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ilah kelimesinin sözlükte "tapınmak,
kulluk etmek" anlamına gelen ulilhet (ilahet. ulühiyyet), "hayret etmek, gönülden
bağlanıp sığınmak" manalarındaki veleh
(eleh) veya "gizli olup duyu idraklnin üstünde bulunmak" anlamındaki Ieyh kö künden türemiş olabileceği kabul edilir.
Buna göre ilah "tapınılan, yüceliği karşı 
sında hayrete düşülen , gönülden bağla
nılıp sığınılan. duyularla idr ak edilemeyen varlık" demektir. Alimierin çoğunlu
ğu, ulühet kavramından hareketle ilahın
mutlak anlamda ibadet etmekle irtibatlı
olduğunu , dolayısıyla onun tapınılan varlığa tekabül ettiğini belirtmiştir. ilah kelimesinin türemiş bir cins ismi veya sıfat.
Allah kelimesinin ise gerçek Tanrı'yı ifade
eden mürtecel ve gayr-i müştak bir özel
isim olduğunu kabul edenler bulunmakla
birlikte Allah kelimesinin etimolojisi hakkında ileri sürülen farklı görüşler bir arada değerlendirildiğinde ( Lisanü 'l-'Arab,
"elh" md.; Tacü'l-'arüs, "elh" md.) ilahın
Allah kelimesinin aslını teşkil ettiği, başı
na elif ve lam harfleri gelince hemzenin
hazfedilmesiyle Allah şekline dönüştüğü
şeklindeki görüş ağır basmaktadır. Ebü'lKasım el-Belhi gibi bazı İslam alimleriyle
şarkiyatçılar ilah kelimesinin Süryanice
veya İbranice olduğunu ileri sürmüşlerse
de (Al üst, ı. 56; Jeffery, s. 66-67) çoğunluk
bunu isabetli bulmamıştır. Zira Cahiliye
devrine ait şiirlerde yer alması kelimenin
Arapça asıllı olduğunu gösterir. Hak veya
batı! olsun tapılınaya layık görülüp ibadet edilen her varlığa ilah adı verildiği ve
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ali he şeklinde çoğul u bulunduğu dikkate
alının ca mutlak olarak zikredildiği takdirde ilahın tanrı anlamına geldiği, Allah'ın
ise gerçek Tanrı'nın adı olduğu ortaya çı
kar.
Kur'an-ı

Kerim'de ilah kelimesi çoğul
şekliyle birlikte 147 yerde geçmekte. Allah'tan başka bir ilahın olmadığı . eşi. benzeri, ortağı ve çocuğunun bulunmadığı
vurgulanmaktadır. Genellikle gerçek mabudun sadece Allah olduğunu göstermek
üzere "la ilahe illa hQ,Ia ilahe illallah" şek
linde nefiyden sonra ispata geçen kelime-i tevhid formülü kullanılır. Ayetlerde
belirtildiğine göre ilah bizatihi var olan,
başkasına ihtiyacı bulunmayan. ebedi hayatla diri olan. yaratan. öldürüp dirilten.
rızık veren. ilmiyle bütün varlıkları kuşa
tan, esirgeyen ve bağışlayan, evrenin yegane hakimi olup daima üstün gelen, en
güzel isimlere sahip olan, peygamberleri
vasıtasıyla insanlara mesaj gönderen en
yüce varlıktır. Bu nitelikleri taşımayanla
rın ilah olamayacağını bildiren Kur'an. insanların diğer bir insanı veya cansız nesneleri ilah edinmelerine dikkat çeker ve
bu kişileri şiddetle eleştirir (M. F Abdülbakl, el-Mu'cem, "ilah" md.).
ilah kelimesi hadislerde de geçmektedir. Bu hadislerde Allah'ın gerçek mabud
olduğu, O'ndan başka bir ilahın bulunmadığı ve Müslümanlığa girebilmek için O'na
inanıp şehadette bulunmak gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber'in Kureyşliler'in taptıkları ilahlardan (putlar)
yüz çevirdiği, bunların insanlara fayda veya zarar verem eyeceklerini belirttiği anlatılmış, putperestlerinde ResOl-i Ekrem'in,
ilahlarını küçük düşürdüğünü ve kendilerini onlardan uzaklaştırmak istediğini söyledikleri nakledilmiştir (Wensinck, el-Mu'cem, "ilah" md.). Mu'tezilt ve Sünni kelamcılarla filozoflar tarafından ilah kavramı etrafında yapılan açıklamalar genellikle onların uiQhiyyet anlayışına dayanmaktadır (bk. ALlAH; TANRI) .
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edebiyatında nazım

türleri belirönce dini muhteva taşıyan
her türlü şiire ilahi denirken daha sonra
tasavvufi temaları işleyen ve Türk din
mQsikisinin makam ve usulleriyle bestelenerek dini toplantılarda okunan şiirle
re ilahi adı verilmiştir. Bu şiir türü ve dini
mQsiki formu hakkındaki bilgiler oldukça
dağınık ve karışıktır. Dalaylı da olsa konuyla ilgili ilk ciddi araştırmaları yapan
M. Fuad Köprülü ve Reşit Rahmeti Arat
en eski Türk şiiri örneklerinin ilahiler olduğunu söylemişlerse de hakkında fazla
bilgi vermemişlerdir. Bir edebiyat terimi
olarak ilahiyi "mutasawıf şairler tarafın
dan yazılan, dini ve ilahi fikirleri ihtiva
eden şiirler" diye tanımlayan Tahirülmevlevl tevhid. münacat, na't ve istigaseyi
de bu tür şiirler grubu içinde ele almış
tır. Arapça'da ise ilahi "en-neşidetü'd-dl
niyye, el-egani'd-dlniyye, el-mevalid" gibi adlarla anılır (Mecd!Vehbe - Kamil Mühendis, s. 56).
ginleşmeden

