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ÖNSÖZ 

“Tokat Yöresi Alevî-Bektâşî İnancında Zâkirlik Geleneği” adlı bu doktora tezi, İ.T.Ü 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programında 
hazırlanmıştır. 
Başlıca dört bölümden meydana gelen çalışmanın, giriş bölümünde, tezin amacı, 
odak konular, yardımcı disiplinler ve yaklaşımlar, literatür çalışmaları, alan 
araştırmaları, bu araştırmalarda kullanılan yöntemler ve literatür çalışması hakkında 
bilgiler yer almaktadır. 
“Zikir”, “zâkir” terimlerinin etimolojisi ile İslâmiyet Dini ve Anadolu Alevî-Bektâşî 
inancı içerisindeki yeri ikinci bölümde anlatılmaktadır. 
Üçüncü bölümde Anadolu Alevî-Bektâşî inancının tarihsel süreç içerisindeki 
gelişimi ve sosyo-kültürel yapısına bağlı olarak gelişen zâkirlik geleneği ve bu 
geleneğe ait kurumsal yapı hakkında bilgiler yer almakta, zâkirlik kurumun Alevî-
Bektâşî inanç yapılanmasındaki yeri ve zâkirlik geleneğinin cem törenlerindeki 
işleyişi hakkında genel bilgiler verilmektedir. 

Çalışmanın ana eksenini oluşturan dördüncü bölümde, Tokat yöresi Alevî-Bektâşî 
inancı zâkirlik geleneğine ait bilgiler yer almaktadır. Bu bölümde, Tokat yöresi 
Alevî-Bektâşîliğinde ocak yapılanması, kültürel unsurlar, inanç ve ibadet anlayışı ile 
zâkirlik geleneği içerisinde zâkirlerin yetişme ortamı, icra alanları, kullandıkları 
çalgıların organolojik yapıları, müzik pratiğine katkıları hakkında bilgiler verilmekte, 
zâkir müziği ve repertuvarı, müzikal yapı, çalgısal icra ve vokal icra yönünden 
incelenmektedir. Bu bölümde ayrıca, Tokat yöresi Alevî-Bektâşî zâkirlik geleneğinin 
günümüzdeki durumu da irdelenerek tespitler yapılmıştır. 
Sonuç bölümünde ise Tokat yöresi Alevî-Bektâşî zâkirlik geleneği konusunda 
yapılan çalışmaya dair sonuçlar ortaya konulmakta, elde edilen veriler ve çıkarımlar 
doğrultusunda birtakım önerilerde bulunulmaktadır. 
Bu çalışmayı yapmamızın nedeni olan ve yüzyıllardır süregelen geleneği günümüze 

taşıyan bu yolun sözcüleri, zikredenleri, âşıkları Tokat zâkirleri ve dedelerine, 

çalışmanın her aşamasında bilgi ve birkimini esirgemeyen danışmanlarım Doç. Erol 
Parlak ve lise dönemimden bugüne sanat birikimimde büyük emeği olan San. Öğr. 
Gör. Süleyman Şenel’e, konuya farklı perspektiften bakmamın önünü açan tez 
izleme jürimdeki Prof. Adnan Koç, Prof. Mutlu Torun ve Yard. Doç. Abdulkadir 
Emeksiz’e, fikirlerinden yararlandığım Prof. Dr. Can Etili Ökten, Doç. Cihangir 
Terzi, Prof. Songül Karahasanoğlu, Yard. Doç. Dr. Recep Uslu ve Nilüer Sarıtaş’a, 
notaların bilgisayar ortamına alınması ve teknik yardımda bulunan Öğr. Gör. Ali 
Yayla, Arş. Gör. Eray Cömert, Erdem Çıplak, Ali Yaşar Kara ve E. Berk 
Türkoğlu’na teşekkürü bir borç bilirim. 
Ayrıca doktora ders aşamasında kaybettiğim, hayatta olmamın tek nedeni olan 
rahmetli annem Ayda Güneş’e, her anlamda yanımda olan hayat arkadaşım, eşim 
Çiğdem Güneş’e ve aileme minettarlığımı sunarım.  
Eylül 2013              Deniz GÜNEŞ 
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TOKAT YÖRESİ ALEVÎ-BEKTÂŞÎ İNANCINDA ZAKİRLİK GELENEĞİ 

ÖZET 

Günümüzde “Alevî” tabiri ile adlandırılan; ancak tarihin farklı dilimlerinde ve çeşitli 
coğrafyalarda: “Şii”, “Nusayrî”, “İsmailî”, “Râfizî”, “Fâtımâî”, “Tahtacı”, “Çepni” 
vs. isimlerle yayılan inanç; taraf olmanın bir sonucu olarak günümüze kadar kendini 
taşımış ve Anadolu topraklarında İslâm’ın bir yorumu olarak varlığını sürdürmüştür.  

Son Peygamber Hz. Muhammed ve soyunun (ehl-i beyt) devamını sağlayan ve ayrıca 

Alevîlerce kutsal bir yere konan Hz. Ali, bu inancın temelini oluşturur. Zira Hz. 
Muhammed’in kendisinden sonra yerine tayin ettiği ve ümmetinin peşinden gitmesi 
gerektiği rivayet olunan kişi olarak Hz. Ali, Hz. Muhammed’in hem amcasının oğlu 
hem de kızı Hz. Fâtımâtü’z-Zehra’nın eşidir.  

Taraftarlarını kendi kültürel normları çerçevesinde birleştiren ve inanç sistemini 
oluşturan yukarıda adı geçen topluluklar; geçmişin günümüzdeki yansımalarını, 
etkilendikleri inanç akımlarıyla yüzleştiren ve geliştiren bir ortam hazırlamışlardır. 
Alevîlik bu anlamda, dünya ülkelerindeki isimlendirilmesinin yanı sıra, Türkiye 
sınırları içerisinde dahi çeşitli isimlerle karşımıza çıkan, farklı ve zengin kültürel 
mirasın önemli bir parçasıdır. 

Alevîlik; bugüne değin yapılan araştırmalarla tarihî, sosyo-kültürel ve inanç ile 

bağlantılı yönleriyle ve zengin kaynaklar halinde ortaya konmuş; bilhassa 

Cumhuriyet dönemindeki süreçte yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından önemli 
bir çalışma alanı olarak benimsenmiştir. Lakin geniş coğrafyalara yayılan bu inancın 
Türkiye sınırları içerisinde kalan ve bugün daha çok Anadolu Alevîliği olarak 

adlandırılan bölümünde, diğer Ali taraftarı toplumlarda olmayan ve onlardan ayıran 
en büyük özellik; ibadetlerinde “bağlama çeşidi” çalgıların kullanılmasıdır. Bir 

gelenek şeklinde günümüze ulaşan bu icracılık ve ibadetin zikir kısmında rol alan 
zâkir, en az inanç önderi kadar önemli ve köklü bir geleneğin de sahibidir. 

Anadolu ve Balkanların büyük bir bölümünde, geçmişten günümüze zâkirlik 

geleneğinin tüm özellikleriyle yaşatılmış olduğunu; ancak, günümüzde daha ziyade 
Anadolu coğrafyasında canlı tutulabildiğini söyleyebiliriz. Özellikle alan çalışmamız 
sırasında, ilçe ve bu ilçelere bağlı köylerin cemlerinde (farklı ocaklara bağlı komşu 
köyler olabilir) tanık olduğumuz hizmet ve zâkirlerin icrasındaki eser/üslup 
farklılıkları, zâkirlik geleneğinin Anadolu’daki zengin geleneğini bize 
yansıtmaktadır. 

Anadolu’daki hiyerarşik yapılanmalarını bizzat kendileri oluşturan Alevîler, belli bir 

ocak ve bu ocağın dinî önderi olan Dede’ye bağlıdırlar. Öyle ki, günümüzde aynı il 
sınırları içerisinde olmayan fakat aynı ocağa bağlı olan belde ve köyler 
bulunmaktadır ve Ocaklar yönünden Anadolu’nun en önemli illerinden biri de 
Tokat’tır. Bu bağlamda Tokat Almus’da bulunan Hubyar ve Kul Himmet Ocakları, 
Zile’de bulunan Anşa Bacı Ocağı ve Turhal’da bulunan Keçeci Baba Ocağı’ndan söz 
edilebilir. Bu ocakların cemlerinin önderi olarak da; Ocakların Dedeleri ve Zâkirleri 

görev yapar.  
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İşte, bu tezin ana konusu da Reşadiye, Almus, Zile, Yeşilyurt, Turhal gibi Tokat 

çevresindeki ilçelerdeki ocaklarda hizmet veren Dede ve Zâkirler’in cemlerde ve 

toplum üzerinde taşıdıkları rol ve misyondur. Teze kaynaklık etmek üzere; Tokat’tan 
göç almış olan İstanbul’un İkitelli, Okmeydanı, Esenler ve Sultanbeyli gibi ilçeleri 
de, çalışmanın “kaynak saha/kaynak alan” kısmına dâhil edilmiştir. 

* 

Zâkir; bir inanca haiz olan tüm önemli unsurları, o inancın ibadet mekânı ve 
algısında zikrini gerçekleştiren kişidir. Zâkir tabirinin kelime kökü “zikr”e 
dayanmaktadır ki bu terim; Arapça “zekere (yezkuru)” kökünden gelir ve her bir 
tarikat içinde farklı uygulanır. Saha çalışmamızda sıklıkla karşılaştığımız dede ve 

inanç önderleri tarafından addedilen “İslâm’ın özü” anlayışı, Alevîliğin halk 
arasındaki temel kavranışıdır. Bu bağlamda zâkir ve zikir kavramlarını, etimolojik 
kavramlarının yanı sıra “Kur’ân-ı Kerîm”, “İslâm Felsefesi” ve “Alevî-Bektâşî” 

inancı içerisinde nasıl tanımlandıklarına dair bilgiler sunulmuştur. Alevî-Bektâşî 
topluluklarında zâkir; bu inanç için önemli olan tüm şahsiyetleri, toplumsal 
kurallarını, sosyal yapıları, ibadet ve uygulamaları, öğüt ve söylemleri, öğreti ve 
kültürel geleneği sözlü olarak anlatan kişidir. Bu anlatıda anılan tüm olguların akılda 
kalması ve geleceğe rahatça aktarılması için de müziği kullanır. Yalnız bu anlatıda 
zâkir kadar dedenin ve hatta dede-zâkir ilişkisinin önemi büyüktür. Öyle ki dedenin 
açtığı her sohbet için zâkirin bu konuyla ilgili deyiş okuması gerekir. Yani sözlü 
geleneğin tek sahibi zâkir değildir. Ancak bazı şartlardan ötürü, cemlerde dede ve 
zâkirlik görevini bir kişinin üstlenmesi söz konusudur. 

Alevî-Bektâşî tarihi oluşumu ve evreleriyle ilgili söylemlerinin yanı sıra zâkir ve 

dedenin, dünyanın kuruluşuna kadar götürdüğü anlatılarında çok derin manalar 
yatmaktadır. Bu anlamda Alevîliğin tarihi oluşumu, İslâm öncesi inanç etkileri, 
İslâmiyet’in Anadolu safhası ve sosyo-kültürel yapıları önem arz eder. Zira Dede, 
Talip, Pir, Rehber ve Mürşîd gibi dinî önderlerin kökü, İslâm öncesi inanışlara kadar 
dayanmaktadır. Geçmişte “Şaman”, “Ozan”, “Âşık”, “Pir”, “Ata”, “Baba”, 
“Dede” bağlamında bugüne gelen zâkirlik, günümüzde; “âşık baba”, “güvende”, 
“sazandar”, “cem âşığı, “tarikat âşığı” gibi tabirlere yerini bırakmıştır. 

Tokat’ta Zâkirler, inanca dair tüm öğreti, edeb-erkân kuralları, inanç-ibâdet esasları 
ve sosyo-kültürel yapıya dair halkı aydınlatan deyişler okur. Bu bağlamda “Hak-

Muhammed-Ali”, “Kırklar”, “Ehl-i beyt”, “Oniki İmam”, “Üç sünnet-yedi farz”, 
“Cem”, “Semah”, “Kerbelâ olayı”, “Dört kapı kırk makam”, “Methiye” gibi inanç ve 
ibâdete dair kavramları deyişlerinde ele alır. Bunların dışında Alevîliğin kurumsal 
yapısını oluşturan dede, pir, mürşid, talip ve musâhiplik ile ilgili örnekleri de 
deyişlerinde görmek mümkündür. Bu aktarımda (gerek günlük konuşma gerekse yazı 
dilinde) dil, geçmişten günümüze olduğu gibi Türkçe’dir. Türkçenin temel yapısını 
bozmadan, yerel ağız özelliklerinden kaynaklı telaffuz biçimleri ve artikülasyonlara 
da rastlanılmaktadır. Bazı şiirlerde, özellikler İran ve Şiî etkisinden ötürü Arapça ve 
Farsça (daha ziyâde ibâdet içinde kullanılan) sözcüklere de yer verilmiştir. Zâkirlerin 

çalıp-okudukları deyişlerin çoğu Alevî toplumunda “Ulu Âşık”, “Yedi ulu Ozan”, 
“Yediler” veya“Yedi Kutuplar” şeklinde ifade edilen ve büyük saygı gören saz/söz 
şairleri tarafından söylenmiştir.  

Tokat yöresi zâkir müziği Anadolu genelinde olduğu gibi bünyesinde ortak ağız ve 
tavır özellikleri içermesine rağmen kendine has birçok unsuru da bünyesinde 
barındırmaktadır. Bunlar yakın bölgeler ile ortaklıklar ve ayrışmalar göstermenin 
yanında kendi içerisinde de birbirinden farklılaşan nitelikler taşır. 
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Cemde kullanılan çalgı “Bağlama” dır. Bağlama ailesinin değişik ebat ve formlarına 
ait çalgıları icra eden zâkirler, genellikle bağlama düzeni ve bozuk düzenini kullanır. 
Özellikle Hubyar ve bu ocağa bağlı ocakların zâkirleri “kemanı”-“kemani” diye 
adlandırdıkları çalgıyı da kullanılır ki bu bildiğimiz kemanın kendisidir. Çalım 
tekniği olarak omuzda değil, vokal icradan ötürü dizde çalınır. Cemlerde icra edilen 
müzikal türler deyiş, deme, cenkleme, mersiye, semah, tevhid, miraçlama, duvaz 
veya duvaz-ı imam, güzelleme (övme-övüş) diye adlandırılmaktadır. Usta çırak 
ilişkisine bağlı Tokat zâkirlik geleneğinde, usta malı okunan eserlerin yanı sıra 
kişisel üretim olan eserlere de yer verilmektedir. 
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THE TRADITION OF DHIKR PERFORMERS AMONG ALEVÎ-BEKTASHI 

BELIEF IN TOKAT TERRITORY 

SUMMARY 

The belief that is named as “Alevî” in present day but that has propagated in different 

time slots and various geographies under the names of ; “Shiite”, “Nusayri”, 
“İsmaili”, “Rafizi”, “Fatımai”,”Tahtacı”, “Çepni” etc. , has carried itself until our 
days as a consequence of being a party and has continued its existence in the 

Anatolian soil as an interpretation of the Islam. 

Holy Ali (Hz. Ali) who provided the continuation of the family of the Prophet 

Mohammed and his ancestry (ehl-i beyt) and who is placed at a very sacred level,  

establishes the foundation of this belief. Because, as the person to take his place that 

the Prophet Mohammed appointed and as the person who is narrated to be followed 

by the Community of the Faithful; Holy Ali, is both the son of the uncle of the 

Prophet Mohammed and also is the spouse of the Holy Fatımatü’z-Zehra, the 

daughter of the Prophet Mohammed. 

The above-mentioned communities that gathered their followers around their own 

cultural standards and established the faith system; have developed an environment 

to confront the present reflections of the past with the trends of the faith that 

influenced them. The Shiism (the Alaouite sect) in this context, is an important part 

of a different and rich cultural heritage that we encounter with various entitlements 

within the boundaries of Turkey as well as the entitlements in the world wide 

countries. 

