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Özet 
Sikkeler, genelde bir devletin bağımsızlığını gösteren en önemli de

lillerden birisidir. Sikkeler vasıtası ile.tarihi veri elde etmek, belki diğer bul
gulardan veri elde etmekten çok d~a kolay görülebilir. Kısaca 'para ilmi' 
olarak tanımlayabileceğimiz nüı:r4smatik ya da meskı1kat da bu çerçevede, 
tarih! bilgilere ulaşınada başvurulan en önemli kaynaklardan birisi olarak 
kabul edilmektedir. Çalışmamızda, İsHim1 tarzda basılan ilk sikkelere dikkat 
çekilmekte, bu paralelde bir takım tarih! çıkarımlarda bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: sikke, Hz. Ömer, Abdulmelik b. Mervan, divan, 
Bıneviler 

The Numismatic a Source of History (Arabization of Money) 
Abstract 
The coins, a state's independence is one of the most important evidence. 

By means of the coins, obtained histarical data, perhaps a lot easier than the 
other findings can be seen from the data obtained. We simply 'money knowl
edge' can be defıned as numismatic or meskfikat this framework, to achieve 
information on the application as one of the most iınportant sources are con
sidered. In o ur study, the fırst coin minted in the Islamic way is to draw -atten
tion to this in paraUel on a number of inferences are made. 

Keywords: The Coin, Caliph Omar, Caliph Abdulmelik b. Mervan, The 
Diwan, The Umayyads. 

Giriş 

Nümismatik ya da meskfikat ilmi, sikkelerin üzerindeki resimler ve 
yazılar ile hakim unsurun sanatını, güzel sanat zevkini, basıldığı yerin mili 
yapısım ortaya koyan bir ilim1 olarak tavsif edilmektedir. Bunların yans: sıra 
sikkelerden hükümdar lakaplarım, iktidarın sene ve malıallini öğrenmek de 
mümkündür? Hatta sikkeler vasıtası ile ülke rejimi hakkında dahi fıkir elde 
edilebilmektedir.3 Bu husfisiyetleriyle nümismatik ilmi, tarihin en önemli 
tanıklarmdan birisi sayılmaktadır.4 

*Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatlan A.B.D. 
1 A. Zeki Velid! Togan, Tarihte UsUl, İstanbul 1985, s. 20. 
2 A. Zeki Velid! Togan, age., s. 20. . 
3 Hindistan Tarihi ile ilgili yapılan bir araştırmada yazar, belki de sikkelerin önemine 

vurgu yapmak için, Hindistan'ın tarihinin neredeyse tamarnının sikkeler vasıtasıyla yazı
labileceğinden bahsetmektedir: Raj Pruthi, Prehistory and Harappan Civilization, India 
2004, s. 33, 34. 

4 Ziya Gökalp'in meskiikat ile ilgili tanımı bu çerçevede önemlidir: 'Mesk:Ukat ilmi (ile), 
vaka/ann teselsülüne ve mükemmel bir surette bilinerneyen şahıstann seeiyesine dair 
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Sikkelerin üzerlerinde yer alan iHUılar, mukaddes hayvanlar ve çeşitli 
arınalar o zamana hakim dini, siyasi ve kültürel hayata ilişkin veriler su
narken, gümüş ve altın ayarındaki değişmeler ekonomik hayatın 'buhran' ya 
da 'parlak'lığına delalet eder. Aynca sikkeler, zamanın ölçü hususları hak
kında da açık bilgiler verir.5 

Sikkelerin ehemmiyeti çerçevesinde, mili yapısı toprağa bağlı dev
letlerin topraktan aldıkları vergilerin sikkeler vasıtasıyla tanımlanması gibi, 
toplum içinde can bir takım adederin de yine sikkeler vasıtasıyla gerçekleş
mesi, konuya yapmak istediğimiz vurgu açısından önem arz etmektedir. Me
sela, Hz. Ömer zamanında fetbedilen Sevad arazisinden alınan vergi miktar
ları, dönemin mili yapısını ve işleyişini göstermektedir. Hz. Ömer Sevad'da 
ister ekilsin, ister ekilmesin, kendisine su ulaşan her topraktan beş dirhem 
para alınması şartını getirmiş, erkeklere de mili durumlarına göre kırk sekiz, 
yirmi dört veya on iki dirhem baş vergisi koymuştur.6 Sosyal vakıaların tes
piti hususunda da şu örnek dikkat çekicidir: Osmanlı kanunnamelerinin 'ger
dek resmi' ile alakalı belli başlı hükümleri bulunmaktadır. Gerdek resminin 
miktarı, evlenecek olanın kız veya dul olmasına ve kızın babasının servetine 
göre değişiklik göstermektedir. Ailesi zengin bir bakireden altmış akçe alın
dığı halde duldan veya boşanmıştan otuz akçe, fakir bir aileden on ya da 
yirmi akçe alınmaktadır. Alınan bu ve benzeri resmin miktarı ya da sikkenin 
kıymeti, asrın ve bölgenin mili yapısına, ört-adetlerine uygunluk taşımak 
zorundadır? Bu örnekler de gösteriyor ki, sikkeler her hangi bir devir hak
kında sadece mili veya siyasi değil, sosyal vakıaların keyfiyyeti hususunda da 
eşsiz bilgiler vermektedir. 

Geçmişi Sümer' e kadar dayanan buluşların en önemlisi hiç şüphesiz 
söylenen sözcüklerin kayda geçirilmesidir.8 'Yazı'nın bulunmasım takip eden 
süreçte 'demir ergitme'nin de bulunuşu ve demirin etkin bir şekilde kul
lanılışı, siyası ve askert alanlar kadar ekonomik alanda da müspet etkiler 
sağlarmş,9 paranın yanı sıra madalyanların üretimi ile antik çağlara ilişkin 
tarihi zihniyetimiz, daha dikkat çekici ve açık bir şekilde gelişmiştir. 10 

Nitekim makalemizde de Hz. Ömer ve Emev! halifesi Abdulmelik b. 
Mervan döneminde kestirilen sikkelere ve özellikle mili hususlarda 
'Arapçalaştırma' da dahil olmak üzere bir takım ıslahatlara değineceğiz. 

