
DEVEGEÇiDi KÖPRÜSÜ 

mış bir yapılarını da ortaya koymakta
dır. Ayrıca bu tarihi ve mimari değere 
sahip eserin tam ve doğru rölövesiyle 
restorasyonunun hatasız şekilde yapıl

masının gerekli olduğu kanaatindeyiz. 
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DEVELi ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ). 

DEVHA 
( :i>_,..ıll ) 

Katar'ın başşehri. 
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Katar yarımadasının doğusunda , ba
tıya doğru uzanan 5 kilometrelik sahilin 
sığ bir koyunda yer alan eski balıkçı kö
yü Bid 'a ' nın bulunduğu yerde kurulmuş
tur. XIX. yüzyılın başlarında Bahreyn ·e 

Devha 
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Devha 'dan 
bir görünüş -

Katar 

bağlı olan Devha'nın (Daha) bu yüzyıldan 
öneeye ait tarihiyle ilgili bilgiler yok de
necek kadar azdır. XVI. yüzyılda Bağdat 
( 1534) ve Basra'nın (1538) fethinden son
ra Basra Körfezi'nin batısındaki bölge
lerin Osmanlı topraklarına katılmasıy

la Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Bahreyn 
emiri Devha'ya karşılık Necid hakimi Su
üdiler'e vergi ödüyordu. Katar'daki Mü
sellem kabilesi Bahreyn emirine vergi 
ödemeyi durdurunca Bahreynliler Katar'a 
iki saldırı düzenlediler ve Devha ' nın içinde 
bulunduğu bölgeyi yağmaladılar. 1867'
de de Bahreyn ve Ebüzabi emirlerinin 
Devha üzerine başlattıkları saldırıda böl
ge halkını zor durumda bıraktılar. Bu 
sırada Katar Şeyhi Muhammed b. Sanr
nin bölgede idareyi ele geçirmesinden 
sonra Bahreyn ile ilişkiler kesildi. 

Osmanlı Devleti'nin Bağdat valisi olan 
Midhat Paşa'nın 1871 'de Necid ve Lah
sa bölgesindeki reformları sırasında Ka
tar yeniden Osmanlı yönetimi altına alın
dı ve Basra vilayetine bağlı Necid san
cağının bir kazası olarak teşkilatlandırıl
dı : Devha da kaza merkezi oldu. 1872'
de Osmanlılar Devha'ya 100 asker ile çe
şitli ateşli silahlardan oluşan bir kuwet 
gönderdiler ve burada bir karargah kur
dular. 1893'te Osmanlı yöneticileriyle an
laşmazlığa düşen Katar kaymakamı Ca
sim Al-i Sani'nin isyanı üzerine Devha'
daki askeri birlik zor durumda kaldıysa 
da Osmanlı gemilerinin şehri topa tut
ması üzerine isyan bastırıldı: bölgede 
yeniden hakimiyet sağlanmasıyla Dev
ha'nın önemi daha da arttı. XIX. yüzyılın 
sonlarında Devha'da biri burada büyük 
bir cami yaptıran Şeyh Casim'e, diğeri 

oğlu Abdullah'a ait iki kale bulunuyor
du. Şehrin etrafı surlarla çevriliydi ve 
özellikle son derece muhafazalı olan li
manı stratejik öneme sahipti. 1900'1er
de şehrin , 3 kilometrelik bir sahil şeri-

dine yayılmış yaklaşık 12.000 nüfuslu bir 
inci avetları limanı olduğu bilinmektedir. 

