DEVSE
ı 300 l?l ı oğlu ve ha lifesi Şeyh Yünus Kahire'ye gelince kendisinden veliliğine delil olacak bir keramet istenmiş, Şeyh Yünus da yere sırça kaplar dizdirerek hiçbirini kırmadan üzerlerinden atla geçmiştir. Bu gösteri daha sonra Sa'diyye
mensuplarınca bir tarikat geleneği haline 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 eserinde devse törenini bütün ayrıntıları ile
anlatmıştır. Onun tasvirine göre. devse
yapılacağı günün gecesinde Sa'diyye şey
hi Ezher Üniversitesi yakınlarındaki Haseneyn Camii'nin bir köşesinde sabaha
kadar dua eder, hizb* ve Kur'an okur,
öğleden önce halka vaaz verir, öğle namazını kıldıktan sonra ise hazırlanmış
olan ata binerek arkasındaki Sa'di dervişleriyle Özbekiyye meydanına doğru yola çıkar. yolda onlara diğer derviş grupları da katılırdı. Şeyh büyük bir derviş
kalabalığının önünde Özbekiyye meydanına girer. meydanın güneyinde kurulmuş olan çadıra doğru yürürken derviş
ler yol boyunca yere yüzüstü ve yan yana uzanır, kollarını alınlarına yastık yaparlardı. Yirmi kadar derviş ellerinde
deflerle tempo tutarlarken yere uzanmış
dervişler de "Allah" diyerek zikrederlerdi. Şeyhin bindiği atının iki yanında duran iki kişi atı dervişlerin sırtından yürütürdü. 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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senin sonunda çadıra yaklaşan şeyh atın
dan iner, birkaç dervişin retakatinde çadıra girip seecadesine oturur. yirmi yirmi beş kadar derviş onun etrafında yarım 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 geçmekteydi. Törenin gayesi feyiz. bereket ve kardeşlik duygularının çoğalmasıdır. Devse
törenlerine katılan bazı dervişlerin yılan
yedikleri rivayet edilirse de asılsızdır.
Devse merasimi Hz. Peygamber'in doğum günü olan 12 Rebiülewel'de. Seyyide Zeyneb'in ve Şeyh Deştüti'nin doğum 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 misafirlerine ikramda bulunurdu. 12 Rebiülewel'de yapılan merasimden sonra
tekke ve zaviye şeyhlerine hil'at giydirilirdi. Gece yapılan mevlid törenine bütün devlet erkanı da katıldığından geniş güvenlik tedbirleri alınırdı. Alimler,
şeyhler. önde gelen hükümet görevlileri
mevlid-i nebeviyi sonuna kadar dinlerlerdi.
Sa'diyye tarikatı Suriye. Irak ve Türkiye'de de yayılmış olmasına rağmen bu
tören büyük ölçüde Mısır'da uygulanmıştır. Ancak Suriye ve Sudan'da görüldüğü de rivayet edilir. Mısır' da Hz. Ebü
Bekir neslinden olan. XVI. yüzyıldan itibaren tanınan ve birçok tarikatla ilişki
si bulunan Bekriyye ailesinden bir şeyh
mevlid ve devse törenlerini idare ederdi. Bu sebeple Rifailer ve Bedeviler gibi
diğer tarikat mensupları da bu törenlere katılırlardı.
Mısır Hidivi Mehmed Tevfik Paşa devse törenini müslümanları zelil kıldığı gerekçesiyle bid'at sayıp 1881 yılında yasaklamıştır. Bu kararın Muhammed Abduh'un verdiği bir fetva ile alındığı söyIenirse de müsteşrik F. de Jong bütün
aramalarına rağmen onun böyle bir fetvasına veya yasaklama lehinde bir yazı
sına rastlamadığını belirtmektedir. Ona
göre Bekriyye ailesinin otoritesini azaltmak için Avrupalı sömürgecilerin Tevfik
Paşa 'ya tesir ederek böyle bir kararın
alınmasını sağlamış olmaları mümkün-