Özellikle şiirde tür ve şekillerin müstakil isim ve vasıflar kazanmasından önce
ilahi kelimesiyle hemen her türlü dini şiir
kastedilmiş: tevhid, mi't, münacat, devriye gibi türlerle kaside, gazel, tuyuğ, rubai, kıta vb. nazım şekilleri Türk klasik
edebiyatının asli unsurları haline gelince
kelimenin anlamı daralıp , besteli dini şiir
formu olarak daha özel bir tür halinde
mQsikiyle özdeşleşmiştir. Dini muhtevalı
manzum ve yarı manzum sözler mQsiki- .
nin etkileyici gücü ve bunları icra eden
kişilerin müzisyen hüviyetleriyle dini merasimlerde daha tesirli olmuş. böylece ilahi kavramı mOsikiden ayrı düşünülme
miştir.

Eskiçağ ' lardaki

pek çok milletin gelegibi Türkler'de de şairler
sihirbazlık, rakkaslık, müsikişinaslık. hekimlik, din adamlığı vb. vasıfları şahsiyet
lerinde toplamış. halkın büyük değer verdiği kişilerdi. Şaman, kam , baksı veya
ozan adlarını taşıyan bu kişiler. çok eski
devirlerden beri Oğuz boylarının şölenle
rinde, av törenlerinde ve matem ayinleri
olan yuğlarda çok defa kendi yazdıkları
manzum-yarı manzum sözleri milsiki eş
liğinde okuyarak ilahilerin ilk örneklerini
ortaya koymuşlardır (Köprülü, Edebiyat
Araştırmaları I, s. 72-1 02). İslam öncesi
neğinde olduğu

ilAHi
eski Türk şiirine dair elde bulunan örneklerden üç Man i ve yedi Bu rkan manzumesinin ilahi şeklinde olması (a.g. e., s. 2 ı 3242) Türkler arasında bu türü n kökler inin çok eskilere kadar uzandığını gösterir.
İ lahi kelimesinin islami Türk edebiyatında

bir türün adı olarak ne zamandan
beri kullanıldığı bilinmemektedir. Türkler'in müslüman olmasından sonra telif
edilmiş elde mevcut ilk eserler olan Kutadgu Bilig, Divanülugiiti't-Türk ve
Atebetü'l-hakiiyık'ta ilahi kelimesi geçmez. Ahmed Yesevl'nin Divan-ı Hikmet'inde de kelime bu manasıyla yer almaz. Yesevl tarzında şiir yazan Hakim
Ata. Süleyman Ata gibi şairler tarafın
dan ilahi içerikli manzumelerin "hikmet"
adıyla kaleme alı n mış olması . kelimenin
izlerini daha sonraki devirlerde Anadolu'da aramak lazım geldiğini gösterir. Yunus Emre de şiirlerinde ilahi kelimesini
bir edebi t ür anlamında kullanmadığı
gibi divanının en eski yazmalarında şiir
lerin başlığı olarak bu kelimeye rastlanmaz (mese la bk. Süleyman iye Ktp ., Fat ih,
nr. 3889) . Ancak Yunus'un bir lakabının
" gCıyende " olduğuna veya Yunus- ı GCıyen
de adında bir başka Yunus'un mevcut bulunduğuna dair menkıbevi malCımat. bu
sıfatın ona şairliğinden veya şiirlerini mCı
sikiyle yani ilahi tarzında söylemesinden
dolayı verilmiş olması ihtimalini düşün
dürmektedir. Öte yandan Fuad Köprülü,
mutasawıf şairler i n XIII. yüzyı l dan baş
layarak kendilerini diğer şairlerden ayır
mak ve ilham kaynaklarının kutsl ve ilahi
mahiyeti ni göstermek için " aşık" unvanı
nı kullandıkların ı, özellikle tekke şairleri
nin kendi m anzumelerine ş ii r derneyerek "ilahi, nutuk, nefes" adını verdiklerini kaydeder (Edebiyat Araştırma ları 1, s.
186) .

