. A349) bulunan orta büyüklükteki İtalyan Levante darbının, üretim tarihleri belirsizliklerini 
korumaktadır.
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Tab. II.291: Buluntudaki “orta büyüklükte” İtalyan gümüş sikkelerinin tarihlendirme kriterleri712

Darphane Tarih Nominal Adlandırma712 Kat. No. 

Mantua 1587’den itibaren  (I. Vincenzos’un yönetime gelişi, 
başka dayanak noktası yok).

10 Soldi
8 Soldi

A204, A205
A206–A209

Venedik 1570 4 Gazzette A232–A235
Correggio 1572/80 (Giulio = 10 Soldi) A246, A247

Modena
1598’den itibaren (Cesares’in yönetime gelişi, başka 
dayanak noktası yok). Bir adet 2 Grossi parçası               
(Tarojak emitasyonu) 1603 yıl sayısını taşımaktadır. 

(Giulio = 8 Soldi ?) 
6 Bolognini
8 Soldi

A260, A262, A278–A295
A261, A263–A277
A296–A301 

Parma 1592’den itibaren (I. Ranuccios’un yönetime gelişi),  
1604’te üretildiğine dair belgesel işaretler.

(Giulio =) 9 veya 10 Soldi?
9 Soldi
8 ½ Soldi

A302
A303–A317
A318–A321 

Floransa 1537/57, 1565 (Giulio) A322–A324
Pisa 1595’ten itibaren (Darphanenin açılışı) 10 Soldi A336, A337

Urbino 1603 tarihli bir parça, 1603/4 dolaylarına belgesel 
işaretler.

2 Sedicine (=32 Quattrini) 
30 Quattrini

A338–A363
A364–A403 

Pesaro Galiba Urbino’ya benzemekte? 2 Sedicine (=32 Quattrini) A407, A408

Bu darpların muhtemel üretim tarihleriyle ilgili dayanak noktaları karşılaştırılırsa, farklı yaşlara sahip iki 
grup ayırt edilebilir: Daha eski olan, yüz yılın üçüncü çeyreğinde üretilmiştir. Toskana’dan gelen Giulii’leri, 
keza Correggio’dan gelen eşlerini ve Venedik kaynaklı 4 kat Gazzette’leri kapsamaktadır. Birinciler herhalde 
“eski parçalar olarak” vasıflandırılabilirler. Correggio’dan gelenler, sürekli sikke manipülasyonlarıyla kötü bir 
üne sahip olan yerel hükümdar ailesinin bünyesinde yer almakta, buna karşı Venedik’liler – bahsedildiği gibi 
– düşük alaşımlı “savaş darpları” olarak görülmektedir.713  

Daha yeni ve belirgin şekilde daha önce söz edilen, Urbino’dan gelen bir parça üzerindeki ve şimdiye dek 
bilinmeyen 1603 yıl sayısı ile, yine yeni asrın başlangıcından hemen sonraki yılları işaret eden, Parma ve 
Urbino kaynaklı veriler, bu sikke grubunun 1590’ların sonlarında ve 1600’lerin başlarında, yani buluntudaki 
darpların en kapsamlı kontenjanının ait olduğu yıllarda, darp edilmiş olabileceği tahminine yönlendirmektedir. 
Geniş kapsamlı olan grup, ancak 1580’lerin sonunda veya 1590’ların başında üretilmiş olabilir.  

Avrupa buluntu payının burada çizilen kronolojik strüktürü, doğal olarak, sikkelerin ayrı ayrı dolaşım 
alanları ve keza, oluşumu hakkında hiçbir şey bilinmeyen buluntu yılına ne zaman girdiklerini değil, ancak 
üretim tarihlerini dikkate alabilmektedir. Demek oluyor ki, nakitlerin bir kısmı, birbirinden farklı ve üretim 
tarihleriyle mutlaka uyuşması gerekmeyen zamanlarda Osmanlı İmparatorluğuna ulaşmış ve ayrıca, yine ancak 
değişik zaman dilimlerinde, elimizdeki para kompleksinin bir parçası olabilmişlerdir. Elbette, bazı buluntu 
parçalarının buluntu malzemesi içindeki damga bağlantılarına kadar uzanan, sıkı ve dakik beraberlikleri, en 
azından, münferid grupların toplu halde buluntuya ulaştıklarını akla getirmektedir.

II.4.4 Sikke Çeşitleri 
 
Buluntunun tamamı, istisnasız, gümüş paradan oluşmaktadır. Hiç altın sikke yoktur. Avrupa’nın payı, çok 
sayıda sikke çeşidinden oluşmaktadır. Bunların büyüklükleri 31,94 gramlık büyük gümüş paradan (Kat. No. 
A211) 0,30 gramlık (Kat. No. A774) küçük gümüşe kadar giden çok güçlü yayılma göstermektedir. Buna 
rağmen, benzer gruplarda belirli kümelenmeler saptanabilmektedir. Burada, buluntudaki Avrupa paraları para 
tipine göre 3 gruba ayrıştırılmaya çalışılmaktadır. Bu yapılırken, yabancı paraların çağdaş kullanıcılarının, 
eğer bütün yabancı paraların ağırlık tespiti yoluyla tarifelendirildiğinden yola çıkılmak istenmiyorsa, ne tür 
ayırt etme yollarına başvurdukları düşüncesi karar verdirici olmuştur. 

712  Parantez içindeki bilgiler, sikkelerin üzerinde yer almamaktadır.
713 Dipnot 602 ile kıyasla. 
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1- Büyük Çeşitler (farklı vezinlerdeki Taler sikkeleri ile onların yarım ve çeyrek parçaları ) 
2- Orta Büyüklükte Çeşitler
3- Bozuk Para
 

Bu 3 grubun sınırlandırılması ancak biraz pragmatik şekilde gerçekleşebilir. Bir yanda 1 ve 2 çeyrek Taler’ler 
ve onların biraz altında olan çeşitler (Lira, Napoli Tarì’si, Batzelaar), ve öte yanda sınır noktası +/- 3 gram kaba 
ağırlık olan çeşitli “orta” türler arasında yapılabilmektedir. Grup 2 ve 3 arasında sınırlar 2- ½ dolayında kaba 
ağırlığa yerleşmiş bulunmakta ve “orta büyüklük” deki çeşitleri, kendi içlerinde yine hiç homojen olmayan 
bozuk paralardan ayırmaktadır. 
 
II.4.4.1 Büyük Çeşitler 

Buluntunun ağırlık ve parça adedine dayalı esas bölümü Taler’lerden ve onların yarım ve çeyrek parçalarından 
(511 adet) oluşmaktadır. Bunlara, ağırlıkları ½ ve ¼ Taler arasında bulunan gümüş sikkeler ile, çeyrek Taler’in 
biraz altında kalanların da katılması gerekmektedir. Böylece toplam 553 örnek, yani Avrupa payının yaklaşık 
%67’si (adet olarak, ağırlık olarak % oranı pek tabii ki, çok daha yüksektir) büyükçe gümüş parçalardan 
oluşmaktadır. Değer basamakları arasında, Taler türleri, yani esas “büyük gümüş sikkeler” başta gelmekte, 
onları çeyrek ve yarım parçalar izlemektedir. Buna karşı bir Taler’in değerinin takriben üçte, beşte ve altıda 
birine sahip “ara büyüklükler” kıyaslanamayacak kadar düşük miktarlarda bulunmaktadır. 

Tab. II.292: Avrupa’nın buluntu payındaki büyük gümüş sikkelerine genel bakış. 714715716717

Taler Türleri ½ Taler-Türleri 

 ½- ve ¼  
Arasındaki Taler 
Türleri  (yak. 1/3 
Taler) 

¼ Taler-Türleri 

 ¼ Taler‘in biraz 
altındaki türler 
(yak. 1/5 -  1/6 
Taler) 

Mukaddes Roma 
İmparatorluğu ve 
İsviçre  
Konfederasyonu

98 (Guldiner, Taler, 
Guldentaler, 
Rayhtaler) 

20 (½ Guldiner, ½ 
Taler, ½ 
Guldentaler, ½ 
Rayhtaler) 

34 (¼ Guldiner, ¼ 
Taler, ¼ Rayhtaler, 
Dicke Pening) 

1 (10 Kreuzer) 

Fransa - 4 (Franc) 1 (Teston) 32 (½ Franc) -

Italya ve Malta
30 (Tallero, Scudo 
d’argento, Scudo da 
10 Tarì) 

8 (Lira714, ½ Scudo, 
½ Ducato) 

5 (2 Lire715, 
Testone, 4 Tarì) 

2 (Mocenigo) 13 (Lira716, Tarì717) 

İspanya 28 (8 Real) 71 (4 Real) 73 (2 Real) 

Hollanda

102 (Karolusgulden, 
Daalder, 
Leeuwendaalder, 30 
Stuiver, 
Rijksdaalder, 
Bourgondische 
Rijksdaalder) 

21 (½ 
Bourgondische 
Rijksdaalder, ½ 
Staatendaalder, ½ 
Rijksdaalder, 15 
Stuiver, ½ 
Leeuwendaalder) 

1 (¼ Rijksdaalder) 1 (Batzelaar van 6 
Stuiver) 

Polonya 2 (Talar) 
Transilvanya 6 (Taler) 
Toplam 266 103 27 142 15

Öyle anlaşılıyor ki, nakitlerimizin sahibi, birbirleriyle ilişkilerini ancak kısmen bildiği çok sayıda Taler 
çeşidiyle karşı karşıya kalmıştır. Acaba gerçekten de, bir ayırım kararına varmış mıydı sorusu akla gelmektedir. 
Eğer cevap evet ise, parçaları hangi kriterlere göre değerlendirmiştir?. 16. yy. sonlarına ait bir görgü tanığı 

714  Savoya Lirası (12,20 g.).
715  40 Soldi’lik Venedik çift Lirası (9,01 g. 8,99 g. 8,88 g.).
716  20 Soldi’lik Venedik Lirası (4,74 g. 4,44 g. 4,42 g.).
717  Napoli Tarì’si (DG: 10 parçadan 5,7 g.).
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ifadesi bulunmaktadır. Buna göre, Osmanlı İmparatorluğunda dolaşımda bulunan bütün Taler’ler yani, Ducatos 
argenteos Venetos, Taleros Germanicos omnis generis, Batavicos item, et regales Hispanicos718 aynı şekilde 
değerlendirmişlerdir. Öte yandan, Osmanlı İmparatorluğunda da yüklü miktardaki yabancı büyük gümüşler 
arasında farklı kalite ve standartların olduğu, pekalâ bilinmekteydi. En azından 17. yy.’ın başından itibaren, 
bu gerçeğe uygun davranılmaya gayret edilmiştir. Sultan’ın, Polonya’lı tüccarlara Osmanlı topraklarında 
ticaret yapma iznini verdiği 1607 tarihli “Polonya kapitülasyonu”, çağdaş kaynaklarda esedi gurus, aslani 
gurus, ebu kalb, abu qelb diye adlandırılan Löwentaler’lerin ithalini yasaklamıştı. Çünkü, “Rayh Taler’inin”719 
değeri daha düşüktü. Aynı zamanda da, Löwentaler, kara guruş, kebir kuruş, tam guruş, real kuruş denilen 
real de a ocho, ile eş değere getirilmiştir.720 Bu şekilde, en çok sevilen ve en yaygın olan iki Taler türünün 
birbirleriyle değiştirilmeleri mümkün oluyordu. Bunun dışında, öyle görülüyor ki, Löwentaler’i Osmanlı para 
dolaşımının dışında tutmak mümkün olmamıştır. Zira, 1612 yılındaki – yani herhalde buluntumuzun saklanma 
tarihinden sonra – sultan ile Hollanda Özel Eyaletleri arasında imzalanan kapitülasyon, guruşun herhangi bir 
spesifikasyon olmaksızın serbest ithaline izin vermiştir.721

Öteki Taler türlerinin değerlendirilmeleri ile ilgili soruyu cevaplamak daha zordur. Söz konusu olan, her 
ne kadar daha hafif olan722 8- Real ve Löwentaler’e kıyasla büyük bir bölümü yüksek değerli darplar olsa bile, 
buluntu malzemesinde, en hafif ve en ağır Taler parçası arasında takriben 10 gramlık oldukça yüksek bir fark 
saptanabilmektedir. 

Bunlar, kaba ağırlıkta % 30 fark göstermektedir.723 Belki de, bir yüzlerinde bir büst, ötekinde bir arma 
bulunan bütün Alman, İtalyan ve Hollanda parçaları, gerçekten de 1566 yılı Sikke Nizamnamesine uygun 
darp edilmiş olmaları veya daha önceki döneme ait bulunmalarına bakılmaksızın “Rayhs Taler” olarak kabul 
edilmekteydiler. 

Hollanda Taler’inin durumu özellikle belirsizdir. Bu türün bir kısmı kendini 30 Stuiver-parçası olarak 
deklare etmekle birlikte, ağırlıklarda ciddi dalgalanmalar göstermektedir. 

Tab. II.293: Buluntudaki 30 Stuiver parçası olarak belirtilen sikkeler. 

Sikke  Merkezi Sikke Resmi Kaba Ağırlık 
(Adet olarak) 

Tarih Kat. No.

Batenburg Aslan / Çift Başlı Kartal 
Yarı gövde resim/ Arma

27,70 g (3) 
23,63 g (1) 

1564
1579

Kat. No. A618–A620
Kat. No. A622

’s Heerenberg Aslan / Yarı Gövde resim  
Yarı gövde resim / Arma

27,75 g (4) 
23,66 g (3) 

vor 1568
1577/78

Kat. No. A637–A640
Kat. No. A642–A644

Nijmegen Aslan ve Arma / Çift Başlı Kartal 28,48 g (4) 1563, 1565 Kat. No. A648–A651
Stevensweert Yarı gövde resim / Arma 21,92 g (1) 1580 Kat. No. A653
Thorn Arma / Kartal 27,30 g (1) 1563 Kat. No. A654
Zaltbommel Arma / Kent manzarası 23,13 g (2) 1579/82 Kat. No. A659, A660

718  Venedik ducati d’argento’su her tür Alman ve Hollanda Taler’leri ile İspanyol Real’leri (Ioannes Cotovicus [J. Kootwijk], Itiner-
arium Hierosolymitanum et Syriacum [1596], Antverpiae 1619, söylem Taha’ya göre Pol - van der Kooij 2006, s. 24 ile Hasluck 
1921, s. 77appendix II). Buluntuda sadece bir yarım parça (Kat. No. A219) ile temsil edilen Venedik ducati’si dışında kaynak, 
kompleksimizin esas varlıklarından, üstelik bilinçli olarak Alman örnek modeline uyan İtalyan Talleri’si ile aynı şekilde Germani-
ci Taler’i olarak araya karışan Transilvalya Taler’lerinden de söz etmektedir.  

719  Kolodziejczyk 1996, s. 111-113; Taha – Pol – van der Kooij 2006, s. 24, dipnot 8.
720  Hasluck 1921, s. 49, dipnot 34, (Hasluck “Polonya Kapitülasyonu”nu yanlışlıkla 1603’e tarihlemektedir. Taha – Pol – van der 

Kooij 2006, s. 24, dipnot 9). Hasluck buna karşı 3 adet, „standard dollars with a fairly constant ratio“ Piaster, Rayh Taler’i ve 
Löwentaler olarak mevcut olduğunu düşünmektedir (Hasluck 1921, s. 50).

721  Taha – Pol – van der Kooij 2006, s. 24, dipnot. 8.
722  Buluntudaki İtalyan Löwentaler imitasyonlarının bazılarının “Orjinal”lerinden daha yüksek bir kaba ağırlığa sahip olduklarına 

işaret edilmelidir. Hatta, bu ağırlık Correggio’dan gelen olayda (Kat. No. A250) 30 gramdan fazladır. Bu kadar yüksek bir toplam 
ağırlık herhalde, ancak ayarın uygun şekilde düşürülmesiyle dengelenebilmiştir. 

723  Gronsveld Karolusgulden’i (Kat. No. A635; 21,87 g) ve Milano Scudo d’argento’su (Kat. No. A211; 31,94 g).
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Bu darpları üretim tarihlerine, ağırlık ve tipolojilerine göre düzenlersek, farklılıkların iki grupta toplandıkları 
sonucuna varırız. 1560’larda üretilen daha eski bir dönem, regüler Taler ağırlığı olan 27-28 grama sahip 
bulunmakta ve sikkenin bir yüzünde bir aslanın resmini gösterirken, (Kat. No. A618–A620, A637–A640, 
A648 – A651) 1580’ler dolayında darp edilen daha yenisi, 24 gramın altında belirgin ölçüde daha az kaba 
ağırlığa sahip bulunmakta ve aslan tipolojisinin yerine, örneğin sikke sahibinin portresi ve arması gibi “Rayhs 
Taler” leriyle ortaklık gösteren resim kombinasyonları kullanmaktadır. 

Darpların bazıları değer bilgisi taşımamakta, ama yine aslanı göstermekte (Kat. No. A89, A621, A636) ve – 
tarih sınırlaması mümkün olduğunca – zaman ve ağırlık bakımından bu şemaya uymaktadırlar. Daha 1560’ların 
başlarında, düşük değerli Hollanda Taler’leri şikayet konusu olmuş, ve Haziran 1563’te bazı Hollanda sikke 
merkezleri Rayh İstinaf Mahkemesine çağrılmışlar, 1559 tarihli Rayh Sikke Nizamnamesine aykırı davranmak, 
yabancı darpları taklit etmek ve kralın resmini kötüye kullanmakla suçlanmışlardır.724 Dava edilenler arasında 
Batenburg, ’s Heerenberg, Gronsveld, Jever, Thorn ve Nijmegen de bulunmaktaydı. Şikayete konu olan darpların, 
Jever’den gelen bir parça dışında, suçlamalarla ilişkilerini saptamak mümkün olmasa da, mahkemenin bu dâveti, 
darpların önünde gerçekleştiği arka planın, biraz anarşik olan durumlarına bir göz atma fırsatı vermektedir. 
 
Tab. II.294: 30 Stuiver-parçası ve Leeuwendaalder çevresinde Hollanda Taler’leri. 

Sikke Merkezi Sikke Resimleri Kaba ağırlık 
(Adet Sayısı) Tarih Kat. No.

Jever Aslan / Aziz. Jodok 26,58 g (1) 1559/61 Kat. No. A89
Batenburg Aslan / Çift Başlı Kartal 27,45 g (1) 1573‘ten önce Kat. No. A621
Hedel Aslan / Yarı Gövde Resim 27,62 g (1)  1568‘den önce ? Kat. No. A636
Kampen Yarı Gövde Resim ve Arma / Aslan 26,98 g (2)  1600 dolaylarında Kat. No. A645, A646
Bilinmiyor Aslan ve arma / yarım gövde resim 25,46 g (8) ? Kat. No. A661–A668 

Eskizi yapılan iki grup arasında, ilk kez 1575’te emisyonu gerçekleşen Leeuwendaalder’in dolaşıma girmesi 
ve hızla popülerleşmesi durmaktadır. 

Löwentaler’in tip seçimi için, burada önümüzde duran, o tarihlerde 10 – 15 yıllık olan, bir aslan yüzüne sahip 
Taler’lerin önem taşıyıp taşımadıkları düşüncesi, burada tartışmaya açılabilir. Kampen’den gelen iki parça (Kat. 
No. A645, A646) artık “regüler” Leeuwendaalder’dir. Keza çok sonra, 16. asırdan 17’nciye geçiş yıllarında 
üretilmişlerdir. „…D I BA (B, P) “lejandını taşıyan anonim parçaların (Kat. No. A661–A668) sınıflandırılması, 
belirsizliğini korumaktadır. Buluntudaki 8 parça üzerinden hesaplanan ortalama ağırlık, tam da iki grup arasında 
yer almakta ve daha başka sonuçlara varılmasına izin vermemektedir. Bu parçalar, ya 1560’larda üretilmiş veya 
Löwentaler’in öncülüğü koşulunu getirmiştir. Bu da, 1575’in terminus post quem’i demek olacaktır. 

Buluntuda 103 örneği bulunan yarım Taler’ler alanındaki değerlendirme, Taler türlerine göre, geniş 
çapta benzerlik ilkesine uyularak yapılmış olmalıdır. Fakat, artık ortaya bir de, yarım Taler sikkesi olarak 
adlandırılabilecek Fransız Franc’ı çıkmıştır; 12, 20 gram ağırlığındaki tek bir Savoya Lira’sı da, herhalde 
“yarım Taler” olarak araya karışmıştır. Bu sınıfın açık ara en kapsamlı mevcudu reales de a cuarto’lar tarafından 
sağlanmaktadır. 

Çeyrek parçalarda da, 32 yarım Franc parçalarına ve büyük çoğunluğu Saksonya darphanelerinden gelen 
34 çeyrek Taler karşısında, İspanya’nın payı 73 adet reales de a dos ile önde gitmektedir. Venedik’den gelen  
mocenigo diye adlandırılan 6, 34 ve 6, 19 gramlık iki Lira (Kat. No. A213, A214) da mutlaka, Doğu Frezya’nın 
7 gramlık Dicke Pening’i (Kat. No. A96) gibi “çeyrekler” arasında sayılmalıdır. 

Münferid parçalar, bir Fransız Teston’u (Kat. No. A158) ve Venedik’den gelen 3 adet çift Lira (Kat. No. 
A215, A216, A223) bir tek Papalık Testone’si (Kat. No. A410) ve keza izole bir parça olan, Malta şövalyelerinin 
bir adet 4 Tarì-parçası (Kat. No. A432), tam olarak yarım ve çeyrek Taler arasında yer almaktadır. Hepsi de, 
yaklaşık 9 gram ağırlığında olup, Taler’in 3:1 parçası olarak değerlendirilmeleri mümkündür. 

Büyükçe gümüş sikkelerin son bir grubu belirgin şekilde çeyrek Taler büyüklüğünün altına yerleşmiştir. 
Ağırlığı takriben 4-5 gramdır. Teston’ların ve onun yakınlarına benzerlikleriyle, onların yarım parçaları ve bu 
şekilde Taler’in 6:1 olarak değerlendirmiş olabilirler. Bu grup, savrulmuş iki tekil parçayı, bir Güney Almanya 
Zehner’i (Kat. No. A75, 4,78 gram) ile Vianen’den gelen bir adet 6 Stuiver-parçasını (Kat. No. A658, 5,40 

724 Kappelhoff 1982, s. 181-182.
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gram) kapsamaktadır. Sonuncusunun, bazı Hollanda Taler’lerinin 30 Stuiver-parçası olarak adlandırıldığı göz 
önüne alınırsa, belki 5:1 Taler olarak algılandığı düşünülebilir. Öte yandan, gruba üç Venedik Lira’sı (Kat. No. 
A217, A218, A224) ve esas pay olarak 10 Napoli Tarì’si (Kat. No. A415–A424) de dahildir. Sonuncuları, 5 ½ 
ile 6 gram arasındaki biraz daha yüksek kaba ağırlıklarıyla, 6:1 parçadan çok, 5:1 parça olarak dolaşımda yer 
almaktaydı. 

II.4.4.2 Orta Büyüklükte Çeşitler
 
Bu sıfatlandırma altında, burada, büyük gümüş sikkelerle bozuk paralar arasında yer alan oldukça hetorojen 
darplar bir araya toplanmıştır. Birinci grup, Taler sisteminin “uzantıları”ndan oluşmaktadır. Bunların genellikle 
sekizliklerden oluşan en ufak bölüntü parçaları artık büyük gümüş parçalar içinde yer almamaktadır. Grup 5 
basit İspanyol Real’ini (Kat. No. A443, A453, A518, A519, A544; DG: 3,13 g.) bir Alman Sekizlik Taler’ini 
(Kat. No. A149; 3,32 g.) ve Tassarolo Kontluğunun, belki de, bir ottavo di scudo d’argento’yu temsil eden 
bir darbını (Kat. No. A202; 2,47 g) kapsamaktadır. Bunun dışında, iki tekil parça daha önce çokça anılan bir 
Rodos Gigliato’su (Kat. No. A786; 3,63 g.) bir İngiliz Six-Pence-parçası (Kat. No. A735; 2,96 g.) ayrı bir grup 
olarak buraya dahildir. 

Orta büyüklükteki çeşidin esas kitlesi, iki bölgeden; İtalya ve Polonya – Litvanya – Baltık bölgesinden 
gelmektedir.

İtalyan parçaları elimizdeki buluntunun en kayda değer bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Sözü 
edilenler, kaba ağırlıkları yaklaşık 2 ½ – 3 gram arasında olan 147 sikkedir. 8 darp yerindeki 7 darphanede 
üretilmişlerdir. 

Tab. II.295: Buluntuda yer alan orta büyüklükteki İtalyan sikkeleri 725

 Sayı Or. Ağ 725 Nominal Adlandırma726 Kat. No. 

Mantua 2
4

2,87 g
2,75 g

10 Soldi
8 Soldi

A204, A205
A206–A209

Venedig 4 2,91 g 4 Gazzette A232–A235
Correggio 2 2,75 g (Giulio = 10 Soldi) A246, A247

Modena
20
16
6

2,63 g
2,49 g
2,68 g

(Giulio = 8 Soldi ?) 
6 Bolognini
8 Soldi

A260, A262, A278–295
A261, A263–A277
A296–A301 

Parma
1
15
4

2,82 g
2,58 g
2,79 g

(Giulio =) 9 oder 10 Soldi?
9 Soldi
8 ½ Soldi

A302
A303–A317
A318–A321 

Floransa 3 2,97 g (Giulio) A322–A324
Pisa 2 2,58 g 10 Soldi A336, A337

Urbino 26
40

2,65 g
2,65 g

2 Sedicine (=32 Quattrini) 
30 Quattrini

A338–A363
A364–A403 

Pesaro 2 2,89 g 2 Sedicine (=32 Quattrini) A407, A408

Parçalar, değişik bölgesel nominal adlar taşımakta ve çeşitli sikke sistemlerine ait olmakla birlikte, çıkış 
topraklarının dışındaki dolaşımlarında, büyük olasılıkla, eş değerli olarak işlem görmekteydiler. Levante’ye 
ihraç edilmek üzere darp edildiklerini kaynaklardan öğrendiğimiz726 Parma kaynaklı 9 ve 8 ½ Soldi’lik 
parçaların ve Urbina Dükalığından çıkan çift Sedicine ve 30 Quattrini sikkelerinin yanı sıra, varlık amaçlarını 
„moneta per levante…“ lejandı ile ilan eden Pisa’nın 10 Soldi’lik sikkelerinin ve keza başka darp yerlerinin 
benzer darplarının aynı hedefi izlediklerinden yola çıkılırsa, karşımıza tam değerli Taler’lerin 10:1’i ağırlığında 

725  Parantezler içindeki bilgiler, sikkeler üzerinde yer almamaktadır. 
726  Yuk. Böl. II.4.2.4, Parma ve Urbino kısımları ile krş.
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olan ve görünüşe göre, Doğu Akdeniz’de kabul gören özel bir nominal çıkmaktadır. Bu tür sikkelerin de 
sahtelerinin basılmış olması (Kat. No. A809–A812) gerçeği buna işaret etmektedir. Darpların üzerindeki değer 
bildirimlerinin bazen birbirlerine çok yakın olmaları, bu tür sikkelerin başka bir tipik özelliğidir. Özellikle 
yukarıda anılan 9 ve 8 ½ Soldi değerleri ile 32 (çift Sedicina) ve 30 Quattrini, regüler bir nominal sistemin 
parçaları olarak bir anlam taşımamaktadırlar. Bu komşu değer basamaklarının daha ziyade ticari bir arka plana 
sahip oldukları tahmin edilebilir: Önce bir tür darp ediliyor, sonra aynı veya benzeri tipin daha düşük değerli 
parçaları üretiliyordu. Böylece daha düşük bir fiyata ihraç edilebilen bu parçalar – belki de rastlantısal olmayan 
şekilde, yazıyla ve sayı işaretleriyle belirtilmeyen – nominal bilgilerin herhalde pek de dikkate alınmadığı hedef 
bölgede, eski kur değeri üzerinden satılabiliyordu. Bu satış, uygun miktarlarda yapıldığında mutlaka çok kârlı 
bir ticaretti.727

Polonya Krallığının ülkeleri Polonya, Litvanya ve Baltık Bölgesindeki sikke türü durumları İtalya’dakinden 
çok daha açıktır. Buluntuda, Groşen sisteminin 3 değer basamağı temsil edilmektedir. Bunlar, Szóstaki (Altılı), 
Czworaki (Dörtlü) ve Trojaki (Üçlü)’dür. 

Tab. II.296: Polonya – Baltık Bölgesinin orta büyüklükteki sikkeleri.

Sikke Türü 
[Kaba ağırlık] Polonya Litvanya Riga Brandenburg-

Küstrin Modena

Szóstaki
(Altılı Gröşer) 
[Or. Ağ: 4,62 g]

7

Czworaki
(Dörtlü Gröşer) 
[Or.Ağ: 3,80 g]

19

Trojaki
(Üçlü Gröşer ) 
[Or..Ağ: 1,92 g]

3 5 1 1 1

Hepsi de, 1596’da Marienburg (Malborg) darphanesinde üretilmiş bulunan Szóstaki’ler (Kat. No. A739–
A745 ) tek bir blok olarak buluntu kitlesine ulaşmış olması muhtemel ve kendi içinde bir bütün olan bir “paket” 
izlemini vermektedir. 1566 ile 1569 arasında darp edilen 19 Litvanya Czworaki’sinden oluşan ve diğerlerine 
kıyasla daha geniş kapsamlı olan grubun (Kat. No. A747–A765), durumu da benzerdir. Altı Gröşer’lerin aksine, 
Litvanya’nın 4 Gröşer’leri Avrupa’nın bir çok bölgesinde dolaşımda bulunmakta, Kral Zygmunt August’un 
uzun sakallı resmine atfen, Hollanda’da “Bartches“, Almanya’da ise “Spitzbärtle“ diye adlandırılmaktadırlar.728 
Buluntuda, bir Tallero (Kat. No. A201) ile temsil edilen Delfino Tizzone’nin halefi olan Antonio Maria 
Tizzone’nin (1598 – 1641) kendi darphane şehri Dezana’da, çok sayıda başka türlerin yanı sıra, bu Czworaki’leri 
de taklit etmiş olması gerçeği, bu paranın dolaşım alanın genişliğini gösteren ek bir kanıttır.729

Üçüncü nominal olan Trojaki veya arkayüz yazısından kolayca tanınabilen üç Gröşer, dört Gröşer’lerden 
daha yaygın bir türü temsil etmekte ve Doğu Almanya’da örneğin (Liegnitz, Teschen, Krossen, Königsberg) ve 
bazı İtalyan darphaneleri (Correggio, Modena, Urbino, Pesaro)730 ile Ragusa’da kopyalanmaktaydı. Modena’dan 
gelen bu tür bir örnek (Kat. No. A259) ve Krossen’den gelen başka biri (Kat. No. A113) keza Trojaki’nin asıl 
vatanı olan Polonya, Litvanya ve Riga’dan gelen 9 parça gibi, buluntu malzemesi içinde yer almaktadır. 
 

727 Bu darplar fenomeni, ulaşılabilecek bütün yazılı kaynakların, elimize gelen sikke malzemesiyle karşılaştırılmasının gerektiği özel 
bir incelemeye ihtiyaç göstermektedir. - Keza Galeotti 1930, s. 147-148, özellikle dipnot 4.

