
anne ve babaları tarafından hıristiyan
laştırıtmadan önce hak dini benimse
melerini sağlama gayretinin söz konu
su olduğu anlaşılır. Devşirme kurumu
nun Osmanlı Devleti için sağladığı fay
dalar. Osmanlı ulemasınca Wittek'in de 
ifade ettiği gibi (BSOAS, XVII. 275) za
ruret ve örf kavramı içerisinde değer
lendirilmiş ve özellikle müslümaniaş

tırma konusunda yerleşmiş olan İsla
mi anlayışın zorlanmasına itiraz edilme
miştir. 

Yine bazı müsteşriklerin devşirme sis
temini doğrudan doğruya İslamiaştırma 
ve Türkleştirme olarak değerlendirme
leri de (Gibbons, s. 97 vd ) tutarsız görün
mektedir. Zira bu sistem öncelikle as
kere olan ihtiyaçtan doğmuştur. Eğer 
amaç Türkleştirme olsaydı daha kuruluş 
yıllarında bu yola . başvurulurdu. Ayrıca 
Osmanlılar doğrudan bir İslamiaştırma 
politikası takip etselerdi sınırları içinde
ki toplulukların hemen tamamının müs
lüman olması gerekirdi. Aksine Osman
lılar Ortodoksiuğu ihya etmekle kendi 
tebaasının din ve vicdan hürriyetine say
gı göstermiş, gayri müslim halka zimmi 
muamelesi yapmıştır. Türkleştirme ve 
İslamiaştırma iddiasını mesnetsiz bıra
kan bir başka delil de devşirme kanu
nunun X.V. yüzyıl ortaları gibi oldukça 
geç bir dönemde tamamen zaruretler
den kaynaklanmış olmasıdır. Düzenli ola
rak X.VI. yüzyılın son çeyreğine kadar 
(yaklaşık 150 yıl) uygulanan sistem za
manla gevşemiş, kapıkulu ocaklarının 

nefer ihtiyacı daha ziyade kuloğlu ve ağa 
çırağı denilen kimselerden karşılanmış
tır. Osmanlı Devleti'nin ömrüyle kıyas

landığında 1 SO yıl gibi fazla uzun olma
yan süre içinde ise devşirme her yıl de
ğil birkaç yılda bir veya askere ihtiyaç 
duyuldukça yapılmıştır. Devşirmelerin 

eğitildiği acemi ocaklarının mevcudu
nun hiçbir devirde 1 0.000 kişiyi geçme
diğ i göz önüne alınırsa İslamiaştırma 
politikasının ne derece geri planda kal
dığı daha iyi anlaşılır. Osmanlılar'ın fet
hettikleri yerleri Türkleştirmek ve İslam
laştırmak için iskan ve sürgün gibi da
ha değişik yöntemler uyguladıkları bilin
mektedir. 
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DEWAN1 

DEWANi 
( ~lj..ıll) 

Ebu Abdiilah Celalüddin 
Muhammed b. Es'ad b. Muhammed 

ed-Dewani es-Sıddiki 
(ö. 908/1502) 

Dini ve akli ilimierin 
çeşitli dallarında eser veren 

Eş'ari kelamcısı. 
_j 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek
le beraber kaynakların verdiği farklı bil
gilere göre 827-830 ( 1424 -1427) yılları 
arasındaki bir tarihte iran'ın KazerQn 
şehrine bağlı Dewan köyünde dünyaya 
geldi. Alim ve soylu bir aileye mensup ol
duğu anlaşılan Dewanf'nin babası Es'ad, 
Seyyid Şerif ei-Cürcanf'nin talebelerin
den olup es-Sevddü'l- a c zam adlı tefsi
rin müellifidir. Dewani ilk tahsiline Kaze
rün'da başladı. Burada babasından sarf, 
nahiv, mantıkla bazı şer'i ve akli ilimleri 
okudu. Daha sonra Şiraz'a giderek pek 
çoğu Cürcanf'nin talebesi olan Safiyyüd
din el-İci, Ebü'I-Mecd Abdullah ei-Geyli, 
Mazharüddin Muhammed el-KazerQnf. 
Rükneddin Ruzbihan eş-Şirazi, Muhyid
din Muhammed ei-GQşekenari, Hüma
meddin Gülbari, Hasan Şah Bakkal ve 
Muhyevi Lari gibi alimlerden akli ve nakli 
ilimleri tahsil etti. Meşhur muhaddis İbn 
Hacer el-Askalanf'den doğrudan rivayet
te bulunduğunu bizzat kendisi ifade et
mekte, talebesi Müeyyedzade Abdurrah
man Efendi 'ye verdiği icazetnameden 
de döneminin tarikat ve tasavvuf erba
bıyla yakın ilişki içinde olduğu, hatta hır
ka giydiği anlaşılmaktadır (İcazetname, 
vr. 44b-45a). Kaynaklarda Molla Celal. 
Celal, Celaleddin ed-Dewani şeklinde 

de anılan Dewani. muhtemelen şecere
sinin Hz. Ebu Bekir'e ulaşmasından do
layı eserlerinde "Sıddfki" nisbesini kul
lanmıştır. Özellikle bazı yeni araştırma
larda Dewani nisbesinin "Devanf" şek
linde okunması gerektiğine dair görüş
ler bulunmakla birlikte onun yaşadığı 
döneme yakın kaynaklar Dewani telaf
fuzunu benimsemiştir. 

Daha talebeliği sırasında üstün zeka
sı, ilmi ve faziletiyle temayüz eden Dev
van i' nin tahsilini tamamladıktan sonra 
Karakoyunlu Hükümdan Cihan Şah'ın 

oğlu Ebu Yusuf tarafından sadaret gö
revine getirildiği bilinmektedir. İlk mü
derrisliğine de Cihan Şah tarafından 1465 
yılında Tebriz 'de yaptırılan Gökmedre
se 'de (Muzafferiye Medresesil başladığı 
bazı eserlerine bizzat koyduğu kayıtlar-
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dan anlaşılmaktadır (Şevakilü'l-J:ıür, vr. 
92b)_ Akkoyunlular'ın Tebriz'i ele geçir
mesinin ardından lrak'a giden Dewani 
bir müddet sonra tekrar Şiraz'a döne
rek bundan sonraki hayatının büyük bir 
kısmını burada geçirdi. Dewani'nin ba
zı eserlerini Uzun Hasan ve Sultan Halil 
gibi Akkoyunlu hükümdarlarına ithaf et
mesi onun bu hükümdarlarla iyi ilişki

