
DiREKLERARASI 

adı haline gelmiştir. Aslında bu dükkan
Iarı Damad İbrahim Paşa, Şehzadebaşı 
Camii'nin üst yanındaki külliyesine gelir 
sağlamak amacıyla yaptırmıştır. Ana 
caddenin iki tarafında yer alan önü re
vaklı toplam seksen iki adet dükkanın 
bugün sadece külliye tarafında aslı bo
zulmuş birkaç tanesi mevcut bulunmak
tadır (geniş bilgi için bk. DAMAD İBRAHiM 

PAŞA KÜLLİYESİ) 

Direklerarası XIX. yüzyıla kadar daha 
çok yeniçerilerin gezinti ve eğlence ye
riydi. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldı

rılmasından sonra, özellikle ramazan ay
larında kalabalıklaşan istanbul'un en fa
al pazarı, gezinti ve eğlence mahalli ol
ma hüviyetini kazandı. Burası o yıllarda 
bugünkü istanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi binasının bulunduğu yerden 
başlayarak Şehzadebaşı Camii'nin önün
den Saraçhanebaşı'na, hatta Fatih Par
kı'na kadar uzanıyordu. Bu bölge Beya
zıt, Süleymaniye, Şehzadebaşı, hatta Fa
tih gibi selatin camilerinin çevrelediği, 

daha doğrusu bu ibadethaneleri birbiri
ne bağlayan ana yolun ortasından geç
tiği bir yer olduğu için bilhassa rama
zan aylarında gelişen şehrin gece haya
tının sürdüğü önemli ve hatta tek semt 
olma özelliğine sahip olmuştur. 

Direklerarası, devrinde sadece bir eğ
lence ve gezinti mahalli olarak değil ay
nı zamanda kültür, edebiyat ve sanat 
muhiti olarak da önemli bir yere sahip
ti. Ayrıca son devirde Batılılaşma'nın ge
leneksel Türk toplum hayatına yaptığı 
olumsuz etkilerin sergilendiği bir bölge 
olduğu gibi ilk tiyatro sahnelerinin de 
kurulup geliştiği yerlerden biri ve en 
önemlisidir. Yerli tiyatro topluluklarının 
ortaya çıktığı 1880 'li yıllarda Direkle
rarası'ndaki büyük kahvehanelerde orta 
oyunu, meddah ve Karagöz gibi eski te
maşa sanatları icra edilirken basit de 
olsa birçok tiyatro yine burada sahnele
rini halka açmaya başlamıştır. Türk ti
yatro tarihinde önemli yerleri olan Te
maşahane - i Osmanf, Osmanlı Dram Kum
panyası, Hayalhane-i Osmanf. Eğlence-i 
Osmanf adlı topluluklar ve ~<üçük İsmail, 
Harndi Efendi, Kel Hasan, Şevki Efendi, 
Abdi Efendi, Peruz Hanım gibi ilk tiyat
ro oyuncuları Direklerarası'nın meşhur 
ettiği başlıca isimlerdir. Gerek orta oyu
nu gerekse tulüat tiyatrolannın faaliyet
lerini ll. Meşrutiyet'ten sonra da devam 
ettirdiği görülür. Bu dönemde özellikle 
Sahne-i Heves, Sanayi-i Nefise Tiyatro
su, Mürebbf-i Hissiyyat, Burhaneddin 
Tiyatrosu ve DarüttemsTI-i Osmanf gibi 
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özel topluluklar Direklerarası'nda kuru
lup gelişirken şehremaneti tarafından 

desteklenen ve bugünkü Şehir Tiyatro
ları'nın çekirdeğini teşkil eden Darülbe
dayi de 1914'te yine buradaki Letafet 
Apartmanı'nda faaliyete geçmiştir. 

Direklerarası'ndaki bazı ünlü kahve
hane ve çaycı dükkaniarı ise devrin ta
nınmış şair ve edebiyatçılarıyla fikir ve 
sanat adamlarının bir araya gelip soh
bet ettikleri önemli birer kültür ve ede
biyat merkezi durumundaydı. Bunların 
başında Fevziye Kıraathanesi gelir. Şeh
zadebaşı Sebili ile Dedeefendi caddesi
nin karşısında ve Fevziye caddesinin kö
şesinde bulunan kıraathane 1880'1i yıl
larda kurulmuş, canlılığını ll. Meşrutiyet 
sonrasına kadar sürdürmüş, 1930' lara 
kadar da varlığını korumuştur. Daha çok 
devrin aydın tabakasının devam ettiği 

bu kıraathane özellikle ramazan ayla
rında tam bir müsiki kahvesi ve konser 
salonu haline gelirdi. Burada Kemanf 
Tatyas Efendi ile Kemençeci VasHaki'nin 
yönettikleri fasıliara Tanbürf ve Üdf Ce
mil beylerle Rauf Yekta ve Lemi Atlı'
nın da amatör sanatçı olarak katıldık
ları bilinmektedir. Daha sonraki yıllar

da Cağaloğlu'nda kurulan Darülelhan 
da Direklerarası'na taşınmış ve burada
ki kahvehanelerde başarılı konserler ver
miştir. 

