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Öz: Bu çalışmada, Emeviler Dönemi’nde bastırılan altın ve gümüş paraların, Abdülmelik b. Mervan 

zamanında gerçekleşen sikke reformunun öncesinde ve sonrasında gösterdiği gelişme/değişme 

aşamaları, bunların detaylandırılması ile gelişmelerin ekonomik ve siyasi tarihle ilintilerinin 

tartışılması amaçlanmıştır. Konuyla ilgili kaynaklarda geçen görüşlerden de bahsedilerek ilaveler 

yapılmış ve tartışılmaya çalışılmıştır.  

Emevi dönemi paralarının kronolojik gelişim/değişim aşamaları, belli bir ilerleyiş dâhilinde ve 

özellikle ekonomik ve siyasi tarih doğrultusunda yol almıştır. Bizans ve Sasani paralarının bir takım 

değişiklik ve ilavelerle taklit edilerek kullanılması bu aşamaların bir parçasıdır. Genel kabul görmüş 

bir tanımlamayla Arap-Bizans olarak adlandırılan taklit sikkelerin arka yüzünde yer alan basamaklı 

platform üzerindeki Hıristiyanlık alameti haç betiminin değiştirilerek haçın kaldırılması, Muaviye 

döneminin siyasi gelişmeleri özellikle Bizans’la olan münasebetler takip edildiğinde 

anlaşılabilmektedir. Haç betiminin, Müslüman Araplar tarafından Hristiyanlığın sembolü olmasının 

ötesinde, rakip Bizans İmparatoru olarak algılanıp tanımlandığı kanaati oluşmaktadır. Hem rakip 

imparatorun gücünün bir siyasi sembolü, hem de Hıristiyan ikonu olarak tapınılan bir nesne 

durumundaki haç, İslami yorumda, ilk aşamada değiştirilmesi gereken unsur olarak görülmüş 

olmalıdır. Sasani drahmilerinin arka yüzünde bulunan ve Zerdüşt dinine gönderme yapan üzerinde 

ateş yanan sunak/altar betiminin değiştirilmeden aynen uygulanmaya devam edilmesi ise, haç 

unsurunda olduğu gibi bunun Sasani güç ve üstünlüğünün bir sembolü olarak görülmediği; sadece 

göze batmayan bir ritüel objesi gibi algılandığından değiştirilmediği sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Abdülmelik b. Mervan yönetiminin 697 yılında tamamladığı sikke reformuyla birlikte, üzerinde hiçbir 

figür ihtiva etmeyen, tamamen yazı unsuru ile oluşturulmuş sikke tasarımları, dini ibareler ve ayetler 

içermektedir. Tarihi kaynaklarda bu yeni sikke basımına ilişkin çeşitli anlatımlar bulunmakla birlikte, 

konuyu sadece anlık olaylarla açıklamak eksik olacaktır. İslami tanımlı ve geçerli bir para basımı 

gayesinin de ötesinde, güçlü bir imparatorluk kurma ve güçlü bir imparator olma azmi ve gayretinde 

olan Abdülmelik, her yere kolaylıkla ulaşabilen ve etkili bir propaganda aracı olan sikkelerden bu 

anlamda faydalanmayı tercih etmiş olmalıdır. Şartlar oluşup vakti geldiğinde de uygulama yoluna 

gitmiştir denilebilir. 

Anahtar Kelimeler: İslam Sikkeleri, Emevi Sikkeleri, Arap-Bizans Sikkeleri, Arap-Sasani Sikkeleri, 

Abdülmelik Sikke Reformu. 

Abstract: In this study, it is aimed to be discussed the development/chance stages of gold and silver 

coins which were minted during the Umayyad period in the pre and post coinage reform that took 

place during the reign of Abdulmelik b. Marwan, the elaboration of these stages, and their relation 

with economic and political history. The opinions found on the sources related to the topic were also 

mentioned, supplemented, and discussed. 

The chronological development/change stages of the Umayyad coins have progressed within a certain 

pace, especially in the direction of economic and political history. The use of Byzantine and 

Sassanian coins by imitating through a number of alterations and additions is a part of these stages. 
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With a generally accepted definition called as Arab-Byzantine, the removal of the cross that takes 

part on the stepped platform on the reverse of the coins as the symbol of Christianity from the 

imitation coins can be understood when the political developments of the Mu’awian period, especially 

the relations with Byzantine, are followed. Beyond being a symbol of Christianity, the idea that the 

cross is perceived and defined as a rival Byzantine emperor by the Muslim Arabs occurs. The cross, 

as both the political symbol of the opponent empire’s power and an object that is worshiped as a 

Christian icon, must have been seen as an element to be changed in the first step of Islamic 

interpretation. However, the fact that the altar with fire on the back of the Sasanian drachmas and 

referring Zoroastrianism is still practiced unchanged means that it is not seen as the symbol of 

Sasanian power and superiority but only perceived as a ritual object that does not offend the eye. 

With the coinage reform completed by the reign of Abdulmelik b. Marwan in 697, coin designs, which 

were completely made up of inscriptions without any figures, contain religious phrases and verses on 

them. Although there are various narrations about the new coinage, it would be incomplete to explain 

it only with instant events. Beyond aiming to mint Islamic and valid coins, Abdulmelik who has 

determination to establish a powerful empire and be a powerful emperor should have prefer to benefit  

from the coins that are easily  accessible  everywhere and effective propaganda tools in this sense. It 

is possible to say that when the conditions were in place, he went into practice.   

Keywords: Islamic Coins, Umayyad Coins, Arab-Byzantine Coins, Arab-Sasanian Coins, 

Abdulmelik’s Coinage. 

