
Arap edebiyatında önemli bir yeri ol
madığı anl aşılan devriyye, klasik Fars 
edebiyatında daha geniş bir yere sahip 
bulunmakla birlikte bir tür olarak geliş
memiş ve özel bir adla anılmamıştır. 

Farsça yazılmış devriyyeler arasında baş
ta Mevlani:i'nın Divan - ı Kebfr'i ile Meş
nevf'sindeki manzumeleri zikredilebilir. 
Ayrıca Nasır- ı Hüsrev, İbn Yemin-i Tuğ
rai, Feyzi-i Hindi ve Şebüsteri gibi mü
elliflerin bu konuda manzumeler yazdık

ları bilinmektedir. 

Klasik Fars ve Türk edebiyatlarında 
devriyyeler kaside, gazel- ilahi. mesnevi 
tarzında ve aruz vezniyle yazıldığı halde 
bazı yönleriyle halk edebiyatma benze
yen tekke ve özellikle Bektaşi edebiyat
larında ilahi, destan, koşma , nefes gibi 
nazım şekilleriyle ve daha çok hece vez
niyle kaleme alınmıştır. 

Mensur ve müstak.il olarak yazılmış 
devriyyelere pek az rastlanır. Abdurrah
man Güzel'in yayımladığı Niyazi-i Mıs
rfnin "Risale-i Devriyye"si bunlardan bi
ridir (TKA, XVII-XXI / 1-2, s. 126- 137) Bu
nun dışında bazı tasavvufi eserlerle an
siklopedi mahiyetindek.i birtakım eski 
kitaplarda devir meselesini anlatan bö
lümler bulunmaktadır. İbrahim Hakkı' 
nın Marifetname'si bu konuda geniş bil
gilere yer veren tanınmış bir eserdir. 
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DEVRİYYE MEVLEVİYETİ 

(bk. MEVLEVİYET). 

DEVS (Beni Devs) 

( ._r.)~ Y. ) 

Kahtaniler'e mensup 
bir Arap kabilesi. 
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Kuzey Yemen'de Tihame bölgesinde 
yaşayan ve Devs b. Udsan soyundan ge
len kabile, Cahiliye devrinde diğer birçok 
Arap kabilesi gibi putperestti ve Mekke 
ile Yemen arasındaki Tebale'de bulunan 
Zülhalesa ile Amr b. Humerne ed-Dev
si' nin putu diye meşhur Zülkeffeyn adlı 
putlara tapıyordu. 

Kureyşli müşriklerin Hz. Peygamber'in 
İslam dinini açıktan yaymasına. Kabe'yi 
tavaf maksadıyla dışarıdan gelen birçok 
kimsenin kendisiyle görüşmesine engel 
olmaya çalıştıkları dönemde, Devs kabi
lesinin ileri gelenlerinden şair Tufeyl b. 
Amr ed-Devsi Kabe'yi ziyaret için geldi
ği sırada bazı engellemelere rağmen Hz. 
Peygamber ile görüştü. ResOl-i Ekrem 
ona İslamiyet'i tebliğ edip Kur'an - ı Ke
rim'den ayetler okudu. Bunun üzerine 
Tufeyl müslüman oldu. 

İslamiyet'i kabul ettikten sonra mem
leketine dönen Tufeyl Devsliler'i İslam'a 
davet etti. Onun davetiyle babası. karı
sı ve bazı rivayetlere göre Ebu Hüreyre 
(Zürkani. ıv. 46) müslüman oldular, fakat 
diğer Devsliler davetine ilgi göstermedi
ler. Bunun üzerine Tufeyl. kabilesinin tu
tumunu Hz. Peygamber'e bildirmek ve 
kendilerine beddua etmesini isternek 
üzere tekrar Mekke'ye gitti. Onu dinle
yen Resül-i Ekrem Devsliler'in hidayete 
ermesi için dua ve niyazda bulundu. Tu
feyl'e de onları İslamiyet'e yeniden ça
ğırmasını ve kendilerine yumuşak dav
ranmasını tavsiye etti. Sonunda Tufeyl"in 
gayretleriyle Devsliler arasında Müslü
manlık hızla yayıldı; Tufeyl de 7 (628) 
yılında yetmiş seksen müslüman aile ile 
birlikte Hz. Peygamber'i ziyaret etmek 
üzere Medine'ye gitti. Bu sırada ResOl -i 
Ekrem'in Hayber'de olduğunu öğrenin

ce aralarında Ebu Hüreyre, Abdullah b. 
Uzeyhir, Muayk.ib b. Ebü Fatıma ve Tu
feyl b. Amr'ın da bulunduğu bir heyetle 
Hayber'e hareket etti. Hz. Peygamber 
onları büyük bir memnuniyetle karşıla
dı; kendilerini doğru ve emin insanlar 
olarak nitelendirip iltifat etti. Ayrıca fi
ilen savaşa katılmamalarına rağmen as
habın rızasını aldıktan sonra onlara da 
Hayber ganimetinden pay ayırdı. 