Direklerarası'nın ünlü kültür ve ede
biyat merkezlerinden biri de Hacı Re
şid'in çaycı dükkanı idi. Ferah Tiyatro
su'nun karşısında bulunan bu küçük çay
hane, başta Muallim Naci ve Ahmed Mid
hat Efendi olmak üzere Şeyh Vasfi, Mu
allim Feyzf, Hoca Hayret, Andelfb, Nabi
zade Nazım, Ali Rühf ve Ahmed Rasim 
gibi edebiyatçıların başlıca uğrak yerle
rinden biri olmuştur. Meşrutiyet'ten son
ra bunun yerini Mersin Efendi'nin dük
kanı almıştır. O devre ait hatırat kitap
larından öğrenildiğine göre buranın bel
li başlı müdavimleri arasında son dev
rin tanınmış simalarından lsmayı! Hakkı 
Baltacıoğlu ile Mustafa Şekip Tunç da 
bulunmaktaydı. II. Meşrutiyet'ten önceki 
yıllarda Mehmed Akif, Neyzen Tevfik, Ha
lil Edib ve İbnü!emin Mahmud Kemal'in 
devam ettiği tanınmış bir yer de Hacı 
Mustafa'nın çaycı dükkanıdır. 

Tanzimat devrinin ünlü edebiyatçıla
rından Recaizade Mahmud Ekrem Ara
ba Sevdası'nda o dönemde Direktera
rası'nda piyasa yapan halkı bütün ayrın
tılarıyla anlatmıştır. Cumhuriyet dönemi 
yazarlarından Ahmet Harndi Tanpınar 
da Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı ro-

manında Letafet Apartmanı'nın altın

daki Darütta'lim Kıraathanesi'ni ele al
mış, roman kahramanlarının önemli bir 
kısmını burada tanıdığı tiplerden çıkar
mıştır. Bunlardan başka, varlığını 1960'
!ara kadar sürdüren ve tanınmış kişile
rin devam ettiği Ali Baba Çayevi, Şule 
Kıraathanesi, Acemin Kahvesi ve Yavru
nun Çayhanesi de yine burada bulun
maktaydı. Direk!erarası ' nda kültür ve 
edebiyat faaliyetlerinin odaklandığı bu 
merkezlerin dışında bir de XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında açılmış, daha ziyade uşak 
arayan zenginlerin başvurduğu Uşaklar 
Kahvesi denilen bir kahvehane vardı ve 
bir !onca disipliniyle şehrin ileri gelen 
ailelerine hizmet vermekteydi (İst.A, VIII, 
4604-4605). Osmanlı Devleti'nin son dö
nem!eriy!e Cumhuriyet'in ilk yıllarında 
gittikçe artan Batılılaşma tesiriyle iyice 
değişen ve a!afranga!aşan hayat tarzı 
sebebiyle Beyoğlu yeni bir eğlence mer
kezi hüviyeti kazanınca daha yerli ve mil
If özelliklere sahip olan Direklerarası es
ki önemini kaybederek yavaş yavaş unu
tutmuştur. 

Direklerarası'nın ünlü olduğu yıllarda 
şehrin diğer bir bölgesi olan Cerrahpa
şa'daki Avratpazarı'nda tam bir minya
türü kurulmuştu ve aynı adı taşıyordu. 
Orada da üzeri kiremit çatı ile örtülü 
yan yana sıralanmış dükkaniarın önün
de ahşap direkler vardı ve yaya kaldırı
mı yine direkierin arasından geçiyordu. 
190S'e kadar devam eden bu küçük Di
reklerarası'nda dört adet bahçeli kah
vehane, bir tatlıcı, iki bakkal ve bir de 
manav dükkanı bulunmaktaydı . 

