
retle hitap edecektir" şeklindeki görüşle
riyle Mu'tezile' den farklı düşünmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Eş' arl , Ma~iilat (Ritter). ı , 273-274; · Bağda

d!, el -Fark (Abd ülhamld), s. 212·21 3; isferayl
nl. et· Tebsfr, Kah i re 1374, s. 98; Fahreddin er
Razı, i 'tikiidat, s. 106 ; Zehebl, /11fzanü'l·i'ti· 
da l, ı , 345. 

~ MusTAFA Öz 

L 

BEKRİYYE 

( :i;.fl-1) 

Şazeliyye tarikatının 
Vefaiyye kolunun 

Ebü'l-Mekarim Muhammed el-Bekri'ye 
(ö 994 / 1586) 

nisbet edilen bir şubesi. 
_j 

Kurucusu Ebü'l-Mekarim el-Bekri ay
nı zamanda Sühreverdiyye, Ebheriyye ve 
Ekberiyye'den icazetli olduğundan Bek
riyye, anılan tarikatların silsilesini de ih
tiva eder. Ebü' ı- Mekarim el- Bekri Hz. 
Ebü Bekir neslinden olup Ezher'de tef
sir, fıkıh ve hadis okutmuştur. Bekri'nin 
hayatını geniş şekilde anlatan Haririza
de (Tibyan, ı , vr. ı 30b - ı 36b) onun Hz. Pey
gamber'den bizzat aldığı salat* ile baba
sına ait Hizbü'J-fetl} adlı hizb*i ve ken
disine ait otuz altı beyitlik "el-Kasidetü'l
lamiyye "yi iktibas ederek, gece kalkıp 

namaz kıldıktan sonra bu kasideyi oku
yanın duasının kabul edileceğini söyler 
( Tibyan, ı , vr. 140b; ayrı ca bk. BEKRİ, Ebü'I 

Mekilrim). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Harlrlzade, Tibyan, ı , vr. 130 b· 140 b; L. Rinn. 
Marabouts et Khouan, Alger 1884, s. 271 ; el· 
Kiimasü 'l · İs lamf, ı , 346; F. De Jong. Turuq and 
Turuq-Linked, Leiden 1978, s. 10; Lous Mas
signon- Tahsin Yazıcı, "Tarikat", iA, Xll / 1, s. 6. 
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~ YAKU P ÇiÇEK 

BEKRİYYE 

( :i;.fl-1) 

Halvetiyye tarikatının 
Şiıbaniyye kolunun Kutbüddin 

Mustafa b. Kemiıleddin el-Bekri'ye 
(ö. 1162 / 1749) 

nisbet edilen bir şubesi. 
_j 

Kutbüddin Mustafa b. Kemaleddin el
Bekri'nin silsilesi Halvetiyye'nin Karaba
şiyye kolunun kurucusu Karabaş Veli va
sıtasıyla Şabaniyye tarikatına ulaşır. Hal
vetiyye tarikatının adab ve erkanını de
vam ettiren Bekriyye'nin evradı tar ika
tın kurucusu Mustafa el-Bekri tarafın
dan tertip edilmiştir. "el- Fett:ıu' I- kudsi 
ve' l - keşfü'l-ünsf" adını taşıyan ve seher
de okunan bir vird ile sabah, kuşluk, öğ-

le, ikindi, akşam namazlarından sonra 
okunmak üzere ayrı ayrı virdler tesbit 
edilmiştir. Bu tarikatta birinci rekatın
da Duha, ikinci rekatında İnşirah süre
sinin okunduğu sekiz rekatlık kuşluk na
mazı kılınır. İkindi virdinden sonra man
zum bir münacat olan istiğfariyyeyi oku
mak tarikatın adabındandır (bu evrad 
için b k. Haririzade, ı , vr. ı 60a vd ) Bekriy
ye tarikatından Hifniyye. Kemaliyye, Ti
caniyye, Derdiriyye, Feyziyye ve Saviyye 
kolları meydana gelmiş ve bu tarikatlar 
Mısır, Kuzey Afrika, Suriye, Hicaz ve Ye
men'de yaygınlık kazanmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Harlrlzacte, Tibyan, 1, vr. 140'· 170'; L. Rinn. 
Marabouts et Khouan, Alger 1884, s. 271 ; Hü
seyin Vassaf. Se{fne, IV, 123·125; Tomar· Hal· 
uetiyye, s. 82-83 ; Tevfik et-Tavli, et· Taşauuuf 
{f Mışr, İskenderiye 1365 / 1946, s. 90-97; Ali 
İhsan Yurd. Kutbuddfn Mustafa Kemalüddin 
el -Bekrf·Sıddikf Hayatı ve Eserleri, istanbul 
1967, s. 22-24; F. De Jong, Turuq and Turuq· 
Linked, Leiden ı 978, s. 7 · 50 ; Louis Masslg
non-Tahsin Yazıcı. "Tarikat", iA, xıı ; ı, s. 6. 

