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Madeni ödeme aracını
ifade eden terim.

.J

Ağırlığı önceden ayarlanmış, üzerinde
darbedip tedavüle çıkaran ve istendiğinde
geri almayı taahhüt eden devletin, hükümctarın ya da resmi otoritenin simge veya
yazısının yer aldığı madeni para türüdür.
Kelime Arapça'dan gelmekte olup "damga
veya nakış basmak için hazırlanmış kalıp ,
demir kalıp" demektir. Çağulu olan meskfikat da "damga ile damgalanmış" manasını taşır (bk. MESKÜKAT). Bir ödeme
aracı olarak sikkeden önce tahıl ürünleri,
araç gereçler, değerli madeni parçalar vb.
para yerine kullanılırken sikkenin ortaya çı
kışıyla bu çeşitlilik son bulmuş ve standart
bir ödeme aracı ile işlem görme imkanı
sağlanmıştır. Günümüzde kullanılan madeni bozuk paralar da -özellikleri itibariylegerçekte birer sikkedir.

Sikkenin ne zaman icat edildiği tam olarak bilinmemekle birlikte bunun milattan önce VII. yüzyılın sonuna rastladığı hususunda fikir birliği bulunmaktadır. Gerek antik kaynaklar gerekse ele geçen ilkel
formdaki elektron sikke örnekleri, sikkenin
icadının Anadolu'nun batısıyla -Lidya Krallığı ve lonia bölgesi- ilişkili olduğunu göstermektedir. Milartan önce V. yüzyılın sonlarına kadar sikkeler esas olarak elektron,
altın ve gümüşten basılıyordu . Bronz sikkeler bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren
ortaya çıktı ve ancak milartan önce IV. yüzyılda yaygınlaştı. İslam devletlerinin sikkeleri de esas olarak üç madenden (altın,
gümüş ve bakır) basıldı. Değerli madenden
sikke basan devletlerin karşılaştığı en bü-

yük sorun yeterli miktarda ham maddenin bulunmaması idi. Bazı devletler altın
ve gümüş gibi değerli maden yataklarına
sahipti ve bu zenginlikleri sebebiyle sikke
üretimleri çok fazlaydı . Diğerleri ise maden ithali yoluna gidiyordu. Değerli madenden sikke darbında devlet. darp masraflarının karşılanması ve hazineye bir miktar kar sağlanması için sikkeye maden değerinden daha fazla bir kıymet yüklemek
zorundaydı.

Sikkenin basılabilmesi için öncelikle sikke pulunun elde edileceği madenin hazır
olması gerekiyordu. Bir dizi arındırma-saf
laştırma işleminden geçen maden külçe
haline getirilmekte ve darphaneye gönderilerek sikke pulu üretimine hazırlan
maktaydı. Darphaneler oldukça basit bir
atölye durumundaydı. Bir darphanenin içinde darbın gerçekleştirileceği araç ve gereçler bulunurdu (örs , sikke pulunu ı s ıtıp
yumuşatmaya yarayan bir ocak ve bu iş
i çin bir maşa , sikke pullarını tartmak için
bir terazi, sikkenin ön ve arka yüz resim ve
yaz ılarının kazınmış olduğ u madeni kalıp
lar, bu kalıpların hazırlanmasında kullanı
lan çeşit li araç gereçler. ağı rlıkları önceden belirlenmiş ha zır sikke pulları ve darp
i çin bir çekiç). Sikke pulu önceleri çubuk
haline getirilmiş madenden kesiliyordu; daha sonra ısıtılarak eritilen madeni eriyiğin
yuvarlak sığ kalıplara dökülmesi suretiyle daha düzgün sikke pulu elde edilmeye
başlandı. Altın ve gümüş gibi değerli madenden basılan sikkelerde ağırlık ön planda olduğundan sikke pullarının hazırlan
ması çok dikkat gerektiren bir işti. Bazan
daha önce darbedilmiş sikkelerin (bunlar
tedavülden kalkmış veya başka bir devletin sikkeleri de olabilirdi) üzerindeki tasvir
silinerek aynı pul üzerine yeni bir tasvir
basılarak tedavüle çıkarılıyordu. Bu şekilde
basılmış çok sayıda sikke günümüze ulaş

Sikke. Emeviler'den itibaren İslam dünve egemen bir güç
olmanın sembolü olarak kabul edilmiş. devletin başına geçen hükümdarın sikke kestirip (darbedip) hutbe okutması adetten sayılmıştır. İslamiyet'in ilk yıllarında sikke basılmamış. o sırada tedavülde bulunan Bizans ve Sasani sikkeleri kullanılmıştır. Bu
sebeple söz konusu sikkeler Arap-Bizans
ve Arap-Sasani sikkeleri olarak adlandırılır.
Bizans taklidi sikkeler daha ziyade Batı ' da,
Sasani taklidi sikkeler Doğu 'da tedavüldeydi. Üzerinde tarih bulunan ilk İslami sikkeler Sasani Hükümdan lll. Yezdicerd'in
(632-65 ı) gümüş sikkelerinin taklitleridir.
yasında bağımsızlığın

İslami sikke geleneğinde sikkelerde resim 1tasvir yer almaz; onun yerine hükümctarın adı, unvanları , sıfatları ile dualar ve
kelime-i tevhid gibi dini ibareler bulunur.
Bu durum tasvir yasağıyla açıklanabilir. Ancak Selçuklular ile Artuklular, Danişmend
li ler, Harizmşahlar, Zengiler, Babürlüler,
Saltuklular, Mengücüklüler gibi Türk beylikleri bu geleneğin dışına çıkarak sikkelerinde resim de kullanmışlardır. Resmin
en sık kullanıldığı beylikler Artuklular ve
Zengiler'dir. Danişmendli, Artuklu, Saltuklu. Zengiler, Mengücüklü sikkeleri o sıra
da Anadolu'da hüküm süren Bizans Devleti'nin etkilerini taşıyordu. Anadolu Selçukluları sikkelerinde de özellikle XII-XIII.
yüzyıllarda Bizans etkileri vardır: Cepheden tasvir edilmiş büstler, tahtta oturan
figürler vb. Bu etkiler sadece tasvirle de sı
nırlı olmayıp muhtemelen o sırada Bizans'la olan ticari ilişkiler dolayısıyla bazı beylikler, mesela Danişmendliler (XI-XII yüzyıllar) sikke yazılarında Arap harflerinin yanı sıra Yunan alfabesini de kullanmış, hatta hükümdarlarının adlarını dahi bazı sikke emisyonlarında Yunanca yazmışlardır
(AMHT fAZI = Ahmet Gazi, AMHP f AZ I =
Emir Gazi gibi).

