
DEViR 

kat kamil olmayan varlıklar çeşitli en
gellerle karşılaştıklarından iniş ve çıkış
taki seyirlerini çok yavaş gerçekleştirir, 
birçoğu yolda kalır. Devir nazariyesinin 
ortaya çıkışında, İslam dünyasında muh
temelen ilk defa İhvan-ı Safa'nın baş
lattığı (bk Resa'il, III, 224-230) ve İbn 
Miskeveyh'in devam ettirdiği (bk. Tefı?i· 

bü'l-al]la.l):, s. 62-63, 75-81) bir tür teka
mül görüşünün etkisi olmuştur. Devir 
nazariyesi ilk bakışta tenasüh inancını 

çağrıştırmaktadır. Ancak tenasüh akl
desinde insanın tekrar tekrar dünyaya 
geldiğine, hatta insan ruhunun hayvan
Iara geçtiğine inanılırken devir nazari
yesini benimseyenlerde böyle bir anlayı
şa rastlanmamaktadır. Ayrıca devir gö
rüşüne sahip olan mutasawıflar bunun 
tenasühle ilgisi bulunmadığını özellikle 
belirtmişlerdir (bk. Gölpınarlı, Gülşen-i 

Raz Şerhi, s. 31). Bununla beraber Bekta
şfler başta olmak üzere bazı mutasav
vıflar tenasühe de inandıklarından bu iki 
görüşü birleştirmişlerdir. 

Muhyiddin İbnü'I-Arabf, Sadreddin Ko-
. nevr. Mevlana Celaleddin-i Rümf, Nasır-ı 
Hüsrev, Feyzf-i Hindf ve Yünus Emre baş
ta olmak üzere pek çok mutasawıf ta
rafından benimsenen ve güçlü bir şekil
de ifade edilen devir nazariyesi, "Biz Al
lah'a aidiz, yine O'na döneceğiz" (Baka
ra 2/ 156) mealindeki ayetln ışığı altın
da açıklanmaya çalışılmıştır. "Her şey 
astma rücü eder"; "İş O'ndan başladı, yi
ne O'na döner" ifadeleri devir nazariye
sini özetler. 

Bir mutasavvıfa, "Ben madde idim, bit
ki idim, yer idim, gök idim ... " deme im
kanını veren devir inancı şair süffierin 
ilham ve heyecan kaynağı olmuş, hatta ı 
"devriye" adıyla anılan, şairane hayaller
le süslü manzumeler yazılmasına yol aç
mıştır. Büyük bir edebi değeri haiz olan 
bu devriyeler daha çok İran ve Türk ta
sawuf edebiyatında geniş yer tutar (bk. 
DEVRiYE). 
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DEVİR 
( .).J..ıll ) 

İsmailiyye' de 
insanlık tarihini oluşturduğu farzedilen 

yedili hiyerarşik silsitenin 
her bir dönemi için kullanılan terim. 

