
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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L Düşünce, edebiyat ve siyaset dergisi. _j 

Kurucusu, başyazarı ve yayın yönet
meni Sezai Karakoç'tur. İlk iki sayısı ay
lık olarak Ankara'da çıkan Diriliş, Mart 
1966'dan itibaren değişik süre ve peri-
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yotlarla istanbul'da yayımlandı. Yayın dö
nemleri şöyledir: ı. dönem: Mart ve Ni
san 1960, iki sayı. ll. dönem: Mart 1966-
Nisan 1967, on iki sayı. lll. dönem: Ekim 
1969-Ocak 1971, on altı sayı. IV. dönem : 
Eylül 1974'ten itibaren ve 1. sayıdan baş
layarak on sekiz sayı çıktı. Bu dört dö
nemde de aylık olarak yayımlandı. V. dö
nem: 6 Mayıs 1976 tarihli 19. sayı ile 
başladı. "Düşünce, edebiyat ve siyaset 
günlüğü"ne dönüşen Diriliş pazartesi ve 
perşembe günleri yayımlandı. Bu yayın 
dönemi 3 Ağustos 1978 tarihli 60. sayı 
ile sona erdi. VI. dönem: Ekim 1979'da 
61. sayıdan başlayıp tekrar aylık olarak 
on iki sayı devam etti. 7 Ocak 1983'te 
73. sayıdan itibaren günlük gazeteye 
dönüşen Diriliş'in bu yayın dönemi 17 
Haziran 1983 tarihli 233. sayıya kadar 
sürdü. VII. dönem: 25 Temmuz 1988'de 

rilmiştir. Diriliş başlangıçta düşünce dün
yasına ve islam alemin[n genel durumu
na bir bakış tarzı olarak belirmişti r. Za
man içinde İslam toplumlarının kendi 
gerçekliğini idrak etmesi ve bu amaçla 
geçmişteki İslam kültüründen hareket
le devletlerin ve toplumların yapılanma
sı üzerine düşünceler geliştirilmiştir. 

Diriliş'teki görüş ve düşünceler esas 
itibariyle muhtevalarını Sezai Karakoç'un 
kendi imzası ve takma adlarla yazdığı 
yazılarda bulmuştur. Aynı doğrultudaki 

görüşler, edebiyatın şiir, hikaye ve de
. neme tü ründeki örnekleriyle Diriliş çev
resinde yeni bir anlayış doğurmuş, genç 
şair ve yazarların yayımlanan çalışmala
rı aynı inanç ve anlayış doğrultusundaki 
filizlenmenin örnekleri olmuştur. 

Diriliş'te, özellikle günlük gazete ve 
haftalık dergi olarak yayımlandığı dö-

haftalık olarak tekrar 1. sayıdan başla- nemlerde siyası konulara da aktüel gö-
yan dergi yayımını Şubat 1992'ye kadar rünümleri içinde yer verilmiştir. Gerek 
sürdürmüştür. çağdaş İslam dünyasındaki verimlerden 

1960 sonrasındaki fikri ve edebi ha- örneklerin, gerekse Batı edebiyatından 
reketlerde etkili olan Diriliş dergisinin çevrilerek yayımlanan metinlerin seçi-
yayımlandığı zemini belirtmek için şu minde sadece atılım halinde kalan de-
hususları göz önünde bulundurmak ge- ğil, fikri olgunluk seviyesinde de yer 
rekir: Osmanlı Devleti'nin son günlerin- alan yazariara öncelik tanındı. Diriliş'in 
deki gruplaşmalar ve bunların sebep ol- bütün yayım sürelerinde aynı zamanda 
duğu tartışmalar. Türkiye'deki fikri ve divan şiirinden ve tasawuf metinlerin-
siyasi çevrelerde de etkisini uzun süre den de çeşitli örnekler yayımlandı. 
göstermiştir. Çünkü bir yandan çökmüş Diriliş'te savunulan düşünceler hem 
kurumlardan kalan hatıralar tazeliğini resmi kültür siyasetiyle hem de Mark-
korumuş, bir yandan da müslüman ay- sizm gibi Batı kökenli muhalif düşünce-
dınlar ve halk ile devlet arasındaki mü- Ierle bağdaşmayan bir tarzda gelişti. 

nasebetler zaman zaman gerilimli bir Bundan dolayı her iki kesim tarafından 
ortamda cereyan etmiştir. Bu durum da tepkiyle karşılanan dergi, yayımına 
acil meselelerle uğraşmayı bir zaruret ara verildiği zamanlarda bile, özellikle 
haline getirirken ilim, fikir ve edebiyat düşünce ve edebiyat alanlarında kesin-
adamlarının çalışma zeminlerinde ortak- tisiz ve etkili bir fonksiyona sahip oldu. 
lığı korumak da güçleşmiştir. Kendisi dışındaki edebf anlayışları. ya-

