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siyasetinde önemli rol oynadığı bilinmektedir.
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hizmeti geçen uç beyi.
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Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından
Tarunu Gebze kadısı Fazlullah'ın Rebiülewel 838 (Ekim 1434) tarihli vakfİ
yesine göre babasının adı Abdülmelik b.
Abdü lfettah'tı r (TSMA, nr. E 7084) . Ailesi
muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir
Türkmen boyuna mensuptur. Akça Koca'nın da aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul
Gazi'ye bağlı bulunduğu sanılmaktadır.
Osman Gazi tarafından Orhan Gazi'nin
emrinde Konuralp, Gazi Rahman ve Köse Mihal gibi meşhur beylerle Sakarya
ve izmit yöresine akınlar yapmakla görevlendirildi. Bu bölgedeki bazı kaleleri
ele geçirdi ve Sapanca gölünün batı tarafındaki bir hisarı kendisine karargah
yaparak izmit bölgesine akınlarda bulundu. 1326'ya doğru Kandıra'yı ve civarını zaptetti: ayrıca Konuralp ve Gazi
Abdurrahman ile birlikte Karta! civarın
daki Aydos'u, ardından da kuzeyindeki
Samandıra hisarını aldı. Bunun üzerine
Samandıra bölgesi kendisine mülk* olarak verildi. Buradan. birkaç yıl daha izmit - Üsküdar arasındaki yerlere akın
larda bulunan Akça Koca, izmit'in fethinden az önce, 1328'de Kandıra yakın
larındaki bir tepede öldü ve buraya gömüldü. Ölümündem sonra adamları Ka ramürsel'in yanında toplandı: uç beyliği
yaptığı bölge ise önemi dolayısıyla Şeh
zade Murad'a verildi. Fetihlerde bulunduğu izmit ve çevresine sonradan onun
adına nisbetle Koca-ili denildi. Ayrıca bugün Bolu iline bağlı Akça Koca .ilçesi de
onun adını taşır. Hacı ilyas adlı bir oğlu
nun bulunduğu, tarunu Fazlullah'ın ön-

TSMA. nr. E 7084; Aşıkpaşazade. Tariti, s.
25-27, 32-34, 37; Oruç b. Adil, Teuarih·i Al·i Os·
man, s. 14·15; Neşri. Cihannüma (Taeschner).
ı, 37·38, 40·44; ibn Kemal, Teuarih·i Al-l Os·
man, ı. Defter, s. 175, 180; ll. Defter, s. 3, 5,
8·9, 15·16, 19, 28, 41; Hoca Sadeddin. Tacü't·
teuarih, istanbul 1279·80, 1, 26·27, 35; Uzunçarşılı. OsmanlL Tarihi, 1, 551·552.
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AKÇA MESCİD
Akça Mescid · Adana

Adana'da
döneminde yapılmış
XV. yüzyıla ait bir mescid.

Ramazanoğulları
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Ulucami'nin SO m. kadar kuzeyinde
bulunan Akça Mescid'in asıl adı, Piri Paşa'nın 947 ( 1540-41) tarihli vakfiyesine
göre Akça Ahmed Mescidi'dir. Eserin inşa kitabesi bulunmamakla birlikte bazı
araştırmacılar binanın tarihini, taçkapı
üzerinde ewelce mevcut olan iki kuş kabartmasının ebcedle ifade ettiği rakama göre tayin etmektedirler. Buna göre
mescidin inşa tarihi olarak 812 ( 1409)
yılı Çıkmaktadır ki bu tarih Ramazanoğulları'ndan Şehabeddin Ahmed Bey'in
zamanına rastlamaktadır. Ancak bu görüşün sağlam bir esasa dayanmadığı ve
sadece bir faraziyeden ibaret olduğu
da unutulmamalıdır.
Akça Mescid, ölçüleri dıştan dışa 9.60 x
9.60 m. olan kubbe örtülü bir harim ile
bunu kuzey ve batıdan çevreleyen 3.20
m. genişliğinde sundurmalı bir son Ce"
maat yerinden meydana gelmektedir.
Tamamen kesme taştan yapılan eserin
kapısında, mihrabında, bazı pencere pervazlarında ve son cemaat ·yerinin mihrabında zengin mermer süslemeler bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok
dikkati çekenler girift bitki, kuş ve aslan motiflerinin yerleştirildiği mukarnas
firiziyle taçkapı süslemeleridir. Mihra-

bın sade nişi ve yaniarindaki nebati bezemeli iki sütunçe, biri geometrik diğeri mukarnaslı iki silme içerisine alın
mıştır.

