
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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Iii T AHSİN Y AZI CI 

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. 
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~ 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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DERKENAR 

da, mazhar, arzuhal, arz gibi evrakın 

üst, yan veya alt taraflarında o işle ilgi
li olarak daha önce yapılmış muamele
leri, bir kaydı. bir şerhi. görgüyü, ida
ri, hukuki, mali bir durumu ihtiva eden 
açıklayıcı ve tamamlayıcı yazıya bu ad 
verilirdi. 

Gerek Divan-ı Hümayun gerekse ma
liye kalemlerinde bir meselenin eweli
yatı, geçmişteki muameleleri, şartları, 

verilmiş fermanı varsa ve buna ihtiyaç 
duyuluyorsa ilgili kalem defterlerinden 
"derkenar ettirilmek" gerekirdi. Bunun 
için evrakın kenarına "mahallinden der
l<enar oluna", "kaydı kaleminden derke
nar". "başmuhasebeden derkenar", "ma
liyeden verilen. ferman derkenar oluna". 
"Cizye Kalemi'nden şurütu derkenar olu
na", "Haslar Kalemi'nden derkenar" gi
bi ifadeler yazılırdı. ilgili kalemden çıka
rılan derkenar. genellikle belgenin sağ 
üst köşesine daha ince bir yazıyla yazı
lır, çok defa istenen süret aynen kayde
dilirdi. Bu derkenar, yapılacak yeni mu
amele için hukuki, idari veya mali açı
dan esas alınırdı . Bu şekilde kayıtlarla 
olayların bir belge üzerinden bazan on 
bazan yirmi yıl öncesine kadar takibi 
mümkün olurdu. XIX. yüzyılda arzuhal
lerin üzerine devlet dairelerinde yazıla
rak verilen restni cevaba da derkenar 
denirdi. Öte yandan XIX. yüzyılda sada
ret yazışmalarında verilen bir emri veya 
alınan bir kararı tamamlayıcı mahiyette 
olmak üzere ayrı bir kağıda yazılan yazı 
da "kenar" olarak adlandırılmıştır. au 
tür ek yazıların yazıldığı kağıdın üstün
de "kenar" ibaresi yer alırdı. 

Ayrıca çeşitli tarihi, edebi ve dini ki
taplarda unutulan veya izahına ihtiyaç 
duyulan ibareler asıl metnin yan tarafı
na yazılır ve bu da genellikle derkenar 
ifadesiyle belirtilirdi. Sayfa kenarında

ki bu ifadeler bazan uzar, yan, arka ve 
ön sayfalara da geçebilirdi. Genellikle 
müellif nüshalarının tesbitinde bu gibi 
kenar notları belirleyici olmaktadır. Mü
ellif, eserinin ilk müsveddesi üzerinde
ki çalışmalarında tamamlayıcı hususlar 
veya eksik gördüğü kısımlarla ilgili not
ları derkenar şeklinde çıkarır. daha son
ra istinsah edildiğinde veya beyaza çe
kildiğinde derkenar notları metin içe
risine alınırdı. Bu çalışmalar müellifin 
ikinci, üçüncü telif safhalar.ını yansıt- . 
ması bakımından mühimdir (mesela bk. 
Kati b Çelebi, Fezleke, Atıf Efendi Ktp., nr. 
19ı4) 
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DERMENGHEM, Emile 
(1892-1971) 

Fransız şarkiyatçısı. 

Hz. Peygamber'in hayatını yazan Ba
tılı ilim adamlarının en iyi niyetlilerin
den biri olarak kabul edilir. Uzun müd
det Kuzey Afrika'da bulunmuş, bir süre 
de Cezayir Kütüphanesi'nin müdürlüğü
nO yapmıştır. 

Eserleri. Dermenghem'in önemli eser
lerinden bazıları şunlardır: 1. La Vie de 
Mahomet (Paris ı 929, ı 950, ı 979). En ta
nınmış eseridir. Arap aleminde, Muham
med Hüseyin Heykel'in es-Siyase gaze
tesinin ilavelerindeki tenkit ve yorumla
rından sonra dikkatleri çeken kitap, Re
şat Nuri Güntekin tarafından Muham
med'in Hayatı ismiyle Türkçe'ye (İstan
bul ı 935), Adil Zuaytir tarafından lfaya
tu MuJ.ıammed adıyla Arapça'ya (Kahire 
ı 945, ı 949) çevrilmiştir. Erken devir is
lami rivayetlerin yanında en son araştır
malardan da faydalanarak eserini yaz
dığım belirten Dermenghem, İslamiyet 
ve Hıristiyanlığı ele aldığı IX. bölümde 
her iki din arasında Adem. İblis, geçmiş 
peygamberler, melekler, mesih, deccal, 
dirilme, ahiret. hesap, ceza ve mükafat 
gibi konularda yakın benzerlikler bulun
duğuna dikkat çekerek islam'ın Hıristi
yanlık'tan alınmış olduğunu iddia etmiş, 
insaf sahibi şarkiyatçılardan biri sayıl