1916'da Katar Şeyhi Abdullah Al-i Sani 
ile İngiltere arasında imzalanan himaye 
anlaşmasının arkasından İngilizler Dev
ha'da resmi bir temsilci bulundurmaya 
başladılar. Devha. 1971 'de Katar' ın ba
ğımsızlığını ilan etmesinden sonra yeni 
devletin başşehri oldu. ll. Dünya Sava
şı'ndan sonra Katar'da petrol yatakları

nın keşfiyle gelişen ülke ekonomisi sa
yesinde başşehrin modernleşmesi ger
çekleştirildi. Bu maksatla yeni yerleşim 
alanları. çeşitli ticaret merkezleri ve deniz 
suyunu arıtma tesisleri kuruldu. 1970'
ten sonra nüfusta görülen artış sonu
cunda ( 1986' da 21 7 294) şehir banliyöle
re doğru gelişti ve kuzeybatıda Medine
tü Halife. kuzey.sahil kesiminde de Me
dinetü Şimal ve Hor gibi modern yerle
şim merkezleri oluştu. 

Başşehir. olması dolayısıyla diplomatik 
misyonların da bulunduğu ülkenin ticaret 
merkezi Devha bankaların , devlet kuru
luşlarının, büyük şirket merkezlerinin, 
basın ve yayın kuruluşları ile yurt içi, yurt 
dışı ulaşırnın toplandığı bir şehirdir. Pet
rolden sonra Katar'ın en büyük zenginlik 
kaynağı olan doğal gaz da çıktığı Duhan 
bölgesinden borularla buraya getirilir. 

Devha'da 
ömer 

b. Hattab 
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DEVHATÜ'I -KÜTIAB 
( ..,.,I:SJI ;(>_, ~ ) 

Nefeszade İbrahim'in 
hattatların hayatına dair 
Gülzar- ı Savab adlı eserine 

Suyolcuzade Mehmed Necib 
(ö. 1171 / 1757) 

tarafından yazılan zeyil 
(bk. S UYOLCUzADE MEHMED NECIB). 
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DEVHATÜ'I -MEŞA YİH 
( t:=-t ;;..JI ;(>_,~ ) 
M üstakimzade 

Süleyman Sadeddin Efendi'nin 
(ö. 1787) 

Osmanlı şeyhülislamiarına dair 
biyografik eseri. 

~ 

Osmanlılar'da Taşköprizade'nin eş-Şe

lf-a, ik u 'n- nu cmaniyye 'sinden sonra bi
yografik eserler telifi bir gelenek hali
ne gelmiştir. Bunlar için tabakat, vefe
yat, teracim vb. yanında "ulu ağaç" an
lamına gelen devha kelimesi de kullanıl

mıştır. Daha önce Osmanlı şeyhülislam
Iarının hal tercümelerine tezkirelerle eş 

Şekö.'iku 'n- nu cmaniyye ve zeyillerin
de dağın ık bir şekilde yer verilm işse de 
bu konuda yazılan ilk müstakil Türkçe 
eser, asıl adı Devha-i Meşayih-i Kibôr 
olan Dev ha tü '1-meşayih 'tir. 

Müstakimzade eserinde, ilk Osmanlı 
şeyhülislamı kabul edilen Molla Fenari'
den (ö 143 ı ) Şeyhülislam Feyzullahefen
dizade Mustafa Efendi'ye (ö 1745) ka
dar ilk altmış üç şeyhülislamın biyogra
f ilerini vermiştir. Müellif daha sonra ese
rine iki defa zeyil yazmıştır. Birinci zeyil, 
64. şeyhülislam Pinzade Mehmed Sahib 
Efendi'den (ö ı 748) 76. şeyhülislam Ebü
bekirefendizade Ahmed Efendi 'ye ka
dar on üç, ikincisi 77. şeyhülislam Pirı
zade Osman Sahib Efendi ' den 88. şey
hülislam Müftfzade Ahmed Efendi'ye ka-

dar on iki şeyhülislamın biyografilerini 
ihtiva etmektedir. Müstakimzade, ön
ceki şeyhülislamiarın biyografileri için 
eş - Şe]f. ö., i lf.u 'n- nu c maniyye ve zeyil
lerinden fayda lanmış, çok daha geniş 

yer ayı rdığı çağdaşı şeyhülislamlar için 
kendi müşahede ve çalışmalarına da
yanmıştır. 

