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ÖZET 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı Emre PINARBAŞI 

Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları 

Danışmanın Adı Doç. Dr. Ahmet ÇAKIR 

Tezin Adı Tokat Yöresi Dini Musikisi 

 

5000 yıllık tarihi ve bu zaman süresince topraklarında 14 farklı devleti barındırmış olan 

Tokat yöresi; kültürlerin karışımı ve birikimleri sayesinde çok geniş bir folklorik yapıya 

ve etnik topluluklara sahiptir.   

 

Bu çalışmada bugüne kadar araştırılmamış olan, kültürel etkileşim nedeniyle büyük bir 

değere sahip olan yörenin dini müzik uygulamaları ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. 

Çalışma; bir yıl süren alan araştırması, gözlem ve görüşmelere dayanmaktadır.  

 

Bu çalışmayla yöredeki cami ve tasavvuf müziği uygulamaları incelenerek, yörenin 

kendine has özellikteki müzik formlarını ve eserlerini belirlemek suretiyle, Tokat’ın dini 

müzik kültürü ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Dini müzik, Cem Âyini, dini tören, tasavvuf, müzik, zikir ilâhileri. 
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ABSTRACT 

 

Student’s Name and Surname Emre PINARBAŞI 

Department’s Name History and Art of Islam 

Name of the Supervisor Doç. Dr. Ahmet ÇAKIR 

Name of the Thesis Religion Music in Tokat District 

 

Tokat district; which has 5000 years of history and since housed 14 different 

civilisation;  has very large folkloric structure and ethnical communities by means of 

transculturation and cultural accumulation.   

 

At this study, a research on religious music implementations which has not carried out 

up to today is carried out of the district which has great value due to the acculturation. 

This study consists of field study, observations and interviews which lasted about a 

year.  

 

By this study Tokat’s religious music culture is tried to bring into open by analysing the 

district’s mosque and sufi music implementations and by setting down specific music 

forms and musical works of the district. 

 

Key Words: Religious Music, religious service, Islamic Sufism, music, Cem ceremony, 

dhikr anthem. 
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ÖNSÖZ 

 

2010 yılında Tokat’a gelip yerleştiğimde kendimi çok farklı bir kültür birikiminin 

içinde buldum. Yörede yaşayan Alevi-Bektaşilerden, Ermenilerden, Araplardan 

bahsedildikçe mesleğim icabı bu kesimlerin çok farklı dini musikilerinin olabileceğini 

düşünmeye başladım.  

 

Türk Dini Musikisi alanında danışmanım Doç Dr. Ahmet Çakır ile çalışmaya 

başladığımda; Tokat yöresi dini musiki uygulamaları ile ilgili herhangi bir akademik 

çalışma yapılmadığını tespit ettik. Buradan yola çıkarak bu yörenin dini musiki 

özelliklerini ortaya çıkartmak üzere bu tez çalışmasını yapmaya başladık. 

 

Bu çalışma esnasında yöredeki Alevi-Bektaşi, Mevlevî, Rıfaî, Kadirî, Gâlibî ve Nakşî 

gibi tarikatların müziklerini araştırmada çeşitli sıkıntılarla karşılaştım. Gerek 

memleketimin Tokat olmaması, gerekse bu tarikatlara mensup bir kişi olmamam 

sebebiyle beni kendi dini musiki faaliyetlerine dahil etmek istemediler. Bu noktada 

Alevi-Bektaşi dini musikisini araştırmam konusunda çeşitli ses ve video kayıtları 

edinmemi sağlayan Keçecibaba Ocağı’ndan Alevi-Bektaşî Dedesi Kazım Kaya, bu 

alanda birçok eseri bana birebir seslendiren Battalgazi Taliplerinden Zâkir/Âşık Hasan 

Hüseyin Akın ve torunu Murat Ağıl’a; Gâlibî, Rıfaî ve Kadirî tarikatlarının dini musiki 

özelliklerini bana detaylarıyla anlatan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehmet 

Dabak ve Mevlevî tarikatı ilahi gurup şefine ulaşmam konusunda yardımcı olan eczacı 

Fatih Yeter’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

Bu çalışma süresince bana destek olan danışmanım Doç. Dr. Ahmet Çakır’a, beni her 

zaman sabırla motive eden eşim Gonca ve çalışmamı bitirebilmek için çok değerli 

zamanından aldığım canım oğlum Efe’ye sonsuz teşekkürler. 

 

Bu araştırma, alanla ilgili yapılmış ve yapılacak çalışmalara ışık tutması vesilesiyle 

amacına ulaşmasını temenni ediyorum. 
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GİRİŞ 

 

Tokat yöresi 5000 yıllık bir tarihi olan, topraklarında 14 devlet ve birçok beyliğin 

hüküm sürdüğü bir yerleşim yeridir. Böyle bir geçmişe sahip olan Tokat’ta 

etkileşimlerden ötürü büyük bir kültür birikimi bulunmaktadır. 

 

Tokat; kültürünün geniş olmasının yanı sıra yöre topraklarındaki çeşitli devlet ve 

beyliklerin hüküm sürmesinden ötürü, din çeşitliliği açısından da Orta Karadeniz 

bölgesinde oldukça önemli bir konumdadır. Ayrıca, özellikle Alevi, Sünnî, Mevlevî, 

Ermeni ve Arap vb. vatandaşların bir arada yaşayabildikleri merkezlerden birisi 

konumunda olması nedeniyle de farklı bir zenginliğe sahiptir. 

 

Böyle geniş çeşitliliğe sahip olan yörede yürütülmüş ve halen yürütülmekte olan cami, 

ve tekke faaliyetleri diğer yerleşim yerlerine göre farklı şekillerde ortaya koyulmuştur. 

Bu farklılıklardan müzik de nasibini almıştır. 

 

Tokat’ın dini müzik uygulamaları, kültürel etkileşim nedeniyle büyük bir değere 

sahiptir ve bugüne kadar detaylı bir şekilde araştırılmamıştır. Çalışmamızda Tokat 

yöresindeki dini müzik uygulamalarını inceleyerek, bu bölgedeki kendine has 

özellikteki müzik formlarını ve eserlerini çıkartmak suretiyle Tokat’ın dini kültürel 

yapısını ortaya koymayı düşündük. 

 

 

I. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Bu tez çalışmasıyla, geçmişindeki kültürel zenginlikleri ile olgunlaşmış Tokat 

yöresindeki cami ve tekke müzikleri, faaliyetleri ve örneklerinin ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. 

 

Tokat’taki yıllar boyu süren soysal ve kültürel gelişim, değişim ve yöresel etkiler 

sebebiyle dini müzik de bu gelişim ve değişimden etkilenerek hem kendini geliştirmiş 
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hem yöresel olarak değişik uygulamalara sahne olmuş, hem de zaman içinde değişime 

uğramıştır. 

 

Hiçbir kaynakta ele alınmamış bir konu olarak Tokat yöresindeki cami ve tekke 

müzikleri, faaliyetleri ve örnekleri; yıllar boyu süren değişim, etkileşim ve yöresel 

farklılıklarıyla ele alınarak araştırılması müzik tarihimiz ve kültürümüz açısından önem 

arz etmektedir. 

 

 

II. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

 

Bu araştırma Tokat ilindeki cami ve tekkeleri kapsamaktadır. 

 

Cami müziği ile ilgili araştırmamız; il çapında tezimize örnek olabilecek camilere 

gidilerek, bu camilerdeki örnekler ile sınırlı tutulmuştur. 

 

Tokat yöresinde, varlığı tespit edilen tekke, cem evleri ve dergâhlar araştırmamıza 

kaynaklık eden alanlar olmuş ve buradaki faaliyetler ile repertuvarımıza girmemiş veya 

günümüze kadar tespiti yapılmamış müzik örneklerinin tespit edilmesiyle ile 

çalışmamız sınırlandırılmıştır. 

 

 

III. Metodoloji 

 

Araştırmada en çok kaynak kişilerden faydalanılmıştır. Kaynak kişilerle mülakat ve 

gözlem dışında, literatür taraması yapılmıştır. 

 

Araştırılacak olan faaliyetler kaynak kişiler ile görüşmek suretiyle birebir 

gözlemlenmiştir. Bunun dışında veri toplama yöntemi olarak kütüphane taraması 

yapılmıştır. Bu bağlamda konu ile ilgili olan kitaplardan, tezlerden, süreli yayınlardan 

faydalanılıp; ilgili kısımlar not tutma, fişleme yöntemiyle kaydedilmiştir. 

 



 

1. BÖLÜM 

 

TOKAT YÖRESİNİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DİNİ DURUMU 

 

 

1.1. Tokat’ın Tarihi 

 

Tokat; Orta Karadeniz Bölgesinde, Yeşilırmak havzası içinde yer alan bir yerleşim 

yeridir. Eski çağlarda Pontus Galatikos, Pontus Palemmomiakos ve Armenia Secund 

adları ile anılmıştır. İlk yerleşim yeri olarak bölgede; Tokat’ın 9 km. doğusundaki 

Comana Pontica (Komanat/Gümenek) adını taşıyan köy olduğu bilinmektedir. 

Hristiyanlığın Anadolu’ya yayılmaya başladığı zamanlarda putperestlerle Hıristiyanlar 

arasındaki kanlı çatışmalar sebebiyle, Comana’da bulunan Hıristiyanlar yaşadıkları yeri 

terk ederek Tokat şehrini kurmuşlardır.1  

 

M.Ö. 4000 yıllarından başlayarak 14 devlet ve birçok beylik bu topraklarda egemenlik 

sürdürmüştür.2 Antik Bizans idaresinde Komana, Evdoksia, Dokia isimleri ile; Arap 

idaresinde Dokat; İran idaresinde Kah-Cun; Selçuklular idaresinde Dar’ün-Nusret; 

Moğol İmparatorluğu idaresinde Sobaru isimleri ile adlandırılmıştır.3 Ortalama 6000 

yıldan bu yana Osmanlı İmparatorluğu zamanına kadar yaşamış uygarlıklar, devlet ve 

imparatorluklar şöyle sıralanabilir; 

1. Hatti İmparatorluğu 

2. Hitit İmparatorluğu 

3. Frig Uygarlığı 

                                                 
1 Ahmet Şimşirgil, “Osmanlı Taşra Teşkilatında Tokat (1455-1574)”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

MÜSBE, İstanbul, 1990), s. 10. 
2 T.C. Tokat Valiliği, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Tokat, Tokat: Tokat Valiliği, 1998, s. 21. 
3 T.C. Tokat Belediyesi, “Tokat’ın Tarihi”, http://www.tokat.bel.tr/icerik.asp?id=14, (26 Ekim 2011), s. 
1. 
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4. Med Uygarlığı 

5. Pers Uygarlığı 

6. Büyük İskender İmparatorluğu 

7. Roma İmparatorluğu 

8. Bizans İmparatorluğu 

9. Araplar 

10. Danişmend Devleti 

11. Anadolu Selçuklu Devleti 

12. Moğol İmparatorluğu 

13. İlhanlı Devleti 

14. Osmanlı Devleti 

 

Tokat 1392 yılında Osmanlı İmparatorluğu idaresine katılmış ve adı Dârü’n Nasr olarak 

değişmiştir. Bu yıldan kısa bir süre sonra Anadolu topraklarına giren Timur, Tokat 

kalesini kuşatmış ancak elde edemeyerek şehre büyük tahribat yapmıştır. Fetret Devri 

diye adlandırılan dönemde Şehzade Çelebi Mehmet’in Amasya ve Tokat bölgelerinde 

çıkan ayaklanmaları bastırması, Osmanlı Devleti’nde yeniden düzenin sağlanması ile 

Tokat 5 yüzyıl boyunca Osmanlı birliği içinde kalmıştır.4 1863 yılında nahiye, 1878’de 

Mutasarrıflık5, 1920’de müstakil Liva6 olan Tokat, Cumhuriyet’in ilanına kadar kendi 

kabuğunda kalmıştır.7 Osmanlı Devleti sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

döneminden bugüne dek gelişerek Orta Karadeniz Bölgesindeki önemli şehirlerimizden 

birisi haline gelmiştir. 

                                                 
4 T.C. Tokat Valiliği, a.g.e., s. 28. 
5 Mutasarrıf: Tanzimat'tan sonra, Osmanlı yönetim teşkilatında sancakların yöneticisine verilen ad. Bkz. 

TDK, “Mutasarrıf”, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, s. 1424. 
6 Liva: Sancak anlamına gelmektedir. Bkz. TDK, “Liva”, a.g.e., s. 1311. 
7 T.C. Tokat Belediyesi, “Tokat’ın Tarihi”, http://www.tokat.bel.tr/icerik.asp?id=14, (26 Ekim 2011), s. 
1. 
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1.2. Tokat Yöresindeki Sosyal, Kültürel ve Dini Durum 

 

Yörenin 6000 yıllık geçmişi sayesinde yöre topraklarında birçok halk bir arada 

yaşamıştır. Günümüze kadar yörede Türkler, Araplar, Ermeniler, Rumlar ve Süryaniler 

yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Yıllar içerisinde, yörenin gelişimi ve değişimi ile birlikte 

bu çeşitliliğin sayısı giderek azalmaya başlamıştır. 

 

Osmanlı döneminde bakır işlemeciliği sebebiyle yöreye gelerek yaşamaya başlayan 

Süryani halk, işlemeciliğin azalması ile bölgeyi terk ederek doğuya, Mardin taraflarına 

göç etmişlerdir. 8 

 

Kurtuluş mücadelesi zamanına kadar Tokat yöresinin Karadeniz bölgesi kıyılarına yakın 

olan yerleşim yerlerinde yaşantısını sürdüren Rumlar, kurtuluş mücadelesi esnasından 

itibaren yöreyi terk etmeye başlamış ve cumhuriyetin ilanına kadar da tamamen terk 

etmişlerdir.9 

 

Rumların aksine Ermeniler, günümüze kadar yaşantısını devam ettirmiş, hatta bazı 

Ermeni aileler hala Tokat yöresinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Siyasi ve ideolojik 

sebeplerle bir kısım Ermeni vatandaş kendi kültürlerinden vazgeçerek, Türk gibi 

yaşamaya başlamışlardır. Bu tür Ermenilere yörede “dönme” lakabı takılmıştır. Bir 

kısım Ermeni vatandaş ise, sosyal olarak yöre insanı ile birliktelik sağlayamadıkları için 

yöreyi terk ederek kendi kültür ve dininden olan vatandaşların yaşadığı başka şehirlere 

yerleşmişlerdir.10 

 

Günümüzde ise yörede Türkler, Araplar, az sayıdaki nüfusuyla Ermeniler ve son 

yıllarda göç ile gelerek yöreye yerleşen Afgan vatandaşlar beraber yaşamaktadırlar.11  

 

                                                 
8 Cafer Akın, -Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Okutman- “Tokat’ta Yaşamış Olan Halklar”, Tokat: 

20.10.2011. 
9 Salih Öğmen, -Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Okutman- “Tokat’ta Yaşayan Ermeni ve Arap 

Vatandaşların Sosyal Durumu”, Tokat: 12.10.2011. 
10 Kyn. Salih Öğmen. 
11 Kyn. Salih Öğmen. 
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Bölgede Hristiyan dinine bağlı, sosyal olarak bazı sıkıntılar çeken Ermeniler, dinlerini 

çok rahat bir biçimde yaşayamamaktadırlar. Bunun aksine; İslam dinine inanan Araplar, 

Tokat’ın Cemalettin Mahallesi ve Camiikebir Mahallesi civarında ikamet ederek, 

dinlerini bölgedeki diğer Müslüman vatandaşlarla beraber iç içe yaşayabilmektedirler.12 

 

Göç ile gelerek Cemalettin Mahallesinde ikamet eden Afgan kökenli vatandaşların 

büyük çoğunluğu İslam dinine bağlı olarak yaşamaktadırlar. Kendi aralarında daha 

ziyade etnik dillerini kullanarak iletişim sağlamaları, giyim şekilleri, gelenekleri 

bakımından yöre halkı tarafından kabullenilmiş bir kesim olmadıkları için; ibadetlerini 

genellikle kendi mahallelerindeki ibadethaneleri kullanarak sürdürmektedirler. 

Mahallede yaşayan halkın İslam dini dışındaki dinlere inanan kişilere farklı bakış 

açısından ötürü; İslam dini dışındaki dinlere inandığını duyduğumuz az sayıdaki Afgan 

kesim ise ibadetlerini gizli yapmak suretiyle dinlerini kendi içlerinde yaşamaktadırlar.13 

 

Tokat geneli olarak bakıldığında gayrı müslim kişilerin yöreden ayrılmaları; Sünnî 

halkın çoğunlukta kalması ve Alevi, Mevlevî, Gâlibi, Rufai, Kadirî, Nakşî gibi 

tekkelerin de aktif olması sebebiyle, İslam dini baskın olarak görünmektedir.  

 

 

1.3. Tokat Yöresindeki İbadethane ve Dini Yapılar 

 

1.3.1. İslam Dinine Ait İbadethane ve Dini Yapılar 

 

Yörede Diyanet İşleri’ne bağlı 1127 adet cami bulunmaktadır.14 Camilerin haricinde 

Tokat yöresinde zamanında aktif olarak hizmet vermiş ama günümüzde faaliyetlerini 

sürdürmeyen tekke ve zâviyeler şu şekildedir: 

 

 

                                                 
12 Kyn. Salih Öğmen. 
13 Kemal Çatılı, -Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Öğretmen- “Tokat’ta Yaşayan Afgan Vatandaşların 

Sosyal ve Dini Durumları”, Tokat: 20.12.2011. 
14 T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, “İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Cami 

Sayısı”, http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-AnaMenu-sayisal-bilgiler-
65.aspx, (26 Mayıs 2011), s. 1. 
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Tekke ve Zâviyeler:15 

• Halef Sultan Tekke ve Zâviyesi (Tokat-Merkez) 

• Sümbülbaba Zâviyesi (Tokat-Merkez) 

• Horozoğlu Zâviyesi (Tokat-Merkez) 

• Âhî Muhittin (Abdullmuttalip) Tekke ve Zâviyesi (Tokat-Merkez) 

• Acepşir Tekke ve Türbesi (Tokat-Merkez) 

• Kular Tekkesi (Niksar) 

• Işık Tekkesi (Niksar) 

• Horasan Tekkesi (Niksar) 

• Melik Gazî Tekkesi (Niksar) 

• Sunguriye Zâviyesi (Niksar) 

• Çöreği Büyük Tekkesi (Niksar) 

• Âhî Nehcevan Zâviyesi (Niksar) 

• Güçibeyzade Adil Bey b. Mehmet Çelebi Zâviyesi (Niksar) 

• Şeyh Nusret Tekkesi (Zile) 

• Şeyh Bahşâyiş Tekkesi (Zile) 

• Âhî Evren Tekkesi (Zile) 

• Şeyh Ramazan Tekkesi (Zile) 

• Şeyh Kulu Zâviyesi (Zile) 

• Ömer Çelebi Zâviyesi (Zile) 

• Hacı Halil Zâviyesi (Zile) 

• Halvalı Zâviyesi (Zile) 

• Yeşilce Köyü Şeyh Eylük Tekkesi (14.yy) (Zile) 

 

Tokat yöresinde bulunan bu dini yapılara ek olarak Mevlevîlere ait günümüze kadar 

gelmiş ve şu an Başbakanlığa bağlı şekilde müze olarak kullanılan bir Mevlevîhane 

bulunmaktadır. 