çokfaideli bilgiler elde ettik.' Ziya Gökalp, Küçük Mecmua Il, Çeviri yazı: Şahin Filiz, 
Antalya 2009, s. 59. 

5 A. Zeki Velid!Togan, age., s. 20. 
6 BeHiziiıi, Fütilhu'l-Buldfin, Çvr: Mustafa Fayda, Ankara 1987, s. 385. 
7 Ömer Lütfi Barkan, Türkiye'de Toprak Meselesi, Toplu Eserler I, İstanbul1980, s. 837. 
8 William H. McNeill, Dünya Tarihi, Çvr: Alaeddin Şenel, Ankara 2008, s. 39. 
9 William H. McNeill, age., s. 82-84. 
10 Benjamin Richard Green, A Lecture on the Study of Ancient Coins, London 1829, s. 12: 
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Bunun yanında, İslil.:rnl tarzda kestirilen sikkelerin, dönem için ne anlama 
geldiğine dair bazı mül1ilıazalarda bulunarak, nümismatik ilminin tarihi veri 
elde etme konusunda nasıl bir rol üstlendiğini izaha çalışacağız. 

A. Siyasi Yapının Kuruınsa~aşması 
Hz. Peygamber'in Medine'ye .hicretinden sonra, Medine'de Müslüman 

bir 'şehir-devlet' kurulmuş, Medine ile Kızıldeniz arasında uzanan topraklar 
üzerinde Müslümanlar nüffiz sağlamıştır. 11 Hz. Peygamber'in Medine'de 
gerçekleştirdiği düzenin, uygulama yönünden bakıldığında ve çağdaş si
yasetin ölçülerine vurulduğunda, siyaset kelimesinin belirttiği tüm anlamları 
kapsayan nitelikte bir siyasal örgüt kurduğu görülmektedir. Gerçi durumun bu 
şekilde anlatılması, dini bir düzen ya da toplum olarak nitelenmesine engel 
değildir. Amaçlar, hareket noktaları, dayanılan temeller göz önüne alın
dığında bu düzenin aynı anda hem siyasi, hem de dini bir toplum düzeni 
olarak tanımlanması gibi bir durumla karşılaşılsa da bu belirlemenin her han
gi bir il:rnl sakıncası bulunmamaktadır.12 

İslam devletinin bu yeni düzeni henüz tecrübe ediliyorken, Hz. Peygam
ber'in emri altındaki tebea karşısında, her hangi bir hükümdarıo sahip olduğu 
durumdan hiç mukayese götürmeyecek şekilde daha yüksek bir seviyeye onu 
çıkaran, peygamberlik sıfatından ayrı, siyasi başkan olarak 'primus inter 
pares' yani benzerleri arasında rakipsiz birinci olması, devrin siyasi moti-
flerini değerlendirme açısından ehemmiyetlidir. 13 

· 

Zira dini prensipler açısından her hangi bir sorun teşkil etmeyen mese
lelerde esasa hiç dokunmayan Hz. Peygamber'in, mesela esirlerin hukuku 
noktasında bir takını yeni çıkarımlarda bulunması, onlar hakkındaki hüküm
lecin içeriğini eski deviriere nazaran hafıfletmesi, devlet başkanlığının temel 
üzelliklerinin ip uçlarını taşıyan bir misaldir. Ya da örneğin zevclerin tead
düdünün sınırlandınlması ve boşanmanın kolaylaştırılması, kadın haklarında 
iyileştirmelerin yapılması, sınırsız kan karışıklığının kabulü14 ve hatta her 
vatandaşın kendi hukuk ve menfaatlerini müdMaa hakkına haiz olması, halkın 
bu durumu geniş bir rahatlık içinde kullanması15 da söz konusu tasvirle 
ilişkilendirilebilir. 

Hz. Peygamber'in veda haccında rrad ettiği hutbede aslında, kurulmuş 
olan yeni düzenin eskisinden ne gibi farkları olduğu en açık şekilde belirtil-

ıı Muhammed Harnidullah, İslam Peygamberi, Çvr: Salih Tuğ, İstanbull991, I, 651. 
12 Ziyauddin Rayyıs, İslam'da Siyasi Düşünce Tarihi, Tre: İbrahim Sarmış, İstanbull995, 

s. 30. 
13 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, II, 1077. 
14 Carl Broekelmann, İslam Uluslan ve Devletleri Tarihi, Tre: Neşet Çağatay, Ankara 

2002, s. 35. 
15 Şibli' Nfimfull, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Tre: Talip Yaşar Alp, İs

tanbul 1975, s. 32. 
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mektedir. Hutbenin siyasal açıdan değerlendirilmesi yapıldığında temelde şu 
maddeler üzerinde durduğu görülecektir: 

• Yönetim ve organizasyonun esası, Kur'an ve sünnete göre şekil

lendirilecektir. Mutlak saltanat ancak bu şekilde sağlanacak, aksi takdirde 
şeytana uyulmuş olacaktır. 

• Her türlü can ve mal güvenliği koruma altındadır. Bu çerçevede, kan 
davalan da yasaklanmıştır. 

