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vefat ettiði ve eserin müsvedde halinde
kaldýðý çaðdaþlarý tarafýndan belirtilmek-
tedir. Ayrýca büyük bir cilt hacminde Mýs-
rü’l-Kahire Târihi adlý bir çalýþmasýn-
dan söz edilirse de (Osmanlý Müellifleri,
III, 53) bu eserin mahiyeti ve muhtevasý
bilinmemektedir. Abdülkahir el-Cürcânî’-
nin el-£Avâmilü’l-miße adlý meþhur ese-
rini (Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efen-
di, nr. 3641) tercüme eden Berberzâde
Zihni Mehmed Efendi’nin de ayný kiþi ol-
masý kuvvetle muhtemeldir.
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Sözlükte “bir þeyi anmak, hatýrlamak”
anlamýndaki zikir (zikr) kelimesi (çoðulu
zükûr, ezkâr) dinî literatürde “Allah’ý an-
mak ve unutmamak suretiyle gafletten ve
nisyandan kurtuluþ” anlamýnda kullanýlýr.
Zikir dil veya kalp ya da her ikisiyle bera-
ber yapýlýr; bu ise ya unutulan bir þeyi ha-
týrlama ya da hatýrda olaný muhafaza et-

me þeklinde olur (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müf-
redât, “cikr” md.). Kur’an’da türevleriyle
birlikte birçok âyette geçen zikir Allah’ý dil-
le hamd, tesbih ve tekbir þekliyle övmek;
nimetlerini anmak, bunlarý kalple hisset-
mek ve tefekkür etmek; kulluðun gerek-
lerini akýl, beden ve mal ile yerine getir-
mek; namaz kýlmak, dua ve istiðfarda bu-
lunmak, kevnî âyetler üzerinde düþünmek
þeklindeki mânalarýnýn yaný sýra Kur’an, ön-
ceki kutsal kitaplar, levh-i mahfûz, vahiy,
ilim, haber, beyan, ikaz, nasihat, þeref, ayýp
ve unutmanýn zýddý gibi anlamlarda da kul-
lanýlmýþtýr. Kur’an’da, Allah’ýn içten yalva-
rarak ve korkarak alçak sesle sabah akþam
çokça zikir ve tesbih edilmesi emredilmiþ
(el-A‘râf 7/205; el-Ahzâb 33/41-42), O’nun
zikrinin her þeyden üstün olduðu vurgu-
lanmýþ (el-Ankebût 29/45), Allah’ý anmanýn
bütün ibadet ve itaatlerden önemli sayýl-
dýðý ifade edilmiþtir. “En büyük olma” (ek-
beriyyet) vasfýyla nitelenen zikir, “Yalnýz be-
ni anýn ki ben de sizi anayým” âyeti dikka-
te alýnarak (el-Bakara 2/152) Allah’ýn ku-
lunu anmasý þeklinde de anlaþýlmýþtýr. Yi-
ne âyetlerde zikrin kalp huzuruna, kurtu-
luþa ve baðýþlanmaya vesile olacaðý vurgu-
lanmýþ (el-Enfâl 8/45; er-Ra‘d 13/28; el-
Ahzâb 33/35; el-Cum‘a 62/10), mal ve ev-
lâdýn müminleri Allah’ý anmaktan alýkoy-
mamasý gerektiði (el-Münâfikun 63/9),
gerçek müminlerin ticaret ve alýþveriþ gibi
dünya iþleri sýrasýnda bile Allah’ý anmak-
tan geri durmayacaklarý (en-Nûr 24/37)
belirtilmiþtir. Öte yandan münafýklarýn Al-
lah’ý çok az andýklarý (en-Nisâ 4/142), Al-
lah’ýn zikrine karþý kalpleri katý olanlarýn
açýk bir sapýklýk içinde bulunduklarý (ez-
Zümer 39/22) beyan edilmektedir. Hadis-
lerde de zikrin önemine ve zikir ehlinin fa-
ziletlerine iþaret edilmiþ (Wensinck, el-Mu£-
cem, “cikr”, “cekera” md.leri), zikir halka-
larý cennet bahçelerine benzetilmiþtir (Tir-
mizî, “Da.avât”, 83). En hayýrlý amelin Al-
lah’ý zikretmek olduðu, zikrin altýn ve gü-
müþ infak etmekten, düþmanla savaþmak-
tan bile üstün sayýldýðý kaydedilmiþtir (Tir-
mizî, “Da.avât”, 6; Ýbn Mâce, “Edeb”, 53).
Ayrýca zikir maksadýyla bir araya gelen
topluluðu ilâhî rahmetin ve meleklerin ku-
þatacaðý, üzerlerine sekînet ineceði, Al-
lah’ýn da onlarý kendi nefsinde anacaðý
(Müslim, “Cikir”, 39; Tirmizî, “Da.avât”,
7), yeryüzünde “Allah Allah” diyen bir kiþi
bulundukça kýyametin kopmayacaðý belir-
tilmektedir (Müslim, “Îmân”, 234).

