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Memlükler tarafından 
Mısır'da basılan ve daha sonra 
diğer İslam devletlerinde de 
basılıp kullanılan altın sikke. 
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Memlükler'den başka Irak, Suriye, İran, 
Hindistan ve Anadolu'da birçok beylik ve 
hanedan tarafından kullanılan eşrefinin 
adı ve menşei, el-Melikü'l-Eşref Barsbay 
(1422-1438) tarafından darbedilmesine 
veya genel olarak "el-eşref" unvanını ta
şıyan sultanların ortak sikkesi olmasına 
dayandırılır . Bu isim altında ilk altın pa
ranın 81 O' da ( 1407 -1408) basıldığı bi
linmektedir. iık sikkeler 3,45 gram ağır
lığında olup Venedik dukası ile Floransa 
florinine tekabül etmekteydi. Dinardan 
kolayca ayırt edilebilen eşrefi, kısa sü
rede Mısır'la siyasi ve ticari bağı olan is
lam ülkelerinde yayıldı . Bilhassa Suriye 
ve Irak bölgeleriyle Doğu Anadolu'da bu
lunan devlet ve hanedanlar tarafından 
yaygın olarak kullanılmaya başlandı. An
cak bunların ağırlık ve ayarında bazı fark
lılıklar vardı. Karakoyunlu Devleti'nde 3,9, 
Akkoyunlu Devleti'nde 3.4 gramlık eş
refiler kullanılmıştır. Şah ı. İsmail döne
minde (1501-1524) İran sahasında 3,52 
gramlık eşrefiler kestirilmiş, yine aynı 

standartta çeyrek eşrefiler de bastırıl

mıştır. Özellikle XVII. yüzyıldan XVIII. yüz
yıl ortalarına kadar eşrefi iran'da en ta
nınmış altın sikke durumundaydı. ı. Ab
bas'a ait Abbasi sikkeleri ondan sonra 
geliyordu. Nadir Şah 1737'de yeni bir al
tın para darbettirdiğinde buna "mühr- i 
eşrefi" adı verilmişti. Yüzyılın ikinci yarı
sında ayrıca çeyrek mühr-i eşrefiler de 
kesildi. Nadir Şah'ın halefi Kerim Han 
zamanında ( 1750-1779) eşrefi darbı sür
dü. Bu dönemde basılan eşrefilere "eş
refi-i Kerim Hani" veya sadece eşrefi de
niliyordu. 1768'de basılan mühr-i eşrefi 
ileFethAli Şah zamanında 1830-1834'
te basılan eşrefiler tümen (tuman) değe-

rindeydi ve 10.000 gümüş dinara teka
bül ediyordu. Duka altını kıymetinde eş
refiler XVI. yüzyılda Hürmüz Bağazı'nı 

kontrol eden Portekizliler tarafından da 
darbedilmiş, buranın Safevi hakimiyeti
ne geçmesinden sonra (1622) Hürmüz eş
refileri (sarafino, serafin) kullanımdan kal
dırılmıştır. 

Hindistan· da Babürlüler döneminde 
eşrefi veya "şerifi" denilen bir altın sik
kenin kullanıldığı bilinmektedir. Babür'ün 
eserinde eşrefi adına altın sikke olarak 
rastlanmaktadır (Vekayi', ll , 285, 294) . 
Muhtemelen Mısır ve İran ile olan tica
ri münasebet ve XVI. yüzyıl başlarından 
itibaren denizlerdeki baharat ticaretini 
kontrolleri altında tutan Portekizliler'in 
aynı ad altında para bastırmaları eşrefi
nin bu ülkede yayılmasına yol açmıştır. 

