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ıw.ı CENGİZ KALLEK 

ı .1 
DERENBOURG, Joseph Naphtalı 

(1811- 1895) 

L 
Fransız şarkiyatçısı. 

_j 

Almanya'nın Mainz (Mayence) şehrin

de doğdu; yahudi asıllı oyun yazarı Zevi 
Hirsch Derenbourg'un oğludur. Giessen 
ve Bonn üniversitelerinde okuduktan son
ra Hollanda~ya giderek Amsterdam'da 
üç yıl kadar özel öğretmenlik yaptı; da
ha sonra Paris'e yerleşti (1838). Burada 
bir yandan şarkiyat araştırmalarını sür
dürürken bir yandan da A. Geiger'in et
kisi altında kalarak Yahudilik'le ilgili ça
lışmalarına devam etti. Bu arada Fransız 
vatandaşlığına geçti (1843). Önce Lycee 
Henri IV' da Almanca öğretmenliği, ar
kasından lmprimerie Nationale'de mu
sahhihlik yaptı ve ayrıca Bibliotheque 
Nationale'deki İbranice yazmaların ka
tologunu hazırladı. 1 8S7'de yahudi ço
cukları için bir lise kurarak 1864 yılına 
kadar yöneticiliğini üstten di. 1 869 ·da 
Legion d'Honneur nişanı ile onurtandın
lan Derenbourg, arkasından Academie 
des lnscriptions et Belles- Lettres'e üye 
seçildi ve daha sonra da Sorbonne'a bağ
lı Ecole Pratique des Hautes Etudes'de 
kendisi için kurulan Ortaçağ İbranicesi 
ve Literatürü Kürsüsü'nün başına geti
rildi (1877). Bu arada Alliance lsraelite 
Universelle'in merkez komitesinde de 
görev aldı ve bir müddet bu komitenin 
başkan yardımcılığını yürüttü; ayrıca Pa
ris Consistoire (Müsevi din işleri yüksek 
kurulu) üyeliğinde de bulundu (1869- 1872). 
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Almanya'nın ünlü kapitea şehri Ems'te 
öldü. 

Eserleri. Derenbourg'un Sami dilleriy
le bu dillerde yazılmış kitabeler ve Ya
hudilik üzerine kaleme aldığı eserlerin 
başlıcaları şunlardır: 1. Les seances de 
Hariri 1 Ma}f.iimô.tü '1-lfarfrf (I- ll, Paris 
1847-1853). Hariri'nin Ma}f.iimô.tü'l - lfa
rfrf veya el-Ma]f.iimô.tü '1 - lfarfriyye ad
lı edebiyata dair eserinin De Sacy tara
fından yapılan neşri üzerine M. Reinaud 
ile birlikte hazırladığı tashihli ve açıkla
malı bir çalışmadır. 2. Les fables de Loq
man le Sa ge 1 Emşô.lü Lu}f.mô.ni'l · J:ıa 

kfm (Berlin-London 1850). Yine De Sacy'
nin yaptığı, Hz. Lokman ile ilgili çeşitli 

meselleri içeren müellifi belirsiz bir ese
re ait edisyonun, diğer yazmalarta kar
şılaştırmalı olarak hazırlanmış tahkikli 
ve bazı tarihi bilgiler ilaveli neşridir (M. 
Reinaud ile birlikte). 3. Essai sur l'histo
ire et la geographie de la Palestine 
d'apres les Thalmuds et les autres so
urces rabbiniques (1867). Filistin tarih 
ve coğrafyası ile ilgili olarak her iki Tal
mud'a ve diğer dini kaynaklara dayanı
larak hazırlanmış bir araştırmadır; özel
likle Hz. isa dönemi yahudi hayatına ışık 
tutması açısından önem taşır. 4. Opus
cules et traites d'Abou'l - Walid İbn 
Djanah de Cordoue 1 Kütüb ve Resô. ,il 
li- Ebi'l- Velid Mervô.n b. Cenô.J:ı el
~urtubf (Paris 1880) Oğlu Hartwig ile 
birlikte hazırladığı bu eser, Ebü'I-Velid 
Mervan b. Cenah ei-Kurtubi'nin dört ese
rinin metni ve Fransızca tercümesini ih· 
tiva eden bir derlemedir. s. Deux ver
sions hebrai'ques du Livre de Kalilah 
et Dimnah (Paris 1881). Kelfle ve Dirn
ne 'nin iki ayrı İbranice tercümesini ihti
va eden bir eserdir. 6. Oeuvres comple
tes deR. Saadia b. Joseph al-Fayyoumi 
(1-V, Paris 1893- 1899). Said b. YUsuf ei
FeyyUmi'nin bazı Arapça eserlerinin oğ
lu Hartwig ile birlikte yapılmış neşridir; 
en önemli eseri olmakla birlikte tamam
lanmamıştır. 