728 Mikołajczyk 1988, s. 106.
729 CNI II, s. 264, No. 63–67; Cilt. XXIV, 6; Gamberini di Scarféa 1972, s. 233, No. 682. - Dezana’dan gelen imitasyonun, bu 

darphanenin diğer darpları gibi Levante’ye ihraç edilme amacını taşıyıp taşımadığı sorusu karşımıza çıkmaktadır. 
730 Gamberini de Scarfèa 1972, s. 234-236’daki liste.
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II.4.4.3 Küçük Sikkeler 

Toplam 34 parça, küçük sikke olarak adlandırılmaktadır. Hepsinin de, ağırlıkları 2 gramdan azdır. Hiç de düşük 
olmayan parça sayılarına rağmen, söz konusu olanların çoğunluğu, örneğin Silezya – Polonya bölgesinin iki 
Groşen’i gibi, savrulup gelmiş münferit katkılardır: Bunlar Teschen Dükalığının üç Kreuzer – parçası (Kat. 
No. A155; 1,82 gram) ve bir Polonya Krongroşen’i (Kat. No. A736; 1,23 gram) dır. Sakız’dan gelen 2 Gigliati, 
(Kat. No. A787, A788; 1,86 ve 1,53 gram) aynı katogoride yer almaktadır. Belki de, toplu halde nakit yığının 
içine gelmiş olan 5 adet Raguza Dinari’si (Kat. No. A781–A785; ortalama ağırlık: 0,72 gram) biraz daha 
hafifdir. 

Toplam 20 parça ile en kapsamlı Konvulud’u oluşturan Venedik parçaları bir istisnadır. Venediğin karmaşık 
sikke sistemine uygun şekilde, 5 değişik değer basamağı temsil edilmektedir : Doç Pasquale Cicogna’nın 6 ve 4 
Soldi parçaları (Kat.No. A220–A222), giustina maggiore da 8 lire’de denilen ¼ Lira veya 5 Soldi değerindeki 
(Scudo 160 Soldi olarak hesaplanmıştır) Doç Marino Grimani’nin (Kat. No. A223–A231; Ör. Ağ: 1,10 g.) 731 
dönemine ait Scudo’nun otuzikidebir parçaları ile, arkayüzünde tahtda oturan Justitia bulunan 1570’de tedavüle 
çıkan anonim seriye ait Grosetti adı verilen çift ve tek Gazette’dir (Kat. No. A236–A245; Ortalama ağırlık 1,13 
gram).732 6, 5 ve 4 Soldi’lik parçalar (2 Soldi kabul edilen Gazzetta’ların çif parçası da bu değere sahiptir) 1 
ve 1,5 gram kaba ağırlıkla birbirlerine çok yakın durmakta, ve - Mantua, Modena, Parma, Urbino’dan gelen 
farklı nominallerin, orta büyüklükteki parçalarına benzer şekilde – sikke resimleri de birbirlerine benzedikleri 
için, herhalde birbirlerinden farklı türler olarak algılanmamaktaydılar. Azize Reparata’yı taşıyan Correggio 
kaynaklı 5 Soldi’lik parça (Kat. No. A248, 0,96 gram), Urbino’dan gelen, sikke resimleri konusunda Venedik 
örneğine uyan, ama ağırlık bakımından daha düşük kaldıkları düşünülen 2 adet 2/3 Sedicine (Kat. No. A405, 
A406; 0,97 gram, 0,73 gram) kesinlikle bu ufak para grubunun içindeydiler.733

Ve nihayet, çok aşınmış bir Venedik Soldino’su (Kat. No. A212) ile bir Rus Denga’sı (Kat. No. A774) 
en değersiz iki parçadır. Her ikisi de 3:1 gram ağırlıktaki bu parçalar, öyle anlaşılıyor ki, akçeyle birlikte 
gitmekte olduklarından, para dolaşımı açısından, daha çok esas İslami buluntu payının bir parçası olarak kabul 
edilmelidir. 

II.4.5 Manipüle Edilmiş Sikkeler 

Buluntu malzemesinin Avrupa’ya ait payının önemli bir kısmı, daha sonra gerçekleşmiş, üretim işlemiyle734 
ilişkili olmayan müdahale ve değişikliklerin izlerini taşımaktadır. 

Bir bölünmenin kanıtı sadece bir olayda, orta formattaki bir İtalyan sikkesinin kesilmiş olan yarısı Kat. No. 
A395 ile elde bulunmaktadır. 

Deliklerin yoğun olarak ortaya çıkması, özellikle dikkati çekmektedir. Avrupa payında da, toplam 100 
adet delinmiş örnek vardır. Bunlara, delme girişiminin izini taşıyan 6 parça daha eklenmektedir. Bu şekilde, 
buluntu malzemesinin % 12’si (parça olarak) buluntu daha saklanmadan, ödeme aracı olmaktan çıkarılmış ve 
tekrar para dolaşımına yedirilmeden ya da en azından, saklanacak nakitler arasına katılmadan önce, takı veya 
benzeri amaçlarla kullanılmışlardır. Bir Modena Giulio’su ile bir Nopoli Tarî’sinin, koparılmış ve kırılmış 
deliklerinden anlaşıldığına göre, sadece iki örneğin (Kat. No. A293, A419) bu zaman içinde zarar görmüş 
olmaları dikkat çekicidir. Delme, çoğunlukla çeper üzerinde, ama yırtılmayı önlemek için kenara çok yakın 
olmayan noktada uygulanmaktaydı. 

Çoğunlukla, delme işlemi dairesel, enine çapraz kesimi olan bir aletle yapılmaktaydı. Ancak, arada çapraz 
kare kesimli delmeler de oluyordu. Buluntudaki 3 sikke, ikişer delik taşımaktadır. Bunların ikisi (Kat. No. 
A13, A769) herhalde metal parçayı taşıyıcı malzemeye daha sıkı dikebilmek için, karşılıklıdır. Birbirine çok 

731 Zorunlu ağırlık 1,13 gram, ayar 948/1000 idi. 
732 Grosetti’nin zorunlu ağırlığı 1,66 gram, ancak ayarı sadece 478/1000’di. Keza, bu anonim seriye ait ve takriben 3 gram kaba 

ağırlığı olan 4 kat Gazzette’ler (Kat. No. A232–A235) artık orta büyüklükte parçalar grubuna dahildir; krş. Böl. II.4.4.2.
733 Güvenli bir söylem için malzeme tabanı çok azdır. 
734 Darp işlemi ile ilgili, damga hasarları, yıl sayılarının kesilerek değiştirilmesi (Kat. No. A508, A731), külçelerdeki hatalar ve 

yırtıklar, çift darplar, güçlü desentralizasyon, darp zaafları vb. gibi anormallikler, katalogda belirtilmiştir. 
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yakın iki deliği olan bir başka sikkede (Kat. No. A120) belki, bir zincir veya kordonu çift katlı olarak geçirmek 
amaçlanmıştır. 

Tab. II.297: Avrupa’nın buluntu payında bulunan delinmiş sikkeler.

Tür Sayı Kat. No. Gözlemler

Taler 2 A629, A681
Yarım Taler, 4 Real 4 A68, A72, A525, A529
2 Lire (Venedik.) 1 A216

Çeyrek Taler ½ Franc, 
Mocenigo, 2 Real 25

A9, A13, A20, A21, A28, A41, A109, A112, 
A120, A121, A123, A132–A135, A139, A148, 
A154, A168, A214, A450, A452, A559, A568, 
A625

Kat. No. A13 ve A120 ikişer 
kere delinmiş

10 Kreuzer 1 A75
Tarì (Napoli.) 4 A419–A422
Szóstak, Czworak 14 A741, A750, A751, A754–A760, A762–A765
Gigliato 2 A786, A787

Orta büyüklükte İtalyan türü  
(„giulii“) 30

A202, A205, A207, A232, A234, A235, A247, 
A260, A264, A285, A291, A293, A309, A310, 
A315–A317, A320, A322–A324, A338, A343, 
A345, A349, A351, A355, 360, A361, A402

Tarì (Sicilya.) 1 A425
Trojak/Dreigröscher 7 A113, A737, A738, A766, A767, A769, A773 Kat. No. A769 iki kere delinmiş.
Küçük Sikkeler (Venedik 6, 5 ve 
4 Soldi, Gazzette) 10 A220–A222, A225, A226, A228–A231, A245 

Listelemeden de anlaşılacağı üzere, bazı türler tercih edilmekteydi. Taler sikkeleri herhalde amaçlanan 
hedefler için fazla ağır ve kullanışsızdı. Tüm buluntuda sadece iki adet delinmiş örneğinin bulunması buna 
işaret etmektedir. Keza, yarım parçalar da 4 belgeyle; 2 Avusturya yarım Taler’i ve 2 adet Real parçasıyla, pek 
de zengin temsil edilmemekteyken, bir sonraki ufak sikkeler, öyle görülüyor ki, özel bir sempatiye sahiptiler. 
Takriben bir çeyrek Taler büyüklüğündeki 26 darp, asıl çeyrek Taler’leri olduğu gibi, İspanya’dan gelen çift 
Real’leri, bir adet yarım Fransız Franc’ını (Kat. No. A214) ve bir Venedik Mocenigo’sunu (Kat. No. A214, 
A216) kapsamaktadır. Bu büyüklük sınıfındaki İspanyol çift Real’leri (73 adetten 4’ü delinmiş) ve Fransız 
yarım Franc’ları (32 adetten biri delik), karşısında Alman ve Hollanda çeyrek Taler’lerinin (toplam 35 adetten 
18’i delinmiş), yine açıkça tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumun sebebi ancak tahmin edilebilir; Belki de, 
Kuzey’den gelen özenli darplar, İspanyol Hükümranlığı bölgesinin, çoğunlukla gösterişsiz ve çok kayıtsızca 
darp edilmiş olan sikkelerinden daha çekici bulunmaktaydı. 

Galiba, orta büyüklükteki sikkelerden ele geçenlerin hepsi deliniyordu. Özel bir tür tercihi yapılmış gibi 
görünmemektedir. 30 adet İtalyan ihraç darbı, buluntudaki yüksek parça adedi nedeniyle, aşırı temsili olan 
bir tür olarak yer bulamamaktadır. Öte yandan, Polonya-Litvanya parçalarında belirgin bir delme yoğunluğu 
göze batmaktadır: Gerek Czworaki ve gerekse Trojaki’lerin çoğunluğu delinmişken, Szostaki’lerde sadece 
bir örneğe bu işlem uygulanmıştır. Özellikle, Litvanya’nın bahsi geçen 4 Gröşer grubu (Kat. No. A750, A754 
–A760, A762–A765), bir blok halinde, belki de bir takıdan geriye kalan parçalar olarak buluntuya ulaşmış 
olabilirler. 

Bozuk para alanında, delmeler tamamen Venedik parçaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konuda da, ortak 
bir menşe olasılığı hesaba katılmalıdır. 

Delinmiş sikkelerin – örneğin bir zincir ve kordona geçirilmiş şekilde, başlık veya giysiye takılarak, bir 
takı setine dahil edilerek veya başka yerlere de aplike edilmiş olarak – süs eşyası gibi kullanıldığından yola 
çıkarsak, sahiplerinin hangi resimleri ilginç buldukları sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bu soru, delmelerin 
konumundan yola çıkmalıdır. Önde kullanılan yüzün, kural olarak, resmin yönünü doğru göstermek için, 
yaklaşık saat 12 üzerinden delinmiş olduğu kabul edilmelidir. Buluntudaki bazı parçalarda, yer alan darplarda 
delmenin amacı şüpheye yer bırakmamaktadır. Örneğin, arkayüzünde ay bulunan ve (Müslüman?) sahibini 
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doğaldır ki, bilhassa ilgilendirdiği düşünülen Lüneburg çeyrek Taler’i (Kat. No. A109) olayında olduğu gibi... 
Hem delinme durumunun hem de arma yüzünün735 çok daha kuvvetli aşınmışlığının – muhtemelen kullanım 
süresince, malzemeye sürtünmesiyle oluşan - kanıtladığı gibi, Deventer, Campen ve Zwolle’nin bir Taler’ine 
(Kat. No. A629) benzer bir ilgi gösterilmiş olmalıdır. Ancak sikkelerin çoğunluğu delmelerde belirgin bir hedef 
göstermemektedir. Mesela, II. Rudolf’un, çok çekici olan, kanatları açık çift başlı kartal resmini taşıyan iki 
adet Avusturya çeyrek Taler’i (Kat. No. A28, A41), üzerindeki delmelerde, resimler hiç dikkate alınmamıştır. 
Delinmiş olan “bölünmüş arma” tipi (Arma bir yüzde, miğfer ve süs öteki yüzde) Saksonya çeyrek Taler’leri, 
her ne kadar daha çok arma yüzü tercih edilmiş olduğu izlemini uyandırmakla birlikte, anlaşılır bir amacı 
olmayan parçalar da vardır. 

Bu durum, resimli yüze ve yazılı yüze yönelen veya algılanabilir hiçbir hedefi olmayanların aşağı yukarı 
dengede bulunduğu Trojaki’ler – (Kat. No. A113, A737, A738, A766, A767, A769, A773; orantı 3:2:2), için 
de geçerlidir. Litvanya dört Gröşer’leri ve Venedik’in ufak paraları hiçbir yönelme olmaksızın delinmekteydi. 
Böyle olunca, genellikle delmelerin, - bazıları dışında – rast gele yapıldığı ve sikke resimlerine çok az ilgi 
gösterildiği izlenimi oluşmaktadır. 

Olası bir kaplamayı saptamak için paranın kontrolü gayesiyle uygulanan delmeler, takıya dönüştürme 
amaçlı delmeler karşısında yer almaktadır. Venedik ve Correggio’dan gelen ince levha üzerine darp edilmiş ve 
sonuncusu bir Venedik parçasının taklidi olan 3 parça da, uzunca çapraz keside sahip, belki de bir bıçak ucuyla, 
Rus Denga’sı gibi (Kat. No. A774) delinmiştir. Benzer olaylara orta büyüklükte sikkelerde de rastlamaktadır. 
Örneğin benzer durumdaki Urbina çift Sedicina’sı Kat. No. A362, Napoli Tarî’si Kat. No. A415 veya Polonya 
Szostak’ında Kat. No. A744 deliğin çeperinde, bıçak ucunun sırt ve ağzının izleri çok belirgindir. Buna 
karşı Kat. No. A270’in kontrolü üç köşeli çapraz kesidi olan bir alet ile yapılmıştır. Bu işlem, bir Modena 
Giulio’sunun sahtesinde (Kat. No. A809) çok açık görülebilmektedir. Burada alet önyüzden pula girmiş, 
arkayüzde ancak küçük bir yerden çıkmıştır. Alet ağzının içeriye itilmesi sırasında gümüş kaplama iç bükey 
formunu almış, böylece delik gümüşî bir görünüm kazanmıştır. Fakat arkayüzdeki çıkış noktasında, çekirdeğin 
bakırı çok iyi algılanabilmiştir. 

Buna karşı, çok daha kalın olan Yarım Hollanda Leeuwendaalder, Kat. No. A700 masif bir aletle, örneğin 
bir mühürcü kalemi veya benzeri olan ama herhalde oval çapraz keside sahip bir araçla delinmiş olmalıdır. 
Büyük gümüş sikkeleri delme işleminin pek de sorunsuz gerçekleştiği tahmin edilemez. En azından, buluntuda 
delinmiş tek bir Taler yoktur. 

Şüpheli sikkeler delmeden çok, darp yoluyla kontrol edilmekteydi. Bu şekilde muhtemel gümüş kaplama 
delinmekte ve değerli olmayan çekirdek ortaya çıkarılmaktaydı. Bu işlem buluntudaki sikkelerde görülen 
izlerin tanıklık ettiği şekilde, kör bir araçla, belki bir çelik kalemle gerçekleşmiş olabilir (Örneğin Kat. No. A1 
[önyüz], A438 [arkayüz], A677 [önyüz]). Buluntunun başka parçalarında, kontrol izleri kesik formundadır. 
Örneğin, bir Dordrecht Rijksdaalder’da Kat. No. A669 önyüz kenarında törpüyle konik formda bir çentik 
açılmış, bir İspanyol 4 Real parçasında Kat. No. A557 - belki de üretimden kaynaklanan bir levha yırtığı 
kullanılarak – derin bir kenar çentiği kesilmiş veya bir kerpeten yardımıyla parça koparılmıştır. İşlem izleri 
belki de halâ bellidir. Öte yandan, Doç I. Alvise Mocenigo’nun Lira’sına (Kat. No. A217) yapılan müdahale, 
çok daha nazik olmuştur. Bazı koşullarda, yine denetim sebepleriyle, örneğin real de a ocho Kat. No. A457 ve 
yarım Franc’dan Kat. No. A174 segment formunda bir külçe parçasının ayrılması gerçekleşmiş olabilir. Başka 
bir yarım Franc (Kat. No. A180) segment formunda kesikle derin bir kenar çentiğini bir arada taşımaktadır. 

Çok sayıda sikke, münferid olarak karakterleri belirsiz kalan daha küçük kenar çentikleri göstermektedirler. 
Keza burada, sahtecilik denetiminin izleri söz konusu olabilir. Ama aynı zamanda sikkelerin kenarlarına – 
örneğin taşıma sırasında – darbe gelmiş olabileceği de hesaba katılmalıdır. Darpların üst yüzlerinde sık sık 
görülen çizikler de, herhalde sadece kullanım izleridir. 

Başka türlüsü beklenemeyeceği gibi, buluntumuzda, kenarlarının kesilmesi ve kerpetenlenmesiyle, 
dolandırıcılık amaçlı malzeme hırsızlıklarına hedef olmuş sikkeler de yer almaktadır. 1565 tarihli oldukça eski ve 
tabii ki, aşınmış bir parça olan, çok kesikli bir Toskana Giulio’su (Kat. No. A324), (ayrıca bir de delinme durumu 
vardır) ile kesik yüzünden lejandının tamamını yitirmiş olan 1595 tarihli 4 katlı bir Real (Kat. No. A533) örnek 
gösterilebilir. Sikkenin zorunlu ağırlığın 3 gram altındaki ağırlıkları, bu sikkenin manipülasyonu kanıtlamaktadır. 

735 Çift başlı kartal, bilindiği üzere, İslam sanatında hep tekrar eden ve sikkelere de yansıyan bir motifdir. 
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Öyle anlaşılıyor ki, genellikle çok kusurlu darp edilen İspanyol sikkeleri, Kat. No. A473 deki kadar ileri 
gitmese de, kenarlarının kesilmesine adetâ davet ediyorlardı: Bu olayda, 8 katlı bir Real’in ağırlığı (değer 
sayısı VIII’in ilk rakamının ayak noktası hâlâ görülebilmektedir) madeni levhanın aşırı küçültülmesiyle, 5,81 
grama düşürülmüştür ki, bu yaklaşık iki katlı bir Real’in kaba ağırlığına eşittir. Bu arada, bu derece masif bir 
küçültmenin olası nedenleri tamamen karanlıkta kalmaktadır. 

Daha önce değindiğimiz gibi, bir örnekte değer sayısının silinmiş olduğu gözlenebilmektedir: Murbach 
Manastırının Guldentaler’inde (Kat. No. A86) arkayüzdeki 60 (Kreuzer) bildirimi, parçayı tam değerinde 
dolaştırabilmek amacıyla, silinmiştir. Bu çok açık dolandırıcılık manipülasyonu çok sayıda Avusturya 
Guldentaler’inde ve Alman Rayhguldiner’lerinde saptanabilmekte ve galiba da, Levante’de dolaşımda 
bulundurulma amacıyla kısıtlı kalmamaktaydı.

Üç sikke üzerinde graffiti belirlenebilmektedir: Kurköln yarım Taler’inin ( Kat. No. A88) arkayüzünde, belki 
de karşılıklı konumlandırılmış E ve K harflerini birleştiren bir bağ (Ligatur) olarak adlandırılabilecek bir çizik 
bulunmaktadır. Anlamı belirsiz kalmaktadır. Eğer okuma doğru ise, “gravür” mutlaka Avrupa topraklarından 
gelmekte, parçanın Osmanlı İmparatorluğuna taşınmasından önce yapılmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, 
Lima’dan gelen bir 4 Real parçası (Kat. No. A579) önyüzünün darp edilmemiş bir yerinde, taçın bulunduğu 
alanda, haç formunda, başka bir eğri çizik eşliğinde, içeriğine anlam verilemeyen bir çizim taşımaktadır. Ve 
nihayet, hiçbir yere atfedilemeyen Hollanda Daalder’lerinden biri (Kat. No. A661) üç köşeden oluşan ve 
uzaktan uzağa, “4” sayısı formundaki özel (üretim markası) işaretlerini andıran bir graffito taşımaktadır. Fakat 
bu olayda da, bir yorum yapmak tamamen imkansızdır.
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Harita II.7: Avrupa Darphaneleri, Ayrıntı Harita, Batı.

Ayrıntılı Harita Batı
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Harita II.8: Avrupa Darphaneleri, Ayrıntılı Harita, Doğu.

Ayrıntılı Harita Doğu



II.5 KÜLÇELER

n i k o l A u s  s c h i n d e l

Definenin bulunduğu evi tahrip eden yangının etkisiyle, (Bölüm I.1 ile krş.) çok sayıda sikke birbirine kaynamış 
ve kimyasal temizleme yöntemiyle de birbirlerinden ayrılamamışlardır. Bu malzemeyi de, mümkün olduğu 
kadar ayrıntılı bir analize uygun hâle getirebilmek için, sikke külçelerinin çoğunluğu 2002’de veri tabanında 
uygun koşullarda düzenlenmiş,bu arada 2003 ve 2004’te, birkaç geç katılım daha olmuştur. Sadece, bir 
sikkenin eksiksiz olduğu ve bir başkasının hiç değilse, % 50 korunmuş ve en azından tanımlanabilir durumda 
bulunduğu darplar dikkate alınmıştır. Başka sikkelerin daha küçük fragmanlarının yapışık olduğu sikkeler, 
daha başında, münferid sikkeler olarak veri tabanına alınmışlardır. 

Bu külçelerin toplam parça sayıları 391’dir; Toplam ağırlıkları olan 2690,41 gram, buluntunun hemen 
hemen % 10’a karşı gelmektedir. Külçelerin içindeki sikke sayısı ancak tahmini olarak saptanabilir: 391 
külçenin toplam 361’inde, sayının tamamının güvenli şekilde saptanması mümkündü. Toplam olarak 1616 
sikke belirlenebilmiştir. Külçelerin çoğunluğu, yalnız 2 (107 adet, %27) veya 3 (95 adet, %24) sikkeden 
meydana gelmektedir. Ama bunların yanı sıra, en büyükleri 964,35 gram olan B287 ve 718,88 gramlık B286 
gibi daha büyük külçelerle de karşılaşılmaktadır. Özellikle, temizlenmemiş durumda kalan bu iki büyük 
külçede çeşitli kirlenmeler de bulunduğundan, külçelerin içindeki sikkelerin toplam sayıları, ancak takribi 
olarak saptanabilmektedir. Bir Akçe’nin 0,32 gram olan ağırlığı tahminlere temel alınırsa, o takdirde, 8.400 
Akçe’ye ulaşılabilir. Külçelerde yalnız Akçe’lerin değil, Medini ve Dirhem’lerin – 7 ve 10 adet – ile toplam 
16 Avrupa darbının da bulunması sebebiyle, bu sayı pek tabii ki, sadece bir düz hesap sonucudur. Buna karşın 
külçeler, Beçin define buluntusunun tamamının önemli bir kısmını oluşturmaktadırlar. 

Res. II.17: Külçeler, detay fotoğrafı

Külçelerdeki tanımlanabilen sikkelerin hemen hepsinin sadece bir yüzü görülebildiği için, tipolojik bir 
sınıflandırmadan vazgeçilmiştir. Bu sebeple analiz, darp sahipleri ve darphanelerin dağılım istatistiği ile sınırlı 
kalmıştır. 

Sikkeler arasında, darp sahiplerin veya darphanelerin adlarının okunabildiği parça miktarının, külçelerin 
içinde bulunan sikkelerin tahmini toplam sayısına kıyasla çok düşük olduğu, ilk başta saptanmalıdır. 499 sikke 
üzerinde hükümran, 332 sikkede darphane tespit edilebilmiştir. 8400 Akçe’nin ortalama ve toplam sayısı temel 
alınırsa, bu ancak %6 veya %4’lük bir orandır. Örnek sayısının bu kadar düşük olmasına karşın veya bu 
nedenle, en sık rastlanan 3 Osmanlı sultanının birbirlerine oranlarının, hem külçelerde, hem de tekil sikkelerde 
yaklaşık eş olması, şaşırtıcıdır. Avrupa sikkeleri Tab. II.298’de, gayri resmi ve tanımlanamayan parçalar gibi 
dikkate alınmamıştır. 
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Tab. II.298: Külçelerde ve münferid sikkelerde darp sahibi istatistiklerinin karşılaştırılması (% olarak)
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Beklendiği gibi en sık görülen, 356 darbın atfedildiği III. Mehmed’dir. Onu, 77 darp ile I. Ahmed ve 44 

sikke ile III. Murad izlemektedir. I. Süleyman’ın ve II. Selim’in münferid parçalarının yanı sıra, Kırım Tatarı II. 
Gazi Giray’ın 3 Akçe’si ile, Tab. II.298’de listelenmeyen 16 Avrupa darbı tabloyu tamamlamaktadır. Osmanlı 
darphaneleri konusunda Tab. II.299’da görüleceği gibi, benzer bir görünüm vardır. 

Belgelerin kesin sayıları ile ilgili olarak, Kostantiniye’nin 184 belgeyle en güçlü temsile sahip olduğu, 
onu 37 örnekle Sidrekapsi’nin, 20’şer parçayla Canca ve Edirne’nin izledikleri söylenebilir. Güzelhisar veya 
Yenişehir gibi nadir darphanelerin saptanabilmiş olmaları, geniş ölçüde rastlantısaldır. 

Külçelerin, münferid sikkelerin malzeme istatistiklerinin temel çizgilerini sabitleştirdikleri bir yana 
bırakılırsa, Avrupa’nın ve İslami sikkelerin birbirlerine karışmasını ve aynı zamanda, suberatların regüler 
Akçe’lerle bir araya gelmiş olmalarını belgeleştirmiş bulunmalarıyla da, ayrıca değer taşımaktadırlar (örneğin 
B287 ile karşılaştırınız).
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Tab. II.299: Külçelerde ve münferid sikkelerde darphane istatistiklerinin karşılaştırılması.
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III.1 THE BEÇIN HOARD: SCIENTIFC INVESTIGATIONS ON THE PRODUCTION 
TECHNOLOGY OF COIN FORGERIES
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III.1.1 Introduction

Due to the relatively huge number of counterfeits, the Beçin hoard gives numismatists the unique possibility 
to illuminate the forging technologies of the 16th and early 17th centuries across many European countries. 
The main questions dealing with the fakes cover the plating techniques including the chemical characteriza-
tion of the core, the silver foil and the solders used.

However, it has to be kept in mind that the coin hoard suffered from a fire, which melted the coins form-
ing a clot (Fig. III.1), and subsequently, the coins were buried in soil for approx. 400 years causing heavy 
corrosion. Therefore, the coins, whose majority is in bad state of preservation, were treated with a solu- 
tion of ethylene diamine tetra acetate (EDTA) in order to separate objects kept together by corrosion products. 

Fig. III.1: Clumps of coin

In co-operation with the Technical Research Council of Turkey of the Marmara Research Center  
(TÜBITAK), the Institute of Science and Technology in Art at the Academy of Fine Arts Vienna, the Münz-
kabinett of the Kunsthistorisches Museum Vienna and the Numismatical Commission and the Institute for 
Studies of Ancient Culture of the Austrian Academy of Sciences, a project has been carried out to shed light 
on the production technology of these coins.
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III.1.2 Short Overview of the Forging Techniques

Our knowledge regarding the production technique of forging ancient coins is based mainly on evidence from 
the objects themselves. The existence of certain tools (dies, bars, flans, tweezers etc.), which have survived 
from different periods or are mentioned in written documentation, is rather secondary. Therefore, and due to 
the rarity of faked coins from ancient periods, there is only little knowledge of the production technology. 

In the past, a number of techniques have been used for faking or copying1 coins mainly including casting, 
minting, plating and related techniques. From the 19th century on, electrochemical techniques have also been 
applied for producing copies while nowadays laser technology is being applied for high quality reproduction. 
A detailed review of the forging techniques of coins was published in 1993 by Oddy and Cowell2 and La 
Niece.3 

Apart from privately produced forgeries, the reduction of the precious metal content has often been used 
by governments and rulers as an appropriate tool for compensating economic difficulties. However, their aim 
has always been profit. A brief overview of the forging techniques is presented that have been used for the 
production of false coinage for contemporary circulation. This survey should help the understanding of the 
results of the scientific investigations carried out in this project.

III.1.2.1 Depletion Plating

The debasement of the precious metal content of the coins has been used since ancient periods.4 Therefore, 
cast or minted copies with a low content of silver or gold were blanched in diluted acids. During this proce-
dure the base components of the alloy (e. g. copper or tin) were dissolved, while the more precious component 
was enriched at the surface. This procedure was applied to coins with a low silver content down to approx. 
1–5%.5 Investigations carried out by Vlachou et al.6 revealed that the thickness of the silver layer was just a 
few microns. During circulation, the surface layer was worn off and the copper rich core of the coin appeared. 
This “faking” of coins was frequently practised by official issuing authorities7 and today it is still a (legal) 
tool for giving current silver coins a more shiny and bright appearance.

III.1.2.2 Foil Plating

A pair of two thin gold or silver foils is wrapped around a flan, which is produced from copper, bronze, iron, 
lead and/or tin and fixed by soldering. In principle, two techniques of soldering have been used since ancient 
periods. When materials are being soldered, the melting point of the solder has to be lower compared to the 
one of the two alloys. Therefore, subaerati8 and subferrati9 were soldered either by means of brazing solder10 
or soft solder, while coins with a lead or tin core were usually soldered with a low melting lead/tin alloy. 

Alternatively, the foil may also be fixed by “diffusion bonding”, a technique in which no solder is used. 
This technique requires a precise setting of the annealing temperature and therefore big experience. The 
strength of the junction is comparable to those of brazing or soft soldered alloys.

Regarding the fakes found in the hoard of Beçin, the majority of coins contains a core made of copper, 
which is plated with a foil of nearly “pure” silver (approx. 95–99% Ag). Therefore, either a silver-copper 

 1 While fakes or forgeries have been produced with a bogus intent, copies have not.
 2 Oddy – Cowell 1993.
 3 La Niece 1993.
 4 Klockenkämper – Bubert – Hasler 1999; Daraban – Cosma – Fiat 1995.
 5 Klockenkämper 1978.
 6 Vlachou – McDonnell – Janaway 2003; Vlachou – McDonnell – Janaway 2002.
 7 Klockenkämper 1999.
 8 subaeratum: coin with a core made of bronze.
 9 subferratum: coin with a core made of iron.
 10 Lang – Hughes 1977; Lang – Hughes 1984.
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alloy of eutectic composition as brazing solder or lead and/or tin as soft solder might have been applied. As 
can be seen in the left phase diagram in Fig. III.2, silver and copper form an eutectic mixture melting at 
780°C, which means that the coin was heated at least to that temperature, if high temperature (brazing) solder 
has been applied. As the melting point of silver is 962°C, a range of approx. 180°C is left for the craftsman, 
which requires good experience. Tin and lead form an eutectic at 182°C, but can also be used individually as 
their melting points (lead: 328°C, tin: 232°C) are far below silver, copper, iron or their alloys. When the foil 
is applied on the core, the coin is struck as a genuine one. Alternatively, a struck foil can be soldered to the 
coarse core, which requires a thicker foil compared to the first technique. In contrast, a thin plating foil of 
just a few microns (comparable to leaf gilding) may be attached to the struck or cast core, which requires no 
additional striking of the plated coin.