 

Yörenin önemli özelliklerinden biri, Alevi-Bektaşilerin çok sayıda bulunmasıdır. 

Yörede yaşayan sünni halk Alevi-Bektaşilerin ibadet anlayışına hoş bakmadığı için; bu 

tarikata mensup kişiler hem kendi kimliklerini gizlemiş hem de ibadet yerleri olan Cem 

                                                 
15 Tokat Valiliği, a.g.e., s. 253. 
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evlerini gizli tutmuşlardır. Bu sebepten ötürü Tokat bölgesinde oldukça fazla sayıda 

ismine ve adres bilgisine ulaşamadığımız Cem evinin bulunmasının yanı sıra bölgede 

aktif olarak hizmet veren Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi dâhil bilinen 88 adet Cem 

evi bulunmaktadır. Yöredeki Cem evlerinin dağılımı şu şekildedir: 

 

1. Hamam Mahallesi Cem Evi (Tokat-Merkez) 

2. Nur Kavak Mahallesi Cem Evi (Tokat-Merkez) 

3. Yavşan Mahallesi Cem Evi (Tokat-Merkez) 

4. Ray Mahallesi Cem Evi (Tokat-Merkez) 

5. Kale Mahallesi Cem Evi (Tokat-Merkez) 

6. Taşlı Çiftlik Cem Evi (Tokat-Merkez) 

7. Kaleardı Mahallesi Cem Evi (Tokat-Merkez) 

8. Sulusokak Arkası Cem Evi (Tokat-Merkez) 

9. Karşıyaka Mahallesi Cem Evi (Tokat-Merkez) 

10. Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi, Merkez Cem Evi (Tokat-Merkez) 

11. Kızıl Köy Cem Evi (Tokat-Merkez) 

12. Çerci Köyü Cem Evi (Tokat-Merkez) 

13. Karaya Köyü Cem Evi (Tokat-Merkez) 

14. Karayatak Cem Evi (Tokat-Merkez) 

15. Ahmetalan Köyü Cem Evi (Tokat-Merkez) 

16. Nebiköy Cem Evi (Tokat-Merkez) 

17. Kızılköy Cem Evi (Tokat-Merkez) 

18. Şenköy Cem Evi (Tokat-Merkez) 

19. Akyamaç Cem Evi (Tokat-Merkez) 

20. Kemalpaşa(Vavru) Cem Evi (Tokat-Merkez) 

21. Diveköy Cem Evi (Tokat-Merkez) 

22. Çayırköy Cem Evi (Tokat-Merkez) 

23. Gevrek Köyü Cemevi (Almus) 

24. Kınık Köyü Cem Evi (Almus) 

25. Görümlü Beldesi Cem Evi (Almus) 

26. Gölgeli Beldesi Cem Evi (Almus) 

27. Hubyar Köyü Cem Evi (Almus) 
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28. Ulubey Cem Evi (Turhal) 

29. Karşıkent Köyü Cem Evi (Reşadiye) 

30. Soğukpınar Beldesi Cem Evi (Reşadiye) 

31. Sazak Köyü Cem Evi (Reşadiye) 

32. Özen Köyü Cem Evi (Reşadiye) 

33. Döllük Köyü Cem Evi (Reşadiye) 

34. Haydarlar Köyü Cem Evi (Reşadiye) 

35. Gökköy Cem Evi (Reşadiye) 

36. Esenköy Cem Evi (Reşadiye) 

37. Çayırpınar Köyü Cem Evi (Reşadiye) 

38. Çevrecik Beldesi Cem Evi (Reşadiye) 

39. Büşürüm Merkez Mahallesi Cem Evi (Reşadiye) 

40. Büşürüm Yeşilvadi Mahallesi Cem Evi (Reşadiye) 

41. Büşürüm Cumhuriyet Mahallesi Cem Evi (Reşadiye) 

42. Toplar Köyü Cem Evi (Reşadiye) 

43. Saraykışla Köyü Cem Evi (Reşadiye) 

44. Ormancık Köyü Cem Evi (Niksar) 

45. Erikbelen Köyü Cem Evi (Niksar) 

46. Korulu Köyü Cem Evi (Niksar) 

47. Özalan Köyü Cem Evi (Niksar) 

48. Gökçeoluk Köyü Cem Evi (Niksar) 

49. Mezra Köyü Cem Evi (Niksar) 

50. Yazıcık Köyü Cem Evi (Niksar) 

51. Kuyucak Köyü Cem Evi (Niksar) 

52. Yaylakent Cem Evi (Zile) 

53. Şeyhköy Cem Evi (Zile) 

54. Belpınar Köyü Cem Evi (Zile) 

55. Kozdere Köyü Cem Evi (Zile) 

56. Güzelbeyli Kasabası Cem Evi (Zile) 

57. Göçemli Köyü Cem Evi (Zile) 

58. Ali Bağ Köyü Cem Evi (Zile) 

59. Belpınar Köyü Cem Evi (Zile) 
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60. Güngörmez Köyü Cem Evi (Zile) 

61. İstasyon Mahallesi Cem Evi (Zile) 

62. Tömecik Köyü Cem Evi (Zile) 

63. Karacaören Köyü Cem Evi (Zile) 

64. Ulutepe Köyü Cem Evi (Zile) 

65. Yayla Yolu Köyü Cem Evi (Zile) 

66. Akkılıç Köyü Cem Evi (Zile) 

67. Kirampa Köyü Cem Evi (Zile) 

68. Merkez Cem Evi (Zile) 

69. Karşıpınar Köyü Cem Evi (Zile) 

70. Sofular Köyü Cem Evi (Zile) 

71. Çayır Köyü Cem Evi (Zile) 

72. Gülbüce Köyü Cem Evi (Zile) 

73. Akçakeçi Köyü Cem Evi (Zile) 

74. Acıpınar Köyü Cem Evi (Zile) 

75. Ali Hacı Köyü Orta Mahallesi Cem Evi (Zile) 

76. Ali Hoca Köyü Cem Evi (Zile) 

77. Küçükağöz Köyü Cem Evi (Zile) 

78. Armutalan Köyü Cem Evi (Zile) 

79. Çapak Köyü Cem Evi (Zile) 

80. Çakırcalı Köyü Cem Evi (Zile) 

81. Büyükağöz Köyü Cem Evi (Zile) 

82. Şıh Köyü Cem Evi (Zile) 

83. Kuzualan Cem Evi (Zile) 

84. Acısu Köyü Cem Evi (Zile) 

85. Karşıpınar Köy Cem Evi (Zile) 

86. Bayazıt Köyü Cem Evi (Sulusaray) 

87. Çime Köyü Cem Evi (Sulusaray) 

88. Sarıagil Köyü Cem Evi (Başçiftlik) 16 

 

 
                                                 
16 Alevi Forum, “Tokat'ın Cem Evleri Listesi”, http://www.aleviforum.com/showthread.php?t=59933, (2 

Mayıs 2012), s. 1. 
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1.3.2. Diğer Dinlere Ait İbadethane Ve Dini Yapılar 

 

Uzun yıllar boyunca Ermeniler gibi gayr-i müslim vatandaşların yaşamış olduğu bilinen 

yörede, birçok kilise ve ibadethanelerin var olduğu düşünülse de; elimize geçen 

kayıtlara göre sadece eski, şu an harabe niteliğinde olan yapılar bilinmektedir. Bu 

yapılar şunlardır:17 

 

• Niksar Kale Kilisesi (Selçuklu Dönemi) 

• Tama Torgus Kilisesi (Bizans Dönemi) 

• Erbaa Kilise kalıntısı (Bizans Dönemi) 

 

Köklü bir sosyal ve kültürel yapıya sahip olan Tokat yöresinin dini yapısının 

incelenmesinin ardından, bu bölgedeki cami ve tekke müziği örneklerini incelemeye 

geçebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Tokat Valiliği, a.g.e., s. 252. 



2. BÖLÜM 

 

TOKAT YÖRESİNDE İBADET YERLERİNE GÖRE İCRA EDİLEN 

DİNİ MUSİKİ 

 

 

2.1. Cami Müziği 

 

2.1.1. Mübarek Günlerde İcra Edilen Dini Musiki 

 

2.1.1.1. Muharrem Ayında İcra Edilen Dini Musiki 

 

Hicri takvimin başlangıcı sayılan Muharrem ayı, Hz. Âdem’in tövbesi, Hz. Musa’nın 

Firavun’un elinden kurtuluşu, Nuh tufanının bitişi, Hz. İbrahim’in Nemrut ateşinden 

kurtuluşu, Hz. Eyüb’ün şifa buluşu gibi olayların bu aya rastladığı düşüncesinden dolayı 

Müslümanlar tarafından kutsal bir ay olarak kabul edilmektedir.18 Tokat yöresinde genel 

olarak bu ay içinde herhangi bir cami müziği uygulaması yapılmamaktadır. Alevi 

vatandaşlar bu ayı Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesi sebebiyle matem ayı kabul 

etmektedirler. Bu sebeple ayın Aşure olarak adlandırılan 10. gününde Alevi vatandaşlar 

tarafından Yeşilırmak Mahallesinde bulunan Hz. Ali Camii’nde mevlit okutulmaktadır. 

Bu uygulama gelenek olmamakla beraber Tokat’ta son iki yıldır gerçekleştirilmektedir. 

 

2.1.1.2. Ramazan Ayında İcra Edilen Dini Musiki 

 

Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak nitelendirilmiş, dini hayatta önemli bir yer 

tutan bu ayda; Kur'an-ı Kerim yeryüzüne inmeye başlamış ve oruç tutmak 

Müslümanlara farz kılınmıştır. Bu gibi güzel olayların meydana geldiği bu ayda; 

camilerde daha canlı, yoğun ve coşkulu dini müzik icraları görülmektedir. 

 

                                                 
18 Hacer Aktaş, “Osmanlı’da Mübarek Gün ve Gecelerde Dinî Mûsiki”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, MÜSBE, İstanbul, 2006), s. 39. 
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Ali Paşa Cami gibi büyük camilerde, Ramazan ayının ilk gününden başlayarak Kadir 

gecesine kadar Kur'an hatmi gerçekleştirilmektedir. Kadir gecesinde de okunan 

hatimlerin duası yapılmaktadır. Eğer Kur'an hatmi kadir gecesine kadar bitirilemezse, 

duası arife günü yapılmaktadır.  

 

2.1.1.3. Bayram Günlerinde İcra Edilen Dini Musiki 

 

Tokat yöresinde bayram namazında ve bayram günlerinde Itri (ö. 1712) tarafından 

Segâh makamında bestelenmiş, Allah'ın büyüklüğünü ve birliğini anlatan “Bayram 

Tekbîri” olarak da bilinen "Tekbîr"19 seslendirilmektedir. Genel uygulama olarak 

Itri’nin bu eseri; besteli bir form olmasına karşın usulsüz, gelenekten günümüze ulaşan 

bir ritim anlayışı ile okunmaktadır. Yöredeki din görevlileri de bu eseri; bu şekliyle 

uygulamaktadırlar. 

 

2.1.2. Mübarek Gecelerde İcra Edilen Dini Musiki 

 

2.1.2.1. Mevlit Kandilinde İcra Edilen Dini Musiki 

 

Hz. Peygamber’in doğduğu hicri Rebi'u'l-evvel ayının on ikinci gecesi yurt çapında 

olduğu gibi Tokat yöresinde de büyük coşkuyla kutlanmaktadır. Ayın 11. gününü 12. 

gününe bağlayan gecede Süleyman Çelebi (ö. 1422) tarafından yazılmış olan  

“Vesîletü’n-Necât” isimli mevlidi okunmaktadır.  

 

Hz. Peygamber'in doğumunu, kısaca hayatını, mucizelerini, vefatını anlatan; genel 

olarak onun methini yapan ve çoğunlukla manzum olan eserlere mevlit denilmektedir.20 

 

Mevlit manzumeleri genelde; tevhit, münacat ve naat ile başlayıp, kâinatın meydana 

geliş sebebi olarak nûr-ı Muhammedî'den bahsedilerek, Hz. Peygamber'in doğumuna 

geçilmekte, mi'racının anlatılmasından sonra vefat konusu işlenmekte, son olarak da 

Resûl-i Ekrem ve ashabı başta olmak üzere eseri yazan, okuyan ve dinleyenler için 

                                                 
19 Bkz. Nota 44, s. 125. 
20 Aktaş, a.g.e., s. 50. 
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yapılan dua ile sona ermektedir. Her bölümün bitiminde içinde Hz. Peygamber'e salâtın 

yer aldığı tekrar beyitleri de bulunmaktadır.21  

 

Yusuf Çelebi ve Sekban tarafından bestelenmiş olan fakat günümüze besteli örneği 

gelmeyen mevlit, günümüzde bestesiz ve doğaçlama olarak okunmaktadır.22 

 

Tokat yöresinde uygulanan mevlidin müzik açısından tertibi şu şekildedir: 

a. Mevlidin ilk bölümü olan tevhit bahrine Saba makamı ile başlanır, Hüseynî'de karar 

verilir. 

b. Velâdet bahri23 Rast makamında okunur ve yine Rast makamıyla karar verilir.  

c. Uşşak veya Hüseynî makamı ile merhaba bahrine başlanır, Segâh veya Hüzzâm 

makamıyla karar verilir. 

d. Mi’rac bahri Hüzzâm veya Segâh makamı ile okunur, Hüseynî makamıyla karar 

verilir. 

e. Münacat bahrine Uşşak makamında başlanır, Hüseynî makamında bitirilir.  

 

Mevlit bahirleri farklı makamlarda okunduğundan arada okunan tevşihler24 de her bahre 

uygun makam ve güftelerden düzenlenmiştir. Tevhit bahri Saba makamında 

okunduğundan ve Cenâb-ı Hakk’ın varlığını, birliğini ve kudretini anlattığından ötürü; 

bu kısım için Saba makamında ve bahrin manasını taşıyan tevşihler25 seçilmektedir. 

Velâdet bahrinde Rast makamı kullanıldığı için bu bölüme uygun sözel içerikli Rast 

makamında tevşihler26 okunmaktadır. Diğer okunan bölümlerde de bahirlerin 

konularına ve makamlarına göre tevşih seçimi yapılmaktadır.  

 

Mevlit uygulamasının geleneksel uygulama ile olan ilişkisi ve Tokat’ta uygulanan 

mevlidin detaylı incelemesi karşılaştırma bölümünde işlenecektir. 

 
                                                 
21 Hasan Aksoy, “Mevlid”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C. XXIX, s. 483. 
22 Ahmet Çakır, Müziğe Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 92. 
23 Mevlid birçok bölümden oluşmakta olup her bir bölümüne “bahir” denmektedir. Bkz. Çakır, a.g.e., s. 

91. 
24 Türk müziğinde (mevlit ve mi‘raciye gibi) çok sayıda bahirden oluşan doğaçlamaların ya da besteli 

yapıtların bahirleri arasında okunan parçalara tevşih adı verilmektedir. Bkz. “Tevşih”, Anabritannica 
Genel Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, İstanbul, 2000, C. XX, s. 569. 

25 Bkz. Nota 25 s. 99. 
26 Bkz. Nota 23 s. 97. 
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Mevlit kandiline has okutulan Mevlit; doğum, sünnet, askere uğurlama, askerden 

dönme ve evlilik merasimleri ile adak olarak, ölümün sene-i devriyesinde, kandil ve 

bayramlar gibi durumlarda da okutulur hale gelmiştir. 

 

2.1.2.2. Regaip Kandilinde İcra Edilen Dini Musiki 

 

Regaip kandili; Recep ayının ilk Cuma gecesine (Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan 

gece) rastlamaktadır. Tokat yöresinde bu gecede; Mevlit kandilinde olduğu gibi 

Süleyman Çelebi'nin mevlidi okutulmaktadır.27 Bu kandil gecesinde mevlit haricinde 

başka bir dini müzik uygulaması yapılmamaktadır. 

 

2.1.2.3. Mi‘rac Kandilinde İcra Edilen Dini Musiki 

 

Mi‘rac terim olarak Hz. Peygamberin göğe yükselişini ve Allah katına çıkışı ifade eder. 

Olay, Hz. Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, 

gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlanır.28 Mi‘rac olayının gerçekleştiği 

Recep ayının 27. Gecesi, Müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış 

ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir.29 

 

Tokat yöresinde bu mübarek gecede büyük camilerde mevlit okutulmaktadır. Mevlit 

bahirleri arasında okunan tevşihler haricinde, mevlit öncesi ve sonrasında mi'rac konulu 

yazılmış olan “Açıldı göklerin bâbı”30 ve “Miraca çıkınca”31 gibi ilâhiler de 

okunmaktadır. 

 

Mi'rac gecesinde okunmak üzere yazılıp bestelenen Nâyî Osman Dede'nin 

mi'râciyyesi32; bu gecelerde yörede misafir olarak bulunan, bu eseri okuyabilecek kişiler 

                                                 
27 Mevlidin uygulanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. ss. 52-54. 
28 Salih Sabri Yavuz, “Mi‘rac”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C. XXX, s. 133. 
29 Ahmet Özalp, “Mi‘rac”, Şâmil İslam Ansiklopedisi, Şâmil Yayınevi, İstanbul, 1991, C. 4, s. 198. 
30 Bkz. Nota 21, s. 95. 
31 Bkz. Nota 13, s. 87. 
32 Edebiyatımızda, genellikle de klasik edebiyatımızda kullanılmakta olan mi'râciyye ve mi‘rac-nâmeler, 

Hz. Peygamber'in Mi'rac mucizesini anlatan, çoğunlukla mesnevi şeklinde kaleme alınan ve müstakil 
olarak oluşturulan eserler hakkında söylendiği gibi, şairlerin divanlarında veya manzum eserlerinde 
kaside ve gazel şeklinde söylenmiş manzumeler veya mansur eserler için de kullanılmaktadır. Bkz. 
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tarafından okunabilmekte veya özel olarak sanatçı kişilerden okunması 

istenebilmektedir.33 

 

2.1.2.4. Berat Kandilinde İcra Edilen Dini Musiki 

 

Berat Arapça berâe - berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında 

ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün 

bulunmaması" anlamına gelir. Şaban’ın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah’ın 

affı ve bağışlanması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi 

denmiştir. Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden 

farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. 34 

 

Tokat yöresinde; bu mübarek gecede, diğer mübarek gecelerde de uygulandığı gibi 

mevlit okutulmaktadır.  

 

2.1.2.5. Kadir Gecesinde İcra Edilen Dini Musiki 

 

Tokat'ta Kadir gecesinde dini müzik icrası bol olan camiler; Ulu cami gibi büyük 

camilerdir. Bu camilerde Kadir gecesinde de diğer mübarek gün ve gecelerde olduğu 

gibi mevlit ve Kur’an okunur. Teravih namazı başlayıncaya kadar Kur'an-ı Kerim 

okunur. 

 

Teravih namazı; imamların Ramazan gecelerine nispeten daha coşkulu ve daha sanatlı 

bir şekilde okudukları kıraatler ve dualarla; müezzinlerin rekât aralarında cumhur 

müezzinliği tarzıyla okudukları uğurlama içerikli sözlere sahip Ramazan ilâhileri ile 

kılınır. 

 

 

 

                                                                                                                                               
Şakir Diclehan, “Divan Edebiyatımızda Miraciyyeler”, İslami Kültür ve Sanat Dergisi, İstanbul, 1988-
89, S. III, s. 18. 