Derenbourg bunlardan başka, İbn Ce
nah'ın İbranice gramerine dair Kitô.bü '1-
Lüma' adlı Arapça eserini (1886), Miş
na'nın altıncı bölümü "Tohorot" üzerine 
MUsa b. MeymUn'un yaptığı şerhin Arap
ça metniyle İbranice tercümesini (1887-

1889) ve oğluyla birlikte Abydos hara
beterindeki ı. Seti Tapınağı'nda bulunan 
Fenikece kitabelerin tercümelerini (1885) 

yayımlamış, yine oğlu Hartwig'in yardı
mıyla Corpus inscriptionum semitica
rum 'un Himyeri ve Sebai kitabeleriyle 
ilgili olan dördüncü kısmını hazırlamıştır 

(1889-1892). Derenbourg'un ayrıca Jour
nal Asiatique'te çıkmış bazı makalele
ri de bulunmaktadır. 
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Fatımi Halifesi Hakim-BiemriUah'ın 
Türk asdlı daisi 

ve Dürziliğe adını veren kişi 

L 
(bk. DÜRZİLİK). 

_j 

ı 
DERGAH 
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( .~.)~ ) 

Tarikat pirlerinin veya tarikatın 
büyük şeyhlerinin ikamet edip 

irşad faaliyetlerini sürdürdükleri 
veya kabirierinin bulunduğu 

merkezi tekke anlamında 
bir tasawuf terimi 

L 
(bk. AsiTANE; TEKKE). 
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ı 
DERGAH 

1 

( .~.)~ ) 

1921 • 1923 yıllarında yayımlanan 

L 
fikir, sanat ve edebiyat dergisi. 

_j 

1 S Nisan 1337 - S Kanunusani 1339 
(15 Nisan 1921 -5 Ocak 1923) tarihleri ara
sında on beş günde bir olmak üzere top
lam kırk iki sayı neşredilen derginin me
sul müdürü Mustafa Nihat'tır (Özön). 

Milli Mücadele günlerinin ümit ve he
yecan dolu havası içinde yayın hayatına 
giren dergi büyük ölçüde Yahya Kemal'in 
(Beyatlı) fikir, görüş, zevk ve estetik an
layışı doğrultusunda çıkmıştır. Nitekim 
Yahya Kemal başyazar olarak dergide 
sadece edebi ve fikri muhtevalı maka
leler yazmakla kalmamış, çok defa di
ğer yazariara da yön vererek mecmua
nın politikasını tayin etmiştir. Dergi, bü
yük bir kısmını Darülfünun Edebiyat Fa
kültesi'nde okuyan genç aydınların oluş
turduğu şair ve yazar kadrosu ile tarih 



ve kültüre dayalı yeni bir milliyetçilik an
layışı getirmiştir. Yahya Kemal bu yıl

larda, daha önce Paris'te Albert Sarel'in 
derslerine devam ederken benimsediği 
"tarih ortasında Türklüğü aramak ve 
bulmak" anlayışı içinde. aynı ekole bağlı 
Fransız tarihçisi Camille Julien'in. "Fran
sız milletini bin yılda Fransa toprağı ya
rattı " görüşünden hareketle "1 071 'den 
sonra Anadolu'ya, sonra Rumeli'ye, da
ha sonra istanbul'a yerleşerek yepyeni 
ve yaratıcı bir millet olduğumuz" tezini 
ortaya atmıştı. Bu tarih, sanat ve kül
tür milliyetçiliği yerli ve milli kaynaklara 
dayanan. millf hayatı yaşanmakta olan 
zaman ile geçmişte arayan ve onu Türk 
tarih ve coğrafyasının içinde değerlen
diren yeni bir anlayıştı. Dergide yayım
lanan yazıların büyük bir kısmında, bütü
nüyle "kaynaklar" anlamında düşünülen 
derginin adından başlayarak artık kay
bolmakta olan bütün bir Şark dünyası
nın ruhu. duygu ve düşünce planında ye
niden caniandınimaya çalışılmıştır. Özel
likle Darülfünun felsefe müderrisi Mus
tafa Şekip'in (Tunç) makaleleri, Bergson'
dan yaptığı tercümeler ve onun hakkın
daki incelemeleri. ismail Hakkı'nın (lsma
yı l Hakkı Baltacıoğlu) yazıları , Yakup Kad-