 

Giriş 

Sıklıkla vurgulandığı üzere, birincil tarihi vesika niteliği taşıyan sikkelerin incelenmesi, 

verebilecekleri bilgilerin ortaya konması tarih ve sanat tarihi açısından oldukça yararlı 

olmaktadır. Son yıllarda özellikle 1990 yılından itibaren İslam Sikkelerine olan ilginin –olması 

gerektiği gibi- yoğun şekilde arttığı ve ciddi bir önem kazandığı gözlenmektedir. Heidemann 

bunun sebebini sikkeler üzerindeki kısa yazı ve resimlerin, yeni dinin oluşum dönemine ilişkin 

çağdaş, yani ilk elden kaynak olma özelliğine bağlamaktadır.
1
 Bu doğrultuda, tasarımlarıyla 

birer sanat nesnesi durumundaki sikkeler, aynı zamanda üzerlerinde yer alan yazılarıyla da ilk 

elden metinsel belgeler niteliğindedir. 

Nübüvvetin 610 yılında nüzulüyle birlikte tebliğ edilen yeni dinin siyasi, idari ve kültürel 

alanlarda yansımaları ve beraberinde değişime neden olması kaçınılmazdır. İslam dini, kendine 

has yorumlarıyla diğer pek çok sanat alanını etkilediği gibi, sikkeler üzerinde de etkili 

olmuştur. İslam’ın erken dönemlerinde yazılı kaynakların azlığının getirdiği zorluklar 

hatırlandığında, sikkeler ilk yazılı metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda tarihsel 

ehemmiyetlerinin ne derece arttığı açıktır. Üzerlerinde yer alan halife isimleri ve saltanat 

tarihlerinin evvelce yapılmış tespitlere kesinlik kazandırması, adlarını yine bu yolla 

öğrenebildiğimiz yerel valiler, şehirlerin eski adları gibi çok önemli konular bu küçük değerli 

nesnelere olan ilgiyi ciddi şekilde artırmıştır.  

6. ve 7. yüzyılın iki etkin gücü, Suriye ve Mısır topraklarındaki Bizans ile İran ve Irak 

topraklarındaki Sasani Devletleri, siyasi, askeri alanda olduğu gibi ekonomik alanda da baskın 

rolünü hissettirmiştir. Bizans’ın kaliteli altın solidusu, Sasani’nin gümüş drahmileri ticaret 

piyasasında yüksek tercihle işlem görmüştür. Dolayısıyla,  İslam öncesi Hicaz Bölgesi ticaret 

piyasasında tedavülde olan sikkeler de yine Bizans solidusu ve Sasani drahmileri olmuştur. 

                                                           
1
 Stefan Heidemann “The Evolving Representation of the Early Islamic Empire and its Religion on Coin Imagery”, 

The Qur’an In Context, Historical and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu, Edited by Angelika 

Neuwirth, Nicolai Sinai, Michael Marx, Brill, Leiden-Boston 2010, s. 150. 
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Bizans altınlarının kalitesi ve kıymeti hususunda, “Araplar, Rum altınlarının güzelliğini, 

parlaklığını anlatan sözleri deyim ve atasözü haline getirmişlerdi” denilmektedir.
2
 

Hz. Ömer’in hilafeti döneminde başlayan gaza fetihleriyle Şam, Suriye, Kudüs, İran, Irak 

ve Mısır’ın alınması güç dengelerini değiştirmiş; İslam kuvvetlerini farklı bir konuma 

taşımıştır. Yeni dinin orduları, dönemin egemen güçleri Bizans ve Sasani topraklarını ele 

geçirmekle ticaretin merkezlerine, dolayısıyla para dolaşımının yoğun olduğu bölgelere hâkim 

olmuştur. Ancak kendilerine ait, üzerlerinde kendilerinden izler taşıyan ve siyasi, dini 

propagandalarını yapmaya amaçlayan sikke basımı işleri hemen olmamıştır. Aşağıda 

detaylandırılacağı üzere, piyasadaki mevcut sikkeleri önce olduğu şekliyle, bir müddet sonra 

da üzerinde birtakım ilaveler/değişiklikler yapmak suretiyle kullanmayı tercih etmişlerdir. 

Ancak H. 77/M. 697 yılına gelindiğinde Abdülmelik b. Mervan’ın sikke reformu ile birlikte, 

kendileriyle özdeşleşecek dinar ve dirhem basımını gerçekleştirmişlerdir.  

Hz. Ali’nin 656 yılında halife olmasından sonra Ümeyye oğulları ve özellikle de ordu 

komutanı yardımcısı konumundaki Muaviye bin Ebu Süfyan, yeni halifeyi tanımayı 

reddetmişlerdir. Girişilen çeşitli mücadeleler neticesinde, Hz. Ali’nin şehit edilmesi üzerine, 

Hz. Hasan ile yapılan anlaşmayla hilafeti devralan Muaviye tarafından H. 41/M. 66 yılında 

Emevi Devleti kurulmuştur.
3
  Emeviler döneminde hilafet merkezi Şam (Dimeşk) olmuştur. 

Muaviye döneminden itibaren Emeviler döneminde sınırlar fetihlerle genişletilmiş, Mısır’ın 

batısı, Kuzey Afrika ve sonrasında Cebel-i Tarık Boğazı geçilerek İspanya fethedilmiştir. 

Doğu’da ise Anadolu içlerine yapılan çeşitli seferlerin yanı sıra Maveraünnehir bölgesi 

fethedilerek devletin ekonomik olarak güçlenmesi sağlanmıştır.
4
 

Reform Öncesi Emevi Dönemi Altın ve Gümüş Sikkeleri 

Abdülmelik bin Mervan’ın sikke reformuna kadar tedavüldeki Bizans ve Sasani 

sikkelerinin rağbetle işlem görmesine
5
 ilaveten,  genel kabul görmüş bir tanımla, Arap-Bizans 

ile Arap-Sasani tarzı olarak adlandırılan kopya ve taklit sikkeler de basılmıştır.  