Anadolu'da önemli bir teşki l atlanma
ya sahip zümreler ar a sında Baballer ile
onları takiben ortaya çıkan Rafizi grupların ve ahilerin toplantılarında teganni ve
raks ederken okudukları şiirlerden bazı
larının ilahi adıyla anılabilecek dini manzumeler olması mümkündür. XIII. yüzyı
lın sonu ile XIV. yüzyılın başlarında Anadolu'da yaygın olduğu bilinen Rifaiyye tarikatının zikir meclislerinde okunan manzumelerin ilahi olduğunu tahmin etmek
güç değilse de bunlara ilahi denildiğini
tesbit mümkün olmamaktadı r. Yine aynı
dönemlerde Anadolu'da Türkçe dini şiir
ler söyleyen ilk mutasawıf şairlerden kabul edilen Şeyyad Hamza' nın lakabı olan

"şeyyad " kelimesinin , yüksek sesle manzumeler okuyup dinleyenleri eaşturan
kimselere verilen bir Iakap olduğu anlaşılmıştır (iA , Xl , 493-497)

Türkçe'de ilahi kelimesinin bir edebiyat

ve mOsiki terimi olarak kullanıldığı metinler XVII. yüzyıldan geriye gitmemektedir. Daha önceki devirlerde Anadolu'da
ilahi yerine "savt" ve "savt okumak" tabirinin kullanılmış olması kuwetle muhtemeldir. Nitekim Hacı Bayram-ı Veli'nin
annesinin çamaşır yıkarken savt okuduğuna dair meşhur rivayet bunu teyit eder
(Ergun. ı . 15). Bugünkü tesbitiere göre
ilahi kelimesi, "bestelenmiş dinl-tasavvufi şiir" anlamıyla ilk olarak Evliya Çelebi 'n in eserinde geçmektedir: "Bu taifeler h o ş avaz ile sefere müteallik ilahi
okurlar. Bazıları da 'Allahümme ya hadi
asan eyle yol um uz' ilahisini kıraat ederek Alay Köşkü d ibinden u bOr ederler"
(Seyahatname, ı . 525) . XVIII. yüzyıl şair
lerinden Sünbülzade Vehbi Lutfiyye'sinde dilencilerden bahsederken kelimeyi.
"işiten Yunus ilahisi sanır 1 Bu edasın gören adem usanır" beytinde zikretmektedir. Bu örnekler. kelimenin XVII. yüzyıl ortala rından başlayarak bu manada kullanıldığını göstermektedir. Bu yüzyı lın ikinci yarısından itibaren tertiplenmiş mOsiki
mecmualarında da (Ergun, ı . 6) artık kelimenin yaygın biçimde yer aldığı görülmektedir.
ilahiyi halk edebiyatma bağlı bir nazım
şekli olarak inceleyenler olduğu gibi tekke
veya tasawuf şiirine ait bir nazım biçimi
kabul edenler de vardır. İlahilerde 7, 8,
11 , 14 ve 16' lı kalıpların kullanıld ı ğı ve
genellikle 7 (4 + 3) . 8 (4 + 4) hecelilerin
dörtlük; 11 (6 + 5, 4 + 4 +.3) , 14 (7+7) ve
16 (8 + 8) hecelilerin de beyitler halinde
yazıldığı görülmektedir. Dörtlüklerin kafiyelenişi koşma. beyit birimiyle yazılan
ların kafiyelenişi ise gazel tarzındadı r. Hece vezniyle yah ut halk ve aş ık edeb iyatı
n a zım şe kill e rind e ilahilerin kaleme alın 
ması , Alevi ve Bektaşi şair lerince son zamanlara kadar sürdürülmüştür.
XV. yüzyıldan itibaren ilahi içerikli şiir
lerin aruz vezniyle de yazıldığı ve bunun
ileriki asırlarda gittikçe rağbet bulduğu
anlaşılmaktadır. Bunda. bestekarların
manzumeleri ekseriyetle divan şiirinden
seçmelerinin tesiri olduğu gibi ilerleyen
asırla r da mutasawıf şairlerin daha çok
aruzu kullanmaya ve klasik şiirin nazım
t ürleriyle eser vermeye başlamasının da
etkisi vardır. Sözleri bestekar l arına ait
eserlerde ise bestekarların klasik şiir kültür ünü almış olduğu hemen hissedilmek-

tedir. Bu arada özellikle musammat gazelin musammat ko şma ile benzerlikler
taşıması da bu geçişi sağlayan bir özellik
olarak görülür. Bunu, türü n en güzel örneklerini ortaya koyan Yunus Emre'nin
bazı şiirlerinde görmek mümkündür. Divan şiirinde en çok gazelierin ilahi" olarak
beste l endiği bilinmektedir. Fakat az da
olsa musammat çeşitlerinden murabba
ve muhammes ile kıta , tuyuğ, rubal gibi
nazım şekilleriyle yazılmış ilahi içerikli
manzumeler de mevcuttur.
İlahileri n çoğu yalın anlatımı olan basit
şiirlerdir.

Büyük pirlerden ekserisinin şair
halde ilahi türü şiirler söylemiş
olması. bu manzumelerin birer sanat şi
irinden çok duyuş şiiri olmasına yol açm ı ş ve onlara didaktik özellikler kazan dırm ı ştır. Zaman içerisinde ilahi konularında farklılıklar görülmeye ve daha geniş
bir tasawuf düşüncesi yer almaya başla 

olmadığı

mıştır.

