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ÖNSÖZ
Anadolu’da beylikler dönemi çok karışıktır. Bu dönem, tarihçilerin incelemelerine ve
araştırmalarına halen açıktır. Tarihin aydınlanmasında kitabeler gibi sikkelerde önemli
birer yazılı belgedir.
Candaroğulları Beyliği sikke definesinin satıldığını haber
aldığımızda definenin tamamını parçalanmadan temin etmek çalıştık. Para definelerin bir
bütün olarak değerlendirilmesi gereği bilmemize rağmen tamamını temin edemediğimiz
definenin önemli bir bölümünü yayınlamaktayız.
Bu defineyi daha sonra yayınlamayı düşünmekteydik. Ancak, Sn. Celil Ender’in
Candaroğlu Beyliği sikkeleri üzerinde kapsamlı çalışmasını görünce, üzerinde çalıştığımız
Karamanoğlu Beyliği sikkelerini kısa bir süre kenara bırakarak bu yayını yapmaya karar
verdik. Bu yayınla kendisine de yardımcı olabileceğimizi düşündük.

Türk nümismatların birbirleriyle yardımlaşarak bir ekip çalışması
yapabilmesini, uygar ülkelerdeki karşılıklı paylaşımı göz önünde
bulundurmalarını ümit etmekteyiz. Yayınlarda tabi ki hatalar olabilir,
değişik düşünceler olabilir. Hata yapmaktan ve eleştirilmekten çekinmeden
ne kadar çok yayın yapabilirsek, ne kadar çok eseri yayınlayarak tartışmaya
açarsak o kadar çok Türk Nümismatiğinin gelişeceğini düşünmekteyiz. Türk
Nümismatiğinin en büyük eksiği yayın azlığından ve yeteri kadar
tartışamamaktan kaynaklanmaktadır.
Ülkemizde gayrı İslami sikke defineleri yayınlanmasına rağmen İslami sikke definelerinin
yayını son derece azdır. Bu yayın ile araştırma yapacaklara katkı yapabilirsek mutlu
olacağız.
Bu kitabın yayınlanmasında verdiği katkılardan dolayı Türk Nümismatik Derneği’ne, bu
yayının basılmasındaki gayretlerinden dolayı TND Genel Sekreteri Sn. Orhan Okay’a
teşekkürler ederiz
Halûk Perk – Hüsnü Öztürk
İstanbul - 2003

Bu yayınımızı fedakar eşlerimiz
Özlem Perk ve Hülya Öztürk’e
ithaf ediyoruz.

PREFACE
Beylik’s period is so disorganized in anatolia. This period is still open for
historians research’s and studies. Coins are important written documents for histories
enlightment like inscriptions. When we heard that Candaroğul’s states coin treasure were
being sold we have tried to assure all of treasure without any fragmentation. We publish an
important part of this treasure in spite of we know that coin treasures must be evaluated
completely.
We had tought to publish this treasure later. However when we saw Mr. Celil
Ender’s comprehensive study about Candaroğulları states coins, We have decided to take
our working about Karamanoğul’s states coins aside and publish this working. We have
tought to assistance him with this publish also.

We hope Turk numismats to realize a team working with helping each other and
consider mutual sharing in civilized countries. There can be mistakes and different opinions
in publishings. We think that Turk numismatic will grow up with increasing number of
these publishings and starting discussions. The biggest missing of Turk numismatic are lack
of publishings and discussions.
In our country; Islamic coin treasures publishings are too few in spite of nonislamic coin treasures publishings. We will be happy if we could help researchers with this
study.
We thank Turk Numismatic Association for their assistance, and general secretar
of TND Mr. Orhan Okay for his efforts for printing of this work.
Halûk Perk – Hüsnü Öztürk
İstanbul - 2003

We dedicate this publishing to our
sacrifices wifes Özlem Perk – Hülya Öztürk.

İLHANLI HÜKÜMDARI EBU SAİD BAHADIR HAN
ADINA KESİLMİŞ OLAN
CANDAROĞULLARI BEYLİĞİ SİKKE DEFİNESİ1
Giriş

İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han (h.716 / 1316h.736 / 1335) adına kesilmiş olan Candaroğulları Beyliği
sikkelerinin, daha önce yayınlanmış örnekleri
bulunmasına rağmen, bugüne kadar toplu bir
buluntusu bilinmemekte olup, tam bir tasnifi
yapılamamıştır. 2001 yılı içerisinde Kastamonu
civarında çıkan ve maalesef tamamını göremediğimiz
bu döneme ait bir gümüş sikke definesi bizde, en
azından bu definede çıkan paraları tasnif etmemiz
gerektiği düşüncesini uyandırdı. Şüphesiz, buradaki
sikkeler Candaroğulları’nın Ebu Said adına darp
ettirdiği bütün paraları kapsamıyorsa da, en azından
konuyla ilgilenenlere bir fikir verebilir.
Definede çıkan paraların tamamı Ebu Said adına darp edilmiş olup, bilindiği
gibi bu dönemde Candaroğulları Beyliği’nin başında I.Süleyman Paşa
bulunmaktaydı. Süleyman Paşa, beyliğe adını veren babası Şemseddin
Yaman Candar’ın ölümü üzerine beyliğin başına geçmiştir. Ancak, bu
olayın hangi tarihte gerçekleştiği bilinmemektedir. Başlangıçta babasından
devraldığı Eflani ve civarında hakim olan Süleyman Paşa h.709 / 1309
tarihinden önce Kastamonu’yu ele geçirmiştir. h.722 / 1322 tarihinden sonra
da Sinop’u ve yine tarihi bilinmemekle birlikte yaklaşık aynı dönemlerde
Borlu veya Taraklı Borlu isimleri de verilen Safranbolu’yu topraklarına
katmıştır. Ölüm tarihi de tam olarak bilinmemekte olup, h.741 / 1340
tarihinde gerçekleştiği düşünülmektedir.
Ebu Said’ten bir önceki İlhanlı hükümdarı olan Olcaytu tarafından,
Anadolu’da baş gösteren karışıklıkları bastırması amacıyla görevlendiren
İlhanlı emirü’l ümerası Emir Çoban h.714 / 1314 senesinde Anadolu’ya
1

Bu kitapta yapılan çizimler Hüsnü Öztürk tarafından yapılmıştır. Yayınlanan sikkeler
Halûk Perk koleksiyonundadır.

geldiğinde, Süleyman Paşa Karanbük kışlağında kendisiyle görüşmüş ve
İlhanlılar’a bağlılığını bildirmiştir. Bilindiği kadarıyla Ebu Said’in ölümüne
kadar da bunun aksini ispat edecek bir davranışta bulunmayarak,
İlhanlılar’ın egemenliğinde kalmıştır. Mevcut sikkeler de bunu doğrular
niteliktedir. Candaroğulları’nın daha güneyde bulunan komşularına
bakıldığında yaklaşık aynı dönemlerde İlhanlılar ve Memlükler adına veya
kendi isimlerine de sikke darp ettikleri ve İlhanlılar’la sürekli bir mücadele
içinde bulundukları görülmektedir.
Definedeki en erken tarihli sikke h.720, tarihi okunabilen en geç tarihli
sikke de h.735 tarihini taşımaktadır ve tamamı Ebu Said adına kesilmiştir.
Darp yerlerine bakıldığında, sikkelerin büyük kısmının kendiliğinden darp
yersiz olduğu görülecektir. En son h.725 tarihli paralarda darp yeri
okunabilmekte olup, bu tarihle birlikte paraların baskı kalitesi ve ağırlıkları
düşmeye başlamıştır. Kastamonu darplı olan 79 no’lu sikke muhtemelen geç
bir tarihte darp edilmiş olmasına rağmen tarihi okunamamaktadır. Sikkelerin
hemen hemen tamamında tarih olmasına karşılık, okunaksız yazılmış olup,
özellikle birler hanesi okunamamaktadır.
Candaroğulları’nın önemli şehirlerinden biri olan Sinop’ta geçmişten gelen
bir sikke darp geleneği olmasına rağmen bu definede Sinop darplı herhangi
bir paraya rastlanmamıştır. Görülen darp yerleri Kastamonu, Borlu ve 60
no’lu parada Kastamonu’yla birlikte diğer yüzde Ma’den Mekyus’tur.2
Borlu darplı sadece iki sikke mevcut olup, tarihleri h.724 ve 725’tir.
Dolayısıyla Safranbolu’nun Candaroğulları tarafından alınışı h.724 yılı veya
öncesine tarihlendirilebilir. 43 no’lu h.728 tarihli sikkede darp yeri olarak
düşünüldüğünde “duribe Küre” olarak yorumlanabilecek bir yazı varsa da
emin olamadığımız için bu sikkeyi darp yeri bulunmayan sikkeler içinde
tasnif etmeyi daha doğru bulduk.

2

Sn. Ömer Diler neşredilmemiş “İlhanlı Sikkeleri” çalışmasında, T.C. Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 438 No’lu Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’ne
dayanarak, burasının Kastamonu’nun Daday kazasına bağlı Mekyus isimli eski bir yerleşim
birimi olabileceğini veya çok kötü yazılmış “Maden Gümüş” olarak da okunabileceğini
ifade etmektedir.

Üzerinde “avcı” damgası3 bulunan 10 no’lu sikke bu defineye ait olmayıp
yine 2001 yılı içerisinde Konya’ya bağlı Hadim civarında çıkan ve
çoğunluğu Karaman ve Eşrefoğulları’na ait olan bir grup paranın içinden
bulunmuştur. Aralarındaki ticari ilişkiyi yansıtması açısından önemli
gördüğümüz için burada yayınlamayı doğru bulduk. Özellikle aynı dönemde
Güney-batı Anadolu’da damganın sikkeler üzerinde ne kadar yoğun olarak
kullanıldığı düşünülürse, Candaroğulları sikkeleri üzerinde kendilerine ait
olan bir damgaya rastlanmaması ilgi çekicidir.
Tipoloji
- Ön yüzü mihraplı, arka yüzü kemerli kare4 olan tip (Mihraplı tip)

2-Ön yüzü dairesel, arka yüzü kare olan tip

3a- Her iki yüzü kemerli kare olan tip

3

Katalog kısmında bu damga hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ayrıca, bu damgadan
M.S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü tarafından 7-9 Nisan 2003 tarihleri
arasında düzenlenen VII.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırma Sempozyumunda
yazarlar tarafından sunulan “XIV.Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu’daki Paralar
Üzerinde Görülen Bir Kısım Damgalar” isimli bildiride bahsedilmiştir.
4
Sn. Yılmaz İzmirlier, 1999 yılında yayınladığı “Hamidoğulları Beyliği Paraları” kitabında
Hamidoğulları sikkelerin tipolojileri ile ilgili de geniş bir çalışma yapmıştır. Burada
kullandığı “kemerli kare” deyimi İngilizce’de bu şekli tarif ederken kullanılan “looped
square” in doğru bir karşılığı olarak tarafımızdan da kullanılacaktır.

3b-Ön yüzü kemerli kare, arka yüzü kare olan tip

Mihraplı tipin İlhanlılar’ın tüm egemenlik alanları içerisinde h.719-723
yılları arasında, daha sonra da h.728 yılına kadar yerel olarak kullanıldığı5
bilinmektedir. Bu tipolojide olan 4 no’lu sikke için kesin bir şey söylemek
mümkün değilse de, 1, 2 ve 3 no’lu sikkeler benzer özellikler göstermekte
olup, Candaroğulları’na ait topraklarda basılmış olmaları kuvvetle
muhtemeldir. h.723 ve 724 yıllarında Kastamonu’da darp edilmiş olan 2.tip
59 ve 60 no’lu sikkeler Candaroğulları’nın mihraplı tip kullanımını en geç
h.723 yılında bıraktığını düşündürmektedir. Bu özellik mihraplı tipin yaygın
olarak kullanılmaktan vazgeçildiği tarihle de paralellik göstermektedir.
2 no’lu tipi bir an için görmezden gelirsek, 3a no’lu tip mihraplı tipten 3b
tipine geçiş özelliği göstermekte ve sadece h.724 tarihli tarihli sikkelerde
görülmektedir. Arka yüz mihraplı tiplerle aynıdır. Daha sonra net olarak
tarihleri okunabilen h.724,725 ve 728 tarihli sikkeler ile bozuk baskılı olan
ve tarihi h.735 olarak okunabilen 44 no’lu sikke 3b tipinin uzun süre
kullanıldığını göstermektedir.
Dinsel ibareler
Mihraplı tip olan ilk dört sikkede ön yüzde mihrabın etrafında“feseyekfike
humu’l-lah ve-hüve’s-semiu’l-‘alim”6 dua ibaresi yer almaktadır.
5

Bkz. Album, Stephen, “A Checklist of Islamic Coins”, second edition, Santa Rosa, 1998,
s.107. Nümismatik çevrelerde genel kabul gören bu çalışmada mihraplı tip Album
tarafından Ebu Sa’id, Tip C olarak sınıflandırılmıştır.
6
Bu takdirde ise onların hakkından gelmek için Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir.
(Bakara, 137)

14, 59 ve 60 no’lu sikkelere bakıldığında dört halifeden Hz.Ebu Bekir’in
isminin özellikle öne çıktığı görülmektedir. 59 ve 60 no’lu sikkelerde
Hz.Ebu Bekir yazısının altında bulunan noktalı çizgi bu halifeyi diğer
üçünden bariz bir şekilde ayırmaktadır. Aynı isim 14 no’lu sikkenin ön
yüzünde tek başına yer almaktadır.7
Ayrıca yine 59 no’lu sikkede “ersele resulehu bi’l-hüda ve dini’l-hak”8 dua
ibaresi vardır.

7

4-5 Mayıs 2002 tarihlerinde Almanya’nın Blaubeuren kasabasında Oriental Numismatic
Society ve Tübingen Üniversitesi tarafından organize edilen İslami Nümismatik konulu
seminerde Sn. Johann-Christoph Hinrichs “Probleme der Beylik-Münzpragung des
1.Viertels des 14.Jahrhunderts” başlığı altında sunduğu bildiride 60 no’lu sikkenin başka bir
örneği eşliğinde bu konuya da değinmiştir. Özetle, paralar üzerindeki bu ve bunun gibi
ayrımların Anadolu’da Ali yandaşlığı veya karşıtlığı ile açıklanabileceği ve hatta aynı
döneme ait bazı sikkelerde görülen “Ali ve Allah” yazılımının sapkın bir takım inanışları
yansıttığı fikrindedir.
8
O’dur ki Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayetle ve hak dini ile gönderdi.
(Tevbe, 33)

CANDAROĞULLARI STATES COIN TREASURE 9
STRUCK IN THE NAME OF
ILHANLI RULER EBU SAID BAHADIR KHAN
Introduction
There is not a complete classification or mass find which is known
about Candaroğul’s Beylik coins struck for Ilhanlı ruler Ebu Said Bahadır
KHan (h.716 / 1316- h.736 / 1335) till today.

There are only some

examples published. When a silver coin treasure has been found
surrounding of Kastamonu in 2001; It aroused a thought in us that; we
should classify coins from this treasure at least. Unfortunately we couldn’t
see all of the coins. Certainly coins in there dont comprise all the coins
which Candaroğul’s minted in the name of Ebu Said. But at least it could
give an idea people interested in this subject.
All the coins in treasure were struck in the name the name of Ebu
Said. In this period I. Süleyman Pasha was in charge Candaroğul’s Beylik as
known. Süleyman Pasha took control of beylik after his father’s dying.
Şemseddin Yaman Candar who’d given his name to the beylik. However it
is unknown when this incident happened. In beginning Süleyman Pasha
ruled over Eflani and surroundings where he had taken over from his father.
Before the date h.709 / 1309 he catched Kastamonu. After h.722 / 1322
(Exact date is unknown) he added Sinop and Safranbolu (named Borlu or

Taraklı Borlu)

to his state.

Date of death is not exactly known but

estimations are h.741 / 1340.
Olcaytu who is Ilhanlı’s ruler before Ebu Said assigned a duty to
Emir Çoban (Ilhanlı’s Amir’Al Umera). The duty was solving tumults in
anatolia. When Emir Çoban had arrived to anatolia, He visited Süleyman
Pasha in Karabük barracks and informed about his devotion to Ilhanlı’s on
h.714 / 1314. As for as we know; He didnt show any behavior against this
information and he stayed under the Ilhanlı sovereignty. Exist coins
characteristics confirm this. When we look at Candaroğul’ses southern
neighbors; We see two things. First is they minted coins in the name of
Ilhanlıs and Memlüks or their own names in the same period. Second is they
continuously contended with Ilhanlıs.
In treasure; the earliest dated coin is on h.720, the latest readable
coin is on h.735. They completely minted in the name of Ebu Said. When
we look at mint zones; We see that a big part of coins are own none-mint
zoned. The latest coins which we can read mint zone are on h.725, after
than this date mint quality and weights are getting lower. Coin No. 79
which minted in Kastamonu, is probably minted on a late date but date is
not readable.
There are almost dates on coins but this dates were written
unreadable. Especially first digits. In this treasure we couldnt see any coin
minted in Sinop in spite of Sinop is one of the most important city of
Candaroğul’s and there were a coin striking tradition which comes from
history. Mint zones shown here; Kastamonu Borlu and Coin no. 60
9

Drawings in this book were made by Hüsnü Öztürk. Published coins are from Halûk Perk

Kastamonu and Ma’den Mekyus

10

(other side) There are two bolu minted

coins and dates are h. 724 and 725. So we can guess the date of taking up
Kastamonu by Candarogul’s on h. 724 or earlier. At coin no.43 dated
h.728; When we look for location of mint; We couldnt be sure in spite of
there is a writing which we can interpret as “Duribe Küre” So we classified
this coin in group unknown location of striking coins .
Coin no.10 which has a “hunter” seal11 on it, doesnt belong to this
treasure. It was found in a money group which belongs to Karaman and
Eşrefoğulları and found surroundings of Hadim - Konya on 2001. We
approve of showing this coin concerning commercial relationship between
them. If we consider dense usage of seals on coins in South-west anatolia;
It is interesting that there is not any seal on coins belonging to Candaroğul’s
Beylik.

collection.
Mr. Ömer Diler expressed in his unpublished work; This place could be Mekyus an old
settlement linked with Daday where is subdivision of Kastamonu or could be read as
“Silver Mine” His opinion is based on a book “Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri”
published by Turkish government archives general management with no. 438
11
There are detailed informations in catalog part. However this stamp was talked on
announcement with “A part of stamps on coins at Anatolia on first half of the XIV.
Century” name. This annoucement was presented in VII. Middleages and Turk Period
Excavation and Research symposium at Mimar Sinan University Art History Department
on 7-9 April 2003
10

Typology
- Obv. has a mihrab , Rev. is looped square12 type (Mihrab Type)

- Obv. is circular, Rev. is square

3a – Both of sides are looped square type

12

Mr. Yılmaz İzmirlier has a broad study in his “Coinage Of Hamidoğulları Beylik” book
on 1999. Looped square idiom was used in this book.

3b – Obv. is looped square, Rev. is square

It is known that Mihrab Type was used in Ilhanlı’s sovereignty
regions between h.719 – 723 dates, after from this date it was used13 locally
till h. 728 In this typology it is not possible to make a definition clearly, but
number 1, 2 and 3 coins show similar attributes and they were minted at
places probable belonging to Candaroğul’s. Second type, number 59 and 60
coins which were minted at Kastamonu on h. 723 and 724 make us think
that Candaroğul’s had gaven up using mihrab type on h.723 at most. This
characteristic is parallel with the date of giving up prevalently using of
mihrab type.
If we dont consider second type for a moment; Type 3a number
shows a transition from mihrab type to 3b number type and it is seen at
coins only dated h.724. Back side is same with mihrab type. This shows us;
Coins dated h.724, 725, 728 and a coin which’s date is readable as 735,

13

See Album, Stephen “A Checklist of Islamic Coins”, second edition, Santa Rosa, 1998,
p.107. A study accepted generally by Numismats, In this study Mihrab type was classified
as Ebu Sa’id Type C by Album.

corrupted mint and number 44 were used for a long time after from that
time.
Religious Phrases
On first four coins; There is a prayer phrese as “feseyekfike humu’llah ve-hüve’s-semiu’l-‘alim” 14 at front side around the mihrab.
When we look number 14, 59 and 60 coins we see that one of the
four caliph The Prophet Ebu Bekirs name is conspicuous. On coins number
59 and 60, There is a dotted line under The Prophet Ebu Bekir writing. This
line seperates evidently this prophet from other three prophets. Same name15
is lone at the reserve of coin number 14.
In addition to this; There is a prayer phrese16 as ersele resulehu bi’lhüda ve dini’l-hak” at coin number 59.

14

Therefore God is enough for you to succeed in carrying out them. He hears and knows
properly. (Bakara suras. 137 verse)
15
On 4-5 May 2002, A seminar was organized with Islamic Numismatic subject by
Oriental Numismatic Society ve Tübingen University at Blaubeuren small town - Germany
. On this seminar; Mr. Johann-Christoph Hinrichs presented an announcement with
“Probleme der Beylik-Münzpragung des 1.Viertels des 14.Jahrhunderts” headline. He
refered to this subject with another example of coin number 60. In short; This and this kind
of differentations on coins can be explained as adherence or opposition to Prophet Ali.
Moreover he thinks that “Ali and God” writing shows some twisted beliefs.
16
That He has sent his Prophet with Islam for to come out on top other religions
(Tevbe suras, 33 verse)

Katalog
Darp yeri olmayan sikkeler
1- Gümüş (AR), darp yeri yok, 720, 1.43 gr, 20.7/21 mm CII-05
Ortada:
Ortada:

La ilahe illa /

duribe /

Allah Muhammed / fi eyyami devleti’s-Sultan /

Resulu’l-lah /
Ebu Bekir /
(Ömer, Osman), Ali
Çevrede:
Feseyekfike humu’l-lah
ve hüve’s-semiu’l-‘alim

el-a’zam Ebu Sa’id /
halleda’l-lahu mülkehu
kemerli karenin içinde solda:
Allah
Çevrede:
duribe / fi / sene / ‘işr / in ve / …

2- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 1.46 gr, 21.2/22.4 mm CII-19

Ön ve arka yüz 1 gibi, ancak arka yüz çevre yazıları okunaksız.

3- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 1.38 gr, 20.1/22 mm CII-18

Ön ve arka yüz 1 gibi, ancak arka yüz çevre yazıları okunaksız.
4- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 1.41 gr, 21.2/21.8 mm CII-06

Ön ve arka yüz 1 gibi, ancak arka yüz çevre yazıları okunaksız.

5- Gümüş (AR), darp yeri yok, 724, 1.46 gr, 20.4/22.5 mm C-01a

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /

halleda’l-lahu mülkehu

Resulu’l-lah
Çevrede:

Okunaksız

Çevrede:

sene erbaa / ve ‘işr / in ve /
seb’a mie

6- Gümüş (AR), darp yeri yok, 724, 1.44 gr, 21.7/23.7 mm C-01c

Ön ve arka yüz 5 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
7- Gümüş (AR), darp yeri yok, 724, 1.41 gr, 23.5/23.7 mm C-01d

Ön ve arka yüz 5 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.

8- Gümüş (AR), darp yeri yok, 724, 1.39 gr, 22.2/24.3 mm CII-17

Ön ve arka yüz 5 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
9- Gümüş (AR), darp yeri yok, 724, 1.43 gr, 21/23 mm C-01b

Ön ve arka yüz 5 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı. Arka yüzdeki izler kalıp kırığı
olarak yorumlanabilir. Definede bu şekilde darp edilmiş oldukça fazla sikke vardır.

10- Gümüş (AR), darp yeri yok, 724, 1.48 gr, 22.3/25.1 mm HD-C

Ön ve arka yüz kalıpları 9’un aynı. Ön yüzde “avcı” damgası var.
Sözkonusu damga 1981 yılında Kürkman / Diler tarafından yayınlanan
Alaiye Paraları isimli kitapta AL-32 sıra numarasıyla yer alan sikkenin

üzerinde bulunmaktadır.17 Kitabın yazarları damgayı süvari olarak
nitelendirmişlerdir. Ertesi yıl aynı sikke Ölçer tarafından yayınlanan
Karamanoğulları Beyliği Madeni Paraları kitabında Krmn 41 numarayla yer
almıştır.18 Ölçer damga hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştır.
Alman nümismat Sn. Johann-Christoph Hinrichs’e göre19 damga Kilikya’da
Ermeniler tarafından vurulmuş olmalıdır.
Damga Karamanoğulları’nın egemenlik bölgesinde çıkan gümüş sikkelerin
üzerinde tek başına veya diğer damgalarla birlikte yer almakta olup, konuyla
ilgili yaptığımız çalışmada en geç h.730 tarihinde darp edilmiş bir sikkede
aynı damgayı tespit edebildik. Şüphesiz üzerinde tarih bulunmayan sikkeler
göz önüne alındığında bu tarih daha ileriye gidebilir. Ne zaman
kullanılmaya başlandığını söylemek mümkün gözükmese de h.730 yılı
ve/veya sonrasında da kullanılmıştır.
Avcılık, Selçuklular’da ve devamı niteliğindeki Beylikler devrinde önemli
bir saray uğraşı olup, bu dönemde şahin ve diğer avcı kuşların özel bir
şekilde eğitildiği ve çok değerli bir armağan olarak kabul edildiği
bilinmektedir. Özellikle Selçuk sanatına bakıldığında av sahnelerinin
çoklukla yer aldığı her türden esere rastlanabilir. Bu eserlerde avcılar tek
başlarına veya atlı olarak görülür. Sol ellerinde büyük bir avcı kuşu tutarlar.
Başta sarık veya başlık vardır. Yüz detayları seçilmez. Genellikle avcının
silahı yoktur.20 Av sahneleri Selçuklu sanatında bina süsleme
elemanlarından, mezar taşlarına ve günlük kullanılan eşyalara kadar geniş
bir kullanım alanı bulmuştur. Damgayla olan benzerlikleri açısından
seçtiğimiz çarpıcı iki örnekten birisi Konya Alaeddin Sarayı’ndan çıkan bir
çini21 (resim.1) ile Güney-doğu Anadolu kaynaklı bir çelik aynadır.22
(resim.2)

17

Bkz. Kürman, Garo / Diler, Ömer, “Alaiye Paraları”, İstanbul, 1981, s.58. Damganın
üzerine vurulduğu sikke oldukça siliktir. Ancak Ebu Sa’id tip C (mihraplı tip) olmalıdır.
18
Bkz. Ölçer, Cüneyt, “Karamanoğulları Beyliği Madeni Paraları”, İstanbul, 1982, s.60
19
Hinrichs, J.-C., “14. yüzyılda Anadolu’da kesilmiş sikkeler üzerindeki sürsarj” isimli
neşredilmemiş çalışma.
20
Daha detaylı bilgi için bkz. Öney, Gönül, “Anadolu Selçuklu mimari süslemesi ve el
sanatları”, Ankara, 1992
21
Öney, Gönül, a.g.e. sayfa.129, resim:83. Çini şu anda, İstanbul Çinili Köşk
Müzesi’ndedir.
22
Öney, Gönül, a.g.e. sayfa 225, resim:148. Topkapı Sarayı Müzesi envanterinde bulunan
ve Artuklu bölgesinden gelme olasılığı yüksek olan söz konusu çelik ayna 2001 Ekim
ayında Yapı ve Kredi Bankası tarafından düzenlenen “Alaeddin’in Lambası, Anadolu’da
Selçuklu çağı sanatı ve Alaeddin Keykubad” sergisinde de teşhir edilmiştir.

Yukarıdaki damgada detaylar çok fazla görülmese de, aynı damganın tespit
edebildiğimiz başka kalıplarında atlının bir elinde avcı kuşu, diğer eliyle de
atın gemini tuttuğu net olarak görülebilmektedir. Bütün bu benzerlikleri ve
çıkış yerini de göz önüne alarak damganın kendilerini Selçuklu tahtının
varisi olarak gören Karamanoğulları tarafından kullanıldığını ve şahinle
avlanan “avcı” olarak adlandırılmasının daha doğru olduğu inancındayız.

11- Gümüş (AR), darp yeri yok, 724, 1.13 gr, 20.7/21.6 mm
CII-16
Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun
Resulu’l-lah
Çevrede:
... / Ebu Bekir / Ömer /
Osman

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
sene erbaa / ve ‘işrin / ve seb’a mie
üst tarafta saadet düğümü var.

12- Gümüş (AR), darp yeri yok, 725?, 1.53 gr, 18.8/21.4 mm C-15

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:

Osman / Ali /

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:

sene hamse / ve ‘işrin / seb’a

mie /
Ebu Bekir / Ömer

sol tarafta saadet düğümü var.

13- Gümüş (AR), darp yeri yok, 725, 1.45 gr, 20.9/21.4 mm C-16

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah /
Çevrede:
... / Ebu Bekir? / ... / ...

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
sene hamse / ve ‘işr / in ve seb’a? /
seb’a mie

14- Gümüş (AR), darp yeri yok, 725, 1.48 gr, 19.3/22 mm CII-11

Ön ve arka yüz 13 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı. Ön yüz ortasında
altta Ebu Bekir yazıyor.
15- Gümüş (AR), darp yeri yok, 725, 1.48 gr, 20.1/21.5 mm C-12

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /

halleda’l-lahu mülkehu

Resulu’l-lah
Çevrede:

Çevrede:

Osman / ? / Ebu Bekir/ sene hamse / ve ‘işr / in
ve hamse? /
Ömer?

seb’a mie

16- Gümüş (AR), darp yeri yok, 725, 1.50 gr, 20.5/23.2 mm C-13

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah

halleda’l-lahu mülkehu

Çevrede:

Çevrede:

Ömer / Osman / Ali /

sene hamse / ve ‘işr / in

ve /
Ebu Bekir

seb’a mie

17- Gümüş (AR), darp yeri yok, 725, 1.45 gr, 20.4/ 22.5 mm C-14

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /

halleda’l-lahu Baha? /

Resulu’l-lah

dır Han mülkehu

Çevrede:

Çevrede:

Ebu Bekir/ Ömer / Ali / sene ve? / ‘işr? / in ve
hamse /
Osman?

seb’a mie

18- Gümüş (AR), darp yeri yok, 725?, 1.41 gr, 20.4/21.5 mm C-26

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
... / ? / Ebu Bekir/ Ömer

duribe /
halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
sene hamse? / (ve ‘işr) / in ve /
seb’a mie

19- Gümüş (AR), darp yeri yok, 725?, 1.42 gr, 18.7/21.7 mm C-37

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
... / Ömer / Ebu Bekir /
Ali?

okunaksız
Çevrede:
sene hamse? / ve ‘işrin / seb’a mie /
solda saadet düğümü var.

20- Gümüş (AR), darp yeri yok, 726, 1.56 gr, 19.4/20.5 mm C-35

Ortada:
La ilahe illa’l-lah /
Muhammedun /

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /
halleda’l-lahu mülkehu?

Resulu’l-lah /
Çevrede:
okunaksız

Çevrede:
sene / sitte ‘işrin / seb’a mie
solda saadet düğümü var.

21- Gümüş (AR), darp yeri yok, 72x, 1.50 gr, 20/20.4 mm C-36

Ortada:
La ilahe illa’l-lah /
Muhammedun /

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /
halleda’l-lahu mülkehu?

Resulu’l-lah (ters)
Çevrede:
okunaksız

Çevrede:
... / ‘işrin ve / seb’a mie
solda saadet düğümü var.

Bu sikke, darp edildiği tarihin birler hanesi görülememesine rağmen, 19 ve
20 no’lu sikkelerle olan tipolojik benzerliği dolayısıyla 725 veya 726
yıllarından birinde darp edilmiş olmalıdır.

22- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 1.39 gr, 18.6/19.8 mm C-50c

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /

halleda’l-lahu mülkehu?

Resulu’l-lah /
Çevrede:
okunaksız

Çevrede:
üstte, sene ? / altta , ...
sağda ve solda saadet düğümü var.

23- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 1.36 gr, 20.3/21.6 mm C-50a

Ön yüz kalıbı 21, arka yüz kalıbı 22’nin aynı.
24- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 1.41 gr, 18.7/21.3 mm C-50b

Ön ve arka yüz 22 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
25- Gümüş (AR), darp yeri yok, 726, 1.50 gr, 20.2/21.8 mm C-34

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan el-a’zam /
Muhammedun /

Ebu Sa’id Bahadır Han

Resulu’l-lah /
Çevrede:
? / ? / ... / Ömer

Çevrede:
sene sitte / ve ‘işrin / ... / seb’a mie

26- Gümüş (AR), darp?, 726, 1.42 gr, 21.3/24.6 mm C-24

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Said /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
duribe ? / ? / fi sene
sitte? / ... seb’a mie

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
Ali / ... / Ömer? / Ebu Bekir

Bu sikkede diğerlerinden farklı olarak ön yüz çevresiyle arka yüz çevresi
yer değiştirmiştir.

27- Gümüş (AR), darp yeri yok, 725?, 1.45 gr, 20.1/21.9 mm C-38a

Ortada:
La ilahe illa’l-lah /
Muhammedun /
Resulu’l-lah /
Çevrede:
okunaksız

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /
halleda’l-lahu mülkehu?
Çevrede:
sene hamse? / ve ‘işrin / seb’a mie
solda saadet düğümü var.

28- Gümüş (AR), darp yeri yok, 725?, 1.51 gr, 19.2/22 mm C-38b

Ön ve arka yüz 27 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
29- Gümüş (AR), darp yeri yok, 726?, 1.46 gr, 19/20.7 mm C-45

Ortada:
La ilahe illa’l-lah /
Muhammedun /
Resulu’l-lah /
Çevrede:
okunaksız

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /
halleda’l-lahu mülkehu?
Çevrede:
sene sitte? / ve ‘işrin / seb’a mie
solda saadet düğümü var.

30- Gümüş (AR), darp yeri yok, 726?, 1.41 gr, 20.6/23 mm C-46a

Ortada:
La ilahe illa’l-lah /
Muhammedun /
Resulu’l-lah /
Çevrede:
okunaksız

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /
halleda’l-lahu mülkehu?
Çevrede:
sene sitte? / (işrin) / seb’a mie
solda saadet düğümü var.

31- Gümüş (AR), darp yeri yok, 726?, 1.37 gr, 19.4/20.3 mm C-46b

Ön ve arka yüz 30 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
32- Gümüş (AR), darp yeri yok, 726?, 1.36 gr, 21/22 mm C-46c

Ön ve arka yüz 30 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.

33- Gümüş (AR), darp yeri yok, 726?, 1.28 gr, 19.8/23 mm C-46d

Ön ve arka yüz 30 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
34- Gümüş (AR), darp yeri yok, 726?, 1.44 gr, 19.8/20.1 mm C-47

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah /
Çevrede:
okunaksız

halleda’l-lahu mülkehu?
Çevrede:
sene sitte? / işrin ve? / seb’a mie
solda saadet düğümü var.

35- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 1.35 gr, 21.2/22.4 mm C-49

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah /
Çevrede:
okunaksız

halleda’l-lahu mülkehu?
Çevrede:
sene / sitte? / ‘işrin / seb’a mie
sağda saadet düğümü var.

36- Gümüş (AR), darp yeri yok, 726?, 1.49 gr, 21.2/22.5 mm C-33

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:

okunaksız
seb’a mie

Bahadır Han hallede mülkehu
Çevrede:

sene sitte? / ve ‘işrin / ? /

SUMMARY
Stamp; which is being talked of, were on the coin with row number AL-32 in
book published by Kürkman / Diler with name “Alaiye Paraları” on 1981. 23 Authors
described this stamp as cavalryman. Next year; Same coin appeared in a book
“Karamanoğlu Beyliği Madeni Paraları” published by Ölçer with Krmn 41 number. 24 Ölçer
didnt make any statement about this stamp. According to German Numismat Mr. JohannChristoph25 this must be stamped by Armenians on Kilikya.
This stamp were seen alone or with other stamps on silver coins which was found
at Karamanogul’ses sovereignty places. On our working; we could determine same stamp
on a coin struck h.730 latest. Certainly; If we consider non-dated coins, this date can be
later. It is not possible to clarify when it was started to be used but we can say it was used
on h.730 and / or later.
Hunting was an important palace occupation on seljuks and states period. In this
period; Falcons and other hunter birds were educated specially and they were very valuable
gifts. Especially in Seljuk art; It is possible to meet every kind of art Works with hunt
scenes or pictures. In this works; Hunters is seen alone or with horse. They hold a big
hunter bird with their left hand. There are turban or headgear on head. Face details are not
clear. Hunter doesnt have a weapon generally 26 . Hunting scenes is appeared very wide
fields in Seljuk arts. From build decorate parts, tombstones to daily tools. One of two
striking sample which we selected; is a piece of faience27 decorated with opaque colored
glazes and motifs from Konya Alaeddin Palace. (Picture. 1) Second is steel mirror
originating from anatolia. (Picture. 2)
23

See Kürman, Garo / Diler, Ömer, “Alaiye Paraları”, İstanbul, 1981 P. 58 Markings
formed by stamp on coin have been greatly worn down . But Ebu Sa’id must be type c
(Mihrab type)
24
See Ölçer Cüneyt, “Karamanoğul’s Beylik Metal Coins” Istanbul, 1982, P. 60
25
Hinrichs, J.-C. , An unpublished work named “Surcharge on stamps at Anatolia
minted on 14 th century”
26
For more detailed information see Öney Gönül “Anatolia Seljuk architectural
decoration and handicrafts” Ankara 1992
27
Öney Gönül ibid. P. 129, Pic. 83 Now the work is on Istanbul Cinili Kosk Museum.

Details are not clear on example above. But on other molds of this stamp which we
could determine; It can be seen clearly that rider holds hunter bird with one hand and holds
bit of horse with other hand. If we consider all similarities and found place, We can tell it
was used by Karamanoğul’s (They were supposed to be heir of Seljuks) and it is a better
choice to give a name to this stamp as “hunter” hunting with a falcon.

37- Gümüş (AR), darp yeri yok, 727?, 1.50 gr, 20.1/21.5 mm C-20a

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /

Bahadır Han hallede mülkehu

Resulu’l-lah
Çevrede:
okunaksız

Çevrede:
sene / seb’a? ve / ‘işrin / seb’a mie

38- Gümüş (AR), darp yeri yok, 727?, 1.34 gr, 21.6/22.6 mm C-20b

Ön ve arka yüz 37 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
39- Gümüş (AR), darp yeri yok, 727?, 1.41 gr, 18.9/23.7 mm CII-14

Ön ve arka yüz 37 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
40- Gümüş (AR), darp yeri yok, t?, 1.34 gr, 21.6/24.8 mm C-27

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
okunaksız

Bahadır Han hallede mülkehu
Çevrede:
üstte: seb’a mie

41- Gümüş (AR), darp yeri yok, 727?, 1.34 gr, 22/25 mm C-29

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /

halleda’l-lahu mülkehu

Resulu’l-lah
Çevrede:

Çevrede:

Ebu Bekir

sene / seb’a? ve / ‘işrin /

seb’a mie

42- Gümüş (AR), darp yeri yok, 727?, 1.39 gr, 21.8/23.6 mm
C-19

Ön ve arka yüz 41 gibi ancak arka yüz biraz farklı.
43- Küre?28, 728, 1.47 gr, 23.2/24.9 mm C-22

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /

Bahadır Han hallede mülkehu

Resulu’l-lah
Çevrede:
Çevrede:
Ömer / Osman? / sene / semane ve / ‘işrin / seb’a mie /
28

“İst.Ark.Müzeleri Teşhirdeki İslami Sikkeler” kitabında 2.cilt, 2266 sıra numarasıyla 728
tarihli ve darp yersiz bir Candar-oğlu sikkesi yer almaktadır. Bu sikke yukarıdaki sikkeyle
benzerlikler göstermektedir.

Ebu Bekir / Ali

duribe? Küre?

Düşük ağırlıklı sikkeler
44- Gümüş (AR), darp yeri yok, 735, 1.09 gr, 17.5/18.7 mm C-40

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /

halleda’l-lahu mülkehu

Resulu’l-lah /
Çevrede:
sene / hamse / selasin / seb’a mie
45- Gümüş (AR), darp yeri yok, 73x, 1.01 gr, 16.2/17.6 mm C-41

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id? /
Muhammedun /

halleda’l-lahu mülkehu?

Resulu’l-lah /
Çevrede:
... / ... / selasin / seb’a mie

46- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 0.98 gr, 19/20.4 mm C-42

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id? /
Muhammedun /

halleda’l-lahu mülkehu?

Resulu’l-lah
Çevrede:
üstte: seb’a mie
47- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 0.94 gr, 17.3/18.5 mm C-44

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id? /
Muhammedun /
Resulu’l-lah

halleda’l-lah mülkehu?
Çevrede:
solda: seb’a mie

48- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 1.15 gr, 19.7/20.4 mm C-30

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
halleda’l-lahu mülkehu
Resul Allah
Çevrede:
Çevrede:
... / Ebu Bekir / Osman? / okunaksız
Ömer
49- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 0.96 gr, 18.1/20.1 mm C-43a

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
okunaksız

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
okunaksız

50- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 0.98 gr, 19/20 mm C-43c

Ön ve arka yüz 49 gibi, ancak ön yüz biraz farklı.
51- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 0.97 gr, 18.5/20.6 mm C-43b

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
okunaksız

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
okunaksız

52- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 0.98 gr, 18.2/19.2 mm C-51

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /

halleda’l-lahu mülkehu

Resulu’l-lah
Çevrede:
Çevrede:
okunaksız
sene / ... / seb’a mie
solda saadet düğümü var.
53- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 1.18 gr, 18.4/19.5 mm C-52

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
okunaksız

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
okunaksız

54- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 0.92 gr, 20.1/20.7 mm C-53

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
okunaksız

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
sağda: seb’a mie?

55- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 1.16 gr, 19.4/20.5 mm C-55

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id? /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
okunaksız

halleda’l-lahu mülkehu?
Çevrede:
sağda saadet düğümü var.

56- Gümüş (AR), darp yeri yok, tarih?, 0.99 gr, 19.1/20.4 mm C-32

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id? /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:

Ömer? / Ebu Bekir /

okunaksız

Osman? / Ali?

Darp yeri Borlu olan sikkeler
57-Gümüş (AR), Borlu, 724, 1.26 gr, 22.7/24 mm CII-04

Ortada:
La ilahe illa’l-lah /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
... / Ali / Ebu Bekir /
Ömer

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /
duribe Borlu /
halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
duribe fi / sene erbaa ve / ... /
seb’a mie

58-Gümüş (AR), Borlu, 725, 1.49 gr, 19.6/21.4 mm C-28

Ortada:
La ilahe illa’l-lah /

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /

Muhammedun /

duribe Borlu (baş aşağı)/

Resulu’l-lah

halleda’l-lahu mülkehu

Çevrede:
Osman / ... / Ebu Bekir /
Ömer

Çevrede:
sene hamse / ve ‘işr / in ve /
seb’a mie

Darp yeri Kastamonu olan sikkeler
59- Gümüş (AR), Kastamonu, 723, 1.51 gr, 21.3/23.6 mm CII-01

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / ... devleti’s-Sultanü’l-a /
Muhammedun /
Resulu’l-lah

‘zam Ebu Sa’id /
(Baha)dır Han /
halleda’l-lahu mülkehu

Satır aralarında:
Ersele resulehu (bi) e(l-hüda) /
i? ve din el-hak
Çevrede:
Çevrede:

Ebu Bekir / Ömer / sene selase / ve ‘işrin /
Osman / Ali

seb’a mie duribe / (Kastamoniye)

60- Gümüş (AR),Kastamonu/Ma’den Mekyus29, 724, 1.46 gr, 21.1/23.2 mm

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / ... (dev)leti’s-Sultanü’l-a’zam /
Muhammedun /

Ebu Sa’id Bahadır Han /

Resulu’l-lah

halleda’l-lahu mülkehu

Satır aralarında:
Duribe / Ma’den Mekyus
Çevrede:
Çevrede:

Ebu Bekir / Ömer / sene erbaa / ve ‘işrin /
Osman / Ali

seb’a mie / Kastamoniye

61- Gümüş (AR), Kastamonu, 724, 1.42 gr, 18.8/21.6 mm C02
Ortada:
La ilahe illa’l-lah /
29

Bkz. Dipnot.1

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /

Muhammedun /

duribe Kastamoniye /

Resulu’l-lah /

Bahadır Han hallede mülkehu

Çevrede:
Ebu Bekir / Ömer /

Osman / Ali

Çevrede:
(sene) erbaa / ‘işrin / ve seb’a? /

seb’a mie

62- Gümüş (AR), Kastamonu30, 724, 1.36 gr, 19/20 mm C-02a

Ortada:
La ilahe illa’l-lah /
Muhammedun /
Resulu’l-lah

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /
Kastamoniye /
halleda’l-lahu mülkehu

Çevrede:

Çevrede:

Osman / ... / Ebu Bekir / ... erbaa / ve ‘işr / in ? / ?
Ali?
63- Gümüş (AR), Kastamonu, 724, 1.52 gr, 19.6/20 mm C-03

30

Arka yüz kalıbı, Yapı Kredi Yayınları tarafından çıkarılan “Ak Akçe, Moğol ve İlhanlı
sikkeleri” kitabında 597 sıra numarasıyla tanıtılan sikkenin arka yüz kalıbı ile aynıdır. Bu
sikke Ak Akçe’de Ebu Sa’id tip j olarak sınıflandırılmıştır. Ardından gelen 598 no’lu 726
yılında Kastamonu’da darp edildiği yazılan sikkenin maalesef fotoğrafı yoktur. 1.95 gr
ağırlığındaki bu sikke aynı tarihli Candar-oğlu paralarından oldukça ağırdır.

Ön ve arka yüz 62 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
64- Gümüş (AR), Kastamonu, (724), 1.44 gr, 20.4/21.9 mm C-04

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:

Ömer / Osman / ... /
seb’a mie
Ebu Bekir

Bahadır Han hallede mülkehu /
Çevrede:

Kastamoniye / ... / ‘işrin /

Bu sikke, senesinin birler hanesi okunamamasına rağmen
tipolojik olarak aşağıda görülen 65 ve 66 no’lu 724 senesinde
darp edilmiş olan sikkelerle benzerliği sebebiyle burada
olması uygun görülmüştür. Ancak 725 senesinde de darp
edilmiş olabilir.

65- Gümüş (AR), Kastamonu, 724, 1.46 gr, 20.8/23.5 mm C-05

Ortada:
La ilahe illa’l-lah /

Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
Osman / ... / Ebu Bekir /
Ömer

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /

Bahadır Han hallede mülkehu
Çevrede:
sene erbaa / ... / seb’a mie /
Kastamoniye

66- Gümüş (AR), Kastamonu, 724, 1.45 gr, 19.6/22.1 mm C-06

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:

Osman / Ali /
Ebu Bekir / Ömer

Bahadır Han hallede mülkehu
Çevrede:

sene erbaa ve / ‘işrin /
seb’a mie / Kastamoniye

67- Gümüş (AR), Kastamonu, 725, 1.49 gr, 20.3/22.3 mm C-09a

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /

Kastamoniye /

Resulu’l-lah

halleda’l-lahu mülkehu

Çevrede:

Ömer / Osman /
Ali / Ebu Bekir

Çevrede:

sene hamse / ve ‘işr / in ve /
seb’a mie

68- Gümüş (AR), Kastamonu, 725, 1.44 gr, 22.2/23.6 mm C-09b

Ön ve arka yüz 67 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
69- Gümüş (AR), Kastamonu, 725, 1.32 gr, 18.7/21 mm C-10

Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /

Resulu’l-lah
Çevrede:
... / Ali / Ebu Bekir /
Ömer

Kastamoniye /

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
sene hamse / ve ‘işr / in ve / seb’a mie

70- Gümüş (AR), Kastamonu, 725, 1.42 gr, 20.9/23.4 mm CII09
Ortada:

Ortada:

La ilahe illa’l-lah / es-Sultan Ebu Sa’id /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
... / Ali / Ebu Bekir / ?

Kastamoniye /
halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
sene hamse / ve ‘işr / in ve /
seb’a mie?

71- Gümüş (AR), Kastamonu31, 725, 1.45 gr, 19.5/22.6 mm C-08a

Ortada:
La ilahe illa’l-lah /

Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
okunaksız

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
sene hamse / ve ‘işr /
in ve seb’a mie / Kastamoniye

72- Gümüş (AR), Kastamonu, 725, 1.36 gr, 20.5/22.8 mm C-08b

Ön ve arka yüz 71 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
73- Gümüş (AR), Kastamonu, 725, 1.52 gr, 20.8/22.4 mm C-08c

31

Bu paranın başka bir örneği daha önce T. Mümtaz Yaman tarafından yayınlanmıştır.
“Kastamonu Tarihi”, isimli kitabın 105. sayfasında Süleyman Paşa devrinde kesilmiş
paralar kısmında 1 sıra numarası ile yer almaktadır. Yukarıdaki sikke ile aynı arka yüz
kalıbına sahiptir.

Ön ve arka yüz 71 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
74- Gümüş (AR), Kastamonu, 725, 1.46 gr, 19.8/21.2 mm C-08d

Ön ve arka yüz 71 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
75- Gümüş (AR), Kastamonu, t?, 1.43 gr, 19.4/22.6 mm C-11

Ortada:
La ilahe illa’l-lah /
Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:
okunaksız

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id
Bahadır Han hallede mülkehu
Çevrede:
sene ... / (‘işr)in ve / seb’a mie /
Kastamoniye

Bu sikke, senesinin birler hanesi okunamamasına rağmen tipolojik olarak
aşağıdaki 76,77 ve 78 no’lu 725 senesinde darp edilmiş olan sikkelerle
benzerliği sebebiyle burada olması uygun görülmüştür.

76- Gümüş (AR), Kastamonu, 725, 1.36 gr, 20.4/21.2 mm C07a
Ortada:
La ilahe illa’l-lah /

Muhammedun /
Resulu’l-lah
Çevrede:

okunaksız

Ortada:
es-Sultan Ebu Sa’id /

Bahadır Han hallede mülkehu
Çevrede:

sene hamse / ve ‘işrin / seb’a

mie /
Kastamoniye
77- Gümüş (AR), Kastamonu, 725, 1.46 gr, 19.3/20.4 mm C-07b

Ön ve arka yüz 76 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.
78- Gümüş (AR), Kastamonu, 725, 1.53 gr, 20/23.3 mm CII-15

Ön ve arka yüz 76 gibi, ancak ön yüz kalıbı biraz farklı.

79- Gümüş (AR), Kastamonu, tarih?, 1.00 gr, 16.5/19.7 mm

C-18
Ortada:
La ilahe illa’l-lah /
Muhammedun /

Resulu’l-lah
Çevrede:
...

Ortada:
es-Sultan Ebu Said /
Kastamoniye /

halleda’l-lahu mülkehu
Çevrede:
...
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