In principle, brazing solder gives a more durable junction compared to low melting alloys. On the other 
hand, soft solder is cheaper and requires less skill or experience. Additionally, the striking of coins, which 
have been plated with soft solder techniques, is easier because the material is not as hard as brazing soldered 
coins.

Fig. III.2: Phase diagrams of Ag/Cu and Sn/Pb11

While a number of papers deal with the scientific investigation of gold plating,12 there is only little knowl-
edge about the application of silver foils.13 The first extensive research was carried out in 1933 by Campbell14 
who investigated 37 silver-plated ancient coins. His results revealed two kinds of plating including soldering 
as well as “self-soldering” also known as Sheffield plating, where no filler material is used.

III.1.2.3 Dipping

Another method, which has been reported by Cope15, Picon and Guey16 is dipping the copper or brass core 
into a molten silver or silver-copper alloy. Alternatively, the core can be coated with powdered silver or sil-

 11 http://www.metallurgy.nist.gov (April, 2005).
 12 Kalsch – Zwicker 1968; Hunt 1973; Oddy 1981; Raub 1986/1; Raub 1986/2; Reiff – Stadermann – Bartels 1997; Bachmann – 

Bachmann 1989.
 13 La Niece 1993.
 14 Campbell 1933.
 15 Cope 1967.
 16 Picon – Guey 1968.
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ver-copper dust and heated until the powder forms a homogeneous film on the surface.17 Cope18 reports a 
technique, where silver chloride, which melts at 455°C, is applied for forging Islamic coins. Additionally, 
molten tin may also be used for plating the coin imitating silver.19

III.1.2.4 Amalgamation

The application of amalgamation has been known from ancient periods and has widely been applied until the 
19th century. Dissolution of gold or silver and mercury is applied on the object. By heating the object in the 
fire, mercury (boiling point: 357°C) is vaporised, which yields a durable layer of gold or silver. By repeating 
this procedure, the thickness of the layer can be increased, resulting in a very durable and shiny plating. A 
detailed study concerning this technique is reported by Anheuser.20 The detection of residual mercury (approx. 
10 wt%) in the alloy can be regarded as a proof of this technique.21

The above described methods have been used as the most popular techniques for coin forging and do not 
claim completeness. As already mentioned by Pliny,22 there is a great number of technologies and possibilities 
of coin forging. More information regarding forging techniques may be found in the literature cited above.

III.1.3 Short Review of the Scientific Investigations

Forged coins are usually quite rare and therefore of high value. In early ancient times, the only technique for 
identifying plated coins was weighing, filing or cutting the coins. Alloys of precious metals have been inves-
tigated by means of “coticula”, a whetstone, as mentioned at Pliny´s historia naturalis.23 In the 3rd century 
BC Archimedes carried out density measurements in order to distinguish genuine from faked coins. It is re-
ported that his investigations of the crown of King Hieron II. revealed a gold alloy of low quality, and there-
fore, the goldsmith’s fraud. Up to the early 1970s, chemical analyses were usually carried out by means of 
wet chemistry, which means a (complete) dissolution, and therefore, destruction of the coin.24 

Nowadays, the development of modern instrumental methods enables the application of non-destructive 
techniques. A number of techniques have already been applied for the characterization of the surface of 
(forged) coins. Reviewing the literature of the past decades, one of the most important techniques has been 
scanning electron microscopy (SEM) or energy dispersive X-ray micro analysis in the scanning electron 
microscope (SEM/EDX). This technique carried out on cross-sections or polished edges of the coins reveals 
the complete construction of the plating. From the microstructure of the alloy melting temperatures can be 
derived as well as a distinction between cast or minted textures. Extensive research on Roman and Celtic 
silver plated coins by means of SEM and SEM/EDX has been carried out among others25 by Anheuser and 
Northover26, La Niece27 and Cope.28 Complementary, scanning Auger spectrometry provides information on 
low atomic number elements in the surface layers as shown by Love et al.29

 17 Campbell 1933.
 18 Cope 1972; Cope 1975.
 19 Klockenkämper 1986; Meeks 1986.
 20 Anheuser 1999.
 21 Vlachou – McDonnell – Jan 2003; Hook – La Niece – Cherry 1988.
 22 “heu prodiga ingenia, quot modis auximus pretia rerum!“ (“What ingenuity, in how many ways we can increase the value of 

objects.”); Pliny: 33,4.
 23 Pliny: 5,110.
 24 Cope 1973.
 25 Zwicker – Dembski 1988.
 26 Anheuser – Northover 1994.
 27 La Niece 1993.
 28 Cope 1972.
 29 Love – Soto – Reagor 1980.
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More recently, investigations were carried out by mass spectrometry. Applied in combination with a laser 
ablation technique (LA-ICPMS),30 secondary ion mass spectrometry (SIMS)31 or secondary neutral mass 
spectrometry (SNMS),32 the sampled area is barely visible to the naked eye. One of the big advantages of 
mass spectrometry is the low detection limit, which enables the quantification of trace elements and also 
isotopes can be determined. On the other hand, mass spectrometric techniques give no image of the micro-
structure of an alloy, which is an essential desideratum to investigate the production technology.

Alternatively, X-ray fluorescence analysis (XRF) has also been used for investigating coin forgeries, main-
ly debased coins.33 This technique enables a non-destructive investigation of the objects including the fact that 
no sampling is required. On the other hand, XRF is limited to its low information depth of 10–100 µm,34 which 
is a big disadvantage when plated objects have to be analysed. Therefore, applied to faked coins, XRF is not 
the ideal choice if debased, corroded or plated coins are objects of interest.

Apart from SEM, MS, XRF and related techniques, corrosion potential measurements have also been 
applied by Macleod and Ritchie35 for detecting debased coins: This technique is non-destructive but gives 
only poor information on the chemical composition or plating technique and may therefore be regarded as a 
curiosity.

As shown, there is a great variety of techniques that can be applied for the physico-chemical investigation 
of forged coins. The right choice depends predominantly on the analytical question, but also on the availa-
bility of instrumental capabilities. However, due to their complex technological characteristics, a combination 
of analytical techniques reveals frequently the complete production technology of a forged coin. Understand-
ing the metallurgy of these complex alloys and methods is important to reconstruct the technique.

Investigations on the Beçin hoard coins have been carried out by means of SEM and SEM/EDX as this 
combination provides the best methods for illuminating the production technology.

III.1.4 Analysis Report

III.1.4.1 General Remarks

Analyses have been carried out at the SEM laboratories of the Marmara Research Center (TÜBITAK) by 
SEM/EDX. 30 European as well as 20 Ottoman coins were object of investigation. A SEM/EDX instrument 
of Jeol (type JSM-6335F) was used with 25.0 kV acceleration voltage and 9.0 nA probe current. The count-
ing time for each spectrum was 100 sec. For quantitative analysis areas of approx. 257 x 193 µm2 (magnifi-
cation = 500x) to 64 x 48 µm2 (magnification = 2000x) were scanned. In general, 3 to 5 measurements were 
performed on both sides of the coins and at each cross-section. Quantification was carried out by means of 
virtual standards using an INCA-4 software package including ZAF correction. The accuracy of the results 
was assessed by analysing 9 metal standards, provided by the Institute of Science and Technology in Art, 
Academy of Fine Arts Vienna. The results revealed a good agreement with the given concentrations for all 
elements determined. 

Some flakes, which were already loose on the surface of the coins, were removed with a scalpel, embed-
ded in resin and cross-sectioned. The samples were polished with SiC-paper down to 4000 mesh. Coins, which 
were already in a bad state of preservation (A790, A791, A792, A795, A796, A799, A805, A827, and A836) 
were sampled by means of micro-destruction. All data were normalized to 100%. In some samples, traces of 
Ca, Si, Mg, Al, S and O were observed, which result from contamination from soil and corrosion or the 
sample preparation itself (polishing with SiC-paper). As these elements were originally not present in the 
alloy, they have been paid no attention in the quantitative evaluation. All data published in this report refer 

 30 Vlachou – McDonnell – Janaway 2003; Vlachou – McDonnell – Janaway 2002.
 31 Reiff et al. 2001.
 32 Sommer – Ohls – Koch 1990.
 33 Klockenkämper – Becker – Otto 1990; Klockenkämper – Bubert – Hasler 1999; Zwicky-Sobczyk – Stern 1997.
 34 Linke et al. 2003.
 35 Macleod – Ritchie 1981.
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to weight %. In general, the abbreviation “A” indicates the obverse of the coin, while “B” refers to the reverse. 
Detailed results are reported in the appendix.

As already mentioned previously, the coins suffered from a fire, which was followed by a burial of approx. 
400 years. Therefore, the coins showed a number of corrosion phenomena, mainly including intercrystalline 
and selective corrosion. The peeling of flakes from the plating layer is caused by corrosion, which set in at 
the interface between plating and the core. During corrosion elements are oxidised according to its standard 
potentials and dissolved in humid soil. From the electrochemical series (Tab. III.1) follows that elements with 
a low potential such as Sn, Pb and Cu are more easily oxidised compared to Ag, Hg or Au. Hence, it follows 
that noble metals (Ag, Hg and Au) are less affected by corrosion compared to base metals. While base metals 
are depleted due to corrosion and dissolution, precious metals are relatively enriched in the alloy. Therefore, 
quantitative analysis of the base elements represents the present composition of the alloy, which might not 
correspond to the composition at the time of production. 

Tab. III.1: Standard potentials of selected elements

Element eV
Sn → Sn2+ + 2e- -0.250
Pb → Pb2+ + 2e- -0.136
Cu → Cu2+ + 2e- 0.337
Ag → Ag+ + e- 0.799
Hg → Hg2+ + 2e- 0.854
Au → Au3+ + 3e- 1.498

One of the main disadvantages of the SEM and SEM/EDX is the low information depth of 1–5 µm, main-
ly depending on the element analysed and the matrix. Therefore, analyses carried out on the surfaces of the 
coins represent the elemental composition of the top layer. If this area is affected by corrosion, the results 
reveal higher concentrations for precious metals (Ag) compared to the initial composition. Additionally, it has 
to be taken into account that base metals such as Sn and Pb may be depleted, and therefore, not being detect-
ed by means of SEM/EDX.

Additionally, it has to be considered that apart from corrosion occurring in air and wet soil, leaching phe-
nomena can also be caused by chemical treatments of an object. Organic or inorganic acidic solutions dissolve 
the base constituents of the alloy, while the more noble components, e. g. silver or gold, are enriched at the 
surface. These methods of blanching artefacts made of silver and gold alloys have been partially applied since 
ancient periods to give the objects more brightness and glimmer.36 One has to take into consideration that this 
treatment has also been applied to the plated coin forgeries. Due to the bad state of preservation and the 
corrosion processes observed, no distinction could be made whether the coins were depleted by blanching or 
due to corrosion effects. Because blanching techniques usually do not exceed a depth of several micrometers, 
corrosion processes would superimpose any blanching layer. 

In general, the majority of the minted fakes was of outstanding quality. In some cases it was impossible, 
even for the trained eye of a numismatist to distinguish a genuine coin from a plated one. Differences occur 
particularly in the characters of the legend or the quality of the iconography. While genuine coins of that 
period and that type (taler and akçe coins) were only produced by minting, minted plating foils make a clear 
decision very difficult. Single coins showed some pit corrosion, which enabled insights into the coins’ centre 
and revealed a core, e.g. made of a metal different from silver. For a number of coins, it was not clear from 
the numismatist’s point of view whether they were genuine or not. Therefore, this report also includes some 
genuine coins, which were assumed initially being fakes. Due to scientific investigations, it was possible to 
identify them being genuine.

All results, which are being discussed as follows, refer to the “Interim Analysis Report”: Füsun Okyar, 
Güniz Zeybekoglu: Characterisation of the European and Ottoman coin forgeries from the Ephesos Beçin 
coin hoard, Gebze 2003.

 36 Zwicky-Sobczyk – Stern 1997; Klockenkämper 1978.
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III.1.4.2 European Coins – Coin Analyses

Coin A69

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter
Austria Archiduke 

Ferdinand
(1564–1595)

Taler Ensisheim undated 
(1584/1602)

27.71 g 12h 40 mm

Fig. III.3: Obverse and reverse of coin A69

Five analyses were carried out on both, obverse and reverse of the plating (Fig. III.3) yielding 96.6±1.2% 
Ag in average. Apart from Ag and Cu (1.5±0.7%), traces of Hg, Pb and Au were detected, which can be 
regarded as natural impurities of Ag and Cu. On one side of the coin heavy corrosion can be observed. Anal-
yses carried out in this area (ID160) reveal (apart from residual Ag: 58.8%) a high amount of Sn (41.5%), 
which may result from the contact with another fake coin forming an electrochemical element. 

Coin A173

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

France Henry IV 
(1589–1610) ½ Franc Aix-en-

Provence 1603 6.88 g 10h 20 mm

Fig. III.4: Obverse and reverse of coin A173
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Coin A173 also belongs to the group of coins, where it was not clear whether it is a genuine or a fake one 
(Fig. III.4). Five analyses were carried out on both, obverse and reverse of the plating yielding an average 
Ag concentration of 94.8±1.0%. Apart from Ag and Cu (3.6±1.0%), traces of Hg, Pb and As were detected, 
which can be regarded as natural impurities of Ag and Cu. In the centre of the coin, traces of heavy corrosion 
were observed. However, this coin is genuine, which was produced by minting. Traces of a fourfold minting 
procedure can be observed under the microscope.

Coin A201

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Italy
Delfino
Tizzone

(1583–1598)
Taler Dezana undated (since 

1583) 27.82 g 6h 41 mm

Fig. III.5: Obverse and reverse of coin A201

Coin A201 belongs to the group of coins for which it was not clear whether the coins are fakes or genuine 
(Fig. III.5). The coin shows a quite shallow relief on the obverse and corrosion left pits on the surface, which 
made a clear distinction impossible. Therefore, 6 analyses were carried out on the plating of the obverse and 
5 on the reverse. The SEM/EDX results reveal a mean Ag concentration of 95.7±0.9%. Apart from Ag and 
Cu (2.0±0.3%), Pb, Hg, Au and As were detected in trace element levels, which may be regarded as impuri-
ties of Ag and Cu. An analysis under the microscope, combined with the data from the chemical analysis 
reveals this coin as being a genuine, minted coin. Traces of corrosion, which can be seen on the obverse of 
the coin and have been identified as Cu-corrosion products by SEM/EDX, only affected the surface and can 
be removed easily.
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Coin A668

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter
The Nether-

lands unknown Daalder unknown undated 26.80 g 9h 40 mm

Fig. III.6: Obverse and reverse of coin A668

Coin A668 suffered from corrosion, which mainly affected the obverse and gave this coin the appearance 
of a foil-plated copy (Fig. III.6). Five analyses were carried out on both, the obverse and reverse of the coin 
yielding an average Ag concentration of 94.9±1.1%. Apart from Ag and Cu (2.9±1.1%), traces of  
Hg (1.3±0.6%), Pb and Au were detected, which may be regarded as impurities of Ag and Cu. Traces of 
corrosion observed on the obverse only concern the surface and should be removed in due time. A visual 
analysis under the microscope in combination with the scientific results identifies this coin as genuine. Trac-
es of double-strikes were observed on both sides. 

Coin A685

Country Province Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter
The Nether-

lands Holland (Leeuwen-
daalder) (Dordrecht) (1585) 26.67 g 1h 42 mm

Fig. III.7: Obverse and reverse of coin A685

Coin A685 was not clear if it was a genuine or a fake coin (Fig. III.7). Pits of corrosion at its edges give 
the appearance of a foil-plated coin. Four analyses were carried out on the obverse and 5 on the reverse by 
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SEM/EDX. The results reveal a mean Ag concentration of 95.2±1.3%. Apart from Ag and Cu (1.7±0.6%), 
Pb, Hg (2.0±0.4%), Au and As were detected in trace element levels, which may be regarded as natural im-
purities of Ag and Cu. A crack on the edge of the coin enabled a non-destructive view into the centre of the 
coin, where no traces of foil plating were found. According to the numismatic criteria, this coin is regarded 
as a genuine coin. 

Coin A790

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Austria Ferdinand I
(1521–1564) (Guldiner) (Hall) undated 

(1531/58) 21.70 g 12h 41 mm

Fig. III.8: Obverse and reverse of coin A790, where flakes have been removed

Coin A790 shows an anaesthetic discolouration on both sides which results from oxidation and corroded 
traces of solder residues (Fig. III.8). Additionally, particularly the plating lost its junction and flakes off. Five 
analyses were carried out on both, obverse and reverse of the plating, yielding an average Ag concentration 
of 95.4±0.7%. Apart from Ag and Cu (3.7±0.6%), traces of Au were detected, which can be regarded as 
impurity of Ag and Cu. An analysis of the core of the coin reveals “pure” Cu, whereas no additional minor 
constituents were detected. 

Fig. III.9: Obverse (left image) and reverse (right image) of flake 11

SEM/EDX analyses were carried out at less corroded areas on the reverse of flake 11 (Fig. III.9) where 
no Cu-corrosion products could be observed. The results of the SEM/EDX measurements are presented in 
Tab. III.2.
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Tab. III.2: Chemical composition of the solder and the plating of flake 11 of coin A790

Description Ag [%] Sn [%] Cu [%] Pb [%]
solder/plating 33.8 56.1  8.8 1.3
solder/plating 36.2 40.4 22.9 0.5
solder/plating 53.2 40.4  5.7 0.6
solder/plating 52.7 39.6  7.7 0.0
solder/plating 74.6 23.0  1.9 0.5
solder/plating 53.9 40.8  5.4 0.0

A sample of flake 14 was embedded in resin, cross-sectioned and polished with SiC-paper. Fig. III.10 
shows the cross-section of the flake in the SEM (BE-mode). The plating has a thickness (at the cross-sectioned 
area) of approx. 50 µm. 

SEM/EDX carried out in the plating layer reveal an Ag-Cu alloy with a composition of approx. 96% Ag 
(Tab. III.3). No further elements were detected. As one can see in the SEM micrographs in Fig. III.10, the 
surface of the plating was affected by corrosion. Areas 77 and 80 show Sn-Cu alloys, which were formed 
during the soldering process or in the high temperatures when the coins were in the fire. 

Fig. III.10: Cross-section of flake 14 of coin A790 in the BE-mode

Tab. III.3: Chemical composition of the solder and the plating of flake 14 of coin A790

Area Description Ag [%] Sn [%] Cu [%]
77 solder/core - 62.7 37.3
78 plating 95.5 - 3.5
79 plating 96.2 - 3.8
80 solder/core - 88.8 11.2

SEM/EDX analyses were carried out on the obverse (4 measurements) and reverse (5 measurements) of 
the coin. The results show an Ag-Cu alloy of approx. 95% Ag. Traces of Au were also determined (0.4±0.4%). 
Additionally, chemical investigations were carried out on the polished core of the coin, which revealed a Cu 
concentration of 100% that matches a measurement carried out non-destructively on a local defect of the 
surface of the coin.

Conclusion
Coin A790 consists of a 100% Cu core, which has been plated with an Ag-Cu alloy of approx. 95% Ag with 
a thickness of approx. 50 µm. Although a definite composition of the solder can not be given, the results 
carried out so far reveal “pure” Sn as solder material with no intentional additions of Pb. No information can 
be given on whether the plating foils were minted before or after application.
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Coin A791

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Austria Ferdinand I
(1521–1564) (½ Guldiner) (Hall) undated 

(1531/58) 14.74 g 11h 36 mm

Fig. III.11: Obverse and reverse of coin A791

This coin was also produced by foil plating in which three foils were used for the coverage of the obverse, 
reverse and the edge. However, it is not clear, whether the foils were minted before or after application. Five 
analyses were carried out on each, obverse and reverse of the plating (Fig. III.11), yielding an average Ag 
concentration of 94.4±1.2%. Apart from Ag and Cu (1.8±0.5%), low amounts of Hg (1.9±0.7%), Pb and As 
were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag and Cu. Two analyses carried out on the 
core at the edge of the coin (ID 295, ID296) where the plating has already peeled off, reveal 100% Cu. Anal-
yses, carried out on solder residues of single flakes, reveal no traces of lead, indicating that “pure” tin was 
used as soldering material.

Coin A792

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Austria Ferdinand I
(1521–1564) (Taler) (Joachimstal) (1560) 24.26 g 2h 40 mm

Fig. III.12: Obverse and reverse of coin A792
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This coin displays heavy damage from the fire, as can be seen in Fig. III.12, and which identifies this coin 
as being a foil-plated copy. SEM/EDX was carried out on a less affected area on the obverse of the coin. The 
mean value of 5 analyses, carried out on the obverse of the plating foil reveals an Ag concentration of 
95.1±1.0%. Apart from Ag and Cu (1.9±0.2%), Pb, Hg, Au and As were detected in trace element levels, 
which may be regarded as impurities of Ag and Cu. Three analyses were carried out on the reverse of the 
coin yielding 65.0±2.0% Ag, 2.4±2.0% Cu and 31.7±1.9% Sn as major components. Due to the bad mecha-
nochemical properties of a Ag-Sn alloy, Sn is not a common alloy component of Ag. A closer look at this 
coin shows the high amount of Sn on the reverse resulting from the solder, which flew out and precipitated 
on the surface of the plating and therefore cannot be regarded as an original component of the plating alloy. 
An analysis carried out non-destructively in a mechanically-cleaned local point defect on the core of the coin, 
reveals “pure” Cu being used. Analyses of solder material were carried out on the reverse of the coin, which 
show that “pure” Sn (without Pb) had been used.

One flake of the plating (flake 15) was removed from the coin, embedded in resin and cross-sectioned. 
The thickness of the foil varied from 30 to 55 µm. SEM/EDX analysis reveals 64.8% Cu, 20.1% Sn and 
12.7% Ag. The lack of Pb supports the results that “pure” Sn was used as solder. In contrast to coin A825, 
the three plating foils of the obverse, the reverse and the edge were applied separately but no information can 
be given on whether the foil was minted before or after application on the core.

Coin A794

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Austria
Archiduke 
Ferdinand

(1564–1595)
(Taler) (Hall) undated (since 

1577) 26.81 g 12h 40.9 mm

Fig. III.13: Obverse and reverse of coin A794

The quality of coin A794 is marred by two spelling mistakes “S” on obverse and reverse. A crack in the 
surface near Ferdinand’s crown shows the Cu-coloured core of the coin identifying this coin as being produced 
by foil plating. Five analyses were carried out on the obverse and 4 on the reverse of the plating (Fig. III.13), 
yielding an average Ag concentration of 96.5±0.9%. Apart from Ag and Cu (2.0±0.8%), traces of Hg, Au, As 
and Pb were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag and Cu. Due to the good state of 
preservation, no analyses were carried out on the solder or the core of the coin.
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Coin A795

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Austria
Archiduke 
Ferdinand

(1564–1595)
(Taler) (Hall) undated (since 

1577) 25.76 g 12h 39 mm

Fig. III.14: Obverse and reverse of coin A795, where flakes have been removed

Coin A795 (Fig. III.14) is in a comparable bad state of preservation similar to coin A790. The surface of 
the coin shows strong discoloration and flakes falling off. SEM and SEM/EDX analyses were carried out on 
3 flakes, shown in Fig. III.15. 

Fig. III.15: Obverse (upper image) and reverse (lower image) of removed flakes
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Flake 3
Flake 3 was embedded in resin and cross-sectioned. Fig. III.16 shows the cross-section of the flake in the 
backscattered electron (BE) mode. The bright areas depict the Ag- and Sn-rich phase, the darker areas indicate 
elements with lower atomic numbers such as Cu. 

Fig. III.16: Cross-section of flake 3 in the BE-mode

Fig. III.17: Detail of Fig. III.16

As one can see in Fig. III.16 and Fig. III.17 the plating of the sample has a thickness of approx. 35 µm 
and shows a layered structure, which is due to a rolling or hammering procedure. The black structured cav-
ities in between the bright Ag phase at the surface layer of the plating (bottom of image) are caused by 
leaching and diffusion of base metals such as Cu and Pb during the corrosion process. Chemical analysis of 
this layer (analysis area 49) reveal 90.6% Ag and 6.6% Cu. Additionally, traces of Au, Hg and Pb were also 
detected, which can be regarded as natural impurities of Ag and Cu. 

The plating layer is followed by a wedge-shaped Cu-enriched area, which has suffered heavily from cor-
rosion. Corrosion usually takes place directly at the interface between a precious and a less noble metal, which 
can be observed in Fig. III.17. While the interface between the Ag-plating and the Sn-alloy is heavily cor-
roded, solder areas, which are more distant from the plating, are less affected. This area is followed by a 
Sn-enriched Ag-phase of varying compositions, which can be identified as the junction between the core and 
the plating (Tab. III.4).
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Tab. III.4: Chemical composition of the solder and the plating of flake 3 of coin A795

Area Description Cu [%] Sn [%] Pb [%] Ag [%] Hg [%] Au [%]
49 plating 6.8 0.0 0.6 91.4 0.6 0.6
50 solder 0.2 25.3 0.0 74.3 0.0 0.2
51 solder 0.6 25.7 0.6 73.1 0.0 0.0
54 solder/core (?) 37.6 61.0 0.0 0.8 0.0 0.5
55 solder 6.6 31.3 0.0 60.8 0.0 1.3

Flake 4
Flake 4 was analysed on its reverse side. The 8 areas analysed are indicated in Fig. III.18. The results of 
SEM/EDX analyses are summarized in Tab. III.5 and show that the solder mainly consists of a Pb-Sn alloy. 
One can assume that varying ratios of Pb and Sn result from corrosion processes. The analytical data of this 
sample prove that the solder material was an alloy of Pb and Sn. Traces of Cu and Ag result from the core 
or the plating, respectively. As can be seen in Fig. III.19, elements from the soil formed voluminous corrosion 
products between the core and the plating, which loosened the bond.

Fig. III.18: Detail of flake 4 in the SE-mode with analysed areas

Tab. III.5: Chemical composition of the solder of flake 4 of coin A795

Area Description Cu [%] Sn [%] Pb [%] Ag [%]
1 solder 14.7 72.5 12.8 0.0
2 solder 2.0 89.5 8.5 0.0
3 solder 3.4 67.6 27.6 1.4
4 solder 5.0 76.5 15.4 3.0
5 solder 0.0 13.4 86.6 0.0
6 solder 0.0 12.0 88.0 0.0
7 solder 9.9 72.6 14.8 2.6
8 solder 3.1 83.8 13.1 0.0
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Fig. III.19: Detail of the analysis area 7 showing crystals of Ca-carbonate (?)

Flake 5
Eleven measurements were carried out on the reverse of flake 5, of which 7 areas are indicated in Fig. III.20. 
The results in Tab. III.6 reveal that the solder consists of an alloy made from Pb and Sn, which was proven 
by analysis of the domains 1, 3, 4 and 11. Traces of Ag and Cu result from the plating or the core, respec-
tively. The Pb:Sn ratio varies due to the damage from fire and corrosion. Although, all results from the “pure” 
solder material reveal a majority of Pb in the alloy.

Fig. III.20: Analysed areas on flake 5
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Tab. III.6: Chemical composition of the solder of flake 5 of coin A795

Area Description Cu [%] Sn [%] Pb [%] Ag [%]
1 solder 0.0 1.8 98.2 0.0
2 solder 0.1 0.0 99.9 0.0
3 solder 0.0 3.0 97.0 0.0
4 solder 0.0 0.8 99.2 0.0
5 solder 9.6 60.9 12.3 17.2
6 solder 4.4 82.5 3.9 9.2
7 solder 0.0 35.7 19.7 44.6
8 solder 21.2 38.5 23.4 16.9
9 solder 6.0 76.5 17.5 0.0
10 solder 0.9 14.5 84.6 0.0
11 solder 0.0 5.6 94.4 0.0

Coating and Core Analysis
Additionally, SEM/EDX investigations were carried out on the obverse and reverse of the plated coin as well 
as on the polished core. Five analyses were carried out on the obverse and 4 on the reverse. Six analyses were 
carried out on polished core of the coin (Tab. III.7).

Tab. III.7: Chemical composition of the surface and core of coin 795

Surface Area Cu [%] Ag [%] Sn [%] Hg [%]
obverse coating 1.5±0.4 84.8±3.8 – 12.9±4.6
reverse coating 2.6±0.5 94.6±0.4 – 1.5±0.5
reverse core 95.1±2.2 – 4.9±0.3 –

As can be deduced from the results in Tab. III.7, the core of the coin consists of nearly “pure” Cu, alloyed 
with a small amount of Sn. The composition of the Ag alloy used as plating material contains only small 
amounts of Cu, although it has to be kept in mind that Cu might have depleted from the surface due to cor-
rosion. It is remarkable that the obverse as well as the reverse of the coin contain amounts of Hg in different 
concentrations. No explanation can be given at this point of research work, as Pb and Sn have been identified 
as solder and SEM/EDX investigations carried out on cross-sections of the plating did not show any presence 
of Hg in the alloy. Therefore, the presence of Hg might be a secondary contamination from other coins, which 
released this element in the fire.

Conclusion
In conclusion it may be said that the core of coin A795 contains a Cu-Sn alloy of approx. 95% Cu. The coin 
is plated with two different foils of varying compositions (Tab. III.7) and approx. 35 µm thickness, which 
were soldered with a low melting Pb-Sn alloy. No information can be given if the plating was minted before 
or after application.
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Coin A796

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Austria
Archiduke 
Ferdinand

(1564–1595)
(Taler) (Hall) undated 

(since 1577) 23.96 g 6h 40 mm

Fig. III.21: Obverse and reverse of coin A796

Coin A796 represents one of the most poorly conserved coins of this survey (Fig. III.21). As can be seen 
in the images, this coin suffered heavily from the fire. The coin is plated on the obverse and reverse, but 
shows a number of defects. Five analyses were carried out on the less corroded areas of the obverse and 
reverse of the plating, yielding an average Ag concentration of 96.0±1.7%. Apart from Ag and Cu (2.3±1.2%), 
traces of Hg, Pb, As, and particularly, Au was detected, which may be regarded as natural impurities of Ag 
and Cu. The analysis of the core of the coin (ID 263) revealed “pure” Cu and no minor constituents were 
detected. The thickness of the foil varies from 45 to 65 µm.

Coin A799

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Austria Rudolph II
(1576–1612) (Taler) (Kremnitz) (1585 or 

1595) 27.69 g 12h 42 mm

Fig. III.22: Obverse and reverse of coin A799
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Coin A799 (Fig. III.22) represents a foil-plated coin, consisting of three foils (obverse, reverse and edge). 
The thickness of the foils varies from 20 to 50 µm. Both sides show traces of a double-strike. 5 analyses were 
carried out on each side of the plating. While side A reveals 93.5±1.8% Ag and 4.2±1.0% Hg, side B shows 
75.5±1.6% Ag and 19.4±3.6% Hg. Therefore, it may be deduced that both plates have been produced and/or 
treated in different ways before application. The high amount of Hg in combination with a low concentration 
of Cu (A: 1.4±0.3%, B: 0.9±0.4%) can be regarded as proof of mercury silvering. The varying Hg concen-
trations may result from the production technology of mercury plating. As fire plating is a process in which 
the amalgam is applied repeatedly, different Hg concentrations between obverse and reverse may result from 
varying applications of this technique or secondary contamination of the coin. Apart from Cu, traces of Hg, 
Au, As and Pb were detected, which can be regarded as natural impurities of Ag and Cu. Analyses, carried 
out non-destructively on the core of the coin reveal “pure” Cu (97.4±0.4%) with traces of As, Ni, Ag, Sb etc., 
which may be regarded as natural impurities of Cu. The good state of preservation prevented any non-de-
structive analyses on the solder of the coin. 

