DEVRAN
Türk mOsikisinde sadece devran sıra
okunmak üzere zikrin ritmine ve
muhtevasına uygun şekilde bestelenen
eseriere "devran ilahileri" adı verilir. Devran zikrinde adım atmalar en önemli hareketi teşkil ettiğinden bu kısımda okunacak ilahilere başlanırken eserin ayak
temposuna uygun olması gerekir.
sında

Dinf mOsiki repertuvarında önemli bir
yeri olan devran ilahilerine şu eserler
örnek gösterilebilir: Halvetfler, "Aşkın
ile aşıklar yansın ya Resülellah" mısra
ıyla başlayan ilahi ile devrana girerler.
"Dolap niçin inilersin. derdim vardır inilerim"' mısraı ile başlayan düyek usulünde ve rast makamındaki eser de devrana girerken okunur. Her mısraın sonunda "ya hay" zikri tekrarlanır. Bu ilahinin
bir de neva ve uşşak bestesi vardır. Devrana kalkılırken okunan bir diğer eser
de, "Ey aşıkan ey aşıkan iliallah hO" mıs
raı ile başlayan hicaz ilahidir. "Şürfde vü
şeyda kılan yarin cemalidir beni" mısraı
ile başlayan ilahi de Zekai Dede tarafın
dan hicaz, ferahnak ve acem makamlarında düyek usulünde bestelenmiştir.
Devranın başlarında ağır olarak söylenen "ism-i hO " bölümünde okunması en
uygun olan ilahi budur. Bu bölüm devam
ederken okunan diğer bir ilahi de, "'Durmaz yanar vücüdum ah etmeyip nideyim" mısraı ile başlayan düyek usulünde rast ve mahur makamlarında bestelenmiş eserdir. '"Gelin ey aşıklar gelin
hO mevlam hO" mısraıyla başlayan düyek usulündeki saba ilahi de bu bölümdeki "ism-i hü"dan sonra okunur. Devranın sonlarına doğru "ism-i hay·· zikrinin iyice hızlandığı sırada okunan eserlere, "Benem ol aşk bahresi denizler hayran bana" mısraı ile başlayan ağır düyek usulündeki saba ilahi ile, "Allah Allah hüve rabbüna ya rahman" mısraı ile
başlayan düyek usulünde saba ve neva
makamlarında bestelenmiş cumhur ilahisi örnek verilebilir. Rast makamında,
"Ben dervişim diyene"'; hicaz, mahur, uş
şak, bayati makamlarında bestesi bulunan, "Gönül hayran oluptur aşk elinden": saba makamında, "Arayı arayı bulsam izini"': nihavend makamında, "Zahid
bizi ta'neyleme devraniyiz Halvetfyiz": uş
şak makamında, "Seyrimde bir şehre
vardım": segah makamında, "Zahidlere
karşı bu dem dönsün bizim devranımız";
eviç makamında. "Devran odur kim devranı devr-i felek bilmez ola", "Mevlam
senin aşıkların devran ederler hO ile"'
mısralarıyla başlayan ilahiler sıkça okunan devran ilahilerinden bazılarıdır.
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DEVREÇlKMA
Osmanlılar'da
taşrada

L

görev yapan idarecilerin
çeşitli meseleler dolayısıyla
kendi sorumluluk bölgelerini
dolaşmalarını ifade eden bir tabir.

Bu tabire XVI.

~

yüzyıl sonlarına

kadar
ve resmi belgelerinde "il /vilayet üzerine çıkma" , "gezüp gözetme", "gezüp yürüme" ve "devreyleme" şekillerinde rastlanır. Devre çık
ma şeklinde terim anlamı kazanıp yaygın olarak kullanılması ise halkın büyük
çapta şikayetlerine yol açan bir zulüm
ve suistimal kavramı haline geldiği XVI.
yüzyılın sonlarından itibaren başlar.
Taşrada görev yapan ve "ehl-i örf"
adıyla anılan beylerbeyi, sancak beyi ve
bunların adamları, tirnar ve zeamet sahipleri, subaşı, has voyvodaları asayişi
sağlamak, merkezden gelen emirleri yerine getirmek ve bazı mali meseleleri
halletmek veya teftişte buiunmak maksadıyla zaman zaman kendi idari bölgelerini dolaşırlardı. Ancak bu hareket çok
defa halkın şikayetlerine yol açtığı için
belirli bazı şartlara ve kaldelere bağlan
mış, kanunnarnelere yer yer genel hükümler konularak bir düzen altına alın
maya çalışılmış, hatta suistimalierin çok
arttığı dönemlerde geniş kapsamlı, adaletname denilen emir ve yasaknameler
Osmanlı kaynaklarında

çıkarılmıştı.

Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait
1540 tarihli bir yasak hükmünde beylerbeyilerin ve sancak beylerinin has*ları
nı toplamakla görevli voyvodalar, kadı
ların nahiyelerdeki temsilcileri olan naibler, zeamet-timar sahipleriyle bunların adamları gibi daha alt derecedeki
görevlilerin suistimalieri söz konusu edi-

lirken ne şekilde ve hangi gerekçelerle
devre çıkabileceklerine de işaret edilmiş
ti. Buna göre devre çıkma, ancak o yörede çok önemli bir meselenin başgös
termesi, vergilerin veya tahsil edilememiş rüsümun toplanması, öşür olarak
alınan mahsulün satılması, kadı veya naibin hazır bulunamadığı veya ulaşama
dığı uzak yerlerde meydana gelen hırsız
lık ve cinayet olaylarında ahalinin gelip
onlara başvurmaları gibi durumlarda
mümkündü. Bunun dışında voyvodaların, her üç ayda bir vergilerini toplamakla yükümlü oldukları haslara ait yerlerdeki ahalinin durumunu yerinde görmek
ve kontrol etmek üzere devre çıkabile
cekleri de belirtiliyordu. Fakat bu sırada
herhangi bir suistimale ve zulme meydan verilmemesi için voyvodaların yanın
da toprak kadılarının veya nahiye nalblerinin bulunması şart koşulmaktaydı.
Bu küçük rütbeli idarecilerin dışında beylerbeyi, sancak beyi ve kadıların gerektiği hallerde köyleri dolaşmalarına herhangi bir sınırlama getirilmemişti.
Öte yandan kadıların kendi kazaları
içindeki nahiyelere vekil olarak tayin et-

Beylerbeyi ve sancak beylerinin devre çıkmalarının yasak·
land ı ğına dair 1 Receb 1018 <30 Eylül16091 tarihli adaletname (BA, MD, nr. 78, s. 892)

DEVRiYYE
tiği

ve o nahiyede görülecek davalardan
elde edilecek gelirleri iltizam usulü ile
kendilerine bıraktığı naibler ise ancak
kadıların bulunmadığı hallerde, padişa
hın hasları ile ilgili hususlarda bir emir
geldiğinde, anlaşmazlığa düşen davalı
ların isteği

durumunda, vefat eden şah
veresesinin yaşının küçük olması dolayısıyla gönderilen emir uyarınca onun
hissesinin korunması veya veresenin
kendisine müracaat etmesi hallerinde
ve voyvodalarla birlikte teftiş maksadıy
la bulundukları yerden ayrılabilecekler
di. Bütün bu idarecilerin söz konusu görevlendirmeler dışında herhangi bir bahane ile devre çıkmaları yasaklanmıştı.
Devre çıktıklarında da kalabalık maiyetle gitmemeleri, köylülerin rızasını almadan evlerine misafir olmamaları, parasını vermeksizin yiyecek, erzak, yem,
hayvan vb. istememeleri gerektiği belirsın

tilmişti.

XVI. yüzyılın sonlarına doğru devletin
içine düştüğü umumi zaafın bir sonucu
olarak bu defa beylerbeyi, sancak beyi
ve kadı gibi yüksek idareci zümrenin geçinebilmek ve kalabalıklaşan adamları
nın (kapı halkı) ihtiyaçlarını karşılayabil

devre çıkıp "salgun" adı
vergiler koymaları , zorla
para toplamaları, devre çıkma tabirini
tamamıyla bir zulüm ve suistimal kavramı haline dönüştürdü. 1595 tarihli adaletnarnede vezirler, beylerbeyiler, voyvodalar, sancak beyleri, subaşılar, mülk ve
vakıf köylerin zabitleri, emin, amil gibi
büyük küçük resmi görevlilerin on on
beş atlı ile "il üzerine" çıktıkları, naiblerin de kendilerine katıldıkları, uğradık
ları köylerden bedava yiyecek ve yem alıp
çeşitli bahanelerle para topladıkları belirtilerek bu hareket yasaklanmış: çok
gerekli hallerde iki üç ayda bir ancak
dört beş atlı ile devre çıkılabileceği, her
neye ihtiyaç duyulursa satmak isteyenden ücreti ödenmek suretiyle alınabile
ceği, köylere inildiğinde köy halkının kendi rızası ile göstereceği boş evlerde kamek için

sık sık

altında çeşitli

lınabileceği kaydedilmişti.

1609 tarihli genel adaletnarnede ise
doğrudan doğruya

devre

çıkma

ve bu
zulmün konu

bahane ile halka yapılan
XVII. yüzyıl başlarında
bu hareketin oldukça yaygınlaştığını gösterir. Bunda Anadolu'yu altüst eden iç
karışıklıklar (Celali i syanlanı dolayısıyla
mahallY idarecilerin, hatta merkezden
görevlendirilen vezirlerin kalabalık maiyetleriyle eşkıya takibine çıkmalarının
da büyük rolü olmuş, bir taraftan CelaiY
edilmiş olması,