Allah’ý anmanýn sýðýnma (istiâze), bes-
mele, takdis, tesbih (sübhânellah), ham-
dele (elhamdülillâh), tekbir (Allahüekber),
tehlîl (lâ ilâhe illallah), havkale (lâ havle

maðdur duruma düþtü. 1120 (1708-1709)
yýlýna kadar saklanmak zorunda kaldý, da-
ha sonra Edirne’ye gitti ve bir süre orada
kaldý. Ardýndan Ýstanbul’a döndü ve Sad-
razam Damad (Þehid) Ali Paþa’nýn sadra-
zamlýðý devrinde küçük rûznâmçe görevi-
ne tayin edildi. 1126’da (1714) Mukabele-i
Süvârî Kalemi’nin baþýna getirildi. Berber-
zâde’nin Mevlevîliðe muhabbetinin olduðu
düþünülmektedir. Tezkirelerde iyi bir þair,
latif, nazik ve zeki bir kiþi olarak tanýtýlýr.

Çaðdaþlarýnca iyi bir þair diye nitelendi-
rilen, fakat divanýndan söz edilmeyen Ber-
berzâde Mehmed Efendi þiirlerinde “Zih-
nî” mahlasýný kullanmýþtýr. Nâbî’nin etkisi
altýnda yazdýðý öðüt verici þiirlerinin top-
landýðý, mürettep olmayan divanýnýn bir
nüshasý Süleymaniye Kütüphanesi’nde ka-
yýtlýdýr (Esad Efendi, nr. 2638). Baþ tara-
fýnda nazma dair 10 varaklýk mensur dî-
bâçesi bulunan eserde beþi Farsça, ikisi
Arapça olmak üzere 317 gazel ile on be-
yitlik terkibibend, bir tarih manzumesi ve
bir hâtime yer almaktadýr. Ramazan ayýný,
alýþveriþ usullerini ve pazar yerlerini tas-
vir eden, bu arada rüþvet ve iltimas gibi
sosyal bozukluklara deðinen þiirleri ayný
zamanda bir sosyal tarih niteliðindedir.
Tezkireci Safâyî eserine nà‘t ve Mevlevî kü-
lâhýna dair iki þiirden örnek mýsralar al-
mýþsa da Sâlim Efendi bu mýsralarý çaðda-
þý olan, Bursa Mevlevîhânesi þeyhlerinden
diðer Zihnî’ye (ö. 1126/1714) izâfe etmek-
tedir. Divan üzerine yüksek lisans tezi ha-
zýrlanmýþtýr (bk. bibl.). Berberzâde Zihnî’-
nin, Tezkiretü’l-meþâyih veya Safâyî’nin
ifadesiyle Vefeyât adýnda bir eser telifine
baþladýðý, burada Ýstanbul’un fethinden,
bir baþka rivayete göre ise 1000 (1591-92)
yýlýndan kendi zamanýna kadar gelen âlim
ve þeyhlerin hal tercümelerini bir araya
getirdiði, fakat eseri tamamlayamadan
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olma arzu ve talebidir. Âriflerin zikri, nef-
sinden ve onun tasavvurlarýndan fâni olup
sýrf nur olan âleme ererek sonsuza nazar
etmektir (Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb, II, 494-
496). Her organýn bir kulluk þekli vardýr;
zikir kalp ve dilin kulluðudur. Zikretmeyen
dil görmeyen göz, iþitmeyen kulak, tut-
mayan el gibidir. Nitekim bir hadiste, “Zik-
reden kimse ile zikretmeyen kimse diri ile
ölü gibidir” denilmiþtir (Buhârî, “Da.avât”,
67). Canlýlarýn alýp verdiði her nefes onla-
rýn zikri olarak kabul edilmiþtir; çýkan ve
giren her solukta Allah’ýn ismi vardýr. Bu
da “he” sesidir. Ýnen “he”nin kaynaðý arþ,
çýkan “he”nin kaynaðý kalptir (Necmed-
dîn-i Kübrâ, s. 141). Bu sebeple sûfînin
alýp verdiði nefeslerin denetim altýnda tu-
tulmasý ve her âný deðerlendirmesi önem-
li bir tasavvufî uygulama içinde yer almýþ-
týr.

