
Eserin bir nüshası j' cdzü '1-mündci (mu 

fıacf) fi'l- el gaz ve '1 - el) d ci adıyla Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde ka
yıtlıdır (lll. Ahmed, nr. 2419). 

Dellalülkütüb'ün bunlardan başka bir 
de divanının bulunduğu kaydedilmek
tedir. 
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DELIAizADE İSMAİL EFENDi 
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(bk. İSMAiL EFENDi, Dellalzade). 
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r 
DELVİNE 

1 

Arnavutluk'ta 

L 
bir yerleşim merkezi. 

_j 

Bugünkü Arnavutluk'un güneyinde Sa
randa şehri civarında Cer dağının etek
lerinde yer alan ve nüfusu 7300 dola
yında olan bir kasabadır. Delvine adı Ar
navutça'nın Toska diyalektiğinde "koyun
ların yaşadığı yer" anlamına gelir. 

Delvine'nin eski ve Ortaçağ'lardaki ta
rihi hakkında fazla bir şey bilinmemek
tedir. Yakındaki Roma -Bizans harabe
leri buranın tarihini Ortaçağ'ların başla
rına kadar götürmektedir. Delvine'nin XI
XIII. yüzyıllar arasında Cermhal tepesin
de bir kale olarak yeniden kurulduğu ve 
"canlı şehir" şeklinde anıldığı tesbit edil
mektedir. Şehrin Osmanlılar'la ilk tema
sı, 1432'de Sinan Paşa'nın bu bölgeye 
doğru yaptığı akınlar sırasında oldu. An
cak 1537'ye kadar kesin bir Osmanlı ha
kimiyeti sağlanamadı. Bu tarihte Kanu
nı Sultan Süleyman'ın Korfos (Pulya) se
feri sırasında, Ayas Paşa'nın gayretiyle 
bölgedeki Arnavut isyanı bastırıldıktan 
sonra Delvine de ele geçirildi. Burası bir 
sancak haline getirilerek Osmanlı top
raklarına katıldı , bir sancak beyi, kadı 
ve dizdar tayin edildi. Stratejik ve aske
ri açıdan büyük öneme sahip olan san
cağın merkezi Delvine kasabası idi ve 
sık sık ayaklanan Arnavut asilere karşı 
bir üs vazifesini görüyordu. Ayrıca Del
vine, 1530'1ardan itibaren Yanyalı Şeyh 

Yakub Efendi vasıtasıyla Arnavutluk'ta 
yayılmaya başlayan Halvetl tarikatının 
da merkezi durumuna geldi. Daha son
raki dönemlerde yerini BektaşTiiğe bıra
kacak olan Halveti tarikatı mensupları 
burada önemli sayıda taraftar buldu. 

XVI-XVIII. yüzyıllarda Osmanlı idaresi 
altında Delvine, zenaat ve ticaretin geliş
mesi sonucu ekonomik ve idari bir mer
kez özelliğini kazandı. Bu gelişmede coğ
rafi mevkii önemli rol oynadı. Çünkü bu
rası verimli bir ovanın merkezinde bu
lunması yanında İyonya denizi sahillerin
den Ergiri (Ergirikastro) ve Yanya'ya doğ
ru uzanan yolların kavşağında yer alıyor
du. Şehrin XVII. yüzyıldaki durumu hak
kında geniş bilgi veren Evliya Çelebi, Del
vine'yi sivri bir kayanın üstünde beş kö
şeli küçük bir kaleye sahip kasaba ola
rak tarif eder. Kale içinde bir mescid, 
üç ev, bir ambar, cephane ve su samıcı

