EMEVILERDEN HALIFE ABDULMELIK BIN
MERVAN ADINA KESILMI~~E~SIZ BIR
KUR~UN MÜHÜR
IBRAHIM ARTUK
Nümizmat

Istanbul Arkeoloji Müzelerinde kaz~, sat~n alma veya hediye
yolu ile toplanan kur~un mühürlerin ço~u Bizans pek az bir k~sm~~
Arap ve Osmanl~~devirlerine aittir. Bunlardan Bizans kur~un mühürlerinin büyük bir k~sm~~Istanbul ve civar~nda, ya bina temellerinden veya ~iddetli bir lodostan sonra sahile at~lan kumlar aras~ndan
elde edilmi~tir. Bu kur~un mühürler aras~nda bir yüzünde Arap
di~er yüzünde Yunanca yaz~~ve resimleri havi olanlar~~da vard~r.
Arap kur~un mühürlerinin büyük bir k~sm~~Suriye ve Mezopotamya'da bulunmu~~olup halen Müzemizde bulunanlar~= ekserisi
sat~ n al~nm~~t~r. Bunlar, Emevi, Abbasi, Dilef, Buveyh,
Memiük ve Osmanl~lar zaman~nda, mektuplarda, gümrük resimlerinde, resmi evrakta, caliye denilen ehl-i zimmetin tekalüfünde yani
bir nevi verginin al~nmas~~hususunda torba veya de~erli emanetleri
kur~unland~rmak suretiyle kullan~lm~~t~r.
Tan~nm~~~Nümizmatlardan Stickel'in Islami kur~un mühürleri
hakk~nda önemli bir yaz~s~~vard~r 1. Ikinci yaz~y~~Frans~z alimlerinden P. Casanova yazm~~t~r 2. 'üçüncü yaz~~Müzemizin kur~un mühürlerini tasnif eden rahmetli Bay Halil Edhem tarafindan kaleme
al~nm~~t~r 3. Halil Edhem bu mühürleri tasnif ederken bilhassa Casanova'mn eserinden faydalanm~~t~r. Casanova'ya göre dünya kolleksiyonlar~nda tarihi bak~mdan en eski Arap kur~un mührü Clermont Ganneau'nun kolleksiyonunda olup Emevl halifelerinden
Stickel, Neuentdeckte kufische Bleisiegel und verwandtes, Zeitschrift d.
Deutsch. Morgenl. Gesellsch. B. XX, 1866, Pg. 336.
P. Casanova, Sceaux arabes en Plomb, Revue Numismatique, 3 s&ie, T.
12, 1894 S. 97.
3 Halil Edhem, Müze-i Hümayun Kursun:.Mühtirleri Kataloku Kostantiniye
1321.
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Hi~am bin Abdülmelik (105-125) 724-743 zaman~na aittir. Halil
Edhem ise en eski kur~un mührün Abbasilerin ikinci halifesi Ebu
Cafer Abdullah el-Mansur'a (136--158) 754-775 aidiyetini yazm~~t~r.
Bu kolleksiyona eklenecek mühim bir parça da: Filistin'e
tabi Yafe'de Ebu ~u~a civar~nda Tel-Cezir 4 kal~nt~lar~nda 1903'de
Ingiliz hafirlerinden M. Mac-Alister tarafindan yap~lan kaz~da 5,
Beni Israil devrine ait eserler aras~ nda, Müze envanter defterinin
2250 s~ra numaras~nda yer alm~~~olan 11,5 santimetre kutrunda ve
337 gram a~~rl~~~nda bir Arap kur~un mührüdür. Bu nevi mühürlerin birkaç~~istisna edilirse hemen ekserisinin bir tarafinda yaz~~vard~r.
Mührün ön yüzünde : bir daire içinde büyük bir A harfi
görülmektedir. Bunun sa~~nda küçük bir daire içinde: Levha I
JlLJ

