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Sema: Arşa Kanat Çırpanların Aşkı 

öndühçe, eteider yelpazdenir 
Döndiihçe, göniilde aşh tazelenir 

"Sema, diri kişilerin canlanna rahattır, huzurdur; camnda can 

olan bilir bunu. Sema, gönüller alan Sevgiliyle buluşmak içindir. 

Yüzlerini kıbleye dönmüş kişiler bu dünyada da semadadır, o 

dünyada da." 

"Alimler, peygamberlerin varisleridir" hadisinin sımna maz

har olan, "Peygamberimizin yolu yordamı aşktır. Biz aşktan doğ

muşuz. Aşk anamızdır bizim." diye seslenen Hz.Mevlana, "Ben

de beninıle ilgili bir şey bırakmadı." dediği aşkın gerçek hürriyet 

olduğunu idrak eden bir aşk suhamdır. 

Mayası aşkla yoğrulan insan, yüzyıllardır bizim topraklan

mızdan akarak bütün bir insanlığı kucaklayan, onlara ab-ı hayat 

sunan bu aşk ve nur sebllinden içmekte (ırnıağında yıkanmak

ta), beşer olmanın zaaf ve ihtiraslanndan annmaktadır. 

Onun öğretileri üzerine oğlu Sultan Veled tarafından müesse

seleştirilen Mevleviliğin merkezi Konya'dır. O aşk ve tevekkül 

menba'ı Konya ki; orada zaman ve mekan gönle sultan, derde 

derman Hz. Mevlana ile dolar; yapraklannda gül nefesi hissedi

lir; rüzgarlannda ney sesi işitilir. 

Başta Anadolu olmak üzere Balkanlar, Kıbns, Arabistan Yan

madası ve Kuzey Afrika'yı içine alan büyük bir coğrafyada geli

şerek kalıcı tesirler bırakan; muhib ve müntesibleri arasına aldı

ğı pek çok devlet adamı, alim ve sanatkada sayısız ilim ve san'at 

eserinin vücut bulmasını sağlayan Mevlevilik, Islam Medeniyeti

ni hakkıyla temsil etmiştir. 

Bu temsilin en mühim unsurlanndan biri; aklı, imanı ve este

tik özellikleri itibariyle akl-ı selime, kalb-iselimeve zevk-i seli- · 

me hitab eden "Sema"dır. 

Mustafa Çıpan * 

" Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üni\·er- ~ 

sitesi, Devlet Koıısen·muvarı 

Ögretinı Üyesi 

ı 
·1· 

t 



Daha çok "Sema" adıyla şöhret bulan "Mevlev1 Ayıni"nin res

mi ismi "Mukabele-i Şenf'tir. "Mukabele" kelimesi; karşılama, 

karşılık verme gibi anlamlara gelmesi ve sema'a katılanıann bir

birlerinin yüzlerine bakmalan ve gözlerindeki ilahi zuhüru tak

dıs etmeleri sebebiyle tören ismi için tercih edilmiş olmalıdır. 

Işitmek anlamına gelen sema, tasavvufi bir terim olarak, mü

sıkı nağmelerini işitmek suretiyle vecde gelip dönmeye denir. 

Yakın söylenişli kelimenin gökyüzü anlamı da düşünülürse, bir 

Mevlev1 Ayıninde şiirin ve müsıkinin işitilmesi, dönülmesi ve 

adeta gökyüzüne ağılmasıyla bu üç anlam birleşir. 

Mevlev1lerin daha ziyade "Sema" adını verdikleri ayinlere, Ka

dinler "Devran", Rif ai ve Sa' dil er "Zikr-i Kı ya m", Halvetiler 

"Darb-ı Esma" ve Nakşibendiler de "Hatm-i Hacegan" derler ve 

hepsinin kendilerine mahsus icra usulleri vardır. 

Sema, mevlev1hanelerin "semahane" adı verilen bölümlerinde 

icra edilir. Semahane, kainatı sembolize eden dairevi Meydan-ı 

Şerif, ayi:ni icra edecek olan mutnban için Mutnbhane, Mesnevi

han Kürsüsü, Mihrab ve etrafı parmaklıklada çevrili ziyaretçi ye

ri bölümlerinden meydana gelir. 

