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Mektep İlahisi ve Gülbang i. Osmanlı
lar'da geleneksel olarak dört yıl dört ay
dört gün veya beş yı l beş ay beş gün gibi
kalıplaşmış rakamlarla belirlenen öğre
nime başlama yaşına ulaşmış çocukların
mektebe gitmeleri dolayısıyla düzenlenen
töreniere "amin alayı, bed'-i besmele cemiyeti, mektep cemiyeti , dua cemiyeti"
gibi adlar verilmiş. bu törenler sırasında
okunan ilahiler güfte mecmualarında
"mektep ilahisi" ismiyle kaydedilmiştir.
Tören sonunda belli bir eda veya makamla okunan duaya da "mektep gülbangi"
d enilir.
Amin alayı töreni uğurlu sayılan pazartesi. perşembe veya kandil günlerine
rastlatılır. o günün sabahı mahallenin bütün öğrencileri mektepte toplanır. ilahi
okuyacak öğrencilerle (i lahi ta kı m ı) ilahiler okunurken belirli yerlerinde yüksek
sesle amin diyecek olan diğer öğrenciler
(aminciler) sıralanır, başlarına da ilahici
başı denen bir talebe geçerdi. Amin al ayı
ilahiler okuyarak mektepten okula yeni
başlayacak çocuğun evine doğru yola çı 
kar. ilahici baş ı bu sırada okunan ilahileri
ve alayı idare ederdi. Bu arada veliler ve
mahalle sakinleri de alaya katılır. yol boyunca gittikçe artan kalabalık mektebe
başlayacak olan çocuğun evinin önüne
gelirdi.

Ailenin durumu müsaitse hoca. kalfası
ve ilahi okuyan birkaç öğrenci mahalleden alaya katılanlarla birlikte evin selamlığına alınarak oturtulurdu. Rahlenin başına geçen hoca çocuğu karşısına alır.
besmele çektirir. "rabbi yessir ... " duasını
tekrarlatıp ilk ders olarak elif cüzünden
elifbanın yer aldığı ilk sayfayı okutur. üç
defa "rabbi zidni ilmen" (ya rabbi ilm imi
arttır) ayetini söyletince hazır bulunanlar
amin derlerdi. Bir aşr-ı şerifin ardından
ilahiciler ilahi okuduktan sonra hocanın
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mektep gülbangini çekmesi ve dua etmesiyle törenin ilk safhası tamamlanır,
hacaya ve öğrencisine hediyeleri verilir.
davetlilere ikramda bulunulurdu . Ailenin
sosyal durumuna göre bir alim , şeyh veya devlet adamı da törene davet edilirdi.
Zengin aileler bazan diğer mekteplerin
ilahi takımlarını tutarlardı. Bu ilk töreni n
ardından yeni öğrenci erkek ise midilliye,
kız ise faytona bindirilip ailesi de alaya katılarak tekrar yola çıkılır ve yine ilahiler
okunup aminler çekilerek mektebe başla
yacak bir diğer çocuğun evine gidilir, aynı
tören orada da tekrarlanırdı. Ailenin durumu evde tören yapmaya müsait değil
se öğrenci kapının önünde okunan ilahiler ve dua ile mektebe uğurlanır. daha
sonra ilk derste benzer bir tören yapılır
dı. Bir tekke mensubunun. özellikle şeyh
ailesinden bir çocuğun mektebe başla
ması esnasında evlerde icra edilen törenler tekkede yapılır. alay tekkenin önünden
geçerken dervişanın da katılmasıyla nevbeye çıkılarak sancaklarla alay karş ı lanır.
bu sırada mazhar, hallle. kudüm gibi sazlar eşliğinde nevbe vurulup ilahiler okunurdu. Cemaleddin Server Revnakoğlu
1888'de Eyüp'te şahit olduğu bir nevbeyi
aktarmaktadır (bk bibl)
Mektebe başlama çağına gelmiş bütün çocuklar aynı şekilde evlerinden toplandıktan sonra amin al ayı büyük bir kalabalık halinde mektebe döner, avluda güftesi Şeyh Mehmed Bekrl'ye ait saba makarnındaki. "Kad fetehallahu bi'l-mevahib ve cae bi'n-nasri ve'l-mearib 1 Ve esbeha'l-kevnü fi sürurin ve fi emanin mine'l-metaib" (Allah kullarına nice nimetler
ve r m işti r .. .) ilahisi ( şu ğ ul ) okunduktan sonra hocanın çektiği gülbangin ardından
merasim dua ile son bulur (uzun bir dua
metni için bk. Mehmed Fevzi Efendi, s. 65).
talebeler sınıfa girerek derse başlanırdı.