Solunda yine küçük bir daire içinde :
4~31.4-1

yaz~lar~~okunmaktad~r.
Bunlara toplu bir halde ~öyle mana verilebilir: "Tanr~n~n kulu
Emirilmu'ininin Abdülmelik'indir".
Büyük dairenin d~~~nda ve mührün etrafinda k~lfi hatla
4131J,....,
41,tL.,:...~,., di1•11
yaz~l~d~r. A harfinin alt tarafinda kar~~l~kl~~durmu~~deve ku~una
benzer iki ku~~görülmektedir.
Arka yüzünde: Levha
Filistin kesim yeri yaz~s~~okunmaktOrtada :
Alt k~sm~nda YYYYYYYYYYY d~r. süsleri vard~r. Bunlar~n alt~nda
4 L~i.,..11, 71441 •Ieol~ja
Ztds...11 ju~~
4.~x•
:
,S7
cild I, s. 211. Bu de~erli kolleksiyon maalesef bugün Müze /daresinin ihmali
yüzünden toz haline gelmi~~bulunmaktad~r.
5 Aziz Ogan, Asar-1 Atika Nizamnamesi ve 1874'den itibaren yap~lan hafriyat,
Bürhaneddin matbaas~, 1938 s. 48.
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kar~~l~kl~~iki aslan mücadele halindedir. Hayvanlar~n alt k~sm~nda
nak~~~görülmektedir. Bu yüzün kenarlar~nda kabartma halinde
üzüm salk~m~ na benzer süsler vard~r.
Mühürde telin geçmesi için iki delik görülmektedir. Bunlardan
birisi tam ortada di~eri ise kenar~~süsleyen kabartma halindeki üzüm
salk~m~n~n alt~ndad~r.
Iki taraf~~yaz~l~~olan bu nevi mühürler sikke kal~plar~~ gibi kal~plarla bas~lm~~lard~r.
Tarihi ara~t~rma :
Yukar~ da kitabesini okudu~umuz kur~ un mührün sahibi Emevi
halifelerinden Abdülmelik bin Mervan bin el-Hakem (65-86) 685705'dir. Mühür tarihsizdir, buna mukabil halife ve bas~m yeri olan
Filistin aç~kça okunmaktad~ r. Bilindi~i gibi o devirde Filistin evvelâ
Emevilerin bilâhare Abbasilerin önemli ordugâhlar~ndan biri say~hyordu. Bat~~taraf~ndan ~am ordugâhlarm~n ilki idi. M~s~ r cihetinden
(e.,) kuzeyden (,),4-) ile çevrilmi~ tir. Yafa, Eriha, Beytilah~m, Gazze,
; J!? &;1 _,-4 alçak arazisi. Nablus bu ordugâh
içindedir. Filistin'in idare merkezi Remle'dir 6 .
Abdülmelik bin Mervan zaman~ nda ~am k~ta's~rl~n vergisi
.720.000 dinar tutuyordu. Bu miktar~ n 35col000'i Filistin'in vergi
gelirini te~kil ediyordu.
Mühürün Abdülmelik bin Mervan'a aidiyeti Islami Nümizmatik tarihi bak~m~ndan cidden önemlidir. Umumiyetle sikkenin ~slah~~
Abdülmelik bin Mervan zaman~nda olmu~ tur. Araplar~n cahiliyet
) denilen sikkedevrinde Iran'da (
)(
) ( 476:13
) veya Kayseriye denilen alt~n sikkeleri
lerle, Bizans'~n (
kullan~l~rd~ . Bir taberi dirhem 8 ve bir Ba~li dirhem 4 denktir. Baz~lar~~bunun aksini yani Ba~li dirhem 8, taberi dirhem 4 denkdir
diye iddia ederler. Her H) dirhemin a~~ rl~~~~6 miskald~. Miskalin
vezni ise 22 k~rattan bir habbe eksikdi 7 .
Abdülmelik sikke, vezin ve kileler üzerinde de~i~iklikler yaparak
yeni dinar ve dirhemleri hicretin 76 nc~~senesinde modern bir ~ekilde
kesdirdi 8 . Dinar~~ 22 k~rattan bir habbe eksik, dirhemi ise 15 k~~rat
6 Cürcü Zeydan-Zeki Mugam~ z, Medeniyet-i Islâmiye tarihi cild
Makrizi, El-nukud el-Kadime vel-Islâmiye s. 3.
8 Ebu Cafer Mehmed bin Cerir el-Taberi
cild IV, s. 202.
nü'l-esir

2,

s. 45.