makla birlikte o da birçok Batılı müellifin 
saplandığı hataya düşmüştür. Hz. Pey
gamber'in, çevresinde bulunan hıristi

yanlarla görüştüğünü, onların fikir ve bil
gilerinden faydalandığını ileri süren ya
zar, İslamiyet'teki Allah kavramı ve aki
desinin muhtemelen Suriye yahut Mek
ke hıristiyanlarından alındığını söylemek
te, her fırsatta Hıristiyanlığın islam'dan 
üstün olduğunu ve çeşitli yönlerden onu 
etkilediğini ispatlamaya çalışmaktadır. 

Diğer taraftan islamiyet' in, Hz. isa'nın 
çarmıha gerilmediği yolundaki görüşü
nü de (bk en-Nisa 4/ ı57) Hıristiyanlığa 

uymadığı için hoş karşılamamakta ve 
konu ile ilgili ayetlerin eksik olabileceği 

ihtimalini dahi söz konusu etmekten çe
kinmemektedir. z. Vies des saints mu
sulmans (Paris ı942 , ı98ı ). Müslüman 
velilerinin biyografileriyle ilgili olan ki
tapta İbrahim b. Edhem, Fudayl b. iyaz. 
Bişr ei-Hafi, Seri es-Sakati, Yahya b. 
Muaz er-Razi. Bayezid-i Bistami. Ebu 
Bekir Şibli gibi şahsiyetlerin yanı sıra da
ha sonraki devirlerde Kuzey Afrika'da 
yetişen Sidi Ebü Medyen, Sidi Ebü'I-Ab
bas ve Hirrali gibi velilerin hayatından 
bahsedilmektedir. 3. Mahomet et la tra
dition islamique (Paris ı 955, ı 975). Hz. 
Peygamber'in hayatı, faaliyetleri, islam 
geleneği, savaşlar. fetihler, ibadetler ve 
mezhepler gibi konuların işlendiği eser 
J. M. Watt tarafından Muhammad and 
the lslariıic Traditian adıyla ingilizce'ye 
çevrilmiştir (New York- London ı 958). 4. 
Cantes fassis, Nauveaux cantes fassis 
(Paris ı 926, ı 928, ı 983). Muhammed el
Fasi ile birlikte yazdığı bu kitaplarda 
Fas'ta yaygın olan hikayeler konu edil
mektedir. 5. Le Culte des saints dans 
J'lslam Maghrebin (Paris ı 954, ı 982). 
Kuzey Afrika'da müslüman velilere gös
terilen saygı anlatılmaktadır. 6. Cantes 
kabyles (Paris ı945) Fas'ta Kabiliye böl
gesine ait hikayeleri ihtiva eder. 7. Les 
Plus beaux textes arabes (Paris ı 951, 
ı 980; eserlerinin geniş bir listesi için b k. 
Aklkl, ı, 297-298). 
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D ERNE 
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libya'nın kuzeydoğusunda 
Akdeniz kıyısında şehir 

ve bu şehrin merkez olduğu il. 

Berka bölgesinde Bingazi'den sonra 
ikinci önemli yerleşim merkezi olup Ce
beliahdar'ın doğu yamaçlarında. Vadi 
nehrinin etrafında ve bu su kaynağı sa
yesinde limon. portakal, muz, nar, hur
ma ağaçları ve çeşitli sebzelerin bolca 
yetiştirildiği aynı adlı verimli ovada yer 
alır. ilkçağ'larda Dernis adıyla bir Grek 
kolonisi olarak kurulan şehir Ptolema
ioslar devrinde gelişti ve milattan önce 
96'da Romalılar'ın eline geçti. Bizanslı
lar zamanında ise piskoposluk merkezi 
haline geldi. 