Dini mOsiki terimi olarak ilahi, din dışı
Türk mOsikisindeki şarkı formu gibi gazel, koşma. rubai, murabba, muhammes.
müseddes vb. nazım şekilleriyle yazılmış
güftelerin yine şarkı şemasına az çok
benzer formdaki bestelerinin adıdır. Ancak ilahilerde güftenin konusu kadar bestenin makam ve usulünde de dini -tasavvufi duyguyu yansıtanlar tercih edilmiş
tir. Kural olarak hemen her makamda
ilahi bestelenebilirse de fazla tiz seslerde
dalaşmayan ağır makamların çoğunluk

ta

olduğu

dikkati çeker. Güfte mecmuave bazı repertuvarlar incelendiğinde
ilahilerin daha çok acem , acem - aşiran ,
bayati. bestenigar. dügah, eviç. hicaz, hüseyni, hüzzam, ırak , mahur, neva, rast,
saba, segah, uşşak , tahir makamlarında
bestelendiği görülür. İlahi bestelerinde
küçük usullerin yanında büyük usuller de
kullanılmıştır. En çok kullanılan usuller
sofyan . düyek, evfer, devr-i hindi , muhammes, çenber, evsat, devr-i kebir, berefşan ve hafiftir.
ları

ilahiler, genellikle okundukları yere göre cami ve tekke ilahileri diye ikiye ayrıl
makla beraber bunların dışında değişik
zaman ve mekanlarda okundukları da bilinmektedir. Mesela güftesi Yunus Emre'ye ait olan, "Ey enbiyalar serveri 1 Ey
evliyalar rehberi 1 Ey ins ü can peygamberi 1 Ehlen ve sehlen merhaba" mısra 
larıyla başlayan Zekai Dede'nin uşşak ilahisi. üç ayiara mahsus olmakla birlikte
mevlid ayında dergahlarda yapılan kıyam
ve devran zikirlerinde. güfte ve bestesi
itibariyle tevşlh formunda. bulunduğun
dan tevşlhli mevlidlerin başlangıcında
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iLAHi
mi'rac bahrinden sonra. özellikle de merhaba bahrine girmeden önce okunurdu.
Bu ilahi ayrıca ramazan ayında. "Ya merhaba dost merhaba 1 Mah-ı mübarek
merhaba" veya. "Ya elveda dost elveda 1
Şehr-i ramazan elveda" nakaratı ilavesiyle teravi h namazının ilk dört rek'atından
sonra veya namazlardan sonra minareden verilen temcldlerde de okunurdu.
Birden fazla kişi tarafından okunduğu
için cumhur ilahisi diye adlandırılan eserler ise tekke ve camilerde okunmaktaydı.
Meydan ilahileri de denilen tekke ilahileri zikrin çeşitli yerlerinde okunuşuna göre ayrı isimlerle anılmıştır. Zikrin ayakta
devamı esnasında okunanlara kıyam ilahileri. oturarak zikredildiğinde okunanlara kuQd ilah ileri, dönerek yapılan zikir
esnasında okunanlara devran ilahileri
denmiştir. Ayrıca zikrin usulünü belirlemeye yarayan ilahilere de usul veya zikir
ilahileri adı verilmiştir. Yunus Emre'nin.
"Aşkın ile aşıklar yansın ya ResQiellah"
mısraıyla başlayan ilahisi Halvetiler'ce
pek meşhur olan usul ilahilerinden dir. Halife olmaya hak kazanan dervişin başına
tarikat tacı tekbir ve dualarla giydirilİr
ken Yunus Emre'nin, "Dervişlik baştadır
tacda değildir" mısraıyla başlayan saba,
segah ve nikr!z makamlarında bestelenmiş ilahisi zakirler tarafından okunurdu .
Bu törenlerde okunan eseriere hilafet cemiyeti ilahileri denilirdi.
Eskiden özellikle tekkelerde ve camilerde ayiara göre seçilmiş ilahiler okunurdu.
Muharrem ayında Kerbela Vak'ası ' na.
özellikle de Hz. Hüseyin'in şehadetine .
Ehl-i beyt sevgisine dair okunan ilahiler
muharrem ilahileri veya kısaca "muharremiyye" adıyla anılırdı. Mevlid ayları denilen reblülewel ve reblülahir aylarında
yapılan mevlid merasimlerinde mevlid
tevş!hleri ve na'tlar yanında güttelerin de
Resul-i Ekrem'e ait unsurların bulunduğu ilahiler okunurdu. Halk arasında büyük ve küçük tövbe adlarıyla anılan cemaziyelewel ve cemaziyelahir ayları tövbe ve istiğfar zamanı olarak kabul edildiğinden güftelerinde bu konulara yer verilen ilahileri okumak tercih edilmişti.
İçinde regaib ve mi'rac kandillerinin bulunduğu receb ve şaban aylarında bu aylara ait ilahiler okunurdu. Ramazan ayın
da camilerde kılınan teravih namazlarının
her dört rek'atından sonra okunmaya
mahsus eserler ramazan ilahileri adıyla
anılmıştır. Ramazanın ilk iki haftasında
okunan ilahilerin güfteleri. "Merhaba ya
şehr-i ramazan" mısraıyla başlar veya bu
mısra nakarat halinde tekrar edilirdi.
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Uğurlama geceleri denilen son iki haftada okunmaya mahsus olan ilahilerde ise
ramazanın sona ermesinden doğan hüzün terennüm edilir. "Elveda ya şehr-i ramazan 1 Elveda ey mah-ı mübarek" gibi
mısra ve nakaratlara yer verilirdi. Şewaı.
zilkade ve zilhicce aylarında hac far!zası
nın kutsiyeti ve mukaddes yerlerin özlemini terennüm eden ilahiler okunurdu.
Tarikat mensupları ile meşayihin cenazeleri , cenaze ilahisi adı verilen ve güttelerinde dünyanın geçiciliğini, ölümü, ahiret hayatını konu edinen ilahiler okunarak
kaldırılırdı. Gütteleri Yunus Emre'ye ait
olan. "Ömür bahçesinin gülü solmadan"
mısraı ile başlayan rast ilahi ile. "Bir tahta yaratmışsın 1 Halim onda yazmışsın"
beytiyle başlayan neva- uşşak ilahi bu tür
eserlerden dir.