Zamanın

uymuş,

fakat

Sa'diyye

şeyhi

bu karara
ile hidivden yalnızca Şeyh Yünus'un doğum gününde devse yapılmasına izin vermesini
talep etmişse de bu isteği kabul edilmemiştir. Buna rağmen tarikat törenlerinin yapıldığı bazı günlerde Şeyh'in evi
önünde bazan devse icra edilirdi.
dür.
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bazı hıristiyan çocuklarının

L bir kanun dahilinde
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I. Murad döneminde kurulan Yeniçeri
Ocağı'na asker temini için önce pençik•

kanunu gereğince gayri müslim genç saesirlerinden faydalanılmış, fakat zamanla fetihlerin azalması . Ankara Savaşı ' ndan sonra da bir süre durması yüzünden devşirme yoluna başvurulmuş
tur. Daha önceki İslam devletlerinde görülmeyen bu usulün Çelebi Mehmed zamanında 11413-1421 ı uygulandığı. ancak
oğlu ll. Murad devrinde (1421-14 5 lı kavaş

nunlaştığı anlaşılmaktadır.
Kapıkulu ocaklarının

nefer ihtiyacı yebelirlenir ve Divan-ı Hümayun'a arzedilirdi. Buradan çı
kacak karara göre sekiz-yirmi yaş arasındaki gençlerden durumları elverişli
olanlar devşirilirdi. Devşirme işi ihtiyaca
göre üç, beş veya yedi yılda bir yapılırdı.
Bu işin birinci derece sorumlusu yeniçeri ağ ası idi ; ondan sonra Acemi Ocağı
ağası gelirdi. Devşirme başlangıçta beylerbeyi, sancak beyi ve mahalli kadılar
gibi ilgili bölgenin mülki amirleri tarafın
dan yapılmıştır. Fakat zamanla bunların
görevlerini kötüye kullanmaları üzerine
Fatih Sultan Mehmed döneminde devşirme işi bir esasa bağlanmış ve merkezden devşirme memurları gönderilniçeri

ağası tarafından
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Bu memurlar başta
olmak üzere saksoncubaşı,
zağarcıbaşı, haseki vb. Yeniçeri Ocağı'
nın yüksek rütbeli yayabaşılarından olur,
maiyetlerinde de bir katip bulunurdu.
Devşirme memurunun elinde işini nasıl
yapacağını bildiren talimatname niteliğinde bir padişah fermanı ile (BA, MD,
nr. 22, s. 292) devşirme yapılacak yerlerin kadılarına yazılmış yeniçeri ağasının
imzasını taşıyan bir mektup bulunurdu
(Uzunçarşılı, Kapukulu Ocak/arı, I, 97-100).
Devşirme işi suistimale çok müsait olduğundan görevini kötüye kullanan, yani rüşvet karşılığında kanunun uygun
görmediği kişileri veya birinin yerine bir
başkasını devşiren memurlar şiddetle
cezalandırılırdı (BA, MD, nr. 5, s. 123, 304).
Nitekim Trabzon'da sahte padişah fermanı ile devşirme yapmaya katkışan iki
kişi elleri kesitrnek suretiyle cezalandı
rılmıştır (BA, MD, nr. 2, s. ı 39). Devşirme
ile görevli memurlar, padişah fermanı
ve yeniçeri ağasının mektubu çerçevesinde işlerinde tamamen serbesttiler.
Sancak beyi, kadı, tirnar sahibi vb. maham görevliler de devşirme memurunun
işini kolaylaştırmakla yükümlü idiler.
meye

başlanmıştır.

