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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). 

L ~ 

L 

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-
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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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fileri kısaltmış, onun eserinin kenarında 
yer alan tarih mısralarına ve şecerelere 
kendi eserinde yer vermemiştir. Bu ese
rin. şeyhülislamlık müessesesi hakkın

da kısa bir önsöz ve içindekiler kısmı ek
lenmek suretiyle tıpkıbasım olarak da 
neşri yapılmıştır (İstanbul 1978). 
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DEVHATÜ'n- NÜKABA 
( ,l:LJI .,.___,~ ) 

Topal Rifat Efendi'nin 
(ö. 1293/1876) 

nakibüleşraf biyografilerine 
dair eseri. 

_j 

Hz. Peygamber'in soyundan gelmeleri 
ve ilmiye sınıfına mensup olmaları se
bebiyle naklbüleşrafların ulema arasın
da seçkin bir yeri olmuştur. Ancak dev
let protokolünde en ön sırada bulunma
larına karşılık merkez bürokrasisinde 
önemli yerleri olmadığ ı için biyografileri 
sade bir şekilde kaydedilmiştir. Nakıôü
leşrafların biyografilerine önceleri eş- Şe
J:i:ii , il~ u 'n- nu cmiiniyye ve zeyillerinde 
diğer ulema arasında yer verilmiş, ayrı
ca şair olanları şuara tezkirelerinde zik
redilmiştir. Sadece nakibüleşrafların bi
yografilerini ele alan ilk müstakil eser, 
Sahaflar Şeyhizade Esad Efendi'nin ye
ğeni Ahmed Nazif Efendi'nin (ö. 1275/ 
1858-59 1?1) Riyiizü'n-nükabii adlı kita
bıdır. Devhatü'n-nükabii'nın kaynağı 

olan bu eserde, ilk nakıôüleşraf (900/ 
1494) Seyyid Mahmud Efendi'den 1250'
de (1834) bu makama getirilen Seyyid 
Abdürrahim Efendi'ye kadar elli altı na
k!büleşrafın biyografileri yer almaktadır 
(ayrıca bk. RiYAzÜ'n-NÜKABA). 

Ahmed Rifat Efendi, Riyiizü 'n- nüka
bii'yı bazı küçük değişikliklerle aynen alıp 
burada mevcut elli altı nakibüleşrafa ken
di zamanına kadar gelen altı nakibüleş
rafı daha ekleyerek Seyyid Mahmud Efen
di'den Seyyid Mehmed ilmi Efendi'ye ka-
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dar altmış iki şahsın biyografisini ihtiva 
eden eserini meydana getirmiştir. Taş 

baskısı olarak İstanbul'da basılan (1283) 

bu eserin başında naklbüleşrafların ad
ları, ay ve gün olarak tayin, azil. vefat 
tarihleri ve kabirierin bulunduğu yerler 
bir liste halinde verilmiştir. 

Eserin uzun dibacesinde özellikle sey
yidlerin fazileti, Osmanlı sultanlarının 

seyyidlere verdiği değer sebebiyle kom
şu devletlerden birçok seyyid ve şerifin 
Osmanlı diyarına akın ettiği belirtildik
ten sonra nakıôüleşraflık kurumunun 
Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid za
manında ortaya çıkışı ile ll. Bayezid dev
rinde müessesenin yerleşmesine ve kı

sa tarihçesine temas edilmiştir. Burada 
ayrıca nakıôüleşrafların biyografilerinin 
hazırlanmasında büyük çaba sarfettiği
ni belirten müellifin, eserinin orüinal ol
madığını söylemekle birlikte esas aldığı 

Ahmed Nazif Efendi'den ve Riyiizü'n
nükabii'sından hiç bahsetmemesi dik
kat çekicidir. Eserde hepsi de ilmiyeden 
olan nakıôüleşrafların memuriyetleri zik
redilmekte, naklbüleşraflık kurumunun 
işleyişine, aksayan yönlerine. protokolde
ki yerine dair bilgiler verilmektedir. Bu 
haliyle eser, anlaşılabilir bir dille yazıl
mış olmakla birlikte kuru bir biyografi 
kitabı mahiyetindedir. 
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DEVİR 
(_;__,..lll ) 

Ölen bir kimsenin bazı ibadetlerle ilgili 
borçlarının düşürülmesi (ıskat) için 
fakiriere fidye ödenmesi sırasında 

başvıırulan bir uygulama 
(bk. ISKAT). 