33 Abdurrahman Koçak, -2012 Tokat İl Müftüsü1959- “ Tokat’ta Mi‘raciyye Formu Uygulanıyor mu?” 
Tokat: 09.02.2012. 

34 Halit Ünal, “Berat Gecesi”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C. V, s.  475. 
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2.1.3. Teravih Namazında İcra Edilen Dini Musiki 

 

Ramazan ayına özel olan bu namaz Tokat’ta dörder rekât olarak kılınır. Her dört rekâtta 

bir salât ü selâm getirilerek ilâhi okunmaktadır. Bu ilâhilere Ramazan ilâhileri 

denilmektedir.35 Ramazan ilâhileri güfteleri bakımından ikiye ayrılır: Ramazanın ilk iki 

haftasında okunan ilâhilerin güfteleri, "Merhabâ Şehr-i Remazan"36 gibi karşılama 

mısralarıyla; son iki haftasında okunan ilâhilerin güfteleri ise "Elvedâ ey şehr-i 

rahmet"37 gibi uğurlama mısralarıyla başlar veya nakarat halinde tekrar eder. 

 

Din görevlileriyle ve il müftülüğüyle yaptığımız görüşmelerden aldığımız bilgiye göre; 

Ali Paşa Camisi olarak bilinen Ulu Cami haricindeki diğer camilerde özel bir teravih 

namazı tertibi yoktur.  Bu sadece Kadir gecesine has bir uygulama olup, diğer günlerde 

kılınan teravih namazlarında böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

Ali Paşa Camisinde uygulanan örnek tertip şöyledir: 

1. İlk dört rekât 

Isfahan makamı icrası (Salât ü selâm, Namaz, ilâhi: "Hak yarattı alemi"38) 

2. İkinci dört rekât 

Uşşak makamı icrası (Salât ü selâm, Namaz, ilâhi: "Bilmem nideyim Allah"39) 

3. Üçüncü dört rekât 

Saba makamı icrası (Salât ü selâm, Namaz, ilâhi: "Bihamdillah derim Allah"40) 

4. Dördüncü dört rekât 

Hüseynî makamı icrası (Salât ü selâm, Namaz, ilâhi: "Affet isyanım benim"41) 

5. Beşinci dört rekât 

Acemaşirân makamı icrası (Salât ü selâm, Namaz, şuğul: “Mahur Salât"42) 

Bitişinde salât-ı ümmiyye okunur.43 

                                                 
35 Ramazan ilâhileri: Cami ve tekkelerde cemaatle kılınan teravih namazının her dört rek'atı arasında 

okunan ilâhi. Bkz. Mustafa Uzun, “Ramazan İlâhisi”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C. XXXIV, 
s. 437. 

36 Bkz. Nota 4, s. 78. 
37 Bkz. Nota 18, s. 92. 
38 Bkz. Nota 20, s. 94. 
39 Bkz. Nota 26, s. 100. 
40 Bkz. Nota 24, s. 98. 
41 Bkz. Nota 17, s. 91. 
42 Bkz. Nota 39, s. 116. 



18 
 

 

Tokat’ta uygulanan teravih tertibi ile bugüne kadar ulaşan en bilinen tertip olan Itri’nin 

uygulaması  arasındaki ilişkiyi daha sonra karşılaştırma bölümünde ayrıca 

inceleyeceğiz. 

 

2.1.4. Mübarek Gün Ve Geceler Haricinde İcra Edilen Dini Musiki 

 

2.1.4.1. Kırk Hatim Uygulaması 

 

Yöredeki kırk hatim uygulamasının başlangıcı olarak şu olay anlatılmaktadır: 

“I. Dünya savaşı yıllarında Rus ordusunun o zamanki ismi “Yenihan” olan Sivas 
ili Yıldızeli ilçesine kadar gelmesi üzerine; yörenin kadınları Divrikoğlunun 
babaannesinin evinde, erkekler ise Burcalı Camii’nde toplanarak hatimler 
okumaya başlamışlardır.”44  

 

Bu uygulmanın 40 hatimin başlangıcı olduğu düşünülmektedir.  

“Şehrin eski imam hatiplerinden Hafız Ahmet Nezir Ataolur ve Hafız Hüsnü 
Hoşdoğdu hocalardan edinilen bilgiye göre; 1939 Erzincan ve Niksar depremi 
yıllarında başlarını seyislerin çektiği iki at üzerinde Çay mahallesindeki 
Çöplükbaşı mevkiinden başlayarak ters istikametlere hareketle şehrin etrafını çepe 
çevre dolaşarak at üzerinde hatim okunduğu bilinmektedir. Şehrin Cami-i Kebir 
Mahallesi muhtarı Şeref Demirtola; Burcalı Camiinde 1939-1940 yıllarında üç 
aylarda (Recep-Şaban-Ramazan) doksan gün hafızlar tarafından hatim okunduğu 
ve cemaate tarçınlı bal şerbeti ikram edildiği bilgisini vermektedir.”45 

 

Burcalı Camii’nde kış mevsiminde, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında 90 gün süreyle 

devam eden hatim okumaları, önce Dabakhane Camii’ne, sonra Tutlupınar Camii’ne ve 

en son olarak Ulu Cami olarak bilinen Nasuhpaşa Camii’ne nakledilmiştir. Nasuhpaşa 

Camii’ne aktarıldıktan sonra 90 gün olan hatim süresi 40 güne düşürülmüştür. Hala Zile 

Ulu Camii’nde bu gelenek 40 gün süre ile devam etmektedir.46 

 

Zile Müftüsü İlyas Akyazı’dan alınan bilgilere göre 40 Hatim uygulaması şu sıra ile 

gerçekleştirilmektedir; 

                                                                                                                                               
43 Halit Sert, -Ali Paşa Cami’si İmam Hatibi- “Tokat’ta Uygulanan Teravih Tertibi” Tokat: 

07.12.20111969. 
44 Ahmet Divrikoğlu, “Şehrimizdeki Kırk Hatim Dualandı”, Özhaber Gazetesi, 24 Ocak 2012, S. 

MMCCCCXCVI,  s. 1. 
45 Divrikoğlu, a.g.m., s. 1. 
46 Divrikoğlu, a.g.m., s. 1. 
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İmsakla beraber camiye gelen halk sabah ezanı okunduktan sonra sabah namazının 

sünnetini kılarlar. 40 hatim günlerinde Zile'deki Ulu Camii haricindeki diğer camilerde 

sabah namazına 5-6 dakika önce durulur, sabah namazı sonrası mihrabiye47 okunurken 

diğer camilerdeki hafız ve hocalar Ulu Cami'ye gelirler. Her sene gönüllü bir kişi 

tarafından Kur'an cüzleri dağıtılır. Çoğu zaman bir cüz 2–3 kişi birlikte okunur.48 15 ila 

20 dakika içinde Hatm-i Şerif tamamlanır.49 Bundan sonra ilçe müftüsü, vaizi veya 

diğer görevliler tarafından 5–10 dakikalık dini sohbet gerçekleştirilir. Konuşmadan 

sonra ilçe müftülüğü tarafından tespit edilen cami görevlilerinden biri kısa Sûreleri 

okur, cemaat tekbîrlerle iştirak eder; diğer bir görevli dua yapar ve cemaat “Amin” 

diyerek hatimlerin duası gerçekleştirilir. Dua sonrasında cemaatin bir kısmı bekleyerek 

işrak namazını kılarlar. 

 

39 gün süren bu uygulama sonunda 40. gün bitiş duası gerçekleştirilir. Çevre illerden 

hocalar, âlimler, kurralar davet edilir. 40. gün hatim okunduktan sonra aşr-ı şerifler 

okunur, sohbetler yapılır. Tüm okunan hatimlerin, salâvatların, istiğfarların, tevhitlerin 

duası yapılır.  

 

40. günün ayrıntılı uygulaması şöyledir;50 

 

Ezan-ı Muhammedi okunduktan 5 dakika sonra Yasin-i Şerif okunur. Tesbihata 

geçmeden önce Âyet-ül Kürsi sesli olarak okunur. İlâhi korosu tarafından “Gelin Allah 

Diyelim”51, “Gariplik Tuttu Boynumdan”52, “Ey Rahmeti Bol Padişah”53, “Settar Allah 

İllallah”54 gibi bilinen ilâhiler seslendirilir.55 40. gün şerefine ilçe dışından gelen 

misafirlere 2-3 ilâhi söyleme fırsatı verilerek onlardan ilâhiler dinlenir. Sabah namazı 

kıldırıldıktan sonra mihrabiye ve aşr-ı şerif okunur. Bunlardan sonra konuşmalar 
                                                 
47 İmamın vakit namazlarından sonra mihrapta okumuş olduğu Kur’an-ı Kerim’den bir bölümü “aşır” 
şeklinde okunmasına mihrabiye adı verilmektedir. Bkz. Çakır,  a.g.e., s. 98. 

48 Bkz. Resim 1, s. 69. 
49 Bkz. Resim 2, s. 69. 
50 İlyas Akyazı, -2012 Zile İlçe Müftüsü- “Zile’ye Has Kırk Hatim ve Cuma Uygulaması” Tokat-Zile: 

05.01.2012. 
51 Bkz. Nota 10, s. 84. 
52 Bkz. Nota 8, s. 82. 
53 Bkz. Nota 7, s. 81. 
54 Bkz. Nota 11, s. 85. 
55 Bkz. Resim 3, s. 70. 
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gerçekleştirilir. Konuşmaları müteakip Fil sûresi, Maun Sûresi, Kevser Sûresi, İhlas 

Sûresi, Felâk Sûresi, Nas Sûresi, Fatiha Sûresi ve Bakara Sûresi gibi kısa sûreler 

okunur.56 Sûre aralarında ilâhi korosu tarafından tekbîrler getirilir. Hatim duası eğer 

misafir olarak geldiyse il müftüsü tarafından, yoksa ilçe müftüsü tarafından 

gerçekleştirilir57 ve 40 hatim bu şekilde sonlandırılmış olur.  

 

40 hatim sonunda; Mehter Takımı Ulu Cami önünde "Eski Ordu Marşı"58, "Sancak 

Marşı’nı”59 sözlü, "Hücum Marşı’nı"60 sözsüz çalındıktan sonra61; camiden çıkan 

cemaatle beraber kahvaltı yapmak için müftülük tarafından önceden belirlenmiş mekana  

"Eski Ordu Marşı’nı" ve "Sancak Marşı’nı" sözsüz, "Genç Osman Marşı"62, "Türk 

Kavminin Marşı’nı"63 çalarak yürürler.64 Mehteran mekân önünde "Estergon Kal'ası"65 

gibi bir eser daha çalarak müziği sonlandırır. Cemaat bu mehteranlı eşlikle geldiği 

mekâna girerek, kahvaltısını yapar.66 

 

2.1.4.2. Cuma Uygulaması (Sabah Zikri) 

 

20 Ocak 2012 tarihinde Zile Müftülüğünce başlatılan bu uygulama; kırk hatimden 

esinlenerek oluşturulmuş bir uygulamadır. Her Cuma sabahı Zile Ulu Camii’nde yapılan 

bu uygulama şu şekildedir: 

 

Sabah namazı öncesinde Yasin-i Şerif okunarak sabah namazı kılınır. Namazdan sonra 

normal namaz tesbihatı ve Haşr Sûresi’nin son ayetleri okunur. Haşr Sûresi’nin peşine 

tehlil, teşbih ve salevat okunmasının ardından kısa bir konuşma ve dua ile 

bitirilmektedir.67 Bu uygulama bestesiz olup, makamsal olarak herhangi bir sınırlaması 

olmadığından ve görevliler tarafından farklı makamlarda doğaçlama okunduğu için 

                                                 
56 Bkz. Resim 4, s. 70. 
57 Bkz. Resim 5, s. 71. 
58 Bkz. Nota 31, s. 105. 
59 Bkz. Nota 34, s. 108. 
60 Bkz. Nota 30, s. 104. 
61 Bkz. Resim 6, s. 71. 
62 Bkz. Nota 32, s. 106. 
63 Bkz. Nota 35, s. 109. 
64 Bkz. Resim 7, s. 72. 
65 Bkz. Nota 30, s. 104. 
66 Bkz. Resim 8, s. 72. 
67 Kyn. İlyas Akyazı. 



21 
 

farklı ezgilerle seslendirmektedirler. Bundan ötürü uygulamanın ezgisini notaya 

alamadık. Zile Müftülüğünden aldığımız örnek uygulamanın Arapça metni ektedir.68 

 

 

2.2. Tekke / Tasavvuf Müziği 

 

2.2.1. Alevi – Bektaşi Müziği 

 

Alev-Bektaşî nüfusu ile diğer tekke/tasavvuf kesim nüfusu ile karşılaştırıldığında; 

Alevi-Bektaşîlerin sayısının bir hayli çok olduğu görülmektedir.69 Tokat’ın Almus 

ilçesindeki Hubyar köyünde bulunan Bektaşilerin sayısı genele bakıldığında oldukça 

azdır.  

 

Uygulamaları açısından birbirleriyle örtüşen bu farklı isimlerdeki toplulukların dini 

ritüellerini Alevi-Bektaşi başlığında tek bir bilgi olarak verip, farklılık içeren unsurları 

karşılaştırmalı olarak bir sonraki bölümde inceleyeceğiz. 

 

Alevilik Hz. Muhammed’i izleyen üç halifeyi tanımayan, Hz. Ali’yi imam ve halife 

kabul eden, kendine özgü kural ve törenleri bulunan dinsel ve siyasal inanç sistemi 

olarak tanımlanmaktadır.70 Alevi müziğini ise; Alevi-Bektaşi sözel kültür yapısına sahip 

ve temel kaynaklarının dahi çok az bölümü henüz yazıya geçirilmiş, Alevi-Bektaşi 

kültürünün ve inancının var olmasını sağlayan en önemli etken olarak tanımlayabiliriz.71 

 

Tokat yöresindeki Alevi-Bektaşilerin icra ettikleri dini müzik uygulamalarını üç başlık 

altında detaylı olarak inceleyeceğiz. 

 

 

 

                                                 
68 Bkz. s. 129. 
69 Tokat’taki Cem evleri sayısına nazaran diğer tarikatların ibadet yerlerinin azlığı doğrultusunda ortaya 
çıkarılmış bir değerlendirmedir. 
70 Esat Korkmaz, Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Ant Yayınları, İstanbul, 1993, s. 28. 
71 Neşe Ayışıt Onatça, Alevi-Bektaşi Kültüründe Kırklar Semahı Müzikal Analiz Çalışması, Bağlam 

Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 41. 
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2.2.1.1. Muharrem Ayında İcra Edilen Dini Musiki 

 

Sözlükte “haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarındaki 

muharrem savaşmanın haram kabul edildiği aylardan birinin adıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de 

muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu 

dışında savaşın haram olduğu aylardan biri olduğu ve bu aya saygı gösterilmesini 

emretmiştir. Hz. Ömer’in halifeliği devrinde 17 (638) yılında Resûl-i Ekrem’in 

Mekke’den Medine’ye hicretinin resmî takvim başlangıcı olarak kabulu ile muharrem 

hicrî yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir. 

 

Alevi-Bektaşilere göre muharrem ayının özel bir yeri vardır. Bazı peygamberlerin 

kurtuluş günleri ile dördüncü imam Zeynelâbidîn’in kurtuluşu için tutulacak oruçlar ve 

Kerbelâ’da Hz. Hüseyin ile diğer şehitlerin yasının tutulması amacıyla yapılacak 

faaliyetler bir törenle düzenlenmiştir. Alevi-Bektaşilere göre bu ayın ilk on veya oniki 

gününde oruç tutulması gerekmektedir. 72 

 

Türkiye'deki Alevi-Bektaşi halk geleneğinde Hüseyin'in şehit edildiği Muharrem ayının 

ilk gününde yasla birlikte Oniki İmam’ın anısına, oniki gün su orucu tutularak ve 

onuncu gününde de aşureler pişirilerek onun yaşadığı acılar hissedilerek yaşanmaya 

çalışılır. Bu nedenle edebiyatımızda Kerbelâ olayı etnik hassasiyet ve mezhep ayrımı 

gözetilmeksizin manzum veya mensur binlerce esere konu olmuştur.73 

 

Alevi-Bektaşiler yas ayı olarak kabul ettikleri Muharrem ayında genellikle yas içerikli 

eserler seslendirmektedirler. Bu eserler aşağıda detaylı olarak ele alacağımız mersiye ve 

muharremiyye formlarındadır. 

 

Mersiye: 

Mersiyeler önemli bir şahsiyetin ölümünden sonra onun özelliklerini anmak, onu 

methetmek veya onun ölümünden dolayı meydana gelen üzüntüyü dile getirmek için 

                                                 
72 M. Kâmil Yaşaroğlu, “Mi‘rac”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C. XXXI, s. 4-5. 
73 Murat Ağıl, -Müzik Öğretmeni- “Tokat Yöresinde Uygulanan Deyiş, Düvazimam ve Tokat Semahı 

Ezgileri” Tokat: 24.04.2012. 
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yazılmış şiirlere denmektedir.74 Alevi-Bektaşi kültürü açısından değerlendirildiğinde 

mersiye; Alevi-Bektaşi yol büyüklerine ve daha çok üçüncü imam Hz. Hüseyin’e ağıt 

özelliği taşıyan şiir ve müzik türüdür.75  

 

Tokat’ta Alevi-Bektaşiler belirlenmiş evlerde veya cem evlerinde toplanarak Muharrem 

ayı süresince günlere bölmek suretiyle Kumrunâme isimli kitabı okurlar. Bu kitap; 

Aleviler arasında yazarının kullanmış olduğu mahlastan dolayı Kumrumâme ismiyle 

meşhur olan ve Kenzü’l-Mesâib şeklinde kısaltmalı ismiyle bilinen Kitâbu Müstetâbi 

Kenzi’l-Mesâib adlı mersiye kitabıdır.76 Kumrî-i Gülzâr-ı Hüseynî mahlaslı Azerî şair 

Mirza Muhammed Nakî (ö. 1892) tarafından kaleme alınan eser Hz. Peygamber’i, Hz. 

Ali’nin faziletlerini, Hz. Peygamber, Hz. Fatıma ve Hz. Ali’nin vefatlarını anlattıktan 

sonra, özellikle Hz. Peygamber’in vefatından sonra çıkan birtakım olaylar neticesinde 

Ehl-i Beyt mensuplarının çektikleri sıkıntıları dile getirerek, Kerbelâ olayında 

yaşananları detaylı bir şekilde şiire dökmektedir.77 

 

Mersiyeler genel olarak ritimli bestelenmiş makamsal ezgiye sahip formlardır. Ancak 

Tokat yöresindeki Alevi-Bektaşiler Kumrunâme dâhil olmak üzere mersiye adıyla 

isimlendirdikleri eserleri serbest ritimli ve bestesiz fakat Türk müziğinde Çargâh, 

Uşşak, Hüseynî ve Karcığar makamı dizilerine78 denk gelen sesleri kullanmak suretiyle; 

genellikle dört sesli bir ezgi yapısı ile seslendirerek okumaktadırlar.  