mıştır.
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En basit anlatımla sikke basımı , boş sikke pulunun iki kalıp arasına yerleştirilme
si ve daha sonra üst kalıba bir çekiçle vurulmasıyla gerçekleştiriliyordu. Çekiç darbesi sonucu kalıpların üzerindeki tasvir ve
yazı sikke pulunun üzerine çıkıyordu. Kalıplardan biri ve genellikle sikkenin ön yüz
tarafı örs üzerine kazmacağı gibi örsün üstünde açılan bir yuvaya da yerleştirilebili
yordu. Sikke basımı, darp makinesinin kullanılmaya başlandığı XVII. yüzyıla kadar çekiç darbesiyle yapılmış, makineleşmeye geçildikten sonra artık sikke pullarının yuvarlaklığı düzgün olmuş . darphanelerin sikke emisyon hacimleri de öncekiyle kıyas
lanamayacak derecede artmıştır.
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SiKKE
İlk islam sikkeleri Emevller döneminde
Muaviye b. Ebu Süfyan'ın halifelik zamanına (661-680) aittir. Muaviye'nin gümüş
sikkeleri Arap-Sasanı sikkelerinin benzeri
olup üzerinde Muaviye'nin adı ve unvanı
yazılıdır. Bu sikkelerdeki yazı Pehlevi dilinde olmasına karşılık "bismillah" yazısı Arap
harfleriyledir. Emevl Hükümdan Abdülmelik b. Mervan. Bizans imparatoru Herakleios'u iki oğluyla beraber tasvir eden altın solidusları örnek alarak benzer sikkeler bastırmıştır (72/691-92). Ancak figürlerin başlarındaki taçların tepesinde bulunan haçlar kaldırılmış, Bizans altın sikkesinin arka yüzünde dört basamak üzerindeki haç ise bir direk formuna dönüş
türülmüştür. Arka yüzde ayrıca kufi tarzında besınele ve kelime-i tevhid bulunur
(bismillahi la ilahe illailah vahdehu Muhammedün ResQlullah). Böylece kelime-i
tevhid islam sikkelerinde ilk defa kullanıl
maya başlanmıştır. Çok nadir olan bir baş
ka altın dinar serisinin ön yüzünde kılıç kuşanmış halife figürü ile kelime-i tevhid,
arka yüzünde dört basarnakit tasvirle "bismillahi duribe hiize'd-dlnar senete sittin
ve seblne" (AIIah'ın adıyla bu dinar yetmiş altı
yılında basıldı) ibaresi yer alır. Böylece sikkenin üzerine darp tarihi de konmuştur.
Bu tip dinarlardan 74-77 (693-696) yılları
arasında darbedilmiş örnekler bulunmaktadır.

Emevl Hükümdan Abdülmelik b. Mer78 (697) senesinde yaptığı sikke reformuyla basılan sikkeler tam manasıyla
İslamltarzdaydı. Bundan böyle islamitarzdaki dinarlar her yıl düzenli biçimde ve
standart ağırlıkta (4. 30 gr.) darbedilm iştir.
Reform sonrası yeni dinarların üzerinde
herhangi bir tasvir yer almamakta, sikkenin ön ve arka yüzü tamamen yazıdan

van'ın

oluşmaktaydı. Böylece bir bakıma gerçek
anlamda ilk islamı tarzda sikke doğmuş
tur. Sikke üzerinde darp yeri ve tarih dı
şında Kur'an'dan ayetler bulunuyordu. Bu
reform un bir sebebi olarak Abdülmelik ile
Bizans imparatoru Il. lustinianos arasın
da geçen bir tartışma gösterilir. Abdülmelik'i reforma götüren en önemli etkenin o sırada İslamiyet'te insan tasvirine karşı giderek artan bir hoşnutsuzluğun olduğu tartışmasızdır. Halife ayrıca, ellerinde
Bizans ya da Arap-Bizans sikkelerinden
bulunanların onları darphiineye götürerek
yeni islamı sikkeye çevirmesini isteyen, buna uymayanların ölüm cezası ile cezalandırılacağını belirten bir emirname yayım
lamıştır. islamı tarzdaki yeni dinarların ön
yüzünde ortada "la ilahe illailah vahdehu
la şerlke leh" (AIIah'tan başka ilah yoktur. o
tektir. ortağı yoktur); çevrede, "Muhammedün Resuluilah erselehG bi'l-hüda ve öıni 'l
hakkı li-yuzhirahu ale'd-dini küllih (Muhammed Allah ' ın elçisidir, onu hidayetle, hak din ile
ve o dini bütün diniere galip kılmak için gönderdi) (et-Tevbe 9/33) yazısı vardır. Bu sikkelerin arka yüzünde ortada "Allah u ehad Allahü's-samed lem yelid ve lem yuled" (elİhla s ı 12/ 1-3 ), çevrede "bismillahi duribe
hiize'd-dlnar fi sene seb'a ve seb'lne" (AIIah'ın adıyla bu dinar yetmiş yedi yılında basıldı)
yazısı yer alır. islamı tarzdaki dinarların
tam, yarım (nısf) ve çeyrek (sülüs) birimleri de vardır. Emevl dinarları esas olarak
başşehir Dımaşk'ın yanı sıra Mısır'da ve
daha geç bir tarihte olmilli üzere İfrlkıye ve
Kurtuba'da (Cordoba) basılmıştır. Erneviler'in altın sikkeleri dinar. gümüş sikkeleri dirhem, bakır sikkeleri fels adını taşır.
Emevl dinarı 19-20 mm. çapında ve 4.25
gr. ağırlığında, dirhemi ise 25-28 mm. çapında ve yaklaşık 2,97 gr. ağırlığındadır.
Bakır sikkelerin gerek çap gerekse ağırlık
bakımından belli bir standarda sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Emevıler'in gümüş sikkelerinde de tarih ve darp yeri yazılıdır; bakır sikkelerde ise tarih ve darp
yeri açısından standart bir tarz bulunmamakta, darphaneye göre farklılık göstermektedir.

