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ALEVİ ERKÂNINDA ZAKİR VE BAĞLAMA
In The Alevi Erkânı Zakir And Bağlama

Necdet KURT*
Öz

Kadim Türk kültürünün, yüzyıllardır sözlü gelenek içerisinde biriktirdiği destan söyle-
me, saz çalma, ozanlık, âşıklık geleneği vb. birtakım kültürel formlardan bazıları, İslamiyet’in 
kabulü sonrası bünyesine birçok İslami ögeleri almıştır. O zamana kadar sosyal yaşamın 
vazgeçilmez unsurlarından olan saz çalıp türkü söyleme geleneği ve bu kültürel formu oluşturan 
edebi ögelerden bazıları bu durumun doğal bir sonucu olarak dini motiflerle bezenmiş, zaman 
içinde gerek edebi, gerekse müzikal formlar ve işlevleri açısından ayırt edilebilir çeşitli kollar 
oluşturmuştur. Bu yapılar günümüze deyiş, nefes, semah, duaz-ı imam, mihraçlama tevhit, mer-
siye vb. isimlerle ulaşmışlardır. Her bir form ritim ve ezgi yapıları ile müzikal açıdan, içerdik-
leri mesajlar, ifade tarzı ve şekil olarak edebi açıdan diğerinden farklı ve ayırt edilebilir özellik 
taşımaktadır. Her birinin icrasındaki amaç ve içerdiği mesajlar farklıdır. İbadet amaçlı icra edi-
lirler. Bu özellikleri dolayısıyla da yüzyıllardır müzikal ve edebi varlıklarını koruyup geliştire-
rek günümüze ulaşmışlardır. Yesevî ile başladığını düşündüğümüz bu geleneğin Anadolu’daki 
temsilcisi Alevilik ve alevilerdir.

Bu çalışmada yukarıda bahsi geçen edebi ve müzikal unsurların icracıları olarak alevi 
toplumunda özel bir saygınlığa sahip olan “Zakir” ve zakirlik müessesesi ile alevilerin telli ku-
ran diye adlandırdıkları bağlamanın dünü ile bugünü, kopuz ailesinden bir sazın alevi erkânında 
evirilerek nasıl ve neden bağlama adını aldığı incelenmiştir. Yine, bağlamaya nasıl ve neden 
bir kutsiyetin yüklendiğini de incelenmiş, bununla birlikte alevi edebiyatının temellerini oluş-
turan ve “Ulu Ozanlar” adıyla anılan ozanların gelenekteki oluşum ve değişimlere katkıları ile 
bunların sonuçları incelenerek alevi erkânında zakirlik ve bağlamanın yeri, konumu ve önemi 
ortaya koyulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Bağlama,  Zakir, Deyiş, Nefes, Ayin-i Cem

Abstract

Cultural forms which are collected during the centuries like storytelling, playing bagla-
ma, the tradition of minstrels in archaic Turk culture, obtained many Islamic elements after the 
assent of Islam belief. Till then, the essential aspect of the social life like singing folk songs 
while playing baglama and the literary elements which constituted this culture were decorated 
with religious motives as a natural result of this incident. In the course of time, these social as-
pects created noticeably different branches in terms of their literary and musical forms as well 
as their functions. Today, these different branches are known as “deyiş, nefes, semah, duaz-I 
imam, mihraçlama tevhit, naat etc”. Each of those forms includes noticeable differences and fe-
atures musically with their rhythm and melodic structures as well as literary with their message, 
expression style or the structure. They all have different purposes and include different messa-
ges. They are performed with an intention of worship. Thanks to this feature, they are survived 
throughout the history for centuries while protecting their musical and literary existence. Alevi 
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belief and Alevi people are the representers of this tradition in Anatolia which is believed that 
it was pioneered by Yesevi.

In this paper, it has been examined the history and today of baglama, so-called by Alevi 
people “Kur’an with strings”, how and why a musical instrument which belongs to the kopuz 
instrument family has been named as baglama in Alevi method and culture as well as well-res-
pected peopled so-called “Zakir” among the Alevi society who are the performers of the literary 
and musical elements mentioned above. Also, it has been examined why and how baglama is 
assigned with a holy meaning, as well as the contribution of “Ulu Ozanlar” who constituted the 
foundation of Alevi literary to the formation and evolution of the culture with the investigated 
results, the place and importance of “zakirilik” and baglama in Alevi method has been repre-
sented.