BİBLİYOGRAFYA: 

Muallim Naci, Mektup/arım, İstanbul 1303, 
s. 165·170; Halit Fahri Ozansoy, Eski İstanbul 
Ramazan/arı, İstanbul 1968, s. 49·58; Ahmed 
Rasim, Şehir Melctubları (haz. Ahmet Kabaklı), 
İstanbul 1971, s. 124 ·125; Sa lah Birsel, Kah· 
ve ler Kitabı, İstanbul 1975, s. 1 01 ·163; Metin 
And, Tür/c Tiyatrosunun Evreleri, Ankara 1983, 
s. 174·175, 197·198, 211; Burhan Arpad, Di
reklerarası, İstanbul 1984; "Direklerarası", İstA, 
VIII, 4604 ; "Direklerarası'nda Uşaklar Kah
vehfuıesi" , a.e., VIII, 4604 -4605; TA, XIII, 331-
332; TDEA, ll, 325. liJ BEKiR TosuN 

L 

DİRHEM 

Bir ağırlık ölçüsü 
ve gümüş para birimi. 

Eski Yunan devletiyle ticari münase
bet!er sırasında drahmi kelimesinden 
F'arsça'ya, daha sonra oradan Arapça'ya 
geçmiştir. Gerek ağırlık gerekse para bi-



rimi olarak dirhernin kullanılışı çok es
kidir. 

Ağırlık Birimi Olarak Dirhem. Metr ik 
sisteme geçilmeden önce insanlar çe
şitli ölçü birimleri için yabani hardal ta
nesi. arpa veya buğday tanesi ve keçi 
boynuzu çekirdeği gibi tarım ürünleriyle 
insan vücudunun bazı organlardan (zira, 
kadem. kulaç ... ) faydalanmışlardır . Dir
hem ve miskalin ilk çağlardaki tanımı 
Babil ' in, iki avuç dolusunu ifade eden 
ölçü birimi mene (manah) kadar götü
rülebilir. Bu ölçü SOS gr. olup altmışta 
birine şekel deniyordu. Lidya. Atina. Kıb
rıs ve Kapudağı ' nın (Cyzique) ilk altın pa
raları bu ağırlıkta (8.44 gr. ) basıldı. Gü
müş para darbedildiğinde bir birim al
tına karşılık 13 1 1 3 birim gümüş ve
riliyordu . Bu gümüş şekel iran 'da sta
ter ve Yunan'da tetradrachm (4 drahmi) 
sayı lıyordu . Artik, Korent ve Eğriboz'da 
stater 8,72 gramdı. Bunun üçte biri ka
dar olan drahmi 2.91 gr. ile islam şer' i 
dirheminin ağırlığına çok yakındı. Şekel 
veya stater, Yunan ile ticaret kolaylığı 
sağlaması için iranillar tarafından kul
lanıldı , onlardan da Araplar'a geçti ve is
lam devletinin gümüş para birimi oldu. 
Dirhernin islam toplumlarında kullanı l 
dığı bölge ve zamana göre ölçüsü de
ğişmiştir. Geleneksel islam kaynakları 
şer'i dirhemi 14 kırat olarak nakleder. 
Dirhernin çeşitleri 20. 1 O ve 12 kı rat veya 
8 ve 4 danek* takdir edilirken bunların 
ortalaması olan 14 kı rat veya 6 danek 
zekat nisabının hesabı için esas alınmış
tır. Arap yarımadasında tedavülün tartı 
esasına dayandığı anlaşılmaktadır. Mis
kal 20 ve dirhem 14 kırat kabul edilin
ce aralarında daima 7 1 1 O oranı mevcut 
olur. 7 miskal 140 ve 10 dirhem de yine 
140 kı rattır. Dirhernin üst katları olarak 
nevat (çekirdek) S dirhem ( 14,85 gr.). neş 

veya nısf ukıyye (k ıyye) 20 dirhem (59.4 

gr.). ukıyye 40 dirhem (11 8,8 gr.). 12 uk.ıy

ye bir rıtl480 dirhemdir (1425,6gr.). 

Süri dinar üzerinden yaptığı hesap
lardan. Haçlı seferleri sırasında yani XII 
veya XIII. yüzyılda yaşadığı anlaşılan Ce
maleddin Ebü' l- Abbas b. Se bat dirhe
mi 6 danek, 12 kırat, 24 tesüc. 48 hab
be ve 60 aşfr 96 fels olarak kaydetmek
tedir. 

