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İslam altın para birimi. 
_j 

Kelime Grek- Latin menşeli denarius
tan (aureus) Arapça'ya geçmiş ve İslam 
dünyasında genel olarak altın para kar
şılığında kullanılmıştır. Ağırlığı bir mis
kal olarak darbedildiğinden bu adla da 
anılan dinar (çoğulu denanlr) aslında bir 
Bizans para birimiydi. Constantin tara
fından solidus adıyla basılan nizarni ola
rak 4.5479 gr. ağırlığındaki bu altın sik
ke daha sonra nomisma. besante. de
narion xriseon veya denarius aureus ad
larıyla anılmış, Cahiliye devrinde Suriye 
ile ticari münasebetlerde bulunan Mek
keliler tarafından kullanılmıştır. Arapça'
ya dinar şeklinde geçen bu kelime Kur
an-ı Kerim 'de de yer almıştır !Al-i imran 
3/ 75) . O dönemde para olarak kullanılan 
ve genellikle bir miskal ağırlığında dar
bedilen dinarın giderek altınla eş anlamlı 
hale gelip birbirinin yerine kullanılması 
yaygınlık kazanmıştır. Klasik islam di
narından uzaklaşıldığı ve başka esaslar 
üzerine altın para darbedildiği zamanlar
da bile altın sikkelere dinar denilmiştir. 
Nitekim Fatih Sultan Mehmed tarafından 
Venedik dukası standardında bastırılan 
sultani adlı altın sikke kadı sicillerinde 
"dfnaren Sultan Muhammed Haniyyen" 
şeklinde geçmektedir (Bursa Kadı Sicili, 

nr. 4A, vr. ı 58b). Bununla birlikte '10/. yüz
yıldan itibaren altın para anlamındaki 
dinar yerini filori, eşrefi gibi altın para 
birimlerine ve XIV. yüzyılın başından beri 
kullanılan sikke-i hasene gibi deyimiere 
bırakmıştır. 

İslam Dinarı. Suriye ile yapılan ticaret 
dolayısıyla ( Kureyş 106/ 1-2) İslamiyet'
ten önce Araplar tarafından bilinen ve 
kullanılan Bizans dinarı. islam'ın do
ğuşu ve yayılışı sırasında bir süre daha 
tedavülde kaldı. Orijinal islamı sikke ola
rak ilk dinar darbının Halife Abdülmelik 
b. Mervan tarafından 77 (696) yılında 

gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu ara
da Bizans altınının kullanımı da devam 
etti ve para darbı gerektiğinde mevcut 
alışkanlıklara ters düşmernek için islam 
darphanelerinde yine Bizans altını ba
sıldı. Bizans dinarı darbedilirken ilk za
manlarda, üzerindeki Hıristiyanlık sem
bolü olan haçların tadili veya kaldırılma
sıyla yetinildi. Daha sonra bunların üze
rine İslam inancını belirten yazılar ka
zındı ve sonunda da resimsiz islamı di-
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narlar darbedildL Resim bulunmadığın
dan ve üzerindeki yazılar nakış görünü
münde olduğundan özgün islam dinarı 
menkuş adıyla da anılırdı. Bu duruma 
gelmeden önce Bizans dinarları çeşitli · 
aşamalarda, üzerindeki haçların yatay 
kolları kaldırılarak veya üst kısmı atılıp 
"T" şekline getirilerek ve ön yüzde im
paratora ait resim de biraz basitleştiri
lerek darbedilmiş, sonraları arka yüze 
"Bismillah la ilahe illeilah vahdehü Mu
hammedün resülullah " ibaresi yazılmış
tır. Daha sonra ise ön yüzüne Abdülme
lik'in kılıç kuşanmış resmi konularak yu
karıdaki ibare bu yüze nakledilmiştir. 

