
HALK MOSiKiSi 

kurulmasındaki amaç halk müziğinin as
lma uygun icrası , korunması, yaşatılması 

ve halka yansıtılmasıdır. 

Cumhuriyet'in ilanından günümüze ka
dar geçen süre içinde folklora ve halk mü
ziğin e hizmet eden bazı yarı resmi ve özel 
birimler de bulunmaktadır. Bunların baş
lıcaları şunlardır : Türkiyat enstitüleri, Türk 
Halk Bilgisi Derneği, halkevi eri, halk eği
tim merkezleri, Falklor Araştırma Kuru
mu ve Türk Falklor Kurumu. Bunların dı
şında bazı üniversitelerin falklor kulüple
ri de bu çalışmaları desteklemektedirler. 
Ayrıca güzel sanatlar fakülteleri ve kon
servatuvarlar bünyesinde yer alan müzi
koloji bölümlerinde de etnomüzikoloji ça
lışmaları çerçevesinde halk müziği ince
lemeleri sürdürülmektedir. 

Türk halk müziği çalışmalarına yaban
cı müzik adamları da ilgi göstermiş ve 
onların faaliyetleri halk müziğinin yurt 
dışında tanıtılması konusunda etkili ol
muştur. Bu araştırmacılar içinde Bela Bar
tok, Kurt ve Ursula Reinhard, Laurence 
Picken, Wouther Swets, Harumi Koshi
ba, lrene Markoff, Martin Stokes, Sipos 
Jan os gibi isimler ilk akla gelenlerdir. Pic
ken'in Folk Musical Instruments of Thr
key (London 1975) adlı eseri, sahasında 
hazırlanmış çalışmalardan biri olarak bü
yük önem taşır. Bart6k'un, Türkiye'deki 
araştırmalarını içeren ve 197S'te Buda
peşte'de Bela Bartok's Fo lk Music Re
search in Turkey, Amerika'da Turkish 
Folk Music From Asia Minor adlarıyla 
neşredilen eseri de bu alandaki yayımla
rın en önemlilerindendir. Eser, Amerika'
daki neşrinden Küçük Asya'dan Türk 
Halk Musikisi adıyla Bülent Aksoy ta
rafından Türkçe'ye çevrilmiştir (istanbul 
1991 ). 

Cumhuriyet'in ilk elli yılında halk müzi
ği araştırmalarını resmi kişilikleri yanın
da şahsi gayretleriyle de sürdüren bilim 
adamı ve sanatçılardan bazıları şunlardır: 
Yusuf Ziya Demircioğlu , Mahmut Ragıp 
GazimihaL Ferruh Arsunar, Ahmet Ad
nan Saygun, Seyfettin ve Sezai Asal, Halil 
Bedi Yönetken, Muzaffer Sarısözen, Sa
di Yaver Ataman, Veysel Arseven, Nida 
Tüfekçi, Neriman Tüfekçi, Yücel Paşmak
çı, Orhan Dağlı, Adnan Ataman, Muam
mer Sun, Kemal ilerici, Gültekin Oran
say, Muammer Uludemir, Ahmet Yürür, 

Yıldıray Erdener, Şenel önaldı, Mehmet 
Özbek, Mansur Kaymak, Suphi Saatçi. 
Süleyman Şenel : 

Türkiye'de yaklaşıkyetmiş yıl önce baş
layan resmi ve yarı resmi halk müziği ça-
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lışmalarında yüzlerce etnografık ve folk
lorik değer gün ışığına çıkarılmıştır. Yurt 
içinde ve yurt dışında konuyla ilgili olarak 
birçok eser yazılmış, resmi ve özel arşiv
lerde 40.000 civarında halk müziği örne

ği toplanmıştır. Almanya, Fransa, Maca
ristan, Hollanda, Amerika Birleşik Devlet
leri ve Japonya başta olmak üzere yurt 
dışındaki çeşitli arşivlerde bulunan mal
zemenin miktarı ise henüz tam olarak bi
linmemektedir (Türk halk müziğinin şe
killeri, ezgi yapısı, i ş lediğ i konular, usu l
leri ve sazları hakkında ge ni ş bilgi için 
bk. TÜRK) . 
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(~f) 

