
" Kerimcan ' ın Yolu" adlarını taşıyan altı 

bölümden meydana gelmektedir. 

Türk edebiyatında daha önce yazılan 
alışılmış tarihi romanlardan çok farklı bir 
anlayışla kaleme alınan D evlet A na 'da, 
daha ziyade Osmanlı Türkleri'nin devlet 
an layış ı ile Anadolu topraklarındaki ha
kimiyetleri konu edilmektedir. Yazarın. 
Söğüt ve çevresinde Osmanlı Beyliği'nin 
kuruluş yılları. Konya 'da Selçuklular'ın 

çözülüşleriyle . Bizans sınırındaki kaynaş

ma lar. savaşçı dervişler. keşişler. Saint 
Jean şövalyelerinden Notüs Gladyüs. Sel
çuklu beyleri, bazı Moğol eşkıyaları , Or
han Gazi ile evlendikten sonra Nilüfer 
Hatun adını alan Tekfur kızı Lotüs, Şeyh 
Edebali ve ahi teşkilatı ile devrin muta
sawıf şairi YOnus Emre gibi, çeşitli olay
ları sembolize eden belli başlı kahraman
lar çevresinde geliştirilen hikayede, Os
manlı ' nın devlet kurmaya ve yönetme
ye olan tabii yeteneği ile İslamiyet 'ten 
gelen adalet ve mülkiyet an l ayışına bü
yük ölçüde yer verdiği . görülmektedir. 
Kemal Tahir'in bu romanda ortaya koy
mak istediği esas düşüncesi ise Osman
lı Devleti'nin. Batı dünyasında Ortaçağ ' 

da sosyal ve iktisadi alanda görülen fe
odalizmden çok farklı bir gelişme gös
terdiği şeklindeki görüşlerinin ifadesi 
olarak özetlenebilir. Yazarın burada. Os
manlı toplum yapısında feodalitenin ol
mayı şı, dolayısıyla Batı dünyasında gö
rüldüğü tarzda bir sosyal sınıf anlayı

şının da bulunmadığı ve Doğu toplum
larında ferdiyetçilik anlayışının gelişıne

diği şeklindeki tezle ortaya çıkışı leh
te ve aleyhte çeşitli tartışmalara yol aç
mıştır. 

Bazı yazariara göre Osmanlı Devleti '
nin kuru l uşundan çok. Cumhuriyet 'ten 
sonraki yıllarda Türkiye'nin içine düştü
ğü çıkmazdan kurtuluşu için çeşitli yol-
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lar teklif eden Devl et Ana, aynı zaman
da yazarının da ifadesiyle "XX. yüzyılda 
yaşayan Türk insanına bir şeyler anlat
mak için" yazılmıştır. Eserin Dede Kor
kut, Evliya Çelebi ve Naima gibi klasik 
yazarlarla bazı milli destan lar, evliya men
kıbeleri ve efsanelerden gelen ifade ve 
anlatım tarzı da üzerinde ayrıca durulan 
yanlarından birini teşkil etmiştir. 1968 
Türk Dil Kurumu roman ödülünü kaza
nan eser. edebiyat dünyasında çeşitli tar
tışmalara yol açmasıyla da ayrıca şöhret 
bu lmuştur. İlk baskısı 1967 yılında ya
pılan Devl et Ana'nın 1993'te 10. bas
kısı yapılmıştır. 
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{ö. 985/ 1577) 

Kırım ham 
(1551- 1577). 

Mübarek Giray'ın oğlu olup 918'de 
( 1512) doğdu . Kırım H anı Saadet Giray 
tarafından taht varisi olarak seçildi ve 
kalgay* oldu. Sahib Giray' ın hanlığı s ı 

rasında eski han Saadet Giray ile istan
bul'a gitti ; uzun süre orada kalarak Os
manlı merkezi idaresini yakından tanı
dı. Sahib Giray, 1S49'da Safa Giray ' ın 

ölümüyle boşalan Kazan Hanlığı'na onun 
getirilmesini istedi. Sahib G i ray'ı gözden 
çıkaran Osmanlılar ise Devlet Giray' ı gö
rünüşte Kazan hanı sıfatıyla Kırım ' a han 
olarak gönderdiler. 2 Ekim 1 SS 1' de Bah
çesaray'da hanlığını resmen ilan eden 
Devlet Giray. o s ı rada seferden dönmek
te olan Sahib Giray'ı öldürterek durumu
nu sağlamlaştırd ı. Böylece Kırım'da Os
manlı tesir ve nüfuzunun oldukça arttı
ğı bir dönem başlam ış oldu. 