The Alaoutie; within the framework of the researches made till today has been 

established with respect to its historical, social-cultural and the aspects in 

conjunction with the belief, as rich resources; has been accepted as an important 

study field, especially during the period of the Republic, by the local and foreign 

researchers. However, the greatest property that is existing within the part of this 

belief that is wide-spread throughout vast geographies, known as the Anatolian 

Shiism within the boundaries of Turkey, that is lacking in the other communities of 

the Ali followers and that separates it from them, is the utilization of the “bağlama” 
instrument. The Zâkir who takes part in the zikr section of this performance and 

worshipping that has reached our days as a tradition, is as important as the leader of 

the faith and is the possesor of a deep rooted custom. 

It can be stated that; the tradition of Zâkirism from the past upto date in Anatolia and 

Balkans has been cherished with all of its properties, however, in the present days 

only in the Anatolian land it is being kept truly alive. Especially during our field 

studies the differences that we witnessed in the services and the differences in the 

work of art/style while performing the zâkirs, reflect us the rich tradition of zâkir 
custom existing in the Anatolia. 

The Alevî society has developed its own structural hierarchy in Anatolia and are 

affiliated to a specific range and to the “Dede”, the religious leader of the this range. 
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So much that, there are districts and villages that are not within the boundaries of the 

same province however that are affiliated to the same range in the present days and 

from the points of view of Ranges, one of the most important provinces in Anatolia 

is Tokat. In this respect, the Hubyar and Kul Himmet Ranges in Tokat Almus, Anşa 
Bacı Range in Zile and Keçeci Baba Range in Turhal are worthy of mention. As the 

leaders of the worshipping rituals of these ranges, the Dedes and the Zâkirs 

undertake the duty. 

Thus, the main theme of this thesis is the role and the mission that the Dedes and 

Zâkirs undertake over the worshippings and the societyand who perform the services 

in the ranges of the townships like Reşadiye, Almus, Zile, Yeşilyurt, Turhal in the 
vicinity of Tokat. As to be a reference to the thesis; the townships like İkitelli, 
Okmeydanı, Esenler and Sultanbeyli of Istanbul that have taken migration from 

Tokat, have been included in the “reference field/reference area” of the study. 

* 

The dhikr performer is the person who performs the dhikr within the setting of prayer 

and perceptioln of the tariqah Zâkir, which are the most important elements of the 

belief. The root of the term zâkir (dhikr performer) is “zikr” (dhikr), which in turn 
comes from the Arabic “zekere (vezkuru)” roots, and is performed differently in each 

tariqah. The understanding of “the essence of Islam” commonly esteemed by the 
dedes and leaders of the belief, is the basic comprehension of Alevîsm by the public. 

In this context, we are presenting information about the definitions of the dhikr and 

dhikr performer concepts within the frames of Quran, the Islam Religion and the 

Alevî-Bektashi belief system as well as the etymologic concepts. The dhikr 

performer in the Alevî-Bektashi societies is the person who narrates verbally all the 

persons important for this belief system, social rules, social structures, rituals and 

religious applications, sermons and discourses, teachings and cultural customs. He 

uses music in these narrations to ensure that these narrations are lasting in the mind 

and transferred to the future easily. However, the dede, and even the relation between 

the dede and the dihikr performer are as important as the dhikr performer, such that 

any topic of communion introduced by the dede must be followed by a song on that 

topic performed by the dhikr performer. That is, the dhikr performer is not the only 

element in the vorbal tradition. However, sometimes the positions of the dede and the 

dhikr performer can be assumed by one person because of some conditions. 

In addition to the discourse related to the formation of the Alevî-Bektashi history and 

the stages of this history, the narrations of the dhikr performer and the dede going 

back to the creation of the world have very deep meanings. In this sense, the 

formation of the Alevîsm history, the effects of the pre-Islamic beliefs, Anatolian 

stage of Islamism and its socio-cultural structures are important, because the roots of 

the religious leaders including Dede, Talip, Pir, Rehber and Mürşîd go back to the 
pre-Islamic beliefs. The dhikr performer concept that had reached the contemporary 

times in the past contexts of “Shaman”, “Poet”, “Troubadour”, “Pir”, “Ancestor”, 
“Sire” and “Dede” had left their places to terms including “troubadour father”, 
“güvende”, “instrument player”, “cem troubadour, “tariqah troubadour”. 

The dhikr performer in Tokat sing songs related to all the teachings of the belief, 

rules of good manners, essentials of the belief and rituals and the socio-cultural 

structure. In this context, they handle the concepts including “Justice-Mhamed-Ali”, 
“the Forties”, “lineage of Mohamed” and “the Twelve Imams”, “three Sunnahs and 
Seven Duties”, “Cem”, “Whirling”, “Kerbelâ Event”, “Four Doors and Forty 
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Positions” and “Eulogy”. Apart from these, examples on the positions of dede, pir, 
follower and companionship that constitute the organizational structure of Alevîsm 

can also be seen in these songs. The language of this transfer (both in daily 

conversations and in the written language) is Turkish like in the past. The different 

pronunciations and articulations that do not impair the basic structure of Turkish can 

also be seen. Words borrowed from Arabic and Persian languages (mostly within the 

rituals) are also included under the Iranian and Shiite influence, especially. Most of 

the poems performed by the dhikr performers have been written by the greatly 

respected poets called in the Alevî society as “the Great Troubadours”, “the Seven 
Great Troubadours”, “the Sevens” or “the Seven Poles”. The poems are mostly 
written in the plain ballad, linked ballad or chained ballad forms of the ballad form 

written with 8 or 11 syllables. 

Although the zâkir music of the Tokat Region includes in its structure, just like i the 

generality of Anatolia, many common dialects and attitudes, it also possesses many 

unique factors. While these manifest commonalities and variations with the adjacent 

regions, they also have differing particularities within themselves. For instance 

regions such as Ordu, Mesudiye, Amasya and Sivas have considerable impact on 

both music instruments and vocal performance. The “Çamşıhı Dialect” that we see in 
Bektâşî djemevis and the “Çorum Bozlaks” we see in the Zile djemevi represent 
examples to these. Apart from these, Ordu (including Mesudiye and its villages), 

which borders the Reşadiye Region, bears almost close musical properties. 

“Baglama (an instrument with three double strings)” is the instrument used in 
djemevis. The Zâkirs, who play differently dimensioned and formatted instruments 

belonging to the Bağlama family, use usually the baglama and broken (bozuk) 
layout. Especially the Zâkirs of the Hubyar and its affiliated seedbeds also use the 

instrument named “kemani”, which is literally the violin as we know it. As the 
playing technique, it is played on the shoulder and on the knees during vocalization. 

The musical types performed in djemevis are called folk song, deme, cenkleme, 

oneness, ascension, duvaz, duvaz-ı imam and güzelleme (a folk lyric in praise of a 
special person or thing). In the Tokat Zâkiri tradition, which relies on Master-

Apprentice relation, personally produces works of art are also included in addition to 

the works of art orally presented. 
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1. GİRİŞ 

Geleneksel sözlü müzik kültürü ürünleri, Alevî-Bektâşî yaşam ve inancı içerisinde, 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Kökleri binlerce yıl öncesine dayanan bu ürünlerin 

günümüze kadar ulaşabilmiş olmasının nedeni, bu gelenekten yetişmiş ozan/şair/ ve 

âşıkların dizelerinin güçlülüğü yanında, geleneğin inanca bağlı olarak 

sürdürülmesinde yatar. Dinsel ve kültürel inançlara dair olgular, halk yaşantısına ait 

unsurlar ve geçmiş dönemlerde mahalli ya da merkezi yönetim ile halk arasında 

yaşanmış birtakım çelişkiler sonucu ortaya çıkan tarihi olaylar, bu zengin kültürün en 

önemli temalarını oluşturmaktadır. Gelenekçi halk kesimleri tarafından sürdürülen 

Alevî-Bektâşi inanç kültürü, yüzlerce yıl öncesinden kaynaklanan kültürel olguları 

koruma ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda birtakım yöntemler 

geliştirilebildiği için günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. Yazılı kaynak, sözlü 

kültür ve inancın, yine sözlü müzik ürünleri aracılığı ile aktarılmasının nedeniyle, 

Alevî-Bektâşi inancını tarihsel süreç içerisinde anlayabilme ve bugünün değer 

yargılarını yorumlamak bakımından sözlü müzik kültürünü irdelemek en doğru 

yaklaşımlardan biri olacaktır. 

Anadolu Alevî-Bektâşiliği hakkında yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılmış olan çalışmalarda, konunun daha 

çok tarihsel yönü ve sosyo-kültürel yapısı üzerine durulmuştur. Ancak, Alevî-Bektâşî 

inancının günümüze kadar taşınabilmesinde birçok etken rol oynar. Bunlar içerisinde 

sözlü geleneğin müzik kültürüne dayalı unsurları; müziğin inanç içindeki yeri ve 

toplum üzerindeki etkisi günümüzde de önemini korumaktadır. Buna rağmen konuya 

ilgi duyan araştırmacıların müzik kültüründeki donanımlarının yetersizliği nedeniyle 

konu yeteri kadar işlenmemiştir. Ancak, Alevî-Bektâşi müzik kültürüne dair tespitler, 

çözümlemeler ile müziğin hem kültürel hem de inanç ritüeli içerisindeki yeri, işleyişi 

ve anlamının belirlenmesi; bu alanın irdelenmesi gereken kısımları arsındadır. 

Alevî-Bektâşi inancında, müziğin ibadet alanındaki işlevine dair etkinlikler zâkirler 

ve dedeler tarafından bir gelenek içerisinde, kendilerine özgü bir görev ve 

sorumluluk anlayışıyla yürütülmektedir. Alevî-Bektâşi tarihi, gelenekleri, müzik ve 



 

2 

edebiyatına dair izlerin sürülmesinde ve sonraki kuşaklara taşınmasında köprü olan 

bu geleneğin biçimlenişi ile gelenek içerisinde üretilmiş ve her biri adeta birer tarihi 

belge niteliğindeki eserlerin hayat bulmasında en önemli pay sahibinin zâkirler 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle böylesi köklü ve zengin müzik kültürünün 

taşıyıcısı ve aktarımcısı konumundaki zâkirlere odaklı gelişen zâkirlik geleneği ile bu 

geleneğe dair unsurların tespiti ve incelenmesi önemlidir. Zira zâkirlik geleneği, 

taşıyıcılık ve aktarımcılık yönleri yanında, günümüzde yozlaşma ve yok olma 

tehlikesi ile karşı karşıya kalınan kültürün Alevî-Bektâşî inanç kültürünün geleceğe 

taşınması ve korunması adına etkin rol oynayabilecek önemli unsurlardan birisidir. 

Çalışmamızda, Anadolu Alevî-Bektâşî müzik kültüründe icracılık profili ve buna 

dayalı ifadenin biçimlenişi ile türlerin oluşumunda etkili olan bu geleneğin, Tokat İli 

ve çevresindeki izdüşümü ile sınırlandırılmış olması, hem yöresel farklılıkların 

tespiti hem de Anadolu genelindeki bütünsel zenginliğin ortaya konulması 

bakımından önemlidir. İnancımız o ki, konunun edebi ve sanatsal yönleri hakkında 

yapılan bu ve benzeri çalışmalar; Alevîlik-Bektâşîlik kapsamındaki eksikliklerin 

giderilmesine katkı sağlayarak konunun bütünlüğe kavuşmasında rol oynayacaktır.  

1.1. Tezin Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Tokat yöresi Alevî-Bektâşi inancı içerisinde önemli bir yeri 

bulunan geleneksel müzik kültürünün taşıyıcısı ve aktarıcısı konumundaki zâkirlerin, 

inanç içerisindeki yeri, görevi ve üstlenmiş olduğu bu görevi icra ediş biçimleri ile 

müzik geleneğine katkılarını ayrıntılı olarak ortaya çıkarıp tespit etmek, bu alanda 

yapılacak çalışmalar için iyi yararlı bir kaynak oluşturmaktır. 

1.2. Odak Konular 

a. Zikir ve zâkir terimleri ile bu terimlere ait kavramsal yönlerin tespit 

edilmesi;  

b. İslâmiyet içerisinde ve Alevî-Bektâşî inancında zâkirin tanımı, yeri ve 

zikrettiği konuların inanç boyutundaki tasnifi; 

c. Tarihsel süreç içerisinde Anadolu Alevî-Bektâşîliği, inanç yapısı ve ibadet 

anlayışı;  
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d. İslâmiyet öncesi Türk gelenekleri ile Alevî-Bektâşî inançları çerçevesinde 

karşımıza çıkan benzer yapılar ve bugünkü şekilleri; 

e. Anadolu Alevî-Bektâşîlerinin bulunduğu bölgelerde “zâkirlik” terimiyle 

ilgili bölgesel terimler, bunların kendi aralarındaki benzerlik ve 

farklılıkları; 

f.  Cem içerisinde zâkirin yeri, önemi, icra ettiği repertuar ve kullandıkları 

çalgılar; 

g. Anadolu Alevî-Bektâşî inancında zâkirlik geleneğinden hareketle Tokat 

yöresi zâkirlik geleneği hakkında karşılaştırmalı yaklaşımlar; 

h. Tokat yöresi Alevî-Bektâşî inanç sistemi içerisinde zâkirlik geleneği ve 

geleneğin geçmişten günümüze aktarılmasındaki önemli hususların ortaya 

konulması; 

i.    Tokat yöresi Alevî-Bektâşî âşıkları/şairleri ve kronolojik yaklaşım 

içerisinde ulu ozanların gelenekteki yeri; 

j.    Tokat Alevî-Bektâşî Cemlerinde semahlar ve icra edilen diğer müzikal 

türler; 

k. Kadın ve erkek zâkirlerin, toplumsal cinsiyet olgusu içerisinde 

değerlendirilmesi; 

l.    Tokat yöresi zâkirlerinin yetişme ortamı ve yetişme biçimleri; 

m. Zâkirlerin kullandıkları çalgılar, çalgının organolojik yapısı, boyutları, 

yöresel biçimleri, yapım özellikleri;   

n. Tokat yöresi zâkirlik geleneğinin günümüzdeki durumu ve işlevi; 

o. Zâkirlerin icra ettikleri müzik özellikleri, yöre müzikleri, kullanılan ezgi 

kalıpları, ses dizileri, ritmik yapı ve melodik yapılar; 

1.3. Yardımcı Disiplinler ve Yaklaşımlar 

Etnomüzikoloji, antropoloji, sosyoloji ve kültürel çalışmalar disiplinleri 

çerçevesinde, ritüel uygulamaları, kültürel olguların aktarımı, inanç yapısının 

gelişimi ve toplumsal anlayışa dair nitelikler ortaya konulacaktır. Etnomüzikoloji 

teorilerinden epistemoloji ile elde edilen bilgilerin felsefi boyutuyla açıklanması, 
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semiyolojik yaklaşımlarla ritüel içerisindeki uygulamaların temsil ettiği ve 

simgelediği konuların ortaya konulması, araştırmanın farklı bir yaklaşımını 

oluşturacaktır. Tarihsel yaklaşım, konun bütünlüğü, süreç içerisindeki inanç ve 

kültürün oluşumunda bizlere değişik fikirler ve bakış açıları sunacaktır. Alan 

araştırması ve elde edilen bulguların tasnifi, derlenmesi, yazıya dökülmesi ve sesli 

kaynakların müzikal özellikleriyle birlikte notalanarak tespit edilmesi, sonuca 

varmamızda en önemli köprüyü oluşturacaktır. 

1.3.1. Literatür Taraması 

Çalışma kapsamında, üniversite ve halk kütüphaneleri, TRT nota arşivi ile Alevî-

Bektâşî tarihi ve müziği hakkındaki daha önce hazırlanmış olan tezler incelenmiştir. 