• Faiz kaldınlmıştır. 
• Kadınların haklan yeniden tanzim edilmlştir. 
• Millet ve kabile asabiyeti tamamen kaldınlniıştır. 
• Miİas hukuku yeniden şekillendirilrniştir. 16 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra başlayan sÜreçte tebea, kendi için
den birisini 'başkan'lıga 'halife' makamında oturtınası gerektiğini gayet iyi 
biliyor olmalıydı ki, tebea kendisini henüz Hz. Peygamber'in naaşı orta
dayken bir tür 'siyası çekişme'nin içinde buluvermisti. 17 Hz. Ebfi Bekr'in 
halife seçilmesinden sonra süküna kavuşan tebeanın H~. Ömer'in halifeliği ve 
halifeliğinin şehit edilmesi ile son bulınası, ıs kavuşulan sükünun geçici 
olduğunu anlaması fazla zor olmamıştı. 

Kureyş'in önde gelen şahsiyetlerinden birisi iken, nübüvvetin altıncı yıl
ında Müslüman olanı9 ve 'emtrü'l-mü'minfn' 20 olarak tavsif edilen Hz. 
Ömer'in yönetim anlayışının, veda hutbesinde belirtilen noktalardan çok uzak 
olmadığı, kaynaklardan elde edilen bilgilerle takdir edilebilir. Onun da, tıpkı 
Hz. Peygamber gibi devlet idaresinde 'şura' kurumuna verdiği önem, si
yasetinin esasını gösterir niteliktedir.21 Halifelerden özellikle Hz. Ömer'in, 
her sene eyalet valilerine karşı serdedil~n şikayetleri dinlemek için hac mevsi-

. minde Mekke'ye geldiği, İngiliz hukukunda yer alan ve meşhur olan :•Kral 
asla yanılmaz.' gibi prensiplerin, ne nazariyatta ne de tatbikatta söz konusu 
olmadığı, buna mukabil şikayette bulunan kimselerin tam bir gönül boşluğu 
içinde bıraktığı bilinmeki:edir. 22 

Hz. Ömer döneminin sJyasi yapısının izahatı hiç şüphesiz oldukça kap
samlı bir çalışmayı gerektirir. Ancak biz burada Hz. Ömer dönemi ile ilgili 
önemli birkaç siyasi vakıaya daha atıf yaparak, okuyucunun zihninde döne-

16 Taben, Tcu.Zhu't-Taberf, Mısır 1962, III, 150-152. 
17 Halife seçimi ve Saklfe'de yaşananlar için bkz: Taben, age., III, 210-218 
18 Taben, age., IV, 190, 191. 
19 Hz. Ömer'in Müslüman oluşu hakkında geniş bilgi için bkz: İbn İshak, Sfret İbn İshak, 

Tahkik: Muhammed Harnidullah, Rabat 1976, s. 160-165. 
20 Suyiiu, Tarfhu'l-Hulefa, Mısır 1952, s. 108. 
21 Suyiitl, age., s. 143. 
22 Muhammed Harnidullah, İslam Peygamberi, II, 927. 
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min genel karakterini ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede ilk üzerinde 
durulması gereken hususlardan birisi, Hz. ÖmC<r dönemi fetih hareketleridir. 
Halife olduktan sonra Hz. Ömer'in fetih çizgisinin, önceki dönemlere göre 
oldukça geniş bir yelpazede olduğunu· belirtmek her halde yanlış olmayacak
tır. İran, Irak, Mısır, İskenderiye v~. Bizans topraklarındaki fetihler, dönemin 
iç ihtilaflardan uzak bir durumda olduğunu göste~ektedir. Öte yandan fethe
dilen bu bölgelere Hz. Ömer'in valilerden ayrı olarak, müstakil kadı tayinini 
başlatmış olması da vurgu yapılması gereken bir husustur.23 

Siyası tartışmaları bir yana bırakarak Hz. Ömer'in evsafı için söylenen 
mersiyelerden bir tanesini zikrederek genel tasvirata son vermek istiyoruz. 
Atike hint Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, kocası Hz. Ömer için şu ağıdı yakmıştır: 
'Firuz, kitap okuyan beyaz tenli ve Allah'a yönelen Ömer'i öldürmekle beni 
ani bir musibete uğrattı. Onun arneli makbul olmasın. Ömer; güçsüzlere şe
fkatli, güçlülqe kaba ve kuvvetli idi. Musibet zamanlarında güvenilir mu
temed bir kardeş idi. Asillerin sayısı az iken o asildi. Davranışları sözünü 
yalanlamazdı. HayırZara koşardı. Asık suratlı değildi. O kahraman ki, in
sanların sığınağı ve felaketli zamanlarda yardımcısı, aynı zamanda savaşa 
uğrayıp yağmalananların imdadı idi. ' 24 

· 

B. Man Yapının Kurumsallaşması 
Medine'ye hicretten sonra kurumsaliaşmaya başlayan devlet yapısımn 

en önemli esasım hiç şüphesiz man yapı teşkil edecektir. Henüz kurulan İs
lam devletinin gelirinin kısıtlı olması hicn dokuzuncu yılda zekatın Hz. Pey
gamber tarafından, merkez} hükümete ödenmesi gerekli devlet vergileri 
haline getirmesi de bu yüzden olmalıdır. Hz. Peygamber, sistemin kurumsal
laşması için, zekat vergisini tahsil etmek üzere, daha çok tahsilat devreleri ile 
ilgili olarak muvakkaten görevli vergi tahsildarlarını (amil) tayin edip çeşitli 
bölgelere göndeİmeye başlarnış,25 devlet hazinesinin oluşumuna zemin hazır-
lamıştır. .. 

Ancak Hz. Peygamber zamanında, belki de kurumların henüz yerleş
ıneye başladığından, bir takım sıkıntılarla karşılaŞılrnıştır. Ezdli bir §.mil, 
eyaletlerin birinden vergi topladıktan sonra Medine'ye, beraberinde pek çok 
eşyayla dönmüş ve 'Bu bana, şu size ait.' demeye başlamıştı. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber minbere çıkmış ve ümmete şu şekilde hitap etmiştir: 'Nasıl 
oluyor da göndermiş olduğumuz bir amil, dönüp geliyor ve 'Bu size aittir, bu 

23 Konu hakkında geniş bilgi için bkz: Muhammed Haınidullah, İslam Peygamberi, II, 
927-939. 

24 İbn Kesir, el-Bidaye ve'n-Nilıiiye, Thk: Abdullah b. Alıdulmuhsin et-Türk!, Beyrut 1998, 
X, 197, 198. 

