
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) 

BİBLİYOGRAFYA: 

Devletşah Tezkiresi (tre. Necati Lugal). istan· 
bul 1977, Browne'un önsözü, ı , 7-15; Ali Şfr Ne
vaf, Letayi{name (t re. FahrT-yi HeratT, nşr. Ali 
Asgar Hikmet), Tahran 1323 hş., s. 108 vd. ; 
Keş{ü.?·?unan, 1, 387-388; Browne. LHP, lll, 
436-437 ; a.mlf., "The Sources of Dawlatshah", 
JRAS (1899). s. 37-45 ; Storey, Persian Litera
ture, 1/2, s. 784-789; Ahmed Gulçfn-i Meanf. 
Tarrl]-i Te?kireha·yi Farsi, Tahran 1348, 1, 264-
266; Bahar. Sebkşinasr ya Tarfl] -i Tetavuur-i 
Neşr-i Farsi, Tahran 1350, lll , 185-191; Han
baba, Fihrist, ı, 1246; Safa, Edebiyyat, IV, 531· 
534; M. Fuad Köprü lü. "Devletşah", iA, lll , 560· 
562 ; Felix Tauer. "Doulatshah", DOL, lll , 45; 
Cl. Huart - H. Masse. "Dawlat-~ah", E/2 (ing.), 
ll , 179. 
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DEVR 

(bk. DEVİR). 

DEVR-i HİNDİ 

( ..s ..ı:..e .)J , ) 

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: 

"""''~lt• it+ 
mortobe "------+---~ -~ ....ı.:...._--jli,_______j 

tek tek tek2 

DEVR-i KEBTR 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ezgi, Türk /11usikisi, ll , 27-29; Arel, Türk /11u
sikisi, s. 93-94; Özkan. T/11NU, s. 583-584; Rauf 
Yekta. Türk /11usikisi, s. 1 05·1 06; Sadeddin He-
per, "Türk Musikisinde Usuller", /11/11, sy. 345 
( 1978), s. ll. 

~ İsMAİL HAKKı ÖzKAN 

DEVR-i KEBIR 

( ..2 .)JJ) 

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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DEVR-i KEB]R 

d0m2 tek2 

Muzaaf devr-i kebirin sematik gösterilis i 

rından meydana gelen yürüyüş esnasın
da mutrip heyeti tarafından o gün oku
nacak ayinin makamında çalınmakta olan 
peşrev, yürüyüş ritmine en uygun olan 
devr-i kebir usulünde olurdu. Ancak ku
dümlerin vurduğu bu usulün velvelesi, 
.ayin-i şerifin üçüncü selamında vurulan 
devr-i kebirin velvelesinden farklıdır. Peş

rev icrası sırasında kudümler birinci 14/ 
2' lik için ayrı , ikinci 14/2 'lik için ayrı ol
mak üzere değişik iki velvele vururlar
dı; ikinci 14/2'1ik usulün velvelesi de 
"tek" darbı ile başlardı. Böylece adeta 
iki usul birleşip tek bir usul halini alır, 

14 zamanlı olması gereken usul ikiye 
katlanarak 28, günümüz nazari anlayı
şına göre ise tekrar ikiye katlanarak 56 
zamanlı bir usul haline gelmiş olurdu. 
Bu şekilde iki 14/2'1ik, aslında 28/4'
lük, fakat velveleleri farklı olan devr-i 
kebir usulüne "muzaaf devr-i kebir" adı 
verilmiştir. Ancak buradaki ikiye kat
lanmanın tamamen usulün velvelesiyle 
ilgili bulunduğunu, usulün aslı için söz 
konusu olmadığını da belirtmek gerekir. 
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Mevlevf Ayinleri (istanbul Konservatuvarı 
neşriyatı). istanbul 1934, s. 301-303; Ezgi. Türk 
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DEVR-i REVAN 

( ..:ıl_.v .).J~ ) 

Türk milsikisi usullerinden. 
_j 

Mevlevi ayinlerinde çok kullanıldığın
dan adeta Mevlevi müsikisinin karak
teristik bir ritmi durumuna geldiği için 
"Mevlevi devr-i revanı· ve "ayin devr-i 
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revanı" adlarıyla da anılır. Türk mOsiki
sinde kullanılan on dört zamanlı yega
ne usul olup altı vuruşludur. Bir semai, 
bir safyan ve yine bir semai, bir safya
nın bir araya gelmesinden, diğer bir ifa
deyle iki devr-i hindi usulünün birbirine 
eklenmesinden meydana gelmiştir. Mev
levi ayinlerinde velveleli şekli kullanılır. 

