
DERi 

hayvanın necis sayılıp sayılmamasına, 

etinin yenip yenmemesine, ölüm şekli
ne ve derisinin tabaklanıp tabaklanma
masına bağlı olarak mezhepler tarafın
dan farklı şekillerde değerlendirilmiştir. 

Eti yenen hayvanların usulüne göre 
kesilmesi halinde eti gibi derisinin de 
dini bakımdan temiz sayılacağı ve ta
baklamaya gerek kalmadan kullanılabi
leceği hususunda mezhepler görüş bir
liği içindedirler. Ölmüş veya usulüne gö
re kesilmediği için bu hükümde olan hay
van derisinin tabaklanmadan kullanıla
mayacağı konusunda da ittifak vardır. 

Hayvan derilerinin kullanılması husu
sunda en geniş yorumu yapan Hanefi 
fakihlerine göre eti yensin veya yenme
sin domuz dışındaki bütün hayvanların 
derileri kullanılır. Bir hayvan canlı iken 
kesilmişse derisini tabaklamaya gerek 
yoktur. Ölü olarak bulunan hayvanların 
derileri ise ancak tabaklanarak kullanı
lır. Bazı hadislerde ölmüş hayvan etinin 
yenilmesinin haram. derisinden faydalan
manın caiz olduğu ifade edilirken baş
ka hadislerde tabaklamanın deriyi te
mizlediği bildirilmiştir (Buhari, "Büyü'", 
10 ; Müslim. "Hayz", 100. 105 ; EbG Da
vGd, "Libas", 41; Tirmizi, "Libas", 7; N esaT, 
"Fer' ve'l- 'atire", 4) . Bu hadisleri birlik
te değerlendiren fakihler. ölü hayvan de
risinin tabaklanmakla temizteneceği so
nucuna varmışlardır. 

ŞafıTier, ölmüş hayvanlarda olduğu gi
bi eti yenmeyen hayvanların derilerinin 
de kesimle değil ancak tabaklanma ile 
temiz hale geleceğini ileri sürmekte. bu 
arada derisinin hiçbir şekilde kullanıl

mayacağını kabul ettikleri domuza kö
peği de eklemektedirler. Hanbeli mez
hebi ile Maliki alimlerinin çoğunluğuna 
göre de eti yenmeyen hayvanların deri
si kesimle temiz hale gelmez. Ancak ba
zı Maliki fakihleri bu hükmü yalnız do
muza hasrederek haram oluşunda ihti
laf bulunan veya rnekruh sayılan hay
vanların derilerinin kesimle temiz sayı

lacağı görüşündedirler. Öte yandan Şa
fii ve Hanbeli mezheplerine göre eti yen
meyen hayvanları derisinden faydalan
mak için kesrnek caiz değildir; Ebü Ha
nife ve İmam Malik' e göre ise caizdir. 

HanbeiT ve Maliki mezheplerinde ha
kim görüşe göre ölü hayvanların derile
ri tabaklanma suretiyle temizlenmez; 
çünkü Hz. Peygamber, vefatından kısa 
bir süre önce ölü hayvan derilerinin kul
lanılmasını yasaklamıştır (JI1üsned, N, 

3 ı O; İbn Ma ce, "Lib&s", 26; Ebu Davüd, 

176 

"Lib&s", 39; Tirmizi, "Lib&s", 7) . Ancak ta
baklamanın deriyi temizlediğine ctair da
ha önce zikredilen hadislerin sahih olu
şuna karşılık muhaddisler bu hadisin de
lil olarak kullanılmasına engel teşkil ede
cek illetler taşıdığını belirtmişlerdir (Tir
mizi, "Libas", 7; AzTmabadT, Xl, 185-187) 
Her iki mezhebe göre de ölü hayvan de
risinin temiz sayıimamakla birlikte ta
baklandıktan sonra üzerine oturmak ve
ya kap yaparak içine kuru yiyecek koy
mak gibi maksattarla kullanılması caiz
dir. Ölü hayvan derisinin tabaklanma ile 
temizleneceğine dair Maliki mezhebin
de başka bir görüşün bulunması yanın
da Ahmed b. Hanbel'den, diri iken temiz 
sayılan ölü hayvanların derisinin bu hük
me tabi olacağına dair bir görüş rivayet 
edilmiştir. Bazı Hanbeli alimleri ise yal
nız eti yenen hayvanların derisinin ta
baklanma ile temiz olacağını belirtmiş
lerdir. 