Abbasller, Emevl sikke darp sistemini
devam ettirmiştir. MehdiBillah döneminde sikkelere halifenin adı
nın yanı sıra sikke basımından sorumlu
memurun adı da konulmaya başlanmıştır.
Abbasller'de ilk altın sikke devletin kurucusu Ebü'l-Abbas es-Seffah zamanında
(750-754) tedavüle çıkmıştır. Abbas! sikkelerinin ön ve arka yüzlerindeki ibareler
de Emevl sikkelerine benzer. Ancak arka
yüzünde ortada sadece "Muhammed Rebazı farklılıklarla
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sGlullah" yazısı bulunur. Bunun çevresinde ise "bismillahi duribe hiize'd-dlnar sene ... " yazısının arkasından rakam yerine
yazı ile yazılmış tarih vardır. Abbas! Halifesi Me'mun altın sikkelerdeki bazı farklılıkları kaldırarak bir birlik sağlamış ve bu
uygulama uzun yıllar sürdürülmüştür. Dinarlara darphiine adının konulması da Me'mun dönemine rastlar. Me'mün'dan itibaren altın dinarlarda dikkati çeken bir nokta da sikkelerin ön yüzündeki çevre yazı
sının birden ikiye çıkarılmasıdır. İkinci çevre yazısını oluşturan ibare Rum süresinin
4 ve 5. ayetlerinden alınmıştır : "lillahi'lemru min kablü ve min ba'dü ve yevmeizin yefrahu'l-mü'minune bi-nasrilliih" (Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün mürninler
Allah'ın yardımıyla sevinecektir). Me'mün zamanında yeni altın sikke darbının yapıldığı
darphaneler açıldığı gibi vali adları da sikkelerde sık sık yazılmıştır. Harünürrreşld
döneminde bir altın dinar 20 veya 22 gümüş dirheme, Mu'tasım-Billah zamanın
da ise 15 dirheme eşitti. Abbas! altın sikkelerinin basıldığı darphiineler arasında
Medlnetü's-selam (Bağdat). Mısır. Mağrib,
Merv, Dımaşk. Sürremenraa (Samerra). Muhammediye, Şaş , San'a, Nusaybin, Rafika,
Vasıt, irmlniye, Halep, Filistin, Semerkant.
Basra, Küfe, Haşimiyye, Mekke, Kum,
A.mid, Masisa (Misis). Rey. Ahvaz, Rahbe,
Kerh ve Errecan sayılabilir. Ancak Abbasller'in zayıftadığı son zamanlarda altın sikkeler sadece Bağdat'ta basılmıştır. Abbas!
dinarları esas olarak tam, yarım ve çeyrek
olup çifte dinarlar da mevcuttur.
· İslamiyet'i kabul etmiş ilk müslüman
Türk devleti olan Karahanlılar'ın sikkeleri
esas olarak gümüş ve bakırdandır. altın
nadiren basılmıştır. Buhara, Semerkant.
Tıraz, Kiişgar, Özkent. Reştan. Nlşabur. Kucende, Ahslkes gibi çok sayıda darphiineden çıkan Karahanit sikkelerinde darp yeri
ve tarihi yazılıdır. Yusuf Kadır Han b . Harün Buğra Han sikkelerinde "melikü'l-meş
ril5" unvanını kullanmıştır. iık müslüman
Türk devletlerinden Tolunoğulları'nın altın
sikkeleri Emevl ve Abbas! dinarları ile aynı
ağırlıkta (4,30 gr.) basılmıştır. Tolunoğulla
rı'nın altın sikkelerinde dikkati çeken nokta, ön yüzünde ortadaki yazının çevresinde iki satır halinde yazı yer alırken arka yüzünde ortadaki yazının çevresinde tek satır yazının bulunmasıdır. Tolunoğulları'nın

altın sikkelerinin basıldığı belli başlı darpMneler Rafika, Mısır. Halep, Humus. Tanis ve Dımaşk'tır.
Fatımüer'in esas sikkeleri altındand.ır. Fatim! dinarlarının boyutları ve tarzları kendilerinden önce Tunus'ta egemen olan Ağ-
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lebTier'in dinarlarıyla benzerlik gösterir, yine
Emevl sikkeleri tarzındadır. Sikkelerin ön yüzünde kelime-i tevhid ile Kur'an'dan bir ayet yer alır (et-Tevbe 9/33) . Arka
yüzünde "bismillahirrahmanirrahlm" ile
başlayan, darp yeri ve tarihiyle sona eren
bir cümle ve "emlrü'l-mü'minln" unvanıy
la halifenin adı bulunur. Fatımi dinarları
nın ön yüzünde önceleri ortadaki yazının
yanı sıra tek sıralı yazı varken giderek iki
sıralı çevre yazısı kullanılmıştır. Fatımi dinarları arasında çeyrek birimler (rubu') oldukça fazla basılmıştır; bu sikkelerin darp
yerlerinin Sicilya ve Filistin olması daha ziyade hıristiyan toplulukların yoğun bulunduğu yerlerde tedavül ettiğini gösterir. Sikkelerin basıldığı darphaneler arasında Mı
sır, Kahire, İskenderiye, Mehdiye, Filistin,
Mansfıriye , Sıkıliiye (Sicilya) Dımaşk, Trablus, Akka, Taberiye ve SOr bulunmaktadır.
Ayrıca Fatımi orduları, üzerinde darp yerinin belirtilmediği çok sayıda dinarı Mağ
rib-i Aksa'da basmışlardır. Fatımller'in gümüş sikkeleri altına göre daha az basılmış
olup en fazla basılan birim 1,4 gr. ağırlığın
daki yarım dirhem idi.
yazılar

Eyyfıbller 'de sikke basımı hakkı esasen
devletin başındaki sultanda olmakla birlikte bazı şartlarda emirler de sikke çıkarabi
liyordu. Ancak altın sikke darbetme hakkı yalnızca devlet başkanına aitti. Ağırlık
ların çeşitlilik gösterdiği Eyyfıbl altın sikkeleri esas olarak Kahire ve İskenderiye'de
basılmıştır. İlk defa Selahaddin-i Eyyfıbl'
nin tahta geçmesiyle (569/117 4) basılan Eyyübl altın sikkeleri Fatımi sikkeleri gibi çevresel yazılar taşıyordu. el-Melikü'l-Kamil zamanında (620/1223) yazı tarzında bir değişiklik yapılarak küfı yazı yerine nakşl yazı
kullanılmıştır. Eyyfıbl altın sikkelerinin ağır
lıkları değişiklik göstermektedir. 622'de
(ı 22 5) İskenderiye'de basılan ağır dinarlar yaklaşık 7,2 gramdır. Gümüş sikkelerde standart birimlendirme yoktur. Artukoğ ulları sikkelerini andıran EyyCıbl bakır
sikkeleri ise 12-14 gr. ağırlığında olup nisbeten iri pula basılmıştır.

