
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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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. 



Berka bölgesi. Amr b. As'ın iskende
riye'yi fethinden sonra müslümanların 
eline geçince (22 / 642-43) Deme de alın
dı. Bizanslılar'ın burayı geri alma teşeb
büsleri başarısızlıkla sonuçlandı. islam 
hakimiyeti sırasında bölgedeki Berberf 
halk süratle Müslümanlığı kabul ettiği 

gibi Mısır'dan birçok Arap kabilesi gelip 
buraya yerleşti. Emevfler ve Abbasller 
döneminde bir islam şehri olarak geli
şen Deme daha sonra Ağlebfler ve Fatı
mfler idaresinde kaldı . Bir süre Norman
lar'ın istilasına uğradıysa da Muvahhid
ler zamanında tekrar isıarn hakimiyeti
ne girdi. Tunus'taki Hafsf hanedanının 
idaresi sırasında Trablusgarp ile birlik
te 1 S 1 O'da ispanyanar tarafından zap
tedil di. 1 530 ·dan itibaren Malta adasıy
la beraber Rodos'tan çıkarı lan Saint Jean 
şövalyelerine verildi. 1SS1 'de Osmanlı 

idaresine geçti. Trablusgarp Turgut Re
is'in teşvik ve gayretleriyle Osmanlı ha
kimiyetine geçtikten sonra beylerbeyi 
unvanı ile buraya yerleşen Turgut Reis 
(Paşa) sınırlarını genişleterek doğuda 

Tobruk ve Deme'yi almıştı. 

Osmanlı idaresi öncesi kervan ve hac 
yollarının uzağında bulunduğundan faz
la gelişme gösteremeyen ve bu sebeple 
Arap coğrafyacılarının seyahatnamele
rinde önemli bir yer almayan şehir. Os
manlı döneminde nüfus ve iktisadi yön
den giderek büyüdü ve genişledi. Osman
lı hakimiyetine geçmesinin ardından bu
rada Osmanlı askeri, mülki ve adli siste
mi kuruldu. Muhafız olarak bulunan ye
niçeriler ve denizcilerin yanında kuloğul
ları zamanla varlıklarını hissettirmeye 
başladılar. Trablusgarp'tan gönderilen 
bir kaid mülki amir olarak hizmet gör
dü. Şehirde yerli halk için Maliki mezhe
binde, Türkler için de Hanefi mezhebin
de iki ayrı mahkeme vardı. 

Trablusgarp ocağına yeniçeriler ve da
yılar hakim olduktan sonra (1 603) Der
ne'nin yönetimi de ocaklıların eline geç
ti. Zaman zaman ağalar ve dayılar ara
sında çıkan anlaşmazlık ve mücadeleler 
buradaki taşra yönetimini olumsuz yön
de etkilemiş, bu arada bedevlierin isyan
kar davranışları da sürmüştür. 

XV. yüzyılın sonlarına doğru ·bölgeye 
gelmeye başlayan Endülüslü göçmenler 
şehrin sosyal ve iktisadi hayatında be
lirli bir canlanmaya yol açtılar. Özellikle 
tarım, zenaat ve ticaret alanlarının ge
lişmesinde önemli payı olan bu göçmen
lerin gelişin i Osmanlı yöneticileri de teş
vik etmiş ve bunun sonucu olarak 1040 
( 1630-31) yıllarında birçok Endülüslü Der-

ne'ye gelip yerleşmişti. 1637'de de dört 
gemi Tunus'tan SOO'den fazla Endülüs
lü müslümanı Deme'ye getirmişti. Bu 
yıllarda Endülüslü müslümanların Der
ne'ye iskanı için Osmanlı hükümet mer
kezinden izin alan Trablusgarp Beyler
beyi Kasım Paşa Deme'de zirar faaliyet
leri teşvik etti. Sahra kervan ticaretini 
elinde tutmak ve Akdeniz limaniarına 

yabancıların hakim olmasını engellemek 
isteyen Muhammed Dayı (ö . 1649) zama
nında Deme ve Bingazi'ye özel bir önem 
verildi. Burada sulama tesisleri kuruldu 
ve halkın yararına birçok hizmet gerçek
leştirildi, büyük bir cami yapıldı. 