ler içinde bulunduğunu göstermektedir. 
1478 yılında Akkoyunlu Devleti'nin başı
na geçen Sultan Yakub, Dewani'yi mer
kezi Şiraz olan Fars eyaleti kadılkudat
lığına tayin etmiş ve Dewani muhteme
len Şiraz'dan kaçışına kadar bu görevde 
kalmıştır. Akkoyunlular'ın son dönemle
rinde yaşanan siyasi karışıklık sırasında 
tahta geçen (1497) Göde Ahmed Bey Ce
laleddin ed-Dewani'ye büyük saygı gös
termekteydi. Ancak bu sultanın aynı yıl 
öldürülmesi üzerine o sırada Fars vali
si bulunan Purnek Kasım Bey mallarını 
müsadere ederek Dewani'yi hapsetti. 
Bir müddet sonra hapisten kurtulan Dev
vani Şiraz'ı terketmek zorunda kaldı. Ön
ce Fars eyaleti sınırları içindeki Lar böl
gesine, ardından Hürmüz Bağazı'ndaki 
CerOn (Hürmüz) adalarına kaçtı. Tetsfru 
sureti'l- Katirun ve ŞerJ:ıu ·ı- cAkö. 'idi'l
cAğudiyye adlı eserlerini bu adada yaz
dı (905 / 1499). Siyasi karışıklığın biraz 
durulması üzerine memleketine dön
mek üzere buradan KazerOn'a doğru yo
la çıkan Dewani, yolda ordusuna katıl

dığı Akkoyunlu Ebü'l-Feth Bey'den bü
yük saygı ve itibar gördü. Bu yolculuk 
sırasında doğum yeri olan Dewan'ın ya
kınındaki FOiiabgine mevkiinde hastala
narak 9 Rebiülahir 908'de ( 12 Ekim 1502) 
vefat etti ve kendi köyünde halen mev
cut olan mezara defnedildi. Dewani'nin 
aynı yılın Receb ayı içinde öldüğü de ri
vayet edilir. 

Kaynaklar. Dewani'nin Abdülhadi ve 
Sa'deddin adlı iki oğlunun ve talebesi 
Muzafferüddin Ali eş-Şirazi ile evlenen 
bir kızının olduğunu nakletmektedir. Ab
dülhadi babasından önce vefat etmiş, 
Sa'deddin ise Şiraz'da eğitim ve öğre
timle meşgul olmuştur. 

Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri 
zamanında yetişip önemli görevler üst
lenen Dewani yaşadığı yüzyılın büyük 
alimlerinden biridir. Osmanlı Padişahı ll. 
Bayezid ile mektuplaşarak onun iltifat 
ve hediyelerine mazhar olması (Feridun 
Bey, 1, 364). eserlerinin vefatından önce 
başta İran ve Osmanlı toprakları olmak 
üzere İslam dünyasının birçok yerinde 
tanınması, henüz kendisi hayatta iken 
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şöhretinin yayıldığını göstermektedir. Bu 
şöhreti sebebiyle çeşitli İslam ülkelerin
den pek çok talebe kendisinden ilim tah
sil etmek için Şiraz'a gelmiş, daha son
ra bu öğrenciler vasıtasıyla oldukça ge
niş bir "Dewani ekolü" oluşmuştur. Kay
naklarda birçok talebesinin adı zikredil
mekle birlikte ilmi faaliyetlerini iran'da 
devam ettiren en meşhur talebelerinin 
Cemaleddin Mahmud eş-Şirazi ile Kadi 
Mfr Hüseyin el-Yezdi olduğu söylenebi
lir. Safeviler'in İran'a hakim olması üze
rine buradan kaçarak İstanbul'a giden 
damadı Muzafferüddin Ali eş-Şirazi ile 
Hekimşah Muhammed el- Kazvini de 
onun tanınmış öğrencilerindendir. Şiraz'a 
giderek Dewani'den yedi yıl tahsil gör
dükten sonra İstanbul'a dönen. ll. Baye
zid döneminde Anadolu ve Rumeli ka
zaskerliği yapan Müeyyedzade Abdur
rahman Efendi de hocasının eser ve gö
rüşlerinin yaygınlaşmasında önemli rol 
oynamıştır. 

Felsefi ve Kelami Görüşleri. Teftazanf 
ve Seyyid Şerif ei-Cürcani gibi büyük üs
tatlardan sonra gelmesine rağmen on
lar kadar etkili bir şahsiyet olan Dewa
ni'nin bazı eserleri Osmanlı medresele
rinde okutulmuş ve bunlar üzerinde bir
çok şerh ve haşiye yazılmıştır. Felsefe 
ile kelamın birleştirildiği dönemin bariz 
özelliklerini taşıyan eserlerinin birçoğun
da Eş'ari kelamının, Muhyiddin İbnü'I 
Arabi'ye ait vahdet-i vücOd görüşünün ve 
işrak felsefesinin izlerini görmek müm
kündür. Dewani. tefsirle ilgili risaleleri 
dahil hemen her eserini kelami. felsefi 
ve tasawufi bir zemine oturtmaya ça
lışmıştır. Düşüncelerinde çok defa kelam 
ve tasawuf yönü ağırlık kazandığı hal
de kendisinden sonra felsefeye ilgi du
yanlar tarafından örnek alınmıştır. Dev
vani'nin felsefeye ve özellikle işrak fel
sefesine olan ilgisi, daha ilmi hayatının 
başlarında iken Sühreverdi'nin Heyaki
lü 'n-n ili adlı eserini şerhetmesinden 

anlaşılmaktadır. Bundan başka Dewa
ni, işrak felsefesinin en önemli özellikle
rinden biri olan İşrak.i sezgiyi de kabul 
etmekte, hatta hikmete ilişkin birçok 
meselenin bu sezgi olmadan anıaşılama
yacağını savunmakta (Şevakilü'l-J:ıur, s. 
130, 149, 179) ve İşrakıyye mensuplarını 
büyük övgü ile anmaktadır (Risale-i Teh
liliyye, ll, 25 vd .). Bunun yanında Meşşaf 
felsefeye de alemin kıdemi gibi bazı ko
nular hariç sert tenkitler yöneltmemek
te, aksine birçok eserinde İbn Sina ve 
Farabi'nin fikirlerinden istifade etmesi
nin yanı sıra hükemanın nurlarını "nü-