Devlet Giray ataları gibi Rus düşman

lığına dayanan siyasetini büyük bir gay
retle sürdürdü. Ancak Ruslar önce Ka
zan'ı ( 1552). ardından da Astarhan' ı ( 1556) 
alarak ilerisi için çok önemli sonuçlar do
ğuracak bir hamle yaptılar. Devlet Giray 

DEVLET GiRAY 

bu işgalleri önlemek istediyse de başa

rılı olamadı. Moskova üzerine yaptığı se
ferler neticesiz kaldı. Öte yandan Osman
lılar'ın 1 S69'daki Astarhan seferine, As
tarh an ve Kazan'ın doğrudan doğruya 

Osmanlı idaresi altına gireceği endişe

siyle gizlice muhalefet etti. isteksiz ola
rak katıldığı seferde Osmanlı kuwetle
rine gerekli yardımda bulunmadı ; sefe
rin başarısızlık la sonuçlanmasının kendi 
durumunu kuwetlendireceğine, Astar
han ve Kazan'ı bizzat kendi idaresinde
ki kuwetlerle geri alabileceğine inanı

yordu. Aşağı Volga bölgesinin kontrolün
de başarılı olamayan Osmanlılar Mos
kova Çarlığı ile olan mücadeleyi ona bı
raktı lar. 

Devlet Giray 1 S71 'de O ka suyunda Rus 
müdafaa hattını yarıp Moskova önleri
ne geldi ve burayı ateşe verdikten son
ra geri döndü. Bu başarı dolayısıyla ken
disine "Taht-algan" unvanı verildi. istan
bul'da da büyük bir sevince yol açan bu 
seferin ardından Devlet Giray çardan Ka
zan ve Astarhan ' ın iadesini istediyse de 
teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine 
1 S72 ·de yeniden Moskova seferine çık

tı . fakat Moskova yakınlarında Maladi'
de yenilgiye uğrad ı. Bu arada Osmanlı
lar' ın dikkatlerini Lehistan'a çevirip kral
lık seçimlerine karışmaları. Devlet Giray' ı 

yeniden faal bir siyasi çekişmenin içi
ne itti. Krallık seçimlerinde Osmanlılar'
la yaptığı iş birliği başarıyla sonuçlandı. 

Az sonra da 98S Saferinde ( Mayıs 1577) 
vefat etti. 

Devlet Giray ' ın hanlık dönemi, Volga 
bölgesinde. Altın Orda ' nın mirası üzerin
de Ruslar'la hayati mücadelelerin veril
diği ve Osmanlılar' la bütünleşme süreci
nin kuwetle hissedildiği oldukça önemli 
bir devreyi teşkil eder. 1 S71'de Gözleve'
de bir cami inşa ettirmiş olduğu bilin
mektedir. Sekiz oğlundan altısı Kı rım ha
nı olmuştur. 

Devlet 
Giray' ı 

Kanüni 
Sultan 

Sü leyman ' ın 

huzurunda 
gösteren 

bir minvatür 
(Süleymanntlme, 

TSMK, Hazine, 

nr. 1517, vr. 519•) 
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D EVLETABAn 
( ~~T ..::.J__,~ ) 

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde 
kaya üzerine inşa edilmiş 

kalesiyle meşhur tarihi bir şehir . 

Bugün Evrengabad'a bağlı bir köy olan 
Devletabad'ın asıl adı Devagiri (Tanrı da
ğı) olup daha sonra Deogiri diye şöhret 
bulmuş ve Yadava hanedanının başşeh
ri olmuştur. Delhi Sultanı Celaleddin Ff
rüz Şah Halaci'nin yeğeni veliaht Alaed
din Halacf, Deogiri Kalesi'ni bir süre ku
şattıktan sonra ele geçirdi (695 / 1296). 
Raca Ramçandra ona büyük bir servet 
vermek ve Delhi Sultanlığı'nın hakimiye
tini tanımak zorunda kaldı. Ramçandra' 
nın Eliçpür gelirlerini düzenli bir şekilde 
göndermemesi üzerine Melik Naib ona 
karşı bir sefer düzenledi ve Ramçandra 
teslim alınarak Delhi'ye gönderildi (706 / 
I 307) Ala ed din Halacf alicenaplık gös
terip Ray-i Rayan unvanıyla onu Deagl
ri valisi tayin etti. Ancak oğlu Şankara 
sultana karşı gelince M elik Kafür 713 ·
te (1313) onun üzerine yürüdü ve Şan
kara öldürüldü. Damadı bağımsızlığını 

ilan edince Kutbüddin Mübarek Şah Ha
lacf ayaklanmayı bastırmak için harekete 
geçti ve Deogiri Delhi Sultanlığı'na bağ
lanarak Kutbabad adını aldı. Subhu 'l
a cşd müellifine göre Tuğluklu Hüküm
dan Muhammed b. Tuğluk Deogiri'yi im
paratorluğunun ikinci idari merkezi ya
parak şehre Devietabad adını verdi. Mu
hammed b. Tuğluk güneyde hakimiyet 

_ kurabilmek düşüncesiyle stratejik öne
mi olan şehri harekatı için bir üs olarak 
kullandı ve Delhi'deki müslümanları bu
raya göçe zorladı. İbn Battüta Devleta
bad'i nüfus ve ihtişamı bakımından Del-
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hi ile kıyaslamaktadır. Muhammed b. 
Tuğluk Devletabad'a Emir Hüsrev-i Dlh
levi ile birlikte gelmiş ve Emir Hüsrev 
şehrin güzellikler ini dile getiren ŞaJ:ıife
tü '1- evşdf adlı bir m es nevi yazmıştır. 