Bu tartı birimler i şer' f değil örfi idi. 
Gazan Han'ın "tevhid-i evzan" politikası 
çerçevesinde yaymak istediği Tebriz mis
ka li de örn ağırlık birimiydi ve 2 dirhem 
sayılıyordu. Fakat bunun Osmanlılar ' da 

1.S dirhem olduğu anlaşılmaktadır. As

lında Trabzon miskali olan bu tartı bi
rimi istanbul 'da da kullanılırdı. Kanüni 
Sultan Süleyman 1 Cemaziyelewel 928 
(29 Mart 1522) tarihinde bunun Mısır'da 
da kullanılmasını mecburi tutmuştur. Es
nafın muhalef etine rağmen Rümi dir
hem adıyla kullanılan bu ağırlık birimi 
11 00 ( 1688-89) yılı civarında artık Mı sri 
dirhem olmuştur. O sıralarda hükümet. 
istanbul'da darbedilen şerifi altınlarla 
Kahire'de bastırılanların aynı ağırlıkta 

olması üzerinde ısrar ediyordu. Bunun 
için Mısı r' da 3,072 gramlık 11 S Mısri 
dirhemden (35 2,28 gr.) 100 şerifi darbe
dilebilecekti. istanbul' da o tarihte bu 
miktar şerifi, Rümi dirhemle 11 O dirhe
me tekabül ediyordu. Ancak Mısır bu 
dirhemi sonradan terketmiş olmalıdır. 

Zira 184S yılında Mehmed Ali Paşa ta
rafından görevlendirilen bir Mısır ko
misyonu, "dirhemü'l- keyl " karşılığı ola
rak 3,0898 gr. değer koymuştur. Ayrıca 
19S3 'te kuyumcuların kullandığı birer 
dirhemlik bronz tartı 3,1322 ve 3,133S 
gr. gelmiştir. 

Para Birimi Olarak Dirhem. Kendileri
ne mahsus paraları olmayan Hicaz Arap
ları , Bizans ' ın a ltın dinarı ile iran ' ın ve 
Yemen'in gümüş dirhemlerini kullanır
la rdı. Araplar 'a iran 'dan geçen dirhem 
kelimesinin çağulu olan derahim Kur'an'
da geçmektedir (Yüsuf 12/ 20) . Makrizi'
de "es-Sevdaü' l-vafiye" ve "et-Taberiy
yetü'l-utuk" şekl i nde geçen dirhernin iki 
çeşidinin olduğu anlaşılmaktadı r. Mak
rizi bunlardan. "tartıda ağır çeken" an
lamındaki van dirhemlerin iran'ın Bağ
li dirhemleri olduğunu belirtmektedir. 
Bunlardan başka Cüraki dirhernin de 
adı geçmektedi r. ibn Haldün ayrıca Mağ
ribi ve Yemeni (Maverdi'nin sözünü ettiğ i 

Himyeri ol ma lı ) a dl ı dirhemlerden de söz 
etmektedir. Bağli kelimesi Babil'de Ba'l 
veya H ille yakınlarında Bağliy denilen bel
delerden birine nisbet edildiğ i gibi Re'
sü'l- Baği adlı bir darphaneciye de izafe 
edilmektedir. Bu zatın kişiliği hakkında 

farklı rivayetler vardır. 

Irak ve iran ' ın fethine kadar Araplar 
Sasani dirhemlerini üzerlerinde hiçbir 
değişiklik yapmadan kullandılar. i ran ' ın 
fethi arefesinde lll. Yezdicerd ' in (63'2-

65 1) sikkeleri kullanılıyordu . islami ·de
virde iran dirhemi ilk defa Hz. Ömer za
manında basıldı (Makrlzl. s. 4). Bunun 
ağırlığı 2,97 g ramdı. Halife Abdulmelik 
b. Mervan bu miktarı gümüş sikke biri-

Küfi yaz ı lı 

sasani 
dirhemi 
(So urdel, 

levha 21) 
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mi itibar etmiştir. Sasanf dirhemlerinin 
ön yüzünde hükümdarların resmi. arka 
yüzünde iki muhafız arasında ateş tapı
nağı bulunurdu. Bu sikkelerin üzerinde 
Pehlevfce darp yer inin simgesi veya tam 
adı. darp tarihi olarak da krallarının cü
lüsunun kaçıncı yılında darbedi l diği yazı 

lırdı. Sasanı dirheminin oluşturduğu dis
kin alanı genişçe olup sikke ortada kal
maktaydı. Çevredeki boşluk dört ayyıldız 
ile dört eşit bölüme ayrılmıştı. HilaHn uç
ları diskin çemberine dönük olurdu. 