25 Muhammed Haınidullah, İslam Peygamberi, I, 654. 
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ise benimdir. ' diyebiliyor! o annesinin ya da babasının evinde otursaydı, 
kendisine her hangi bir hediye gelecek miydi ?' 26 

Hz. Peygamber zamanında, yukanda zikrettiğimiz türden hadiseler 
yaşanırken, Hz. Ömer döneminde mili yapının daha sistemli hale geldiğini 
söylemek mümkündür.Z7 Divan ve beytu'l-malın kurumsallaşması da bu 
çerçevede değerlendirilebilir. 

1. Divan 
Divan kelimesinin anlamı ve malıiyetinin ne olduğu hususunda 

Makrlzl'nin Maverdi'den aktardığı ifadeler dikkat çekicidir. Maverdi'ye göre 
divan, devletin sahip olduğu maliann ve devlet işlerinin muhafaza altına 
alınmasıdır. Bu muhafaza altına alınma da ancak bürokrat ve askerler vasıta
sıyla mümkün olur. Divanın mahiyeti ve ortaya çıkışı hakkında da Maverdi 
iki görüşü nakleder. Bunlardan birisi, İran kisrası bir gün katiplerinin kendi 
kendilerine bir şeyler hesapladığını, kendi kendilerine konuştuklannı görür ve 
onların bu halleri için 'dfvane (.UIJ:!.:ı)' der. Kisra, onların 'cin'lendiklerini 
düşünür. Zamanla kelimenin sonunda bulunan 'o' harfi düşer ve katipierin 
bulunduklan o makama divan denmeye başlar. Bir diğeri de, kelimenin 
Farsça 'şeytanlar' kelimesinden türediğidir. Bunun da sebebi, divanda bulu
nan katipierin isierindeki maharetleri ve vukt1fiyetleridir. Yani isierindeki 

'28 • 
'şeytan' lıklan dır. . 

Celiila Savaşı'ndan sonra elde edilen ganimetierin çokluğu, halife Hz. 
Ömer'i tedirgin etmiş, bu tedirginliğin sebebini soran Abdurrahman b. Avf'a 
Hz. Ömer şu şekilde cevap vermiştir: 'Allah' a yemin ederim ki, Allah, bu 
malları bir millete verirse o millet mutlaka birbirlerini çekemerneye ve bir
birlerine öfke duymaya başlarlar. Birbirlerini 'Jgekememeye başladıklarmda 
Allah, azabını onların arasına mutlaka bırakır. •- · 

Hz. Ömer'in bu konuda yaşadığı tedirginlik, hiç şüphesiz yukanda, veda 
hutbesinde, zikrettiğimiz 'yönetim ve organizasyonun esasının Kur'an ve 
sünnete göre şekillendirilmesi'nin gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Nite
kim Hz. Peygamber de bu esasın uygulanmaması durumunda ümmetin içine 
'şeytan'ın gireceğinden açıkça bahsetmişti.30 

Fetihler yoluyla elde edilen mallann bu şekilde, hızla çoğalmasının 

ardından Hz. Ömer'in, Hz. Ali ve Hz. Osman'ın da tavsiyeleriyle divanlann 

26 Ebii Davud, Sunen, Kitiibu'l-Harac, İmiire ve'l-Feyy, BYY-BTY, ill, 134, 135 (No: 
2946). 

27 Örneğin ticaret mallan vergisi hususun, Hz. Ömer'in uygulamalan için bkz: Mustafa 
Fayda, 'Hz. Ömer ve Ticaret Mallan Vergisi veya Uşur', Ankara Üniversitesi, ilahiyat 
Fakültesi Dergisi, Ankara 1970, XXVI, 327-334. 

28 Makıiz!, Hıtat, Kahire 1998, I, 262. 
29. lbn Kes!r, age., X, 23. 
30 Taber!, age., III, 150. 
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tutulması, tedvin edilmesi noktasında çaba sarf ettiğini görmekteyiz: 'Ömer, 
divanlarm tedvzni hususunda Müslümanlarla istişô.re ediyordu. Ali b. Ebl 
Tô.lib dedi ki: Yanmda toplanan malların hepsini, hiçbir şey bırakmadan her 
yıl taksim edersin. Bunun üzerine Osman b. Affô.n dedi ki: insanalara yetecek 

1 

kadar mal görüyorum. Ancak bunlar, alanla almayanın bilinecek şekilde 
sayılmazsa, bu işin karışacağmdan korkarım. Velid b. Hişô.m b. Muğfre de 
'Ben Şam'a gitmiştim. Orada emirlerin dfvan tedvfn etmiş olduklarını 

gördüm, sen de dfvan tedvfn et, orduları kur. ' 31 

. B u haberden de anlaşılacağına göre, Hz. Ömer' in divanı kurmasının te
meli, devlet gelirlerinin düzenli bir şekilde dağıtılması hususuna dayanmakta
dır. Bürokrasinin bu şekilde merkezlleştirilmesi, bir başka ifadeyle standart
laştınlması, sisternin daha hızlı ve daha adaletli bir biçimde işlemesine zernin 
hazırladığı da muhakkaktır.32 

Hemen şunu da belirtmeyi faydalı görüyoruz; başta Rumca tutulan 
divanlar, Abdulmelik b. Mervan'ın hilafeti esnasında Arapça turulmaya ba
şlanmış, Rum katipiere bu viikıadan sonra divan da görev verilmemiştir. 33 