Diriliş dergisinde ise başlangıcından zarları ve dergileri de etkiledi. 
itibaren özellikle edebf ve fikrf çalışma- Diriliş'te yazan başlıca şair ve yazar-
ların ortak bir atmosferde toplanması - · lar şunlardır : Sezai Karakoç (Zülküf Can-
na çalışıldığı görülmüş, derginin adında yüce, Mehmet Yasin, Mehmet C. Güneş, 
sembolize edilen diri liş kavramı gelişti- Sait Yeni). Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğ-
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Diriliş' i n 

1. sayısın ı n 

kapağ ı 

lu, Rasim Özdenö·ren, Cahit Zarifoğlu , Nu
ri Pakdil, Erdem Bayazıt. Ziya Nur. Ebu
bekir Eroğlu, Durali Yılmaz, Mehmed Ça
vuşoğlu, İsmail Kıllıoğlu , Ahmet Yücel, 
Kamil Eşfak Berki, Alaeddin Özdenören. 
İsmet Özel, Cahit Koytak, Ahmet Kot, 
Arif Soylu, Muzaffer Budak, Kamil Öz
türk, Ali Özkavaf, Şakir Diclehan, Cafer 
Barlas, Necat Çavuş, Yüksel Peker. Yük
sel Kanar. Harnit Can. Ömer Erdem, Ah
met işler, Kamil Doruk, Mustafa Ruhi Şi
r in, H. İbrahim Kaymak, Tahir Yücel, Ah
met Kahraman. Bülent T. Demirgil, Tur
gut Akman. İbrahim Serhat Canbolat. 

Yener Sonuşen, Mevlüt Ceylan, Mevlana 
İdris. 

Eserlerinden tercümeler yapılan ya
zarlardan bazıları ise şunlardır: Osman 
Yahya, Mahmud Ahmed, Muhammed Ha
mfdullah, İnamullah Han, Ebü' I- Hasan 
Ali Nedvf, Resul Hamzatov. Ahdat Suyef. 
T. S. Eliot. A. Sorokin, S. Kirkegaard, Paul 
Hazard, Virginia Woolf, Gabriel Marcel, 
W. Faulkner, Rilke, Claudel, Dylan Tho
mas, Ezra Pound, Hard Crane, W. Blake, 
Karl Jaspers. Wolfrang Köhler, Ariand 
Ussher. W. B. Yeats. Eugene lonesco. 
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DİRİMTEKİN, Feridun 

(1894· 1976) 

Türk tarihçisi. 
_j 

Asıl adı Mehmet Feridun'dur. Dukagin
zade Mehmed Cemal Bey'in oğlu olup 
İstanbul'da doğdu ve soyadı kanunu çı
kıncaya kadar Dukaginzade (Dukakinza
de. Dokakinzade) aile adını kullandı. 

İlk ve orta öğrenimini İzmir'de gördük
ten sonra İstanbul'a gitti ve Kuleli As
keri Lisesi· ne girdi. Buradan 191 O· da, 
Harbiye'den de 1912'de mezun oldu. 
Teğmen olarak Balkan, Çanakkale, Kaf
kas cephesi savaşiarına katıldı. 1921 'de 
Anadolu'ya geçerek Sakarya Savaşı' nda 

birinci grup erkan-ı harbiyyesinde gö
rev aldı; aynı yılın kasımında yüzbaşı

lığa yükseldi. istiklal Savaşı'ndan son
ra Harp Akademileri'ndeki tahsil dö
nemini tamamlayarak 1924 yılı Tem
muzunda kurmay oldu. Aynı yıl Erkan-ı 
Harbiyye-i Umümiyye'de görevlendiril
di. 192S'te Harp Akademileri taktik öğ
retmeni. 1926 ·da da harp tarihi öğret
meni oldu. Askerlerin yabancılarla evlen
mesini yasaklayan kanunun çıkması üze
rine eşi yabancı olduğundan 22 Eylül 
1927' de askerlikten ayrıldı. Ancak sivil 
öğretmen olarak akademideki dersleri
ne devam etti. 

F. Dirimtekin Türk Hava Kurumu'nda 
reis muavinliği (1935- ı 939). 1939'da Be
den Terbiyesi istanbul Bölge müdürlü
ğü, 1942'de Eminönü Halkevi başkanlı
ğı görevlerinde bulundu. 1942-1946 yıl
ları arasında bu halkevinin tarih ve mü
ze şubesinin İstanbul müzeleriyle yakın 
bağlantı kurmasını sağladı. 194S'ten 