Bizans’ın Konstantinopolis baskılı ve yüksek kalitedeki altın sikkelerinin ön yüzünde 

uygulanan kompozisyon ya tek başına ayakta duran, ya da o anki tayin edilmiş vekili, yani 

yerine geçmesi için belirlenen halefiyle birlikte verilmiş imparator tasviridir. Figür, haçlı taç 

giymekte ve bazı örneklerde olduğu gibi elinde de tepesi haçlı asa bulunmaktadır. Arka yüzde 

ise, basamaklı bir platform üzerinde Hıristiyanlık alameti belirgin bir haç ve Grek alfabesiyle 

yazılmış yazılar yer almıştır. (Fotoğraf 1-2) 

 

 

                                                           
2
 Corcî Zeydân, , İslam Uygarlıkları Tarihi, C.1, Tarihu't Temeddünni'l-İslami, Çev. Nejdet Gök, İletişim Yayınları, 

İstanbul 2012, s.181. 
3 İbrahim Sarıçam-İrfan Aycan, Emeviler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1999. 1, 3, 5, 11, 12. 
4 Atom Damalı, 150 Devlet 1500 Sultan İslam Sikkeleri, Nilüfer Damalı Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı Yayınları, 

İstanbul 2001, s. 21. 
5 Bizans ve Sasani sikkelerinin kullanımının devam etmesinin - piyasada tedavül görmekte olan kaliteli ve kıymetli 

bu paraların ticaretteki geçerlilikleri nedeniyle-  ekonomi piyasasasındaki mevcut durumu dengede tutmak amaçlı 

olduğunu tahmin etmek güç değildir. 
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Fotoğraf 1: Heraclius, Constantinopolis, 613/616.6                       Fotoğraf 2: Heraclius, Constantinopolis, 639-641.7 

İmparator Tiberius’un (578-582) sikkeleriyle belirginleşmeye başlayan basamaklı 

platform üzerinde haç betimi, 6. yüzyıl (sonları) ile 7. yüzyıl Bizans altın sikkelerinin klasik 

görünümü haline gelmiştir. Bunun Hıristiyanlık için anlamı Hz. İsa’nın çarmıha gerilişi ve 

onun yeniden dirilişi olmalıdır.
8
  Elbette bu İslam dini için söylenemez.  

Sikkeler üzerinde, basıldığı dönemin siyasi, askeri, tarihi olaylarını yansıtan izlere 

rastlamak daima olağandır. Hal böyleyken, sikkeler üzerindeki bazı soruların çözümleri için 

yine sikkenin kendisine başvurmak doğru yöntem olabilir. Bu bağlamda, genellikle Halife 

Muaviye dönemine (661-680) gönderme yapılan bir grup Arap-Bizans tarzındaki sikkenin her 

iki yüzünde de, Bizans kopyası olduğu açık olmasına rağmen, Hıristiyanlığa atıfta 

bulunabilecek, Hıristiyanlıkla ilgili çağrışım yapabilecek unsurların kaldırıldığı 

gözlenmektedir. Henüz İslami ibare yer almamakla birlikte, ön yüzde hükümdar taçlarının 

üzerindeki haç, çizgi şeklinde bir çubuğa dönüştürülürken, arka yüzdeki basamaklı platform 

üzerindeki belirgin vurgulu haç ise aynı platformda yer almak üzere fakat dikey bir çubuk ve 

tepesi yatay bir çizgiyle sonlanan bir görünüm kazanmıştır. (Fotoğraf 3-4) Bu, Muaviye 

döneminin siyasi gelişmeleriyle ilgili olmalıdır. Şöyle ki; Bizans için haç, sadece dini bir 

sembol değil, aynı zamanda imparatorun düşmanları üzerinde hâkimiyet kurmasının ve 

zaferinin alameti olan bir imparatorluk sembolüdür. Bunu destekleyen bilgi ise J. Moorhard’a 

göre, İmparator III. Leo’nun tahta çıkışında, yaşandığı kaynaklardan bilinen güven krizi 

nedeniyle, onun imparatorluk gücünü yeniden temin etme, güven tazeleme mesajını haç betimi 

kullanarak vermesidir.
9
 Heidemann ise bu görüşü daha da özele indirgeyerek, sadece 

imparatorun gücü değil, belki de özellikle Hıristiyan olmayan düşmanlarına karşı Bizans 

İmparatorluğu’nun zaferini sembolize ettiğini düşünmektedir. Üstelik bu dönem, Bizans’ı 

fetihleriyle sıkıştıran, zora sokan en güçlü rakip ve tehdit unsurunun Müslüman Araplar olduğu 

dönemdir. Hal böyleyken, haç betimi, Müslüman Araplar tarafından Hıristiyanlığın sembolü 

olmasının ötesinde, rakip Bizans İmparatoru olarak algılanıp tanımlanmış olmalıdır. Yani haç, 

hem rakip imparatorun gücünün bir siyasi sembolü, hem de Hıristiyan ikonu olarak tapınılan 

bir nesnedir. Dolayısıyla, İslami yorumda putperestlik nesnesi olarak görülmüş olabilir.
10

 Bu 

açıklamalar, haç betiminin Müslümanlar tarafından sikkelerden kaldırılmasına kuvvetli 

gerekçelerdir.   

                                                           
6
 Kolektif, Altının İktidarı, iktidarın Altınları, Yapı-Kredi Para Koleksiyonu Altın Sikke Sergisi, s. 287. 

7
 Kolektif, Altının İktidarı, iktidarın Altınları, Yapı-Kredi Para Koleksiyonu Altın Sikke Sergisi, s. 288. 

8 Nadia Jamil, “Caliph and Qutb. Poetry As A Source For Interpreting The Transformation Of The Byzantine Cross 

On Steps  On Umayyad Coinage, Oxford Studies In Islamic Art, IX, Part Two, Bayt Al-Maqdis Jarusalem and Early 

Islam, Edited By Jeremy Johns, Oxford 1999, s. 15. 
9 John Moorhoad, “Iconoclasm, The Cross and The Imperial Image”, Byzantion, Vol. 55, No. 1, 1985, s. 178. 
10 Stefan Heidemann, “The Standing Caliph Type - The Object on the Reverse”, Coinage And History In The 

Seventh Century Near East, 2, Edited Andrew Oddy, Proceedings of the 12th Seventh Century Syrian Numismatic 