2. Beytu'l-MaJ. 
Bürol.crasinin mili hususlarda kurumsallaşmasının bir diğer tarafı da 

devlet hazinesinin oluşturulmasıdır. Toplanan vergilerin devlet (toplum) 
yararına, adaletli bir biçimde kullanılmasım ön gören bir anlayışla tesis edilen 
devlet hazinesi, kimi zaman ağır borçlulara 'faizsiz' kredi vererek, toplarnun 
iktisadi sorunlarına çözüm de sağlıyordu. Hatta Hz. Ömer'in dahi devlet ha
zinesinden bu şekilde borç aldığı ifade edilmektedir.34 

Beytu'l-malın, sistemli bir şekilde kuruluşunun tarihini açıklamak pek 
kolay bir hadise olmamakla birlikte, Hz. Peygamber'in Mekke döneminde, 
kendisine getirilen bağışları ya bizzat veya diğer Müslümanlar · vasıtasıyla 
muhtaçlara dağıtması,35 bu kurumun nüvesini teşkil eder. Hz. Peygamber'in 
Bedir'den sonra Kureyş esirlerinin fidyesini bir yerde toplayarak değer
lendirmesi, 36 henüz kurumsallaşan İslam devletinin hazinesinin de bu 
paralelde gelişmeye başladığını gösterir. Ancak İbnü'l- Esir, çok net bir ifad
eyle beytu'l-miilın Hz. Ömer tarafından ilidas edildiğini aktarır.37 Bu ifade 
kurumun müşahhas bir şekilde oluşturulduğuna ma'tilf olsa gerekir. 

Para basımı, sikke kesimi ya da darbı, devletlerin siyasi ve mali yapı
larıyla ilgili husustur. Buraya kadar özetlemeye çalıştığımız hususlar da bu 

31 İbn Sa' d, Tabakatu'l-Kubra, Kahire 2001, III, 275. 
32 Bemard Lewis, Ortadoğu, Çvr: Selen Y. Kölay, Ankara 2005, s. 173, 174. 
33 BeHizfiô, age., s. 277. 
34 Suyı1t1, age., s. 141; Muhammed Hamidullah, age., II, 977. 
35 Mehmet Erkal, 'Beytulmal', DİA, İstanbul 1992, VI, 90. 
36 . 

Ibn Kes1r, age., V, 201, 202 vd. 
37 İbn Esir, el-Kamilfi't-Tarilı, Beyrut-Lübnan 1987, II, 454. 
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yapılarla ilgilidir. Paranın Araplaştınlması ya da yeni para hasılınası da 
şüphesiz bu yapıların oluşturulması ile mümkün olacak bir vak:ıadır. Hz. 
Ömer dönemine gelinceye kadar bu yapıların oluşum süreci tamamlanmış ve 
tebea artık İslam hakimiyetini gösterir bir başka alamete, sikke basırnına hazır 
hale gelmiştir. 

C. Paranın Araplaştınlınasında İlk Tecrübeler 
Hz. Peygamber zamanında, altın ya da gümüş dirhemlerin kullanıl

masına birazdan değineceğiz ancak burada hemen şunu belirtmeyi faydalı 
buluyoruz. Özellikle Hz. Peygamber zamanında sikke kullanımı yaygın ol
masına rağmen, toplum içinde altın veya gümüş sikke birim ölçüsünden başka 
'hurma çekirdeği büyüklüğünde altın' ya da 'bir çekirdek ağırlığınca altın' 38 

gibi ölçülerin kullanıldığını da görmekteyiz. 
Fakat bu durum, Arap. toplumunda sikkenin dolaşımında her hangi bir 

sıkıntı meydana getirmemiştir. Serbestçe dolaşım halinde bulunan gümüş 
sikkelere 'dirhem', altın sikkelere ise 'dfnar' denilmiştir. Ayrıca İran kralının 
gümüş parasına 'dirhem kisrevanf', Bizans kralının altın parasına 'dfnar Hi
rakll' adı verilmistir.39 Ancak bunlar dalasım halinde bulunan farklı sikkeler 
olarak değerlendi.rlımemelidir.40 • 

Arap toplumunda, dalaşımda olan para birimleri en geniş anlamıyla 
dllıar, Rumca 'deni' kelimesinden türeyen, Latince 'denarius-aureus' olarak 
ifade edilen .altın paradır.41 Kur'an-ı Kerim'de bir ayette ve 'dfnar' şeklinde 
geçmektedir.42 Dirhem, Yunanca 'Drachma' kelimesinden türetilen, Ara
pların da Farslılar'dan aldığı gümüş para birimidir.43 Kur'an-ı Kerim'de 
dirhem kelimesi geçmemekte ancak çağulu olan 'derahim' kelimesi bir yerde 
geçmektedir.44 Araplar arasında dalaşımda olan bir başka para birimi daha 
vardır. Fels (~) olarak Arapça'ya geçmiş olan bu para birimi de Yunanca 
'follis' kelimesinden türetilmiştir. Her ne kadar 'bakır para birimi' olarak 
bilinse de, felsin bakır olma şartı yoktur. Ancak dinar ve dirhemden farklı 

38 ibare şu şekildedir: ._,.,.,.,; tJ.o;; _,; t)j_, İbn Kesir, age.,IV, 563, 564. 
39 BeHl.zfin, age., s. 682; Muhammed Hamidullah, age., IT, 985. 
40 Dalaşımda olan sikkeler hakkında geniş bilgi için bkz: George C. Miles, Rare /slamic 

Coins, New York 1950; John A. Walker, Cataloque of the Arap-Byzantine and Post Re
form Umaiyad Coins, London 1956. 