~ İRFAN GüNDÜZ 

BEKTAŞI DEVR-i REVANI 

Türk musikisi usullerinden. 
L _j 

On üç zamanlı ve dokuz vuruşlu bir 
küçük usuldür. Bir aksak ile bir safya
nın birleşmesinden meydana gelmiştir. 
Şematik gösterilişi şöyledir : 

düm te düm düm te 

'l l§~ ~ j j ı 
/ + i~ + / ı / 

~ r ç ~ 
k e tek tek k e 

aksak sofyan 

Daha çok Bektaşi müsikisinde ve nefes
lerinde kullanıldığından bu adı alan usu
le bazı türkülerde de rastlanmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Arel, Türk Musikisi, s. 45; Öztuna, TMA, 1, 

ı 04; Özkan, TMNU, s. 637 -638. 
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~ ALAEDDİN YAVAŞÇA 

BEKTAŞI MÜSİKİSİ 

Bektaşi tarikatı toplantılarında 
icra edilen musiki. 

_j 

Esas geleneklerini Anadolu köy ve ka
saba Aleviliğinden alan Bektaşi tarikatı 
törenlerinde icra edilen bu müsiki Mev
levi müsikisinden sonra en zengin tarikat 
müsikilerinden biridir. 

Alevilik Orta Asya'daki eski Türk ge
leneklerinin uzantısıyla karışık olarak 
kasaba ve köy kesiminde yaşadığı hal-

BEKTAŞ) MOSiKiSi 

de Bektaşilik genellikle daha yüksek bir 
kültür seviyesinin hakim olduğu şehir
lerde yaygınlaşmıştır. Ayrıca şehir Bek
taşiliği ile kasaba ve köy Bektaşiliği ara
sında klasik kültür-halk kültürü farklılı
ğına bağlı değişiklikler görülmektedir. 
Bektaşilik'te gerek törenierin gerekse 
bazı davranış biçimlerinin Aleviliğin bir 
uzantısı olduğu şüphe götürmese de şe
hir Bektaşilerinin müsikisi, ortaya çıkış 
ve uygulanış bakımından Alevi müsiki
siyle bazı farklılıklar gösterir. Bunların 
başında üslüp ve tavır farklılıkları gelir. 
Ancak Anadolu 'da ve Balkanlar 'da ya
şayan köy Bektaşilerinin müsikisiyle Ale
vi müsikisi arasında birbirinden ayırt edi
lemeyecek derecede benzerlikler bulun
duğu muhakkaktır. 

Bektaşilik ' te ayin-i Cem ve ikrar ayi
ni tarikatın en eski temel ayinleri olma 
özelliğini taşımaktadır. Ayin-i Cem, tari
kat mensuplarının bir araya gelerek be
raberce icra ettikleri bir törendir. İkrar 
ayini ise tarikata kabul edilmesi uygun 
görülen kişilerin "yola giriş " merasimidir. 

Gerek bu merasimler esnasında ge
rekse merasimterin ardından tertip edi
len sohbet ve muhabbet toplantılarında 
konularını Bektaşi edebiyatından alan 
deyiş, nefes, mersiye, mi'raclama (mi'ra
ciye), nevrüziyye, -düvaz imam gibi man
zum türler bestelenmiş şekilleriyle icra 
edilir. Törenierin son kısmında ise se
mah yapılır ve bu sırada gerek ritim ge
rekse melodik yapı bakımından uygun 
eserler okunur. 

