
DEMiRKAPI 

Demirkapı adına Orhun abidelerinde 
"Temir Kapıg" şeklinde rastlanmakta
dır. Burada geçen Demirkapı. muhteme
len Orta Asya'da Baysun dağ silsilesin
de, 1 0-18 m. genişliğinde ve 3 km. uzun
luğunda olan. Buhara ve Semerkant'tan 
Belh'e giden ana yol üzerinde yer alan 
geçittir. Meşhur Çin li seyyah Hsüan
Tsang. miladi 644 yılında bu bölgenin 
güney kısmındaki küçük devletlerin bir 
Türk emirinin hakimiyeti altında bulun
duğunu yazmaktadır. BirOnf, Babülhadid 
diye adlandırdığı bölgenin Saganiyan (Şa
ganiyan, Çaganiyan) vilayetine dahil oldu
ğunu kaydetmektedir. Özbek bilginleri 
de Demirkapı deresi veya Buzgala adıy
la tanınan aynı tarihi bölgenin, Özbekis
tan'ın Kaşkaderya vilayetinin Dehkana
bad şehrinin güney kısmında yer aldığı
nı doğrulamaktadırlar. Öte yandan şim
diki Baysun şehrinin 63 km. batısındaki 
Derbend 'in Ortaçağ 'da önemli bir kale 
olduğu da bilinmektedir. 

Orhun abidelerinde adı geçen Demir
kapı'dan başka Arap istilası devrinde Or
ta Asya'da aynı adı taşıyan başka yerler 
de bulunmaktadır. Bunlardan biri, şim
diki Taşkent bölgesinin (eski adı Şaş ve
ya Çaç) kuzeyinde yer alıyordu . Diğeri ise 
bugün Derbend adıy l a tanınan ve Orta
çağ'da Hazar denizinin en önemli limanı 
olan şehirdi. Buraya daha sonraki devir
lerde de Türkler tarafından Demirkapı 
denmiştir. Nitekim Osmanlı dönemine 
ait resmi belgelerde. tarih kitaplarında. 
Ermenice yazılmış tarihlerde şehir bu 
adla anılmaktadır. Ruslar da buraya bu 
adın tercümesi olan Jeleznaya Vrata di
yorlardı. Arap- islam fetihlerinden önce 
Dağıstan bölgesine yerleşmiş olan Ku
muk Türkleri burayı, Saksonyalı seyyah 
Dieari'ye göre Demürkapu diye adlandı
rıyorlardı (ayrıca bk. DERBEND ). 

Kırım'da Gurzuf yaylasında 1540 m. 
yükseklikteki bir dağın tepesinden ge
çen yolun en yüksek noktasında bulunan 
geçide de Demirkapı adı verilmişti. öte 
yandan Balkanlar'da bu adı taşıyan yer
ler bulunmaktadır. Tuna'da Girdab (Djer
dab) denilen boğazlar sistemindeki en 
son boğaz Demirkapı adını taşıdığı gibi 
bütün bu boğazların hepsine birden De
mirkapılar da denilmekteydi (Romence 
Porti le de Fier. Sırpça Jeleznaya Vrata, Ma
carca Vaskapu). Burası , Tuna nehrinin Kar
pat dağları veya Transilvanya Alpleri ile 
Balkan dağları arasında açtığı ve aynı 

zamanda daraldığı bir geçit yeri olup gir
daplarıyla oldukça tehlikeli bir mevkiydi 
(Evliya Çelebi , VII , 446-456) Bu boğaz Os
manl ı lar'ın Orta Avrupa 'ya veTuna böl-
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gesine yönelik harekatlarında önemli bir 
stratejik nokta olarak sürekli hedef teş
kil etmiş, Türk akınlarını önlemek için 
1419'da Macarlar burada savunma ted
birleri aldıkları gibi 1482'de ll. Murad'ın 
kuwetleri bu yerin üst ucundaki Güver
cinlik'i (Golubaç, Galamboc) ele geçirerek 
karşı sa ld ı rıda bulunmuştu. Tuna De
mirkapısı olarak da adlandırılan boğaz 

ve civa rı 1526'ya kadar Osmanlı- Macar 
sınır bölgesini oluşturdu . Tam olarak 
kontrol altına alındıktan sonra da öne
mini korudu ve bu defa Osmanlı savun
ma hatlarından birini teşkil etti. Osman
lılar bu geçidin 4 km. yukarısında Ada
ka le'deki istihkamlarla burayı kontrol 
altına aldılar. 1688 ·de Belgrad ·ı ele ge
çiren Avusturyalılar Demirkapı'yı Transil
vanya, Macaristan, Eflak, Sırbistan ve 
Bulgaristan için bir kilit noktası saymış
lardı (ayrı ca bk. ADAKALE) 
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~ A~İEV SALEH MEHMEDOGLU 

DEMİRTAŞ PAŞA 

(bk. TiMURTAŞ PAŞA). 