1711'de Trablusgarp valiliğini elde ede
rek güçlü bir idarenin tesisine çalışan 
Karamanlı Ahmed Paşa Deme ile Binga
zi'yi ele geçirdi (1715 ı ve böylece bölge
de Karamanlı ailesinin egemenliği kurul
du. XVIII. yüzyıl boyunca bir dizi ayaklan
maya sahne olan Deme'de 1801-1805 
arasında önemli siyasi olaylar meyda
na geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile 
179S'te bir antlaşma imzalayan vali Yu
suf Paşa, Cezayir ve Tunus'a bu devletin 
verdiği hediye ve senelik paranın daha 
fazla olduğunu öne sürerek kendisine 
eşit muamele yapılmasını istedi, fakat 
Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul 
etmedi. Bunun üzerine Trablusgarplı kor
sanlar Amerikan gemilerine saldırılar dü
zenlemeye başladılar. Barış teşebbüsleri 
sonuç vermeyince Amerika Birleşik Dev
letleri Trablusgarp önlerine bir donan
ma göndererek (1802) eyaletin sahilleri
ni ablukaya aldırdı. Savaşta bazı asker 
ve subayları esir edilen Amerikalılar. Yu
suf Paşa'nın Malta'da bulunan kardeşi 
Ahmed Bey ile iş birliğine gittiler ve onu 
Deme'ye çıkararak civardaki kabHelerin 
bağlılığını kazanmasında yardımcı oldu
lar. Ahmed Bey'in Deme ve civarına ha
kim olmasından telaşa düşen Yusuf Paşa 
4 Haziran 180S'te Amerika Birleşik Dev
letleri ile dostluk, ticaret ve seyr-i sefain 
muahedesi imzalamak zorunda kaldı. An
laşma gereği Ahmed Bey'i Deme'den çı
kararak ailesiyle birlikte Mısır'a götü
ren Amerikalılar, 12-13 Haziran 1805'
te Deme'yi top ateşine tuttular. Ardın
dan Yusuf Paşa'nın büyük oğlu Mehmed 
Bey şehre gelerel< birkaç gün içinde aha
liyi itaat altına aldı. Yusuf Paşa 1826'
da ülkeyi oğulları arasında paylaştırdığın
da Deme'yi kölesi Mustafa Bey' e verdi. 

1816'da Deme'nin 7000 olan nüfusu
nu SOO'e indiren veba salgınından son
ra 1834 'te başgösteren kolera salgını 

ve şiddetli deprem de pek çok kimse
nin ölümüne yol açtı. 
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Osmanlı Devleti'nin 183S'te Karaman
lı ailesinin hakimiyetine son vererek bu
rasını merkezden gönderilen valilerle yö
netmeye başlamasından sonra Deme 
Bingazi sancağına bağlı bir kaza haline 
getirildi. Bingazi müstakil mutasarrıflık 
statüsüne kavuşunca Deme bu muta
sarrıflığı teşkil eden dört kazadan biri 
oldu. Suranın Kutibe, BOmba, Tobruk ad
lı üç nahiyesi vardı; daha sonra bunlara 
Sellam ilave edildi. 

Siyasi, iktisadi, içtimal ve kavmi sebep
lerle çıkan. 1831 -1842 yılları arasındaki 
Abdülceın b. Gays Seyfünnasr ve 1835-
1858 yılla rındaki Şeyh Güme isyanlarının 
tesirleri Deme'de de hissedildi. 1860'lı 

yıllardan itibaren Avrupalılar'ın Trablus
garp, Derne ve Bingazi gibi merkeziere 
ilgileri artınca buralarda bazı ticari fir
maların şubeleri açıldı ve ingiliz, italyan, 
Fransız rekabeti başladı. 

1837'den itibaren bölgede faaliyetleri 
artan SenQsiyye tarikatının zaviye ve eği
tim merkezleri Deme'de de açıldı. SenQ
siyye tarikatının kurucusu Muhammed 
b. Ali es-SenQsf Hicaz'a giderken (1830) 

çocuklarını ve aile fertlerini Deme'de bı
raktı. Oğlu Sfdf el-Mehdi 1844'te Deme'
de doğdu. CağbQb gibi burası da SenG
sfler'in önemli merkezlerinden biri oldu. 
Ayrıca şehirde Ticaniyye, Kadiriyye gibi 
tarikatların zaviyeleri de bulunuyordu. 

ll. Abdülhamid döneminde nüfusu 9500 
kişiye ulaşan Deme'de okul, hastahane, 
kışla yapıldı ve diğer bazı imar faaliyet
lerine girişildL Böylece şehrin fiziki yapı
sında önemli değişiklikler meydana ge
tirildi. Fakat 1911'de italya'nın Trablus
garp'a saldırması ve Osmanlı Devleti'ne 
savaş açması üzerine italyanlar'ın ilk he- · 
defterinden biri olan Deme 30 Eylül ' de 
bombalandı ve 16 Ekim'de Amiral Presbi
tera tarafından işgal edildi. Türkiye'den 
gelen az sayıdaki vatan sever subay ve 
aydın italyan işgaline karşı savaştı. Kola
ğası Mustafa Kemal (Atatürk) Derne cep
hesi kumandanlığı yaptı ve işgalcilere 

karşı halkı ve bedevlieri teşkilatlandırdı. 