Round Table Held at Gonville and Caius College, Cambridge 2009. s. 28. 
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Fotoğraf 3: Arap-Bizans Tarzı Emevi Sikkesi11                                 Fotoğraf 4: Arap-Bizans Tarzı Emevi Sikkesi12 

İlerleyen yıllarda,
13

 Arap-Bizans tarzı sikkeler üzerinde  “İslam dininden ibareler taşıyan” 

yeni tarzdaki taklit sikkeler karşımıza çıkmaktadır. Kopya sikkelerin aksine bu taklit sikkelerin 

arka yüzlerinde Grek harfli yazıtlar yerine Arap harfleriyle yazılmış İslami ibarelerin sikkenin 

etrafını dolaştığı görülmektedir:  بسم هللا الاله اال هللا وحده محمد رسول هللا / “Bismillâh Lâ ilâhe illâ 

Allah vahdehû Muhammed Rasûl Allah”. Ön yüzde ise yine ayakta duran üç imparator tasviri 

bulunmaktadır. (Fotoğraf 5) Ancak bu sikkelerin ne kadar itibar gördüğü hakkında bir 

malumata henüz rastlanılamamıştır.  

 

Fotoğraf 5: Bizans Taklidi İslami İbareli Emevi Sikkesi14 

İran ve bugünki Irak bölgesinin büyük kısmı ile Orta Asya’nın bir kısmını içine alan 

Sasani İmparatorluğu’nun gümüş drahmilerinin ön yüzünde, yönetimde bulunan imparator 

figürü (Şehinşah) detaylı ve özenli işlenmiş kanatlı tacıyla birlikte verilmiştir. Pehlevice (Orta 

Farsça) yazılmış yazılar, ünvanıyla birlikte şehinşahın adını vermektedir.  Arka yüzde, Zerdüşt 

dinini sembolize eden üzerinde yanan ateşin bulunduğu sunak/altar ve iki yanında rahip veya 

sorumlu görevliler olabilecek birer figür şeklinde uygulanmıştır. Yine Pehlevice olan yazılar 

sikkenin basım yerini ve şehinşahın saltanat yılını vermektedir. Yüksek miktarda gümüş 

içerdiği belirtilen
15

 bu sikkeler oldukça kalitelidir. (Fotoğraf 6-7) 

          

                  Fotoğraf 6: Sasani Sikkesi.16               Fotoğraf 7: Sasani Sikkesi.17 

                                                           
11 Erişim: http://archive.aramcoworld.com/issue/201503/coins.of.two.realms.htm  6.7.2018. 
12

 Erişim: https://www.coinarchives.com/w/results.php?search=umayyad  6.7.2018 
13

 Heideman bu tarihi H. 72 / M. 691-92 sonrası olarak vermektedir (Heidemann, a.g.m. 2009. S. 29). 
14

 Erişim: https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2495&lot=12  6.7.2018. 
15 Bacharach, Jere L., “Mısır ve Suriye İslami Sikkelerini Okumak”, Altının İktidarı, İktidarın Altınları, Yapı-Kredi 

Para Koleksiyonu Altın Sikke Sergisi, İstanbul 2005, s. 4. 
16

Erişim: https://www.acsearch.info/search.html?term=sasanid&category=1-

2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1&thesaurus=1&order=0&currency=usd&company     12.7.2018 

http://archive.aramcoworld.com/issue/201503/coins.of.two.realms.htm
https://www.coinarchives.com/w/results.php?search=umayyad
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2495&lot=12
https://www.acsearch.info/search.html?term=sasanid&category=1-2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1&thesaurus=1&order=0&currency=usd&company
https://www.acsearch.info/search.html?term=sasanid&category=1-2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1&thesaurus=1&order=0&currency=usd&company
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Yine genel kabul görmüş bir adlandırmayla Arap-Sasani tarzı olarak ifade edilen ve İslam 

dininden ibareler taşıyan yeni tarzdaki “gümüş” sikkelerin basımı hakkında çeşitli görüşler 

vardır. Halife Hz. Ömer zamanında (634-644) ve valileri tarafından basıldığını söyleyen 

nümizmatlar ile Halife Hz. Osman zamanında (644-656) ve III. Yezdigerd takvim yılının 20. 

yılında, yani H.31/M.651 yılında basıldığı üzerinde duranlar gibi.
18

 İlerleyen yıllardaki -İslami 

olarak adlandırmanın en azından tasnif bağlamında hatalı olmayacağı düşünülen- dirhemlerin 

ön yüzünde, Arapça harflerle sikkenin hemen yan tarafında ve saat yönünde Bismillah 

ibaresinin ilave edildiği göze çarpar. (Fotoğraf 8-9) Ancak bu yüzdeki figür hala şehinşaha 

aittir. Kopya sikkelerin ardından Arap-Sasani tarzındaki taklit dirhemlerde, Bizans taklitlerinde 

yapılanlara benzer bir değişim yerine, sadece dini ibare ilavesinin yeterli görülmesi, 

şehinşahtan ziyade arka yüzdeki ateş yanan altarın kaldırılmamış olması açıklanabilir ve 

anlaşılabilir bir olgudur. Heidemann’ın da dediği gibi, muhtemelen, haç unsurunda olduğu gibi 

bunun Sasani güç ve üstünlüğünün bir sembolü olarak görülmediği; sadece göze batmayan bir 

ritüel objesi gibi algılandığından değiştirilmediği düşünülebilir.
19

  

              

       Fotoğraf 8: Sasani Taklidi Emevi Sikkesi20                               Fotoğraf 9: Sasani Taklidi Emevi Sikkesi21 

Bizans ve Sasani paraları taklit edilirken bunların boyut ve ağırlıklarının da yaklaşık 

olarak aynı şekilde kullanıldığı tespitini yapan Bacharach, bu tespitin önemli olduğunu 

vurgular.
22

 Çünkü bu mevcut boyut, yeni ibareler eklenmesinde ne kadar elverişli alan 

sağlayacağı konusunu belirlemiş ve sınırlandırmış olacaktır. Bu da demektir ki, seçilecek ibare 

ve onun okunabilecek kısmı,  uzunluk bakımından bu mevcut ve elverişli alana göre 

uygulanacaktır. 

