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ÖNSÖZ

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

 Medeniyetimizin kadîm güneşi ve tarih sahnesinin ezelî aktörlerinden 
atalar mirası kültürümüz; çağlar boyunca ezgi, nağme, renk, desen, söz ve oyunla 
kimliğimize nakşedilen, benliğimizi mayalayan, “öz”ümüzü yansıtan, medeniye-
timizin aynası, kültürel aktarımın nirengi noktası, gelişim ve dönüşümün ana mih-
veri olmuştur. 
 Selefine selâm duran, halefini müjdeleyen bir âhenk içerisinde dilden 
dile, gönülden gönle, ustaların yaktığı meşaleler ile elden ele günümüze ulaşan eş-
siz kültürümüzün bir izdüşümü olarak Türk Müziği, derin kökleri ile bin yılı aşkın 
kültür mirasının olgun bir ifadesidir. Bu kültür hazinesinin araştırma ve icra tabanlı 
çalışmalarla kayıt altına alınıp sağlam temeller üzerinde geleceğe taşınması, Genel 
Müdürlüğümüz ve bağlı sanat kurumlarımızın temel hedefleri ve önemli sorumlu-
luklardan biridir.  
 Bu gayret ve bilinç ile; kültürümüzün yaşatılması, korunması, sonraki ne-
sillere aktarılması ve tanıtılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görevli 
sanat kurumlarımızın icralarından oluşan CD yapımları gerçekleştirilmektedir. Söz 
konusu CD’ler, Türk Müziğinin aslına uygun icrasını ön planda tutan, arşiv niteliği 
taşıyan, seçkin numûneler arasından seçilerek ve tamamen Genel Müdürlüğümüzün 
iç dinamikleri ve öz kaynakları kullanılarak ortaya konulmaktadır. 
 Kuruluşundan bugüne tasavvufî müziğimizin en seçkin örneklerini tit-
iz bir gayret ve hassas bir özenle icra eden, kayıt altına alan ve genç nesillere ak-
taran Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğumuz, Anadolu kültürünü mayalayan 
eren-evliyâlarımızdan Şabân-ı Velî Hazretleri’nin bizlere mirâs bıraktığı tasavvur 
üzere, O’nun edeb ve erkânının ilhamıyla vücut ve silsile bulan eserleri nezih bir 
yorumla yeniden ortaya koyduğu bir yapımla sanatseverlerin huzurundadır.
 Titiz, özverili ve içten bir gayretin ifadesi olan ve şu an elinizde tuttuğunuz 
bu eser, geçmişten geleceğe intikal edecek değerlerimizin somut bir neticesi olarak; 
kitaplığınızda, zihninizde ve gönlünüzde kendisine bir yer bulmayı beklemektedir.



KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

 Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, 1990 yılında Kültür Bakanlığınca 
açılan sınav neticesinde oluşturulmuş ve 1991 yılı Nisan ayında Konya’da çalışma-
larına başlamıştır. Kurucu Sanat Yönetmeni Tevfik Soyata’dır (1990-1997). Daha 
sonra sırasıyla Ahmet Çalışır (1997-1998) ve Ahmet Yılmaz (1998-2004) bu göreve 
getirilmişlerdir. Halen Topluluk Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya yürütmektedir.
 
 Topluluğun kuruluş amacı, her yıl Aralık ayında Konya’da düzenlenen 
Hz.Mevlâna’yı anma ve Şeb-i Arûs Törenlerini daha düzenli bir şekilde yapmak, 
Hz. Mevlâna’nın düşünce, sevgi ve  hoşgörüsünü yaymak, bu vesileyle milli birlik 
ve beraberliğimizi pekiştirmek, yurtdışından ve turistik yörelerimizden gelen yoğun 
talepleri karşılamaktır.