Memlükler altın, gümüş ve bakır sikkeler basmışlardır. Bahri Memlükleri'nin dinar adını taşıyan altın sikkeleri değişik ağır
lıktadır. Günümüze kalan örnekler 3-11 gr.
arasında değişir. B gramın üstünde olanların çift dinar olması gerekir. Burd Memlükleri'nin erken dönem dinarlarında da
aynı çeşitlilik gözlenir. Ancak özellikle Ferec'den itibaren altın dinarlarda 3,40 gr.
standardı korunmuştur. Bu sikkeler dönemin Venedik dükası diye bilinen altın sikkeleriyle aynı ayardadır. Altın sikkelerde
dikkati çeken nokta, EyyCıbl ve Fatımi sik-

kelerinde olduğu gibi çevre yazıların artık
her zaman kullanılmamasıdır. Sikkelerin
ön yüzünde Kur'an'dan bir ayet vardır (etTevbe 9/33). Burd Memlükleri'nin altın sikkelerinin çapları nisbeten küçük olduğun
dan çevre yazı sı bulunmayıp yalnızca ortada kelime-i tevhid yer alır. Gerek Bahri
gerek Burd Memlükleri'nin altın sikkelerinde darp yeri, tarih ve hükümdarın adı
da yazılıdır. Türk Memlükleri'nin altın sikkelerinin basıldığı yerler arasında İskende
riye, Kahire, Dımaşk, Halep ve Hama; Surcl Memlükleri'nin altın sikkelerinin darp
yerleri arasında Dımaşk, Kahire, İskende
riye ve Halep bulunmaktadır. Bahri Memlükleri'nin altın sikkelerinde özellikle Baybars ve Berke Han'ın sikkelerinde arka yüzünde altta aslan figürü vardır (ayrıca bk.
EŞREFI) . Memlükler'in gümüş sikkeleri altına göre daha az basılmıştır. Bakır sikkelerin çokça basılmış olması günlük alışve
rişte yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir.

lime-i tevhid ile birlikte "Ali veliyyullah" yazısı yer alırken çevrede on iki imarnın adları bulunur. Arka yüzünde ise şahın adı ve
unvanı ile sikkenin basım yeri ve tarihi
yer almaktadır. Safevi sikkelerinin basıl
dığı darphaneler arasında Tebriz, Erivan,
Kazvin, İsfahan, Meşhed, Sebzevar, Yezd,
Amid, Bitlis, Hısn. Mardin ve Gence var-

Safeviler altın, gümüş ve bakır sikke basSafevller'in sikke birimleri 400
miskal ağırlığındaki altın "toman"a (tümen) dayanıyordu. 1 miskal4,60 gr. idi.
Şah İsmail tahta geçtikten hemen sonra
bir sikke reformu yapmıştır (908/1 502).
Safevi altın sikkeleri 3,50 gr. ağırlığında
eşrefi standardında basılmıştı, ancak 1
miskal (4,60 gr.) ağırlığında altın sikkeler de
vardı. 11 gr. ağırlığındaki "mühür" olarak
adlandırılan altın sikkeler ise daha nadirdir. Sikkelerin ön ve arka yüzlerinde görülen önceki çeşitlilik, ll. Tahmasb döneminden itibaren tekdüze bir tarz alarak ulusal
karaktere bürünmüş, nesih tarzındaki yazı
da ı. Abbas döneminden itibaren nesta'like dönüşmüştür. Şah İsmail'den itibaren altın sikkelerin ön yüzünde ortada ke-

Büyük Selçuklu Devleti'nin altın sikkeleri diğer İslam devletlerinde olduğu gibi Abbas( geleneğini sürdürür (ön ve arka yüzünde bir orta alan yaz ı s ı ve çevre yazıla
rı) . Genelde ön yüzünde çift sıra çevre yazısı yer alırken arka yüzünde tek sıra çevre yazısı bulunmaktadır. Sikkelerin ön yüzünde ortada "la ilahe illailah vahdehCı la
şerlke leh" yazısını takiben dönemin Abbas! halifesinin adı ve unvaniarı yer alır. İç
çevre yazısı "bismillah" kelimesinin ardın
dan sikkenin darp yeri ve tarihini içerir. Dış
çevredeki ikinci sıra yazı Kur'an - ı Kerim'den ayetlerdir (er-Rum 30/3-4). Sikkelerin
arka yüzünde ortada "Muhammedün ResQiullah" yazısı ile Selçuklu sultanının adı
ve unvaniarı yazılıdır. Çevre yazısı yine
Tevbe süresinden alınmıştır (9/3 3). Tuğrul
Bey'in sikkelerinde Kınık boyunun simgeleri olan ok ve yay tasvirleri vardır. Tuğrul
Bey'in ilk sikkelerinde "el-emlrü's-seyyid"
ve "el-emlrü'l-ecel" unvaniarı yer alırken
daha sonra "es-sultanü'l-muazzam şahan
şah el-ecel" unvanı bulunur; çok geçmeden bu unvana "rüknü'd-dln" eklenmiştir.
Tuğrul Bey'den sonra Selçuklular'ın başı
na geçen Alparslan'ın sikkelerinde "es-sultanü'l-muazzam şahanşah melikü'I-İslam"
unvanı görülür. Selçuklu sikkelerinin basıldığı darphanelerin en önemlileri Ahvaz,
Nlşabur, Medlnetüsselam, Rey, İsfahan ,
Larıcan ve Merv'deydi. BüyükSelçuklular'dan günümüze kalan altın dinarların ağır
lıkları çeşitlilik göstermektedir; ancak ortalama ağırlık 4,50-4,80 gr. arasındadır.
Nadir de olsa bazı dinarlar S gramın üstündedir.

tırmışlardır.

Sultan
ı. Baybars ' ın
Dımaşk'ta

darbedilen
d i narı

dır.