Devhatü '1- Meşayih ' in İstanbul kü
t üphanelerinde pek çok yazma nüshası 
bulunmaktadır. Yazmaların kenarında, 

şeyhülislamiarın çoğunun müderrislik, 
kadılık. kazaskerlik, şeyhülislamlık gö
revlerine gelmesiyle ilgili olarak düşürül
müş yüzlerce tarih beyti yer a lmaktadır. 

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde (TY, nr. ı 878) kayıtlı Devhatü '1-me
şayih 'in kenarında Şeyhülislam Molla 
Fenarf, Ebüssuüd, Çivizade, Müeyyedza
de Abdülkadir, Bostanzade Mehmed, 
Ebülmeyamin Mustafa, Zekeriyyazade 
Yahya. Ahizade Hüseyin. Mufd Ahmed, 
Bahaf Mehmed, Bolevi Mustafa. Esiri 
Mehmed, Debbağzade Mehmed ve Mir
zazade ailelerinin bazan ayrıntı lı. bazan 
kısa şecereleri de verilmiştir. 

Zeyilleri. Çok beğenildiği anlaşılan ese
re geleneğe uygun olarak peş peşe ze
yiller yazılmıştır. Ayıntabi Mehmed Mü
nfb Efendi'nin (ö 1823) bu esere iki zeyli 
vardır. Birinci zeyil, 89. şeyhülislam Mek
kf Mehmed Efendi'den 93. şeyhülislam 
Mustafa Aşir Efendi'ye kadar gelmek
tedir. Mustafa Aşir Efendi'nin birinci ze-

DEVHATÜ ' I- MESAYiH 

ikinci zeyil 95. şeyhülislam Salihzade Ah
med Esad Efendi ile son bulmuştur. 

Süleyman Faik Efendi (ö. 1838) Ayın
tabi'nin zeylini devam ettirmiş, 96. şey
hülislam Şerifzade Ataullah Efendi'den 
104. şeyhülislam Kadızade Mehmed Ta
hir Efendi 'ye kadar yedi şeyhülislamın 
biyografisini kaleme almıştır. Esere baş
ka bir zeyil yazan Mektübfzade Abdüla
ziz Efendi ise (ö . ı 2791 ı 862-63) Süley
man Faik Efendi 'nin zeylini yetersiz ve 
yanlış bulduğu için yeniden zeyil yazmak 
ihtiyacını duyduğunu eserin başında be
lirtmektedir. 

Devhatü '1 -meşayih ve zeyillerine ait 
bazı yazmalarda yer yer takrizler ve eser 
hakkında manzum olarak düşürülmüş 
tarihler de bulunmaktadır. 

Ahmed Rifat Efendi (ö 1876), Müsta
kimzade'nin eserinden ve zeyillerinden 
faydalanarak sonuna da kendisi birkaç 
biyografi ekleyip baştan 108. şeyhülis
lam Atıfzade Hüsameddin Efendi'ye (ö 

187 1) kadar olan şeyhülislamiarın haya
tını yeniden kaleme almış ve eserini Dev
ha tü '1-meşayih maa zey1 (İ stanbul , ts., 
taşbaskı ) adıyla yayımlamıştır. Rifat Efen
di dfbacede sadece Müstakimzade ile 
Ayıntabi'nin adlarını zikretmekte, diğer 
zeyil sahipler inden bahsetmemektedir. 
Burada ayrıca eserini eş - Şe]f.ö. , i~u·n 
nu cmaniyye tercümesinden ve diğer ta
rihlerden faydalanarak yazdığım belirt
mektedir. Rifat Efendi asıl olarak Müs-

yilde verilen biyografisinin son kısmı takimzade'den istifade etmekle bir likte 
ikinci zeylin başında tamamlanmış ve üslübunu oldukça hafifJetmiş ve biyogra-
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