
Selçuklular'a katı ldılar; böylece Selçuk
lular Gazneliler karşısında biraz daha 
güçlü duruma geldiler. 

Kışı Nişabur'da geçiren Sultan Mesud, 
Selçuklular'a kesin bir darbe indirip on
ları Horasan'dan atmak veya kendileri
ne tabi duruma getirmekte kararlı idi. 
Bunu gerçekleştirmek için Nişabur'dan 
100.000 kişilik bir ordu ile TGs ve Se
rahs yönünde harekete geçti. Selçuklu 
reisieri de derhal toplanıp durumu mü
zakere ettiler. Çoğunluk bu ciddi tehli
ke karşısında Batı iran'a çekilme fikrin
deydi. Ancak Çağrı Bey bu defa da çekil
me fikrine şiddetle karşı çıktı ve hare
ket kabiliyeti fazla olmayan yorgun Gaz
neli ordusunu rahatlıkla mağiOp edebi
leceklerini söyleyerek onları ikna etti. 
Bunun üzerine Serahs'tan hareket eden 
Selçuklu ordusunun öncüleri, Merv yö
nünde ilerlemekte olan Gazneli ordusu
na saldırmaya başladılar; esas ordu ise 
taktik gereği çöl yönüne doğru çekilmek
teydi. Selçuklu ordusuna bağlı bazı bir
likler ise Gazneli ordusunun yolu üze
rindeki bütün su kuyularını tahrip edip 
kapatıyordu. Böylece kalabalık Gazneli 
ordusunu susuz bırakma planlarını tam 
bir başarıyla gerçekleştirdiler. Nitekim 
su ihtiyacını gidermek için Merv yakın
larındaki suları bol olan Dandanakan'a 
doğru yön değiştirip ilerleyen Gazneli 
ordusu, susuzluk ve yorgunluktan peri
şan bir vaziyete düşmüştü ; ayrıca artan 
Selçuklu saldırıları da onlara ağır kayıp
lar verdiriyordu. Bu durum karşısında 
Sultan Mesud ümitsizliğe kapıldı. Ordu
sunda disiplin bozulmaya ve kendisiyle 
ordu kumandanları arasında fikir ayrı
lıkları görülmeye başladı. Gazneli ordu
sunu kötü duruma düşürmeyi başaran 
Selçuklu başbuğları, Dandanakan Kalesi 
önlerinde onlarla kesin sonuçlu bir mey
dan savaşı yapmaya karar verip derhal 
harekete geçtiler. Burada üç gün devam 
eden ve 8 Ramazan 431 (23 Mayıs 1040) 

günü sona eren savaşta birlikten mah
rum, aç, susuz ve yorgun Gazneli ordu
su, özellikle savaş tekniğini çok iyi bilen 
Çağrı Bey'in mahirane taktik ve saldırı
ları karşısında kesin bir yenilgiye uğra

tıldı. Sultan Mesud kahramanca çarpış
mış, ancak etrafının sarıldığını görünce 
1 00 atlı ile savaş meydanından güçlükle 
kaçıp canını kurtarabilmişti. Diğer Gaz
neli kumandanları da aynı şekilde ordu 
saflarını terkedip kaçmışlardı. Savaştan 

sonra Selçuklular pek çok ganimet ele 

geçirdiler. bunların büyük bir kısmı sa
vaşa katılan askerlere dağıtıldı. 

Selçuklular, Karahanlı ve Gazneliler'le 
yaptıkları uzun ve çetin mücadelelerin 
doruk noktasını teşkil eden Dandanakan 
zaferinden sonra Büyük Selçuklu Devle
ti'ni kurdular. Savaşın son günü Selçuk
lu beyleri yaptıkları toplantıda Tuğrul 

Bey'i yeni devletin ilk sultanı ilan ettiler 
ve civardaki hükümdarlara fetihname
ler göndererek zaferlerini bildirdiler. 