Gazneliler, Samanller'e tabi olduğundan
ilk sikkeleri onların izniyle basılmıştı. Gazneliler'in altın sikkeleri orta alan yazısı ve
çevre yazısı itibariyle Abbas! sikkeleri tarzındadır. Gazneli Mahmud'un altın sikkelerinin arka yüzünde yer alan "yemlnü'ddevle" ve "emlnü'l-mille" unvaniarı dönemin halifesi tarafından kendisine verilmiş
tir. 385 (995) tarihli dinarlarda hanedanın arması olan kılıç tasviri yer alır. Gazneliler'in 3,70 gr. ağırlığındaki altın dinarları ile gümüş sikkeleri Gazne, Nlşabur ve
Herat'ta, bakır sikkeleri esas olarak Gazne'de basılmıştır.
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Anadolu

Selçukluları'nın

ilk sultanları za-

manında Anadolu'da Bizans ve diğer İs

lam devletlerinin sikkeleri tedavüldeydi.
Daha sonra Selçuklu tarzı insan ve hayvan
tasvirli altın, gümüş ve bakır sikkeler hasıl
maya başlanmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nde 1. Mesud zamanında {ll ı 6- ı ı 55)
basılmış bakır sikkeler bulunmasına rağ
men ilk defa altın ve gümüş sikke bastı
ran ll. Kılıcarslan ' dır (1 ı5s-ı ını. Günümüze kalan en erken tarihli Anadolu Selçuklu dinarı 573 (1177) tarihini taşımak
ta olup Konya'da basılmıştır. Bu sikkenin
ön yüzünde "la ilahe illailah vahdehO la şe
rlk.e leh" yazısı ile birlikte o tarihte tahtta
olan Abbas! halifesinin adı ve unvanı yazılıdır. Bu yazının dört bir yanına dağılmış
olarak da dinarın Konya'da darbedildiğini
belirten yazı vardır. Sikkenin arka yüzünde "Muhammedün ResOluilah sallallahü
aleyh" yazısını takiben sultanın adı ve unvanı bulunur. Yazının dört bir kenarında
sikkenin darp tarihi (yazıyla) yazılıdır. ll. Süleyman Şah'ın dinarları ön yüzündeki süvari tasviri sebebiyle Kılıcarslan'ın dinarlarından oldukça farklıdır. Süvarinin çevresinde kelime-i tevhid ile dönemin Abbas!
halifesi Nasır-Lidlnillah'ın adı ve unvanı yer
alır. Sikkenin arka yüzünde ortada tarihle
sultanın adı ve unvanı bulunurken çevrede Kur'an'dan bir ayet vardır (et-Tevbe 9/
33); sikkenin darp tarihi ve yeri yine çevre
yazısındadır. ı. Keykavus'un altın sikkelerinde ön ve arka yüzündeki yazılar bir kare alan içindedir. Bu da Muvahhidler'in sikkelerini andırır. Aynı tarz daha sonraki tarihlerde Kuzey Afrika'da Hafsller'in altın
sikkelerinde kullanılmıştır. Günümüze en
fazla altın sikkesi gelen Anadolu Selçuklu
hükümdarlarından biri.l. Alaeddin Keykubad'dır. Sikkelerinin ön yüzünde Abbas!
Halifesi Nasır-Lidlnillah adı ve unvanı, kenarlarda yazı ile tarih yer alırken arka yüzünde sultanın adı ve unvanları, kenarlarda da dinarın nerede basıldığı yazılıdır. Mardin Artukluları'ndan ei-Melikü'I-MansOr
Nasreddin Artuk Aslan ile Kililwa Ermeni
Kralı Hetum, Alaeddin Keykubad ile ortak
sikke bastırmışlardır. Alaeddin Keykubad'dan sonra altın sikkesi günümüze gelen
Anadolu Selçuklu sultanları arasında ll.
Keykavus, N. Kılıcarslan, ll. Keykubad, lll.
Keyhusrev, "Cimri" Siyavuş, ll. Mesud, lll.
Keykubad bulunmaktadır. Bu hükümdarların dinar darplannda dikkati çeken noktalar şunlardır: ll. Keyhusrev'in altın sikkeleri arasında "şlr-i hurşld" (çift aslan ve güneş) tasvirli dinarların bulunması, üç sultanın (ll. Keykavus, IV. Kılıcarslan ve ll. Keykubad) ortak dinar bastırması, lll. Keyhusrev'in dinarlarının ön yüzündeki yazının iç
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içe daire ve altıgen motif içinde yer alması, Il. Mesud ile birlikte sikke yazıları ve
tarzının bozulması. Anadolu Selçukluları'
nın altın sikkesi olan dinarın standart ağır
lığı 4,81 gram dır; ancak günümüze kalan
örneklerin ağırlıkları genelde 4,35-4,45 gr.
civarındadır. Anadolu Selçukluları'nın altın
sikkelerinin çoğunun Konya ve Sivas'ta basıldığı anlaşılmaktadır; diğer darphaneler
arasında Kayseri, Malatya, Musul ve Süleymanşehir bulunmaktadır.
Moğollar'ın Moğolistan'da bastıkları sikkelerde Moğol alfabesiyle yazılmış yazılar
yer alır. Ancak fethettikleri ülkelerde darbedilen sikkelerde o ülkenin dili kullanıl
mıştır. Moğolistan baskılı sikkelerin lejandında sikkenin büyük han tarafından
bastırıldığı belirtilmektedir. Gazan Han'dan itibaren yazı formunda bir değişiklik
yapılmış ve yazının başına "Allah'ın kudretiyle" ifadesi eklenmiştir. İlhanlılar'da ilk
hükümdar HülagO'dan Gazan Han'a kadar
basılan sikkelerin kalitesi düşüktür; birimlerin ağırlıklarında da tam bir standart bulunmamaktadır. Para sisteminde 1 altın
dinar 6 gümüş dirheme eşitti. Altın dinarın ortalama ağırlığı 4,25 gr. olmasına rağ
men yine de darphanelere ve basıldığı döneme göre bazı farklılıklar mevcuttu. Karat veya miskale göre ayarianan ağırlık
lardaki farklılıklar Gazan Han 'ın 696'daki
(ı 296-97) reformuyla bir ölçüde düzeltilmeye çalışılmıştır. Gazan Han döneminde
1 altın dinar ortalama 4,32 gr. idi. İran Moğolları'nın (İlhanlılar) sikkelerinde esas olarak Arapça ve Uygurca kullanılmıştır. Abaka, Ahmed Teküder, Argun, Geyhatu Han,
Baydu, Gazan Han'ın sikkelerinin arka yüzünde Uygurca yazılar mevcuttur. İlhanlı
lar'ın sikkelerinde Kur'an'dan ayetler de
yer almaktadır. Bu ayetterin en sık görülenleri Aı-i İmran, 26; Tevbe, 33 ve ROm
süresinin, 3-4. ayetleridir. Sikkeler üzerinde on iki imam ve dört halifenin adına rastlanır. İran Moğolları'nın sikkelerinde aslan
ve güneş başta olmak üzere insan ve çeşit
li hayvan tasvirleri de kullanılmıştır. İlhan
lı sikkeleri çok sayıda darphanede darbedilmiştir. Bunlar arasında Bağdat, Baran,
Basra, Bazar, Cacerm, Cürcan, Damgan,
Erzincan, Halep, Hemedan, İsfahan, Konya, Merv, Musul, Nahcıvan, Nlşabur, Sebzevar, Sincar, Sivas ve Tebriz sayılabilir.
Altın Orda hanları ve 1imurlular tarafın
dan kullanılan gümüş sikke "tenge 1 tenke" diye bilinmekteydi. Akkoyunlular da bu
birimi kullanmışlardı. 25 tenge bir eşrefi
veya iki Osmanlı akçesine eşitti. Hindistan'da Gazneli Mahmud'un fetihleri sıra
sında Arap dirhem lerine karşılık gelen sik-