Arka yüze de "Bismillah duribe haze'd
dfnar ( _,.:,. . ..ııı ) senete erbaa ve seb'fn" ya
zısıyla dinarın basıldığı tarih kaydedil
miştir. Bu dinarın 76 (695) ve 77 (696) 
yıllarında darbedilmiş örnekleri bilinmek
tedir. İlk orüinal islam dinarı kabul edi
len 77 tarihli paranın ön yüzünde üç sa
tır üzerinde küfi yazıyla, "AIIahü ahad 
Allahü' 1 s-samed lem yel id 1 ve lem yü
led" ibareleri : bunun çerçevesinde "bis
millah duribe haze'd-dfnar fi seneti. .. ", 
arka yüzünde ise "la ilah e ili 1 allahü vah
dehü 1 la şerlke le h" ve çerçevesinde "Mu
hammedün resülullah erselehü bi'l-hüda 
ve dini ' I-hakkı li-yuzhirahü ale'd-dini kül
lih" ifadeleri bulunmaktadır. İlk islamı di
narların yarımlık ve üçte birlikleri de ba
sılmıştır. Bunların yüzeyleri daha küçük 
olduğundan üzerlerindeki yazılar da azal
tılmıştır. Tevhid ifadesinde "la şerike leh" 
atlanmış, diğer yüzün ortasına üç satır 
halinde besmele nakşedilmiştir. Çerçe
veye ise "duribe haze'n-nısf " veya "ha
ze's-sülüs" gibi dinarın yarım ve üçte bir 
olduğunu belirten ifadeler konulmuştur. 

Sülüs dinarda tevhid ifadesinin "vahde
hü" kelimesi de kaldırılmıştır. 

72-77 (691 -696) yılları arasında ger
çekleşen bu gelişmelerden başka Mua
viye'nin ve kardeşi Abdullah b. Zübeyr 
adına Mus'ab b. Zübeyr'in Irak'ta dinar 
bastıkları söyleniyorsa da bu husus nü
mismatlar tarafındank henüz doğrula
namamıştır. 

94 1713) 

tarihli 
bi r dinar 

EmevTier'de altın darbı tekeli halifeye 
tanındığından paralar hilafet merkezin
de basılırdı. Bu yüzden o dönem sikke
lerinde da rp yeri yoktur. Abbasil er' de 
de Me'mün'a kadar aynı durumun söz 
konusu olduğu söylenirse de Bağdat Mü
zesi· n deki Harünürreşid zamanına ait 
dinarların bazılarında darp yeri belirtil
miştir. İfrfkıye'de (bununla Kayrevan kas
tedilir) ve Abdülazfz b. Mervan'ın Mısır 
valiliği sırasında Fustat'ta dinar darbı 
yapılmışsa da üzerindeki yazıların Meş
rıkl yani Şam yazısı olduğuna bakılarak 
bu paranın Şam'da darbedilip Mısır, Ku
zey Afrika ve Endülüs'e gönderildiği ile
ri sürülmektedir. 

Kayrevan'da darbedilen en eski islam 
dinarı 100 (718-19) tarihlidir. Burada 
daha sonraki yıllarda da dinar darbı ya
pılmıştır. 10,4-109 (722-727) yıllarına ait 
tarih taşıyan dinariara rastlanmamakla 
birlikte 110-127 (728-745) yılları arasın
da basılmış dinarlar müze katalogların
da bulunmaktadır. Yazı bakımından do
ğudakilere benzeyen bu dinarlar orüinal 
islamı para haline gelinceye kadar do
ğudaki gibi bazı aşamalardan geçilmiş
tir. Ancak bu sikkelerin üzerindeki yazı
lar Kartaca'da basılan Roma ve Bizans 
sikkelerindeki gibi Latince'dir. Hatta Mü
sa b. Nusayr ' ın Afrika valiliği sırasında 
85 (704) yılında darbedilen dinarın ön 
yüzünde Herakleios ile oğlunun büstleri, 
arka yüzünde ise "T" harfine benzeyecek 
şekilde tadil edilmiş, tepesi olmayan bir 
haç bulunmaktadır. Ön yüzde çerçeve
de kelime-i şehadetin Latince karşılığı
nın. arkasında ise besmelenin ve dinarın 
basıldığı yerin Latince tercümesinin kı