Sema usullerinde Şems'e uyan ve Şems'ten sonra sema'a rağ

bet eden Hz. Mevlana için Selahaddin ·Zerküb'un dükkanındaki 

kuyumculann çekiç darbeleri, değirmenin çarkını döndüren su

yun nağmeleri sema'a başlamasına yeterdi. O, çarkın "Subbüh ve 

Kuddüs" (noksanlık ve kusurdan münezzeh olma) dediğini du

yarak; "Gönül buğdaya benzer, bizse değirmen mesabesindeyiz; 

değinnen, bu dönüş niçin, nerden bilecek? diyordu. Sema esna

sında gazeller, rubal:ler söyleyen, coşkuuluğunu belirten na'ralar 

atan, vecde geldiğinde veya birisi, tilavet seedesini muhtev1 aye

ti okuduğunda secde eden Hz.Mevlana'nın ifadesiyle; "Semada 

secde etmek, kulluk makamını idrake; birisini sema'a teşvik et

mek de rahmeti yaymaya delildir." Zira, keşfetmeye imkan sağ

layan semada maksat, hoş nağmeler dinlemek değil, "ilahi bir il

ham" yakalamaktır. 

Mutıiban 



Muhtelif Mevlevı:hanelerin belirli mukabele günleri olup, 

Konya'daki mukabele Cuma günleri yapılırdı. Bu belirli günler 

dışında "lhya Geceleri" denileri bayram ve kandil geceleriyle hi

lafet merasimlerinde de mukabele, yani sema icra edilirdi. 

Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi zamanında da Hz. Mevlana 

nın sema'ı gibi belli bir tertibe bağlı olmadan coşkunlukla sema 

edilmiş; Cuma namazlanndan sonra Hz. Mevlana'yı anma maksa

dıyla yapılan toplantılann düzenli bir hale getirilmesi arzusu, 

arnıe ilgili temel prensipierin oluşmasını s~ğlamıştır. Ayın, ön
ce Hz. Mevlana'nın torununun tarunu Pir Adil Çelebi (v.l460); 

sonra da Pir Hüseyin Çelebi (v.l666) tarafından bugünkü şekil 

ve tertibine konulmuştur. 

Bu tertibe göre namaz, Mesnevı: dersi ve ayin-i şenf eşliğinde 

sema bölümlerinden oluşan Mukabde-i şenf şöyle icra edilirdi: 

Meydancı Dede, mukabele günü veya gecesi, semahanede ye

re ters olarak yayılı duran kırmızı şeyh postunu sol anızuna ko

yup şeyh dairesine giderek sema için izin taleb eder. Şeyh'in "Ey

vallah" diyerek izin vermesi üzerine, dervişlerin duyabileceği bir 

sesle ve özel bir ezgiyle "Abdeste ve tennüreye sala!" diye sesle

nir ve postu götürüp semahaneye usülünce serer. Dervişler, usü

le uygun tarzda tennüre, elifi nemed, destegül, hırka ve sikkeden 

oluşan sema kıyafetlerini giyerler. Sonra ezan okunur. 

Meydancı Dedenin "Buyrun Ya Hü" hitabı ile davet edilen 

dervişler ve diğerleri birer birer baş keserek selam verip, sağ 

ayakla eşiğe basmadan semahaneye girerler; görev rütbeleri ve 

kıdemlerine göre yerlerine geçerek ayakta beklerler. Müsıki icra 

edecek olan Mutnb Heyeti de meydana girmeden, kapıda niyaz 

edip mutnbhanede yerini alır. Herkes "niyaz vaziyeti"nde durur. 

Niyaz, yani selam vaziyeti, Allah lafz-ı Celalinin ilk harfi olan eli

fi sembolize etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliği

ni ifade etmenin yanında derviş için bir acziyet, tevazü ve tazar

rü göstergesidir. Mevlevi: dergahında niyaza durmaktan hoşnud 

olan ve bir anlamda eflake naz etmeye hak kazanan üırıitvar der

viş, bu yolla cömertlik hazinesinin kilidini elde eder. 

Dergahtaki dervişler 
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Dergah-ı Mevlevıde niyaz ile hah olan 

Ejlahe naz ideı-se yeıidür yeıi yeıi 

Camideki usülle kılınan namazdan sonra, Mesnevıhan tara
fından Mesnevi şer hi yapılır, akabinde Şeyh, post duası okur. 

