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ÖZET

Bu makale, Balıkesir ili Edremit ve Biga-

diç ilçelerine bağlı Çepni ve Tahtacı köyle-

rinden Kozpınar ile Doyran’da yaşayan iki 

“kamber” ile bir “sazandar”dan derlenen 

kamberlik geleneğiyle ilgili bilgilerden oluş-

maktadır. Balıkesir yöresi Çepni ve Tahta-

cılarının kamberlik gelenekleri hakkında 

“işlev”, “icra”, “icra ortamı” ve “repertuar” 

kavramları doğrultusunda bilgi veren ma-

kale, sürdürmekte olduğumuz geniş kap-

samlı derleme ve inceleme çalışmalarımızın 

ilk ürünüdür.
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ABSTRACT

This paper consists of the information 

related to the tradition of companionship 

collected from two “companions” and one 

“sazandar” (musician) living in the Chepni 

and Tahtaci villages of Kozpınar and Doyran 

linked to the counties, Edremit and Bigadic, 

of Balıkesir. The paper giving information 

about the tradition of companionship of the 

Chepni and Tahtaci in Balıkesir pursuant to 

the terms “function”, “performance”, “per-

formance environment”, and “repertoire” is 

the fi rst production of our comprehensive 

study to compile and examine.

Key Words: Balıkesir, Alevi, Cem, Chep-

ni, Tahtaci, Companion, Sazandar.

Giriş

Balıkesir yöresi Çepni(Çetmi) ve Tah-

tacılarının kamberlik gelenekleri hakkında 

çeşitli açılardan bilgi verecek olan bu bildiri, 

alan araştırmaları sırasında elde edilen ve-

riler esasında hazırlanmıştır. Balıkesir mer-

kezine bağlı olanların yanı sıra, Edremit ve 

Bigadiç ilçelerine bağlı çeşitli köylerde de 
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yaşayan Çepni(Çetmi) ve Tahtacı grupla-

rın kendilerini Alevi olarak tanımlamaları 

ve “kamber”lerin başlıca icra ortamlarının 

“cem”ler olması nedeniyle, öncelikle, “cem”, 

“on iki hizmet erbabı”, “kamber, âşık, zakir, 

sazandar, gövender” gibi kavramlar üze-

rinde durulacaktır. Bunu, alan araştırmaları 

sırasında birebir görüşülen “kamber”, “za-

kir” ya da “sazandar”lardan elde edilen bil-

giler esasında kamberlik geleneği hakkında 

“işlev”, “icra”, “icra ortamı” ve “repertuar” 

kavramları çevresinde bilgi aktarımı ve de-

ğerlendirmeler izleyecektir. Sonuç kısmında 

ise Çepni(Çetmi) ve Tahtacı toplulukların 

kamberlik geleneklerinin farklı yönleri orta-

ya konularak, Balıkesir yöresindeki kamber-

lik geleneğinin son durumu ve geleceği üze-

rinde kısa bir değerlendirme yapılacaktır.

Balıkesir yöresi; “halk âşığı”, “bade”, “ir-

tical”, “güzelleme”, “hikâye”, “saz” ve “atış-

ma” gibi kavramlardan bağımsız bir şekilde 

düşünülemeyecek “âşıklık geleneği”nin sür-

dürülüp yaşatılması bakımından günümüz-

de hissedilebilir bir ağırlığa sahip değildir. 

Âşıklık geleneğinin çok canlı olduğu geçmiş 

dönemlerde dahi geleneği besleyen ve temsil 

eden güçlü temsilciler yetiştiremeyen bölge-

de, “âşıklık” ya da “âşıklar” denilince akla 

hemen “Çepni/Çetmi”, “Tahtacı”, “Alevi-

lik”, “cem”, “kamber”, “zakir”, “sazandar”, 

“âşık”, “saz” ve “nefes” kavramları gelmek-

tedir. Anılan topluluk isimlerinden ve kav-

ramlardan da anlaşılacağı üzere, bölgedeki 

-özellikle de Alevi Tahtacı ve Çepni(Çetmi) 

gruplarının yaşadığı yerleşim birimlerinde-

ki- âşıklık geleneği, dinsel ve sosyal boyutla-

rıyla ele alınması gereken bir olgudur. 

Âşık tarzı şiir geleneği, Anadolu saha-

sında ortaya çıktığı dönemden bu yana, do-

ğal olarak, dinden ve sosyal işlevlerden ba-

ğımsız olmamıştır. Tekke geleneğinin âşık 

tarzı şiir geleneğinin ortaya çıkışındaki rolü 

ile bu geleneğin temsilcilerince kullanılan 

“âşık” teriminin başlangıçta tekke çevreleri-

ne has bir kavram olduğu gerçeği düşünül-

düğünde, “halk âşığı”, “güzelleme”, “atış-

ma” ve “hikâye” kavramlarıyla ön plana 

çıkan âşıklık geleneğinin tasavvuf çevrele-

riyle sıkı ilişki içerisinde olduğu görülecek-

tir. Tekke-tasavvuf ve âşıklık gelenekleri 

arasındaki sıkı ilişkiler irdelenirken, Alevi-

Bektaşi-Kızılbaş âşıklarla bu âşıkların icra 

ortamlarının geleneğin yüzyıllar boyunca 

güçlü bir şekilde sürdürülmesindeki rolleri 

de mutlaka göz önünde tutulmalıdır(Günay, 

1992: 9-10).

1. Kamberlerin Başlıca İcra Ortamı, 

Cem Nedir? Hangi Dini ve Sosyal 

İşlevleri Yerine Getirir? On İki 

Hizmet Erbabının Görevleri 

Nelerdir? 

Balıkesir yöresi Çepni(Çetmi) ve Tah-

tacılarının kamberlik/âşıklık gelenekle-

ri hakkında bilgi verirken, söze öncelikle 

“cem”den başlamak gerekecektir. Çünkü 

“cem”, yöredeki saz eşliğinde nefes, düva-

zimam, miraçlama icra eden “kamber”, “za-

kir”, “sazandar” ve “âşık”lar tarafından icra 
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edilen dinsel içerikli âşık sanatının en önem-

li dini, kültürel ve sosyal ortamıdır.

Cem, Aleviliğin dini ve sosyal içerikli 

en önemli kurumlarından birisidir. Bir di-

ğer ifade ile Alevilik, cem kavramı etrafın-

da şekillenmektedir. Hz. Muhammed’in 

Miraç’tan dönüşü sırasında uğradığı der-

gahtaki topluluğun birlikte yaptığı ve adına 

“Kırklar Cemi” denilen ibadete bağlanan 

cem(Eröz, 1992: 65-66), geçmişten günümü-

ze Aleviliğin uygulama alanları olarak yaşa-

ya gelmiştir4. Cem, Alevilerin temel ibade-

ti olup, cemde kurban, tevhid, semah gibi 

inançsal uygulamalar bulunmaktadır. Di-

ğer bir ifade ile cemler, Hz. Muhammed ve 

Hz. Ali’nin de katıldığı ilk cem olan Kırklar 

Cemi’nin tekrarıdır; Allah’a ibadet edilen, 

Hz. Muhammed, Hz. Ali ve On İki İmamla-

rın anıldığı ibadetlerdir.5 

Alevilikte cemler, sadece dini değil, aynı 

zamanda sosyal içerikli bazı fonksiyonlara 

da sahiptir. Genellikle işin gücün azaldığı 

4 İréne Melikoff da “cem”in ortaya çıkışını bu olaya 
bağlar ve Kırklar Meclisi’nde Hz. Muhammed’in, mi-
raç yolculuğunda ezdiği üzüm suyundan içtiğinde 
(bazen üzümü ezen Ali’dir) vecde geldiğini ve semah 
dönmeye başladığını söyler(Erseven, 1997: 56).

5 Alevi geleneğinde iki tür cemden söz etmek müm-
kündür. Bunlardan ilki, her yaştan kadın erkek ve ço-
cukların katıldığı ve adına “Birlik Cemi” denilen cem-
dir. Diğeri ise, evli ve musahipli olanların katıldığı 
“Görgü Cemi”dir. Birlik cemleri, eğitim amaçlı cem-
lerdir. Görgü cemleri ise, yol kurallarına musahiple-
rin uymak zorunda olduğu cemlerdir. Birlik cemleri 
haftada bir yapılırken, görgü cemleri ise yılda bir kez 
yapılır.

mevsimlerde geceleri yapılan cemler saye-

sinde Alevilik inancı nesilden nesle aktarıl-

mıştır, cemlere katılanlar dedenin vermiş 

olduğu bilgiler ve kamberin söylediği ne-

feslerle Aleviliğin değerlerini, kutsallarını, 

felsefesini tanımışlardır(Yaman 2006: 162). 