keler bastırılmış ve bunlar tenke diye anıl
mıştır. Delhi Sultanı İltutmuş 175 habbe
(11 ,3 gr.) ağırlığında bir gümüş para (tenke/tula) çıkarmış , aynı ağırlıktaki altın tenke ise Nasırüddin Mahmud tarafından darbedilmiştir. Babürlü Hükümdan Ekber Şah
zamanında tenge bakır paraların adı oldu
(640 ha bbe = 4 ı, 5 gr.). Tenge bugün Kazakistan'ın milli para birimidir. Anadolu Selçukluları'nın zayıflayıp Moğol vesayeti altı
na girmesiyle Anadolu'da meydana gelen
otorite boşluğu sırasında ve sonrasında
(XIII-XIV. yüzyıllar) kurulan Türkmen beyliklerinin bastırdığı sikkeler Anadolu nümismatiğinin önemli aşamalarından birine işaret eder. Bu beyliklerden bir kısmın
da hükümdarlar o sırada egemen olan İran
Moğolları (İihanlılar) ve Selçuklu sultanları
adiarına da sikke darbetmişlerdir. Türk
beyliklerinin bastırdıkları sikkeler esas olarak gümüş ve bakırdan dır.
Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar
iki madenden (gümüş
ve bakır) sikke bastırmışlardır. Gümüş olanlar akçe, bakır olanlar mangırdır (b k. MANGIR). Mangır daha ziyade bozuk para yerine kullanılmakta olup esas ödeme aracı akçedir. önceleri 1,15-1 ,20 gr. civarında
olan ve 90 ayar gümüşten basılan akçenin ağırlığı giderek düşürülmüştür. XVII.
yüzyılın ikinci yarısında akçe piyasadan çekilmiş. yalnızca hesaplamalarda kullanıl
mış, ödemeler ise tedavüldeki sikkelerle
yapılmıştır. Akçenin yerini bir para birimi
ölçüsü olarak para almıştır (bk. AKÇE).
Osmanlılar yalnızca

Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışından sonra Selçuklu ve İlhanlılar'ın sikkeleri bir süre daha tedavülde kalmıştır. Osmanlı öncesindeki Beylikler döneminde Bizans sikkelerinin üzerine kontrmark vurulmak suretiyle geçerli kılındıkları islamı kontrmarklı Bizans sikkelerinin varlığı ile bilinmektedir. Osman Bey zamanından kalma bazı
sikkeler bugüne ulaşmıştır. Ancak bu sikkeler konusunda ciddi tereddütler mevcuttur. Tartışmalı olan bu sikkelerden İs
tanbul Arkeoloji Müzeleri'nde (Envanter,
nr. DN. ı os ı) bulunan bir gümüş akçenin
her iki yüzünde "Osman b. Ertuğrul" yazılı olup darp yeri ve tarihi bulunmamaktadır. Orhan Gazi'nin akçelerinin bazı emisyanlarında ön yüzünde uçları birbirine bitişik hilallerden oluşan matitin Osman Bey
akçesinin arka yüzündeki matitin benzeri
olması dikkate değerdir. Ayrıca XV. yüzyıla
ait bazı Osmanlı tarihçileri Osman Bey'in
sikkesinin bulunduğunu belirtir. Orhan Gazi tarafından darbedilen gümüş sikkelerin
bir yüzünde "la ilahe illailah Muhammedün ResOiullah" yazısı ile bazan dört ha-
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tafa Çelebi'nin de MCısa Çelebi gibi yalnız
ca gümüş akçeleri mevcuttur. Çelebi Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden taparlamasından sonra Amasya, Ayasuluk, Balat, Bursa, Edirne, Engüriye (Ankara), Karahisar, Serez ve Siroz'da sikkeleri basılmış, sikkelerde darp tarihi ve yeri
de belirtilmiştir.

ll. Mehmed
dönemine ait
altın sikke

yer alırken öteki yüzünde Orve bazan darp yeri olarak Bursa adı bulunmaktadır. Orhan Bey'den sonra tahta geçen ı. Murad'ın sikkelerinde
darp yeri bulunmaz. "el-Melikü'l-adil" unvanı bakır sikkelerde görülür. A,ynı durum
Yıldırım Bayezid'in sikkeleri için de söz konusudur. Fakat Bayezid'den itibaren sikkelere tarih konulmaya başlanmıştır. Bu
padişahın akçelerinin bir yüzünde "Bayezld b. Murad", öteki yüzünde "hullide mülkühCı" (mülkü daim olsun) yazısı vardır.
lifenin

adı

han'ın adı

Yıldırım

Bayezid'in Timur'a yenilmesinin ardından başlayan Fetret devri padişahın oğulları arasındaki iktidar mücadelesiyle geçmiştir. Bayezid'in büyük oğlu
Emir Süleyman'ın ilk sikkeleri 806 (1403)
yılını taşımaktadır. Sikkelerin bir yüzünde
"Emir Süleyman b. Bayezld" yazılı bir tuğ
ra, öteki yüzünde "hullide mülkühCı" yazısı
ile dört halifenin adı bulunmaktadır. Emir
Süleyman'ın bazı akçelerinde darp yeri olarak Edirne görülmektedir. Osmanlı sikkelerinde tuğra ilk defa Emir Süleyman'ın
sikkelerinde ortaya çıkmıştır. Onun bakır
sikkeleri de yazı açısından akçelerine benzemektedir. Bayezid'in diğer oğlu MCısa
Çelebi Edirne'ye gelip tahtı ele geçirince
burada ilk gümüş sikkesini bastırmıştır.
MCısa Çelebi'nin akçelerinin tamamı 813
( 141 O) tarihini taşır. Sikkelerin bir yüzündeki tuğrada "MCısa b. Bayezld", öteki yüzünde "hullide mülkühCı" ve darp tarihi, bazan yeri de yazılıdır. Musa Çelebi'nin bakır
parası ele geçmemiştir. Bayezid'in beşinci
oğlu Mustafa Çelebi adına yalnızca Serez
ve Edirne'de sikke basılmıştır. Serez'de basılanlarda tarih yoktur; Edirne'de basıl
mış olanlarda 822 ( 141 9) ve 824 tarihleri
yer almaktadır. Ancak bazı nümismatlar
822 tarihine kuşku ile bakmaktadır. M us-