islam devletinde darbedilen Sasanf 
dirhemleri üzerinde zamanla islami un
surlar artmıştır. Ayyıldızlar arasındaki 

boşluklara "bismillah, bismillahi rabbi. 
ceyyid " gibi islami ibareler ve kelime-i 
şehadet yazılmıştır. Asıl sikkeyi oluştu
ran iç kısımda tarih hicrf takvime göre 
gösterilmiş, fakat darp yeri bir süre Peh
levfce olma özelliğini korumuştur. Va
liler de bazan Pehlevfce. bazan Arapça 
olarak isimlerini sikkeye kazdırmışlar

dır. Dinarda olduğu gibi dirhemde de is
lami olmayan şeyler zamanla kaldırılmış
tır. Ateş tapınağı yerine ortasında mız
rak bulunan bir mihrap kazınmış, mih
rabın dışında solda "emfrü'l-mü'minfn", 
sağda ise "y" harfi eksik olarak "halife
tullah ". mihrabın içinde mızrağın solun
da "nasr" ve sağında "Allah" yazılıdır. Bir 
sonraki merhalede kisra resmi yerine kı
lıç kuşanmış halife resmi konulmuştur. 

Sonuçta dirhem Arapça kün yazılı . resim
siz olmuş. şekil ve ağırlık bakımından Sa
sanı sikkelerinden tamamen ayrılmıştır. 
Sasanf Hükümdan ll. Hüsrev'in dirhem
lerinin ağırlığı 4.11 -4,15 gr. arasında de
ğişmiştir. Araplar'ın bastırdığı Sasanf dir
hemleri ise daha hafif olup 3,95 gram
dır. Taberistan'da darbedilenlerin ağırlığı 
1,80 -1.9S gr. arasında değiştiğine gö
re bunlar yarım dirhem olmalıdır. Diğer 

darphanelerde basılı dirhemlerin ağırlı
ğı ise çok değişik olup Sasanf-Arap dir
hemlerinin ağırlığında istikrar sağlana
mamıştır. Sikke ıslahından önce valiler 
gibi halifelerden de dirhemler üzerine 
adlarını yazdıranlar oldu. Bunlardan Mu-
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. . 
Halife Abdülmelik zamanın.da (685 '.7051 bası lan Emevl 

dirhemi (Abdürrezzak- ı Şems-i i~rak, s. 229) 

aviye zamanında (661-680) basılan dir
hemlerin üzerinde Pehlevice "mahaviya 
emir-i vurvişnikan" (emirü 'l -mü'minin) ifa
desi bulunmaktadır. Daha sonra halifelik 
iddiasında bulunan Abdullah b. Zübeyr 
ve Harici Katari b. Fücae ile son olarak 
Abdülmelik b. Mervan da "emir- i vurviş
nikan"lı dirhemler darbettirmişlerdir. 

Abdülmelik b. Mervan. 74-76 (693-695) 
yılları arasında İslami ibarelerle dirhem 
bastıran ilk halifedir. Nümismatların bul
dukları en eski halis İslam dirheminin 
78'de (697-98) Erminiye'de darbedildi
ği görülmektedir (Uş, s. 277) Ayrıca 40 
(660) tarihli bir dirhem bulunmuşsa da 
bu tarihin yanlış yazılmış olabileceği öne 
sürülmektedir. 

İslami dirhernin teorik ağırlığı 2,97 
gramdır (14 kırat). Ancak bunun biraz 
daha hafif ve ağırları da vardır. IX. yüz
yılın üçüncü çeyreğine kadar bu ağırlık
tan fazla uzaklaşılmamıştır. Bununla bir
likte V asi~- Billah 'ın hilafetinden (842-

847) itibaren tedavülde 3 gramdan da
ha ağır. hatta az da olsa 4-6 gr. arasın
da dirhemler darbedilmiştir (Artuk, I, sik
ke nr. 490,494, 510). Dirhernin katları ola
bilecek ağırlıkta olmayan bu sikkelerin 
tedavüle sürülen yeni paralar olduğu 

düşünülebilir. Dirhernin ön yüzünde üç 
satır halinde "La ilahe illallahü vahdehü 
la şerike leh", bunun çevresinde çember 
şeklinde "bismi llah, duribe haze' d- dir
hem bi. .. fi seneti. .. " şeklinde darp ye
r iyle hicri takvime göre ve yazıyla darp 
tarihi bulunurdu. Arka yüzünde dört sa
tır halinde, "Allahü ahad Allahü's-samed 
!em yelid ve !em yOled ve !em yekün le
hO küfüven ahad", çerçevesinde ise "Mu
hammedün resülullah" ibaresiyle Tevbe 
süresinin 33. ayeti yer almaktadır. Bu
nunla birlikte Taberistan'da ve Rey'de 
Pehlevi yazılı dirhemlerin darbına 168 
(784) yılına kadar devam edilmiştir. 