Bektaşi müsikisinin en yaygın türle
rinden ve en önemli unsurlarından biri 
olan nefesler Rifailik, Kadirilik, Halveti
lik vb. Sünni tarikat müsikisindeki ilahi
lerden üslüp, konu, melodi karakteri ve 
az da olsa usul bakımından ayrılır. Tari
katın kaideleri, yol büyükleri ve tasav
vuf anlayışı gibi Alevilik ve Bektaşilik'le 
ilgili hemen her konuyu işleyen küçük 
usullerle bestelenmiş nefesler, beste ola
rak daha ziyade halk müsikisinin etkisi 
altında kalmıştır. Bunu mersiye, nevrü
ziyye, düvaz gibi diğer türler için de söy
lemek mümkündür. Ancak kültür mer
kezleri ve onlara yakın bölgelerdeki şe
hir Bektaşiliğinde klasik Türk müsikisi 
tesiri daha hah.imdir. Bir nefesin birkaç 
ezgiyle söylendiğine rastlamak mümkün 
olduğu gibi aynı bestenin değişik güf
telerde tekrarlandığı da görülür. Nefes
terin ağır usullerle söylenerilerine otu
rak, yürük usulle söylenenlerine de şah
lama denir. Şahlamalar "semah nefesi" 
olarak da bilinir. 

37~ 



BEKTAŞ! MOSiKiSi 

Muhabbet sofrası (Ali sofrası) kurul
duktan bir müddet sonra mürşidin iz
niyle önce üç tane nefes. ardından için
de on iki imarnın adı zikredilen "düvaz" 
veya "düvazde imam" denen manzume
ler okunur. Zakir. aşık. sazende, güyen
de veya güverde denilen nefes okuyu
cularına bazan bir. bazan da birkaç ki 
şiden meydana gelen saz heyeti eşlik 

eder. Bu heyeti meydana getiren kişiler 
de aynı adlarla anılır. 

Bektaşi mOsikisinde kullanılan temel 
saz bağlamadır. Bağlamanın ebat ola
rak hemen her boyu kullanılır. Yörelere 
göre değişik isimler alan bu sazlar çö
ğür, ruzba, ırızva , bulgari, cura. tambu
ra ve divan sazı olarak adlandırılır. Mil
sikinin bir heyet tarafından icra edilme
si durumunda bağlamaya kabak kema
ne. eğit, ud, cümbüş gibi yaylı ve mız
raplı sazlar da eşlik edebilir. Şehir Bek
taşfliğinde ise klasik mOsiki sazlarına 

daha çok rağbet edildiği görülmekte
dir. Muhabbete başlarken sazların çal
dığı ilk parçaya " peşrev" (peşref) denir. 

Bektaşi nefesleri hece vezniyle ve bu 
veznin özellikle 6 + S ~ 11'1i duraklı ve
ya 8'1i, 7'li, S'li duraksız şekillerinde ya
zılmıştır. Bu şiiriere aruz pek az ve son
radan girmiş olup aruzla yazılmış olan
lar çoğunlukla şehir Bektaşfler'inin eser
leridir. Elde mevcut olan birtakım Bek
taşi nefeslerinin şairleri biliniyorsa da 
çoğunun bestekarı meçhuldür. Bunda 
Bektaşi müsikişinaslarının adlarını giz-

Elbistan-Nurhak Bektaşil e ri' ni n Cem törenleri ile Abdal 
Müsa tör~nlerinde Bulgaristan Bektaşileri'n in kırklar se
mah ı (Melih Duygulu a rş iv!) 
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lernelerinin (sırretme) rolü büyüktür. is
tanbul ve çevresinde okunan nefeslerde 
beste ve melodik yapı bakımından kla
sik Türk mOsikisi etkisi görülür. Rumeli 
ve Anadolu'da okunan nefesler ise saz 
şairlerinin besteleri niteliğinde , türkü vb. 
halk mOsikisi özelliklerini taşıyan , bütü
nüyle mahallf motiflerıe · meydana gel
miş eserlerdir. 

Nefeslerde kullanılan Bektaşi raksı, 

Bektaşi raksanı ve Bektaşi devr-i reva
nı adlı tamamen bu mOsikiye mahsus 
usullere Anadolu ve Rumeli aşık mOsi
kisinde de rastlanmaktadır. Değişik dü
züm şekilleriyle karşımıza çıkan bu usul
ler Bektaşflik' le aşık mOsikisinin birbir
leri üzerinde ne kadar etkili olduğunu 
gösterir. Bu karşılıklı etki Bektaşi mOsi
kisiyle halk mOsikisi arasında da mev
cuttur. Bektaşi mOsikisinde ayrıca cur
cuna. aksak. düyek, devr-i hindl, devr-i 
turan. yürük semai, Türk aksağı, safyan 
ve nim-sofyan gibi klasik Türk mOsiki
sinde kullanılan usullere de sıkça rast
lanmaktadır. 