saltılmış şekli bulunmaktadır. Bu sikke
lerin ön yüzünde kelime-i şehadetin La
tince kısa şekli olarak NNESDSISDCVINSA 
(NoN ESt Deus niSI Solus Deus CVI Nin So
cius Alisus) harfleri , arka yüzünde besme
le ve basıldığı yerin kısa şekli olarak 
INNDIMSRCHSLD ve FRIN AFRIC (IN No
mine Damini MıSeRıCordrıs Hic SoLiDus Fe
Ritus IN AFRICa) harfleri yer alır. 96 (715) 
ve 97'de (716) basılan Kuzey Afrika di
narlarında resim yerine ön yüzünde iki 
satırda "Muhammedün resülullah", ar
ka yüzünde yine iki satırda "La ilahe il
lallah", her iki yüzün çerçevesinde Latin
ce bazı harfler yer almaktadır (Nakşiben
dl, ı . 27). Endülüs'te darbedilen 93 (712) 
ve 98 (717) tarihli dinarlar üzerindeki 
Latince kısaltmalar ise biraz daha fark
lıdır. Afrika ve Endülüs'te darbedilen ha
lis islamı dinarların yarım ve sülüsleri 



imparator Herakleios ve oğullarının tasvir edildiği Bizans 
sikkesi ile bunun taklidi olan dinar (Longueı , şekU 27 ve 32) 

de basılmıştır. Bu iki yerde, muhteme
len EmevT Devleti'nin yıkıldığı 750 yılına 
kadar dinar darbı devam etmiş olmalı
dır. Ancak bunların örnekleri henüz bu
lunamamıştır. Daha sonra Endülüs 'te 
Halife lll. Abdurrahman zamanında 317 
(929) yılında tekrar basılıncaya kadar di
nar darbına ara verilmiş, Vizigotlar za
manında olduğu gibi burada sadece gü
müş para (İslam dirhernil basılmıştır. 

Dinarın Tartısı ve Rayici. Bizans stili İs
lami dinarlar, SasanT- islamı dirhemler 
gibi Bizans'ta ve iran'daki eski ağırlık
larını korumuştur. Bir Roma libresinden 
(327.45 gr.) 4,54 gr. ağırlığında yetmiş iki 
adet Bizans tipi İslami dinar kesilirdi. VII. 
yüzyılın başında Bizans- İran savaşı ve 
bunı.m kendilerine yüklediği masraf do
layısıyla her il{i devletin sikkelerini bir 
miktar ayarlamış olmaları muhtemel
dir. Bu yüzden İlk Bizans tipi dinarların 
ağırlığı 4.40 gr. civarında basılmıştır. Fa
kat Abdülmelik b. Mervan'ın ıslahından 
sonra İslami dinar şer'T miskal ağırlığı 
olan 4,25 gr. ağırlığında basılmaya baş

lanmış, yani 21 küsur kırat yerine birim 
ağırlığı 20 kırat kabul edilmiştir. 2,97 
gramlık şer·r dirhem de 14 kırat olmuş
tur (kı rat 0,2 ı 25 gr.). Zekatın nisabı 200 
dirhemde S dirhem, 20 dinarda ise ya
rım dinar olarak tesbit edildiğine göre 
dinar 1 O dirheme, cizyenin de varlığa 
göre üç kademeli 48, 24, 12 dirhem ve
ya 4, 2, 1 dinar olarak tesbit edildiğin
de ise 12 dirheme gelirdi. Bu hesaba 
göre altının bir ünitesiyle birinci durum
da 8,8 ünite, ikinci durumda 10,5 ünite 
gümüş alınabileceği ortaya çıkar. Halife 
Abdülmelik dinarın rayicini 20 dirhem 
takdir ettiğine göre bir dirhem altınla 

14 dirhem gümüş alınabilirdi. Bizans'ta 
bu nisbet bire on sekiz. hıristiyan Batı 