Zikir veya ilim meclisi 
anlamında bir terim. 
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Sözlükte "daire, insanların bir daire bi
çiminde dizilm esi" manasma gelen halka 
(hal eka) kelimesi, ilim öğrenmek için öğ
rencilerin bir hocanın ve zikir yapmak 
için sGfilerin bir şeyhin çevresinde top
lanmasını ifade etmek üzere "tedris" ve 
"zikir" kelimeleriyle birlikte "meclis" anla
mında kullanılmıştır (halka-i tedrls , hal
ka-i zikir) . Namaz kılarken cemaatin saf 
teşkil etmesi istendiği halde sohbetler
de, vaazlarda ve derslerde çok defa hal
ka veya hilal biçiminde sıralanma tercih 
edilmiştir. Dinleyicilerin kalabalık olması 
durumunda bir halkanın arkasında bir 
veya birkaç halka daha oluşturulur. Böy
lece yapılan vaazın veya verilen dersin 
daha rahat dinlenmesi ve daha iyi anla
şılması sağlanır. 

Hz. Peygamber zamanında ders ve zi
kir halkalarının mevcut olduğunu göste
ren bazı rivayetler vardır. ResGl-i Ekrem 
mescidde ashabın biri öğretim, diğeri 
Kur'an okuma ve dua olmak üzere iki 
halka teşkil ettiğini görmüş , bunların 

her ikisinin de hayırlı olduğunu söylemiş , 

fakat kendisi muallim olarak gönderildi
ğini belirterek öğretim halkasına dahil 
olmuştur (ibn Mike, "MuB:addime", 17). 
Diğer bir hadiste halkada boş bulduğu 
yere oturan, boş yer bulunmadığında ar
kada ikinci bir halka başlatan kişiler övül
müş, halkaya dahil olmayanlar ise kınan
mıştır (Buharl, •«ilim", 8, "Şalat", 84). 
Ayrıca Hz. Peygamber cemaate onar ki
şilik halkalar oluşturup yemek yemele
rini tavsiye etmiştir (Müslim, "NikaJ::ı", 
94). Fakat namazdan önce saf düzenin
de bulunması gereken cemaat böyle bir 
zamanda halka teşkil etmekten menedil
miştir (Müslim. "Şalat" , ı 19; ibnüi-Eslr, 
en-Nihaye, "J::ılB:" md ) Bir hadiste de zi
kir halkaları cennet bahçelerine benzeti
lerek müminlerin buralara devam etme
si teşvik edilmiştir (Müsned, lll, ı 50). 

ResGl-i Ekrem zamanında mevcut olan 
zikir halkaları sonraki dönemlerde de var
lığını sürdürmüştür. Ancak başlangıçta 
ilim ve zikir halkaları henüz birbirinden 
kesin hatlarla ayrılmamıştı. Halka teşkil 
etmek de sGfilerin ayırt edici özelliği de
ğildi. Bundan dolayı ilk tasavvufi kaynak
larda zikir halkası tabiri üzerinde durul
mamış, Serrik, EbG Talib el-Mekl<i, Ku
şeyrl, Hücvlri ve Sühreverdi gibi ilk sGfi 



müellifler eserlerinde zikir toplantılarını 
daha çok zikir meclisi şeklinde ifade et
mişlerdir. 

Yaygın olmamakla birlikte zikir halkası 
tabirinin ilk sufiler tarafından ku llanıl 