turnacıbaşı

Devşirme

kanununda toplanacak çonitelikleri belirtilmiştir. Buna göre hıristiyan çocuklarının asilleri, papaz
oğulları, iki çocuktan sadece biri, birçok
çocuğu bulunan ailenin en sağlıklı çocuğu seçilir, tek oğlu olanın çocuğu alın
mazdı. Annesiz babasız çocuklar, aç göztü oldukları bilinenler ve yüzü gözü açıl
mış olabileceği düşüncesiyle köy kethüdasının oğlu da devşirilmezdi. Aynı şe
kilde sığırtmaç ve çoban çocukları ile ket,
fodul, köse ve doğuştan sünnetlilerle şe
hir çocukları toplanmazdı. Evlenmiş ve
sanat sahibi olmuş çocuklarla aşırı derecede uzun ve kısa boylular da devşi
rilmeyenler arasındaydı. Ancak uzun boylu çocuklardan endamı düzgün olanlar
sadece saray için alınabilirdi. Fatih Sultan Mehmed zamanında kendi istekleriyle topluca müslüman olan Bosna halkının çocukları ise babalarının ricası üzerine (Şem'danizade, 1, 454), bu davranış
larının mükafatı olarak sadece saray ve
özellikle Bostancı Ocağı için devşirilir
di (BA, MD, nr. 5, s. 96). Nitekim BosnaHersek ve Kilis sancakları kadılarına 25
Ağustos 1573 tarihinde gönderilen bir
fermanda, bu bölgelerden oğlan devşir
mekle görevli Anadolu Ağası Perhad'ın
hem hıristiyan hem müslüman reayadan
devşirme yapmasına engel olunması emredilmiştir (BA, MD, nr. 22, s. 299-310).
cukların

Devşirme kanunu bazı mükellefiyetler yüzünden her yerde uygulanmazdı.
Başlangıçta daha ziyade Rumeli'de Üsküp, İştip, Köstendil, Prizren, Görice, Samakov, Prebol, Taşlıca, Ergirikasrı, Yanya, Pirlepe, İşkodra, Ohri, İpek, Dukakin,
Novasin, Manastır, Mostar, İzvornik, Böğürdelen, Horpeşte gibi yerlerde tatbik
edilmiştir. )0.1. yüzyılın sonlarından itibaren Erzurum, Harput Diyarbekir, Bursa
ve İstanbul civarı dışında Anadolu'da da

uygulanmıştır.

Devşirme yapılmayacak

bölgeler halkının elinde devşirmeden muaf olduklarına dair hükümler bulunurdu (BA, MD, nr. 3, s. 71, 141). Genellikle
derbendcilerden, maden işçilerinden, miri inşaat işçilerinden devşirme yapılmaz
dı. Devşirme için Arnavut, Boşnak, Rum,
Bulgar, Sırp ve Hırvat çocukları tercih edilir, Türk, Kürt, Acem, Rus, yahudi, Gürcü ve Çingene çocukları devşirilmezdi.
Ermeniler'den ise sadece saray için çok
az devşirme yapılmıştır.
Devşirme memuru gittiği yerlerde dellallar vasıtasıyla devşirme için geldiğini
ilan ettirir, sekiz-yirmi, özellikle de on
dört-on sekiz yaşları arasındaki hıristi
yan çocuklarının kaza merkezinde toplanmasını sağlardı. Hıristiyan çocukları,

