
DERSiAM 

kalmak üzere mahreç payesinin verilme
si Sultan Reşad 'ın bir iradesiyle sağlan

mıştı (a.g.e., IV, 1095) Bütün bu faaliyet
lerin idaresi ise Ders Vekaleti 'ne, dola
yısıyla meşihat makamına verilmişti. 24 
Cemaziyelahir 1337 (27 Mart 1919) ta
rihli Dersiam Efendilere Tevcih Olunacak 
Cihat Hakkında Nizamname'nin birinci 
maddesinde. öteden beri Ders Vekaleti'n
ce dersiamlara tevcih edilegelen tefsir, 
hadis. dersiye ve vaiziye gibi görevlerle 
(cihat ) kürsü şeyhliğinin verilmesi yetki-

. sinin şeyhülislamlık makamına ait oldu
ğu belirtilmektedir (BA, DUİT, nr. 15/ 2-
12; Cerfde-i ilmiyye, IV. 138 1) . 

Dersiamlık görevi, genellikle istanbul'
da başta Fatih olmak üzere Süleymani
ye ve Beyazıt gibi büyük camilere nis
bet edilerek dersiamlar "Fatih dersiam
larından, Beyazıt dersiamlarından" şek

linde anılmıştır. Dersiamlar cami ders
lerini umumiyetle sabah namazı ile öğle 
namazı arasında verirler, halka açık olan 
bu derslere her kesimden birçok kimse 
katılırdı. Tarihçi Lutfi Efendi, Fatih Ca
mii dersiamlarından Yerköylü Hoca Ali 
Efendi 'nin sabah derslerine devam etti
ğini belirtmektedir (Tarih, XIV, 70). Darül
fünunun ilk açıldığı dönemde muhteme
len dersiamlık geleneğinin bir devamı 
olarak bazı derslerin hoca efendiler tara
fından halka açık olarak verildiği bilin
mektedir. Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait 
Diyanet teşkilatında dersiamlara da yer 
verilmiş , özellikle taşra teşkilatında der
siarnlar müftü ve müftü müsewidinden 
sonra üçüncü sırayı almıştır. Bu unvana 
sahip olanlara devlet bütçesinden müftü
lükler kanalıyla "dersiam cedveli"nden 
maaş tahsis edilmiş ve unvaniarını kaydı
hayat şartıyla kullanabilmişlerdir. 
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DERTLi 
(ı 772 . 1846 [?]) 

Türk saz şairi. 
_ı 

Bolu 'nun Reşadiye (Çağa) nahiyesine 
bağlı Şahnalar köyünde doğdu. Asıl adı 
İbrahim 'di r. Babası Karahüseyinoğulla
rı'ndan Ali Ağa ' dır. Çocukluğu çobanlık

la geçti, babası ölünce nahiyenin ayanı 
Halil Ağa tarlalarını zorla elinden aldı. 

Bir süre Deveciler köyünde bir akraba
sının yanında kaldı , daha sonra istan
bul'a gitti. O yıllarda devlet Anadolu'
dan istanbul'a gelip yerleşmeyi uygun 
bulmadığından o da istanbul'da barma
mayarak geri döndü. Konya'da Hacı Asım 
adlı bir kahveeinin yanında üç yıl çırak
lık yaptı. Daha sonra Mısır'a gitti, orada 
on yıl kaldı. Konya'da ve Mısır 'da hem 
çalıştı hem de aşık kahvelerine gitti, bu 
arada tekkelerde de bulundu. Tekrar kö
yüne dönünce ,evlendi, bu evlilikten iki 
oğlu oldu. 

Aşık Dertli gezdiği yerlerde hareketli 
bir hayat yaşamış olduğu için aile me
suliyetini omuzlarında taşıyabilecek İs

tikrardan uzak, derbeder bir hayata alış
mıştı. Bu yüzden ailesini köyde bıraka
rak tekrar gurbete çıktı. Anadolu'yu bir 
uçtan bir uca gezdi. Sivas, Ankara. Çan
kırı ve Amasya'da aşık meclislerinde pek 
çok kimseyle tanıştı, saz çalıp şiirler söy
ledi. 182S'te tekrar istanbul'a gitti. Şeh
rin meşhur aşıklarının bulunduğu Beşik
taş , Tahtakale ve Tavukpazarı' ndaki kah
velerde saz çalarak adını duyurdu. Hem 
sesinin güzel olması hem de iyi saz çal
ması aşık fasıllarında ve zengin konak
larında büyük ilgi görmesine sebep ol
du. Çözdüğü muammalarla kazandığı 

