
renler olduğu gibi batı veya doğu İran 
lehçelerinden birini oluşturduğunu söy
leyenler de vardır. Eski Arap kaynakla
rına göre Deri güneybatıda Medain şe
hirlerinde konuşulmaktaydı. Arap istila
sından sonra Medain'den kuzeye kaçan 
Sasani Hükümdan Vezdicerd'in Merv'de 
bıraktığı kalabalık halk bu dili etrafa 
yaymıştır. Bu kayıtlara göre yüksek dü
zeyde Arap devlet adamlarının kaldığı 

Merv'de bu dil hem Arap hem de başka 
lehçelerde konuşan İranitlar tarafından 
benimsenmiştir. Deri'nin İran'ın doğu
sunda oluştuğu ve buradan diğer birçok 
bölgenin dili haline geldiği de ileri sürül
mektedir. Ancak her iki görüşün de ek
sik yanları vardır. Zira yapısına bakıla
rak Deri'nin daha önceleri oluşmuş ol
duğu söylenebilir. Nitekim bu dil Sasani
ler'in son dönemiyle ondan önceki Aşka
niyan dönemindeki dillerin karışımından 
ibaret görünmektedir ve her iki dönemde 
de saray dili özelliklerine rastlanmakta
dır. Bu özellik Arap fethinden sonraki dö
nemde iran'da teşekkül eden TahirTier. 
Saftariler ve Samaniler devletlerinde de 
korunmuş, saray ve çevresinin dili olarak 
şiir ve nesirde kullanılmıştır. 
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DER'İYE 

(bk. DiR'İYE). 

DERKAVİYYE 
( "t..ıli.J..ıl\ ) 

Şazeliyye tarikatının 
Ebu Hamid Mevla ei-Arabi 

ed-Derkavi'ye 
(ö. 12391 1823) 

nisbet edilen bir kolu. 

_j 

_j 

XVIII. yüzyılın sonlarıyla XIX. yüzyılın 

başlarında Fas ve Cezayir'de büyük bir 
yaygınlık kazanan bu tarikatın ilk kuru
cusu, bir idrisi şerif olan Ali b. Abdur
rahman ei-Cemal'dir. Gençliğinde Fas 
Sultanı Mevla İsmail'in vefatından son-

ra oğlu Sultan Muhammed'in hizmetine 
giren Ali b. Abdurrahman, yeni sultanın 
idrisi şeriflere kötü muamele etmesi 
üzerine Tunus'a gitti ve orada Şeyh Ebil 
Abdullah Cessils ile tanıştı. Daha sonra 
Şazeli şeyhlerinden Ebü'I-Mehamid Sidi 
ei-Arabi ei-Endelüsi'ye intisap etti. On 
altı yıl hizmetinde bulunduğu şeyhinin 
ölümü üzerine onun makamına geçti. 
Fas'ta bir zaviye yaptırarak burada ir
şadla meşgul oldu. 100 yılı aşkın bir ha
yat sürdükten sonra 1194'te (1780) ve
fat eden Ali b. Abdurrahman'ın en meş
hur halifesi, tarikata adını veren Mevla 
ei-Arabi ed-Derkavi'dir. Şeyhi öldüğünde 
otuz yaşlarında olan Derkavi tarikatın ba
şına geçince mensupları kısa sürede bü
yük bir artış gösterdi. Tarikat adab ve 
erkanını tarif ve tesbit ederek müridier 
arasında birliği sağladı ve bundan sonra 
tarikat kendi adıyla anılmaya başladı . 

Derkaviyye tarikatının intisap adabı 

şöyledir: Şeyh müridin elini tutarak Nahl 
silresinin 91. ayetini okur ve sabah ak
şam 100'er defa. "Eşhedü en la ilahe il
lallahu vahdehilla şerike leh, lehü'l-mül
kü ve lehü'l-hamdü ve hüve ala külli 
şey'in kadir" sözleriyle zikretmesini söy
ler. intisap töreni toplu ve cehri zikirle 
sona erer. Müridiere tavsiye edilen hu
suslar arasında raks eşliğinde ferdi ve
ya toplu olarak zikretmek, açlığa kat
lanmak, şehevi arzulara oruç tutarak 
hakim olmak, makam ve mevki sahibi 
kişilerden uzak durmak ve takva sahibi 
kişilerle birlikte bulunmak gibi esaslar 
sayılabilir. Derkavi dervişleri Hz. Milsa'yı 
taklit ederek asa kullimır, boyunlarına iri 
taneli tesbih geçirerek dolaşırlar. Hz. Ebil 
Bekir ve Ömer'e benzemek için eski el
biseler giydiklerinden kendilerine "ebil 
derbale" de denilmiştir. 