ll. Bayezid ile kardeşi Cem Sultan arasaltanat mücadelesi sıra
sında Bursa'ya gelen ve bir aydan az bir
süre Osmanlı tahtında kalan Cem Sultan
kendi adına hutbe okutarak sikke bastır
mıştır. 886 (1481) tarihli ve Bursa darplı
akçelerinin bir yüzünde "Cem Sultan b.
Mehmed Han", öteki yüzünde "azze nasruhu duribe Bursa sene 886" yazılıdır. YaFatih Sultan Mehmed'in ilk cülusu sıra
vuz Sultan Selim döneminde 1 altın sikke
sında ( 1444) akçenin içindeki gümüş mik60 gümüş sikkeye eşitti. Bu dönemde yirtarı ilk defa önemli ölçüde azaltılınca Edirmiye yakın darphanede sikke bastırılmış
ne'deki yeniçeriler ayaklanmış ve yevmiyetır. Mısır'da basılan altınlar "sultan!" ya da
leri yarım akçe arttırılarak 3 akçeden 3,5
"eşrefi" diye adlandırılıyordu . Bundan böyakçeye çıkarılmıştır. Ayaklanma, bu "bule genellikle Osmanlı altınları eşrefi olarak
çuk" zamdan ve yapıldığı yerden dolayı tada anılmaya başlanmıştır. Kanuni Sultan
rihe Buçuktepe Vak'ası olarak geçmiştir.
Süleyman dönemi, faaliyet gösteren darpFatih Sultan Mehmed döneminde periyohanelerin sayısı açısından Osmanlı Devledik tağşlşlerin yapıldığı bilinmektedir. Fati'nde önemli bir yere sahiptir; bu dönemtih'in bastırdığı altın sikkede "sultanü'lde ellinin üstünde darphanede sikke baberreyn ve hakanü'l-bahreyn es-sultan b .
sılmıştır. ll. Selim, lll. Murad ve lll. Mehes-sultan" (iki karanın sultanı ve iki denizin hamed dönemlerinde basılan sikkelerle benkanı su ltan oğlu sultan) unvanına rastlanır.
zerlik gösterir. lll. Mehmed devrinde altın
"Sultan!" adını taşıyan bu ilk altın sikkelesikkenin gümüş sikkeye oranında şiddet
rin bir yüzünde "Sultan Mehmed b. Muli dalgalanmalar meydana gelmiştir; akçe
rM Han azze nasruhu Kastantiniye durialtın karşısında değer kaybetmiştir (ı albe fi 882", öteki yüzünde "Daribü'n-nadri
sahibü'l-izzi ve'n-nasri fi'l-berri ve'l-bahri" . tın = ı 20 akçe). Bu arada ı. Ahmed döneminde Tunus'ta sikke geleneğindeki yuibaresi yazılıdır. Bu sikkelerin darp yerinvarlak formun dışına çıkılarak kare formunden anlaşılacağı üzere Fatih'in Bizans baş 
da basılmış gümüş sikkelerin ortaya çık
şehrini ele geçirmesiyle Osmanlı sikkeletığı da vurgulanmalıdır.
rinin darp yerlerine Kastantiniye de eklenmiştir.

Bu döneme kadar değerli maden olarak yalnızca gümüş kullanıldığından bazı
bilim adamları buraya kadar olan dönemi
"monometalist" (tek metalli) dönem olarak
adlandırmaktadır ; altın sikke ile beraber
"bimetalist" (çift metalli) dönem başlamış
tır. Bu zamana kadar yabancı ülkelerin altın
paraları kullanılıyordu . Fatih'in bastırdığı
altınlarda Venedik altın dükası esas alın
mıştır. Ele geçen dükalar üzerinde "sahh"
(sahih, doğru) kontrmarkının bulunması bu
sikkelerin ayar ve ağırlıklarının kontrol edilmiş olduğunun bir göstergesidir. Düka dı
şında dönemin revaçta sikkeleri arasında
İspanyollar'ın 8 riyallik sikkesiyle Hollandalılar'ın "thaler"i gösterilebilir. Üzerindeki
aslan tasvirinden dolayı "leeuwendaalder"
(aslanlı dolar) olarak bilinen Hollanda talerleri, XVI. yüzyılın sonlarından ya da XVII.
yüzyılın başlarından itibaren Doğu Akdeniz ticareti için çok daha fazla basılmıştır.
Bu sikkeler Osmanlı Devleti'nde "aslanlı guruş" veya "eseöı guruş" diye biliniyordu (bk.
ESEDI; KURUŞ) Osmanlı Devleti topraklarında Osmanlı sikkelerinin yanı sıra yabancı devletlerin sikkelerinin de kullanıl
mış olması Osmanlı ekonomik sisteminin
bir esnekliği olarak yorumlanmaktadır.

sında yaşanan

IV. Murad zamanında akçenin altına olan
önceleri 1/1SO ise de yavaş yavaş
akçe daha da değer kaybetmiş ve bu oran
1/ZSO olmuştur. Ancak Sultan İbrahim devrinde değer kazanarak 1 altın 160 akçeye eşitlenmiştir. Bu padişah zamanından
başlayarak akçe darbedilen yerlerin sayı
sında önemli bir düşüş gözlenmektedir.
ll. Süleyman döneminde basılan 40 mm.
çapında ve yaklaşık 20 gr. ağırlığında, "kudeğeri

Esrefi sikke
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ruş" olarak adlandırılan büyük gümüş sikkeler tedavüle çıkarılmıştır. ll. Süleyman
sikkelerin ayarlarını ve kalitesini düzeltmek
için bir dizi yenilik yapmak zorunda kalmıştır. Gerek bu padişahın gerekse ondan
sonra tahta geçen kardeşi ll. Ahmed'in
bakır paralarının ön yüzünde tuğra vardır. ll. Mustafa'dan itibaren altın sikkelere de tuğra konulmaya başlanmıştır. Tek
ve çift olmak üzere iki birimde basılan bu
tuğralı altınlar "ced!d eşrefi'' diye adlandı

