DEVRAK1, Ahmed b. ibrahim
zamanında

Basra Valisi Ebü Müsa ei17-21 (638-642) yılla
rı arasında fethedilen Devrak, Hüzistan
bölgesinde Cerrahiye ırmağının Devrak
adı verilen kolunun iki kıyısı üzerinde
kurulmuştur. Devrak ırmağı kanalla Karün nehrine bağlanmıştı. Su kanalları sayesinde verimli bir hale getirilen bu bölge ziraata elverişliydi. Kirman ve Fars'tan hacca gidip gelenler burada konaklardı. IV. (X.) yüzyıla kadar şehirde görülebilen ateşkedeler ve SasanTier dönemine ait birtakım önemli binalar, Devrak'ın bu dönemdeki önemli merkezlerden biri olduğunu göstermektedir. IV.
(X.) yüzyılın başlarında yazılan fiududü 'l'ôlem adlı coğrafya kitabında Devrak güzel 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 Temlm tarafından işgal ediidiyse de Muşa'şa ' hanedamndan Hüzistan valisi olarak şöhret bulan Seyyid Mübarek 1000
( 1591 -92) yılında bu kabileyi ülkeden çı
kardı. 1029'da ( 1619-20) Fars beylerbeyi Devrak ve bölgesini ele geçirdi. Çok
geçmeden bölgeyi bu defa bir Afşar kabilesi işgal etti. Ancak bunlar Nadir Şah
döneminde (ı 736- ı 747) Ka'b kabilesinden 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 önemini kaybederek sonradan harap olmaya yüz tuttu. Şeyh Selman, Hüvele ve diğer düşman kabHelerin saldırılarından
korunmak için Fellahiye'nin içinde müstahkem 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. Yörede hurma, çeltik ve buğday üretimi yapılır. Şehrin nüfusu 1986'da 37.049 idi.
Basra körfezi sahiliyle Şadegan arasın
daki bataklık bugün hala Devrakistan
olarak anılmaktadır.
Devrak'a nisbet edilen tanınmış alimler 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 muhaddis Ebü Bekir el- Bezzaz Ahmed b.
İbrahim b. Hasan ed-Devraki (ö . 383/
Eş'aritarafından

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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hocalarının sayısı

ce. Ebü Davüd, Baki' b. Mahled, Tirmizi,
Ebü'I-Kasım ei-Begavi gibi büyük muhaddisler faydalandı.
Ebü Hatim er-Razfnin saduk* dediği
Devraki'yi Ukayli ve İbn Hibban sika • olarak nitelendirmişlerdir. Salih Cezere Ahmed ed- Devraki'yi ağabeyi Ya'küb edDevraki ile mukayese ederek Ahmed'in
daha çok hadis rivayet ettiğini, hadis bilgisinin daha iyi olduğunu, Ya'küb'un ise
rivayet konusunda daha titiz davrandı
ğını söylemiş, bununla beraber her ikisinin de güvenilir birer muhaddis olduklarını belirtmiştir. Ahmed ed-Devraki'nin
oğlu İbnü'd-Devraki diye tanınan Ebü'IAbbas Abdullah da babasının hocaların
dan Affan b. Müslim ve Ebü Selerne etTebüzeki ile Yahya b. Main gibi otoritelerden hadis öğrenmiş, İbn Said el-Haşimi. Mehamili. Muhammed b. Mahled
ve İbn Kani' gibi tanınmış alimiere hocalık yapmış bir muhaddisti.
Devraki 22 Şaban 246'da (11
860) Samerra 'da vefat etti.

Eba Abdiilah Ahmed b. İbrahim
b. Kesi'r ed-Devraki
(ö. 246/860)

elli

altıdır. Kendisinden de Müslim, İbn Ma-

Kas ım

verDevraki'nin bilindiği ka- .
darıyla günümüze gelen tek eseri Müsnedü Sa 'd b. Ebi Va./_{l_i:aş'tır. Devraki bu
kitabında Sa'd b. Ebü Vakkas'ın Hz. Peygamber'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 Hüreyre ve Zühri'nin sözü olan altı rivayeti de eserine almıştır. Bu rivayetlerin
Sa'd b. Ebi Vakkas'la ilgisi yoktur. Kitabı neşreden (Beyrut ı 407 1 ı 987) Amir
Hasan Sabri, içindeki 134 rivayetin yetmiş sekizini sahih, yirmisini hasen, yirmi sekizini zayıf, ikisini çok zayıf olarak
değerlendirmiş, altısı hakkında ise karar verememiştir. Sa'd'dan gelen rivayetler Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'inde 184'ü, Baki' b. Mahled'in el-Müsned'inde 200'ü bulduğuna göre Devraki'nin onun bütün rivayetlerini toplamaEserleri. Zehebfnin güzel eserler