han, ayinhan, salahan. tesbihhan. muarrif. muhammediyehan. zakirve zakirbaşılar da birer ilahi ci olarak kabul edilebilir.
İlahileri genellikle makamiarına göre
bir araya getiren "mecmGa-i ilahiyyat"
türü eserler taranarak tesbit edilen ilahi
formlarının başlıcaları şunlardır:

1. Tev-

Okuma çağına gelen çocukların mektebe gidecekleri ilk gün gerek evde gerekse amin alayı denilen bir törenle evden mektebe kadar ilahiler okuyar ak götürülüşü esnasında okunmaya mahsus
ilahiler mektep ilahisi diye anılmıştır. Yunus Emre'nin. "Allah emrin tutalım 1Rahmetine batalım" beytiyle başlayan ilahisiyle. "Ya ilah! başlayalım ism-i bismillah
ile" mısraıyla başlayan besmele ilahisi
bunlara örnektir. Hafızlık törenlerinde
güttesinde Kur'an'dan, Kur'an öğrenme
nin ve hatızlığın faziletinden bahseden
ilahiler okunurdu. Güftesi Yunus Emre'ye. bestesi Zekai Dede'ye ait olan, "Ne
bahtlı ol kişi ki okuduğu Kur'an ola" mıs
raıyla başlayan hüzzam ilahi bunlardan
biridir. Düğün gecesi damadın camiden
eve getirilmesi sırasında tertip edilen nikah alaylarında okunan eserler de damat
veya nikah ilahileri adıyla anılmıştır. Düğün öncesinde yapılan kına merasimlerinde de kına ilahisi olarak adlandırılan
ilahiler okunurdu . Annenin çocuk sahibi
olmakla Cenab-ı Hakk'a şükrünü. çocuğunu korumasını ve çocuğu hakkındaki
duygularını ifade eden ilahilere ninni ilahileri denir. Bunların başında ve sonunda
"hO hO hO Allah. la ilahe illallah" gibi nakaratların yanında tekbir. tevhid. hamd.
salatü selam ve besınelenin tekrarlanması ilahilerin nakarat bölümlerini hatır
latmaktadır. Güftesi itibariyle TürkçeArapça. Türkçe-Farsça veya üç dilde birden yazılmış ilahiler de bulunmaktadır.

esma ve sıfa
tı ile bunların çeşitli tecellilerini anlatan
din! manzumelere tevhid ilahisi denir.
Hem cami hem tekkelerde okunan bu ilahiler tekkelerde kelime-i tevh!d ve ism-i
celal zikri esnasında zakirler tarafından
nakarat kısımlarında "Allah. ya Allah. hO
Allah, illallah, la ilahe illallah" gibi ibarelerle okunur. Güftesi Yunus Emre'ye ait,
"Taştı rahmet deryası 1 Gark oldu cümle
as!" beytiyle başlayan "illallah" nakaratlı
hGz! makamında ilahi bunlardandır. 2.
Münacat. Allah'a yalvarmak. O'ndan af
ve mağfiret dilemek için yazılmış. cami
ve tekkelerde besteyle okunan ilahilerdir. Sözleri Yunus Emre'ye ait. "A sultanım sen var iken (aman ya hG) /Ya ben
kime yalvarayım" beytiyle başlayan manzume değişik makamlarda bestelenmiş
bir münacat örneğidir. 3. Na't. Hz. Muhammed'i övmek. yüceltmek, özelliklerinden bahsetmek, şefaatini dilemek gibi
maksatlarla yazılmış na'tlar camilerde
namazdan önce na'than. tekkelerde ise
zakir ve zakirbaşılar tarafından zikrin başında veya aralarında bestesiyle yahut
nisbeten serbest bir yorumla okunurdu.
"Aftab-ı subh-i ma evha hab!b-i kibriya 1
Mahtab-ı şam-ı ev edna hab!b-i kibriya"
beytiyle başlayan Nazim'in meşhur na'tı
birçok sanatkar tarafından bestelen miş
tir. 4. Tevşlh. Mevlid ve mi'raciyye bahirleri arasında cumhur tarafından okunan,
Hz. Peygamber'i konu almış ilahilerdir.
Güftesi Dede Ömer RGşenl'ye ait. "Çün
doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi" mısraıyla başlayan. otuzayakın bestekarın bestelediği eser bunlardandır. s.
Mersiye. Ölen bir kimsenin meziyet ve
özelliklerini ifade eden ve dar anlamda.
Kerbela Vak'ası ile burada Ehl-i beyt'in
başına gelenüzücü olayları ve Hz. Hüseyin'in şehadetini konu alan mersiyeler
tekkelerde düzenlenen zikir meclislerinde mersiyehanlar tarafından. bestesiyle
veya irticali olarak okunurdu. Sözleri Yunus Emre'ye izate edilen, "Şehidlerin ser-