1950'lerden bu yana gerçekleştirilen Mevlana lhtifallerinde ve 
diğer kralarda Mesnevi şerhinden sonraki safha olan semazerrle

rin ve şeyhin meydana girişiyle başlayan son bölüm icra edil

mektedir. 
Semazenler ve mutrib heyeti yerini aldıktan sonra Şeyh Efen

di, başında destarh sikke, hırkasının kollannı giymiş ve ellerini 

önüne kavuşturmuş olduğu halde Semahane kapısından sağ aya
ğını atarak meydana girer ve ayak mühürleyip baş keser. Sema

hane ve mutnbdakiler de aynı anda baş keserek mukabelede bu
lunurlar. Şeyh ağır adımlarla sadece kendisinin basmaya yetkili 

olduğu ve hakikate giden en kısa yolu temsil eden, adına da 
"hatt-ı istiva" denilen, kapı ile post arasındaki düz çizgiden ge

lir, kırmızı postaniyaz ederek besınele ve dua ile kuyruk ta

rafından girer. 
Meydan-ı şenfi semazenlerle birlikte selamlar. Postu

na oturur, dervişler de diz çöküp otururlar ve hep bera

ber yeri öperler. Bu öpüş, feyz kaynağı olan zemini teb

cil maksadıyla yapılır. 
Şeyhin postu, vuslat, zuhur ve tecellı ifade eden; Hz. 

Mevlana'nın Hakk'a kavuşma anı gurub vaktinin rengi olan 

kırmızı (kızıl)'dır. 

Mevlevi ay1ni de, diğer bütün tarikatierin ayinlerinde 

olduğu gibi, Hz.Peygamber'e duyulan sevgi, saygı ve bağ
lılığın bir ifadesi olmak üzere okunan na't (övgü) ile baş

lar. Sözleri Hz. Mevlana'ya ait olup, Türk müsıkisinin da
hı bestekarlanndan Buhürizade Mustafa Itıi tarafından 

Rast makamında bestelerren ve çok beğenilen "Ya Habi
ballah, Resul-i Halık-ı yekta tüy1" (Ey Allah'ın sevgilisi, 

tek ve eşsiz yaratıcının elçisi sensin) mısraıyla başlayan 
şaheser, na'than tarafından okunur. Bu na'tin, ayinde 

ney taksiminden önce okunması, Abdtilhalim Çele
bi veya IL Bostan Çelebi tarafından bir Çelebilik 

Makamı tavsiyesi olarak bütün Mevlevihanelere 

bildirilmiştir. 

Na't, ah etmek, nara atmak, iç çekmek gibi 
zahiri belirtiler gösterilmeden; huşü içinde, 

gözler kapalı ve hiç ses çıkanlmadan dinlenir. 
Na't bittikten sonra, neyzenbaşı veya gö

revlendireceği bir neyzen tarafından baş tak

sim icra olunur. 
Baş taksimin ardından, hiç ara verilmeden, 

kudüınzenbaşının kudüme birkaç kez vurmasıyla, 

ay1nin icra edileceği makamdan Devr-i kebır usulün-

Mevlana Müzesinde sergilenen Mirat Ustaoğlu'na ait kemençe 



de bestelenmiş olan peşrev başlar. llk zahmede şeyh ve semaha

nedekiler hep birden, içlerinden "Allah" diyerek ellerini kuvvet
lice yere vurup vecd ile ayağa kalkarlar. Bu vuruşa "Darb-ı Cela-
11" yani "lsm-i Celal" (Allah) a$lzına vuruş denir. Celali sözünde 

Hz.Mevlana 'ya da telmih vardır. 
Peşrev çalınırken, şeyh,.arkasını semahaneye çevirmeden sa

ğa döner ve iç tarafa doğru yürümeye başlar. (Devir de dönüş de 

sağdan soladır.) Sağ ayağını atıp, sol ayağını parmak uçlannı ye
re basarak ve biraz durarak, sonra sol ayağını atıp sağ ayağını ge
rfe aynı tarzda basarak ve peşrevin temposuna uyumlu bir şe
kilde, içinden, kelime-i tevhidi söyleyerek yürür. 

Şeyh, posttan üç adım uzaklaşınca arkasındaki posta 

yakın bir yerde durup ayağını mühürler, baş keser ve 

ha tt -ı istivaya basmadan sağ ayağını postun önünden 
öbür yana atar, sol ayağını da anıktap sonra posta arka 
çevirmernek üzere döner, ayağını mühürleyip durur. 