Coin A801

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Austria Rudolph II
(1576–1612) (½ Taler) (Kremnitz) (1587) 13.05 g 9h 33 mm

Fig. III.23: Obverse and reverse of coin A801

This coin is a barbarised imitation of a ½ Taler coin, showing a number of spelling mistakes and which 
was produced by the plating technique (Fig. III.23). On the plating foil, traces of a double-strike are visible. 
Five analyses were carried out on both, obverse and reverse of the plating, yielding an average Ag concen-
tration of 92.7±1.5%. Apart from Ag and Cu (4.3±1.0%), traces of Hg (1.1±0.8%), Pb, As and particularly 
Au were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag and Cu. The good state of preservation 
disabled any non-destructive analyses on the core or the solder of the coin. It is remarkable that this coin is 
exactly the same type as coin A802. No information can be given on whether the foil was minted before or 
after application.
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Coin A802

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Austria Rudolph II
(1576–1612) (½ Taler) (Kremnitz) (1587) 12.48 g 9h 34.2 mm

Fig. III.24: Obverse and reverse of coin A802

The plating of coin A802 (Fig. III.24) is produced from the same die and in the same style as coin A801. 
Five analyses were carried out on the obverse and 4 on the reverse of the plating, yielding an average Ag 
concentration of 95.1±1.6%, which is slightly higher than measured on coin A146 (92.7±1.5%). Apart from 
Ag and Cu (2.3±1.3%), traces of Hg, Au and Pb were detected, which may be regarded as natural impurities 
of Ag and Cu. Three analyses, carried out non-destructively in a local defect on the core of the coin (ID95, 
ID96 and ID97) revealed (apart from traces of Pb and As) 97.5±1.2% Cu and 1.1±1.2% Sn, identifying this 
alloy as bronze. The enhanced corrosion process gives a high standard deviation for Sn. Due to the low amount 
of Sn, this element should be regarded as a natural impurity of Cu rather than an intentional added alloy 
component. Due to the good state of preservation no analyses were carried out on the core or the solder of 
the coin.

Coin A803

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Austria Rudolph II
(1576–1612) (½ Taler) (Kremnitz) unclear 13.42 g 9h 34 mm

Fig. III.25: Obverse and reverse of coin A803
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This coin was produced by foil plating on which additionally a few spelling mistakes can be seen. Five 
analyses were carried out on the obverse and 7 analyses on the reverse of the plating (Fig. III.25), yielding 
an average Ag concentration of 94.6±1.1%. Apart from Ag and Cu (2.8±1.1%), Hg was detected in low con-
centrations (mean: 1.8±1.1%), which may be regarded as natural impurity. Due to the good state of preser-
vation no analyses were carried out on the core or the solder of the coin.

Coin A805

Side Country Ruler Denomin-
ation Mint Year Weight Orien-

tation Dia meter

Obverse Imperial mint 
of Augsburg

Ludwig II v. 
Stolberg 

(1535–1574)
(Guldiner) (Augsburg) (1548) – – –

Reverse

Margraviate of 
Brandeburg in 

Franconia

Georg v. 
Ansbach 

(1515–1543) 
and Albrecht 
Alkibiades v. 

Bayreuth

(Guldiner) (Schwa bach) undated 29.13 g 12h 40 mm

Fig. III.26: Obverse and reverse of coin A805

Coin A805 represents a “hybride”, copied from two different coins (Fig. III.26). Both silver foils show 
traces of a twofold strike. The coin is in bad condition and a number of flakes have already peeled off. The 
thickness of the foil varies from 10 to 40 µm. Five analyses were carried out on each, obverse and reverse 
of the plating, yielding an average Ag concentration of 96.2±0.9%. Apart from Ag and Cu (1.5±0.4%), trac-
es of Hg (1.4±0.5%), Au, Pb and As were detected which may be regarded as natural impurities of Ag and 
Cu. Two analyses carried out on a local defect on the reverse of the coin (ID 297, ID 298) show 100% Cu. 
No analyses were conducted on the solder material. 
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Coin A806

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Imperial city 

of Lubeck – (Reichstaler) (Lubeck) (1573) 26.87 g 11h 41 mm

Fig. III.27: Obverse and reverse of coin A806

Compared to the majority of objects, coin A806 is in fine condition (Fig. III.27). The mintage and the die cut 
are of superior quality. Both, obverse and reverse show traces of a three-fold strike. One pit, which is caused by 
corrosion, reveals a core made of base metal and a foil plating technique. Five analyses were carried out on each, 
obverse and reverse of the plating, yielding an average Ag concentration of 94.9±1.1%. Apart from Ag and Cu 
(2.9±0.8%), traces of Hg, Au, Pb and As were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag and 
Cu. Due to the good state of preservation no analyses were carried out on the core or the solder of the coin.

Coin A807

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter
Electorate of 

Saxony
August 

(1553–1586) (½ Taler) (Dresden) undated 13.92 g 9h 35 mm

Fig. III.28: Obverse and reverse of coin A807

Coin A807 is a plated coin, which can be observed on the edge of the obverse (Fig. III.28). Five analyses 
were carried out on both, obverse and reverse of the plating, yielding 93.4±2.1% Ag in average. Apart from 
Ag and Cu (4.2±1.9%), traces of Hg (1.3±0.8%), Pb, As and particularly Au could be detected, which can be 
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regarded as impurities of Ag and Cu. The obverse shows a striking discolouration, giving the coin a gold-colour-
ed appearance, but no traces of former gilding or any differences in the chemical composition between the 
obverse and reverse or other plated coins could be detected by SEM/EDX. The foil from the obverse shows 
traces of a double-strike.

Coin A809

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Italy

Cesare d´Este 
and Virginia 
de Medici

(1598–1628)

(Giulio ?) (Modena) undated 2.75 g 6h 27.8 mm

Fig. III.29: Obverse and reverse of coin A809

Coin A809 was produced by foil plating (Fig. III.29). Five analyses were carried out on each, obverse and 
reverse of the plating, yielding an average Ag concentration of 95.7±2.0%. Apart from Ag and Cu (1.9±0.5%), 
traces of Hg, Au, Pb and As were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag and Cu. The 
good state of preservation disabled any non-destructive analyses on the solder or the core of the coin. 

Coin A813

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Spain Philipp II
(1556–1598) (8 Reales) (Segovia) (1588) 26.74 g 12h 39 mm

Fig. III.30: Obverse and reverse of coin A813
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Casting traces on the surface of coin 813 and its porous surface clearly reveal that this coin is a cast copy 
(Fig. III.30). Two analyses were carried out by SEM/EDX on the plating of the obverse and 6 on the reverse. 
The results reveal a mean Ag concentration of 91.6±1.4%. Apart from Ag and Cu (4.0±1.0%), Pb, Hg, Au 
and As were detected in trace element levels, which may be regarded as impurities of Ag and Cu. It is strik-
ing that both analyses on the obverse show Hg concentrations of 0.7 and 7.8%. While a Hg concentration in 
the range of 5% to 10% typically may be interpreted as a hint for amalgamation, the first value as well as the 
analyses carried out on the reverse, display this concentration as being a local impurity probably due to sec-
ondary contamination. This example reveals the importance of a representative number of analyses for a 
reliable interpretation. 

Coin A814

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Spain Philipp II
(1556–1598) (4 Reales) (Sevilla) undated 14.57 g 12h 32 mm

Fig. III.31: Obverse and reverse of coin A814

Coin A814 (Fig. III.31) was produced by foil plating, a scheme is given in Fig III.32. Five analyses were 
carried out on each, obverse and reverse of the plating, yielding 93.4±2.0% Ag in average. Apart from Ag 
and Cu (2.3±1.2%), traces of Hg, Au, Pb and As were detected, which may be regarded as natural impurity 
of Ag and Cu. Compared to the platings investigated thus far, the Hg concentration of 3.2±0.4% is above 
average, but no traces of amalgamation were found by visible observation. The good state of preservation 
disabled any non-destructive analyses on the core or the solder of the coin. 

Fig. III.32: Plating technique of coin A814
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Coin A819

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Spain Philipp II
(1556–1598) (4 Reales) unknown undated 11.93 g 2h 30 mm

Fig. III.33: Obverse and reverse of coin A819

Coin A819 consists of two plating foils, soldered to a Cu core. The visual observation shows that the 
surface of the coin was worked on with a sharp tool in order to improve the quality of the iconography. Ad-
ditionally, it is striking that one half of the coin, indicated as “corroded area” in Fig. III.33, is much thicker 
than the other part. In this area, also the surface structure is of worse quality due to a very shallow relief. It 
has to be assumed that the solder accumulated in the fire, with the coin lying perpendicular resulting in an 
irregular thickness. In order to repair this misfortune, the thicker part of the coin was hammered and therefore 
lost its surface structure. However, this coin is an excellent proof for the theory that the plating foil was 
minted separately and then soldered to the core.

Five analyses were carried out on both, obverse and reverse of the plating, yielding an average Ag con-
centration of 96.9±0.8%. Apart from Ag and Cu (0.4±0.3%), traces of Hg, Pb, As and Au were detected, 
which may be regarded as natural impurities of Ag and Cu. The strikingly low amount of Cu in comparison 
to the other coins may be regarded as an indicator for previous blanching procedures or corrosion. 

Fig. III.34: SEM micrograph of a local plating defect on the reverse of coin A819
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Analyses carried out non-destructively in a plating defect (ID113, Fig. III.34) reveal “pure” Cu (99.6%). 
Traces of Fe and Ni are typically natural minor constituents of Cu and have not been added intentionally. No 
analyses were carried out regarding the solder of the plating due to the good state of preservation. 

Coin A820

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

Spain Philipp II 
(1556–1598) (4 Reales) ? undated 11.11 g 3h 30 mm

Fig. III.35: Obverse and reverse of coin A820

Coin A820 shows a rather worn off condition, which makes the identification of the production technique 
very difficult (Fig. III.35). Therefore, it is not clear whether this coin has been plated or cast. Four analyses 
were carried out on the obverse and 3 on the reverse of the plating revealing a mean silver content of 
94.0±0.5%. Apart from Ag and Cu (3.5±0.7%), traces of Hg, Au, As and Pb could be detected, which can be 
regarded as natural impurities of Ag and Cu. Due to the good state of preservation no analyses were carried 
out on the centre of the coin. 

Coin A824

Country Ruler Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter

The Nether-
lands

Friedrich v. d. 
Bergh

(1577–1580)

(Leeuw-
en-daalder) (Hedel) (1577) 23.64 g 9h 42.6 mm

Fig. III.36: Obverse and reverse of coin A824
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Contrary to the majority of coins investigated thus far, this coin is massive and not made by foil plating. 
As can be seen, this coin has a strongly worn off surface due to circulation and corrosion, which reduced the 
iconography badly. The dark colouration of the exposed areas usually indicates the application of a blanching 
process as already mentioned previously. Due to the bad state of preservation, it is not clear whether this coin 
was produced by casting or minting. Pits on the surface, which are a typical indication for the casting proce-
dure, may also have been caused by corrosion. However, this coin was identified as a copy. Five analyses 
were carried out on each, obverse and reverse of the plating (Fig. III.36) yielding an average Ag concentration 
of 96.1±0.9%. Apart from Ag and Cu (2.6±0.4%), traces of Hg, Pb and As were detected, which may be 
regarded as a natural impurity of Ag and Cu. 

Coin A825

Country Province Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter
The Nether-

lands Holland (Leeu-
wendaalder) (Dordrecht) (1586) 23.52 g 3h 41 mm

Fig. III.37: Obverse and reverse of coin A825

Coin A825 represents an example of the foil plating technique, where two silver sheets are wrapped around a 
disc made of base metal comparable to the production of a chocolate coin (Fig. III.37). A visible observation shows 
that the foil, which was applied to the obverse, also covered the edge of the coin while the foil soldered on the 
backside only covered the reverse (Fig. III.38). The foils were produced by minting with a die. The obverse shows 
traces of a double strike, which is characteristic for the minting technique. However, it can not be answered, wheth-
er the foil was plated before or after application. Five analyses were carried out on the plating of obverse and 4 on 
reverse. The SEM/EDX results reveal a mean Ag concentration of 95.2±1.1%. Apart from Ag and Cu (2.1±0.6%), 
Pb, Hg, Au and As could be detected in trace element levels, which can be regarded as natural impurities of Ag and 
Cu. The analysis of the core (ID129), which has been carried out non-destructively in a local point defect, reveals 
97.9% Cu, 1.2% Pb and 0.3% As. No Sn was detected in relevant amounts in this area, which may be interpreted 
as meaning that the core of the coin consists of rather “pure” Cu and is not made from bronze. Due to the good state 
of preservation, no analyses were carried out on the solder of the coin.

Fig. III.38: Plating technique of coin A825



487III.1 The Beçin Hoard: Scientifc investigations on the production technology of coin forgeries

Coin A827

Country Province Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter
The Nether-

lands Holland (Leeu-
wendaalder) (Dord-recht) (1589) 26.76 g 9h 39.1 mm

Fig. III.39: Obverse and reverse of coin A827, where flakes have been removed

Five flakes were removed from coin A827 for investigations as indicated in Fig. III.39. Chemical analyses 
are reported from flakes 6, 9 and 10 (Fig. III.40). The thickness of the flakes varies from 70 to 90 µm.

Fig. III.40: Obverse (upper image) and reverse (lower image) of removed flakes
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Flake 6
A sample of the flake was embedded in resin, cross-sectioned and polished with SiC-paper. Fig. III.41 shows 
the cross-section of the flake in the SEM (BE-mode). The plating has a thickness (at the cross-sectioned area) 
of approx. 15 µm. SEM/EDX carried out in the plating layer revealed a composition of 94.7% Ag and 5.3% 
Cu. No further elements were detected. The plating is followed by an interface of solder material, which has 
a thickness of approx. 50–100 µm. The chemical composition of this alloy is given in Tab. III.8 (area 60). 
Analysis area 59 gives a composition of 36.8% Cu and 63.2% Sn, but no conclusion can be drawn whether 
this alloy initially belonged to the core or to the solder.

Fig. III.41: Cross-section of flake 6 of coin A827 in the BE-mode

Tab. III.8: Chemical composition of the solder and the plating of flake 6 of coin A827

Area Description Cu [%] Sn [%] Pb [%] Ag [%]
59 core 36.8 63.2 – –
60 solder 4.2 31.3 0.9 63.7
61 plating 5.3 – – 94.7

Flake 9
A sample of the flake was embedded in resin and cross-sectioned. Fig. III.42 shows an image of the polished 
cross-section in the SEM (BE-mode). SEM/EDX carried out in the plating layer revealed an alloy of mainly 
Ag, Cu, As and Sn. The quantitative compositions measured at areas 65, 69, 71 and 72 correspond to the 
phase equilibrium of the binary system of Ag and Sn (Tab. III.9). As shown in the phase diagram in  
Fig. III.43, the alloy solidifies at 723.7°C forming the zeta-Ag modification. At 479.9°C zeta-Ag and liquid 
alloy solidify forming stable Ag3Sn. The quantitative compositions measured at these areas correspond ap-
proximately to the stoechiometric composition of Ag3Sn. A slow temperature gradient is an essential prereq-
uisite for the establishment of phase equilibrium according to the phase diagram, a condition, which definite-
ly achieved during the fire.

It is very uncommon that Sn was added to the alloy for dilution and for achieving more brightness and a 
shiny appearance of the Ag surface. Chemical investigations carried out on flake 6 (area 61), where no Sn 
was detected, support this assumption. Additionally, Sn is a very uncommon alloy constituent for Ag. There-
fore, it is more likely that Sn was dissolved in the Ag plating, while the hoard was annealed in the fire. At 
areas 67 and 68, an alloy of Sn and As was detected. A concentration of approx. 28.5% As is striking, as As 
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is usually an uncommon mayor constituent of Sn in nature. The extraction of As is known from the 13th cen-
tury, and therefore, it has to be kept in mind that As was added intentionally in order to harden the alloy. Area 
70 represents an inclusion of pure Ag which supports the theory that the fire enabled a segregation of the 
elements and which matches the phase diagrams.

Fig. III.42: Cross-section of flake 9 of coin A827 in the BE-mode

Tab. III.9: Chemical composition of the solder and the plating of flake 9 of coin A827

Area Description Ag [%] Sn [%] As [%] Cu [%] Au [%]
64 plating/solder 64.2 31.5 – 4.3 –
65 plating/solder 73.8 26.2 – – –
66 plating/solder 1.9 60.6 – 34.0 3.5
67 plating/solder – 71.4 28.6 – –
68 plating/solder – 71.5 28.5 – –
69 plating/solder 73.4 26.6 – – –
70 plating/solder 100 – – – –
71 plating/solder 74.1 25.9 – – –
72 plating/solder 83.0 17.0 – – –

Fig. III.43: Phase diagrams of Sn/Ag and Ag/Cu37

 37 http://www.metallurgy.nist.gov (27.11.2003).
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Analyses carried out on the backside of flake 9 revealed a Sn-rich layer of approx. 59.1 ± 6.6% Sn, as 
shown in Tab. III.10.

Tab. III.10: Chemical composition of the solder and the plating of flake 9 of coin A827

Area Description Ag [%] Sn [%] Cu [%] As [%]
1 solder/plating 16.8 66.3 14.4 2.5
2 solder/plating 27.3 56.0 13.5 3.3
3 solder/plating 17.7 69.4 7.3 5.6
4 solder/plating 34.2 48.6 17.2 0.0
5 solder/plating 20.7 64.1 9.9 5.2

Flake 10
A sample of flake 10, which was taken next to the area of flake 9 (Fig. III.40), was also embedded in resin 
and cross-sectioned. Fig. III.44 shows the cross-section of the flake in the SEM (BE-mode). SEM/EDX   
carried out on the plating layer revealed an alloy containing Ag, Cu, Sn and particularly also traces of Au 
(Tab. III.11).

Fig. III.44: Cross-section of flake 10 of coin A827 in the BE-mode

Tab. III.11: Chemical composition of the solder and the plating of flake 10 of coin A827; area 75 is the silver coating region of the 
coin

Area Description Ag [%] Sn [%] Cu [%] Au [%]
73 solder – 64.6 35.4 –
74 plating 1 63.0 32.4 4.6 –
75 plating 2 91.9 2.0 3.4 1.4
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Fig. III.45: Backside of flake 10 of coin A827

Analyses carried out on the backside of flake 10 (Fig. III.45) by SEM/EDX reveal alloys containing Sn, 
Ag, Cu and As of varying compositions (Tab. III.12). 

Tab. III.12: Chemical composition of the solder and the plating of flake 10 of coin A827

Area Description Ag [%] Sn [%] Cu [%] As [%]
1 solder/plating 16.8 66.3 14.4 2.5
2 solder/plating 27.3 56.0 13.5 3.3
3 solder/plating 17.7 69.4 7.3 5.6
4 solder/plating 34.2 48.6 17.2 0.0
5 solder/plating 20.7 64.1 9.9 5.2

SEM/EDX analyses carried out on the polished Cu core revealed 100% Cu; no traces or any other minor 
components were detected. 

Conclusion
Coin A827 consists of a Cu core which was plated with three (obverse, reverse and edge) Ag-Cu foil of 
 approx. 15 µm thickness and 95% Ag. An alloy of Sn and As was used as solder material. Due to advanced 
corrosion processes, a definite statement concerning the original solder composition cannot be given, how-
ever, the lack of Pb indicates that “pure” Sn has been used as solder material. The Cu core consists of a 
completely plane flan. The lack of minting traces on the flan indicates that the foil was minted before appli-
cation. 
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Coin A831

Country Province Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter
The Nether-

lands Holland (Leeuw-
en-daalder) (Dordrecht) (1???) 28.96 g 7h 41 mm

Fig. III.46: Obverse and reverse of coin A831

Coin A831 is a foil plated coin in a poor state of preservation (Fig. III.46). The reverse of the coin shows 
traces of a twofold strike. Three 3 analyses were conducted on the obverse and reverse of the plating yielding 
an average Ag concentration of 95.9±0.9%. Apart from Ag and Cu (2.3±0.9%), traces of Hg, Au and Pb were 
detected, which may be regarded as natural impurities of Ag and Cu. Two analyses carried out non-destruc-
tively in a local defect on the core of the coin reveal 98.6±0.1% Cu and 1.4±0.1% Sn yielding the result that 
this alloy is bronze. Due to the low amount of Sn, this element may be regarded as a natural impurity of Cu 
rather than an intentionally added alloy component. On the other hand, it should be mentioned that traces of 
Sn may also stem from the solder alloy. Due to the good state of preservation no analyses were conducted 
on the solder of the coin. 

Coin A832

Country Province Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter
The Nether-

lands Holland (Leeuw-
en-daalder) (Dordrecht) (1576) 21.57 g 12h 40 mm

Fig. III.47: Obverse and reverse of coin A832
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Five analyses were carried out on the obverse and reverse of coin A832 (Fig. III.47) yielding an average 
Ag concentration of 73.5±5.4%. Analysis “ID1” and “ID5” were not considered in this calculation, as the Cu 
values showed exceptionally high amounts (8.4% and 11.1%) and were therefore regarded as outliers. Apart 
from Ag and Cu (obverse: 3.7±3.4%, reverse: 0.9±0.3%), traces of Au, Pb and As were detected, which usu-
ally are natural impurities of Ag and Cu. A visual observation of the coin revealed that it had been blanched 
in order to produce a shinier surface pretending a high Ag concentration. The exposed areas of the surface 
show a typically matte and dark appearance, which has been worn off due to circulation. Additionally, a 
strikingly high Hg concentration of 22.3±8.5% was determined. The high amount of Hg in combination with 
a low concentration of Cu may be regarded as a proof for mercury silvering. Nevertheless, it is not clear 
whether this coin was produced massive or by the foil-plating technique. Contrary to common amalgamation, 
this coin may have been plated first with an Ag-Cu foil of low Ag concentration followed by silver plating 
by amalgamation. One analysis (analysis area ID4), in which a Cu content of 8.4% was measured, supports 
this assumption. Due to the good state of preservation no analyses were carried out in the centre of the coin. 

Coin A836

Country Province Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter
The Nether-

lands Utrecht (Leeuw-
en-daalder) (Utrecht) (1589) 17.82 g 12h 40.3 mm

Fig. III.48: Obverse and reverse of coin A836

Coin A836 shows heavy damage from fire and corrosion (Fig. III.48). Therefore, only 3 analyses were 
possible on each side of the coin in the less affected areas. The average Ag concentration is 95.0±1.2%. Apart 
from Ag and Cu (3.0±1.2%), traces of Hg, Au, Pb and As were detected, which may be regarded as natural 
impurities of Ag and Cu. One analysis was carried out non-destructively on the core of the coin (ID 283) 
showing 100% Cu.

One flake of the plating, which was already loose, was analysed on the reverse. The thickness of this flake 
varies from 60 to 75 µm. The results are presented in Tab. III.13. The absence of Pb proves that “pure” Sn 
was used as solder.

Tab. III.13: Chemical composition of the solder and the plating of flake 16 of coin A836

Area Description Ag [%] Sn [%] Cu[%]
ID F46 solder/plating 54.60 41.0 4.4
ID F47 solder/plating 55.70 38.8 5.5
ID F48 solder/plating 28.60 55.5 15.9
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Coin A837

Country Province Denomination Mint Year Weight Orientation Diameter
The Nether-

lands Gueldre (Leeu-
wendaalder) (Harderwijk) date unclear 

(1589/99) 23.73 g 9h 38 mm

Fig. III.49: Obverse and reverse of coin A837

Coin A837 shows a number of pits which may be the result of corrosion and/or casting (Fig. III.49). 
However, a visual observation shows that this coin was produced by casting and is therefore regarded as a 
copy. Five SEM/EDX analyses were carried out on both, the obverse and reverse yielding an average Ag 
concentration of 90.4±2.2%. Apart from Ag and Cu (4.4±1.4%), Pb, Hg, Au and As were detected in trace 
element levels, which may be regarded as impurities of Ag and Cu. The analyses reveal a strikingly high 
concentration of Hg (3.6–12.9%). At this stage, no clear answer can be given concerning the high amount of 
Hg. Sources could be the use of an Ag alloy, which contained a high amount of Hg, or a secondary contam-
ination during the fire. A surface treatment during production to give the coin a more shiny appearance can 
be excluded for coins with a high Ag concentration. 

As SEM/EDX measurements determine only the chemical composition of the near-surface domains of the 
coin, no information can be given on the quantitative composition of its centre or if any surface treatments 
have been applied. Due to the good state of preservation, it was not possible to conduct any analyses on the 
centre of the coin, which would require drilling or sampling. 
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III.1.4.3 Ottoman Coins – Coin Analyses

Coin 138

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Selim II Medini Mısır – 1.11 g 6h 16 mm

Due to the bad state of preservation of coin 138, it is not known if it is genuine or an imitation (Fig. III.50). 
The coin was polished on its edge and analysed in the SEM. Fig III.51 shows that the coin is not plated and 
may therefore be regarded as genuine. Corrosion products of Cu, which imitate a Cu core, only affected the 
surface. Two analyses carried out on the polished edge show a mean Ag concentration of 93.5% and 4.8% 
Cu. Further elements detected were Au, Hg, Pb and As. 

Fig. III.50: Obverse and reverse of coin 138

Fig. III.51: Polished edge of coin 138
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Coin 43580

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Murad III Akçe Sidrekapsi – 0.29 g 8h 10 mm

Fig. III.52: Obverse and reverse of coin 43580

Coin 43580 (Fig. III.52) is a silver foil plated coin, which shows a number of defects on its surface. The 
thickness of the foil varies from 10 to 20 µm. Three analyses were carried out on the obverse and reverse of 
the coin. The results reveal a mean Ag content of 94.1±1.0%. Apart from Cu (3.2±0.8%), traces of Hg 
(1.3±0.5%), Au (1.1±0.3%), As and Pb were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag and 
Cu. One analysis carried out on the core of the coin revealed 100% Cu. Fig. III.53 shows a SEM-micrograph 
of the edge of the coin. Due to corrosion a flaking off can be observed. The core has a thickness of approx. 
400 µm. 

SEM/EDX analyses carried out at the interface between core and foil reveal 69.5% Cu and 30.5% Ag. No 
traces of soft solder material could be found on the flake.

Fig. III.53: SEM micrographs of the edge of coin 43580
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Coin 43582

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Murad III Dirhem ? – 2.60 g ? 19 mm

3 analyses were carried out on the obverse and reverse of the coin (Fig. III.54). The results reveal a mean 
silver content of 94.0±2.2%. Apart from Cu (4.5±1.7%), traces of Hg, Au, As and Pb were detected, which 
can be regarded as natural impurities of Ag and Cu. 

Fig. III.54: Obverse and reverse of coin 43582

Analyses carried out on the polished edge show that the coin is heavily affected by corrosion (Fig. III.55). 
Analyses carried out in the core (Fig. III.56, “A”) show 99.3% Cu and 0.7% Ag, while the plating has a 
composition of 62.1% Cu and 37.9% Ag. No further elements were detected by means of SEM/EDX. This 
result is in contrast to the values carried out on the surface of the coin (94.0±2.2% Ag). This coin was plated 
with a foil with a low amount of Ag (approx. 38%) and additionally blanched in acid. The cross-section in 
the SEM and EDX analyses reveal that no soft solder material was used to connect the coin with the foil. 
Therefore, brazing solder or diffusion bonding may be assumed as the plating technique.

      

 Fig. III.55: Polished edge of coin 43582 Fig. III.56: Analysis areas of coin 43582
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Coin 43585

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Mehmed III Akçe Bursa – 0.17 g 7h 11 mm

Fig. III.57: Obverse and reverse of coin 43585

Coin 43585 (Fig. III.57) is a silver foil plated coin with a number of defects on the obverse and reverse. 
The thickness of the foil varies from 20 to 35 µm. Three analyses were carried out on the obverse and reverse 
of the coin (Fig. III.57). The results reveal a mean silver content of 94.6±1.5%. Apart from Cu (1.7±0.4%), 
traces of Hg, Au, As and Pb (each ≤ 0.4±0.4%) were detected, which may be regarded as natural impurities 
of Ag and Cu. Additionally, 2.3±1.4% Sn was detected on the surface, which may be interpreted as a residue 
of some solder. However, multiple analyses carried out on the reverse of a flake reveal (apart from trace el-
ements) 89% Ag and 8% Cu, but no traces of soft solder material were found. Therefore, it is evident that 
minor amounts of Sn, which were found on the surface of the coin came from a different coin.

Coin 43588

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Mehmed III Akçe Bursa – 0.29 g 6h 11 mm

Fig. III.58: Obverse and reverse of coin 43588

Coin 43588 (Fig. III.58) is a silver foil plated coin, which shows heavy damage on its edge. The thickness 
of the foil varies from 20 to 30 µm. Three analyses were carried out on the obverse and reverse of the coin. 
The results reveal a mean silver content of 93.5±2.3%. Apart from Cu (2.7±0.5%), traces of Au, As and Pb 
were detected, which can be regarded as natural impurities of Ag and Cu. Compared to the other coins, a Hg 
content of 4.6±2.3% is strikingly high, which was measured on the reverse of the coin, while the obverse 
contains only traces of Hg (0.7±0.3%). The SEM micrograph of the surface of the coin shows a very porous 
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surface (Fig. III.59) which may be interpreted as traces of fire-plating.38 One analysis carried out on the core 
of the coin reveals 100% Cu. 

Fig. III.59: SEM micrographs of the surface of coin 43588 (left image) compared to the surface of coin 43701 (right image) where 
no Hg was detected. The porous morphology in the left image may be interpreted as traces from fire plating. 

Coin 43595

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Mehmed III Akçe Kostantiniye – 0.21 g 4h 12 mm

Fig. III.60: Obverse and reverse of coin 43595

Coin 43595 (Fig. III.60) is a silver foil-plated coin with a number of defects on the obverse and reverse. 
The thickness of the foil varies from 10 to 25 µm. Three analyses were carried out on the obverse and reverse 
of the coin. The results reveal a mean silver content of 96.1±1.4%. Apart from Cu (3.2±1.3%), traces of Hg, 
Au, As and Pb were detected (each ≤ 0.3±0.2%), which may be interpreted as natural impurities of Ag and 
Cu. 

 38 Anheuser 1999.
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Coin 43599

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Mehmed III Akçe Kostantiniye – 0.31 g 1h 10 mm

Before analysis, coin 43599 was suspected to be a fake due to copper corrosion products emerging on the 
reverse (Fig. III.61). Therefore, the coin was polished on its edge and analysed in the SEM. Fig. III.62 shows 
a corroded layer ranging from approx. 30 to 140 µm but no core made of bronze or copper could be detect-
ed. Multiple measurement carried out in the centre of the coin yield among trace elements such as Pb, Au 
and As 91,0% Ag and 3.9% Cu. Therefore, coin 43599 can be regarded as being a genuine one. Copper 
 corrosion products, which were observed on the reverse of the coin, only affected the surface.

Fig. III.61: Obverse and reverse of coin 43599

Fig. III.62: Polished edge of coin 43599
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Coin 43601

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Mehmed III Akçe Kostantiniye – 0.16 g 9h 12 mm

Fig. III.63: Obverse and reverse of coin 43601

Coin 43601 (Fig. III.63) is a silver foil-plated coin with a number of defects on the obverse and reverse. 
The thickness of the foil varies from 20 to 50 µm. Three analyses were carried out on the obverse and reverse 
of the coin (Fig. III.63). The results reveal a mean silver content of 95.2±0.8%. Apart from Cu (2.2±0.7%), 
traces of Hg, Au (1.1±0.4%), As and Pb were detected, which can be regarded as natural impurities of Ag 
and Cu. Analyses carried out on the core of the coin reveal no other elements apart from Ag and Cu  
(Fig. III.64). No analyses were carried out on the solder material. The thin foil in combination with an im-
printed core reveal that first the plane flan was plated with a silver foil and then the coin was struck.