İlahi okumakla görevli kişilere genel
olarak "ilahici" adı verilir. Başta cami ve
tekkeler olmak üzere medrese ve mektepler gibi çeşitli vakıf müesseselerinde
din! muhtevalı her türlü metni bestesi
ve usulüyle okuyan imam. müezzin, na't-

gözü yaşı Hasan ile Hüseyin'dir" matla' lı
manzume bu türün en sevilen örneklerindendir. 6. Durak. Tekkelerde yapılan
zikir törenlerinin bir nevi dinlenme zamanı sayılabilecek aralarında oku n mak üzere

hid.

Allah'ın varlığı, birliği.

çeşmesi enbiyanın bağrı başı
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bestelenmiş. irticall denebilecek bir serbestlikte olan ilahilerin adıdır. Allah'ın yüceliği. kudreti. azameti gibi konuları işle
yen durakların terennüm kısımları bulunmaz. Bunun yerine cümle aralarında
uygun yerlere "hak dost. dost. ah, hü, ya
hak" gibi lafzl terennümler yerleştirilir.
7. Savt. Tekkelerde zikir esnasında okunan, vahdet telkin eden güftelerden derlenmiş yeknesak ve kısa birkaç cümlelik
ilahilerdir. Güftesi Yunu s Emre'ye ait
olan, "Ş ürlde vü şeyda kılan yarin cemalidir beni 1 Alemiere rüsva kılan yarin cemalidir beni" beytiyle başlayan çargah
beste Gülşenl savtı tarzına bir örnektir.
8. Nefes. Güfteleri çoğunlukla Bektaşi
tarikatına mensup şairler tarafından yazılmış ilahilerin genel adıdır. Umumiyetle
aşık şiirinin özelliklerine sahip olan bu
manzumeler. besteleri itibariyle saz şa
irlerinin veya onları taklit edenlerin, halk
türkü ve şarkılarının üslübunda. coşkulu,
rindane bir hava taşıyan eserlerdir. 9. Şu 
ğu!. Türk bestekarları tarafından Türk
mOsikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahiler için kullanılan
bir terimdir. Büyük kısmı güfteleri itibariyle pek sade ve basit eserler olan şu
ğuller özellikle Kadirl. Rifal. Sa'dl. Bedevi
ve Şazell tekkelerindeki zikirler esnasın
da okunurdu. Hatlb Zakiri Hasan Efendi'nin. "Şefiu'I -halkı fi'l-mahşer 1 Muhammed sahibü'l-minber" beytiyle başlayan
pençgah bestesi çok tanınmış şuğul örneklerinden biridir. 1O. Kas ide. Türk,
Arap ve Fars şiirinde bir nazım şeklinin
ve methiyenin adı olan kaside, mOsiki terimi olarak dini şiirlerin cami ve tekkelerle bunların dışında düzenlenen dini
toplantılarda, okuyanın ses genişliği, müsiki bilgisi ve kabiliyetine dayanarak irticalen yaptığı seslendirmedir.

Türk din mOsikisinde ilahilerin dışında
kalmakla beraber bazı özellikleriyle ilahi
tanımı çerçevesine girebilecek mahiyette ve sözlerinin çoğu Arapça olan metinler şunlardır: a) Tekbir. Buhürlzade Mustafa ltrl Efendi tarafından segah makamında bestelenmiş olup yaygın Iafzı "Allahüekber Allahüekber. la ilahe illallahü
va'llahü ekber. Allahüekber ve li'llahi'lhamd"dir. b) Salat (Sala). Hz. Peygamber'e hürmet gayesiyle bilhassa tarikat
büyükleri ve ulema tarafından çeşitli şe
killerde tertiplenmiş, namaz gibi di nin en
temel ibadetleri yanında, başta cami ve
tekkeler olmak üzere çeşitli yerlerde yapılan törenlerde bazan bir kişi , bazan toplu halde okunan bestelenmiş övgü ve dua
cümlelerinin hepsini içine alan bir terim-