 Topluluk Türk Tasavvuf  Müziği  alanında  ülkemizde  kurulan ilk  ve  tek 
resmi sanat kurumudur. Çalışmalarına başladığı günden itibaren başta Mevlevi 
müziği ve sema olmak üzere Tasavvuf Müziğinin bütün formlarından geçmişten in-
tikal etmiş eserlerle birlikte günümü zde bestelenen eserler de geleneksel icra tarzına 
sadık kalarak icra etmektedir.
 
 Konya’da gerçekleştirdiği periyodik programlarda, Mevlevi Ayini, Tevşih, 
Naat, Durak, İlahi, Nefes gibi dini müzik formları ile birlikte, Türk Müziğinin dini 
olmayan formlarından oluştur-duğu konser programlarıyla da sanatseverlerin 
huzuruna çıkmaktadır.

 Kuruluş amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında çok yoğun konser 
faaliyetleri devam etmektedir. Yaklaşık  elli ülkede, sayısız konser vermiş ve  sema 
programı icra etmiştir.



 “Vuslat”  ve “Yunus İlahileri” adıyla iki  Tasavvuf Müziği albümü, “Beste-i 
Kadim  Mevlevi Ayinleri” ve “Beste-i Cedid Mevlevi Ayinleri” isimli üçer ayin-i 
şeriften oluşan iki setle birlikte, müstakil olarak Rast, Uşşak, Hicaz, Çargah, Acem-
buselik, Dügah, Karcığar ve Suzidil Mevlevi Ayinlerinin seslendirildiği toplam oniki 
albümü yayınlanmıştır.

 1991 yılında Polonya’nın Bdygosh  şehrinde yapılan Dünya Müzik 
yarışmasında “En iyi şef ” ve “En iyi müzik” ödülünü almış, 2009 yılında Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafından “Türk Müziği” dalında büyük ödüle layık görülmüştür.

KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU



ŞÂBÂN-I VELÎ  (ö. 976/1569)

 Halvetiyye tarikatinin Şâbâniyye kolunun kurucusu olan  Şeyh Şâbân-ı 
Velî Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dünyaya geldi. Doğum tarihi, Şâbân-ı Velî 
Müzesi’nde bulunan bir silsile-nâmede 886 (m.1481) olarak kayıtlıdır.

 Annesini ve babasını küçük yaşta kaybetti. İlk öğrenimini Taşköprü’de 
yaptıktan sonra Kastamonu’da Hoca Velî’den tefsir ve hadis dersleri okuyup icâzet 
aldı. Daha sonra İstanbul’a giderek Fâtih medreselerinde kaldı. Kur’ân-ı Kerîm, tefsir 
ve hadis gibi ilimleri tahsil etti. Eyüp Camiinde kürsü şeyhliği ve dersiâmlık görev-
lerinde bulundu.

 937 (m.1530-31) yılı civarında Kastamunu’ya döndü. Kastamonu’ya gel-
diğinde Hisarardı’nda Seyyid Sünnetî Mescidi yakınındaki Eyüb Halîfe tarafından 
bağışlanan bir eve taşındı. Daha sonra Şâbâniyye tarikatının âsitânesi olacak bu me-
kânda uzun yıllar irşad faaliyetini sürdüren  Şâbân-ı Velî 18 Zilkade 976 (m. 4 Mayıs 
1569) tarihinde vefat etti ve tekkesinin bahçesine defn edildi.

 Halvete ve riyâzete çok önem veren Şâbân-ı Velî hayatının son yedi yılını 
dergâhındaki halvethânede geçirmiştir. Şâbân-ı Velî’nin zâhir ilimlerindeki bilgisi, 
zâhir ve bâtın dengesini gözet-mesi, ulemâdan birçok kişinin kendisine intisap et-
mesinde etkili olmuştur. Hayatı boyunca şeriat ve hakikat âdâbını gözetmiş, men-
suplarının da bu dengeyi korumasını istemiştir. Şâbân-ı  Velî’-nin, “Şeriat bademin 
kabuğu, tarikat özüdür” şeklindeki sözü bu özelliğini göstermektedir.  