Amin alayı töreni hemen her yerde aynı
şekilde olmakla birlikte küçük yerleşim
birimlerinde daha mütevazi uygulamalardan da söz edilmektedir. Öte yandan
ilahilerin mahalll güfte ve bestelerle veya
bazı değişikliklerle okunduğunu söylemek
mümkündür. Nitekim Yahya Kemal Beyatlı hatıralarında Üsküp'te mektebe baş
larken alaydaki çocukların . " Şol cennetin
ırmakları akar Allah deyü deyü" ilahisini,
" Çıkmış Tanrı melekleri bakar Allah deyü
deyü" Şeklinde okuduklarını belirtir.
Mektep ilahilerinin bir kısmı gütteleri
Yunus Em re ve Niyazi-i Mısrl'ye ait tasavvufi parçalardır. Aralarında ritmik ve coş
kun bir edaya sahip. güftesi Arapça olan
şuğullerin de bulunduğu bu eserlerin tanınmış! arı şunlardır: Güftesi Sultan ll.
Mustafa'ya ait. "Yessir lena hayre'l-umur"
(Hayırlı i ş l e rimizi kol ay l aştır ya rabbi) nakaratlı eviç ilahi "AIIahu rabblla-yezal" (Töre , VII. ı ı 0- ı ı ı ): güftesi Yunus Emre'ye .
bestesi Zekai Dede'ye ait. "Ne bahtlı ol
kişi kim okuduğu Kur'an ola" matla' lı h üzzam ilahi; torununun mektebe başlama
sı dolayısıyla yine onun bestelediği, güfteleri Yunus Emre'ye ait uşşak makamın
da. "Allah emrin tutalım 1 Rahmetine batalım " mısraıyla başlayan uşşak ilahisiyle
(Şengel, lll. 69). hisar-buselik makamın
da, "Ya ilahi sana geldik bizi mahzun eyleme" (Töre. IX, ı 46- ı 47). rast makamın
da, "Tövbe edelim zenbimize tübtü ilallah, ya Allah " ( Şe n gel. ı. 87), acem-kürdl
makamında . "Ya ilahi başlayalım ism-i
bismillah ile" (Töre, VIII , 14 3) , hüzzam
makamında , "Gel vücudun ateş-i aşk-ı hablbullaha yak" ( a.g.e., V. ı 40- ı 4 1) mısra
ıyla başlayan ilahileri Zekai Dede'nin notaları günümüze intikal etmiş bestelerindendiL Güftesi Yunus Emre'ye ait hicaz makamında , " Şol cennetin ırmakları
akar Allah deyü deyü" ilahisiyle, " Bu aşk
bir bahr-i ummandır buna hadd ü kenar
olmaz" ; " Münadller nida eyler gelin Allah'a mevlaya"; " İsm-i sübhan virdin mi
var bahçelerde yurdun mu var"; "Ya ilahi
zat-ıpakin hürmetine el-aman"; "Rahat-ı
can ister isen her seher Kur'an'a bak";
"Ya ilahi bir bölük aciz kapına gelmişiz"
ilahileri kaynaklara intikal etmiş diğer
mektep ilahileri arasında zikredilebilir.
"Gözüm ki kana boyandı şarabı neyleyeyim " mısraıyla başlayan. güftesi Şeyh
Saffet Efendi'ye ait hüzzam makamın 
daki mektep ilahisi ( n o t as ı için bk. a.g. e. ,
V, ı 4 ı) Mehmed Akif Ersoy'un "Amin Alayı" şiirine ilham kaynağı olmuştur. Ali Birinci, 1832 yılında okunmakta olan mektep ilahilerinin güttelerini bir cönkten ala-
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onun okuma yazma bilmesi ve vahiy katiplerinden olmasının yanı sıra mektebe
başlayan çocuğun okumaya Kur'an ile
başlaması sebebiyle Kur'an ' ı bir araya
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dikkat çeken Bektaşi dedeBedri Noyan . gülbank metninde aslında Hz. Osman yerine Hacı Bektaş-ı Veli'nin adının zikredildiğini. sonradan yapılan bu değişikliğin ise anlamsız
ve yersiz olduğunu söylerse de yukarıdaki
açıklama çerçevesinde bu iddianın isabetsiz olduğu anlaşılmaktadır.