L ~ 

İslam mezhepleri tarihinde özellikle ilk 
dönem İsmailiyye'sine göre insanlık ta
rihi, ayrı ayrı şeriatlar tebliğ eden natık* 
nebflerden sonra bir vasr ve altı samit* 
imarnın meydana getirdiği , her birine 
devir adı verilen yedili hiyerarşik silsile
den teşekkül eder. Bu silsitede natık ne
bfler Adem, Nüh, İbrahim, Müsa, isa, Mu
hammed, Mehdi yahut Kaim'dir. Bu sil
site bazan Nüh'la başlatılır, bu durum
da altıncı ve yedinci natıkın Ali ile Mu
hammed b. İsmail ei-Mektüm olduğu 
kabul edilir (Nevbahti, s. 62). Genellikle 
mehdi veya kaimin, son peygamber Hz. 
Muhammed'in şeriatını yeni bir devri 
başlatmak için ortadan kaldıracağı iddia 
edilen İsmail b. Ca'fer es-Sadık veya oğ
lu Muhammed olduğu ileri sürülmüş, 
vasiden sonra gelen yedinci sarnit ima
rnın olağan üstü güçlerinin bulunduğu 
ve yeni bir devrin başlatıcısı olduğu ka
bul edilmiştir. Yedi natık ile bunların her 
birinden sonra gelerek düzenli bir alt 
sistem oluşturan vasr ve imamların oluş
turduğu bu yedili silsitenin her bir döne
mi için "devrü'l-imame" tabiri kullanılır. 
Seb'iyye de denilen bu anlayışa göre iki 
natık arasındaki her dönem "ed-devrü's
sagir", Adem ile Kiiim arasındaki uzun 
dönem ise "ed-devrü'l- kebfr" veya "dev
rü 's- setr" olarak anılır. Söz konusu de
virde ilim şeriatın zahiriyle örtülmüş ola
cağından ancak marifete ehil olan kim
seler tarafından bilinebilecektir. Dünya
yı ise bu sırada yedi gezegen idare ede
cektir. Devrü's-setrden önceki zuhur ya
hut keşif devrinde saf, öz ve gerçek tev
hid, burçlar kuşağının on iki meleği ta
rafından muhafaza edilir. Sonunda kaim 
(İsmail b. Ca'fer es-Sadık yahut oğlu Mu
hammed) ortaya çıkacak ve yeni bir ke
şif devrini başlatacaktır. Fatımfler Dev
leti 'nin kurulması ve beklenen kaimin 
Mehdi ei -Fatımr olduğunun kabul edil
mesinden sonra İsmailiyye'deki İsmail ve
ya oğlu Muhammed'in kaim olarak dö
neceği şeklindeki inanç terkedilmiş ve 
artık bu yedili devir anlayışını ifade eden 
Seb'iyye ismi de kullanılmamıştır. 

Dürzflik ve Nusayrflik'te devir, bu tır
kaların hulül ve tenasüh anlayışiarına 

paralel olarak değişik anlamlar kazan-

mıştır. Dürzr i nancına göre yaratıcının 
tecelli* devrelerinin her biri devir (ço
ğulu edvar) olarak anılır. Bu tecellflerin 
en önemlisini teşkil eden Hakim- Biem
rillah'ın zuhur devresine "devrü'l-keşf " 

denir. Dürzr kutsal metinlerinin on üçün
cü risalesi olan K eş tü '1-ly.a.lf.a 'il).' ta, her 
biri yetmiş kere 70.000 yıl süren devir
lerden söz edilmektedir. 

Nusayrfler'de de mana (ilah) ile ismin 
(nebf) tenasühünün çeşitli devirlerle ger
çekleşeceği kabul edilmektedir. Bu de
vir lerde mana Habil, Şit, Yüsuf, Yüşa' , 

Sü leyman'ın veziri Asaf, Simon Peter ve 
Al i'de ; isim ise Adem, Nüh, Ya'küb, Mü
sa, Süleyman, isa ve Muhammed'de te
nasühünü sürdürmüştür. 

Bazı Batı lı yazarlar, İslam mezhepler 
tarihinde karşılaşılan yedili devir anlayı

şının, yahudi- hıristiyan geleneğinin ör
neklerinden biri olan Clementine Ho
milies ile gnostisizm ve Maniheizm'de 
rastlanan devir görüşüyle paralellik ar
zettiğini öne sürmüşlerdir (E/2 Suppl. 

!ing. L s. 207; devri n islam mezhepleri ta
rihiyle ilgili anlamına dair daha geniş bilgi 
için bk. BATINİYYE ; İSMAiLiYYE). 
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DEVİR 

( .).J..ıll ) 

İslAm kozmolojisinde gök cisimlerinin 
her dönüşüne verilen ad. 

~ 

İslam ilimler tarihinde devir (devre), da
ha ziyade tabfiyyat (fizik) ve ilm-i hey'et 
(astronomi) sahalarında kullanılan bir te
rimdir. Devrin fizik ilmiyle ilgili muhte
vası hareket probleminden kaynaklan
maktadır. İslam kozmoloji öğretilerinde 