Arkasındaki, postun önüne gelir. Karşı karşıya gelmiş 

olan. iki can (semazen) birbirlerinin yüzlerine ve bil
hassa gözleriyle kaşlannın aralanna bakarlar. Sonra 

hırkalannın içinden sağ ellerini.kalplerinin üzerlerine 
koyup ayaklan mühürlü olarak baş keserek "cemal-ce

male" niyaz ederler. 
İnsandaki llahi nefhayı, Mutlak Varlık'ın kemal zuhurunu 

takdis etmiş olurlar. Tevazüu en açık şekilde ifade eden bu 

hareket, aslında birbirinin gönül kıblesine secdeye vanştır. 

Şeyh önde olduğu halde semazerrlerin ardı ardına ve bir sıra 
halinde, peşreve ayak uydurarak ve sessiz bir şekilde içlerin
den "Allah" !sm-i Celalini zikrederek yavaş yavaş yürüme

leriyle Sultan Veled'in içtihadı olan ve adına nisbetle 
anılan "Devr-i Veledi" başlamış olur. 

Şeyhin kırmızı postunun önüne gelen, posta 

ve hatt-ı istivaya basmamak ve arkasını semaha
neye dönmernek şartıyla karşı tarafa geçerken ge

riye döner. Arkadan gelen, postun öbür tarafında 
durur. Sonra postun solundaki yine semahaneye 

arka çevirmeden döner ve yürür. Arkasındaki aynı 
tarzda onun yerini alır, kendisinden sonrakiyle ni-

yazlaşır. Şeyh postun cepheye nazaran sağına 
gelince durur; kıdemce en yeni olan nev-niyaz 

karşısındadır. Böylece yolun mümessiliyle, 
genç nev-niyazın birbirlerine baş kesmesiyle 

birinci devir tamamlanır. Diğer iki devir de 
aynı usüle uygun olarak icra edilir. 

Son dönüşte şeyh, postuna geçip duracağı 
için, üçüncü dönüşte en sondaki semazen şey

hin postunun karşı tarafına geçer ve şeyhi bekle
meden.baş kesip döner ve yürür. "Devr-i Veledi"nin 

Mevlana Müzesinde sergilenen bir Sine Keman (19. yüzyıl) 



Mevlana Müzesinde sergilenen eski bir kudüm ve kemençe örnekleri 
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sonuna beş altı adım kala peşrev durur, bu husus birkaç kudüm 

darbesiyle işaret olunur ve şeyh posta gelinceye kadar küçük bir 

taksim yapılır. Herkes yerini aldıktan sonra posta geçen şeyh, se

mazenlere karşı dönerek, içinden "Gerçek varlığınızın çevresin

de dönün; kabiliyetinize, yaratılışımza uyun, itaat edip arnelde 

bulunun." sözünü söyler ve semahaneye doğru baş keser. Sema

zenler de onunla birlikte hep beraber olduklan yerde baş keser

ler. 

"Devr-i Veledi:''de icra olunan üç devir, "llme'l-yakln, Ayne'l

yakin ve Hakka'l-yakin"i; yani okuyarak, görerek ve olarak öğ

renme safhalannı temsil eder. Bu manevi yolculuğun, ancak bir 

rehberin nezaretinde yapılabileceğini göstermesi bakımından da 

manidardır. Devr-i Veledfde, öndekiyle mesafeyi koruyarak, ay

m eda ile ve aynı zamanda adım atarak yürümek büyük bir za

rafet timsalidir ve maharet ister. Asıl mukabele de budur. Müsı

kiye aşina olan, Mevlevi zarafetini temsil edecek kudreti göste

ren, usule göre pek güzel ve zarif bir şekilde yürür. 

Mestane eda naz. u reviş Mevleviyane 

Bir mevhibedir dad-ı Huda Mevleviyane 

beyti adeta bunun için söylenmiş olmalıdır. 

Ayın okunınaya başlanınca, semazenbaşı müstesna, diğer se

mazenler hırkalanm sağ elleriyle ve parmak uçlanyla yakasından 

tutup görüşerek zarif bir tavırla yere bırakırlar. Tercihen siyah, 

ya da koyu renk kumaştan yapılan hırka, kabri; keçe rengindeki 

sikke de mezar taşını temsil eder. 

Mevlana ihtifallerine katılan saz heyetinden bir görünüm 



Şeyh, postunda eğilip baş keser. Hepsi baş keserler. 