diğini söylediği

Muhaddis.
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168'de (784) Bağdat'ta doğdu. Devraki nisbesini hangi sebeple aldığı kesin
olarak bilinmemekle beraber bu konuda üç ihtimal ileri sürülmektedir. Bunlardan birincisi Ahvaz'a bağlı bir kasaba olan Devraklı olması, ikincisi ailesinin uzun bir başlık türü olan devraloyye imal etmesi, üçüncüsü de babasının
yaşadığı devirde dindar gençlere -herhalde giydikleri başlık sebebiyle- devraki denilmesidir. Bu ihtimallerden en
isabetlisinin üçüncüsü olduğu , Abdullah b. Ahmed b. Hanbel'in bizzat Ahmed ed-Devraki'den yaptığı rivayetten
anlaşılmaktadır. Ailesi Abdülkays kabilesinden Beni Nükre'nin azatlısı olduğu
için ayrıca Abdi, Kaysi ve Nükrl nisbeleriyle de anılır.
Devraki çocuk denecek yaştan itibaren ilim tahsiline başladı . Büyük hadis
hafızı ve münekkitlerinin yetiştiği bir dönemde yaşaması sebebiyle Bağdat, Basra, Küfe ve Vasıt gibi ilim merkezlerini
dolaşarak Hüşeym b. Beşir, Cerlr b. Abdülhamld, Vekf' b. Cerrah, Abdurrahman
b. Mehdi, Affan b. Müslim ve Ebü Nuaym Fazi b. Dükeyn gibi hocalardan hadis öğrendi. Eserlerinden günümüze geldiği bilinen Müsnedü Sa'd b. Ebi Va./_{-

dığı anlaşılmaktadır.

Devraki'nin bundan başka Siretü 'ömer
b. 'Abclil 'aziz ve zühdühı1 (beş cüzden
ibaret olup talebesi Baki' b. Mahled tarafından rivayet edildiği belirtilmektedir),
Zühdü İbn Sirin ve Eyyub ve Vüheyb
b. el- Verd ve İbrahim b. Edhem ve Süleymiine'l- Ijavviiş (Bunu da Baki' b.
Mahled rivayet etmiştir) ile Müsnedü 'Ali
b. Ebi Tiilib adlı eserlerinin bulunduğu
da kaydedilmektedir.
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Süfilerin yalnız başına
veya topluca vecde gelip dönerek
zikir yapmaları anlamına gelen
tasavvuf ve müsiki terimi.
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Ebu Yusuf Ya'küb b. İbrahim
b. Kes!r ed- Devraki
(ö.

252 /866)
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Bağdat'ta doğdu . .Kar-

deşi muhaddis Ahmed b. İbrahim gibi

Abdi ve Kaysi nisbeleriyle de anılır (Devraki nisbesinin anlamları için bk. DEVRAKi,
Ahmed b. İbrahim).
Bağdat'ta tabiinin büyüklerinden meş
hur hadis ve fıkıh alimi Leys b. Sa'd'ı gördüğü söylenen Devrakl ilim tahsil etmek
için çeşitli ülkelere seyahat etmiş, Yahya b. Main, Süfyan b. Uyeyne, Yahya elKattan, Vekf' b. Cerrah, Abdurrahman b.
Mehdi gibi muhaddislerden hadis öğren
miş, Ahmed b. Hanbel' den de fayda lanmıştır. Kendisinden de Kütüb-i Sitte müelliflerinden başka kardeşi Ahmed edDevraki, Ebü Zür' a er- Razi, Ebü Hatim
er- Razı, İbn Huzeyme, Yahya b. Said gibi büyük muhaddisler rivayette bulunmuşlardır. et- Taba~iit sahibi İbn Sa'd
da onun talebesi olmuştur.

Nesa! ve İbn Hibban onun güvenilir bir
muhaddis olduğunu söylemişlerdir. Hatm ei-Bağdadf ve Zehebfnin de güvenilir bir hadis hafızı olarak nitelendirdikleri Devraki kendi döneminde Irak bölgesinde çok hadis rivayet etmekle tanın
mıştır. Kaynakların çoğunda Devraki'nin
bir müsnedi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Davüdf onun bir de tefsir yazdığım
söylemekte ise de hocası Hüşeym b. Beşir' in et- Tefsir'ini rivayet etmiş olması sebebiyle (bk. Sezgin, I, 38) böyle bir
hükme varılmış olabileceği akla gelmektedir.