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eksikliklerle birlikte yayımla
(bk. bibl) Bunun dışında bir kı
sım ilahiler de Mektep İldhisi adlı bir
kitapçıkta toplanmıştır (i stanbul 1325,
133 2). Tanzimat'tan sonra halk arasında
çok beğeniimiş olan. " Ey gaziler yol göründü yine garlb serime" ile, "Sivastopol
önünde yatar gemiler" marşları da amin
alaylarında okunmuştur. ll. Abdülhamid
devrinde amin alaylarında Batı mCısikisi
esaslarına göre bestelenmiş bazı marş
ların da okunduğu , bunların sonunda "padişahım çok yaşa" diye bağınldığı bilinmektedir. Çocuk şarkılarının bulunmadığı
dönemlerde bu maksatla kullanılan mektep ilahileri Kur'an okumayı, Allah'ı ve Hz.
Peygamber'i sevmeyi, ilim öğrenmeyi,
güzel ahlaki. vatan sevgisini. şehid vegazi olmayı telkin eden güfteleriyle dikkat
çekmektedir.
mıştır

Amin alayı töreninin sonunda çekilen
ve mahalli bazı farklılıklar gösteren gülbank metinleri yer yer değiştiriterek irticalen bir nevi beste ile okunmuştur. Ancak amin alayı geleneği ortadan kalktığı
ve bu okuyuş tesbit edilemediği için
notası elde bulunmamaktadır. Gülbankçi
denen kişinin veya hocanın okuduğu bu
gülbanklerden birinin metni şöyledir :
"Allah Allah. iliallahi Celllü'l-cebbar. mulnü's-settar. haliku'Heyli ve'n-nehar. laye-
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okunan
Arapça
ve Türkçe
mektep duaları
{Fevzi Efendi,
Meuhibetü '1uehhab,
İstanbul 1325,
s. 65)

zai. zü'l-celal birdir Tanrı . Erin erliğine.
Hakk'ın birliğine. din-i mübln uğruna. şe
hid olan gaziler aşkina diyelim aşk ile bir
Allah. Allah Allah Allah, daim hay! (üç defa). Eweli Kur'an, ahiri Kur'an. Tebareke'llezl nezzele'l-furkan. Eli kan. kılıcı kan . sinesi üryan, ciğeri püryan. Din-i mübln uğ
runa şehid olan gaziler aşkina diyelim aşk
ile bir Allah. Allah Allah Allah. daim hay!
(üç defa) Eweli gaza. ahiri gaza, inayet-i
Huda, kasd-ı a'da, din-i mübln uğruna
şehid olan gaziler aşkina diyelim aşk ile
bir Allah . Allah Allah Allah. daim hay! (üç
defa). Hacı lar, gaziler. raviler; üçler, yediler. kırklar; gülbang-i Muhammed!, nCır-i
nebl. kerem-i All, plrimiz. üstadımız Hazret-i Os man-ı ZinnCıreyn - i Veli gerçekler
demine. devranına hCı diyelim. hCıCıu!"
Çok az farkla sünnet gülbangi olarak
da okunan bu gülbangin tahsilden çok
gaza ve cihadı teşvik ettiği. şehid ve gazilerin unututmaması gereğini vurguladığı görülmektedir. Bu durum mektebe
başlamanın okumayı öğrenme konusunda atılmış ilk adım olması yanında çocuğun ileride vatan ve millet için şehadeti
göze alabileceğinin ilk telkini olarak da
kabul edilebilir. Gülbank metninde Hz.
Peygamber ve Hz. Ali'den sonra gülbank
geleneğinde pek yaygın görülmeyen bir
şekilde Hz. Osman'ın adının anılması.
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"Sıbyan Mektepleri ve Mektep Cemiyetleri",
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