Avrupa'da ise bire on ikidir. Yakındoğu 
İslam dünyasında gümüş daha değerli 
olduğu için Bizans' a altın götürüp gü
müş madeni veya para getirmek daha 
karlıydı. Altını tükenen ve değer kaza
nan Avrupa'da ise bu değerli maden sa
dece saklanmaya başlandığından teda
vülde yalnız gümüş para kalmıştır. 1252'
de Floransa'da fiorino darbına kadar Ba
tı Avrupa'da gümüş para rejimi varlığını 
sürdürmüştür. EmevT Halifesi Abdülme
lik zamanındaki rayicin ne kadar devam 
ettiği belli değildir. Dinarın 4.25 gram
lık ağırlığı, iyi durumda olan dinarların 
ağırlığı ile ı ve ll. (VII-VIII.) yüzyıllar için
de Mısır'da hazırlanan cam miskal ve 
l{üsurat cam tar'cılarla doğrulanabilmek
tedir. Bu haliyle İslam dinarı Bizans di
narına göre daha hafif olduğu için Bi
zans'tan İslam ülkeler'ine ihracı yasak 
olmasına rağmen bol miktarda altın ge
liyordu. Bizans altını (nomisma) 4,46, 4.40 
gr. geldiği durumda bile İslam dinarın
dan daha ağırdı ve bu da 100 İslam di
narında 15-20 gr. (5-6 dinar) fazlalık de
mekti. Dolayısıyla Bizans'tan İslam ül
kelerine nomisma götürüp dinar dar
betmek hayli kar sağlıyordu. İslam di
nan IV. (X.) yüzyıla kadar tartı ve ayarı
nı oldukça iyi bir şekilde korudu. Fakat 
daha sonra tartı ve ayarında düzensiz
likler olmuş, bunların rayiçleri muhteva
larındaki altın ve bozdurulacağı dirhernin 
ağırlık ve ayarına göre değişmiştir. 

Abbasiler'de Dinar. AbbasT hilafetinin 
ilk zamanlarında basılan dinarlar da Erne
vi dinarı tartısında idi. Ancak zamanla 
malT sıl{ıntı yüzünden bu tartı ve ayara 
müdahale edilmişti. Nitekim ilk üç Ab
basf halifesine ait dinarların ağırlığının 
şer'T miskalin biraz üstünde olduğu anla
şılmaktadır. Abbasller zamanında da di
narın yarım, üçte bir ve çeyreği darbedil
diği gibi atıyye ve in'am için veya bazı 

olayların hatırasına birkaç miskal ağırlı 

ğında madalya olarak nitelendirilebilecek 
sikkeler basıldığı da bilinmektedir. Dina
rın ayarı, halifenin sultanların tasallutu-

ön yüzünde 

Halife 
Abdülmelik ' in 

tasviri ve 

baz ı dini 
ibareler 

bulunan 
bir dinar 

{Sourdel , lv. 23) 
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na düştüğü tarihe kadar teknik imkanlar 
ölçüsünde yüksekti. Emevfler zamanına 
ait Şam ve Mısır'daki darphanelerde Ab
basfler döneminde de dinar darbına de
vam edildi. Fakat Şam'daki darphane 
daha sonra KOfe'ye, oradan Enbar'a ve 
Halife MansOr tarafından Darü's-selam 
adıyla kurulan Bağdat' a taşındı. 198 
(814) yılına kadar sikkeler üzerinde darp 
yeri yazılmadı. Darp yerini dinariarına 

yazdıran ilk AbbasT hafifesi Me'mOn'
dur. Gerek HarOnürreşTd'in gerekse Me'
mOn'un sikkelerinde Mısır valilerinin ad
ları da vardır. Darp yeri gösterilen sik
kelerde genellikle Kazımiye. Irak, Mısır 
ve Mısrü'l-mağrib'in adı geçmektedir. 
Ancak zil~redilmese bile MedTnetü's-se
lam (Bağdat) darphanesi de vardır. Da
ha sonraki halifeler zamanında yalnız 

gümüş paranın tedavül ettiği San'a, Bas
ra. Mütevekkeliye, Sürremenrea gibi yer
lerden başka Merv. Şaş, Semerkant, 
Kum. Hemedan. isfahan, Erdebil, Ahvaz 
ve Şüster gibi merkezlerde de dinar dar
bına başlandı. Bu da bimetalizmin islam 
devletinin her yanına yayıldığını göster
mel~tedir. Gümüş paranın da basıldığı 

AbbasTier'de. Irak'ın doğusunda Mukte
dir-Billah zamanında (908-932) dinar dar
beden birçok darphanenin bulunduğu 
kesindir. Asıl önemlisi, sayıları yirmi üçü 
bulan bu darphaneleri besieyecek altın 
madeninin varlığıdır. Halbuki o sıralar
da Batı Avrupa'nın altın stokları tüken
miş gibiydi ve Avrupa devletleri çoktan 
gümüş monometalist para rejiminde ka
rar kılmış bulunuyordu. 