Derinin temizlenmesinde önemli bir 
işlem olan tabaklama konusu üzerinde 
fakihlerin titizlikle durdukları görülmek
tedir. Fıkıh alimleri, tabaklamanın deri
nin nemini kurutucu, kirini temizleyici 
ve kokusunu giderici mahiyette olması 
gerektiğini ittifakla belirtirler. Bazı fa
kihler, bu işlem sırasında kullanılan mal
zemelerin de temiz olması üzerinde du
rur ve zamanın tabaklama tekniğine uy
gun olarak kullanılan ancak dinen pis 
sayılan bazı maddelerle yapılan temizli
ği geçerli saymazlar. İslam hukukçuları
nın çoğunluğu ise böyle bir şart aramaz
lar. Fakihlerin bu konudaki ictihadları

nın dönemlerindeki teknik ve kimyevi 
imkanlardan etkilendiği muhakkaktır. 

Genel olarak kiri. nemi ve kokuyu gide
ren her türlü tabaklama işleminin ye
terli olduğu kabul edilir. 

Dinen temiz sayılan ve kullanılmasına 
izin verilen deriler hukuki değeri olan 
(mütekawim) bir mal sayılır ve İslam hu
kukunun genel prensipleri çerçevesinde 
her türlü hukuki işleme konu olur. Aynı 
şekilde mütekawim mal olması dolayı
sıyla deri gasp. itlaf, hırsızlık gibi hak
sız fiiliere karşı da korunmuştur. Gasbe
dildiğinde gasıbın mevcutsa deriyi iade, 
değilse tazmin borcu doğar; çalınması 
durumunda değeri nisap miktarına ulaş
mışsa hırsızlık için öngörülen ceza uy
gulanır. Derinin temizliği ve kullanımı ile 
ilgili olarak ortaya koydukları hükümler 
çerçevesinde mezheplere göre hangi tür 
derinin mütekawim sayılacağını ve han
gi hükümterin uygulanacağını tesbit et
mek mümkündür. 
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lfi!ıl MusTAFA BAKTIR 

Türkler'de Dericilik. Bütün Türk toplu
luklarında deri işçiliği ilerlemiş bir sa
nayi dalı olarak görülmektedir. Büyük 
bir ihtiyaç şeklinde ortaya çıkan deri kul
lanımı, dericiliğin yanı sıra hayvancılığın 

da gelişip yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Hayvancılıkla uğraşan eski Türk toplu
luklarının giyim eşyası yün, deri ve kürk 
mamullerinden oluşmaktaydı. Orta As
ya Türkleri'nin özellikle atlı yolculuğa çı
kacakları zaman deri pantolon giydikle
ri bilinmektedir: bu durum, hayatları

nın büyük kısmı at sırtında geçen Türk
ler için deri ve deri işçiliğinin önemini 
gösterir. 

Deri ve deri mamulleri üretim tekni
ğinin ileri bir seviyeye ulaştığı Ortaçağ 
İslam dünyasının çarşılarında bu tür eş
yanın sergilendiği birçok dükkan bulu
nurdu. Elbise, ayakkabı ve tutum gibi 
şeylerin yanında derinin en çok kullanıl
dığı alanlardan biri de ciltçilikti. XIV-XVI. 
yüzyıllarda mücellitlerin deri ve kösele 
kitap kapaklarına işledikleri motifler. 
ciltçilik sanatının ulaştığı noktayı gös
termesi bakımından önemlidir. İslam 
aleminde kitabın kutsal sayılması ciltçi
liğe özel bir değer verilmesini sağlamış 
ve bu sanat hemen hemen bütün İslam 
devletlerinde en ileri seviyeye ulaşmıştır. 