büwet kandili"nden aldıklarını söylemek
tedir (Risale-i ~dalet, s. 69; Af].la~-ı Ce
lal[, s. 33). Dewani bu görüşlerinin ya
nında sudOr teorisi gibi çok tenkit edi
len felsefi görüşleri bile benimsemiştir 
(Şevakilü ' l-/:ıür, s. 184). Gazzali'nin Tehii
tütü ·ı- telasite 'sinde İslam filozoflarını 
tekfir etmesine gerekçe olarak göster
diği üç meseledeki görüşlerinden alemin 
kıdemiyle ilgili olanını Dewanf de bir
çok eserinde reddetmiş, ancak Allah'ın 
cüz 'iyyatı bilmesi ve haşrin cismaniliği 
konularında Gazzali' den farklı düşün

müştür. Ona göre filozoflar Allah'ın bazı 
şeyleri bilmediğini söylememiş, sadece 
cüzleri kül (tümel) olarak bildiğini savun
muşlardır. Gazzali'nin tekfiri ise Allah'ın 
bazı şeyleri bilmediğini savunanlara yö
nelik olup İslam filozoflarıyla ilgili değil
dir (Şer/:ıu'( cA~a'id, s. 29-30). Benzer bir 
tavrı cismani dirilişe dair tartışmalarda 
da göstererek buna inanmanın gerekli 
olduğunu ve inkar edenin tekfır edile
ceğini belirtmek.le birlikte İbn Sina'nın 
cismani dirilişi felsefeye göre değil şe
riata göre kabul ettiğini, ruhani dirilişi 
ise felsefi metotla ispat ettiğini ve böy
lece felsefe ile şeriatı birleştirmek iste
diğini savunmuştur (a.g.e., s. 61, 63-64). 

Dewanf, Allah'ın varlığını ve birliğini 

ispat etmek için akli delile güvenmek
tedir (Risale -i Tehlfliyye, s. 22). Bununla 
birlikte bir eserinde vahdaniyyetin akıl, 

nakil, çeşitli burhanlar ve keşf* le sabit 
olduğunu, bu konuda şüphe edenlerin 
ise akıl eksikliği veya selim yaratılışla
rının bozulması sebebiyle böyle düşün

düklerini savunmaktadır (Risale-i Şayl:ıa 
ve Sada, s. 139). İsbat-ı vacib konusun
da kaleme aldığı müstakil risalelerden 
başka hemen her eserinde Allah'ın var
lığı, birliği vb. hususlara yer vermesi Dev
vani'nin bu konulara özel bir önem at
fettiğini gösterir. Dewani, isbat-ı vacib 
konusunda hudOs ve imkan delillerinin 
her ikisini de kullanmakta ve imkan de
lilinin tek başına yetersiz olacağını sa
vunmaktadır (er-Risaletü 'l -kadfme {f iş

bati'l-vacib, s. 8). 

Dewani Allah ' ın sıfatları konusunu bir
çok eserinde tartışmasına rağmen is
bat - ı vacib için benimsediği akli meto
dun aksine sıfatiarın nakli delillerle is
pat edilmesinin en sağlam yol olduğu

nu belirtmektedir (Risale-i Tehlfliyye, ll, 
22-23). Sıfatiarın zat üzerine zait olup 
olmadığı meselesinde ise bunun temel 
inanç konularından olmadığını. bu se
beple de iki görüşten birini benimseye
nin tekfir edilemeyeceğini ifade eder; 



ayrıca bu konunun ancak keşf yoluyla an
laşılabileceğini söyler ( Şerf:ıu '1- cA~a 'id, 
s. 28). İhtiyar! fiiller mevzuunda gerçek 
etkenin Allah olduğunu, kulun ise sade
ce kesbde bulunduğunu kabul eden Dev
vanf. ilk dönemde yazdığı eserlerinde 
bu görüşün karşısında yer alan Mu'te
zile hakkında özellikle kulların fiilieriyle 
ilgili olarak ilhad suçlamalarına varan 
çıkışlar yapmışsa da (Şevakilü'L-f:ıür, s. 
217) son eserlerinde daha mutedil bir 
tavır sergileyerek bu görüşte olanları 

tekfir etmenin uygun olmayacağını be
lirtmiştir (Şerf:ıu ' L- cA~a' id, s. 79) 

Eklektik görüşleri ahlak ve siyaset dü
şüncesine de yansımış olan Dewanf. bu 
alanda felsefi muhteva itibariyle Nasf
rüddfn-i Tüsf'yi ve onun Al]lô~-ı Nôşı
ri adlı eserini yakından takip etmiştir. 
Dewanf. bu konudaki en önemli eseri 
olan Al]lôk-ı Celôli'de felsefi ahiakla 
dinf ahiakın ıstılah ve muhtevalarını bir
leştirmiştiL Bunun neticesi olarak sırat-ı 
müstakim ile özdeşleştirdiği felsefi ah
laktaki itidal anlayışı ve dinf bir kavram 
olan insanın yeryüzünde Allah'ın halife
si oluşu, Dewanf'nin ahlak düşüncesin
de önemli bir yer işgal eder (Atıla~-ı Ce
Lal[, s. 20, 25 vd ., 88 ; Risale-i <Adalet, s. 
65). Kendisinden sonra AhJQk-ı CeJQJi 
olarak şöhret bulan eseri ni~ ıe".vami c u '1-
işrô~ fi mekôrimi'l- al]lô~ şeklinde ad
landırması da onun tasawufi ve İşraki 
bakış açısının sonucudur. Nitekim Dev
van! bu kitabının girişinde ahlak mese
lelerini ele alırken ayet ve hadislerle sa
habe, tabifn, din büyükleri ve işrak filo
zoflarından istifade edeceğini belirtmek
tedir (s . 17). Benzeri eklektik tavrı siya
set düşüncesinde de sürdüren Dewanf, 
daha önce fıkıhçıların yazdığı siyasetle 
ilgili eserlerle nasihatname ve siyasetna
me türü kitaplarda işlenen meseleleri 
siyaset f elsefesinin içinde ele almıştır. 