Öte yandan Bizans imparatorluğu, VII. 
yüzyıl başında iran'a yenik düştüğü sa
vaştan sonra bu ülkeye senelik muayyen 
miktarda altın haraç vermeye devam 
ettiğinden Bizans'ın da Batı Avrupa'ya 
ihracatı durmuştu. Kafkaslar'daki altın 

maden ocakları iran'a geçmişti. Urallar'
dan gelen altınların yolu, güney Rusya 
üzerinden iç Asya'dan Avrupa'ya olan 
göçler yüzünden sık sık kesintiye uğru
yordu. Mısır üzerinden NObe'den gelen 
toz altının yolu da Arap aşiretlerince vu
ruluyordu. Dünya ticareti böyle bir dur
gunluk içinde iken savaş ganimeti ola
rak müslümanların eline geçen tedavül
den çekilmiş, biriktirilmiş veya saklan
mış altınlar AbbasT darphanelerinde di
nara çevrilmiş ve piyasayı hareketlen
dirmiştir. 

islam dünyasında sağlanan barış ve 
güvenlikten sonra çeşitli sebeplerle yol
ları kesilen veya kapanan maden ocak-
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ları tekrar faaliyete geçti. Orta ve Güney 
Afrika 'dan Kuzey Afrika'ya gelen altın 

tozu buradaki darphaneleri beslerneye 
başladı. Altaylar'dan, Urallar'dan, Kaf
kaslar'dan. hatta Dekken yarımadasın
daki maden ocaklarından islam dünya
sına adeta altın aktı. islamı akınlar bir 
süre Avrupa'yı ekonomik bakımdan dün
ya ticaretinden uzaklaştırdıysa da islam 
dünyasının kereste. demir, kürk vb. mal
lara olan yüksek talebi, çok geçmeden 
Avrupa 'yı da dünya ticaretinin içine çek
ti. İslam dünyası talep ettiği mallara kar
şılık dinar veriyordu. Batı kaynaklarında 
İslam dinarı "menkuş" ve bu kelimenin 
Batı dillerindeki bozulmuş şekli olan 
"mancussos" vb. kelimelerle anılır. Bu 
kelime ilk olarak 778 yılında geçtiğinden 
Batı ile İslam dünyası arasındaki ticarf 
ilişkiler bu tarihe kadar çıkarılabilir. Za
manla Batı 'da dinarın tedavülü artmış, 
hatta IX. yüzyı lda Normanlar ispanya·
da esir aldıkları Pamplona (BenbiGne) şeh
rinin beyi Senyör Garcia'dan 90.000 di
nar fidye istemişi erdi. 927-928 yılların
da Güney İtalya'daki Salerne Limanı. Dal
maçyalılar'ın saldırılarını önlemek için 
haraç olarak yüksek miktarda dinar öde
mişti. Venedikli imtiyazlı tacirler Paviya·
da verdikleri zararı "mancussos aureus" 
ödeyerek tazmin etmişlerdi. Kuzey Afri
ka'da altın sikkelerin bollaştığı ve dar
bının çoğaldığı X. yüzyıldan itibaren bu 
örnekler daha da çoğaltılabilir. Xl. yüz
yıldan itibaren ise gerek ticarf münase
betler gerekse Haçlı yağması sebebiyle 
Batı Avrupa'ya bol miktarda altın sikke 
girmiştir. Bunun bir kısmının. Batılılar'ın 
İslam dünyasıyla yaptıkları ipek. baharat 
vb. ticaret karşılığı olarak kısmen islam 
dünyasına geri geldiği söylenebilir. Fa
kat büyük kısmı Bizans'a gidiyor ve ora
dan nomisma olarak yeniden İslam dün
yasına geçiyordu. Aksi takdirde VII. yüz
yılda altın darlığı sebebiyle dünya tica
retinden kopan Bizans'ta, 842 yılında 
ölen imparator Theophilos'un hazine
sinde bulunan 970.000 libre (3 ı 7,2 ton) 
altının varlığını yalnız ikona kırıcılığı ile 
yorumlamak zordur. 

