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TEKKE EDEBÝYATI

nem gibi konularda tasvir yoluna baþvu-
rulmuþtur. Öte yandan tekke þiirinde ede-
bî sanatlar da kullanýlmýþ, ancak hiçbir za-
man tasannua düþülmemiþtir. Mutasav-
výf þairlerin þiirleri mecaz, teþbih ve istia-
relerle doludur. Baþta âyet ve hadisler ol-
mak üzere çeþitli kýssalara ve olaylara tel-
mihler yapýlmýþtýr. Bu arada tekrir ve ik-
tibaslara da yer verilmiþtir.
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Türk dinî mûsikisinin
tekkelerde icra edilen kýsmý.

˜ ™

Bir mûsiki tarzý olarak ele alýnýp geliþ-
mesi daha çok Osmanlý kültür ve mede-
niyeti çerçevesinde þekillenen Türk dinî
mûsikisi cami ve tekke mûsikisi diye iki
bölümde incelenmiþtir. Son zamanlarda
“tasavvuf mûsikisi” olarak da ifade edilen
tekke mûsikisi, “cehrî zikir yapan tarikat-
larýn zikirleri esnasýnda daha çok ritme da-
yalý, bazan bir veya birkaç enstrümanýn iþ-
tirakiyle ortaya çýkan mûsiki” þeklinde ta-
rif edilebilir. Tekke mûsikisi formlarý genel-
de Mevlevî âyini, ilâhi, mersiye, durak, þu-
gul, nefes biçiminde sýralanabilirse de dinî
mûsikide cami ve tekke mûsikisi sýnýflan-
dýrýlmasý çerçevesinde her iki bölümde yer
alan formlarýn kesin sýnýrlarla ayrýlmadý-
ðýný, bazý formlarýnýn iki mûsiki þubesinde
de ortak icra edildiðini belirtmek gerekir.
Bu durumda her ne kadar tekkedeki aðýr-
lýðý daha fazla ise de ayrýca camide icra
edilen ilâhi formu baþta olmak üzere mev-
lid, mi‘râciyye, na‘t, kaside, tevþîh ve mer-
siye gibi formlar hem camide hem tekke-
de kullanýlmýþtýr. Meselâ tekkelerde zikir
esnasýnda zâkirler tarafýndan okunan zikir
ilâhisi veya usul ilâhileriyle zikir dýþýnda
topluca okunan cumhur ilâhilerinin yaný
sýra camide teravih namazý sýrasýnda oku-
nan ramazan ilâhileri, muharrem ayýnda
hem tekkelerde hem camilerde okunan
mersiyeler bu ortak icralardan bazýlarýdýr.

veya mahlaslarýný verirler. Tekke edebiya-
týnda terkibibend, terciibend, müstezad, ký-
ta, tuyuð, nazým, beyit, muhammes, mü-
seddes, müsemmen, muaþþer gibi divan
edebiyatýndan alýnmýþ nazým þekilleriyle de
þiirler yazýlmýþtýr.