Akça Mescid, bu kadar geç bir tarihte Selçuklu süsleme anlayışını devam
ettirmesi ve son cemaat yerinin binanın
batısında yer alması gibi özelliklerle dikkati çekmektedir.
BİBLİYOGRAFYA:

Türkiye'de Vakıf Abide/er ve Eski Eser/er,
Ankara· 1972, 1, 13·15; Kurt Erdmann. "Zur

türkisehen Baukunst seldschukischer und
osmaniseher Zeit", istanbuler Mitteilungen,
sy. 8, istanbul 1958, s. 23; T. Toros. "Akça
Mescid ve İki Kuş", Görüşler Dergisi, sy. 1O,
Adana 1938, s. 1O.
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Osmanlılar'ın

ilk
L

gümüş

para birimi
ve ilk sikkesi.

Osmanlılar tarafından başlangıçta

"güsikke", XV. yüzyıldan itibaren de
genel anlamda "para" karşılığı olarak
kullanılan akçe "beyaz, parlak. temiz"
manalarma gelen ak kökünden türemiş
olmalıdır. "Ak akçe kara gün içindir"
atasözü de şayet bir rastlantı değilse
bu adlandırmanın renkten ileri geldimüş

Ak ca
Mescid'in
1184 117701

tarihli
tamir
kitabesi
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ğini göstermektedir. Osmanlılar'ın akçe dedikleri para birimlerini Batılı kaynaklar asper 1 aspre kelimesi ile ifade
etmektedirler. Orhan Bey zamanında.
hıristiyan devletlerden Rum Pontus ve
Rodos ile Türk-İslam beyliklerinden Kandalar'da (Alaiye) aspro darbediliyordu.
Altın Orda Devleti'nde ve Don nehri ağ
zında bir Ceneviz kolonisi olan Tana'da
ise para yerine ticarette sommo 1 sum
adı verilen 220 aspro ağırlık ve değerin
de gümüş çubuklar kullanılıyordu. Akçe'nin "beyaz" manasma gelen asprodan
alınmış olduğu iddiası varsa da bu iddianın tartışma konusu yapılmasının bir
faydası yoktur; çünkü devletlerin tanın
mış paraları benimserneleri olagelen bir
hadisedir. Dirhem de aslında bir İran
parasıydı ve İranlılar onu Yunanlılar'ın
drahmisinden almıştı; dinar ise bir Bizans parasıydı. Gros veya Groschen'd~=!n
türetilen gurus (kuruş) da "iri gümüş
par a" anlamına geliyordu. Lira, tartı birimi olan livre ile alakalıdır. Tabii bu
arada aspronun moda olabilecek ve örnek seçilmesini haklı gösterecek bir durumunun olduğunu da belirtmek ve ortaya koymak gerekmektedir.

İlk Osmanlı Gümüş Sikkeleri. Osmanlı
lar'da ilk sikkenin hangi tarihte kestirildiği kesin olarak bilinmemektedir. Günümüze intikal eden ilk sikkeler Orhan
Gazi'ye aittir; ancak son zamanlarda Osman Bey'in olduğu öne sürülen bir gümüş sikkeden de söz edilmektedir (İb
rahim Artuk. s. 27-31 ). XVI. yüzyıl tarih çilerinden Hadidi'nin "Buyurdu akçeye
sikke kazalar 1 Ki Osman bin Ertuğ
rul yazalar" beyti bu iddiayı doğrula r
mahiyettedir. Orhan Bey'e ait akçeleri
iki tipte toplamak mümkündür. Bunlardan tarihsiz ve üzerindeki yazıla r deği
şi k geometrik motiflerden müteşekkil
bir çerçeve içine alınmış olanlar, İ lhanlı
paralarma benzemektedir. Üzerlerinde
"es-sultanü'l-a'zam" unvanı bulunan bu
sikkelerden birinde, Orhan Bey'in çağ
daşı olmayan Halife Müstansır'ın adı yer
almaktadır. Çerçevesiz olanlar daha sadedir ve üzerlerinde yalnız Orhan Bey'in
adı bulunmaktadır. Bu sikkelerden birinin üzerinde 727 ( 1326-27) tarihi görülmektedir.

