
DEVRAKT, Ahmed b. ibrahim 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ahmed b. ihrahim ed-Devrakl. Müsnedü Sa 'd 
b. Ebf Va~~iiş (nşr. Amir Hasan Sabri), Beyrut 
1407 /1987; Buhari, et-Tarf!)u'l-kebfr, ll, 6; ibn 
Ebü Hatim, el-CerJ:ı ve 't-ta 'dr/, ll, 39; ibn Ebü 
Ya'la. Taba~atü'l-fjanabile, ı, 21; Sem'ani, el
Ensab, V, 353-355; Hatib, Tarfl]u Bagdad, ıv, 

6-7; Mizzi, Tefı?fbü'l-Kemal, ı, 249-251; Ze
hebi, Tezkiretü'l-huf{az, ll, 505; a.mlf., A'la
mü'n -nabela', x11: 13o'-133; ibn Hacer, Tefı?r
bü't-Tefı?rb, ı, 10-11; Süyüti, Tabakatü 'l-fıuf

fti? (Ömer), s. 220 ; Sezgin, GAS, 1, 112; Muham
med Casim Harnınadi ei-Meşhedani, Mevari
dü'l-Belfi?ürf 'ani'l-üsreti ' l-Ümeviyye tr En
sabi'l- eşra{, Mekke 1407/1986, ll, 528-556. 

L 

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 



yola "müstatil tarik", daire şeklinde ola
na da "devri tarik" denildiğini kaydede
rek devri tariki tutanları müstatil tariki 
tutanlara tercih eder. Zira müstatil ta
rik mensupları sülük esnasında hangi 
noktaya ulaşıriarsa ulaşsınlar Hakk'ı onun 
ötesinde görürlerken devri tarik sahip
leri her mertebede, her yerde Hakk'ı ha
zır ve nazır bulurlar. Bunların seyirleri 
Hak'tan Hakk'a Hak ile Hak'tadır. Mev
leviler Hakk'ın inayeti, mürşidin de him
ınetiyle tutulan ve saliki vahdet-i vücu
dun sırrına erdiren bu yolu benimsemiş
lerdir (Ankaravi, s. 74). Ayrıca Mevleviler, 
bayramlarda tebrik töreni için teşkil et
tikleri halkaya "devr-i kebir'' derler. 

Kadiriyye, bilhassa Halvetiyye ve onun 
çok sayıdaki kolları "darb -ı esma" de
dikleri devrana büyük önem verirler. Hal
vetiler enfüsten afaka (içten dışa) doğru 
olan devre "devr-i suğra ", afaktan en
füse doğru olan devre "devr-i kübra" 
derler (Haririzade, I, vr. 343• ). Cerrahiler, 
Şeyh Vefa'nın Nüreddin Cerrahi'ye ilham 
ettiğine inandıkları "hay hay hQ"yu oku
yarak gerçekleştirdikleri "Vefa devri"ne 
özel bir önem verir, ayrıca "devr-i Vele
di"yi de uygularlar (Tomar·Halvetiyye, s. 
31 , 60) 

Mutasawıflar, döne döne zikretme ve 
bu yoldan Hakk'a erme gayesi taşıyan 
devranın tabii ve ilahi nizama uygun bir 
davranış olduğunu anlatmak için fetek
Ierin döndüğünü, hatta alemde bulu
nan her şeyin dönmekte olduğunu, me
leklerin arş etrafında (bk. Zümer 39/ 75), 
hacıların Kabe çevresinde dönerek iba
det ettiklerini, bundan dolayı sü!Qk eh
linin ilahi cezbeye kapılıp dönmesinin 
tabii bir şey olduğunu söylerler (Ankara
vi, s. 75). Tarikat mensupları devrana bü
yük rağbet gösterdikleri için Batılı araş
tırmacılar onları "dönen dervişler" şek
linde adlandırmışlardır. 

Devrani zikrin tarikat mensupları ara
sında giderek yaygınlaşması zahir ulema
sının tepkisine yol açmış, bu uygulama
yı reddetmek için çeşitli eserler kaleme 
alınmıştır. Ebü'l- Ferec İbnü'l-Cevzi, Ta
kıyyüddin İbn Teymiyye, Birgivi, Kemal
paşazade ve EbüssuQd Efendi gibi ünlü 
alimler devran karşısındaki tepkilerini 
sert şekilde ortaya koymuşlar, bazıları 

daha da ileri giderek raks ve devranı he
la! sayanların kafır olacağını iddia etmiş
lerdir. Saçaklızade Mehmed ve İbrahim 
Halebi raks ve devrana şiddetle karşı 

çıkmışlar, döne döne zikir yapmanın di
ni oyun ve oyuncak haline getirmekten 
başka bir şey olmadığını söylemişlerdir. 

