
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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Türk musikisi usullerinden. 
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"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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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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"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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