 

Mersiye örneği: 

“Alemlerin serverisin 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 
Şehitlerin serdarısın 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 
 
Hasan Hüseyin’in yari 
Muhammed’in gözü nuru 
Hem Ali’nin yadigarı 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 
 
Zuhur oldun İmam Zeynel 

                                                 
74 Çakır, a.g.e., s. 101. 
75 Onatça, a.g.e., s. 54. 
76 Cenksu Üçer, Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2005, s. 28. 
77 İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, C. V, s. 93. 
78 Bkz. s. 25-26. 
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Muhammed Bakır’dan evvel 
Didene yanayım gönül 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 
 
İmam Cafer’dir yârimiz 
Musa-yı Kâzım şahımız 
Budur Şems ile mahımız 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 
 
Ali Musa ilim hüner 
Muhammed Taki el sunar 
Hüseyin’im deyip yanar 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 
 
Ali Taki Hasan Asker 
Muhammed Mehdi ser defter 
İmam-ı Seyyid-i ekber 
Ah Hüseyin vah Hüseyin 
 
Pir Sultan haber ver dosttan 
Bülbül ötüyor kafesten 
Hem gül ağlar hem gülistan 
Ah Hüseyin vah Hüseyin”79 

 

Muharremiyye: 

Hz. Hüseyin ile aile mensupları ve taraftarlarından yetmiş kadar kişinin 10 Muharrem 

61 (10 Ekim 680) tarihinde Emevî Halifesi Yezîd kuvvetlerince Kerbelâ’da şehid 

edilmesi sebebiyle duyulan üzüntüyü ifade etmek, bu vesileyle Ehl-i Beyt sevgisini 

gönüllere yerleştirmek için yazılan şiirlere muharremiyye adı verilmiş, Hz. Ali, Hasan 

ve Hüseyin sevgisini işleyen manzumeler de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Bunların 

ilâhi veya tevşih formuyla bestelenmiş şekillerine de muharrem ilâhileri80 veya 

muharremiyye adı verilmiştir.81 Ayrıca mersiyelerin Muharrem matemi, Kerbelâ olayı 

ile ilgili olanlarına da muharremiyye adı verilmektedir.82 

 

Alevi-Bektaşi dedelerine göre;83 Muharrem ayı boyunca sadece mersiye formunda 

eserler okunmakta, muharremiyye formunda herhangi bir eser okunmamakta, hatta 

bilinmemektedir.  

                                                 
79 Onatça, a.g.e., s. 54. 
80 Bkz. Nota 19, s. 93, Bkz. Nota 28, s. 102. 
81 Mustafa Uzun, “Muharremiyye”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C. XXXI, s. 9. 
82 Onatça, a.g.e., s. 54. 
83 Kazım Kaya, -Keçecibaba Ocağından Alevi-Bektaşi Dedesi- “Tokat Alevi-Bektaşî Dini Törenlerinde 

Uygulanan Mersiye ve Muharremiyye Formları” Tokat: 12.04.2012; Hasan Hüseyin Akın, -Battalgazi 
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2.2.1.2. Cem Âyininde İcra Edilen Dini Musiki 

 

Alevi ve Bektaşilerin cemaatle birlikte müzik ve semah eşliğinde yaptığı ibadete cem 

adı verilmektedir. Semah ise; saza ve aşığın söylediği deyişe uyarak yapılan kutsal, dini 

bir oyundur. Cem töreni esnasında uygulanan müzik öğeleri; deyiş, nefes, düvazimam, 

mi‘raclama, mersiye ve semah gibi olgulardır. Bu öğelerin müzikal yapılarını ve 

Tokat’taki uygulanış şekillerini teker teker inceleyelim. 

 

2.2.1.2.1. Deyiş 

 

 “Demek” mastarından türemiş olan deyiş, Türk halk şiir ve müziğinde, genellikle 

diyalog tarzında olan, serbest konulu şiir ve müziklerdir.84 Şiirsel anlatımı ve konusu, 

ezgisi ile doğrudan bağlantılı olan deyişler, Alevi-Bektaşi müziğinin karakterini de 

belirgin bir biçimde yansıtmaktadır. Sabit bir ezgi kalıbı olmayıp, yörelerin müzikal 

özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Tokat yöresine bakıldığında genellikle 

kullanılan ezgi kalıpları Geleneksel Türk Müziğinde kullanılan makam dizilerine göre 

Çargâh, Uşşak, Hüseynî ve Karcığar dizileridir. Bu diziler şu şekildedir: 

 

 
Şekil 1. Çargâh Makamı dizisi 

 

 

 
Şekil 2. Uşşak Makamı dizisi 

 

 

                                                                                                                                               
Taliplerinden Zâkir/Âşık- “Tokat Alevi-Bektaşî Dini Törenlerinde Uygulanan Mersiye ve 
Muharremiyye Formları” Tokat-Zile: 22.04.2012. 

84 Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Kavram ve Terimleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2000, 
s. 91. 
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Şekil 3. Hüseynî Makamı dizisi 

 

 

 
Şekil 4. Karcığar Makamı dizisi 

 

Âşık dedeler okuyacakları deyişleri muhakkak yedi ulu ozanın kaleme aldığı şiirlerden 

bestelenmiş deyişlerden seçerler. Yedi ulu ozanın isimleri şu şekildedir: 

 

1. Nesîmî (ö. 1418) 

2. Yemînî (XV. yy.) 

3. Hatâyî (ö. 1524) 

4. Fuzûlî (ö. 1556) 

5. Vîrânî (ö. XVI. yy.) 

6. Pir Sultan (ö. 1590) 

7. Kul Himmet (XVI. yy.)85 

 

Deyişler yörede ritimli ve besteli bir şekilde kullanılmakta olup bunların tarikattan 

tarikata, âşıktan aşığa ufak çaplı ezgi farklılıkları görülmektedir. Âşık Hasan Hüseyin 

Akın dededen aldığımız Hüseynî ayağı/Uşşak ve Hüseynî makamına uyan iki örnek 

deyiş şu şekildedir: 

 

Deyiş 1 

“Aşur aylarında matem gününde 
Cümle mümünlere rahmet yazılır 
Bir orucu bin sevaptan ileri 
Hak katında belli sevap yazılır 
 
Aşuru tutanlar güruhu Naci 
Yerde insan gökte melek duacı 

                                                 
85 Üçer, a.g.e., s. 31. 
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Aşuru fehmedip tutsa bir bacı 
Cenneti alada huri sayılır 
 
Aşuru tutana etmezler azap 
Sorulmaz mahşerde görülen hesap 
Dergahtan sürüldü münkürü gıyap 
Saftır mümünler sadık sayılır 
 
Aşuru tutan mümin tatmayan Yezîd 
Ötesini fehmet kitapta kayıt 
Aşuru fehmedip tutsa bir Yezîd 
Müminler içinde mehman sayılır 
 
Bunu müminlere yazdılar ferman 
Tutmayanın derdine hiç yoktur derman 
Yaptırsa bin köprü kesse bin kurban 
Aşuru tutmayan Yezîd sayılır 
 
Fuzûlîm der bu nutka yetene 
Rahmet olsun onikisini tutana 
Gönlündeki kini kibiri atana 
Sevaplı kullar Veli sayılır” 86 

 

Deyiş 2 

“Fırsat elde iken bir amel kazan 
Gülcemalın bir gün solsa gerektir 
Zevkine aldanıp tapma dünyaya 
Dünya malı bunda kalsa gerektir 
 
Cahil bildiğinden hiç geri kalmaz 
Bin nasihat etsen bir pula almaz 
Kişinin ettiği yanın akalmaz 
Herkes ettiğini bulsa gerektir 
 
Yarın hakkın divanına varılır 
Ruzü mahşer günü sival sorulur 
Günahın tartarlar mizan kurulur 
Anda haklı hakkın alsa gerektir 
 
Bana böyle geldi mevladan hitap 
Dil tutulur olur dem verilmez cevap 
Kimine lütfolunur kimine azat 
Cennet tanu haktır dolsa gerektir 
 
Genç Abdalım Hakk’a yanık olana 
İtikatı bütün sadık olana 
Hakikatta Hakk’a âşık olana 
Divanda şefaat olsa gerektir.” 87 

                                                 
86 Bkz. Nota 1, s. 75. 
87 Bkz. Nota 2, s. 76. 
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Deyişlerin haricinde kullanılan formlardan bir diğeri ise nefeslerdir.  

 

2.2.1.2.2. Nefes 

 

Öğretici yönü ağır basan, daha çok dinsel içeriği bulunan, Bektaşi inancını açık ve 

samimi bir şekilde ifade eden şiirlerin genel adı olduğu gibi ilâhinin Bektaşi tarikatında 

aldığı isimdir.88 

 

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Hubyar köyünde bulunan Bektaşilerin inançlarını dışa 

kapalı yaşamaları sebebiyle dini müzikleri hakkında fazla bilgi sahibi olamasak da; Âşık 

Hasan Hüseyin Akın dededen aldığımız bilgilere göre onların da Alevilerden farklı bir 

uygulama yapmamaktadırlar. Nefeslerin pek kullanılmadığını, daha ziyade deyişlerin 

okunduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle yörede nefes örneğine rastlanılmamaktadır. 

 

2.2.1.2.3. Düvazimam 

 

Düvazdeh İmam, Düvaz-ı İmam ve Düvaz olarak da adlandırılan bu form; Oniki 

İmamın adlarının sırasıyla geçtiği şiir ve müzik türü olarak tanımlanır. Düvazdeh imam 

Farsçada Oniki İmam anlamına gelmektedir. Oniki İmamın isimleri şöyledir: 

1- İmam Hz. Ali ibn-i Ebi Tâlib 

2- İmam Hz. Hasan bin Ali 

3- İmam Hz. Hüseyin bin Ali 

4- İmam Zeynel Âbidin 

5- İmam Muhammed Bâkır 

6- İmam Câfer-i Sâdık 

7- İmam Mûsâ el-Kâzım 

8- İmam Ali Rıza 

9- İmam Muhammed Cevad Takî 

10- İmam Ali Nakî 

11- İmam Hasan Askerî Zekî 

                                                 
88 Onatça, a.g.e., s. 50. 
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12- İmam Muhammed Mehdî 

 

Oniki İmam’ın isimlerinin koyu ve büyük şekilde belirtildiği örnek bir düvazimam şu 

şekildedir: 

 

Düvazimam 1 

“ALİ(1)  ismin dört kitapta okunur 
La ilahe illallahı yazılı 
Seni seven eza zuldan sakınır 
La ilahe illallahı yazılı 
 
Bektaş-ı Veli’nin hüsnü dildedir 
Muhammed’in nur cemali güldedir 
Fadime anamızın gözü yoldadır 
La ilahe illallahı yazılı 
 
HASAN(2) bahçesinin gülü açıldı 
Şah HÜSEYİN(3) tazelendi seçildi 
Huri kızlarınan hülle biçildi 
La ilahe illallahı yazılı 
 
İmam ZEYNEL(4) parelendi akıyor kanı 
BAKIR(5) kazanında yıkandı donu 
İmam CAFER(6) elinde erkanı yolu 
La ilahe illallahı yazılı 
 
MUSAY-I KAZIM(7), RIZA(8)’nın destinde 
TAKİ(9), NAKİ(10), ASKERİ(11)’nin postunda 
Cebrail’in kanadının üstünde 
La ilahe illallahı yazılı 
 
On iki imamların saçı leyli var 
Bunca âşıkların sende meyli var 
MEHTİ(12)’nin boğazında bir hameyli var 
La ilahe illallahı yazılı 
 
Kul Himmet üstadım dert ilacına 
Yüz sürelim Muhammed’in tacına 
Fatma ananın saç bağının ucuna 
La ilahe illallahı yazılı”89 

 

Yöredeki Düvaz-imamların kullanım şekli genellikle Hüseynî ayağı/Uşşak ve Hüseynî 

makamı, Garip ayağı/Hicaz makamı ezgileri olmakla beraber 4, 5, 7, 9 zamanlı ritim 

                                                 
89 Bu düvazimamın icrasını sunamadıkları için notaya aktarılamamıştır. Ezginin şiiri Âşık Hasan Hüseyin 

Akın’ın defterinden alınmıştır. 
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kalıplarının tek tek veya karışık şekilde kullanımı da söz konusudur. Âşık Hasan 

Hüseyin Akın dededen notaya aldığımız örnek düvazimamın şiiri şu şekildedir: 

 

Düvazimam 2 

“Medet Allah ya Muhammed ya Ali 
Bizi dergahından mahrum eyleme 
Pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli 
Bizi dergahından mahrum eyleme 
 
Ademi Seyfullah Adem hakkı için 
Eyüb’e verilen sitem hakkı için 
Muhammed Mustafa Hatem hakkı için 
Bizi dergahından mahrum eyleme 
 
İmam Hasan aşkına kılalım zarı 
Şah Hüseyin’dir dinimizin serveri 
Alemler umudusun cenab-ı bari 
Bizi dergahından mahrum eyleme 
 
İmam Zeynel Abidin’e kıldılar ceza 
Ol İmam Bakır’dır sırrı Murtaza 
Cafer Sadırk, Kazım Musa, Irıza 
Bizi dergahından mahrum eyleme 
 
Mehemmedim eydir ey gani Kadir 
Tağı Nağı Askeri rahmanımdır 
Muhammed Mehdi’ye niyazım budur 
Bizi dergahından mahrum eyleme” 90 

 

2.2.1.2.4. Mi‘raclama 

 

Hz. Muhammed’in Mi’rac dönüşünde Kırklar Meclisinde Hz. Ali ile buluşmasını konu 

alan şiir ve müzik türüdür. 91 Yörelere bağlı olarak farklı ezgi ve ritim yapılarıyla 

karşılaşılmaktadır. Sevgi Demir tarafından Âşık Ozan Uluçay’ın icrasından Yenibosna 

Cemevi’nde notaya alınan mi’raclamaya92 nazaran âşık Hasan Hüseyin Akın dedeye 

göre Tokat yöresindeki mi’raclamalar serbest ritimli ve bestesiz olarak Hüseynî 

ayağı/Uşşak ve Hüseynî makamlarındaki ezgi yapılarıyla okunduğu söylenmektedir. 

Cem âyinlerinde mi‘raclama okunduğu bilgisine ulaşmamıza rağmen, elimizdeki cem 

                                                 
90 Bkz. Nota 3, s. 77. 
91 Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, Anadolu Kültür Yayınları, İstanbul, 1990, s. 178. 
92 Bkz. Nota 36, s. 110. 
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âyini icralarında bu form uygulanmadığı için notaya alma imkanımız olmamıştır. 

Sadece sözlerini verebileceğimiz örnek bir mi‘raclamanın şiiri şu şekildedir: 

 

Mi’raclama 1 

“Geldi çağırdı Cebrail 
Hak Muhammed Mustafa’ya 
Hak seni Mirac’a okur 
Dâvete Kadir Hüdaya.  
 
Evvel emânet budur ki 
Piri, rehberi tutasın 
Kadim erkâna yatasın 
Tariki müstakiyme.  
 
Muhamed sükuta vardı  
Vardı Hakk’ı zikreyledi 
Şimdi senden el tutayım  
Hak buyurdu vedduha.  
 
Muhammedin belin bağladı  
Anda ahir Cebrail 
İki gönül bir oluben 
Hep yürüdüler dergâha.  
 
Vardı dergâh kapısına  
Gördü orda bir arslan yatar 
Arslan anda hamle kıldı 
Korktu Muhammed Mustafa.  
 
Buyurdu Sırr-ı Kâinat 
Korkma Yâ Habibim dedi 
Hatemi ağzına ver ki 
Arslan ister bir nişane. 
 
Hatemi ağzına verdi 
Arslan orda oldu sakin 
Muhammed’e yol veruben 
Arslan gitti nihaneye.  
 
Vardı Hakk’ı tavaf etti 
Evvela bunu söyledi 
Ne heybetli şirin varmış 
Hayli cevreyledi bize.  
 
Gördü bir biçare derviş 
Hemen yutmak diledi 
Ali yanımda olaydı 
Dayanırdım ol Şahıma.  
 
Gel benim sırr-ı devletlim 
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Sana tabiyim ey habibim 
Eğiliben secde kıldı 
Eşiği kıblegâhına.  
 
Kudretten üç hon geldi 
Sütü elma baldan aldı 
Muhammed destini sundu 
Nuş Etti Azametullaha.  
 
Doksan bin kelam danıştı 
İki cihan dostu dostuna 
Tevhidi armağan verdi 
Yeryüzündeki insana.  
 
Muhammed ayağa kalktı  
Hep ümmetini diledi 
Ümmetine rahmet olsun (Üç kere) 
Anda dedi kibriya.  
 
Eğiliben secde kıldı  
Hoşkal sultanım dedi 
Kalkıp evine giderken 
Yol uğrattı kırklara. (iki kere) 
 
Vardı kırklar makamına 
Oturuben oldu sakin  
Cümleside secde kıldı  
Hazreti Emrullaha.  
 
Muhammed sürdü yüzünü  
Hakka teslim etti özünü 
Cebrail getirdi üzümü 
Hasan Hüseyin ol Şaha.  
 
Canım size kimler derler 
Şahım bize Kırklar derler 
Cümleden ulu yolumuz 
Eldedir külli varımız.  
 
Madem size Kırklar derler 
Niçin noksandır biriniz 
Selman şeydullaha gitti 
Ondandır eksik birimiz.  
 
Cümleden ulu yolumuz 
Eldedir külli varımız 
Birimize neşter vursan 
Bir yere akar kanımız.  
 
Selman şeydullahtan geldi 
Hü deyip içeri girdi 
Bir üzüm tanesini koydu 
Selmanın keşkullahına.  
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Kudretten bir el geldi 
Ezdi bir engür eyledi 
Hatemi parmakta gördü 
Uğradı bir müşkül hale.  
 
(Semaha kalkılır) 
Ol şerbetten biri içti 
Cümlesi de oldu hayran 
Mümin müslüm üryan büryan 
Hep girdiler semaha.  
 
Cümlesi de el çırpıben 
Dediler ki Allah Allah 
Muhammed bile girdi 
Kırklar ile semaha.  
 
Muhammed’im coşa geldi 
Tacı başından düştü 
Kemeri kırk pare oldu 
Hepsi Sardı Kırklara.  
 
Muhabbetler galip oldu 
Yol erkân yerini aldı 
Muhammed’e yol göründü 
Hatırları oldu sefa.  
 
Muhammed evine gitti 
Ali Hakkı tavaf etti 
Hatemi önüne koydu 
Dedi saddaksın Yâ Ali! 
 
Evveli sen ahiri sen 
Zahiri sen bâtını sen 
Cümle sırlar sana ayan 
Dedi Şah-ı Evliya 
 
Şah Hatâyî’m vakıf oldum 
Ben bu sırrın ötesine 
Hakkı inandıramadım 
Özü çürük ervaha”93 

 

2.2.1.2.5. Mersiye 

 

Cem töreninde icra edilen önemli förmlardan birisidir. Ağıt özelliğinde olan bu formu 

daha önce açıklamıştık.94 

                                                 
93 Âşık Hasan Hüseyin Akın’ın defterinden alınmıştır. 
94 Bkz. ss. 22-24. 
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2.2.1.2.6. Semah 

Alevi-Bektaşi Cem törenlerinin zorunlu bir uygulaması olan semah, saza ve aşığın 

söylediği deyişe uyarak yapılan kutsal, dini oyundur.95 Bu oyun esnasında âşıklar 

semaha eşlik olarak belli başlı deyişler ve özel semah ezgileri çalmaktadırlar. En bilinen 

ezgilerden birisi “Bugün bize Pir geldi”96 melodisidir. Yöreden yöreye farklı ezgiler 

çalındığı gibi Tokat’a has belli melodiler de kalıplaşmış şekilde uygulanmaktadır. Tokat 

Semahı olarak da bilinen, semaha eşlik edilen ezgi; “Ey şahin bakışlım, bülbül 

avazlım”97 melodisidir. Erzurum yöresinde farklı ezgi98 ile okunan bu ezgi genel olarak 

yörenin tümünde genel olarak aynı ezgilendirme ile söylense de; yörenin doğusuna, 

Niksar, Erbaa taraflarına, gidildikçe hız farklılıklarıyla uygulanmaktadır. Ağırlama, 

yeldirme99 ve tekrar ağırlama bölümü olarak üç bölümde çalınan semahın; ağırlama 

bölümlerinde yavaş, yeldirme bölümünde hızlı şekilde semah dönülmektedir. 