Keywords: Baglama,  Zakir, Deyiş, Nefes , Ayin-i Cem

1. Giriş

Dede Korkut hikâyelerinde de görüldüğü gibi Türk topluluklarında ol-
dukça güçlü bir ozanlık ve destancılık geleneği vardır. Türklerdeki destancılık 
geleneğinin kökenleri İslam öncesi döneme dayandığı için o dönemdeki yaşam 
tarzı ve inançlar üzerine kurulmuş, bunun doğal sonucu olarak da Türkî öge-
lerle donanmıştır. Ancak Türklerin İslam’ı kabulünden sonra zamanla sosyal 
hayatın hemen her katmanında çeşitli değişiklikler olmuş, eski dönemdeki 
birçok gelenek, kısmi ya da tamamen şekil değiştirse de yeni inanç sistemi 
içerisinde varlıklarını devam ettirmiştir. Bu bağlamda Zakirlik müessesesinin 
de İslam’ın kabulünden sonra, ozanlık ve destan söyleme geleneğinin bir 
varyantı olarak ortaya çıkmış olduğunu düşünmekteyiz. Ozanlık ve destan-
cılık geleneğinden türemiş olan zakirlik, bünyesine dini ögeleri alarak dini 
söylemler ve İslami motiflerle dolu sözlerle icra edilen yeni kollar oluşturarak, 
yeni bir akımı başlatmıştır. Böylece birçoğu Ehl-i Beyt, Kerbela, menkıbeler 
ve din dışı sosyal yaşam üzerine yeni konular ve edebi metinler oluşmuştur. 
Bu yeni akımlarla oluşan tasavvufi edebiyat, kendi içerisinde de çeşitli kolla-
ra ayrılmış ve her biri farklı coğrafyalara ait müzik kültürleri içerisinde ayrı 
konular ile ilgili, kendine has müzikal yapılar yaratmış ve zaman içerisinde 
ezgisel ve ritimsel yapılarının konulara göre ayrıştığı bu günkü kurumsal hali-
ni almıştır. Ancak bu günkü halini alması yüzyıllara yayılmıştır. Günümüzde, 
bu akımın sonucu olarak; özellikle halk müziğinde deyiş, semah, tevhit, du-
vaz-imam, mersiye, nefes, ilahi vb. gibi gerek sözel, gerekse müzikal olarak 
ayırt edilebilir yapılar oluşmuştur (Kurt; 2016) . Halk müziği dışındaki birçok 
müzik disiplininde az sayıda da olsa benzer ürünler mevcuttur. Ancak bunlar 
zakirlikle ilgisi olmadığı için konumuz dışındadır.
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Bizim görüşümüze göre zakirlik müessesesinin temelleri “Yesevi Hik-
metleri” ile “Ahmet Yesevi” tarafından atılmıştır. Yesevi, İslam’ın Türkler 
arasında yaygınlaşmasını sağlarken; Türk kültüründen de uzaklaşmadan yay-
gınlaşmasını amaçlamıştır. Bu nedenle başta “Dört Kapı Kırk Makam” an-
layışı olmak üzere Türk kültürel ögelerini ön planda tutan kurallar getirmiş 
ve kendinden söylediği dörtlükleri “Hikmet” adı altında etrafına yaymıştır. 
Hikmetlerinin ilk söylendiği zamanlarda, Manas Destanı örneğinde olduğu 
gibi herhangi bir saz olmadan, nazım (düz) olarak okunduğunu, sonraları ise 
saz eşliğinde söylenmeye başladığını tahmin etmekteyiz. Günümüzde Kazak-
lar ve Laçi’ler gibi yakın coğrafyadaki bazı toplulukların bu hikmetleri saz 
(Dombra ve Yaylı Kopuz1) eşliğinde söyledikleri bilinmektedir. Bunda, Türk 
topluluklarındaki saz çalma ve söyleme geleneği ile yazılı metinlerin, mü-
zik eşliğinde daha kalıcı ve daha kabul görücü olmasının etkisi çok büyüktür. 
Hikmet’leri saz eşliğinde söyleme geleneğinde bu şekilde başlamış olmalıdır 
(Kurt, 2016). Zira müzik ve müziğin sihirli gücü edebi metinlerin adeta sakla-
ma kabı gibi kullanılmış, okuryazar oranının oldukça az olduğu bir dönemde 
bu metinler hafızalara müzik eşliğinde nakşedilmiştir. Başka bir deyişle Za-
kirlerin sazları yüzyıllar boyu bu sözlü kültürün taşınmasında en önemli göre-
vi üstlenmiştir. Kazaklar çalgı eşliğinde hikmet söyleyen âşıklara “Hikmetçi 
Akın” adını vermişlerdir. 

Fuat Köprülü’nün bildirdiğine göre; Ahmet Yesevi yaşadığı bölgede et-
kili olmaya başladığında, Türk dünyası uzun bir zamandan beri tasavvuf fikir-
lerine alışmış, mutasavvıfların menkıbe ve kerametleri yalnız şehirlerde değil, 
göçebe Türkler arasında bile az çok yayılmıştır. İlahiler, şiirler okuyan, Allah 
rızası için halka birçok iyiliklerde bulunan, onlara cennet ve saadet yollarını 
gösteren dervişleri, Türkler, eskiden dini bir kutsiyet verdikleri ozanlara ben-
zeterek hararetle kabul ediyorlar, dediklerine inanıyorlardı. Bu suretle eski 
ozanların yerini, “ata” veya “bab” ünvanlı birtakım dervişler almıştı. (1976, 
19)
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Resim 1- Ressam Nikolay Hludov tarafından 1890-1900 yılları arasında yapılan “Muzikant” 
adlı bu tablodaki Eski zamanlarda Kazak coğrafyasında hikmet söyleyen bir Hikmetçi Akın ve 
onu huşu içinde dinleyen göçebeler. Alevi cemlerindekine benzer oturma ve bir ellerinin niyaz 
durumunda olması dikkat çekicidir. 

Ahmet Yaşar Ocak ise, 10. yüzyılda Maveriünnehir, Buhara ve Semer-
kand gibi şehirler ve Fergana bölgesinin Türk şeyhleriyle dolmaya yüz tuttu-
ğundan söz etmektedir.  Onların, çoğunluğunun göçebe olan Türk zümreleri 
tarafından Bab, Baba veya Ata ünvanlarıyla anıldığını, tıpkı eski şamanlar 
gibi manzum ilahiler okuyan veya budist rahipler gibi menkıbeler anlatan şah-
siyetler olduğunu ve Ahmet Yesevi çevresinde görülen Arslan Baba, Korkut 
Ata, Çoban Ata vb. kişilerin de bu tür sufi Türkler olduğunu söylemektedir. 
(1999: 22) 