Dandanakan zaferi, Türk- İslam ve dün
ya tarihi açısından çok önemli sonuçlar 
doğurmuştur. Selçuklular Horasan'da bir 
devlet kurduktan sonra bütün Sünni- is
lam aleminin maddi kuwet ve kudreti
nin mümessili olarak her türlü iç ve dış 
tehlikelere karşı müslümanları koruma 
görevini üstlenmişlerdir. 
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DANEK 
( ..1;b ) 

Eski bir para 

li! ALi SEViM 

ve ağırlık ölçüsü birimi. 
_j 

Arapça'da danek, danik, danak (çoğu
lu devanik, devanik), Farsça'da dank, da
nek, Türkçe'de dank. denk şeklinde söy
lenen kelimenin aslı Farsça olup "küçük 
tane" anlamındadır. Farsça'da dane (ta
ne) kelimesinin sonuna küçültme eki ge
tirilerek oluşturulmuştur. Türkçe'de "ya
rım yük" (birbirini dengelernesi için iki ta
raflı konan hayvan yükünün yarısı) anla
mına gelen denk de bir ağırlık ölçüsü bi
rimi olmakla birlikte ikisi aynı şey değil
dir. Klasik kaynaklarla sözlüklerio ver
diği bilgilerden anlaşıldığına göre danek 
esas itibariyle dirhem, dinar ve miska-

DAN EK 

lin 1 /6'sı değerinde bir ölçü birimi olup 
özellikle paraların üzeri değerleriyle ağır
lık birimlerini ifade etmek için kullanıl

mıştır. 

Danek ile Grek-Roma "obolos"u ve İb
rani "girah"ı arasında değerleri bakımın
dan büyük bir yakınlık olduğu gibi bazı 
kaynaklarda bu tabirler birbiriyle eş an
lamlı olarak da geçer. Ali Paşa Mübarek, 
abalos veya girahın Mısır Batlamyus ha
nedanına has bir ölçü olup 1 120 eski 
İbrani miskaH (şekel), 1 /S dirhem (drah
mi), 12 şaireveya 0,708 (= 14,16/20= 
3,54/5 = 12 x 0,059) grama eşit oldu
ğunu belirtmektedir (ei-Mfzan, s. 9). De
courdemanche, hem 1 1 6 drahmilik Sa
sanı abalosunu (danek), hem de Roma
Mısır girahım 0,708 gram olarak vermek
tedir (Revue Numismatique, s. 209, 21 I , 

215). İbn Sina ise bir obolosun 1,5 dane
ke eşit olduğunu kaydetmektedir (el

f!anan fi'!-tıb, lll, 441). 

Ali Paşa Mübarek, 1 Roma-Mısır mis
kalinin üç Arap miskaline ve 1 dirhernin 
de (dirhem nakd) 1/5 Roma-Mısır mis
kaH (sextule) veya 3/S Arap miskaline 
eşit olduğu şeklinde bir tesbitte bulun
maktadır. Buradan hareketle de Arap 
miskali = 14,16/3 = 4,72 gr.; 1 Arabi 
dirhem (dirhem nakd) = 4,72 X 3/S = 

2,832 gr. ve 1 danek nakd = 2,8321 6 = 

0,472 gr. sonucuna ulaşmaktadır. Obo
losun daneke oranı bire bir buçuk oldu
ğuna göre 1 dirhem nakd = 6 danek = 
6 x 0,472 = 4 obolos = 4 x 0,708 = 2,832 
gr. sonucu çıkar. Bu sonuç, bazı kaynak
larda zikredildiği şekliyle. Abdülmelik b. 
Mervan'dan önceki İslami dönemde dir
hemin Arabi miskale oranının (2,832/ 
4,72=) 6/10 (=4 x 3/20) olduğuna 
dair bilgiyi doğrulamaktadır. 

