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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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þunlardýr: Sözleri Yûnus Emre’ye ait uþ-
þak makamýndaki Halvetî Sünbülî usul ilâ-
hisi, “Aþkýn ile âþýklar yansýn yâ Resûlel-
lah”, sözleri Eþrefoðlu Rûmî’ye ait uþþak
makamýndaki Kadirî usul ilâhisi, “Cem‘ol-
muþ derviþleri pîrim Abdülkadir’in”, söz-
leri Ümmî Sinan’a ait Dede Ali Þîruga-
nî’nin hüseynî makamýndaki usul ilâhisi,
“Erenlerin sohbeti ele giresi deðil.” Bazý
tarikatlarda kuûd zikri sýrasýnda “ism-i
hayy”a gelindiðinde derviþler dizlerinin üs-
tünde yükselip yarým ayaða kalkma du-
rumuna gelir; böylece zikre devam eder-
lerdi ki buna “nýsf-ý kýyâm” denilir.

Ýcrasý sýrasýnda bulunulan durum, oku-
nuþ ritmi ve okuyuþ þekillerine göre zikir-
ler kýyam tevhidi, kýyam ism-i celâli, kuûd
kelime-i tevhidi, murabba tevhid, kalbî
ism-i hû, kalbî ism-i hay, perdeli ism-i ce-
lâl, düz kelime-i tevhid, aðýr ism-i celâl gi-
bi adlarla anýlýr. Kýyam zikirleri beyyûmî
halaka zikri, demdeme zikri, bedevî topu,
tavaf tevhidi, Halvetî devraný, Vefâ devri
gibi adlar alýrdý. Kýyâmî tekkelerde zikre
evrâd okunarak baþlanýr, zâkirbaþýnýn oku-
duðu münâcâtý takiben önce kelime-i tev-
hid zikri, ardýndan ism-i celâl, daha son-
ra beyyûmî halaka zikri, tavaf tevhidi ve
demdeme zikri yapýlýr, ism-i hûdan sonra
dua ile zikir bitirilir. Çok aðýr bir tempo ile
baþlayan bu zikirler gittikçe süratlenen bir
seyir takip eder. Ayakta halka oluþturu-
larak yapýlan devran zikri kýyam zikrinin
ikinci kýsmýný teþkil eder. Özellikle Halve-
tiyye, Kadiriyye, Rifâiyye, Sa‘diyye ve bun-
larýn kollarý olan bazý tarikatlarda devran
zikri yapýlýrdý. Devran, zikre katýlan dev-
rânî þeyhlerinin en kýdemlisinin idaresin-
de baþlar, ardýndan diðer kýdemli þeyh ida-
reyi alýrdý. Devran esnasýnda halkanýn or-
tasýnda bulunan zâkirlerin zikrin gerektir-
diði tempoya uygun biçimde okudukla-
rý ilâhilere devran ilâhileri denir (bk. DEV-
RAN).

Tekkelerde yapýlan zikirlere ritme yar-
dýmcý olmak amacýyla halîle, mazhar, ben-
dir, kudüm, nevbe gibi vurmalý sazlar ve
ney eþlik eder. Önceleri daha çok vurmalý
sazlarýn kullanýldýðý tekkelerde XIII. yüz-
yýldan itibaren diðer mûsiki aletlerinin de
zaman zaman kullanýldýðý görülmektedir.
Tapduk Emre’nin dergâhýnda rebap, þeþ-
tar, çenk gibi mûsiki aletlerinin varlýðý Yû-
nus Emre’nin þiirlerinden öðrenilmekte-
dir. Mevlevî âyinlerinde önem verilen ney,
kudüm ve rebabýn yaný sýra son dönem-
lerde Türk mûsikisi sazlarýnýn hemen hep-
si, Bektaþî âyinlerinde ise daha çok bað-
lama ailesi kullanýlmýþtýr. Ancak muhar-

rem ayýndaki zikirlerde tekkelerde Hz. Hü-
seyin ve Kerbelâ þehidlerine hürmeten hiç
saz çalýnmamýþtýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in isimlerinden biri

(bk. KUR’AN).
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Zikreveyh b. Mihreveyh el-Kýrmýtî
(ö. 294/907)

Abbâsîler döneminde
Irak ve Suriye’deki

isyanlarý düzenleyen Karmatî dâîsi
(bk. KARMATÎLER).
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Bir mûsiki aleti.
˜ ™