 

2.2.1.3. Alevi-Bektaşilerde Ölüm Döşeği ve Sonrasında İcra Edilen Dini Musiki 

 

Ölüm döşeğinde olan kimse için o andaki hastalığının şiddetine bağlı olarak farklı 

uygulamalar yapılır. Kişinin hastalığı çok ağırlaşmamış ise yanında Yâsin, Âyetü’l-

kürsî, Fâtiha ve salâvat okunur. Bunlardan sonra besmele çekilerek “Lâ ilâhe illallah 

Muhammed Rasûlüllâh Aliyyun Veliyyullâh” şeklinde şehâdet getirilir. Kişinin durumu 

eğer çok ağırlaşmış ise kendisine “Allah-Muhammed-Ali” demesi ya da sadece “Allah” 

demesi telkin edilir. Bunların dışında kişinin yanında düvazimam okunabilir.100 

 

Ölüm döşeğindeki kişinin yanında okunabilecek örnek bir düvazimamın sözleri 

şöyledir:101 

 

“Sabah kalktım Hakk’a döndüm yönümü 
Muhammed Ali’yi gördüyüm diye 
Dünya meşgalından çektim elimi 
Bir Kâmile yoldaş olayım diye 

                                                 
95 Onatça, a.g.e., s. 55. 
96 Bkz. Nota 40, s. 117. 
97 Bkz. Nota 42, s. 120. 
98 Bkz. Nota 41, s. 118. 
99 Bkz. Nota 43, s. 123. 
100 Üçer, a.g.e., s. 388. 
101 Alevi-Bektaşiler dini yaşamları yönünden hassas davranmalarından ötürü birebir ezgilerini alamadık. 



35 
 

 
Yoloğlu Kâmile yoldaş olmaya 
İkrar verip bir ikrarda durmaya 
Dört duvarın binasını kurmaya 
Aradım ustazım bulayım diye 
 
Aradım ustazım o demde buldum 
Sevdiğim serimi sevdana saldım 
Aşkın odununa düştüm de yandım 
Serimi meydana vereyim diye 
 
Âşık oldum İmam Hasan’ı sevdim 
Mazlum Hüseyin’in darına durdum 
İmam Zeynel ile zindana girdim 
Kendimi kırk pare bölüyüm diye 
 
Daim şükrederim kesmem şükrümü 
Adına âşık oldum İmam Bakır’ın 
Hocam sabah verdi böyle okurum 
İmam Cafer’den dersimi alayım diye 
 
Musây-ı Kâzım’a darım niyazım 
İmam Rıza’ya bağladılar özüm 
Tâki, Nâki, Asker ile vardır pazarım 
Mehdi önünde kılıç çalayım diye 
 
Kul Veli’yim Hakk’a temennâh ederim 
Didar âşıkıyım malı niderim 
Dinim günüm Hakk’ın zikrin ederim 
On iki imama uyuyum diye”102 

 

Kişinin vefatı gerçekleşince, orada bulunan hoca tarafından durum “innâ lillâhî ve innâ 

ileyhi râciûn, miracı mübarek, mekanı cennet olsun…” diyerek duyurulur.103 

 

Cenazenin defnedilmesinden sonra, ölen kişi adına yakınları Pir Sultan Abdal Kültür 

Merkezi olarak bilinen Cem Evi’nde cemaate yedirmek için kurban kesip, lokma 

dağıtılır. Cenazenin defnedildiği günün akşamı, kimi zaman cumalığında, kimi zaman 

haftası ya da kırkında “Dardan İndirme Cemi” yapılır. Dar Cemi, Toprak Cemi, Lokma 

Erkânı adları ile anılan Dardan İndirme Cemi, Hakk’a yürüyen bir kimse için isteğe 

bağlı olarak yapılan bir cem törenidir.104 Bu törende daha önce anlatılan cem 

uygulamasındaki gibi Çerağcı, Ferraş ve Sakka görevleri yerine getirildikten sonra yere 

beyaz bir örtü serilir. Dede bu hizmeti yerine getirecek olan kişileri halkacık namazıyla 
                                                 
102 Âşık Hasan Hüseyin Akın’ın defterinden alınmıştır. 
103 Üçer, a.g.e., s. 388. 
104 Onatça, a.g.e., s. 38. 
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helalleştirir. Daha sonra bu kişiler beyaz örtünün üzerinde beklerler. Dede bu esnada, 

ölen kişiye alacağı vereceği olanın bulunup bulunmadığını sorarak, orada bulunan 

kişilerden rızalık alır. Rızalık alma işlemi sonrasında Dede Kur’an-ı Kerîm’den ayetler 

okumak suretiyle uzun bir “dar duası” okur. Dara duranlar bu duaya “Allah Allah” 

diyerek eşlik ederler. Dua bittikten sonra yerdeki örtüye secde edilir ve toplanır. Bu dua 

sonrasında, âşıklar ölümle ilgili deyişler ve düvazimamlar okurlar.105 

 

Örnek Deyiş 1: 

“Hü diyelim gerçeklerin demine  
Gerçeklerin demi nurdan sayılır  
On iki imam katarına uyanlar  
Muhammed Ali'ye yardan sayılır  
 
Üç gün imiş şu dünyanın safası  
Safasından artık olur cefası  
Gerçek erenlerin nutku nefesi  
Biri kırktır kırkı birden sayılır  
 
İhlas ile gelen bu yoldan dönmez 
Dost olan dostuna ikilik sanmaz 
Eri Hak görmeyen Hakk'ı göremez 
Gözü bakar amma körden sayılır 
 
Gerçek âşık menzilinde durursa 
Çerağ gibi yanıp yağı erirse 
Eksikliği kendözünde bulunursa 
O da erdir yine erden sayılır 
 
Şah Hatâyî'm eydür Bağdad'dır vatan 
İkilikten geçip birliğe yeten 
Erenler yanında kıyl ü kal tutan 
Yolu dikenlidir hardan sayılır”106 

 

Örnek Deyiş 2: 

“Şu yalan dünyaya geldim giderim 
Gönül senden özge yar bulamadım 
Yaralandım al kanlara bulandım 
Gönül senden özge yar bulamadım 
 
Güzel olan neyler altın akçayı 
Arif olan düzer türlü bohçayı 
Vücudunda seyreyledim bahçeyi 
Dosta el değmedik nar bulamadım 

                                                 
105 Üçer, a.g.e., s. 391. 
106 Âşık Hasan Hüseyin Akın’ın defterinden alınmıştır. 
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Güzellerin zülfü destedir deste 
Erenler Hak için oturmuş posta 
Bir zaman sağ gezdim bir zaman hasta 
Hasta halin nedir der bulamadım 
 
Felek kırdı benim kolum kanadım 
Baykuş gibi viranlarda tünedim 
Bugün üç güzelin nabzın sınadım 
Can feda yoluna der bulamadım 
 
Felek benim kurulu yayım yastı 
Her köşe başında yolumu kesti 
Keskin kadeh ile dolumdan içti 
Yandı yüreciğim kar bulamadım 
 
Pir Sultan Abdal'ım dağlar ben olsam 
Üstü mor sümbüllü bağlar ben olsam 
Alem çiçek olsa arı ben olsam 
Dost dilinden tatlı bal bulamadım”107 

 

Dua sonrasında okunan Deyiş ve Düvazimamlar ile Dardan İndirme işlemi 

tamamlanmış olur. Dardan indirme bittikten sonra Salavât, Mühürleme, Nâ’t-ı Ali, 

bağışlama, tövbe istiğfar ve tevhit bölümlerinin yürütülmesi ile cem ayini düzenlenir. 

Cem bittikten sonra sofralar kurulup yemek yenir. Ardından Dede bir bitiş duası 

yaparak cemaat dağılır.108 

 

2.2.2. Mevlevî Müziği 

 

Tokat’ta bir Mevlevîhane’nin bulunduğuna dair ilk bilgilere 859/1455 tarihli tahrir 

defterinde rastlanmaktadır. Bu defterde kayıtlı olan Tokat mahalleleri arasında 32 

hanelik Mevlevîhane Mahallesi de vardır.109 890/1471 tarihli tahrirde ise, Mevlevîhâne 

mahallesinin 4 haneye düştüğü görülmektedir ki, bunda 1470 tarihinde Tokat’a gelen 

Uzun Hasan’ın ordusunun şehri tahrip etmesinin rolünün olduğu kaydedilmektedir.110 

 

                                                 
107 Âşık Hasan Hüseyin Akın’ın defterinden alınmıştır. 
108 Üçer, a.g.e., s. 388. 
109 Şimşirgil, a.g.e., s. 56. 
110 Hasan Yüksel, “Tokat Mevlevîhanesi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya, 

1996,  S. II, s. 61-68. 
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1656 yılında111 Tokat’tan geçen Evliyâ Çelebi yaptığı tarif ile Tokat’taki Mevlevîhane 

ile ilgili şu bilgileri vermektedir: 

 

“Evvelâ, cümleden ma‘mûr u âbâdân derûn-ı şehrde tekye-i Mevlevihane-i Hazret-
i Mevlânâ’dır. Bânîsi merhûm ve mağfurun leh Süğlün Musli Paşa’dır kim Sultân 
Ahmed Hân vüzerâlarındandır, lâkin Sadrı a‘zam olmamışdır, ammâ bir sahiyyü’l-
vücûd ve sâhib-i kerem ve sâhib-i cûd olmak ile rûh-ı Mevlânâ’yı şâd ve tarîk-i 
Hâcegân fukarâların dilşâd etmek içün bir Mevlevihane bünyâd etmişdir kim misli 
bir diyârda yokdur. Meğer İslâmbol’da Beşiktaş Mevlevihanesi ola, ammâ bunun 
andan ziyâde evkâfı olmağile gâyet ma‘mûrdur ve semâ‘hâne etrâfında semâ‘zen 
fukarâlarının hücrelerinin cümle revzenleri, cânib-i erba‘asındaki şükûfe ve 
murgzârlı bâğ-ı İreme nâzırdır. Ve haftada iki gün mukâbele olup âyîn-i Mevlânâ 
iderler kim gûyâ fasl-ı Hüseyin Baykara fasılları olur. Husûsan sızıltızâdeler nâm 
neyzenleri var kim her biri san‘atının ferîdidir. Ve şeb ü rûz-merreteyn cümle 
fukarâya ve ba‘zı ehibbâya ni‘met-i Mevlânâsı mebzûldür”112 

 

Yeniçeri ağası Muslu Ağa tarafından inşa edilen Mevlevîhane yaklaşık 1048/1638113 

tarihinde inşa edilmiştir. Bu Mevlevîhane zamanla yıkılmış olduğu için 1703 tarihli bir 

hüccete göre daha sonra Müderris Şeyh Mehmed Efendi tarafından yeniden inşa ve ihya 

edilmiştir.114 

 

Vakfı da bulunan Mevlevîhane’nin vakıf kayıtlarına göre; Tokat Mevlevîhanesine tayin 

edilecek şeyh efendilere gündelik 12 akçeye vazife verilmesi; müezzin, aşırhân, naathân 

ve âyinhan tayin edilenlere yevmî 7’şer akçe; neyzenlerin her birine de 7’şer akçe 

verilmesi; gündelik 7’şer akçe ile iki kudümzene vazife verilmesi, bu görevliler dışında 

tekkede ikamet eden dervişlerin de her birine gündelik 7’şer akçe verilmesi şart 

koşulmuştur.115 Bu bilgiden; Mevlevîhane’ye ait bir sazende heyetinin var olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

“Evliyâ zamanında haftada iki mukabele günü olan Tokat Mevlevîhanesinin önemli 
bir mevlevî merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Zirâ Abdülahad Dede (ö.1766), 
mevlevîhanenin 4. Postnişini iken, 1764’te Beşiktaş Mevlevîhanesinin 9. 
Postnişînliğine tayin edilip İstanbul’daki iki yıl süren ostnişînliğinde çevresine 
rindmeşrep mevlevîleri toplayarak dergâhıOsmanlı üst tabakasının ilgi odağı 

                                                 
111 Barihüda Tanrıkorur, “Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri”, (Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2000), C. III, s. 267. 
112 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, İbrahim Sezgin, 

İstanbul, 2001, C. 5, s. 35-36. 
113 Yüksel, a.g.m., s. 63. 
114 Yüksel, a.g.m., s. 63. 
115 Tanrıkorur, a.g.e., s. 269. 
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haline getirmeyi başarmıştır. Tokatlı divan şairi Sabuhî Ahmed Dede (ö.1644), 
hem Şam, hem de, Yenikapı Mevlevîhanelerinde postta oturmuş, şair olan Tâlib 
Mahmud Dede (ö.1688) ile Ebûbekir Kâni (ö.1791) ise Tokat Mevlevîhanesinin 
meşihatında bulunmuşlardır.”116 

 

Evliya Çelebi’nin aktardığı bilgiler dışında kaynaklarda Tokat Mevlevîhanesi’nde 

herhangi bir mukabele yapılıp yapılmadığına dair bir bilgiye rastlanmamaktadır. Tokat 

Mevlevîhanesi’nin son şeyhi olan Şeyh Abdülhadi (Ergin) Dede Efendi’nin117 

ailesinden Mevlevîhane’nin aktif dönemlerini gören mahalle sakinlerinden alınan 

bilgilere göre; son şeyh zamanında Mevlevîhane’nin İstanbul ve Konya gibi 

merkezlerden gelen misafirleri çok olmasına rağmen, semahanede herhangi bir 

mukabele yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

 

Mevlevîhane’ye bağlı cemaat dışında, 90’lı yılların başlarından itibaren Tokat’ta 2004 

yılında vefat eden Hacı Abdullah Gürbüz’e bağlı ayrı bir Mevlevî cemaat 

bulunmaktadır. Merkez olarak Nevşehir’e bağlı bulunan cemaat, haftanın dört günü dini 

uygulama gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalardan üçü kendi tekkelerinde zikir olarak; 

birisi de cemaat üyelerinin haftalık olarak belirledikleri kişilerin evlerinde sohbet 

uygulaması olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

Mevlevî tekkesinin ilâhi gurubu gurup şefinden118 alınan bilgilere göre; zikir esnasında 

okunan ilâhilere ney, ud ve bendir ile eşlik edilebilse de; ney ve ud çalgılarını çalan 

kişiler bu çalgıları çalma konusunda çok yeterli olmadığından, ritmin ve ahengin 

bozulmaması için zikre sadece bendir çalgısı ile eşlik edilmektedir.  

 

Mübarek gün ve gecelerde, Şeb-i Arus gibi önemli zamanlarda Tokat’ta semazen 

bulunmadığı için mümkün olduğunca il dışından semazenler getirilmektedir. Yeterli 

sayıda hanende ve sazendeye sahip olmadıkları için sema esnasında Mevlevî Ayini119 

olarak bilinen, sema için özel bestelenmiş eserler icra edilememektedir. Bu sebeple 

                                                 
116 Tanrıkorur, a.g.e., s. 270. 
117 Tanrıkorur, a.g.e., s. 279. 
118 Kaynak kişi özel nedenlerden ötürü isminin verilmesini istememiştir. 
119 Mevlevî semâzenlerinin dönüşü esnasında okunan ve özel bir besteli şekli olan dinî musikinin en 

sanatlı formuna Mevlevî Ayini denir. Bkz. Çakır, a.g.e., s. 103. 
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semazenler zikir uygulaması boyunca dönmektedirler. Bu gibi özel gün ve gecelerde, 

sohbet ve zikir süre olarak uzun tutulmaktadır. 

 

Mevlevîlerin dini hassasiyeti sebebiyle Tokat yöresinde gerçekleştirilen mevlevî zikir 

örneğini birebir izlenemese de, Mevlevî tekkesinin ilâhi gurubu gurup şefinden sadece 

uygulamanın detaylı bilgisi alınmıştır. 

 

Zikir şu şekilde uygulanmaktadır: 

Tüm cemaat otururken ilk olarak üç İhlâs ve bir Fatiha okunur. Hz. Peygamber'den 

başlayarak büyüklerin isimleri bir silsile ile en üstten en aşağıya kadar inerek isimleri 

zikredilir. Tövbe - istiğfar bölümü başlar. Bu bölümde; 

 

"Estağfirullah El Azim Ellezi Lâ İlahe İllâ Hüvel Hayyul Kayyum Ve Etubü İleyh." 

 

duası okunarak, besmele ile devam edilir. Daha sonra sayı koşulu olmaksızın salavat-ı 

şerif okunduğu aktarılmaktadır. Ardından salât ü seb‘a120 ve çeşitli ayetler okunarak 

ayağa kalkılır. Salât ü seba uygulamasına örnek metin şu şekildedir: 

 

1- Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.  

Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) 

rahmet eyle.  

2- Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.  

Manası: Ey Allahım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, 

ashabına salât ü selâm eyle. (Rahmet et, selâmetlik ver.)  

3- Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhu’l-muk'ade’l-mukarrabe indeke 

yevme’l-kıyameti.  

Manası: Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salât ü selâm et, ve onu kıyamet 

gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a) indir.  

4- Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbi’l-kulubi ve devaiha ve 

afiyeti’l, ebdâni ve şifaiha ve nuri’l-ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve 

sellim..  
                                                 
120 Salât ü seb‘a: Seb‘a’nın kelime anlamı “yedi”dir. Salât ü seb‘a ise; yedi tane salât ü selâm okumak 

anlamına geliyor. Kyn. İsmini vermek istemeyen Mevlevî İlâhi gurubu şefi. 
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Manası: Ey Allahım! Kalblerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin 

nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salât ü selâm eyle.  

5- Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali 

seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike.  

Manası: Ey Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz. 

Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salât ü selâm ve 

bereketler ihsan eyle.  

6- Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala 

İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala 

İbrahime inneke hamidun mecid.  

Manası: Ey Allahım! Hz. Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz. 

İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz. Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan 

gelenlere bereket ver. Hz. İbrahim’e bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, 

Hamidsin (Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).  

7- Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala 

İbrahime ve ala ali ibrahim,. İnneke hamidun mecid.  

Manası: (Ey Allahım, Hz. Muhammed’e ve O'nun âline salât et. Hz. İbrahim 

(A.S.)'a ve âline salât ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız 

sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)121 

 

Ayakta sürecek olan zikri uygulama sırasına göre “altı” bölümde incelenecektir.  

 

1. Tevhit zikri 

Bu bölümde tekkede bulunan cemaat "la ilahe İllallah" esması zikretmeye başlarlar. Bu 

esma sonrasında ilâhi gurubu tarafından, tevhit konusuyla doğrudan ilgili konuları olan 

"Halakayı zikir kurulur"122, "Taştı rahmet deryası"123 gibi ilâhiler okunur.  

 

 

 

 

                                                 
121 “Salavatlar”, http://www.20nisan571.com/salavatlar.asp, (22 Nisan 2012), s. 1. 
122 Bkz. Nota 22, s. 96. 
123 Bkz. Nota 16, s. 90. 



42 
 

2. "İllallah" zikri 

Cemaat tevhit zikrinden sonraki bu bölümde "İllallah" esmasını zikreder. Sonrasında 

yine esma ile ilgili konusu olan; "İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i"124 gibi 

ilâhilere bölüm bitirilir.  