vaftiz defterleri yanlarında olduğu halde babaları ve papazlarıyla birlikte toplantı yerine gelirlerdi. Vaftiz defterlerini
inceleyen devşirme memuru çocukları
bizzat görerek kanuna ve talimata uyanları ayırırdı. Genellikle her kazada kırk
haneden bir oğlanın alınması adet idiyse de bu sayı daha ziyade ihtiyaca göre
belirlenirdi. Devşirilen çocukların köyü,
kazası, babasının, annesinin ve bağlı olduğu sipahinin veya ait olduğu vakıf veya çiftlik sahibinin adı, doğum tarihi, göz
rengine varıncaya kadar bütün eşkali ve
kendisini devlet merkezine götürecek
memurun adı iki ayrı deftere yazılırdı.
"Eşkal defteri" denilen bu defterlerden
birini devşirme memuru, diğerini ise devşirilen çocukları merkeze sevkeden ve
kendisine "sürücü" denilen memur saklar, sürücü götürdüğü efradı bu defterle birlikte teslim ederdi. Devşirilen çocuklara giydirilen kızıl aba ile kırmızı külahın bedeli, "hil'at-baha" veya "kul akçesi" adıyla devşirme yapılan bölge reayasından alınırdı. Başlangıçta çocuk başına 90-100 akçe olan bu miktar daha
sonra 300, hatta 600 akçeye kadar yükselmiştir. Devşirme işiyle görevli kişile
rin belirli ücretleri de yine ilgili bölge halkından tahsil edilirdi.

Devşirilen çocuklar, "sürü· denilen 100200 kişilik kafileler halinde sürücülerin
idaresinde devlet merkezine gönderilirdi. Yolda kaçmamaları ve özellikle müslüman Bosnalı sünnetlilerin arasına yabancıların karışmaması için sıkı tedbirler alınırdı (BA, MD, nr. 22, s. 304) Devşirme sürüsünün içine karışmış yabancıya "saplama· denilirdi. Sürü içine yabancı birinin karıştığı tesbit edilirse sürücüler şiddetle cezalandırılırdı. Nitekim
Kanuni Sultan Süleyman zamanında yeniçeri ağalarından Pertev Mehmed Paşa
şüphelendiği bir sürünün tamamını tophaneye vermiş, hiçbir neferi acemiliğe
almamış, görevinde ihmali görülen devşirme memuru da kale dizdarlığı ile cezalandırılmıştır.

İstanbul'a götürülen devşirme oğlan
ları, Ağakapısı'nda

yeniçeri ağası tarakontrol edilir ve eşkal defterine
yazılırdı. Ardından sünnet edilen çocuklara müslüman-Türk adları verilirdi. Devşirilen gençlerin üzerindeki cizye vergisi düşerdi. Sürüden saray için ayrılacak
olanları ya yeniçeri ağası arzeder veya
saray ağası seçerdi. Bunlar önce Edirne,
Galata veya İbrahim Paşa saraylarında
eğitilir, aralarından kabiliyetti olanlar Topkapı Sarayı'na alınır, diğerleri ise kapıku
lu süvari bölüklerine verilirdi. Gürbüzce
olanlar Bostancı Ocağı için ayrılırdı.
Ağakapısı'nda yoklaması biten devşirme sürüsü, Anadolu ve Rumeli ağa
ları tarafından küçük bir ücret karşılı
ğında geçici bir süre için Anadolu ve Rumeli'deki Türk köylülerinin yanına verilirdi (Neşri, ı. 199). Rumeli'den devşirilen
ler Anadolu'ya, Anadolu'dan devşirilen
ler Rumeli'ye gönderilir, böylece yaşı büyük olanların kaçması önlenmiş olurdu.
Firar edenler ise hemen yakalanıp yerlerine gönderilirdi. Anadolu'daki devşir
melerden Anadolu ağası, Rumeli'dekilerden ise Rumeli ağası sorumluydu. Kethüdalar zaman zaman Türk köylüsünün
yanında bulunan çocukları teftiş ederlerdi. "Türk' e verme" (Türk üzerine verme)
denilen bu uygulama ile devşirme oğlan
ları bir yandan ziraatte uğraşarak üretime katkıda bulunur, bir yandan da Türkçe'yi, Türk- İslam adet ve geleneklerini
öğrenirlerdi. Zamanı gelince de yeniçeri
ağasının arzı ve Divan-ı Hümayun'da alı
nan kararla İstanbul'a getirilirlerdi. Burada eşkal defterine bakılarak kontrolden geçirilen devşirme oğlanları daha
sonra Acemi Ocağı'na kaydedilirdi. Bu
kayıttan sonra "acemi ağlam" adını alan
devşirmelere önce 1. daha sonra da 2'şer
fından
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akçe yevmiye verilirdi. Ancak XVII. yüzyıl
da Türk'e verme usulünden vazgeçildiği
anlaşılmaktadır (Evliya Çelebi. I. 598) .
Devşirme