Mısır ve Kuzey Afrika'da Dinar. Mısır 

İslam'dan önce ve sonra altın para reji
mi içindeydi. Ancak gümüş para rejimi
nin hakim olduğu doğudan gelen hü
kümdarlar. özellikle NQreddin Zengf adı
na Mısır' ı Fatımfler'den alan Selahaddin-i 
EyyQbf' den itibaren Mısır' ın altın para 
rejiminden uzaklaşmaya başladığı görül
mektedir. Hatta Memlük Sultaniiğı za-
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Muvahhidler'den 
Halife Ebü 
Zekeriyya 
Yahya 
11226 ·1235) 
adına bas ıla n 

bir dinar 
(Fikrun wa Fa nn, 

m. 52 [1991 ]. 
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manında bazı malf kriz anlarında teda
vülün mangıra dayandığı da olmuştur. 
Mısır, altın ihtiyacını esas olarak NQbe'
den gelen altın tozuyla sağlardı. Ancak 
Batı Sahra üzerinden hacı ve tüccar eliy
le de altın tozu veya meskQk dinar geldi
ği olurdu. Kuzey Afrika 'da Ağlebfler za
manında (800-909) altın tozu sahra aşı
rı ticareti yoluyla sağlanıyordu . Fas'tan 
Trablus'a kadar bir barış ve güvenlik ala
nı kuran Ağlebfler Sicilya. Güney İtalya 
ve Malta'nın fethinden sonra altını Ak
deniz limaniarına da ihraç ediyorlardı. 

Mısır'da darbedilen Fatımf dinarları kla
sik islamf dinar tartı ve ayarındaydı; bun
ların çeyreği ve nisar (saçı) için "harrQ
be" denilen ve çekirdek ağırlığında olan 
küçükleri de darbedilirdi. Altının bollaş
masıyla 929 yılına kadar İspanya'da as
kıya alınan dinar darbı Endülüs Emevf 
Halifesi lll. Abdurrahman zamanında ye
niden başladı. Kuzey Afrika'nın batısın

da Fas, Cezayir ve Tunus 'tan başka is
panya 'yı da zapteden Murabıtlar' ın "mu
rabıtf" denilen altını bütün Akdeniz li
inanlarına yayılmıştı ve Avrupa'da bun
ların taklitleri basılıyordu. Murabıtlar'ın 

halefi olan Muvahhidler'in dinarları da 
aynı derecede bol ve ünlüydü. 

Doğuda İ lhanlılar zamanında dinar 6 
dirhem ağırlığında bir gümüş sikke olup 
altın para değildi. Bu sikkeye dinar de
nilmesinin sebebi, dirhem diye 1 dirhem 
ağırlığında gümüş paraya alışmış olan 
halkın. 6 dirhem veya Gazan Han'ın ( 1295-
1 304) 3 miskal ağırlığındaki iri gümüş 
parasına din·ar gözüyle bakmış olabilece
ğinde aranmalıdır. Nitekim Fatih Sultan 
Mehmed'in 1475 yılında çıkardığı "Mu
hammedhanf" adındaki 1 O akçe ağırlı

ğındaki gümüş sikkeye, üç yıl sonra sul
tanı adıyla altın parasını tedavüle çıkar

dığında "gümüş-i sultaniyye" veya "sul
taniyye fıddiyye " denilmiştir. İlhanlı al
tın sikkeleri değişik tartıdaydı. Bağdat'
ta darbedilen 6,5 gramlık sikkelerle Ga
zan Han'ın 8,7 ve Celayirliler'in 8,5 gram
lık altın sikkeleri üzerinde dinar yazısı 
vardı (Togan. s. 6-7) . 

Suriye'yi Fatımfler'den alan Bizanslı

lar burada tartısı ve ayarı düşük "tetar
teron" diye bir altın sikke darbetmişler
di. Selçuklular'ın Suriye'yi geri alması 

Haçlı seferlerine yol açmış ve Haçlılar 

burada Fatımf dinarı taklidi. üzerinde 
Arapça olarak Hıristiyanlık şiarı bulu
nan altın sikkeler bastırarak piyasaya 
sürmüşlerdir. Arapça kaynaklarda "sQrf 
dinar" diye geçen bu sikkeler, Batı kay
naklarında yine Bizans'ın altın sikkesi 
için kullanılan "besante" adıyla anılmış, 
fakat islam için kullandıkları "sarrasain" 
ile tanımlama yapılarak "besantes des 
croises. besantius sarracinatus. sarrazi
nos" şeklinde zikredilmiştir. Devrin Arap
ça matematik kitaplarında ve çok daha 
sonra yazılan kitapların "muamelat" adı 
altında halka alışverişte nasıl hesap ya
pılacağını gösteren kısmında sQrf dinar
ların tartı ve sarfları hakkında bilgi ve
rilmektedir. "Halfff" veya "imamf" diye 
anılan islamı dinarlar 20 kırat, sQrf di
nar ise 14 kırat sayılıyordu. Bu sebeple 
1 dirhemlik bir altın sikke dinar olarak 
kabul ediliyordu. Ayrıca sQrf dinarın aya
rı biraz düşüktü. 

