
DARiYE 

bulunan Vehhabiler'in eski merkezi Dir'iye 
(Der'iye) ile karıştırdıkları Dariye'nin is
lam tarihindeki önemi. Basra'dan gelen 
hac kervanlarının konaklama yeri olma
sında ve beytülmal develerinin burada 
muhafaza edilmesindedir. Dariye İslam 
tarihi boyunca idari bakımdan Medine'
ye bağlı bulundu. Ancak bir ara Halife 
Mehdi (775 -785) sistemi değiştirerek Da
riye topraklarını yıllık 8000 dirhem kar
şılığında ikta* olarak vermiştir. Ebü is
hak ei-Harbi. Dariye'nin Basra'dan Mek
ke'ye doğru yola çıkan bir hac kervanı
nın 16. menzilini oluşturduğundan bah
seder ve burada bir cami bulunduğunu, 
yerli halkın Kilab kabilesine mensup ol
duğunu söyler. Hac yolları üzerine bilgi 
veren isfahani ve Uma re b. Ukayl de Da
riye'nin hacı kafilelerinin buluşma yeri 
ve ticari bir merkez olduğuna işaret et
mişlerdir. 

Bugün Medine ve Mekke otoyolları

nın arasında kalan Dariye, merkezi Bü
reyde'de olan Kasim bölgesi emirliğine 
bağlıdır ve modern otoyolların eski ker
van yollarının yerini almasıyla önemini 
daha da kaybetmiş, ticaret yapamayan 
halkının yavaş yavaş başka tarafiara göç 
etmesinden dolayı da iyice küçülmüş du
rumdadır. 
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DARKOT, Mehmet Besim 

(1903-1990) 

Cumhuriyet döneminin 
ilk büyük coğrafyacılarından biri. 

_j 

17 Şubat 1903'te Üsküdar'da doğdu. 
Babası. Enderun'da yetiştikten sonra ll. 
Abdülhamid tarafından şehzade Abdül
kadir Efendi'nin lalalığına yükseltilen 
Mehmed Asaf Bey, annesi Tevhide Safiye 
Hanım'dır. Kadıköy Osman Gazi İlkoku
lu ile Kadıköy Sultanisi'nden sonra istan
bul Erkek Muallim Mektebi'nde okudu. 
1923'te mezun olduktan sonra ilkokul 
hocalığı yaparken bir yandan da Darül-
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fünun'un Coğrafya Darülmesaisi'ne de
vam etti. 1928'de burayı bitirince Fran
sa'ya gönderildi ve 1928-1932 yıllarını 
Strasbourg Üniversitesi'nde geçirdi. Fran
sa'daki tahsilinin son yılında Cezayir'de 
araştırmalar yaptı ve "Cezayir Yüksek 
Ovaları " adlı tezle "yüksek etüt diploma
sı" aldı. 1932'de Türkiye'ye döndü ve Da
rülfünun'da müderris muavin vekili ola
rak göreve başladı. 1933'te "Kurak Böl
geler Morfolojisi" başlıklı teziyle doktor 
unvanını aldı ve doktoradan sonra tabii 
coğrafya müdertis muavinliğine getiril
di. Aynı yıl Darülfünun lağvedilip istan
bul Üniversitesi adıyla ve yeni şekliyle 
açılınca Türkiye ve Ülkeler Coğrafyası do
çentliğine tayin edildi: 1940'ta profesör
lüğe, 1956'da da ordinaryüs profesörlü
ğe yükseltildi. istanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden 
başka istanbul Siyasal Bilgiler Okulu, 
Yüksek Ticaret Okulu, İktisat Fakültesi 
ve Gazetecilik Enstitüsü'nde ders verdi: 
1941 -1946 yılları arasında Yüksek Öğ
retmen Okulu'nun müdürlüğünü yaptı. 
1973'te emekli olan B. Darkat 1 Nisan 
1990 günü istanbul'da öldü ve Karaca
ahmet Mezarlığı'na defnedildi. 

Eserleri. Yayın hayatına erken başla
yan Darkot. önce İlk Mekteplerde Coğ
rafya Muallim Kitabı adlı eserini ya
yımlamıştır (İstanbul 1926) İlkokul çocu
ğuna coğrafyanın nasıl öğretileceğini an
latan pedagojik mahiyetieki bu esere o 
yıl Maarif Vekaleti tarafından mükafat 
da verilmiştir. 1932-1943 yılları arasın
daki dönemde yaptığı araştırmaların ço
ğu fiziki coğrafya ile ilgili olup özellikle 
üzerinde durduğu konulardan biri de is
tanbul ve Çanakkale boğazlarının meyda
na gelişi hususudur. 1938 ·de neşrettiği 
Coğrafi Araştırmalar adlı eserinde bo
ğazların menşeinden başka Türkiye'de 
iklim değişiklikleriyle ilgili olarak meyda
na gelen morfolojik şekillenmeler. Ege 
haliçlerinin oluşumu gibi konularda ari-
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jinal görüşler ortaya koymuştur. Türki
ye· de sıcaklığın ve yağışların dağılışı hak
kındaki çalışmaları ve yaptığı ilk renkli 
"Türkiye Yağış Haritası " önemlidir. Ülke
mizde ilk defa gerçek izotermler dene
mesini de yine o yapmıştır. 