nın bulunduğunu, kalenin dışında sağ 

tarafta kiremitli, kagir minareli Hünkar 
Camii ile bunun hemen dibinde seksen 
dükkanlı küçük ve dar bir çarşının yer 
aldığını belirtir. Ayrıca kalenin kuzey ta
rafında yokuş aşağı uzanan varoş kıs
mında hepsi mahfuz ve mükemmel in
şa edilmiş birbirine bitişik olmayan 1 00 
kadar ev ile üç medrese, üç sıbyan mek
tebi, üç han, üç tekke ve bir hamamın 
bulunduğunu yazan Evliya Çelebi, şehir 
halkının başlıca ekonomik faaliyetini zey
tin ve zeytinyağı ticaretinin teşkil etti
ğini de kaydeder. Osmanlılar dönemin
de Delvine'de ll. Bayezid tarafından yap
tırılmış Hünkar Camii'nden başka Aba
nos Bey Camii, Hızır Ağa Camii, Musta
fa Paşa Camii, Mehmed Bey Camii ve 
Medresesi'nin yer aldığı tarihi kayıtlar
dan tesbit edilmektedir. Ancak bugün 
eski döneme ait hemen hemen hiçbir is
lamı eserin bulunmadığı Delvine'de son 
zamanlarda yaptırılmış olan Hacı Ahmed 
Ağa Camii de ( 1872) 1967 kültür ihtilali 
sırasında tahrip olmuştur. 

XVIII. yüzyılda kurulan Delvine Paşa
hğı'nın merkezi olan şehir 1811 'de Te
pedelenli Ali Paşa'nın işgaline uğradı. 

Ayrıca Arnavutlar'ın Tanzimat reform
larına karşı giriştikleri ayaklanmalarda 
da önemli rol oynadı. 1878'de burada 
Prizren Arnavutları Birliği ' nin merkezi 
kuruldu. XIX. yüzyılın sonlarında Delvi
ne Yanya vilayetinin merkezi durumun
da olup 7500 kadar nüfusa, 400 dük
kan ve iş yerine sahipti. Şehir 15 Kasım 
1912 ·de Osmanlı idaresinden ayrılarak 
yeni teşkil edilen Arnavut Prensliği'ne 
katıldı. 
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Nefes ve vakit anlamına gelen 
bir tasavvuf terimi 
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(bk. NEFES; VAKİT). 

_j 

1 1 
DEM 
( ~.ıl\ ) 

Hac ve umre yapan kimselerin 
kestikleri koyun ve keçi cinsinden 

L 
kurbanlar için kullanılan bir terim. 

_j 

Sözlükte "kan" anlamına gelen ve kan 
akıtmak suretiyle gerçekleştirilen kur
ban kesimi için mecaz! olarak kullanılan 
dem, hac ve umre sırasında ibadet mak
sadıyla veya bir vacibin terki, geciktiril
mesi yahut bir ihram yasağının çiğneo
mesine ceza olarak kesilen koyun, keçi, 
yedide bir deve veya sığırı ifade eder. 
Nitekim hacla ilgili hadislerde dem bu 
anlamda kullanılmıştır (mesela bk. Buha
ri, "I:Iac", 37) Hac sırasında kurban edil
mek üzere hazır bulundurulan hayvanlar 
(hedy) deve ve sığır gibi büyükbaş olur
sa bedene, koyun ve keçi cinsinden olur
sa dem adıyla anılır. Kendisine dem va
cip olan kişi koyun kesmekle veya Allah 
rızası için kesilen deve veya sığırın yedi
de birine iştirak etmekle sorumluluktan 
kurtulmuş olur. 

Hac veya umre dolayısıyla kesilen kur
banlar kesiliş maksatlarına göre değişik 
isimler alırlar. Kıran veya temettu' hac
cı yapanların kesmeleri vacip olan kur
bana dem-i şükür. hac veya umre için 
ihrama · girdiği halde geçerli bir maze
reti dolayısıyla vazifesine devam edeme
yen ve ihramdan çıkmak zorunda kalan 
kişinin kesrnek zorunda olduğu kurba
na dem-i ihsar. hacca başladığı halde 
zamanında Arafat'ta vakfe yapamadığı 
için o yılın hac zamanını geçiren kişinin 
Ma !iki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine gö-
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re kesmesi gereken kurbana dem-i fe
vat, Allah rızası için nafile olarak kesi
len kurbana dem-i nefl, ihram yasakla
rına riayet etmeyen veya hac ve urore
nin vaciplerinden birini yerine getirme
yen kimsenin kesmesi gerekli kurbana 
da dem-i cinayet denir. 