Cilt işlerinde özellikle müslüman Türkler 
çok başarılı olmuşlar ve bu mesleğe tut
ku derecesinde bir sevgi beslemişlerdir. 
Halen kütüphanelerde bulunan binlerce 
kitabın arasında ciltsizlerin çok az olma
sı bu sevginin bir delilidir. Öte yandan 
derinin kağıt imalinde de önemli bir ye-



re sahip bulunduğu bilinmekte, kağıtçı
ların koyun derisinden "kağıt mayası" adı 
verilen bir sıvı elde ettikleri ve bununla 
yaptıkları kağıtların daha dayanıklı ve 
sağlam olduğu, 14 Rebfülewel 1224 (29 
Nisan 1809) tarihli bir belgeden öğrenil
mektedir. 

Çeşitli araştırmalar, Anadolu'da deb
bağlık ve deri işçiliğinin ilk gelişen mes
lek ve bunu başlatan kişinin de Ahi teş
kilatının kurucusu Ahi Evran olduğunu 
göstermektedir. Ahi Evran'ın debbağ ol
masından dolayı debbağlık. ayakkabıcı

lık ve saraçlık ahf teşkilatının bünyesin
de önem kazanmıştı. Debbağlar, Ahflik 
gelenekleri sayesinde diğer esnaf !onca
ları üzerinde nüfuz sahibi idiler ve Ana
dolu debbağlarının piri sayılan Ahi Ev
ran'ın Kırşehir'deki zaviyedarı bütün es
naf loncalarının ahf babası olarak kabul 
edilmekteydi. 

Selçuklular zamanında Diyarbekir ve 
Kastamonu, Anadolu deri sanayiinin mer
kezi durumundaydı. Beylikler dönemin
de ise sepicilikte kullanılan mazının ve 
özellikle derinin ihraç malları arasında 
yer alması dericiliğin bu devirde de ileri 
seviyede olduğunu göstermektedir. Ana
dolu'da Moğol istilasının ardından geri
leyen deri sanayii Osmanlı döneminde 
yeniden canlanarak Avrupa· dericiliğinin 
gelişmesine zemin hazırlamıştır. Orta
Avrupa devletleri, ileri deri teknolojisini 
Türkler vasıtasıyla tanıdıklarından bun
ları hep Türk işi saymışlardır. Özellikle 
hayvancılığa uygun Macar toprakların
da Osmanlı deri sanatı yerli halk tara
fından hemen benimsenmiş ve debbağ
hanelerde geniş uygulama alanı buldu
ğu gibi XVII. yüzyılda Fransa kralının da
veti üzerine Paris'e giden Macar debbağ 
ustalarınca Fransa'ya da yayılmıştır. 

Osmanlılar'ın ilk devirlerinde hayvan
cılıkla uğraşan göçebe Türk aşiretleri
nin sepicilik, deri eşya ürünlerinin ser
gilenmesi ve pazar temini gibi mesele
leri, bunların şehir merkezlerine yakın 
yerlere iskan edilmelerini zorunlu kıl

mıştır. Böylece aşiretler ekonomik açı
dan şehir halkıyla bütünlük oluşturmuş 
bunun sonucunda debbağlık ve deri eş
ya imalatı şehirlerde süratle gelişerek 
pek çok Avrupa ülkesinin yüksek ücret 
karşılığında satın aldığı en iyi kalite ürün
leri imal edecek düzeye çıkmıştır. Os
manlı Türkleri'nde büyük gelişme gös
teren dericilik XV ve XVI. yüzyıllarda ka
sabalara kadar yayılarak diğer esnaf kol
larının arasında önemli bir yere sahip 
oldu ve özellikle istanbul, Edirne, Kayse-