Cemlerin düzenlenmesinde ve cemlere ka-

bulde ciddi kuralların varlığı, cemlerin din 

dışı hayatı da yönlendirdiğini göstermekte-

dir. Cemlerin kontrolündeki “musahiplik”6, 

6 “Sağdıçlık”, “kirvelik” ve “ahiretlik” gibi aileler ara-
sında kan bağına dayanmayan bir akrabalık tesis eden 
“musahiplik”, Alevi inancının temel kavramlarından-
dır. İki Alevi ailesinin dünyada ve ahirette kardeş ol-
masını sağlayan bu uygulamayla, kan kardeşliğinin 
dışında ikinci bir kardeşlik düzeni oluşturulmuş ve 
buna da “yol kardeşliği”(musahiplik) denilmiştir. Ge-
lenek, musahipliğin kökenlerini, Hz. Muhammed’le 
Hz. Ali arasındaki yol kardeşliğine dayandırmaktadır. 
Hz. Muhammed, Medine’ye göç edince, Medine’de 
her göçmenle bir yerliyi musahip yapmıştır. Kendisi 
de Hz. Ali ile musahip olmuştur. Musahiplikle, bir 
yandan sosyal dayanışma sağlanırken diğer yandan 
da paylaşımcı bir anlayış meydana getirilmiştir. Ge-
leneğe göre, musahiplerin malı ortaktır. Birbirleriyle 
musahip olan aileler, birbirlerine yardıma koşarlar. 
Musahip olabilmek için evli olmak gerekmektedir.
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“ikrar”7 ve “düşkünlük”8 gibi olgular, Alevi 

toplumunun düzenini, birlik ve beraberliği-

ni sağlamada son derece etkin bir role sahip-

tirler. Cemde ikrar vererek Alevilik yoluna 

giren bir “can”, artık hem dini hem de gün-

lük yaşamında belirli kurallara uyacağını 

kabul eder. Verdiği sözü tutmadığı, etrafına 

zarar verdiği durumlarda “düşkün” kabul 

edilir ve toplumdan soyutlanır. Bu bakım-

dan cemler çeşitli yaptırımlarıyla sosyal 

adaletin de takipçisi konumundadırlar. 

7 Alevi inancında bütün tutkulardan, aşırı istekler-
den, dünyaya bağlı geçici dileklerden kurtulmaya ve 
özünü gerçeğe adamaya, yani, Alevi öğretisini benim-
seyip yola girmeye “ikrar(nasip) alma” ya da “ikrar 
verme” denilmektedir. İkrar alma ya da verme, temel-
de,  “ölmeden önce ölmek” düşüncesine dayanmak-
tadır. Alevi inancında cemde ikrar vererek yola giren 
kişi; kendisini tüm kötülüklerden, arzulanmayan dav-
ranışlarından arındırmış kabul edilir. İkrar veren kişi, 
geri kalan hayatı süresince pişmanlık duyacağı şeyleri 
yapmamaya çalışır, yani, arınmış ya da arındırılmış 
halde kalabilmek için çaba sarf eder. Ele, bele ve dile 
sahip olmaya karar vermek anlamına gelen ikrar sıra-
sında dede, talibe genellikle şu öğüdü verir: “Yolunu 

bir bil. Rehberini peder bil. Mürşidini, pirin varisi bil. Yalan 

söyleme. Haram yeme, gıybet etme, arkadan dedikodu yap-

ma. Şehvetperest olma. Eline diline beline sahip ol. Kin ve 

kibir tutma. Kimseye haset etme. Garaz, buğuz, inat etme. 

Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Elinle koymadığını 

alma. Elinin ermediği yere el uzatma. Sözünün geçmediği 

yere söz söyleme. İbretle bak, hilm ile söyle. Küçüğüne izzet, 

büyüğüne hürmet ve hizmet eyle. On İki İmamı, On Dört 

Masum’u bir nur bil. Bunları hak olarak tanı. Her yerde 

ve kendi özünde Hakk’ı hazır bil. Erenlerin sırlarına eriş. 

Gerçek rehber Muhammed Mustafa’yı, gerçek mürşid Ali-

el-Murteza’yı bil. Özünü bu yolda böylece tut. Evveli Hû, 

ahiri Hû...” 

8 Alevi hukuku ve düşkünlük sistemiyle ilgili bir de-
ğerlendirme için bkz. Birdoğan, 2003: 252-271. 

Sosyal birliktelikler nasıl belirli bir dü-
zen içinde oluşmaktaysa cemlerin de belir-
li kuralları vardır. Cemde on iki hizmet ve 
bu hizmetlerin de icracıları vardır. Hizmet 
sahipleri, cemdeki işleyiş sırasında görevini 
yerine getirir. “Dede”, cemi yönetir. “Reh-
ber”, cemde görgüsü yapılanlara yardımcı 
olur. “Gözcü”, cemin düzeninden sorumlu-
dur. “Çerağcı”, cemdeki çerağı, ocağı yakar. 
“Zakir”(Kamber, Sazandar) saz eşliğinde 
nefesler söyler. “Süpürgeci”, cem meydanı-
nın temizlenmesinde, hizmetlerin sonunda 
süpürge çalmada görevlidir. “Lokmacı”, 
lokma sorumlusudur. “Saka”, su dağıtır, 
lokmalar yendikten sonra temizlik için ib-
rik, leğen havlu getirir. “Sofracı”, kurban ve 
yemek işleriyle ilgilenir. “Pervane”, ceme 
gelenlerle ilgilenir. “Peyik”, cemin yapılaca-
ğını haber verir. “Kapıcı”, cem yapılan yerin 
kapısında görevlidir(Yaman 2006: 163-164).9 
Görüldüğü gibi cemler, adeta küçük bir top-
lumu sembolize etmekte, toplumsal işbölü-
mü ve toplumsal birliktelik cemlerde  pekiş-

tirilmektedir. 

9 Cemlerdeki hizmetleri yürüten hizmet erbaplarına 
verilen isimler bölgelere göre farklılıklar gösterebil-
mektedir. Örneğin Balıkesir ili Edremit ilçesine bağlı 
Tahtacı köyü Doyran’da “kütükçü” diye bir adlan-
dırmaya  rastlanmaktadır ki, bu, cemdeki çerağı ve 
ocağı yakmakla yükümlü “çerağcı”ya verilen başka 
bir isimdir. Cemdeki on iki hizmetin manevi temsil-
cileri vardır. Aleviliğe göre bu manevi temsilciler, ge-
nellikle Türkmen dede ve babalarından oluşmaktadır: 
1. Tarikatçı: Hz. Hasan Mücteba; 2. Davetçi: Hz. Hü-
seyin Dest-i Kerbela; 3. Saki: Hallac-ı Mansur; 4. Zakir: 
Seyyid Nesimi; 5. İbriktar: Sarı İsmail; 6. Gözcü: Ka-
racaahmed; 7. Çerağcı: Kara Pirabat Sultan; 8. Sofracı: 
Garib Musa Sultan; 9. Meydancı: Barak Baba; 10. Fer-
raş: Resül Baba Sultan; 11. Pervane: Tapduk Emre; 
12. Kapıcı: Güvenç Abdal. 
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Cemlerin işleyişinde iki hizmet sahibi-

nin öne çıktığını, cemde yapılan etkinlikler-

den takip edebilmekteyiz. Cem hizmetinin 

yürütülmesinde dede ve dedenin yanındaki 

kamberin önemli bir yeri vardır. Dede, cem-

dekilere nasihatlerde bulunup cemin çeşit-

li safhalarında yapılması gereken işlemleri 

yaptığı dualarla takip ederken, bu işleyiş 

içinde kamber de aktif olarak yer almaktadır. 

Bazen dedenin verdiği bilgileri tamamlayı-

cı, bazen de dedenin sohbetini yönlendiren 

nefesler okuyan kamber, cemlerin yapılma-

sında dede kadar önemli bir hizmet ehlidir. 

Kamber cemlerde saz eşliğinde, “deyiş”, 

“nefes”10, “düvazimam”11 okur. Bu, cemin 

olmazsa olmaz kuralıdır. Cemin başlama-

sında, hizmet sahiplerinin gelişinde, çerağın 

yakılmasında, kurbanın kesilmesinde, se-

mahın dönülmesinde ve buna benzer cemin 

çeşitli safhalarında kamber duruma uygun 

nefesler söylemekle yükümlüdür. 