mükafatları meslektaşları arasında pay
laştırarak haklı bir şöhrete kavuştu ve 
üstat olarak tanındı. Bir süre sonra İs
tanbul'da bulunan eski Bolu mutasarrı
fı Hüsrev Paşa'ya intisap etti ve onun 
şamdan ağası oldu. II. Mahmud'un yap
tığı fes inkı labı başlangıçta halk arasın
da tepkiyle karşılandığından Hüsrev Pa
şa Dertli 'yi teşvik ederek "fes" redifli bir 
kaside yazdırdı. Fesi ve fes giymeyi öv
düğü bu kasidesiyle sarayın iltifatını ka
zanan Dertli'ye Çağa ayanlığı verild i. Fa
kat derbederliği , içkiye düşkünlüğü ve 
bilhassa toplanan vergilerin büyük bir 
kısmını zimmetine geçirmesi yüzünden 
kısa zamanda bu görevden aziedildi ; 
birden bire her şeyini kaybederek sefil 
ve perişan oldu. 1840'ta Bilecik'e bağ

lı Gölpazarı kasabasında intihara bile 
teşebbüs etti. Önceleri Lutfi mahlası -

nı kullanırken bu olaydan sonra artık 

Dertli mahlasını kullanmaya başladı. An
cak bir müddet sonra Bolu defterdan 
Hüsnü Efendi'nin himayesi altına girdi. 
Bir yere bağlanıp kalmaktan hoşlanma
yan Dertli yine gurbete çıktı; bu defa 
Ankara eşrafından Alişan Bey'in hima
yesine girdi ve onu öven şiirler söyledi. 
Bir süre sonra Ankara'da Alişan Bey'in 
konağında öldü. Ölüm yılı kaynaklarda 
1845, 1846 ve 1848 olarak değişik şe
kilde verilmektedir. Dertli 'nin mezarı , 

Bolu-Gerede karayolu üzerinde Bolu'
nun Yeniçağa ilçesinin Şahnalar köyün
dedir. 

Dertli, XIX. yüzyılda Erzurumlu Em
rah ve Seyrani'den sonra aşık edebiya
tının en tanınmış temsilcisidir. Birkaç 
çırak yetiştirdiği gibi kendisinden sonra 
gelen aşıklar üzerinde de etkili olmuş
tur. Ancak içkiye düşkünlüğü ve derbe
der haliyle halkın bağlı olduğu dinT de
ğerlere ters düşmüş, kendi yaşayışma 
daha uygun bulduğu Bektaşi tekkele
rindeki serbest telakkileri benimsemiş
tir. Bu da şairin aleyhinde birtakım ka
naatlerin oluşmasına sebep olmuştur. 

Şiirlerinde divan şairlerinden FuzQIT ve 
Bağdattı RQhi'nin, halk şairlerinden Aşık 
Ömer, GevherT, Kaygusuz Abdal ve Pir 
Sultan Abdal ' ın tesirleri kendini göste
rir. XIX. yüzyılın diğer halk şairlerinde 
görüldüğü gibi Dertli de hem aruz hem 
hece vezniyle şiirler söylemişse de onun 
başarılı olduğu tür hece veznidir. Şiirleri 
pek çok yabancı kelime ve terkiplerle 
dolu olmasına rağmen belli bir lirizme 
sahiptir. Elinde sazı diyar diyar dolaşan 
Dertli, zaman zaman köyünde sefil bı

raktığı ailesini ve çocuklarını hatırlamış, 
bu durumu çok hazin bir şekilde şiirle
rinde dile getirmiştir. Divan-ı Derdli 
(İ stanbul ı 299, ı 329) adıyla taş baskısı 
olarak birkaç defa basılmış olan divanı
nın en güvenilir neşri Ahmet Talat (Bo-

Dertli'nin 
matbu 

divan ı nın 

ilk sayfas ı 

{istanbul 1299) 



lu ı 928) ve Haşim Nezihi O kay (İstanbul 
ı 954) tarafından yapılanlardır. 
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Muhammed İzzet b. Abdilhadi b. Derviş 

(1888 -1984) 

Filistin direniş hareketi içinde 
aktif rol alan 

Arap fikir ve siyaset adamı, 

L 
müfessir ve tarihçi. 