 

3. Lafza-i Celâl zikri 

Cemaat "Allah" esmasını zikretmeye başlar. Bölümün sonunda; bölüm konusuyla ilgili 

"Arayı arayı bulsam izini"125 gibi bir ilâhi okunmaya başlanır. Mevlevî ilâhi gurup 

şefinin verdiği bilgiye göre İlahının son kıtasında "Ben derdime derman buldum..."126 

gibi ezgisi ritimsiz bir Naat okunduğu belirtiliyor. Fakat naatın sözlerine baktığımızda 

Hacı Abdullah Gürbüz’e ağıt içerikli bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bundan 

ötürü bu naatı mersiye olarak tanımlayacağız. Mersiye okunduktan donra, öncesinde 

okunan ilâhinin son kıtası ya da hareketli yeni bir ilâhi okunarak bölüm bitirilir. 

 

4. "Hay" zikri 

"Hay" şeklinde zikir yapıldıktan sonra bir Salâ127 okunur. Ardından "Rufainin misli 

yoktur"128 gibi bir tane İlâhi okunarak diğer bölüme geçilir. 

 

5 "Hu" zikri 

Bu bölümde cemaat "Hu" diyerek zikir çekerler. Sonunda "Hu ismi azam..."129 gibi bir 

tane ilâhiyle bölüm bitirilir. 

 

6 "Hakk" zikri 

"Hakk" zikri yavaş başlayıp hızlanarak bitirildikten sonra istenirse Salâ verilebilir. Bu 

bölümde ilâhi okunmaz 

 

Ayakta yapılan bu altı aşamalı zikirden sonra tüm cemaat tekrar başta olduğu gibi 

oturur. Sayı sınırı olmaksızın, yeterince Esmaü'l Hüsna okunur. Ardından Aşır okunup, 

                                                 
124 Bkz. Nota 12, s. 86. 
125 Bkz. Nota 5, s. 79. 
126 Bkz. Nota 37, s. 111. 
127 Okunan salâ, cenaze ilanı salâsıdır. Kyn. Mevlevî İlâhi gurubu şefi. 
128 Bkz. Nota 15, s. 89. 
129 Bkz. Nota 29, s. 103. 
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duası yapılarak zikir uygulaması tamamlanmış olur. Mübarek gün veya gecelerde 

yapılan zikirlerin sonunda okunan aşır, gün veya gecenin anlamına uygun olarak seçilir. 

 

Mevlevîlerin bir değişik uygulaması ise cenaze merasiminde yapılmaktadır. Vefat eden 

kişinin cenazesi gömülürken "Hasbi Rabbi Cellallâh"130 esması okunur. Eğer vefat eden 

kişi ölmeden önce istediyse, cenazesi gömüldükten sonra mezarı başında zikrullah 

yapılır. 

 

2.2.3. Gâlibi Müziği 

 

Gâlibilik; Kâdirî Rufaî tarikatının Gâlip Hasan Kuşçuoğlu tarafından tesis edilen bir 

koludur. Kuşçuoğlu Gâlibilik kolu ile ilgili şunları yazmaktadır: 

 
“Ağustos 1993 tarihinde manevi meclisin kararı ile Kadiri ve Rufai tarikinin 
rahmet zuhuru birleşimi “Galibi” olarak kol lutfedildi. O mecliste bulunan 
Allah’ın rahmet sıfatlarının tecelli ettiği yol bahtiyarları Gacru’l-azam Seyit 
Abdulkadir Geylani, Seyit Ahmede’r Rufai, Şeyh Ahmet Yesevi, Şeyh Ahmed 
Kuddusi, daha nice manevi büyüklerimiz tebliğleri ile hayli kişilerin manalarında 
da zuhuru görülmüş ve dosyada mevcuddur. Rabbım layık kılsın ve bütün kullarına 
istifade etmelerini nasip eylesin. Amin. Rabbımın lutfu ihsanı olarak “Galibilik” 
kolu verildi.”131 

 
 

Mehmet Dabak'ın132 anlattığına göre; Gâlibi tarikatı olarak Salı günleri cemaat 

üyelerinin evlerinde toplanmak suretiyle Hatme-i Rufai, Cuma geceleri de (Perşembe'yi 

Cuma'ya bağlayan gece) zikir halkası kurularak zikir yapılmaktadır. Cuma geceleri 

dışında mübarek gün ve gecelerde de zikir sürekli yapıldığı şekliyle yapılmaktadır.  

 

Gâlip Hasan Kuşçuoğlu’nun kitabında kendisinin kaleme aldığı Hatme-i Rufai’nin 

uygulaması şu şekildedir: 

 

“Pir Seyyit Ahmed er-Rüfai hazretleri kritik anlarda ihvanı ile topluca okurlar, 
Cenab-ı Hakka tazarru ve niyaz ederlerdi. “Samimiyetle okunduğu zaman hayra 

                                                 
130 Bkz. Nota 45, s. 126. 
131 Galip Hasan Kuşçuoğlu, Tasavvuf ve Zikrullah, Alıç Ofset, Antalya, 2001, s. 94. 
132 Mehmet Dabak, -Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni- “Tokat’ta Yaşayan Gâlibî, Rıfaî ve 

Kâdirîlerin Dini Musiki Uygulamaları”, Tokat: 14.01.2012. 
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müracaatlar ret olunmaz” buyuruldu. Haftada bir defa, muayyen zamanlarda, 
toplu olarak, ferdi olarak da, erkek dervişler okumayı vazife edindik. Kadın 
ihvanlarımızdan  muktedir olanları münferit olarak okurlar, virt olarak değil.     
 
Şöyle tarif edeyim : 
Hu, ya Tabibe’l-kulub 
Medet, ya Erhame’r-rahimin 
Medet, ya Ekreme’l-ekremin 
Medet,  ya İlahe’l-alemin  
Destur, ya Adem safiyullah 
Destur,  ya Nuh şekirullah 
Destur ,ya İbrahim halilullah 
Destur ,ya Musa kelimullah 
Destur ,ya İsa  ruhullah 
Destur ,ya Muhammet Mustafa habibullah 
Destur ,ya cümle peygamberanı izam ve resuli kiram hazeratı 
Destur, ya cariyarı ba safa Ebubekir-i sıddık, Ömerül faruk,Osmanı    zünnureyn , 
Aliyel murtaza ,radıyallahu anhüm efendilerimiz  
Destur, Ehl-i beyt-i Resulullah 
Destur, ya Evlad-ı Resulullah 
Destur, ya Ashab-ı Resulullah 
Destur, ya evliyaallah 
Destur, Pirim Sultanım Seyyit Abdulkadir Geylani, 
Ebe’l-alemeyn Seyyit Ahmed er-Rufai 
Seyyit Ahmed el-Bedevi 
Seyyit İbrahim Dussuki 
Şeyh Ebu’l-Hasan Ali Şazili 
Şah-ı Nakşibent Muhammed Bahaaddin Hazretleri 
Destur ya sahibe’l-meydan. Rızaen lillahi’l-Fatiha maa’s-salavat. 
3 İhlas 1 Fatiha okunur, ruhlarına hediye edilir, hatme başlanır. 
3 Fatiha-yı Şerif ( cemaatle beraber okunacak ) 
3 Ayete’l-kürsi ( cemaatle beraber okunacak ) 
3 İnna enzelna ( cemaatle beraber okunacak ) 
3 Ve’l-asri  ( cemaatle beraber okunacak ) 
3 İhlas-ı Şerif  ( cemaatle beraber okunacak ) 
3 Felak Sûresi  ( cemaatle beraber okunacak ) 
3 Nas Sûresi  ( cemaatle beraber okunacak ) 
3 Fatiha-yı Şerif  ( cemaatle beraber okunacak ) 
1 Selamün  kavlen  min Rabbi’r-rahim  ( Yasin Sûresi, 58 ) 
20 Rahim olan Rabdan cennet ehline selam vardır 
121 Kelime-i tevhit 
1 Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi’ lena min emrina reşeda. 
20 Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve işimizde bizi başarıya  ulaştır … ( 
Kehf Sûresi, 10 ) 
1 Bismillahillezi la-yedurru ma-asmihi şey’ün fi’l-ardı vela-fi’s-semai ve hüve’s-
semiu’l-aliym. ( Hadis-i Şerif ) 
20 ALLAHın ismi ile başlarımki onun ismine sığınmış kişiye ne yerdeki nede 
gökteki hiçbir şey zarar veremez.O işitendir ,bilendir . 
121 Lafza-i celal ( ALLAH c.c. ) ( 3  adedi "ya" nidası ile okunur ) 
1 Es-Salatü ve’s-selamü aleyke ya Seyyidi, ya Resulallah, ya Ahmet, kılleti  hiyleti 
ve ente vesileti, fe-edrikni. 
20-en güzel dua ve selam sana olsun ya efendim yaresul ALLAH ya  Ahmet ben 
fakirim ama sadakatım var ve benim vesilem sensin bana yardım et bana yetiş. 
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3 Ey ALLAHın kulları bize yardım edin . 
3 Ey cinlere ve insanlara gelen resulullahın mahbubu ,ey iki alem sahibi ya seyyit 
ahmedel kebir er rufa-i el medet 
 
( Bir Fatiha ile hitam bulacak ve dua )” 133 

 

Bu uygulamanın her hafta cemaatten herhangi bir kişinin evinde toplanılarak düzenli 

olarak yapılan bir uygulama olduğu bilinmektedir. Mehmet Dabak’ın anlattığı kadarıyla 

Uygulama bestesiz, irticalen ezgilendirilen bir yapıda olup, bu uygulamanın bitişinden 

sonra eğer istenirse “Nice bir uyursun uyanmaz mısın”134 gibi birkaç tane bilinen ilâhi 

de okunabilmektedir. 

 

Dergâhta ilk yıllardan beri müzik vardır. Müzik, manevi havayı yükseltmek için 

kullanılan bir araçtır ancak esas olan zikirdir. Zikirde İlk zamanlarda ritim sazı 

haricinde başka bir çalgı kullanılmamıştır. Dergâhta ritim sazı olarak kudüm ve mazhar 

kullanılmaktadır. Daha sonraları Mevlevîlik’ten geldiği için Ney sazı da zikre dâhil 

edilmiştir. Tarikat olarak zikirde kullanılmak üzere çalgı konusunda herhangi bir sınır 

bulunmamaktadır. 

 

Mehmet Dabak zikir uygulamasını şu şekilde anlatmaktadır:  

Zikir başlamadan önce ilâhi ekibi tarafından okunan "Gel sürelim demi Hu diyelim 

Hu"135 gibi hazırlayıcı nitelikteki ilâhiler okunur. Zikir, darbi136 oluncaya kadar başka 

ilâhi okunmaz. Dua bölümünden sonra zikre başlanır. Zikre cemaat oturarak başlanır, 

zikirin Tevhit kısmında ayağa kalkılır; Tevhit, İllallah, Lafza-i Celal, Allah, Hay ve Hu 

esmaları ayakta yapılır, daha sonra oturularak Aşır ve peşinden dua okunarak zikir 

tamamlanır.  

 

Zikirin Tevhit kısmı ile beraber her bir bölüme uygun sözlere sahip ilâhiler okunarak 

başlanır. Örneğin Kelime-i Tevhid bölümünde "Buyruğun tut rahmanın tevhide gel"137, 

                                                 
133 Kuşçuğlu, a.g.e., s. 280. 
134 Bkz. Nota 14, s. 88. 
135 Bkz. Nota 9, s. 83. 
136 Zikir uygulamasının en coşkulu ve en yüksek sesle icra edildiği şekline darbi ismi verilmektedir. Kyn. 

Mehmet Dabak. 
137 Bkz. Nota 6, s. 80. 



46 
 

"Taştı rahmet deryası"138 gibi içinde kelime-i tevhit geçen ilâhiler okunur. Okunacak 

uygun ilâhiler; sözlerinin uygunluğu açısından okunacakları yerlere göre ilâhi gurubu 

tarafından zikir öncesinde belirlenir. İlâhiler, zikre uyum sağlamaları açısından ritimleri 

zikrin ritmine göre ayarlanarak; zikir hızlıysa hızlı, yavaşsa yavaş olacak şekilde 

okunur. İlâhi aralarında gurup içerisinde becerebilen kişiler varsa kaside de okunabilir. 

Kaside sonrasında mutlaka kasidenin okunduğu makamda hareketli bir ilâhi okunur. 

 

Bu tarz dini müzik icraları haricinde başka bir dini müzik uygulamaları 

bulunmamaktadır. 

 

2.2.4. Kadirî Müziği 

 

Kadirî tarikatının kurucusu Abdulkadir Geylânî’dir (Öl. Bağdat 562/1166). İslâm 

dünyasında en yaygın olan tarikatlardan biridir.139 

 

Evliya Çelebi Tokat’ta Alaca Mescid Tekkesi’nden söz ederken burası hakkında, 

“Kâdirî tarikat-ı aliyyesine mahsûs tekke olup şehir içinde olmakla evkâf-ı vâfir hayr u 

berekât-ı mütekâsirdir”140 diyerek yörede Kadirî tarikatının varlığını ortaya 

koymaktadır. 

 

Kadirî ve Rufai tarikatlarının birleşmesi ile ortaya çıkan Gâlibi tarikatı nedeniyle, şu an 

Tokat yöresinde Kadirîlerin birçoğu Gâlibiler ile birlikte zikir yapmaktadırlar. 

Gâlibilere katılmayan Kadirîlerin ise kendi aralarında, Gâlibilerin yaptıkları zikirin 

aynısını icra ettikleri ifade edilmektedir.141 

 

 

 

 

                                                 
138 Bkz. Nota 16, s. 90. 
139 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatler Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2003, s. 227. 
140 Kâzım Yaşar Kopraman, “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ne Göre Tokat Şehri”, Tokat Tarihinde Ve 

Türk Kültüründe Tokat Sempozyumu (2-6 Temmuz 1986), Tokat Valiliği Şeyhülislâm İbn Kemal 
Araştırma Merkezi, s. 45. 

141 Kyn. Mehmet Dabak. 
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2.2.5. Rıfaî Müziği 

 

Rıfaîyenin kurucusu Ahmed Rifaî’dir (Öl. Vâsıt-Irak 578/1183). Rifaîye, Ortadoğu, 

Anadolu ve Rumeli’de yaygın olan bir tarikattır.142 

 

Tokat’ta Rıfaî tarikatının varlığından, Evliya Çelebi’nin XIII. asra dayandırdığı Şeyh 

Hasan Rıfaî ile haberdar oluyoruz. 30 Mayıs 1919’da Sadaret Makamına gönderilen; 

“Wilson Prensipleri’ne ve uygarlık dünyasının insanlık değerlerine aykırı olan Yunan 

işgali red ve protesto edilmiştir.” yazılı protesto telgrafındaki imzalara bakıldığında 

Redd-i İlhak Heyeti Başkanı Ömer, Mevlevî Şeyhi Hadi, Rufai Şeyhi Şükrü ve diğer 

üyelerin imzaları görülmektedir. Bu telgrafta adı geçen Şeyh Şükrü Enefdi’nin bir Rıfaî 

şeyhi olduğu görülüyor. 1920 yılı başlarında Tokat Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 

merkez teşkilat yapısı ve bu teşkilatta yer alan kişilerin arasında Şeyh Şükrü’nün 

isminin de yer alması, tarikat şeyhinin Mevlevî şeyhi gibi şehrin ileri gelenlerinden biri 

olup, İstiklâl Mücadelesine aktif olarak katılan din adamlarından biri olduğunu 

göstermektedir. Diğer tarikatlar gibi adını pek duyurmadan Rıfaî tarikatı Tokat 

merkezde varlığını sessiz bir şekilde sürdürmüştür.143 

 

Rıfaîyenin dikkat çekici yönü, ilk dönemlerde olmamakla beraber, zaman içinde tarikat 

mensuplarının, vücudun bazı yerlerine şiş sokmak, kılıcın keskin tarafına basmak, ateşle 

oynamak gibi kerametle ilgili tavırlarıdır.144 

 

Rıfaîye tarikatının da zikir icrasından önce Resul-ü Ekrem, cem-i enbiya, sahebe, tabiin, 

meşayihin ve ülemanın isimleri tek tek yad edilerek ruh-ı şeriflerine hediyeler 

gönderilir. Daha sonra istiğfar-ı şerifeler okunup, tarikatın seçmiş olduğu salavat-ı 

şerifeler toplu olarak icra edildikten sonra Erkan Zikri olarak bilinen Esma-i Seb'a, 

oturarak ve ayakta olmak üzere yapılır. Zikir sırasında güzel sesli kimseler tarafından 

ilâhiler ve naatlar okunur, bunların okunması zikre ayrı bir ahenk verir. Zikrin 

hitamında ise yine Tarikatın Hatmi olarak adlandırılan esmalar hep birlikte icra edilir. 

                                                 
142 Kara, a.g.e., s. 232. 
143 Abdulhalim Durma, Evliyalar Şehri Tokat, Yenigün Matbaacılık, Ankara, 2010, s. 278. 
144 Kara, a.g.e., s. 232. 
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Bazı günlerde ise Rufai Hatmi olarak bilinen sûreler ve dualar Şeyh Efendi tarafından 

âşıkare, dervişan tarafından ise alçak bir sesle okunur.145 

 

Yörede Gâlibi tarikatının varoluşu Kadirî ve Rufai tarikatlarının birleşmesine dayandığı 

için; Rufailerin de bir çoğu Kadirîler gibi dini müzik uygulamalarını, zikir 

uygulamalarını, Gâlibilerle beraber toplu olarak yaptıkları belirtilmektedir.146  

 

Gâlibiler içine dahil olmayan gurup ise yine Gâlibiler gibi haftanın bir günü Hatme-i 

Rufai okuyarak, Cuma gecesi Gâlibilerin yaptıkları zikrin aynısını yaptıkları ifade 

edilmektedir.147 

 

2.2.6. Nakşî Müziği 

 

İslam dünyasında Kâdiriyye'den sonra en yaygın tarikat olan Nakşîbendiyye, anavatanı 

Orta Asya'da Kübreviyye ve Yeseviyye başta olmak üzere hemen hemen diğer bütün 

tarikatların yerini almış, Bahâeddin Nakşîbend'e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikattır.148 

 

Geçmişinde Nakşîbendîlik ile ilgili bir bilgiye rastlayamadığımız Tokat'ta bu tarikat 

1990'lı yıllardan başlayarak günümüze kadar aktif bir şekilde gelişerek varlığını 

sürdürmektedir.  

 

Dini müzik uygulamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi alamadığımız tarikat cemaatinden 

öğrendiğimiz kadarıyla; haftanın iki günü kesin olmakla beraber genelde dört gün zikir 

yapılmaktadır. Zikir durumuna göre bireysel veya gurup halinde yapılabilmektedir. Söz 

konusu  zikir "Hatme-i Hâce" veya "Hatme-i Hâcegân" olarak isimlendirilimektedir. 

 

Hatme-i Hâcegân’ın Hüseyin Erkol’un149 aktardığı şekliyle icrası şöyledir: 

                                                 
145 Abdullah Sakizade, http://nurkoy.net/haberler/rufai_tarikatinin_ozellikleri.html, (09 Mayıs 2008), s. 

1. 
146 Kyn. Mehmet Dabak. 
147 Kyn. Mehmet Dabak. 
148 Hamid Algar, “Nakşibendiyye”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C. XXXII, s. 335. 
149 Hüseyin Erkol, -Öğrenci- “Tokat’taki Nakşî Müziği Uygulamaları” Tokat: 25.04.2012. 
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Önce hatmeyi idare edenin işareti ile istiğfar edilerek zikre başlanır. (3-5-15-25 adet 

istiğfar çekilebilir.) Hatmeyi idare eden, zikirleri sırası geldikçe yüksek sesle bildirir. 