18 Ekim 1912 Uşi (Ouchy) Antiaşması 
ile Deme italya'ya bırakıldı; şehir ital
yan idaresi döneminde tahkim edilerek 
imarına çalışıldı. ll. Dünya Savaşı'nda 

müttefiklerle italya arasında el değişti
ren ve şiddetli savaşlara sahne olan Der
ne ingilizler'ce zaptedildi. 19S1'de ilan 
edilen Libya Birleşik Krallığı'nın bir şehri 
olarak kalan Deme sonraki yıllarda yeni 
gelişmeler kaydetti ve nüfusu 61 .586'ya 
ulaştı ( 1984) Deme ilinin (belediyye) nü
fusu ise 104.9S3'tür. 

~8~ 
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DERNSCHWAM 
de HRADICZIN, Hans 

(1494- 1568 [?]) 

Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
İstanbul'a gelerek 

Amasya'ya kadar giden 
ve bir seyahatname kaleme alan 

Alman seyyahı. _j 

Bohemya'nın Brux kasabasında doğ
du. Varlıklı bir aileden geldiği ve olduk
ça iyi bir öğrenim gördüğü tahmin edil
mektedir. Viyana Üniversitesi· nin 1 507 
yılı kütük defterinde adına rastlanan 
Dernschwam'ın S Eylül 1510'da Leipzig 
Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun 
olduğu bilinmektedir. Wiener National
bibliothek'te bulunan bir el yazmasın
dan. bir süre Viyana'da yaşadıktan sonra 
1514'te Ofen'e (Budin), Macar kraliyet sa
rayında prensierin mürebbisi olan Hie-
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Han s 
Dernschwam· ın 

bastı rd ığ ı 

madalya 
üzerindeki 
portresi 

ronymus Balbi 'nin yanına gittiği ve 1 515'
te onunla birlikte Pressburg'a geçip daha 
sonra 1 520-1 530 yılları arasında Maca
ristan ve Transilvanya'da dolaşarak gör
düğü Roma kitabelerinin kopyalarını bir 
deftere geçirdiği öğrenilmektedir. 1525 ·
ten itibaren, koleksiyonlarıyla ünlü Augs
burglu banker ve sanat dostu Anton Fug
ger' in hizmetinde bulunan Dernschwam. 
1 549 yılına doğru onun yanından ayrıla
rak 1 SS3'te Alman imparatoru ı. Ferdi
nand ' ın Kanünf Sultan Süleyman'a gön
derdiği elçilik heyetine katıldı. istanbul'u 
görmek, Osmanlı Devleti· ni tanımak iste
ğiyle heyete katılan Dernschwam. bu uzun 
yolculuğu kendi hesabına yaptığını seya
hatnamesinin sonunda açıkça belirtir. 

22 Haziran günü Viyana 'dan yola çı

kan heyet 25 Ağustos'ta istanbul'a ulaş
tığında padişah Nahcıvan seferi için Ana
dolu'ya hareket etmek üzereydi. Elçilik 
heyeti bundan dolayı huzura kabul edil
medi ve Kanüni ile görüşebilmek için bir 
buçuk yıldan fazla bir süre beklemek 
zorunda kaldı. Nihayet heyet. 1554 Ka
sım ayı başlarında seferden dönüp kı

şı Amasya 'da geçiren padişahın huzuru
na çıkabileceği haberini alınca 9 Mart 
1555 'te istanbul' dan ayrılarak Gebze. 
iznik, Ankara. Çorum üzerinden bir ay
da Amasya'ya ulaştı. Dernschwam. elçi
lik heyetinin 7 Nisan'dan Haziran başı
na kadar Amasya'da kalması sebebiyle 
şehri tanıma fırsatı buldu ve bu arada 
Şah Tahmasb'ın Kanünf'ye gönderdiği 

fevkalade görkemli iran barış heyetinin 
de gelmesiyle (ı O Mayıs) · yaşanan çok 
hareketli günlere şahit oldu. 2 Haziran'
da dönüş yolculuğuna başlayan heyet 
aynı güzergahı takip ederek 23 Haziran'
da istanbul'a vardı ve 3 Temmuz'da da 
buradan ayrıldı. Kendi özel hizmetkar. 
arabacı ve seyisleriyle heyete katılmış 

olan Dernschwam. istanbul'da rastladığı 
ve fidyesini ödeyerek esaretten kurtardı
ğı bir Alman tüfek ustasını da beraberin
de götürdü. Heyet Silivri. Babaeski. Edir
ne. Filibe, Sofya, Niş, Belgrad ve Osijek 
yoluyla Budin ·e, birkaç gün sonra da 11 
Ağustos 1 SSS'te Viyana 'ya ulaştı. 

Dernschwam'ın Avusturya'ya döndük
ten sonraki hayatı hakkında pek bir şey 
bilinmemektedir. Seyahatnamesinin so
nunda yazdığına göre Türkiye'den bera
berinde Rumca el yazmaları. at. halı, ki
Jim. çeşitli kumaş ve değerli taşlar geti
rerek satmıştır. 1 S60'ta Neusohl'da ve
ya yakınındaki Kremnitz 'de yaşadığı tes
bit edilmekte ve kesin ölüm tarihi bilin
memekle birlikte. 1569 Şubatında bir ya
kını tarafından özel kütüphanesinin Viya-

na Saray Kütüphanesi 'ne satılmış olma
sından 1568 sonlarında artık hayatta bu
lunmadığı anlaşılmaktadır. 651 cilt için
de 2000 kadar değişik eserden meydana 
gelen bu değerli kütüphanenin bazı ki
tapları ise Münih Kütüphanesi'ne girmiş
tir. Wiener Nationalbibliothek'teki Ta
bulae codicum manuscriptorum adını 
taşıyan katalogda (Viyana 1875), "Cata
logus librorum Joannis Dernschwammii. 
ita ut mense Julio 1 575 a Helferico Gutt 
et Hugone Blotio recensione Bibliothecae 
Caesareae facta. fuit inventus" başlığı 
altında Dernschwam'dan alınan kitapla
rın listesi bulunmaktadır (Vll, 131) 

Dernschwam 'ın seyahatnamesinin Fug
ger ailesine ait olan orüinal el yazması. 
arşivci Fr. Dobel tarafından 1889'a doğ
ru Babenhausen Şatosu ' nda bulunmuş

tur. Daha sonra istinsah edilen nüsha
ların en eskisi ise Braunshweig eyaletin
de Wolfenbüttel Kütüphanesi'nde olup 
(nr 255) aynı yerde XVIII. yüzyıla ait bir 
kopya daha bulunmaktadır (nr. 2499) 

Babinger'in tesbit ettiğine göre Prag '
daki Bohemya Krall ık Müzesi'nde de bir
çok yerleri boş bırakılmış bir nüsha da
ha mevcuttur. 

XIX. yüzyılda bazı tarihçiler Prag'daki 
eksik yazmayı inceleyerek araştırmala
rında kullanmışlarsa da seyahatname 
hakkında ilk defa etraflı çalışmayı ünlü 
Anadolu coğrafyacısı H. Kiepert Wolfen
büttel nüshası üzerinde yapmış ve bu 
incelerneyi 1863'te bir bildirisine konu 
ettikten sonra geniş bir makale halinde 
yayımiarnıştır (bk bibl). Kiepert'in yap
tığı , Dernschwam ' ın seyahat güzergahı
nı gösteren taş basması harita ise piya
saya verilmemiştir. Daha sonra Fugger 
arşivindeki nüshayı esas alan F. Babinger. 
önce 1913-1914 yılları arasında btı yaz
madan faydalanarak bazı küçük makale
ler yayımlamış, arkasından da metnin ta
mamını neşretmiştir (Hans Dernschwam's 
Tagebuch, einer Reise nach Konstantino
pel und Kleinas ien (1553-55), München
Leipzig 1923, XXXVI + 314 s.). Ancak ki
tap, Babinger'in baş tarafına çok geniş 
bir önsöz koymasına, bazı açıklamalar 

yapmasına ve anlatılan konulara açıklık 
getirecek bazı notlar eklemesine rağ 

men kolaylıkla anlaşılabilir nitelikte de
ğildir. Çünkü metin orüinalinde olduğu 
gibi eski yüksek Almanca ile verilmiştir. 
Kitabın Türkçe tercümesi Yaşar Önen 
tarafından yapılmış (istanbul ve Anado
lu'ya Seyahat Günlüğü, Ankara 1987). fa
kat başına Babinger'in uzun ve etraf
lı önsözünün tamamı konulmamıştır. 

Dernschwam seyahatnamesinin eski Al
manca 'yı iyi bilen bir ilim adamı tarafın-