Fig. III.64: SEM-micrograph of a local defect of the plating, where quantitative analyses of the core have been carried out
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Coin 43628

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Mehmed III Akçe Kretova – 0.08 g 10h 10 mm

Fig. III.65: Obverse and reverse of coin 43628

Coin 43628 (Fig. III.65) was not known to be a genuine or a fake coin. Three analyses, carried out on the 
obverse of the coin reveal 84.3±3.9% Ag and 3.4±1.8% Cu. A striking high Hg concentration of 11.7±6.0% 
may be interpreted as contamination. Additionally, the coin was polished on its edge and analysed in the SEM. 
The BE-image (Fig. III.66) revealed a layered structure of the texture indicating a rolling process prior to 
minting. The lack of a plating foil and the high Ag concentration in the centre identifies this coin as genuine 
mintage. Corrosion products, which can be seen on the reverse of the coin only affected the surface of the 
coin. However, a clear definition of the initial Ag concentration cannot be given due to the enhanced corrosion.

Fig. III.66: Polished edge of coin 43628 in the SEM (BE-mode)
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Coin 43634

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Mehmed III Akçe Sidrekapsi – 0.19 g 7h 10 mm

Fig. III.67: Obverse and reverse of coin 4363

Five analyses were carried out on the obverse and 3 on the reverse of the coin (Fig. III.67). The thickness 
of the foil varies from 20 to 40 µm. The results reveal a mean Ag content of 94.3±2.0%. Apart from Cu 
(4.1±2.0%), traces of Hg, Au, As and Pb could be detected, which may be regarded as natural impurities of 
Ag and Cu. One analysis of the core of the coin, which was carried out on the obverse of the coin (ID 345) 
shows 100% Cu. No further trace elements were detected in the core. SEM/EDX analyses were carried out 
on the reverse of a flake in order to determine the chemical composition of the solder. The results revealed 
96.4% Cu and 3.6% Ag. No traces of soft solder material were found on the flake. 

Coin 43687

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Ahmed I Akçe Kostantiniye – 0.14 g 1h 11 mm

Fig. III.68: Obverse and reverse of coin 43687
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Three analyses were carried out on the obverse and reverse of the coin (Fig. III.68). The thickness of the 
foil varies from 5 to 30 µm. The results reveal a mean silver content of 96.3±0.6%. Apart from Cu (2.4±0.3%), 
traces of Hg, Au, As and Pb were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag and Cu. SEM/
EDX analyses were carried out on the reverse of a flake in order to determine the chemical composition of 
the solder. The results reveal 94.3% Ag and 5.7% Cu. No traces of soft solder material were found on the 
flake.

Coin 43691

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Ahmed I Akçe Kostantiniye – 0.21 g 12h 12 mm

Coin 43691 is a silver foil plated coin (Fig. III.69). The thickness of the foil varies from 20 to 50 µm. The 
coin was polished on an edge and analysed in the SEM. The results show that the coin is heavily corroded 
on the surface (Fig. III.70). Three analyses carried out in the plating layer (ID 423, 424 and 426) show 
90.2±2.2% Ag and 7.6±2.1% Cu as well as Au, Pb, Zn and Hg in traces. One analysis was carried out in the 
core revealing an alloy of 94.7% Cu and 2.7% As, which may be regarded as an accompanying element of 
Cu in nature. Additionally, natural impurities such as Pb and Sn were detected in low concentrations. Anal-
yses were carried out on the reverse of a flake removed in order determine the chemical composition of the 
solder. The results show 88.0% Ag and 10.1% Cu but no traces of soft solder material were found. 

Fig. III.69: Obverse and reverse of coin 43691

Fig. III.70: Polished edge of coin 43691 in the SEM (BE-mode)
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Coin 43695

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Ahmed I Akçe Kostantiniye – 0.16 g 7h 12 mm

Fig. III.71: Obverse and reverse of coin 43695

Three analyses were carried out on the obverse and reverse of the coin (Fig. III.71). The thickness of the 
foil varies from 20 to 50 µm. The results reveal a mean silver content of 93.3±0.8%. Apart from Cu 
(2.4±0.5%), traces of Hg, Au, As and Pb were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag 
and Cu. SEM/EDX analyses were carried out on the reverse of a flake to determine the chemical composition 
of the solder. The results revealed 45.2% Cu and 54.8% Ag. No traces of soft solder material were found on 
the flake.

Coin 43701

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Ahmed I Akçe Kostantiniye – 0.23 g 8h 11 mm

Fig. III.72: Obverse and reverse of coin 43701

The thickness of the foil varies from 10 to 40 µm. Three analyses were carried out on the obverse and 
reverse of the coin (Fig. III.72). The results reveal a mean silver content of 96.8±1.2%. Apart from Cu 
(1.8±0.7%), traces of Hg, Au, As and Pb were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag 
and Cu. SEM/EDX analyses were carried out on the reverse of a flake in order to determine the chemical 
composition of the solder. The results revealed 17.9% Ag and 82.1% Cu. No traces of soft solder material 
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were found on the flake.

Coin 43713

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Ahmed I Akçe Kostantiniye – 0.12 g 10h 10 mm

Fig. III.73: Obverse and reverse of coin 43713

Coin 43713 (Fig. III.73) is a silver foil-plated coin with a number of defects on the obverse and reverse. 
The thickness of the foil varies from 10 to 15 µm. Three analyses were carried out on the obverse and reverse 
of the coin. The results revealed a mean silver content of 97.0±0.8%. Apart from Cu (1.3±0.3%), traces of 
Hg, Au, As and Pb were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag and Cu. Analyses car-
ried out on the core of the coin did not reveal any other elements apart from Ag and Cu. Analyses, carried 
out on the reverse of a flake showed 89.2% Ag and 10.8% Cu. Again, no traces of soft solder material were 
found.

Coin 43716

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Ahmed I Akçe Kostantiniye – 0.12 g 6h 10 mm

Fig. III.74: Obverse and reverse of coin 43716
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Three analyses were carried out on the obverse and reverse of the coin (Fig. III.74). The thickness of the 
foil varies from 50 to 70 µm. The results reveal a mean silver content of 93.8±1.5%. Apart from Cu 
(5.2±1.6%), traces of Hg, Au, As and Pb were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag 
and Cu. One analysis of the core of the coin, which was carried out on the obverse of the coin (ID 347) 
showed 100% Cu. No further trace elements were detected in the core. SEM/EDX analyses were carried out 
on the reverse of a flake in order to determine the chemical composition of the solder. The results revealed 
96.4% Cu and 3.6% Ag. No traces of soft solder material were found on the flake.

Coin 43729

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Ahmed I Akçe Kostantiniye – 0.31 g 3h 12 mm

Coin 43729 (Fig. III.75) was polished on its edge and analysed by means of SEM/EDX. The thickness of 
the foil varies from 60 to 150 µm.

Fig. III.75: Obverse and reverse of coin 43729

     

 Fig. III.76: Polished edge of coin 43729 Fig. III.77: Detail of Fig. III.76

The BE-images in Fig. III.76 and more detailed in Fig. III.77 show that the plating suffered heavily from 
corrosion and the fire. Due to the high temperatures, a segregation occurred leading to a hard binding between 
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the plating foil and the core. Dendrites formed in the plating (next to area “427” in Fig. III.77) prove an 
annealing of the alloy and long period of cooling. The analysis 427 showed 90.8% Ag and 6.7% Cu as well 
as traces of Au and Zn. One analysis carried out in the core (429) revealed 95.3% Cu and minor constituents 
such as Hg, Zn, As and Pb, which may be regarded as natural impurities.

The cross-section in Fig. III.78 showed the plating foil with a thickness of approx. 150 µm and corrosion, 
which occurred in the first 20 µm of the surface. The orientation of the distribution of the phase agglomerates 
clearly reveals the rolling of the foil. The lack of Cu-enriched phases in the surface domains may be inter-
preted as a hint for a blanching procedure. No Sn or Pb were detected in the sample which may be interpret-
ed to indicate that brazing solder or diffusion bonding was used as the plating technique. 

Fig. III.78: Cross-section of the plating foil

Coin 43732

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Ahmed I Akçe Kostantiniye – 0.12 g 3h 11 mm

Fig. III.79: Obverse and reverse of coin 43732
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Coin 43732 (Fig. III.79) is a silver foil-plated coin with a number of defects on the obverse and reverse. 
The thickness of the foil varies from 10 to 15 µm. Three analyses were carried out on the obverse and reverse 
of the coin. The results reveal a mean silver content of 96.8±1.0%. Apart from Cu (2.0±0.6%), traces of Hg, 
Au, As and Pb were detected, which may be regarded as natural impurities of Ag and Cu. No analyses were 
carried out on the core or the solder of the coin. 

Coin 43738

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman Ahmed I Akçe Kostantiniye – 0.13 g 10h 10 mm

Fig. III.80: Obverse and reverse of coin 43738

Three analyses were carried out on the obverse and reverse of coin 43738 (Fig. III.80). The results revealed 
a mean silver content of 91.1±1.3%. Apart from Cu (2.3±2.0%), traces of Au, As and Pb were detected, which 
may be regarded as natural impurities of Ag and Cu. The obverse of the coin showed a remarkable high Hg 
concentration (8.1±0.5%) while on the reverse the amount of Hg is 1.8±1.6% (mean: 5.0±3.3%). This high 
amount of Hg may be interpreted as evidence of a silver foil production by Hg or additional mercury silvering 
in order to give the coin a more shiny and bright appearance. Mercury silvering of the Cu-core as mentioned in 
Chapter 3 may be excluded due to the thickness of the plating foil, which varies from 20 to 30 µm. Fig. III.81 
and Fig. III.82 show the construction of the coin with an obverse and a reverse layer of plating foil. 

     

 Fig. III.81: Layers of coin 43738 Fig. III.82: Layers of coin 43695
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Coin 43796

Country Ruler Nominal Mint Year Weight Orientation Diameter
Ottoman ? Akçe Kostantiniye – 0.15 g ? 11 mm

Fig. III.83: Obverse and reverse of coin 43796

In general, the Ottoman subaerati are in a worse state of preservation compared to the European coins. 
Therefore, the question arose if the bad state of preservation is connected with the chemical composition of 
the coins. Coin 43796 gives an example of a typically corroded foil-plated Ottoman coin (Fig. III.83). Three 
analyses were carried out on the obverse and reverse of the plating. The results revealed a mean Ag content 
of 96.8±0.7%. Apart from Cu (2.4±0.4%), traces of Hg, Au, As and Pb were detected, which may be  regarded 
as natural impurities of Ag and Cu. The thickness of the foil varies from 25 to 50 µm. One analysis of the 
core of the coin, which was carried out on the obverse of the coin (342), shows 100% Cu. No further trace 
elements were detected in the core. SEM/EDX analyses were carried out on the reverse of a flake in order to 
determine the chemical composition of the solder. The results revealed 56.4% Cu and 43.6% Ag. The lack of 
Sn or Pb indicates that no soft solder was used as alloy. On the other hand, Sn and Pb are the least noble 
metals compared to Ag and Cu and are oxidised and dissolved more easily. 

III.1.5 Conclusion

The analysis of 30 European as well as 20 Ottoman supposed coin forgeries enabled deep and completely 
new insights into the production technology of medieval mintage. Analyses were mainly carried out non-de-
structively on the surface of the coins by means of SEM and SEM/EDX. Additionally, some coins were 
polished on their edges and measurements were carried out in order to determine the thickness of the plating 
layer and the chemical composition of the core, the solder and the plating. 

As the coin hoard suffered from a fire, difficulties occurred during the interpretation of the analysis results. 
Low melting metals such as Sn (m.p.: 232°C) and Pb (m.p.: 328°C), which were used as solder, melted dur-
ing annealing and were dissolved from the materials the coins were made of. Additionally, a number of coins 
contained Hg (m.p.: -39°C, boiling point: 357°C), which was vaporised in the fire and probably condensed 
on other coins. Coins such as A795 and A799 contain high, but varying amounts of Hg on its obverse and 
reverse and may therefore be proof of this assumption. On the other hand, it should be taken into considera-
tion that metal sheets of different composition may have been used for plating. Particularly, the coins A795, 
A799, A832 and 43738 contained high amounts of Hg (>5%).

A second and probably more important problem concerns the bad state of preservation. After the fire, the 
coins were buried for hundreds of years in soil. Therefore, a number of elements were oxidised and dissolved 
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from the alloys. According to the electrochemical series, the base elements (mainly Pb and Sn) were deplet-
ed from the coins, while precious elements such as Ag and Au were relatively enriched.

Based on the fire and the corrosion, one has to consider that the chemical composition of the coins analysed 
out in this survey does not necessarily correspond to the composition at the time the coins were produced. 
However, the results are sufficient for determining the plating technique. Some coins (A790, A795 and A827) 
were studied more extensively, but in general the intention was to carry out the investigations in a non-inva-
sive manner.

Concerning the European fakes, the majority of coins (20) were produced by silver foil plating. Some 
coins were extremely hard to identify and it is presumed that the hoard still contains an undiscovered number 
of forgeries. The plating usually consists of two foils, but some coins were plated by 3 separate sheets for the 
obverse, reverse and the edge. Due to the advanced corrosion process, the solder material was not easily 
identifiable or distinguishable from the plating and the core. The majority of analyses revealed “pure” Sn 
with minor amounts of natural impurities. Coin A795 showed a Pb-Sn alloy, however, a clear definition of 
the initial composition cannot be given due to the bad state of preservation. The solder of coin A827 contains 
high amounts of As, which might have intentionally been added in order to harden the alloy. Analyses carried 
out on the core of the coins showed that the majority of the coins contained a core made of “pure” Cu. Trace 
elements detected in the alloys (< 1%) may be regarded as natural impurities rather than intentionally added 
components. The core of coin A795 consists of 95.1% Cu and 4.9% Sn and for this reason this alloy has to 
be regarded as intentionally produced bronze. Nevertheless, it has to be considered that corrosion may have 
changed the chemical composition of the cores. The coins are plated with an Ag-Cu foil with a mean com-
position of 94.8±1.5% Ag. Variations were observed on the obverse of coin A795, the reverse of coin A799 
as well as coin A832, which are not included in this calculation. The thickness of the coins varies from 5 to 
90 µm and is comparable to other Ottoman coins. 

It was possible to answer the main question of whether the foil was minted before or after application 
clearly only in the case of coin A819: One area of the coin is much thicker than the other part. In this area, 
the surface structure is also of worse quality with a very shallow relief. It must be assumed that the solder 
accumulated in the fire when the coin was held perpendicular, resulting in an irregular thickness. In order to 
repair this misfortune, the thicker part of the coin was hammered and therefore lost its surface structure. 
However, this coin is an excellent proof for the theory that the plating foil was minted separately and was 
then soldered to the core. However, if there is no evidence, it may be deduced that the other coins were also 
produced in this way.

Among the European coins, five objects (A65, A173, A201, A668 and A685) were identified as genuine, 
which were wrongly assumed to be fakes. Two coins (A813 and A837) are cast copies made of an Ag-Cu 
alloy with a slightly lower Ag concentration than the genuine coins. Tab. III.14 gives a brief summary of the 
most important facts. 

As the investigations were designed to be non-invasive, it was not possible to identify the production 
technology of coins A820, A824 and A832. This would require drilling or filing, which was ruled out from 
the conservation point of view.

Compared to the European coins, the Ottoman mintage is of lower diameter and thickness. Among the 20 
Ottoman coins, 17 objects were plated with an Ag-Cu foil with a mean composition of 94.3±2.1% Ag (Tab. 
III.15). Unlike the European coins, the foils were not fixed by soft solder. Analyses carried out at the interface 
between core and foil revealed no other elements apart from Ag and Cu. This facts supports the assumption 
that the plating was fixed by pressing and additionally annealing. The imprinted core of coin 43601 shows 
that, contrary to the European coins, this coin was plated before minting.

The Ottoman coins 138, 43599 and 43628 were identified as genuine, minted coins, but no minted or cast 
copies were detected among the Ottoman fakes.

Regarding both the European coins as well as the Ottoman ones, it is striking that the chemical composi-
tion of the Ag foils closely matches the alloy composition of genuine coins. Therefore, blanching treatments 
were not required and were only observed in the case of single objects. The high amount of Ag, which was 
found in the foils of the fake coins, might have been used to fool the whetstone test, mentioned in Chapter 
III.1.3. While filing revealed the fake coins as being plated, the thickness of the foils is sufficient for the 
whetstone test, the most common tool at the time.
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Tab. III.14: Summary of the European coins. “n”...not determined

Number Production Ag [%] Solder Core Hg [%]
A69 genuine 96.6±1.2 n n n
A173 genuine 94.8±1.0 n n n
A201 genuine 95.7±0.9 n n n
A668 genuine 94.9±1.1 n n 1.3
A685 genuine 95.2±1.3 n n 2.0
A790 plated 95.4±0.7 „pure“ Sn „pure“ Cu n
A791 plated 94.4±1.2 „pure“ Sn 100% Cu 1.9
A792 plated 95.1±1.0 „pure“ Sn „pure“ Cu n
A794 plated 96.5±0.9 n n n
A795 plated A: 84.8±3.8

B: 94.6±0.4
Pb, Sn 95.1% Cu, 4.9% Sn A: 12.9±4.6

B: 1.5±0.5
A796 plated 96.0±1.7 n „pure“ Cu n
A799 plated A: 93.5±1.8

B: 75.5±1.6
n 97.4±0.4% Cu A: 4.2±1.0

B: 19.4±3.6
A801 plated 92.7±1.5 n n 1.1
A802 plated 95.1±1.6 n 97.5±1.2% Cu, 

1.1±1.2% Sn
n

A803 plated 94.6±1.1 n n 1.8
A805 plated 96.2±0.9 n 100% Cu 1.4
A806 plated 94.9±1.1 n n n
A807 plated 93.4±2.1 n n 1.3
A809 plated 95.7±2.0 n n n
A813 cast 91.6±1.4 n n 0.7–7.8
A814 plated 93.4±2.0 n n 3.2
A819 plated 96.9±0.8 n „pure“ Cu n
A820 ? 94.0±0.5 n n n
A824 ? 96.1±0.9 n n n
A825 plated 95.2±1.1 n 97.9% Cu n
A827 plated approx. 95 Sn, As 100% Cu n
A831 plated 95.9±0.9 n 98.6±0.1% Cu, 

1.4±0.1% Sn
n

A832 ? 73.5±5.4 n n 22.3±8.5
A836 plated 95.0±1.2 „pure“ Sn 100% Cu n
A837 cast 90.4±2.2 n n 4.5

Tab. III.15: Summary of the Ottoman coins. “n”...not determined

Number Production Ag [%] Solder Core Remarks
138 genuine 93.5 n n

43580 plated 94.1±1.0 Ag/Cu 100% Cu Hg: 1.3±0.5 %
43582 plated 94.0±2.2 Ag/Cu Cu
43585 plated 94.6±1.5 Ag/Cu n
43588 plated 93.5±2.3 Ag/Cu 100% Cu Hg: 4.6±2.3%
43595 plated 96.1±1.4 n n
43599 genuine n n n
43601 plated 95.2±0.8 n 100% Cu
43628 genuine A: 84.3±3.9 n 100% Cu
43634 plated 94.3±2.0 Ag/Cu 100% Cu
43687 plated 96.3±0.6 Ag/Cu n
43691 plated 90.2±2.2 Ag/Cu 94.7% Cu, 2.7% As
43695 plated 93.3±0.8 Ag/Cu n
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Number Production Ag [%] Solder Core Remarks
43701 plated 96.8±1.2 Ag/Cu n
43713 plated 97.0±0.8 Ag/Cu 100% Cu
43716 plated 93.8±1.5 Ag/Cu 100% Cu
43729 plated 90.8 Ag/Cu Cu
43732 plated 96.8±1.0 n n
43738 plated 91.1±1.3 Ag/Cu n A: 8.1±0.5% Hg

B: 1.8±1.6% Hg
43796 plated 96.8±0.7 Ag/Cu 100% Cu
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III.2 NON-DESTRUCTIVE ANALYSIS OF THE HOARD OF BEÇIN

M a R t a  R o d R i g u e s

M a n F R e d  s c h R e i n e R

III.2.1 Introduction

In co-operation with the Technical Research Council of Turkey of the Marmara Research Centre (TÜBITAK), 
the Institute of Science and Technology in Art at the Academy of Fine Arts Vienna, the Coin Cabinet of the 
Kunsthistorisches Museum Vienna and the Numismatical Commission and the Institute for Studies of Ancient 
Culture, Austrian Academy of Sciences, a project has been carried out to catalogue the coins of the Beçin 
Hoard and present an overview of the monetary history of the Ottoman Empire of the 2nd half of the 16th 
century and the beginning of the 17th century.

The coin hoard suffered from a fire which melted the coins forming a clot followed by a burial in soil for 
approx. 400 years that caused heavy corrosion. Therefore, the coins, the majority of which is in bad state of 
preservation, were treated with a solution of ethylene diamine tetra acetate (EDTA) in order to separate the 
objects kept together by corrosion by-products. However, most of the coins showed a green patina on their 
surfaces. The phenomena of corrosion and surface enrichment of precious metal alloys, which can give an 
erroneous impression of the bulk composition of the coin, have already been documented in previous works.39 
To avoid these problems and to be able to determine the chemical composition of the coin’s core, it was 
agreed to take small samples of approximately 450 objects (representative of the period as well as the mints). 
For this purpose, an official authorization from the Turkish government was necessary.

The small specimens were embedded in synthetic resin, cross-sectioned and polished with SiC paper up 
to 4000 mesh in order to achieve a flat surface.

The results presented concern the investigation of 430 Ottoman silver coins. The inventory includes 95 
coins struck under the Sultan Murad III (1574–1595), 194 under Mehmed III (1595–1603), and 141 under 
Ahmed I (1603–1617), in 18 different mints. The analyses performed tackle the study of the base alloys 
(fineness and debasement) and the study of the metal supplies (origin and provenance of the minted metal) 
in order to confirm the numismatic findings carried out so far.

The analyses were performed with four different surface techniques: energy dispersive X-ray fluorescence 
analysis (μ-XRF) at the Institute of Science and Technology in Art of the Academy of Fine Arts (M. Mäder, 
W. Zich), scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectrometry (SEM/EDX) at the Insti-
tute of Solid State Physics of the Vienna University of Technology (M. Waas, J. Wernisch), proton in- 
duced X-ray emission spectroscopy (PIXE) at the accelerator AGLAE in the C2RMF (Laboratoire du centre 
de recherche et de restauration des musées de France) in Paris (M. Guerra, J. Salomon) and synchrotron 
micro X-ray fluorescence analysis (SRXRF) at the BAMline (Bundesanstalt für Materialforschung und  
prüfung) for hard X-rays at the Synchrotron Bessy II in Berlin (M. Radtke). In all these techniques the  
analyzed surface layer is of limited depth, from a few micrometers up to a few tens of micrometers. This 
broad combination of methods was applied in order to determine the main constituents, Ag and Cu, as well 
as the minor and trace elements, characteristic for the provenance of the alloy used for the coins. Finally, the 
results were discussed and interpreted in co-operation with the numismatist experts of the Kunsthistorisches 
Museum of Vienna and the Numismatic Commission of the Austrian Academy of Sciences (N. Schindel, M. 
Alram).

 39 Beck et al. 2004; Linke et al. 2003; Linke et al. 2004.
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III.2.2 Analytical Methods (μ-XRF, SEM/EDX, PIXE and SR-XRF)

The methods used for the investigation are all based in the bombardment of the sample with X-rays, electrons 
or protons, which provokes an atomic transformation giving rise to the emission of energy under the form of 
X-rays. The absorption of the excitation beam produces electronically excited ions that return to their ground 
state by transitions involving electrons from higher energy levels and emission of photons.

The measurement of this radiation, which is typical and well defined for each element of the periodic 
table, enables us to prepare a qualitative analysis. Measurement of how many X-rays of any type are emitted 
per second should tell us how much of the element is present, i. e. enabling the performance of a quantitative 
analysis.

It is also possible that the primary beam excites an X-ray without knocking an electron out from the inner 
shell. In this case, the X-ray produced is not characteristic of the atom and can be of any energy. This con-
tinuum background is known as bremsstrahlung (braking radiation) and has to be corrected for an accurate 
quantification of the X-ray spectrum.

All of the applied analytical procedures have the advantage of being non-destructive. Even though the 
coins have been sectioned, it was of great importance to be able to preserve the samples for several measure-
ments. Besides this, these techniques are multi-elemental and allow relatively short time analyses.

It is then possible to analyze a large number of samples in a relatively short time, identifying all of the 
present elements. The potential and limitations of these techniques concerning the analysis of metals has 
already been discussed.40

III.2.2.1 Energy Dispersive X-ray Fluorescence Analysis (μ-XRF and SR-XRF) 

In an X-ray spectrometer, the atoms are excited by a source of X-ray radiation, an X-ray tube or synchrotron, 
for example, which must have sufficient energy to expel tightly-held inner electrons. The detection of the 
X-rays is made with the help of an energy dispersive system (EDS), composed by a detector and a signal 
amplifier (for example, a lithium drifted silicon detector and a multichannel analyzer) as well as a controlling 
and analysis device such as a computer.

Micro-XRF analysis is a variant based on the localized excitation and analysis of a microscopically small 
area on the surface of a larger sample, providing information on the distribution of major, minor and trace 
elements in the material under study.

The instrument used for the micro X-ray fluorescence analysis is a transportable model developed within 
the EU-project COPRA (Compact Portable Röntgen Analyzer, Project No. SMT4-CT98-2237), built specifi-
cally for the analysis of historical, art and archaeological objects, which is available at the Institute of Science 
and Technology in Art. The device is light, small and of easy operation, which means that measurements  
can then be conducted directly on site, as for example, in archaeological excavations and museum collections.

The X-ray source is an air cooled X-ray tube with minifocus (Oxford, Type XTF5010), operated with a 
Mo-target. The focusing of the X-ray beam is achieved through a polycapillary lens unit, composed by ap-
proximately 300,000 fine glass capillaries. The resulting focused beam has a diameter of 100–150 μm. The 
detection of the X-rays is carried out with the help of an energy dispersive system (EDS). A Silicon Drift 
Detector is used (Röntec X-flash LT driftchamber, Type X-bench OEM), which, contrary to the typical  
Si/Li-semiconductor detectors, is not cooled with liquid nitrogen but rather electronically, by means of the 
Peltier effect. The resolution of the detector used is around 165 eV, which is comparable to that of the sem-
iconductor detectors.41

The disposition of the different components of the instrument is as follows (Fig. III.84):

 40 Linke et al. 2003; Linke et al. 2004; Guerra 1998.
 41 Bichlmeier 2000; Uhlir 2004.
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Fig. III.84: Schematic diagram of the measuring head of the COPRA instrument 

The detector is placed at 90° from the primary X-ray beam. The sample/object is positioned in the right 
measuring point through an external system. The exact position is controlled by a microscope, which is also 
equipped with a CCD-camera that allows taking pictures of the measured area.

Besides the main components – Ag and Cu – it was also possible to detect some of the minor and trace 
elements of the coins – Pb, Au and Bi.

The measurements were performed with an X-ray tube voltage of 35 kV and a current of 0.8 mA, for 300 
seconds. With this instrument, it was possible to analyze about 150 coins. The analysis was carried out per-
forming 6 measurements in 6 different spots of the cross-sections of the coins. The evaluation of each spec-
trum was performed with the program WinAxil® 4.1.2, from the company Canberra Eurisys/Benelux, with 
the Fundamental Parameter Method (mathematical model for calculating the element concentration that as-
sumes that the specimen is homogeneous, thick and has a flat surface. The matrix absorption and secondary 
fluorescence are taken into account). The elements silver and copper were quantified through calibration 
using Ag/Cu standards from the company ÖGUSSA (Österreichische Gold- und Silberscheideanstalt) with 
the following compositions: 100/0, 95/5, 92.5/7.5, 90/10 and 80/20 (data in weight percent). It was not pos-
sible to estimate the minor and trace element content (Pb, Au and Bi) using standards, and so the different 
concentrations were calculated mathematically applying the Fundamental Parameter Model.

In addition to μ-XRF, synchrotron μ-XRF was also applied, which is one of the few methods that offer 
(sub)femtogram and sub(ppm) levels of detectability, combined with a completely non-destructive way of 
probing and a high level of accuracy. Therefore, this technique can be used to perform trace-level microanal-
ysis.

Synchrotron μ-XRF measurements were performed at the BAMline for hard X-rays at the Synchrotron 
Bessy II in Berlin. In this beam line, high-energy synchrotron radiation is produced in wavelength shifters 
which is then either used as polychromatic radiation or monocromatised with a W/Si-dualmultilayer mono-
chromator (DMM) and/or a Si(111)-dualcrystal monochromator (DCM). The advantage of DMM is that it 
produces higher excitation intensity, though at the expense of lower energy resolution. However, this causes 
no restrictions in the XRF measurements. The application of appropriate optics makes it possible to produce 
beam spots of sizes between 80 x 15 mm2 and 1 x 1 μm2. A schematic construction of the radiation line is 
depicted in Fig. III.85.
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Fig. III.85: Schematic construction of the monochromator at the BAM radiation line at BESSY II in Berlin (Germany)

The samples are mounted in the air in a xyz-sample manipulator with an angle of 45° relative to the inci-
dent synchrotron radiation. A long distance microscope and a video system help to focus the sample in the 
desired position as well as to monitor it during the measurement. The fluorescence radiation emitted by the 
sample is then detected with a Si(Li)- and/or HpGe-semiconductor detector.

415 samples were analyzed with synchrotron μ-XRF. The monochromatisation was performed with a  
W/Si-dualmultilayer monochromator (DMM). The measurements were carried out in two different beamtime 
shifts. In the first one, an excitation source of 18 keV was used and the emitted fluorescence radiation was 
detected with a Si(Li)-semiconductor detector. In the second shift, a HpGe-semiconductor detector was used 
and so the excitation source was adjusted to 23 keV.

The detected elements included the major components Ag and Cu as well as some of the minor and trace 
elements – Au, Pb, Bi, Ti, Mn and Fe. The peak’s assignment was performed with the Axil® software42, 
whereas the quantitative analysis was performed with the package NRLXRF.43 Copper and the minor and 
trace elements were quantified with a reference to the pure element standards provided by the BAMline, 
whereas silver was accepted as a difference to 100%.

III.2.2.2 Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray Spectrometry (SEM/EDX)

A scanning electron microscope (SEM) is essentially a high magnification microscope, which uses a focused 
scanned electron beam to produce images of the sample. The electrons are produced in an electron gun through 
thermionic emission. A filament (for example, a wire of tungsten) acts as a cathode, which is heated by pas-
sage of a current to about 2800 K. Meanwhile, an anode, which is positive with respect to the filament, forms 
powerful attractive forces for electrons, causing them to accelerate towards it. This beam of high energy 
electrons enters the microscope column, constituted by a series of magnetic lenses and apertures, which  finally 
focus the beam into the sample.