 Memleketi Kastamonu’da faaliyet gösteren Şaban-ı Velî, bütün tarikat 
çevrelerince Anado-lu’nun dört kutbundan biri olarak kabul edilir. 



 Halvetiyye tarikatının dört ana kolundan (Cemâliyye, Ahmediyye, 
Rûşeniyye, Şemsiyye) Cemâliyye’nin Şâbân-ı Velî’ye nisbet edilen bir şubesidir. 
Şâbâniyye’nin silsilesi Şâbân-ı Velî, Hay-reddin  Tokadî, Cemâl-i Halvetî, Pîr Mu-
hammed Bahâeddin Erzincânî vasıtasıyla Halvetiyye tarikatının ikinci pîri Seyyid 
Yahyâ-yı Şirvânî’ye ulaşır. Seyr ü sülûkünü Bolu’da Cemâl-i Halvetî’nin diğer hal-
ifesi Hayreddin Tokadî’nin yanında tamamlayan  Şâbân-ı Velî, çok sayıda halife ye-
tiştirmiş, bazı halifelerini irşad göreviyle çevre illere göndererek tarikatın kuruluş 
sürecini başlatmıştır. Şâbân-ı Velî’nin sağlığında Şâbânî halifelerinin Anadolu, Şam, 
İstanbul ve Gelibolu’da faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır. Halvetiyye en fazla kola 
ayrılan tarikat olduğu gibi Şâbâniyye de Halvetiyye içinde birçok kola sahip en yay-
gın tarikattır.

 Şâbâniyye tarikatına intisap etmek isteyen talib,  mürşid tarafından kabul 
edilip biat ettikten sonra  mürid  olarak günlük virdine ve halvette tevhide devam 
eder. Şâbâniyye’nin günlük virdinde istiğfar, salavat ve kelime-i tevhid zikri esas 
alınmıştır. Mürid ayrıca zikre sayısız olarak devam eder. Bu uygulamalarda dikkat 
edilmesi gereken en önemli husus râbıtadır. Râbıta ve devamlı zikir sâlikin vecde 
ermesini, hallerinin değişip mânevî makamları aşmasını sağlar. Sâlik müşahede 
(rü’yet) makamına ulaşıncaya kadar zikirle meşgul olur. Bu makama ulaştığında dil 
zikri gönül zikrine dönüşür. Şâbâniyye’de sâlikin sülûkünün amacı vahdet-i vücû-
da ulaşmaktır. Bunun için mürid aşk, cezbe ve melâmet yoluyla Hakk’ın birliğini 
(tevhid) idrak etmeye çalışır.

 Şâbâniyye tarikatında cehrî zikir esas olmakla birlikte kısmen hafî zikir 
de uygulanmaktadır. Zikir esnasında ilâhiler eşliğinde ney, kudüm, def gibi mûsiki 
aletleri kullanılabilir. Toplu zikirler kuûdî olarak başlar, kıyâmî ve cehrî olarak de-
vam eder. 

ŞÂBÂNİYYE TARİKATI



ŞÂBÂNİYYE TARİKATI

 Halvetî-Şâbânî mürşid ve halifeleri bilhassa özel günlerde siyah renkli 
taç ve hırka giyerler.  Şâbâniyye mensuplarının giydiği üç çeşit hırka vardır. Takvâ 
hırkası ve irfan hırkası sâlike, iradet hırkası mürşid-i kâmile aittir. Mürşid tacının 
tepesi beyaz, sarığı siyah, risâlesi beyazdır. Ortasında bir düğme vardır. Velâyete ve 
irşad sırrına ulaşan mürşidlere mahsus olup insân-ı kâmili remzeder. Şâbâniyye tari-
katında mürşid postu beyaz veya siyah olduğu gibi mor renge boyanabilir. Mor renk 
bütün renklerin karışımı olup zâhir ve bâtın bütün varlıkların toplam rengidir.