Cemlerde kamberin üstlendiği göreve 

daha yakından bakmak faydalı olacaktır. 

Cemin başlangıç kısmında kamber, hoş gel-

din deyişleri, merhaba deyişleri çalıp söyler. 

Sonrasında ise dedenin anlattığı, üzerinde 

durduğu konularla ilgili nefesler söyler. 

10 Cem ibadetlerinde kendine has bir beste ile oku-
nur ve kutsallık taşır. Koşma yapısındaki dörtlüklerle 
oluşturulan nefeslerde aşktan, didardan, sakiden, ba-
deden, velilerin menkıbelerinden, yoldan, erkândan 
söz edilir.

11 Kamberler tarafından cemlerde okunan ve On İki 
İmam, Hz. Peygamber, Hz. Ali ve Hz. Fatma’yı öven 
manzumelerdir. Terimin orijinali “duvazdeh imam” 
olmakla birlikte, gelenekte “düvazimam” ve “düvaz-
mam” diye de söylenmektedir.

Cemdeki işleri yapacak, cemin yürütülme-

sinde görev alacaklar da yine cemin baş kı-

sımlarında çağrılırlar. Çağırma işleminde 

dede, hizmet sahiplerine dualarını verir, 

bazı durumlarda çağırma işini kamber bir 

deyişle yapabilir. Cemin başladığını sem-

bolize eden “delil”in uyandırılmasında da 

dede dua okurken kamber delille(çerağ) 

alakalı, delilden bahseden üç düvazimam 

söyler. Cemlerin önemli safhalarından birisi 

olan kurbanın tekbirlenmesi ve kesilmesin-

de kamber, içinde kurban kelimesinin geç-

tiği veya kurbanların kabul edilmesini çağ-

rıştıran nefesler okur(Doğan, 1998: 146, 151, 

154, 158). Miraçlama12 ve semah safhaların-

da da asıl rol, kamberindir. Dede ile kam-

ber, birbirlerini tamamlarlar, kamberin çalıp 

söylediği deyişleri dede açıklar. Muhabbe-

tin anahtarı kamberdedir, muhabbet konu-

su açmak kambere düşer. Dede, konuşarak 

anlatacaklarını anlatır, kamber ise sazıyla bu 

muhabbete eşlik eder(Doğan, 1998: 215). 

2. Çepni(Çetmi) ve Tahtacılar 

Balıkesir’de Nerelerde Yaşar?

Balıkesir yöresi Çepni(Çetmi) ve Tah-

tacılarının kamberlik gelenekleri üzerinde 

değerlendirme yapabilmek için gerekli olan 

genel bilgilerin aktarımını bu şekilde ta-

mamlandıktan sonra, adı geçen topluluklar 

hakkında Balıkesir bağlamında kısa bilgiler 

verilecektir. 

12 Miraçlama, Hz. İbrahim’in ateş içinde, Hz. Musa’nın 
Tur-ı Sina’da, Hz. Yunus’un balığın karnında, Hz. 
Muhammed’in Miraç’ta Sidret-ül Münteha’da Allah 
ile yaptığı konuşmalara dayandığına inanılır. 
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Oğuzların Üçok kolunun Gök Han Oğul-

ları boyundan olan ve Karalar, Yalınayaklar, 

Nusradlı, Eynihocalı gibi oymak adlarıyla 

anılan Balıkesir Çepnileri(Çetmileri), Balıke-

sir merkeziyle Bigadiç ve İvrindi ilçelerine 

bağlı otuz köyde sakin bulunmaktadır ve ken-

dilerini Alevî olarak tanımlamaktadırlar.13 

Alevi inancında önemli bir konumu olan 

“Dedelik” de Balıkesir merkez köylerin-

den olan Kavakbaşı(Bahçedere) Köyü’nde 

bulunan “Köse Süleyman Ocağı” dedele-

ri ve Gaziantep’ten gelen dedelerce icra 

edilmektedir.14

Balıkesir Tahtacılarının bugün büyük 

çoğunluğu ise Edremit’e bağlı köylerde bu-

lunmaktadır. Yusuf Ziya Yörükan’ın Veli 

Âsan’dan aktardığı bilgilere göre Balıkesir’in 

Edremit ilçesine bağlı Çamcı, Hacıhasanlar, 

Yassıçalı, Guşlarbayırı, Kavlak, Poyralı, Doy-

13 Balıkesir civarındaki Çepnilerin Balıkesir’e gelişleri, 
18. yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Bu bölgeye gel-
meleriyle birlikte yerleşik hayata geçmedikleri takip 
edilebildiği gibi, o dönem tarih kayıtlarında genellikle 
yerleşik düzene geçmiş grupları rahatsız etmeleriyle 
yer almaktadırlar. Balıkesir Çepnilerinin, Halep Türk-
menleri ve Bozulus Türkmenleri içinde yaşayan bir 
grubun batıya hareket etmesiyle oluştuğu görüşünün 
yanı sıra(Sümer, 1992: 17), M. Fuad Köprülü, Türki-
yat Mecmuası’nda kaleme aldığı “Oğuz Etnolojisine 
Dair Tarihi Notlar” adlı makalesinde Rumeli’ye geçen 
Kızılbaş Türklerin Karasioğlu İsa Bey zamanında tek-
rar Anadolu’ya geçtiklerini, bu bölgede yani Balıkesir 
ve İzmir havalisinde yaşayan Çepnilerin Rumeli’den 
dönen Kızılbaşların torunları olduğu iddiasını ileri 
sürmüştür(Köprülüzâde, 1925: 207).

14 Balıkesir yöresi Çepnilerinin coğrafyası, tarihi, kül-
türü, inanç ve uygulamaları için bkz. Şahin, 2004.

ran, Daşçılar, Demircideresi, Kozak köyleri, 

Tahtacı köyleri olarak geçmektedir(Yörükan, 

2002: 206). Bu köylerin yanı sıra, aynı bölge-

de Arıtaşı, Çamcı, Mehmetalan, Kızılçukur, 

Tahtakuşlar gibi Tahtacı köyleri de bulun-

maktadır. Balıkesir merkezine bağlı Türka-

li, Kepsut’taki Mehmetler, Savaştepe’deki 

Kongurca köyleri de Tahtacı yerleşim birim-

leri olarak bilinmektedir(Ayhan, 1999: 166).

3. Çepni ve Tahtacı Kamberlerin 

Dilinden Kamberlik 

Geleneği(İşlev, İcra, İcra Ortamı, 

Repertuar)

Yukarıda “cem” hakkında bilgi verirken 

işlev ve icra tarzlarına kısaca değindiğimiz 

“kamber”lere, Balıkesir Çepni(Çetmi) ve Tah-

tacıları arasında “zakir”, “sazandar”, “göven-

der” ve “âşık” adları da verilmektedir. 

Çepni ve Tahtacı topluluklarının kam-

berlik geleneklerini araştırmak amacıyla 

yapılan derleme çalışmaları sırasında 04. 11. 

2007’de Bigadiç’e bağlı Akyar ve Kozpınar 

adlı Çepni(Çetmi) köyleri ziyaret edilmiş, 

Akyar’dan 1961 doğumlu Kamber Rah-

mi Ayhan ile Kozpınar’dan 1928 doğumlu 

Kamber Celal Sait(Kamber Ceddi) ile görü-

şülmüştür. Her iki kamber de Çepni’dir ve 

uzun yıllar bu hizmetin içinde bulunmuş-

lardır. Derleme çalışmaları sırasında 25. 11. 

2007’de ziyaret edilen bir başka yerleşim 

birimi de Edremit ilçesine bağlı bir Tahtacı 
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köyü olan Doyran’dır.15 Doyran’da görü-

şülen “gövender” Ali Tuncay, 50 yaşında 

bir devlet memurudur ve 1983’ten bu yana 

“sazandar”lık yapmaktadır.

Aşağıda, Çepni(Çetmi) köyleri Akyar ve 

Kozpınar’da görüşülen “zakir”lerle Edremit 

ilçesine bağlı Tahtacı köyü Doyran’da görü-

şülen “sazandar” Ali Tuncay’dan derlenen 

bilgiler aktarılıp değerlendirilecektir.

Kozpınar’dan Kamber Ceddi’nin çırağı 

olan Kamber Rahmi Ayhan, ustasının ak-

sine, halen kamberlik yapmaktadır. 04. 11. 