41 Hassan Ali Hall§k, Ta 'rf bu 'n-Nuki'i.d ve' d-Devfıvfn, Beyrut 1978, s. 12, 13. 
42 Al-i İmrfuı, 3175. 
43 Hassan Ali Hall§k, age., s. 15. 
44 Yusuf, 12/12. 
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olarak felsin bir yüzünde 'M' harfi, diğer yüzünde ise çağdaş Bizans impara
torunun sureti bulunrnaktadır.45 

Solidus adıyla nizarni ölçülerde basılan dinarlar 4.5479 gr.dır. Dinarlar 
dirhernlere göre daha standart ağırJıkta basılır ve ağırlıkları 4.40 ile 4.60 gr. 
arasında değişir.46 Geleneksel İslaİn kaynaklarında şer'i dirhem 14 kırat ola
rak nakledilir. Ancak dirhernin standartlaşan belli bir ağırlığı bulunmamakta
dır. Elde edilen ilk dirhernlerin ağırlığı 5.05 gr. iken Müslümanların da kul
landığı dirhernin ölçüsüne yakın 2.91 gr.lık dirhemler de bulunrnuştur.47 

Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde Hz. Peygamber 
zamarnnda her hangi bir para hasıldığını söylernek mümkün olmarnakla bir
likte, bazı noktalarda bir Araplaştırrnanın olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu durum ilk olarak peygamberin mühürlerinde görülmektedir. Hz. Peygam
ber, İslarn'a davet mektuplarını yazarken kendisine 'mühürsüz mektuplann 
okunmayacağı, onların değersiz sayılacağı' söylenmiş bunun üzerine Hz. 
Peygamber de 'Muhammedun Rasfllullah' ibaresini üç satır halinde kendi 
rnührüne kazınmasım isterniştir.48 Bu mührün önceleri altından olduğu ancak 
insanların bu bunu ölçü alarak altına yönelmeleri üzerine Hz. Peygamber'in 
kendi mührünü gümüşten yaptırıp, insanlara da altından mühür kullanmalarım 
yasakladığı da ifade edilrnektedir.49 

Bunun dışında Hz. Peygamber zamarnnda Araplaştırrna ile ilgili her 
hangi bir vakıaya rastlamak zordur. Sikke konusunda ise kaynaklarda, bu 
rninvalde bir çalışmaya ya da teşebbüse hiç rastlayamadık.50 Hatta Hz. Pey
garnber'in, Hz. Fatıma'nın Hz. Ali ile evlenmesi esnasında, Hz. Ali'nin Hz. 
Fatıma'ya 400 kisrevı dirherni vermesi konusunda her hangi bir rnenfi görüş 
belirtrnemesinden51 yola çıkarak, toplum içinde can olan para biriminin ay
nen korunduğunu anlayabilrnekteyiz. Nitekim kaynaklarda zekatın, fidyenin 
veya cizyenin ödenmesi noktasında da her hangi farklı bir para biriminden de 
bahsedilmemekte, dinar ya da dirhem kullanılmasına devarn edilmektedir. 
Eyle halkından Yuhanna b. Ru'be'nin Tebı1k'e gelerek, kendi topraklarında 
yaşayan ergenlik çağına gelıniş her erkek için yılda bir dinar vergi vermesi 
karşılığında Hz. Peygamber'le anlaşması, toplurnda can olan para biriminin 
önceki dönernlerle ayın olduğunu gösteren açık örneklerden birisidir.52 Bir 

45 Hassan Ali Hallak, age., s. 16, 17. 
46 Halil Sahillioğlu, 'Dinar', DİA, İstanbul 1994, IX, 352, 353. 
47 Halil Sahillioğlu, 'Dirhem', DİA, İstanbul 1994, IX, 369, 370. 
48 . lbn Sa' d, age., I, 222. 
49 Zeheb!, es-Sfretu'n-Nebeviyye, Beyrut-Lübnan 1988, s. 351. 
50 Belazfir !'de, Mus'ab b. Zübeyr'in Abdullah b. Zübeyr zamanında para bastığı geçmek

tedir: Belazur!, age., s. 682. 
51 . lbn Kes!r, age., Xl, 55. 
52 Bl~-~ 85 e azun, age., s. . 
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başka örnekte de Hz. Ebu Bekr'in Medine'ye hicretten önce evini 4.000 dir
heme sattığını görrnekteyiz.53 Hz. Ebu Bekr'in hilafeti zamanında da eskiden 
beri can olan husususun değiştiğine dair her hangi bir maıumata kaynaklarda 
rastlayamadık. 

D. Paranın Araplaştınlınası (Ta'ribu'n-Nukfid) 
Hz. Ömer zamanına gelindiğinde ise paranın Araplaştınlrnası, 

Müslüman toplumunun devletleşme sürecinin hızlandığı anlamını taşımakta
dır. Gerçi Hz. Ömer zamanında Suriye ve Mezopotamya'da gerçekleştirilen 
ilk fetihlerden sonra bizzat Müslümanlar tarafından ağırlık, şekil desen ve 
hatta paralar üzerinde görülen insan resimleri ve yazılar bakımından eskiler
den hiçbir farklılığı bulunmayan yeni sikkeler de bastınlınıştır. Bu aynilik, 
yeni fethedilen ülkelerde yaşayan cahil yerli halkın bir takım ön yargılarını 
sarsınamak ve onları tatmin etmek için alınmış bir tedbir olarak değer-
lendirilmektedir.54 . 

