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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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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-