Sûfîlere göre zikirden maksat Allah’ýn
zâtý, sýfatlarý, isimleri, ihsanýnýn bolluðu,
takdirinin geçerliliði gibi hususlarda kal-
bin uyanýklýðýný saðlamak (Serrâc, s. 291),
Allah’ý kalpte hazýr tutmak ve O’nu görü-
yormuþ gibi murakabe etmektir ki bu “ih-
san” makamýdýr. Þöyle de denilmiþtir: Zikir
Allah’a olan aþýrý muhabbetin ya da kor-
kunun etkisiyle gaflet meydanýndan mü-
þâhede fezasýna çýkmaktýr. Böylece insan
Allah ile ünsiyet peyda eder ve mâsivâdan
uzaklaþýr. Sehl b. Abdullah’a göre zikir Al-
lah’ýn seni gördüðü hususunda kesin bil-
giye ulaþman, kalbinle O’nun sana senden
daha yakýn olduðunu görerek O’ndan ha-
yâ etmen, bu durumu nefsine ve davranýþ-
larýna yansýtmandýr (a.g.e., s. 290). Halis
bir zikir için öncelikle takvânýn gerçekleþ-
mesi gerekir. Gerçek takvâ ise haramlar-
dan kaçýnmak ve faydasýz, gereksiz þey-
lerden uzaklaþmakla elde edilir (Þehâbed-
din es-Sühreverdî, s. 221-222).

Ýlk dönem sûfîlerinden Ýbn Atâ zikrin
aþamalarýný önce lisan, sonra kalp, sonra
sýr ile yapýlan zikir þeklinde sýralamýþ ve zi-
kir sonucu ruhlarýn Allah’ýn nuruyla yüce-
leceðini belirtmiþtir (Muhammed b. Hasan
es-Sülemî, s. 14). Ayný mertebeleri kayde-
den Kuþeyrî ise lisan zikrinden kalp zikri-
ne geçen kimsenin kalbinin Allah dediði-
ni iþittikten sonra sýrrýn zikrine geçeceði-
ni söylemekte (Risâletü tertîbi’s-sülûk, s.
68), hem dil hem kalp ile zikreden kimse-
nin seyrüsülûkte kemale ereceðini vur-
gulamaktadýr (er-Risâle, II, 464-465). Ebû
Nasr es-Serrâc da lisanla yapýlan zikrin
sevabýnýn bire on, kalp ile yapýlan zikrin
sevabýnýn bire yedi yüz misliyle verilece-
ðini söylemiþ ve zikrin en ileri mertebesi
olan Hakk’a yakýnlýk dolayýsýyla muhabbet

ve hayâ ile dolmanýn sevabýnýn ise sayýla-
mayacak ve tartýlamayacak derecede ol-
duðunu belirtmiþtir (el-Lüma£, s. 290). Nec-
meddîn-i Kübrâ da zikrin nuru kalbi ta-
mamen kaplayýp hâkimiyeti altýna aldýðý
zaman kalp gözünün açýlacaðýný ve bunun-
la karanlýk yerlerde bile eþyanýn görülme-
sinin mümkün olacaðýný belirtir. Kalp ile
yapýlan zikirde mezkûr (Allah) unutulma-
dýðýndan zikrin devamý (zikr-i dâimî) söz ko-
nusudur. Bu aþamadan sonra zikredilenin
vasýflarý hatýrlanýr, ardýndan Allah tema-
þa edildiði için zikirden fâni olunur. Zikre-
dilenin vasýflarý insanýn vasýflarýný yok et-
tiðinden insan yaptýðý zikirden fâni olur ve
Allah’tan baþkasýný unutur. “Unuttuðun
zaman rabbini zikret” âyetinde (el-Kehf
18/24) bu husus anlatýlmaktadýr (Kelâbâ-
zî, s. 74-76). Þiblî bunu, “Gerçek zikir zikri
unutmaktýr” þeklinde dile getirmiþtir, ya-
ni zikredenin yaptýðý zikir de dahil olmak
üzere Allah’ýn dýþýndaki her þeyi unutma-
sýdýr (Serrâc, s. 291). Öte yandan zikir sa-
yesinde gaflet ortadan kalktýðý için insan
sükût bile etse zikir hâlinde sayýlýr (Kelâ-
bâzî, s. 74).