DEMİRTAŞİYYE 

Halvetiyye tarikatına bağlı 
Ruşeniyye kolunun 

Muhammed Demirtaşi'ye 
(ö. 935 / 1528-29) 

nisbet edilen bir şubesi 
(bk. MUHAMMED DEMİRTAŞİ) . 
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DEMOGRAFİ 

(bk. NÜFUS). 

DENDAN-ı SAADET 
( ü~ı...... .;ıl..;~) 

Hz. Peygamber'in 
Uhud Gazvesi'nde kırılan dişi. 

_j 

_j 

Uhud Gazvesi esnasında Utbe b. EbO 
Vakkas tarafından atılan bir taşla Hz. 
Peygamber'in miğferinin parçalandığı. 

sağ alt çenede ön dişlerle azılar arasın

daki dişinin (rebaiye) kırıldığı, yüzünün 
yaralandığı, akan kanı durdurmak için Hz. 
Ali ile Fatıma ' nın gayret sarfettikleri bi
linmektedir. Vakıdf'nin bir rivayetinden, 
ResOluilah ' ın dişinin tamamen kırılma
yıp mine kısmından bir parçanın koptuğu 
anlaşılmaktadır (ei·Megazf, 1, 244 -246). 

Türk-islam kültüründe "dendan-ı sa
adet. dendan-ı şerif" diye anılan bu kırık 
diş parçasının kimin tarafından muha
faza edildiği hakkında bir rivayete rast
lanmamıştır. Mukaddes emanetler için
de yer alan dendan-ı saadetin diğerle
riyle birlikte istanbul'a intikali meselesi 
de henüz açıklığa kavuşmuş değildir. Ya
vuz Sultan Selim'in Mısır seferine katıl
mış olan tarihçiler bu konuda herhangi 
bir bilgi vermemektedirler. Bir rivayete 
göre Mısır'ın i l hakından sonra Mekke 
Emiri Şerif Ebü'l-Berekat, emirlik hazi
nesindeki "emanat-ı mübareke"nin bü
yük bir kısmını oğlu EbO Nümey ile is
tanbul'a göndermiş ve Osmanlı hakimi
yetini kabul etmiştir. Bu hediyeler ara
sında dendan-ı şerifin bulunup bulun
madığı da bilinmemektedir. 

Evliya Çelebi mukaddes emanetlerin 
bir kısmının, bu arada dendan-ı saade-

Dendan-ı saadet ma hfazası 

(TSM, Kutsal Emanetler, Teşhir , nr. 1/ 3) 



tin istanbul' a intikali konusunda bazı 
bilgiler vermektedir. Buna göre Yavuz 
Sultan Selim'in Mısır seterinden önce 
Memlük Sultanı Kansu Gavri'nin isken
deriye'ye naklettirdiği ve zaferden son
ra Yavuz Sultan Selim'in eline geçen ha
zine içinde Hz. Peygamber'in Uhud Gaz
vesi'nde kırılan dişi ile bir tutarn lihye-i 
şerifide vardı (Seyahatname, X, 123) Bu 
malumartan hareketle dendan-ı saade
tin Mekke'de emirlik hazinesinde değil 
Memlük sultanının hazinesinde muha
faza edilmekte olduğu söylenebilir. Ha
len Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dai
resi'nde bulunan dendan-ı saadetin. üze
ri kıymetli taşlarla süslü 11 x 7 x 7 cm. 
ebadındaki altın mahfazası Sultan VI. 
Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 
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Iii NEBİ BozKURT 

DENİZ HAMAMI 

İstanbul'da Osmanlı döneminin 
sonlarına doğru deniz üstüne 

kurulan kapalı plaj. 
_j 

"Derya hamam!" da denilen deniz ha
mamlarının hangi tarihte ortaya çıktığı 
tesbit edilememekle birlikte bazı söylen
ti ve şiiriere dayanılarak ilk örneklerinin 
XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinde Çardak is
kelesi ile Salıpazarı ve Kumkapı sahille
rinde açılmış olabileceği ileri sürülmek
tedir (ist.A, vıır, 4439) Beşiktaş Deniz Mü
zesi Arşivi'nde bulunan 24 Rebiülewel 
1263 (12 Mart 1847) tarihli bir şüra-i bah
ri kararından. o tarihte Haliç kıyısındaki 
Tersane-i Amire'de iki deniz hamamı
nın mevcut olduğu ve bir gayri müslim 
vatandaş tarafından köprünün Karaköy 
ayağında açılmak istenen üçüncüsüne 
deniz trafiğini engelleyeceği için başka 
bir yerde yapılması kaydıyla izin verildi
ği öğrenilmektedir (Deniz Müzesi Komu

tanlığı, Tarihi Deniz Arşivi, Defter, nr. 4, s. 

