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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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DEVLETABAni 
( ._p~l ..::.J__,..UI) 

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-



tı. Nitekim sarayı ziyaret ettiği zaman
larda özel bir gümüş sandalyeye oturtu
larak ağırlanırdı. Devletabadi CavnpOr'
da vefat etti. 

Eserleri. Devletabadi çeşitli konularda
ki eserleri yanında Farsça şiirler de yaz
mıştır. Bilinen eserleri şunlardır: 1. Baf:ır-i 

Mevvac. Sultan İbrahim Sarki'ye ithaf 
edilen bu eser Farsça bir Kur'an tefsiri
dir. İlk altı sOreye ait bölümü 1297 ( 1880) 

yılında Leknev· de basılmıştır ( yazmaları 
için bk. Storey 1/ I. s. 10 ; 1/2 . s. 1 193) 2. 

el- cA~a 'idü '1- İslamiyye. Eserin yaz
ma bir nüshası RampOr Devlet Kütüpha
nesi 'nde bulunmaktadır (Brockelmann, 
GAL Suppl., ll , 310) 3. Şerf:ıu Usilli 'l-Pez
devi. Ebü'l-Yüsr el-Pezdevi'nin Uşillü'd
din 'i üzerine yazılan bu şerh e ait yaz
ma bir nüshanın Ebü' ı- Ketarn Azact ' ın 
şahsi kütüphanesinde olduğu belirtil
mektedir (Zubaid Ahmad. s. 168). 4. Fe
tava-yı İbrahim Şahi. Devletabadf'nin 
çeşitli fetvalarını ihtiva eden bu eser 
Sultan İbrahim Sarki'ye ithaf edilmiştir 
(UDfVli, IX, 471) S. Taril]-i Medine (Sto
rey 1/ 1, s. 427) 6. Menakıbü's-sadat. 
Peygamber nesiinin faziletlerine dairdir 
(yazmaları için bk. Storey 1/ 1. s. 2 11 ; 1/ 
2, s. 1261) 7. el-İrşadfi'n-naf:zv(yazma
l arı için bk. Brockelmann. GAL Supp l. , II , 
309-3 10) 8. Şerf:ıu'l-Hindi. İbn Hacib'in 
el-Kafiye'si üzerine yazılan bir şerhtir 
(a.g.e., Il , 31 0) 9. Beda 'i cu'l- mizan. Arap 
dili ve belagatıyla ilgilidir (lzahu'l-mek· 
nan, I. 170, 172) 10. Muşaddaku 'l-fail. 

Ka'b b. Züheyr' in Kaşidetü'l-bürde'si 
üzerine yazılmış bir şerhtir (Abdülhay 
el-Haseni, III, 22). 
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DEVLETLER HUKUKU 

(bk. SİYER). 

DEVLETLÜ 

Osmanlılar'da 
devlet adamları ve ulemanın 
ileri gelenleri için kullanılan 

resmi bir hitap şekli 
(bk. ELKAB). 

DEVLETOGLU YÜSUF 

(ö. 828/ 1424'ten sonra) 

Daha çok 
Vikayenilme adlı 

eseriyle tanınan divan şairi. 

_j 

_j 

_j 

Hayatı hakkında bilgi yoktur. Balıke
sirli olduğu bilinmektedir. Asıl şöhretini, 
Arapça manzum bir fıkıh kitabını Türk
çe'ye tercüme etmekle sağlamıştır. 

Anadolu sahasında Türkçe ilk manzum 
fıkıh kitabı olan ve Vikaye, Vikaye Ter
cümesi, Hidaye ve Vikaye Tercümesi, 
Manzum Fıkıh, Kitab-ı Manzilme, Ki
tabü'l-Beyan, Tuhfe-i Murôdi, Murad
name olarak da anılan eser daha çok 
Vikayename adıyla meşhur olmuştur. 
Devletoğlu bu eseri 827'de (1423) ter
cüme etmeye başlamış ve 828'de (1424) 
tamamlayarak Sultan Il. Murad'a sun
muştur (bk. TSMK. Yeni Yazmalar. nr. 254, 

vr. 3•; madde içinde verilen d i ğer varak 
numaraları da bu nüshaya aittir). Katib Çe
Jebi'nin tercüme tarihi olarak 867 (1462) 

yılını zikretmesi ( Keşfü'? ·?unan, ll , 2024) 

bir yanlışlık eseri olmalıdı r. Zira, "Balı

kesri olmuş anın mevlidi 1 Hem sekiz yüz 
da hı yigirmi yedi 11 Hicrete tarih ana er
miş iken 1 Hem yigirmi sekize girmiş 

DEVLETOGLU YÜSUF 

iken 11 Bunu nazm etti o yıllarda he
man 1 Kim hakikat maksud oldur bigü
man" beyitleri eserin tercüme tarihini 
açık bir şekilde vermektedir (bk. Çelebi
oğlu . Mehmet Kaplan İçin, s. 44) . 6960 
beyit olan eser mesnevi tarzında ve aru
zun "failatün failatün failün" kalıbıyla 

nazmedilmiştir. Önce besınelenin fazi
Ietinden bahseden kısa bir girişle tev
hid ve na't kısımları. ardından "Sebeb-i 
Nazm-ı f<itab" bölümü gelmektedir. Bu 
bölümde şer'i hükümlerden ve kadılıkla 
ilgili meselelerden söz edilip eserin ma
hiyeti hakkında bilgi verilmekte. ayrıca 
Vikayename'nin Hanefi mezhebine gö
re kaleme alındığı belirtilmektedir. Da
ha sonra da klasik fıkıh kitaplarında bu
lunan bölümlere geçilmektedir. 

Halka dini bilgi vermek, özellikle ka
dılara yardımcı olmak maksadıyla eseri
ni Türkçe ve hatırda kalabilmesi için de 
manzum olarak kaleme aldığını belir
ten Devletoğlu . eserin aslının da man
zum olduğunu. bundan dolayı Türkçe'
ye nazmen çevrilişinin bir kusur teşkil 
etmeyeceğini belirtmektedir (vr. 2b - 3•) 

Bu ifadelerden anlaşıldığına göre Dev
letoğlu'nun Vikayename'si, Tacüşşeria 
Mahmüd b. Ahmed b. Ubeydullah el-Mah
bObi'nin (VIII / XIV. yüzyıl) Vikayetü'r-ri 
vdye ii mesa 'ili'l- hidaye adlı eserin
den doğrudan yapılmış bir tercüme ol
mayıp muhtemelen bu eserden faydala
nılarak meydana getirilmiş Arapça man
zum bir eserin çevirisidir. Tercümede 
esas aldığı kaynağın dışında başka eser
lerden de bazı nakillerde bulunması (vr. 
92•. ı 04•, ı 80b), Devletoğlu ' nun tek bir 
kitaba bağlı kalmadığını ve eserinin sa
dece bir tercüme olmayıp aynı zaman
da yarı telif bir eser özelliği taşıdığını 

göstermektedir. 
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