Emevi halifeleri ve Me'mün'a kadar 
Abbasi halifeleri altın sikkelere isimle-
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rini ve darphane adlarını koymamakla 
birlikte pek azı müstesna gümüş dir
hemlere koymuşlardır. Hicri 79'dan (698) 
Emevi Devleti'nin yıkıldığı 132 (750) yılı
na kadar Emevi halifelerinin yetmiş bir 
yerde darphane tesis ettikleri nümisma
tik verilerle sabittir. Bunlardan bazısı. 

özellikle Dımaşk, Vasıt ve nisbeten İfri
kıye darphaneleri sürekli çalışmış, diğer
lerinin çoğu 1 00 (718) yılından önce ka
panmıştır. Aslında Suriye'nin doğusun
da ve Mısır'ın batısında kalan bölgeler
de genellikle gümüş para tedavül edi
yordu. Dirhem bazı kritik dönemler ge
çirmekle birlikte dinar gibi milletlera
rası para olarak şöhret yapmıştır. İpek 
karşılığı Çin'e, kürk. Slav köle. bal mu
mu ve deri karşılığı Rusya'ya akmıştır. 

Rusya Avrupası'nda nehirler boyunda, 
göller bölgesiyle yakınındaki Fin körfe
zinde, Stockholm yakınlarında, Baltık'

ta Visbi adasında, Danimarka, Fransa 
ve İngiltere'nin kuzeyindeki definelerde 
İslam dirhemleri bulunmaktadır. Bun
ların çoğu Maveraünnehir'den Sama
nı. Gazneli, Karahanlı dirhemleridir. İç
lerinde Sasani, Arap- Sa sa ni dirhemle
r i de vardır. Ekserisi XII. yüzyıl başları
na kadar basılmış olanlardır. Daha son
raki döneme ait dirhernin bulunmama
sı Rusya'ya bu akışın durduğunu gös
termektedir. Bunu, Rus Prensi Sviatos
lav'ın Hazarlar üzerine yaptığı akınla yo
rumlamak isteyenler olduğu gibi İslam 
dünyasındaki gümüş sıkıntısına bağla

yanlar da vardır. Bu darlık X-XII. yüzyıl
larda devam etmiş, Mağrib'de de etkili 
olmuştur. Bu asırlar İslam siyasi bütün
lüğünün bozulmaya başladığı dönem
lerdir. Böyle politik ve ekonomik istik
rarsız zamanlarda para darbına gerek 
kalmıyordu. Küçük alışverişlerde kulla
nılan dirhem. tedavülünün azalması ve
ya zamanla ortadan kalkması ile yerini 
başka para birimlerine bırakmıştır. Ey
yübiler ve Memlükler döneminde gümüş 

99 'da (717 · 181 Ermlniye'de basılan Emevl dirhemi 

(Abdürrezzak-ı Şems - i İşrak , s. 205) 

sıkıntısının görüldüğü XIII. yüzyıl sonları 
ile XIV ve XV. yüzyıllarda bakır para (fü
IOs) veya muhtevasının üçte ikisi bakır 
olan "kara dirhem. dirhem nukre" gibi 
sikkeler kesilmiştir. Zengiler ve Artuk
lular ise resimli bakır paralar (derahim 
fülOs) bastırmışlardır. 

İslam dirhemleri Avrupa'ya doğudan 
genellikle İspanya üzerinden gidiyordu. 
İspanya 'ya silah, kereste. köle ticareti 
karşılığı giren İslami dirhemler Avrupa'
da "menküş" adıyla duyulmaya başla

dığı sıralarda Charlemagne da parasını 
dirheme bağlama politikas ı gütmüştü . 

Charlemagne, bir Roma libresinden 240 
adet darbedilen 1,36 gramlık "denier"nin 
ağırlığını 2,04 grama. 327.4S gramlık 
libreyi de 490 grama çıkarmıştır. 20 dir
hem ödenen dinara 30 denier rayiç tak
dir etmiştir. Böylece 779 yılına doğru is
lam dünyasında dinar için S9,4 gr., Av
rupa'da ise 30 denier karşılığı 61.2 gr. 
gümüş takdir edildiği anlaşılmaktadır. 