DEVİR 
( _;__,..lll ) 

Bir şeyi dolaylı bir şekilde 
yine kendisiyle tarif 

ve ispat etme anlamında mantık 
ve felsefe terimi. 

_j 

i 

_j 

Arapça'da devr masdarı "dairevl bir 
hareketle dönmek, dolanmak; bir şeyin 
kısa veya uzun bir hareketten sonra ilk 
durumuna dönmesi" gibi anlamlara gel-

mektedir. Genellikle bu kelimenin "dön
mek ve raci olmak" şeklindeki asli ma
nası esas alınarak çeşitli ilim daliarına 
ait terimler oluşturulmuştur. Mesela kla
sik astronomide devir, düzenli ve peri
yodik olarak tekrarlanan semavl olayla
rın başlangıç ve bitişleri arasında geçen 
süreyi ifade eder. Tarih ilmi açısından 
zaman tesbiti yapmak amacıyla tarih ve 
takvim kavramları yanında devir tabiri 
de kullanılmış; ayrıca geçmişteki belirli 
dönemleri ifade etmek üzere çok meş
hur bazı şahıs ve olaylar öne çıkarılarak 
Maden devri, İskender devri, Lale dev
ri gibi itibari devirlerden söz edilmiştir. 
Türk mOsiki eserlerinde kullanılan her 
ölçüye de devir denir. Ayrıca bu terim 
usul ve peşrevlerdeki "hane" karşılığı ola- · 
rak da kullanılır. Genellikle büyük ölçü
ler ve peşrevler için geçerli olan devir 
devr-i hindi, devr-i kebir, devr-i revan, 
devr-i turan gibi usullerin de adlarını 

teşkil eder. 

Mantıkta devir, "biri diğeriyle tanım
lanabilen iki tarif. ispatı birbirine bağlı 
iki önerme ve birinin varlığı diğeriyle 

bağlantılı iki şart arasındaki ilişki" an
lamlarına gelir. Devir bu ilirnde genel
likle bir tarif veya kıyas hatasını akset
tiren terim olarak devr-i batı! (fasid dai
re) şeklinde ve çoğunlukla hıselsül keli
mesiyle birlikte kullanılır. Teselsül ise 
mümkin varlıkların, sebep- sonuç ilişkisi 
içinde sonsuza kadar geriye doğru zin
cirleme sürüp gitmesidir. Aynı olumsuz 
sonucu veren, çözüm getirmeyen du
rumların tekrarlanması ve sürdürülme
si halini ifade etmek için kullanılan dön
gü ve kısır döngü kavramları devrio gü
nümüzde mantık terimi olarak karşılığı 
sayılmaktadır. Devir Batı dillerinde toto
loji kelimesiyle ifade edilmektedir. Ko
nuyla ilgili bazı terminoloji sözlüklerin
de devrio daha çok, eski tabirle "müsa
dere ale'l-mat!Qb" anlamına gelen, bir 
şeyin kendi kendinden önce var olma
sı gibi mantıkl bir hatayı gerektiren ve 
devr-i tekaddümi denilen çeşidi üzerin
de durulur. Bu terimin, birinin tasawu
ru aynı anda diğerinin de tasawurunu 
zorunlu kılan (baba-oğul gibi), dolayısıy
la mantıkl bir yanılgı ihtiva etmeyen 
devr-i izafi (maT) adlı bir çeşidi yanında, 
aldığı şekle göre devr-i müsarrah, devr-i 
muzmer, devr-i ilmi ve devr-i müsavi 
gibi çeşitlerinden de söz edilir. 

İslam düşünce tarihi boyunca Allah'ın 
varlığını ispat etmek (isbat-ı vacib) gaye
siyle kelamcılar tarafından, "evrenin ya
ratılmışlığı ve her yaratılmışın da bir ya-