Muhakkik sûfîler dil ve kalpten sonra
gelen zikrin son aþamasýna zikr-i hakîkî
demektedir. Onlara göre sadece dille ya-
pýlan zikrin sâlike sevap kazandýrmaktan
baþka bir yararý olmaz ve bununla Allah’ý
müþâhede aþamasýna ulaþýlamaz. Kalp ile
yapýlan zikir mezkûrun kalpte bulunmasý
durumudur; yani Allah’ý müþâhede et-
meye engel olan perdelerden kurtularak
O’nun huzurunda olma bilincini sürdür-
me halidir; bu da ancak Allah’tan baþka
her þeyi unutmak ve mâsivâyý terketmek-
le gerçekleþir. Allah katýndan gelen ve pey-
gamberler tarafýndan getirilenlere inanýp
diðer bütün inançlardan arýnmadýkça bu
zikrin gerçekleþmeyeceði vurgulanmýþtýr
(Abdürrezzâk el-Kâþânî, s. 248-249). Zikr-i
hakîkî ise zikreden, zikredilen ve zikrin
bir olmasýdýr. Bu mertebede zikir sâlikin
Hakk’ýn kendisini zikrettiðini müþâhede
etmesi, kendini ve zikrini görmekten kur-
tulmasýdýr. Hâce Abdullah el-Herevî bu du-
rumu, “Unuttuðun zaman rabbini zikret”
âyeti çerçevesinde (el-Kehf 18/24) þöyle
açýklar: Allah’tan baþkasýný unuttuðun-
da, kendi zikrinde kendini unuttuðunda,
kendi zikrini O’nun zikrinde unuttuðun-
da, Hakk’ýn seni zikretmesinde bütün zi-
kirleri unuttuðunda rabbini zikret (Menâ-
zilü’s-sâßirîn, s. 18). Bu aþamada zikrin
dört mertebesi ortaya çýkar. 1. Allah’tan
baþkasýný unutmak fakat kendi nefsini
unutmamak; 2. Allah’ýn zikrinde nefsini
unutmak, yani yaptýðý zikir hariç nefsin-

velâ kuvvete illâ billâh), istiðfar, tasliye
(salavât) þeklindeki ifadelerle yapýlmasý
mümkündür (Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb, I,
304-307). Ýbadetlerin sýhhati için belli þart-
lar gerektiði halde zikir için hiçbir þart ile-
ri sürülmemiþtir; gece gündüz, ayakta,
oturarak, yatarak, abdestli abdestsiz zikir
yapýlabilir. En faziletli zikir kalp ve lisanla
birlikte yapýlan zikirdir, yani dilin kalpte
olaný ortaya koymasýdýr. Daha sonra kalp
ile, ardýndan da dil ile yapýlan zikir gelir.
Ayrýca Allah’ý tesbih ve tâzime, hamd ve
þükre dair sözleri söylemek dilin zikri, Al-
lah’a inanmak, O’nun zât ve sýfatlarýna de-
lâlet eden delilleri, emir ve yasaklarýnýn
mâna ve hikmetlerini, yaratýklarýnýn sýrla-
rýný düþünmek kalbin zikri, emredileni ye-
rine getirip yasaklardan kaçýnmak da or-
ganlarýn zikri kabul edilmiþtir. Hasan-ý Bas-
rî, kimseye hissettirmeden Allah’ý anma-
nýn sevabýnýn çok büyük olacaðýný, ancak
haram karþýsýnda Allah’ý hatýrlayýp haram-
dan kaçýnmanýn daha da üstün olduðunu
belirtmiþtir (Gazzâlî, I, 295). Halký dine da-
vet adýna Allah’ý anma, dinini övme ve þe-
riat hükümlerinin güzelliklerinden söz et-
me de dilin zikri olarak kabul edilmekte-
dir.

Dil ile Allah’ý anmanýn sesli ya da sessiz
yapýlmasý hususunda çeþitli rivayetler var-
dýr. Kur’an’da Allah’ýn içten yalvararak ve
korkarak yüksek olmayan bir sesle tesbih
edilmesi emredilmiþ (el-A‘râf 7/205), Hz.
Peygamber yüksek sesle tekbir getiren bir
cemaati, “Siz ne saðýra sesleniyorsunuz
ne de gaibe” sözleriyle uyarmýþtýr (Buhâ-
rî, “Da.avât”, 50, 67; Müslim, “Cikir”, 44).
Öte yandan bir kutsî hadiste, “Kulum beni
bir toplulukta anarsa ben de onu daha ha-
yýrlý bir toplulukta anarým” dendiði (Bu-
hârî, “Tevhîd”, 15, 43; Müslim, “Cikir”, 18,
19), Resûlullah’ýn ashaptan bir gruba, “El-
lerinizi kaldýrýn ve hep birlikte ‘lâ ilâhe illal-
lah’ deyin” buyurarak zikir yaptýrdýðý (Müs-
ned, IV, 124), mescidde yüksek sesle zikir
yapan bir kimse için, “Ah edip inleyerek
gönülden yakarýyor” deyip onu engelleme-
diði (a.g.e., IV, 159) rivayetleri vardýr. Yine
cemaatle kýlýnan namazlarýn bir kýsmýn-
da kýraatin sesli, bir kýsmýnda sessiz icra
edildiði, hac ve umrede telbiyenin yüksek
sesle söylendiði, Kur’an’ýn sesli ya da ses-
siz okunabildiði bilinmektedir. Bu rivayet
ve uygulamalar dille zikrin yerine, zamaný-
na ve kiþilerin durumuna göre her iki þe-
kilde de yapýlabileceðini göstermektedir.