dir. Özellikle Osmanlı kültüründe okundukları yer ve zamana göre bayram (cuma) salası. sabah (saba) salası. cenaze saI ası, salat-ı ümmiyye, salat-ı kemaliyye.
salat-ı münciye gibi adlarla anılmıştır. c)
Temdd. Üç aylarda recebin ilk gecesinden başlayarak ramazanın teravi h kılınan
son gecesine kadar. bazı uygulamalarda
yatsı namazından çıkıldıktan. bilhassa ramazanda sahurdan sonra birkaç müezzin tarafından minarede topluca okunan,
çoğu Arapça dua ve yakarışiarı ifade eden
bir cami mOsikisi türüdür. Temcldler şe
kil olarak Allah 'a dua. sena ve tazim ile
kelime-i tevhld, Resulullah'a salatü selam. ekseriyetle Türkçe manzum bir münacat ve aralarda okunan bazı kısa ayetlerden meydana gelmiştir. d) Tesbih. Gerek Kur'an-ı Kerim'de mevcut olan veya
Hz. Peygamber'in öğrettiği hemen hepsi
"sübhanallah" Iafzıyla başlayan tesbih
cümlelerinin. gerekse mutasavvıflarla
ulemanın tertip ettiği. yine başında bu
ibarenin yer aldığı mensur. manzum. yarı
manzum. pek azının nazımı ve tertipleyicisi belli. çoğu Arapça güftelerin ilahi
formunda bestelenmiş şeklidir. Ayrıca
cemaatle kılınan farz namazlarda selam
verildikten sonra müezzinler tarafından
ses mOsikisine dayalı olarak yürütülen.
tesbih çekme ile duayı da içine alan ve
kısaca "tesblhat" adı verilen dini merasim de bu çerçevede ele alınmalıdır. Aslında besteli olmayan, takip edilen makam seyri, icra tarzı ve tavır yönüyle tamamen müezzinlerin mOsiki bilgisi ve
kabiliyetine dayalı bu geleneksel icraata
Mehmet Suphi Ezgi "mahfel sürmesi"
adını vermiştir.

M evievi ve Bektaşi tarikatı dışında kalan ve özellikle cehrl zikir yapan Halvetllik, Kadirllik. Rifallik. Sa'dllik gibi belli baş
lı tarikatlarla bunların şubeleri olan kollarda yapılan ayine "zikir" denilmektedir.
Belli bir bestesi ve bestekarı bulunmamakla beraber ritim. nağme ve bazı ibarelerin güfte olarak tekrarına dayalı. belirli bir tavır içinde gelişerek kalıplaşmış
bu form , icrası sırasında bulunulan durum, o kunuş ritmi ve okunuş şekillerine
göre "kıyam tevhidi. kıyam ism-i celali.
kuQd kelime-i tevhldi. murabba tevhid,
kalbi ism-i hü, kalbi ism-i hay, perdeli
ism-i celal, düz kelime-i tevhld, ağır ism-i
celal, perde kaldırmak" gibi çeşitli adlar
almıştır.
Okundukları yerler,

edebi şekilleri , muhve müzikal yapıları bakımından
ilahi diye bilinen eserlerle büyük ölçüde
aynı özelliklere sahip olan. Türk din mü-
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sikisinin büyük hacimli eserleri de bir
anlamda ilahi olarak değerlendirilebilir.
Mevlevl tarikatının toplu zikri olan sema
törenlerinde mutrip heyeti tarafından
okunup çalınmak üzere bestelenen mevlevl ayinleri. Süleyman Çelebi'nin Mevlid
adıyla bilinen Vesiletü 'n-necô.t'ı, Kutbünnayl Şeyh Osman Dede'nin mesnevi
tarzında yazıp bestelediği Mi'raciyye 'si.
daha çok Hz. Peygamber'in anne ve babasının özelliklerini konu alan. günümüzde icrası kalmadığından okuma tarzı. şek
li ve bestesi hakkında bilgi bulunmayan
regaibiyye, Yazıcı oğlu Mehmed'in Mu hammediyye'si bunlar arasında zikredilebilir.
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MusTAFA UzuN

konuşma diline yakın olan İtalyanca' nın
Floransa lehçesiyle yazmıştır. Şair. filozof
ve ahlak kuramcılığının yanında dil araş
tırmacılığıyla da tanınan ve bu konuda
müstakil bir eseri bulunan (De vulgari
eloquentia Jhalkdili üzerineJ) Dante ,
Floransa lehçesini diğer lehçelerden ve
Taskana bölgesinin halk şairlerinden derlediği kelimelerle zenginleştirip ilk gramer kurallarını belirleyerek modern İtal
yanca'nın kaynağı sayılan Taskana lehçesini olgunlaştırmış . bundan dolayı kendisine daima İtalyanca'nın yaratıcısı ve dolayısıyla İtalyan lar'ın kültür ve ilim atası gözüyle bakılmıştır. Dante. özellikle
bu eseri sebebiyle başlı başına bir bilim
dalı konusu haline getirilmiş (Dantoloji},
hakkında çeşitli üniversitelerde kürsüler
ve birçok ülkede araştırma kurumları
açılmıştır.

r

İLAHI KOMEDYA
Dante'nin
(ö. 1321)
ahiret

L

yokuluğunu anlatan
manzum eseri.

_j

İlCıhi Komedya'nın (La Divina Com-

media) orijinal adı Commedia olup
Divina sıfat ı ilk defa. konusu itibariyle
ve uyandırdığı hayranlık dolayısıyla 1SSS
Venedik baskısında kullanılmıştır. Commedia ise aslında özel isim değil o dönemde sonu iyi biten (sevinçli) edebi çalışmaların genel adıdır (tragedia "acıklı "
karşıtı). Dante mektuplarında eserinden
"kutsal şiir" diye bahseder.
İtalyanlar'ın en büyük şairleri ve dillerinin yaratıcısı saydıkları Dante Alighieri'nin, yazımına muhtemelen 1307 yılın
da başlayıp 1321'de ölümünden kısa bir
süre önce tamamladığı İlahi Komedya
İtalyan edebiyatının ana kaynakların
dan. Batı edebiyatının da önemli eserlerinden biridir ve Hıristiyanlığın en büyük
şiiri kabul edilmektedir. Önceleri -genellikle minyatürlü- yazma nüshalarının elden ele dolaştığı eser matbaanın icadıyla
en çok basılan metinler arasına girmiş ve
çeşitli dillere çevrilerek asırlar boyu Avrupa'nın Kitab-ı Mukaddes'ten sonra en
fazla okunan kitapları arasında yer al-