_j 

21 Haziran 1888'de Filistin'in Nablus 
şehrinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
burada yaptı. Maddi imkansızlıklar yü
zünden öğrenimine devam edemediğin
den on sekiz yaşında memuriyete baş
ladı. 1906-1918 yılları arasında Suriye'
de posta ve telgraf idaresinin değişik 
kademelerinde memur, müdür ve mü
fettiş olarak çalıştı. Kısa bir süre Arn
man'da Emir Abdullah b. Hüseyin'in di
vanında sekreterlik görevinde bulundu 
(ı 920) Filistin'in ingilizler tarafından iş
gal edilmesinden sonra 1927'ye kadar 
eğitim alanında çeşitli görevler üstlendi 
ve Medresetü ' n- necahi' 1- vataniyye ·nin 
müdürlüğünü yaptı ( 1922-1927). 1928 
yılında Nablus 'ta İdaretü' 1- evkati'l- is
lamiyye'de müdürlük görevine başladı , 

1932'de Filistin islamı Vakıflar İdaresi 
genel müdürlüğüne getirildi. 1936 yılın
da İngilizler'e karşı başlayan Filistin ayak
lanmasında aktif rol aldığı gerekçesiyle 
görevinden uzaklaştırıldı ve Filistin' de 
i karnet etmesi yasaklandı (ı 937). Bun
dan sonra bir daha memuriyet yapmadı. 

Derveze resmi görevlerinin yanı sıra 

1906'dan itibaren Osmanlı Devleti'nde
ki fikir hareketleriyle de yakından ilgi-

!endi. Posta ve telgraf idaresinde iken 
İttihatçılar'ın gizli neşriyatını takip ede
rek bunların etkisinde kaldı. II. Meşruti
yet'in ilanından sonra da İttihat ve Te
rakki Cemiyeti'ne üye oldu. Arap milli
yetçiliği hareketlerinde aktif rol alarak 
Osmanlı idaresindeki Arap vilayetlerin
de adem-i merkeziyetçi idareler tesis 
etmek isteyen parti ve cemiyetlerin ku
ruluşuna öncülük etti. 1911 'de Nablus'
ta kurulan el- Cem· iyyetü' 1- ilmiyyetü' 1-
Arabiyye, 1912'de Beyrut'ta kurulan ve 
büyük yankılar uyandıran el- Cem 'iyye
tü'l-ıslahiyye bunlar arasındadır. 1914-
1920 yıllarında Hizbü'I-Lamerkeziyye'nin 
üyesi ve sekreteri olarak çalıştı. 1921-
1932 arasında Kudüs'te ei-Mü'temerü'I
Arabiyyü'I -Filistfniyye üyelik ve sekreter
liği. ei-Mü'temerü's-Süriyyü'l-am üyeli
ği, anayasa danışmanlığı, Hizbü'l-istiklal 
ve el- Cem'iyyetü'I -Arabiyyetü'l- Filistf
niyye kurucu üyeliği, 1936'da ei-Hey'e
tü'I-Arabiyyetü'l-ulya'da bağımsızlık par
tisi temsilciliği gibi görevlerde bulundu. 
1933'te ingilizler aleyhine Yafa şehrin
de düzenlenen gösterilerde başından ya
ralandı. 1937-1939 yıı(arı arasında Dı
maşk'taki Filistin direniş hareketinin ida
ri ve mali sorumlusu olarak çalıştı. Der
veze bu faaliyetleri yüzünden defalarca 
idari takibata uğradı. S Haziran 1939'
da Dımaşk'ta Fransız askeri mahkeme
since Filistin direniş hareketlerini yönlen
dirdiği ve propaganda yaptığı gerekçesiy
le tutuklandı. 3 Kasım 1940 tarihine ka
dar süren tutukluluk süresince Kur'an-ı 
Kerim' i ezberlediği gibi bazı eserlerini 
de burada kaleme aldı. Cezası tamam
lanmadan kısa bir müddet önce Suri
ye'deki Fransız askeri yönetiminin çök
mesi üzerine serbest kaldı. Ancak Suri
ye'yi işgal eden ingilizler'in baskılarına 
dayanamayarak 1940 yılında Türkiye'
ye kaçtı. Fakat ülkeye izinsiz girdiği için 
tevkif edilerek Manisa Hapishanesi'ne 
gönderildi. Derveze başta on iki ciltlik 
tefsiri olmak üzere eserlerinin bir kıs
mını burada yazdı. 194S'te Suriye'ye 
döndü. 1948 yılında siyası faaliyetleri bı
rakarak kendisini ilmi çalışmalara verdi 
ve 26 Temmuz 1984'te Şam'da öldü. 

Muhammed izzet Derveze, eserleri ve 
makaleleriyle Arap milliyetçiliğinin oluş
masında ve Filistin direniş hareketinin 
şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. 

