
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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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 

246 

tek2 tek2 

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: 
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Devr-i revanın kudümle velveleli vu
ruluşları da şöyledir: 

dGm2-3 diim2 diim2-3 
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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 
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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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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 



zamanında Basra Valisi Ebü Müsa ei
Eş'aritarafından 17-21 (638-642) yılla
rı arasında fethedilen Devrak, Hüzistan 
bölgesinde Cerrahiye ırmağının Devrak 
adı verilen kolunun iki kıyısı üzerinde 
kurulmuştur. Devrak ırmağı kanalla Ka
rün nehrine bağlanmıştı. Su kanalları sa
yesinde verimli bir hale getirilen bu böl
ge ziraata elverişliydi. Kirman ve Fars'
tan hacca gidip gelenler burada konak
lardı. IV. (X.) yüzyıla kadar şehirde görü
lebilen ateşkedeler ve SasanTier döne
mine ait birtakım önemli binalar, Dev
rak'ın bu dönemdeki önemli merkezler
den biri olduğunu göstermektedir. IV. 
(X.) yüzyılın başlarında yazılan fiududü 'l
'ôlem adlı coğrafya kitabında Devrak gü
zel ve halkı refah içinde yaşayan bir şe
hir olarak gösterilir. Arap coğrafyacıları 
da burayı geniş bir alana yayılmış, çarşı 
ve pazarları bulunan bir yer olarak tanı
tırlar. Şehir ayrıca kükürtlü sıcak suları 
ile de meşhurdu. Bölge ve şehir X. (XVI.) 
yüzyılda bir Arap kabilesi olan Beni Te
mlm tarafından işgal ediidiyse de Mu
şa'şa' hanedamndan Hüzistan valisi ola
rak şöhret bulan Seyyid Mübarek 1000 
( 1591 -92) yılında bu kabileyi ülkeden çı
kardı. 1 029'da ( 1619-20) Fars beylerbe
yi Devrak ve bölgesini ele geçirdi. Çok 
geçmeden bölgeyi bu defa bir Afşar ka
bilesi işgal etti. Ancak bunlar Nadir Şah 
döneminde (ı 736- ı 747) Ka'b kabilesin
den Şeyh Selman tarafından bölgeden 
uzaklaştırıldılar. Şeyh Selman Devrak'ın 
8 km. güneyinde, Basra körfezine 35 km. 
mesafede Cerrahiye ırmağının oluştur
duğu deltada Pellahiye adıyla yeni bir 
şehir kurdu. Bu yüzden Devrak eski öne
mini kaybederek sonradan harap olma
ya yüz tuttu. Şeyh Selman, Hüvele ve di
ğer düşman kabHelerin saldırılarından 

korunmak için Fellahiye'nin içinde müs
tahkem bir kale ve onu çevreleyen 3 km. 
uzunluğunda bir sur yaptırdı. 

1933'te Şadegan adını alan Fellahiye, 
bugün Hüzistan eyaJetine bağlı Şadegan 
vilayetinin (Şehristan) merkezidir. Yöre
de hurma, çeltik ve buğday üretimi ya
pılır. Şehrin nüfusu 1986'da 37.049 idi. 
Basra körfezi sahiliyle Şadegan arasın
daki bataklık bugün hala Devrakistan 
olarak anılmaktadır. 

Devrak'a nisbet edilen tanınmış alim
ler arasında muhaddis iki kardeş Ebü 
Yüsuf Ya'küb b. İbrahim ed-Devraki (ö . 
252/ 866). Ebü Abdullah Ahmed b. İbra
him ed-Devraki (ö . 246/ 860) ile yine mu
haddis Ebü Bekir el-Bezzaz Ahmed b. 
İbrahim b. Hasan ed-Devraki (ö . 383/ 

993) ve oğlu Ebü Ali Hasan b. Ebü Bekir 
ed-Devraki (ö 425 / 1034) zikredilebilir. 
Bu baba ve oğul İbn Şazan diye tanın
mıştır. 
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Eba Abdiilah Ahmed b. İbrahim 
b. Kesi'r ed-Devraki 

(ö. 246/860) 

Muhaddis. 
L _ı 

168'de (784) Bağdat'ta doğdu. Dev
raki nisbesini hangi sebeple aldığı kesin 
olarak bilinmemekle beraber bu konu
da üç ihtimal ileri sürülmektedir. Bun
lardan birincisi Ahvaz'a bağlı bir kasa
ba olan Devraklı olması, ikincisi ailesi
nin uzun bir başlık türü olan devraloy
ye imal etmesi, üçüncüsü de babasının 
yaşadığı devirde dindar gençlere -her
halde giydikleri başlık sebebiyle- dev
raki denilmesidir. Bu ihtimallerden en 
isabetlisinin üçüncüsü olduğu, Abdul
lah b. Ahmed b. Hanbel'in bizzat Ah
med ed-Devraki'den yaptığı rivayetten 
anlaşılmaktadır. Ailesi Abdülkays kabi
lesinden Beni Nükre'nin azatlısı olduğu 
için ayrıca Abdi, Kaysi ve Nükrl nisbele
riyle de anılır. 