Konu hakkında bilgi ve ipucu verebilecek tüm işitsel ve görsel kaynaklar 

belirlenmiştir. 

Alevî-Bektâşî edebiyatı sözlü bir geleneğe sahip olması nedeniyle, inanç açısından 

en önemli bilgiler, cemlerde zâkirler tarafından okunan eserlerin hemen hemen 

tamamını oluşturan ve kendilerini ulu olarak tanımladıkları âşıkların deyiş ve 

nefesler içeren yazılı kaynaklarında bulunmaktadır. Bu yazılı kaynaklar; tarihsel 

yaklaşımlar ve konuyla ilgili ipuçlarını yakalayıp yorumlayabilmemize imkan sağlar. 

Başlıcaları şunlardır: 

 Cönkler, Divanlar:  Bu tür kaynaklarda, Alevî-Bektâşî zümresine mensup 

âşıkların mahlaslarının tapşırıldığı Deyiş, Duvaz (Duvaz-ı İmam), Tevhid 

ve Nefesler yer alır.  

 Buyruklar
1: İmam Câfer ve Şeyh Sâfi’nin şekillendirdiği ve yolun (edep, 

erkân, inanç vs.) doğru sürülebilmesi için Alevîliğin inanç esaslarını içeren 

kitaplardır. İçerik olarak; mürşit, pir, talip, zâkir, üç sünnet, yedi farz, 

musâhiplik, kırklar cemi işlenmektedir. Özellikle talibin yol esaslarını 

kavraması ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesini amaçlayan kurallar 

ele alınmıştır.  

                                                 

1
 Bugün her Alevî köyünde birer eski yazı nüshası bulunan bu buyrukların en bilineni Şeyh Safî 

Buyruğu’dur. Bu buyruğun diğer bir adı da Menâkıbü’l Esrâr Behçetü’l Ahrâr’dır. Geniş bilgi için 
bkz. Mehmet Yaman, 1994: Erebilli Şeyh Sâfî ve Buyruğu, Ufuk Matbaası, İstanbul. 
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 Velâyetnâme, Makâlât ve Fevâid: Velâyetname ve Fevaidler, Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin menkıbelerini, Makalat ise dinsel konuları işlemektedir. 

 Fazîletnâmeler: Âşık Yeminî tarafından kaleme alındığı söylenen 

Faziletnâme-i İmam Ali adlı eserdir (Yaman, 2007, s.41-2). 

 Maktel-i Hüseyin: Genel olarak Hz. Muhammed’in torunu İmam Hüseyin’in, 

Kerbelâ’da, Yezid tarafından katledilişini konu alan bir eserdir.  

 Ve diğerleri: Yukarıda zikredilen yazılı kaynakların yanı sıra Alevî-Bektâşî 

toplumunda önemli bir yere sahip olan; Hacım Sultan, Otman Baba, Seyyid 

Ali Sultan gibi erenlerin menkıbelerini anlatan yazma eserler ya da Fuzulî, 

Virâni gibi önemli divanlar sahiplerinin meydana getirdiği eserler de bu 

bağlamda sözlü kültür geleneğinin daha iyi anlamlandırılması ve 

tanımlanmasına katkı sağlayacak değerli yazılı belgelerdir. 

1.3.2. Alan Çalışması 

Yörede yaptığımız alan araştırmaları, Tokat yöresi ile diğer yörelerde görülen Alevî-

Bektâşî müzik kültürleri arasındaki bağlantıyı tüm canlılığı ile ortaya koyabilecek ve 

geçmişten günümüze bu inancın yansımalarını en doğru şekliyle anlayıp 

kavrayabilmemizi sağlayacak nitelikli olguları bizlere sunmuştur. Bu nedenle, veri 

toplamaya yönelik olarak çalışmamızın en önemli safhalarından birini oluşturan alan 

araştırmaları salt müzik ürünlerinin derlenmesi ile sınırlı kalmamış aynı zamanda 

geçmişe dair bilgilerin sözlü gelenek üzerinden takip edilebilmesini de olanaklı 

kılmıştır. Konunun birinci derecede özneleri ve geleneğin yaşayan yüzü olan 

zâkirlerin yetiştiği, hizmetlerini sürdürdüğü ortamlarda bizzat bulunup, konunun 

detaylarını kendi ağızlarından dinlemek ve cemlerdeki görevlerinden çıkarımlar 

yapmak, vb gibi yaklaşımlar da son derece önemlidir. Bu yönüyle zâkirler ve 

dedelerin konuya bakış açıları ile repertuvarlarına dair müzikal unsurlar hakkındaki 

açıklamaları, konuyu canlı kaynaklar üzerinden değerlendirebilmemizin temel 

dayanaklarını oluşturmuştur. 

Nitel bir çalışma özelliği taşıyan bu tezde, alan araştırmasına dayalı yöntemler de 

kullanılmıştır. Bu çerçevede alanda; gözlem, katılımcı gözlem ve karşılıklı görüşme 

yöntemleri kullanılmış, elde edilen bu verilerin analizleri de yapılmıştır. Özellikle 

konumuzu oluşturan zâkirlik olgusu, bizzat Cem içerisinde kayıt edilmiş; sesli ve 
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görsel dokümanlar üzerinden çözümlemeye gidilmiştir. Alan çalışmasında sistemli 

olarak uygulanan sıralamada, Prof. Dr. Ali Balcı tarafından kaleme alınmış olan 

Sosyal Bilimlerde Araştırma kitabından faydalanılmıştır (Balcı, 2009, s.177-81): 

Alanın belirlenmesinde harita çalışması ve bölgelerin tayini öncelikli olarak ele 

alınan konulardan birisi olmuştur. 26-28 Haziran 2009 tarihleri arasında yapılan ilk 

alan çalışmasında, Tokat İl Kültür Müdürlüğü’nden uzman ve yetkililerle 

görüşülmüş ve yapılmak istenilen çalışma genel hatları ile onlarla paylaşılmıştır. 

Görüşmeler neticesinde, öncelikle harita üzerinde bölge ve yerleşim yerleri tâyin 

edilmiş, yöreye dair araştırmaları ve kitapları bulunan İl Kültür Şube Müdürlerinden 

Selahattin Adıgüzel’in de bilgilerine özellikle başvurulmuştur. 

Bu ön çalışmanın ardından, alandaki önemli kişilerle bağlantıya geçilmiş; bunun 

içinde bir “kılavuza/rehbere” ihtiyaç duyulmuştur. Kılavuz/Rehber’in, geniş bölgeyi 

iyi bilmesi, alana gidilecek, zaman, yer ve şartları çok iyi ayarlayabilmesi ve yöreyi 

ve yöre insanını iyi tanıması bakımından büyük faydaları olmuştur. Ancak, Tokat 

gibi geniş bir coğrafyanın araştırılmasında birden çok rehberden yararlanılmış,  her 

bölge veya ilçe için bir-birkaç kılavuz ile çalışılmıştır. Bu bağlamda, Tokat merkez 

Nebi Köyünde Âşık Bektaş Yalçın ile kaynak kişilere ulaşılmış; merkez Karkıncık 

köyünden Gazi Özden ile özellikle köylere ulaşım anlamında yararlanılmıştır. 

Amasya ilçesi, köy ve tekkelerde, dede ve zâkirlere ulaşmamızda Âşık Hüseyin 

Yıldız ve Ali Yıldız kılavuz olmuşlardır. Reşadiye ilçesinin belli köylerine 

ulaşmamızda yine Hüseyin Yıldız kılavuzluk yapmıştır. Bölge haricinde yapılan 

çalışmanın İstanbul bölümünü oluşturan saha çalışmasında ise Âşık Alican Yıldırım 

rehber olmuş, kaynaklara ulaşmamızda bize kılavuzluk etmiştir.  

Kaynak kişilere bağlantı kurulması anlamında, 2009 yılının Mayıs ve Haziran 

aylarında Tokat, Ankara ile telefon görüşmeleri yapılmış ve hazırlık çalışmasına 

yönelik bilgiler elde edilmiştir. Özellikle yöredeki Cemleri iyi bilen; “dede”, “zâkir” 

vb gibi konuya hâkim, bilgi ve birikim sahibi kaynak kişilerle bağlantı kurulmaya 

çalışılmıştır. Alan araştırmamızın en zor adımlardan birisi ilişkilerin kurulması ve 

güvenilirliğimizin kabul ettirilmesi noktasında yaşanmıştır. İlk alan çalışması 27 ve 

28 Haziran 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Konu hâkimiyetimizin o tarihlerde 

henüz istenilen düzeyde olmayışından dolayı ilk görüşmeler; tanışma, karşılıklı 

birbirini anlama ve araştırma konumuzun tanıtılması şeklinde geçmiştir. Zira ilk 

görüşmelerde çekingen davranan, karşısındaki araştırıcının yaklaşımını tam 



 

7 

anlamadan ilgi göstermeyen ve bilgi aktarmak istemeyen kişilerle karşılaşılmıştır. 

Gözlenecek olan malzemenin bir inanç kültürü olması hem tarih yönden hem de 

geçmiş deneyimler yönünden kapalı olmayı beraberinde getirmiştir.  Örneğin, bazı 

Alevî dedeleri; daha önceleri çevre yöneticilerinden görmüş oldukları davranış ve 

bunun yarattığı hırpalanmalar sonucu gelişen güvensizlik duygusu nedeniyle bilgi 

vermekten kaçınmışlardır. Ancak yapmış olduğumuz çalışmaların sıklığı, kendimizi 

kabul ettirme ve güvenilirlik kazanma sonucunda amaca ulaşmada belirli yol kat 

edilmiştir. Ancak yine de yukarıda verilen nedenlerden dolayı bazı dedeleri Alevî-

Bektâşîler için önem taşıyan “Buyruk”un ellerinde olduğunu söylemelerine rağmen 

gösterme taraftarı olmamışlardır.  

Yapılan çalışmanın niteliği açısından gözlem ve verilerin kaydedilmesi esnasında 

kayıt cihazlarının yanı sıra not tutmak yöntemi ile de kimi bilgilere ulaşılmıştır. Zira, 

alan çalışmalarında elde edilen bilgilerin yanı sıra, izlenimler ve yorumlanabilecek 

verilerin not edilmesi de işimizi kolay kılmıştır. Bu nedenle, görüşmelerde daha 

ziyade hızlı bir şekilde not alınmış, daha sonra gün içerisinde bu notlar 

detaylandırılmıştır. Alanda tespit edilen verilerin; kamera, fotoğraf makinesi, vs ile 

kaydedilmesine de önem verilmiş ve bu ses/görüntü kayıt cihazlarından çokça 

yararlanılmıştır. Bu dijital cihazlar, toplanan verilerin bilgisayar ortamına 

aktarımında da önemli bir yer teşkil etmiştir 

Tüm yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen verilerin analizi, hata kabul etmeyen 

ve neticeye doğru ulaşılması anlamında dikkat gerektiren yaklaşımlardandır. 

Verilerin kategorize edilmesi/sınıflandırılması, çalışmanın şekli boyutu açısından 

değerlidir. Alan araştırmaları kapsamında, beş kez Tokat Merkez’e bağlı Fiğneze 

Köyü, Nebi Köyü’ne; Yeşilyurt İlçesi’nin, Yağmur Köyü’ne; Almus İlçesi’nin 

Görümlü (eski adı “Varzıl”), Gölgeli (eski adı “Leveke”), Akarçay ve Hubyar 

köylerine; Zile İlçesi’nin Fırtıman, Akçakeçili Köylerine; Reşadiye ilçesi’nin 

Gökköy köyünde de alan çalışmaları yapılmıştır. İstanbul İkitelli Cemevi’nde her 

Cuma akşamı yapılan ve yöre veya köy sınırlaması aranmadan tüm insanların 

katılımına açık bir Cem ile Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu Cemevi’nde Tokat/Zile 

usulü görülen bir Cem de, görsel mahiyette kamera ile kaydedilmiştir. Elde edinilen 

veriler; görsel (resim ve video), işitsel ve yazılı kaynaklar olarak sınıflandırılmıştır. 

Ayrıca, İstanbul’un muhtelif ilçelerinde yaşayan zâkir ve dedelerle görüşmeler 
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sürdürülmüş; toplanan verilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve farklılıkları da 

planlanan alan programlarının tamamlanması ile netlik kazanmaya başlamıştır. 

Alan çalışmaları sırasında yapılan röportaj kayıtları da, çözümlenerek belgelerin 

birbirleriyle karşılaştırılmasında kullanılmıştır. Böylelikle, yöredeki Alevî-Bektâşî 

ocaklarına ait bütün kültürel ve inanca dair unsurların algılaması ve yorumlanması 

daha kuvvetli temellere oturtulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, çok sayıda “dede”, 

“zâkir”, “araştırmacı”, “talip” ile “dernek”, “vakıf” ve “federasyon” yöneticileriyle 

de görüşülmüştür. 

Kamera ile yapılan görsel kayıtlar da alan çalışmasında araştırmacıların işini 

kolaylaştıran yöntemlerden biridir. Sesli kayıtlar, duyulduğu kadar araştırmacıya bir 

fikir verirken; görsel kayıtların sağladığı yararlar çok daha fazla olmaktadır. Örneğin, 

bir halk sanatçısının yaptığı küçük bir hareket, çalışmaya büyük fark yaratacak 

yorum ve anlamlar kazandırabilmektedir. Bu bağlamda, yaptığımız alan 

araştırmalarında bugüne kadar yaklaşık dört tane “Cem”, tarafımızdan kaydedilmiş; 

bunun yanında, geçmiş yıllarda Âşık Bektaş Yalçın ve Âşık Alican Yıldırım’dan 

temin edilen iki tane Cem video kaydından da yararlanılmıştır. Ayrıca, yirmi 

civarında Zâkir’in de, Cem ve/veya Sohbet esnasında görüntülü çekimleri 

yapılmıştır. Zâkirlerin çaldığı sazlarının fiziksel yapıları ve icralarına ait teknik 

özelliklerine ışık tutacak fotoğraf çekimleri de yine tarafımızca yapılmıştır.  

Gerek video gerekse ses kayıtlarından oluşan tüm işitsel/görsel kayıtların yazıya 

aktarılması da kaçınılmaz olmuştur. Bölgenin müzikal yapısı, ses örgüsü, ritmik 

anlayışı ve vokal icralardaki ağız, hançere ve yorum unsurlarına dayalı özelliklerinin 

gözlemlenip yazıya detayları ile aktarılması da bu bağlamda önemle yerine 

getirilmiştir. 

Günümüzde duyulmamış ve kurumsal repertuarlarda bulunmayan eserlerin ortaya 

çıkarılacak olması yanında yazıya aktarılması da çalışmamızın amaçlarından biri 

olmuştur. Bu bağlamda alan araştırmalarında elde edilen tüm müzik veriler, 

duyulabildiği ölçüde tarafımızca notaya alınmış; kimi fonetik hususiyetler, vokal 

okumalar ve vokal okumalarla dolaylı ya da direkt alakalı melodik ve metrik 

vurgulamalar da yazıya aktarılmaya çalışılmıştır. İcra edilen eserlerle, onların türleri, 

biçimleri, çeşitleri ve çeşitlemeleri ile enstrüman kullanımları ve bu enstrüman 
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kullanımlarına bağlı kimi seslendirme özelliklerinin incelenmesi de bu çalışmanın bir 

diğer amacını oluşturmaktadır. 