Daha çok bir kelamcı olarak tanınan 
Dewanf'nin Muhyiddin İbnü'I-Arabf'ye 
ve vahdet-i vücüd felsefesine olan ala
kası onun ilginç ve farklı bir yönünü oluş
turur. Dewanf, İbnü'I-Arabf'den büyük 
bir saygıyla bahsedip onu tekfir edenlere 
cevap vermekte (Risale fi imani Fircavn, 
s. ll). onun Firavun'un iman ettiğine dair 
düşüncesiyle gölge alem, insan-ı kamil, 
zuhür, tevhid mertebeleri ve varlıkla il
gili görüşlerini savunmaktadır. Tasawu
fa olan bu meyline rağmen muhtemelen 
İbn Miskeveyh'in Teh?ibü'l- al]Jô~'ından 
etkilenerek uzlete çekilmeye karşı çıkı
şına ve böyle yapanları. ihtiyaçlarını sü
rekli başkalarına yüklediklerinden dolayı 

zulümde bulunduklarını söyleyerek ten
kit edişine bakılırsa (Atıla~ - ı Celalf, s. 
236 -237; krş . İbn Miskeveyh, s. 49, 128-
1 29) , Dewanf'nin bu konudaki fikirleri
nin pasif değil aktif, münzevi değil sos
yal bir düzeyde olduğu söylenebilir. Esa
sen kendisinin sadaret. kadılık ve müder
rislik görevleriyle geçen hayatı da onun 
inzivaya dayanan bir tasawuf anlayışını 
benimsemediğini göstermektedir. 

Dewanf İslam düşüncesinin üç ana eko
lünü oluşturan kelam. felsefe ve tasav
vufu birleştirmek istemekte ve ele aldı
ğı konuları bu üç disiplinin metot ve gö
rüşlerini dikkate alarak açıklamaya ça
lışmaktadır. Bundan dolayı zaman za
man bunlardan birine veya diğerine mey
ledebilmektedir. Daha sonraki dönem-

. lerde eserlerinin rağbet görmesinin se
beplerinden biri de onun yer yer çatı

şan söz konusu bu üç düşünce ekolüne 
atıflarda bulunması, savunmalar yapma
sı ve bunları birleştirme denemelerine 
girişmiş olmasıdır. 

Tahsil hayatı, Sünnf bir hanedan olan 
Akkoyunlular tarafından getirildiği gö
revler, yetiştirmiş olduğu öğrenciler ve 
telif ettiği eserler itibariyle itikadda Eş'a
rf ekolünün fikirlerini. fıkıhta Şafif mez
hebinin görüşlerini benimsediği anlaşı
lan Dewanf'nin aslında bir Şif olduğu. 

ancak takıyye* gereği Sünni görüşleri 
. benimser göründüğü ileri sürülmüştür. 
Bu iddianın ispatı için de Dewanf'nin ba
zı eserlerinde yer alan bir kısım ibare
lerio te'viline çalışılmış ve ispatı müm
kün görünmeyen bazı rivayetlere daya
nılmıştır (Nürullah et-Tüsteri, II, 222-224). 
Ayrıca bazı son dönem Şif müelliflerince 
Dewanf'ye nisbet edilen (mesela bk. Bah
rülulüm-i TEı hatabai, II, 14 ı; Fursat-ı Şf

razf, s. 310-3I I; Muhammed-i Ali Dewa
nT, Vll / 3-4. s. 452) Nfuü'l-hidôye adlı 
apokrif bir risalenin de onun Şifliğini or
taya koyan bir eser olduğu iddia edil
mektedir. Muhteva, üslüp, kullanılan dil 
ve terimler açısından incelendiğinde söz 
konusu eserin Dewanf'ye ait olamaya
cağı ortaya çıkmaktadır. Dewanf'nin ta
kıyye yapan bir Şif olduğu iddiasını ilk 
defa ileri süren Mecôlisü'l-mü'minin 
müellifınin, tezini güçlendirecek bir muh
tevaya sahip böyle bir risaleye hiç te
mas etmemesi de Nfuü'l-hidôye'nirı. 

uydurma bir eser olduğu görüşünü des
teklemektedir. 

Eserleri. Dewanf'nin Arapça ve Farsça 
olarak kaleme aldığı. büyük bir kısmı 
günümüze ulaşmış olan çeşitli alanlar
daki eserlerinin önemli bir bölümünü, 
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kendisinden önce yazılmış bazı meşhur 
eserlerin şerh ve haşiyeleri teşkil etmek
tedir. Bu eserlerin yazma nüshalarının 
çeşitli ülkelerdeki birçok kütüphanede 
bulunması . ayrıca büyük bir kısmının 

neşredilmiş olması onun eser ve fikirle
rinin yaygınlığını ortaya koymaktadır. 

Devitani'nin geniş bir liste oluşturabile
cek olan eserlerinin en önemlileri aşağı
daki şekilde gruplandırılabilir: 

Tefsir. Dewanf'nin Kur'an'ın tamamını 
kapsayan bir tefsiri yoktur. Ancak onun 
Kafirün, İhlas, Felak ve Nas gibi "kul" 
lafzıyla başlayan bazı küçük sürelerin 
tefsirlerinden oluşan ve "Tefsfrü'l- ~ala
~il" diye anılan küçük risaleleri yanında 
bazı ayetlere istinat ederek önemli kela
mi ve fıkhf konuları tartıştığı müstakil 
risalelerinin de bulunduğu bilinmektedir 
(N urullah et-TüsterT, ll. 227; Keş{ü'z·?U· 

nün, I, 447, 449, 457, 850). 1. Teisiru sfue
ti'l- Kôiirı1n. Dewanf'nin Cerün adaların
da iken yazdığı bu risale Seyyid Ahmed 
Toyserkanf tarafından tahkik edilerek ya
yımlanmıştır (Şelaşü Resa' il içinde, Meş
hed 1411 , s. 35-74). Cevdet Akbay, yük
sek lisans tezi olarak hazırladığı CeJQ
leddin ed-Devvôni ve Tefsiru ~ul Yô 
Eyyühe '1- Kôiirı1n adlı çalışmasında mü
ellifin hayatını, ilmf şahsiyeti ve eserle
rini incelemiş, daha sonra da söz konu
su risalenin Atıf Efendi (nr. 2793), Köp
rülü (nr. I602) ve Süleymaniye (Hacı Mah
mud Efendi, nr. 385) kütüphanelerindeki 
nüshalarına dayanarak eserin edisyon 
kritiğini gerçekleştirmiştir (İstanbul 1987, 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). Dewanf'nin 
bu risalesi, müellifın tefsire dair iki ese
ri üzerinde bir çalışma yapan Mehnaz-ı 
Abbasf tarafından Farsça 'ya tercüme 
edilmiştir (Berresi-yi Batışi ez Aşar-ı Tef
siri-yi Celaleddfn-i Devani içinde, s. 34-
140). z. Teisiru sureü'l-İl]lôs. Süleymani
ye Kütüphanesi'nde çeşitli nüshaları bu
lunan (mesela bk. Hamidiye, nr. 1441, vr. 
ı 3 ı b_ I 37bJ bu küçük risale Toyserkanf 
tarafından neşredilmiştir ( er-Resa' ilü '1-
mutıtare içinde, İsfahan 1405, s. 35-6I). 3. 
Tefsiru ôyeü "Ya beni Ademe l]u?ı1 zi
neteküm ". A'raf süresinin 31. ayetinin 
tefsiri olan ve Süleymaniye Kütüphane
si'nde nüshası bulunan (Esad Efendi, nr. 
I 143, vr. 83b-89") bu risale de Mehnaz-ı 
Abbasf tarafından tahkik edilerek Fars
ça'ya çevrilmiştir (Berresf-yi Batışi ez Aşar- ı 

