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DEVAİR 
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Cezayir'de mahalli yöneticilerin 
hizmetinde bulunan 

aileler topluluğuna verilen ad. 
_j 

Daire kelimesinin çoğuludur; terim 
olarak bir reisin hizmetinde bulunan aile 
gruplarını ifade eder. 1830'da Fransız 
işgalinden önce Devair adı. özellikle Veh
ran (Oran) beyinin hizmetinde bulunan, 
bu şehrin güneybatısında meskün kabi
le grupları için kullanılmaktaydı. Bunlar 
milis kuwetleri şeklinde teşkilatlanmış
lardı ve Türk yöneticilerin kendi tasar
ruflarına verdiği topraklardan elde et
tikleri mahsul ile, boyun eğmeyen veya 
vergi vermeyi reddeden kabHelere karşı 
düzenlenen seferlerden elde ettikleri 
şeylerle geçiniyorlardı. Komşuları olan 
Zimale de aynı işi yapıyordu. 

Mahalli kaynakların. 1701'de Fas Sul
tanı Mevlay İsmail'in kumandasında Ce
zayir topraklarına giren Fas ordusunun 
başarısızlıkla sonuçlanan seterinden son
ra ordudaki bazı kabHelerin Türkler'in 
hizmetine geçmesinden ortaya çıktığını 
kabul ettikleri Devair toplulukları. adla
rını asıl 1830 yılında Fransızlar'ın Ceza
yir'i işgal etmelerinden sonra duyurmuş
lardır. Fransızlar Cezayir şehrini işgal edip 
idaresine el koyunca Tilimsan (Tiemsen) 
halkı Fas Sultanı Mevlay Abdurrahman'a 
biat etti. Vehran şehri de aynı şekilde 
davrandı ve bölge halkı adına biatta bu
lunanlar içinde Devair ile Zimale reisi 
Mustafa b. İsmail de vardı. Onların biat
larını kabul eden Fas sultanı kendileri
ne yardım için bir kuwet gönderdiyse 
de ordu Kergaliyye, Devair ve Zimale'
ye ait bütün mallara el koydu. Bu olay 
üzerine Mevlay Abdurrahman ordusunu 
geri çekince bu defa Cezayir milli kah
ramanı Emfr Abdülkadir'in maiyetine 
girdiler (1832) Fakat Fransız ordusu emf
rin mensuplarını takibe başladı ve ara
larında Vehran'ın da bulunduğu birçok 
merkezi işgal etti. Devair ile Zimale de 
Fransızlar'ın hücumuna maruz kalan ka
bileler arasındaydı. Bunların malları yağ
malandı ve erkekleri esir alındı. Bunun 
üzerine duruma müdahale eden Emir 
Abdülkadir Fransız ordusunun yağma
ladığı malları geri alarak Devair ve Zi
male'ye iade etti, sonra da bu kabHele
rin Tilimsan yöresine göç etmelerini is
tedi. 

Abdülkadir 1834 yılında Fransız işgal 
güçleriyle bir antlaşma imzaladı, fakat 

nüfuzu altındaki bölge halkından zekat 
ve öşür dışında vergi almak isteyince 
emire karşı bir hareket başladı. Devair 
ve Zimale, Emir Abdülkadir'in düşman
la antlaşma yaptığını, bu sebeple ken
disine verdikleri biattan vazgeçmeleri 
gerektiğini ve cihadın sona ermesiyle 
de vergi ödemeyi icap ettiren sebebin 
ortadan kalktığını öne sürerek ona mali 
yardım yapmamaya karar verdiler. Emi
re karşı tavır alanların başında Devair 
reisi Mustafa b. İsmail vardı. İki taraf 
arasında Tilimsan civarında yapılan şid
detli çarpışmalarda Emfr Abdülkadir'in 
kuwetleri bozguna uğradı (1834 ı. Mus
tafa b. İsmail liderliğindeki Devair bir
liklerinin önemli bir kısmı, bir süre son
ra belli bazı şartlar çerçevesinde Fran
sız işgal güçlerine bağlılığını ilan ederek 
Emir Abdülkadir'e yapmış olduğu biat
tan vazgeçti. Buna bağlı olarak da emir 
ile Fransızlar arasında yapılan antlaş

