
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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Vikiiyenô.me 'nin nazım tekniği bakı

mından başarılı olduğu söylenemez. Bu 
husus biraz da işlenen konunun şiirle 

aniatılmaya uygun olmayışından ileri gel
mektedir. Esasen müellif kusurlarının 
farkındadır ve bunların Türkçe'den kay
naklandığını söylemektedir (vr. 4a). Bu
nunla birlikte Türkçe'nin "kaba ve ye
tersiz" telakki edilip eserlerini bu dille 
yazanların hor görüldüğü bir devirde Dev
letoğlu'nun Türkçe yazması onun sağ
lam bir dil şuuruna sahip bulunduğunu 
göstermektedir. Yer yer sohbet havası

nın hakim olduğu Vikiiyenô.me rahat 
bir anlatıma sahiptir. Birçok fıkhi konu 
tasvir, tahlil ve izah edilerek hükme bağ
lanmıştır. Ses yapısı. kelime hazinesi ve 
gramer özellikleri bakımından Eski Ana
dolu Türkçesi döneminin ürünleri ara
sında yer alan eserin dili, o devrin dini 
destanları ve didaktik eserleri gibi Arap
ça, Farsça kelime ve terkiplerle ağırlaş
tırılmamıştır ve bazı dini terimierin dı
şında kolaylıkla anlaşılabilecek sadelik
tedir. Şairin süs ve sanattan uzak olan 
ifadesi canlı, açık ve kuwetlidir. Vikiiye
nô.me bu özellikleriyle Türk dili için zen
gin bir malzeme kaynağı teşkil eder. 

Büyük boy 240 varak olan Vikiiyenô.
me 'nin pek çok kütüphanede çeşitli yaz
ma nüshaları bulunmaktadır (meseL3 bk. 
Süleymaniye Ktp., Beşir Ağa, nr. 71; An

kara Milli Kütüphane, nr. A 94 ; British Mu
seum, Or., nr. 1 166 ; Bibliotheque Natio
nale, Supplement Turc., nr. 26). 
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ı 

( .L::;j_,~ ) 
Devletşah b. Bahtişah-ı Semerkandl 

(ö. 900/1494-95 [?]) 

İran şairleri hakkındaki 
tezidresiyle meşhur olan 

Türk asıllı müellif. 
L _j 

Doğum tarihi belli olmamakla birlikte 
tezkiresini yazmaya başladığı sıralarda 

elli yaşlarında olduğuna ve eserini uzun 
yıllar süren bir çalışma sonunda 892'de 
( 1487) tamamladığına bakılarak onun 
830- 840 ( 1427 -1437) yılları arasında 

doğmuş olduğu tahmin edilebilir. Timur
lular'dan Şahruh Mirza'nın nedimlerin
den Emir Alaüddevle -i İsferayinfnin oğ
ludur. Babür'ün maiyetinde bir emir olan 
büyük kardeşi Radıyüddin Ali ise aynı 

zamanda Türkçe ve Farsça şiir yazan bir 
şairdi. Ailesi, babasının nisbesine bakı
lırsa İsferayin'den Semerkant'a gelip yer
leşmiş olmalıdır. Semerkandi nisbesi ise 
bu şehirde doğmuş olduğunu göster
mektedir. 

Şiirlerinde Alai mahlasını kullanan Dev
letşah'ın o dönem Timurlu beyzadeleri 
gibi iyi bir öğrenim gördüğü tezkiresin
den anlaşılmaktadır. Devletşah öğrenimi
ni tamamladıktan sonra Timurlu prens
Ierin sarayına girdi ve ömrünün büyük 
bir kısmını burada geçirdi. Kendisinin ve 
ailesinin sarayla yakın ilişkisi dolayısıyla 
ona emir unvanı verildi. Sonunda baba
sından kalan araziyi işletmek üzere çift
çiliğe başladı. Onun saraydan ayrılışına, 
sonraları devlet erkanı tarafından ken
disine iyi davranılmamasının yol açtığı 

anlaşılmaktadır. Yıllarca Timur ailesine 
hizmet ettiği halde sonunda emirlikten 
çiftçiliğe düşüşünden ve maliye memur
larının zulümlerinden şikayet etmesi bu 
ihtimali kuwetlendirmektedir (Te?kire