Kitabı teşkil eden uzun manzume, otuz
üçer şarkıdan (can to) meydana gelmiş
onar bölümlü üç ilahiden (cantica) ibarettir ve bir girişle birlikte şarkıların sayısı
1QO' e tamamlanmıştır. Her şarkı 130-140,
şiirin tamamı ise 14.233 mısradır (Giriş
ve Cehennem 4720. A'raf 4755, Cennet
4758); on bir heceli olan mısralar kendi
aralarında üçlü kafiyeli "üçlükler" halinde
gruplandırılmıştır. Şairin üç sayısına özel
bir değer vermesinin sebebi testis inancına olan bağlılığıdır.

Eserin konusu Dante'nin, Papa VIII. Bonifazio tarafından günahların bağışlanma
yılı ilan edilen 1300 yılının paskalya haftası boyunca beden en yaptığını söylediği
ahiret yolculuğudur. Şair. otuz beş yaşın
da iken 7 Nisan Perşembe'yi 8 Nisan Cuma'ya bağlayan kutsal gece sabaha karşı kendini, uyku sersemi olduğu için nasıl
gittiğini bilemediği Kudüs yakınlarındaki
karanlık bir ormanda bulur ve buradan
Latin şairi ve Ortaçağ'da aklın sembolü
sayılan Vergilius'un mihmandarlığın-

da cehenneme iner; orayı gördükten sonra yine Vergilius'la birlikte a'rafa geçip bir
ara kendilerine katılan şair Statius'un
refakatiyle burayı da gezer; ardından cennete ulaşarak genç yaşta ölen sevdiği kız
Beatrice tarafından karşılanır ve cenneti
meydana getiren dokuz kat gökte dolaş
tırılır; en sonunda da Hz. Meryem'in aracılığıyla arş-ı a'lada Allah'ın cemalini müşahede etmek mazhariyetine nail olur.
Cehennem. dünyanın merkezine doğ
ru inen ve bir huni gibi gittikçe daralan
dokuz kat gökten o luşmakta, her katta
suçlulara aşağı doğru gittikçe ağırlaşan
işkenceler yapılmaktadır. Başlıca suçluların işledikleri suçun ağırlık derecesine
göre sıralanması şöyledir: Korkaklar, şeh
vet düşkünleri. oburlar, cimriler, müsrifler, sapık tarikat mensupları, zalimlerkatiller, intihar edenler, Allah'a karşı gelenler, homoseksüeller. tefeciler. kadın
satıcıları- arabulucular, dalkavuklar, para
· canlıları, rüşvet yiyenler. kahinler-falcılar,
hırsızlar, ikiyüzlüler, nifak çıkaranlar, bölücüler. simyacılar, kılık ve sima değişti
rip insanları aldatanlar, kalpazanlar ve
sırasıyla hısım- akrabalarına. vatanları

na, misafirlerine, velinimetierine ve kutsal imana ihanet edenler.
A'raf, okyanuslar ortasındaki bir ada
üzerinde yer alan dünyanın en yüksek dağıdır. Koni şeklinde ve yedi kat olan dağın
son katı yeryüzü cennetidir ve buradan
on katlı gökyüzü cennetine geçilir. A'rafta
affedilmeye hak kazanmış. fakat Allah 'ın
sevgili kulları arasına girebilmek için geçici bir süre çile çekmeleri gereken günahı az kişiler bulunmaktadır. A'rafta suçların ve karşılığı cezaların ağırlığı cehennemdekilerin aksine yukarı çıkıldıkça azalmaktadır . Buradaki insanlar sırasıyla aforoz edilenler, son nefeste tövbe edenler,
savaşta veya cinayetle öldürülenler, kibirliler, hasetçiler, öfkelerini tutamayanlar,

mıştır.

Eserin en büyük özelliklerinden biri.
İtalyanca öğretiminde her zaman bir ders
kitabı niteliğiyle okutulmasını sağlayan

dilidir. Dan te. bilinen on eserinden beşi
ni Ortaça6·ın yazı dili olan Latince ile, İlii
hi Komedya dahil diğer beşini ise İtal
yan edebiyat tarihinde ilk defa. halkın
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ilahi
Komedya"nın

Yenedi k
1491 tarihli
ağaç baskı

nüshasından

tasvir! i

iki sayfa

credtrlo mondo i~ suo perido
bella Ciprigna il folk amor<
ı ı<.a.avı.ıı.... \>o ltı nel ttr%0 epicido;
non pure a Iri facean onor<
Di s.ıcrificio e di "oıi"o grido
Lt gmti antiche neU' antice errore;

a
~,· t

HDO AMBO uDUEifigli
i L.atona,
Coptrıi del Montone e della Libıa,
Fanno dd[' orizzontc: insimıe zona,

dal punto che il zmit infibra,
lnfin cbe 1' uno & 1' altro da quel cinto,