 Şâbâniyye meşâyihi, mensupları ve muhipleri arasında çok sayıda âlim, 
ârif, divan sahibi şair ve mûsikişinas yetişmiştir. Karabaş Velî, Kutbüddin Mustafa 
el-Bekrî ve halifeleri, Mehmed Nasû-hî, Çerkeşî Mustafa Efendi ve Kuşadalı İbrâhim 
Efendi aynı zamanda ilmî kişilikleriyle tanınmıştır. Şeyhülislâm Ârif Hikmet ve 
Mehmed Sâdeddin Efendi, Hacı Mehmed Zihni, Abdüllatif  Harpûtî ve Elmalılı Mu-
hammed Hamdi Yazır birer Şâbânî dervişidir. 

 Karabaş Velî’nin oğlu Mustafa Mânevî, Hasan Ünsî, İbrâhim Has, Musta-
fa İbretî, Mehmed Nasûhî, Üsküdarlı Mustafa Zekâi, Geredeli Halil Efendi’nin oğlu 
Mustafa Rûmî, Kuşadalı’nın mensuplarından Mustafa Aczî, Mehmed Aydî Baba, Ab-
dülaziz Mecdi Tolun divan sahibi şairler olarak dikkat çekmektedir. 



 Diğer tarikatlar gibi Şâbâniyye tarikatında da mûsikiye önem verilmiş, 
tarikat mensupları arasında büyük mûsikişinas ve bestekârlar yetişmiştir. Mehmed 
Nasûhî’nin dervişlerinden İbrâhim Ağa ile Mudurnulu Şeyh Mehmed Tulûî Efendi, 
Mustafa Zekâi Efendi bestekârlık, Mustafa Enverî’-nin müridlerinden Hacı Nazif 
Bey bestekârlık ve zâkirlikleriyle ön plana çıkar. Nasûhî’nin torunlarından Şeyh Me-
sud Efendi ve kardeşi Şeyh Said Efendi (Özok), Mustafa Enverî’nin torunu ve Nalçacı 
Dergâhı’nın son şeyhi İhsan Efendi (İyisan), mûsiki nazariyatına dair çalışmalarıyla 
tanınan Abdülkadir Töre, Kanuni Hacı Ârif Bey’in oğlu Zeki Ârif Ataergin, Mihri-
mah Sultan Camii imamı Nâfiz (Uncu) Efendi önemli mûsikişinaslardır.

ŞÂBÂNİYYE TARİKATI



1.Ney Taksimi
Ahmet Safa Mızrak

2.Uşşak Şâbânî Salâtı

Allâhümme salli alâ seyyidinâ 
Muhammedin abdike ve nebiyyike 
Ve habîbike ve rasûliken-nebiyyil-ümmiyyi 
Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

3.Hüseyni Tevşih
Beste: Zeki Arif Ataergin/Güfte:Yahya Nazîm Efendi

Âfitâb-ı subh-i mâ evhâ habîb-i kibriyâ
Mâhitâb-ı şân ü ev ednâ habîb-i kibriyâ
Umarım ma’zûr ola evzâ-i küstâhânesi
Bakma noksân-ı Nazîm’e yâ habîb-i kibriyâ

4.Tahir İlahi/Güfte: Hacı Kirâmî Efendi
Solist: Ufuk YÜRÜÇ

Ben nâr-ı aşka hoş yana geldim
Aklı yitirdim dîvâne geldim
Tevhîd kokusun aldım ezelden 
İnledi gönlüm mestâne geldim

5.Bayatiaraban İlahi/Güfte: Mehmet Nasûhî Ef.
Solist: Ufuk YÜRÜÇ

Gönül mazhardır envâr-ı cemâle
Gönül güldür gönül güldür cemâle
Hüdâ yakmaz anı nâr-ı celâle
Gönül güldür gönül güldür cemâle 

HALVETÎ-ŞABÂNÎ İLÂHİLERİ 

6.Hüseyni İlahi/Güfte: Niyazi Mısrî

Derman arardım derdime
Derdim bana dermân imiş
Bürhân sorardım aslıma 
Aslım bana bürhân imiş