.,u,~ .:..:: , ~ .. Jl..T (. '1 
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rı nın (Karaosmanoğlu) "Erenlerin Bağın
dan" başlığı altında yazdığı mensur şiir
ler, tekke ve divan şairlerinden seçilen 
parçalar ve onlar üzerinde yapılan araş
tırmalarla modern - mistik bir hüviyet 
kazanan dergi tarihi. manevi ve kültü
rel değerlere dayanan bir sanat anlayı
şını savunmuştur. Mecmuada ayrıca Yah
ya Kemal'in temsil ettiği "şiirde mükem
mellik" ile Ahmed Haşim'in "saf şiir" fik
ri yeni Türk şiirinin estetiğini kurmuş 

ve Ahmet Harndi Tanpınar daha sonra
ki yıllarda bu yolu devam ettirmiştir. Ya
şayan Türkçe fikri de Dergô.h mecmua
sından . bilhassa Yahya Kemal'in dil an
layışından doğmuştur. 

XX. yüzyılın başlarında çeşitli neşir fa
aliyetleriyle Türkiye'de de yayılan ve ta
raftar bulan pozitivizm ve materyalizm, 
islamcı görüşü savunan çevrelerin yanın
da Dergô.h mecmuasında da ciddi bir 
tepkiyle karşılanmıştır. Pozitivizm ve bil
hassa mekanizme karşı "anti- intellectü
alisme"de birleşen Mustafa Şekip, Meh
med Emin (Erişirgil) ve ismail Hakkı, Berg
son'la birlikte E. Boutroux ve W. James'in 
görüşlerinden hareket ederek dergide 
şu anlayışı savunmuşlardır : Müslüman 
Türk halkının Anadolu'da düşmana kar-
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tarihli 

ilk s avısın ı n 

kapağ ı 

DERGAH 

şı canla başla sürdürdüğü mücadele bir 
ölüm kalım savaşıdır. Böyle bir durum
da başarının sırrı. ancak vasıta olarak 
bir değer taşıyan sayı ; ölçü, pozitif ilim 
ve teknolojide değildir. Yeni bir hayat 
hamlesinden doğacak olan başarı kemi
yete karşı keyfiyetin. mekanizme karşı 
yaratıcı hamlenin zaferi olacaktır. Bu se
beple, Yahya Kemal'in derginin ilk sayı
sında yayımlanan ve bu hareketin bir ne
vi beyannamesi mahiyetindeki "Üç Tepe" 
adlı makalesiyle Mustafa Şekip'in "Haki
ki Hürriyet" ve ismail Hakkı'nın "Kerbe
la'ya Giden Derviş" adlı makaleleri son 
derece dikkat çekicidir. 

Mütarel{e ve Milli Mücadele dönemi
nin en önemli, en seviyeli fikir ve edebi
yat anlayışını temsil eden Dergfih 'ta im
zaları görülen seksenin üzerinde şair. hi
kayeci, ilim adamı, yazar ve mütercim 
vardır. Bunların bir kısmı eserleri tercü
me. iktibas veya yeniden yayımlanan ki
şilerdir. Bizzat yazı yazan devrin tanın
mış kalemleri arasında Yahya Kemal. Ah
med Haşim, Yakup Kadri. Fatih Rıfkı 

(Atay), Halide Edip (Ad ı var). Ruşen Eşref 

(Ünaydın). Abdülhak Şinasi (Hisar) ve Mus
tafa Nihat derginin edebi ve fikri yönü
nü : Ziya Gökalp, Köprülüzade M. Fuad. 
Mehmed Halid (Bayrı) . Hüseyin Namık 
(Orkun) tarih ve edebiyat tarihi yönünü: 
Mustafa Şekip, Mehmed Emin ve ismail 
Hakkı felsefi tarafını oluşturmuş, Fevzi 
Lutfi (Karaosmanoğlu) ise "istanbul'un On 
Beş Günü" başlığı altında tarih sütunla
rını idare etmiş ve zaman zaman da ki
tap tenkitleri yazmıştır. Dergide sürekli 
imzaları görülen ve zamanla yeni Türk 
edebiyatının belli başlı şahsiyetleri ara
sında yer alacak olan diğer şair ve ya
zarlar arasında şu isimier de vardır : Ah
met Kutsi (Tecer). Ahmet Harndi ( Tanpı 

nar). Ali Mümtaz (Arolat). Necmettin Ha
lil (Onan). Kemalettin Kami (Kamu). Şü
küfe Nihai (Başar). Halil Vedat (Fırat l ı). 