Dil ve Anlatým. Tekke þiirinde divan þi-
irinin sanatlý ve aðýr dili kullanýlmadýðý gi-
bi halk þairlerinin mahallî diline de yer ve-
rilmemiþtir. Tekke edebiyatýna dair eser-
lerde baþta tasavvuf terimleri olmak üze-
re çeþitli atasözleri ve deyimlere, mahallî
kelimelere rastlanýr ve genellikle telkin edi-
ci bir üslûp kullanýlýr. Bu edebiyatýn dili ba-
zan halk edebiyatýna, bazan divan edebiya-
týna yaklaþmaktadýr. Þairler Arapça, Fars-
ça ve Türkçe þiirlerden örnekler de verir.
Dede Ömer Rûþenî gibi divan þiiri gelene-
ðinden ayrýlýp tasavvuf yoluna girmekle
birlikte bu gelenekten bütünüyle uzaklaþ-
mayan þairler yanýnda Olanlar Þeyhi Ýbrâ-
him Efendi ve Sun‘ullah Gaybî gibi anlaþýl-
masý güç tasavvufî konularý sade bir Türk-
çe ile ifade eden þairler de vardýr. Tekke
edebiyatý bünyesinde divan edebiyatýný,
âþýk ve halk edebiyatlarýný benimsemiþ þa-
irler bulunduðundan bu edebiyatýn vezin,
nazým þekilleri ve mecaz, teþbih, istiare
gibi sanatlar bakýmýndan kendine özgü
bir alaný yoktur (Kurnaz, Ýlmî Araþtýrma-
lar, sy. 10 [2000], s. 165-168). Mutasavvýf
þairler þiiri tecellî-i ilâhî olarak görmüþ ve
kendilerine özgü sembolik bir dil geliþtir-
miþtir. Tekke þairleri öðüt vermeye baþ-
lamadan önce dikkat çekmek için çeþitli
hitap unsurlarý da kullanmýþtýr. Ahmed
Yesevî, Yûnus Emre ve Pîr Sultan bu hitap
tarzýna sýkça baþvurmuþtur. Tekke ede-
biyatýnda kullanýlan bir baþka tarz doðru-
dan anlatýmdýr. Bu edebiyatýn mensuplarý
anlatacaklarý konuyla ilgili çeþitli sorular
sorar ve bunlarý yine kendileri cevaplan-
dýrýr. Yûnus Emre, Âþýk Yûnus, Kaygusuz
Abdal, Niyâzî-i Mýsrî gibi mutasavvýflar
sorulu-cevaplý yönteme baþvuran þairler-
dendir. Tekke edebiyatýnda devriye, me-
nâkýbnâme, velâyetnâme, gazavatnâme
türü eserlerde tahkiye üslûbu kullanýlýr-
ken tabiat, evren, âhiret, cennet, cehen-
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kirler zikrin gidiþine ve ritmine uygun bi-
çimde ilâhi okur. Zaman zaman verilen ara-
larda na‘t, durak, kaside ve mersiyeler te-
rennüm edilerek zikre katýlanlarýn soluk-
lanmasýna imkân hazýrlanýr. Zikirdeki mû-
siki eserlerini zâkirbaþý idare eder. Zâkir-
baþýlýk çok önemli bir görevdir. Zâkirbaþý
olabilmek için birçok ilâhi bestesini hâfý-
zasýnda saklamak, geniþ bir mûsiki kültü-
rüne, pürüzsüz bir sese, bunlarýn yanýn-
da iyi bir idare kabiliyetine sahip olmak
gerekir. Zikir esnasýnda okunacak ilâhi-
lerin hangi tür zikre uygun düþeceðinin
tesbit edilmesi, bu eserlerin zikir nitelik-
leri, ayrýca günün özellikleri göz önüne alý-
narak seçilmesi zâkirbaþýnýn görevleri ara-
sýndadýr. Meselâ muharrem ve safer ayla-
rýnda okunan ilâhilerin Hz. Hüseyin’in Ker-
belâ’da þehid edilmesini konu alan man-
zumelerden, rebîülevvel ve rebîülâhir ay-
larýnda çoðunlukla Hz. Peygamber’i öven
ve onun niteliklerinden bahseden ilâhiler-
den seçilmesine özen gösterilir. Eski ilâhi
repertuvarlarýnda her hicrî ayda okunmak
üzere bestelenmiþ ilâhiler mevcuttur. Zi-
kir sýrasýnda okunacak eserlerin makamla-
rýnýn seçimi de önem taþýr. Âyinin akýþý içe-
risinde ritim gittikçe hýzlanýp sesler tizle-
þeceðinden bu özelliklere uygun makam-
larýn sýralanmasý gerekmektedir. Bir tari-
kat zikri esnasýnda okunan eserler sadece
o tarikata mahsus olmayýp baþka bir ta-
rikat zikrinde de okunabilir. Meselâ Hal-
vetî ilâhisi diye bilinen bir eser Kadirî âyi-
ninde de icra edilebilir. Ayrýca tarikatlar
arasýnda sýký münasebetler vardýr. Baþka
tarikat tekkelerini ziyaret eden þeyhlerin
zaman zaman birbirlerinin âyinlerini ida-
re ettikleri kayýtlarda belirtilmektedir.