Osmanlı Devleti 'nde Mısır eşrefileri

nin ll. Murad (1421- 1451) ve Fatih Sul
tan Mehmed ( 14 51-148 1 ) dönemlerinde 
kullanıldığı bilinmektedir. 1476'dan son
ra hazinenin altın mevcudu içinde eşre
filer, o/o 13,66 ile Avrupa menşeli ve if
renci altınının ardından ikinci sırayı alı

yordu. ll. Bayezid döneminde ( 1481-1512) 
muhtemelen iki devlet arasındaki müna
sebetlerin bozuk olmasının da rolü ile 
hazine mevcudu içinde eşrefi altın mik
tarı oldukça azaldı (% 4,24). Ancak Mı
sır ' ın fethinden sonra miktar biraz da
ha yükseldi ve o/o 9,22'yi buldu. Yavuz 
Sultan Selim'in "sultani" denilen altın 

parası Mısır'da eşrefi olarak da anılma
ya başlandı. Böylece eşrefiler artık bir 
Osmanlı parası niteliği kazanmış oldu. 
Hazine mevcudu dışında Osmanlı piya
sasında da yine Fatih Sultan Mehmed 
devrinden itibaren eşrefi altının geçerli 
olup ticari faaliyette kullanıldığı anlaşıl
maktadır. Nitekim Bursa sicillerinde XV. 
yüzyıla ait miras taksimiyle ilgili kayıt
lar incelendiğinde, özellikle 1487-1488 
yılından itibaren miras malı arasında eş
refi altınların payının giderek arttığı gö
rülür. Bu sırada o/o 23,35 olan miktar 
1510-1S12'de o/o S2,05, 1S13'te% 46,79 
olmuştu (Sahillioğlu . s. 7). Ayrıca öncele
ri Memlük nüfuzunun hakim olduğu böl
gelerin sancak kanunnamelerinde para 
birimi olarak yine Memlük eşrefileri üze
rinden hesaplamalar yer alır. Yavuz Sul
tan Selim dönemine ait 1S18 tarihli Ur
fa Kanunnamesi'nde. Akkoyunlu kanu
nu uyarınca her deve yükü kumaştan iki 
Kayıtbay eşrefisi veya 1 00 Osmanlı ak
çesi alınacağı kayıtlıdır. Buna göre eşre
fi altını ·SO akçeye tekabül etmekteydi. 
KanUni Sultan Süleyman devrine ait Mı-
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sır Kanunnamesi ·nde de sık sık eşrefi 

altını tabiri geçer. Kanunnamedeki bil
gilere göre, Osmanlı idaresinin kuruldu
ğu ilk yıllarda Hayır Bey'in valiliği sıra
sında eşrefi altının değeri konusunda bir
takım meseleler ortaya çıkmıştır. Mısır 
eşrefisi 25 para yani SO Osmanlı akçesi 
olduğu halde Hayır Bey zamanında ba
sılan akçelerle değeri 12,5 paraya (25 ak
çe) inmiş ve mukataa hesaplamaları bu 
rayiç üzerinden yapılınca şikayetler baş
lamıştır. İbrahim Paşa'nın Mısır ıslahatı 
sırasında yeniden eski rayicine döndü
rülerek eşrefinin değeri arttırılmış ve 
SO akçe olmuştur (Barkan. s. 372-373). 
Bu durum muhtemelen Yavuz Sultan Se
lim'in para siyasetiyle yakından ilgili olup 
eşrefi altının değerinin düşük tutularak 
piyasadan çekilmesi ve yeni bir para re
jiminin yerleşmesi amacına yöneliktir. 
Ancak Kanuni döneminde bu tür uygu
lamalara son verildiği anlaşılmaktadır. 

Eşrefilerin darbı XVI. yüzyılın ikinci ya
rısında da sürdü; ll. Selim'in İstanbul'da 
eşrefi altını bastırdığı, ayrıca ll. Musta
fa zamanında (1695-1703) cedid eşrefi* 
adıyla yeni bir altın sikke kestirildiği bi
linmektedir. 
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Kadiriyye tarikatının 
Eşrefoğlu Rumi'ye 

(ö. 874 / 1469-70 [?]) 
nisbet edilen bir kolu. 
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Osmanlılar döneminde Anadolu'da ku
rulan tarikatların en eskilerinden biri 
olan Eşrefiyye Kiidiriyye tarikatının bir 
koludur. Kadiriye'nin silsilesi tarikatın 

piri Abdülkadir-i Geylanfnin Muhammed 
Şemseddin adlı oğlund~n sonra Muham
med Hüsameddin b. Şemseddin, Şiha
beddin Ahmed b. Muhammed Hüsamed
din, Alaeddin b. Şihabeddin Ahmed va
sıtasıyla babadan oğula intikal eder. Sil-
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