eşkıyasının saldırıları, öte yandan bizzat
devlet görevlilerinin aşırı istekleri halkın
şikayetlerine , hatta yerlerini yurtlarını
terketmelerine yol açmıştı. Nitekim 1609
tarihli adaletnamede, 200-300 atlı ile
devre çıkan beylerbeyi, sancak beyi ve
voyvodaların halktan "kan öşrü ", at, katır, deve, çeşitli malzeme, arpa, saman,
odun, ot, koyun, kuzu, tavuk, yağ , bal
alıp bunlara benzer salgunlar saldıkları ,
gerek Celall eşkıyasının gerekse bunların zulmü yüzünden köylerin boşaldığı,
boşalan köylerin arazi ve çiftliklerinin
devlet görevlileri tarafından satın alın
dığı, bu kanunsuz hareketlerin şiddetle
yasaklandığı, çiftiikierin ve arazilerin derhal sahiplerine geri verilmesi veya terkedilmesi gerektiği, emre uymayanların cezalandırılacağı belirtilmekteydi.

Bu kesin yasaklarnalara ve alınan sert
tedbirlere rağmen devir bahanesiyle suistimaller sürmüş , hatta devre çıkma,
halka çeşitli adlar altında tekalif* -i şak
ka cinsinden vergiler salma ve bunları
toplama vasıtası haline gelmişti. Nitekim resmi belgelere göre devir sırasın
da zorla ikamet etme, yiyecek, yem ve
hayvan talebinden başka salınan keyfi
vergiler selamlık, kaftan-baha, nal-baha, divan ağırlığı, çizme- baha, konak akçesi, göçek akçesi, çubuk akçesi, diyet
öşrü, devir akçesi, kethüdalık akçesi, ambar akçesi, deve kirası, huddam akçesi,
kazık akçesi, düzenlik akçesi gibi çok çeşitli adlar taşımaktaydı.
Mülki ve askeri idarecilerin yanında
adaletin temsilcisi olan kadılar da özellikle XVII. yüzyılın başlarından itibaren
sadece mal ve para toplamak maksadıy
la sık sık devre çıkmaya başladılar. Uzun
bir süre işsiz bekledikten sonra kısa bir
dönem için tayin edilen kadıların bir kıs
mı ancak keşif maksadıyla veya davacı
ların i steğ iyl e devre çıkmaları gerekirken fırsat buldukça devre çıkarlar, gezici mahkemeler kurup dava görürler,
haksız para ve mal toplarlar ve bundan
sonraki hayatlarını garanti altına almaya çalışırlardı. Bunların herhangi bir haksızlığın veya eşkıyalığın teftişi için merkezden gelen emirleri öne sürerek mehayif teftişi* ve umumi teftiş adı altın
da devre çıkıp türlü suistimalierde bulunmaları , hem eşkıya saldırıları hem de
ehl-i örf baskıları karşısında halkın tek
dayanağı olan adalet mekanizmasına
karşı genel planda bir güvensizliğe yol
açmaktaydı. Büyük küçük bütün mahaiIY idarecilerin sadece salgun salmak ve
para toplamak için çeşitli bahanelerle

şiddetle yasaklanher türlü zulüm ve
haksızlıktan korunmasında büyük bir
hassasiyet gösterilmesine rağmen bu
tür uygulamalar. bozuk sosyal ve iktisadi şartların da tesiriyle, XVII ve XVIII.
yüzyıl boyunca sürmüş , XIX. yüzyılda
daha değişik bir mahiyet kazanmıştır
(bk . Şa niza d e, ll, 266). Bu tür haksız talepler, zamanla halkla devleti karşı karşıya getirerek sosyal yapıyı derinden
sarsan önemli gelişmelere de sebep ol-

devre

çıkmalarının

masına

ve

tebaanın

muştur.
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Fars ve özellikle Türk edebiyatında
İslam tasavvufundaki
devir anlayışını işleyen
manzumelere verilen ad.

_j

Devriyyeler devir* nazariyesinin, iran
ve Türk tasawuf edebiyatlarının yanı sı
ra özellikle tekke, halk ve Bektaşi edebiyatiarına ait değişik nazım şekilleriyle
ifade edilmesinden meydana gelmiştir.
Ayrı ca klasik Fars ve Türk edebiyatları
na ait çeşitli metinlerle çok defa gazel
ve kasidelerde bu nazariyeyi bazan bütünüyle, ekseriya dalaylı olarak işleyen
örneklere rastlanmakla beraber bunların sayısı azdır.

360 derecelik bir daire şeklinde izah
edilen ve ortasından geçen "hatt-ı mevhüm" denilen düz çizgi ile 180 derecelik iki kavse ayrılarak iki safhada anlatı
lan devir anlayışının (Marifetname, s. 30'dan alınan şekli için aş. bk.) başlangıçtan
itibaren ortaya çıkan birinci devresine
"mebde" adı verildiği gibi 180 derecelik
bir yay halindeki bu kısmına "kavs-i nüzül" de denilmektedir. Vücüd-ı mutlaktan ayrılan nür-ı ilahinin alem-i süflY olan
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