84c). Günümüze herhangi bir kalıntısı 

intikal etmeyen ve XX. yüzyılın ortaları
na kadar bazı sokak levhalarında yaşa
dığı görülen isimleri de artık tamamen 
unutulmuş olan deniz hamamları hak
kındaki mevcut bilgilerin hemen hepsi, 
istanbul Şehremaneti tarafından yayım
lanan 6 Safer 1292 (14 Mart 1875) tarih
li Umümi Deniz Hamamları Nizamname
si'nden elde edilmektedir (bk. Mece/le·i 
Umar-t Belediyye, ll, 631). Üç bölüm ha
linde on altı maddeden meydana gelen 
bu nizamnameden, gerektiğinde artırıl
mak üzere sayıları altmış iki olarak tes
bit edilen deniz hamamlarının istan
bul'un çeşitli sahillerinde yer aldığı, bun-

1 la rın otuz dördünün erkeklere, yirmi 
sekizinin kadınlara mahsus olduğu, ay
rıca söz konusu nizarnname ile sahiller
de açıktan denize girilmesi yasaklandığı 
için deniz kıyılarındaki malikane sahip
lerinin de yine belediyenin izni ve kont
rolü dahilinde özel hamamlar yaptırdık
ları öğrenilmektedir. Mütareke yılların
da ingilizler'in Florya'da kadın ve erkek
lerin birlikte denize girebildikleri bir plaj 
açmalarıyla geleneği sarsılan deniz ha
mamları, bu tarihten sonra karışık plaj-

' ların yanında bir süre daha varlıklarını 
korumuşlar, 1924 yılı deniz mevsiminden 
sonra ise bir daha görülmemişlerdir. 

inşa ve idareleri belediye tarafından 
bir veya iki yıl için artırınayla ihale edi
len deniz hamamları, yaz başlarında özel
likle akıntılı sahillerin kıyıdan bir iske
leyle ulaşılabilen 1 S- 20 m. açığına ku
ruluyor ve sonbaharda sökülüyordu; yalı 
sahiplerinin kendi binalarının yanına yap
tırdıkları özel hamamlar ise sabitti. De
niz dibine çakılan kazıklar üzerine, suya 
dayanıklı kerestelerle her tarafı kapalı 
biçimde inşa edilen ve uzaktan iri bir 
ambalaj sandığına benzeyen bu yapılar 
bir havuzla etrafındaki bir platform ve 
onun etrafında yer alan soyunma oda
larından meydana geliyordu; ayrıca ha
zır yiyecek ve meşrubat satılan bir bü
fesi ile suyu kirletmeyecek şekilde ya
pılmış bir tuvaleti bulunuyordu. Ölçüleri 
açısından üçe ayrılan deniz hamamları
nın en büyükleri yaklaşık 20 x 30 m. bo-

' yutlarında, otuz soyunma adalı ve on iki 
kişilik ikinci bir özel yüzme havuzlu, en 
küçükleri ise 1 S X 20 m. boyutlarında 

' on beş soyunma adalı idi ve çoğunluğu 
' bu küçük tiptekiler teşkil ediyordu. Er
kek ve kadın hamamları arasında. ses-
lerin diğerinden işitilemeyeceği kadar 
bir uzaklık bulunurdu. 

DENiZLi 

Deniz hamamlarında içki içmek veya 
buralara içkili gelmek ve yüzerek plat
formların altından dışarı çıkmak kesin
likle yasaktı. Her harnarnda bir yüzme 
hocası-cankurtaran ile bir belediye ça
vuşu, çifte hamamların arasında da ka
yıkla dolaşan zaptiyeler görev yapıyor
du. Erkek hamamlarında idarenin hazır 
bulundurduğu, göbekle dizler arası bo
yunda şortlarla çıkmalık peştamal ve 
havlular kullanılıyor, isteyenler nizam
nameye uygun olmak şartıyla kendi ta
kımlarını da yanlarında getirebiliyorlar
dı. Kadın kıyafetleri ise boğazdan ayak 
bileklerine kadar inen gecelik benzeri 
uzun bir gömlek veya bluzla en kısası · 
diz kapağının altına kadar çıkabilen uzun 
dondan ibaretti. 

Deniz hamamları. üzerlerine dikilen di
rekler arasında rüzgarda çırpınarak ku
ruyan çeşitli renk ve desenlerdeki peş
tamallarıyla bazı son dönem Osmanlı res
samiarına konu olmuştur. 
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DENiZCiLİK 

(bk. BAHRİYE). 

DENİZLİ 

Ege bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 
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Şehrin adı Süryani ve Gürcü kaynak
larından öğrenildiğine göre 1291' de Tan
gazlu ve Thongouzalo şeklinde anılmak
taydı. XIV. yüzyıla ait kaynaklarda (Aksa
rayi, İbn Battata) bu ad Toguzlu, Donguz
lu ve Tonguzlu şekillerinde geçmekte
dir. Kerimüddin Aksarayi XIII. yüzyılın 

başlarına ait bir olaydan söz ederken 
burayı Ladik olarak adlandırdığı halde 
1261 'de meydana gelen Türkmen olay
larından bahsederken de Toguzlu şek
linde belirtir. Bundan Toguzlu adının XIII. 
yüzyıl ortalarında kullanıldığ ı anlaşılmak

tadır. Tangazlu adı Tonguzlu ve nihayet 
Tonuzlu ( Jjfo) şeklini almıştır; XV. 
yüzyılda bu şekil görülür. XVI. yüzyıldan 
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