Devrakl
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Bağdat'ta ölmüştür.
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içinde belli daireler üzerinde dönülerek
de olur. Bir dervişin devrana başlaması için süfiler meclisinde
veya tarikat ayininde bulunması gerekmez; işittiği herhangi bir söz veya sesin
tesiriyle de coşup devretıneye başlaya
bilir.
Kuşeyrf, IV. (X.) yüzyılda yaşayan Cehm
ed-Dukki adlı süfinin süfiler meclisinde
coşup devran yaptığını kaydeder (er-Risa/e, S. 205) . V. (XL) yüzyılda yaşayan Ebü
Safd-i Ebü'l- Hayr'ın ise sabaha kadar
süren sema meclisleri düzenlediği (İb
nü'l-Müneyyir, s. 236, 240, 384), Mevlana
Celaleddin-i Rümfnin kuyumcular çarşısından geçerken çekiçierin çıkardığı
sese kendini kaptırarak sokakta deveran etmeye başladığı bilinmektedir.
Devran, Melamiyye ve Nakşibendiyye
gerçekleştiği

dışında mutasavvıfların çoğu tarafından

Bir vaazın, okunan Kur'an ayetlerinin
veya ilahinin etkisiyle duygulanan ve
coşan bir süfinin çok defa gayri ihtiyar!
olarak yerinden fırlayıp dönmeye başla
masına devir, devran, deveran, çarhetme, hareket, k.ıyam ve sema gibi isimler verilmiştir. Devran bir süfinin tek başına dönmesiyle olduğu gibi bazan derviş cemaatinin topluca ayağa kalkıp dönmesiyle de gerçekleşir. Bu olay süfinin
iradesi dışında meydana gelirse mutasawıflar bunu makbul bir hal sayarlar.
İradeli olarak yapılan devran ise özellikle ilk süfiler tarafından pek hoş karşı
lanmamışsa da daha sonra tarikat mensupları arasında usulüne uygun ve samimi olarak uygulanması şartıyla bunda
bir sakınca görülmemiştir (Serrac, s. 377382).

Devranın saiki kalbe gelen varid* ve

cezbedir. Süfi bazan tasavvuf meclislerinde Kur'an, vaaz ve özellikle ilahi dinlerken kendisine gelen varidierin (varidat) tesiriyle duygulanıp heyecanlanır.
Bu durumda mümkün olduğu kadar heyecanını belli etmeden sükün halini muhafaza etmesi tasawufi edeptendir. Fakat varid güçlü, salik de çok duyarlı ise
sükünetini muhafaza edemeyip sallanmaya başlar; bazan elinde olmaksızın yerinden sıçrar ve coşarak dönmeye baş
lar; bazan da yere yığılıverir. Heyecanı
geçince sakinleşir ve sessizce yerine oturur. Tek başına deveran eden derviş çok
defa bulunduğu noktada. bazan Mevlevıler gibi bir daire o l uşturacak şekilde
döner. Toplu olarak gerçekleştirilen devranda dervişler bir halka oluşturarak dönerler. Mevlevf semaında olduğu gibi
bunun belli bir zeminde belli bir düzen

kabul edilip uygulanmıştır. Ancak devranla (hareket) sükün hali mukayese edilip aralarında bir tercih yapma cihetine
gidildiği de olmuştur. Bazı mutasavvıf
lar hareket, bazıları ise sükün halinde
olmayı tercih ederken tercihlerinin içinde bulunulan şartlara bağlı olduğunu
söyleyenler de vardır. Ebü Said ei-A'rabf hareketin varide bağlı olduğunu. bazı
varidierin hareket, bazılarının sükün tesiri yaptığını söyler (bk. Serrac, s. 383).
Başka bir açıklamaya göre salik ya istitar (perdenin çekilmesi) veya tecelli (perdenin kalkması) halinde bulunur. Birinci
halde iken hareket etmesi, ikinci halde
iken sükünet halinde bulunması gerekir. Bununla beraber hareket zaaf ve
acz, sükün kemal işaretidir (Kuşeyrf, s.
647, 746)

Kadiriyye, Rifaiyye, Mevleviyye, Sühreverdiyye, Çiştiyye, Halvetiyye başta olmak üzere hemen bütün tarikatlarda
devranı zikre büyük önem verilmiş ve
tarikatın bir esası haline getirilmiştir.
Mevlevflik'te adını Sultan Veled'den alan
üç devir (edvar-ı selase) vardır. Bu devir,
dervişlerin düzenli ve edalı bir şekilde
semahanede üç defa dolaşmalarından
ibarettir. Devirlerden her birinde belli
selamlar ve dualar okunarak devranın
önemine ve insan tabiatıyla olan ilişkisi
ne işaret edilir (Ankaravi, s. 67). Hem kendi eksenlerinde hem de semahanede belli daireler üzerinde dönen Mevlevı1er şey
hi kutba, semazenleri de bu kutub çevresinde dönen yıldızlara benzetirler.
Muhyiddin İbnü'l -Arabf, Hak talibi olansülük esnasında iki yol takip ettiklerini, bunlardan uzun ve doğru olan
ların