2007 tarihli görüşme sırasında, kendilerine 

“kamber” ya da “zakir” denildiğini söyle-

yen Ayhan, kamberin görev ve işlevleri hak-

kında şu bilgileri vermiştir: “Kamber, cemde 

dedenin yanında düvazimam okuyan, belirli de-

yişleri söyleyen kişidir. Cemde görevli on iki kişi 

vardır. On iki hizmetliden birisi de kamberdir. 

Kamber, Ehl-i beyt’in On İki İmamları hakkında, 

onları öven düvazimamlar okur. Deyişlerde de 

aynı şekilde Hz. Muhammed’den Mehdi’ye ka-

dar pek çok imam vardır, deyişler bunlarla ilgili-

15 Adı geçen köyde, aralarında “sazandarlık” hakkın-
da bilgiler derlediğimiz Ali Tuncay’ın da bulunduğu 
dört “sazandar” yaşamaktadır. Diğer sazandarların 
isimleri şöyledir: Musa Alaca, Ali Alaca ve Mustafa 
Sakallı. Okur yazar olan seksen yaşındaki Musa Ala-
ca ile, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi İlknur Tuncay 
vasıtasıyla dolaylı bir şekilde görüşülmüştür. Musa 
Alaca, saz çalmayı kendi kendine, cemlerle diğer icra 
ortamlarında(evlilik, ölüm ve adak merasimleri) oku-
duğu nefesleri ise kendisinden önceki sazandarlardan 
öğrendiğini ifade etmiştir. Kendine ait nefesleri olma-
dığını ifade eden Musa Alaca, Hatayi’nin nefeslerini 
okumaktadır. Çaldığı müzik aleti ise duttan yapılan 
beş telli “Türkmen sazı”dır.

dir. Cemde kamber bulunmazsa cem yapılamaz. 

Dedesiz de cem olmaz; dedeyle kamber bir elma-

nın iki yarısı gibidirler.”(Rahmi Ayhan).

Kamber Ayhan’ın sözlerinden de anlaşı-

lacağı üzere, Balıkesir yöresinde kambersiz 

bir cem düşünmek mümkün değildir. Dede-

siz bir cem olamayacağı gibi, kambersiz bir 

cem de olmamaktadır. Daha önce de ifade 

edildiği üzere, cem, kamberlerin sanatlarını 

icra ettikleri başlıca dini, sosyal ve kültürel 

ortamdır. Cemi kamber için başlıca icra or-

tamı haline getiren, Alevi inancı ve bu inan-

cın ibadet biçimidir. Cem sırasındaki ibadeti 

geleneksel düzene göre yürütme işi, dede-

den çok kamberin sorumluluğundadır. Cem 

sırasında sözü açan kamberdir, dede ise 

kamber tarafından açılan konular hakkında 

cemde toplananlara öğütler vermektedir. 

Asıl cemi yürüten kamberdir. Dede duasını 

yapar, geri kalan her şeyi kamber yürütür. 

Cemin iç sıralamasını bilen ve cemdekileri 

yönlendiren kamber saatlerce deyiş söyler. 

Bu özelliği, kamberi sadece çalıp söyleyen 

bir hizmetli olmaktan çıkarmakta, ona cemi 

yönlendiren bir din adamı vasfı da kazan-

dırmaktadır.

Kamber Rahmi Ayhan, kamberlerin 

cemdeki işlevleri ve ibadete göre biçimle-

nen icra gelenekleri hakkındaki sözlerini 

şöyle sürdürmüştür: “Kamber cemde insanlar 

toplandığında deyişlerini söyler, kurban tek-

birlenir, cem mühürlenir, miraçlama ve düva-

zimamlar okunur. Daha sonra semah dönülür. 

Semah dönülürken kamber çalar, söyler. Semah-

ta söylenen nefeslerde yetki kamberdedir. Hangi 
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nefesleri söyleyeceğine kamber karar verir. Ceme 

başlarken kamber, ilk önce üç nefes söyler. Dört 

veya altı söylemez. Üç, beş, yedi gibi sayılarda 

nefes söyler. Cemdeki hizmetlerin hepsinde dede-

nin duaları vardır, kamberin de nefesleri vardır. 

Bütün safhalarda kamberin okuduğu nefesler 

vardır. Garipler semahı, durna(turna) sema-

hı ve miraçlama semahı(kırklar semahı) vardır. 

Buralarda kamber çalar, dervişler semah döner. 

Bütün erkânlarda kamber düvaz okur. Cem bo-

yunca, cem kaç gün sürerse kamber o kadar ne-

fes söyler. Hatta semahlarda da makam değişir, 

kamber her semahta ayrı bir makam çalar. Durna 

semahı farklıdır, garip semahı farklıdır.”(Rahmi 

Ayhan).

Kamberliğin kökenini sorduğumuzda 

hem Kamber Rahmi Ayhan hem de Kam-

ber Celal Sait(Kamber Ceddi), kamberliğin 

köklerini Hz. Ali’nin yanında olduğu riva-

yet edilen Kamber adlı kişiye bağlamıştır: 

“Kamberlik, Hz. Ali’nin yanındaki Kamber’den 

gelmektedir. Hz. Ali’nin bir Kamber’i varmış. 

Kamber, Hz. Muhammed’le arkadaşlık etmiş bir 

kişidir, Hz. Ali’nin de yanındadır.”(Rahmi Ay-

han). “Dede, Hz. Ali’yi, kamber de Hz. Ali’nin 

dostu Kamber’i temsil eder. Asıl cemi yürü-

ten kamberdir, dede duasını yapar, geri kalan 

her şeyi kamber yapar. Kamber saatlerce nefes 

söyler.”(Celal Sait/Kamber Ceddi).

Doyranlı sazandar Ali Tuncay ise za-

kirliğin köklerinin Hz. Ali’nin yanındaki 

Kamber’le birlikte İmam Hasan ile Bilal-ı 

Habeşi’ye de dayandırıldığını ifade etmiştir: 

“Zakirlerin piri, İmam Hasan veya Bilal Habeşi 

olarak geçer. Bizde Kamber, sofracıdır, yandaştır. 

Hz. Ali’nin yanındaki Kamber de onun yandaşı-

dır. Kamber de dedenin yandaşıdır.”(Sazandar 

Ali Tuncay).

Bilal-ı Habeşi ve Hz. Hasan’ın de ad-

ları zikredilmekle birlikte, her üç kambe-

rin de geleneğin kaynağı olarak gösterdiği 

Kamber, kamberlik hizmetinin piridir. Türk 

halk geleneğinde sanatkârlıkla mesleklerin 

pirleri olduğuna inanılmıştır. Meslek pir-

leri, başta peygamberler(Hz. Âdem ekin-

cilerin, Hz. Nuh tüccar ve gemicilerin, Hz. 

İsa gezginlerin, Hz. Musa çobanların, Hz. 

Muhammed tacirlerin piridir), olmak üze-

re kutsal kişilerden(veliler, erenler, şeyhler 

gibi) oluşmaktadır. İnanışa göre ozanlık ge-

leneğinin piri Korkut Ata’dır. Aynı gelenek, 

Karagözcülüğün köklerini Şeyh Küşteri’ye 

bağlamaktadır.16 Alevi geleneği de kamber-

liğin köklerini Hz. Ali bağlamında Kamber 

adında kutsal bir kişiliğe bağlamıştır. İnanç 

ve düşünce kalıplarının merkezine Hz. 

Ali’yi oturtan Alevi toplulukların kamberli-

ğin köklerini, Hz. Ali’nin yanında bulundu-

ğuna ve Hz. Muhammed ile de arkadaşlık 

ettiğine inanılan Kamber’e bağlaması son 

derece normaldir.

Kamberlere hizmetlerini hangi icra or-

tamlarında sürdürdüklerini sorduğumuz-

da, hem Kamber Rahmi Ayhan, hem de 

Kamber Ceddi olarak tanınan Celal Sait, 

cemlerle muhabbetlerin dışında çalıp söy-

lemediklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda 

ayrıntılı bilgiler veren Rahmi Ayhan şunları 

16 Meslek pirlerinin Türk halk geleneğindeki görü-
nüm ve gelişimi için bkz. Aça, 2000.



2011 / Yıl: 1 Sayı: 2

49

söylemiştir: “Kamberler sadece cemde görev ya-

parlar, cemin dışında düğün gibi yerlerde kam-

berlerin işi yoktur, ancak cem dışında bir etkinlik 

olursa orada kamber deyiş söyleyebilir. Babam-

ların zamanında Kurban bayramlarında bir gün 

bir evde, diğer gün başka bir evde veya kamberin 

evinde çalıp söylenirdi, çocukluğumuzda muhab-

bet daha fazlaydı. Görsel yayınlar çıktıktan son-

ra artık muhabbetler kalmadı, eskiden toplanılır, 

deyişler söylenir, semahlar dönülürdü. Düğün-

lerde bana çal deseler çalmam, kendi aramızdaki 

toplantılarda çalarım, ama düğünlerde çalmam. 