ri , Ankara, Bursa, Manisa, Tokat ve Kon
ya gibi şehirlerin ticari hayatına canlılık 
getirdi. XVI. yüzyılda Pierre Belon Türk 
dericiliğini ve deri işlemeciliğini överken 
Avrupa'daki dericilikten "yamacılık" şek
linde bahsetmektedir. Joseph Pitton de 
Tournefort ise Türk terliklerinin bile ken
di ayakkabılarından daha temiz dikildi
ğini, basit yüzlü olmakla birlikte özellik
le istanbul'da yapılanların uzun zaman 
dayandığını ve burada Doğu Akdeniz'in 
en iyi ve en hafif derisinin kullanıldığını 
kaydetmektedir. Aynı şekilde Tavernier 
Diyarbekir'de kırmızı. Musul'da sarı ve 
Urfa'da siyah maroken üretildiğini , bun
ların en güzellerine ise XV. yüzyılın or
talarından itibaren kalabalık derici es
nafının toplandığı merkezlerden biri olan 
Tokat'ta rastlandığını söylemektedir. 
1660'ta Diyarbekir'i ziyaret eden M. Po
ullet de Anadolu'ya gelen iranlı, Mısırlı, 
Kafkasyalı, Rus ve Polonyalı tüccarların 
buradan sahtiyan götürdüklerini yaz
makta, en mükemmel deri işçiliğinin Di
yarbekir'de olduğunu belirtmektedir. 
Manisa'da imal edilen sahtiyan ise sa
ray ayakkabıcıları tarafından kullanıldı
ğı gibi istanbul piyasasında da çok rağ 
bet görüyordu. 

Şehir pazarlarındaki ham ve yarı ma
mul deri alım satımı, "ehl-i hibre" deni
len bir komisyon tarafından düzenlenen 
narha göre yapılmaktaydı. Narh, mamul
lerin masrafı ile karının hesaplanması 
sonucu tesbit edilir ve kadı sicil defter
lerine geçirilirdi. Böylece her malın kali
tesine göre belirlenen fiyatlarla üretici, 
tüketici ve satıcı korunmaya çalışılırdı . 

XVI. yüzyıldan itibaren Avrupa ülkeleri
nin Türk derilerine fazla itibar etmeye 
başlaması debbağlık sanatını önemli bir 
meslek haline getirdi. Debbağlar dağı
tımdan aldıkları ya da bizzat değişik yer
lerden getirttikleri ham derileri debbağ

hanelerde sepilemekte ve bunlara iste
nilen rengi verdikten sonra dikici esna
fına satmaktaydılar. Debbağ esnafı üre
timlerinin önemli bir kısmını "mfrf hiz
met" olmak üzere düşük bir ücretle dev
lete verir, ancak devletin ihtiyacını kar
şıladıktan sonra elinde kalanı piyasaya 
sürebilirdi. Debbağlar, derinin savaş mal
zemesi olması bakımından öncelikle ter
sane, cebehane. tophane ve mehterha
ne gibi askeri kuruluşların ihtiyaçlarını 
karşılamak zorunda idiler. Deri fiyatla
rının genelde sabit olmasına rağmen kış 
şartlarının ulaşımı zorlaştırması, ham 
derinin yeterli miktarda elde edileme
mesi, ürünlerin muhtekirler tarafından 
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depolanması veya gizlice ihraç edilmesi 
gibi bazı hallerde iki üç misline çıktığı 
görülmekteydi. Tekel (yed-i vahid) siste
mi içinde bulunan ve stratejik malzeme 
olan deri ancak devlet müsaadesiyle yurt 
dışına çıkarılabilir, izin almadan çıkaran
lar şiddetle cezalandırılırdı. Dericilikle 
uğraşan kişilerin nizarniara uymadıkları 
ve üretimde hile yaptıkları görüldüğün
de esnaf yöneticileriyle devlet temsilci
leri bir araya gelerek ilgili şahısları ikaz. 
tekdir veya te'dib ederlerdi. Kanunsuz 
fiilin tekran halinde suçu işleyen esnaf 
müslüman ise hapsedilir, gayri müslim 
ise küreğe konur. ayrıca kendisine mes
lekten el çektirme cezası uygulanırdı. 