Yine Ali Paşa Mübarek'e göre Hz. Pey
gamber ve Hulefa -yi Raşidin zamanın
da tedavülde olan eski Rumi dirhem ile 
islam dinarının her biri 6 danek veya 4,25 
gramdır. Hz. Ömer'in hilafeti dönemin
de tedavülde bulunan çeşitli cins ve ağır
lıktaki dirhemler, özellikle zekat ve ver
gilerin tahsilinde uyuşmazlıklara sebe
biyet vermekteydi. Bunun üzerine hali
fe. en çok kullanılan bağli ( = 8 o bo los = 

5,667 gr.) ve Taberi (= 4 obolos = 2.833 
gr.) dirhemleri toplayıp ortalamasını ala
rak (8 + 4/ 2 =) 6 abalosluk (daneklik) ve 
(5,667 + 2,83312 =) · 4,25 gramlık bir 
birimi İslam dinarı olarak kabul etti. Bu
na göre 1 danek = 1 1 6 Rumi dirhem = 

1 16 islam dinarı = 0,708 gr. oldu. Baş-
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DAN EK 

ka bir ifadeyle dinarın alt birimi olan da" 
nekin değeriyle obolosunki eşitlendi. Ara
bi dirhernin Rümi dirheme veya İslam 
dinarına oranı ise bire bir buçuk şeklin
de kaydedilmektedir (2,832 4,25) 96 
habbelik bu dinarın ve dolayısıyla dane
kin askatları ise şöyledir : 1 dinar ~ 6 
danek; 1 danek ~ 4 tassüc; 1 tassüc ~ 
2 habbe; 1 habbe ~ 2 şaire; 1 şaire~ 6 
hardal; 1 hardal ~ 12 fels; 1 fels ~ 6 fe
til; 1 fetil ~ 6 na kir; 1 na kir ~ 6 kıtmir; 
1 kıtmir ~ 12 aruzze. İslam dinarı için 
zaman zaman miskal tabiri de kullanıl
mıştır. Böylece kaynaklarda danekin dir
hem. dinar ve miskalden her birinin al
tıda biri olarak gösterilmesinin sebebi 
anlaşılmaktadır. Ayrıca Ali Paşa Müba
rek, 1 Ara bi miskal ~ 1 Jipton ~ 2 Ceva
riki dirhem ~ 9 danek keyl (veya vezn) ~ 
1 dirhem nakd şeklinde tesbit ettiği eşit
likten hareketle, 1 danek keyl ~ 1 /9 Ara
bi miskal ~ 4,72/9 ~ 0,5244 gr. ve 1 
dirhem keyl ~ 6 x 0.5244 ~ 3.1464 so
nucuna varmaktadır. Buradan da 9 da
nek keyl ~ 1 O danek na kd veya 9 dirhem 
keyl ~ 1 O dirhem nakd orantısı çıkmak
tadır. 

Piyasalarda birbirinden farklı dirhem, 
dinar ve miskaller tedavül ettiği ve bun
ların askatlarını oluşturan hububat ta
neciklerinin de ağırlık bakımından böl
geden bölgeye değişiklik gösterdiğinden 
kaynaklarda danek için çelişkili değer

ler verilir. Ancak Hz. ömer ile başlayan, 
ölçü birimlerine belirli standartlar getir
me teşebbüsleri çerçevesinde daha son
raki dönemlerde de yeni düzenlemeler 
yapılmıştır. Mesela Z. Velidi Togan. sıra
sıyla 4,548 ve 4,095 gramlık Harizm ve 
Semerkant miskalinin 4,5 dankından 