Zikredenler açýsýndan zikir üç kýsma ay-
rýlýr: Zâhir ehlinin zikri þeriatýn edeplerine
riayet etmek ve ibadetleri yerine getir-
mektir. Tasavvuf ehlinin zikri Allah’a vâsýl
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daha üstün sayýldýðýný kaydettikten son-
ra tevhid zikrinde nefiy (lâ ilâhe) ve ispat
(illallah) þeklinde iki yönün bulunmasý se-
bebiyle çokluðun bulunduðu gündüz vak-
tinde yapýlmasýnýn daha uygun olacaðý, Al-
lah’ýn isimleriyle zikrin ise tevhid halinin
yaþandýðý gece vaktine mahsus olduðu gö-
rüþündedir (Þerh-i Usûl-i Aþere, s. 59).

Tarikatlarda zikir kulun rabbine yaklaþ-
masýný saðlayan en büyük ibadet, nefsi ter-
biye için uygulanan riyâzetin en önemli
esasý olarak kabul edilir. Ebû Ali ed-Dek-
kak zikir hakkýnda “veliliðin menþuru” (þe-
hâdetnâmesi) tabirini kullanmýþ, zikirden
mahrum býrakýlanýn velâyetten azledilece-
ðini belirtmiþtir (Kuþeyrî, er-Risâle, II, 465).
Tasavvuf eðitiminde nefislerin mânevî has-
talýklardan nasýl kurtulacaðýný bilen þeyh-
ler, müridlerin durumuna göre onlara en
uygun zikri telkin ederek Hakk’a ulaþma-
larýna vesile olurlar (Abdürrezzâk el-Kâþâ-
nî, s. 248). Kur’an’da, “Hangisiyle yakarýr-
sanýz yakarýn en güzel isimler Allah’ýndýr”
âyeti (el-Ýsrâ 17/110) dikkate alýnarak mü-
ride ism-i zât baþta olmak üzere esmâ-i
hüsnâdan bazý isimler veya kelime-i tev-
hid telkin edilmektedir. Mürid bunlarý ken-
disine tavsiye edildiði sayýda tekrar etmek
suretiyle gerçekleþtirir. Nitekim hadisler-
de de tavsiye edilen bir kýsým zikir ve tes-
bihlerin belli sayýlarda yapýlmasý istenmiþ-
tir (Buhârî, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 9, “Da.a-
vât”, 54; Müslim, “Cikir”, 9; Nesâî, “Sehv”,
95; Ýbn Mâce, “Edeb”, 56). Sayýlarda yanýl-
mamak için namaz dýþýnda iken parmak-
larýn, taþ ve tesbih gibi araçlarýn kullanýl-
masý mümkündür (DÝA, XL, 529). Tarikat-
larda zikir þeyhin veya halifesinin gözeti-
minde toplu olarak da yapýlmakta, belli
lafýz ve ibareler belli bir hareket düzeni
içerisinde beraberce söylenmekte, icra edi-
len bu zikirlere tarikat âyini denilmekte-
dir.

Tarikat ehli zikri yapýlýþ þekillerine göre
kuûdî (oturarak), yarý kýyâmî (diz üstü di-
kilerek) ya da kýyâmî (ayakta) diye isim-
lendirmiþtir. Zikir silsilesi Hz. Ebû Bekir’e
dayandýrýlan Nakþibendiyye tarikatýnda ge-
nellikle hafî olarak “ism-i zât zikri” (Allah),
“nefiy ve ispat zikri” (lâ ilâhe illallah) adý
verilen zikirler icra edilir. Mürid zikir esna-
sýnda sükûnetle oturarak letâif-i hamse
(sol memenin altýnda kalp, sað memenin
altýnda ruh, sol memenin üstünde sýr, sað
memenin üstünde hafî, göðsün ortasýnda
ahfâ) üzerinde yoðunlaþýr. Seyrüsülûk sü-
recinde kalpten baþlayarak sýrasýyla ahfâ-
ya kadar bütün latifeler zikre iþtirak eder
hale gelince iki kaþ arasýnda bulunduðu
kabul edilen nefsin de zikre katýlmasýn-

dan sonra bütün bedenin zikretmesi sað-
lanýr. Buna “sultânü’l-ezkâr / zikr-i sultânî”
adý verilir. Ardýndan kelime-i tevhid zikri-
ne geçilir. Nakþibendiyye’de topluca icra
edilen ve esasýný Ýhlâs sûresinin 1000 ya
da 1001 defa okunmasý teþkil eden zikre
de “hatm-i hâcegân” denilir. Nakþibendiy-
ye gibi silsilesi Hz. Ebû Bekir’e dayanan
Yeseviyye tarikatýnda ise zikir hançereden
testere sesi gibi bir ses çýkarýlarak yapýl-
dýðýndan “zikr-i erre / zikr-i minþârî” diye
anýlýr. Zikir silsilesi Hz. Ali’den gelen Kadi-
riyye, Rifâiyye, Sühreverdiyye, Sa‘diyye,
Þâzeliyye, Bedeviyye, Halvetiyye, Bayra-
miyye, Mevleviyye gibi tarikatlarda zikir
genellikle sesli (cehrî) ve hareketli olarak
esmâ-i hüsnâdan belli isimlerin veya keli-
me-i tevhidin ya da ism-i zâtýn tekrarý þek-
linde yapýlýr. Böylece “emmâre”den “kâ-
mile”ye kadar yedi nefis mertebesi (etvâr-ý
seb‘a) tek tek aþýlýr. Bu tarikatlarda toplu
halde icra edilen zikirlerin kendilerine mah-
sus þekil ve hareketleri vardýr ve çoðun-
lukla mûsiki eþliðinde icra edilir (aþ. bk.).
Zikir sýrasýnda makamla okuduðu ilâhîler-
le derviþleri coþturan zâkirler de bulun-
maktadýr. “Meclis, hadra, leyle, semâ ve
devran” gibi isimlerle anýlan bu uygulama-
lardan özellikle dönerek yapýlan devran
tarzý zikirlerin bazý türlerine hýristiyan rak-
sýný andýrdýðý gerekçesiyle bir kýsým ule-
mâ karþý çýkmýþ, bu yüzden sûfîlerle ilmi-
ye mensuplarý arasýnda tartýþmalar olmuþ-
tur (Öngören, sy. 25 [2010], s. 123-132).

Ýlk dönemlerden itibaren “kitâbü’z-zikr,
kitâbü’d-duâ, kitâbü ameli’l-yevmi ve’l-
leyle” gibi baþlýklar altýnda günlük hayat-
ta düzenli biçimde ya da herhangi bir du-
rumda okunmasý tavsiye olunan dualarý
rivayetleriyle birlikte derleyen birçok eser
hazýrlanmýþtýr. Sonraki dönemlerde bu tür
derlemelerde zikrin mahiyeti, çeþitleri, fa-
ziletleri ve faydalarýna da önemli bölüm-
ler ayrýlmýþ ya da zikir konusunu baþlý ba-
þýna ele alan eserler telif edilmiþtir. Bun-
lar arasýnda Ýbn Atâullah el-Ýskenderî’nin
Miftâ¼u’l-felâ¼ ve misbâ¼u’l-ervâ¼ (nþr.
Muhammed Zeynühüm Muhammed Azb,
Kahire 1993), Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin
el-Vâbilü’½-½ayyib ve râfi£u’l-kelimi’¹-
¹ayyib (nþr. Ýsmâil b. Muhammed el-En-
sârî, Riyad 1979), Þeyh Hamîd-i Velî’nin
Zikrin Tanýmý, Sebepleri, Kýsýmlarý ve
Âdâbý (trc. Ýhsan Özkes, Ýstanbul 1991),
Burhâneddin Bikaî’nin Ýnâretü’l-fikr bi-
mâ hüve’l-¼aššu fî keyfiyyeti’×-×ikr
(nþr. Süleyman b. Müslim el-Harþ, Riyad
1421/2001), Abdullah b. Hâc Dûstân Mus-
tafa’nýn Risâle fî fe²âßili ×ikrillâhi £azze
ve celle (Ýstanbul 1283), Mahmûd es-Sab-

den fâni olmak; 3. Kendi zikrini O’nun zik-
rinde unutmak, bu fenâ fillâh mertebesi-
dir; 4. Hakk’ýn zikrinde kendini her zikir-
den unutmak. Bu mertebe Hakk’ýn kulu
zikretmesinden dolayý kulun rabbini zikir-
den fâni olmasýdýr. Bu mertebede zâkir
Allah’ýn kendisini zikrettiðine þahit olmak-
tadýr (Ýbn Kayyim el-Cevziyye, II, 337-338).

Þehâbeddin es-Sühreverdî, Melâmetiy-
ye usulüne göre yapýlan zikrin dil, kalp, sýr
ve ruhla olmak üzere dört aþamada ger-
çekleþtiðini belirtmiþtir. Ruhla zikir ger-
çekleþtiðinde sýr, kalp ve lisan susar; bu
müþâhede makamýnda yapýlan zikirdir. Sýr-
la zikir gerçekleþtiði zaman kalp ve dil zik-
retmez; bu heybet makamýnýn zikridir.
Kalp zikrettiðinde dil susar; bu da Allah’ýn
nimet ve lutuflarýnýn ifadesi olan zikirdir.
Kalp zikirden gafil olduðu zaman dil zikre
yönelir; bu ise âdet olarak yapýlan zikirdir.
Öte yandan bu zikirlerin her birinin ince-
likleri ve âfetleri vardýr. Ruhla yapýlan zik-
rin âfeti sýrrýn bu zikri farketmesi, sýr ile
yapýlan zikrin âfeti kalbin bu zikre muttali
olmasý, kalp ile yapýlan zikrin âfeti nefsin
bunu farketmesi, nefisle yapýlan zikrin âfe-
ti ise zikrini büyüterek karþýlýðýnda sevap
ummasý ve bununla yüksek makamlara çý-
kacaðýný zannetmesidir (£Avârifü’l-ma£ârif,
s. 70).

Sûfî müellifler, dilin zikriyle kalpte unut-
kanlýðýn giderilip Cenâb-ý Hakk’ýn hatýrla-
nacaðýný vurgularken nefsin zikriyle harf
ve ses olmadan içten zikredileceðini, kal-
bin zikriyle celâl ve cemal sahibi olan Al-
lah’ýn vicdanen mülâhaza edileceðini, ru-
hun zikriyle sýfat tecellisinin nurlarýnýn mü-
þâhede edileceðini, sýrrýn zikriyle ilâhî sýr-
larýn keþfedileceðini, hafî latifesinin zikriy-
le sýddîkýyyet makamýnda cemal nurlarýnýn
görüleceðini, hafiyyü’l-hafî (ahfâ) latifesi-
nin zikriyle hakka’l-yakýn mertebesine çýký-
lacaðýný ve Hakk’a vuslatýn gerçekleþece-
ðini söylemiþlerdir. Bazý sûfîler seyrüsülû-
ke yeni baþlayan sâliklerin zikrini zâhir ve
bâtýn zikri, orta derecede olanlarýn zikrini
kalp ve sýr zikri, yolun sonuna ulaþanlarýn
zikrini de ruh ve hafî zikri þeklinde sýrala-
mýþlardýr. En faziletli zikrin Kur’an tilâveti,
kelime-i tevhid (lâ ilâhe illallah) ve ism-i
celâlden (Allah) hangisiyle yapýldýðý husu-
sunda deðiþik görüþler ileri sürülmüþtür.
Þehâbeddin es-Sühreverdî, halvet sýrasýn-
da kelime-i tevhid zikrinin kalpte cevher
haline gelerek yakýn nurunun yerleþmesi-
ne vesile olacaðýný, bazan bunun kelime-i
tevhid olmadan Kur’an tilâvetiyle de ger-
çekleþtiðini söyler (a.g.e., s. 125). Ýsmail
Hakký Bursevî de kelime-i tevhid zikrinin
“Allah” ve “hû” isimleriyle yapýlan zikirden
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½ýr, Dýmaþk 1427/2007, I, 353-438; Suûd b. Ab-
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med b. Su£ûd el-Ýslâmiyye, sy. 42, Riyad 1424/
2003, s. 85-137; Reþat Öngören, “Osmanlýlar Dö-
neminde Semâ ve Devran Tartýþmalarý”, Tasav-
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DÝA, XXXII, 522; William C. Chittick, “Dhikr”, ER,
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VI, 26-28; M. Rýzâ Ensârî, “Cikr”, a.e., VI, 29-32;
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£âmme, Kahire 1422/2001, s. 660-661; Earle
Waugh, “Dhikr”, Encyclopedia of Islam and the
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ÿReþat Öngören

™ MÛSÝKÝ. Bazý tarikatlarda zikir esna-
sýnda zaman zaman mûsikinin de zikre eþ-
lik ettiði bilinmektedir. Zikirlerini hafî (ha-
fif sesle) yapan tarikatlarda sadece Kur’an
tilâveti, ezan, kamet, salât, tekbir, tesbih
okunmasý sýrasýnda bir ses mûsikisine yer
verilmektedir. Bu tarikatlardan biri Nakþi-
bendiyye ve kollarý, diðeri ise Mevleviyye’-
dir. Mevleviyye tarikatýnda âyinlerde yo-
ðun biçimde mûsiki icrâsý görülmekteyse
de sabah zikirlerinde ve semâ uygulama-
sý esnasýnda semâzenlerin hafî zikir yap-
masý esastýr. Nakþî tarikatýnýn bazý kolla-
rýnda ise cehrî (yüksek sesle) zikir yapýlýr.
Bunlardan Hâcegân yolunda Mahmûd-ý
Ýncîrfaðnevî ile baþlayan cehrî zikir uygu-
lamasý daha sonra Anadolu dýþýnda Kâsâ-
niyye kolu ile devam etmiþtir. Ýstanbul’a
dýþarýdan gelip yerleþen Nakþibendîliðin
Üsküdar semtindeki Afganîler kolu ile Sul-
tantepe semtindeki Özbekler Tekkesi’nde
Yesevî usulü cehrî zikir (zikr-i erre) yapýlýr,
bu sýrada basit naðmeli ilâhiler okunur-
du. Bu zikir usulünde kuûd zikrinin icrâsý
esnasýnda diðer tarikatlarýn uygulamasý-

na yakýn bir usulde salâtüselâm ve keli-
me-i tevhidi müteakip bir na‘t veya du-
rak okunur, uþþak makamýnda ve hafif
usulünde ism-i celâl zikrine baþlandýðý sý-
rada zâkirler kasîde-i bürdeyi okumaya
baþlardý. Daha hareketli ilâhilere geçilerek
“hay” zikrinin ardýndan zikri idare eden za-
týn “Hay Allah!” nidâsýyla zikre son verilir-
di. “Turuk-ý aliyye” ismiyle anýlan ve geliþ
silsilesi bakýmýndan Hz. Ali’ye baðlanan
Bektaþîlik, Kadiriyye, Rifâiyye, Halvetiyye,
Bedeviyye, Sa‘diyye, Þâzeliyye, Bayramiy-
ye’de ve bunlarýn çeþitli kollarýnda cehrî
zikir esastýr. Bu tarikat zikirlerinde tekke
mûsikisi formlarýnýn coþkun biçimde uygu-
landýðý görülmektedir.

Tasavvuf tarihinde zikirleri esnasýnda
mûsikiye yer veren tarikatlar üç gruba ay-
rýlýr. Bunlar Mevleviyye ve Bektaþiyye ta-
rikatlarýyla Kadiriyye, Rifâiyye, Halvetiyye
ve bunlarýn kollarý olan çeþitli tarikatlar-
dýr. Mevlevî tarikatýnýn zikri olan semâ sý-
rasýnda okunan, âyin adý verilen ve bes-
telendiði makamýn ismiyle anýlan mûsiki
eserleri Türk mûsikisinin en sanatkârane
ve uzun süreli bestelerindendir. Bazý Arap-
ça ve Türkçe bölümler dýþýnda sözleri Fars-
ça olan ve çoðunlukla Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî’nin eserlerinden seçilen bu âyinlerin
icrasý sýrasýnda devr-i veledîde ve semâda
semâzenler hafî olarak Allah ismini zikre-
derler. Mevlevîler’de, dinî mûsikinin ilâhi
formu çerçevesinde sadece niyaz ilâhisi di-
ye anýlan eser belirli bestesiyle okunur. Zi-
kir esnasýnda mûsikinin uygulandýðý ikin-
ci grup ise Bektaþiyye tarikatýdýr. Bekta-
þîlik’te cem âyinleri ve ikrar törenleri bu
uygulamanýn yapýldýðý toplantýlardýr. Da-
ha çok halk mûsikisinde kullanýlan baðla-
ma, divan sazý, çöðür gibi mûsiki aletleri-
nin eþliðinde hikmetli deyiþler, semahlar
ve nefesler okunurken âyine katýlanlar diz
çökmüþ vaziyette baþlarýný hafifçe saða
ve sola çevirerek zikreder, meydanda ka-
dýn ve erkeklerin birlikte halka oluþturup
semah döndüðü coþkun bir âyin icra edi-
lir. Âyine umumiyetle, “Kurbanlar týðlanýp
gülbank çekildi” mýsraýyla baþlayan nefes-
le girilir. Mevleviyye ve Bektaþiyye tarika-
tý dýþýnda cehrî zikri uygulayan tarikatlar-
da zikir ya oturarak (kuûd zikri) ya ayak-
ta (kýyam zikri) ya da ayakta halka þeklin-
de daireler oluþturarak (devran zikri) ya-
pýlýrdý. Oturarak zikredenlere kuûdî, ayak-
ta zikredenlere kýyâmî, ayakta halka biçi-
minde zikir yapanlara devrânî denilirdi.

Tarikat zikirleri þeyh, zâkirbaþý (serzâ-
kir), meydancý ve reisler tarafýndan yöne-
tilir, bu kiþilerin uygun gördüðü süre bo-

bâð’ýn e×-¬ikr fi’l-Æurßâni’l-kerîm ve’s-
Sünneti’l-mu¹ahhara (Kahire, ts. [Dârü’l-
i‘tisâm]), Muhammed Zekeriyyâ Kandeh-
levî’nin Fezâil-i Zikr: Zikrin Fazîletleri
(trc. Hayri Demirci, Ýstanbul, ts.), Muham-
med b. Ahmed b. Bedevî’nin Fýšhü’×-×ikr
ve’d-du£âß (Beyrut 1412/1992), Mehmet
Yýldýz’ýn Kur’ân-ý Kerîm’de Zikir Kav-
ramý (yüksek lisans tezi, 1995, EÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü), Gündüz Yýldýrým’ýn
Kur’an’da Zikir Kavramý (yüksek lisans
tezi, 1994, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü)
ve Necdet Tosun’un Zikir ve Tefekkür (Ýs-
tanbul 2010) adlý eserleri kaydedilebilir. Ay-
rýca tarikat ehli tarafýndan birçok evrâd,
ezkâr ve ahzâb hazýrlanmýþ, kendi yolla-
rýnda uyguladýklarý zikir þeklini anlatan
eserler yazýlmýþtýr.
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