ihramda iken en az bir gün dikişli el
bise giymek, başı örtmek, asgari bir or
ganının tamamına koku sürmek, başın 
ve sakalın en az dörtte birini tıraş et
mek, asgari bir elin veya ayağın tırnak
larını kesmek. kudüm ve veda tavafını 
erkekler cünüp olarak. kadınlar hayız 

veya nifas halinde iken, ziyaret tavafını 
abctestsiz olarak yapmak, ziyaret tava
fının üç, veda tavafının dört şavtını ek
sik yapmak veya veda tavafının tama
mını terketmek, Safa ile Merve -arasın
daki sa'yi yapmamak. arefe günü güneş 
batmadan önce Arafat'tan ayrılmak, 

Müzdelife vakfesini, şeytan taşlamayı 

terketmek gibi davranışlar Haneffler'e 
göre demi gerektirir. Malikıler'e göre 
mfkat mahallini ihramsız geçmek. telbi
yeyi, kudüm tavafını. şeytan taşlamayı. 

Mina ve Müzdelife'de gecelerneyi ter
ketmek; Şafiiler'e göre mikat mahallini 
ihramsız geçmek, Müzdelife ve Mina'da 
geeelememek ve veda tavafını terket
mek ; Hanbeliler'e göre dikişli elbise giy
rnek. koku sürünmek. karşı cinsi öpmek 
ve okşamak. saç ve tırnak kesrnek demi 
gerektiren başlıca davranışlardır. Mez
hepler arasında ayrıntıda farklı hüküm
ler bulunmakla birlikte söz konusu ihla
lin meşru bir özürden dolayı meydana 
gelmesi veya kişinin maddi imkanının 
bulunmaması halinde dem yerine oruç 
tutulması ve fakiriere belirli bir sada
kanın verilmesi de söz konusu olmakta
dır (geniş bilgi için bk. HAC; İHRAM). 

Haneffler'e göre dem Harem'de kesi
lir. Malikıler'e göre avianma ve cinsi mü
nasebette bulunmanın cezası olan kur
banlar Mina veya Mekke'de kesilir; di
ğer kurbanlar her yerde kesilebilir. Şa
fii ve Hanbeliler'e göre ise aslolan demin 
Harem'de kesilmesidir. Hanefiler dışın
daki üç mezhebe göre dem-i ihsar ih
sar*ın olduğu yerde kesilir. 

Temettu' ve kıran haccından dolayı ke
silmesi gerekli olan şükür kurbanının 
bayramın ilk üç gününde kesilmesi Ebü 
Hanife'ye göre vacip, Ebü Yusuf ve Mu
hammed'e göre sünnettir. imam Malik 
ve Ahmed b. Hanbel'e göre de bu süre 
içinde kesilir, daha önce kesilemez. Şa
fifye göre bu süre içinde kesilmesi sün
netse de daha önce ve daha sonra da 
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kesilebilir. Ceza kurbanları için belli bir 
süre bulunmamakla birlikte hatanın iş
lenmesinden hemen sonra kesilmesi ef
daldir. 

Kıran ve temettu' haccında kesilmesi 
vacip olan şükür kurbanı ile nafile ola
rak kesilen kurbanın etinden sahibi yi
yebilir. Hacda ceza ve kefaret olarak ke
silen kurban ise (dem) alimierin çoğun
luğuna göre adak ve zekat hükmünde 
olup etinden sahibi ve bakmakla yüküm
lü olduğu yakınları yiyemez. 
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Tfuk mt1sikisinde 
kullanılan bir tabir. 