ma şartlarından biri bozulmuş oldu. Bu 
madde, emirin adamlarından karşı ta
rafa sığınanların iade edilmesiyle ilgiliy
di. Emir Abdülkadir'in bu konudaki iti
razları kabul edilmeyince 183S'te Veh
ran civarındaki emirin kuwetlerine sal
dıran işgal kuwetleriyle yeniden savaş 
başladı. Devair ve Zimale kuwetleri de 
Fransız ordusu içinde yerlerini almışlar
dı. Savaş işgal kuwetlerinin kesin yenil
gisiyle sonuçlandı. Bunun üzerine Gene
ral de Loratıc Vehran valiliğine, Mareşal 
Clauzel ise Cezayir bölgesi genel valili
ğine tayin edildi. Bu sırada Abdülkadir 
Vehran'ı kuşatmıştı. Devair ile Zimale 
Tilimsan'a sığındı. Tilimsan emfrin kuv
vetleri tarafından sıkıştırılınca karşı güç
ler arasında kanlı çarpışmalar oldu ve 
Mustafa b. İsmail Mareşal Clauzel' den 
yardım istedi. Sonunda Clauzel kuman
dasında Fransız kuwetlerinin yetişme
siyle Tilimsan Abdülkadir'in tehdidinden 
kurtarıldı ve General Bugeaud'nun as
kerleri tarafından işgal edildi. 

Emir Abdülkadir, taraftarlarından bü
yük bir kısmını kaybedince artık belli bir 
yerde kalamaz olmuş, çadırlardan ve por
tatif barınaklardan oluşan seyyar bir or
dugah kurmaya mecbur kalmıştır. Mai
yetindekileri de üç kısma ayırmıştır. Bun
lar, zimale denilen ve daima yanında bu
lunan özel refakatçiler, Daire adı verilen 
ileri gelenler ve halk ile "mahalle" deni
len askerlerdi. Ancak daha önce sözü 
edilen Zimale ve Daire ile Abdülkadir'in 
seyyar ordugahındaki zimale ve daire 
birbirinden farklı anlamları ifade etmek
tedir. 

DEVATDAR 
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DEVAT 

(bk. DİVİT). 

DEVATDAR 
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Bazı İslam devletlerinde başlangıçta 
hükümdarıo divit takımından 
sorumlu olan, daha sonraki 
dönemlerde ise çok çeşitli ve 

önemli vazifeler üstlenen 
saray görevlisine verilen ad. 

ı 
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Arapça devat (divit) ile Farsça dar (tu
tan) kelimelerinden meydana gelmiş olup 
düvadar, devadar, devldar. düveydar ve 
divitdar şeklinde de kullanılmıştır. 

Devat Abbasller'de ve Selçuklular'da 
vezirlik alametlerinden sayılırdı. Devat
darlığın ilk defa Büyük Selçuklu Devle
ti'nde ihdas edildiği ve sivil görevliler ta
rafından yürütüldüğü ileri sürülmektey
se de (EJ2 !ing.]. ll, 172) bu müessesenin 
daha önceki İslam devletlerinde de mev
cut olduğu bilinmekte. Abbasller, Fatı

mller ve Eyyübfler'de basit bir memuri
yet olarak adına rastlanmaktadır. Eyyü
bfler'de devatdarın ne gibi görevler yap
tığı belli değildir ; ancak Akka müdafa
asına katılan Seyfeddin Sungur ed - De
vadar adlı bir emirden bahsedilmekte
dir. Mücahidüddfn Aybeg ei-Müstansıri, 
Abbasi halifelerinden Müstansır- Billah 
( 1226-1242) ve Müsta'sım- Billah (1242-
1258) dönemlerinde "devatdar-ı sagir" 
olarak görev yapmıştır. Anadolu Selçuk
luları'nda da devatdarlık (emir-i devat) 
müessesesi mevcut olup atabeg ve na
ib-i saltanat olarak devlete önemli hiz
metlerde bulunan Celaleddin Karatay 
emir-i devatlık görevinde bulunmuştu 
(İbn Bibi. s. 569). Devatdarlık Mısır ve Su
riye Memlük Devleti'nde giderek önem
li bir mansıb haline gelmiş ve sadece 
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bu devlette büyük emirlikler arasında 
yer almıştır. Sultan Baybars zamanında 
( 1260-1277) devatdar asli görevleri ya
nında sır katipliği hizmetini de ifa et
mekteydi. Memlük Sultanı Kalavun ( 1279-
1290). FatımTier'deki gibi bir sır katibi 
tayin ederek önemli bazı hizmetlerin de
vatdarlıkla birlikte yürütOlmesini iste
miştir. 