Eserleri. Derveze'nin elli civarında ese
ri yayımlanmıştır. Ayrıca muhtelif der
gi ve gazetelerde neşredilmiş çok sayı
da makalesi ve radyo konuşmaları vardır. 

DERVEZE, Muhammed izzet 

Önemli eserleri şunlardır: L lfavle'l ha
reketi'l - <Arabiyyeti'l-fıadişe (1-Vı, Say
da 1951-1953). Suriye'deki Osmanlı ha
kimiyeti dönemini ve daha sonraki geliş
meleri, Lübnan, Suriye, Kuzey Afrika'da 
Fransız sömürgeciliğini ve buna karşı 

başlatılan Arap direnişini. Suriye ve Lüb
nan 'ın kurtuluşunu. Filistin'deki ingiliz 
ve Siyonistler'in emperyalist hareketle
rini, Araplar'ın bunlara karşı direnişleri
ni ve Arap dünyasının diğer meseleleri
ni ele almaktadır. 2. et- Teisirü'l-fıadiş 
(1 -XIl , Dımaşk ı96ı-ı963) Derveze'nin bu 
eseri sürelerin nüzül sırasına göre dü
zenlenmiştir. 

Bunlardan başka yayımianmış önemli 
eserlerinden bazıları şunlardır: Rivaye
tü vüfudi'n-Nucman (Beyrut 19ıl) ; Ri
vayetü's-simsar (Beyrut ı 9 ı 3); Mu.IJta
saru Tarihi'l- <Arab ve'l-İsl<'im (1-11. Ka
hire ı925-l926); Dürusü't-tarihi'l - <Ara
bi (Dımaşk ı932); Türkiyyetü'l-hadı"şe 

(Beyrut ı946); el-Kur, an ve'l- Yehud 
(Kahire ı949 ; Beyrut ı979) ; el-~ur,an 
ve'l-mer,e (Sayda ı950); Meşakilü'l
calemi'l - <Ara bi ( Dımaşk ı 952); el- Vafı
detü'l- <Arabiyye (Beyrut ı 958); Tari.IJu 
Beni İsra,il min esiarihim (Kahire ı 3 77/ 
ı 958, ı 960; Sayda ı 389/ ı 969); Me, s<'itü 
Filistin (Dımaşk ı959) ; Cih<'idü'l-Filisti
niyyin (Kahire 1960) ; Taril].u'l-cinsi'l
<Arabi ii mu.IJteliii'l- e tv ar ve '1- ed var 
ve'J-a];:tar (1-Vlll , Sayda ı958-ı963) ; el
<Arab ve'l - curube ii hikbeti't-tegallü
bi't-Türki (I-lll , Dımaşk ı96ı - ı963); ed
Düsturü '1- ~ur, ani ve 's- Sünnetü 'n- ne
beviyye (l-ll, Kahire ı386/ ı966 , 2. bs); 
el-İslam ve'l-iştirakiyye (Sayda ı967); 
el-Mer,e fi'l-~ur,an ve's-Sünne (Say
da ı 3871 ı 967); ~ıssatü'l-gazveti's-Sih
yoniyye (Küveyt 1970); Neş,etü 'l- fıare
keü'l- <Arabiyyeti'l-fıadişe (Sayda ı972) ; 
~at:jıyyetü Filistin ve'J-vafıdetü'l- <Ara
biyye (Sayda ı 973); el-Cih<'id ii sebi
lillah ii'l-Kur,an ve'l-hadis (Dımaşk 
ı 975); el- 'udvanü'l-İs;a, iltyyi'l-];:a
dim ve'l- cudvanü's-Sihyoniyyi'l-fıa
diş (l-ll . Beyrut ı979); el-Kur,an ve'l
mübeşşirun (Beyrut 1979); <Urubetü Mışr 
kable'l-İslôm ve bacdehu (Kahire ı 980); 
~1-~ur,an ve'l-mülfıidun (Dımaşk ı980, . 
eser Kur'an Cevap Veriyor adıyla Abdullah 
Baykal tarafından Türkçe'ye tercüme edil
miştir, istanbul ı988) ; el-Kur,anü'J-me
cid (Sayda, ts.); <Asrü'n-nebi ve bi,e
tühu ];:able'l- bi eşe ( Dımaşk ı 946); Si
retü'r-resUJ (Kahire ı948, ı965). Son iki 
eser Mehmet Yolcu tarafından Kur'an'a 
Göre Hz. Muhammed'in Hayatı adıyla 
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