Köprülü’nün ve Ocak’ın bu fikri de Zakirlik kurumunun, ozanlık ve des-
tancılık geleneğinden doğarak (evirilerek) yeni bir akım veya yeni bir kola 
dönüştüğünün başka bir ifadesidir. Ayrıca eski dönemlerde ozanlara yüklen-
miş olan “kutsiyet” anlamındaki saygınlık, bugün zakirlerde kısmen de olsa 
halen devam etmektedir. Dedelik ve zakirlik, kurumsal anlamda dini ve din 
dışı sosyal öğretileri kuşaktan kuşağa aktarırken diğer taraftan da alevi top-
lumunun sosyal kimliğinin ve toplumsal davranış kalıplarının inşasını sağ-
lamışlardır. Bu nedenlerle gerek talipleri arasında gerekse talibi olmayan di-
ğer aleviler arasında saygı görürler. Zakirlik ve zakirin görevi cemdeki on iki 
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hizmetten birisidir. Burada gerçekleşen birçok inanç pratiği, müzik eşliğinde 
yapılmaktadır. Cem hizmetlerinin yürütülmesi sırasında en önemli görevlerden 
birisi de zakirin cemdeki hemen her aşamada yaptığı müzik icralarıdır. Aynı 
zamanda eski zamanlarda ve günümüzde dedenin olmadığı bazı zorunlu du-
rumlarda zakirlerin bağlı oldukları dede veya ocaktan alınan özel icazetle cem 
yürüttüğü bilinmektedir. Zakirler orta Anadolu’da bazı bölgelerde Âşık, diğer 
bazı yörelerde Güvender veya Sazandar olarak da adlandırılırlar.

2. Zakirliğin Anadolu Coğrafyasına Gelişi ve Burada Şekillenmesi: 

Yesevilik 13. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da Babai ve Bektaşi tari-
katlarının oluşumunda da önemli bir etken olmuştur. 13. yüzyılın başlarında, 
Harezmşahlar ve Karahıtaylar arasındaki mücadeleler yüzünden ortaya çıkan 
göçlerle birçok Türk boyu ile birlikte Yesevi babaları ve birçok taraftarları 
da Maveraünnehr’i terk etmek zorunda kalmıştır. Ancak daha da önemlisi 
Moğol istilasından sonra Cengiz Han’ın akınlarından kaçan Yesevi babaları 
Anadolu’ya sığınmışlardır. Maveraünnehr’den, Harezm, Horasan ve Azer-
baycan’dan gelen bu dervişler kendileriyle birlikte Ahmed Yesevi ile alaka-
lı bütün sözlü gelenekleri de getirmişlerdi. Yeni vatanları olan Anadolu’da 
da inançlarını ve tarikatlarını yaymaya devam ettiler.  Kendileriyle birlikte 
Ahmed Yesevi ile alakalı bütün sözlü gelenekleri de getirmişlerdi. Onun ve 
halifelerinin tasavvufi fikirlerini yine aynı sadelik içinde halka öğrettiler. İşte 
bu sözlü gelenekler aracılığıyladır ki, kuş donuna girmek, taşları ve kayaları 
harekete geçirmek, ejderha öldürmek gibi daha sonraki dönemde Anadolu’da 
kaleme alınan evliya menakıpnamelerinde ve özellikle de Hacı Bektaş etra-
fında toplanan menkıbelerde sık sık görülen inanç motifleri Orta Asya’dan 
Anadolu’ya taşınmıştır. (Ocak, 2011: 71) Ayrıca Yesevî hikmetler ile Yunus 
Emre’nin şiirleri arasında önemli benzerlikler vardır. Bu da etkileşimin bir 
başka delilidir. Irene Melikoff’a göre de Yesevî hikmetleri, Yunus Emre’nin 
sesiyle ilahi olmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır (1992: 67). 

Zakirlik kurumunun Anadolu’daki oluşumu ve gelişimi, Alevi-Bekta-
şi tasavvufu ve bu tasavvufa bağlı edebiyatının gelişimi ile paralel olmuş-
tur. Türkistan’da Yesevi ile başlayan bu akım, Anadolu’da Hacı Bektaş Veli, 
Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Kazak Abdal, Muhiddin Abdal, Edip Harabi 
ve daha birçok tasavvuf ehli, dergâh sahibi kişiler ve ozanların yanısıra, ulu 
ozanlar olarak anılan Nesimî, Fuzulî, Hatayî, Viranî, Yeminî, Pir Sultan ve 
Kul Himmet gibi ozanların eserleri ile zenginleşerek doruk noktasına çıkmış-
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tır. Özellikle 16. Yüzyıl sonrasında yaygınlaşan gelenek içinde sayıda ozan 
yetişmiş, yukarıda saydığımız usta ozanlarının izinden giden, neredeyse hepsi 
çalıp söyleyen bu yeni kuşak ozanların sözleri de diğer zakirlerin sazları ve 
sesleri ile de kısa sürede yaygınlaşmıştır. Zakirlik yapacak âşıkların cemlerde 
icra edilen, semah, deyiş, mersiye, duvaz imam vb. gibi sözel ve müzikal 
açıdan özellik arz eden eserleri ustalıkla icra etmesi ve gelenekteki âşıkların 
Alevi inancına sahip olması ve usta yanında yetişmesi ya da pir elinden dolu 
içmesi, yani badeli âşık olması gerekir. Zakirlik vasfı sadece saz çalıp deyiş, 
nefes, semah, duvaz imam vb. eserleri söylemekle kazanılmaz. Ayrıca zakirlik 
dedelikte olduğu gibi soydan gelmez, yola gönül vermekle olur. Günümüzde 
birçoğu terkedilmiş olsa da, Yesevilikle etkileşim halinde olan Kalenderilik 
veya Melamilik gibi, Anadolu’da ki Mevlevilik vb. gibi diğer birçok tarikatta 
da çeşitli sazlarla tasavvuf müziği geleneği vardı. Ancak bu dergâhlardaki saz 
çalıp deyiş veya nefes söyleyen icracılar zakirlik vasfı taşımazlar. Çünkü za-
kirliğin cemdeki on iki hizmetinden birisi olması, bu vasfı yükleyen en önemli 
özelliktir. Zakirin aynı zamanda cem yürütebilmesi, meydan hizmeti görmesi 
gerekir. Diğer tarikatlarda ve dergâhlarda meydan hizmeti olmadığı için ora-
lardaki müzik icracıları zakir değildir. 