Memlükler devrinde bu tabir devadar 
şeklinde kullanılmıştır. Bahriyye Mem
lükleri döneminde ( 1250-1390) devada
rm önemi ve nüfuzu günden güne arttı , 

devadarların sayısı çoğaldı. İ lk zaman
larda bu memuriyete erbab-ı kalemden 
(memurlardan) tayinler yapılıyordu. Son
raları on veya yirmi memlüke kumanda 
eden emirlerle kırk memlüke kumanda 
eden tabihane emirleri tayin edi lmeye 
başlandı. Emir Baybars, Sultan Muham
med b. Kalavun tarafından "devadar-ı 
kebir" unvanıyla Divan-ı İnş~ reisliğ ine 
getirildi. Sultan ei-Melikü'n-Nasır Hasan 
da "emirü mie" ve "mukaddemü'l- elf" 
denilen ve bin memlüke kumanda eden 
birinci sınıf emirlerden Tuğtemür en
Necmi'yi devadar tayin ederek kendisi
ne "devadar-ı kebir" unvanı verdi. Sul
tanın huzurunda önemli mevkiye sahip 
olan yirmi beş görevliden biri de deva
dar-ı kebir idi. Devadar-ı kebir rütbece 
emir-i ahOr-i kebirden sonra, sultanın 
memlüklerinden sorumlu olan re's-i nev
beti'n-nüwabdan önce gelmekteydi. Sa
yıları çoğalan devadarların her birinin 
belli bir statüsü ve muayyen bir işi ol
makla beraber sık sık değişik hizmetler
de de kullanıldıkları olmuştur. Elçileri 
karşılayıp ağırlamak ve onları sultanın 

huzuruna çıkarmak gibi işlerde mihman
darla beraber devadar da görev alırdı. 
Haftanın belli günlerinde darüladlde biz
zat sultanın iştirakiyle kurulan mezalim 
mahkemelerinde devadar da bulunur, 
sultanın etrafında usulüne göre yer alan 
çeşitli görevlilerin arkasında hüccab ile 
ayakta bekler ve muhakemelerin cere
yanı sırasında mahkemeye giriş çıkışları 
düzenleyerek disiplini sağlardı. 

Devadar, sultana gelen ve sultan tara
fından gönderilecek olan her türlü mek
tup ve evrakı emir-i candar ve katib -i 
sır ile birlikte alır, özel bir merasimle sul
tana takdim ederdi. Bu asli görevleri ya
nında devadarlar ayrıca zekat ve vergi
leri toplamakla görevlendirilir, elçilik ya
par, sultanın fermanı ile bazı emirlerin 
tutuklanmasında da istihdam edilirler
di. Devadariyye mansıbının önem ve iti
bar kazanmasında bu göreve getirilen 

222 

emirlerin kuwetli şahsiyetleri ve nüfuz
ları da rol oynamıştır. Nitekim Sultan ei
Melikü'I-Eşref Şaban'ın (1363-1376) ön
de gelen emirlerinden Aktemür Hanbeli 
ve halefi Taştemür devadar-ı kebir olun
canaib-i saltanat imtiyazı ile geniş yet
kiler elde etmişlerdi. Burciyye Memlük
leri döneminde (1382 -15 ı 7) devadarların 
nüfuzları daha da arttı. Hatta Barsbay 
ve Tarnanbay örneklerinde olduğu gibi 
tahta geçişte bir basamak olarak kulla
nıldı. Sultan Berkuk'un emirlerinden Yu
nus ve ei-Melikü'n-Nasır Ferec'in emir
lerinden olan oğlu Yeşbek devadar-ı ke
bir olarak posta, maliye ve adiiye işleri
ne de bakıyorlardı. Emir Yeşbek emir-i 
silah, vezaret, üstMüddar gibi büyük 
emirlikleri de üzerine almıştı. Bunlar sul
tana ait azil ve tayin işlerine de müda
haleye başladılar. hatta bazı saltanat nil
ibierinin aziinde bile etkili oldular. Sul
tan ei-Melikü'z-Zahir Çakmak ile Sultan 
ei-Melikü 'I-Eşref Seyfeddin daha önce 
devadar-ı kebir olarak devletin en güç
lü emirleri arasında yer almışlardı. 