_j 

Farsça'da "nefes, soluk" anlamına ge
len kelime. Türk mOsikisinde birbirleriy
le ilgili olan seşleri belirtmek için "dem 
sesler" ve "dem tutmak" tabirlerinde kul
lanılmıştır. 

Neyin ses alanı içerisinde yer alan en 
pest sekizlisindek.i perdelere dem ses
ler denir. Bunlar, üflenerek çıkarılması 
oldukça zor kabul edilen kaba rast ile ge
veşt perdeleri arasındaki seslerdir. Ney
zenlerce bu sesleri iyice çıkarmadan di
ğer perdelerin hakkını vermenin imkan
sız olduğu kabul edildiğinden ney ders
lerine başlayanlara önce dem sesler öğ
retilir. Bu seslerin canlı ve kolay üflene
bilmesi neyzenin kabiliyeti ve bu arada 
çok çalışması ile ilgili bir husustur. Bu 
sebeple eskiden mevlevihanelerdek.i ney 
öğretimi, 300 gün süren bir dem sesle
ri üfleme safhasıyla başlardı. 

Türk mOsikisinde ses veya çalgı ile ya
pılan serbest (irticali) icra esnasında, yaylı 
veya üflemeli bir sazın sürekli yahut ara
lıklı olarak soliste okuduğu ya da çaldı
ğı makamın güçlü veya durak perdele

. rini basarak eşlik etmesine dem tutmak 
denilir. Dem tutma sırasında çok defa 
eserin icra edildiği dizinin bir oktav aşa
ğısından eşlik edilir. 

Öte yandan, Mevlevi ayininde neyzen
başının ilk taksimi sırasında taksimin 
sonlarına doğru bir veya birden fazla ne
yin taksim edilen makamın durak per
desini sürekli üflemesine de dem tut
mak denir. 
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~ NuRi ÖzcAN 

DEMAK 

XV. yüzyılın son çeyreğinde kurulan 
ve yaklaŞık bir asır süren 

Cava adasındaki 
bağımsız ilk müslüman devleti. _j 

Önceleri Cava'nın kuzey sahillerinde 
bir liman şehri olan Demak, bugün za
manla sahilin geniş kumsallarla kaplan
ması yüzünden denizden birkaç mil içe
ride kalmış küçük bir yerleşim merkezi
dir. Cava geleneğine göre Demak hü
kümdarlarının soyunun. XV. yüzyılın son 
çeyreğinde bölgeye yerleşen Cek Ko-po 
(Ç. Ko-po Amca) adındaki Çinli zengin bir 
müslüman tüccardan geldiği kabul edil
mektedir. Cava vekayi'namelerinde ilk 
Demak hükümdarının, son Macapahit 
kralı ile daha sonraki yıllarda saraydan 
kovulan Çinli bir prensesten doğan Ra
den Patah (Arapçası Fettah) olduğu an
latılmaktadır. Yine aynı kaynaklara gö
re bu sıralarda zayıf düşen Macapahit 
Hindü Budist Devleti Demak'ın saldırıla
rıyla ortadan kalkmıştır. Demak'ın ikin
ci hükümdarı. Portek.izliler'in Rodim di
ye adlandırdıkları Bedreddin (veya Kame
rüddin) yaklaşık 1504 yılında ölünce ye
rine geçen oğlu (veya kardeşi) Trenggana 
Demak Devleti 'nin en güçlü hükümdan 
idi. Daha sonraki Cava kaynaklarında 

onun 1524 yılından itibaren "sultan" un
vanını aldığı kaydedilmektedir. Trengga
na, birincisi 1 505-1 S 18, ikincisi 1 521 -
1 546 yılları arasında olmak üzere iki dö
nem hükümdarlık yaptı. Bu iki dönem 
arasındaki üç yıl içinde kayınbiraderi Ce
para hakimi Patih Yunus hüküm sür
müştür. 

Trenggana devrinde Demak zengin
lik ve nüfuz bakımından zirveye ulaştı. 

Trenggana o bölgenin önemli limanları
nı Demak'a bağlamaya çalıştığı gibi he-