Bundan ayrı olarak Hz. Ömer'in özellikle sikkeler üzerinde değişikliğe 
gitmesinde, Müslümanların şahsiyyetlerini ortaya koyması ve yeni dinin tüm 
kurumlarıyla intişar ettirilmesi noktasında fayda sağlaması düşünülmüştür. 
Hicn 18. senede Hz. Ömer, K.isrevi dirhemlerin bir yüzüne '.ılı .ı...::...ll' ve ' .ı...::....o 
..&1 J,.... ./, bir diğer yüzüne '~' yazdırrnıştır. Hicn 18. yılda kestirildiği ifade 
edilen bu sikkeler günümüze ulaşmamıştır ancak hicn 20. yılda kestirilen 
sikkeler günümüze kadar gelmiştir. Bu sikkeler •..&ı ~· veya 't,F..J ..&1 ~· 
lafızlarını taşırken, sikkelerin diğer yüzünde Pehlevi ya da Kufi harflerle hali
felerin, emirlerin, bazı yerlerin veya kisraıarın isimleri yer almaktadır.55 

Bu durumun eskiden beri kullanılagelen para birimini tamamen ortadan 
kaldırdığını söylemek mümkün görünmemektedir. Hic:n 23. senede .Hz. 
Ömer'in oğlu Abdullah'ın hac esnasında 16 dinar harcaması56 bu duruma 
verilebilecek açık örneklerdendir. 

Hz. Ömer zamanında üzerinde değişiklik yapılarak Araplaştırılan sik
keler, geneli itibariyle Bizans tipi sikkelerdir. Sasaru tipi sikkelerde ise 
değişiklik yapıldığına dair bir bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak Sasaru tipi 
sikkelerde, bazı valilerin küçük tasarrufları söz konusudur. Hz. Peygamber 
dönerninden farklı olarak, Hz. Ömer döneminde bir dinar 12 dirhem kıy
ınetine ulaşmıştır. Hz. Ali zamanında ise bir dinarın kıymeti 10 dirhem 
civarındadır. Hz. Ali zamanındaki bu düsüs, sonraki dönem İslam devletler
inde de uzunca bir süre baki kalrnıştır.57 · · 

53 s . . 39 uyun, age., s. . 
54 Muhammed Harnidullah, age., II, 986. 
55 Hassan Ali Hallak, age., s. 22, 23. 
56 Suyı1t!, age., s. 14L . 
57 İbrahim Artuk-Cevriye Artuk, Teş/:ıirdeki Sikkeler Kataloğu, İstanbul1970, I, XXXIV 
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Emev1 halifesi Abdulmelik b. Mervan döneminde, islamı tarzda basılan 
sikkelerin kıymeti bir kenara, üzerindeki yazıların ve süslemelerin de Hz. 
Ömer zamanında yapılan ıslahata yakın bir standartta kaldığım söylemek pek 
mümkün değildir. Sonraki dönem .sikkelerine bakıldığında, sikkelerin daha 
çok 'yazı' içerdiği görülmektedir:5g.'. ·· 

Metal cinsi: Altın 
Baskı yılı: Hicrl77 

Ön Yüzü 
":ll ..ıJI ":/ 
o~_, .&ı 

..ıJ<4ı.P":l 
Kenar Yazısı 

.ı...\S LJ:ı.l!ı ~ o~ ~~ LJ:ı.:ı _, LG~4 .ı.L) .ılıl J.Y" .J ..l=..a 

Arka Yüzü 
.:ı.....aıı .ılı ı ~ı .ılı ı 

.ll .J:! rl .J .ıl,ı rl 
Kenar Yazısı 

59 ~ .J Cf"" :u,., ~ .)w,ı.l!ı ı~ y y.a .&ı ~ 

Burada hemen şunu da ifade etmekte fayda görüyoruz; hicrl72 yılında 
basılan sikkelerin üzerinde de islamı tarzda yazılar bulunmaktaydı.60 Bunlar
dan farkı ilk basılan sikkelerin üzerinde hem cesitli suretler ve nakısların 
bulunması hem de bir kenarında '~ı .&ı ,y. J9' gibi ibareler yer almasıdır. 6'ı 
· Ancak hicrl 77 yılında basılan sikkelerde hiçbir şekilde 'suret' nak-
şedilmediği, sikkenin tamamen Araplaştırıldığı görülmektedir. 

Başka bir ifadeyle hicri 77'de basılan sikke, tamamen islamı tıll"zda 
olup, üzerinde her hangi bir Bizans ya da Sasani geleneği taşımamaktadır. 
Halbuki hem Hz. Peygamber, paranın Araplaştırılmasına rağmen hem de Hz. 
Ömer zamanında kullamlan sikkeler üzerinde, Bizans imparatorunun ya da 
İran ki sriisının sureti, hatta h aç işareti dahi kaldırılmarnıştı. 62 B u durumda 
halife Abdulmelik b. Mervan'ın bu teşebbüsü, İslam devleti için rnal.l hususta 
gerçekleştirdiği gerçek bir 'reform' olarak tavsif edilebilir. 

58 Wayne G. Sayles, Ancient Coin Collecting, USA 2003, s. 199. 
59 Stanley Lane Poole, Catalogue of the Calleetion of Arabfc Coins Preserved in the Kize-

divaZ Library at Cairo, Mısır 1897, s. 4. 
60 Tuncay Aykut, Emevi Sikkeleri, İstanbul 1982, s. 6. 
61 BeHizfiıi, age., s. 342. 
62 Hassan Ali Hallak, age., s. 21-35. 
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Öte yandan hicri 77 yılında sikkeler üzerindeki bu değişikliklerin haberi 
Rum hükümdarına ulaşınca hükümdarın halifeye yazdığı serzeniş dikkat çe
kicidir: 'Sizler kağıtların63 başına bizim nefret ettiğimiz şeyleri yazmaya ba
şladınız. Böyle şeyleri yazmaktan vazgeçiniz. Yoksa dinarlar üzerinde Pey
gamberiniz hakkında nefret ettiğiniz şeyler yazılmış gelecektir.' Bu söz üz
erine korkuya kapılan halifeye Halid b. Yezid şunları söylemiştir: 'Ey 
Mü'minlerin emirif Korkunu terk et; onlarm dinarlarını yasakla, bunlar kul
lanzlmasın. Halka para bastır, o kafirlerin nefret ettikleri şeyleri de kağıtlara 
yazmaya devam et.' Halife onun bu cevabı üzerine 'Benim endişemi giderdin, 
beni sevindirdin, Allah da seni sevindirsin' dedi ve dinarları bastırdı.04 