İslam nümizmatiğiyle ilgili kronoloji çalışmalarına yoğunlaşan Bacharach, 691 yılı 

öncesine kadar Muaviye’nin kendine ait altın ve gümüş sikkeler bastırmadığını ve nedeninin 

de yine tarihi olaylarda aranması gerektiğini vurgulamaktadır. Sorunun maliyeti 

karşılayamamakla bir ilgisi olmadığını, Mısır vergileriyle Kubbetü’s-Sahra yapımının fikrini 

desteklediğini, üstelik kalıp kesim ve darp ustalarının mevcudiyetinin de bilindiğini ifade 

etmektedir. Konuyla ilgili tahmini ise, olayın tam da Abdullah ibn Zübeyr’in halifelik 

iddiasının yaşandığı ve Mekke ve Medine gibi iki kutsal şehri elinde bulundurduğu dönemle 

örtüşüyor olmasıdır.  Bu yüzden Zübeyr kuvvetlerinin yenilgisini takiben onun halifelik 

iddiasına kesin bir son verme isteği ve kendi halifeliğinin gerçek anlamda başlamasının işareti 

olarak sikke basımına girişmiştir.
23

 Tespit ve tahmin yerinde ve isabetli olmakla birlikte, 

                                                                                                                                                                        
17

 Erişim:  https://wiki.eanswers.net/de/Yazdegerd_III.   12.7.2018. 
18 Agm, s. 4 
19

 Heidemann, a.g.m. 2009. S. 28. 
20

 Erişim: http://archive.aramcoworld.com/issue/201503/coins.of.two.realms.htm    12.7.2018. 
21

 Erişim:  https://fayezthezealot.wordpress.com/2016/05/25/muhammad-cross-and-coins-early-islamic-coins-

origin/    12.7.2018. 
22 Jere L. Bacharach,“Signs of Sovereignty: The Shahāda, Qurʾanic Verses, and The Coinage of ʿAbd Al-Malik”, 

Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World, 27, 2010, s.3. 
23 Agm, s. 9.  

https://wiki.eanswers.net/de/Yazdegerd_III
http://archive.aramcoworld.com/issue/201503/coins.of.two.realms.htm
https://fayezthezealot.wordpress.com/2016/05/25/muhammad-cross-and-coins-early-islamic-coins-origin/
https://fayezthezealot.wordpress.com/2016/05/25/muhammad-cross-and-coins-early-islamic-coins-origin/
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beraberinde başka sorular sorulmasını da gerektirmektedir.  Abdullah b. Zübeyir Mekke ve 

Medine’de halife olabilir ancak; Abdülmelik b. Mervan da halifeliğin başkenti ve ticaretin 

merkezi Şam’da halifedir. Her ne kadar galibiyet sonrası meydan okumak istemesi anlaşılsa 

da, bu olayın o ana kadar neden sikke basılmadığının bir açıklaması olması, sikke basımına 

engel teşkil etmesi ne kadar öncelikli bir ihtimaldir. Ayrıca, kendini öne çıkarma ve meydan 

okuma isteği, galibiyet öncesi zor zamanlarda, rekabet anında daha makul olmaz mıydı?  

H. 74/M. 691/92 yılına gelindiğinde yeni bir altın sikke dikkatleri çekmektedir. Sikkenin 

ön yüzündeki ayakta duran figür kaftan giymiş, kûfiye/kefiye örtmüş ve bir kılıç taşıdığı halde 

tasvir edilmiştir. (Fotoğraf 10) Bu, sikke yoluyla verilmek istenen bir mesaj olmalıdır. Halife, 

kararlı duruşu ve görüntüsüyle askeri ve idari yönünü vurgulayarak, iktidarını pekiştirmek 

istemiş olabilir. Görsel olarak tanımlayıcı bir İslami sembol gibi durmasa da, halife ve 

dolayısıyla halifenin gücünün, iktidarının ifadesi olarak algılanması fikri mümkün 

görünmektedir.   

 

Fotoğraf 10: Ayakta Duran Halife Tasvirli Emevi Dinarı24 

Bundan sonra, 696 yılına kadar, Abdülmelik’in, Bizans imparatorları IV. Konstantin ve II. 

Justinien ile problemler yaşadığı
25

 hatırlanırsa, yeni propagandalara ihtiyaç duyulacağı, 

dolayısıyla yeni bir sikke basımının gerekliliği belirmektedir.  

Reform Sonrası Emevi Dönemi Altın ve Gümüş Sikkeleri 

Abdülmelik bin Mervan döneminde H. 77/M. 697 yılına gelindiğinde tamamlanmış bir 

sikke reformuyla karşılaşılmaktadır. Artık şartlar oluşmuş, devletin ve onun dininin 

sembollerini taşıyan ve kuvvetli propagandasını yapacak olan sikkeler tasarlamanın zamanı 

gelmiştir.  Abdülmelik b. Mervan’ın sikke reformuyla ilgili olarak, İslami ibareler içeren, 

sadece yazı kompozisyonlu para basımına geçişi hususunda tarih kaynaklarında çeşitli 

anlatımlar bulunmaktadır. İbnü’l- Esîr konuyu Abdulmelik ile Bizans Kralı arasında geçen bir 

olayla bağlantılı olarak anlatmaktadır.
26

 Aynı husus Corcî Zeydân tarafından 14. yüzyıl âlimi 

Demîrî’ye dayandırılarak farklı şekilde nakledilmektedir.
27

 Ancak konuyu sadece bu olayla 

                                                           
24

 Erişim: https://cronycle.com/wp-content/uploads/2017/10/Abd-al-Malik-Standing-caliph-gold.jpg  6.7.2018. 
25

 Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, TTK, Ankara 1991, s. 115-117. 
26 Buna göre, Halife Abdülmelik, Bizanslılar’a yazdığı mektupların başına “Kulhuvallâhu Ahad” ve Peygamber 

