ALLAH
O MÜSİKİ. Türk kültür ve edebiyatında Allah'ın büyüklüğü, yüceliği,

kudreti, isim ve sıfatları ile O'na yapılan dua
ve niyaziarı içine alan manzum ve mensur metinler Türk dini mOsikisinde bazı
formların ortaya çıkmasına vesile olmuş
ve bu eserler dini mOsiki repertuarının
seçkin ve zengin örnekleri arasında yerini almıştır. Farklı özellikleri bakımın
dan cami ve tekke mOsikisi olmak üzere iki kısımda incelenen Türk dini mOsikisinde Cenab -ı Hak'la ilgili her iki türde de pek çok eser mevcuttur. Bunların
başında, namaz vakitlerini bildirmek için
çeşitli makamlarda irticalen okunan ve
Allah 'ın yüceliğini ifade eden cümlelerle
başlayıp biten ezan gelmektedir. Cuma
hutbesinden önce okunan iç ezan ile her
farz namazdan ewel, imamı kıldıracağı
namazda okuyacağı makama hazırlaya
cak şekilde ve bu makamın karakteristik seslerini vermesine dikkat edilerek
getirilen kameti de bu grupta saymak
gerekir. Ramazan aylarında sahurdan
sonra minarede müezzinler tarafından
okunan temcidler Allah'a dua ve niyazı
ifade eden eserlerdir. Bunların arasın
da, Allah'tan af ve mağfiret dileklerini

terennüm maksadıyla okunan Türkçe
ve Arapça münacatlarla Allah'a şükür
ve hamd için okunan tesbihler de yer
alır. Cami mOsikisini tamamlayan benzer örnekler içinde bulunan ve daha çok
cumhur müezzinliğine ait sanatlı icralar
olarak namaz sonla rındaki tesbihlerle,
dua sırasında "amin çekmek" tabir edilen bazı ibarelerin okunmasından meydana gelen mahfel sürmesi de konu ile
ilgili eserlerdendir.
Tekkedeki icraatta ise ana tema zikir
olduğundan , bu sırada okunan pek çok
eserde Cenab-ı Hak'la ilgili konular işlen
miştir. Tarikatiara göre farklı isim ve
şekillerde yapılan zikirleri, genel olarak
Mevlevller'in icra ettikleri ayin-i şerifler
le, diğer büyük tarikatiara ait tekkelerde kelime-i tevhld, ism-i a'zam, ism-i celal gibi adlarla anılan, çeşitli isim ve sı
fatların tekrar edilmesi suretiyle yapı
lan zikirler olmak üzere iki kısımda ele
almak mümkündür. Mevlevl ayinlerinin
çoğu Farsça olan ve Hz. Mevlana'nın şi
irlerinden seçilen güftelerinde, başta Allah aşkı olmak üzere ele alınan konuların hemen hepsi Cenab-ı Hak'la ilgilidir.
Az sayıdaki Arapça ve daha da az rast-
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yazısının Arap dilini her
tesbite yeterli bir yazı sistemi hüviyetini kazanmaya başlaması islamiyet'le olduğu gibi sanat hususiyetlerini de islamiyet sayesinde elde etmiş
tir. Bunda islam dininin hattı ve kitabeti zaruri kılan, kullanma sahasını genişleten hususiyetleri beraberinde getirmesinin büyük rolü vardır. Arap yazı
sını bu iki noktadan geliştiren ilk ve en
mühim amil şüphes iz Kur'an-ı Kerim'in
yazıya geçirilmesi olmuştur.
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!anan Türkçe güftelerde de aynı konula r işlenir. Birkaç ayinin birinci selamın
da yer alan "illa hO" redifli "Ateş ne zened der dil-i ma illa hO 1 KOteh ne küned menzil-i ma illa hO 1 Ger alemiyan
cümle tablban başed 1 Ha Ili ne küned
müşkil-i ma illa hO" kıtası ile. yine birkaç ayinin çeşitli selamlarında tekrarlanan, "Ben bilmez idim gizli ayan hep
sen imişsin 1 Tenlerde vü canlarda nihan hep sen imişsin 1 Senden bu cihan
içre ni şan ister idi m ben 1 Ahir bunu
bildim ki cihan hep sen imişsin" kıta
sı buna örnek gösterilebilir. Mevlevllik
dışında kalan tarikatlarda yapılan zikirlerde ise. cami ve tekke mOsikisinin
ortak formlarından olup zikir sırasın
da okunan ve Allah'ın yüceliği, kudreti, sıfatları ve bunların tecellilerinden
bahseden ilahiler bu vadideki en önemli ve zengin eserler grubunu meydana
getirmektedir. Ayrıca zikir aralarında
okunan duraklar, aynı konuları Arapça
olarak işleyen ve daha çok kıyam zikri esnasında okunan şuğuller de bu sahada anılması gereken başlıca eserlerdendir.

j.
Notava

alınmış

ces it li zikir örnekleri

Allah ( .Jı\ ) kelimesinin başlangıçta elilah ( .J':il ) şeklinde olduğu. daha sonra
harf-i ta'rifin kelimeye bitişmesiyle ( ..tıı )
imlasının vücut bulduğu ve Nabat imlası hususiyetleri taşıdığı anlaşılmaktaysa
da bu bitişmenin ne zaman meydana
geldiği bilinmemektedir. Ancak islam
öncesi devre ait miladi VI. asra çıkan ve
Arap yazısının çok iptidai bir devresini