Haçlı seferleri sırasında ekonomik ön
cülüğü ele geçiren Batı Avrupa'da beş 
asırlık bir aradan sonra yeniden altın 

para darbına başlanmış, Floransa'da 
1252'de zambaklı fıorino, Cenova'da 
1284'te kuşlu genevino, Venedik'te ise 
zecchino (Arapça "sikke"den gelme) veya 
ducato darbedilmiştir. 3.559 gr. ağırlı

ğında olan bu altın paralar yeniden is
lamf sikkelere örnek olmuştur. Nitekim 
Mısır ' da Barsbay 1425 yılında "eşrefi" 

adıyla anılan altın sikkesini bastırırken 
"ducat"yı esas almıştı. Aynı şekilde Fa
tih Sultan Mehmed de yine ducat ağırlı
ğında saf altı.ndan sultaniyi darbettir
mişti. Fatih ' in altını artık dinar olma
makla birlikte mahkeme hüccetlerinde 
yine de altın para olarak dinar adıyla 
zikredildiği dikkati çekmektedir. Sulta
ni 1 00 miskalden 129 adet olarak ba
sılmıştır. Bu tartı, dönemin Venedik du
kası gramajı ayarı civarında idi. Ancak 
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tarafından 

713 11313·1 4) 

yılı nda 

Cürcan'da 
bastırılan 

l lh anlı 
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(Fikrun wa Fann, 

m. 52 ıı 991], 
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buradaki tartı birimi şer'f miskal olma- ı 

yıp Gazan Han'ın ülkesinde kullanılma-
DINET, Alphouse Etienne 

(1861 -1929) 

İslamiyet'i kabul eden 
Fransız ressam ve yazarı. 

sını istediği 4,608 gramlık ağırlıktır. 

Dinar halen Cezayir, Tunus, Libya, Ye
men, Bahreyn, Küveyt, Irak ve Ürdün'de 
para birimi olarak kullanılmakta. iran'ın 
para birimi olan riyalin de yüzde birine 
tekabül etmektedir. Yugoslavya'da ise 
belki de Roma parası hatırasını yaşat
mak için para birimine dinar adı veril
miştir . 
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~ HALİL SAHİLLİOGLU 

L _j 

28 Mart 1861'de Paris'te doğdu. Aca
demie Julian'da ressam Bouguereau ve 
Robert- Fleury'nin yanında yetişti. Kısa 

bir süre de Ecole Nationale des Beaux
Arts'a devam etti. İlk olarak 1882'de 
Fransız ressamların sergisinde bir res
mi yer aldı. 1883 yılı sergisine de yine 
bir resimle katıldıktan sonra 1884'teki 
sergide bir resmi ona dış ülkelere git
me bursu kazandırdı. Daha önce kısa bir 
seyahati sırasında gördüğü Cezayir'i be
ğenmiş ve bu yolculuk onun İslam ülke
leri ve medeniyetine bağlanmasına yol 
açmıştır. 188S'ten itibaren her yılın ya
rısını Kuzey Afrika'da yerli halkın arasın
da geçirmeye başladı; sonunda 1907'de 
Cezayir'in Büseade şehrine yerleşti. 

1885'ten itibaren Cezayirliler'in hayat
larını, tiplerini, giyimlerini yakından ta
nımaya çalıştı ve burada seçtiği konula
rı resim halinde ortaya koydu. 188S'te 
yaptığı "Les terrasses de Laghouat" ad
lı tablosu bunun ilk örneklerinden biri 
olup günümüzde Luxembourg Müzesi'n
dedir. "Vue de M'sila" (Pan Müzesi) ve 
"Charmeurs de serpents" (Sydney Müzesi) 
tabloları da Dinet'nin ilk eserlerindendir. 