kanununun ihlali Yeniçeri
sebep olmuştur.
XVI. yüzyıl sonlarından itibaren yeniçeri
oğullarının "kuloğlu " adıyla kabul edilmesi, dışarıdan da "kul kardeşi" ve "ağa
çırağı" adları altında kanuna aykırı olarak Yeniçeri Ocağı'na alımlar yapılması,
devşirme işlerinin gevşemesine yol açmıştır (Kitab·ı Mü.stetab, s. 7-8) . Yine bu
dönemde devşirme işine rüşvet karış
mıştır (Selaniki, Il, 482 ) XVII. yüzyılda,
özellikle IV. Murad zamanında devşirme
işi ıslah edilmeye çalışılmışsa da bu yüzyıl ortalarından itibaren artık devşirme
pek yapılmamıştır. XVIII. yüzyıl başların 
da ise sadece saray için 1000 kadar oğ
lanın devşirildiği görülmektedir. Ahmed
Cevad Paşa son devşirmenin 1751 yılın
da yapıldığını belirtmektedir (Tarıh-i Askerf-i Osman~ 1, 180).
XV. yüzyılın ilk yarısından XVII. yüzyıl
sonlarına kadar yaklaşık iki buçuk asır
kadar süren devşirme işlemi kanuna uygun olarak yapıldığında iyi sonuçlar vermiştir. Nitekim 1584-1587 yılları arasında istanbul'da bulunan Venedik elçisi Lorenzo Bernado, "Sadece devlet idaresinin değil koca imparatorluğun ordularına kumanda yetkisinin de ellerine
verildiği kişiler ne dük ne marki ne de
konttur. Hepsi çobanlıktan gelme sıra
dan insanlardır. Bu sebeple biz Venedikliler'in de padişahın yaptığını yapmamız
da isabet vardır. Padişah bu adamlardan
en iyi kaptanları. sancak beylerini, beylerbeyileri yetiştirerek onlara şan ve itibar kazandırmıştır" (Lybyer. s. 47) diyerek devşirme sisteminin başarılı bir uygulama olduğunu ifade etmiştir. Gerçekten küçük yaşlarda toplanıp sıkı bir eği
timden geçirilen devşirme oğlanları , kabiliyet ve biraz da talihlerine göre en
yüksek mevkilere kadar çıkabiliyorlardı .
Fatih Sultan Mehmed tarafından Türk
asıllı Çandarlı ailesine vurulan darbeden
sonra birkaç istisna dışında hemen bütün vezfriazamlar devşirmelerden tayin
edilmiştir. Bunların arasından Mahmud,
Gedik Ahmed, Makbul İbrahim, Sokullu
Mehmed, Ferhad, Lala Mehmed, Kara
Murad, Kem an keş Mustafa paşalar ve
Köprülü ailesinden değerli sadrazamlar
Ocağı'nın bozulmasına

çıkmıştır.