1941 'den sonra Besi m Darkat'un Tür
kiye'nin coğrafi bölgelerini sınırlandır

mak, daha iyi tanıtmak ve bunları alt 
yörelere ayırmak hususunda büyük bir 
gayret sarfettiği görülür. 1941 Hazira
nında Ankara 'da toplanan ve özellikle 
coğrafi bölge sınırlarının çizilmesi üze
rinde duran 1. Coğrafya Kongresi'nde çok 
etkili bir rol oynamıştır. Burada kabul 
edilen bölge ayırımı tamamen onun ha
zırladığı ve teklif ettiği rapora uygun ola
rak çıkmıştır. 1940 ' 1ı yıllardan hayatının 

sonuna kadar en çok zaman ayırdığı ko
nulardan biri de Türkiye şehirlerinin ta
rihi coğrafyası olmuştur. Ayrıca Milli Eği
tim Bakanlığı'nca çıkarılan İslam Ansik
lopedisi'nde madde yazarı (ilki "Ada
kale", sonuncusu "Vezirköprü" olmak üze
re 200 kadar madde) ve redaktör olarak 
görev yapmıştır. 

Darkat'un yayınları arasında öğrenci 
kitapları da önemli bir yer tutar. Bu ya
yınlar serisine ilk önce derslerinde okut
tuğu Kartoğrafya Dersleri ( İ stanbu l 1938) 
adlı eserle başlamış, bunun arkasından 
Ekonomik Coğrafya (İstanbul 1945), Av
rupa Coğrafyası (İ stanbu l 19491 ve Türki
ye İktisadi Coğrafyası'nı (İ stanbul 1955) 
yayımlamış, emekli olduktan sonra da 
bu diziye Ege Bölgesi Coğrafyası (M 
Tu n eel ile birlikte, istanbul 1978, I 988) ve 
Marmara Bölgesi Coğrafyası 'nı (M Tu n
eel ile birlikte. istanbul 1981 l eklemiştir. 
Çalışmaları arasında yer alan ve Milli Eği
tim Bakanlığı· nca bastırılarak okullara 
dağıtılan 1 1800.000 ölçekli renkli Tür
kiye duvar haritası ile (İstanbu l 1960), Ka
naat Yayınları arasında çıkan 1954 'te 
hazırladığı "Balkan Yarımadası Haritası" 
en önemlileridir. Özellikle Balkanlar ha
ritası üzerinde eski ve yeni yer adları bir
likte zikredilmiştir: harita bu yönüyle 
tarihi coğrafya açısından da önem taşı
maktadır. 

Besim Darkot. Türk coğrafyacılarının 
fazla ilgilenmedikleri "sema hareketle
ri"ne de eğilmiş ve bu konuda "Katib Çe
lebi - İbrahim Müteferrika ve Sema Hare
ketleri " (Coğrafi Araştırmalar [ 19581. ll , 5-
18). "Sema Hareketleri ve. Doğu Alemi" 
(Coğrafya Enstitüsü Dergisi, sy. 9 11 9581. 
s. 1-1 Ol adlarını taşıyan iki makale yayım
lamıştır. Bu makalelerde, dünyayı kilina
ta merkez alan Batlamyus nazariyesine 



(geocentrik sistem) karşılık güneşi kilina
tın merkezi sayan (heliocentrik sistem) gö
rüşün Copernicus'ten çok önce İbn Sac
ce ve Nasirüddin-i TOsi gibi İslam alim
Ieri tarafından savunulduğunu . en azın
dan bu alimierin Batlamyus sistemini 

. benimsemediklerini dile getirmiştir. 
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DARPHANE 
( .w~>.;__,..;.. ) 

Para basılan yer. 
_j 

Darüddarp ve darüssikke adlarıyla da 
anılır. Bu terkiplerde yer alan dar. hane 
(ev) kelimesinin Arapça karşılığı olup darb 
vurma yoluyla para basma iş lemine de
nir; sikke de "basma kalıbı" anlamına 

gelmektedir. Sikke daha sonra kalıpla 

basılan paranın adı olduğu gibi İslam 
dünyası ile yakın ticari ilişkilerde bulunan 
Venedik'te ilk defa 1284'te basılan al
tın paraya da (zecchino) adını vermiştir. 

İslamiyet'in ortaya çıktığı yıllarda Arap
lar ticari ilişkilerde bulundukları devlet
lerin paralarını kullanıyorlardı. Daha son-

nemde de bu ülkede Ebreşehr ve Nişa
bur'da, Irak'ta ilk zamanlarda Basra, KO
fe ve Vasıt ' ta. Suriye'de Hz. Ömer dev
rinde Dımaşk, Humus, Ba'Iebek ve Ta
beriye'deki darphanelerde dinar ve ba
kır para basılıyordu. Ayrıca sadece bakır 
para darbeden Eliya ve Antakya darpha
neleri vardı. Kuzey Afrika'da ise Fustat'
ta (Mısır) ve Kayrevan 'da (Tunus) darp
haneler bulunuyordu. 