Dedeler ve zakirler aleviliğe ait sözlü kültürünün en önemli aktarıcıla-
rıdır. Her dedenin kendisine bağlı olan bir ya da birkaç zakir vardır.  Ulaşım 
araçlarının yaygınlaşmaya başladığı yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar 
zakirler, dedelerle birlikte taliplerini görgülemek2 ve cem yürütmek için fe-
dakârca bazen yaya, bazen de at sırtında günlerce, kilometrelerce yol gitmek 
zorunda kalmış, çoğunlukla uzun zamanlar sonra evlerine dönebilmişlerdir. 
Günümüzde de bazen bu duruma rast gelinmektedir. Ocak kültürü ile birbirine 
bağlı olan Dede-Talip ilişkisi gereği, dedeler kendi ocaklarına bağlı talipleri 
çok uzaklarda olsalar da ziyaret etmek durumdaydılar. Günümüzdeki sosyal 
değişimler bunu etkilemiş olsa da, bu durum yüzyıllarca bu şekilde devam 
etmiştir. 

2.1 Günümüzde Zakirlik: 

İçinde yaşadığımız çağın doğal bir sonucu olan sosyoekonomik göç 
olgusu ile Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yaşamakta olan birçok alevi 
yaşadıkları yeri değiştirmek zorunda kalmıştır. Alevi inancına sahip birçok 
insan kentlerde kimliğini saklamış, köylerde veya kasabalarda yapılan cem 
ibadetleri uzun bir süre şehirlere taşınamamıştır. Göçün ilk yıllarında büyük 
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şehirlerdeki birkaç Bektaşi dergâhının dışında belli merkezlerin olmayışı ne-
deniyle, birçok Alevi yılda bir iki kez köylerine veya kasabalarına giderek 
ibadetlerini oralarda yapmak durumunda kalmıştır. Zamanla şehirlerde dernek 
vb. vasıflarla kurulmaya başlanan cem evlerinde cem yürütülse de gerek böl-
gecilik, gerekse fikir ayrılığı veya başka sosyal nedenlerle ayrışmalar olmuş-
tur.  Gelenek farklılıkları ve diğer birçok nedenlerle yerelde yapılan homojen 
ibadet şekilleri şehirlerde değişime uğramış, geleneksel ibadet şekilleri, yerini 
Anadolu’nun farklı yerlerinden gelen insanların oluşturduğu çok kültürlü bir 
yapıya bırakmıştır. Bu durum taşrada ve köylerde yapılan cem ibadetlerinin, 
şehirlerde birçok açıdan değişmesine neden olmuştur. 

Değişen bu yaşam şekli, zakirlerin yetişme şekli olan usta çırak ilişkisi 
veya badeli âşık olmak durumunu da etkilemiş, geleneksel yollardan zakirlerin 
yetişmesi taşrada kısmen devam etse de kentlerde yerini müzik eğitimi almış 
birçoğu nota bilen, teknolojik ses cihazlarını kullanmasını becerebilen genç 
kuşak zakirlere bırakmaya başlamıştır. Ancak zakirin görevi değişmemiştir. 
Yeni nesil zakirlerin birçoğu üniversite mezunu olup, içlerinde birçok farklı 
alanlarda eğitim almış olanlar vardır. Ulaş Özdemir konuyla ilgili İstanbul 
cemevlerindeki tespitlerinde şu bilgileri vermektedir. 

“İstanbul cemevlerinde yapılan araştırmada, kurumlara bağlı ya da 
gezici zakirlik yapanların genellikle otuz yaşın altında oldukları, bu 
kişilerin çoğunluğunun yirmiyle otuz yaşları arasındaki gençlerden 
oluştuğu ve çoğunun üniversite mezunu oldukları gözlenmiştir. Ar-
keolojiden bankacılık sektörüne geniş bir meslek grubunda çalışan 
zakirlerin arasında konservatuvar eğitimi alan ya da müzikoloji bö-
lümünde okuyan zakirler de bulunmaktadır.

Görüşme yapılan zakirlerin bir kısmı İstanbul dışında (ve hatta yurt 
dışında) doğmuş olmasına rağmen, zakirlerin tamamı çok küçük 
yaşta İstanbul’a taşınan ailelerin çocuklarıdır. Dolayısıyla İstan-
bul cemevlerinde zakirlik hizmetinde bulunanlar, nerede doğmuş 
olursa olsun, çocukluğunu İstanbul’da geçmiş, hatta İstanbullu 
sayılabilecek gençlerden oluşmaktadır. İstanbul’da büyüyen zakir-
lerin müziğe ilgisi, genellikle bağlamaya duydukları merak ve ar-
dından cemevi bünyesindeki bağlama kurslarında aldıkları eğitimle 
başlamaktadır. Ancak zakirlerin aktardığına göre, ailelerden çok azı 
cemevlerine ve bağlamaya ilgilidir.
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Zakirlerin ocakları sorulduğunda bununla ilgili bilgilerinin olduğu, 
ancak ailelerinin çoğunlukla bağlı bulunduğu ocaklarla doğrudan 
ilişkilerinin olmadığı ya da bu ilişkilerin İstanbul’da kesintiye uğ-
radığı görülmüştür” (2016: 144).