DEVSE 

Hz. Peygamber dönüşte Devsliler'i Me
dine'de Harretüddeccac'a yerleştirdi. Kay
naklarda bunların hepsinin mi, yoksa bir 
kısmının mı Medine'ye yerleştiğine dair 
bilgi bulunmamaktadır. Mekke'nin fet
hinden (8/ 630) sonra Hz. Peygamber'in 
emri üzerine Devsliler'den oluşan 400 
kişilik bir kuwet Zülkeffeyn adlı putu 
yıktı. Devsliler daha sonra Taif Seferi'
ne katıldılar ve ülkelerinden getirdikleri 
mancınıklarla Taif Muhasarası'na katkı
da bulundular. 

Devs kabilesinin tamamı 7 veya 8. yılda 
müslüman oldu. Bunun üzerine kabile 
reisi Sa'd b. Ebü Zübab Medine'ye git
ti, müslüman olduklarını haber verip Hz. 
Peygamber'e biat etti. Hz. Peygamber de 
Sa'd'ı kabilesine amil olarak gönderdi. 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra 
Devs kabilesinin irtidad ettiğine dair her
hangi bir rivayet bulunmamaktadır. Se
vad b. Karib'in kabilesini irtidad etmek
ten alıkoyduğu ve Devsliler'in ridde* sa
vaşlarında İslam ordusunda yer aldıkla
rı zikredilir. 

Devs kabilesinden ümmü Şerik Guzey
ye bint Cabir, Mekke'de müslüman ol
muş ve kadınlar arasında İslamiyet'in 
yayılmasına hizmet etmiş bir sahabi ha
nım olarak çok meşhurdur. 
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XTV.yüzyddanitibaren 
Mısır' da yapılagelen bir tarikat töreni. 

L _j 

Devse kelimesi "ezmek, çiğnemek" an
lamındak.i devs kökünden gelmektedir. 
Rivayete göre Sa' diyye tarikatının ku
rucusu Sa'deddin el -Cibavi'nin (ö 700 / 
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DEVSE 

ı 300 l?l ı oğlu ve ha lifesi Şeyh Yünus Ka
hire'ye gelince kendisinden veliliğine de
lil olacak bir keramet istenmiş, Şeyh Yü
nus da yere sırça kaplar dizdirerek hiç
birini kırmadan üzerlerinden atla geç
miştir. Bu gösteri daha sonra Sa'diyye 
mensuplarınca bir tarikat geleneği hali
ne getirilmiş, ancak kolayca kırılan sır

ça kaplar yerine yüzüstü yan yana yere 
yatan dervişler üzerlerinde icra edilmiş
tir. Bu törenin XIV. yüzyıl ile XIX. yüzyıl 
arasında nasıl icra edildiği konusunda 
ayrıntılı bilgi yoktur. 

1833-1835 yıllarında Mısır 'da kalmış 

olan İngiliz müsteşrik E. William Lane bu 
törenlerden birinde bulunmuş ve ese
rinde devse törenini bütün ayrıntıları ile 
anlatmıştır. Onun tasvirine göre. devse 
yapılacağı günün gecesinde Sa'diyye şey
hi Ezher Üniversitesi yakınlarındaki Ha
seneyn Camii 'nin bir köşesinde sabaha 
kadar dua eder, hizb* ve Kur'an okur, 
öğleden önce halka vaaz verir, öğle na
mazını kıldıktan sonra ise hazırlanmış 

olan ata binerek arkasındaki Sa'di der
vişleriyle Özbekiyye meydanına doğru yo
la çıkar. yolda onlara diğer derviş grup
ları da katılırdı. Şeyh büyük bir derviş 
kalabalığının önünde Özbekiyye meyda
nına girer. meydanın güneyinde kurul
muş olan çadıra doğru yürürken derviş
ler yol boyunca yere yüzüstü ve yan ya
na uzanır, kollarını alınlarına yastık ya
parlardı. Yirmi kadar derviş ellerinde 
deflerle tempo tutarlarken yere uzanmış 
dervişler de "Allah" diyerek zikrederler
di. Şeyhin bindiği atının iki yanında du
ran iki kişi atı dervişlerin sırtından yü
rütürdü. Üzerinden geçilen her derviş 
"Allah" diye bağırarak ayağa kalkar ve 
şeyhi takip ederdi. Yıllarca yapılan bu 
törenlerde herhangi bir dervişin bedeni 
zarar gördüğü rivayet edilmemiştir. Dev-
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XIX. YÜZVII 
sonlarında 

devse törenini 
gösteren 
temsili 
bir resim 
(E. W.Lane , 

An Account 

o{ the Manners 

and Customs, 

london 1890) 

senin sonunda çadıra yaklaşan şeyh atın
dan iner, birkaç dervişin retakatinde ça
dıra girip seecadesine oturur. yirmi yir
mi beş kadar derviş onun etrafında ya
rım daire oluştururlar. arkalarında elli 
altmış derviş ile birlikte, "ya Allah. ya 
hay, ya daim, la ila he illailah" diyerek 
kısa bir zikir yaparlardı. Sonra Kur'an 
okunur ve dervişler şeyhin elini öperek 
dağılırlardı. Dervişlere göre bu keramet 
şeyhten şeyhe silsile yoluyla geçmektey
di. Törenin gayesi feyiz. bereket ve kar
deşlik duygularının çoğalmasıdır. Devse 
törenlerine katılan bazı dervişlerin yılan 
yedikleri rivayet edilirse de asılsızdır. 