Tekkelerde yapýlan zikirlerde ritme yar-
dýmcý olan mazhar, halîle, kudüm, ben-
dir, nevbe gibi vurmalý sazlarla ney eþlik
eder. Ancak muharrem ayýndaki zikirler-
de saza yer verilmez. Mevlevî âyinlerinde
önem verilen ney, kudüm ve rebabýn yaný
sýra son dönemlerde Türk mûsikisi sazla-
rýnýn hemen hepsi kullanýlmýþtýr. Bektaþî
âyinlerinde ise daha çok baðlama ailesi
çalýnýr. Mûsikinin bir heyet tarafýndan ic-
ra edilmesi durumunda baðlamaya ka-
bak kemâne, ud, cümbüþ gibi sazlar da
eþlik edebilir. Ýslâm dünyasýnýn önemli bir
kültür ve sanat merkezi olan Ýstanbul dinî
mûsikinin de merkezi olmuþ, tekke mûsi-
kisinin en güzel örnekleri Ýstanbul tekkele-
rinde yetiþen veya buralardan feyiz alan
bestekâr ve icracýlar tarafýndan ortaya ko-
nulmuþtur.
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Allah’ýn kulunu bir iþi yapma
veya yapmama hususunda

yükümlü tutmasý anlamýnda terim.˜ ™

Sözlükte “bir þeye düþkün olmak, bir iþi
güçlüðüne raðmen üstlenmek” anlamýn-
daki kelef kökünden türeyen teklîf “biri-
ne yapýlmasý zor bir iþi yüklemek” demek-
tir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “klf”
md.; Tehânevî, I, 504-505). Kelâmda tek-
lif konusu, Cenâb-ý Hakk’ýn güç yetireme-
yeceði bir þeyle kulunu yükümlü tutma-
sýnýn (teklîf-i mâ lâ yutâk) aklen mümkün
olup olmamasý bakýmýndan ele alýnýr. Þer‘î
hitapla yükümlü tutulan, söz ve davranýþ-
larýna þer‘î sonuçlar baðlanan âkýl ve bâlið
insana mükellef denir. Usul âlimleri mü-
kellef için el-mahkûm aleyh (hakkýnda hü-
küm verilen) tabirini de kullanýr. Kiþinin
teklife ehil sayýlabilmesi için kendisine yö-
neltilen hitabý anlayabilecek ve gereðini
yerine getirebilecek güçte bulunmasý ge-
rekir. Mükellef tutmadaki amaç yükümlü-
lüðün mükellef tarafýndan imtihan þart-
larý içinde yerine getirilmesidir. Mükelle-
fiyetin þartý kiþinin temyiz kudretine sa-
hip olarak bulûða ermesidir. Dolayýsýyla
akýl hastalarý ile çocuklar mükellef sayýl-
maz (Zerkeþî, I, 343-352; Zekiyüddin Þa‘-
bân, s. 275-277). Âyet ve hadislerde cin-
lerin de Allah’a kullukla yükümlü olduðu
bildirilmiþtir. Meleklerin de görevlerini ye-
rine getirmeleri baðlamýnda teklife tâbi
tutulduðu kabul edilir. Peygamberler her
ne kadar günahtan korunmuþsa da ismet
imtihaný ortadan kaldýrmadýðý için mü-
kellef statüsü içinde düþünülür (Mâtürî-
dî, Teßvîlâtü’l-Æurßân, X, 308; Tehânevî, II,
1255). Kullarýn dinen yapmakla veya ka-
çýnmakla yükümlü bulunduklarý iþlere
“ef‘âl-i mükellefîn”, bunlarla ilgili hüküm-
lere “ahkâm-ý teklîfiyye” denir (Gazzâlî, I,
65-66).

Teklif kavramýnýn yer aldýðý çeþitli âyet
ve hadislerde Allah Teâlâ’nýn kimseye gü-

Tekkelerde her tarikatýn kendine mah-
sus zikir þekli vardýr. Belirli gün ve gece-
lerde yapýlan bu zikirlere genel anlamda
“âyin” denilmekteyse de kelime zamanla
Mevleviyye tarikatýna ait zikrin ve bu es-
nada okunan mûsiki eserinin özel adý gi-
bi kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Tekkelerde
düzenlenen âyinlerde asýl amaç zikirdir.
Kur’ân-ý Kerîm’in birçok âyetinde tekrar
edilen, “Allah’ý zikrediniz” tavsiyesini uygu-
lama anlayýþý içerisinde teþekkül edip ge-
liþen tasavvuf toplantýlarýndaki zikir mec-
lislerinde bazan beraberce, bazan yalnýz
okunan eserler bir mûsiki meclisi oluþtur-
maktadýr. Ancak zikir meclislerinde mû-
sikinin asýl amaç deðil zikri yürütmek için
kullanýlan bir araç olduðunu özellikle belirt-
mek gerekir. Mevlevîlik ve Bektaþîlik dýþýn-
da tarikatlarda zikirler genellikle diz çö-
küp oturarak, ayakta ve dairevî yürüyüþ
biçiminde yapýlýr. Diz çöküp baþý saða so-
la çevirmek veya diz kapaklarý yerde oldu-
ðu halde doðrulup oturmak suretiyle uygu-
lanan zikre “kuûdî zikir”, bu þekilde zikre-
denlere “kuûdî”, ayakta bele kadar eðilip
kalkmak, olduðu yerde saða sola dönmek
ve sallanmak suretiyle yapýlan zikre “kýya-
mî zikir”, bu þekilde zikredenlere “kýyâmî”,
ayakta kol kola veya el ele tutuþarak sað
ayaðýný biraz ileri, sol ayaðýný biraz geri at-
mak ve saðdan sola doðru bir tempo ile
devamlý ilerleyip dönmek suretiyle yapý-
lan zikre “devranî zikir”, bu þekilde zikre-
denlere “devranî” denilir. Tarikatlarýn be-
nimsediði tasavvufî düþünce o tarikatýn
âyininde, dolayýsýyla zikir esnasýnda icra
edilen mûsikisinde hissedilir. Meselâ Cel-
vetî âyininde coþkunluktan çok huþûa da-
vet eden tavýr bir Halvetî ve Kadirî âyinin-
de görülmez. Ayný þekilde Rifâî âyinindeki
hareketlilik ve coþkunluða Nakþibendî âyi-
ninde rastlanmaz. Ayrýca ayný tarikatýn âyi-
ni esnasýndaki kuûd, kýyam ve devran zi-
kirlerinde ritim farklýdýr. Aðýr bir ritimle
baþlayan zikir giderek hareketlenip coþku-
lu biçimde sona erer. Diðer tarikat âyin-
lerinden farklý bir þekli ve seyri olan Mevle-
viyye’de semâ adý verilen zikirde hareket-
ten çok vecde davet eden bir tavýr dikka-
ti çeker. Bektaþîlik’te de diðer âyinlerde
görülmeyen tamamen farklý bir âyin tavrý
mevcuttur.

Tarikat âyinleri þeyh, zâkirbaþý, meydan-
cý, reisler tarafýndan idare edilir ve bu ki-
þilerin uygun gördüðü süre içerisinde de-
vam eder. Âyinler zikre katýlanlarýn sesle-
riyle iþtirak ettiði, belirli bir bestesi olan
evrâdlarla baþlar, ardýndan zikrin diðer saf-
halarýna geçilir. Derviþler zikir yaparken zâ-
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