Katılanlar bunları alçak sesle okurlar. Ayrıca gözler kapalı tutulur, silsilede bulunan 

Nakşîlerin ruhlarının da zikre katıldığı düşünülür. 

 

7 adet Fâtiha Sûresi okunur. 

100 adet Salavât-ı Şerîfe okunur. 

79 adet Înşîrah Sûresi okunur. 

1001 adet İhlas Sûresi okunur. 

7 adet Fâtiha Sûresi okunur. 

100 adet Salavât-ı Şerîfe okunur. 

 

Katılanlardan birisi bir aşr-ı şerîf okur. Hatm-i hâcegânı icra ettiren tarafından dua 

yapılır. 

 

Toplu olarak yapılan hatm-i hâcegân bireysel olarak da icra edilebilir. Hatm-i hâcegânı 

tek başına yapmak isteyen kimse abdest alıp temiz bir ortamda kıbleye doğru dönerek 

diz çöker ve belirtilen şekliyle hatm-i hâcegân yapar.150 

 

2.2.7. Halvetî Müziği 

 

Tarikatın kurucusu Ömer b. Ekmeluddin Halvetî Lahicî’dir (Öl. Herat 800/1397). 

Anadolu ve Rumeli’de en çok tekkesi olan tarikatlardan biridir. Tarikatın 

özelliklerinden biri de, çok şube ve kola sahip oluşudur. Şabaniye, Cerrahiye, Uşşakiye, 

Sünbüliye, Gülşeniye, Mısrıye vb.151 

 

Evliya Çelebi’de Kümsük Sultan Tekkesi Mesiresi adı altında, “cümle uşşakan Hıdırlık 

Irmağı kenarında haymeleriyle gelbeleriyle gelip safa ederler”, diye kısaca söz ettiği 

topluluğun, aynı çevrede meskûn bulunan Şeyh Meknun Zâviyesi ve Haydarhane 

Zâviyesi mensupları ile Yeşilırmak kenarında bir yerleşim alanı oluşturdukları 

anlaşılıyor. Evliya Çelebi’nin “Âsitane-i kadîmdir. Halvetî fukarâsı ile meskûn olup bî-
                                                 
150 Kyn. Hüseyin Erkol. 
151 Kara, a.g.e., s. 226. 
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vakıftır.” Sözleriyle, Kümsük Baba Tekkesinin eski bir asitane olup Halvetî tarikatı 

dervişlerine ait olduğu, fakat vakfiyesinin bulunmadığı görülür. Şehir içindeki Hamza 

Bey Tekkesi de Halvetî tekkeleri arasında yer alır.152 

 

Günümüzde tarikata ait tarihi yerler hala durmasına karşın, bu tekkelerde aktif bir dini 

uygulama ve müzik uygulaması bulunmamaktadır. 

 

2.2.8. Haydarî Müziği 

 

Kalenderilik ve Yesevilik tarikatlerinin Kutbuddin Haydarî (Öl. 618/1221) tarafından 

birleştirilmesi neticesinde kurulmuş bir tarikattır.153 

 

Anadolu, Suriye ve Mısır’da yaygın olan bu tarikat, XV. Yüzyıldan sonra sosyal 

hayattan silinmeye başlamış ve Bektaşiliğin içine dahil olarak bu tarikatın içinde devam 

etmiştir.154  

 

XII. yüzyılda Moğol istilasından önce Anadolu topraklarına çok sayıda tasavvuf ve 

tarikat ehli dervişlerin geldiği bilinmektedir. Bunların içinde sayıları oldukça fazla 

Haydarîye tarikatı mensubuna ait dervişler bulunmaktadır. Haydarîler Anadolu’nun 

çeşitli yerlerine zâviyeler kurmuş olup bunlardan birisi de Tokat’ta bulunmaktadır. Bu 

zâviye ileriki zamanlarda zâviye vakfına dönüştürülmüştür. Bu şekilde Tokat’ta Hızır 

İlyaslık adlı köprünün (bugünkü adı Hıdırlık Köprüsü) yakınında kurulan Tokat 

Haydarhane Vakfı, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar varlığını devam 

ettirmiştir. Vakıf haricinde bu vakfa ait herhangi bir yapı günümüze kadar 

ulaşmamıştır.155  

 

Her ne kadar yörede varlığı bu bilgiler doğrultusunda bilinse de, Haydarî Müziği olarak 

elimize herhangi bir eser ulaşmamış, yörede bu tarikatla ilgili ezgileri bilen hiçkimse 

bulunamamıştır. 

                                                 
152 Durma, a.g.e., s. 253,254. 
153 Tahsin Yazıcıoğlu, “Haydariyye”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C. XVII, s. 35. 
154 Kara, a.g.e.,  s. 218. 
155 Aytekin Yaroğlu, “Tokat Haydarhane Vakfı”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, CÜSBE, Sivas, 

2006), s. 3. 
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Tokat yöresindeki dini musiki uygulamalarına baktığımızda, geleneksel cami müziği 

icra farklılıklarının, bölgeye has özel uygulamaların var olduğunu söyleyebilmekteyiz. 

Tüm bu bilgiler doğrultusunda icra farklılığı olan uygulamalar ile yöreye has 

uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelemeye başlayalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3. BÖLÜM 

 

TOKAT YÖRESİNDE İCRA EDİLEN DİNİ MUSİKİ 

UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ 

 

 

3.1. Mevlid Uygulaması 

 

Türk edebiyatında birçok mevlit örneğinden157 en çok beğeni kazanmış ve asırlardır 

okunan Süleyman Çelebi’nin (ö. 1412) “Vesîletü’n-Necât” isimli eseri; günümüzde yedi 

bahir (Tevhit , Yaratılış, Veladet, Merhaba158, Mirâç, Münacat ve  Vefat) olarak bilinen 

fakat yaratılış bahrinin günümüzde herhangi bir merasimde okunuşuna rastlanılmaması 

ve vefat bahrinin genellikle okunmaması sebebiyle beş bahir (Tevhit, Veladet, Merhaba, 

Mirâç ve Münacat) olarak okunan mevlidin genel müzik trafiği şu şekildedir: 

Klasik olarak mevlit okunuşu şu şekilde gerçekleşmektedir: 

 

a. Mevlidin ilk bahri olan Tevhit bahrine Saba makamı ile başlanır, Hüseynî'de karar 

verilir. (Bazen Dügâh, Bestenigâr'dan sonra Saba'ya geçilir, Hüseynî'de karar 

verilir.) 

b. Yaradılış bahrine Hicaz makamı ile girilir, Hüzzâm makamında karar verilir. 

(Hüzzâm salât ü selâm için bir başlangıçtır.) 

c. Velâdet bahri Rast, Nişâburek makamlarıyla okunur. Muhtelif makamlarla 

başlanıldığı da olur. Bu durumda da yine Rast makamıyla karar verilir. 

d. Uşşak veya Hüseynî makamı ile Merhaba bahrine başlanır, Segâh veya Hüzzâm 

makamıyla karar verilir. 

e. Mi'rac bahri Hüzzâm veya Segâh makamı ile okunur, Uşşak veya Hüseynî 

makamıyla karar verilir. 

f. Münacat bahrine Uşşak makamında başlanır, Hüseynî makamında bitirilir. 

                                                 
157 Ahmed’in 1478’de, Sinanoğlu’nun 1478’de, Ebü’l-Hayr’ın 1491’de ve Halil’in 1501’de yazdığı 

mevlidler örnek olarak gösterilebilir. Bkz. Çakır, a.g.e., s. 91. 
158 Bu bahir Ahmed tarafından 1478’de yazılan mevlidin bir bölümü olup, Süleyman Çelebi’nin mevlid 

uygulaması içerisinde kullanılan bir bahirdir. Bkz. Çakır, a.g.e., s. 91. 
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g. Vefat bahri; Hicâz, Uşşak ve Nevâ gibi makamlarda okunabilir. 

 

Tokat yöresindeki merasimlerde okunan mevlidin; bilinen mevlit uygulamasından çok 

büyük farkları bulunmamaktadır. Bölüm sayısı açısından yörede de tevhit, veladet, 

merhaba, m‘irac ve münacat olmak üzere toplamda beş bahir olarak okunmaktadır.  

 

Tokat yöresinde uygulanan mevlidin ayrıntılı şekli şöyledir: 

 

Mevlidin başında Sabâ makamı sesleriyle bir aşr-ı şerîf okunduktan sonra aynı 

makamda bir tevşih159 okunarak mevlidin tevhit bahri icrası başlanmaktadır. Mevlidi 

okuyan mevlidhan; Sabâ makamı sesleriyle başladığı tevhit bahrini belli bir yere 

geldikten sonra öncesinde Uşşâk makamı seslerini daha sonrasında Rast makamı 

seslerini kullanmak suretiyle Rast makamına geçerek bahir arasında tek cümlelik bir 

salât ü selâm okur (örnek: “Allâhümme salli ‘alâ Muhammed”). Bu tek cümlelik salât ü 

selâmdan sonra Rast makamı sesleriyle okumaya devam ettiği tevhit bahrini yine aynı 

seslerle sonlandırarak yine aynı makamda tek cümlelik bir salât ü selâm (örnek: 

“Allâhümme salli ‘alâ Seyyidinâ ve Nebiyyinâ Muhammed”) okuyarak tevhit bahrini 

tamamlar. Bu bahrin sonunda mevlit yazarı olan Süleyman Çelebi’nin ruhuna ithafen 

Rast makamı sesleriyle küçük bir dua yapılır. 

 

Velâdet bahri öncesinde bahirin makamı olan Rast makamında bir Aşır daha sonrasında 

da bir tevşih okunur.160 Rast makamı sesleriyle okunmaya başlanan velâdet bahri, 

ilerleyen dizelerde Basit Suznâk, Zirgüleli Suznâk, Hicazkâr, Karcığar ve Hüseynî gibi 

makamlara geçkiler yapmak suretiyle, başladığı makam olan Rast makamıyla 

sonlandırılır. Bahir sonunda öncesinde “Allâhümme salli ‘ala Muhammedin ve ‘alâ âli 

Muhammed” şeklinde bir salât ü selâm, daha sonra genellikle mevlit bahirlerinin 

sonlarında okunan üç cümlelik; 

 

“Essalâtü ve’s-selâmü ‘aleyke yâ Rasûlellâh. 

Essalâtü ve’s-selâmü ‘aleyke yâ Habîbellâh. 

Essalâtü ve’s-selâmü ‘aleyke yâ Seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn.” 
                                                 
159 Bkz. Nota 25, s. 99. 
160 Bkz. Nota 23, s. 97. 
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Şeklindeki salât ü selâm okunarak velâdet bahri tamamlanmış olur. Bahir 

tamamlandıktan sonra dua yapılarak peşinden Fatihâ okunması istenir. 

 

Mevlidin merhaba bahrinin başında Aşır ve Uşşâk veya Hüseynî makamında bir 

tevşih161 okunur. Bu tevşihin ardından mevlidhan tarafından merhaba bahri okunmaya 

başlanır. Merhaba bahri okunurken mevlithan; Muhayyer ve Karcığar makamlarındaki 

seslerde dizeleri seslendirdikten sonra Segâh makamına geçki yaparak bahri tamamlar. 

Ardından Segâh makamındaki Salât-ı Ümmiyye okunur. 

 

Mi‘rac bahrinin öncesinde Segâh makamı sesleriyle bir aşr-ı şerif okunur. Bu aşırdan 

sonra mi‘rac bahri seslendirmesi başlar. Bu bahirin sonunda Segâh makamındaki salât-ı 

ümmiyye okunduktan sonra, münacaat bahrine aynı makamda başlanıp Hüseynî 

makamına geçki yapılarak bahir sonuna kadar aynı makamsal seslerle dizeler 

seslendirilir.  

 

Münacaat bahrinin bitmesiyle mevlit uygulamasının da sonu gelmiş olur. Bahirlerin 

arkasına Hüseynî makamında bir Aşır okunarak, dua kısmına geçilir. Başta Hz. 

Peygamber olmak üzere mevlidin yazarı Süleyman Çelebi dahil olmak üzere bütün 

önemli kişilere, devletin bekasına dualar edildikten en sonunda bir Fatihâ okunarak 

tören sona erdirilir. 

 

Son iki yılın kandil programlarında seslendirilen mevlitler162 incelendiğinde; okuyan 

kişilerin müzik bilgisinin çok iyi olmaması sebebiyle, bilinen genel uygulamada verilen 

makamların çeşitliliği tam uygulanamasa da, genel uygulamadaki başlangıç ve bitiş 

makamlarının seslendirilebildiği görülmektedir.  

 

 

 

 

                                                 
161 Bkz. Nota 27, s. 101. 
162 Ulu Camideki 2010 ve 2011 yıllarındaki Mevlid, Regaip,  Mi‘rac, Berat kandilleri ve Kadir 

gecelerinde seslendirilen mevlitler makamsal uygulama açısından incelenmiştir.  
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3.2. Teravih Tertibi Uygulaması 

 

Teravih namazının her dört rekatlık bölümüne “terviha” denildiği gibi her dört rekatta 

bir okunan ilâhilere de “terviha” denildiğini söylemiştik. Teravih namazı 

uygulamasında kullanılan makamlar göz önünde tutulduğunda; dört rekatta bir okunan 

tervihaların bitirilen bölümün makamına uygun şekilde seçilmesi gerekmektedir.  

 

Farklı makamların ve bu makamlara göre farklı Ramazan ilâhilerinin seçildiği teravih 

namazı tertibinin ilk uygulayıcısının Mustafa Itrî olduğu tahmin edilmektedir. Itrî’nin 

bu tertibi şu şekildedir: 

 

“Yatsı namazının son sünneti kılındıktan sonra bir müezzin tesbih duasının 
“Sübhâne’l-lâhi ve’l-hamdü li’l-lâhi…” kısmını “Ayetü’l-Kürs’i”ye kadar Isfahan 
makamında okur ve varsa diğer müezzinler ve cemaat aynı makamla hep beraber 
“sallû ‘alâ Muhammed” diyerek teravih namazının ilk dört rekatını kılmak 
maksadıyla hep birlikte ayağa kalkar. İmam bu makamda bu bölümü bitirdikten 
sonra müezzinler saba, dügâh ve bestenigâr gibi makamlarda terviha okurlar. 
Bundan sonra müezzinler hüzzam  makamında salavat getirip aynı makamda ikinci 
dört rekat kılınır ve sonunda yine aynı makamda terviha okunur. Üçüncü dört 
rekata ferahnak makamında kalkılır ve aynı makamla namazın bu bölümünün 
ardından ferahnak bir İlâhi okunur. Bundan sonra eviç salavatla birlikte dördüncü 
dört rekat kılınır ve ardından aynı makamla bir terviha okunur ve son dört rekata 
acem aşîran makamında kalkılır. Selamdan sonra aynı makamda bir terviha veya 
mahur makamındaki “Allâhümme salli ‘ale’l-Mustafa” sözleriyle başlayan şuğul 
okunarak teravih namazının tertibi bitirilir.”163 

 

Itrî’nin bu tertibinin uygulanabilmesi için teravih namazını kıldıracak olan görevli din 

görevlilerinin müziğe ve makamlara vakıf olması gerekmektedir. Tokat yöresinde din 

görevlilerinin Ali Paşa Camii’nde sadece Kadir gecesinde uyguladıkları ve “Enderun 

usulü” olarak isimlendirdikleri tertipleri ise şöyledir: 

 

İlk dört rekât Isfahan makamı ile kılınarak aynı makamda bir terviha okunur. İkinci dört 

rekât Uşşak makamı ile kılınmaya başlanır. Bunun sonunda da Uşşak makamında bir 

ilâhi okunur. Üçüncü dört rekât Saba makamı ile başlar ve aynı makamda bir ilâhi ile 

dördüncü dört rekâtlık bölüm Hüseynî makamı ile kılınmaya başlanır. Dördüncü dört 

rekât sonunda aynı makamda bir ilâhi okunarak beşinci dört rekât Çargah makamı şeddi 

                                                 
163 Çakır, a.g.e., s. 97. 
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olarak bilinen Acemaşîrân makamıyla kılınmaya başlanır, sonunda Mahur Şuğul ve 

Segâh makamında Salât-ı Ümiyye okunarak tertip bitirilir.164 

 

Tokat’ta uygulanan teravih tertibi, Itrî’nin tertibi ile karşılaştırıldığında makamsal 

sıralama farkı içermektedir. Itrî sırasıyla; Isfahan, Hüzzâm, Ferahnâk, Eviç ve 

Acemaşîrân makamlarını kullanırken, yörede Isfahan, Uşşak, Saba, Hüseynî ve 

Acemaşîran veya Mahur makamlarının kullanıldığı tespit edilmiştir.  

 

Gelenekten günümüze gelen teravih uygulamasında göze çarpan en önemli nokta, 

Ramazan ayı boyunca teravih namazı esnasında okunan terviha olarak da isimlendirilen 

Ramazan İlahileridir. Bu ilahilerin önemi sözel içerikleriyle doğru orantılıdır. Ramazan 

ayının ilk on beş gününde “Merhaba” sözlerini içeren, karşılama niteliğinde olan 

ilahilerin kullanılması, son on beş gününde ise “Elvedâ” sözlerini içeren, uğurlama 

niteliğinde olan ilahilerin kullanılması gelenek haline gelmiştir.  Her günkü teravih 

uygulamasında da farklı farklı ilahilerin okunmasına özen gösterilmiştir.165  

 

Yörede her ne kadar geleneksel olarak Ramazan İlahilerinin nasıl uygulanacağı bilinse 

de; teravih tertibi olarak bilinen ve yörede “Enderun Usulü” olarak isimlendirilen 

teravih uygulaması; sadece Kadir Gecelerinde gerçekleştirildiği için, ilahilerin 

seçiminde özen gösterilmemektedir. Tervihaları okuyacak olan din görevlileri bu 

gecelerde; kendi müzik dağarcığında en iyi bildiği ilahileri belirlemek suretiyle 

okumaktadırlar.166 

 

 

3.3. Deyiş ve Mersiye Formlarının Karşılaştırması 

 

Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan Âşık Hasan Hüseyin Akın’ın kendi dağarcığındakileri 

bir deftere toplamak suretiyle oluşturduğu kitapçıktaki eserleri incelediğimizde; iki 

formdaki eserlerin birbirleriyle karıştırıldığı görülmektedir. Hasan Hüseyin Akın’a göre 

yöredeki cem törenlerinde ve Muharrem ayı süresince mersiye olarak Kumrunâme ve 

                                                 
164 Halit Sert, -Ali Paşa Camii İmam Hatibi- “Tokat’ta Uygulanan Teravih Tertibi” Tokat: 07.12.2011. 
165 Kyn. Halit Sert. 
166 Kyn. Halit Sert. 
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bazı mersiyeler okunmakta, okunan mersiyeler de bestesiz doğaçlama şeklinde 

okunmaktadır. Fakat incelendiğinde okunan birçok deyişin mersiye karakterinde olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Örnek Mersiye 1: 

“Bakıp çar köşeyi seyran eyleyen 
Yaraların bende İmam Hüseyin 
Hak için serini kurban eyleyen 
Yaraların bende İmam Hüseyin 
 
Halifeler gülbengini çekiyor 
Dost hasreti ciğerimi yakıyor 
Daha ılgıt ılgıt kanın akıyor 
Yaraların bende İmam Hüseyin 
 
Kalbimin aynası gönlümün yazı 
El'aman dergahtan ayırma bizi 
Gerçeklerin her dem baş vurur sözü 
Yaraların bende İmam Hüseyin 
 
Kafir Yezit sesimizi dinledi 
Hançer vurdu ciğerimi doğradı 
Parmakların çelik edip oynadı 
Yaraların bende İmam Hüseyin 
 
Müminlerin bade süzer elinde 
Ölmem gerek arzum kaldı yolunda 
Ilgıt ılgıt Kerbelâ'nın çölünde 
Yaraların bende İmam Hüseyin 
 
Hakikat evinde gizli sır olan 
Cümle müminlere destigir olan 
Sensiz bu dünyayı neylesin BORAN 
Yaraların bende İmam Hüseyin” 

 

Örnek Mersiye 2: 

“Mümünlerin yasın yasın ağlatan 
Ah senin dertelerin İmam Hüseyin 
Kerbala çölünde kanın çağlatan 
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin 
 
Sehit düstü imamların sahbazı 
Bu imis taktirde yazılan yazı 
Arşa çıktı Ehlibeytin avazı 
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin 
 
Iptida meydanı Hürsehit açtı 
Arştaki melekler kanlı yas saçtı 
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Yetmis iki pehlivan hepsehit düstü 
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin 
 
Imam Zeynel kaldı Aliden aslı 
Sükür kesilmedi ehlibeyt nesli 
Yüz yirmi dört bin peygamber yaslı 
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin 
 
Lahnet olsun olyezîdin soyuna 
Kin husumet kan bürüdü gözünü 
Kasteylediimamların hepsine 
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin 
 
Sefil sıtkı sugönlümün zarı var 
Kerbalada ehlibeytin nuru var 
On iki aykanglasam yeri var 
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin” 

 

Bu iki mersiye örneğini sözel içeriği açısından incelediğimizde Hz. Hüseyin’e yazılmış 

birer ağıt oldukları ortaya çıkmaktadır. Deyiş olarak okunan aşağıdaki iki deyişi 

inceleyelim. 