(s.a.v.)’in ismi ile tarih yazıyordu. Bizans Kralı ona yazdığı mektupta şunları şunları uydurduklarını, bu işi 

bırakmalarını, aksi taktirde Bizans’ın dinarlarında Hz. Peygamberle ilgili hoşa gitmeyecek sözler bulacaklarını ifade 

eder. Bunun çok ağrına gitmesi üzerine Abdülmelik, Halid b. Yezid b. Muaviye’yi çağırtarak istişare eder. Halid de 

ona Bizans parasını yasaklamasını ve üzerinde Allah’ın adının bulunduğu dirhem ve dinarı basmasını tavsiye eder 

İbnü’l-Esir, İslam Tarihi El-Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi, C. 4, Çev. M. Beşir Eryarsoy, Redaktör Mertol Tulum, 

İstanbul 1991, s. 374-75. 
27 Halife Abdülmelik tırazı Rumca'dan Arapça'ya çevirmek istediğinde bu durum Rum hükümdarınca hoş 

karşılanmadığından dinarlar üzerine Peygamber'e hakareti içeren kelimeler işleteceği tehdidinde bulunmuştur. Bu 

tehdit Abdülmelik'in onuruna dokunmuş ve hemen Müslümanların ileri gelenlerini toplayarak kendileriyle konuyu 

görüştüğünde toplantıya katılanlardan biri bu konuda on iki imamdan biri olan ve Medine'de yaşayan Muhammed 

https://cronycle.com/wp-content/uploads/2017/10/Abd-al-Malik-Standing-caliph-gold.jpg
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açıklamak eksik olacaktır. Güçlü bir imparatorluk kurma ve güçlü bir imparator olma azmi ve 

gayretinde olan Abdülmelik, her yere kolaylıkla ulaşabilen ve etkili bir propaganda aracı olan 

sikkelerden bu anlamda faydalanmayı tercih etmiş olmalıdır. Şartlar oluşup vakti geldiğinde de 

uygulama yoluna gitmiştir.  

Neticede, üzerinde hiçbir tasvir bulunmayan, tamamen yazı ile oluşturulmuş 

kompozisyonların hâkim olduğu ve standart ağırlığı belirlenen (4.25 gr.) altın sikkeler 

bastırılmıştır. (Fotoğraf 11-12) Dini ibare ve Kur’an’dan ayetlerin bulunduğu Abdülmelik’in 

bu yeni sikkeleri, İslam’ın zaferini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve Hıristiyan 

inançlarının açıkça reddini bildirmekte ve İslam yönetiminin kamusal bir göstergesi niteliği 

taşımaktaydı.
28

 

                   

Fotoğraf 11: Emevi Dinarı.29         Fotoğraf 12: Emevi Dirhemi.30 

İtina ile basılan yüksek nitelikli bu dinarlar, ticarette ivedi kabul görmesi
31

 ve yabancı 

paraların yerini tamamen alması için saf altından (% 96-98 saflık oranında
32

) imal 

edilmişlerdir. 

Sikkeler üzerinde yer alan dini ibare ve ayetlerin bilinçli seçildiği neredeyse açık gibidir. 

Allah’ın tekliği, yeni dinin tüm dinlere üstün oluşu ve zaferi üzerinde durulmaktadır. 

Bacharach, sikkedeki bu yeni gelişmelerin belirli bir dini, siyasi, askeri bağlam içerisinde 

olduğunu; evrensel bir İslami kimlik arayışının bir parçası olmaktan çok, Bizans ve 

Hâricîlerle
33

 olan mücadelelerden kaynaklandığını belirtmektedir. Sikkelerdeki tüm yazılar, 

açıkça bir isim zikredilmemekle beraber, İslam’ın özellikle Hıristiyanlığa olan üstünlüğünden 

bahsetmektedir
34

. Oleg Grabar’a göre, zamanın Hıristiyan dünyasının etkisi altında İslam 

kendisi için resmi görsel simgeler aramış, ancak o günün dünyasında imgelerin özgül konumu 

                                                                                                                                                                        
Bakır'ın görüşüne uyulmasının iyi olacağını söylemiştir. Muhammet Bakır halifenin emriyle Şam'a ulaştığında, 

Rum İmparatoru’nun İslamiyet hakkında yapmak istediği hakaret ve ihanete karşı ne gibi tedbirler alınması 

gerektiği konusu kendisine sorulur.  O da, Bizans imparatorunun tehdidine karşı telaş etmeye gerek olmadığını ve 

birkaç sanatkârı yanına alarak onlara altın ve gümüşten para bastırıp paranın bir yüzüne “kelime-i tevhid”i, diğer 

yüzüne de “Peygamberin ismini” koymasını tavsiye eder. Corcî Zeydân, İslam Uygarlıkları Tarihi, C.1, Tarihu't 

Temeddünni'l-İslami, Çev. Nejdet Gök, İletişim Yayınları, İstanbul 2012, s. 184 
28 Bacharach, agm (2005), s. 72. 
29

 Kahramanmaraş Müzesi Koleksiyonu, Günnur Aydoğdu, İslam Sikkeleri Kahramanmaraş Müzesi Ölçeğinde, 

Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken 2015, s. 42.  
30

 Kahramanmaraş Müzesi Koleksiyonu, a.g.e., s. 41. 
31 Bacharach, agm (2005), s. 72. 
32 Andre Clot, Harun Reşid ve Abbasiler Dönemi, Çev. N. Demirtaş, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2007, s. 

