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Iii M. yAŞAR KANDEMİR 

DEVRAKİ, Ya'küb b. İbrahim 

( ~_;_,..ıli ~i_,;) ı:.r. "-'.fo:! ) 
Ebu Yusuf Ya'küb b. İbrahim 

b. Kes!r ed- Devraki 
(ö. 252/866) 

Muhaddis. 
_j 

166'da (782-83) Bağdat'ta doğdu . . Kar
deşi muhaddis Ahmed b. İbrahim gibi 
Abdi ve Kaysi nisbeleriyle de anılır (Dev
raki nisbesinin anlamları için bk. DEVRAKi, 

Ahmed b. İbrahim). 

Bağdat'ta tabiinin büyüklerinden meş
hur hadis ve fıkıh alimi Leys b. Sa'd'ı gör
düğü söylenen Devrakl ilim tahsil etmek 
için çeşitli ülkelere seyahat etmiş, Yah
ya b. Main, Süfyan b. Uyeyne, Yahya el
Kattan, Vekf' b. Cerrah, Abdurrahman b. 
Mehdi gibi muhaddislerden hadis öğren
miş, Ahmed b. Hanbel' den de fayda lan
mıştır. Kendisinden de Kütüb-i Sitte mü
elliflerinden başka kardeşi Ahmed ed
Devraki, Ebü Zür' a er- Razi, Ebü Hatim 
er- Razı, İbn Huzeyme, Yahya b. Said gi
bi büyük muhaddisler rivayette bulun
muşlardır. et- Taba~iit sahibi İbn Sa'd 
da onun talebesi olmuştur. 

Nesa! ve İbn Hibban onun güvenilir bir 
muhaddis olduğunu söylemişlerdir. Ha
tm ei-Bağdadf ve Zehebfnin de güveni
lir bir hadis hafızı olarak nitelendirdik
leri Devraki kendi döneminde Irak böl
gesinde çok hadis rivayet etmekle tanın
mıştır. Kaynakların çoğunda Devraki'nin 
bir müsnedi olduğu belirtilmektedir. Ay
rıca Davüdf onun bir de tefsir yazdığım 
söylemekte ise de hocası Hüşeym b. Be
şir' in et- Tefsir'ini rivayet etmiş olma
sı sebebiyle (bk. Sezgin, I, 38) böyle bir 
hükme varılmış olabileceği akla gelmek
tedir. 

Devrakl Bağdat'ta ölmüştür. 
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Iii SELMAN BAŞARAN 

DEVRAN 
(.:ı!_;_,~) 

Süfilerin yalnız başına 
veya topluca vecde gelip dönerek 
zikir yapmaları anlamına gelen 

tasavvuf ve müsiki terimi. _j 

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, çarhet
me, hareket, k.ıyam ve sema gibi isim
ler verilmiştir. Devran bir süfinin tek ba
şına dönmesiyle olduğu gibi bazan der
viş cemaatinin topluca ayağa kalkıp dön
mesiyle de gerçekleşir. Bu olay süfinin 
iradesi dışında meydana gelirse muta
sawıflar bunu makbul bir hal sayarlar. 
İradeli olarak yapılan devran ise özellik
le ilk süfiler tarafından pek hoş karşı
lanmamışsa da daha sonra tarikat men
supları arasında usulüne uygun ve sami
mi olarak uygulanması şartıyla bunda 
bir sakınca görülmemiştir (Serrac, s. 377-
382). 

Devranın saiki kalbe gelen varid* ve 
cezbedir. Süfi bazan tasavvuf meclisle
rinde Kur'an, vaaz ve özellikle ilahi din
lerken kendisine gelen varidierin (vari
dat) tesiriyle duygulanıp heyecanlanır. 

Bu durumda mümkün olduğu kadar he
yecanını belli etmeden sükün halini mu
hafaza etmesi tasawufi edeptendir. Fa
kat varid güçlü, salik de çok duyarlı ise 
sükünetini muhafaza edemeyip sallan
maya başlar; bazan elinde olmaksızın ye
rinden sıçrar ve coşarak dönmeye baş
lar; bazan da yere yığılıverir. Heyecanı 
geçince sakinleşir ve sessizce yerine otu
rur. Tek başına deveran eden derviş çok 
defa bulunduğu noktada. bazan Mevle
vıler gibi bir daire oluşturacak şekilde 

döner. Toplu olarak gerçekleştirilen dev
randa dervişler bir halka oluşturarak dö
nerler. Mevlevf semaında olduğu gibi 
bunun belli bir zeminde belli bir düzen 

içinde belli daireler üzerinde dönülerek 
gerçekleştiği de olur. Bir dervişin dev
rana başlaması için süfiler meclisinde 
veya tarikat ayininde bulunması gerek
mez; 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-Ri
sa/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 çar
şısından geçerken çekiçierin çıkardığı 

sese kendini kaptırarak sokakta deve
ran etmeye başladığı bilinmektedir. 

Devran, Melamiyye ve Nakşibendiyye 
dışında mutasavvıfların çoğu tarafından 

kabul edilip uygulanmıştır. Ancak dev
ranla (hareket) sükün hali mukayese edi
lip aralarında bir tercih yapma cihetine 
gidildiği de olmuştur. Bazı mutasavvıf
lar hareket, bazıları ise sükün halinde 
olmayı tercih ederken tercihlerinin için
de bulunulan şartlara bağlı olduğunu 

söyleyenler de vardır. Ebü Said ei-A'ra
bf hareketin varide bağlı olduğunu. bazı 
varidierin hareket, bazılarının sükün te
siri yaptığını söyler (bk. Serrac, s. 383). 

Başka bir açıklamaya göre salik ya isti
tar (perdenin çekilmesi) veya tecelli (per
denin kalkması) halinde bulunur. Birinci 
halde iken hareket etmesi, ikinci halde 
iken sükünet halinde bulunması gere
kir. Bununla beraber hareket zaaf ve 
acz, sükün kemal işaretidir (Kuşeyrf, s. 
647, 746) 

Kadiriyye, Rifaiyye, Mevleviyye, Süh
reverdiyye, Çiştiyye, Halvetiyye başta ol
mak 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 ken
di eksenlerinde hem de semahanede bel
li daireler üzerinde dönen Mevlevı1er şey
hi kutba, semazenleri de bu kutub çev
resinde dönen yıldızlara benzetirler. 

Muhyiddin İbnü'l -Arabf, Hak talibi olan
ların sülük esnasında iki yol takip et
tiklerini, bunlardan uzun ve doğru olan 