tü 'ş-şu c ara', S. 80, ı 79, 371, 433, 437) An
cak saraydaki görevinden ayrılmasına 

babalarını öldüren şehzadelerin, şehza

delerini öldüren babaların davranışları
nın sebep olduğu kadar dalkavuk ve iki 
yüzlü alim ve şeyhlere karşı duyduğu 

tiksintinin de rolü olmuştur. Soylu bir 
aileye mensup olması sebebiyle devlet 
hizmetine tayin edilen kişilerin yönetici 
sınıftan değil de çiftçi ve esnaf arasın

dan seçilmesine karşı içinde uyanan tep
ki sonucu kendisini çiftçiliğe vermiş ol
ması da mümkündür. Devlet yönetimiy
le ilgili bu görüşünü kuwetle savunma
sına ve yanlış bir iş yaptığına inandığı 

Babür'ü ağır biçimde eleştirmesine rağ
men eski görevini tekrar elde etmek 
ümidiyle aynı davranışta bulunan Hüse
yin Baykara ve Ali Şir Nevai'yi övmüştür. 

Devletşah tekrar devlet hizmetine gir
me yolundaki bu isteği gerçekleşmeden 
896'da (1490-91) veya 900'de (1494-95) 
vefat etti. 

Devletşah 'a asıl büyük ününü sağla
yan Te~kiretü'ş-şu carô.' adlı eseridir. Bu 
tezkire, Ebü Tahir-i Hatüni'nin günümü
ze ulaşmayan Menô.lp.bü'ş-şu carô.' adlı 
eseriyle Nizarni-i Arüzi'nin bir tür tezki
re niteliği taşıyan Çehô.r MaJ:ciile'si ve 
Avfi'nin Lübô.bü1-elbô.b adlı tezkiresin
den sonra gelmektedir. 892 'de (1487) 
tamamlanan ve Ali Sir Nevai'ye it haf edi
len eser İran şairleri hakkında kaleme 
alınan genel nitelikte bir tezkiredir. Mü
ellif bu kitabını yazarken aynı nitelikte
ki eserlerin yanı sıra ilmi ve edebi eser
lerden de faydalanmıştır. 

Te~kiretü'ş-şu carô. ' bir mukaddime, 
yedi bölüm (tabaka) ve bir hatimeden 
ibarettir. Mukaddimede şiir sanatı ve 
meşhur on Arap şairi hakkında bilgi ve
rilir. Bundan sonraki yedi bölümde ise 
143 İran şairinin biyografileri yer alır ve 
şiirlerinden örnekler nakledilir. Hatime
de yedi çağdaş şair ile başta Hüseyin 
Baykara olmak üzere Herat sarayının 
ileri gelenleri anlatılır. Devletşah'ın bu 
eseri, çok defa ele aldığı şairleri himaye 
edenler hakkında bilgi vermesi dolayı

sıyla tarihi bakımdan da önem taşır. Bu 
konuda fayda landığı kaynaklardaki yan
lış bilgileri de nakletmekle birlikte eser 
döneminin sosyal tarihi açısından önem
lidir. Ayrıca şairler hakkında bugün el
de bulunmayan eserlerdeki bilgileri de 
nakletmiş olması tezkirenin değerini bir 
kat daha arttırmaktadır. Devletşah 'ın bu 
eseri, daha sonra yazılan Türkçe, Çağa

tayca ve Farsça tezkireleri tertip ve muh
teva bakımından etkilemiştir. 

Türkiye kütüphanelerinde nüshaları

na rastlanmayan tezkirenin dünya kü
tüphanelerinde birçok yazma nüshası 

vardır (bk. Storey, I/2, s. 785-786). İlk ola
rak Bombay'da (1305 1 ı 887), daha son
ra E. G. Browne tarafından London - Lei
den ·de (1 90 ı) yayımlanan eserin ilk beş 
bölümünü S. M. Zamin Ali Hindistan'da 
(Ailahabad ı 92 ı), son zamanlarda tama
mını Muhammed Abbasi (Tahran 1337) ve 
Muhammed Ramazani (Tahran 1366) neş

retmişlerdir. Ayrıca eserin çeşitli konu
larla ilgili parçaları birçok Avrupalı bilgin 
tarafından yayımlanmıştır (bk. Storey, 1/ 


