
DERGAH 

BİBLİYOGRAFYA: 
Yakup Kadri, "Dergah Mecmuası", ikdam, 

nr. 9002, 8 Nisan 1922; Ziya Somar. "Merııle
ketimizde Bergson", Bergson (Hayatı, Felse· 
{esi, ilk Eserleri), istanbul 1939, s. 189·194 ; 
Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal'in Hatırala· 
rı, istanbul 1960, s. 43·49; Ahmet Harndi Tan
pınar. Yahya Kemal, istanbul 1963, s. 13·37; 
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye 'de Çağdaş Düşünce 
Tarihi, Konya 1966, s. 615·627; Betül Dinç, Der· 
gah Mecmuasının Teakiki (mezuniyet tezi. 1974 ). 
iü Ktp. , nr. 10.406 ; Beşir Ayvazoğlu , Yahya Ke· 
mal, Eve Dönen Adam, Ankara 1985, s. 87 ·96; 
Ziya Bakırcıoğlu. "Dergah", TDEA, ll, 245·246. 

L 

Iii ABDULLAH UÇMAN 

DERGAH-ı Aı1 
( J~ .~.),)) 

Bazı İslAm devletlerinde 
hükümdar kapısı 

veya padişah sarayı karşılığında 
kullanılmış olan tabir. 

_j 

Farsça· da "kapı" anlamına gelen der 
kelimesinin sonuna yer bildiren gah eki
nin getirilmesiyle teşkil edilen dergahın 
sözlük anlamı "kapı yeri" demektir. Te
rim olarak birçok islam ve müslüman
Türk devletinde, özellikle Selçuklular'da 
bazan biirgiih* ile aynı anlamda ve hü
kümdar sarayı karşılığında kullanılmış
tır (İbn Bibi, s. 696) 

Osmanlılar'da daha ziyade dergah-ı 
arı veya dergah-ı mualla şeklinde kulla
nılan bu tabir yine padişah sarayını ifa
de ederdi. Osmanlılar'da kelimenin "sa
ray" anlamında kullanılışının ne zaman 
başladığı bilinmemekle birlikte Selçuk
lular ve diğer Anadolu beyliklerinde gö
rüldüğüne göre daha ilk hükümdarlar 
döneminden itibaren yerleşmiş olduğu 
söylenebilir. Fatih Sultan Mehmed'in fer
manlarında sık olarak geçen tabir, özel
likle istanbul' un fethinden sonra hem 
saray hem de hükümet merkezini içine 
alan bir anlam kazanmış olmalıdır. Nite
kim Fatih döneminde Bursa sancak be
yi ve kadılarına gönderilen bazı hüküm
lerio suretleri şer'iyye sicillerine kayde
dilirken "dergah-ı muallactan hükm-i hü
mayun varid olup" ifadesiyle özetlenmiş
tir. Bu anlamda olmak üzere "atebe-i ul
ya", "asitane-i saadet" ve "kapu" tabir
leri de dergah-ı ali veya dergah-ı mual
la ile birlikte kullanılmış, bazı X.V ve X.VI. 
yüzyıl belgelerinde "yüce dergah" şekli 
de yer almıştır. Daha sonraki Osmanlı 
resmi yazışmalarında ve fermanlarda 
daima saray ve hükümet merkezini ifa
de etmek için kullanıldığı gibi padişaha 
bağlı olarak görev yapanlar da bu tabir-
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le anılmışlardır. Zamanla dergah-ı aif 
çavuşları . dergah-ı ali kapıcıları, dergah-ı 
mualla yeniçerileri. dergah-ı ali mütefer
rikaları gibi çeşitli saray görevlilerinin 
adlandırılmasında kullanılmış ve yerleş
miştir. 
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Batı Türkçesi'nde deri şeklinde telaffuz 
edilen kelimenin aslı teri/tiri'dir (Clau
son, s. 53 1 ). Bütün göçebe toplumların 
hayatında birtakım kolaylıklar sağlayan 

derinin tabaklanıp kullanılması, Türkçe'
nin deri eşya ve tabaklama ile ilgili keli
meler bakımından zengin bir dil oluşu
nun da gösterdiği gibi Türkler'de de çok 
eskiye dayanır. Bugün dahi derinin Yö
rükler'in hayatında önemli bir yeri var
dır. özellikle kışın giyilen çarık ve gocuk
larda, dağarcık olarak bazı eşyanın ko
nulmasında, peynir, tereyağı, bal ve pek
mez tulumlarının yapılmasında, su ta
şınmasında ve yağ elde edilmesinde kul
lanılmaktadır. Su tuluklarıyla yağ çıkar
mada yayık olarak kullanılan ve Toros 
göçerleri arasında yannık denilen (muh
temelen yağlıktan bozma) deri kaplar, ha
len palamut kabuğu ile tabaklanmış de
riden yapılmaktadır. 