Hasan Ali (Yücel), N urullah Ata (Ataç), Sa
mih Rifat. Kilisli Muallim Rifat (Bilge) ve 
pedagog Satı Bey. 

O sırada Anadolu'da devam etmekte 
olan Milli Mücadele'nin bazan bedbin. çok 
defa ümit dolu havasını yansıtan. milli 
ve ruhi değerlere ön planda yer veren 
dergide şiir. makale. tenkit, musahabe 
yanında edebiyat tarihi. tiyatro. biyogra
fi. dil. müsiki. felsefe ve mimari konula
rında da telif ve tercüme birçok yazı ya
yımlanmıştır. Ayrıca Ahmed Haşim'in Göl 
Saatleri (i stanbul 1337) adlı şiir kitabı 

Dergô.h yayınlarının ilk kitabı olarak çık
mıştır. 
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Bazı İslAm devletlerinde 
hükümdar kapısı 

veya padişah sarayı karşılığında 
kullanılmış olan tabir. 

_j 

Farsça· da "kapı" anlamına gelen der 
kelimesinin sonuna yer bildiren gah eki
nin getirilmesiyle teşkil edilen dergahın 
sözlük anlamı "kapı yeri" demektir. Te
rim olarak birçok islam ve müslüman
Türk devletinde, özellikle Selçuklular'da 
bazan biirgiih* ile aynı anlamda ve hü
kümdar sarayı karşılığında kullanılmış
tır (İbn Bibi, s. 696) 

Osmanlılar'da daha ziyade dergah-ı 
arı veya dergah-ı mualla şeklinde kulla
nılan bu tabir yine padişah sarayını ifa
de ederdi. Osmanlılar'da kelimenin "sa
ray" anlamında kullanılışının ne zaman 
başladığı bilinmemekle birlikte Selçuk
lular ve diğer Anadolu beyliklerinde gö
rüldüğüne göre daha ilk hükümdarlar 
döneminden itibaren yerleşmiş olduğu 
söylenebilir. Fatih Sultan Mehmed'in fer
manlarında sık olarak geçen tabir, özel
likle istanbul' un fethinden sonra hem 
saray hem de hükümet merkezini içine 
alan bir anlam kazanmış olmalıdır. Nite
kim Fatih döneminde Bursa sancak be
yi ve kadılarına gönderilen bazı hüküm
lerio suretleri şer'iyye sicillerine kayde
dilirken "dergah-ı muallactan hükm-i hü
mayun varid olup" ifadesiyle özetlenmiş
tir. Bu anlamda olmak üzere "atebe-i ul
ya", "asitane-i saadet" ve "kapu" tabir
leri de dergah-ı ali veya dergah-ı mual
la ile birlikte kullanılmış, bazı X.V ve X.VI. 
yüzyıl belgelerinde "yüce dergah" şekli 
de yer almıştır. Daha sonraki Osmanlı 
resmi yazışmalarında ve fermanlarda 
daima saray ve hükümet merkezini ifa
de etmek için kullanıldığı gibi padişaha 
bağlı olarak görev yapanlar da bu tabir-
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le anılmışlardır. Zamanla dergah-ı aif 
çavuşları . dergah-ı ali kapıcıları, dergah-ı 
mualla yeniçerileri. dergah-ı ali mütefer
rikaları gibi çeşitli saray görevlilerinin 
adlandırılmasında kullanılmış ve yerleş
miştir. 
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Batı Türkçesi'nde deri şeklinde telaffuz 
edilen kelimenin aslı teri/tiri'dir (Clau
son, s. 53 1 ). Bütün göçebe toplumların 
hayatında birtakım kolaylıklar sağlayan 

derinin tabaklanıp kullanılması, Türkçe'
nin deri eşya ve tabaklama ile ilgili keli
meler bakımından zengin bir dil oluşu
nun da gösterdiği gibi Türkler'de de çok 
eskiye dayanır. Bugün dahi derinin Yö
rükler'in hayatında önemli bir yeri var
dır. özellikle kışın giyilen çarık ve gocuk
larda, dağarcık olarak bazı eşyanın ko
nulmasında, peynir, tereyağı, bal ve pek
mez tulumlarının yapılmasında, su ta
şınmasında ve yağ elde edilmesinde kul
lanılmaktadır. Su tuluklarıyla yağ çıkar
mada yayık olarak kullanılan ve Toros 
göçerleri arasında yannık denilen (muh
temelen yağlıktan bozma) deri kaplar, ha
len palamut kabuğu ile tabaklanmış de
riden yapılmaktadır. 