Devadar-ı kebir bazı askeri işlerde Di
vanü'l -ceyş'in reisi nazırü' l-ceyş ile bir
likte çalışırdı. Sultana ait cami, medre
se. ribat ve zaviye gibi hayır kuruluşla
rının idaresinden sorumlu olan Divanü'l
ahbas'a da devadar-ı kebir bakardı. Her 
büyük emirin olduğu gibi devadarın da 
bir sancağı vardı, alameti de divit ve ka
lemdan idi. Devadar-ı kebire genellikle 
emir-i mie ikta*ları verilir, bazan da da
ha alt derecede tabihane emirliği ve onun 
iktası layık görülürdü. 

Rütbece devadar-ı kebirden sonra ge
len ve sayıları zaman zaman değişen di
ğer devadarların da devlet işlerinde 

önemli fonksiyonları vardı. Onlar, yirmi
ler ve tabihane emirliği derecesiyle, ba
zan da emir-i mie ve mukaddemü'l-elf 
rütbeleriyle tayin edilen devadar-ı sanı 

önemli yetkilere sahipti; askeri işlere 

bakar ve vergilerle ilgili kararları yazar
dı, ayrıca mühim meselelerde fikri alı

nırdı. Devadar-ı sanı daha sonra halk 
arasındaki anlaşmazlıkları halletmeye 
ve bir kısım davaları görmeye başladı . 

Bazı büyük emirlerin tayiniyle uğraştığı 
için de bu makam daha çok itibar ka
zandı. Mesela nüfuzlu emirlerden Canı 
Beg, emir-i mie ve mukaddemü'l-elf rüt
besiyle devadar-ı sanı tayin edilince dev
let işlerinde en yetkili emir durumuna 
gelmişti. Emir Temürboğa da mukadde
mü'l -elf rütbesiyle devadar-ı sanı tayin 
edildiğinde devlet idaresindeki yeri ve 
itibarı artmış, memleket işleri ondan so-

rulur olmuştu. Diğer devadarlar ise (ed
devadariyyetü's-sıgar) emirlerden olmayıp 
hasekilerden seçilirlerdi. Bunlar arasın
dan tayin edilen devadar-ı alamet, sul
tanın emir ve fermaniarına onun tevki' 
ve tuğrasını basınakla görevliydi. Tea
müle uymamakla beraber bir devadar-ı 

sagirin diğer rütbeler atianarak naib- i 
saltanat tayin edildiği de olmuştur. De
vadar-ı kebirin atabegü'l-asakir (Mısır' 

dald askerin kumandanı) olması hoş kar
şılanmazdı. Saltanat nilibierinin de sul
tan gibi çok sayıda devadarı vardı. Ayrı

ca diğer büyük emirlerin, kadılkudat vb. 
büyük memurların özel katipliklerini ya
pan çeşitli sayıda devadarları bulunurdu. 
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Türkçe'nin çeşitli lehçelerinde devey, 
tevey, teve, tive. dive, töve ve tebe gibi 
şekillerde görülen kelimenin etimolojisi 
yapılamamıştır. Eti, sütü, derisi, yünü, 
gübresi ve sıcak- kurak ikiimin hakim ol
duğu bölgelerde uzak mesafeler arasın
daki taşımacılığa uygun yapısıyla deve 
çöllerde yaşayan göçebeler için hayati bir 
öneme sahiptir ve bundan dolayı özel
likle Araplar arasında büyük bir değer 
taşımakta ve "seflnetü's-sahra" (çöl ge
misi) adıyla da anılmaktadır. İbn Haldün'a 
göre sadece deve yetiştiren bedeviler, 
deve ile birlikte davar ve sığır yetiştiren 
diğer göçebelerden daha bedevidir. Arap
lar. şehirde yaşayan insanlara tarımla 
uğraştıkları için "ehl -i hadar", çölde ya
şayanlara ise deve yOnünden yaptıkla
rı çadır, elbise ve diğer eşyaya izafeten 