Mûsiki literatüründe, birbirine çarpmak
suretiyle ses çýkarmak için parmaklara ve-
ya defin kasnaðýndaki deliklere takýlan ma-
denî pullarýn ve birbirine çarparak çalýnan
iki yuvarlak metal plaktan meydana gelen
bir usul vurma (ritim) aletinin adý olarak
kullanýlmaktadýr. Arapça’daki sanc/sýnc ke-
limesi zilin her çeþidinin adý olduðu gibi on
üç-kýrk telli, harp benzeri bir çalgýya da
isim olmuþtur. Eskiden beri görülen “sanc,
sanj, çenk, çeng” kelimeleri, telaffuz ben-
zerlikleri dolayýsýyla hem zil hem de telli

yunca devam ederdi. Derviþler zikir yapar-
ken zâkirler de zikrin ritmine uygun ilâ-
hiler okurdu. Zikirlerde dinî mûsiki eser-
lerini zâkirbaþý idare ederdi. Bu ise çok
önemli ve zor bir görevdi. Zâkirbaþý tayin
edilebilmek için binlerce ilâhinin bestesi-
ni güfteleriyle birlikte ezberlemiþ olmak,
geniþ bir mûsiki bilgisine, falsosuz ve gü-
zel bir sese, bütün bunlarýn üzerinde ida-
re kabiliyetine sahip olmak gerekirdi. Zâ-
kirbaþý, okuyacaðý ilâhilerin güftelerini için-
de bulunan ayýn özelliklerini göz önüne
alarak ona göre seçerdi. Meselâ muhar-
rem ve safer aylarýnda ilâhilerin konusu
Hz. Hüseyin’in þehâdetini tasvir eden þiir-
lerden ya da bu anlamdaki mersiyelerden
seçilirdi. Rebîülevvel, rebîülâhir aylarýnda
daha çok Hz. Peygamber’i konu alan, onu
öven güfteler üzerine bestelenmiþ ilâhi-
ler okunurdu.

Kuûdî zikir yapan tarikatlarda vakit na-
mazýnýn edasýndan sonra bir kiþi tarafýn-
dan Kur’ân-ý Kerîm tilâvet edilir, ardýndan
hep birlikte okunan “estaðfirullah el-azîm”
sözünün tekrarlandýðý tövbe kýsmýna, bu-
nun ardýndan salavât-ý þerifelerin ve evrâ-
dýn topluca okunduðu kýsma geçilir. Her
tarikatýn kendine mahsus besteli salâtý
olup bazý tarikatlarda “salât-ý kemâliyye”
gibi salâtlar topluca okunur ve kelime-i
tevhidin çeþitli þekillerde beraberce okun-
duðu bölüme geçilir. Bu bölümde belli bir
ses esas alýnýp kelime-i tevhid tekrarlan-
maya baþlar. Bir süre tekrar edildikten
sonra bir üst perdeye geçilir ve okumaya
devam edilir. Kademe kademe yükselip
altý veya yedi perdeye kadar çýkýlýr. Ardýn-
dan ulaþýlan tiz perdeden aþaðýya doðru
yine kademe kademe inilip baþlanan per-
deye kadar gelinir. Buna “perde kaldýrma”
ve “perde indirme” adý verilir. Perde kal-
dýrma ve indirme konusunda zâkirbaþý ne
derece güçlü ise zikir yapan derviþlerin
baþý olan kimsenin de (reis) o güçte olma-
sý gerekir. Genel âhenk bu þekilde temin
edilir. Reis güçlü olduðunda vücut hare-
ketlerindeki düzenli çevikliði ve coþkunlu-
ðu ile herkesi coþturabilir. Kelime-i tevhid
nihayet bulunca bir kiþi tarafýndan na‘t ve-
ya durak okunur. Bunlarý okuyacak kimse-
nin bulunmamasý halinde bir cumhur ilâ-
hisi terennümü ile ism-i celâle baþlanýr.
Ýsm-i celâl zikrine baþlandýðýnda genel ola-
rak usul ilâhisi denilen ve tarikatýn pîrini
öven, tarikatýn ana ilkelerinden bahseden
bir ilâhinin okunmasýna geçilir. Bu ilâhinin
okunmaya baþlanmasýyla mûsiki aletleri
zikre eþlik eder. Çeþitli tarikatlarda okun-
masý âdet olan usul ilâhilerinden bazýlarý
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