Devletabad, Muhammed b. Tuğluk ku
zeye yöneldikten sonra da stratejik öne
mini korudu. imparatorluğunun sınır 
boylarında birçok problemle karşı karşı
ya kalan sultan nüfuzunu Devietabad 
üzerinde yoğunlaştıramadı ve otorite te
sis edemedi. Emiran-ı Sade diye bilinen 
Dekken soyluları 1346 ·da ayaklandılar 
ve İsmail Muh'u kendilerine lider seçti
ler. 1347 yı lında Alaeddin Hasan Gangü 
Devletabad 'daki isyanından sonra Beh
meni hanedanını kurdu ve başşehrini gü
neye Gülberge'ye nakletti. Konumlarını 
muhafaza etmeye özen gösteren Beh
meniler burasını bir garnizon haline ge
tirerek savunmasını güçlendirdiler. Dev
Ietabad 905 'te ( 1500) Nizamşahiler ' in 
eline geçti ve başşehirleri oldu. Babürlü 
Hükümdan Şah Cihan. buranın elde tu
tulmasını güneyin kontrolü için strate
jik açıdan gerekli gördüğü için Devleta
bad'ı fethetmeyi planiadı ve 1633'te şeh 

ri ele geçirdi. Devietabad 1757'de Dek
ken naibi Nizamülmülk Asaf Cah'a bağ
landıysa da üç yıl sonra Maratalar tara
fından zaptedildi. 

Devletabad'daki en eski islam abide
si, Kutbüddin Mübarek Halacf tarafın
dan 718'de (1318) inşa edilen cami olup 
müstahkem duvarları Muhammed b. 
Tuğluk dönemine aittir. Ayrıca Alaeddin 
Behmeni tarafından yaptırılan Çand Mi
nar ile Nizamşahiler döneminde inşa edi
len Çini Mahal de kayda değer yapılar

dır. ŞubJ:ıu '1- a cşd müellifine göre Mu
hammed b. Tuğluk şehri meslek erbabı, 
askerler, devlet ricali. kadılar, din adam
ları vb. için çeşitli semtlere böldü. Her 
semtin camileri, pazarları. hamamları, 

değirmenleri bulunmaktaydı. İbn Battü-

Dev l etabad ' ın XIX. yüzyı l da k i durumunu gösteren bir gravür 

ta özellikle DevletabM'ın "tarab-abad"
Iarına (eğlence merkezleri) işaret etmek
tedir. Kale Behmeniler tarafından ta
dil edildi. Bugün sarayların hepsi ha
rabe halindedir. Şah Cihan da 1636'da 
burada bir sayfiye inşa etmiştir. IX. (XV.) 

yüzyılın meşhur bilginlerinden Şehabed
din Ahmed ed-Devletabadi burada doğ
muştur. 

DevletabM'ın nüfusu 1901 yılında 1357 
civarında iken 1951'de 827'ye düşmüş, 

1961 yılında ise .1406 olduğu tesbit edil
miştir~ 1981 yılında nüfusu 2697 olan 
Devletabad. Huldabact yolunun 1 S. kilo
metresinde bulunur. 

Devietabad kağıt endüstrisi ve tekstil 
ürünleriyle meşhurdur. Şehirde imal edi
len kağıda abadl adı verilir: burada do
kunan kaliteli bir kumaş çeşidi ise deo
giri adıyla bilinir. Devletabad. Eliara ma
ğaralarını gezmeye giden turistlerin yol 
üzerinde ziyaret ettikleri ilgi çekici bir 
yerdir. 
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Şihabüddln Ahmed b. Şemsiddln 
b. Ömer ez- Zavull ed- Devletabacil 

(ö. 849 / 1445) 

Hindista n'da yetişen 
tefsir. fıkıh ve nahiv alimi. _j 

Dekken'in Devietabad şehrinde doğdu . 

Tahsilini Delhi'de Şeyh Nasirüddin Çerağ 
ed -Dlhlevi'nin önde gelen talebelerinden 
Kadı Abdülmuktedir ve Mevlana Hace
gl'nin yanında tamamladı. Timur'un Hin
distan'ı işgali sırasında Delhi'yi terkede
rek Cavnpür'a yerleşti. Bu bölgenin hü
kümdarı olan Sultan İbrahim Sarki onu 
büyük bir memnuniyetle ülkesine kabul 
etti ve kadılkudat olarak görevlendirdi. 
Bundan sonra kendisine "melikü' I- u le
ma" unvanı verilen Devletabadi'nin hü
kümdar nezdindeki itibarı daha da art-