 42 Espen – Janssens – Nobels 1986.
 43 User’s guide can be consulted in http://www.cstl.nist.gov/acd/839.01/user_guide.pdf.
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The primary electron beam interacts with the sample in a number of key ways (Fig. III.86):

Fig. III.86: The interaction volume and the regions from which Auger electrons, secondary 
 electrons, backscattered electrons and X-rays may be detected

− Primary electrons generate low energy secondary electrons, which tend to emphasize the topographic 
nature of the specimen. Due to their high abundance, they are most commonly used as imaging signal in 
SEM;

− Primary electrons can be backscattered, producing images showing darkness that is dependent on the 
atomic mass of the atoms in the sample (i. e. the surface composition) and clearly illustrates inhomogeneity;

− Ionized atoms can relax by electron shell-to-shell transitions, which lead to either X-ray emission or 
Auger electron ejection depending on the atomic number of the elements.

When connected to an energy dispersive spectrometer, the emission of the typical element X-rays achieved 
by the bombardment with the high energy electrons can then be detected, as with μ-XRF, both qualitatively 
and quantitatively, and is the basis of electron probe microanalysis (EPMA).

The use of a scanning electron microscope with an energy dispersive spectrometer for the analysis of the 
cross-section of the coins had the important benefit that due to the small diameter of the electron beam  
(approx. 50 nm) not only was it possible to analyze small areas, but also that the homogeneity/heterogeneity 
of the coins was checked by the high magnification imaging.

With SEM/EDX about 300 coins were analyzed. The analyses were performed with a Philips XL30 ESEM 
and a JEOL JSM-T330A instrument at 20 kV. For each cross-section, 2 areas of about 100 × 100 μm2 were 
scanned for 60 seconds.

The elements and X-ray lines quantified in the coins included only the main components Ag and Cu. With 
this technique, no minor and trace elements were detected due to the continuum background induced by the 
electron bombardment. This phenomenon is known as bremsstrahlung and has to be corrected for the quan-
tification of the spectrum44.

For the evaluation, the spectra data had to be reduced in order to transform the measured X-ray intensities 
into mass fraction estimates of the elements present. The system used, EDAX®, employs the package ZAF 
to determine the corrected concentrations. ZAF refers to three components of matrix effects: atomic number 
(Z), absorption (A) and fluorescence (F).

 44 Clark 1994.
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III.2.2.3 Proton Induced X-ray Emission (PIXE)

The principles of PIXE rest on the interaction between light ions of energy of some MeV with the atoms 
constitutive of materials and the detection of photons which have an energy characteristic of the atomtarget. 
Several pieces of equipment are necessary to carry out the analysis with this technique (Fig. III.87).

Fig. III.87: Schematic diagram of a PIXE setup

A proton accelerator and an X-ray detector are essential to the operation of a PIXE system. An evacuated 
beamline is needed to guide the beam from the accelerator to the target. The steering electromagnet serves 
two purposes: it allows one accelerator to be permanently attached to several different beamlines and makes 
the beam monoenergetic. The degree of deflection of a beam of charged particles in a magnetic field depends 
on the momentum of the particles. If a particle has more or less kinetic energy than the desired beam, it will 
not turn the same radius of curvature when it passes through the magnet and will not enter the correct beam-
line. In this way, the magnet assures that the beam that progresses to the target is nearly monoenergetic. 
Another aid in this regard is a set of collimators, which block particles with a trajectory other than parallel 
to the beamline axis, such as ones that have a close enough energy to pass through the steering magnet, but 
do not travel straight down the beamline. They also reduce the beam to the desired size. Further refinement 
is possible through the use of a diffusion foil which spreads the beam.

This reduces the beam’s intensity and makes it more uniform over its cross-section. The beam is usually 
collimated after diffusion to achieve the desired diameter. After the beam has reached the target, it is collect-
ed in a Faraday cup, which stops it and measures its current. The Faraday cup is connected to a current inte-
grator which measures how many beam particles pass through the sample.45

As the previous described techniques, PIXE is non-destructive and allows simultaneous detection of ele-
ments ranging between sodium (Na) and Uranium (U) in a few minutes. However, as only very low 
bremsstrahlung is induced by protons, this technique permits lower detection limits of the elements compared 
with μ-XRF and SEM/EDX. Since it is possible to detect in the range of parts per million (1 to 10 ppm), 
PIXE is of great usefulness for non-invasive trace element analysis of objects of art and archaeology.46

The PIXE analyses were carried out at the accelerator AGLAE in the C2RMF in Paris (Laboratoire du 
centre de recherche et de restauration des musées de France). The accelerator in AGLAE is a system based 
on an electrostatic accelerator of tandem type. The incident beam consists usually of protons of energy rang-
ing between 2 and 3 MeV. The X-rays are collected by silicon semiconductor detectors (energy dispersive 
spectrometers).

The measurements were performed with external-beam PIXE. In this special application, the proton beam 
leaves the evacuated beamline and proceeds through a gaseous medium to the target, allowing direct analysis 
of objects without taking nor preparation nor vacuum setting.47 Two detectors were used: one for low energy 
elements, with a 50 μm Al filter and one for high energy elements, with a 50 μm Mo filter.

About 160 cross-sections were analyzed. The analyses were carried out in two different beamtime shifts 
under the same conditions: 3 MeV proton beam and one spot analysis (≈ 100 μm) in each cross-section for 
 45 Campbell 1995.
 46 Calligaro et al. 2004.
 47 Calligaro et al. 2004.
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about 10 minutes. The raw data have been analyzed by the deconvolution of PIXE spectra with the GUPIX® 
software. This program accounts for the complex matrix effects (deceleration of incidental protons in the 
thickness of the target sample, attenuation of emergent X-rays and secondary fluorescence).

Apart from Ag, Cu, Pb, Au and Bi also traces of Fe, Ni, Zn, As, Hg, Sn and Sb were observed. 

III.2.3 Evaluation and Interpretation of the Measurement Results

In order to check if the results obtained by the various methods are coincide, a comparison of the four dif-
ferent techniques was performed. Figures 5 to 7 show the relation between the silver concentrations obtained 
by SR-XRF and, respectively, μ-XRF, SEM-EDX and PIXE.

Fig. III.88: Comparison between the results obtained for the silver content by SR-XRF and μ-XRF

Fig. III.89: Comparison between the results obtained for the silver content by SR-XRF and SEM/EDX
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Fig. III.90: Comparison between the results obtained for the silver content by SR-XRF and PIXE

We can observe that apart from some exceptions, the results fit quite well. As most of the Akçe coins were 
analyzed with SR-XRF and the coins with other nominal (Medini and Dirhem) with PIXE, it was decided, 
in order to facilitate the representation of the analyses, to present only the results obtained by these two tech-
niques.

III.2.3.1 Fineness of the Coinage

The chemical composition of the silver alloy can be regarded as being characteristic of the various mintages 
of the period. Based on accurate knowledge of a coin’s composition, we can obtain information about the 
degree of fineness, coin depreciation that can be correlated to the economic decline, and the use of ores  
having the same geographical origin.

The coins analyzed were struck in the mints of Amid, Ankara, Bursa, Canca, Edirne, Güzelhisar, Halep, 
Kastamonu, Kıbrıs, Konya, Kostantiniye, Mısır, Novaberde, Ohri, Sakız, Selanik, Sidrekapsi and Tokat, 
 located within the nowadays boarders of Anatolia, Cyprus, Egypt, Greece, Serbia and Syria (Fig. III.91).

Fig. III.91: The 18 different Ottoman mints analyzed, within today’s borders
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Most of the more important mints issued coins throughout the entire period covering the Hoard of Beçin. 
Therefore, there is nothing like a chronology of the mints.

III.2.3.1.1 Characterization of the Akçe Coins

In Figure III.92 the silver content versus the coin number of all 415 samples analyzed with SR-XRF is pre-
sented and compared with respect to the periods (Sultans) and the provenance (mints).

Fig. III.92: Ag content of the different Akçe coins analyzed

In tables III.16 and III.17, the mean values of the silver concentrations with respect to the different periods 
(Sultans) and the different mints are presented.

Tab. III.16: Mean values of the silver concentrations obtained for the different periods

Sultan Ag (%)
Murad III 93.39

Mehmed III 93.80
Ahmed I 93.05

Tab. III.17: Mean values of the silver concentrations obtained for the different mints

Mint Ag (%) Mint Ag (%)
Amid 93.22 Konya 97.72

Ankara 96.63 Kostantiniye 93.47
Bursa 93.35 Mısır 95.18
Canca 92.82 Novaberde 93.62
Edirne 89.54 Ohri 92.07

Güzelhisar 97.23 Sakız 94.71
Halep 95.62 Selanik 94.17

Kastamonu 95.06 Sidrekapsi 94.47
Kıbrıs 94.02 Tokat 92.51

The coins have been found to have a very high fineness and no significant variations were found between 
the silver content in the different reigns. Nevertheless, some outliers were found. The lower Ag content of these 
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coins could have been a result of contemporary forgeries, remelting of coins or to corruption in the mints due 
to decline of control. However, judging from style, none of the outlier coins appeared to be unofficial. There-
fore, the reason for the low Ag content cannot be that they were made outside the regular mint. Still, it is 
possible that they were the result of some fraudulent activities within the mint itself, i.e. the mint personnel 
could have stricken coins of lower fineness, but using official minting equipment and original dies.
Within the covered period, the Ottomans used the silver within these limits as pure silver, having the tech-
niques to bring it to almost 97.5% Ag. Examples are the coins minted in Ankara, Güzelhisar and Konya. The 
reason why the pure silver remained within the mentioned limits was that the expenses incurred from the fuel 
and smelting processes were an additional expense under the conditions of those days.48

As far as we know, reliable data for the real silver content of Ottoman Akçe coins has never been published. 
There is only one paper referring to scientifical analysis of silver coins of the period covered by the Hoard of 
Beçin.49 The results of this publication are based on the assumption that the fineness of the first Akçes produced 
under the Sultan Orhan (1326–1359) was 90% Ag and then decreased in the course of approx. 400 years to 
50 %. Only one or two coins for each Sultan were at best analyzed. An X-ray analysis showed a fineness of 
only 78% for a coin minted under Murad III and 95% for a coin minted in Kostantiniye under Mehmed III.

This vision is shared by the economic historians who agree that from the 1580s until the 1640s the Otto-
man Empire has gone through monetary instability arising from fiscal, economic and political difficulties, 
which led to the occurrence of frequent debasements. The silver content of the coins should have been reduced 
by 44%.50

Contrary to these interpretations, the analyses presented have not shown any evidence of the expected 
debasement. The only existing indication of a reduction is a change of the weight of the Akçe. At the begin-
ning of the reign of Murad III, 450 Akçes would be cut off from 100 dirhem pure silver, so each coin would 
weight around 0.68 gram. By the end of his reign, 800 Akçes would be produced out of the same quantity of 
pure silver, meaning that each coin had only approx. 0.38 gram.51 This corresponded to a reduction of about 
44% of the size of the Akçe coins.

III.2.3.1.1 Characterization of the Medini and Dirhem Coins

In Fig. III.93 the silver content versus the coin number of all 15 samples analyzed with PIXE is presented 
and compared with respect to the provenance (mints) and the periods (Sultans).

Fig. III.93: Ag content of the different Medini and Dirhem coins analyzed

 48 Kabaklarli – Erüreten 2007.
 49 Hünsch – Poniatowski – Wilski 1998.
 50 Pamuk 2000/1.
 51 Kabaklarli – Erüreten 2007.
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In the following table, the mean values of the silver concentrations for the mints of Amid and Mısır are 
presented.

Tab. III.18: Mean values of the silver concentrations obtained for the mints of Amid and Mısır

Mint Ag (%)
Amid (Dirhem) 52.40
Mısır (Medini) 80.05

Even though not many samples have been analyzed, it looks quite clear that the Medini coins were pro-
duced with a higher fineness in silver than the Dirhem coins.

III.2.3.2 Provenance of the Metal Ore

To trace metals back to the ore deposits or to the mines supplying the metals used to produce the coins based 
on their chemical composition, we need to establish a pattern by means of the trace elements concentrations. 
When determining the provenance of silver this task can be especially difficult because most trace elements 
are easily separated from this metal and their concentration may not be representative of the ore.52 For the 
geographical assignment of the coins, it is necessary for a clear distinction to exist between the mints involved. 
Therefore, an analysis of a representative number of samples from each mint is necessary, as untypical values 
influence the interpretation of the analytical results.

Due to the large amount of data and to facilitate the interpretation of the measurement results, multivariate 
statistical analyses (principal component analysis) were performed in order to identify clustering concerning 
the different mints. Patterns can be hard to find in data of high dimension, where the graphical representation 
is not possible. Principal component analysis (PCA) enables us to identify patterns in data, expressing it in a 
way in which they are more evident. That is achieved through compression of the data by an appropriate 
combination of the different parameters, thus reducing their number in a way in which only a sparse loss of 
information occurs. The factor analysis was conducted with the software SPSS®. So that the variables with 
higher commonality had a stronger significance in the calculation, a Varimax with Kaiser Normalization was 
chosen as factor rotation.

Table III.19 shows an overview of the minor and trace elements detected. 

Tab. III.19: X-ray intensities obtained by SR-XRF of the minor and trace elements of the coins of the 18 different mints

Au Pb Bi Ti Mn Fe
Amid very low low very low very low very low very low

Ankara high very high very low very low very low very low
Bursa high very high low very low very low very low
Canca variable variable variable very low very low very low
Edirne high variable low very low very low very low

Güzelhisar high high very low very low very low very low
Halep very low low very low very low very low very low

Kastamonu high high low very low very low very low
Kıbrıs very low low very low very low very low very low
Konya very low low very low very low very low very low

Kostantiniye variable variable low very low very low very low
Mısır very low low very low very low very low very low

Novaberde high variable variable very low very low very low
Ohri very low low very low very low very low very low
Sakız high very high very low very low very low very low

Selanik high very high low very low very low very low
Sidrekapsi variable variable variable very low very low very low

Tokat variable very high low very low very low very low

 52 Guerra 2000.
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The evaluation of the SR-XRF data showed no great differences in the concentration of silver during the 
periods studied; however, differences were obtained for Au, Pb and Bi. The contents of Ti, Mn and Fe are 
very low for all samples analyzed (below 300 ppm), so these elements were not considered to be significant 
in the statistical analysis.

The Au content of the coins produced in Ankara, Bursa, Edirne, Güzelhisar, Kastamonu, Novaberde, Sakız 
and Selanik lies between 1000 and 5000 ppm, whereas in the ones minted in Amid, Halep, Kıbrıs, Konya, 
Mısır and Ohri it is not higher than 300 ppm. The higher Pb values were found for the coins minted in An-
kara, Bursa Sakız, Selanik and Tokat (4000–15000 ppm). Concerning the Bi content, it was found to range 
between below detection limit and 2000 ppm. However, some of the coins produced in Canca, Novaberde 
and Sidrekapsi show higher values, up to 10000 ppm.

By comparing the trace element pattern of Bi, Pb and Au, a local assignment was explored (Fig. III.94). 
The Au content is highly correlated to Factor 1 (0.988 Au; 0.119 Pb; 0.108 Bi), while the content of Bi is the 
one mostly correlating to Factor 2 (0.106 Au; -0.169 Pb; 0.980 Bi).

Fig. III.94: Scatterplot of the coins of the mints of Ankara, Canca, Edirne, Güzelhisar, Novaberde and Sidrekapsi

Significant clear clustering was achieved, as the coins of the five different mints show distinct trends in 
their composition according to their origin. Cluster 4, corresponding to the coins produced in Ankara and 
Güzelhisar, and Cluster 3, corresponding to the coins produced in Edirne, can be found approximately in the 
same region of the scatterplot – all show relatively high contents of Au and Pb and low values of Bi.

Although the silver content of the coins from Canca, Novaberde and Sidrekapsi (Cluster 2) is in general 
homogenous, it is conspicuous that the trace element content varies with the period of the different Sultans.

Concerning the mint of Canca, the coins struck under Sultan Ahmed I appear in Cluster 2 slightly dispersed 
and tend to have high content of Au and lower content of Bi. The coins minted during the reigns of Murad 
III and Mehmed III show an inversed tendency and cluster in a different group, Cluster 5, with lower content 
of Au and higher content of Bi.

The coins minted in Sidrekapsi under the Sultan Murad III can be found in Cluster 2, high content of Au 
and lower content of Bi. The coins minted during the subsequent reign, by Mehmed III, appear to show an 
inversed tendency and cluster in group 5, with lower content of Au and higher content of Bi.

The coins struck under Ahmed I appear more scattered in Cluster 1 and can be discriminated from these 
two groups.
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III.2.4 Conclusion

The results obtained indicate that the coins consist of a silver-cooper alloy with a very high fineness of approx. 
93% for the reigns of Murad III, Mehmed III and Ahmed I. The outcomes have not supported the historical 
interpretations, which predict that during the period studied, a debasement to approximately 44% of the silver 
content of the coins should have occurred.

The endeavor to determine the provenance of coins can be complicated. The statistical evaluation of the 
data by principal component analysis has shown that in many cases a differentiation of the silver/copper alloys 
is feasible due to the content of the trace constituents. However, a clear clustering of all specimens analyzed 
so far is rather difficult due to the well-known fact that old or used silver coins were collected, remelted and 
minted under the new Sultan.

As final remark, we can conclude that μ-XRF, SEM/EDX, PIXE and SR-XRF are valuable tools for char-
acterizing a coinage by means of their chemical composition with the advantage of being non-destructive 
techniques, allowing sample conservation for further measurements. μ-XRF and SEM/EDX are mainly for 
the analysis of the main constituents, whereas PIXE and SR-XRF deliver the main as well as the minor and 
trace elements of the coins. Nevertheless, SEM/EDX has the benefit of enabling the investigation of the 
microstructure and homogeneity/heterogeneity of the cross-sections and the portability of the μ-XRF instru-
ment COPRA allows the analysis of the objects in-situ.
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IV. BEÇİN DEFİNE BULUNTUSU – OSMANLI DARPLARINA GENEL BAKIŞ VE 
KARŞILAŞTIRMALAR

N ı k o l a u s  s c h ı N d e l

IV.1 Beçin Definesinin İçeriği 

Burada, bir yandan Beçin buluntusuna genel bir bakış sunmayı, öte yandan özetlemeyi, ayrıntılı numizmatik 
analizlerden elde edilen ve konuya dahil olan sonuçlar çıkarmayı amaçlıyoruz. 

Başlarken, gerek şüphe götürmez büyüklüğü ve gerekse bilgi değeri bakımından, buluntunun eşsizliğine 
işaret etmek gerekmektedir. Çok sayıda sikke, yangının etkisiyle birbirine kaynamış olduğu için, en baştaki 
toplam parça sayısını tam olarak ortaya çıkarmak mümkün değildir. 48.849 İslami ve 842 Avrupa sikkesine, 
sikke külçelerinin toplam ağırlıklarını, Akçelerin en çok rastlanan ağırlığı olan 0,32 gramın (bkz. Bölüm II.5) 
temel ağırlığa bölünmesiyle, elde edilen sayı, yani, külçelerdeki takriben 8.400 sikke de eklenebilir. Bu da, 
58.000 sikkelik takribi bir mevcut demektir ki, buluntumuzu, şimdiye kadar bilimsel olarak incelenmiş olan 
en büyük sikke define buluntularından biri haline getirmektedir. İslami sikkelerin Avrupa darplarına oranının 
sayısal olarak yaklaşık 60:1 olduğuna bir kere daha işaret edilmelidir. Ancak, Avrupa sikkelerinin metal ağırlığı 
ve böylece, değer olarak da, toplam 11.353,05 gramla (çağdaş kalp sikkelerin de dahil edilmesiyle) İslami 
darpların takriben sadece 3:1 oranında altında bulundukları da belirtilmelidir. 29.280,75 gram olan toplam 
ağırlığın % 10’unu külçeler sağlamaktadır. 

Kronolojik çerçeve, Menteşeoğullarının Beyi İlyas Mehmed’den (1402 – 1420) (Kat. No. 44051) ve çağdaşı 
I. Mehmed’in (Kat. No. 1), I. Bayezid’in oğulları arasındaki savaşda, 1413’te kazandığı zafer öncesinden, I. 
Ahmed’in sondan bir önceki akçe tipine kadar uzanmaktadır. Bu son para kesinlikle tarihlenemese de, Beçin 
buluntusunun tahmini bitiş tarihi Hicri 1024 // Miladi 1614/15 olarak ortaya çıkmaktadır. İslami sikkelerin 
yayıldıkları zaman aralığı böylece yak. 200 yılı bulmaktadır. Elbette, baskın çoğunluğu (tanımlanabilen 
regüler darpların % 90’ı) son 20 yıla, somut olarak III. Mehmed’in 1595’te taht’a geçişinden, tahmini bitiş 
tarihi olan 1614/15’e kadarki süreye aittir. Hatta, en erken Avrupa sikkesiyle (1355’ten sonra) en geç Avrupa 
sikkesi (1608) arasındaki zaman dilimi bile biraz daha uzundur. Burada malzeme kitlesi, saklanma tarihi olan 
1614/15’ten önceki yarım asra yayılmaktadır. 

İslami sikkelerin büyük bölümü I. Selim’den I. Ahmed’e uzandıkları için, yukarıda bahsi geçen en erken 
sikkeler kaçakları temsil etmektedir. Çünkü, bütün sultanların, I. Ahmed’e kadar kesintisiz olarak temsil 
edilmeye başlandıkları, I. Selim döneminden, hemen hemen yüzyıl öncesine tarihlenmektedirler. Benzer bir 
fenomen, Setonja (eke bkz.) buluntusunda da, gözlemlenebilmektedir: Burada en erken sikke I. Bayezid’e 
(1389 – 1402) aitken, sürekli sikke dizisi ancak II. Mehmed ile (1444, 1451 – 1481) başlamaktadır. Keza, 
elbette güvenli bir arkeolojik konteksden gelmeyen “Edirne” buluntusunda, I. Selim’in darp ettirdiği en erken 
parça ile III. Murad’ın geç hükümdarlık yıllarına ait olan ve kendisine zaman bakımından en yakın bulunan 
sikke arasında ciddi bir zaman boşluğu görülmektedir. Yani, bir yandan Kat. No. 1 ve 44051, öte yanda 
geriye kalan Osmanlı sikkeleriyle aralarındaki zaman farkı, bu iki parçanın definenin ilk mevcutlarına ait 
olmamaları için, zorlayıcı bir argüman olarak görülemez. Sultan I. Süleyman’ın tek bir sultanisinin (Kat. No. 
5) ve tanımlanamayan bir mangırın (Kat. No. 48849) varlığı şaşırtabilir. Bu durumun bir paraleli diğer Osmanlı 
gümüş define buluntularında, bizce bilinmemektedir.

Şimdi, Beçin buluntusunda yalnızca tekil parçalarla temsil edilmeyen padişahlara yönelirsek, I. Selim 
ile ilgili olarak, bu sultanın 4 akçesinin kötü durumda olması nedeniyle, tipolojik bakımdan belirlenememiş 
olduğunu söyleyebiliriz (bkz. Bölüm II.1.1). 

I. Süleyman’ın darplarının çoğu, - toplam 93 parça, çoğu akçe, fakat aralarında 5 medini ve yukarda sözü 
geçen sultanî vardır – bir define buluntusundaki en eski parçalardan bekleneceği gibi, çok güçlü aşınma izlerine 
sahiptir. Gerek darphanelerin ve gerekse tiplerin tanımlanması, doğal olarak bundan olumsuz etkilenmektedir. 
En fazla belgelenmiş olan darphaneler Sidrekapsi (16 adet) ve Novaberde (13 adet) dir. Buna karşı III. Murad’dan 
itibaren çok baskın olan Kostantiniye, 6 akçeyle belirgin ölçüde zayıf temsile sahiptir. Delinmiş parça sayısının 
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yüksekliği (%60’dan fazla) para dolaşımında bu parçalara pek az güven duyulduğunu kanıtlamaktadır. Çünkü, 
delmeler, bilindiği gibi, sikkelerin sahte olup olmadıklarını kontrol etmeye yaramaktaydı. Hem darphanelerin 
dağılımı ve hem de delmelerle (%50’den fazla) ilgili her iki gözlem, 77 örnekle temsil edilen II. Selim (Bölüm 
II.1.3) için de geçerlidir. Nominal olarak, akçelerin yanına bir dirhem ve üç medini eklenmektedir. Medinilerin 
hepsi de Mısır kaynaklıdır. II. Selim’in darphane spekturumunu iki parça genişletmektedir: Kat. No. 103 
kesinlikle Bursa’dan, Kat. No. 129 Amid’den gelmektedir. Srećković, bu iki kentten gelen akçeleri henüz 
tanımıyordu. 

Şimdi de, güçlü şekilde temsil edilen ilk sultan olan III. Murad’a (bkz. Bölüm II.2.2) gelelim. Kendisine 
3.898 sikke atfedilemiştir. Büyük Rumeli ve Anadolu grubu için sadece, hepsi de, 1584/85 dolayısıyla 1588 
tarihinde, 0,68 gramdan 0,38 grama indirilen akçe ağırlıklarına sahip, geç tiplerin belgelendiğinden söz etmiştik. 
Daha erken tarihli ağır tipler kıyaslama buluntularında da, Beçin’de en sık görülen varyasyondan –bizim önyüz 
tipimiz Ic1’den– daha nadirdirler. Bu sebeple, buluntuda tamamen noksan olmaları sadece, kasıtlı bir ayırmaya 
(ayıklamaya) bağlanabilmektedir. Rumeli –Anadolu grubu dışındaki bazı darphanelerde, daha hafif bir aykırı  
akçe standardı görülebilmektedir. Peak’i çok kesin belirlenememekle birlikte, yaklaşık 0,25 gram dolayında 
bulunmaktadır; I. Ahmed’e kadar ona rast geleceğiz. Daha büyük gümüş birimlerde, 3,84 gram ağırlığa sahip 
ve genellikle daha sık rastlanan Şahi, sadece 5 sikke ile temsil edilmektedir. III. Murad döneminde oldukça 
nadir olan, genellikle dirhem olarak adlandırılan ve darplarına, III. Murad’ın daha geç yönetim yıllarında 
başlanan 2,00 gram ağırlığındaki sikke birimi 6 belgeyle daha sık görülmektedir. Medini Mısır’dan gelen 171 
belgeyle temsil edilmekte, bunlara Dımaşk’dan gelen ve Mısır dışındaki medini darplarının sonunda yer alan 
nadir bir parça (Kat. No. 3689) daha eklenmektedir. Adı geçen büyükçe gümüş birimler, genel olarak sikkelerin 
iki yüzünde, genel olarak akçelerden belirgin şekilde ayrılan bir tipoloji göstermektedirler. Srećković’e göre, 
III. Murad’ın padişahlığında akçe darp eden yerler listesine 4 darphane, yani Gence, Mısır, Nahçivan ve Tire 
eklenebilir. Bize göre, 4 olayda da, darp sahibinin, darphanenin ve nominalin tanımlanmasına kesin gözüyle 
bakılmalıdır. Kostantiniye 1.107 belgeyle, açıkara en çok örneklenen darphanedir. Ancak –eğer Anadolu ve 
Rumeli’den gelen ama kesin olarak hiçbir darphaneye mâl edilemeyen akçeler dikkate alınmazsa– iki Doğu 
darphanesi tarafından, Canca (519 adet) ile Amid (291 adet) izlenmektedir. Dördüncü yeri Mısır (175 adet) 
almakta, ancak ondan sonra, Rumeli ve Anadolu’dan iki darphane, Sidrekapsi (166 adet) ile Novaberde (138 
adet) sıraya girmektedir. Bunlar, 100’den fazla sikkeyle temsil edilen darphanelerdir. Anadolu ve Rumeli’den 
gelen ama bu stil ve tip birliğine dahil olmayan darpların oranı, 2.517’ye 1.361 ile 2:1’dir. III. Murad 
döneminde Doğu darphaneleri, göreceli olarak, oranlarının 7:1 ve 36:1 olduğu III. Mehmed ve I. Ahmed 
yönetimlerindekinden çok daha güçlü belgelenmektedir. Bu durum, ilk planda, III. Murad’ın hükümdarlığında 
Doğu darphanelerinin darp volümlerinin, haleflerinin yönetimleri altındakine kıyasla orantısız derecede 
yüksek olduğundan ileri gelmemekte, fakat, konumları gereği çok uzakta bulunan darphanelerin ürünlerinin 
büyük miktarlar halinde Beçin’e akmalarının daha uzun sürmesinden kaynaklanmaktaydı. Ayrıca, I. Ahmed 
döneminde, Rumeli’deki darphanelerin çoğu nispeten daha zayıf belgelenmişlerdir. 

III. Mehmed 31.625 sikkeyle, gerçekten de çok güçlü temsile sahiptir (Bölüm II.2.3). Kendisi için, 
uygulamada başka kaynaklarda listelenmiş olan akçe darbının bütün tip varyasyonları, Beçin buluntusunda da, 
kanıtlanabilmektedir. Bu arada, şimdiye kadar bilinmyen bazı varyasyonlar da, yenilik olarak ortaya çıkmaktadır. 
Rumeli ve Anadolu darplarının aslan payına bizim önyüz IIb1 ve IIb2’lerimiz sahip bulunmaktadır. Birlikte, 
III. Mehmed’in sikke mevcudunun yak. %60’ını oluşturmaktadırlar. Her iki varyasyon, akçe ağırlığının 0,38 
gramdan 0,32 grama indirilmesinden sonraya tarihlenmektedir. Arşiv kaynaklarına göre (Bölüm I.5.4) bu olay, 
1598 ile 1600 arasına tarihlenmektedir. Akçe darbında birbirinden farklı iki temel önyüz tipinin –satır ve daire 
tipleri– tipolojik band genişliği, genelde III. Murad dönemindekinden belirgin şekilde daha fazla olduğu ve 
münferid tipler kolay anlaşabilen değişik varyasyonlar gösterdikleri için, III. Mehmed’in akçe darbındaki darp 
sistemi iyi algılanabilmektedir. Gerek Rumeli ve Anadolu’da gerekse, bunlardan bağımsız darphanelerde, çok 
sayıda ipucu – metroloji, stil, bazı durumlarda da çift darp – dahili kronolojide önce satır tiplerinin, ondan sonra 
çeşitli daire tiplerinin ortaya çıktığını kanıtlamaktadır. Bu arada, Rumeli ve Anadolu dışında, bu iki esas önyüz 
tipinin darp hacmi, darphaneden darphaneye pekâlâ değişik olabiliyordu. Darphaneler konusunda, Srećković’i 
tamamlayıcı, kuşku taşımıyan eklemelere rastlanmamakta, buna karşı bu yazarda adı geçen bütün akçe 
darphaneleri istisnasız olarak buluntumuzda temsil edilmektedirler. Akçelerin Ardanuç ve Saray darphanelerine 
mâl edilmeleri, bütünüyle bir varsayım olarak dile getirilmelidir. III. Mehmed’in hükümdarlığında, Kostantiniye 
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açık ara en sık olandır: Osmanlı Devletinin başkentine 12.836 darp atfedilmiştir. Bu, %40’ın biraz üzerinde 
bir orandır. Onu, darphane adları kesin olarak okunamayan Rumeli ve Anadolu’dan gelen darplar izlemektedir 
(4.946 adet). Sidrekapsi (2.567 adet), Novaberde (1.688 adet) ve Edirne (1.660 adet). Malzeme bakımından 
en zengin olan Doğu darphanesi Canca (1.395 adet) ancak altıncı sıradadır. Keza 500’den fazla örnekle temsil 
edilen 4 darphaneden sadece Halep, Rumeli ve Anadolu’nun tip ve stil birliğinin dışındadır. Bu grup, Beçin 
buluntusunda 28.000’den fazla sikke ve %89 oran ile açık şekilde baskındır. İki grubun toplam ağırlıklarına 
bakıldığında (8.651,86 gram ve 1.045,94 gram) orantı Anadolu ve Rumeli lehine yine de % 88 olduğu için, 
dirhem ve mediniler de durumda pek bir değişikliğe sebep olamamaktadırlar. Akçelerden başka nominaller 
nispeten enderdir; Amid’den 118 dirhem, aynı nominalin Halep çıkışlı 17 belgesi –her ikiside, tuğrayı 
önyüzlerinde kullanmalarıyla belirlenmişlerdir– ile Mısır’dan 54 medini vardır. Bu belgeler III. Mehmed’in 
Beçin buluntusundaki toplam varlığının ancak, yaklaşık %0,6’sını oluşturmaktadırlar. 