Alan araştırma çalışmaları, bölge dâhilinde beş ve bölge haricinde yaşayan 

kaynaklara yönelik üç tane olmak üzere, iki kategoride toplam sekiz adet alan 

çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Tokat çevresi ve ilçelerinin Alevî-Bektâşî nüfusuna haiz birçok köyünden, 

ekonomik, sosyal nedenlerin yanı sıra özellikle eğitim amaçlı olarak büyük şehirlere 

yapılan göçlere bağlı olarak, Tokat dışında yaşayan göçmenler/halk sanatkârları ile 

de görüşülmüştür. Alan haricinde yapılan araştırma çalışmalarında, Tokat’tan 

göçenlerin yaşadıkları merkezler özellikle seçilmiş ve birinci ağızlar bilgi verecek 

yeterlilikte kaynak kişiler, Tokat yerlilerinin yönlendirmesiyle tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Alan dâhilinde genel olarak konu hakkında kaynak olabilecek kişilerin 

azlığı da bu ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylelikle, özellikle İstanbul, 

Ankara ve İzmir gibi Tokat yöresi Alevî-Bektâşî toplumu mensuplarının yoğun 

olarak göç ettiği illerde araştırmalar yapılması fikri gelişmiştir. Ancak bu noktada 

çeşitli nedenlerle bahsi geçen illerin tümünü tarayabilme olanağı olmadığından 

dolayı, bu çeşit çalışmalar, bu tip nüfusun en yoğun olduğu İstanbul ile 

sınırlandırılmıştır. Kaldı ki, bu ilde yılın belirli zamanlarında yapılan Cemlerin de 

yine Tokat Alevî-Bektâşî Ocaklarına bağlı dede ve zâkir tarafından yürütüldüğü 

tespit edilmiştir. Bu araştırma çerçevesinde, İstanbul’un belli bölgelerinde kurulmuş 

Cemevleri’nin yönetici ve inanç önderleri ile “zâkir”, “dede” ve konuya hâkim 

kişilerce yapılan görüşmelerde elde edilen bilgilerle konumuzun İstanbul ayağı 

kurulmaya çalışılmıştır. Alan dâhilinde görülen yapı ile Büyükşehirler’de görülen 

yapı arasındaki ortak yönler ve farklılıklar da bu bağlamda çalışmamızın ayrı bir 

yönünü ortaya koymayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda, bölge dâhilinde yapılan alan 

çalışmaları, “Tokat” ili ve çevresi ile bölge haricinde yapılan alan çalışmaları da 

“İstanbul” ili ile sınırlandırılmıştır. 

1.3.3. Sözlü Aktarım 

Alan veya saha dışında konuyla ilgili bilgi birikimi olan ya da eski geleneği bizzat 

yaşamış ve yaşça da geçmişin izlerini hafızasında barındıran yetkin kişilerle yapılan 

görüşmeler, çalışmamıza farklı bir boyut kazandırmıştır. Bu bağlamda alanda 

bulunduğumuz dönemlerde görüştüğümüz, konuya hâkim kişilerden değerli bilgiler 
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edinilmiştir. Bu çalışmalarda geleneğin, kültürün ve en önemlisi de inançların 

bölgelere göre farklılık arz ettiği ve kimi bölgelerde yaşayan Alevî-Bektâşî 

topluluklarının da birbirlerinde farklı “Pir Ocakları” olarak adlandırılan inanç 

merkezlerine bağlı oldukları görülmüştür. Bu bağlamda; yöre halkının, çok evvel bu 

topraklara gelip yerleşmiş ve zamanla çevresinde kendisine bağlı zümreleri 

oluşturduğuna inanılan, keramet sahibi kişilere kuvvetli inançları olduğu 

gözlenmiştir. Tokat’ın Almus ilçesine bağlı “Hubyar Tekkesi” bu anlamda en önemli 

ziyaret ve ibadetlerin yapıldığı mekân olma özelliğine sahiptir. Anadolu halkının 

genel olarak tekke ve zaviyelerin yanı sıra ziyaret yerlerine olan hassasiyeti, Tokat 

bölgesi insanları için de geçerlidir. Tokat/Erbaa’da bulunan ve halkın bir nevi 

hastalıklardan koruyucu/kurtarıcı olarak görülen “Keçeci Baba Tekkesi” önemli 

ziyaretgâhlardır. Bahsi geçen bu ziyaretgâhlar; tekke, zaviye ve özel mekanların 

(Cemevi, Kurban kesme/Tığlama yeri, vb.) yanı sıra “Pir Ocakları” diye tabir edilen 

ve Anadolu’daki Alevî-Bektâşî yapılanmasının önemli köşe taşlarını oluşturan bu 

ocaklar; Tokat yöresinde de ilgi gören ve inançsal yapının coğrafi dağılımını 

düzenleyen kurumlar olması bakımından değerlidir. Tokat/Almus ilçesi Gölgeli 

(Varzıl) kazasında yaşadığına inanılan ve mezarının burada olduğu bilinen Kul 

Himmet, Alevî-Bektâşî inancı içerisinde hitap ettiği egemen toplum bakımından 

saygı duyulan âşıklardan/şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda Tokat yöresinde birçok 

Alevî zümresinin kendisine bağlılığı ve itikadı açısından da önemli ocakları 

arasındadır. Hubyar Tekkesi’nden ayrılmış ve kendisine ciddi sayıda “Talip” 

toplayan Anşa Bacı/Ayşe Bacı Ocağı, yine o yörede çok saygı duyulan önemli 

ocaklardandır. Bu bağlamda, her ocağın kendine özgü anlayışı ve farklılığı olduğu, 

dolayısı ile çalışmamızın bu yönde bir bakış açısı ile geliştirilmesi gerçeği, bizi 

yönlendirmiştir. 
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2. ZİKİR VE ZÂKİR TERİMLERİNİN ETİMOLOJİSİ VE İSLÂM DİNİ 

İÇİNDEKİ YERİ 

2.1. Zikir Terimi Etimolojisi ve Yüklendiği Anlamlar 

Dini/Tasavvufi terim ve deyimlerin ele alındığı sözlükler ve bir kısım ansiklopedik 

kaynaklara göre; “zikir” genel manada ‘anmak’, ‘hatırlamak’ ve ‘yâd etmek’ 

anlamlarındadır. Ayrıca her bir tarikatın kendi içerisinde, “zikir” uygulamalarına 

göre çeşitleri de vardır. 

“Zikir” terimi; Arapça “zekere (yezkuru)” kökünden gelir ve “zikr”, “tezkâr”, “zukr”, 

“zikrâ” şeklinde de kullanılır (Kanar, 2009, s.912). Allah’ı anmak dışında “aklında 

tutmak”, “ezberlemek”, “anımsamak”, “hatırlamak”, “anmak”, ”yâd etmek”, 

“nikâhlamak”, “nişanlamak”, “zikir çelmek”, “kovuculuk yapmak”, “insanları 

çekiştirmek”, “şükretmek”, “ayıplamak”, “diline dolamak”, “bildirmek”, “hakkını 

korumak”, “öğüt almak” vd. gibi anlamlar içerir. Ayrıca; “şeref”, “şöhret”, “övgü”, 

“namaz”, “dua”, “Kur’an-ı Kerim”, “Tevrat”, “kitap”, “yiğit”, “bahadır”, “kanıt”, 

“uyarı” gibi anlamları da ihtiva eder (Kanar, 2009, s.912). 

Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve diğer meslektaşlarına göre; çoğulu “ezkar” ve “zükür 

(yezkuru)” olan zikir; Allah kelimesini ve “tekbir”, “tehlil”, “tesbih”, “tahmid” 

cümlelerini tekrarlamak ve manevi yetkinliğe ulaşmak için yapılır (Karaman, 2006, 

s.715-6). Böylelikle, zikri Allah’ın yüceliğini dile getirmek olarak açıklayan bu 

görüşde, onu unutmak, hatırdan çıkarmak durumu ise “gaflet hali” şeklinde 

nitelendirilmiştir. Orhan Hançerlioğlu’nun görüşü de bu paraleldedir. “Zikir” 

kelimesinin Arap alfabesinde “zel” ve “kef” harfleriyle yazıldığını belirten 

Hançerlioğlu; zikirde anılan, hatırlanan ve akıldan çıkmaması gerekenin “Allah” 

olduğunu ve onu unutmamak ve hatta sürekli olarak sesli veya sessiz bir şekilde 

anmanın gerekliliğini vurgular (Hançerlioğlu, 1984, s.747). A. Nevzad Odyakmaz ise 

zikri “Tanrı’nın adını art arda anarak, kulluğunu ve bağlılığını göstermek” şeklinde 

açıklar (Odyakmaz, 1999, s.329). Bu yoruma karşılık Haydar Bammat; zikri “ilahi 
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isimlerin muayyen fasılalarla ve değişmeyen bir ahenkle tekrarı” şeklinde tanımlar 

(Bammat, 1963, s.351). 

Zikir kavramından genel olarak anlaşılan; gönül ve ruhtan kötü amelleri atıp yerine 

güzellikleri, temizliği ve iyi olanı koymaktır. Ancak bu şekilde ahlak kuralları 

çerçevesinde hareket edilmiş ve manevi bütünlük sağlanmış olur. Haydar Baş’a göre 

ise “Zikir”; Cenab-ı Hakk’ın rahmetinin tecellisini kula yansıtan en kestirme yoldur. 

Bu sebepten olacak ki, Resulullah “zikirle Allah arasında perde yoktur” 

buyurmaktadır (Baş, 1995, s.27). Ve M. Zahid Kotku, zikrin gerekliliğini, 

“şeytandan uzaklaşmak ve gaflet haline düşmemek”, şeklinde açıklar. Allah adının, 

kişiyi şeytanı zikredenden uzaklaştırdığını belirten Kotku’ya göre; “…Zikreden 

insanlar şeytanı boğar, belini kırar, işe yaramaz hale getirir. Zikreden kulun yanına 

şeytan sokulamaz. Allah ism-i şerifindeki ateş, şeytanı yakan bir ateştir. Allah ismini 

anan insanın yanına şeytan sokulamaz” (Kotku, 1983, s.16). 

Kur’an-ı Kerim’de ve konuyla ilgili çeşitli kaynaklarda zikrin, genel olarak “tekbir”, 

“tesbih”, “salâvat” ve “vird”2
 gibi terimlerle Hakk’ı anmak anlamına geldiği ve 

yeryüzündeki tüm inançların ulaşmak istediklerine karşılık dile getirdikleri söylemler 

olduğu görülmektedir. Zikir, temelde her ibadette bulunmakta olup bütün ibadetlerin 

de ortak paydasıdır. Zikrin anlamının “anmak” olduğunu ifade eden Mithat Perin’e 

göre ise: “Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hakk’ı anmak ve namaz kılmak anlamında 

geçmektedir. Tasavvufun esma (isimler) ve süluku kabul eden tarikatlarından Cenab-

ı Hakk’ın bin bir isminden birini veya bir kaçını belli miktarda veya sayısız olarak 

devamlı surette ve muayyen bir eda ile sallanarak ayakta veya oturarak okumaya 

denir. Zikirde; zikir yapanların hal ve durumlarına göre dilin zikri, kalbin zikri, 

ruhun zikri ve sırrın zikri gibi dereceler vardır” (Perin, 1982, s.767). 

İslâm İnancı çerçevesinde zikrin, Allah’ı yüceltmek anlamına geldiği, O’na ulaşmada 

en temiz ve en temel yol olduğu görülmektedir. Prof. Dr. Süleyman Uludağ, temelde 

“bir şeyi unutmayıp hatırda tutma”, “elde ettiği bilgi vb. hıfzetme”, “anma, yâd 

etme” mânâlarına gelen zikrin, biri “kalp” diğeri “dil” ile olmak üzere ikiye 

ayrıldığını, kalbi yapılan zikrin: bir şeyi hatırlama ve akla getirme, dil ile yapılanı 

                                                 

2
 “Vird”, kıraat ve benzerinden vazife edinip yapmasına devam ettiği bir ameldir; çoğulu ise 

evrad’dır. Tasavvuf erbabı sufiler; Şeyhin, Müridine sabah ve akşam verdiği zikir ödevi olarak vird’i 
tanımlamışlardır. Bu hususta izledikleri yol, hadis âlimlerinin müteselsilen Şeyh’ten Şeyh’e rivayet 
ettikleri hadis yoludur” (Mert, 1993:115). 
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ise: bir ismi telaffuz etmek olduğunu belirtmektedir (Uludağ, 1986, s.561). Doç. Dr. 

Ethem Cebecioğlu bu anlamalara ek olarak zikrin inançtaki yerinin: sevginin çokluğu 

sebebiyle, gaflet meydanından müşahede alanına çıkmak olduğundan hareketle, 

zikrin ariflerin yaygısı, muhiplerin sağlamca bastığı yer, âşıkların şarabı, zikrin 

hakikatinin ise, zikredilenden yani Allah’dan başkasını unutmak olduğu 

düşüncesindedir (Cebecioğlu, 1997, s.783-784).  

Özellikle tasavvuf anlayışı ve tarikatlarda zikrin yeri çok önemlidir. Tarikatlardaki 

zikir biçimleri ve uygulanışı birbirinden ayrılmaktadır. Tüm tarikatlarda zikrin biçim 

ve anlayışının yanı sıra, zikredilen isim/isimler Hakk’ın birçok isminden biri olabilir. 

Ancak ulaşılması gereken yer, Allahın birlik inancına varmak ve ondan başka her 

şeyi unutmaktır. 

Genel anlamıyla “anmak” olarak açıkladığımız zikir kelimesinin farklı yorumları da 

mevcuttur. Örneğin, Vedad , “anmak kelimesine takılıp, anmanın geçmişte kalan bir 

şeyi hatırlamaktan ibaret olduğu üzerinden, zikrin anmak anlamına gelmediğine 

vurgu yapmaktadır. Buna göre, zikrin mânâyı hakikati, Allah’ın kendisinden kendisi 

olan kendisini zikretmektir” şeklinde açıklanmaktadır (Vedad, yty, s.69). 

Zikir, dil ve kalple yapılır; bunun yanısıra beden de belli bir hareket ile zikre eşlik 

eder. Aynı şekilde, dil ile yapılan zikirde, Allah’ın isimleri anılır; kalbi zikirde ise 

onu her an hatırlamak ve unutmamak fikri yatar. Orhan Hançerlioğlu, beden 

zikrinden, vücudun belli bir ritimde hareket etmesinin anlaşıldığını belirtir. 

Hançerlioğlu, zikrin, Tanrı adını söylemek olduğundan hareketle de “Allah, Allah” 

diye Tanrı adını yüksek sesle, mırıldanarak ya da sessizce ve içten söylemeye 

denildiğini kaydeder (Hançerlioğlu, 1993, s.573).  

Dil ve kalp ile yapılan zikirlerden başka zikir çeşitlerinin olduğu da kayıtlarda yer 

alır. Ruhun zikri, sırrın zikri, hafînin zikri, ahfâ3’nın zikri gibi zikir şekillerinden söz 

edilir. Bunlar, sâlikin Allah’a yakınlık ve vuslat derecesine göre bahis konusu edilen 

zikir çeşitleridir (Ayni, 1923, s.200). 

                                                 

3
 Ahfâ: İnsana Âlem-i sagîr yâni küçük âlem denir. Âlem-i sagîr on kısımdan meydana gelir. Bunların 

beşi Âlem-i emrdendir. Bu beş mertebe; kalb, rûh, sır, hafî ve ahfâdır. Bunların asılları, kökleri Âlem-i 

kebîrde (İnsanın dışındaki âlemde)dir. Ahfâ latîfesi, mertebelerin en sonu ve en yukarıdaki 
mertebedir” (http://sozluk.ihya.org/dinî-terimler/ahfa.html). 
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Zikir esnasında “Allah” kelimesinin veya “lailahe illallah” lafzının söylendiği birçok 

tarikat zikirleri vardır. Özellikle Alevî-Bektâşî topluluklarının dinî törenlerinde 

müzik ile birlikte “Allah Allah” ya da “Lailahe illallah” cümlesinin geçtiği görülür. 