Özdemir diğer bir tespitinde zakirliğe adım atan gençlerin genellikle 
kısa saplı bağlamayı bağlama düzeninde çalarak bağlama eğitimine ve hiz-
mete başladıkları söylemektedir. Özdemir’in yeni gençlerin zakirliğe girişleri 
ile ilgili tespitinden, “eski zamanlarda usta çırak ilişkisi ile bir âşık yanında 
yetişen zakirlerin yerine, günümüzde birçoğu cemevleri ya da diğer kurumlar-
daki kurslarda bağlama eğitimi almış, birçoğu akademik seviyede müzik veya 
müzikoloji eğitimi almış, diğer bir kısmı da başka alanlarda üniversite eğitimi 
almış gençlerden oluştuğunu anlıyoruz. Birçok genç zakirin hizmete başla-
masında gördüğü rüyanın etkili olduğunu, hatta birçok Sünni kökenli gencin 
de zakiriliğe heveslendiğini, bunların bazı cemevlerinde zaman zaman görev 
aldıklarını, yeni zakirlerin neredeyse tamamının kısa veya uzun sap ayrımı 
yapmadan tüm bağlamalarda gerekirse telleri ters düzende takarak Si perde-
sinden, Fa perdesine kadar herkesin kendi seslerine akort yaptıklarını, bu za-
kirler arasında genel olarak elle çalma tekniğinin bilindiğini ve kullanıldığını, 
dede sazı diye bilinen eski sazlara bir dönüş olduğunu, ayrıca bu zakirlerin 
birçoğunun müzik piyasasını yakından takip ettiğini, bazılarının bu piyasada 
çalışmalar yaptığını, birçoğunun da radyo televizyon programları yaptığını 
belirtmiştir. 

Tüm bunları değerlendirdiğimizde; zakirliğin dönüştüğünü, eski zakir-
lerin yerini zamanla büyük çoğunluğu nota bilen, eski kuşak zakirlerin icra 
özelliklerini taşıyan ve yeni katkılarla geliştiren, üniversite eğitimi almış, 
elektronik cihazları tanıyan ve kullanabilen, çağın gereği olarak daha dinamik, 
meraklı ve araştıran saza ve söze daha hâkim zakirlerin aldığını söyleyebiliriz. 
Eski kuşak zakirlerdeki rüya motifi genç âşıklar arasında da görülmektedir.

3. Bağlama: 

İnsanlığın inanç sistemlerini geliştirdiği ilk günden beri yeryüzündeki 
tüm inanç sistemlerinde birçok çalgı ve müzik, iletişim ve ibadet aracı ola-
rak kullanılmış olup, çalgı ve müzik günümüzdeki ilahi dinlerde de varlığını 
aynı güçte sürdürmektedir. Şaman ayinlerinde kopuzun kutsal bir çalgı olarak 
kullanıldığı bilinmektedir. Bu geleneğin devamı olarak Alevi-Bektaşi gelene-
ğinde bağlama çok önemli bir yere sahiptir. Diğer bir ifade ile İslam öncesi 
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geleneklerden olan saz ile ibadetin İslam dairesinde yer bulmuş halidir. Za-
kir’in görevi gereği bağlama, zakirin tamamlayıcısı, adeta diğer yarısı gibidir. 

Asya coğrafyasında Kopuz kavramı, Kırgızlarda “Kabuz”, Altaylarda 
“Kamış”, Uygurlarda “Kabus”, Kazaklarda “Kovuş”, “Kavuz” adıyla kulla-
nılmış, ilerleyen zamanlarda değişim ve gelişimiyle birçok çeşitli çalgıya ata 
babalık yaparak coğrafya’ ya göre şekillenen Dombra, Barbut, Rebap, Tar, 
Dutar (İki tel), Şeştar (Altı tel), Tambura, Çöğür,  vb. yeni çalgılar türete-
rek oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. O dönemlerde kullanılan bazı 
sazları ve akortlarını 10. Yüzyılda Farabi, 14. Yüzyılda da Maragalı Abdul-
kadir oldukça açıklayıcı bir şekilde yazıya geçirmiştir. Buradaki bilgiler şu 
şekildedir. Farabi; üst-alt teller arasının dörtlü şekilde akortlandığı bu düzeni, 
“ud düzeni» olarak adlandırılmakta, Maragalı ise 14 yy. da Türk tanburu diye 
adlandırılan sazı şöyle tarif etmektedir. 

“Türk tanburu, kâsesi ve yüzeyi sirvaniyân tanburunun yüzey ve 
kâsesinden daha küçük olan bir sazdır. Koluysa sirvaniyân tanbu-
runun kolundan daha uzundur. Yüzeyi düzdür. Bunun bilinen akort 
sekli, en alttaki telin ¾ ünün (dörtlü aralık) bir üsttekine eşitlenmesi 
ile hesaplanır. Bazıları buna iki tel, bazıları üç tel bağlarlar. Bu, kul-
lanıcıların isteğine bağlıdır.”  (Aktaran Kurt; 2016, 43-62).

Buradaki isteğe bağlı iki veya üç telin bağlanması son derce önemli bir 
husustur. Zira iki tel takıldığında günümüzde de kullanılan “Dutar” (iki tel-
li) sazının akort tarifini yaptığı görülmektedir. Bilindiği gibi ikitelli’de orta 
tel yoktur. Sadece alt ve üst tel vardır. Günümüzde de aynı şekilde kullanıl-
maktadır. Maragalı’nın bahsettiği, isteğe bağlı üçüncü tel bağlandığında ise 
doğal olarak ortadaki boşluğa bağlanacaktır. Bağlama düzeni, daha sonradan 
ortaya üçüncü bir telin eklenerek alt telin beşlisine akortlanmak suretiyle de 
elde edilmiştir. Zaten beşli, dörtlü ve ikili aralıklar antik dönemlerden beri 
telli çalgılarda yaygın olarak kullanılan temel akort sistemleridir. Demek ki 
benzer birçok düzen o yıllarda bilinmekte ve farklı isimlerle icra edilmektey-
di. Ancak, Farabi’de ve Maragalı’da “Bağlama düzeni” veya “Bağlama” adı 
geçmemektedir. 