Tefsirf-yi Celaleddfn-i Devani içinde, s. 
142-216). 

Kelam. 1. Şerh u '1- cA~a 'idi '1- cAciudiy
ye. Eş' arf kelamcılarından Adudüddin 
el -fcf'nin el- cA~a'idü'l- cAciudiyye ad-
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lı risalesine yapılan şerhtir. Müellifin en 
meşhur eserlerinden biri olan bu şerhe 
çeşitli Mşiyeler yazılmıştır (bk. el-AKAi
DÜ'l-ADUDİYYE). Osmanlı medreselerin
de uzun müddet ders kitabı olarak oku
tulan eser Siyalküti, Gelenbevi ve Edir
nevi haşiyeleriyle birlikte birkaç defa ya- . 
yımlanmıştır. Eserin Serbestzade Ahmed 
Harndi (ö . ı 939) tarafından yapılan bir 
Türkçe tercümesi de bulunmaktadır (Trab
zon 1309, ı 3 ı O, ı 3 ı ı) 2.lfô.şiye c ala Şer
lp. 't- Tecrid. Bu başlık, Nasirüddin-i TO
sfnin kelam ilmine dair Tecridü '1- kelô.m 
adlı eserine Ali Kuşçu tarafından yazılan 
eş-Şerl).u 'l-cedid üzerine newani'nin 
kaleme aldığı üç haşiyenin (el ·Htişiyetü ' l· 

k:adfme, el ·fjtişiyetü ' l ·cedfde, el·Htişiye· 

tü'l·eced) ortak adıdır (Keşfü'? · ?unan, ı, 

349-350) . Dewanfnin söz konusu şerhe 
yazdığı ilk haşiyesine, çağdaşı Sadred
din- i Sirazi'nin aynı şerheyazdığı bir M
şiye ile itirazda bulunmasıyla bu iki mü
ellif arasında başlayan ilmi tartışma, her 
iki alimin aynı esere birden fazla haşiye 
yazması sonucunu doğurmuştur (ayrıca 
bk. TECRİDÜ 'I - KELAM) 3. Risô.le ii işbô.
ti'l- vô.cib. Dewanfnin Allah'ın varlığı ko
nusunu işleyen ve aynı adla anılan iki ri
salesinden birincisine er-Risô.letü '1-]f.a
dime ii işbô.ti'l- vô.cib, ikincisine er-Ri
sô.letü'l-cedide ii işbô.ti 'l-vô.cib adı ve
rilmiştir. Yazma nüshalarının bazısında 
Yakub Sahadır Han'a, bazısında ise Os
manlı Sultanı IL Bayezid'e ithaf edildiği 
belirtilen er-Risô.letü 'l-lf-adime basılmış
tır (İstanbul , ts). İki bölüm ve bir hati
meden ibaret olan eserin isbat-ı vacib 
konusuna yeni bir şey kattığını söylemek 
pek mümkün değilse de imkan delili ile 
devir* ve teselsül*ün iptali konusunda 
daha önce söylenenleri bir araya getir
mesi, eksik olan hususları tamamlama
sı, bazı zayıf noktalan takviye etmesi se
bebiyle başarılı bir eser kabul edilmek
tedir. Fahreddin er-Razi ve onu takip 
eden kelamcılardan naklllerin yapıldığı 
risalenin pek çok şerh ve haşiyesi bu
lunmaktadır (bk. Topaloğlu, s. 1 19-120). 
Eserin geniş bir ilgiyle karşılanmasıl)da, 

müellifinin şöhreti yanında konusunda 
ilk müstakil eser hüviyeti taşımasının 
rolü büyüktür. Hisale Seyyid Muhyiddin 
Sacidi tarafından yüksek lisans tezi ola
rak tahkik edilmiştir (Tahran, ts ., Daniş

kede-i ilahiyyat ve Maarif-i islami Ktp., nr. 
492) . Risô.le fi'l-mebde'i'l-evvel ve sı
fatih ve esma , ih adını taşıyan ve er-İu
sô.letü 'l-cedide fi işbô.ti'l-vô.cib diye ta
nınan ikinci risale ise sadece isbat- ı va
cib konusunu değil klasik bir kelam ki-
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tabının ilahiyyat bölümünde yer alması 
gereken meselelerin hemen hepsini ihti
va etmektedir. Bu risale de Ali Rıza Ce
lali tarafından yüksek lisans tezi olarak 
tahkik edilmiş (Tahran ı369 hş . , Medre
se-i Ali-i Şehfd Mutahharf Ktp ., nr. 14), ay
rıca Farsça'ya kısmi tercümeleri yapılmış
tır (İsmail Vaiz Cevadf, s. 341-347; Mün
zevf, ll, 730). Eserin Abdülkadir ei-Cezai
ri'ye ait bir şerhi Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Fatih, nr. 303 ı) . 