İslam dünyası genişledikçe fethedilen 
yerlerde yeni darphaneler kuruldu. Sa
vaşlardan elde edilen ganimetler, yaban
cı paralar. değerli madenierden mamul 
eşyalar darphanelerde para haline geti
r ilerek tedavüle sürüldü. Aynı zamanda 
maden yatakları işletilerek civa malga
ma yöntemiyle ocaklardan elde edilen 
madenler de ayrıştırı larak para haline 
getirildi. 

Abbasiler zamanında Halife Me'mün'
dan sonra Saffariler. Samaniler. Gazne
Iiler. Büveyhiler ve Selçuklular gibi özerk 
beylikler ve sultanlıklarda da kendi bey 
ve sultanları adına paralar basıldı. İlk 
zamanlar gümüş ve bakır sikkelerin üze
rine darp yeri, darbeden vali, bazan vali 
ile birlikte halifenin adı yazılmaktaydı. 

Fakat Me'mün'a (8 ı 3-833) gelinceye ka
dar Emeviler ve Abbasiler altın sikkele
rin üzerine darp yerini koymadıkları gi
bi kendi adların ı da yazdırmadılar. An
cak bundan sonra sikkelerin üzerine darp 
yeri ve hükümdarın adı konulup ülkenin 
doğu ve batı kesimlerinde a ltın ve gü
müş para basılır oldu. Afrika (Kayrevan) 
ve Endülüs 'te 122 (740) yılına kadar al
tın para basıldığı halde daha sonra uzun 

DARPHANE 

süre yalnız dirhem darbedildL Ernevi
ler'den Abdülmelik'in Dımaşk, Basra. Cey 
ve Vasıt ' ta. oğlu Velid' in bunlar dışında . 
SOs, Herat, Kirman. Kus, Mahi, Menazir. 
Merv ve Sa~or· da darphaneleri vardı. 

Abbasiler'in de Abbasiye, Muhammedi
ye, Küfe, Basra. Arran, Erminiye. Haşi
miye. Bağdat, Cey ve Kirman ·da da rp
haneleri bulunuyordu. Fatımiler Rakka
de, Mehdiye. Mansüriye, Fas. Trablus, 
Sicilmase, Sicilya, Palermo ve Kahire'de 
darphaneler tesis etm i şlerdir. 

Eyyübiler devrinde Kahire. Fustat. İs 
kenderiye, Dımaşk, Halep, Hama. Harran. 
Yemen vb. yerlerde darphaneler faaliyet' 
halindeydi. Sadece devlet değil belli bir 
ücretle elinde altın , gümüş ve bakın olan
lar da darphanede bunları paraya çevir
tebilirdi. Böylece devlet epeyce kazanç 
sağlardı. 

Gazneliler'den günümüze intikal eden 
hindüşahi taklidi sikkeler bu devletin 
darp faaliyeti hakkında bilgi vermektedir. 
Gazneli Mahmud zamanında Lahor'da, 
üzerinde Arapça ve Sanskritçe yazılar 

bulunan "tenge" ler darbedilmiştir. Bu 
Hint paralarından başka Abbasi halife
leri tarzında dinar ve dirhem darbı da 
devam etmiştir. 

Gerek Selçuklu lar'da gerekse bu dev
Ietin parçalanmasından sonra ortaya çı
kan devletlerin ve beyliklerin darphane
Ierinde altın dinarlar ve gümüş dirhem
ler bastırılmıştır. 

Osmanlılar'da para basım yeri için da
rüddarp ve yaygın olarak da darphane 
adı kullanılm ı ştır. Orhan Bey'e ait ilk 
sikkenin Bursa'da kesildiği. oğlu Süley-

ra bU Ülkelerin toprakları ele geçirilince Anadolu'da çeşitli devletlere ait bazı önemli darphaneleri gösteren harita (h"'. Halil SahHiio9lu) 

uzun süre buralarda mevcut darphane
lerden faydalanıldı, küçük bazı değişik-
liklerle Bizans ve Sasani dinar ve dirhem- o 
lerinin darbı sürdürüldü. Bunların yanı 
sıra yeni kurulan şehirlerde darphaneler 
açıldı, buralarda yine İran ve Bizans pa
raları basıld ı. İlk İslami sikke basımı iş
lemi ise Halife Abdülmelik b. Mervan za
manında (685 -705) gerçekleşti. Önce KO
fe'de Haccac Abdülmelik'in emriyle ilk 
İs lam dirhemini bastı, sonra da halifenin 
kendisi Dımaşk'ta dinar bastırdı. Ardın
dan Mısır Valisi Abdülaziz b. Mervan Fus
tat 'ta dirhem darbettirdi (694-697) 

Sasaniler zamanında İran'ın belli başlı 
şehirlerinde darphane vardı. İslami dö-
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