7.Hicaz Durak
Güfte: Niyazi Mısrî/Beste: İsmail Dede Efendi
Solist: Ali KALAYCI

Âşinâ-yı aşk olandan âh ü zâr eksik değil
Keştî-i bahre demâdem rûzigâr eksik değil
Şem’-i aşka Mısriya yandır özün yoğ olsun müdâm
Âşıka her yokluğun üstünde var eksik değil

8. Hicaz İlahi/Güfte: Niyazi Mısrî

Esmâ-i ilâhiyyede bîhad hünerim var
Her demde semâvât-ı hurûfa seferim var
Bununla bir oldu dem-i İsa ile Mısrî
Gönlüme dahî ne gelür ü ne giderim var 

9. Hicaz İlahi/Güfte: Mehmet Nasûhî
Solist: Mehmet Ali TÜRKOĞLU

Dil hânesi mir’ât-ı Hak
Sırr-ı cemâlullâhı gör
Maksûd olan keşf ise bak
Sırr-ı cemâlullâhı gör



HALVETÎ-ŞABÂNÎ İLÂHİLERİ 

10.Hicaz İlahi/Güfte: Niyazi Mısrî
Solist: Mehmet Ali TÜRKOĞLU

Ey garib bülbül diyârın kandedir
Bir haber ver gülizârın kandedir
Sen bu ilde kimseye yâr olmadın
Var senin elbette yârin kandedir

11.Hicaz İlahi

Zikreyle hemân cûşa gelip şâm ü seheri
Pervâz ederek raks ederek öğle gezer aşk 
Pervâneye bak ibret için gayrı ne hâcet
Ma’şûkuna cân vermek için kendin yakar aşk

12.Tanbur Taksimi
Musa Kazım Tıglıoğlu

13.RAST İLAHİ TERTİBİ

I.Rast Tevşih
Güfte: Mehmet Nasûhî/Beste: Hafız Tevfik Bey
 
Eyleyen uşşâkı şeydâ dâimâ
Tal’atındır ya resûlallah senin
Derd ile ah ettiren subh u mesâ
Hasretindir yâ resûlallah senin

II.Rast İlahi/Güfte:Kuşadalı İbrahim Efendi

Vech-i yâre dûş olan âlemde seyrân istemez
Cânını cânâne teslim eyleyen cân istemez
Bu misafirhanenin fâniliğin fehm eyleyen
Hâne-i kalbinde Hak’tan gayri mihmân istemez

III.Rast İlahi/Güfte: Şeyh Sâdık Efendi

Seher vaktinin yeliyiz
Sırr-ı hakîkat diliyiz
Mecnûna leylâ iliyiz
Biz şâbâni bülbülüyüz
Vahdet bağının gülüyüz

IV.Rast Nefes /Güfte: Şeyh Fuad Efendi

Şah Hüseynin firkatiyle ağlayan gelsin beri
Âh ü vâh edüb demâdem inleyen gelsün beri
Kerbelâ’da çağrışırlar ya Muhammed  ya Ali
Sînesine şerhalerle dağ uran gelsün beri

V.Kaside
Solist: Ömer Faruk BELVİRANLI

Garîk-i bahr-i isyânım şefâat yâ rasûlallah 
Esîr-i nefs-i nâdânım şefâat yâ rasûlallah 
Reh-i gurbette nâçârım gam-ı hicrinle bîzârım 
Aceb derde giriftârım şefâat yâ rasûlallah 

Benim cürm-i firâvanım harâb etti dil ü cânım 
İnâyet eyle sultânım şefâat yâ rasûlallah 
Zekâî hicr ile mahzun anı vaslınla kıl memnûn 
Yolunda can fedâ olsun şefâat yâ rasûlallah

VI.Rast İlahi
Beste: Şeyh Sâdık Efendi /Güfte: Sezâi Hz.

Ey âşık-ı dildâde
Gel nûş edelim bâde
Bir bâde gerek amma
Kim içile me’vâde