adları. ağırlıklarındaki tartı birimlerinden ileri geliyordu. G ümüş para birimi
şer'i dirhem (2 97 gr.). dinar veya miskal
denilen altın para ise miskal ağırlığında
idi (4 25 gr.) Bunların kırat cinsinden
karşı lı kları da 14 ve 20 kırattır. İlk Osmanlı gümüş para birimleri bu şerT dirhem ağırlığından çok fa rklıdır ve belki
küçük sikkeler, yarısı veya dörtte biri
şeklinde dirhernin bir kesriyle ifade edilemediği için, bu ismin yerine akçe tercih edilmiştir. Türkçe olarak düzenlenen belgelerde gümüş para biriminden
daima akçe diye söz edilmekte. dirhem
tabiri hukuki belgelerde. özellikle Arapça belgelerde geçmektedir. Ancak bundan şer'i dirhem anlamı çıkarılmaması
için. "günün geçer parasıyla şu kadar
gümüş dirhem" manasma gelen "dirhemen fıddıyyen raicen fi'l -vakt" ifadesi
kullan ılırdı. XV. yüzyıla ve XVI. yüzyılın
başlarına ait. çoğu Arapça olarak düzenlenmiş hüccet* leri ihtiva eden Bursa
Şer' iyye Mahkemesi sicillerinde, özellikle ilk yirmi sicilde bunların pek çok örneğini bulmak mümkündür.

Akçenin Ağırlığı . Osman ve .Orhan beylere ait akçelerin tartısını veren yazılı bir
belge yoktur. Tarihçiler bu akçeleri zamanlarında kullanılan tartı birimleriyle
vermede güçlük çekmişlerdir. Zira akçelerin tedavüle çıkarıldığı sıralarda kul lanılan tartı birimleri farklıydı. Bunlar.
Gazan Han'ın ülkesi içindeki tartı ve ölçüleri birleştirme projesi çerçevesinde
kullanılmasını yaygınlaştırdığı 24 kırat
lık miskallerdir. Kırat veya çekirdek, dört
buğday ağırlığında idi ve bir buğday da
48 miligramdı. Gazan Han. dirhemi ya-

Genç Osman devrine
ait güm üs on ıu k

Sultan İb rah im devrine
ait gümüş beslik

miskal olarak tanımlamıştı; sonradirhem 16 kırat yani miskalin 2/3'ü
olarak kabul edilmiştir. Orhan Bey teklik, ikili k ve beşlik olmak üzere üç tür
sikke tedavüle çıkarmıştır. İkilik olanı.
Gazan Han'ın dirhem tarifine uymaktadır. Bunun yarısı durumundaki teklik
akçe ise miskalin dörtte biri ağırlığın
dadır. Fakat ikilik ve beşlik akçelerin
örneklerinin çok nadir olması. bunların
darbına devam edilmediği anlamına gelebilir. Nitekim Orhan Bey'den sonra yalnız teklik akçe darbedilmiştir. Fatih'in
1470'te onluk "Muhammed Hani" (Buna
"akçe-i büzürg" ve " gümüş-i sultaniyye" adı
da verilmiştir) darbına kadar akçenin gümüşten katları veya küsuratı basılma
mıştır. Teklik akçe her hacimdeki alış
veriş ve ödemelerde kullanılıyordu. Daha
yüksek bir değer taşıyan iri gümüş para veya altın para basılması. Ortaçağ'ın
Osmanlı kuruluş dönemine tesadüf eden
bu son döneminde, ·ekonominin Batı'da
olduğu gibi Anadolu'da da bir duraklama devri geçirmiş olmasıyla açıklanabi
lir. iktisat tarihçileri. XIV. yüzyılın ikinci
çeyreğiyle XV. yüzyılın son çeyreğine veya sonuna kadarki zaman kesitine "durgun ekonomi devri" demektedirler. Rönesans ile birlikte canlanma ve kalkın 
ma hareketlerine paralel olarak ticaret
hacmi genişleyince. Batılılar iri gümüş
paralar olan gros ve grossone darbına
başladılar. Fatih de bu canlanma hareketine paralel olarak 1470 yılında onluk
"Muhammed Hani"leri, 1478'de ise ilk
orüinal Osmanlı altını olan sultaniyi tedavüle çıkarmıştı. Ancak Fatih 146S'ten
beri kendi darphanelerinde. yani istanrım