Söz gelimi Tokat’ın Şah İbrahim Ocağına bağlı taliplerin cemlerinde -ki bu cemde, 

genellikle “on iki” kişiden oluşan zikir grubu vardır ve bu grup: 

La ilahe illallah, 

İllallah şah illallah, 

Sen Ali’sin güzel şah, 

Şahım eyvallah eyvallah. 

dizeleriyle devam eden zikir nakaratlarını tekrarlarlar. Hubyar Cemlerinde de bu kez 

sekiz kişiden meydana gelen zikir grubu ise: 

Ilgıt ılgıt esen seher yelleri 

Burcu burcu kokan hakkın gülleri 

Dost kokusu gelir mü’min gullara 

Ellez Dedem gelür hü bizim illere 

Dedem haçan gelür
 dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

Nakaratlarını “zikir” edasıyla zikreder. Bu işleme, ‘tevhid çekme’, zikir çekenler de 

“tevhid4
 çekenler” olarak isimlendirilir. Bu kişilerin özelliği, âyin esnasında diğer 

tüm talipler gibi Cem’in işleyişi ile ilgili görevleri yerine getirmelerinin dışında, özel 

olarak bu tevhid çekenler grubuna dahil olmalarıdır (İşler, 2010). 

Uludağ, zikirde söylenen “Allah” kelimesinin; lafza-i celal, “lailahe illallah” cümlesi 

ise; kelime-i tevhid veya tevhid zikri olduğunu; Tarikat ehlinin belli kelime ve 

ibareleri belli zamanlarda, belli sayıda, belli bir edeb dâhilinde her gün düzenli 

olarak söylemesinin “vird”, “hizib”, “münferiden zikir”, “zikrullah” şeklinde 

isimlendirildiğini; zikir anında zikredenin hali de “zikirde anılan, zikredilenden 

başka her şeyden geçer, zâkir zikirde mezkûrdan başkasını hatırlamaz, kendisini 

                                                 

4
 Bütün varlık türlerinin Tanrı’da bir olduğuna inanma; Tanrı’dan başka varlık tanımama; Tanrının 

birliği. Alevî-Bektâşî ayinlerinin temel kurallarından biri durumunda olan; Tanrı’nın birliğini, Ali’nin 
Tanrı’nın velisi olduğunu vurgulayan ve cemlerde müzik eşliğinde söylenen şiir” (Korkmaz: 408-

409).  
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kaybeder, yaptığı zikrin bile farkında olmaz. Bu yüzden zikri: “…Kendinden geçiş 

(gaybet, vecd) ve Hakk’ı buluş (vuslat, vücud) halidir” sözleriyle tanımlar (Uludağ, 

1996, s.539-41)  

İslâm’a göre insanlığın ilk dinînin tevhid dinî ve bu dinîn kurucusunun ise yüce 

Allah olduğunu ifade eden Günay Tümer ve Abdurrahman Küçük ise,  insanlığın 

tevhid ile ilişkisi konusunda: “Allah, kâinatı, insanı yaratmış, kitaplar ve 

peygamberler göndermiştir. Hz. Âdem, Allah’tan aldığı vahiy ve ilham ile kendi 

devrindekileri irşat etmiştir. Sonra insanlar tevhid esaslarını unutup, Allah’tan başka 

şeylere, tabiat kuvvetlerine, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapınmaya ve bunları 

Allah’a ortak koşmaya yöneldikçe; Allahda elçiler gönderip onları ‘hak dinîne’, hak 

yola davet etmiştir” (Tümer ve Küçük, 1993, s.35) ifadelerini kullanmaktadır. 

Allah ile kul arasındaki en iyi iletişimin zikir olduğu, bu esnada tüm günahlardan 

arınacağı ve gafletten (kalbin zikirsiz kalması ve paslanması) uzaklaşacağı düşüncesi 

hakim düşüncedir Kalbin paslanması ve günahlar sebebiyle kirlenmesi durumunda, 

günahların kirini tövbe ve istiğfar ile temizlemek lazım geldiğini belirten Mert, 

kalbin cilasının; biri “tövbe” ve “istiğfar” ve “zikrullah” ile mümkün olduğunu tespit 

etmektedir (Mert, 1993, s.31). 

Kişinin dil, kalp veya ruhundan zikir halini bırakmaması; onun, her an kendisini 

Allah’a yakın ve O’na ait olduğunu hissettirmesi inanç içerisindeki temel 

olgulardandır. Zira Allahü Teâlâ bu durumda kulu ile arasındaki dostluk perdesini ve 

zikir kapısını aralamakta, zikirden hoşlandığında ise kendisine yakınlık kapısını 

açmaktadır. Sonra onu ünsiyet meclisine alır ve tevhid kürsüsüne oturtur. Hicabı 

kaldırıp onu ferdaniyet (tek’lik) dairesine alır, celal ve azameti görünce; artık o (yani 

kişiliği) ortadan kalkar. O zaman, kul zayıf düşerek kendinden geçer. Allah’ın 

himayesine girer ve nefsin arzularından uzak kalır (Yıldız, 1995, s.92). Kalbin ve 

dilin zikrini biraz daha açacak olursak, Ethem Cebecioğlu’nun Tasavvuf Terimleri ve 

Deyimleri Sözlüğü’nden şu bilgilere ulaşabiliriz (Cebecioğlu, 1997, s.777-85): 

    “Lisanın Zikri: bu, kalpten yardım görür, muhib sürekli tekrarla bundan tad 

alır, onun adını işitmekten hoşlanır. 



 

16 

    Kalbin Zikri: Havvasın zikridir. Sevilenin hakikatinin kalpte tasavvuru ve 

bu tasavvurda yoğunlaşmaktır, diye tanımlanır. Bu münacatlara ‘tefrika 

(ayrılık, ayrı bulma) münacatı5’ denir.  

    Sırrın Zikri: Havvassü’l-havvas’dan olan vuslat erbabının makamı budur. 

Bu, zikredenin top yekün mezkûrda yani zikredilende erimesi ve sonunda 

da izinin kaybolması şeklinde tecelli eder. Bu durumda zikredilen zikreden 

olur”. 

Zikrin, Allah’a ulaşılan en temiz yol olarak algılanmasından dolayı, varılacak bu 

yolda kişinin içsel fikri, fikrin temizliği ve kötü düşüncelerinden arınmasının şart 

olduğunu belirten M. Hanefi Mert; kötü düşünce, davranış ve ahlak dışı hareketlerin 

atılmasıyla ancak Allah’a ulaşılacağı görüşündedir. Bedensel temizliğin dışında, dil 

ile birlikte yirmi beş defa ”istiğfar” etmek gerekliliğini de vurgulayan Mert, 

istiğfarın, iç temizliğin başlangıcı; tövbenin ise düşünceden kötülüklerin atılması ve 

geçmişte yapılanlardan kurtulmak anlamına geldiğini belirtir ve bu sayılanların 

öncelikli unsurlar olmadığı takdirde, Allah’a ulaşma gayesinin eksik veya yarım 

kalacağını ifade eder (Mert, 1993, s.86). 

2.2. Zâkir Terimi Etimolojisi ve Anlamı 

Zâkir teriminin anlamı ile ilgili kaynaklarda yukarıda verilenlerden farklı bilgiler de 

yer almaktadır. “Zâkir” genel anlamda “zikreden kişi” demektir ve kelime kökü yine 

“Zikr”e dayanmaktadır. Mithat Perin’e göre zâkir; “zikirle meşgul olan kimse”  

demektir. Tekkelerde
6, ayin sırasında dervişlerin, zikirlerini coşturmak maksadıyla 

                                                 

5
 Alevî-Bektâşî inancı içerisinde Münâcât kelimesini anlatırken Müşahade kelimesiyle bir bütün 

olarak açıklayan Korkmaz şu maddeleri vermektedir: 

 Tanrısal sırları ve tecellileri seyretme; bu yolla tanrısal âlemi görme. 

 Her an Tanrı Evi olarak algılanan gönülde Tanrı ile söyleşide bulunma. 

 Tarikat ulularını övme, onlara bağlılıklarını bildirme. Bkz. Esat Korkmaz, Anadolu Alevîliği 
(Felsefesi-İnancı-Öğretisi-Erkânı), Berfin Yayınları, 2. Basım, s. 171, Ankara. 

6
 Tekkenin, Medreseler gibi Türk-İslâm uygarlığının bir ürünü olarak ortaya çıktığını ve yüzyıllar 

boyunca Türk kültür ve sosyal hayatına damgasını vuran kültür merkezleri olduğunu savunan Erman 
Artun; buralardaki Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı’nın, dünya görüşü bakımından İslâmi esaslara ve 

tasavvuf anlayışına bağlı olduğunu dile getirmektedir. Tarikatlar ve Tekkeler çevresinde gelişen 
tasavvufi halk edebiyatı içinde Alevî-Baktaşî âşıkların eserlerinin farklı bir nitelik taşıdığını belirterek 
şunları söyler (Detaylı bilgi için bkz., Erman Artun, 2005: Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, 
Kitabevi Yayınları, 2. basım, İstanbul):  
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musikiye uygun şekilde ilahi okuyanlar için bu tabir kullanılır. Bu yüzden, âyin 

sırasında okuyanlar gibi zikredenlere de “zâkir” denir (Perin, 1982, s.761-7). Zâkir 

teriminin Arapça: “anan, hatırlayan, zikreden” anlamında olduğunu belirten Ethem 

Cebecioğlu, âyinde, zikir çeken dervişlere “zâkir” denildiğini ifade etmektedir 

(Cebecioğlu, 1997, s.783). Bu iki tanıma benzer nitelikte, zâkirin tarikatlarda, ilahi 

terennümü yapan ve yaptıran kişi/lere denildiğini ifade eden Yaşar Çağbayır ise, 

zâkirlere Arabistan tekkelerinde “münşit”, Acemistan’da ve Mevlana zamanında 

Konya’da “güyünde” ve “kavval” denildiğini; terimin Farsça –an, Ar –in ve –ün 

çoğul ekleri aracılığıyla “zâkiran”, “zâkirin” ve “zâkirun” şeklinde zâkirler anlamını 

aldığını tespit eder (Çağbayır, 2007, s.3471). 

2.3. İslâmiyet Dini ve Zikir 

İnanç gereksinimlerinin yerine getirilmesinde ve uygulanmasında din, daima insanın 

ruhuna ve duygusuna hitap eden, onu içsel dünyasında huzura erdiren bir yapıdadır. 

Bu bağlamada insanın, hayatı boyunca bulunduğu ortam ve ait olduğu toplumun 

gereksinimlerini yerine getirmek için çaba sarf eden bir varlık olarak nitelendiren 

Challeye, “hayatının bağlı olduğu engin gerçeği her zaman tanımaya çalışan 

insanoğlunun, onun karşısında daima; bazıları kişisel, bazıları ortaklaşa yani tapınışla 

ilgili olan hareketlerin yanı sıra birtakım heyecanlar duymuş olduğunu dile 

getirmektedir” (Challeye, 1960, s.220). Dinî, kutsal şeylerle ilgili inanç ve amellerin 

meydana getirdiğini vurgulayan Günay, bu inanç ve amellere inananların, manevi 

birlik etrafında cemaat oluşumuyla bir araya geldiklerini ve dayanışmalı bir sistem 

oluşturduklarını ortaya koymaktadır (Günay, 2000, s.201). İnancın, zaman içerisinde 

belli kitlelere ulaşması ve uygulamaların bugünlere taşınmasında manevi birliktelik, 

o toplum veya toplumlar için önemli faktörlerdendir. Nitekim din yalnızca uyulması 

gereken belli kurallar bütünlüğü değil aynı zamanda, toplumsal birlikteliğin 

oluşumuna zemin hazırlayan bir sistemdir. 

Dünya üzerinde birbirinden farklı zaman ve mekân içinde şekillenen, değişen, 

etkilenen ve yorum farkı arz eden inançlar var olmuşlardır. Sürekli değişen tarih ve 

                                                                                                                                          

“Alevî-Bektâşî edebiyatı, bu zümrenin insanlarının yanı sıra, yaşama sevincini, tabiat 
sevgisini de dile getiren ürünler vermişlerdir. Böylece tasavvuf düşüncesinin yanında, dinsel 
konuların dışındaki konularada yönelir”. 
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toplum içerisinde kendini yenileyen veya inandıklarına bir şekilde farklı inançların 

verilerini ekleyen inanç yapıları, zamanla “Din” adı altında varlıklarını 

ürdürmüşlerdir. Tümer, dinîn kaynağı hakkında, kutsal kitapların verdiği bilgilerin 

dışında bir bilginin olmadığını ileri sürer ve kutsal kitapların dinîn kaynağını ilk 

insana, dolayısıyla onu yaratan Allah’a bağlar: “Arap dilindeki ‘din’ kelimesinin kökü 

ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Bu kelimenin Arâmî-İbranî bir kökten 

geldiği, Orta İran’dan alındığı, öz Arapça olduğu tartışılmakta fakat kesin bir 

sonuca ulaşılmamaktadır” (Tümer ve Küçük, 1993, s.1). Din kelimesinin anlamı 

üzerine birçok tanımlamalar getirilmiştir. İnsanoğlunun düşüncesinde kendini aşan 

ve kendisine bağlı olunduğunu hissettiren güç ya da güçlere inanmak anlamında bir 

yorum getiren Günay, bu güç veya güçlere erişilmesinin ancak, tolumun geçmişten 

günümüze taşıdığı birtakım dinî kurallarla gerçekleşebileceğini ifade etmektedir 

(Günay, 2000, s.199). 

Allah’ın peygamberler aracılığıyla yeryüzüne gönderdiği, insanları doğruya ve iyiye 

yönlendiren, imanlı ve ahlaklı yaşamasını öğreten, birtakım kural ve şartlar ile 

uygulanan tek tanrılı dört din vardır. Bunlardan sonuncusu Hz. Muhammed 

vasıtasıyla yayılan din, İslâmiyet’tir7
. Arap Yarımadası’na inen İslâmiyet, Hz. 

Muhammed’in peygamberliğinden sonra dört halife ile yayılmasını sürdürmüştür. 

Din âlimlerinden M. Hamdi Yazır’ın, İsmail Karaçam, Emin Işık vd. yazarların 

sadeleştirdiği Hak Dini Kur’an Dili adlı çalışmada İslâm dini ile ilgili şu önemli 

bilgiler aktarılmaktadır (Yazır, 1998, s.330): 

“İslâm, Arapça’da harp ve münazaanın zıddı olan silm ve istİslâm kelimeleri gibi, 

müsalemet, mütavaat, inkıyad, ihlâs anlamları taşıdığı gibi, silme (barışa) ve selamete 

girmek, selamet temin eden teslimiyet, karşılıklı olarak barış içerisine girmek manalarına 

gelir ki hepsinde selamet ve samimiyet amacıyla bir bağlılık ve uyumluluk manası vardır”. 

İslâm’ın, Müslümanların inandığı ve Hz. Peygamberin bize getirdiği ilahi mesajla 

sınırlı olmadığını dile getiren Hakan Hemşinli, bilakis İslâm’ın, “Allah’ın tebliğle 

                                                 

7
 İslâm sözcüğü Arapça ‘se-le-me’ kökünden türemiştir ve anlamı ‘barış’tır. Bununla birlikte kökün 

etken ortaç şekli ‘esleme’dir ve ‘teslimiyet’ anlamına gelir. Sonuçta İslâm, ‘teslimiyet’ anlamına 
gelirken, Müslümanda ‘teslim olan’ anlamına gelir; burada teslim olunan tek Tanrı olduğu kabul 
edilen Allah’tır.  Müslüman sözcüğü, Arapça kökenli müslim kelimesinin Farsça dilbilgisi kurallarına 
göre çoğulu olan Müslimân'dan gelir. Ancak Türkçede tekil olarak kullanılır ve çoğulu 
Müslümanlardır. Müslüman sözcüğü İslâm dinine mensup kişileri adlandırmakta kullanılır ve 
‘bağlanan’, ‘teslim olan’ anlamındadır (http://tr.wikipedia.org). 

http://tr.wikipedia.org/
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görevlendirdiği bütün peygamberlere Cebrail vasıtasıyla ve vahiy yoluyla gönderdiği 

dinin ortak adıdır” açıklamasını yapmaktadır. Hemşinli, Din ve Hoşgörü: İmkân ve 

Sınırlılıklar–İslâm Dini Örneği- adlıyüksek lisans tezinde şu açıklamalara yer 

vermiştir (Hemşinli, 2007, s.23): 

“İslâm, vahiy yoluyla bütün peygamberlere gönderilen dinin ortak adıdır. Ancak bu, tahrif 

edilmemiş Hıristiyan ve Yahudi dinlerinin ilkelerini kapsamaktadır. Şu andaki bu dinlerin 

anlayışlarını içermesi zaten İslâm’a aykırıdır. Zira İslâm, bütün yönleriyle insanın özünü, 

benliğini Allah’a teslim etmesi demektir ve O’nun bu dinine aykırı olan ortak koşma, oğul 

isnat etme veya özel (sadece belirli kavimlere ait) bir Tanrı inancının İslâm’da yeri yoktur. 