Düğün işi benim işim değil.(Rahmi Ayhan). 

Celal Sait’ten aldığımız cevap ise şöyledir: 

“Cemin dışında muhabbetlerde çalar söylerim. 

Mesela köye dede geldiğinde bir ay benim evim-

de çaldım söyledim, muhabbet ettik. Muhabbet-

lerde hep deyiş söyledim, düğünlerde çalmadım 

hiç.”(Kamber Celal Sait).

Görüştüğümüz Çepni kamberler, kam-

berlerin yegâne icra ortamı olarak cemi gös-

terirken, Doyranlı sazandar Ali Tuncay, Ed-

remit yöresi Tahtacıları arasında kamberle-

rin cemlerin(ikrar ve müsahiplik cemleri de 

buna dâhildir) dışında da icrada bulunduk-

larını ifade etmiştir. Ali Tuncay’ın sözünü 

ettiği cem dışındaki icra ortamlarının başın-

da evlilik ve ölüm törenleri, lokma(kurban) 

hizmetleri, Muharrem ayı etkinlikleri, Hıdı-

rellez kutlamaları, gelmektedir. Ayrıca, yö-

rede asker uğurlama ve asker karşılama cem 

ya da muhabbetleri de yapılmaktadır ve bu 

etkinlikler sırasında da sazandarlar saz ça-

lıp nefesler söylemektedirler. Sazandar Ali 

Tuncay’ın icra ortamları hakkında verdiği 

bilgileri, kendi ağzından şu şekilde aktara-

biliriz: “Kambersiz düğün olmaz dedikleri gibi, 

kambersiz cem de olmaz. Dede ortada postta 

oturur, dedenin sağında rehber, solunda delilci, 

rehberin yanında zakir bulunur. Dede yolun ön-

cüsü, zakir ise yolun hocasıdır. Zakir, dededen 

daha bilgili olmak zorundadır. Zakir, lokma cem-

leri de dediğimiz kurbanlarda nefes ve düvazi-

mam okur. Buralarda üç semah dönülür. Birinci 

semahta iki kişi döner. İkinci semahta bunların 

yerini başka iki kişi alır, yani bunlar yer değiş-

tirir. Üçüncü semahta ise semah dönmek iste-

yen herkes girebilir. Bu semahtaki ezgileri zakir 

seçer, zaten sözler farklı olsa bile ezgi genellikle 

aynıdır. Musahiplik cemleri vardır, buralarda 

da zakir nefes söyler. Zakirlerin kendilerine ait 

bazı nefesleri vardır. Mesela ustam Musa’nın da 

nefesleri vardır. Ancak zakirler, kendi nefesleri 

olsa bile bu nefeslere kendi mahlaslarını, adlarını 

koymazlar. Bütün nefeslerde Şah Hatayi mahla-

sı kullanırlar. Ancak ölüm hallerinde söylenen 

nefeslerde Şah Hatayi adı kullanılmaz, burada 

yasaktır. Ölüm hallerinde bacılar, ölünün başın-

da sabaha kadar ağıt yakarlar. Zakir onları so-

luklandırmak için birkaç kez ölünün bulunduğu 

odaya girer. Odaya her girişinde üç nefes söyler. 

Buradaki nefesler, Kul Himmet’in Pir Sultan’ın 

ölüm konulu nefesleridir. Bu nefesler hep dilden 

dile öğrenilir, belirli bir kitabımız yoktur. Dü-

ğünlerde evlenecek kızın ikrar vermesi vardır. 

Bu ikrar vermede de zakir bulunur. Gelin ikrar 

verirken “ikrar nefesleri” söylenir. Düğün bittik-

ten sonra da diğer günün sabahında gelinin baş 

bağlama töreninde de yine zakir nefesler söyler. 

Hatta nişan törenlerinde de zakir vardır. Kızın 

istenmesinde, yüzük takmada nefesler söylenir. 

Bu nefesler, ikrar verme, söz verme ile ilgilidir. 
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Muharrem ayında da nefesler okunur. Babamdan 

gördüğüm kadarıyla muharrem ayının başlangı-

cında muharremle ilgili nefesler okunur, sazın 

sap kısmına bir mendil bağlanır ve saz duvara 

asılır, muharrem ayının sekizine kadar artık bu 

saz çalınmaz. Altısında yaş, yedisinde tıraş, se-

kizinde saz, dokuzunda don, onunda göç ve kon, 

on birinde pişir(aşure), on ikisinde içir(yeme 

içme serbest). Yani muharrem ayının sekizine 

kadar saz çalmak yasaktır. Hıdrellezde, bahar ay-

larında eskiden cemler olurdu, artık olmuyor. 6 

Mayıs’ta bayram yapılır, 7 Mayıs’ta mezarlığa 

gidilir, mezarlara kurban kesilir, 8 Mayıs’ta ise 

dedeye kurban kesilirdi. Ancak bugün tek cem 

yapıyorlar. Bizde emekli olanlar, oğlu askere gi-

denler veya askerden gelenler lokma cemi yapabi-

lir. Bütün bu cemlerde zakir nefes söyler. Musa-

hiplikte, ahiret lokmasında zakirler nefes söyler. 

Cem dışında, kısır cemleri yaparız. Bunlar dini 

içerikli sohbetler veya muhabbetlerdir. Buralarda 

çalıp söyleriz.”(Sazandar Ali Tuncay).

Sazandar Ali Tuncay’ın ifadelerinden 

de anlaşılacağı üzere, Edremit yöresi Tahta-

cılarında “zakir” ya da “sazandar”, toplum 

hayatının hemen her aşamasında ve top-

lumsal her etkinlikte saz çalıp nefesler söy-

lemektedir. Kız isteme-nişan aşamalarında, 

“kısır cemleri” denilen muhabbetlerde dahi 

nefesler söyleyen sazandarların ölü evinde 

ölü başında söyledikleri nefeslerde “Şah 

Hatayi”nin adını zikretmemeleri üzerinde 

durulması gereken bir durumdur. Ölüm 

konulu nefeslerde Şah Hatayi’nin adının 

zikredilmemesi, “şah” teriminin bölgede 

Hz. Hüseyin için kullanılması ve ölümün 

Hz. Hüseyin’in katlini akla getirmesiyle 

bağlantılı olmalıdır. Bir başka dikkat çeken 

nokta ise zakirlerin Muharrem ayının seki-

zinci gününe kadar saz çalmamalarıdır. Bu 

yasak, doğrudan Kerbala ile bağlantılı yas 

geleneğiyle ilgilidir. Sazandar Ali Tuncay’ın 

ifadelerinden çıkan bir diğer sonuç ise, Ed-

remit yöresi Tahtacılarında cem için, Çepni 

topluluklarında olduğu gibi, illa bahar ayla-

rını beklemek gerekmemektedir. 

Rahmi Ayhan ile Celal Sait’in verdiği 

cevaplardan da anlaşılacağı üzere, Çepni 

kamberler, kendilerini düğünlerle diğer eğ-

lence ortamlarında güzellemeler söyleyip 

hikâyeler anlatan badeli âşıklardan kesin bir 

şekilde ayırmaktadırlar. Onlar saz çalıp de-

yişler söyleyen sanatkârlar olmakla birlik-

te, dini karakter de arz etmektedirler. Dini 

karakterleri, repertuarlarında da kendisini 

göstermektedir ki, repertuarları üzerinde 

biraz aşağıda ayrıca durulacaktır. Onların 

başlıca icra ortamları, dini ve sosyal haya-

tın sürdürülmesiyle toplumsal birlikteliğin 

sağlanmasında önemli roller üstlenen cem-

lerdir. Onlar da tıpkı güzellemeler söyleyip 

hikâyeler anlatan diğer badeli âşıklar gibi, 

ellerinde sazları köy ve kasabaları dolaş-

maktadırlar. Fakat gittikleri köy ve kasaba-

lardaki icra ortamları yine cemler ve mu-

habbetlerdir. Görüşme yaptığımız her iki 

Çepni kamberi de Bergama, Manisa, Kınık, 

Dikili, Tire, Söke gibi yerlere kamberlik yap-

mak için gittiklerini söylemişlerdir. Kamber 

Rahmi Ayhan, cemlerde kamberlik yapmak 

için uzak diyarlara gidişi ve bu kamberlik 

seferleri sırasında aldığı “niyaz parası” hak-

kında şunları anlatmıştır: “Ben, Bergama, Ma-
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nisa gibi uzak yerlere de kamberliğe gidiyorum, 