Devraki çocuk denecek yaştan itiba
ren ilim tahsiline başladı. Büyük hadis 
hafızı ve münekkitlerinin yetiştiği bir dö
nemde yaşaması sebebiyle Bağdat, Bas
ra, Küfe ve Vasıt gibi ilim merkezlerini 
dolaşarak Hüşeym b. Beşir, Cerlr b. Ab
dülhamld, Vekf' b. Cerrah, Abdurrahman 
b. Mehdi, Affan b. Müslim ve Ebü Nu
aym Fazi b. Dükeyn gibi hocalardan ha
dis öğrendi. Eserlerinden günümüze gel
diği bilinen Müsnedü Sa'd b. Ebi Va./_{-

DEVRAK1, Ahmed b. ibrahim 

./_{as'taki (aş. bk.) hocalarının sayısı elli 
altıdır. Kendisinden de Müslim, İbn Ma
ce. Ebü Davüd, Baki' b. Mahled, Tirmizi, 
Ebü'I-Kasım ei-Begavi gibi büyük mu
haddisler faydalandı. 

Ebü Hatim er-Razfnin saduk* dediği 
Devraki'yi Ukayli ve İbn Hibban sika • ola
rak nitelendirmişlerdir. Salih Cezere Ah
med ed- Devraki 'yi ağabeyi Ya'küb ed
Devraki ile mukayese ederek Ahmed'in 
daha çok hadis rivayet ettiğini, hadis bil
gisinin daha iyi olduğunu, Ya'küb'un ise 
rivayet konusunda daha titiz davrandı
ğını söylemiş, bununla beraber her iki
sinin de güvenilir birer muhaddis olduk
larını belirtmiştir. Ahmed ed-Devraki'nin 
oğlu İbnü'd-Devraki diye tanınan Ebü'I
Abbas Abdullah da babasının hocaların
dan Affan b. Müslim ve Ebü Selerne et
Tebüzeki ile Yahya b. Main gibi otorite
lerden hadis öğrenmiş, İbn Said el-Ha
şimi. Mehamili. Muhammed b. Mahled 
ve İbn Kani' gibi tanınmış alimiere ho
calık yapmış bir muhaddisti. 

Devraki 22 Şaban 246'da (11 Kasım 

860) Samerra 'da vefat etti. 

Eserleri. Zehebfnin güzel eserler ver
diğini söylediği Devraki'nin bilindiği ka- . 
darıyla günümüze gelen tek eseri Müs
nedü Sa 'd b. Ebi Va./_{l_i:aş'tır. Devraki bu 
kitabında Sa'd b. Ebü Vakkas'ın Hz. Pey
gamber'den rivayet ettiği hadisleri bir 
araya getirmeyi hedef almakla beraber 
Hz. Aişe, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. 
Mes'üd, Abdullah b. Amr b. As, Ebü Hü
reyre ve Zühri'nin sözü olan altı rivaye
ti de eserine almıştır. Bu rivayetlerin 
Sa'd b. Ebi Vakkas'la ilgisi yoktur. Ki
tabı neşreden (Beyrut ı 4071 ı 987) Amir 
Hasan Sabri, içindeki 134 rivayetin yet
miş sekizini sahih, yirmisini hasen, yir
mi sekizini zayıf, ikisini çok zayıf olarak 
değerlendirmiş, altısı hakkında ise ka
rar verememiştir. Sa'd'dan gelen riva
yetler Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'
inde 184'ü, Baki' b. Mahled'in el-Müs
ned'inde 200'ü bulduğuna göre Devra
ki'nin onun bütün rivayetlerini toplama
dığı anlaşılmaktadır. 

Devraki'nin bundan başka Siretü 'ömer 
b. 'Abclil 'aziz ve zühdühı1 (beş cüzden 
ibaret olup talebesi Baki' b. Mahled ta
rafından rivayet edildiği belirtilmektedir), 
Zühdü İbn Sirin ve Eyyub ve Vüheyb 
b. el- Verd ve İbrahim b. Edhem ve Sü
leymiine'l- Ijavviiş (Bunu da Baki' b. 
Mahled rivayet etmiştir) ile Müsnedü 'Ali 
b. Ebi Tiilib adlı eserlerinin bulunduğu 
da kaydedilmektedir. 
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