4. Risô.le ii imô.ni Fircavn. Ölüm anın
da veya bir felaketle karşılaştıktan son
ra iman etmenin geçerli olup olmadığı 
şeklindeki kelami münakaşanın işlendiği 
bu eserde Dewani be' s* halindeki ima
nın makbul olduğunu, dolayısıyla Fira
vun'un da imanlı olarak öldüğünü ileri 
süren Muhyiddin İbnü'l-Arabi ile aynı 
kanaati paylaşmaktadır. Risalede, bu fik
ri destekler mahiyette bulduğu Yunus 
süresinin 90. ayetini ele alan müellif ba
zı akli delillerle de görüşünü güçlendir
meye çalışmaktadır. Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde pek çok yazma nüshası bu
lunan esere (TÜYATOK, N , nr. 2339) Ali el
Karl Ferrü '1 - cavn min müdde ci imô.ni 
Fir cavn adıyla bir reddiye yazmıştır. Bu 
iki eserin İbnü' l - Hatib tarafından ger
çekleştirilmiş tahkikli bir neşri bulunmak
tadır (Kahire 1964). S. Risô.le ii ( mes 'ele· 
ti) l]al]f.i'l- a c mal. insan fiilierinin Allah 
tarafından yaratılmış olduğu görüşünü 

işleyen küçük bir risaledir. Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde bulunan üç nüshasına 
(Ayasofya, nr. 399 ; Laleli, nr. 2433 ; Hasan 
Hüsnü Paşa, nr. ı 129) dayanılarak İlyas 
Üzüm tarafından yüksek lisans tezi ola
rak tahkik edilen bu risale (Celaleddin 
ed·Devvanf ve er·Risale {f mes'eleti hal· 
ki' l ·a'mal Adlı Eseri, istanbul 1985, MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü). ayrıca Tayser
kani tarafından da tahkik edilerek ya
yımlanmıştır ( er·Resa, ilü 'l· mutJtare için
de, İsfahan 1405, s. 67-76). 6. ez-Zevra, 
ve 'l-ljavra'•. Kelamcı, filozof ve saflle
rin mebde ve mead*la ilgili görüşlerini 
İşraki bakış açısından tenkide tabi tu
tan eserin çeşitli baskıları vardır (mese
la istanbul ı 286 ; Kahire ı 326). 7. Risô.le 
fi'r-ruJ:ı. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
nüshaları bulunan eseri (Hafıd Efendi, 
nr. 443, vr. 22b-3J•; Yazma Bağışlar, nr. 
606, vr. 7•-9b) M. Zahid Kevseri neşret
miştir(Kahire 1366/ 1947; Erzurum 1979). 
Ayrıca eserin Ali b. Ömer ile (Diyanet İş
leri Başkanlığı Ktp ., nr. 195, vr. 2b-9• )Ab
dülaziz Mecdi Tolun (Ankara Milli Kütüp
hane, nr. FB 587, vr. ı b_5b) tarafından ya
pılmış iki Türkçe tercümesi vardır. 

Felsefe-Mantık. 1. Şevô.kilü'l - J::ıılr fi şer
ıp Heyô.kili'n- nur. Sühreverdi el-Mak
tOI'ün Heyô.kilü 'n-nılr adlı eseri üzeri
ne kaleme alınmış bir şerh olup müellif 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi 'nde 
bulunmaktadır (Ayasofya, nr. K 2332). İlk 
defa Muhammed Abdülhak ve Muham
med Yusuf Kokan'ın ( .:}_,5) tahkikiyle 
yayımlanmıştır (Madras 1953). Eserin Tay
serkani tarafından yapılan bir başka neş

ri de vardır (Şeltişü resa' il içinde, Meşhed 
1411 , s. 99-261). Şevakilü'l-J:ıur'a, Dev
vani'nin bazı eserlerine reddiyeleri bu
lunan çağdaşı Gıyaseddin MansOr eş - Şi

razi tarafından İşra}f.u Heyakili'n -nur 
li- keşfi ?ulumô.ti 'l- gurur adıyla bir red
diye yazılmıştır. Bu eseri Nasır Muham
medi yüksek lisans tezi olarak tahkik 
etmiştir (l-ll, Tahran ı 369 hş., Medrese-i 
Ali-i Şehfd Mutahhari Ktp., nr. 181). 2. Şer
J:ıu Tehpbi'l-mantılf- ve'l-kelô.m. Tef
tazani'ye ait Tehpbü'l-mantılf- ve'l-ke
lam 'ın mantık kısmının tamamlanma
mış şerhidir. Üzerine pek çok alim tara
fından haşiyeler yazılan eserin (Keşfü '?· 

?unan, I, 515-516) çok sayıdaki yazma 
nüshası (mesela bk. Süleymaniye Ktp. , Mih
rişah Sultan, nr. 330; Hamidiye, nr. 815; 
Laleli, nr. 2635) yanında çeşitli baskıları 
da bulunmaktadır (Leknev ı 288, ı 293; 
istanbul 1305, 1312) 3. lfô.şiye cala Şer
ıp.·ş-Şemsiyye. Ali b. ömer el -Katibi'nin 
mantığa dair eş-Şemsiyye adlı risalesi
ne Kutbüddin er-Razi tarafından Tahri
rü'l-kava cidi 'l-manplf-ıyye fi Şeri}i·ş
Şemsiyye ismiyle yazılan şerhin "Tasav
vurat" bölümünün Mşiyesidir. Eser bir
çok defa basılmıştır (İstanbul 1290, 1292, 
1307, 1309; Kahire 1323, 1328). 

Tasavvuf ve Edebiyat. 1. Risô.le-i Şay
J:ıa ve Şadô.. Allah'ın birliği, isimleri, sı

fatları ve bunların tecellisiyle ilgili bazı 
meselelerin ele alındığı risale Muham
med Rıza Ezhari tarafından neşredilmiş
tir (Faşlname-i Mişkat, sy. 29 içinde, Meş
hed 1369 hş . , s. 137- 147). 2. ŞerJ:ı-i Ru
bô. ciyyat. Dewani'nin, bazı tasavvufi ru
baTierini şerhederek Osmanlı Padişahı IL 
Bayezid'e ithaf ettiği bir eseri olup çeşitli 
neşirleri bulunmaktadır (mesela nşr. Meh
di De h baş i, Tahran ı 368 hş ./ ı 990; ZuhO
rüddin Ahmed, Quarterly Research Jour
nal, Lahor 1990, XII / 1-4, s. 89-1 16). 3. 
ŞerJ:ı-i Yek Gazel-i ljace Ijôfı?. Dewa
ni bu risalesinde Hafız-ı Sirazi'ye ait bir 
gazeli şerhederken kendi tasawufi gö
rüşlerine de yer vermiştir. Arınagün'da 
(Tahran 1319 hş. , y. 21. sy. 7, s. 365-368; 
sy. 10, s. 537-546) yayımlanan risale Ne
cib Mayil -i Herevi tarafından da neşre-



dilmiştir (Der ŞebisUin-ı 'irfan, Mecma 'a-i 

Resa 'il-i Farisi ez Piran-ı i ran, Tahran 1369 
h ş., s. 227-249) 4. Şerh-i Beyti ez Gül
şen-iRaz. Şebüsteri'nin ünlü eseri Gül
şen-i Raz'ın bir beytinin şerhi olup is
mail Vaiz Cevadi tarafından yayımlan
mıştır (Tahran 1342 hş ., Tahk:lk: der Meb

de·iAterfneş, 1/ 9. s. 13-25) 