kamberlik yapmaya çıktığımda yedi ay, sekiz ay 

dışarıda kalıyorum. Bizim Gaziantep’ten gelen 

dedeler gibi ben de Çepnilerin olduğu yerlerde 

kamberlik yapıyorum, Çepni’nin ceminde bulu-

nurum. Kamber, uzak yerlere gittiğinde ‘niyaz 

parası’ alır.  Millet kendine göre bir ücret tayin 

eder. Kesin bir ücret yoktur, gittiğin yerlere göre 

değişir.”(Rahmi Ayhan). Rahmi Ayhan’ın 

ustası olan Kozpınarlı Celal Sait(Kamber 

Ceddi), kamberlik yapmak için uzak diyar-

lara gittiği bazı dönemlerde köyüne yedi ay 

sonra dönebildiğini söyleyerek, bu konuda 

şu bilgileri vermiştir: “Ben köyden çıktığım-

da yedi ayda döndüğümü bilirim. Soma, Kınık, 

Bergama, Dikili, Manisa, Tire, Söke gibi yerlere 

giderdim. Hizmet, martta başlar mayısta biter-

di. Cem, bahar aylarında yapılırdı, biz de bahar 

aylarında buralara giderdik. Kamberlik yapma-

ya gittiğimizde bize de para verirlerdi. Bu da 

normal, yedi ay evden uzak kalıyorum, oradan 

başka yere gidiyoruz, bizim de masrafımız olu-

yordu, ondan dedeye beş lira verirlerse bana üç 

lira verirlerdi. Yani kamber de dedeyle beraber 

belli miktar bir para alır. Bir ay, elli gün kaldı-

ğımız köyler oluyordu, uzun süre başka yerlerde 

kalırdım.”(Kamber Celal Sait).

Tahtacı Türkmenlerinde de zakirler 

başka köylere zakirlik yapmak için gitmek-

tedirler. Fakat bu Çepni gruplarında olduğu 

gibi sık görülen bir durum değildir. Çünkü 

Edremit yöresi Tahtacı köylerinin hemen 

hepsinde zakir ya da sazandar bulunmak-

tadır. Edremit yöresinde, başka köylere za-

kirlik için gidenlerin sadece yol masrafl arı 

karşılanmakta, kendilerine başka bir ödeme 

yapılmamaktadır: “Zakir, kendi köyünün dı-

şında başka yerlere de zakirlik yapmaya gidebilir. 

Başka yerlerden bize zakir gelebilir, biz o zakir-

lere ‘yedeklik’ yaparız, cemde onların yanında 

bulunuruz. Başka yere zakirlik yapmaya giden-

lerin yol masrafl arı kaşılanır, başka bir ücret de 

alınmaz.”(Sazandar Ali Tuncay).

Hem Rahmi Ayhan hem de Celal Sait’in 

ifadelerinden de anlaşılmaktadır ki, Alevi 

Çepnilerin yaşadığı bölgelerde cemler bahar 

aylarında yapılmaktadır. Martta başlayıp da 

Mayıs ayında biten cem sürecini, dedelerin 

köy köy dolaşabilecekleri mevsim şartlarına 

bağlamanın yanı sıra, doğanın dirilişi, evre-

nin ve dünyanın yeniden yaratılışı anlamına 

gelen Nevruz ve Hıdırellez kavramlarına, 

başka bir deyişle, günahlardan ve suçlardan 

arınarak yeni ve temiz bir sayfanın açılmak 

istendiği yılbaşı anlayışına da bağlamak ge-

rekmektedir. Bu yorumu yaparken, dede ile 

zakirin önderlik ettiği cemlerde geçen bir 

yılın hesabının görüldüğü, suçların, dargın-

lıkların gündeme getirildiği, kul hakkının 

hesabının sorulduğu, küslerin barıştırıldığı, 

suçluların düşkünlükle cezalandırıldığı ger-

çeğini hatırlatmakta yarar vardır.

Her iki Çepni kamber de kamberlik yap-

mak için gittikleri uzak yerleşim birimlerinde 

kendilerine “niyaz parası” adı altında para 

verildiğini ifade etmiştir. Kamberlere verilen 

paralar, dedelere verilen paralardan azdır. 

Dedeye beş verilirken, kambere üç verilmiş-

tir. Kamberlik seferleri sırasında gidilen yer-

lerin uzaklığı, kalınan sürenin uzunluğu ve 

diğer masrafl ar da göz önünde tutulduğunda 

“niyaz parası” kaçınılmaz olmaktadır. Unu-
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tulmamalıdır ki, kamberler de evlenmekte ve 

çoluk çocuğa karışmaktadırlar.

Bazı kamberler deyiş yazmakla birlik-

te, cemlerde genellikle “yedi ulu âşık”17 adı 

verilen ve Alevi inancında kutsal kabul edi-

len âşıkların deyişleri okunmaktadır. Yani, 

zakirler, cemlerde nefes söylerken kendile-

rinden önce yaşamış ve kutsal kabul edilen 

ulu âşıkların nefeslerini de saz eşliğinde 

terennüm etmektedirler. “Usta malı söyle-

me” geleneği içerisinde değerlendirebile-

ceğimiz bu durum adı geçen Çepni zakir-

leri için de geçerlidir. Onlar, ulu âşıkların 

nefeslerini kendi makamlarına göre oku-

maktadırlar. Beste yapmak için herhangi 

bir çaba sarf etmediğini ifade eden Kamber 

Rahmi Ayhan’ın konuyla ilgili sözleri, ezgi 

çeşitleri, ezgi ve deyişleri öğrenme yolları 

hakkında da önemli bilgiler içermektedir: 

“Kendime ait nefesim yok. Yedi ulu âşıktan söy-

lüyorum. Hatayi, Virani, Pir Sultan, Kul Him-

met gibi yedi ulu âşığın nefeslerini söylüyorum. 

Kendi bestem yok, öyle bir çabam olmadı, beste 

yapmayı hiç denemedim, ulu âşıkların söyledik-

lerini kendi makamlarımızla söylüyorum. Ben 

cemde söylediğim nefesleri Hatayi, Virani, Kul 

Himmet, Harabi gibi yedi sekiz tane Kur’an’ı 

Türkçe okuyan Hak âşıklarından alıyorum. Biz 

onların söylediklerini söyleriz. Cemde söylenen 

nefeslerin Hüseynî makamları vardır. Cemde-

ki insanları etkileyecek makamlar vardır. Bu 

17 Alevilerce kutsal kabul edilen “yedi ulu âşık”ın 
isimleri şöyledir: Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Ha-
tayi, Yemini, Virani, Teslim Abdal ve Nesimi. Bu isim-
lerin yanı sıra, Fuzuli, Kaygusuz Abdal, Harabi gibi 
şairlerin de “yedi ulu âşık” kavramı çerçevesinde zik-
redildiği görülmektedir.

makamlar yanıktır, o makamlarda söyleriz. Bu 

makamları daha önceki kamberlerden öğreniriz. 

Cemde çaldığımız ezgiler cemin çeşitli yerlerinde 

söylenir, düvazimamlardaki ve deyişlerdeki ezgi 

farklı olur. Hepsi aynı ezgide değildir. Nefesle-

ri önceki kamberlerden öğreniyoruz, ancak eski 

kitaplardan aldıklarımız da var. Bazı kamberler, 

kendi el yazısıyla yazar nefesleri, onlar daha son-

raki kamberlere kalır, biz onlardan da nefesler 

alırız.”(Kamber Rahmi Ayhan).

Kamberlik hizmetini sürdürdüğü 1952-

1999 yılları arasında herhangi bir deyiş mey-

dana getirmeyen Kamber Celal Sait, cemler-

de okunan deyişlerin çoklukla Şah Hatayi’ye 

ait olduğunu, Hatayi’nin yanı sıra Pir Sultan 

Abdal, Kul Himmet gibi kutlu âşıkların de-

yişlerinin de okunduğunu söylemiştir. Âşık 

Mahsuni gibi son dönem âşıklara ait deyiş-

lerin cemlerde yer bulmadığını söyleyen Ce-

lal Sait, hizmetler sırasında okunan deyişle-

rin ayrı ayrı ezgilerinin olduğuna da dikkat 

çekmiştir: “Cemde okuduğumuz deyişlerin pek 

çoğu Hatayi’dendir. Yedi ulu ozandan okurum. 