I. Ahmed’in 6.716 sikkesiyle Beçin definesi kapanmaktadır (Bölüm II.2.4). Rumeli ve Anadolu’da, 
akçe darbında, 9 tip varyasyonu saptanabilmektedir. Bunlara yalnızca, Beçin’de belgelenmeyen tek bir tip 
katılmaktadır. Bu durum, Beçin hazinesinin ancak I. Ahmed’in sultanlık yıllarının sonuna doğru kapandığına 
açıkça tanıklık etmektedir: 1614/15’i takribi tarih olarak kabul etmekteyiz. Münferid önyüz tiplerinin 
dağılımında, kronolojik sıralamada belirgin bir düşüş görülmektedir. Bu, bir sikke definesine gerçekleşen 
normal akışlar örneğine uygundur. “Edirne” buluntusu, Beçin’de artık çok zayıf temsil edilen tiplerin, (özellikle 
önyüz Tip Ic) gerçekte, Beçin’de dominant olan Ia2 varyasyonuna benzer sıklıkta olduğunu kanıtlamaktadır. 
Regüler tiplerin yanı sıra hem Beçin’de, hem de definenin dışında çok nadir olan özel tipler de görülmektedir. 
Akçe darphaneleriyle ilgili olarak, Srećković’de listelenmiş olan 5 yer - Amid, Srebreniçe, Trablus, Üsküp 
ve Van – Beçin’de noksandır. Aralarında ikisi Beçin’de ilk defa belgelenen, Srećković tarafından zaten I. 
Ahmed’e mâl edilmiş olan Ankara ve Erzurum darphaneleri sadece tek parçalarla temsil edilmektedirler (Kat. 
No. 35698, 42382). Kostantiniye şimdi 3.935 sikkeyle ve %60 ile tamamen dominantdır. 100 örnekten fazla 
parçayla temsil edilen darphaneler arasında sadece bir Doğu darphanesi, Canca, 148 parça ile yer almakta, ama 
ancak Rumeli ve Anadolu’dan gelen, şüpheli parçaların (994 adet), Edirne (456 adet), Sidrekapsi (412 adet), 
Bursa (263 adet) ve Novaberde (160 adet) arkasında sıraya girebilmektedir. Rumeli ve Anadolu’nun toplam 
6.526 darbına karşı, bu grubun dışındaki darphanelerin 176 sikkesi vardır. 

Bu, toplam mevcudun yaklaşık %3’ü bile değildir. Beçin buluntusuna darp ve malzeme akışının sonu  
arasındaki sürenin, Doğu darplarının sözü edilebilecek sayıda buluntuya akmasına zaman olarak yetmediği, 
III. Mehmed dönemindekinden daha güçlü biçimde görülmektedir. “Edirne” buluntusu, bu durumun, darp 
faaliyetinin Rumeli ve Anadolu dışında genel olarak daha zayıf olmasından kaynaklanmadığını bir kez daha 
göstermektedir. Adı geçen grupta, gümüş olarak sadece akçe darp edildiği için, bu nominalin I. Ahmed 
dönemindeki dominantlığı, pek de şaşırtıcı değildir; Başka nominallerden karşımıza yalnız Halep kaynaklı 2 
ve Amid’den bir dirhem ile Mısır’dan 5 medini çıkmaktadır.

Hybridler, kendi katagorilerini oluşturmaktadırlar (bkz. Bölüm II.2.5). Buluntuda toplam 217 sikke, sistem 
bakımından birbirlerine ait olmayan iki damganın eşleştirilmiş örnekleridir. Bu fenomen en sık, yabanlaştırılmış 
darplarda görülmektedir. 1.153 parçadan 110’u, yani yaklaşık % 10’u hybrid olarak adlandırılmalıdır. Stilistik 
bakımdan regüler gibi görünen parçalarda, hybrid örnek sayısı yalnız 103’tür. Yani belirgin şekilde daha azdır. 
Bu da, hybrid darpların varlıklarını, ilk planda, yasa dışı korsan darphanelerdeki düşük çalışma kalitesine 
borçlu olduklarını kanıtlamaktadır. Resmi damgalardan darp edilmiş olan hybridlerin yarısından çoğunun, III.
Mehmed’in Bursa darphanesinden geldiğini de, eklemek gerekmektedir. 

Beçin buluntusunda söylendiği gibi, 1.153 yabanlaştırılmış parça (Bölüm II.2.6) bulunmaktadır. Bunların 
hepsi de, bir dirhem ve üç medininin dışında, akçedir. Yabanlaştırılmışlar, göreceli olarak en fazla III.Mehmed 
yönetimi altında görülmektedir. Onun zamanında, resmi darplara oranları 1:30’dur. III. Murad ve I. Ahmed 
dönemlerinde bu oran 1:60’dır. Darphanelerin dağılım örneği, özellikle de, en iyi belgelenmiş olan III. 
Mehmed olayında, geniş ölçüde regüler darplarınkine benzemektedir. Yabanlaştırılmışların parça ağırlıkları ve 
keza gümüş içerikleri, resmi darplardan daha güçlü biçimde saçılmaktadır. Ama, üretilmelerin esas sebebinin, 
belirgin düşüklükteki kaba ağırlıkları ve ayarlarıyla da akla gelebileceği gibi, dolandırıcılık olduğunu 
düşündürecek kadar dramatik bir ayrılığa sahip değillerdir. 
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Suberat darplarda (Bölüm II.2.7) durumlar doğal olarak farklıdır. Bunlardan 301 adedi Beçin definesine 
giden yolu bulmuşlardır. İşte burada, dolandırma amacı açıktır. I. Ahmed’in 104 belgeyle en güçlü şekilde temsil 
edilmekte olması çok ilginçtir. Çok sayıda suberat sikke sadece fragman olarak kaldığı için, belirlenmeleri 
oldukça zordur. Bu arada genellikle tamamen bozulmuş olan lejandlar da ayrı bir problem yaratmaktadır. 
Nominal olarak bakıldığında, parçaların çoğunluğu akçedir. Sadece bir dirhem ve bir medini bulunmaktadır. 

Beçin buluntusunda, başka hanedanlar tarafından darp edilmiş olan, 99 adet İslami sikke vardır. 
Menteşeoğullarının Beyi İlyas Mehmed’in (Kat. No. 44051) bir parçasından yukarıda söz etmiştik. Sayı 
yönünden en güçlü olanlar, Kırım Tatar’larının darplarıdır. En sık görülen darp sahibi II. Gazi Giray’dır 
(1588 – 1596, 1596 – 1607). (Bölüm II.3.1). Darphane olarak sıralamada aşağı doğru Gözleve, Kırım ve 
Kefe’ye rastlanmaktadır. Arşiv dökümanlarından öğrendiğimize göre, Kırım Tatar’larının akçeleri Osmanlı 
İmparatorluğunda yasal ödeme aracı olarak kabul edilmekle birlikte, Osmanlı akçeleri karşısında daha düşük 
bir değişim kuruna sahip bulunmaktaydılar (Bölüm I.5.6). Beçin buluntusunun ortaya koyduğu gibi, para 
dolaşımındaki gerçek sikkelerin bu kadar çok sayıda olması, yeni bir şeydir. İki büyükçe gümüş sikke, olasılıkla 
Safevi hükümdarı I. İsmail’e (1501 – 1524) atfedilebilir (Kat. No. 44049, 44050). Bu durumda, bunlar, Beçin 
buluntusundaki en erken İslami sikkeler olacaklardır. 

4.798 adet “şüpheli” olarak adlandırılan parçanın büyük çoğunluğu Osmanlı olmalıdır. Bu parçaların 
söylem gücü elbette çok sınırlıdır. 

Beçin buluntusunun önemli bilgiler verdiği veya bu buluntunun şimdi ortaya attığı enformasyonlarla 
bağlantılı sorunsal konulara yönelmeden önce, Osmanlı numizmatiği konusundaki araştırma durumu hakkında, 
özellikle de, burada esas olarak ele alınan üç hükümdar, III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed ile ilgili bazı 
genel bilgiler vermek anlamlı olacaktır. Bu hükümdarların darpları şimdiye kadar sistematik bir incelemeye 
tâbi tutulmamışlardır. Srećković’in, – Jem Sultan 1977’den farklı olarak - noksansızlığı amaçlayan akçe darbı 
konusundaki iki adet tip yayını, kötü yayın durumu nedeniyle ulaşılması neredeyse imkansız olmasına rağmen,   
akçeler için vazgeçilmezdir.

Bizim zaman dilimimizin gümüş sikkeleri, kötü darpları nedeniyle, özellikle TNDB’de çok nadir tek 
parçaların tanıtılmış olmaları dışında, şimdiye kadar literatürün pek ilgisini çekmemiştir. Akçelerin ve daha 
büyük birimlerin piyasa değerleri çok düşük olduğu için, bu gibi sikkeler normal olarak müzayede kataloglarında 
fotoğraflanmamakta ve böylece zengin bir malzeme ocağı devreden çıkmaktadır. Osmanlı sikkelerinin toplu 
koleksiyon yayınları da, ender görülmektedir; Pere’nin, tabii ki, akçelerin neredeyse tamamen noksan olduğu 
1968 tarihli çalışmasıyla, Jem Sultan’dan başka, konu edilecek ölçüde fotoğraf sunan hiçbir çalışma yoktur. 
Define buluntusu yayınlarının çoğu, aynı şekilde, malzemenin çok küçük bir bölümünü fotoğraflamaktadırlar. 
Bütün bunlar, Beçin buluntusunun kıyaslama malzemesinin, sayıca çok az olduğu anlamına gelmektedir. Buna, 
buluntunun devasa malzeme miktarı ve çok fazla zaman sarfı gerektiren malzeme çalışması nedeniyle, başka 
koleksiyonları dahil edememiş olmamız da eklenmektedir. Hiç kuşkusuz, Tire Müzesinde saptayabildiğimiz 
gibi, özellikle Türkiye’deki müzelerde, Osmanlı sikkelerinden oluşan başka buluntular da vardır. Ancak, 
bunların pek çoğu şimdiye kadar yayınlanmamıştır; Beçin buluntusunun sunumu, belki de Osmanlı sikke 
buluntuları konusunda daha güçlü bir ilginin doğmasına yol açacaktır. 

Çalışmalarımızda kullanımımıza sunulan bilimsel çalışmalar konusuyla ilgili soruyu şöyle cevaplandırabiliriz: 
Srećković’in çalışmaları olmadan, özellikle III. Murad’ın akçelerinin ele alınması, bu hükümdarın tip 
spekturumunun Beçin buluntusunda ancak çok sınırlı bir kısmı bulunması nedeniyle, imkansız olacaktı. 
Buluntumuz, III. Mehmed ve I. Ahmed için sadece, umarız ki, başarılı olan bir sistem rekonstrüksiyonuna 
yeterli malzeme vermektedir. Bu yapılırken, pek tabii ki, hangi tiplerin ve darphanelerin noksan olduğunu 
kontrol edebilmek için, yine Srećković’in çalışmasından vazgeçilemez. Her şeyden önce Beçin buluntusunun 
kapanış tarihinin belirlenmesinde “Edirne” buluntusu da önem taşımaktaydı. Bu da, 16. yüzyılın sonu ile 17. 
yüzyıl başlarının Osmanlı sikkelerinin, nisbeten küçük konvulutlarının bile tanıtılmasının ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. Srećković’in, münferid tiplerin sıklığı hakkında bilgi vermemesi durumu, elbette 
bir sorun yaratmaktadır. Zaten, bütün tipleri içermesi amacıyla tasarlanan bir eser için de, bu gerekli değildir. 
Buna karşı, sistem rekonstrüksiyonu için, tekil tiplerin sıklığı konusunda yaklaşık bir söylem, elbette ki 
önemlidir. İşte burada, çok zaman elimizde Beçin buluntusunun kendisinden başka bir bilgi kaynağı yoktu. 
Tabii ki, daha çok kıyaslama malzemesi faydalı olacak olsaydı bile, yine de analizlerimizin sonuçlarının, 
bir sistem rekonstrüksiyonunun olağan dışı büyüklükteki tek bir malzeme kaynağı tabanı üzerinde mümkün 
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olabileceğini gösterdiğine inanıyoruz. Sonuçlarımızın, nereye kadar kabul göreceği, ileride belli olacaktır. 
Bu kitabın yayınlanmasından sonra da, define buluntularıyla ilgili çalışmalar, elbette ki, bu olayda olduğu 
gibi, kesinleştirilmiş arkeolojik kontekslerden (Bölüm I.1 ve Bölüm I.3.3) yararlanmak suretiyle, Osmanlı 
numizmatiğinin en önemli hedefi olarak kalacaktır. Somut olarak, burada ele alınan zaman bakımından, her 
şeyden önce, daha büyük gümüş birimlerin sistematik incelemelerinin eksik olduğu söylenebilir. Bunlar Beçin 
buluntusunda, şahi, dirhem ve medinilerin belge adedinin çok az olması nedeniyle, bir açıklık getirememektedir. 

Aşağıda, ilk önce Beçin’i, sistem rekonstrüksiyonu açısından yorumlayabilmemiz için önem taşıyan başka 
define buluntularından söz etmek istiyoruz. Daha sonra, sikke darbının münferid durumlarının, özellikle de, 
III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed ile ilgili özetlenmiş bir incelemesi yapılacaktır. Böylece, sultanlarla ilgili 
olarak ayrı ayrı bölümlerde ele alınan konuların kısa bir özeti sunulabilecektir. 

Sonlandırırken, definemizin hanedanlara, darp sahiplerine, nominallere ve darphanelere göre içeriğini 
gösteren tablo formunda bir genel bakış sunulmaktadır. Burada, ağırlıklı olarak bulunutunun İslami bölümünü 
ele almakla yetiniyoruz. 

Tab. IV.1: Beçin Buluntusunda Hanedanların Dağılımı (Aded ve % Olarak).

Bölge Sayı % Bölge Sayı %
Osmanlılar 43952 % 88,5 Menteşeoğulları 1 % 0,1
Kırım Tatarları 96 % 0,1 Şüpheli İslami Sikkeler 4798 % 9,7 
Safaviler 2 % 0,1 Avrupa Sikkeleri 842 % 1,7 

Tab. IV.2: Beçin Buluntusundaki Müslüman Darp Sahiplerinin Dağılımı (Aded ve % Olarak).

Darp Sahibi Sayı % Darp Sahibi Sayı %

Mehmed Çelebi 1 0,1 % Yozlaştırılmış / III. Mehmed – III. 
Murad 56 0,1 %

I. Selim 3 0,1 % Yozlaştırılmış / II.Selim – III. Murad 1 0,1 %

I. Süleyman 93 0,2 % Yozlaştırılmış / III. Murad – III. 
Mehmed 2 0,1 %

II. Selim 77 0,2 % Kaplama / III. Murad 3 0,1 %
III. Murad 3898 8,0 % Kaplama / III. Mehmed 91 0,2 %
III. Mehmed 31625 64,7 % Kaplama / I. Ahmed 104 0,2 %
I. Ahmed 6716 13,7 % Kaplama / Darp Sahibi Belirsiz 103 0,2 %
Hibrid II. Selim – III. Murad 2 0,1 % II. Selim veya Yozlaştırılmış / II. Selim 1 0,1 %

Hibrid III. Murad – III. Mehmed 2 0,1 % Murad III veya. Yozlaştırılmış / III. 
Murad 14 0,1 %

Hibrid III. Mehmed – III. Murad 3 0,1 % III. Mehmed veya Yozlaştırılmış / III. 
Mehmed 49 0,1 %

Hibrid I. Ahmed – III. Mehmed 6 0,1 % I. Ahmed veya Yozlaştırılmış / I. Ahmed 6 0,1 %
Yozlaştırılmış – III. Murad 63 0,1 % II. Gazi Giray 92 0,2 %
Yozlaştırılmış / III. Mehmed 920 1,9 % II. İslam Giray 2 0,1 %
Yozlaştırılmış / I. Ahmed 18 0,1 % Arslan Giray (?) 2 0,1 %
Yozlaştırılmış / Darp Sahibi Belirsiz 93 0,2 % I. İsmail 2 0,1 %
Yozlaştırılmış / III. Mehmed – III. 
Murad 56 0,1 % İlyas Mehmed Bey. 1 0,1 %

Yozlaştırılmış / II.Selim – III. Murad 1 0,1 % Darp Sahibi Belirsiz 4798 9,8 %



IV. Değerlendirme534

Tab. IV.3: Beçin Buluntusunda İslami Nominallerin Dağılımı (Aded ve % Olarak).

Nominaller Sayı % Nominaller Sayı %
Sultani 1 0,1 % Medini 276 0,6 %
Şahi 5 0,1 % Akçe 48403 99,1 %
Dirhem 163 0,3 % Mangır 1 0,1 %

Tab. IV.4: Beçin Buluntusunda İslami Darphanelerin Dağılımı (Aded ve % Olarak).

 Darphaneler Sayı %  Darphaneler Sayı %
Amasya 46 0,1 % Kretova 195 0,4 %
Amid 673 1,4 % Mısır 330 0,7 %
Ankara 139 0,3 % Modava 1 0,1 %
Ardanuç 3 0,1 % Nahçivan 40 0,1 %
Banaluka 16 0,1 % Novaberde 2229 4,6 %
Belgrad 995 2,0 % Novar 1 0,1 %
Bursa 1244 2,5 % Ohri 197 0,4 %
Canca 2197 4,5 % Sakız 74 0,2 %
Dımaşk 32 0,1 % Saray (?) 1 0,1 %
Edirne 2241 4,6 % Selanik 105 0,2 %
Erzurum 367 0,8 % Şemahi 2 0,1 %
Filibe 475 1,0 % Serez 54 0,1 %
Gence 14 0,1 % Sidrekapsi 3744 7,7 %
Gözleve 37 0,1 % Sivas 96 0,2 %
Güzelhisar 79 0,2 % Sofia 16 0,1 %
Halep 879 1,8 % Sreberniçe 58 0,1 %
İnegöl 142 0,3 % Tire 814 1,7 %
Kastamonu 327 0,7 % Tokat 232 0,5 %
Kefe 2 0,1 % Üsküp 109 0,2 %
Kıbrıs 155 0,3 % Van 71 0,2 %
Kırım 21 0,1 % Yenişehir 255 0,5 %
Koçayna 26 0,1 % Rumeli / Anadolu 6868 14,1 %
Konya 184 0,4 % Belirsiz 4382 9,0 %
Kostantiniye 18681 38, 2%

IV.2 Beçin Buluntusunun Öteki Osmanlı Define Buluntularıyla Karşılaştırılması

Bir sikke define buluntusunun yorumlanabilmesi için, onu başka buluntularla kıyaslamak son derece önemlidir. 
Fakat, Beçin buluntusunun karşılaştırılabileceği yayınlanmış define buluntularının sayıları, hayal kırıklığı 
yaratacak kadar azdır. Bölüm II.2’nin ekinde en önemli buluntuları kayıt formuna göre listeledik. 
Romanya ve Moldovya’daki çok sayıda buluntunun bilgilerini bize ulaştırdığı için, Aurel Vilcu’ya candan 
teşekkür borçluyuz. Beçin buluntusunun vatanı olan Türkiye’den, bildiğimiz kadarıyla, şimdiye dek –I. 
Ahmed’in Tire Müzesindeki bir parti, büyükçe gümüş sikkelerinin dışında– yayınlanmış bulunan Osmanlı 
define buluntularının olmaması, önemli bir sorundur. 

Çeşitli buluntuların, Beçin buluntusu için taşıdıkları kıyaslama malzemesi değerleri, tabii ki, birbirlerinden 
çok farklıdır. Aynı zamanda tipolojileri de belirlenmiş olan partiler, en değerli olanlardır. Ancak bu, listelenmiş 
olan buluntuların oldukça küçük bir bölümü için geçerlidir. Sirok buluntusuyla daha fazla ilgilenmemize 
gerek yoktur. Çünkü sadece temsil edilen darphaneleri ve toplam sayıyı (aralarında, yanlış okunduğu açıkça 
belli olan Sinope’de vardır) vermektedir. Gaza buluntusu tamamen mediniden oluşmakta, I. Ahmed 75 
örnekle güçlü biçimde temsil edilse de, bitiş tarihi belirgin olarak Beçin’den sonraya düşmektedir. Medini 
darbının, Beçin’de bu nominalin 5 parçasıyla temsil edilen I. Ahmed’in döneminde de, selef ve halefleriyle 
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kıyaslanabilecek bir ölçüye sahip olduğunun doğal olarak saptanmasının dışında, bu buluntu bize herhangi bir 
bilgi vermemektedir. Bir yandan kapanış tarihinin geç olması, öte yandan da Beşlik –IV. Murad, İbrahim ve IV. 
Mehmed darpları için bu adlandırma kesindir– çok güçlü temsil edildiğinden, Dımaşk da, pek verimli değildir. 
Bu grubun 17. yüzyılın sikke ve para tarihi için çok ilginç olması, I. Ahmed sadece iki medini ile temsil 
edilmekteyken, buluntu, amaçlarımıza çok fazla yardımcı olmamaktadır. Al-Dirza, Basra kaynaklı 77 şahiye 
sahiptir. Bu nominalin zorunlu ağırlığının, hiç değilse, 47 parça ile en güçlü şekilde temsil edilen I. Ahmed 
için saptanabilmesi konusunda, buluntu büyük önem taşımaktadır. Tipolojik ve metrolojik bakımdan özgün 
olan bu örnekler, hükümdarın sikke darbı konusunda daha başka bilgiler vermemektedir. Srećković’in 2007’de 
listelediği buluntu, Beçin’de olduğu gibi, I. Ahmed döneminde kapanmaktadır. Yazar, tipolojiyi dikkate 
almamıştır; III. Mehmed’in sikkelerinin (399 adet) I. Ahmed’in örneklerine (119 adet) oranı Beçin’dekinden 
daha dengelidir. Orada bu oran takriben 5:1’dir. Darphanelere göre dağılım alışılmışın biraz dışındadır. Çünkü, 
III. Mehmed’in akçelerinin çoğu (331 adet yani %80’den fazlası) Kostantiniye’den gelirken, bu darphane 
I.Ahmed için hiç belgelenmemiştir. Keza, darphanelerin spekturumları da –iki sultan için Belgrad, Bursa ve 
Canca’dan bahsedilmektedir– yine alışılmışın dışında, çok azdır. 

Şimdi, özellikle tipoloji yorumunda önemli olan buluntulara gelelim: I. Ahmed’in sikkelerini görüşürken, 
sık sık “Edirne” buluntusuna işaret etmiştik. Srećković’in tipler Corpus’u ile birlikte, I. Ahmed’in hemen hemen 
bütün önyüz tiplerinin Beçin’de temsil edildiklerini ve buluntunun bu sebeple ancak sultanın hükümdarlık 
sürecinin sonuna doğru kapanmış olabileceğini göstermesi bakımından çok büyük önem taşımaktadır. “Edirne” 
ayrıca, önyüz tip Ia’nın, I. Ahmed yönetimi altında, bizim buluntumuzun inandırmak isteyeceği kadar baskın 
olmadığını da kanıtlamaktadır. 

Tab. IV.5: I. Ahmed’in 1a, 1b ve 1c önyüz tiplerinin “Edirne” ve Beçin’deki miktar istatistiği (% olarak).
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Beçin’de çok nadir görülen önyüz Ic’nin Edirne’de neredeyse Ia kadar güçlü belgelenmesine karşı, Ib 
belirgin şekilde en sık görülendir. Ixxx şeklinde adlandırdığımız varyasyon Beçin’de noksan bulunmakta ve 
I. Ahmed’in Beçin’de temsil edilmeyen, bu yüzden de kesin olarak yönetim sürecinin sonuna tarihlenebilen, 
bildiğimiz tek normal önyüzüdür. Burada, darphanelerin sıklığı kıyaslamasını tekrarlamak istiyoruz:
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Tab. IV. 6: I.Ahmed’in, “Edirne” ve Beçin’deki darphane istatistiği (% olarak).
 

0

10

20

30

40

50

60

70

A
m

id

B
el

gr
ad

B
ur

sa

C
an

ca

D
ım

aş
k

Ed
ir

ne

Er
zu

ru
m

Fi
lib

e

G
üz

el
hi

sa
r

H
al

ep

K
ib

ri
s

K
os

ta
nt

in
iy

e

M
ıs

ır

N
ov

ab
er

de

Si
dr

ek
ap

si

To
ka

t

B
el

ir
si

z

„Edirne“
Beçin

“Edirne”de 16 değişik darphane bulunmaktadır. Bu partiyle ilgili olarak bu sayının hepsini kapsayıp 
kapsamadığı bilinmemesine rağmen –Srećković’in buluntusundan farklı olarak– Beçin’dekine benzer dağılım 
örnekleri göstermektedirler. Darphanelerin çok fazla karıştırılmış olması, Beçin buluntusunun bir özelliği değil, 
16 ve 17. yüzyıl akçe sirkülasyonuna özgü bir durumdur. Doğulu, yani Rumeli ve Anadolu’da bulunmayan 
darp yerlerinin payı da, ilginçtir.

“Edirne”de, Tokat’ın katılımıyla Sultan I. Ahmed için %13,3’e ulaşmaktadır (Rumeli ve Anadolu: %61,2, 
Şüpheli: %25,5). Buna karşı Beçin’de sikkelerin yalnızca %3,2’si Doğu’dan gelmekte, Rumeli ve Anadolu 
%97,4 ile belirgin şekilde dominant durumda bulunmaktadır. Üstelik, darphanelerini saptayamadığımız 
akçelerin yaklaşık hepsi, tipolojik ve stilistik nedenlerle bu büyük grubun içindedir. III. Mehmed döneminde 
ise, Doğu darplarının payı %10,0 (Rumeli ve Anadolu: %78,2, Şüpheli %11,2) ile, I. Ahmed için olduğundan 
belirgin oranda daha yüksek, ve “Edirne” değerine yakın bulunmaktadır. Tabiatıyle, bu iki define buluntusunun 
birbirinden farklı büyüklüklerini de hesaba katmak gerekmektedir. I. Ahmed’in Doğu darplarının Beçin’deki 
zayıf payının sebebi, buluntu yerinden daha uzaktaki darphanelerin darplarının, yeteri kadar uzun bir süredir, 
dolaşımda olmamalarında aranmalıdır. Ancak, “Edirne” ve Beçin, prensip olarak, bu Doğu akçelerinin düşük 
standart ağırlıklarına rağmen ve üzerlerindeki delmeler, bu paralara daha fazla şüpheyle bakıldığını anlatsa da, 
Rumeli ve Anadolu darplarının yanında yüksek miktarlarda sirküle ettiklerini göstermektedir. 

Şimdi, III. Murad döneminde sona eren hazine buluntularına gelelim. Bunlar, bu sultanın akçelerinin 
dahili kronolojisi hakkında bilgi verebilecekleri ve böylece de, bizim yukarıda açıkladığımız görüşleri 
onaylayabilecek veya red edebilecekleri için çok ilginçtir. Yayınları, temsil edilen tipler hakkında bilgi veren 
buluntuları gözden geçirelim.

Tab. IV.7: III. Murad’ın Beçin’de ve Diğer Buluntulardaki akçelerinin Önyüz Tiplerine Göre Dağılımı (% Olarak) 

Buluntu Önyüz Tip A Önyüz Tip B Önyüz Tip H, I Önyüz Tip J Önyüz Tip K Önyüz Tip N
Beçin (3898 Adet.) % 100,0 – – – – –
Topala (127 Adet.) % 82,3 % 2,1 % 8,3 % 5,2 % 2,1 –
Šetonja (?) X – x – x x
Radu Voda (369 Adet.) % 84,5 % 8,3 % 2,4 % 4,8 
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III. Murad’ın Beçin buluntusundaki tip spekturumu çok sınırlı olduğu için, burada Srećković’in 
tipolojisini kullanmakta ve bunu yaparken, buluntu yayınlarında algılanmayan ince tipolojik ayrıntıları 
dikkate almamaktayız. Örneğin, Setonja gibi bazı buluntu yayınları, her bir tipin belge sayısı hakkında bilgi 
vermemektedir. Bu nedenle, ancak tekil tiplerin varlığını (“x” ile) belirlemekle birlikte, birbirlerine kıyasla 
miktar oranlarını söylememekteyiz. Çoğunlukla bütün parçaları kapsayan bir genel kataloğun sunulmaması 
durumu da, problematikdir. Bu sebeple, hem 0,68 gramlık eski ağırlık ve hem de daha sonraki, 0,38 gramlık 
hafif varyasyonla belgelenmiş olan önyüz tipimiz Ic1 (Srećković’e göre A) çerçevesinde ağırlık değişiminden 
önce ve sonraki darplar arasındaki farkın, güvenli şekilde ayırt edilmesi mümkün değildir. Bu yüzden, tekil 
buluntuların kronolojik düzenlemesine hizmet edecek, önemli bir yardımcı eleman yitirilmektedir. 

Bütün bu güvensizliklere rağmen, III. Murad döneminde sona eren buluntular oldukça berrak bir tablo 
göstermektedir: Beçin’den sayıca çok geride kalmalarına karşın, buluntumuzda tamamen eksik olan çok sayıda 
tipe sahiptirler. Topala buluntusu, tip Ic1’imizin orada da dominant olduğunu göstermekteyse de, sikkelerin 
hemen hemen %18’i, 30 kat daha büyük olan Beçin buluntusunda tek bir parçayla bile temsil edilmeyen 
tipleri taşımaktadırlar. Topala’daki zarar görmemiş iki belge, açıkca, 0,50 gram altında bir ağırlığa sahiptir.1

Bu durum hafif ağırlık ayarına göre darp edildiklerini ve buluntunun buna göre III. Murad’ın hükümdarlık 
yıllarının ikinci yarısında kapandığını akla getiren zorlayıcı bir kanıttır. 

Bütün parça ağırlıklarının listelenmiş olduğu Radu Voda olayında durum farklıdır: Burada değerler her 
zaman 0,50 gramın ve genellikle de, 0,60 gramın üzerinde oldukları için bütün sikkelerin, ağırlık indiriminden 
önceye tarihlenmeleri gerektiği saptaması yapılabilir. Önyüz tiplerinin dağılımı güçlü şekilde Topala 
buluntusunu anımsatmaktadır. Çünki her iki olayda da, Srećković’in önyüz A tipi (bizim Ic1 varyasyonumuz) 
belirgin ölçüde baskındır. Keza, yazarın H ve I önyüzlerinin değerleri, birlikte bakıldığında, her iki buluntuda, 
%8,3 oranında eşdir. Bu durum elbette, belli bir orantıda rastlantısal olsa da, bu gözlem, bu varyasyonun çok 
daha zayıf temsil edilen daha başka tiplere kıyasla, daha güçlü darp edildiğini ortaya koymaktadır. 