Hicri 79 yılından itibaren de gümüş sikkelerin aynı tarzda hasılınaya ba
şlandığı görülmektedir. Altın sikkelerde olduğu gibi gümüş sikkelerde de 
halife ismi mevcut değildir. Basım tarihi ve yeri dışında kalan tüm ifadeler 
ayetlerden oluşmaktadır: 

Metal Cinsi: Gümüş 
Baskı Tarihi: Hicri 79 

Ön Yüzü 
.ılıl'ii<\JI'j 

.U 4_;-ıt Y o.A .J 

Kenar Yazısı 
~ .J ~ A...i....ı ~ 4..S fil'-:ı rA yll ı~ y y.Q .ılıl ~ 

Arka Yüzü 
~ı .ılıl .Al .ılıl 

.l!J.l ~ .J ~ ~ 
.Al l.fo .u ı:.fi= ~ .J 

Kenar Yazısı 
65ufi~'·.fo.) _,.us ();ı.llı ~ ·~ t.5=Jı Ü,l-) _, tS~'-:ı J...) .ı1ıı J_,....,.J ~ 

Hem altın hem de gümüş sikkelerin tamamen Araplaştırılması hadisesi, 
hicri 79 yılında tamamlanmış gözükmektedir. Gerek Hz. Peygamber ve ge
rekse sonraki dönemlerde yapılmayan, belki yapılamayan, bu ıslahat netice
sinde sikkeler, artık Müslüman toplumun iktidar göstergelerinden birisi ola-
caktır.66 · · 

Hem Bizans, hem Sasfuı! sikkelerinde yapılan değişiklikler değer

lendirildiğinde, sikkelerin devletler için bağımsızlığın bir işareti olduğu bir 
kenara bırakılırsa, Müslüman idarenin kendisine olan güveninin oluştıığu 

63 Metinde geçen ':ÜJ.ı' kelimesinin 'kfiğıt' değil de 'metal plaka' yani 'metal para' şek-
linde anlaşılmasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz. 

64 BeHizfin, age., s. 342, 343. . 
65 Stanley Lane Poolee, age.,s. 5. 
66 Halifeler zamanında basılan dinar ve dirhemler için ayrıca bkz: Arthur L. Friedberg, 

Gold Coins of the World: From Ancient Times to the Present, USA 2009, s. 81, 82. 
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anlaşılabilir. Paramn üzerinde yer alan figürlerin tamamen kaldırılması, ikti
darın silret anlayışım temsil eden bir husustur. 

Bundan ayrı olarak, ilk değiştirilen sikkelerin altın olması, altın maden
inin daha pahalı olmasına rağmen,,.öncelikle hedefın üzerinde 'haç' bulunan 
Rum sikkelerine karşı alınmış bir iavir olarak değerlendirilmesi gerekir. Yani 
halifenin sikke kesiminden kastımn sadece ekonomik olmadığını, bunun 
yamnda d1n1 hassasiyetinin de olduğunu ifadeye çalışıyoruz. 

Bir başka husus da şudur; Araplaştırılan sikkelerin üzerinde yer alan 
ibarelere dikkat edildiğinde, Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, Hz. Muham
med'in onun elçisi olduğu gibi hususların yer aldığı görülür. İlk dönem sik
kelerinde yer alan bu ifadelerin, İslam'ın tebliğ sürecine ma'tuf olduğu, bu 
ifadelerden devlet yönetiminin İslarrıl hassasiyetler dikkate alınarak 
yürütüldüğü rahatlıkla anlaşılabilir. 

Her yenilik için olmasa da, özellikle 'refonn' denebilecek hadiselerin 
akabinde, toplum içinde ne gibi algı değişikliklerinin olduğu, reformların bu 
çerçevede ne gibi anlam taşıdıkları, bu şekilde kolaylıkla çıkarılabilir. 

Sonuç 
Hz. Peygamber'in mühürlerine kazıttığı İslaınl ibarelerle birlikte ba

şladığım düşündüğümüz eşyanın Araplaştırılması sürecinin, d!van ve sikkel
erle devam ettiği görülmektedir. Her ne kadar Hz. Peygamber üzerinde 'haç' 
bulunan sikkeleri kullanmaya devam etmişse de, bunun bir tercihten değil 
zorunluluktan kaynaklandığım düşünmekteyiz. Dönernin şartları göz önüne 
alındığında; yeteri kadar madenin bulunmayışı, teknolojik imkanların yok
luğu, tebliğ sürecinin bu gibi işlerden daha önemli olduğunun muhakkak 
olması gibi sebepler, Hz. Peygamber' i bu tür işlerden alıkoymuş olmalıdır. 

Su var ki; Hz. Ömer'in sikkeler üzerindeki bazı ıslahatı ufak-tefek bir 
icraat.olarak değerlendirilmemelidir. Nitekim Hz. Ömer'in bu çalışmalafının, 
paranın Araplaştırılması noktasında Abdulmelik b. Mervan için bir tür muhar
rik olduğunu söylemek mümkündür. 

Müslüman toplumun devletleşme sürecinin en öneınli merhalelerinden 
birisi sayılan ekonomik hakimiyetin, Müslüman topluma özgü sikkelerin 
basımı ve yaygınlaştırılmasından geçtiği düşünülürse, Emev! halifesi Abdul
melik b. Mervan'ın buna olan katkısı takdir edilebilir. 

Sonuçta sikkelerin Araplaştırılarak yeniden basılması, dönernin hakim 
güçlerinden olan Bizans İmparatorluğu'nun da dikkatini çekmiş, 
Müslümanların bölgesel bir güç haline geldiği, kendi ekonomik temelleri 
üzerinde durabiieceği tamamen kanıtlanmıştır. 