Debbağlar XVIII. yüzyılın ikinci yarı 

sında sanatlarının zirvesine çıkınışiardı 
ve zenginlik açısından diğer esnaftan 
üstün idiler. Her biri iki üç katlı yüksek 
binalarda faaliyet gösteren debbağha

nelerde. bir ustanın idaresinde çırak ve 
kalfalardan oluşan en az on beş yirmi 
kişilik işçi grubu çalışır, her debbağha
nenin su ile işleyen ve palamut öğütme
ye yarayan bir değirmeni ile bostan ku
yusu gibi kuyuları olurdu. Deriler önce 
bol suda iyice yıkanır, arkasından kireç 
kuyularına yatırılırdı. Bir müddet bura
da kaldıktan sonra "kaveleta" denilen 
özel bir bıçakla kirecin yaktığı kıllar ve 
yağ, et gibi kalıntılar kazınır, daha son
ra deriler aralarına mazı. palamut veya 
güvercin, tavuk ve köpek dışkısı ufala
narak üst üste serilip bir müddet bek
letildikten sonra tekrar kaveleta ile te
mizlenirdi. Bu işlem derinin istenilen ka
liteye ulaşmasına kadar devam ederdi. 
En sonunda kösele, sahtiyan meşin. ma
roken gibi işlenmiş deri haline getirilen 
ham deriler, kırılmalarını önlemek ve ra
hat kullanılmalarını temin etmek ama
cıyla don yağı, kuyruk yağı veya balık 

yağı ile yağlanarak yumuşatıldıktan son
ra piyasanın istediği renk.lere boyana
rak satışa sunulurdu. 

Debbağhaneler şehir ve kasabaların 

dışında, deniz kıyısı veya akarsuların yer
leşim alanından çıktığı kesimlerde inşa 
edilirdi. Fakat zamanla şehir ve kasaba
ların gelişip büyümesi sonucu debbağ
hanelerin mahalle aralarında kalması 

hayatı olumsuz yönde etkiledi ve pis ko
ku ile atık maddelerin insan sağlığını teh
dit eder hale gelmesi üzerine 1838 yı
lında bir karantina nizamnamesi yayım
lanarak debbağhane çevrelerinin ağaç

landırılması veya bu kuruluşların tama
men şehir dışına çıkarılması hükmü ge
tirildi. 
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Osmanlı dericiliğinin her devirde en 
ileri ve gelişmiş merkezi istanbul olmuş
tur. Evliya Çelebi'nin bildirdiğine göre İs
tanbul'da XVII. yüzyılda başlıcaları Kaz
lıçeşme, Kasımpaşa ve Üsküdar'da ol
mak üzere 700 kadar debbağhane mev
cuttu. Buradaki deriye dayalı üretim tü
ketimi karşılamadığından gerek Rumeli 
gerekse Anadolu'nun önemli dericilik 
merkezi şehirlerinden ham ve işlenmiş 
deriler tüccarlar vasıtasıyla İstanbul'a 

getirilirdi. Debbağ esnafı yöneticileri. 
ham derileri "!onca yeri" tabir edilen 
mahalde esnafın tezgah ve alet kapasi
tesine göre dağıtırdı. Tuzlanmış ve ku
rutulmuş olarak gelen ham deriler deb
bağlara, sepilenmiş deriler ise çoğunlu
ğu Mercan Çarşısı'nda bulunan dikici 
esnafına satılırdı. 

Tanzimat'tan sonra Osmanlı deri sa
nayiinde büyük bir gerileme oldu. Baş
langıçta mezbahalarda kesilen hayvan
ların postlarını olduğu gibi alan debbağ 
esnafı bunların yün ve kıllarını keçeci, kü
lahçı ve yorgancılara satarak gelir sağ
lardı. Debbağların tekel ve gedik* sis
teminin kaldırılmasından sonra bu im
kandan mahrum kalmaları, yabancı tüc
carların ham derileri yüksek fiyatla top
layıp dışarıya götürmeleri sebebiyle iş