Kollan giyilmiş olarak sırtında hırkası bulunan semazenbaşı 

yürüyüp şeyhin önüne gelir, baş kesip elini öper. O sırada şeyh 

de eğilip onun sikkesini öpmek suretiyle semazenbaşına niyaz 

etmiş olur. Bu sırada şeyh ve semazenbaşıyla beraber, diğer se

mazenler de olduklan yerlerde niyaz ederler. 

Semazenbaşı şeyhin karşısında ve biraz sağda durur. Sema'a 

destur alma selamından sonra sırayla gelip aynı tarzda niyaz edip 

elini öptükleri şeyhin, sikkelerini öpmesiyle izin almış olan se

clazenler, yavaş yavaş kollannı omuzlanndan göğüslerine doğru 
sıyırarak dairev1 bir hareketle indirir ve ellerini çapraz vaziyetten 

kurtanp yanlanna getirir, tekrar yukanya doğru hareketlenir ve 

sikkeyi de meshederek sema'a kanat açarlar. 

Şeyh Efendi destarh sikke, semazenler ise dal sikke giyerler. 

Hz. Mevlana soyundan gelen zatlar ve mesnevı:hanlar da destar 

sararlar. Şeyh efendi'nin destannın ucundan sol tarafa doğru sar

kan taylesan ise akılla aşk arasındaki ilgiyi sembolize eder ki bu 

aynı zamanda akılsızlada aşksızlardan derviş olamayacağını ifa

de eder. 

Dervi:ş semazenler, hırkalaru;ı çıkararak, kelimeyi oluşturan 

dal, ra, vav, ye, şın harflerinin sembolize ettiği "dünya, riya, var

lık, yalan ve şehvet"ten; yani insanı Allah'tan uzaklaştıran her şey 

anlamına gelen masivadan soyunurlar ve manevi aleme doğacak

lan tennüreleriyle niyaza dururlar. Tennürenin beyazlığı, Pey

gamber Efendimizin sünnet-i seniyyelerine uymak bakımından 

temizliğin ve safiyetin sembolü olmak üzere değerlendirilir ve 
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kefeni sembolize eder. Bu kıyafet özellikleıiyle semazenler, öl

meden evvel ölme sımna ererek, uhrevı: aleme doğmaya hazır 

olduklannı ifade ederler. 

Sema'ın dört selamı, kişinin manevı: yolculuğunda katetme

si gereken dört merhale olan; şeriat, tarikat, hakikat ve martfet 

mertebelerini temsil eder. 

Ehl-i tevhfd olmah istersen sivaya meyli hes 

Aç göz.ün merdane bah Allah bes, bahı heves 

Başını mahzunca sağ tarafa eğerek gözün kalbe nazar etme

sini sağlayan semazen, Içten "Allah" (Ism-i Celal) çekerek öte

lerdeki hakikatiere açılırcasına sema eder. Yani semazen, ilahi 

rahmeti murad eden sağ elini avcu açık bir şekilde yukarı kal

dırır; ihsan edilen rahmeti ve feyzi ise sol eliyle halka dağıtır. 

Müridlere, erenlere ve ariflere isnad edilen semada, gayb alemi

nin aşk pervanelen olan semazerrlerin tennüreleri açılmaya 

başlar. 

Son dönem Mevlev1 zariflerinden Mithat Balıart Beytur'un 

deyişiyle: 

Sanma beyhüde döner vecde gelen aşılılar 

Mest-i canan olaralı ahla veda eylerler 

Naydan bang-i elestıyi duyup ah edereh 

Hahh'ı ağı1şa alır, öyle sema eylerler 

Vücüdun her bir kendi etrafında dönüşüne "çark" denir. 

Her çark atışta da Mevlevı: dervişi içinden, sessizce "Allah" der. 

Semazen kendi etrafında dönerken, bulunduğu yerde sabit 

durmayarak, bir yandan da semahanenin etrafını döner. 

. Hz. Mevlana, seınada çark v-urmanın, birliğe ulaşmaya; el 

açmanın yücelik alemine kavuşmaya, nefsini alt edip ayaklar 

altına almaya, vuslattan dolayı sevince işaret olduğunu söyler. 

Birinci selam, alemleri seyretmek suretiyle şüphelerden kur

tularak Hakk'ın büyüklüğü ve yüceliğini idrak; ikinci selam gö

rüş; üçüncü selam biliş ve dördüncüsü de oluştur. Meydan-ı 

şerifteki dokuz semazen, dokuz kat gökyüzünü; on sekiz sema

zen on sekiz bin alemi temsil eder. On sekiz beyit, on sekiz hiz

met kadernesi bu rakamın ehemmiyetinin ifadesidir. Zira insan, 

zübde-i alem değil midir? ... Her biri, özü olduğu alemin tem

silcisidir. 