14/8'1ik birinci ve 14/4'1ük ikinci mer
tebeleri varsa da birinci mertebesi da
ha çok kullanılmıştır: 

1 
Blriod m•"•be 

11 
~ [i !t ı 

"'' .. ~vv~ ç~v~~ 
me tek ka me me tek ka t ek ka 

lklnd mertebe 

y 1 y 

tek krı me tek ka me me tek ka tek ka 

Devr-i revanın kudümle velveleli vu
ruluşları da şöyledir: 

dGm2-3 diim2 diim2-3 

düm2-3 

.J. 
~/ ı 
J,,J, 

Velveleli haliyle daha ziyade Mevlevi 
ayinlerinin birinci selamlarında kullanı

lan bu usulle az sayıda peşrev, kar. bes
te, şarkı, tevşih ve ilahinin ölçüldüğü de 
görülmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Ezgi, Türk Musikisi, ll, 31-32; Are!. Türk 

Musikisi, s . 117; Özkan. TM/'lU, s. 639-640 ; 
Rauf Yekta. Türk M us ikisi, s. 119-120; Sadeddin 
Heper, "Türk Musikisinde Usuller", MM, sy. 
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DEVR-i TÜRAN 

( ..:ı ~ji .J.J ~ ) 

L Türk milsikisi usullerinden. _j 

"Turan devri, ölçüsü, Türkler'e ait usul" 
anlamına gelen bu tabir, yedi zamanlı 
ve üç vuruşlu bir küçük usulün adıdır. 

"Mandıra" olarak da anılır. Bir safyan 
ile bir semainin birleşmesinden meyda
na gelmiştir. Buna göre devr-i turan 
usulü devr-i hindi usulünün tam tersi 
bir yapıya sahiptir. 7 /8'1ik mertebesi 
kullanılmıştır. Ancak devr-i turan yürük 
bir usul olduğundan bu usuldeki eser
ler nota yazımında her ne kadar 7/8'1ik 
mertebe ile gösterilirse de hareket ba
kımından 7 /16'1ık gidişe daha yakındır. 
Usulün şematik gösterilişi şöyledir: 

Halk mOsikisinde çok kullanılan bu 
usulle türkü, oyun havası, köçekçe gi
bi formlar ölçülmüştür. Ayrıca bazı kla
sik olmayan saz semailerinin dördün
cü hanelerinde kullanıldığı da görülmek
tedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Ezgi, Türk Musikisi, ll, 29 ·31; Are!, Türk Mu

sikisi, s. 95; Özkan. TM/'lU, s. 585-587; Rauf 
Yekta, Türk Musikisi, s. 107. 
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~ İSMAİL HAKKI ÖiKAN 

DEVR-i VELEDİ 

( .s.JJ.J.J.J~) 

Mevlevi ayini sırasında 
poştnişin ve semazenlerin semahaneyi 

üç defa dolaşmalarına verilen ad 
(bk. MEVLEVİ AYİNİ ) . 

DEVRAK 

( 3.J.J~ ) 

İran 'ın Hilzistan bölgesinde 
tarihi bir şehir. 

_j 

_j 

Adını Farsça Derak'tan alan Devrak. 
Ortaçağ'da Devrakulfürs ve bazan da 
sadece Medine adlarıyla anılmıştır. Dev
rak vaktiyle Azer, Acem, Mirakıyan, Mi
rasiyan gibi şehirleri de içine alan ve ay
nı adı taşıyan bir idari bölgenin merke
ziydi. Bu idari bölge daha sonra Sürrak 
adıyla anılmıştır (TaberT. IV, 77). Hz. Ömer 