Tarikata ait ilk tekke bizzat Derkavi 
tarafından Bil Berid bölgesinde kurul
muştur. Tekkelerin yerleri tesbit edilir
ken devlet merkezine uzak olan bölge
lerin seçilmesine özellikle dikkat edil
miştir. 

Derkaviyye tarikatı mensupları Fas ve 
Cezayir'in siyasi tarihiyle ilgili etkin rol
ler oynamışlardır. Şeyh Derkavi'nin baş
langıçta Fas Sultanı Süleyman ei-Mevla 
ile arası çok iyi olmasına rağmen tarikat 
hızla gelişerek Fas sarayında bile yaygın
lık kazanınca sultanın tavrı değişmiş ve 
şeyh tutuklanmıştı. DerkavTier Osmanlı 
hakimiyetine karşı olumsuz tavır almış
lar ve Türk beyleriyle mücadeleye giriş
mişler, aynı tavrı Fransız işgalinden son
ra onlara karşı da göstermişlerdir. 

DERKENAR 

Derkaviyye'nin kolları ve kurucuları 

şunlardır: Bilzidiyye (kurucusu Muham
med b. Ahmed el-Bilzidi [ö. 1229/ 18141); 
Bedeviyye (kurucusu Ahmed el-Bedevi [ö . 
13ıO/ ı8921, Bedevi'nin halifesi Ahmed el
Haşimi tarafından geliştirilm i ştir); Gum
mariyye (kurucusu Ahmed b. Abdülmü'
min); Harrakiyye (kurucusu Abdullah b. 
Muhammed el-Harrak [ö _ ı26ı / ı845[ ); 

Kettaniyye (kurucusu Muhammed b. Ab
dülvahid el- Kettan i) ; Bil Azzaviyye (ku
rucusu Muhammed b. Ahmed et-Tayyib 
el-Bil Azzavi [ö 19141); Mehaciyye (Kad
dilriyye, kurucusu Sidi Bil Azza ei-Meha
ci); Aleviyye (kurucusu Ahmed el-Alevi [ö 

19341 l; Medeniyye (kurucusu Muhammed 
Hamza el-Medeni [ö. 18461). Hicaz'dayay
gınlık kazanan bu son kol Rahmaniyye 
(kurucusu Muhammed b. Mes'ild b. Ab
durrahman [ö 1295 / ı878l) ve Yeşriltiy
ye (kurucusu Ali Nilreddin el-Yeşriltf Jö. 
ı 308/ ı 89 11) adlı iki şubeye ayrılmıştır. 

Louis Rinn XIX. yüzyıl sonlarında Ce
zayir. Oran ve Konstantin bölgelerinde 
otuz iki Derkavi zaviyesi bulunduğunu 
ve mensuplarının sayısının 1 S.OOO'e ya
kın olduğunu söyler. Cezayir'deki Der
kaviler'in sayısı hakkında aynı rakamı 

tekrar eden R. Le Tourneau Fas'ta da 
1939 yılında 34.000 kadar Derkaviyye 
mensubu bulunduğunu bildirmektedir. 

Derkaviyye tarikatı Aleviyye kolu vası
tasıyla bugün de faaliyetini sürdürmekte 
olup bu kolun Avrupa'da da birçok men
subu bulunmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Derkavf, Resa' il, Fas 1318; a. e.: Le tt ers of 
Su{i Master Itre. T. Burckhardt), London 1986; 
L. Rinn, Marabouts et Khouan, Algiers 1884, s. 
231·264; Sel;M, Kitabü 'L·isti~şa, Kahire 1312, 
IV, 140; Ca'fer ei-Kettanf, Selvetü'l·en{as, Fas 
1316, 1, 176, 267, 358; J_ S. Trimingham. The 
Su{i Orders in Islam, Oxford 1971, s. 111·133; 
Amir en-Necciir, er· Turu~u 'ş·şQ{iyye {i MLSr, 
Kahire 1983, s. 236; T. Burckhardt, "Extracts 
from the Letters of Shaikh al - 'Arabi ad-Dar
qawi", Studies in Comparative Religion, 1 
11967), s. 13·21; R. Le Tourneau, "Darl!:awa", 
E/2 (İng.), ll, 160; DMİ, IX, 198. 

L 

~ MuHAMMED EL-CELYEND 

DERKENAR 
( ).:5> ) 

Osmanlı bürokrasisinde 
idari bir işlemin adı 

ve bir belge türü. 
_j 

Farsça olan der- kenar sözlükte "ke
nara veya alta yazılmış yazı, not, esas 
metne göre çıkma· anlamına gelir. Os
manlı bürokrasisinde resmi yazışmalar-
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