217. 
33 Hâricîler, Emevi halifelerinin yaşam tarzını eleştirerek, onların İslam’a uymayan bir hayat sürdürdüklerine 

inandıklarından; Kur’an’a dayalı bir toplum ve idare oluşturma gerekçesiyle Emevi yönetimini bu ilkelerin aksine 

davranmakla suçlamış ve isyan etmiş bir gruptur. Abdülmelik döneminin dini ve siyasi muhalifleri arasında ve en 

önemlilerinden biri olan Hâricîler, H.77 /M. 697 yılının sonlarında halife ve valisi Haccac’ın da yardımıyla etkisiz 

hale getirilebilmiştir. İsyancı hareketin lideri halifelik iddiasında bulunmuştur. 
34 Bacharach, agm. (2010), s. 19; Bacharach, agm. (2005), s. 72. 
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nedeniyle tasvirler geliştirememiştir. Müslümanları bu tutuma iten ideolojik ya da bir tür 

mistik özellik değil, düpedüz tarihsel koşullardır.
35

 

Erken tarihlerden itibaren (H. 77 / M. 697) görülen altın dinarların bolluğu, devamlılığı ve 

kalitesi, Emevi döneminin ekonomik şartları hakkında olumlu fikir sahibi olunmasını 

sağlamaktadır. 

Günümüze ulaşan örnekler ışığında
36

, Emeviler dönemi altın sikkeler üzerinde reform 

sonrası görülen kompozisyon, yazı unsuru ile sınırlıdır. Ön yüzlerde ortada üç satır halinde 

yatay olarak “Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerîke leh / ال اله اال هللا وحده ال شريك له” ibaresi yer 

alırken, sikkenin etrafını dolanan yazı kuşağında ise Tevbe suresi 33. ayet “Muhammedün 

Rasûlüllah erselehü bilhudâ ve dîni’l-hakki liyüzhirahu ala’d-dîni 

küllihi  (Allah’ın elçisi Muhammed, dini, bütün 

dinlere üstün kılmak için, (Allah tarafından) hidayetle ve hak dinle gönderildi)”, 

bulunmaktadır. Arka yüzlerde ise, yine ortada yatay üç satır halinde İhlas suresinin belli bir 

kısmı; “Allahu ehad Allahu’s-Samed lem yelid ve lem yûled /    هللا احد هللا الصمد لم يلد و لم يولد”, 

sikkenin etrafını dolanan yazı kuşağında ise Bismillah duribe haza’d-dinâr fî sene... / ...  بسم هللا

 kalıbı ile sikkenin basım tarihi yer almaktadır. Altın sikkelerde basım yeri ”ضرب هذا الدنار فى سنة

ve halife adına rastlanmamaktadır. (Şekil 1) 

Ön Yüz:     Arka Yüz: 

                              

Şekil 1: Reform Sonrası Emevi Dönemi Altın Sikkeleri Temel Yazı Kompozisyonu (Aydoğdu, 2018). 

Sikke reformu sonrası altın sikkelerde hal böyle iken, gümüş sikkelerde kimi farklılıklarla 

karşılaşılmaktadır. Görünüm ve kompozisyonlardaki belirgin özellik, inci dizisinden veya 

testere dişi formundaki dairevi çerçeve ve kenar bordürleridir. Ayrıca altın dinarlarda arka 

yüzde yer alan besmele, birim ve darp yılı bilgisi gümüş dirhemlerde ön yüzde, Tevbe Suresi 

33. ayet ise arka yüzde bulunmaktadır. Bir diğer fark, gümüş sikkelerde “darp yeri” 

verilmesidir. Ancak halife ismine yine rastlanılmamaktadır. Gümüş sikkelerde yazı ve minik 

geometrik formlarla oluşturulmuş kompozisyonlar dikkati çekmektedir. Ön yüzlerde ortada üç 

satır halinde yatay olarak “Lâ ilâhe illâlahü vahdehu lâ şerîke leh / ال اله اال هللا وحده ال شريك له” 

ibaresi yer alırken, yatay yazıların etrafını dolanan yazı kuşağında ise, (altın sikkelerin arka 

yüzünde rastladığımız) “Bismillah duribe haza’d-dirhem bi... sene... / ... بسم هللا ضرب هذا …سنة

لدرهم با ” kalıbı ile sikkenin basım yeri ve tarihine ilişkin bilgiler verilmektedir. Ancak yine 

halife adına rastlanmamaktadır. Sikkeler, üç sıra halinde ya testere dişi ya da inci dizisinden 

yuvarlak çerçeveler ve aralarda minik dairelerden sonra yine inci dizisi veya testere dişi formlu 

dairevi bordürle nihayetlenmektedir. Arka yüzlerde ise, yine ortada yatay üç satır halinde İhlas 

suresi; “Allahu ehad Allahu’s-Samed lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu küfüven ehad / 

                                                           
35 Oleg Grabar, İslam Sanatının Oluşumu, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul 1988, s. 76. 
36 Kahramanmaraş Müzesi Sikke Koleksiyonu,  özel koleksiyonlardaki sikkeler, yayınlarda ve web sitelerinde yer 

alan örnekler incelenmiştir. 
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لد ولم يكن له كفوا احدهللا احد هللا الصمد لم يلد و لم يو ”, sikkenin etrafını dolanan yazı kuşağında ise Tevbe 

suresi 33. ayet “Muhammedün Rasûlüllah: Erselehü bilhudâ ve dîni’l-hakki liyüzhirahu ala’d-

dîni küllihi ve lev kerihe’l-müşrikûn  (Allah’ın elçisi Muhammed: Allah’a ortak koşanlar 

hoşlanmasalar bile dini, bütün dinlere üstün kılmak için,  hidayetle ve hak dinle gönderdi 

” yer almıştır.  Sikkelerin arka 

yüzünde, ortadaki yatay yazılar inci dizisi veya testere dişi formlu yuvarlak çerçeve içerisine 

alınırken, yazı kuşağından sonra sikke yine inci dizisi veya testere dişi formlu dairevi 

bordürlerle nihayetlendirilmiştir. (Şekil 2) 

Ön Yüz:     Arka Yüz: 

                               

Şekil 2 : Reform Sonrası Emevi Dönemi Gümüş Sikkeleri Temel Yazı Kompozisyonu (Aydoğdu, 2018). 