Derinin işlenerek kullanılması tekstil
den çok öncedir ve tarihçesi ilk insan
la başlamıştır denilebilir. Nitekim Eski 
Ahid'e göre Allah Adem ve Hawa'ya de
riden gömlek giydirmiştir (Tekvin, 3/2 1) . 
Eski ve Yeni Ahid'in birçok yerinde elbi
se, kemer, ayakkabı, tulum, dağarcık 

gibi deri eşyadan bahsedilir. Ahid san
dığının muhafaza edildiği seyyar mabe
din üzeri deri ile örtülmüş ve mefruşa
tının çoğu deriden yapılmıştır (Sayılar, 

4/6 vd .). Kur' an, insanlara göç ve ika
metleri sırasında büyük kolaylık sağla
yan deri çadırları şükrü gerektiren ni
metler arasında sayar (bk. en-Nahl 16/ 
80). Bilhassa göçebe Araplar kaş' ve tı-

rat denilen deriden yapılmış çadırlar kul
lanırlardı; ham deriden ve küçük olan 
kaş· fakirlere, tabaklanmış deriden ve 
büyük olan tıraf ise zenginlere mahsus
tu (Mahmüd Şükri el-Alüsi, lll, 393-394). 
Panayırlarda gösteri için ve savaş alan
larında kumanda merkezi olarak kırmızı 
deriden büyük çadırlar kurulurdu. Ukaz 
panayınnda kurulan bu tür çadırlarda 
ünlü şairler şiirlerini inşad ederlerdi (Ce
vad Ali, V. 7) . 

Kağıdın icadına kadar deri çok uzun 
bir süre yazı malzemesi olarak da kul
lanılmıştır. Kur'an'da "rakk" (ince deri
den yapılmış parşömen) üzerine yazılı ki
taba yemin edilir (et-Tür 52 /3 ). Ayet ve 
hadislerin ilk kaydedilişlerinde derinin 
kullanıldığı muhakkaktır ve günümüze 
ulaşan en eski mushaflarla halen Top
kapı Sarayı Emanat-ı Mukaddese Dai
resi'nde muhafaza edilen Hz. Peygam
ber'in Mukavkıs'a gönderdiği mektup bu
nun açık bir delilidir. SasanTier'de vergi 
memurları kayıtlarını beyaz deriler üze
rine tutarlar ve kisraya arzederlerdi. De
ri defterlerin kokusundan rahatsız olan 
kisra. bunların gülsuyu ve za'feranla sa
rartılmasını istemişti (Belazüri, s. 450). 
ibnü' n- Nedim iranlılar' ın manda, sığır 
ve koyun gibi hayvanların derilerini yazı 
malzemesi olarak kullandıklarını söyler 
(el·Fihrist, s. 22). Emeviler döneminde di
van kayıtları tomar halinde deriler üze
rine tutulmuştur. Seffah'ın veziri Halid 
b. Serrnek deri sayfaları kitap şeklinde 
ciltletmiş ve bu uygulama Harunürre
şid'in veziri Ca'fer b. Yahya ei-Berme
ki'nin kağıttan defter yaptırmasına ka
dar devam etmiştir. 

Derinin tabaklanmasına dair ilk bilgi
lere, Mısır'da erken dönem hanedanla
rından kalan kayıtlarda rastlanmakta
dır. Kitab-ı Mukaddes'te deri eşyadan 
çokça söz edilmesine rağmen bu husus
ta bir açıklama yoktur. Yahudi şeriat ki
tabı Talmud'da ise bazı hükümler bu
lunmakta ve bunlardan debbağların top
lumun aşağı seviyesinde kimseler ola
rak kabul edildikleri, tabakhanelerin pis 
kokuları sebebiyle eski Yunan ve Roma'
da da olduğu gibi yerleşim merkezlerin
den uzakta kurulmasının istendiği, bu
rada çalışanların -ne kadar temiz olur
larsa olsunlar- üzerlerine sinen koku se
bebiyle toplu ibadet ve festivaliere ka
tılmaktan menedildikleri ve kısa bir dö
nem için de olsa bu işi yapanların daha 
yüksek görevlere getirilmediği öğrenil
mektedir. Talmud, dünyanın ne attarsız 
ne de debbağsız olabileceğini söyler ve 