Bağlama adının ilk resmî kayıtlarına, Fransız yazar De La Borde’ un 
1780 yılında Paris’te yayımladığı “Essai Sur lamusıque” adlı eserinde rast-
lamaktayız (1780: 380). Burada çok önemli bilgilerle birlikte çeşitli sazların 
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çizimleri de mevcuttur. Bu bilgiler batılı bir araştırmacı tarafından özenle ve 
detaylı şekilde kaleme alınması nedeniyle de özel bir önem arz etmektedir 
(Aktaran Kurt; 2016, 43-62). Farabi ve Maragalı’nın verdiği bilgileri buradaki 
bilgilerle karşılaştırdığımızda De La Borde’ un çizimlerinin tariflere uygun 
olduğu görülmektedir. Özellikle tamburdaki iki tel detaylarda çok net bellidir. 
Farabi ile La Borde arasında yedi yüz yıllık bir zaman vardır. Farabi veya dört 
yüz sonra Maragalı bağlamadan söz etmemiştir. Bize göre bunun nedeni o 
zamanlar bağlama adının kullanılmıyor olmasıydı.

Resim 2-Tambura

Resim 3-Çöğür (Sevuri)

Resim 4-Bağlama
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De La Borde’ un çizdiği resimlere bakıldığında o dönemdeki “Tambura” 
adıyla resmettiği sazın yuvarlak formda, oldukça uzun bir sapı ve iki telinin 
bulunduğunu görmekteyiz. Zira Türk Dünyasında İkitelli (Dutar) adında bir 
sazın varlığı zaten bilinmekte ve hâlâ günümüzde de kullanılmaktadır. “Çö-
ğür” (Sevuri) ise on beş perdeli ve daha armudi gövdeli ve beş tellidir. Her 
iki saz da geniş bir ses yapısına sahiptir. “Bağlama” adıyla tarif ettiği saz ise 
oldukça kısa saplı ve sadece yedi perdeli olarak görünmektedir. Yedi perdeli 
oluşu, çalgının icrasında telden tele geçkilerin olduğunu göstermektedir. Bu 
çizim günümüzde de yaygın kullanılan, özellikle bağlama düzeni için tasar-
lanmış olan kısa saplı bağlamanın da kayıtlardaki ilk çizimidir (Kurt: 2016, 
43-62). 

De La Borde’ un çizimleri ve alandaki araştırmalarımız sonucu şunla-
rı söyleyebiliriz; Yukarıda da söz ettiğimiz gibi dedeler ve zakirlerin büyük 
çoğunluğu yüzyıllar boyu cem yürütmek için gerek at sırtında gerekse yaya 
çok uzu yolları katetmek zorunda kaldılar. Bu yolculuklar sırasında taşıma 
kolaylığı açısından ellerindeki sazların boyutlarını da küçültmek bir zorun-
luluk oldu. Ellerindeki sazların boyutları küçülünce doğal olarak ses aralı-
ğı da azaldı ve bir oktavın üzerinde bir ses elde edebilmek için yatay çalma 
pozisyonu yerine dikey çalma zorunluluğu doğdu. Zaman içerisinde birçok 
yöredeki cemlerde bu tarz sazlar kullanılmaya başlandı. Bu sazın işlevi sadece 
cemlerde ve muhabbet erkânında çalınması ve zakirlerin deyimi ile hak nefe-
si, mürşit kelamı, deyiş vb. kutsiyeti olan eserlerin icrasında kullanılmasıydı. 
Bundan dolayı aleviler arasında “Telli Kur’an” adıyla da anılmaya başlandı. 

Sazın bu görevinden dolayı yüklenen kutsiyet ve özel anlamlarla bu saz-
lara özel bir saygı duyuldu. Bundan dolayı bu sazlarla inanç dışı eserler veya 
oyun havası vb. gibi eserlerin icra edilmesi zakirler arasında hoş karşılanmadı 
ayıp, hatta günah sayıldı. Sadece cem yürütmek ve muhabbet erkânı için kul-
landıkları bu sazı hem yüklendiği kutsiyet, hem de isim olarak diğer sazlardan 
ayırt etmek gerekiyordu. Bundan dolayı da her cem ayininde ve muhabbet 
erkânında sazın en önemli görevlerinden ve olmazsa olmazı olan “Deste Bağ-
lama” geleneğinden hareketle uzun yıllar cemlerde deste bağlarken çaldıkları 
akort sistemine “Bağlama Düzeni” demişler ve zaman içeresinde de sazın adı-
na desteyi bağlayan unsur olarak “Bağlama” demişlerdir. Zakirler için “’âşık” 
teriminin kullanıldığı yörelerde ise bu düzene “Âşık Düzeni” de denilmiştir. 

Vahit Lütfi Salcı’nın alevi müziği ilgili tespitleri oldukça dikkat çekici 
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ve önemlidir. Bahsettiğimiz “Bağlama” adlandırmasına da ışık tutabilecek ni-
teliktedir. Salcı, şehirlerdeki alevi müziğini  “gizli tekke müziği”, köylerde-
ki alevi müziğini ise “gizli halk müziği” olarak ikiye ayırmış ve bu müziğin 
asırlar boyunca Alevilerin gizli edebiyatından beslendiğini, bu gizli mezhebin 
de asırlar boyunca cem ve muhabbet erkânlarında icra edilerek günümüze ta-
şındığını ifade etmiştir. Başka bir deyişle Alevi inanç, kültür ve yaşam tar-
zının âşıklar, yani zakirler ve bağlama sayesinde günümüze kadar geldiğini 
ifade etmiştir. Ancak daha önemli bir ifadesi ise bu müziğin cem ve muhabbet 
erkânları dışında çalınmasının yasak ve günah olduğunu söylemesidir (1940; 
15-21). Salcı’nın verdiği bilgiler doğrultusunda, gündelik müzik icrasında 
kullanılan sazlardan ayrılan ve sadece cemlerde kullanılan bağlamanın başka 
müzikal amaçlar için kullanılması da aynı derecede yasak ve günah sayılma-
lıydı ki; zaten iletişim araçlarının yaygınlaşmaya başladığı 20. Yüzyılın ikinci 
yarısına kadar da Anadolu’nun neredeyse tüm alevi yerleşkelerinde bu durum 
böyleydi. Birçok alevi yerleşkesinde saz ve bağlama şekil ve akort olarak ay-
rılmış, bağlama sadece cemlerde ibadet sırasında ve muhabbet erkânlarında 
kullanılmıştır.