7

6ilr diz III, s. 938; Ib-
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a~~rh~~nda yapt~. Halifeyi sikke basd~rma~a te~vik eden vak'alardan,
biri de karatis denilen ka~~tlar meselesi idi. Bunlar Anadolu'ya M~s~r'dan gelir ve Araplar da dinarlar~~Anadolu'dan tedarik ederlerdi.
Halife ilk defa olarak mektuplar~n ba~~na ~hlas-~~ ~erifi, sonuna Peygamber Efendimizin ismini koyd~~rdu. Bu hal Bizans imparatorunu
k~zd~rd~ . Halifeye yazd~~~~mektupta bu adetin b~rak~lmas~n~, aksi
halde sikkelerimizde Peygemberinizin ismini kederlenece~iniz ~ekilde
yazanz diye tehdit edilmi~ti 9. O zaman halife, Halid bin Yezid
bin Muaviye'yi ça~~rarak imparatorun mektubunu gösterdi. Halid
"Ya Emirilmü'rninin bunda endi~e edilecek hal yoktur, rum dinarlar~n~n tedavülünü yasak ve yeniden sikke basd~nrs~tuz "dedi. Halife
tarafindan bas~lmas~~kararla~t~r~lan yeni dirhemleri ilk defa basan
Teyma'h yahudi Sumeyr olmu~tur w.
Halife Abdülmelik, yaln~z sikkeler de yapt~~~~bu de~i~iklikle
kalmad~, ayn~~zamanda muhtelif emanetleri, türlü yerlerden toplanan haraç, meküs gibi vergiler için kur~un mührü ç~kard~~ve bu
mührün üzerinde kelime-i Tevhidin yaz~lmas~n~~kabul etmi~~oldu.
Iki tarafl~~olan bu kur~un mührün resmi evrakta kullan~ld~~~na
~üphem yoktur, zira üzerinde par~ümen izleri görülüyordu. Bu gibi
mühürlerin muhtelif yerlerde kullamld~~ma dair müverrih Mesu'di
tuhaf bir yaka anlat~yor: "Isfahan ahalisi hükümete verilmesi laz~m
gelen senelik vergilerini vermekten imtina etmi~, bunun üzerine
~ehrin valisi bunlar~n ileri gelenlerini toplam~§ ve bunlardan birinin
ba~~m kesdirerek felan o~lu felan borcunu ödedi cümlesini yazup
ba~~n~n üzerine asd~rd~~ve ba~~ m bir torbaya koyarak torbay~~mühürledi" n. Bu f~ kra bize bu gibi mühürlerin bilhassa resmi i~lerde
kullan~lm~~~oldu~unu gösteriyor.
Mührün üzerinde görmü~~oldu~umuz A harfi, kanaat~ m~za
göre, halife ad~n~ n ilk harfid~r. Iki aslan motifi ise pek eski devirlerde
bir senbol olarak kullan~lm~~t~ r. Onu bilhassa k~rall~k, kuvvet ve
cesaret timsali olarak ~arkta ve bilhassa Baktriya'dan itibaren M~s~r
Habe~istan, Iran, Mezopotamya, Ermenistan, Küçükasya, Suriye ve
Taberi ayn~~eser, cüz III, s. 938; Ibnü'l-esir cild ili, s. 202 ; Ebu'l-Mahas~~n
a. 21,L. jU.I ,jz.,a~~
cild I, s. 195; Makrizi s. 6; Kemaleddin elDemiri iy~.,,.7-~~
cild I, s. 56.
" Makrizi ayn~~eser, s. 6; Ebu'l-Abbas Ahmed El-Kalka~andi LtlY~~ e .. Kahire
19 13,cild I, 8. 425.
11 XX
cild V, s. 393.
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Lev. VII

Abdiilmelik bin Mervan ad~na kesilmi~~bir kur~un mühür.
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Filistin gibi yerlerde görüyoruz. Hitit, Asur, Sasani ve Ermeni eserlerinde hattâ Roma ~ ehrinin kurulu'nun ilk senelerinden itibaren
arslan mothine raslanmaktad~r 12. Baz~~sikkelerde arslan motifi güne~le birlikte kullan~lm~~, bu ~ir Hur~it men~ei eski Mezopotamya
medeniyetlerine kadar ç~ kan bir an'anedir ki bunun astrolojik mahiyeti E. Herzfeld ve E. Drouin gibi ilimler taraf~ ndan aç~ klanm~~t~ r 13.
Türkler bir saray yapt~ rmak istedikleri zaman giri~~kap~s~n~n
iki tarafina birer arslan koyarlard~. Ahmed bin Tolon 9 uncu yüzy~lda
yapt~ rd~~~~Kataya kalesinin 7 kap~s~ ndan biri üzerinde kar~~l~ kl~~ iki
arslan kabartmas~~ yapt~ rm~~t~ . Tarihçi Makrizi buna Babusseb'a
diyor 14. Hulisa arslan ve deve ku~lar~~ motiflerini hukuki timsal
de~il, ancak bir san'at motifi olarak kabul etmek zaruretindeyiz.

12

Yakub Artin Pa~a, Contribution A L'Etude du Blason en Orient, Londres

1902 S. 59.
13 E. Drouin (Les Symboles Astrologiques sur les monnaies de Perse, gazette
Belge de Numismatique 19oi; E. Herzfeld der Thron des Khosro, jahrb. d, Pr,
Kunstsammlungen 1920 S. 123.
14 El-Makrizi
cild I, s. 314.-316.