Dinar başına aradaki 2 gramlık farkın 
Avrupa'ya altın çekmeye yeterli olup ol
madığı tartışılabilir. Avrupa'da altın-gü
müş mübadele haddi bire 12.1 S, hatta 
bire 17'ye düşerken isıarn aleminde di
narın . rayici IX. yüzyılda 1 S, İspanya' da 
X. yüzyılda 17 dirhem olmuştur. Altın 
celbedebilmek için Xl. yüzyıla kadar di
narın rayici 30 denier olarak muhafaza 
edilmiştir. Akdeniz yoluyla Avrupa'ya ak
tarılan altın, XIII. yüzyılda Avrupa'ya ye
niden altın darbı imkanını verip bime
talizme dönüşünü sağlarken altın para 
rejimi içindeki Kuzey Afrika, Mısır ve Su
riye' de gümüş dirhernin tedavülü yeni
den artmıştır. Haçlılar da Avrupa 'dan 
gelen gümüşlerle İslam dirhemlerinin 
taklitlerini basmışlardır. Onların "sarra
çenata" dedikleri altın para birimi Fatı
mi altınlarının. dirhemleri de Eyyübi dir
hemlerinin taklidi idi. Bunların üzerin
deki İslami ibareler başlangıçta aynen 
korunmuş, fakat zamanla yerlerini yine 
Arapça olarak Hıristiyanlık'la ilgili ibare
ler almıştır. Bir ara Bizans İmparatorlu
ğu da Arap dirhemlerinin etkisinde kal
mış, Vlll ve IX. yüzyıllarda imparatorlar 
"miliaresia" adında gümüş paralar dar
bettirmişlerdir. Kuzey Afrika'da basılan 
Muvahhidi dirhemlerin. özellikle güney 
Fransa· da ve İtalya· da "millarres" adıy
la taklitleri basılarak Mağrib pazarlarını 
doldurmuştur. 

Gümüşün Çin'e ve Hindistan'a kaçışı
nı durdurmak için zaman zaman yasak
lar konmuştur. Bu geleneğe Osmanlılar 
tarafından da uyulmuş, Osmanlı padi-



şahları İran'a ve Basra körfezinden Hin
distan'a gümüşün kaçışını önlemeye ça
lışmışlardır. Memlükler Mısır' dan, gü
müşten başka bakırın ve bakır parala
rın da Hicaz ve Hindistan' a akmasına 
karşı tedbirler almışlar, fakat pek ba
şarılı olamamışlardır. 

Büveyhiler'in 101 O'dan sonra Bağdat'
ta ve başka bir yerde gümüş para dar
betmedikleri iddiası hükümetlerinin son 
elli yılına rastlarsa da 1013'te ŞTraz'da 
darbedilen Büveyhi dirhemleri günümü
ze ulaşmıştır (Artuk. I, sikke nr. ı 039) . 

Selçuklular'ın da dirhemleri azdır. Sel
çuklu sultanlarının kesintili dirhem dar
bettikleri ileri sürülmektedir. Anadolu 
Selçukluları zamanında gümüş dirhem 
ve bakır paralar kesilmiştir. 

Moğollar batıya doğru yayılırken Çin'
den büyük miktarlarda gümüşü serbest 
bırakmışlardır. İlhanlılar'ın klasik İslam 
dirhemine bağlı kalmadıkları anlaşılmak
tadır. Bunların, her biri 6 dirhem ağırlı
ğında gümüş dinar, dinar- ı rabih veya 
raic ya da Tebriz dinarı adı verilen gü
müş sikkeleri vardır. "Tenke" veya "tenk
çe" denilen diğer gümüş sikkeleri mis
kalin üçte biri ağırlığındaydı . Bunların 

108 adedi, adına "sum" denilen 36 mis
kal ağırlığında bir gümüş çubuk ediyor
du (Togan, s. 6) . Tenkenin kullanımı Ti
murlular zamanında da devam etmiştir. 