Süleyman Şenel, “ÂŞIK MÛSİKİSİ” başlıklı yazısında bu konuya ol-
dukça ışık tutan şu tespitlerde bulunmuştur. 

“Âşıkların sazlarındaki akort sistemi de yörelere göre değişiklik 
gösterir. Âşık meclislerinde ve halk arasında çok kullanılan “yanığa 
bağlama, âşığa saz” deyişindeki “bağlama” ve “saz” terimleri, sazın 
sadece yapı itibariyle değil akort sistemiyle de özellikler taşıdığını 
ifade eder. Gerçekte de âşık sazları çoğunlukla kara düzen veya 
bozuk düzen denilen akorttadır. Bu düzende orta tel alt telin tam 
beşli aralık pestine, üst tel ise alt telin ikili tam aralık pestine göre 
akort edilir. Bu düzendeki çalgılar bazı yörelerde saz adıyla anılır. 
Bağlama düzeni denilen bir başka akort sisteminde orta tel alt tele 
göre tam beşli peste; üst tel ise alt tele göre tam dörtlü peste dü-
zenlenir. Bu akorttaki çalgılara ise bazı yörelerde bağlama de-
nir. Bağlamalardaki akort sistemi yurdumuzun çeşitli yörelerinde 
görülmekle birlikte daha çok Orta Anadolu’nun doğu kesimleriyle 
Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde yaygındır. Bazı Alevî âşıklar-
da ve dedelerde, iki sırada toplam dört tel bulunan curalara da rast-
lanmıştır. Bunlarda alt sıradaki tellerle üst sıradaki tellerden altta 
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olanı aynı sese, en üstteki tek tel ise diğerlerine göre tam beşli aralık 
peste akort edilmektedir” (1991: C, 3, 555).

Şenel’in özellikle, “Bu akorttaki çalgılara ise bazı yörelerde bağlama de-
nir” tespiti, bizim;

“Deste bağlama geleneğinden hareketle uzun yıllar cemlerde deste bağ-
larken çaldıkları akort sistemine “Bağlama Düzeni” demişler ve zaman 
içeresinde de sazın adına desteyi bağlayan unsur olarak “Bağlama” de-
mişlerdir” (Kurt: 2016, 43-62).

şeklindeki tespitimizle aynı yöndedir. Ayrıca Şenel’in bağlama akordu-
nun görüldüğü yörelere harita üzerinde baktığımızda Orta Anadolu’daki alevi 
yerleşkeleri ile Akdeniz’de Tahtacı ve Ege’deki Çepni Alevilerinin yaşadığı 
bölgeler açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Resim 5-Kırmızı ile işaretlenmiş yerlerdeki Alevi toplulukları arasında 
bağlama düzeni yaygın olarak kullanılmaktadır.

Anadolu’nun birçok yerinde cemlerde uzun saplı bağlama “Saz” adıyla 
kullanılırken, haritada görülen bu yerlerin büyük kısmında cem ve muhabbet-
lerde ağırlıklı olarak bağlama düzeni hâkimdir. Yine, Süleyman Şenel aynı 
yazısında aleviler için bağlamanın ne kadar kutsal olduğunu şu sözlerle be-
lirtiyor.  

Geçmiş dönemlerde Alevi-Bektaşiler için sazın (Bağlama) önemini ve 
inançlarla nasıl bütünleştirildiğini de şu sözler açıkça ifade ediyor: “Bilhassa 
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Bektaşî âşıkları ve bazı meydan şairlerinin kullandıkları sazların daha büyük 
olduğu görülür. Bunlarda ayrıca saza takılan tel sırası, çalgının göğsüne ve 
teknesine açılan delikler, bu deliklerin sayısı, sap dibinin gövdeye bitiştiği 
kısımlarda yer alan şekiller ve sazın bazı parçaları özel remizler olarak birta-
kım Bektaşî inançlarını simgeler. Tellerin üç sıra bağlanması, sazın göğsüne 
ve teknenin üst kısmına açılan üç delik; Allah, Hz. Muhammed ve Hz. Ali 
üçlüsünü temsil eder. Saz sapının gövde ile birleştiği yere yapıştırılan üçgen 
şekiller de yine aynı inanç doğrultusunda kullanılan Bektaşilik remizleridir. 
Saz üzerinde üç sıra hâlinde toplam on iki telin bulunması ise bu tellerin on iki 
imam aşkına bağlandığı anlamını taşır. On iki tel bağlanan bir sazın da büyük 
ebatta olacağı muhakkaktır” (1991: C, 3, 555).

Görüldüğü gibi gerek Salcı ve Şenel’ in tespitleri, gerekse bizim alanda 
yaptığımız çalışmalar, Alevi inanç ve kültürünün bugüne kadar ulaşmasın-
da dedelerle birlikte zakirler ve bağlamanın çok önemli rolü olduğunu gözler 
önüne sermektedir. Yerleşik olan Bektaşi dergâhlarında çalınan sazların daha 
büyük boyutta olduğunu ve saz ile bağlama arasındaki gerek isim olarak ge-
rekse işlev olarak gezgin zakirler arasında başlayan bir ayrımla bugünkü şek-
lini nasıl aldığını göstermektedir. 