Şunu da hatırlatmakta fayda var: ‘Sana (ey Peygamber), hakikati ortaya koyan bu ilahi 

kelamı, geçmiş vahiylerden (bu güne) kalanı tasdik edici ve içinde hangi doğruların 

bulunduğunu belirleyici olarak indirdik…’(Maide/52). Maide ayeti gereği kitapların, dinlerin 

veya peygamberlerin gönderilme sebebi, sonradan gönderilen bir dinin öncekinin ilkelerini 

ortadan kaldırma değil aksine önceki dinin temel ilkelerini teyit etmektir”. 

İslâmlık’tan önce muhtelif dinlerin, Türkler arasında yaygın olduğunu ifade eden 

Füruzan Hüsrev Tökin, İslâm ordularıyla temasa gelmeden önce Türkler’in, Zerdüşt, 

Budhist, Manicheist ve kısmen Hıristiyan dininde olduklarını dile getirmiştir. İslâm 

istilasından sonra birçok Oğuz boylarının din değiştirerek Müslüman olduklarını ve 

Hicret’in VI. yüzyılından sonra Türk dünyasının tamamiyle İslâm tesiri altına 

girdiğini belirten Tökin, İslâm Tarikatları adlı eserinde şu bilgilere yer vermektedir 

(Tökin, yty, s.3-4): 

“Türkler, kendi örf ve âdetlerini İslâmiyetten sonra da aynen muhafaza ettiler. Kendi 

inançlarına İslâmi bir renk vediler ve onun perdesine büründüler. Kendi Kültür ve din 

gelenekleriyle yaşayan Türkler, İslâm topluluğuna girince zamanla bünyelerinde bazı 

değişmeler oldu. İslâm dünyasında ‘tasavvuf’ göze çarpan ve çok önemli bir harekettir... 

İslâmiyetin Türkler arasında yayılışında Ahmet Yevi’nin büyük rolü vardır. Halkın 

anlayacağı dil ile onlara hitap edişi, gönülleri fethedişi, bir veli gibi kabul edilmesine yol açtı. 

Ahmet Yesevî, halifelerini Türklerin yaşadıkları muhtelif sahalara yolladı”. 

Yesevîlik, İslâm dairesinde zamanla oluşan Bektâşîlik, Nakşîlik, Kadirîlik, Rufaîlik, 

Mevlevîlik, Bayramîlik vd. gibi tarikatlarden biridir. İslâmın yayılmasında yalnız 

Yesevîliğin değil, diğer saydığımız tarikatların da büyük katkısı vardır. Tarikat 

anlayışında ise tasavvufun etkisi, günümüzde dahi etkin olan bir yaklaşımdır. 

Çalışmamızın zikir ve zikir çeşitleriyle ilgili bölümünde detaylı bilgi aktaracağımız 

üzere, kısaca İslâm arikatlerinin hemen hepsinin kendine özgü zikir çeşidi olduğunu 

söyleyebiliriz. Zikrin yapıldığı mekân ve zamana, uygulanış biçimleri ve sesli/sessiz 
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oluşuyla biçimlenen zikir, tarikatlara göre de isimlendirilir. Kimi tarikatlarda insan 

sesinin esas alındığı ve nefes-gırtlak sesleriyle yapılan zikir; kimi tarikatlarda bir 

enstrüman aracılığıyla yapılagelmiştir. Örneğin Bektâşîlikte ve Mevlevîlikte müzik, 

dolayısıyla enstrüman kullanılmaktadır. Bektâşîlikle artık birlikte anılan Alevîlikte 

de çalgı ve insan sesinin birlikteliği esas alınır. 

Yukarıda zikir ve zikir esnasında kullanılan çalgı-insan sesi birlikteliğiyle ilgili 

verdiğimiz örneklerin yanı sıra, Müslüman Sünnîliğinmusikiye karşı büyük bir 

çekingenlk tavrı takındığı bilinmektedir. Bu fikri ortaya koyan Hasan Bammat, 

Müslüman dininin ibadet ve ayinlerinde musikiye yer verilmediğini, belli beşlı din 

bilginlerinin ve dört mezhep kurucusunun musikiye karşı tutumlarının menfi 

olduğunu söylemektedir. Bammat, İslâmiyet’in Manevi ve Kültürel Değerleri adlı 

çalışmasında yalnız Mevlevîlik ve Kuzey Afrika’da yayılmış olan ‘Derkava’ gibi 

mistik tarikatların musikiye kıymet verdiğini belirtip şu şekilde konuyu 

detaylandırmıştır (Bammat, 1963, s.348-351): 

“Mistik şiirlerin bestelenerek söylenmesi, musiki aletlerinin nağmelerine uyarak yapılan 

rakslar bu tarikatlarda manevi tesir metodlarının başında gelmektedir. Sofiler musikide, ilk ve 

yaratılmamış sözlerin edebî ahengini bulmuşlardır. Onda, kozmik ahenge iştirak etmek, ilahi 

hakikatlere ulaşmak için yardımcı kuvvet ve kudret görmüşlerdir… Bu müziklerin ivrasında 

kullanılan çalgıların iki vazifesi vardır: bir taraftan ritmi tutmak, bir taraftan devamlı bir ses 

membaı halinde tonik’i muhafaza etmek. Böylece sesli fasılalar arasında ölçü korunmuş 

olduğu gibi, melodi ile ritm arasındaki yakınlık da temin edilmiş olur”.  

İslâmiyet dini ve zikir üzerine sayfalar dolusu kitap yazılmıştır. Araştırmamızın zikir 

ve çeşitleri kısmında Bunların büyük bir bölümünden faydalanmış bulunmaktayız. 

Zikri incelerken; Kur’an-ı Kerim’de geçen zikir ve yakın tabirlerin taranması, zikrin 

tarikat içinde ve uygulanış biçimine göre adlandırılması ve son olarak Alevî-Bektâşî 

inancı içinde zikrin ne ifade ettiğine detaylı yönelik bir bakış açısı sergilenmiştir. 

2.3.1. Kur’an-ı Kerim’de Zikir Kavramı 

Zikrin anlam ve yorumlanmasında, yalnız dilin ve kalbin anması veya hatırlaması 

değil, bu zikir esnasında dilin gönüle, dudağın ise kalbe ulaşması gerekmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetlerden çıkarımlarımıza göre “sesli (cehrî)” veya “sessiz 

(hâfi)” zikrin yanı sıra, emredilen tüm ibadetlerin (namaz, dua, zekât, abdest vb.) 

herhangi birini ifa etme durumunda, Allah rızası için yapılan haller olduğundan 

“anmak (zikretmek)” ve “hatırlamak” şeklinde konuya farklı bir anlam yükleyebiliriz 
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Çünkü zikrin mantığında, yalnız Allah’ı düşünüp, ona karşı görevlerimizi yerine 

getirmek ve şeytani duygulardan arınmak; doğru yola (ahlâk) girebilmek ve gaflete 

düşmemek düsturları yatmaktadır. Dolayısıyla zikrin unutulması, yarım kalması veya 

hayatın evresine hiç sokulmaması; kişideki nefsi ve şeytani duyguların artmasına 

neden olabileceği genel düşüncelerdendir. 

Anlamlandırılması bakımından çeşitli sıfatlara benzetilmiş olan “zikir” kelimesi, 

Kur’ân-ı Kerim’de yaklaşık 200’e yakın ayette geçmektedir. Bazılarında namaz/salât 

anlamında kullanılmış olan zikir kelimesi, bazı ayetlerde ise “Kur’ân”; “kitap”, 

“öğüt” ve “okumak” anlamlarında yorumlanmaktadır. Enbiya suresi 105. ayet ve 

Araf suresinin 63. ayetinde, zikir kelimesi “Kur’ân” şeklinde yorumlanmaktadır. 

Aynı şekilde, Enbiya suresinin 48. ayetinde zikir kelimesi; “öğüt” anlamını 

taşımaktadır. Enbiya suresinin 50. ayetinde ise Kur’ân’ı okumak; “zikir” olarak 

geçmektedir. Zikir kelimesinin yanı sıra “tesbih”, “tehlil”, “vird”, “salât” ve “namaz” 

gibi kelimeler de “Allah’ı anmak” anlamında olduğu için, bunları da zikr etmenin 

farklı adlandırmaları olarak addedebiliriz.  

Bazı Peygamberler ve onların kavimleriyle ilgili olan münasebetlerinden bahseden 

Enbiya suresinin 50. ayetinde de, Kur’ân-ı Kerim’in “zikir” şeklinde ifade edildiğini 

görmekteyiz (Karaman ve diğ., 1999, s.98). 

“İşte bu Kur’ân da bizim indirdiğimiz feyiz kaynağı bir zikirdir. Şimdi siz bunu mu inkâr 

etmektesiniz!” (Enbiya 21/50. ayet). 

Enbiya suresinin 24. ayeti, Taha suresinin 99. ayeti ve Hicr suresinin 9. ayetinden de 

anlaşılacağı üzere; zikir hem “kitap” hem de “Kur’ân” olarak tanımlanmıştır. 

“İşte benimle beraber olanların zikri (kitabı) ve işte benden önce gelenlerin zikri (kitabı) 

(Enbiya: 21/24. ayet). 

Sana geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını işte böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki, sana 

tarafımızdan bir zikir (Kur’an ) verilmiştir (Taha 20/99. ayet). 

O zikri (Kur’an’ı) biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette Biziz (Hicr 15/9. ayet)”. 

Zuhruf, altın ve mücevher anlamına gelmektedir. Allah’ın insana, sahip olduğu altın 

ve mücevherle değil; inanç ve davranışlarına göre değer verdiğinin anlatıldığı Zuhruf 

suresinin 44. ayetinde ise Kur’ân’ın bir emir ve yol gösterici özelliği, zikir 

kelimesiyle öne çıkmaktadır (Karaman ve diğ., 1999, s.156). 
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“Şüphe yok ki, o Kur’ân senin için de, kavmin için de kesin bir zikirdir. Siz ondan sorumlu 

tutulacaksınız” (Zuhruf: 43/44. ayet).  

Zikretmek, genel olarak ‘anmak’ anlamında kullanılsa da, bu durum yalnız; o 

zamana dair, o ana özel şeklinde anlaşılmamalıdır. Zikir ancak gönülden ve kalben 

olursa amacına ulaşmış olur. Diğer türlü, o an anıp daha sonra unutmak gibi bir 

kavram ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerim’de de birçok sure ve ayette 

belirtildiği üzere; tevhid olunacak durum Allah’ın birliği ve onun zikriyle 

gerçekleşmektedir. Kur’ân’da, gerek sesli gerekse sessiz (hafî)  daim olarak Allah’ı 

zikretmek Ahzab, Cum’a ve A’raf, Nisa ve Taha surelerinde şu şekilde geçmektedir. 

Cenâb-ı Hakk buyuruyor ki: 

“Ey mü’minler! Allah’ı çokça zikredin ve sabah akşam Onu tesbih edin (Ahzab 33/41–42. 

ayet). 

Allah’ı çok zikrediniz ki; kurtuluşa eresiniz (Cum’a 62/10. ayet). 

Rabbini, içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam an. 

Gafillerden olma (A’raf 7/205. ayet). 

Namaz kıldıktan sonra, ayaktayken, oturur iken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah’ı zikr 

ediniz (Nisa 4/103. ayet)”. 

Zikir kelimesinin farklı bir kullanımı olan ‘tesbih etmek’ kelimesini kullanarak, yine 

Allah’ın anılmasında zaman ve mekân farkının olmaması Taha suresinin 130. 

ayetinde de belirtilmektedir. 

“O halde sen, onlar ne derlerse, sabret. Güneşin doğmasından evvel de batmasından evvel de 

Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün etrafında dahi tesbih et 

ki rıza-yı ilahi’ye eresin” (Taha 20/130. ayet). 

Zikrin diğer anlamlarından yalnızca biri olan “tesbih” kelimesinin geçtiği Ali İmran 

suresinin 41. ayetinde ise; “Rabb’ini çok zikret sabah güneş doğmadan önce ve 

akşam güneş battıktan sonra tesbih et”, buyrulmaktadır (Ali İmran Suresi 3/41. 

ayet). 

Bu ayet; günün her vaktinde anma işleminin gerçekleştirilebileceğini söylemektedir. 

Bu beş ayette de, Allah’ı her an ve her ne şekilde olursa olsun anmamız 

buyrulmuştur. Zikrin hafî veya cehrî olması, kul ile Allah arasında olan bir 

durumdur. Önemli olan zikrin kalbi (tefekküri olarak) olması ve gönülden 

anılmasıdır. Gök gürültüsü anlamına gelen “Er Ra’d” kelimesinden ötürü isminin 
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yorumlandığı Rad suresinin 20. ayetinde ise; kalplerin temiz ve saf bir şekilde 

Allah’ı zikretmesi açıkça belirtilmiştir (Karaman ve diğ., 1999, s.51). 

“Onlar inanmışlar ve Allah’ın zikri ile kalblerini mutmain kılmışlardır, bilin ki kalbler ancak 

Allah’ın zikri ile mutmain olur” (Rad 13/20. ayet). 

“Hiçbir şey düşünmeden kendini olduğun gibi Hakk’a teslim etmek” anlamında 

yorumlanabilen bir başka ayet ise Müzemmil suresinin 8. ayetidir. Ayrıca, öz ve sade 

bir biçimde Bakara suresinin 152. ayetinde de zikir konusu işlenmiştir:  

“Rabbinin ismini zikret ve her şeyden feragat ederek ona yönel (Müzemmil 73/8. ayet). 

Beni zikrediniz ki; ben de sizi zikredeyim” (Bakara 2/152. ayet). 

Cinlerin Kur’ân dinleyip hidâyete geldiklerinin anlatıldığından ismini alan Cin 

suresinin 17. ayetinde ve Ashab-ı Kehf (mağara arkadaşları) isminden dolayı Kehf 

olarak adlandırılan surenin 28. ayetinde; zikirden yüz çevirmememiz anlatılmaktadır. 

Burada Allah kelamını dinlememek ve yanlış yollara sapmak (şeytana uymak) 

gafillik olarak nitelendirilmiştir (Karaman vd., 1999, s.287). 

“Her kim, Rabbinin zikrinden yüz çevirirse (Rabbin) onu, devamlı artan çetin bir azaba sokar” 

(Cin 72/17. ayet). 

“Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü taşkınlık olan kimseye 

boyun eğme (tabi olma!)” (Kehf 18/28. ayet). 

Gafil olmak durumunda, fiziki olarak da birtakım engellerin Kur’an’da cezalandırıcı 

nitelikte olduğu görülmektedir.  

“Kim benim zikrimden yüz çevirirse, ona (dünyada) sıkıntılı bir hayat vardır ve kıyamet günü 

kendisini kör olarak haşrederiz (Taha 20/124.ayet). 

“Bir kimse Rahman’ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona şeytanı musallat kılarız. Bundan sonra 

şeytan onun yakın bir arkadaşı olur” (Zuhruf 43/36–37. ayet). 

Kur’ân’da zikir, İslâmi bir anlayışla yalnız Allah’ın isminin anılmasıdır. Allah’ın 

varlığı ve birliğinden uzaklaşmak, daha kötüsü kalben hissetmemekle gafil durumuna 

düşülmüş olur ki bunun sonucu da şeytana uymaktır. Allahın doksan dokuz ismi 

vardır; ancak arasından en güzeli ve asıl olanı ism-i azam olarak geçen “Allah”tır. 

Allah’ın varlığını hissetmek ve yalnızca Allah lafzının dillerden çıkmasını Mehmet 

Zahid Kotku Zikrullahın Faydaları adlı kitabında şu şekilde açıklıyor (Kotku, 1983, 

s.6): 
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“Allah ism-i şerifi ile zikredilmesinin bir hassası daha vardır ki,  mesela Allah kelimesinin 

başındaki elif’i kaldırsanız, “lillâh” kelimesi kalır. ‘Lillâhi mâ fissemâvâti’ ve ‘ma fil-ardi’, bu 

da Allahü Teâlâ’yı haber verir. Lâm’ı kaldırsanız ‘Lehü mâ fissemâvâti’ ve ‘ma fil-ardi’ diye 

yine Allahü Teâlâ’nın ism-i şerifi çıkar ortaya. Elif ile iki lâm’ı da kaldırsanız ne kalır. 

“Kulhüvallâhü ahad, Hüvallahüllezi lâ ilâhe illâ hu” ayetlerindeki Allahü Teâlâ’nın ismi o 

isimlerde zikredilmiştir. Yani Allah isminin her harfi Allah ismine tekâbül eder”. 

Dolayısıyla Kur’ân’da Allah’ın sıklıkla zikredilmesinin yanı sıra ismi-i şerifinin 

baştan sona harflerini tek tek kaldırdığımızda da yine Allah’ın zikrinin 

gerçekleşeceğini görmekteyiz. 

Yukarıda bahsettiğimiz Kur’ân ayetlerinin tümünü göz önünde bulundurduğumuzda 

zikir kavramını; ele alınış biçimi ve karşı tarafa verdiği mesajları yönünden şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

   Zikir, öncelikle Allah’ın birliği içindir.  

   Zikir, Kur’ân-ı Kerim’i okumak olarak geçmiştir. 

   Zikir kelimesi, Kur’ân ile bütünleştirilmiştir. 

   Zikrin zıddı olan “gaflet” durumuna düşmemek gerekmektedir. 

   Zikir, bir yerde emirdir, sesli veya sessiz olarak yapılmalıdır. 

   Zikrin, yeri, zamanı ve mekânı yoktur. 

   Allah’ın da kendini zikredenleri görüp zikretmesi demektir. 

   Zikir, öğüt vermek veya öğüt anlamında da yorumlanmıştır. 

   Tesbih, salât, vird ve tehlil kelimeleri zikir mânâsında ele alınmıştır. 

2.3.2. İslâmiyet’te Zikir Çeşitleri 

İslâm dünyasında, tarikatların ortaya çıkışı ve bu tarikatların hemen tümünün 

birbirlerinden farklı anlayışlara sahip olmalarının, Allah’a ulaşma yolunda da farklı 

anlayışların belirmesini sağladığı görülmektedir. Gerçekte, düşünce ve inanç 

farklılığı ne olursa olsun, gidilen ve ulaşılması gereken noktanın “Allah’a ulaşmak ve 

birliğine (tevhid) ermek” gayesi çerçevesinde tek olduğu açıktır. Bu bağlamda zikir 

anlayışlarını irdeleyen Adnan Adıvar, XII. asırdan itibaren tarikat teşkilatının ortaya 

çıkışının, aynı zamanda yeni bir zikir anlayışının doğmasına neden olduğu, bu 

tarihten itibaren zikrin şekli, esası, muhtevası ve kaidelerinin tespit edilmeye 

başlandığı, tarikattan tarikata değişen muhtelif zikir biçimleri meydana geldiği 

tespitlerinden hareketle, zikrin her tarikatın temel unsurlarından biri olduğunu 

belirtmektedir (Adıvar 1986, s.562). Ell Hac Hüseyin Vedad’a göre, her tarikatın 
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zikir biçimleri farklı olduğu gibi, isimlendirilmesinde de farklılıklar ortaya çıkmıştır; 

“Kadirilerdeki zikre “devran”, Mevlevilerdeki zikre “sema” ve “mukabele”; 

Bektâşîler ve diğerlerinin zikrine ise “devran” veya “Âyin” denilmektedir” (Vedad, 

yty, s.85). 

İslâm inancı çerçevesinde kurulan bütün tarikatlarda toplu halde ve tek başına 

yapılan zikir çeşitleri vardır. Yapılan tüm zikir çeşitlerinin temelinde Allah’ın birliği 

(tevhid) ve onu unutmamak; yer, konum ve şekilde ne olursa olsun anmamız 

gerektiği bir mutlaktır. Ancak, tarikatların anlayışına göre biçimlenen zikrin 

uygulamalarında da yine tarikatlara göre çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. 

Tarikatların kendi anlayışına göre şekillenen bu uygulamalar; “sesli-sessiz”, “ayakta-

oturarak (diz üstünde)” veya “halka şeklinde oturmak” gibi çeşitli uygulama 

farklılıkları gösterir.  

Tarikatlarda, belli zaman ve günlerde toplanan topluluk, zikir esnasında bir düzen 

oluşturmaktadır. Bu düzen halka biçiminde olabileceği gibi farklı şekillerde oturarak 

veya ayakta da oluşturulabilir. “Tekkelerde, zikir için (Allah’ın adını anmak) 

toplanan dervişlerin kurdukları topluluğa “halka-i zikir” adı verilmektedir” 

(Hançerlioğlu, 1984, s.749). 

Kaynaklarda, tarikatlarda zikrin, tek başına veya toplu halde yapıldığı; uygulanış 

biçimlerine göre değişik isimler almasının yanı sıra, tarikat içerişinde şeyhin müride, 

tarikat esasları ve kaidelerini öğretme işlerinin de farklı isimlendirildiği 

görülmektedir.  

Mürit ve dervişlerin tek başına icra ettikleri zikre “nasib”, “inâbe alma”, “el alma”, 

“ders” ve “vazife alma” gibi isimler verildiğini; “intisab” ve “nisbet peydâ etmek” 

sözünün de aynı mânâya geldiğini -ki eskiden buna daha çok “Vird” (al-vird, al-

avrâd) adı verildiğini belirten Süleyman Uludağ; toplu halde yapılan zikirlerin halka 

şeklinde veya zikir meclisleri şeklinde olduğunu, bu gibi âyinlerde Kur’ân, besteli 

güfteler ve ilahiler okunduğunu bildirmektedir (Uludağ, 1986, s.562). Bazı tarikat ve 

önderlerince hoş karşılanmasa da, müzik veya şiire dayalı âyin geleneği halen birçok 

tarikatta devam etmektedir. 

M. Hanefi Mert’in bir açıklamasında; tarikatların bir kısmı açık ve belli bir kaide 

doğrultusunda, diğer bir kısmı ise gizli (hafî) zikir yapmanın gerekliliğini 

tarikatlarının rükünlerinden sayarak, silsileleri Hz. Ali vasıtasıyla Resullullah’a 
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ulaşanlar “zikr-i aşikâr”, Hz. Ebu Bekir vasıtasıyla Resulullah’a ulaşanlar ise “zikr-i 

hafî” lafzını benimsediklerini ifade etmiştir (Mert, 1993, s.33). Süleyman Uludağ, 

Cehrî (cahli) ve cali zikri esas alan tarikatların (al-turuk al-cahriya, al-turuk al-

caliya) IV. Halife Hz. Ali’den geldiğinin kabul edildiği, hafî zikri esas alan 

tarikatların (al-turuk al-hafiya) Ebu Bekir’den geldiği, peygamberin hicreti esnasında 

gizlenmiş olduğu, Sevr Mağarası’nda gizli zikri, yâr-gâr’ı (mağara arkadaşı) olan 

Ebu Bekir’e telkin ettiğinin kabul edildiğini belirtmektedir (Uludağ, 1986, s.563). 

Ömer Yıldız ise Sıddık-ı Ekber ve Hz. Ali’den günümüze kadar çeşitli zikir, usul ve 

talimlerinin uygulandığı bilgisinden hareketle, bunların temel gayesinin insan-ı kamil 

yetiştirmek olduğu görüşündedir. Bu gayelerin oluşumunda mürşidin birinci derece 

elzem oluşunu, Ömer Yıldız, Zikir Risalesi adlı eserinde şu şekilde açıklamaktadır 

(Yıldız, 1995, s.3-4):  

“Mürşidler silsile olarak (icazet alarak) Peygamber’e dayanan altın halkadan birine bağlıdır. 

Yani mürşid bir üstad’dan tövbe alıp ona intisab ederek seyri sülük yapmıştır. 

Mürşid, ilim sahibidir. İlim ve ameli şahsında Cem eden kamil bir hidayet pınarıdır. Böyle 

kulların vasıfları, Kur’an ve sünnette zikredilmektedir” 

Genel olarak zikir çeşitlerini incelediğimizde, beş guruba ayrılması ve her bir grubun 

türüne göre çeşitlerinin yazılması uygun görülmüştür. Bunlar; 

   Gizli ve açık yapılan zikirler. 

   Vakit ve mekâna göre yapılan zikirler. 

   Uygulanış biçimlerine göre isimlendirilen zikirler. 

   Ücret karşılığı yapılan zikirler. 

   Dinî mânâ taşımayan zikirler,  şeklinde gruplandırılmıştır. 

Gizli ve açık yapılan zikirler grubuna; ‘Zikr-i Alenî’ (Cehrî) ve ‘Zikr-i Hafî’ çeşitleri 

girmektedir. Cebecioğlu, Kadiriye ve Rifaiyye gibi bir kısım tarikatlarda zikrin, dil 

ile sesli olarak çekilmesinin yanı sıra; bir kısmında ise kalpten yani tefekküri olarak 

yapıldığını, bu sebepten ötürü ilkine “cehrî tarikat”, ikincisine de “hafî tarikat” adı 

verildiğini ifade etmektedir (Cebecioğlu, 1997, s.784). Arapça bir tâbir olan zikr-i 

alenî, açık yapılan zikir türüdür. Diğer bir söylemi ‘Zikr-i Cehrî’ olan ve yüksek 

sesle veya çevrede bulunanların duyabileceği şekilde sesli olarak yapılan zikr-i alenî, 

sesli zikri esas alan tarikatlarda uygulanagelmiştir (Uludağ, 1986, s.540). Sesli olarak 

yapılan zikirleri ele aldığımızda, zikirde bulunan tarikat ehlinin çıkardığı sesler ve 

andıkları varlığı isimlendirmeleri bir o kadar önem arz etmektedir. Bu hususta örnek 



 

27 

verebileceğimiz bir zikir çeşidi, “Arapça-Farsça bıçkı anlamına gelen ‘zikr-i erre’ 

veya bir diğer adı ‘zikr-i minşari’ dir. Minşar, Arapça’da ‘erre’, Farsça’da ‘testere’; 

‘bıçkı’ anlamlarına gelir. Zikir sırasında hançereden odun kesen bıçkıyı andırır gibi 

ses geldiği için, bu türe ‘bıçkı zikri’ tanımlaması da yapılmaktadır” (Cebecioğlu, 

1997, s.785). 

Cehrî zikrin önemini anlatan ve Hz. Ali kanalı ile bugüne ulaşan bir hadis-i şerifte 

Haydar Baş, İslâm’da Zikir adlı kitabında bizlere şu bilgileri vermektedir (Baş, 1995, 

s.202): 

“Bir gün Hz. Ali, Peygamber Efendimiz’e: 

- Ey Allah’ın Resulü! Beni Allah’a ulaştıracak en kısa yolu göster! Dedi.  

Resulullah da: 

- Kendi başına kaldığın zaman Allah’ı zikret; bu, Allah’a varmanın en kısa ve en 

kolay yoludur, buyurdu.  

Bunun üzerine Hz. Ali:  

- Ey Allah’ın Resulü! Ben ne şekilde ve nasıl zikredeceğim?’ diye sorunca 

Resulullah:  

- Ey Ali! Gözlerini kapat ve beni dinle, buyurdu.  

Hz. Ali gözlerini kapayınca, Resulullah üç kere: 

- Lailahe İllallah, dedi, Resulullah dinledi”. 

Arapça, sessiz, kısık sesle ve içten (kalpten) yapılan zikir çeşidi olarak karşımıza 

çıkan “Zikr-i Hafî”, gizli zikir anlamını da açıklamaktadır. Cebecioğlu, bu zikir 

çeşidinde, Araf suresi 205. ayette geçen (tadarru’an fi nefsike) yorumuna istinaden; 

kalpten (tefekküri) yapılan zikrin uygulandığını belirtmiştir. Ayrıca kalpten yapılan 

zikir durumunu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü adlı eserinde vermiş 

olduğu aşağıdaki bilgilerle güçlendirmektedir (Cebecioğlu, 1997, s.784-785): 

“Zihinsel olarak kalbin üzerinde bir ‘Allah’ yazısı teşekkül ettirilir (yani hayal edilir) ve bu 

yazı hayalden silinmeden, sürekli sabit tutularak, zihnen aklen tekrarlar halinde okunur. Ancak 

bu uygulamada maddi gözle okumak gündemde iken, ilkinde hayal gücü ile (veya üçüncü 

gözle) okumamız söz konusudur. Zikr-i hafî için, zikr-i kalbi tâbiri de kullanılır”. 

Tüm zikir çeşitlerinin oluşumunda ve uygulanmasında, tarikatların anlayışı fevkalade 

önemli bir yer tutmaktadır. Hatta tarikatların, zikrin uygulanması ve ne şekilde 

yapıldığına göre isimlendirildikleri gözümüzden kaçmamaktadır. Bu konuda 

Süleyman Uludağ, “zikr-i hafî” olarak ele alınan zikirde, zikredenin sadece 

kendisinin işitebilecekleri bir şekilde alçak sesle yapıldığını ifade ederken; sessiz 

zikri esas alan tarikatlara “hafî tarikat” isimlendirmesini yapmıştır. Üstelik, Melâmet 
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ehli ve Nakşibendîlerin hafî zikri, Rifailer ve Kadriler’in Cehrî Zikri tercih ettiklerini 

vurgulamıştır (Uludağ, 1986, s.540).  

Buraya kadar, gizli, kısık sesle, içten ve kalpten yapılan zikir çeşidi olarak karşımıza 

çıkan Zikr-i Hafi için ayrıca, gizli zikrin daha içten ve gizliden de gizli durumda 

yapılan bir zikir çeşidi olduğunu ifade eden El-Hac Hüseyin Vedad, Zikir ve Nefis 

Mertebeleri adlı kitabında şu yaklaşımda bulunmaktadır (Vedad, yty, s.96): 

“Zikr-i hafi, gizlinin gizlisi diye de telafuz edilebilir. Bu ise, Hakk-e’l-yakin makamının 

hakikatine ermeyi sağlar. Gizlinin gizlisi, ‘hafyu-ü’l-ahfa’ tâbir edilen hale Allahü Teâlâ’dan 

başkası muttali olmaz, yalnız O bilir”. 

İkinci zikir grubunun, genel olarak hadis ve Kur’ân ayetlerinden elde ettiğimiz 

bilgiler doğrultusunda; “vakit” ve “mekâna göre yapılan zikirler” olarak 

adlandırılması uygun bulunmuştur. Bu zikrin çeşitlerini zikr-i mukayyed, zikr-i 

mutlak, zikr-i havvas ve zikr-i sultâni oluşturmaktadır.  

Hz. Peygamberin özel zaman ve özel mekânlarda yapılmasını öğütlediği zikri, 

Hançerlioğlu “zikr-i mukayyed” olarak ifade etmiştir. Hz. Muhammed’in çeşitli 

hadiselerinde önerdiği zikir ve duaları dile getirir. Örneğin yemek yerken, yola 

çıkarken, nikâh kıyılırken, yatağa yatarken vb. edilecek dualar bu deyimin kapsamı 

içindedir (Hançerlioğlu, 1984, s.749-50; Çağbayır, 2007, s.5483). 

Diğer bir zikir çeşidi ise zikr-i mutlak’tır. Aynı zamanda mutlak zikri 

isimlendirilmesiyle de karşımıza çıkan bu zikir çeşidin de özel bir zaman veya 

mekân gerekmektedir. Her zaman her yerde yapılması uygun olan zikirdir. Mutlak 

zikri, “zaman” ve “mekân haricinde” değerlendiren M. Hanefi Mert: “Kişinin, 

Hakk’a yakınlık maksadıyla her yerde, her zaman, her ne üzere olursa olsun 

yapmasıdır” şeklinde ayrı bir yorum katmaktadır (Mert, 1993, s.50). Anlaşılan o ki 

zikrin mekâna göre yapılması mutlak olan yanı varken; zaman ve mekân sınırlaması 

olmadan yapılması gerekli durumları da söz konusudur. Bu konuyu destekleyici ayrı 

bir yaklaşımı ise Hançerlioğlu’nun İslâm İnançları Sözlüğü adlı eserinde 

görmekteyiz (Hançerlioğlu, 1984, s.749-50): 

“Örneğin; Hz. Peygamberin yatağa girince söylenmesini öğütlediği zikir belli bir yerle 

sınırlıdır (mukayyeddir) ve sadece yatağa yatarken söylenebilir. Ancak sokakta yürürken veya 

seyahat ederken söylenmez. Lakin ‘La havle ve la kuvvete illa billâh’ zikri, her yerde ve her 

zaman söylenebilir, bundan ötürü saltıktır (mutlaktır)”. 
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“Vakit” ve “mekâna göre” yapılan zikirlerin diğer bir çeşidi ise zikr-i havvas olarak 

adlandırılmaktadır. Genel sözlük ve kitaplarda, maddi düşüncenin aksine 

maneviyatın asl olduğu düşüncesinin yanı sıra, bilgin kişiler tarafından, bilginlerin 

yaptığı zikir olarak da karşımıza çıkmaktadır. “Kendini, her türlü maddi duygulardan 

arındırarak maneviyata yönlenmek amacını güden ve bilim adamlarına özgü zikir 

çeşitidir” tanımını yapan Yaşar Çağbayır, diğer fikirlerin ortak paydası olan 

maddiyat ve maneviyat kavramlarının dışında, “bilim adamlarına özgü”, şeklinde bir 

açıklama yapmaktadır (Çağbayır, 2007, s.5483). Huzur ve sükûn içinde yapılan bu 

zikrin, insanı bütün kötülüklerden ve güçsüzlüklerden arındırdığını ifade eden 

Hançerlioğlu, bireyin kendisini her türlü özdeksel (maddi) duygulardan arındırıp, 

tinsel (manevi) duygulara yöneltmesinin temel yaklaşım olduğu düşüncesindedir 

(Hançerlioğlu, 1984, s.749). Manevi duyguyu arındıran ve zikrin huzur içinde 

yapılması gereğini dile getiren Mert, İslâm’da Zikir Yapmanın Önemi adlı eserinde 

zikr-i havvas için (Mert, 1993, s.83): 

“Huzur-u kalble, sıfat-ı mahsusa ve zikredilen adabıyla, irfan-ı ilahiyeye erişebilmek gayesiyle 

bütün kötü huyları ve kötü ahlakları düşünceden soyutlayarak zikre hazırlar. Bu kötü huyların 

yerine, güzel huyları ve iyi ahlakları yerleştirmeye çalışarak nefsin zulmetlerinden bir an evvel 

kurtulup ruhani sırlara erişebilmeyi ifade etmektedir”, şeklinde bir açıklama yapmaktadır. 

Zikr-i Sultani, “vakit” ve “mekân”a göre yapılan zikir çeşitlerinin sonuncusudur. 

Daha evvel birçok yerde hal ve durumun ne olursa olsun, her zaman ve her şekilde 

zikrin yapılabileceğini vurgulamıştık. Bu anlamda zikrin, her an her yerde 

yapılabilmesinin dışında “kalbe sirâyet edip oradan letâiflere geçmesi ve oradan da 

bütün vücuda yayılmasıyla mümkün olur ki bu sultâni zikir’dir” (Yıldız, 1995, 

s.105). 

Uygulanış biçimlerine göre isimlendirilen zikirleri zikr-i kıyam, zikr-i kuudi, zikr-i 

erre, kâiden zikir ve kâimen zikir olarak sınıflandırmış bulunmaktayız. Arapça ayakta 

yapılan zikir anlamına gelen zikr-i kıyam, halka halinde yapılan zikirdir. “Al-i İmran 

suresinin 191. ayetindeki ‘ellezineyezkürünellahe kıyamen…’ yani; ‘Allah’ı ayakta 

zikredenler…’ yorumuna göre Allah’ın, zikrin ayakta yapılabileceğine işaret ettiğini 

belirten Ethem Cebecioğlu, bu zikir çeşidine ‘kâimen zikir’ de denildiğini ifade 

etmektedir. Ayrıca, Celvetilik’te yarı ayakta çekilen bir zikir çeşidini dile getiren 

Cebecioğlu, bu zikrin ise ‘nisf-ı kıyam zikri’ olarak isimlendirildiğine işaret etmiştir 

(Cebecioğlu, 1997, s.785). Tarikat içinde bir halka oluşturulup, ritmik hareketlerle 
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ayakta yapılan kâimen zikri, ayrıca dönerek yapıldığı için ‘devr’ veya ‘deverân’ 

adını da almaktadır (Uludağ, 1986, s.540). Ayakta yapılan zikrin tam tersi oturularak 

yapılan zikir ceşidini Vedad, ‘zikr-i kuudi’ olarak tanımlamaktadır (Vedad, yty, s.87). 

Bu tanımlamaların yanı sıra Süleyman Uludağ, zikrin ayakta veya oturularak her 

zaman ve her şekilde yapılabileceğinin bir emir olduğunu vurgulayıp, özellikle 

tarikat ehlinin bir halka oluşturup oturarak, ritmik hareketlerle yaptıkları zikre 

‘kâiden zikri’ tanımını kullanmaktadır (Uludağ, 1986, s.540). 

Ücret karşılığı yapılan zikirler çeşidi olarak nitelendirdiğimiz ‘zikr-i avam’, Yaşar 

Çağbayır tarafından, halkın bilinçsiz olarak ve kimi zaman ücret karşılığı yapılan 

zikir olarak tanımlanmaktadır (Çağbayır, 2007, s.5483). “Bu zikir genellikle 

ikiyüzlülük (Riya), kendini büyük görme (kibir), böbürlenme (gurur) gibi durumlarda 

insanı kurtarmaz. Bilgisizler bütün bu güçsüzlüklere sahip oldukları halde, 

diledikleri biçimde ve diledikleri Allah adıyla zikirlerini sürdürürler (Hançerlioğlu, 

1984, s.750)”. 

Son zikir çeşidi olarak; dinî mânâ taşımayan zikirler grubuna ‘zikr-i cemil’i 

verebiliriz. “Bir kişinin iyiliğinden bahsetme ve övme anlamında kullanılmaktadır. 

İlkokulda biraz başarılı olmakla birlikte, istenilen başarıyı gösteremeyenlere verilen 

yazılı kâğıt anlamında da karşımıza çıkmaktadır (Çağbayır, 2007, s.5483). Bunların 

dışında, “Allah’ım bunları bana sen verdin, sana şükürler olsun” demek de bir  ‘zikri 

cemil’ dir (Vedad, yty, s.51). 

2.4. Alevî-Bektâşî İnancında Zikir ve Zâkir Kavramı 

2.4.1. Zikir 

Zikir kavramının Alevî-Bektâşî inancındaki anlamları hakkında kaynaklarda çeşitli 

bilgiler yer almaktadır. Esat Korkmaz; tarikat, yol törenlerinde Tanrı’nın adını anma 

ve yineleme anlamına gelen zikrin, aynı zamanda “Hakk-Muhammed-Ali” ya da 

“Oniki İmam” adlarını anma anlamına da geldiğini belirtmektedir (Korkmaz, 2007, 

s.417). 

Alevî-Bektâşî inancı ile ilgili birçok kitabı olan ve aynı zamanda “Dedelik” 

makamında olan Mehmet Yaman, Alevîlik (İnanç, Edeb, Erkan) adlı kitabında; 

Zikr’i: “Günün erken saatlerinden itibaren, abdest aldıktan sonra Oniki İmam, 

Ondört Masumları zikredip, Ehl-i Beyt’i şefaatçı getirip, Şah-ı Kerem’e gelinceye 
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değin tüm yol ulusu mürşidleri, pirleri zikretmek gerekir” şeklinde tanımlar (Yaman, 

1995, s.135). 

Alevî-Bektâşî inancında önemli bir yer tutan ve bugünün ibadet şekillerinin dahi 

uygulanmasında, geçmişle günümüz arasında köprü vazifesi oluşturan “buyruklar”, 

inanç ve erkân ile alâkalı hemen hemen tüm bilgilerin toplandığı kaynaklardandır. 

Mevcut ulaşılabilen el yazması buyrukların yanı sıra, değerli araştırmacılar 

tarafından incelenen ve farklı yorum açılarıyla ele alınıp yazıya dökülmüş olan 

buyruklarda “zikir” veya “anmak” olarak geçen bölümlerde değişik bilgiler 

bulunmaktadır. Bu bağlamda, Alevî-Bektâşî inancı ile ilgili ciddi çalışmaları olan 

Prof. Dr. Fuat Bozkurt tarafından hazırlanan “Buyruk (İmam Cafer-i Sadık Buyruğu) 

adlı kitapta, anmanın birkaç türlü olduğu vurgulanmaktadır (Bozkurt, 2005, s.119): 

“İmam Cafer Buyruğu’nda, Allah’ı anmak yedi türlüdür:  

 Pirin hizmetini bilip işlemektir 

 Allah-u Teâlâ Hazretleri’nin ikrârına razı olup Tanrı yoluna düşmektir.  

 Şeriata sağlam bağlılıktır.  

 Tarikata sıkı bağlılıktır.  

 Marifeti sağlam olmaktır.  

 İlmi sağlam olmaktır.  

 Edep ve hayâsı sağlam olmaktır”. 

Şeyh Safî Buyruğu üzerine araştırmalarda bulunan ve muhtemelen eski yazı olan 

buyruğun, Türkçe açıklamalarını yazan Mehmet Yaman, Erdebilli Şeyh Safî ve 

Buyruğu kitabında, zikirle ilgili şu bilgileri aktarmaktadır (Yaman, 1994, s.49-50): 

“Öyleyse, yol ehli olan kardeşlere vâcibdir ki her gün sabah olunca yerinden kalkıp, temizce 

yıkanıp abdest alıp, Oniki İmam’ı ve Ondört Mâsumlar’ı zikredip, Ehl-i Beyt’i şefâatçı getirip, 

Şah-ı Kerem’e gelinceye değin tüm yol ulusu mürşidleri, pirleri zikredesin. Onların aydınlık 

ruhlarından hizmet ve yardım dileyesin. Ve Ehl-i Beyt’in düşmanlarına Teberrâ edip, 

Muhammed-Ali dostlarına Tevellâ eyleyesin. Oniki İmam’a ikrâr edip, mürşide irşâdet 

getiresin, tâ ki imanın ola. Bir talip ki beş vakti bu şartla kılmazsa lâyık-ı Şâh be makbûl-i 

Dergâh değildir, merdûd-ı ezeldir. O kimseden uzaklaşmak gerektir. Böylesinin şerrinden 

Tanrı’ya sığınırız”. 
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Alevî-Bektâşî Cemlerinde, zikir esnasında Allah-u Teâlâ’yı anmanın dışında tarikat8
 

ve yol uluları başta olmak üzere bu tarikatın tüm edeb erkân kuralları öğreti 

biçiminde zikredilmektedir. Cemde zâkir tarafından okunan repertuvar 

incelendiğinde, temel olarak anılanları; “Hak-Muhammed-Ali”, “Ehl-i Beyt”, “Oniki 

Hizmet”, “Kerbelâ olayı9”, “Miraç’a çıkış” ve “Oniki İmam” şeklinde 

genişletebiliriz. Bunların yanı sıra yol uluları, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin 

cenkleri, methiyeleri, inanç içerisindeki kurumsal yapının; pir, rehber, dede, talip, 

mürşit, halife gibi kelimelerin sözel öğretileri de bu zikredilenlerin bir kısmını 

oluşturmaktadır. 

Önemli noktalardan birisi ise, İslâm inancı içerisinde diğer tarikat veya zikir 

topluluklarında zikredilen ve gönüllerden çıkarılmaması gereken yalnız Allah-u 

Teâlâ iken; Alevî-Bektâşî cemlerindeki zikirde, en başta “Tevhid (Allah’ın birliği)” 

ve sonrasında “Muhammed-Ali”, “Ehl-i beyti”, “Kerbelâ Şehitleri” vb. şeklinde 

devam etmesidir. Kuşkusuz diğer göze çarpan önemli noktalardan biri de cemlerde, 

dedenin her bir duası ve ulu kişilere yönelik anlatılarından sonra, cemaat tarafından 

“Allah Allah” şeklinde onaylanması ve zikredilmesidir. Burada cemde bulunan 

cemaatin, dedenin her bir duasından sonra “Allah Allah” şeklinde cevap vermesinin 

asıl anlamı tasdiklemek, bu bağlamda da “amin” demektir.  

Hz. Ebubekir ve Hz. Ali’den günümüze gelen; “Bekri” ve “Turuk-ı Aliye” deki cehri 

(sesli) ve hafi (sessiz) olmak üzere Kelime-i Tevhid (la ilahe illallah) zikri telkinini, 

bizzat Hz. Resulallah tarafından yapıldığını dile getiren Halit Özdüzen, Tasavvuf 

yolcusu: tarikatlar ve Alevîlik adlı eserinde şu bilgileri aktarmaktadır (Özdüzen, 

2006, s.27): 

                                                 

8
 Alevî-Bektâşî inancında, “tarikat” kavramını Korkmaz: “Bir pirin mürşidin Hakk’a ulaşmak için 

İslâm dinini yorumlayarak oluşturduğu, kendine özgü kuralları, ilkeleri ve törenleri bulunan bir inanç 
yoludur” şeklinde açıklamıştır. Bkz. Esat Korkmaz, Anadolu Alevîliği (Felsefesi-İnancı-Öğretisi-
Erkânı), Berfin yayınları, 2. Basım, s. 157, Ankara. 
9
 Alevîler-Bektâşîlerce; Hicret’in 61. yılının 10 Muharrem Cuma günü (18 Ekim 680M.), Hz. Ali’nin 

küçük oğlu, Hz. Muhammet’in torunu Hz. Hüseyin ve yandaşlarının Kerbelâ’da şehit edilmesinden 
duyulan derin üzüntü ve acı, “matem” olarak algılanır. Esat Korkmaz, bu nedenle, Kerbelâ olayını 
tarihsel ve toplumsal haklılığa yaslanmış bir kıyım olarak nitelendirmekte ve şu açıklamayı 
yapmaktadır (Geniş bilgi için bkz. Esat Korkmaz, Anadolu Alevîliği (Felsefesi-İnancı-Öğretisi-
Erkânı), Berfin yayınları, 2. Basım, 2008 Ankara, s. 442-443): 

“Kerbelâ olayı, Alevîler-Bektâşîler için, hangi inançtan olursa olsun, hangi ulustan olursa 
olsun haksızlığa, zulme uğramış insanın/insanların acısını, insanlığın acısı durumuna 
getirmenin ortak acısıdır. Demek ki Kerbelâ olayı, aynı zamanda Kerbelâ şehitleri gibi 
katledilenlerin bir öyküsüdür”. 
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“Zikir, