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OBSERVAłII ASUPRA EMISIUNILOR OTOMANE DE 60 PARALE 
 (ALTMIŞLIK) DIN TIMPUL SULTANULUI ABDÜLHAMID I 
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 O particularitate a numismaticii otomane din secolul al XVIII-lea o constituie 
succesiunea unor sigle-litere (ori combinaŃii de litere) şi ornamente pe aversul şi reversul 
emisiunilor monetare. Siglele-litere vor fi înlocuite treptat începând cu domnia lui 
Mustafa III (1757-1774) de anii de batere însă ornamentele de diferite tipuri vor 
continua să apară pe monedele otomane şi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În 
studiul de faŃă ne vom opri asupra perechilor de ornamente de pe aversul şi reversul 
pieselor de 60 parale (altmışlık) emise la Constantinopol (Kostantiniye) în numele 
sultanului Abdülhamid I (1774-1789). CombinaŃiile de ornamente dublate de variante 
ale legendelor conduc la definirea unor tipuri de avers şi revers delimitate cu precizie 
din punct de vedere cronologic. Pe piesele de 60 parale se foloseşte steaua şi ornamentul 
cordiform, la ale căror combinaŃii se adaugă grafia diferită a cuvântului “han”. În funcŃie 
de criteriile enumerate mai sus emisiunile de 60 parale pot fi împărŃite în trei grupe cu 
mai multe variante. 
 
 
 

Tabelul I. 
Grupele şi variantele de emisiuni pentru piesele otomane de 60 de parale 

 
grupa/varianta avers revers han anul de batere 
A    3, 4, 5, 6, 7 
A1    7 
B    8, 9, 10, 11, 12 
B1    10 
C  (ornament 

sub duribe) 
  12, 13, 14, 15, 16 

C1  (ornament 
sub duribe) 

  12 
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grupa A 

      
grupa B 

      
grupa C 

 
Fig. 1. Monede ilustrând grupele de emisiuni pentru piesele otomane de 60 parale. 
 
 

Grupa A este specifică monedelor bătute între anii 3-7 de domnie1 fiind 
caracterizată de perechea stea-stea, şi “han” scris cu punct pe iniŃială şi pe finală, “nun” 
în dreapta “elif”-ului. Cele două stele se găsesc pe rândul doi din legenda de avers şi 
revers, deasupra cuvântului “abd” şi respectiv deasupra literei “ha”. Semnalăm prezenŃa 
mai multor piese din această grupă în tezaurele Frumuşani, jud. Călăraşi (anul 6)2, 
Câmpulung, jud. Argeş (anii 4, 5, 7)3, Roşioru, jud. Buzău (anii 3 şi 4)4, Ciochina, jud. 
IalomiŃa (anii 4 şi 5)5, Săveni, jud. Botoşani (anii 3, 4, 5, 6 şi 7)6, Umbrăreşti, jud. GalaŃi 
(anul 4)7. Varianta A1 conŃine perechea stea-stea la fel ca la grupa A dar cuvântul “han” 
are punct doar deasupra finalei. Piesele din această categorie sunt mai rar întâlnite. Până 
în prezent cunoaştem doar o monedă din anul 7 descoperită la Săveni, jud. Botoşani. 
 Emisiunile din grupa B sunt specifice anilor 8-12 şi au combinaŃia ornament 
cordiform-stea, iar grafia cuvântului “han” este următoarea: cu punct pe iniŃială şi pe  
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finală, “nun” în dreapta “elif”-ului. Cele două sigle se găsesc în aceeaşi poziŃie ca la 
grupa A. Monede din grupa B au fost găsite în tezaure precum: Frumuşani, jud. Călăraşi 
(anii 8 şi 11), Roşioru, jud. Buzău (anii 8, 9, 10 şi 11), Câmpulung, jud. Argeş (anii 8, 9, 
10, 11 şi 12), Ciochina, jud. IalomiŃa (anii 8, 10 şi 11), Săveni, jud. Botoşani (anii 8, 9, 
10 şi 11) şi Jirlău, jud. Brăila (anii 9 şi 10)8. Emisiunile din varianta B1 sunt rar întâlnite, 
ele având aceeaşi combinaŃie ornament cordiform-stea, dar “han” este scris cu punct 
doar deasupra finalei. Cunoaştem până în prezent doar o monedă din tezaurul Roşioru 
bătută în anul 10. 
 Grupa C cuprinde emisiuni din anii 12-16 care au perechea ornament cordiform-
stea şi “han” cu punct pe iniŃială şi pe finală ca la grupa B, dar ornamentul cordiform 
este plasat pe rândul trei sub “duribe”, iar “han” are “nun” intersectând “elif”-ul. Piese 
din această grupă pot fi întâlnite în tezaurele Frumuşani, jud. Călăraşi (anul 13), 
Roşioru, jud. Buzău (anul 14, 15, 16), Ciochina, jud. IalomiŃa (anul 12 şi 14), Săveni, 
jud. Botoşani (anii 12 şi 13), Jirlău, jud. Brăila (anii 13, 15 şi 16)9. Emisiunile care 
formează varianta C1 au aceeaşi pereche de sigle poziŃionate ca la grupa C, dar grafia 
cuvântului “han” este diferită, cu punct pe iniŃială şi pe finală, dar “nun” în dreapta 
“elif”-ului. Cunoaştem până în prezent două piese din anul 12 care se încadrează în 
varianta menŃionată mai sus (una în tezaurul Săveni, jud. Botoşani şi cealaltă în tezaurul 
Roşioru, jud. Buzău). 
 Conform unui studiu mai vechi10, ar exista monede emise în anii 11 şi 12 care 
au pe avers stea, iar pe revers nici o siglă. Analizând mai multe piese de 60 parale bătute 
în anii respectivi, constatăm că în unele cazuri ornamentul cordiform este slab imprimat 
fiind cu uşurinŃă confundat cu o stea. O particularitate a emisiunilor din anii 11 şi 12 o 
constituie dimensiunile reduse ale siglelor fapt care, adăugat la baterea defectuoasă, 
poate conduce la confuzii astfel încât, câteodată cu greu se poate observa steaua de pe 
revers. Un alt argument ar fi rigurozitatea cu care se rânduiesc perechile de sigle, lucru 
confirmat de monedele studiate până în prezent. Astfel, grupa A cuprinde cronologic 
cinci ani (3, 4, 5, 6 şi 7), grupa B tot cinci ani (8, 9, 19, 11 şi 12) şi grupa C ultimii cinci 
ani de domnie (12, 13, 14, 15 şi 16). În consecinŃă, ne exprimăm rezervele privind 
alcătuirea unei grupe cu stea pe avers / nici o siglă pe revers doar pe baza pieselor nr. 
29-3111 din catalogul tezaurului Câmpulung, jud. Argeş. Neavând posibilitatea 
verificării monedelor, nu putem decât să ne îndoim de corecta observare a detaliilor de 
către autori, deşi tezaurul citat a beneficiat de cea mai atentă prelucrare din cele 
publicate până atunci. Probabil tabloul schiŃat mai sus va fi îmbogăŃit cu noi variante pe 
măsura cercetări întregului material numismatic otoman aflat în colecŃiile muzeale şi 
particulare din Ńara noastră. 
 
 
 
 

NOTE 
 
                                            
1 Conform T. S. Arda, TNDBülten, 3, 1979, p. 24-31; piesele de 60 parale au fost emise începând 
cu anul 3 de domnie. 
2 Se găseşte în colecŃia Muzeului JudeŃean IalomiŃa din Slobozia, unde este cunoscut drept 
“tezaur Vidra”. MulŃumim d-rei Emilia Corbu pentru bunăvoinŃa de a ne oferi materialul spre 
studiu.  
3 A. Smaranda, Şt. Trâmbaciu, BSNR, 77-79 (1983-1985), 1986, p. 329-332. 
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4 Se păstrează la Muzeul JudeŃean Buzău. MulŃumim d-rei Ana Dicu pentru bunăvoinŃa de a ne 
oferi tezaurul pentru studiu. 
5 C. Matache, SCN, 12, 1998, p. 185–189. 
6 Se păstrează la MNIR. MulŃumim pe această cale d-lui E. Oberländer-Târnoveanu pentru 
bunăvoinŃa de a ne oferi spre studiu monedele din acest tezaur. 
7 V. M. Butnariu, I. T. Sion, AIIAIaşi, 32, 1995, p. 535-540. Conform ilustraŃiei de la nr. 37. 
8 Conform ilustraŃiei de la piesele nr. 1 şi 2 din A. Popescu, Istros, 9, 1999, p. 383-387. 
Remarcăm că anii de batere din ilustraŃie nu corespund cu cei menŃionaŃi în catalogul pieselor. 
Probabil că ilustraŃia a fost inversată. 
9 Conform ilustraŃiei din A. Popescu, op. cit, p. 386-387, nr. 3, 5 şi 6. 
10 A. Smaranda, Şt. Trâmbaciu, op. cit., p. 329-332. 
11 Ibidem, p. 329. 
 
 

 
OBSERVATIONS SUR LES ÉMISSIONS OTTOMANES À 60 PARAS 

(ALTMIŞLIK)  DE L’ÉPOQUE DE ABDÜLHAMID Ier 
 

RÉSUMÉ 
 
 Sur l’avers et le revers des pièces ottomanes à 60 paras il y a des ornements qui 
s’associent par paires dont on essaie d’etablir la chronologie relative. Par rapport à leur 
position et à la graphie du mot han on délimite les groupes d’ emissions et leur 
variantes. Pour cette étude on a utilisé des monnaies appartenant à plusieurs trésors 
publiés ou inédits. 
 
 

EXPLICATION DES FIGURES 
 
Fig. 1. Monnaies ilustrant les groupes d’emissions des pièces ottomanes à 60 paras. 
Tableau I. Les groupes d’émissions des pièces ottomanes à 60 paras. 
 