Ilahi tertipte alemierin dönüş seyrinin iki yay biçiminde 

oluşundan hareketle semada da aynı yol takip edilerek Hz. Pey

gamber'in Rab huzurundaki yüce makamının tezahurü sunul

maktadır. Bu takdim tarzı semazenler için en derin haz, en yü

ce huzur ve inşirah kaynağı olmuştur. Onun içindir ki Hz. Mev

lana, "Sema, aşk ehlinin canlannın dinlenmesidir" der. 

Bir başka mutasavvıfa göre, "Sema, ayağını yere bastı mı, ye

rin ta dibine kadar ne varsa gören; ellerini göğe açtı mı da, ar-

Mevlana Dergahındaki ney örnekleri (19. yüzyıl) 



şı seyreden kişinin kandır." Ayrıen birinci selam gibi icra olunan 

ikinci selamdan sonra Şeyh Efendi yine postun önüne üç adım 

çıkarak; "Allah tam esenlik versin size ey sevgi ve aşk yollannda 

yürüyenler. Can gözlerinizden·perdeyi kaldırsın da, devrin ve 

gerçek merkezin sırlarını görün." mealincieki ikinci selamın du

asını okur, tekrar posta döner ve ikinci selamcia olduğu gibi, 

üçüncü selam için de destur alınır. 

Iki ve üçüncü selamlarda olduğu gibi, dördüncü selam için 

de destur alınır. Bu selamda, diğerlerinden farklı olmak üzere, 

' Semazenbaşı ortaya kimseyi almaz. Semazenler, semahaneye dış 

halkadan yerleştikten sonra, yerlerini değiştirmeden, adeta "tev

hid durağında ayak direyerek" kendi eksenleri etrafında sema 

ederler. Son semazenin de sema'a girmesiyle, semazenbaşı şeyhe 

karşı ni yaz edip ilk yerine gider ve ayaklan mühürlü olarak ayak

ta durur. Semahanenin orta alanının boş bırakılması, semazerrle

rin sabit bir yerde sema etmeleri ve semazenbaşının ayak mühür

lernesi Şeyhin sema'a katılacağına işarettir. 

Şeyh, niyaz ettikten sonra, posttan ileriye doğru "Hatt-ı isti

va" üzerinde sema'a girerek ortadaki avizenin altına, "Hatt-ı isti

va"nın ortasına, semahanenin merkezine gelir ve orda direk tu

tarak (sabit bir noktada) sema eder. Bu noktaya "kutub noktası" 

da denir. Adeta Cenab-ı Hak'la alış-verişini tamamlamış olmayı 

temsil eder mahiyette kol açmadan, sağ eliyle hırkasının yakası

nı; sol eliyle, (sema ederken açılmaması için hırkasının sağ tara

fını üste getirip belden aşağıda) tutarak, çeyrek çarkla (dörtte 

bir) ağır ağır sema eder. Şeyhin sema ettiği nokta "Hakikat-i Mu

hammediyye"nin varisi ve mazhan, Hz.' Mevlana'nın yeridir ve 

bir anlamda şeyh de onun vekilidir. Bu sema'a "post sema'ı" de

nir. Şeyhin tekrar postuna dönmesiyle son taksim ve sema sona 

erer. Şeyh semadan çıkıp yeri öperek posta otururken Kur'an-ı 

Kerim tilaveti (Aşr-ı şeriD başlar. 

Semazenler de olduklan yerde niyaz vaziyeti alarak sema' bı

rakırlar ve oturup yeri öperek yere doğru eğilmiş vaziyette kalır

lar. 

Kur'an-ı Kerim tilavetini müteakip ayinlerde kulla

nılmak üzere özel olarak tertib edilmiş dua denilebi

lecek "gülbank" okunur. 

Semazenbaşı ve neyzenbaşıyla selamlaşan şeyh, 

posta rıiyaz ederek semahaneyi terk eder. Arkasın

dan da semazenler ve mutnb heyeti teker teker 

posta ve meydana niyaz ederek kapıdan geri geri 

çıkmak suretiyle semahaneyi terk ederler. 

Tanburi Cemi! Bey'e ait bir tanbur 

... 
r 
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