Zenbilli Ali Efendi bir risalede devranı 
savunurken Kemalpaşazade ve Ebüssu
Qd Efendi ona karşı çıkmışlardır. Sünbül 
Sinan, Kemalpaşazade'ye karşı devranı 
savunmak için biri Arapça, diğeri Türk
çe iki risale yazmıştır. Bununla birlikte 
Kemalpaşazade'nin devranın caiz oldu
ğu yolunda bir fetvası vardır; ayrıca dev
ran halinde zikreden tarikat ehline do
kunulmasını yasaklayan bir de ferman 
çıkarılmıştır (Tomar·Halvetiyye, s. 60). 
Osmanlılar'da bazı vaiz ve müftüler ta
rafından desteklenen ve zaman zaman 
fiili müdahalelere varan devran aleyh
tarı hareketleri önlemek için devletçe 
tedbir alınmıştır. Buna rağmen bu ko
nudaki tartışmaların arkası kesilmemiş, 
devranın lehinde ve aleyhinde pek çok 
risale kaleme alınmıştır. İmamiyye Şiile
ri de sema ve devranı red için risateler 
yazmışlardır. 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

D MÜSİKİ. Mevleviyye ve Bektaşiyye 
dışındaki tarikatlarda zikir genel olarak 
"kuQd", "kıyam" ve "devran" denilen şe
killerde icra edilir. Zikri hafi ve kuQdi 
olarak icra eden Nakşibendiyye dışında-

DEVRAN 

ki diğer tarikatlarda zikre oturularak 
başlanır, ayakta devam edilir ve zikir dö
nerek yapılan devranta sona erer. "Hal
ka" denilen daire şeklinde sıralanan der
vişterin ayakta, tarikatın özelliğine göre 
sağa veya sola dönerek yüksek sesle Al
lah'ın isimlerini okuyarak yaptıkları zik
re devran adı verilir. Devran zikri yapı
lan tekketere pek yaygın olmamakla bir
likte "devrani tekkeler", dervişlerine de 
"devrani dervişler" denilmiştir. Devrani 
tekketerde zikre, tarikatın yüksek sesle 
okunan evradıyla oturarak (kuOdi) baş
lanır; kelime-i tevhid ve ism-i celal zik
riyle devam edildikten sonra ayağa kal
kılarak kıyami zikre geçilir. Uzunca bir 
süre devam eden kıyami zikirden sonra 
ise devrani zikir yapılır. Tarikatiara gö
re birçok farklılık gösteren devran ge
nel olarak şu şekilde yapılır: El ele tu
tuşan dervişler "ism-i hQ"yu zikrederek 
devrana başlarlar. İlk "hQ"da sağ ayak
la sağa doğru kısa bir adım atılır, ikinci 
"hQ"da sol .ayak sağ ayağın yanına geti
rilir, böylece başlayan devran üç dönüş 
devam eder. Allah, vahid, ahad, samed 
isimleri zikredilerek aynı şekilde devra
na devam edilir. Tarikatın usulüne göre 
bu dönüş sağa veya sola doğru olabilir. 
Mesela Kadiriyye'de dönüş sağa, Halve
tiyye'de soladır. Zikir, "Kalbimde fikrim 
Allah, dilimde zikrim Allah, nur Muham
med sallallah, lailahe illallah" denilerek 
ve kelime-i tevhid okunarak sürdürülür. 
Sağ kol yanındakinin omuzuna, sol kol 
beline konularak zikre devam edilir. Bir 
müddet sonra "ism-i hay·a geçilince zi
kir kalbiye dönüşür ve hafifler. Zakirler 
zikrin başından itibaren zikrin ritim ve 
hareketine uygun ilahiler okurlar. Ses
lerin perde perde yükselmesiyle "ism -i 
hO" süratlenir. Bir süre bu şekilde de
vam edildikten sonra nihayet kısa "hQ"
larla devran zikrine son verilir. Burada 
ana hatları ile verilen devran, zikri icra 
eden tarikatın adabına ve tarikatın bu
lunduğu coğrafyaya göre çok daha fark
lı şekillerde uygulanabilir. Mesela Kadi
riler'de, devran sürerken MevlevTier gibi 
kollar açılmadan tek başına sağa doğru 
hızla dönülen bir sema uygulaması var
dır. Halvetiyye'nin Sivasiyye kolunda da 
devrana kalkılınca herkes kendi ekseni 
etrafında "hay Allah" diye zikreder, da
ha sonra halka teşkil edilir. 

Devran zikri özellikle XIX. yüzyılda ye
ni tavır ve şekiller kazanmış, tavaf tev
hidi, BeyyQmi zikri, bedevi topu, dem
deme gibi yeni kı ya mi- devran i zikir usul
leri bu yüzyılda yaygınlık kazanmıştır. 
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