Dinet bir taraftan ressam olarak çalı
şırken bir taraftan da müslümanların 
arasına girerek İslamiyet'i anlamaya gay
ret gösteriyordu. 1889 yılında bir karga
şa sırasında hayatını tehlikeye atarak 
kendisine yardımcı olan Cezayirli Süley
man b. İbrahim, Dinet'nin samimi bir 
dostu olmuş ve birbirlerinden ayrılmaz 
iki arkadaş halinde yıllarca beraberlikleri
ni hem Cezayir hem de Paris'te sürdür
müşlerdir. Bu dostluk ve İslam medeni
yetiyle devamlı temas halinde oluşu Di
net'yi Hıristiyanlık'tan yavaş yavaş uzak
laştırdı, sonunda 1913'te gizlice müs
lüman oldu. 1927'de de bu kararını Ce
zayir'de resmen ilan etti ve Nasırüddin 
adını aldı. 1929 ·da dostu Süleyman b. 
İbrahim ile hacca gitti, dönüşünden kı
sa bir süre sonra 24 Aralık 1929 ·da Pa
ris'te öldü. Cenaze namazı. yapılışında 
emeğinin bulunduğu Paris Camii'nde 28 
Aralık'ta Fransız ve müslüman ileri ge
len pek çok kişinin, hatta bazı İslam dev
letleri temsilcilerinin katılmasıyla kılın

dıktan sonra naaşı Büseade'ye götürü
lerek sağlığında yaptırdığı mezara def
nedildi. İçinde yaşadığı evi dostu Süley-
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Di net 'nin 
bir tablosu 
(P. Richard, 

Les Meruie/les 

/'autre France, 

1924, s. 248) 

DINET, Alphonse Etienne 

man b. İbrahim tarafından müze haline 
getirilmiştir. 

Cezayir halkını ve ülkesini çok iyi ta
nıyan Nasırüddin Dinet. konularını Do
ğu'dan seçen ressamların (orientaliste) en 
başarılılarından biridir. Genellikle eser
lerinde genç Arap kızlarını, oyun oyna
yan çocukları, kahvehane ve insan top
luluklarını , köleleri, sihirbaz ve hakka
bazları tasvir eder. Dinet bu resimleriy
le Cezayir'deki yaşayışı ve rastladığı in
san tiplerini çok canlı ve gerçeğe uygun 
bir biçimde fırçasıyla aksettirmiştir. An
cak müslüman bir sanatkar olması se
bebiyle Dinet'nin resimleri Batı müzele
rinde pek iltifat görmemiş, depolarda 
muhafaza edilmiştir. Zengin amatörler
den de pek azı onun eserleriyle ilgilen
miştir. 

Eserleri. 1. La vie de Mohammed Prop
hete d'Allah. En tanınmış eseri olup Sü
leyman b. İbrahim ile beraber yazılmış
tır. Fransızca ve İngilizce olarak yayım
lanan eserin ilk baskısı (Paris 1918) re
simli olduğu halde daha sonraki baskı
ları (Paris 1927, 1937, 1947, 196 1, 1975, 

1977) resimsiz veya pek az resimlidir. 
Eser Ezher Şeyhi Abdülhalim Mahmüd 
ve oğlu Muhammed Abdülhalim Mahmüd 
tarafından MuJ:ıammed Resuluilah (es· 
Sfretü 'n·nebeviyye) adıyla Arapça'ya çev
rilmiştir (Kahire 1956, 1958) 2. el-fiac ild 
beytilldhi'l-J:ıardm (Le Pelerinage aMa· 
isan Sacree d 'Allah). Yine Süleyman b. 
İbrahim ile birlikte hazırladığı hac hatı
ralarını ihtiva eden bu eseri Arapça ve 
Fransızca başlıklarla yayımlanmıştır (Pa
ris 1930, 1962). 3. Rayons de Lumiere 
exclusivement islamiques. Bir konfe
rans metni olup Raşid Rüstem tarafın
dan Eşi "a J:ıdşşa min m1ri'l-İsldm adıy
la Arapça 'ya çevrilerek yayımlanmıştır 
(Kahire 1347/1928-29). Eser daha son
ra 1966'da Paris'te de neşredilmiştir. 4. 
L'Orient vu de l'Occident (Paris, ts. ) 
Müellif bu eserinde Lammens. Nöldeke. 
de Goeje. Sprenger, Snouck Hurgrorıje, 
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