Araştırmalarımıza göre de XVII. Yüzyıl’a kadar Anadolu’da “çöğür, 
tambur, şeştar, çeşte, vb. isimler kullanılıyor, fakat bağlama ismi kullanıl-
mıyordu. 17. yy. itibarıyla yukarıda bahsettiğimiz Alevi-Bektaşi edebiyatını 
oluşturan ozanların şiirleri, içeriklerine göre genellikle anonim olan müzik 
cümleleri ile icra ve ifade edilmiş, cemlerdeki müzikal icra türleri de belirgin-
leşmiş; deyiş, duvaz imam, mersiye, semah vb. eserler müzikal açıdan da ayırt 
edilebilir duruma gelmiştir. Zakirler; ulu ozan, büyük âşık veya yedi kutuplar 
olarak andıkları Nesimi, Yemini, Fuzuli, Virani Şah Hatayı, Pir Sultan Abdal, 
Kul Himmet ve aynı derecede önemli saydıkları Yunus Emre, Kaygusuz, Ka-
zak Abdal gibi ozanların derinlik içeren sözlerini yol gösterici bestelemiş ve 
bu eserleri cemlerde birer “hak nefesi” veya “mürşit kelamı” olarak okunma-
ya başlamıştır. 

4. Deste Bağlama: 

İşte bu dönemde Anadolu coğrafyasında cemlerde çalınan sazın adının 
“Bağlama” olarak değişmesine neden olan “Deste Bağlama” geleneği de şe-
killenmeye başlamış ve zakirlerin gezginliği sayesinde yaygınlaşmış ve kabul 
görmüştü.  Günümüzde de “Deste Bağlama” geleneği tüm alevi yerleşkelerinde 
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görülmekle beraber, özellikle orta Anadolu’daki cemlerde zakirlik yapan âşık-
lar arasında bilinirliği çok yaygındır. Yaptığımız alan çalışmalarda gördük ki, 
Âşık muhabbetlerde bağlama çalmaya başladıktan sonra arka arkaya en az üç 
tane deyiş okur, bu eserler bazen ozanlardan tek birine ait olabileceği gibi, ayrı 
ayrı ozanlara da ait olabilir. Hak, Muhammet, Ali için söylenen en az üç deyiş 
bir desteyi oluşturur. Bu deyişlerin peşinden, on iki imamlar için söylenen bir 
duvaz okunarak deste bağlanmış olur. Bu üç eser, bazen daha fazla da olabilir, 
ancak her zaman en sonuna bir Duvaz İmam eklenerek deste bağlanmış olur.  

Deyişler okunurken bütün canlar iki diz üstünde oturur. Duvaz okunup 
deste bağlanırken de bacılar ayağa kalkıp dâr’a dururlar. Âşıklar sazı bir bir-
lerine takdim ederken veya Dede, Âşıktan nefes destelemesini istediğinde, 
âşığa; “bir deste de sen bağla” diyerek himmet eder. Âşık sazı eline aldığında 
o da diğeri gibi “Hak, Muhammet, Ali” diyerek üç kere öper alnına koyar ve 
eserleri çalıp söylemeye başlar Anadolu’nun birçok yöresinde bağlamaya ni-
yaz etmek yavaş yavaş kaybolsa da, birçok yörede hâlâ canlı bir şekilde yaşa-
maktadır. Bazen birden fazla âşığın bulunduğu ayin-i cem ve muhabbetlerde 
bağlamanın elden ele gezdiği de olur, ama her âşık en az üç deyişten sonra di-
ğerine sıra verir ve sonunda âşıklardan herhangi birisi duvaz ile desteyi bağlar. 
Geleneğin adı her ne kadar son zamanlarda genç nesil âşıklar arasında unutul-
maya yüz tutmuş olsa da “Âşığın demesi üçtür”, “Ya üç, ya hiç”, “Üçleme”, 
“Üçlemeden bırakılmaz” şeklindeki en az üç olmasını ifade eden deyimlerle 
gelenek, halen Alevi cemlerinde yaşamaktadır (Kurt: 2016, 43-62). 

5. Sonuç:

Yüzyıllar boyunca zakir / âşıklar, ellerindeki sazları eşliğinde söyledikleri 
deyişler, nefesler ile edep erkân ve yol konusunda toplumu aydınlatmak gibi bir 
görev ve amaç üstlenmişler, diğer taraftan da tasavvufi anlam taşıyan eserler 
ve icralarla mensubu oldukları alevi toplumunun inanç sitemi içerisinde de 
önemli bir görev üstlenmişlerdir. Zakir ve Bağlama Alevi erkânı için birbiri-
ni tamamlayıcı unsurlar olup, alevi inanç ve sözlü kültürünün inşasında çok 
önemli rol üstlenmiş, özellikle sözlü alevi kültürünü günümüze taşımışlardır. 
Zakirler vesilesi ile zaman içerisinde “Saz” adının yanına bir ayraç ifadesi ola-
rak günümüzde yaygın olarak kullanılan “Bağlama” adı eklenmiş, yine zaman 
içerisinde gerek ezgisel yapı, gerekse edebi yapılar açısından Alevi müziğinin 
ve edebiyatının bugünkü hale gelmesini sağlamışlardır.
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Çağın getirdiği kaçınılmaz değişim ve dönüşüm her şeyde olduğu gibi 
inanç sistemleri ve buna bağlı ilişkiler üzerinde de etkili olmuştur. Yakın za-
manlara kadar hem zakir hem de bağlama alevi toplumu için kutsal kavram-
lardı. Her ne kadar günümüzdeki sosyolojik, sosyoekonomik ve sosyopolitik 
değişimlerle bu kutsiyet azaltmış olsa da alevi topluluklarının büyük kısmında 
zakir ve bağlama hâlâ saygınlığını korumaktadır. Anadolu’daki âşıklık gele-
neğini ve âşık kollarını incelerken icra tarzı, içerik ve ezgisel yapı açısından 
zakir âşıklık geleneği ve zakir / âşık kollarının da özellikle incelenmesi gere-
kir.

Sonnotlar
1 Günümüzde Yaylı Kopuz Kazakistan ve Kırgızistan’da “Kılkıyak” adıyla kullanılmaktadır.
2 Dedelerin kendi ocaklarına bağlı talipleri yılda en az bir kez ziyaret ederek görgü cemi yürütmesi ve bir 

anlamda taliplerini hesaba çekmesidir. 
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