Derinin işlenerek kullanılması tekstil
den çok öncedir ve tarihçesi ilk insan
la başlamıştır denilebilir. Nitekim Eski 
Ahid'e göre Allah Adem ve Hawa'ya de
riden gömlek giydirmiştir (Tekvin, 3/2 1) . 
Eski ve Yeni Ahid'in birçok yerinde elbi
se, kemer, ayakkabı, tulum, dağarcık 

gibi deri eşyadan bahsedilir. Ahid san
dığının muhafaza edildiği seyyar mabe
din üzeri deri ile örtülmüş ve mefruşa
tının çoğu deriden yapılmıştır (Sayılar, 

4/6 vd .). Kur' an, insanlara göç ve ika
metleri sırasında büyük kolaylık sağla
yan deri çadırları şükrü gerektiren ni
metler arasında sayar (bk. en-Nahl 16/ 
80). Bilhassa göçebe Araplar kaş' ve tı-

rat denilen deriden yapılmış çadırlar kul
lanırlardı; ham deriden ve küçük olan 
kaş· fakirlere, tabaklanmış deriden ve 
büyük olan tıraf ise zenginlere mahsus
tu (Mahmüd Şükri el-Alüsi, lll, 393-394). 
Panayırlarda gösteri için ve savaş alan
larında kumanda merkezi olarak kırmızı 
deriden büyük çadırlar kurulurdu. Ukaz 
panayınnda kurulan bu tür çadırlarda 
ünlü şairler şiirlerini inşad ederlerdi (Ce
vad Ali, V. 7) . 

Kağıdın icadına kadar deri çok uzun 
bir süre yazı malzemesi olarak da kul
lanılmıştır. Kur'an'da "rakk" (ince deri
den yapılmış parşömen) üzerine yazılı ki
taba yemin edilir (et-Tür 52 /3 ). Ayet ve 
hadislerin ilk kaydedilişlerinde derinin 
kullanıldığı muhakkaktır ve günümüze 
ulaşan en eski mushaflarla halen Top
kapı Sarayı Emanat-ı Mukaddese Dai
resi'nde muhafaza edilen Hz. Peygam
ber'in Mukavkıs'a gönderdiği mektup bu
nun açık bir delilidir. SasanTier'de vergi 
memurları kayıtlarını beyaz deriler üze
rine tutarlar ve kisraya arzederlerdi. De
ri defterlerin kokusundan rahatsız olan 
kisra. bunların gülsuyu ve za'feranla sa
rartılmasını istemişti (Belazüri, s. 450). 
ibnü' n- Nedim iranlılar' ın manda, sığır 
ve koyun gibi hayvanların derilerini yazı 
malzemesi olarak kullandıklarını söyler 
(el·Fihrist, s. 22). Emeviler döneminde di
van kayıtları tomar halinde deriler üze
rine tutulmuştur. Seffah'ın veziri Halid 
b. Serrnek deri sayfaları kitap şeklinde 
ciltletmiş ve bu uygulama Harunürre
şid'in veziri Ca'fer b. Yahya ei-Berme
ki'nin kağıttan defter yaptırmasına ka
dar devam etmiştir. 

Derinin tabaklanmasına dair ilk bilgi
lere, Mısır'da erken dönem hanedanla
rından kalan kayıtlarda rastlanmakta
dır. Kitab-ı Mukaddes'te deri eşyadan 
çokça söz edilmesine rağmen bu husus
ta bir açıklama yoktur. Yahudi şeriat ki
tabı Talmud'da ise bazı hükümler bu
lunmakta ve bunlardan debbağların top
lumun aşağı seviyesinde kimseler ola
rak kabul edildikleri, tabakhanelerin pis 
kokuları sebebiyle eski Yunan ve Roma'
da da olduğu gibi yerleşim merkezlerin
den uzakta kurulmasının istendiği, bu
rada çalışanların -ne kadar temiz olur
larsa olsunlar- üzerlerine sinen koku se
bebiyle toplu ibadet ve festivaliere ka
tılmaktan menedildikleri ve kısa bir dö
nem için de olsa bu işi yapanların daha 
yüksek görevlere getirilmediği öğrenil
mektedir. Talmud, dünyanın ne attarsız 
ne de debbağsız olabileceğini söyler ve 