Ömer b. Abdülaziz döneminde, İslami ibare ihtivalı sikkelerin bazı kimseleri rahatsız 

ettiği ve huzura çıkarak konuyu halifeye ilettikleri anlaşılmaktadır. Bu dirhemlerin üzerinde 

Allah’ın ayetlerinin yazdığını, dolayısıyla Hıristiyan, Yahudi, cünup ve hayızlı olanların 

bunlara dokunmalarının uygun olmadığını ve eğer emir verirse bu yazıları silebileceklerini 

ifade etmişlerdir. Halife de onlara, “Rabbimizin birliğini ve Peygamberimizin ismini bizim 

dışımızdakilere bildirmek isterim” demiştir.
37

  

Abdülmelik’in reformu sonrası tasarlanan sikkelerin uzun süre tedavül gördüğü 

günümüze ulaşan örneklerden anlaşılmaktadır. 

Sonuç 

İslam’ın erken dönemlerine ait yazılı kaynakların azlığı karşısında ilk yazılı metinler olma 

niteliği taşıyan sikkeler, dönemlerine ilişkin ekonomik, toplumsal, siyasi tarihe ipucu 

olabilmekte, yeni bilgilere ışık tutabilmektedir. Emevi döneminin Abdülmelik reformu öncesi 

ve sonrasında basılmış altın ve gümüş paralarının günümüze ulaşabilmiş olanları 

incelendiğinde, ekonomik ve siyasi tarih doğrultusunda bir değişim/gelişim süreci yaşandığı 

gözlemlenmektedir. 

İslam’ın ilk yıllarında, dönemin iki etkin gücü Bizans ve Sasani coğrafyalarında işlem 

gören Bizans solidusu ile Sasani drahmileri yüksek kalite ve parasal değerleri münasebetiyle, 

İslam topraklarının ticaret piyasasında da rağbetle tedavül görmeye devam etmiştir. Zamanla 

Bizans solidusu ile Sasani drahmilerinin kopya edildiği “kopya sikkeler” ve ardından kimi 

değişiklik ve ilavelerle yine Bizans ve Sasani paralarını taklit eden “taklit sikkeler” piyasaya 

sürülmüştür. Bunlar genel kabul görmüş bir tanımlamayla, Arap-Bizans ve Arap-Sasani (bir 

diğer grup da Arap-Yahudi) tarzında sikkeler olarak adlandırılmaktadır. Bu tarzdaki sikkeler 

                                                           
37

Takiyuddin Ahmed b. Abdülkadir Makrîzî, Kitâbu’n-Nukûdi’l-Kadîmeti ve’l-İslâmiyye, Konstantiniyye 1298 

(1880/81), s. 9.  

Kitap Erişimi:  https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=ملف:النقود_القديمة_واإلسالمية.pdf&page=9 (11.06.2018) 

https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=ملف:النقود_القديمة_والإسلامية.pdf&page=9
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basılırken üzerinde yapılan değişikliklerden en göze çarpanı, Arap-Bizans tarzı sikkelerde 

olmuştur. Bizans paralarının arka yüzlerindeki basamaklı platform üzerindeki Hıristiyanlık 

alameti haç betimi, bunlarda kaldırılmıştır. Tarihi olaylar irdelenip Muaviye döneminin siyasi 

gelişmeleri, özellikle Bizans’la olan münasebetler takip edildiğinde, haç betiminin, Müslüman 

Araplar tarafından Hıristiyanlığın sembolü olmasının ötesinde, rakip Bizans İmparatoru olarak 

algılanıp tanımlandığı sonucuna varılabilmektedir. Hem rakip imparatorun gücünün bir siyasi 

sembolü, hem de Hıristiyan ikonu olarak tapınılan bir nesne durumundaki haç, İslami 

yorumda, ilk aşamada değiştirilmesi gereken unsur olarak görülmüş olmalıdır. Buna mukabil, 

Sasani drahmilerinin arka yüzünde bulunan ve Zerdüşt dinine gönderme yapan üzerinde ateş 

yanan sunak/altar betiminin değiştirilmeden aynen uygulanmaya devam edilmesi ilk anda 

şaşırtıcı gelse de, , haç unsurunda olduğu gibi bunun Sasani güç ve üstünlüğünün bir sembolü 

olarak görülmediği; sadece göze batmayan bir ritüel objesi gibi algılandığından 

değiştirilmediği fikri, yine dönemin siyasi gelişmeleri doğrultusunda makul görünmektedir.  

697 yılına gelindiğinde, uygulanan sikke reformuyla birlikte, üzerinde hiçbir figür ihtiva 

etmeyen, tamamen yazı unsuru ile oluşturulmuş sikke tasarımları dikkati çeker. Bu yazılar, 

dini ibareler ve ayetler içermektedir. Tarihi kaynaklarda bu yeni sikke basımına ilişkin çeşitli 

anlatımlar bulunmakla birlikte, konuyu sadece anlık olaylarla açıklamak eksik olacaktır. İslami 

tanımlı ve geçerli bir para basımı gayesinin de ötesinde, güçlü bir imparatorluk kurma ve güçlü 

bir imparator olma azmi ve gayretinde olan Abdülmelik, her yere kolaylıkla ulaşabilen ve 

etkili bir propaganda aracı olan sikkelerden bu anlamda faydalanmayı tercih etmiş olmalıdır. 

Şartlar oluşup vakti geldiğinde de uygulama yoluna gitmiştir denilebilir. 

Sikkelerdeki gelişim/değişim sürecinin, tarihi içerisindeki ekonomik ve siyasi 

gelişmelerle örtüşmesi gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husustur. Tüm bunların 

neticesinde beliren, sikkelerin sahip olduğu tarihi kıymet ve ehemmiyetin dikkatleri çekerek 

yeni araştırmalara teşvik edeceği gerçeğidir.  

Bir diğer ilginç durum ise figürlü sikkelerin, hep söylenile gelen “İslam’da tasvir yasağı” 

ile nasıl bağdaştırılacağı sorunudur. Konuyla ilgili çalışmalara zengin bir içerik oluşturacak bu 

örnekler ışığında, farklı çalışmalarda farklı yorumlar getirileceği beklenebilir. 
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