ları

ı. Murad devrine
ait b akır para

Fatih devrine
ait gümüş on akçelik

Bakır para (pul. fe ls. mankur 1 mangır) I.
Murad zamanında, sultani denilen altın
para ise daha sonra Fatih Sultan Mehmed zamanında 1478' de darbedilmeye

başlanmıştır. İslam geleneğinde gümüş

sikkeler e dirhem, altından olanlara dinar veya miskal denirdi. Bu iki sikkenin
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bul. Edirne ve Üsküp'te Frengi flori (duka). tutili flori (Cenova altını) ve eşrefiyye
(Mısır altını) bastırıyordu.

Akçenin Ayarı ve Nizarni Ağırlığının Zaman İçinde Geçirdiği Değişiklikler. Akçe
darbını düzenleyen fermanlar. bunun
saf gümüşten olmasını emreder. Nümismatlar. XV. yüzyılın sonu ve XVI. yüzyılın ilk yarısında basılan akçelerin analizlerini yapmışlar ve ayarının binde dokuz yüz olduğunu tesbit etmişlerdir. Akçenin gümüşünün resmen ayarianma tarihi 1697'dir. Bu tarihten sonra darbedilen akçeler yüzde on oranında bakır
ihtiva etmektedir. Akçenin zamanla ağır
lığında meydana gelen düşüşlerin yazılı
belge ile tesbit edilenleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yüz dirhem gümüş 
ten adet olarak tesbit edilen ağırlık ve
gram karşılığı şöyledir:
Yüz Dirhemden
Adet

Yıl

1431
1460
1480
1491.
1572
1584-1586
1600
1618. 1624. 1641
1685
1688
1692
1696
1697
1705

260
330
400
420
450
800
950
1000
1250
1700
2300
1900
1800
1900

Gr.
1.181
0.931
0.768
0.731
0.682
0.384
0.323
0.307
0.256
0.188
0.139
0.169
0.178
0.169

yol açmıştır. Gümüş para birimi. guruş,
zolota ve küsuratları olan pareye (para)
kaydırılmış, akçe de zamanla aslında bir
Mısır Memlük sikkesi olan parenin küsuratı haline gelmiştir. Üç akçe bir pare ediyordu. Zamanla pare akçenin yerini almıştır. 1640'tan sonra uzun süre
darphanede akçe basılmamış, akçe darbı padişahın harerne bayram harçlığı dağıtacağı zamanlara inhisar etmiştir. Fakat 1685-1715 tarihleri arasında yaklaşık 68 milyon pareye karşılık İstanbul
Darphanesi'nde. 40.6 milyonu 1692'de
olmak üzere, 113 milyon küsur akçe basılmıştır. Fransız sefiri Marquis de Bonnac. 1716'da İstanbul'da tedavülde bulunan Osmanlı gümüş ve altın paraları
nın ön ve arka yüzlerini. kağıda damlattığı mühür mumuna bastırarak kalıbını
çıkarmış ve hükümetine göndermişti.
Bunların içinde teklik ve ikilik akçeler
vardı. Bonnac bu münasebetle tekliğin
iki liards ve ikiliğin Fransız parasıyla bir
sol ettiğini yazmaktadır. Muhtemelen
bundan sonra tedavüldeki akçelerle iktifa edilmiş ve yenisi basılmamıştır. Zamanla da akçe adı yalnız bir hesap birimi olarak varlığını sürdürmüştür. Burada akçe tarihi ile yakından ilgili olan
sikke tecdidi. sikke tağşişi ve sikke tashihi deyimleri üzerinde de durmak gerekir.