Pir Sultan Abdal, Kul Himmet vb. Kendim deyiş 

söylemedim, onların deyişlerini söyledim. Biz 

yedi âşığı biliyoruz, onların deyişlerini söyledim. 

Mahsuni gibi son dönemlerde çıkan âşıkların 

eserleri ceme girmez. Her hizmetin ayrı makamı 

vardır. Hizmete göre düvaz olur, delil yanarken 

ayrı bir makam, kurbanda ayrı bir makam kul-

lanılır. Bunu kamber ayarlar. Makamların adı 

yok, ama bunları kamber bilir.”(Kamber Celal 

Sait).

Görüştüğümüz Doyranlı Tahtacı sazan-

dar Ali Tuncay ise, başta kendi ustası Musa 

Alaca olmak üzere, bazı zakirlerin kendi-
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lerine ait nefeslerinin de olduğundan, bu 

zakirlerin bu tür nefeslerde kendi adlarını 

zikretmediklerinden, bunlarda Şay Hatayi 

mahlasını kullandıklarından söz etmiştir: 

“Zakirlerin kendilerine ait bazı nefesleri vardır. 

Mesela ustam Musa’nın da nefesleri vardır. An-

cak zakirler, kendi nefesleri olsa bile bu nefeslere 

kendi mahlaslarını, adlarını koymazlar. Bütün 

nefeslerde Şah Hatayi mahlası kullanırlar. Ancak 

ölüm hallerinde söylenen nefeslerde Şah Hatayi 

adı kullanılmaz, burada yasaktır.”(Sazandar 

Ali Tuncay).

Doyranlı Ali Tuncay’ın aktardığı Tah-

tacı sazandarların kendi nefeslerinde Şah 

Hatayi mahlasını kullandıklarına dair bilgi, 

mutlaka üzerinde durulması ve derinliğine 

araştırılması gereken bir husustur. Bu tür bir 

uygulamanın iki izahı olabilir. İzahlardan 

ilki, cemlerde yedi ulu âşıktan nefes okuma 

geleneğiyle; ikincisi ise, bazı kamberlerin 

kendilerine ait nefeslerini Şah Hatayi mah-

lasıyla yaygınlaştırma çabalarıyla ilgilidir. 

Eğer sözü edilen bu uygulama geleneğin 

bir parçası haline gelmişse, bu, Şah Hatayi 

mahlaslı nefeslerin üretiminin kamberler 

tarafından günümüzde sürdürüldüğü anla-

mına gelecektir. 

Balıkesir yöresinde kamberliğin baba-

dan oğula intikal eden bir hizmet olmadığı 

ifade edilmiştir. Bazı kamberler, hizmetin 

zorluğu ve giderek önemsizleşmesi nede-

niyle oğullarının kamber olmasını isteme-

mişlerdir. Görüşme yapılan kamberler, 

kamberliğin ilgi ve yeteneğe bağlı oldu-

ğunu, herhangi bir eğitim sürecinin söz 

konusu olmadığını ifade etmiş olsalar da, 

usta-çırak ilişkisinin kamberlik hizmetinde 

de etkili olduğunu söylemekten kendileri-

ni alıkoyamamışlardır. Kamberler, hizmete 

geçişte, badeli âşıklarda olduğu gibi, rüya 

ve badenin olmadığına özellikle dikkat çek-

mişlerdir. Cemlerdeki görevleriyle ilgili bil-

gilerle deyiş repertuarlarına, çoklukla icra 

ortamı cemler ve usta kamberler sayesinde 

sahip olan kamberler, kamberlik hizmetini 

sürdürmek isteyen öğrencilerine usul-erkân 

bilgileriyle deyiş repertuarlarını aktarırken 

hem sözlü, hem de yazılı kültür ortamının 

imkânlarından yararlanmışlardır. 

Bigadiç yöresinde yaşayan Çepni(Çetmi) 

kamberlere, saz çalmayı ve kamberlik hiz-

metini nasıl ve kimlerden öğrendikleri so-

rulduğunda, Akyar’dan Rahmi Ayhan şu 

cevabı vermiştir: “On iki hizmet sahibi akşam-

ları bir araya gelirdi. Her akşam bir kişinin evin-

de bir araya gelinir, Alevilik’ten ve Çepnilik’ten 

konuşulurdu. Ben de bu toplantılarda kamberli-

ğe merak ettim. Bu işe yeteneğim vardı. Bizim 

bu civarda eski bir kamber vardı. Hasan Hoca 

adlı bu kamberin dört oğlu vardı, ancak bu oğ-

lanlarından kamber olacak, kamberliğe yatkın 

birisi çıkmadı. Benim saza düşkün olduğumu, 

saz çalışımın iyi olduğunu bildiği için Kamber 

Hasan, vasiyet ederek sazını bana bıraktı. Ben 

de o günden beri onun sazıyla kamberlik yap-

maktayım. Hasan Hoca herhalde bende o ışığı 

gördü, ailesine “Rahmi’ye bırakacaksınız benim 

sazımı” dedi. O öldükten sonra da sazı bana ver-

diler. Kamberliği eksik yapanlara veya yapama-

yanlara kamberlik yapma izni verilmez. Zaten 

yapamayacak insan da ben yaparım demez. O 

da tam yapayım ister, çünkü cemde eksik ibadet 
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olmaz. Günümüzde kamberliğe heves eden yok, 

ancak heves edenlere öğretmeye çalışırız. Gönül-

lü bu işlerle uğraşmak isteyen yok. Kamberlik-

te soy gütme yoktur, kamberlik yetenekle ilgili, 

yeteneği olan kamberlik yapabilir. Ben cemlerde 

hevesliydim, kamber her zaman bu civarda az ol-

muştur, herkes kamberlik yapamaz, hevesli olan 

yapar. Dedeler de bizi kamberliğe itti, bizi bu işe 

heves ettirdi. Kamberlik yetenek meselesidir. Ma-

kamları da çocukluğumda köyümüzdeki Kamber 

Hasan Hoca’dan öğrendim. Saman damında bile 

çok cem tutulmuştur, biz de bu cemleri izlerdik. 

Çocukluğumdan beri bu makamlar kulağımda 

kaldı. Nefeslerin sözleri, makamları hafızamda 

kaldı. Bizim kullandığımız makamlar Hüseyni 

makamlardır, daha duygulu makamlardır. Kam-

berlere göre de makamlar değişebilir. Bir nefes 

değişik makamlarda söylenebilir. Kamberlerde 

rüya görmek veya rüyada kamber olmak gibi bir 

şey duymadım.”(Rahmi Ayhan).

Kamberliğe 1952’de başlayıp da 1999’da 

ihtiyarlık nedeniyle bırakan Celal Sait, saz 

çalmayı ve kamberliği dayısından öğren-

diğini söylemiştir. Kamberliği duyarak ve 

görülerek öğrenilen bir hizmet diye nite-

lendiren kamberimiz, kamberlik bilgileri-

nin gelişiminde Antep’ten gelen dedelerin 

mecmualarının da katkısı olduğunu ifade 

etmiştir. Kamber Celal Sait(Kamber Ceddi), 

bu eğitim süreci ve kendi yetiştirdiği öğren-

cileri hakkında şu bilgileri aktarmıştır: “Ben 

kamberliği kamber olan dayımdan öğrendim. 

Saz çalmayı da bana o öğretti. Altı telli bağlama 

çaldım, eskiden dayım cura çalardı, hatta ben de 

önceleri cura çaldım. Ben çalmayı curada öğren-

dim, daha sonra ise saz çalmaya başladım. Bir de 

Antep’ten gelen dedelerin mecmuaları vardı, on-

lardan da öğrendim. Mesela Antepli dede Kör İs-

mail Dede’nin mecmuasından öğrendim. Cemin 

kurulmasında en büyük hizmet kamberindir. 

Bergama’da, Elyapan’da, Akyar’da benim yetiş-

tirdiğim kamberler var. Onları ben yetiştirdim. 

Bergama’dakini on, on beş sene önce yetiştirdim. 

Ben onlara kamberliğin hizmetlerini yazıp ver-

dim, onlar bunu ezberledi, cemde bizi göre göre 

kamberliği öğrendiler. Bizim kamberlerden eği-

tim alıp da kamber olan yoktur, hepsi görerek öğ-

renmiştir. Kulaktan öğrenmişlerdir.”(Kamber 

Celal Sait).