dığı bilinmektedir. Kaynaklarda Şibll'nin 
Medine'de mescidde bir halka kurduğu 
kaydedilir. Bünan b. Hammal de halka 
kurup oturan bir grup çocuk gördüğü
nü, içlerinden birinin onlara tasawufi 
nasihatlerde bulunduğunu anlatır. Ebu 
Amr b. Nüceyd, Mekke'de Ebu Amr ez
Zeccaci başkanlığında bir halka oluştu
rulduğunu , Ebu Bekir el-Kettani ve Ebu'I
Hüseyin ei-Müzeyyin gibi büyük sufılerin 
bu halkaya katıldığını belirtir. Abdullah 
ei-Ensarl'ye şeyhi sefere çıkmamasını, 
halka kurup oturmasını tavsiye etmişti 
(Lamii, s. 209, 230, 267. 375). Cami, bazı 
sufilerin rüyalarında sohbet toplantıları
nın ve zikir meclislerinin halka şeklinde 
düzenlendiğini gördüklerini söyler (a.g.e., 
s. 259, 406) . Bu örnekler ilk sufılerin zikir, 
vaaz ve sohbet meclislerinde halka şek
linde oturduklarını göstermektedir. 

Bir sufi sema meclisinde vecde gelip 
ayağa kalktığı zaman halka şeklinde dön
meye (devretmeye) başlar. ona katılan der
vişler de dönerken halkalar oluştururlar. 
Bu sebeple sema meclisine "deveran" adı 
da verilir. Şeyhin etrafında halka olup dö
nen dervişler kutu b çevresinde dönen ale
me benzetilir. Zikir halkalarının etrafın
da meleklerin halka oluşturup zikreden
leri kuşattıkları kabul edilir. Bütün bun
lar sufılerin zikir halkalarına büyük önem 
vermelerine, bu halkaları feyiz ve irfan 
kaynağı saymalarına sebep olmuştur. 

Tarikat mensuplarının tekkelerde, za
viyelerde, mescidlerde. bazan evlerde, 
özellikle ihya ve niyaz geceleri teşkil et
tikleri zikir halkalarına "halka-i dervlşan, 
halka-i tevhld, halka-i ir adet" gibi isimler 
verilmiştir. Bu halkalarda zikir. muraka
be ve sema yapılır. ilahiler okunur. soh
bet edilir. Bir şeyh in halka-i ir adetine da
hil olmak ona intisap etmek ve müridieri 
arasına girmek anlamına gelir. Nakşiben
diyye'de, sohbete katılan müridierin şey
hin çevresinde halka teşkil etmesi özel
likle tavsiye edilir (Muhammed b. Abdul
lah el-Hani, s. 32) . Tarikat silsileleri de 
birbirine bağlı halkalardan oluşan bir 
metinle tesbit edilir. 

Ulemanın gösterdiği tepkiden çekinen 
tarikat mensupları camilerde zikir hal
kaları oluşturmaktan kaçınmışlar, bu iş 

için tekke ve zaviyeleri, bazan da mes
cidleri tercih etmişlerdir. 
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Kuzey Afrika'da İbaziler ' in 
dini ve idari işlerini yürüten meclis. 

L ~ 

ibazıyye mezhebi Kuzey Afrika'ya ll. 
(VIII.) yüzyıl başlarında gelmiş ve kısa sü
rede önemli bir gelişme kaydetmiştir. 

Fakat mezhep mensupları 283 (896) yı
lında Ağlebller'le, 296'da (908) ismaill
ler'le yaptıkları savaşlarda mağlup olun
ca imameti kuracak güce ulaşam ad ıkiarı 
için "zuhur devresi" adını verdikleri dö
nemden "kitman (gizlilik) devresi" deni
len döneme geçmişlerdi. IV. (X.) yüzyılda 
bir ihtilalle imameti kurmak isteyen. an
cak başarılı olamayan mezhep ileri ge
lenleri ibazlliğin tehlikeye düşmesinden 
endişe ederek zuhur devrindeki imarnet 
müessesesinin yerine kaim olacak bir 
meclis kurma gereğini duydular. "Azza
bl" denilen salih ve alim kişilerden oluşan 
bu meclisin üyeleri, aralarına şeytanın 
girmesine fırsat vermemek için boşluk 
bırakmadan halka şeklinde oturdukla
rından kurdukları meclise "halka" adı ve
rilmiştir. 