Devşirme sisteminin İslam hukukuna
uygun olup olmadığı meselesine gelince,
bu husus daha ziyade Batılı araştırma-
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cılar tarafından tartışılmıştır. Bazı şar
kiyatçı lar,

zimmf çocukla rının zorla alın
masının onların hukukuna tecavüz olduğunu ve İslam hukukuna aykırı bulunduğunu ileri sürerken (Menage, BSOAS,
XXIX, 64 vd .) bazıları bu uygulamayı daha önceki İslam devletlerinde görülen
gulam • sisteminin devamı kabul etmiş
lerdir (Vryonis, Isi., XLI, 224 vd.). Wittek
ise devşirmelerin daha ziyade Slav, Boş
nak ve Bulgarlar'dan toplandığını belirterek bunların İslamiyet 'in ortaya çıkı
şından (VII. yüzyıldan) sonra Hıristiyan
lığı kabul eden kavimler olduğunu, Şafii
mezhebine göre zimmf sayılamayacak
larını, dolayısıyla zimmTier gibi kendi dinIerini koruyarak İslam ülkesinde yaşa
ma hakları bulunmadığından ailelerinden alınıp devşirme olarak yetiştirilme
lerinin en azından Şafii mezhebi açısın
dan İslam hukukuna aykırı olmadığını
ileri sürmektedir (BSOAS, XVII, 271 vd ı
Wittek

tarafından

savunulan bu görüdikkate alındığını söylemek güçtür. Zira Osmanlılar sadece
Slav, Boşnak ve Bulgarlar'dan değil islam'ın zuhurundan önce hıristiyan olan,
dolayısıyla Şafii'ye göre de Ehl-i kitap
sayılan Rum ve Ermeniler'den de devşirme yapmışlardır. Devşirme uygulamasını köle sistemiyle bağdaştırmak da zordur. Çünkü devşirmeler, hür oldukların
da tereddüt bulunmayan gayri müslim
tebaanın çocuklarıdır. Bunlara "kul" veya
"gılman" denilmesini, padişahın hassa
askeri olmalarıyla izah etmek gerekir.
Hatta bazı eserlerde Osmanlı tebaası
olan herkes "padişahın mutf kulu" olarak
nitelendirilmektedir (Koçi Bey, s. 74) . Devşirme uygulamasında hukuk bakımın
dan üzerinde durulacak iki mesele vardır. Devşirmelerin rızaları dışında ailelerinden alınmaları ve müslümanlaştı rı l
maları. İslam devletiyle gayri müslim tebaa arasında yapılan zimmet akdiyle devlet gayri müslimlerin can ve mal güvenliğini garanti a ltına almakta, zimmTier
de bunun karşılığında İslam devletinin
genel düzenine uymayı ve cizye ödemeyi kabul etmektedirler. Cizyenin kadın,
çocuk, ihtiyar, hasta, rahip gibi kimselerin dışındaki şahıslardan , yani bilfiil
muharip olabilecek kimselerden alındı
ğına bakılırsa bir anlamda harbe iştirak
etmeme karşılığında tahsil edildiği söylenebilir. Ancak devletin ihtiyaç duyduğu zamanlarda zimmTierden cizye almaktan vazgeçip onların fiilen asker olarak
hizmet etmelerini istemesini de meşru
kabul etmek gerekir. Bu konuda İslam
şün Osmanlılar'ca

devletinin ihtiyaca göre bir takdir hakkının bulunduğu söylenebilir. Aksi bir
çözüm, yani zimmflerin rızaları dışında
askere alınmasını reddetme, hakim durumda olan devletin zimmTier karşısın
da aciz kalması sonucunu doğuracaktır.
Buna göre Osmanlı Devleti'ndeki devşir
me uygulamasını zimmTierden istenen
mecburi askerlik hizmeti olarak yorumlamak mümkündür. Devşirme olarak fiilen hizmet edenlerden cizye alınmaması
da bu yorumu güçlendirmektedir. imam
Malik ve Ahmed b. Hanbel'e göre askerlik hizmeti müslümanlara has ise de
Ebu Hanife ve Şafifye göre İslam ordusunda gayri müslimler de istihdam edilebilir. Hz. Peygamber devrinde ve daha
sonraki dönemlerde benzer uygulamalara rastlamak mümkündür.
idrfs-i Bitlisf bu noktada daha farklı
bir yorum yapmaktadır. Ona göre Osmanlı toprakları savaşla (anveten) alın
mış olduğundan sakinleri köle sayılır.
Dolayısıyla devşirme usulüyle bunlardan
faydalanılması mümkündür. Ancak bu
görüşün tutarlı olduğunu söylemek güçtür. Zira Osmanlılar'ın savaş yoluyla aldıkları topraklardaki insanla rı köle saydıklarına dair hiçbir delil yoktur. Aksine
bu insanların hür zimmTier olarak kabul
edildiğini gösteren birçok delil vardır.
Kendilerinden cizye alınması ve hukuki tasarruflarında serbest bırakllmaları
bunların başında gelir. İdrfs- i Bitlisfden
bu konuda alıntı lar yapan Hoca Sadeddin Efendi, herhalde gayri müslimlerin
köle oldukları yorumuna katılmadığı için '
bu kısmı eserine almamıştır (Tacü 't-teuarfh, I, 40-41 ; ayrıca bk. Menage, BSOAS,
XVIII, 181-183)
Devşirmelerin ailelerinden alındıktan
sonra müslümanlaştırılıp sünnet edilmelerine gelince, Osmanlı hukukçuları
bu uygulamayı Hz. Peygamber'in, "Her
doğan çocuk fıtrat üzerine doğar; daha
sonra anne ve babası onu yahudileşti
rir, NasranTieştirir ve MecüsTieştirir" (Buharf, "~ader", 3, "Cena'iz", 80; Müslim,
"~ader", 23, 24, 25; Mü.sned, II, 315, 346)
mealindeki hadise dayandırmaktadırlar.
islam alimleri burada "fıtrat"ı "hak din"
. olarak anlamakta ve kelimenin Kur'an'da da (bk. er-Rüm 30 / 30) bu anlamda
geçtiğini söylemektedirler. Devşirmele
rin genellikle sekiz-on sekiz yaşları arasında toplandığı dikkate alınırsa burada hıristiyanların zorla din değiştirme
leri değil, henüz bir dinle yükümlü olmamış (Ebü Hanife'ye göre erkeklerin buluğunda üst sınır on sekiz yaşt ır) kimselerin
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önce hak dini benimsemelerini sağlama gayretinin söz konusu olduğu anlaşılır. Devşirme kurumunun Osmanlı Devleti için sağladığı faydalar. Osmanlı ulemasınca Wittek'in de
ifade ettiği gibi (BSOAS, XVII. 275) zaruret ve örf kavramı içerisinde değer
lendirilmiş ve özellikle müslümaniaş
tırma konusunda yerleşmiş olan İsla
mi anlayışın zorlanmasına itiraz edilmemiştir.

Yine bazı müsteşriklerin devşirme sistemini doğrudan doğruya İslamiaştırma
ve Türkleştirme olarak değerlendirme
leri de (Gibbons, s. 97 vd ) tutarsız görünmektedir. Zira bu sistem öncelikle askere olan ihtiyaçtan doğmuştur. Eğer
amaç Türkleştirme olsaydı daha kuruluş
yıllarında bu yola . başvurulurdu. Ayrıca
Osmanlılar doğrudan bir İslamiaştırma
politikası takip etselerdi sınırları içindeki toplulukların hemen tamamının müslüman olması gerekirdi. Aksine Osmanlılar Ortodoksiuğu ihya etmekle kendi
tebaasının din ve vicdan hürriyetine saygı göstermiş , gayri müslim halka zimmi
muamelesi yapmıştır. Türkleştirme ve
İslamiaştırma iddiasını mesnetsiz bıra
kan bir başka delil de devşirme kanununun X.V. yüzyıl ortaları gibi oldukça
geç bir dönemde tamamen zaruretlerden kaynaklanmış olmasıdır. Düzenli olarak X.VI. yüzyılın son çeyreğine kadar
(yaklaşık 150 yıl) uygulanan sistem zamanla gevşemiş, kapıkulu ocaklarının
nefer ihtiyacı daha ziyade kuloğlu ve ağa
çırağı denilen kimselerden karşılanmış
tır. Osmanlı Devleti'nin ömrüyle kıyas 
landığında 1SO yıl gibi fazla uzun olmayan süre içinde ise devşirme her yıl değil birkaç yılda bir veya askere ihtiyaç
duyuldukça yapılmıştır. Devşirmelerin
eğitildiği acemi ocaklarının mevcudunun hiçbir devirde 10.000 kişiyi geçmediğ i göz önüne alınırsa İslamiaştırma
politikasının ne derece geri planda kaldığı daha iyi anlaşılır. Osmanlılar'ın fethettikleri yerleri Türkleştirmek ve İslam
laştırmak için iskan ve sürgün gibi daha değişik yöntemler uyguladıkları bilinmektedir.
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ABDÜLKADiR ÖzcAN

