
DEVLETOGLU YÜSUF 

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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( .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/ 



2. s. 786-787) ilk üç bölümü P. B. Wachla 
tarafından ingilizce'ye (Bombay 1909). 
birçok parçası J. von Hammer- Purgstall 
tarafından Geschichte der schönen Re
dekünste Persiens, mit einer Blüthenle
se aus zweihundert persischen Dichtern 
(Viyana 1818) adlı eseri içinde Almanca·
ya, ayrıca muhtelif şairlerle iligili parça
ları da başta Latince olmak üzere Rus
ça, Fransızca ve yine Almanca'ya çevril
miştir (bk Storey, 1/ 2, s. 787-788) Te?

kiretü'ş-şu 'arii' özetlenmiş olarak Ho
ca Süleyman Fehfm Efendi tarafından 
1223'te ( 1808) Setine tü 'ş-şuarô. adıyla 
Türkçe'ye çevrilmiştir (istanbul 1259) Ese
ri daha sonra Necati Lugal de Türkçe'ye 
tercüme etmiştir ( Tezkire-i Deuletşah, An
kara 1963 ; Devletşah Tezkiresi, istanbul 
1977) 
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DEVR-i HİNDİ 
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Türk musikisi usullerinden. 

_j 

_j 

"Hintliler'e ait devir, ölçü" anlamına 

gelen bu tabir, Türk mOsikisinde yedi 
zamanlı ve beş vuruşlu bir küçük usulün 
adıdır. Bir semaiye bir safyanın eklen
mesinden meydana gelmiş olup 718 ·lik 
birinci ve 71 4' lük ikinci mertebeleri kul
lanılmıştır. Bunlardan ikinci mertebeye 
" ağır devr-i hindf" veya "sengin devr-i 
hindf" adı verilmiştir. Bu mertebelerin 
şematik gösterilişi şöyledir: 
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Devr- i kebir usulünün şemati k gösteril i şi 
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s+5 5+5 S+s m 
Devr- i kebir usulünün kudümle velveleli vurulusu 

Daha çok şarkılarda kullanılan bu usul
le ayrıca ilahiler, türküler, az sayıda saz 
semaisinin dördüncü haneleri, köçekçe
ler, mandıra denilen oyun havaları ve di
ğer bazı özel saz eserleri ölçülmüştür. 
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DEVR-i KEBIR 
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L 
Türk musikisi usullerinden. 

_j 

"Büyük devir 1 usul" anlamına gelen 
bu tabir 28 zamanlı bir büyük usulün 
adıdır. Bir yürük semai. iki safyan ve yi
ne bir yürük semai, iki safyanın bir ara
ya gelmesinden meydana gelmiş olup 
(6 + 4 + 4 + 6 + 4 + 4 ~ 28) 281 8'1ik bi
rinci ve 281 4'1ük ikinci mertebeleri kul
lanılmıştır. Bunlardan yaygın şekilde kul
lanılan ikinci mertebeye karşılık bilhas
sa Mevlevf ayinlerinin üçüncü selamları 

nın ölçüldüğü birinci mertebeye bunun 
dışında çok az rastlanır. 

XV. yüzyıldan bu yana pek çok eserin 
ölçüldüğü devr-i kebfr usulünün ikinci 
mertebesi, zaman içinde ilk şeklindeki ba
zı vuruşlarının velvelelendirilmesi (küçük 
vu ru ş parçalarına ayrılmas ı ) suretiyle velve-

lelendirilmiş şekli icra edilmektedir. Bu 
değişiklik sebebiyle usulün yapısı 6 + 4 + 
4 + 6 + 4 + 4 yerine 6 + 4 + 6 + 4 + 
4 + 4 tarzına dönüşmüş kabul edilebilir. 
Usul mertebelerinin şematik olarak gös
terildiği aşağıdaki şekilde usulün eski 
yapısı çizimin altında belirtilmiştir. 

Ahenkli ritmik bir yapıya sahip olan 
bu usul, özellikle peşrevler başta olmak 
üzere kar, beste, Mevlevf ayinlerinin üçün
cü selamları, tevşih ve bazı ilahilerde kul
lanılmıştır. Ancak usulün bestelerde kul
lanılışı ayrı özellik gösterir. Devr-i kebir 
usulüyle daha çok "ikinci beste"ler öl
çülmüştür. Bunlarda bir mısra iki usul
den meydana gelir: mısraı takip eden 
terennüm kısmı da bir veya iki usulden 
teşekkül eder. iki usulden oluşan teren
nümlerin birinci usulünde fkaf (ritmik/ 
usul\) terennüm, ikincisinde mısraın so
nundan alınmış bir bölüm yer alır. Te
rennümün bir usul tuttuğu bestelerde 
ise sadece lafzf terennüm bulunur. Bu
na göre devr-i kebfr usulüyle ölçülmüş 
bestelerde her hane bir usullü teren
nümlerde üç usul, iki usullü terennüm
lerde de dört usulden meydana gelir. 

Muzaaf Devr-i Kebir. Eski nazariyat ki
taplarında devr-i kebir usulü 14 zaman
lı olarak gösterilmiş ve 14 1 2 ile 14 1 4 '
lük iki mertebesinin olduğu belirtilmiş
tir. Bunlardan 141 2'1ik mertebenin gü
nümüzdeki 281 4'1üğe, 141 4'1ük merte
benin de 281 8'1ik mertebeye karşılık ol
duğu görülmektedir. 

Mevlevf mukabelesinin başında ayfn-i 
şerif okunmaya başlanmadan önce, 
"devr-i veledi" adı verilen ve semazen
lerin Mevlevihane'yi üç defa dolaşmala-
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