Doyranlı Tahtacı sazandar Ali Tuncay, 

ustasının aynı köyden Musa Alaca olduğu-

nu, saz çalmayı ise kendi çabalarının yanı 

sıra, babasından öğrendiğini ifade etmiştir. 

Zakirlerin diğer hizmet ehilleri gibi, musa-

hip olması gerektiğini, kendi musahibinin 

de sazandarlık yaptığını söyleyen Ali Tun-

cay, sazandarlığa musahibiyle birlikte cem-

de dedeyle canların huzurunda kabul edil-

miştir. Ali Tuncay, sazandarlığın babadan 

oğula geçmediğini, bunun gönül ve yetenek 

işi olduğunu ifade etmiştir. Sazandarlar ev-

leninceye kadar, yani, cemlere girmeye hak 

kazanıncaya kadar saz çalmayı ve nefesleri 

öğrenirler, evlenip bir musahibe sahip olun-

ca da cemlerde sazandarlık yapmaya başlar-

lar. Ali Tuncay’ın verdiği bilgiler arasında 

dikkat çeken bir başka husus da, sazandar-

ların bulunamadığı cemlerde dedelerin sa-

zandarlık yaptığı bilgisidir.

Alan araştırmaları sırasında görülmüş-

tür ki, kamber ya da sazandarları sazsız dü-

şünmek mümkün değildir. Sazla ilgili kay-
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da değer bilgiler, Doyranlı Tahtacı sazandar 

Ali Tuncay’dan derlenmiştir. Tıpkı Doyranlı 

Musa Alaca gibi, babasının da gelenek icabı 

duttan yapılan beş telli “Türkmen sazı”nı, 

kendisinin ise yedi telli saz çaldığını söyle-

yen Ali Tuncay, zakir ya da sazandarın hem 

nefes söylemeye başlarken hem de nefes 

söyleme işini tamamlarken sazını öperek 

niyazda bulunduğu bilgisini de aktarmıştır. 

Ali Tuncay, sazdaki tel sayısının eskiden beş 

olduğunu, bunun Alevi geleneğindeki üç-

ler, beşler ve yediler olgusuyla bağlantılı ol-

duğunu, beş telin “penç-i âli-abâ”, yani, Hz. 

Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan 

ve Hz. Hüseyin anlamına geldiğini de ifade 

etmiştir.

Cemlerin olmazsa olmazlarından, özel-

likle de Tahtacı Türkmen hayatının hemen 

her aşamasında ve her türlü sosyal etkinlik-

te nefesler söyleyen zakir ya da sazandarla-

rın yaşadıkları toplum içerisinde saygın bir 

konuma sahip oldukları gözlemlenmiştir. 

On iki hizmet ehli içerisinde dededen sonra 

en önemli konuma sahip olan kamber ya da 

sazandarların bu saygınlığı son derece nor-

maldir. Doyranlı Tahtacı sazandar Ali Tun-

cay, bu saygınlığı şu cümlelerle ifade etmiş-

tir: “Zakirlere normal insanlardan farklı davra-

nılır. Mesela ben bir yere gittiğimde bana ‘sa-

zandar baba, hoş geldin’ diyebilirler.”(Sazandar 

Ali Tuncay). 

Sonuç

Bigadiç yöresinde yaşayan Çepni kam-

berlerle Edremit ilçesi Doyran köyünde 

yaşayan Tahtacı sazandardan derlenen bil-

giler, Balıkesir yöresi Çepni ve Tahtacıları-

nın kamberlik geleneklerini “işlev”, “icra”, 

“icra ortamı” ve “repertuar” açılarından 

öğrenme ve inceleme çabalarımıza önemli 

katkılar sağlamıştır. Yapılan görüşmeler ve 

elde edilen veriler, Balıkesir yöresi Çepni ve 

Tahtacılarının inanışları ve uygulamalarıyla 

kamberlik geleneklerinin bir bütün halinde 

araştırılması için gerekli olan bakış açısını 

ve araştırma-inceleme usulünü belirleyecek 

cinstendir. 

Adı geçen bölgelerden derlenen veriler, 

Balıkesir yöresinde yaşayan Çepni(Çetmi) 

ve Tahtacı topluluklarının zakirlik gelenek-

leri arasındaki bazı farklılıkları ortaya koy-

maktadır. Elbette, yapılacak çok daha kap-

samlı derleme çalışmaları, Çepni(Çetmi) ve 

Tahtacı topluluklarının kamberlik gelenek-

lerinin benzer ve farklı yönlerini çok daha 

ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu 

vesileyle, anılan toplulukların kamberlik ge-

lenekleriyle ilgili çalışmalarımızın çok daha 

kapsamlı bir şekilde devam edeceğini ifade 

etmek isteriz. Bildirimizi, elde edilen veri-

lerin ortaya koyduğu farklılıklardan sadece 

birkaçını zikredip, Balıkesir yöresi Çepni ve 

Tahtacılarının kamberlik geleneklerinin ge-

leceğiyle ilgili bazı ön görülerimizi aktara-

rak tamamlamaya çalışacağız.

Bigadiç yöresinde yaşayan Çepni kam-

berler için kamberlik cemle sınırlı bir icra 

geleneği iken, Edremit yöresindeki sazan-

darlar için cemin yanı sıra, hayatın doğum 

hariç, hemen her geçiş aşamasını ve her türlü 

sosyal organizasyonu kapsayan bir icra gele-

neğidir. Görüşülen kamberlerin verdiği bil-
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gilerden ortaya çıkan bir diğer farklılık ise, 

Çepni kamberlerin kamberlik yapmak için 

Tahtacı sazandarlara nazaran çok daha sık 

bir şekilde uzak yerleşim birimlerine gittik-

leridir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, Çep-

ni kamberlerin şöhretleri ve etkinlikleri çok 

daha geniş bir alana yayılmıştır. Çepni kam-

berler, kamberlik geleneğinin kökenini Hz. 

Ali’nin yanında bulunan ve Hz. Peygamber’e 

de arkadaşlık eden Kamber’e bağlarlarken, 

görüştüğümüz Tahtacı sazandar, geleneğin 

esasını Kamber’in yanı sıra, Hz. Hasan ile 

Bilal-ı Habeşi’ye de bağlamıştır.

Batı Anadolu’da âşıklık geleneğinin za-

yıf tesirler bıraktığı gerçeğini de göz önüne 

aldığımızda, Balıkesir ve civarında âşıklık 

geleneğinin kamberlik veya sazandarlık ge-

leneği ile temsil edildiğini söylemek müm-

kündür. Tabii ki kamberlerin âşıklardan ay-

rılan özellikleri vardır. Mesela tespit edebil-

diğimiz kadarıyla kamberler, yeni nefesler 

yaratıp bunları cemlerde veya diğer ortam-

larda söylemek yerine, Alevi-Bektaşi inan-

cında kutsal kabul edilen Şah Hatayi, Pir 

Sultan Abdal ve Kul Himmet gibi âşıkların 

nefeslerini söylemeyi tercih etmektedirler. 

Bu bakımdan kamberlik geleneği, nefes ya-

ratmadan daha çok mevcut nefesleri aktar-

ma esasına dayanmaktadır. Bunu kamber-

lik geleneği için bir eksiklik olarak görmek 

yerine, kamberlerin yeni nefes oluşturmaya 

mesafeli duruşlarıyla açıklamak daha doğru 

olacaktır. Bu gelenekteki nefesler, çoğunluk-

la cem gibi dini ortamlarda icra edildiği için 

bu nefesleri değiştirmek veya yeni nefesler 

yaratmak hoş karşılanmamıştır. Çünkü Şah 

Hatayi’nin, Pir Sultan’ın nefesleri Alevilik 

için temel yapı taşlarıdır, kutsal bir boyuta 

sahiptirler. Bu nedenle bu isimler ve bunla-

rın nefesleri Alevilikteki ibadetlerde olmazsa 

olmaz değerler halini almıştır. Sonuçta Balı-

kesir kamberlerinin ve sazandarlarının gele-

neksel bir ortamda usta çırak ilişkisi içinde 

yetişmeleri, nefesleri ve nefeslerin ezgilerini 

sözlü kültürde öğrenmeleri, nefesleri sazla 

belirli ezgileri kullanarak icra etmeleri, söy-

ledikleri nefeslerin âşık tarzı şiir geleneğinin 

örnekleri ile örtüşmesi bu gelenek ile âşıklık 

geleneği arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu 

göstermektedir.
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