birincisi için "ne mutlu", ikincisi için ise 
"ne yazık" der. Talmud'a göre tabakla
ma işinde çalışma veya bunun için hay
van dışkısı satma, evlilikten önce veya 
sonra başlanmış olması farketmeksizin 
boşanma sebebidir. önceden kocasının 
mesleğine tahammül edeceğine dair söz 
veren bir kadın dahi sonradan boşanma 
isteğinde bulunabilir (EJd, X, ı 536 vd.). 

Derinin tabaklanması (dibagat) Arap
lar'ca Cahiliye döneminden beri bilin
mekteydi ve Arabistan yarımadasında 
dericiliğin gelişmiş olduğu, Hz. Peygam
ber'in sağlığında fethedilen Yemen ta
rafındaki Cüreş, Havlan'ın küçük bir bel
desi olan Sa' de veTaif gibi yerleşim mer
kezleri bulunuyordu. Bunlardan özellik
le Cüreş ünlüydü ve burada işlenen de
riler "Cüreş derisi " adıyla anılırdı. Hasan 
b. Ahmed el-Hemedani, Sıfatü Cezire
ü '1- 'Ara b adlı eserinde b~ yerleri "bele
dü'd-debbağ" olarak zikretmektedir (s . 
98, 248, 260). Yaküt el-Hamevi de Taif 
vadilerinin birinden, tabaklama artıkla
rının atıldığı pis kokan bir yer olarak söz 
eder (Mu'cemü 'l·büldan, VI, 9). Mekke 
de dericiliğin gelişmiş olduğu yerlerden
di. Akik vadisinden getirilen karaz (se
lem ağacının Jacacia asak, acacia flaval 
meyve ve yaprağı veya küstümotu Imimo
sa nilotica]). burada bulunan ve bazı ri
vayetlerde çok büyük olduklarından söz 
edilen taş değirmenlerde ezilerek deri 
tabaklama işi için kullanıma hazırlanır
dı. İbn Hişam'ın kaydettiğine göre Ha
beşistan'a hicret eden sahabilerin iade
sini isternek üzere giden Kureyş heyeti
nin Habeş Hükümdan Ashame'ye götür
düğü hediyeler içinde onun en beğendi
ği şey Mekke'de tabaklanmış derilerdi 
(es·Sfre, 1, 334). Hz. Peygamber, Mekke'
de kıtlık olduğu zaman buraya Medine 
mahsulü hurma göndermiş ve karşılığın
da da deri talep etmişti (Serahsi, X, 92). 

Ashap içinde mesleği dericilik olanlar 
vardı (Huzai, s. 736) ve Mescid-i Nebe
vfnin müezzinlerinden Sa'd ei-Karaz'a da 
muhtemelen karaz alıp sattığı için bu 
isim verilmişti (İbn Abdülber, ll, 54; İbn 
Hacer, ll, 29). Hz. Peygamber'in hanım
larındanSevde bint Zem'a ve Zeyneb bint 
Cahş dericilikte mahirdiler. Sevde Taif 
tarzı deri işlerneyi biliyordu (İbn Hacer, 
IV, 286); Zeyneb de Hz. Aişe'nin rivayeti
ne göre el sanatlarında usta bir hanım
dı; deri tabaklar, sonra onu işleyip sata
rak elde ettiği parayı Allah yolunda har
cardı (İbn Sa'd, Vlll, !08; İbn Hacer, IV, 

3 ı 4). Dericilikte sadece karaz kullanılmı
yordu; çölde yetişen daha başka ağaç 

ve atlardan, nar kabuğundan ve şaptan 
da deri tabaklamada faydalanılıyordu. 

Kırmızı kökleri olan ve e!1~i' denilen bir 
kum bitkisiyle tabaklanmış derilere me'
rüt. erti veya edim martı deniliyordu. 