Akçenin giderek ufalması. ineelmesi
ve iktisadi bir değer ifade edemez hale
gelmesi, ll. Süleyman zamanında para
rejiminde bazı değiş i klikle r yapılmasına

Sikke Tecdidi. _Osmanlı padişahları tahta geçer geçmez ilk i ş olarak kendi adlarına hutbe okutur lar ve sikke kestirirlerdi. Sultan. kendi adına kestirdiği yeni
akçeleri tedavüle çıkardığında selefine
ait akçelerin tedavülünü yasaklardı. Es-

Fatih
devrine ait

Emir Süleyman
devrine ait gümüş sikke
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gümüş

sikke

Kanuni
devrine ait

gümüş

sikke

Orhan Gazi
devrine ait

gümüş

sikke

Fatih devri
·sultani·
altın parası

(istanbul
Arkeoloji
Müzesi)

ki akçe yasağı kararı, tedavüldeki bütün paraların yeniden darphaneden geçmesi, darphanelerin olağan üstü bir çalışma dönemine girmesi demekti. Eski
akçeler ya hurda g ümüş olarak ya da
devletçe tesbit edilen bir oranda yeni
akçeyle değiştirilirdi. Bu münasebetle
"güm üş arayıcıları" da denen "eski akçe
yasakçıları" görevlendirilir, bunlar çarşı
ve pazarda halkın üzerindeki paraları
kontrol ederler ve çoğu zaman buldukları eski akçelere devlet adına el koyarlardı. Ancak yasak uygulanması her zaman bu kadar katı olmaz, bazan eski
akçe sahiplerine değeri kadar yeni akçe
verilirdi. Sikke tecdidi ve eski akçe yasağı. hazineye darp hakkı ve darp ücretinden ileri · gelen bir gelir sağlardı. Darphanel er ne kadar fazla gümüş işlerse
bu gelir o kadar artardı. Aslında bu politika nakdi servetleri vergilendirme anlamına da gelmektedir. Bu geliri belli
sürelerde elde etmek -ve zaman zaman
kendini gösteren hazine darlı ğına çare
bulmak endişesi, sultanları bir cü lOs hadisesi olmadan eski akçe yasakla rı politikasını uygulamaya dahi götürmüştür.
Nitekim Fatih'in bu politikaya defalarca başvurduğu bilinmektedir. Kendinden
önce gelen sultanların da buna başvur
dukları ileri sürülebilir. Fatih sikke tecdidi ile birlikte akçeyi tağşi ş ediyor yani
ağırlığını düşü rüyor, böylece ufak çapta
bir devalüasyon karırtı da hedef alrriış
oluyordu . .Fatih 1444, 1451, 1460. 1475
ve 1481 yıllarında eski akçe yasağı uygulatmış ve her defasında akçenin ağır
lığı bir buğday düşürülmüştür. Bu şe
kilde bir ayarlamanın yapıldığı tarihlerde genel olarak eski akçe yasağı yetmiyordu. Zira halk zarar etme tehlikesi

AKÇE
karşısında akçelerini saklıyor, bunlarla
ziynet eşyası ve başka eşyalar yaptı n 
yar. hatta dış ülkelere kaçırıyordu. Bu
sebeple eski akçe yasakları ile birlikte
kuyumc uluğu.

simkeşliği

sınırlamanın

mamu l eşya ih racı
bile yasaklanırdı. Fatih'in ilk sikke tecdidinde yeniçeriler ayaklanmış ve meş
hur Buçuktepe Vak 'ası olmuştur. Onun
ölümünden sonra yeniçeriler ll. Bayezid'den eski akçe yasakları politikasına
dönmeme vaadini almışlarsa da bu hükümdar zamanında gene akçe yasakçıları ve gümüş arayıcıları görevlendiri lmiş, ancak bu politikada aşırılığa gidilmemiştir. Nitekim 1491 ayarlaması

yanında gümüşten

olaysız gerçekleşmiştir.