Ahlak. 1. Ahlak-ı Celali*. Asıl adı Leva
mi'u'l-işra~ tı'mekôrimi'l-al]la~ iken 
sonraları Al]JQ~-ı Ce/ali ismiyle meşhur 
olan eserin özellikle Hindistan'da birçok 
baskısı yapılmıştır (Kalküta 1810; Leknev 
1283, 1296, 1302, 1309, 1316, 1334, 1337; 
Bombay, ts.; Lahor 1923) 2. Risale-i 
'Adalet. Dewani' nin bu adı taşıyan iki 
risalesi iran'da birkaç defa neşredilmiş
tir (mesela nşr. İsmail Vaiz Cevadi. Tal:ık:fk 
der Mebde-i Aferlneş, 1/ 1. Tahran 1342, 
s. 13-23; Necib Mayil-i Herevi. Mecma 'a-i 

Resa' il-i ljattf-yi Farisi içinde, Meşhed 
1368, ı. 60-72) 

Diğer Konulardaki Eserleri. 1. Ünmı1ze
cü'l- 'ulum. Dewani'nin usul-i hadis.-fı
kıh, ilm-i hilaf, kelam-felsefe. tıp, tef
slr, hendese. hey'et. mantık ve aritme
tik gibi çeşitli ilimiere dair bazı mütala
alarını ihtiva eden eser, mukaddimesin
de verilen otobiyografik bilgiler bakımın
dan ayrı bir önem taşır. Ünmı1?-ecü '1-
'ulı1m Tayserkani tarafından tahkik edi
lerek yayımlanmıştır (Şelaşü resa' il için
de, Meşhed 1411, s. 263-340) 2. 'Arina
me. 1476 yılında Fars eyaleti valisi Sul
tan Halil'in huzurunda Şiraz'da düzen
lenen bir geçit törenine katılan müelli-

fin bu törende gördüklerini yazmasıyla 
oluşan eser. Akkoyunlu dönemi askeri 
ve idari teşkilatıyla ilgili önemli kaynak
lardan biri olarak kabul edilir. Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde Dewa
ni'nin talebesi Müeyyedzade Abdurrah
man Efendi hattıyla bir nüshası bulunan 
(Revan Köşkü. nr. 2042, vr. J3b-33•) 'Ari
name ilk defa Kilisli Rifat (Mi//f Tetebba

lar Mecmuas~ 11 / 5 !İ stanbu l 13111. s. 273-
305, 385 -386). daha sonra da Trec Efşar 
tarafından (Tahran 1335 h ş.) yayımlanmış

tır. V. Minorsky eseri ingilizce'ye özet 
halinde tercüme edip değerlendirmiştir 
("A Civil and Military Review in Faris in 
881 / 1476", BSOAS, X/ 1 !London 19391. 
s. 141-178). 3. Risale der Divan-ı Me
?-alim. Halkın şikayetlerini dinlemek ve 
bunların giderilmesi için gerekli tedbir
leri almakla görevli, devlet başkanınca 
teşkil edilecek özel bir divanın lüzumu
nu şer 'i ve akli deliller ışığında savunan 
bu risale, A. Cevdet Paşa tarafından 

şer'iyye mahkemeleri yanında nizarniye 
mahkemelerinin de kurulabileceğini gös
teren klasik bir metin telakki edilmiş, 
bu mahkemelerin kUrulması fikrine kar
şı ilmiye sınıfından gelebilecek tepkileri 
önlemek maksadıyla özet olarak tercü
me edilip Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin 
bir toplantısında okunmuştur. Söz konu
su tercüme Tezakir'de bulunmaktadır 
(IV, 85-90) 

Klasik kaynaklar, Dewani'nin bu eser
lerinden başka sayıları azımsanmayacak 
irili ufaklı bazı eserleri de ona nisbet et-

Celaleddin 
ed-Dewani'nin 
A!J laf<: ·ı 

Celalf 
(Levamtu'l

~raf<: fi 
mekiirfmi'l

a!Jlaf<:) adlı 
eserinin 
suvoıcuzade 

Mehmed 
Necib 
hattı ile 
yazılmış 

nüshasının 

ilk ve son 
sayfala rı 

(Nuruosmaniye Ktp., 

nr. 2325) 
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mektedir (Dewani'ye nisbet ed ilen bu 
eserleri e genel olarak onun eser ve görüşle
riyle ilgil i daha geniş bi lgi için bk. Harun 
Anay, Celaleddin Deuuanf, Hayatı, Eserleri, 

Ahlak ue Siyaset Düşüncesi, doktora tezi , 
istanbul 1993, iü Sosyal Bilimler Enstitüsü) 

Literatür. Dewani'nin eserleri hakkın
da yapılan ve yukarıda belirtilen tahkik. 
inceleme ve lisans üstü çalışmaları ya
nında onun muhtelif yönlerini ele alan 
bazı ilmi araştırmalar da bulunmakta
dır. Bunlar arasında Ali Dewani'nin ese
riyle (Şerl:ı-i Zindeganf-yi Celaleddin-i De· 
uan i, Kum 1375) Ali Şehbazi'nin doktora 
tezini (Molla Celaleddin -i Deuanf ue Ber· 

resf-yi Al]ual ü Aşar-ı D, Tahran 1363 hş., 
Danişkede-i ilahiyyat ve Maarif-i islami Ktp , 
Danişgah-ı Tahran, nr. 166-D). Dewani'nin 
hayatı ve eserleri hakkında yapı lan ince
lemeler olarak kaydetmek gerekir. Bun
lardan başka Muhammed Hasan Halil 
Ebu Hatab. Dewani'nin kelamla ilgili gö
rüşlerini (Celaleddin ed-Deuuanf el-Mü

tekel/im, Kahire 1982, Külliyyetü Usülid
din. Camiatü'I-Ezher Ktp., nr . 1459). Mu
hammed Enzarü'l- Hak ise onun sosyal 
felsefeye katkılarını (A Critica/ Study of 
Jalal al-Din al-Dawwanf's Contribution to 

