
DEVHATÜ'I - MEŞAYiH 

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. 
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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-