3.411 ve 3,071 gramlık sikke sistemleri 
kurulduğunu kaydetmektedir (Umumi 
Türk Tarihine Giriş, 1, 1 17-1 18). Buna göre 
danek için 4,548/6 ~ 0.758 veya 3,411/ 
4,5 ~ 0.758 gr. ve 4,095/6 ~ 0,682 gr. 
yahut 3,071/4,5 ~ 0,682 gr. olmak üze
re iki farklı ağırlık birimi ortaya çıkmış
tır. Bu 4,548'1ik miskal İlhanlı Sultanı Ga
zan Mahmud Han'ın emriyle ıslah edile
rek 4,608 gramlık ( ~ 6 dan k = 24 kı rat ~ 
96 şaire) altın ölçüsü ve bunun 4 dankı 
( = 16 kı rat = 64 şaire) olan 3,072 gram
lık dirhem de gümüş ölçüsü olarak kul
lanılmıştır (a.g.e., 1, 471) . Halil İnalcık da 
1 dang = 1 1 6 miskal ~ 1 14 dirhem ~ 4 
kırat ~ 16 şaire şeklindeki eşitliği nak
letmekle Z. Velidi Togan'ın tesbitini doğ
rulamaktadır. Buna göre dank 0,768 
( = 4,6081 6 veya 3,072 14) gram olmuş
tur. Z. Velidi Togan eserinin bir başka 
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yerinde ise Gazan Han'ın yarım dankının 
1,152 gram olduğunu belirtir (a.g.e., I, 
333). Bu iki tesbit arasında çelişki var
dır. Togan muhtemelen burada 0.5 değil 
1,5 dank (0.768 X 1.5= 1,152) demek 
istemiştir (krş. a.g.e., I, 471). Yine Togan'a 
göre Osmanlılar. kendisinin tesbit ede
mediği bir tarihte Gazan Han ' ın 0,048 
gramlık şairesinin değerini 0,05'e çevi
rerek ona ait miskalin ağırlığını 4,8 gram. 
dirheminkini de 3,207 grama çıkarmış
lardır (a.g.e., I, 471 ). Böylece dankın de
ğeri de (4,8/ 6 = 3,2071 4 = 16 x 0,05 =) 

0,8 gram olmaktadır. 

Osmanlı Devleti'nde yerli ve yabancı 
çeşitli ölçüterin karışıklığa yol açması 

sebebiyle Tanzimat'tan sonra birçok ka
nunname, kararname ve nizarnname ya
yımlanarak standart bir ölçü sistemi ge
tirilmeye çalışılmıştır. Bunlardan. 1 Mart 
1882 ·den itibaren geçerli olmak üzere 
çıkarılan 29 Şewal 1298 (24 Eylül 1881 ) 
tarihli kararname ile uygulamaya konan 
on lu metrik sisteme göre 1 denk 1 O buğ
daya eşit olup askatları buğday ve hab
be ; üskatları ise dirhem, okka, batman, 
kantar ve çekidir (ı çeki = ı O kantar; 1 
kantar- I O batman; 1 yeni batman = 1 O ok
ka; 1 yeni okka = 1000 dirhem; l dirhem = 

ı O denk ; ı denk = lO buğday; ı buğday = 
10 habbe) 

Danek ayrıca eczacılıkta ilaç terkiple
rinin hassas ölçümleri için kullanılan bir 
ağırlık birimidir. İbnü ' I - Kuf'a göre 1 mis
kal ~ 1 drahmi ~ 1,5 dirhem + 3 şaire; 
1 dirhem ~ 6 danek; 1 danek ~ 3 kırat; 
1 kırat ~ 4 şaire; 1 tassüc ~ 2,5 habbe 
ve 1 habbe ~ 1,5 şaire ~ 1/3 harrübe
dir. Turhan Baytop ise 1 denk ( = 1 16 dir
hem= 3,2/6) ~ 0,53 gr. (Türk Eczacı· 

lık Tarihi, s. 153, 156). bir başka yerde 1 
denk (- 1 14 dirhem = 4 kı rat) ~ 0.8 gr. 
(a.e.g. , s. 160) şeklinde iki farklı tesbitte 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Ali 
Paşa Mübarek'in hesapladığı danek keyl 
ile, ikincisi de Z. Velidi Togan'ın kaydet
tiği Osmanlı dankıyla uyuşmaktadır. 

Diğer kaynaklardan farklı olarak W. 
Hinz, Mısır'da kullanılan 1 /6 kırat ~ 
29,172 m2'lik bir alan ölçüsü birimine de 
danek adının verildiğini yazar. Bunlardan 
başka danekin, özellikle İranlılar tarafın
dan hüsn-i hat sanatında hat kalınlıkları
nı ölçmekte kullanılan bir uzunluk ölçü
sü birimi olduğu da bilinmektedir (Kum
mi, s. 201). 
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