Çok geniş bir kullanım alanı olmasın
dan dolayı Cahiliye devrinde kurulan pa
nayırlarda en önemli ticaret mallarından 
biri deriydi. Çadır yapımında, su ve her 
tür sıvının muhafazası için gerekli olan 
tutum ve tuluklarda, ayakkabı, mest ve 
çizme gibi giyim eşyasında, eyer ve ko
şum takımlarında, mefruşatta deri çok
ça kullanılmaktaydı. Hz. Peygamber'in 
yatağı, içerisine hurma lifi doldurulmuş 
deridendi (Buhari, "Ri.J..<:alş:", ı 7; İbn Mace, 
"Zühd", ll; Ebü Davüd, "Lib€is", 43; Tir
mizi, "Lib€is", 27); ayrıca "içi hurma lifiy
le doldurulmuş deri yastık" tabiri hadis
lerde çokça geçer (bk. Wensinck, Mu'cem, 

"edm" md.). Demircinin körüğünden şar
kı söyleyen "kayne"Ierin defterine ve as
kerlerin kalkaniarına kadar derinin kul
lanıldığı daha pek çok alan vardı. Hatta 
bir ara Hz. Ömer deriden para (dirhem) 
basmayı dahi düşünmüş, ancak kendi
sine bunu yaptığı takdirde deve nesii
nin tükeneceği hatırlatılınca tasawurun
dan vazgeçmiştir (Belazüri, s. 456). Bu 
sebeple deri ve deri eşya ile ilgili litera
tür açısından Arapça oldukça zengindir. 
Birkaçı müstesna kara memelilerinin ta
mamının, bazı balıkların ve kunduz gibi 
suda yaşamayı seven kara hayvanları
nın derisinden, tilki, leopar gibi hayvan
ların da kürklerinden faydalanılmıştır. 

Hz. Ali'nin torunlarından Hasan kunduz 
derisi eyer kullanırdı (Buhari, "?:eb€i'iJ::ı", 
12). Büyük tabiin alimi Şa'bi aslan pos
tunda oturur, sarnur ve tilki kürkünden 
kaftan giyerdi (İbn Sa'd, vı. 253-254). 

Dericilik pek fazla bir değişikliğe uğ
ramadan sonraki asırlarda da devam 
etmiştir. İslam dünyasının her tarafın
daki büyük merkezlerde bu sanatla uğ
raşanlar mutlaka vardı. Kurtuba ve Fas. 
bazı tabaklama tekniklerinin geliştiği 

ve Avrupa'ya intikal edip yayıldığı yerler 
olmuştur. Batı'da halen bazı deri çeşit
leri için kullanılan "cordovan" ve "mo
roccan, maroquin (maroken)" tabirleri bu 
şehir isimlerinden türetilmiştir. Kahire 
ve Halep de deri sanayiinin geliştiği mer
kezlerdendi; XIII. yüzyılda H alep tabak
hanelerinden alınan vergilerin buradaki 
diğer sınai kuruluşların vergilerinin top
lamından daha fazla olduğu bilinmek
tedir. İslam dünyasında dericiliğe dayalı 
birçok el sanatı gelişmişti ve bunlardan 
biri de ciltçilikti. Özellikle yiyecek ve içe-
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cek maddelerinin muhafaza edildiği kap
ların büyük bir kısmı deriden yapıldığı 
için dericiler, muhtesipler tarafından 

kontrol edilen birtakım kaidelere riayet 
etmek zorundaydılar. Ziyaeddin Muham
med b. Muhammed ei-Kureşi (İbnü'I

Uhuvve ), Me \ilimü '1-lp.rbe ii aJ:ıkdmi'l
J:ıisbe adlı eserinde bu konuya bir bab 
ayırmıştır (s. 229-230). 
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l!lıl NEsi BozKURT 

Deri ile İlgili Fıkhi Hükümler. Çok es
ki devirlerden beri giyim eşyası olarak 
ve başka maksatlarla çok yaygın bir kul
lanım alanına sahip bulunan deri, te
mizlenmesi ve kendisinden faydalanıl

ması bakımından fıkhın ilgi alanına gir
miştir. 

İslam hukukçularının büyük çoğunlu
ğu, Kur'an-ı Kerim'de (ei-Bakara 2/ ı 73; 
el-Maide 51 3, 60; el-En'am 6/ 145; en
Nahl 16/ ı 15) etinin kullanılması yasak
lanan damuzun derisinin de bu yasağa 
dahil olduğu ve herhangi bir tabaklama 
işleminden sonra bile kullanılamayacağı 
görüşünü benimsemiştir. Hanefi fakih
lerinden Ebu Yüsuf ile Malikller'den Sah
nün ve Ebu Muhammed İbn Abdülha
kem ·e göre domuz derisi tabaklanmak 
suretiyle temizlenir ve kullanılabilir (bk. 
DOMUZ). Diğer deriterin kullanılması ise 
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