Kuzey Afrika'da gümüş dirhemlerin 
tarihi değişik bir gelişme göstermiştir. 
Emeviler'den sonra İdrisiler'in ve Ağle
biler'in de şer'i dirheme bağlı kaldıkları 
görülmektedir. Şekil bakımından orijina
lite peşinde olan bu devletlerin dirhem
leri üzerindeki yazılar doğu kOfi hattın
dan farklı olduğu gibi Muvahhidler ve 
Hatsiler'in dirhemleri kare veya dikdört
gen şeklindeydi. Ağlebiler'den ll. İbra
him (875-902) bunu yasaklayıp 10 adedi 
1 altın değerinde olan "işari dirhem"i 
darbettirmiştir. Tunus'ta Hatsiler'in dar
bettikleri kare dirhemler şer'i dirhernin 
yarısı ağırlığındaydı. Ancak Hafsi hüküm
darları sikkelerin sarraf vb. eliyle tağşiş 
edilmesine engel olamamışlardır. Bu mü
nasebetle Müstansır- Billah 1262'de dir
hemi tedavülden kaldırmış, "handüs" 
adıyla bakır para çıkarmış, fakat çok geç
meden bu kara dirhemi de tedavülden 
çekmiştir. Bir başka Hafsi hükümdan 
olan Sultan Osman ( 1435- 1488) Nasıri 

dirhernin tedavülünü yasaklayarak yeni 
bir dirhemi tedavüle çıkarmıştır. Bunun 
birçok küsuratı vardı. 

Murabıtlar, Muvahhidler ve Fatımiler 

devrinde altın monometalizmi vardı. Se-

lahaddin-i Eyyübi Mısır' ı Fatımiler'den 

aldıktan sonra ei-Melikü'n-Nasır unva
nıyla Nasıri dirhemler kestirmişti. Bu hü
kümdar dönemi dirhemlerindeki gümüş 
miktarının eksik olduğu. bu münasebet
le ei-Melikü'I-Kamil'in sikke ıslahı giri
şiminde bulunarak 1225 yılında Nasıri 
dirhemleri yasakladığı ve üçte ikisi gü
müş olan Kamili dirhemi tedavüle çıkar

dığı anlaşılmaktadır. Ancak yapılan son 
modern analizlerde her iki hükümdarın 
dirhemlerinde % 28 -29 oranında gümüş 
bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

Mısır' da Bahri Memlükler devrinde 
(1250- ı 389) dirhernin ayarı yüzde 45-69 
arasında değişmiştir. Makrizi, Baybars ' ın 

dirhemlerinin üçte ikisinin gümüş oldu
ğunu ve üzerinde arslan resminin bulun
duğunu belirtmektedir. Burci Memlük
ler zamanında (ı 382- ı 5 ı 7) genellikle dir
heınierin üçte ikisi bakırdı. Bunlara "nuk
re dirhem" denirdi. Sultan ei-Melikü'I
Müeyyed Şeyh ei-Mahmüdi (1412-1421), 

bakır paraları tedavülden kaldırıp saf 
gümüşten dirhem ve yarım dirhem ağır
lığında sikkeler çıkarmış, bunlardan ya
rımlıklar çok rağbet görmüştür. Bu pa
ra şer'i dirhem esası üzerinde yapılan 
son denemedir. Mısırlılar buna "nısf fıd
da" adını vermişlerdir. Batılılar bu para
yı "ei-Müeyyed"den bozma "Medin, Me
dini" şeklinde anmışlardır. Osmanlılar 

tarafından Suriye ve Mısır'ın ilhakından 
önce Halep darbı bazı gümüş paraların 
Bursa'ya kadar ulaştığı ve Halebi akçe 
adıyla anıldığı anlaşılmaktadır. Halep'e 
bağlı sancakların tahrir defterlerinin baş 
kısmındaki kanunnamelerde de aynı şe
kilde Halebi akçe tabirine rastlanmak
tadır. Bir Halebi akçesine bir buçuk Os
manlı akçesi değeri takdir edilirdi. Mem
lük Sultanlığı'nda tedavül eden sikkele
re, özellikle yarım dirhemlik bu gümüş 
para birimine akçeden ayırmak için ev
vela "kıt'a", daha sonra ise bunun Fars
ça 'sı olan "pare" adı verilmiştir. Para bi
rimi olarak dirhem ve dinar adında sik
ke darbetmeyen Osmanlılar. gerektiğin
de ve özellikle şer'i hüccetlerde ve bun
ların Arapça yazılması halinde gümüş 
ve altın para anlamında dirhem ile di
nan kullanırlardı. Ancak bu durumda 
"günün geçerli parasıyla" ifadesi de ek
lenirdi. 

Dirhem günümüzde Birleşik Arap Emir
likleri ve Fas'ın para birimi. Libya dina
rının binde biri, Suudi Arabistan riyali 
nin yüzde biri ve Küveyt dinarının onda 
biri olarak varlığını sürdürmektedir. 
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