III. Murad döneminde sona eren buluntuların, tipolojik bileşimleri konusundaki görüntüler oldukça tek düze 
olduğundan, III. Murad’ın ağır vezni üzerinde bulunan daha önceki akçe tiplerinin Beçin’de tamamen noksan 
olmaları, sadece malzeme ulaşımındaki rastlantılarla açıklanamaz. Hepsi de, eski, ağır vezne göre darp edilmiş 
olan, I. Selim, I.Süleyman ve II.Selim’in darplarıyla definemizde karşılaşmamız şaşırtabilir. Ama, yukarıda Tab. 
II.24’te görmüş olduğumuz üzere, parça ağırlıklarının çoğu, esas zorunlu ağırlık olan 0,68 gramın altındadır. 
III. Murad ile ilgili olarak, eski ağır akçelerin büyük miktarlarda toplatılıp eritildiğini ve hafif vezne göre 
yeniden darp edildiklerini, herhalde kabul etmek gerekmektedir. Bunun ne kadar sürdüğünü söylememiz olası 
değil; kendi döneminde Beçin’in kapandığını bildiğimiz I. Ahmed’in yönetimi altında, bir yanda Gresham’ın  
(„bad money drives out good money“) yasası günlük ödemelerde, ve aynı zamanda da, Osmanlı yönetiminin 
yönlendirdiği önlemler, eski ağır akçeleri hemen hemen tamamen sirkülasyondan çekmişlerdir (Bölüm I.5.6). 
Eski tiplerin Beçin’de yer almaması, bilinçli olarak ayıklandıklarını düşündürmektedir. Zira, buluntudaki 
4.000 sikke arasında hiç bulunmamalarını başka türlü açıklamak imkânsızdır.

III. Mehmed dönemindeki ikinci ve 0,38 gramdan 0,32 grama gerçekleşen ve elbette çok daha az belirgin 
ağırlık indirimi, parayı kullananlar arasında da, daha az dikkati çekmiştir. Çünkü, III. Murad’ın ilk anılan 
ağırlık üzerindeki darpları, keza III. Mehmed’in daha erken yıllardaki parçaları, Beçin’de, güçlü şekilde temsil 
edilmektedirler (Bölüm II.2.2-3).

Demek ki, %15 oranındaki fazla ağırlık, ağır parçaların dolaşımda kalmalarını önlememişdir. Aynı şekilde 
yaklaşık 4:1 oranda daha hafif olan Doğu akçe standardına göre, darp edilen sikkeler de, dolaşımda yer 
almışlardır. Tabiidir ki, ağırlığı fazla darpların sirkülasyonda yer almaları prensipde, düşük ağırlıklı parçaların 
dolaşımda bulunmalarından daha olağan dışıdır (Bölüm I.5.3-4). 

Bir an daha ağırlıklar konusunda kalıp, “Edirne” buluntusuna bir kez daha bakalım. I. Ahmed’in 75  
akçesinin ağırlık dağılımları aşağıdaki tabloyu sunmaktadır: 

1  Boldureanu – Nicoliţa – Nicolae 2003, s. 194, No. 13 (0,32 g.), No. 20 (0,35 g.). 
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Tab. IV.8: I.Ahmed’in “Edirne” Buluntusundaki Akçelerinin Ağırlık Dağılımları (75 Adet) 
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Tab. IV.8 bu sultanın döneminde Rumeli ve Anadolu’daki bütün darphanelerde gözlenebilen dağılım 
kavisinden belirgin şekilde uzaktır. Tiplerin zorunlu ağırlıklarının 0,32 gram dolayında olduğunu bildiğimiz 
Beçin’de belgelenenlere geniş çapta uyması nedeniyle, daha hafif darp edilmiş akçelerle değil, fakat, ya 
düşük ağırlıklı bir parçalar takımı veya elbette böyle olduğu açıkça anlaşılmayan, hafif kesmeler gibi ağırlık 
manipülasyonlarına uğramış parçalarla karşı karşıya bulunmaktayız. “Edirne” yaklaşık olarak II. Osman 
döneminin ortalarında, yani 1620 dolaylarında kapandığı için, 1618’deki (Bölüm I.5) ağırlık indirimi belki 
geç gelmiş ve mutlaka yalnız zorunlu ağırlığın 0,31 grama indirilmesine yol açmış olabileceğinden, “Edirne” 
buluntusu, Beçin’den farklı olarak resmi akçe ağırlığını yansıtmamakta, ama düşük belge sayısı sebebiyle pek 
tabii ki, oldukça belirsiz olan peak’i ile tamamen başka bir durumu ifade etmektedir. 

Yukarıda anlattığımız düşüncelerle metroloji alanına gelmiş bulunuyoruz; Beçin buluntusu, özellikle 
akçeler için, son derece büyük olan malzeme miktarı nedeniyle daha zayıf belgelenmiş olan daha büyük gümüş 
birimlerin, yalnızca Beçin buluntusuyla açıklanmaları mümkün olmasa da, küçük gümüş darpların zorunlu 
ağırlıkları konusunun ayrıntılı şekilde çözümlenmesine olanak sağlamaktadır.

IV.3 Metroloji

IV.3.1 Genel Bilgi 

Burada ele alınan zaman dilimi içinde hangi ağırlık biriminin, sistemin çıkış ve dayanak noktası olduğu sorusu, 
çok büyük önem taşımaktadır.

Çünkü çeşitli yerel ağırlık dirhemleri mevcuttur.2 İnalcık’ın konuyla ilgili bir çalışması, bu konuda çok 
büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, üç farklı dirhem ağırlığını –3,072 gramlık Tebriz dirhemi, 3,207 gramlık 
Rumî dirhemi, 3,086 gramlık Dımaşk Dirhemini– listelenmiştir.3 Eğer bu üçünden hangisinin Osmanlı sikke 
darbına temel alındığını saptamak istersek, o takdirde üç faktörle –metrolojik çıkış noktası, dirhem başına 
düşen sikke sayısı, sikkelerin gerçek ağırlığı– karşı karşıya kalmaktayız. Bu noktalardan ikisi tarafımızdan 
bilinmektedir; İlki, arşiv kaynaklarından, dirhem başına kaç sikke geldiği (yani 100 dirhem başına) ile, ikincisi 
bütün nominaller için elbette hedeflenen ağırlık kesin olarak saptanamasa da, sikkeler üzerinden parçaların 

2  Hinz 1970, s. 2–8. 
3  İnalcık 1983, s. 318–320 dipnot 28. 
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gerçek ağırlığıdır. Fakat başlangıç olarak, yalnız III. Mehmed’in, ağırlıkları çoğunlukla 0,31 gram ile 0,32 
gram aralığında olan Rumeli ve Anadolu akçeleri ile yetinirsek, o zaman, hangi ağırlık dirhemini alırsak 
alalım, darbın sadece dirhem başına 9,5 akçe vezni üzerinde gerçekleşebileceği açıktır. Demek ki, arşivlerde 
belgelenmiş olan iki standartdan –dirhem başına 8 ve 9,5 Akçe– ilkini dışarda bırakabiliriz. Zaten, III. 
Murad’ın geç yönetim yıllarında, 1 dirhem Gümüş’den 8 akçenin darp edilmiş olmasıyla, metrolojik oranlar 
açıkça bellidir. Şimdi de, Rumî dirhemi çıkış noktası alırsak, 0,34 gram ile 0,40 g. arasında bir zorunlu ağırlığa 
ulaşırız. Bu, çok olmamakla birlikte, yine de sikkelerin gerçek ağırlıklarının açıkça üstündedir. Tebriz ile 
Dımaşk dirhemi arasındaki fark, sikke ağırlıkları temeli üzerinde güvenilir bir karara varmayı imkânsız kılacak 
kadar azdır. İlhanlılar aracılığı ile İran’daki durumların Osmanlı sikke varlığını başından itibaren çok güçlü 
biçimde etkilemesine karşı, Suriye’nin ancak 16. asırda Osmanlı egemenliği altına girmesi, 3,072 gramlık 
Tebriz dirheminin kullanımı, Osmanlı sikke darbının, en azından imparatorluğun çekirdek bölgelerinde, 
kesinlikle en önemli dayanak noktası olarak kabul edilebilir. 
 

IV.3.2 Şahî 

Bu nominal Beçin buluntusunda kuvvetle temsil edilmese de, arşiv bilgilerine dayanılarak (Bölüm I.5.1) 80 
şahinin 100 dirhem gümüşten darp edilmesi gerektiği görülmektedir. Başka yerlerde yayımlanan parçaların 
ağırlık eğilimlerine bakılarak, 3,84 gramlık bir zorunlu ağırlık açık şekilde ortaya çıkarılabilir. 

Bağdad ve Basra’dan gelen ve burada da şahî olarak adlandırılan darplar, bir istisna oluşturmaktadırlar. 
Bunlar için, hem arşivler ve hem de, Al- Dirza’nın sikke hazinesi, 4,61 gram zorunlu ağırlık ön görmektedir. 

IV.3.3 Dirhem 

Takriben 2.00 gramın biraz üzerinde olan, arşiv kaynaklarında yer almayan ve adlandırılması modern olan bu 
nominal, bizim buluntumuzda yalnız III. Mehmed döneminin az sayıda darphanesinde, anlamlı bir istatistik 
analize yetecek güçte belgelendiği için, pek şeffaf değildir. Dirhemin, III. Murad döneminin sonlarına doğru 
devreye girdiği ve belirgin şekilde daha ağır olan şahinin yerini aldığı kesin gibidir. Tuğralı arkayüz kullanımı 
ile bu nominalden ayrılmaktadır. 

IV.3.4 Medinî 

Medinî için Beçin buluntusunda, 1,00 gramın çok az üzerinde, arşiv bilgileriyle de uyuşan bir hafif ağırlık 
elde edilebilir. III. Murad’dan sonra medinî ağırlığının indirilip, indirilmediği kesin değildir. Eğer yapıldıysa, 
yaklaşık 0,96 grama düşürülmekle bu indirim çok az olmuştur. 

IV.3.5 Akçe

Beçin’de belgelenen darplarla sınırlı kalırsak, 3 farklı ağırlık saptayabiliriz: Birincisi, 1588’den yaklaşık 1600’e 
kadar kullanılan, dirhem başına 8 akçeye karşı gelen 0,38 gram standardıdır. Definemizde bulunan III. Murad’a 
ait Rumeli ve Anadolu kaynaklı hemen hemen bütün sikkeler için, güvenli şekilde belirlenmiştir. Bunun 
dışında, III. Mehmed’in erken dönem darpları, yani satır tipleri ve IIa1 ile IIa2 önyüz tiplerine sahip akçeleri 
için de geçerlidir. Aynı büyük bölge içinde, III. Mehmed’in 1008//1600’de tekrarladığı ağırlık indiriminden 
sonra, dirhem başına 9,5 Akçe ağırlık saptanabilmektedir. Elimizdeki malzemede, arzu edilen açıklıkla 
anlaşıldığı gibi, parça ağırlığı, 0,32 gramdır. Üçüncü olarak III. Murad’dan I. Ahmed’e kadar Doğu’da (Rumeli 
ve Anadolu’nun dışında) sürekliliği olan daha hafif bir akçe standardı vardır. Ağırlığı, numizmatik malzemede 
parça ağırlıklarındaki dalgalanma genişliğinin daha güçlü olması sebebiyle, Rumeli ve Anadolu’daki kadar 
açık belirlenememekte, ama 0,25 gram dolayında bulunmaktadır. Arşiv malzemesinde, bu Doğu’lu Akçe 
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standardı algılanamamakla birlikte, elbette ki kural dışı olarak damgalanan, dirhem başı 12 akçe ağırlığı olan 
ve tam da 0,25 gram sonucunu veren darba, bazı pasajları mâl ederek bu sağlanabilir. Eğer oldukça zayıf olan 
bu tahmin doğruysa, o takdirde, 1588’deki akçe indiriminden sonra, Doğu standardı, Rumeli ve Anadolu’nun 
zorunlu değerinin tam olarak %50 altında bulunacaktır. 

IV.4 Tipoloji 

Tipolojik temel varyasyonları ve sistem rekonstrüksiyonu için taşıdıkları önemi, her bir hükümdar ile 
ilgili bölümlerde, etraflıca ele aldık. Burada, daha önce görüşülen, Akçe darbı konusundaki temel tiplerin 
hikâyelerini, mümkün olduğunca kısa şekilde gözden geçirmek istiyoruz. 

IV.4.1 Önyüz Tipolojisi 

Burada incelenen üç sultan için, üç temel tip ayrıştırdık. Bunlar, satır, daire ve tuğra tipleridir. Bütününe 
bakıldığında, Osmanlı Akçe darbında satır tipleri öne çıkmaktadır. 

 Önyüzünde tuğra bulunan akçeler, ilk kez Süleyman Çelebi (Hicri 805 – 812)4 yönetimi altında 
görülmektedir. Bu tipi kullanan ikinci sultan I. Murad’dır.5 III. Murad ve III. Mehmed için, tuğralı önyüze 
sahip nadir akçeler bulunmaktadır. Bunun dışında bu tip, dirhemler için kuraldır. 

Akçeler üzerindeki en erken daire tipleri de, 1402‘deki iç savaşlar dönemine, Musa Çelebi’ye (Hicri 813 
– 816 )6 aittir. Merkezinde bir bezeme bulunmaktadır. II. Mehmed döneminde, Hicri 855 – 865 ve Hicri 865 – 
875 yıllarında iki çeşit daire tipi kullanılmıştır. Birincisinde, sultanın adı olan Mehmed, merkezdeki bir dairenin 
içinde7 ikincisinde, aynı yerde bir yıldız bulunmaktadır. Sondaki tasarım, I. Süleyman tarafından, Hicri 957 
-963 ve Hicri 963 – 964 periyodlarında özel darplarda kullanılmıştır.8 Sultan’ın sarayında, tip seçimine nasıl 
karar verildiği sorusunun ayrıntısına girmeden, her iki daire tipinin kullanımında, Beçin buluntusunun zaman 
ufku içinde, daha önceki hükümdarların örneklerinin esas motif olarak algılanması akla yakın gelmektedir. 

Definemizde temsil edilmeyen, III. Murad’a ait daire tipi (Srećković’in tip J’si) - yukarıda define buluntularının 
gösterdiği gibi – genelde nadir bulunmakta, ve özel tip olarak adlandırılmaları olası görülmektedir. Görüşümüze 
göre, I. Süleyman’ın ilgili darpları, bu tipe doğrudan doğruya örnek modeldir. III. Murad dönemindeki tahmini 
darp tarihinde, orjinali yaklaşık 30 yıllıktır. Fikir, daha çok Kostantiniye darphanesinin “örnek kitabı”ndan 
ve üst düzeydeki yönetim biriminden gelmiş olmalıdır. Çünkü, üretilecek olan tipin somut şekli konusunda 
darphanelere verilecek tipolojik örnekler hiç şüphesiz ki, burada toplanmaktaydı. 

III. Mehmed için durumlar benzerdir. Sadece burada, esas örnek II. Mehmed’di. Tip III’ün aşırı nadir olan  
akçeleri her ne kadar I.Süleyman ve III. Murad akçeleriyle aynı çizgide olsalar da, Sultan adını merkezlerinde 
taşıyan daire tiplerinin çoğunluğu, II. Mehmed’i izlemektedirler. IIi, IIj ve IIk örneğe en yakın olanlardır. 
Örneklerinde olduğu gibi, sultanın adını ya çizgi daire içinde veya yonca yaprağı ile çevrelenmiş şekilde 
göstermektedirler. 3h, 6h, 9h ve 12h da, içteki daireyi, resmin kenarıyla birleştiren çizgiler, II. Mehmed 
yönetiminde paralellere sahiptir. Esas tipler olan IIa1 – IIb2 de bir sadeleştirme göze çarpmaktadır. Burada, 
daire ve çizgiler yoktur. Yıl sayısının ve عز نصره formülünün örnek modellere göre noksanlığı, her iki elemanın, 
çoktan beri arka yüzdeki, kurala uygun yerlerinde bulundukları belirtilerek, problemsiz şekilde açıklanabilir.

Daha evvelki sultanlara uzanan bu tipolojik geri dönüşlerin, propaganda yönünden ne kadar önem taşıdıkları 
sorgulanabilir. İdeal bir hükümdar olarak görülen I. Süleyman gibi bir padişaha yapılan göndermenin yanı 
sıra, özel bir darbın tipolojik açıdan nasıl olması gerektiği gibi, işlevsel bir soru da önemli olmuş olabilir. III.
Mehmed’in daire tipleri olayında, sultan adının form nedeniyle, merkeze yerleştirilmesinin estetik bakımdan en 
şık çözüm olduğu iddia edilebilir. Ayrıca bu durum, daha eskiye el atılmasının, III. Mehmed’i İstanbul’un fatihi 

4  Srećković 1999, s. 61 ve 63.
5  Srećković 1999, s 157.
6  Srećković 1999, s 97. 
7 Srećković 2000, s. 23.
8  Srećković 2003, s. 42.
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ile bir çizgiye getirme gayretine yönelik olmaktan çok, iki hükümdarın ortak sorununun yine ortak çözümle 
ele alınmasından ileri geldiği görülmektedir. Bir varsayım olarak, burada 1596 tarihindeki Eğer zaferiyle bir 
bağlantı kurulması teklif edilmektedir. III. Mehmed, bu başarı sebebiyle, kendisini ataları arasındaki büyük 
komutanlar ve fatihlerle aynı konuma getirebileceğine inanmıştır. 

 

IV.4.2 Arkayüz Tipolojisi 

Burada ele aldığımız her üç hükümdarda da, 1a olarak adlandırdığımız, arkayüz tasarımı, prensip olarak 
I. Süleyman’a geri gitmektedir. O, yönetimi altında, 4 lejand satırının birbirlerinden açık şekilde ayrılmış 
olduğu ilk sultandır. Tek fark, Süleyman döneminde سنه kelimesi daima mevcud olmasına karşı, III. Murad, III.
Mehmed ve I. Ahmed dönemlerindeki geniş çaplı görevine öyle görülüyor ki, pek fazla önem verilmemelidir. 
Süleyman’ın yönetimi sırasında, normal darplar içinde oldukça çok sayıda farklı arkayüz varyasyonuna 
rastlanmaktaydı. Her üç sultan döneminde, Rumeli ve Anadolu’da görülen, bir arkayüz tipiyle geniş çapta 
yetinilmesi olayı, II.Selim’den kalan bir mirastır. 

IV.5 Ek İşaretler

Ek işaretlerin olası anlamlarını bulmak veya hiç değilse, hangi maksada hizmet etmemiş olabileceklerini ortaya 
çıkarmak için, özellikle burada da, ayrıntılı şekilde ele alınan üç sultana toplu bakış, ek işaretler alanında 
anlamlı olacaktır. 

IV.5.1 Önyüz Ek İşaretleri

Kullanımları Sultan’dan Sultan’a olduğu kadar, darphaneden darphaneye de farklılık göstermektedir. 
İncelemelerimizi, III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed yönetimleri altındaki Rumeli ve Anadolu ile sınırlarsak, 
ozaman, ilk önce aşağıdaki resim ortaya çıkar: 

Tab. IV.9: Rumeli ve Anadolu’da Ek İşareti Olan ve Olmayan Akçelerin Oranı (% Olarak)  

III. Murad III. Mehmed I. Ahmed 
Ek işareti olmayan % 42,8 % 32,6 % 62,1
Ek işareti olan. % 7,9 % 14,8 % 24,0
Ek işareti belirsiz. % 49,2 % 52,6 % 27,8

Daha burada bile, ciddi farklar saptanabilmektedir. Örneğin, III. Mehmed yönetimi altında, ek işareti 
olmayan parçaların orantılarının, sık görülen önyüz tipleri IIa1, IIb1 ve IIb2 çerçevesindekilerle çok farklı 
olduğu düşünülürse, o takdirde, yukarıdaki tabelanın söylem gücü azdır. Önyüz ek işaretlerinin amaçlarının ne 
olduğunu konu dışı bırakmak, neden uygulandıklarını kesin olarak söylemekten herhalde daha kolaydır. Birincil 
olarak, darphanenin alt birimlerinin organizasyon ve çalışma tekniği ile ilgili işaretlemeler söz konusu olmuş 
olamaz. Keza, münferid üretim tranşlarının (emisyonların) işaretlenmiş olması da, söz konusu değildir. Pek 
çok işaret varyasyonu yalnız, tek parçayla belgelendikleri, başkaları daha sık görüldüğü ve en uzun ve tipolojik 
olarak en tek düze olan III. Murad darbı, çok ender önyüz ek işareti kullandığından, sonuç, her bir emisyon 
için, tuhaf farklılıkları olan darp hacimleri ortaya çıkacaktı. En azından, Rumeli ve Anadolu’da ek işaretlerin 
merkezden yönlendirildikleri kesindir. Zira, aynı varyasyonlar çok sayıda çeşitli darphanede belgelenmiştir. 
Öyle anlaşılıyor ki, darphane yönetimi için, mutlaka bir anlamları vardı. Akla ilk gelen, dahili kontrol işareti 
olmalarıdır; Daha kesin bir amaçtan söz edemiyoruz. III. Mehmed olayında, Rumeli ve Anadolu’daki daire 
tipleri çerçevesinde, ek işaretlerin gittikçe artan bütünlükleri, kronolojik bir düzenin varlığına işaret etmektedir. 
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IV.5.2 Arkayüz Ek İşaretleri

İnceledimiz zaman dilimindeki Akçe arkayüz ek işaretleri, şimdiye kadar, formlarını tip çizimleriyle 
belirlemenin dışına taşan bir ilgi çekmemişlerdir. Burada, genel bir bakış sunmaya çalışacak ve arkayüz ek 
işaretlerinin kullanımı konusunda kesin bir çözüme varamasak da, hiç değilse bazı öneriler getirmeye gayret 
edeceğiz. 

Burada, yalnız ضرب  kelimesinin ب sının içine yazılmış olan işaretler arkayüz ek işareti olarak anlaşılmaktadır; 
Sikke resmi için tip kurucusu olarak algılanamayacak bütün ilave küçük ve daha büyük malzemeyi, “Darphane 
ek işaretleri” adı altında ayrı olarak ele alacağız. “Arkayüz ek işaretleri” bölümünün III. Murad, III. Mehmed 
ve I. Ahmed ile ilgili numizmatik yorumlarında (Bölüm II.2.2.2, II.2.3.2, II.2.4.2) belgelenmiş olan bütün 
formlar hakkında, parça sayıları ve darphanelere göre dağılım örnekleriyle ilgili, tam bir genel bakış 
sunulacaktır. Burada, genel olarak arkayüz ek işaretleri fenomeniyle yetinecek ve her üç hükümdar dönemindeki 
varlıklarına toplu bir bakış sunacağız. 

İlk bakışda, ب içine çok sayıda çizgi ve noktanın yazılmış olduğu fark edilmektedir. Yine ilk bakışda, bu 
işaretlerin sadece sikkenin bu noktasındaki boşluğu doldurmak için düşünüldüğünü zannetmek mümkündür. 
Yani, horror vacui’yi engellemek amacını taşıyan, daha derin anlamı olmayan ve sikkezenin özgür davranışlarına 
bağlanabilen bir önlemin söz konusu olduğu fikrine varılabilir. Ancak, bu basit yorum çok kolay çürütebilir.

Ek işaretlerin olası sayıları, –özellikle esas elemanlar olan çizgi ve noktalar ile ilgili olarak– neredeyse 
sonsuz olabilecekken, gerçekten sikkeler üzerindeki, darp sahibi sultanı belgeleyen varyasyonların sayısı 
kolayca algılanabilir. I.Ahmed döneminde birbirinden farklı yalnız yaklaşık 9 arkayüz ek işareti vardır. Ayrıca, 
tekil darphaneler ile Rumeli ve Anadolu gibi büyük gruplar için kombinasyonlar karakteristiktir: Bu grubun 
bütün darp yerlerinde, bütününe bakıldığında aynı ek işaretlerine rastlanmakta, buna karşı, stilistik yönden 
belirgin şekilde ayrılmış olan Canca veya Mısır, tamamen başka varyasyonlar da kullanmaktadırlar. Örnek 
olarak III. Mehmed’i alalım: Yönetimi sırasında, Rumeli ve Anadolu’da bütün arkayüz ek işaretleri istisnasız, 
değişik çizgi kombinasyonlarından oluşurken, Canca’da, daha önceki stilistik ve tipolojik bağlamda tamamen 
özgün darp dönemi sırasında, çeşitli nokta kombinasyonları olan varyasyonlar oluşturulmaktaydı. Belgrad, 
arkayüz ek işaretlerinin merkezden yönetildiğine yüzde yüzlük bir kanıttır: Burada Rumeli ve Anadolu’nun 
bilinen repartuvarından ayrılan varyasyonlara sadece, stil B’de, damgalar yerel olarak üretildikleri zamanda, 
rastlanmaktadır. Ek işaretlerin istatistik dağılımlarının, her üç hükümdarın yönetiminde, I. Ahmed döneminde 
bazı değişiklikler görülse de, oldukça yeknesak bir tablo gösterdiğini eklemek gerekir (Tab. IV.10). Keza, aynı 
yönetim içinde, varyasyonların belge sayıları o kadar aynıdır ki, başına buyruk bir kullanım söz konusu bile 
olamaz. 

Tab. IV.10: En Sık Arkayüz Ek İşaretlerinin Oranları (% Olarak)

Form
Numara Yüzde oranı 

III. Murad III. Mehmed I. Ahmed III. Murad III. Mehmed I. Ahmed 

D A A 43,8 % 42,5 % 29,0 %

– B B – 0,1 % 17,3 %

A I D 43,5 % 48,2 % 50,9 %

– J E – 2,7 % 1,7 %
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Malzemenin dikkatli şekilde incelenmesinden, arkayüz ek işaretleri kullanımının merkezden yönetildiği, 
kesin olarak ortaya çıkmaktadır. Osmanlılarınki gibi, iyi planlanmış ve merkezileştirilmiş bir darp sistemi içinde, 
arkayüz ek işaretlerinin her bir sikkezenin kişisel zevkine bırakılmış olabileceği görüşü, çok genel sebeplerle 
bile, red edilmelidir. Elbette, bazı darphaneler kendi arkayüz ek işaretlerini kullanabilme özgürlüğüne sahip 
bulunmaktaydılar. Fakat bu, darphaneler genellikle kendilerine özgü tipleri ve hatta özgün bir ağırlık standardını 
bile kullandıkları için, bizim, ek işaretlerle ilgili yorumumuza karşı değildir. Ek işaretlerin özgünlüğünün 
paralelleri demek ki, daha önemli parametrelerde aranmalıdır. 

Peki ama, kullanımları merkezden yönetilmekte idi ise, o zaman, arkayüz ek işaretlerinin amacı neydi? 
Herhalde hiç kimse, bunun merkezi planlamanın emrinde olan horror vacui’ye karşı bir önlem olduğunu 
zannetmeyecekdir. Zaten, ek işareti olmayan akçe sayısının yüksekliği de, bunun böyle olmadığını 
anlatmaktadır. Arkayüz ek işaretlerinin, darbı belirleme amacını taşıdıklarından neredeyse eminiz. Ama bu, 
tabiatıyla, vasatî para kullanıcısının anlayamayacağı gibi yapılmaktaydı. Çünkü, ne de olsa, bunun için, ek 
işaretler yeteri kadar tanınmıyorlardı. Darbın, dahili kronolojik düzenlemesine yaradıkları düşüncesini, olası 
bulmuyoruz. Bu maksada, hiç kuşkusuz tipoloji hizmet etmekteydi. Ama her şeyden önce, dağılım şeması 
fazla yeknesaktır. Eğer arkayüz ek işaretlerinin kronolojik anlamları olmuş olsaydı, o zaman bir darphanenin 
kapatılması, bir tipten vazgeçilmesi veya bir sultanın ölümüyle, açık bir kesintinin görülmesi gerektiği kabul 
edilmelidir. O takdirde, bir veya birkaç ek işaret, artık darp edilmeyecekti. Ancak böyle bir durum, hiçbir yerde 
açıkça görülmemekte ve mutlaka zamanından önce darbından vazgeçilen tiplerin bulunduğu Kostantiniye gibi 
malzeme yönünden güçlü darphanelerde, ek işaretler hiç kesintisiz devam etmektedir. 

Bir sonraki fikir, darphanelerin yönetimlerindeki alt birimler için ayırt edici olarak amaçlandıklarıdır. 
Ancak bu fikire de, kesin olarak karşı çıkılabilir. Anadolu ve Rumeli’de en sık görülen iki varyasyon –ek 
işareti olmayanlar ve birbirine paralel iki çizgisi olanlar– bütün darphanelerde, yaklaşık olarak eşit oranda 
gözlemlenmektedir. Kostantiniye’de çeşitli ek işaretlerin band genişliği, daha küçük ve daha zayıf belgelenen 
darphanelerinkinden büyük olmakla birlikte, hiçbir varyasyon, dikkate değer bir parça sayısına ulaşamamaktadır. 
Ama arkayüz ek işaretleri offizileri kast ediyorlarsa, o takdirde Kostantiniye’deki offizi sayısının, çok kısa bir 
süre faaliyette bulunan, çok daha küçük darphanelerdekilerle aynı olabileceği düşünülemez. Offizi sayısının 
Kostantiniye’de çok daha yüksek olması beklenirdi; Roma ve Bizans sikke darbında, bu durum, bütün 
açıklığıyla saptanabilmektedir. 

Bir başka açıklama da, arkayüz ek işaretleriyle, darp için kullanılan malzemenin menşeinin işaretlendiği 
olabilir. Bu görüş izlenirse, o zaman iki esas varyasyonun, maden gümüşünü ve daha eski sikkelerin eritilmesiyle 
elde edilen malzemeyi işaret ettiği sanılabilir; Nadir varyasyonların, devletin ek gelirlerini veya özel kişiler 
tarafından darp için darphanelere verilmiş olan oldukça büyük miktarda gümüşden meydana gelen metalin 
küçük özel tranşlarını kast etmiş olmaları mümkündür. Fakat, bu fikir de, gerçeğe uymamaktadır. En güçlü 
kanıt, en sık görülen III. Mehmed’in Kostantiniye ve Novaberde’deki iki arkayüz ek işareti, A ve I arasındaki 
kıyaslamadır. Sonuncusu bir maden darphanesidir; Eğer arkayüz ek işaretlerinin, gümüşün çıkış yeri ile ilişkisi 
olsaydı, o zaman, yakınında bir maden ocağı bulunmayan ama imparatorluğun bütün vergi gelirlerinin aktığı 
Kostantiniye’nin ek işaretlerinin, herhalde, ağırlıklı olarak yerel ocaklardan gelen gümüşle darp yapılan 
Novaberde’ninkilerden belirgin şekilde farklı olduklarını düşünmek gerekirdi. Ama, A ve I varyasyonlarının 
yüzde oranları %42 ve %54 (Novaberde) ve %41 ile %54 (Kostantiniye) ile o kadar benzer ve hatta eştir ki, 
maden girişinde varlıkları kabul edilmesi gereken farklılıklar, bu durumdan kesinlikle anlaşılamamaktadır. 

Bize göre, son ve en makûl açıklama, arkayüz ek işaretlerinin paranın kullanım amacını yani kullanıcılarını 
göstermiş olmasıdır. Rumeli ve Anadolu’da en sık olan varyasyonlar, orduya ve devletin sivil organlarıyla, 
saraya yapılan ödemeleri işaret etmiş olmalıdır. Daha ender olan ek işaretler, bizim için şu an güvenli şekilde 
algılanması mümkün olmayan ödemeleri ve para akışlarını belirtmiş olabilirler. Bu görüşümüz için kanıtlar 
sunamasak da, Osmanlı arşiv malzemesi belki birgün bu soruya açıklık getirene kadar, bu açıklamanın, sadece 
numizmatik malzeme tabanı üzerindeki, en akla yakın geleni olduğunu düşünmekteyiz. 
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