leyecek deri bulamamaları, bulduklarını 
ise artan fiyatları yüzünden satın ala
mamaları gittikçe fakirleşmelerine ve bu 
sanatın gerilemesine yol açtı. Öte yan
dan Avrupa'da her zanaat dalında oldu
ğu gibi debbağlığın da makineleşmesi 
ve Osmanlılar'ın bu gelişmeye ayak uy
duramaması gerilerneyi hızlandırdı. Av
rupa ile rekabete dayanamayan debbağ
ları bir araya getirmek ve deri sanayiini 
geliştirmek için 1864 yılında bir ıslah ko
misyonu kuruldu. Bu komisyon gedik im
tiyazının yine eskisi gibi devam etmesi
ne ve debbağ esnafının ayrı ayrı çalış

mayıp birleşerek bir ortaklık kurmasına 
karar verdi. Eylül 1866'da 11 altın ser
maye ile kurulan ve otuz maddelik bir 
nizarnname ile işe başlayan Şirket-i Deb
bağıyye Avrupa standartlarına uygun 

sultan Abdülaziz zaman ı nda 1280 !1 8631 yılı nda yaptırıla n 
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üretime geçti ve Türk dericiliğinin itiba
rını arttırdı; hatta devri n devlet adam
ları şirketin gelişmesine yardımcı olmak 
için hisse senetlerinden satın aldılar. An
cak gedik imtiyazının muhafaza edile
rnemesi işlerin bozulmasına ve kısa sü
rede şirketin dağılmasına sebep oldu; 
bunun üzerine sanatını icra etmek iste
yen eski ortaklardan birçoğu yine şahsi 
debbağhanelerini kurdular. 

XIX. yüzyıl ortalarına kadar eski usul
lerle üretim yapan İstanbul dışındaki 
debbağhaneler yanında özellikle 1850'
lerde Sakız, Sisam, Midilli. Edremit ve 
İzmir yöresinde küçük fabrikalar ve iş
letmeler de açılmıştır. Ancak genel ola
rak yeni teknik gelişmeleri takip ede
meyen Türk dericiliği iç piyasaya yöne
lik küçük işletmeler olarak kalmıştır . 

Bu arada ll. Mahmud devrinde kurulan 
Beykoz'daki deri fabrikası da faaliyetini 
sürdürdü ve Cumhuriyet döneminde Sü
merbank'a bağlı bir devlet müessesesi 
olarak üretimde önemli bir yere sahip 
oldu. Öte yandan İstanbul'da yeni açılan 
fabrika ve işletmeler eski debbağhane
lerin yer aldığı Kazlıçeşme'de toplandı. 
Fakat zamanla şehir içinde kalan bu 
semtte gayri sıhhf şartlar altında çalı

şan debbağhaneler günümüzde Aydınlı
köy'deki yeni modern tesislerine kavuş
tu. Yüzyıllar boyunca Osmanlı dericiliği
nin ana merkezlerinin başında gelen Kaz
lıçeşme bugün bir gezinti ve park yeri 
haline getirilmektedir. Cumhuriyet dö
neminde Türk dericiliği 19SO'Ierden iti
baren ve özellikle 1970'ten sonra önem
li gelişmeler gösterdi. Deri ve deri ma
mullerini modern ihtiyaçlara göre üre
ten, ihracata yönelik çalışan büyük iş 

yerleri kuruldu. Bugün kaliteli bir işçi

likle üretilen deri giyim sanayi eşyaları 
ihracatta önemli bir paya sahiptir. 
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~ ZEKiTEKiN 
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DERİ 

1 

( S.J~ ) 

Bugünkü Farsça'nın 
temelini ·teşkil eden eskiden saray 

L 
ve çevresinde konuşulan dil. 

_j 

Derf kelimesi "saray" anlamına gelen 
derbarın hafifletilmiş şeklidir. Bu dilin 
ne zaman ortaya çıktığı tartışma konu
sudur. Eski İran hükümdarlarından Beh
men-i isfendiyar, Cemşfd ve Behram-ı 
Gür zamanlarında icat edildiğini ileri sü-