Mağrib ibazlleri arasında halka keli
mesini ilk defa Ebu Zekeriyya Kitô.bü's
Sire'sinde, IV. (X.) yüzyıl ibazl şeyhleri 
Ebü'I-Kasım Yezld b. Mahled ve Ebu Ha
zer Yağla b. Zeltat hakkında bilgi verir
ken kullanmıştır. Ebu Zekeriyya'ya göre 
bu iki alimin kurduğu halkaya Vehbi iba
zller de devam etmiştir. Çok zengin olan 
Ebü'l-Kasım Yezld halkaya katılanların 
ihtiyaçlarını karşılamış, fakat öğrenimle
rine engel olacağı gerekçesiyle evlenme-
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lerini yasaklamış, bir öğrencinin evlendi
ğini duymaktansa ölüm haberini almayı 
tercih edeceğini söylemiştir (KWi.bü's-51-

re, s. 194). Bir başka ibazıyye fırkası olan 
Nükkariyye'nin lideri Ebu Yezld en-Nük
karl'nin Ebü'I-Ammar Abdülhamld el
A'ma ile birlikte seçkin ve nüfuzlu kim
selerden oluşan on iki kişilik bir heyet 
kurduğu bilinmektedir. Ebü'l-Kasım Ye
zld b. Mahled ve Ebu Hazer Yağla b. Zel
tM' ın, muhalifleri olan Nükkarller'in on 
iki kişilik halkasından etkilenmeleri de 
mümkündür. Ebu Hazer'in öğrencilerin
den Ebu Muhammed VIslan b. Ya'küb da 
memleketi olan Cerbe'de bir halkanın li
derliğini yürütmüştü. 

i bazi kaynaklarına göre dini ve içtimal 
manadaki halkayı ilk kuran ve esaslarını 
tesbit eden Ebu Abdullah Muhammed 
b. Bekir'dir. IV. (X.) yüzyılın son çeyreğin

de doğan Ebu Abdullah. Biladülcerld'de 
Ebu Nuh Said b. Zengll ve Ebu Zekeriyya 
b. Ebu Misver'den öğrenim görmüş, Ebu 
Nuh'un ölümünün ardından bilgisini art
tırmak için Kayrevan'a gitmiş, daha son
ra Biladülcerld'e dönerek Takyus'ta yer
leşmişti. Ebu Abdullah, Cerbe'den gelen 
genç ibazller'in isteği üzerine 409 ( 1 o 18-
1 9) yılında bir halka kurarak teşkilatlan
dırmış. halkayı oluşturan üyelere azzabl, 
halkanın başındaki kişiye şeyh adı veril
miştir. Şeyh azzabllerin içtimal, idari ve 
eğitimle ilgili işlerinden. mallarının mu
hafazası ve itibarlarının korunmasından 
sorumlu tutulmuştur. Cemaate yiyecek 
içecek temin etmek. öğrencilerin eğiti
mine nezaret eden ve "urefa" denilen 
görevlileri tayin etmek de şeyhin vazife
leri arasındadır. Ebu Abdullah'ın oluştur
duğu halkanın üyeleri görevlerini yaptık

tan sonra vakitlerini ibadete, salih amel
lere, özellikle Kur'an okumaya ve tefsiri
ne ayırırlardı . Geniş ve beyaz elbise giyer
ler. saçlarını kesinlikle uzatmazlar, baş
larına beyaz bir örtü bağlayıp bir ucunu 
sağ tarafa sarkıtırlardı. Halkaya üye ol
mak isteyen bir kimsenin ilim öğrenme
ye kararlı. dünya işlerinden uzak, hfıfız, 

abid, salih ve malını Allah yolunda harca
yabilecek vasıflara sahip olması gereki
yordu. 

Ebu Abdullah, daha sonra öğrencile
riyle ibazıyye'nin yaygın olduğu yerleri 
dolaşarak muhtelif halkaların kurulma
sını sağladı. Bundan dolayı bazı i bazi mü
ellifleri Ebu Abdullah Muhammed'i ve 
öğrencilerini Hz. Isa ve havarilerine ben
zetmişlerdir. Ebu Abdullah'ın son yılla
rını geçirdiği Vercelan'da (Vargla) 440'ta 
(1048-49) ölümünden sonra öğrencile-
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