"Akçenin ayar ve tartısı
gelir. Ancak bu
iş daha ziyade tartı üzerinden yapılır
dı. Hükümetin kararı ile gerçekleştirilen
sikke tağşişini. sikke tecdidi politikası
nın bir bölümü olarak ele almak mümkündür. Bazan darphaneler bunu devletin emrine ve yasağına rağmen yaparlardı. ll. Selim'den sonra bunun birçok
örneğine rastlanmaktadır. Bu yüzden
padişah emriyle. mevcudu yetmiş altıyı
bulan Osmanlı darphaneleri birer ikişer
Sikke

Tağşişi.

nı düşürmek" anlamına

kapatılarak sayıları azaltı l mıştır.

Sikke Tashihi. Resmi ve gayri resmi

ekonomiyi çıkinaza sokve buna karşı, savaş veya başka
bir sebeple acele tedbir alınamadığı zaakçe

tağşişleri

tuğu

Yavuz Selim'in

altın

·selimsahi'si.

ll . Bayezid' in akçesi

manlarda "akçe kı rkıcılığı" kendini gösterirdi. Piyasada ağırlığı düşük akçeler
bulununca. çoğunluğunu gayri müslimlerin özellikle yahudilerin oluşturduğu
kuyumcu ve sarraftarla kalpazanlar sağ 
lam akçelerin kenarını kırparak gümüşünü çalarlardı. Bu keşmekeşe son vermek için hükümdarlar sikke tecdidinde
yaptıklarını bu defa sikke tashihi adı altında gerçekleştirirlerdi. Sikke tashihin de. yeni akçeler ya eski standart üzerinden yahut bir miktar ağırlığı düşü
rülerek yeni bir standart üzerinden te
davüle çıkarılırdı. İlk önemli büyük akçe ayarlamasından sonra tedavüldeki
sikke tağşiş edilmiş, 1600 yılı tashihinde yüz dirhemden 800 yerine 950 adet:
1618. 1624 ve 1641 tashihlerinde ise yüz
dirhemden 1000 adet akçe bastırılm ış 
tır. Bu münasebetle Genç Osman zamanında bir dirhem ağırlığında onluk "Osmanf" diye büyük bir akçe basılmış, Sultan İbrahim zamanında "İbrah i mf" adıy
la bir miktar onluk daha darbedilmiştir.
Akçe

sonucu eşya fiyatgibi istikrarlı altın paraların rayiçleri de yükselirdi. Bu sebeple
önemli para ayarlamaları yapıldığında
eşya fiyatları yeniden tesbit edilir ve
genel narh cetvelleri yayımlanırdı. Nitekim 1584 ayarlamasından sonra Koca
Sinan Paşa böyle bir narh listesi çıkart
mıştı. 1600'de bu liste üzerinde tadilat
yapılmış ve 1641 sikke tashihinde yeni
ları

ayarlamaları

arttığı

Sa ruha nlılar'dan

Osman b. ishak akçesi

bir narh listesi düzenlenmiştir. Zamanın doları durumundaki Venedik dukasının (frengl filori. yald ı z a l tını). akçe ağır
lığındaki değişmeler karşısında yükselen rayici şöyl e bir seyir takip etmiştir.
1 Venedik

Dukasının

Akçe Olarak

Değeri:

Yıl

Akçe

Yıl

Akçe

1431
1436
1467
1475
1481
1486
1487
1491
1496
1509
1529
1547
1585
1587

35
36
40-42
45
47
48
49
52
54
55
57
60
110
120

1618
1624
1640
1645
1653
1659
1660
1665
1690

150-120
400-120
250-120
160
180
220
300
330-250
330 sağlam
400 çürük
360
375
400
440

1707
1721
1728
1737
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