Ekrem Kolerkılıç, Osmanlı İmparatorluğu'n
da Para, Ankara ı958; Nuri .Pere, Osmanlılarda
Madeni Paralar, İstanbul ı968; CüneYt Ölçer. Yıl
dırım Bayezid'irı Oğullarına

lanılmıştır.

ll. Mahmud zamanında basılan altın sikkelerde bir çeşitlilik söz konusudur. Abdülmecid dönemi Osmanlı Devleti'nde sikke
basımında bir dönüm noktasıdır. Ayrıca
t2S6 (1840) yılında "tash!h-i ayar" (tashlh-i
sikke) kararı yayımlandıktan sonra önemli değiŞiklikler yapİlmıştır. Sikke darbında
ve darphanedeki teknik düzenlernelerin
yanı sıra kuruşu esas alan yeni bir para sisiemi oluşturul1]1uŞtur. Bundan böyle 100
kuruş 1 liraya, 40 para da 1 kuruşa eşit
lerimiştir. Abdülaziz dönemi Osmanlı nümisrriatiği için kayda değer bir dönemdir.
Bu devirde üÇ rTıadenden ve çeşitli birimlerd.e basılan sikkeler şunlardır: Altın : SOO
kuruş, 2SO kuruş , 100 kuruş, SO kuruş ve
:;ıs kuruş. Gurrtüş: 20 kuruş, 1o kuruş, s
kuruş, 2 kuruş, 1 kuruş ve 20 para. Bakır:
40 para; 20 para, 1ö para ve S para. Abdülaziz)n her üç madenden sikkelerinin
bir kısmı Pafis Devlet Darphanesi'nde basılmıştir. Çin şıriırl;:ırı içinde bulunan ve Osmanlı egemenlik alanının dışında yer alan
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tıe

Man-

ları, İstanbul ı970; a :mlf.Jiakışlı Üsmanlı Mangırları, İstanbul ı975; a . mlf.; Sultaiı Abdülmecid
Devri Osmanlı Madeni Paraları, İstanbul ı978;

a.mlf.. Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları, İstanbul ı97_9; a.mlf,, Karamanoğullan Beyliği Paraları, İs~iıbul 1982; a.mlf., Sultan Yavuz Selim

rılmıştır.

lll. Ahmed devrinde İstanbul ve Mısır'
da tuğralı eşrefi altınları bastırılmıştır. İs
tanbul'da basılan üçlük, dörtlük, beşlik, yedilik ve onluk eşrefiler "keblr eşrefi" olarak anılmaktadır. Sikkelerde Kastantiniye
isminin yanı sıra İslambol adının da kullanılması ilk defa lll. Ahmed dönemine rastlar (sadece islambol adın ı n kullanılması ise lll.
Selim sikkelerindedir) . Bir yüzünde tuğra,
öteki yüzünde "duribe fi İslambol 111 S"
yazan bu altınlara "zer-i İstanbul" adı verilmiştir. lll. Ahmed döneminin sikkelerinde Jale motifleri dikkat çeker. lll. Ahmed
zamanında akçenin yerini bir para ölçüsü
olarak "pare" (para) almıştır. Yeni düzenlernede 1 para =3 akçe, 1 kuruş = 40 para idi. lll. Mustafa'dan itibaren sikkelerin
üzerine tahta geçiş yılının yanı sıra sikkenin basıldığı sırada padişahın kaçıncı iktidar yılında olduğu da yazılmaya başlan
mıştır. Osmanlı tahtında kısa süre kalan
IV. Mustafa'nın sikkeleri nisbeten düşük
ayarda ve ağırlıktadır. Bu padişahtan itibaren İslambol adı tamamen kaldırılmış ve
eskiden olduğu gibi Kastantiniye adı kul-

Ait Akçe

gırlar, İstanbul ı968; a.rı:ılf., Sultan Mahmut ll
Zamanında Darp Edil!"rt Osmanlı· Madetıi Para-

Şah

bin Bayezid Han Dönemi

Osmanlı Sikkeleri, İstarıbul . ı989;· Artuk, jsltımr
Sikkeler Kata/oğu, I-İl; İbrahim Artuk. Kanuni

Sultan
Mahmud
dönemine ait
ı.

1143 (1730-31 1

tarihli beslik

Kaşgar'da

Sultan Yakub Bey tarafından
1290-1294 yılları arasında bastırılan altın ,
gümüş ve bakır sikkelerde Abdülaziz'in adı
yer almaktadır. Bunun sebebi, İslam halifesi ve Osmanlı Devleti'nin padişahı Abdülaziz'in Kaşgar Hükümdan Yakub'un hükümdarlığını tanımasına karşılık vermektir.
ll. Abdülhamid devrinde nikelin de sikke metali olarak kullanıldığı görülür. Niket para daha önce Abdülaziz döneminde
Mısır'da basılmıştı. Fakat bu bir istisna idi.
Nikelin asıl ve yoğun kullanımı V. Mehmed
ile olmuştur. Nikel sikkelerin bir yüzünde
tuğra ile birlikte "hürriyet, müsavat, adalet" kelimelerine yer verilmiştir. Öteki yüzünde ise değeri gösteren rakam, "Devlet-i Osmaniyye" yazısı, cüiGs yılı ve darp
yeri yazılıdır. VI. Mehmed (Vahdeddin) zamanında SOO, 2SO, SO ve 2S kuruş değe
rinde altın; 20, 1O, S ve 2 kuruşluk gümüş;
40 paralık nikel sikkeler basılmıştır. Sikkelerin hepsinin ön yüzünde padişahın tuğra
sı , arka yüzünde "azze nasruhG" yazısı ile
darp yeri ve cüiGs tarihi (1336) bulunur.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk madeni pa1924 yılının Ağustos ayında basıtma
ya başlanmıştır. Bu paraların üzerinde eski yazı ile "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresi
vardır. Yeni harflerle ilk maden! paraların
basımı 1934 yılına rastlar. İlk altın para ise
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hey'et-i UmGmiyyesi'nin 24 Ocak 1924 tarihinde aldığı
64 nolu kararı uyarınca S Ekim 192S'te
basılmıştır. İlk Cumhuriyet altını S liralık
olup 36 gr. ağırlığındadır. 226 adet bası
lan bu paraların ön yüzünde eski harflerle meşe çelengi içinde "Türkiye Cumhuriyeti 1 192S", arka yüzünde hilal-yıldız içinde "Ankara 23 Nisan 1336" yazılıdır.
raları
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Sosyal ve Ekonomik Tarihi .(ld71-J920) Kongresi: Tebliğler, Ankara · ı980, 's. 27-.33; a.mlf. ,
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