Ebu Abdiilah Celalüddin
Muhammed b. Es'ad b. Muhammed
ed-Dewani es-Sıddiki
(ö. 908/1502)

Dini ve akli ilimierin
eser veren

çeşitli dallarında
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Eş'ari kelamcısı.
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Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber kaynakların verdiği farklı bilgilere göre 827-830 ( 1424 -1427) yılları
arasındaki bir tarihte iran'ın KazerQn
şehrine bağlı Dewan köyünde dünyaya
geldi. Alim ve soylu bir aileye mensup olduğu anlaşılan Dewanf'nin babası Es'ad,
Seyyid Şerif ei-Cürcanf'nin talebelerinden olup es-Sevddü'l- a c zam adlı tefsirin müellifidir. Dewani ilk tahsiline Kazerün'da başladı. Burada babasından sarf,
nahiv, mantıkla bazı şer'i ve akli ilimleri
okudu. Daha sonra Şiraz'a giderek pek
çoğu Cürcanf'nin talebesi olan Safiyyüddin el-İci, Ebü'I-Mecd Abdullah ei-Geyli,
Mazharüddin Muhammed el-KazerQnf.
Rükneddin Ruzbihan eş-Şirazi, Muhyiddin Muhammed ei-GQşekenari, Hümameddin Gülbari, Hasan Şah Bakkal ve
Muhyevi Lari gibi alimlerden akli ve nakli
ilimleri tahsil etti. Meşhur muhaddis İbn
Hacer el-Askalanf'den doğrudan rivayette bulunduğunu bizzat kendisi ifade etmekte, talebesi Müeyyedzade Abdurrahman Efendi 'ye verdiği icazetnameden
de döneminin tarikat ve tasavvuf erbabıyla yakın ilişki içinde olduğu, hatta hır
ka giydiği anlaşılmaktadır (İcazetname,
vr. 44b-45a). Kaynaklarda Molla Celal.
Celal, Celaleddin ed-Dewani şeklinde
de anılan Dewani. muhtemelen şecere
sinin Hz. Ebu Bekir'e ulaşmasından dolayı eserlerinde "Sıddfki" nisbesini kullanmıştır. Özellikle bazı yeni araştırma
larda Dewani nisbesinin "Devanf" şek
linde okunması gerektiğine dair görüş
ler bulunmakla birlikte onun yaşadığı
döneme yakın kaynaklar Dewani telaffuzunu benimsemiştir.

Daha talebeliği sırasında üstün zekailmi ve faziletiyle temayüz eden Devvan i' nin tahsilini tamamladıktan sonra
Karakoyunlu Hükümdan Cihan Şah'ın
oğlu Ebu Yusuf tarafından sadaret görevine getirildiği bilinmektedir. İlk müderrisliğine de Cihan Şah tarafından 1465
yılında Tebriz'de yaptırılan Gökmedrese 'de (Muzafferiye Medresesil başladığı
bazı eserlerine bizzat koyduğu kayıtlarsı,
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