Devse merasimi Hz. Peygamber'in do
ğum günü olan 12 Rebiülewel'de. Sey
yide Zeyneb'in ve Şeyh Deştüti'nin do
ğum günleri olarak kabul edilen receb 
ayının ortalarında yapılırdı. Bunlardan 
başka İmam Şafii. Kahireli bir veli olan 
Sultan Hanefi (ö 8471 1443). Şeyh Yünus 
ve Seyyid Ahmed ei-Bedevi'nin doğum 
günü olarak kabul edilen tarihlerde de 
devse yapılırdı. Devse merasimini takip 
eden gecede Sa'diyye şeyhi bütün mi
safirlerine ikramda bulunurdu. 12 Re
biülewel'de yapılan merasimden sonra 
tekke ve zaviye şeyhlerine hil'at giydiri
lirdi. Gece yapılan mevlid törenine bü
tün devlet erkanı da katıldığından ge
niş güvenlik tedbirleri alınırdı. Alimler, 
şeyhler. önde gelen hükümet görevlileri 
mevlid-i nebeviyi sonuna kadar dinler
lerdi. 

Sa'diyye tarikatı Suriye. Irak ve Türki
ye'de de yayılmış olmasına rağmen bu 
tören büyük ölçüde Mısır'da uygulan
mıştır. Ancak Suriye ve Sudan'da görül
düğü de rivayet edilir. Mısır'da Hz. Ebü 
Bekir neslinden olan. XVI. yüzyıldan iti
baren tanınan ve birçok tarikatla ilişki
si bulunan Bekriyye ailesinden bir şeyh 
mevlid ve devse törenlerini idare eder
di. Bu sebeple Rifailer ve Bedeviler gibi 
diğer tarikat mensupları da bu törenle
re katılırlardı. 

Mısır Hidivi Mehmed Tevfik Paşa dev
se törenini müslümanları zelil kıldığı ge
rekçesiyle bid'at sayıp 1881 yılında ya
saklamıştır. Bu kararın Muhammed Ab
duh'un verdiği bir fetva ile alındığı söy
Ienirse de müsteşrik F. de Jong bütün 
aramalarına rağmen onun böyle bir fet
vasına veya yasaklama lehinde bir yazı
sına rastlamadığını belirtmektedir. Ona 
göre Bekriyye ailesinin otoritesini azalt
mak için Avrupalı sömürgecilerin Tevfik 
Paşa 'ya tesir ederek böyle bir kararın 
alınmasını sağlamış olmaları mümkün-

dür. Zamanın Sa'diyye şeyhi bu karara 
uymuş, fakat dervişlerin ısrarı ile hidiv
den yalnızca Şeyh Yünus'un doğum gü
nünde devse yapılmasına izin vermesini 
talep etmişse de bu isteği kabul edilme
miştir. Buna rağmen tarikat törenleri
nin yapıldığı bazı günlerde Şeyh'in evi 
önünde bazan devse icra edilirdi. 
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DEVŞİRME 

Osmanlı Devleti'nde 
çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere 

Osmanlı tebaası 
bazı hıristiyan çocuklarının 

L bir kanun dahilinde toplanması işi. .J 

I. Murad döneminde kurulan Yeniçeri 
Ocağı'na asker temini için önce pençik• 
kanunu gereğince gayri müslim genç sa
vaş esirlerinden faydalanılmış, fakat za
manla fetihlerin azalması. Ankara Sava
şı 'ndan sonra da bir süre durması yü
zünden devşirme yoluna başvurulmuş
tur. Daha önceki İslam devletlerinde gö
rülmeyen bu usulün Çelebi Mehmed za
manında 1 1413-1421 ı uygulandığı. ancak 
oğlu ll. Murad devrinde (1421-145 lı ka
nunlaştığı anlaşılmaktadır. 

Kapıkulu ocaklarının nefer ihtiyacı ye
niçeri ağası tarafından belirlenir ve Di
van-ı Hümayun'a arzedilirdi. Buradan çı
kacak karara göre sekiz-yirmi yaş ara
sındaki gençlerden durumları elverişli 

olanlar devşirilirdi. Devşirme işi ihtiyaca 
göre üç, beş veya yedi yılda bir yapılırdı. 
Bu işin birinci derece sorumlusu yeniçe
ri ağ ası idi ; ondan sonra Acemi Ocağı 
ağası gelirdi. Devşirme başlangıçta bey
lerbeyi, sancak beyi ve mahalli kadılar 
gibi ilgili bölgenin mülki amirleri tarafın
dan yapılmıştır. Fakat zamanla bunların 
görevlerini kötüye kullanmaları üzerine 
Fatih Sultan Mehmed döneminde dev
şirme işi bir esasa bağlanmış ve mer
kezden devşirme memurları gönderil-


