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yim kuşam ve hayat tarzı hakkında açık-

layı cı notlar eklemek suretiyle yeni bir 
neşrinin yapılması Türk okuyucusu için 
büyük kazanç olacaktır. 

Dernschwam, seyahatnamesinde za
man zaman Türkler'i küçümseyen ifa
deler kullanmakta beraber oldukça iyi 
müşahedelerde bulunmuştur. Özellikle 
geçtiği yerleşim birimlerine dair verdiği 
bilgiler o yerlerin tarihçeleri bakımından 
önemlidir. Osmanlı topraklarında yaşa

yan hıristiyan lar ve yahudiler hakkın

da da etraflı bilgiler vermiştir. Bu ara
da Anadolu'da rastladığı Alman, Avus
turyalı ve Macarlar'ın çokluğu dikkat çe
ker. Dernschwam, Çemberlitaş karşısın

daki Elçi Ham'nda kalarak 25 Ağustos 
1553'ten 9 Mart 1555'e kadar on sekiz 
aydan uzun bir süre içinde yaşadığı is
tanbul'u etraflı şekilde incelemiş ve pek 
çok ayrıntıya dikkat etmiştir. Bunlar
dan özellikle yiyecekler ve fiyatlar hak
kında' düştüğü notlar üzerinde durma
ya değer niteliktedir. 
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Ebu Meymune Derras 
b. İsmall el-F<'lsi 
(ö. 357 /968) 

Maliki fakihi ve muhaddis. 
_j 

Memleketi ve muhtemelen doğum ye
ri olan Fas şehrinde ilk tahsilini yaptık
tan sonra ilim yolculuğuna çıktı. İfrTkı
ye' de İbnü' 1- Lebbact el -Kayreva nT' den 
imam Malik'in el-Muvatta,ını okudu ve 
ondan hadis dinledi. Hac yolculuğu sıra
sında uğradığı İskenderiye'de Ali b. Ab
dullah b. EbO Matar'dan İbnü'l-Mewaz'ın 
el -Mevvaziyye'sini dinleyerek Kayre
van'da rivayet etti. Büyük itibar gördü
ğü Kayrevan'da devrinin en büyük ha
dis hafızı kabul edilerek EbO MeymOne 
el-Muhaddis diye şöhret buldu. Burada 
kendisinden İbn EbO Zeyd ve Kabisi gi
bi meşhur alimler hadis dinlediler. ilim 
ve cihad için Endülüs'e giderek bir müd
det sınırda ikamet etti. Bu sırada ken
disinden Hasan b. Ali el-KelbT ve Ebü'l
Ferec İbn AbdOs hadis dinlediler. EbO 
Abdullah Muhammed b. Ali el-BüstT, 
Ömer b. MeymOn el-Kaysi ve Hammüd 
b. Galib el-HemedanT gibi alimler de ta
lebeleri arasında yer alır. 

Derras el-FasT, kendi döneminde imam 
Malik ve mezhep ileri gelenlerinin gö
rüşlerini en iyi bilen alimdi. Daha önce 
Hanefi olan Mağrib halkı arasında Mali
ki mezhebinin yayılmasına öncülük etti. 
H. Roger ldris, akaid yönünden Eş'arTii

ği benimsediğini belirttiği Derras'ın Mağ

rib'de bu görüşleri yaymaya çalıştığını 

söyler. Kaynaklarda eserleriyle ilgili her
hangi bir kayda rastlanmayan Derras 
el -FasT, Zilhicce 357 (Kas ım 968) tarihin
de Fas şehrinde vefat etmiş, daha son
ra burada adına bir cami yaptırılmıştır. 
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Medreselerdeki eğitim 
ve öğretimi düzenlemek üzere 

şeyhülislamlık makamına 
bağlı olarak kurulan daire. 

_j 

Resmi bir daire olarak XIX. yüzyılda 
teşkil edilen ders vekilliği, ll. Bayezid dö
neminde şeyhülislamiarın ders vermeye 
başlamalarından sonra ortaya çıkmıştır. 
ll. Bayezid 911 'de ( 1505) inşa ettirdiği 

medresede şeyhülislamın müderrislik 
yapmasını şart koşunca o sırada şeyhü
lislam olan Zenbilli Ali Efendi vakfiyeye 
göre haftada bir gün ders vermeye baş
lamış, ancak zamanla şeyhülislamiarın 

idari faaliyetlerinin yoğunlaşması sebe
biyle doğrudan doğruya bu medresede 
ders vermeleri aksamış, bunun üzerine 
ders vekili adıyla tayin edilen, ilmi bakım

dan yeterliliği ispatlanmış kıdemli bir 
müderrisin şeyhülislam adına ders ver
mesi usulü getirilmiştir. Bu uygulama 
giderek ders verme dışında başka gö
revleri de içine alacak şekilde genişle

miş, ders vekilinin yetki ve sorumluluğu 
zamanla daha da artmıştır. Nitekim ön
celeri kazaskerlerin denetiminde olan, 
daha sonra şeyhülislamiara intikal eden 
medreselerdeki derslerin düzenli yapı
lıp yapılmadığının kontrolü ve öğretim 
hayatının düzenlenmesi işi şeyhülislam 

adına ders vekiline bırakılmıştır. Bütün 
medrese talebelerinin amiri olması se
bebiyle Bab-ı Fetva'da başlıca yetkililer
den biri haline gelen ders vekili ruus* ve 
medrese imtihanlarına nezaret etmekle 
de görevlendirilmiştir. Bunun yanı sıra 
ders vekilleri, Bayezid vakfiyesi gereği 
haftada bir gün Beyazıt Camii ve Med
resesi'nde ders verme geleneğini de sür
dürmüşlerdir (Cevdet, ı, 115-1 16) XIX. 
yüzyılda, işlerin yoğunluğu sebebiyle on
ların idaresinde şeyhülislamlık makamın
da Ders Vekaleti adıyla bir de daire ku
rulmuştur. 

Dairenin teşkilinden sonra görevleriy
le ilgili Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nce 
hazırlanan bir raporla bazı yeni düzen
lemeler de yapıldı. Tefsir, hadis cihet*
leriyle, vakfiye gereği dersiam efendile
re tahsis edilmiş olan Burhaneddin el
MerginanT'nin el-Hidaye, İbrahim el
HalebT' nin Mülteka '1- ebJ:ıur ve I-Jale
bi Kebir, KudOrT'nin el-Mul]taşar'ı gi
bi eserlerin okutulduğu dersler, ayrı

ca cuma günü ve cumadan başka diğer 
günlerdeki vaaz görevleri öteden beri 
Ders Vekaleti'nce verilmekte iken Sul
tan Reşad'ın 23 Temmuz 1329 (5 Ağus-
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