Social Philosophy, Aligarh Muslim Uni
versity) doktora tezlerinde incelemişler
dir (son tez için bk. Muhammed Adil Us
mani, A Bibliography of Doctora l Disser

tations on Islam, Karachi 1985, s. 95) Dev
viini ile ilgili olarak yazılan makalelerden, 
Mehmet Ali Ayni 'nin Dewani'nin idealist 
görüşlerini inceleyen yazısı ile ("Note sur 
l'idealisme de Djelaleddin Davani", Re
uue neo-scolastique de philosophie, lPa
risi 1931 , XXXIII, 236-240) M. Gazi'nin Dev
viini'nin siyasetle ilgili düşüncelerini ele 
alan makalesi ("Political Thought of Ja
ıaı al-Din Dawwani", Journal of Pakistan 
Histarical Society, Karachi I 977. ll , 139-
149) kayda değer mahiyettedir. 
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DEYBÜL 
( J.:t ..U\ ) 

Pakistan'ın Sind eyaletinde 
bugün mevcut olmayan 

eski bir liman şehri. 
_j 

İ slami kaynaklarda adı Mihran olarak 
geçen İndus nehrinin batısındaki koyun 
ağzında kurulmuştur. Muhammed b. Ka
sım es-Sekafi'nin, 92 (710-11) yılında 
Seylan'dan Hicaz ve lrak'a giden müslü
manların gemilerine saldırılması üzeri
ne Sind yöneticisi Raca Dahir'i cezalan
dırmak için sefer yaptığı ilk yerdir. Dey
bül çoğunlukla büyük bir kısmı Med ka
bilesinden olan tüccar ve sanatkarların 
oturduğu deniz ticaretinde gelişmiş bir 
merkezdi. Burayı fethetmek için Ubey
dullah b. Nebhan ve Büdeyl b. Tahfe el
Becelf kumandasındaki orduların deniz 
yoluyla yaptıkları ilk iki seferden bir so
nuç alınamamıştı. Bu durum karşısında 
Muhammed b. Kasım karadan saldırma
ya karar verdi ve planlarını başarıyla uy
guladı. Araplar Hindistan'da ilk defa et
kili bir silah olan mancınığı kullandılar 
ve üzerinde, halkın gözünde zaptedil
mezliğin sembolü olan büyük bir bayra
ğın dalgalandığı ünlü kuleyi yıktılar. 40 
metreye yakın yüksekliği olan bu kule, 
Araplar'ın "menaretü'l- Büd" dedikleri 
bir Budist stupası (veya devall idi ve te
pesinde rüzgar estiği zaman gölgesi bü
tün şehri kaplayan çok büyük bir kırmı

zı bayrak dikilmişti. Deybül adının da 
Sanskritçe "mabed" demek olan dlval 1 
debal (deva-ı "iliilii ev") kelimesinden gel
diği bilinmektedir. Mancınıkla atılan bir 
taşın büyük bir gürültüyle stupayı yık
ması üzerine şehir kısa sürede düştü. 
Şehrin ele geçirilmesinden sonra gayri 
müslimlere serbestlik tanındı ve zimmf 
statüsünde koruma altına alındılar. Mu
hammed b. Kasım burada Sind toprak
larında inşa edilen ilk camiyi yaptırdı ve 
kurduğu yeni mahallelere 4000 kadar 
Arap aileyi yerleştirdi. Uzun süre hara
be halinde kalan stupa, 846 yılında Va
si~-Billah'ın Deybül valisi Anbese b. İs
hak ed-Dabbf tarafından kısmen tamir 
ettirilerek hapishaneye çevrildi. 

Arap kaynaklarının belirttiğine göre 
Deybül şehrinin büyük bir kısmı 893'te 
meydana gelen bir depremde harabeye 
dönmüş ve halktan binlerce kişi ölmüş
tür. Ancak 1239'da Radıyyüddin Hasan 
b. Muhammed es-Saganf'nin burayı zi
yaret etmesinden, depremden sonra ter
kedilmediği ve tekrar oturulabilir hale 

getirildiği anlaşılmaktadır. Radıyyüddin 

es-Sagani Deybül'ün varlıklı sınıfının es
kiden beri korsanlık yaptığını bildirmek
tedir. Cengiz Han· a yenildikten sonra 
1221'de Sind'e gelen ve Deybül'ü ele ge
çiren Celaleddin Harizmşah'ın buradaki 
bir tapınağın yerine cami yaptırması, Xlll. 
yüzyılda dahi Deybül'de putperestliğin 

yaygın olduğunu ve şehirde önemli sa
yıda gayri müslimin yaşadığını ortaya 
koymaktadır. 

İslam hakimiyetinin ilk dönemlerinde 
bir kültür ve eğitim merkezi olan Dey
bül müslümanlar arasında önemli bir 
yere sahipti; Sem'anf ve Yaküt burada 
yetişmiş çok sayıda hadis aliminden bah
sederler. Sonradan şehir büyüklüğüne, 
geniş nüfusuna ve yakın zamanlara ka
dar mevcut olmasına rağmen bilinme
yen bir sebeple tahrip olmuş ve ortadan 
kalkmıştır. Şehrin kalıntılarını bulup mey
dana çıkarmak için çeşitli çalışmalar ya
pılmışsa da bir sonuç alınamamıştır. Arap 
yazar ve seyyahlarının eserleri şehrin İs
lam öncesi ve İslami dönemdeki durumu 
üzerine değerli bilgiler ihtiva etmekte, 
fakat tam yerini tesbit hususunda yar
dımcı olacak bilgi vermemektedirler. Pa
kistanlı arkeologlar 1958 yılında bazı 

tarihçilerio Deybül'ün yeri olarak göster
dikleri Bambur bölgesinde geniş çapta 
kazı yapmış, fakat bir neticeye ulaşama
mışlardır. İki yıl devam eden kazılarda 
ortaya çıkarılmış olan kalıntılar eski Dey
bül'ün Bambur bölgesinde bulunduğu 
hususunda kesin bir bilgi vermemekte
dir. Bu durumda bu iki eski şehrin fark
lı yerler olduğu fikri kuwet kazanmak
ta ve İstahrf'nin eserinde Deybül şeh
rinden ayrı, Bambur tapınağından ayrı 
bahsetmesi de bu görüşü desteklemek
tedir. 
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