Elde mevcut Bektaşi mOsikisi örnek
lerinde hüseyni, uşşak, rast, karcığar. 
hicaz vb. basit makamların daha fazla 
kullanıldığı görülmektedir. Birleşik ma
kamlardan, az da olsa saba, nihavend. 
segah, hüzzam gibi makamlar kullanıl
mıştır. 

Semah adı verilen tasawufi rakslar ise 
tarikat ve "yol kardeşleri" arasında da
ha dini bir hava içinde, "yola girmeyen"
lerin katılamayacağı Cem törenlerinde 
(bezm-i Cem) yapılır. Başka bir ifadeyle 
bunlar gizli yapılan kutsal törenlerdir. 
Mürşidin huzurunda ve mürşide niyaz 
etmekle başlayan semahlar iki, dört. al
tı, sekiz, on ve on ikişerH gruplar halin
de kadın erkek bir arada icra edilir. Bu 
sayı yörelere göre değişiklik gösterebi
lir. Semahlar çoğunlukla "ağırlama " adlı 

bir bölümle başlar. Bunu "yeldirme" (yel
lendirme, yürütme, yeğinme) denilen da
ha hareketli bölüm takip eder. Bu es
nada semahlar için bestelenmiş nefes
ler ve deyişler okunur. Semah nefesle
rinde mısra ortasında ve sonunda "şah 
ya şah, hü, eyvallah" ve benzeri ekleme
ler yapılır. Bunlar zakirierin dışında top
lantıda bulunan diğer kişiler tarafından 
da söylenebilir. 

Muharrem ayı içinde yapılan ayin-i 
Cem'lerde semah dönülmez. Bu toplan
tılarda Hz. Hüseyin ve Kerbela üzerine 
söylenmiş nefesler ve bilhassa mersiye
ler okunur. Muharrem ayında diğer ta
rikatlarda da okunduğu görülen mersi
yelere göre bunların güfteleri Şii tazi-

ye* lerinde olduğu gibi daha ağır, ta'n 
ve lanet dolu ifadelerden meydana gelir. 

Bektaşi semahı Mevlevfler'de olduğu 
gibi sadece vücudun mihveri etrafında 
dönüşten ibaret olmayıp belli ezgilerin 
ritimlerine uygun çeşitli kol ve ayak ha
reketlerinin birleşmesinden meydana 
gelmiş oyunlardır. El ele tutuşma adeti 
olmayan semahlarda kesinlikle mürşide 
arka dönülmez. Mürşidin önüne gelin
diğinde hafif baş kesilerek selam verilir 
ve ardından semaha devam edilir. 

Temcid, münacat. ilahi, durak, salat, 
tekbir gibi diğer dini mOsiki örnekleri
ne rastlanmayan Bektaşi mOsikisinde Hz. 
Ali sevgisi ifrat derecede ileri götürül
düğünden münacat ve na't-ı peygambe
rHer de bulunmamaktadır. Buna karşı

lık Hz. Ali'yi öven na 't-ı Aif'lere çok sık 
rastlanır. Ayrıca sözleri Şah ismail'e (Ha
taT) mal edilen "Mevlid-i Aif" de sazsız 
olarak sık sık okunan eserler arasında
dır. Mi'raciyeler ise Bektaşflik'te Hz. Ali 
ön plana çıkarılarak okunur. 

Bugüne kadar Bektaşflik üzerine ya
pılan araştırmalarda törenler ve gelenek-

. ler üzerinde etraflıca durulduğu halde 
mOsiki konusuna çok az yer verilmiştir. 
Bunda törenierin gizli olarak yapılma
sı ve törene katılanların "sı rrı saklama" 
kaygısının büyük tesiri vardır. Bektaşi 

mOsikisiyle ilgili nota neşriyatı ise yok 
denecek kadar azdır. Bunların içerisin
de en önemlisi, Ali Rifat Çağatay, Rauf 
Yekta. Zekaizade Ahmet lrsoy ve Suphi 
Ezgi'den oluşan istanbul Belediye Kon
servatuvarı Tasnif ve Tesbit Heyeti ta
rafından tesbit edilen seksen sekiz adet 
Bektaşi nefesinin yayımlandığı iki ciltlik 
eserdir (İstanbul 1933). 
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