 

Örnek Deyiş 1: 

“Bugün matem günüdür 
Ah Hasan’ım Ah Hüseyin’im 
Senin derdin bağrımı deldi 
Ah Hasan’ım Vah Hüseyin’im 
Şehit düşmüş Şah-ı Merdan 
Ah Hasan’ım Vah Hüseyin’im 
 
Kerbela’nın yazıları 
Şehit düşmüş gazileri 
Fatma ana kuzuları 
Ah Hasan’ım Vah Hüseyin’im 
Şehit düşmüş Şah-ı Merdan 
Ah Hasan’ım Vah Hüseyin’im 
 
Kerbela’nın önü düzdür 
Geceler bana gündüzdür 
Şah Kerbela’sa yanlızdır 
Ah Hasan’ım Vah Hüseyin’im 
Şehit düşmüş Şah-ı Merdan 
Ah Hasan’ım Vah Hüseyin’im”167 

 

Örnek Deyiş 2: 

“Gündüz hayalimde gece düşümde  
                                                 
167 Âşık Hasan Hüseyin Akın’ın defterinden alınmıştır. Bkz. Nota 46, s. 127. 
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Ah senin dertlerin İmam Hüseyin  
On iki ayların hem sabahında  
Dilimde ivirdim İmam Hüseyin  
 
Hatice, Fatıma divanda bile  
Şehriban geliyor saç yola yola  
Ağladıkça çeşmim yaşını sile  
Mah yüzüne dökmüş İmam Hüseyin 
 
Yarın iller mahşer derilinceğiz 
Sorgu sual orda soruluncağız 
Kanlı mektubumuz verilinceğiz 
Hesabın görüyor İmam Hüseyin 
 
Asası elinde sancak uğrunda 
Gahi mizan gahi sırat yolunda 
Muhammed'in sancağının önünde 
Mazlum mazlum gezer İmam Hüseyin 
 
Şah Hatâyî'm ne hoş gördün yerini 
Kimse bilmez evliyanın sırrını  
Maviye soyunu mülcem oğlunu  
Sürün şu dergahtan İmam Hüseyin”168 

 

Hasan Hüseyin Akın, bu şiirlerin deyiş olarak okunduğunu söylemektedir. Bu deyişlere 

içerik açısından baktığımızda ise bunların yine Hz. Hüseyin’e ağıt içerikli şiirler olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

Karşılaştırdığımız bu iki deyiş gibi birçok deyişin Hz. Hüseyin’e dair yazılmış ağıt 

içerikli şiirlere sahip olan eserler olduğunu tespit ettik. Buradan yola çıkarak; Tokat 

yöresindeki birçok âşığın bu tip deyişleri farkına varmadan mersiye karakterinde besteli 

şekilde okumakta olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

3.4. Deyiş Ve Düvazimam Formlarının Karşılaştırması 

 

Ölüm, Kerbelâ, oruç, aşure, kurban vb. gibi konularda bestelenen bu iki formun 

birbirlerinden yapı olarak tek farkı; düvazimamlarda Oniki İmam’ın isimlerinin 

muhakkak sıralı bir şekilde yazılmış olmasıdır.  

 

                                                 
168 Âşık Hasan Hüseyin Akın’ın defterinden alınmıştır. 
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Âşıklar, okumak için özellikle yedi ulu ozanın yazdığı düvazimamları tercih ederken; 

deyişleri okuma konusunda herhangi bir şekilde şair seçiciliği yapmamaktadırlar. 

 

Müzikal olarak değerlendirdiğimizde, ekler bölümünde örneklerini verdiğimiz 

düvazimam ve deyişlerin makamlarına bakarsak, genellikle Uşşâk veHüseynî makamı 

sesleri kullanılarak besteleme yapıldığı görülmektedir. Yörede ise genellikle bu iki 

formdaki eserler Çargâh, Uşşâk, Hüseynî ve Karcığar makamı sesleriyle 

bestelenmişlerdir. Makamsal olarak birbirlerine çok benzeyen bu iki form; usul yani 

ritmik açıdan karşılaştırıldığında birbirlerinden biraz daha ayrılmaktadırlar. Deyişler 

genellikle küçük usul olarak adlandırdığımız 2, 4, 5, 7, 8, 9 zamanlı gibi usullerde, 

Düvazimamlar ise deyişlerin aksine daha karışık usul yapısına sahiplerdir. 4, 5, 7, 8, 9 

zamanlı ritim kalıplarını tek tek veya karıştırmak suretiyle kullanan usul özellikleri 

bulunmaktadır.169  

 

Düvazimamlar cem uygulaması içinde deyişlere nazaran daha önemli bir yere 

sahiptirler. Cem içinde yürütülen her hizmetten sonra; o hizmet ile ilgili muhakkak en 

az bir tane, büyük zatların isimleri cem uygulaması içinde geçince yine en az bir tane 

düvazimam okunmakta iken deyiş okunma zorunluluğu bulunmamaktadır.  

 

 

3.5. Tokat Semahı 

 

Cem ayinlerinde gerçekleştirilen semahlar genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. 

Ağırlama olarak isimlendirilen ritmi yavaş olan bir bölüm ile başlar, hızlanma olarak 

isimlendirilen bir bölümle semah dönen kişiler hızlandırılır, yeldirme adıyla 

isimlendirilen bölümde oldukça hızlı bir oyun sergilenerek tekrar ağırlama adıyla 

isimlendirilen bölümde yavaşlayarak semah uygulaması sonlandırılır.  

 

Tokat yöresinde bu dört bölüm üç bölüm olarak uygulanmaktadır. Ağırlama, yeldirme 

ve en sonunda ağırlama bölümü uygulanarak sonlandırılmaktadır. 

 

                                                 
169 Bkz. Nota 47, s. 128. 
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Semah uygulamasında genel olarak “Bugün bize Pir geldi”170 gibi semah dönmeye 

uygun deyişler seslendirilmektedir. Tokat’ta ise semaha özel bir deyiş çalınmaktadır. 

Çalınan bu deyiş ile oyununa Tokat Semahı171 adı verilmektedir. Tokat Semah’ına eşlik 

olarak çalınan eser “Ey şahin bakışlım, bülbül avazlım”172 olarak bilinen bir deyiştir. Bu 

deyişin farklı ezgilendirilmiş çeşitlerinin173 olmasına karşın Tokat Semahı ile 

özdeşleşmiş bir kullanımı söz konusudur.  

 

Tokat Semahı’na eşlik edilen ezgi; yörenin farklı bölgelerinde değişik hızlarda 

çalınmaktadır. Niksar, Erbaa gibi yörenin kuzey doğusunda bulunan ilçelerinde 

yeldirme bölümü çok daha hızlı çalınmakta, çok daha hızlı semah dönülmektedir. 

 

Ezgi yapısı olarak Uşşâk makamı dizisi kullanılmaktadır. Bazı âşıklar bu dizinin dışına 

çıkarak ezginin notasını hiç bozmadan sadece kullandıkları diziyi Kürdî dizisi ile 

değiştirerek Kürdî sesleri ile çalmaktadırlar. 

 

 

Şekil 5. Kürdî Makamı dizisi 

 

Bu semah; oyununun hareketliliği ve sözü edilen deyiş ile okunması sebebiyle Tokat 

yöresine has bir uygulamadır.174 

 

 

3.5. Mevlevî Naatı 

 

Merkez olarak Nevşehir merkezli olan ve 2004 yılında vefat eden Hacı Abdullah 

Gürbüz’e bağlı bulunan Tokat Mevlevî tarikatının zikir uygulamasında karşılaştığımız 

                                                 
170 Bkz. Nota 40, s. 117. 
171 Alevi-Bektaşiler arasında Tokat Semahı; Hubyar Semahı olarak da bilinmektedir. Murat Ağıl, -Müzik 

Öğretmeni- “Tokat Yöresinde Uygulanan Tokat Semahı Ezgileri” Tokat: 24.04.2012. 
172 Bkz. Nota 42, s. 120. 
173 Bkz. Nota 41, s. 118. 
174 Murat Ağıl, -Müzik Öğretmeni- “Tokat Yöresinde Uygulanan Deyiş, Düvazimam veTokat Semahı 

Ezgileri” Tokat: 24.04.2012. 
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naat uygulamasını, bilinen naat formu ile karşılaştırdığımızda sözel yapı itibariyle naat 

formuna göre farklılığa sahiptir. 

 

Naat: Hz. Muhammed’i öven ve O’ndan şefaat dileyen kaside türü şiirlere verilen 

isimdir. Hz. Muhammed’le ilgili olduğu için “naat-i Muhammedî” veya “naat-i 

Peygamberî” isimlerini de alabilmektedirler.175 Sözleri Mevlânâ’ya ya ait Itrî’nin Rast 

makamında bestelemiş176 olduğu “Rast Naat-ı Peygamberî” nin sözleri şu şekildedir: 

 

“Yâ Hazret-i Mevlana Hak dost, 

Ya Habiballah Resul-i Halık-ı yekta tüyi, 

Ber güzin-i Zülcelali pak-ü bihemta tüyi 

Dost Sultanım, 

Nazenin-i Hazret-i Hak sadr-ü bedr-i kainat, 

Nur-i çeşm-i Enbiya çeşm-i çerağ-i ma tuyi 

Ya Mevlana hak dost 

Şemsi Tebrizi ki dared na’ti Peygamber ziber, 

Mustafa vü Mücteba an seyyid-i ala tüyi 

Ya tabibel Kulub ya Veliyallah Allah dost.” 

 

Türkçe anlamı ise şu şekildedir: 

 

“Ya Hazreti Mevlânâ Hak Dostu, 
Ey Allah’ın sevgilisi! Eşsiz Yaratıcı’nın Elçisi sensin, 
Allah’ın kulları arasından seçtiği pak ve benzeri olmayan sensin; 
Ulu Allah’ın nazlısı, kainatın yüksek derecelisi ve tekemmül etmişi 
Peygamberlerin gözünün nuru bizim gözlerimizin ışığı sensin; 
Şemsi Tebrizi Peygamberin methini ezberlemiştir, 
Mustafa vü Mücteba, o yüksek Ulu sensin.”177 

 

Bu örnekte de gördüğümüz gibi; yazılmış olan naat Hz. Peygamber’e övgü içeren 

sözlere sahiptir. Tokat Mevlevî tarikatında okunan naatın sözleri ise şu şekildedir: 

 

“Ben derdime derman buldum 

                                                 
175 Çakır, a.g.e., s. 99. 
176 Bkz. Nota 38, s. 112. 
177 “Naat-ı Şerîf”, http://www.mutriban.com/mevlevi/naat-i-serif, (01.06.2012), s. 1. 
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Derman Abdullah Babamdır 

Ben gönlüme sultan buldum 

Sultan Abdullah babamdır 

 

Önümüzü aydınlatan 

Işık Abdullah Babamdır 

Düşenlerin elin tutar 

O el Abdullah Babamdır 

 

Dervişlere himmet eden 

Kur'an sünneti sevdiren 

Bizi Mevla'ya götüren 

O yol Abdullah Babamdır” 

 

Bu naat, Rast Naat-ı Peygamberî’ye nazaran Tokat’taki tarikatın lideri olan rahmetli 

Hacı Abdullah Gürbüz’e övgü içeren sözlere sahiptir. Naatın tanımından yola çıkarsak, 

yörede seslendirilen bu forma naat demek doğru olmamaktadır. Tokat Mevlevî 

tarikatının ilahi gurup şefinden aldığımız bilgiye göre; naat olarak nitelendirilen bu eser, 

Hacı Abdullah Gürbüz’ün vefatının ardından yazıldığı için; ölen kişiyi yâd etme 

özelliğini taşıdığı için mersiye karakterindedir.  

 

Bu sebeplerden ötürü; öncesinde de yazdığımız gibi bu formdaki eseri notaya alırken 

naat yerine mersiye olarak nitelendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONUÇ 

 

Dini musiki eserlerini ve uygulamalarını incelediğimiz Tokat yöresine dair; müzik 

destekli gerçekleştirilen yeni uygulamalar ile bu uygulamalarda seslendirilen yeni 

eserler tespit etmeye çalıştık. 

 

Cami müziği başlığında; yörede “Kırk Hatim” ve “Cuma Uygulaması/Sabah Zikiri”  

isimlendirmeleri ile iki yeni uygulama tespit edilebilmiştir. Bu dini ritüeller Tokat 

yöresine has olup başka her hangi bir yörede gerçekleştirilmeyen özel uygulamalardır.  

 

Tokat’a özel uygulamalar haricinde; mübarek gün ve gecelerde icra edilen dini 

musikiler araştırıldığında; ülke çapında gerçekleştirilenlerin dışında farklı yeni bir 

uygulamaya rastlanmamıştır. Bu ritüeller incelendiğinde mevlid uygulamasının 

içeriğindeki makamların kullanımı, farklı ilahilerin seslendirilmesi gibi yöreye has 

sadece ufak tefek uygulama farklılıkları ile kullanılan dini musiki repertuvarı 

değişiklikleri görülmektedir. 

 

Çalışmamız boyunca yaptığımız araştırmada Tokat’ta cami müziği haricinde aktif ve bir 

o kadar zengin içerikli tekke/tasavvuf müziği uygulamalarına ulaştık. Bu kapsamda 

yörede yaşayan Alevi-Bektaşî, Gâlibî, Kâdirî, Rufâî tarikatlarının dini musikilerine ve 

zamanında yaşamış olan Halvetî ve Haydarî tarikatlarının musikileri bulunamasa da var 

olduklarının bilgisine ulaşılmıştır. 

 

Gâlibî, Kâdirî ve Rufaî tarikatları; dinlerini içlerine kapalı şekilde yaşamaları sebebiyle, 

araştırmamız boyunca uygulamalarında seslendirdikleri müzikleri inceleme konusunda 

oldukça sıkıntılı zamanlar yaşadık. Birebir dinleyemediğimiz musikilerin bazılarını 

kaynak kişilerden faydalanmak suretiyle kaleme alabildik. Bu nedenle her 

uygulamasına ulaşamadığımız bu tarikatların araştırılmaya değer farklı eserlerinin var 

olduğu düşünülmektedir.  

 

Tokat’taki tarikatlarla diğer yörelerdeki tarikatların tek bir merkeze bağlı olmaları 

sebebiyle (örnek: Gâlibîler merkez olarak Ankara’ya, Mevlevîler merkez olarak 
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Nevşehir’e bağlıdırlar) seslendirilen ezgiler merkezdeki uygulamalarla aynı 

özelliktedirler. Bu nedenle bu tarikatların dini musikileri yöreye has özellik 

taşımamaktadır. 

 

Alevi-Bektaşî halkın gerçekleştirdikleri törenlerde seslendirilen dini musikileri de diğer 

tarikatlarda olduğu gibi kaynak kişilerden alınan bilgiler ve literatür taraması yardımı ile 

incelenmeye çalışılmıştır. Alevi-Bektaşî müziğindeki deyişler ve düvazimamlar; 

yörenin halk müziği kültürünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu müziği 

makamsal sesleri açısından değerlendirdiğimizde Çargâh, Uşşâk, Hüseynî ve Karcığar 

makamı dizisi seslerini kullandığı tespit edilmiştir. Bölgeden derlenip TRT 

repertuvarına girmiş olan türküler ile karşılaştırıldığında makamsal sesler açısından 

bütünlük sergilemektedir. Bu eserlerin kullandığı ritim kalıpları ve makamsal ses 

dizgeleri açısından bu ezgiler için; Tokat yöresini diğer yörelerden ayıran en önemli 

unsurlar olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Eserlerin ritmik kalıpları, kullanılan ses dizgeleri, yöresel okuyuş özellikleri ve 

çalgılama tekniği açısından Alevi-Bektaşî müziği yörenin genel musiki kültürünü ortaya 

koymaktadır. 

 

Alevi-Bektaşî dedelerinin bu kültürün devamı açısından büyük rolleri bulunmaktadır. 

Dedeler; cem törenlerinde kendi tarikatına mensup vatandaşları; yaptıkları dini 

sohbetler sayesinde hem kültürel hem de sosyal açıdan eğittikleri için öncü 

konumundadırlar. Bu törenler sayesinde Alevi-Bektaşî kültürü geleneğini bozmadan 

devam edebilmektedir. Ancak; Tokat’ta dedelerin yörede ikamet etmemesi, genellikle 

Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşamlarını sürdürmeleri sebebiyle; kültür 

yozlaşması yaşanmaya başlamıştır. Tarikata ait gelenekler git gide yok olmasının 

yanında, müzik formları unutulmaya başlanmıştır. 

 

Gerek Alevi-Bektaşî, gerekse diğer tarikatların, kültürlerinin kaybolmaması için 

kültürel araştırma yapacak olan kişilere kapılarını açmaları gerekmektedir. Bu sayede 

unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasları yazılı metin haline getirmek suretiyle, 

kendilerinden sonraki kuşaklara olabildiğince doğru şekilde aktarılabilecek, bu sayede 
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kuşaklar sonrasında bile geleneksel olarak kültürlerini yaşayabilecek ve 

yaşatabileceklerdir. 

 

Tokat yöresi dini musikisi ile ilgili bu çalışma ile Tokat’a has genel bir dini musiki 

kültürünün şablonu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırma boyunca elde edilen 

verilerin yeni araştırmalara kaynaklık edebileceği düşünülmektedir. 
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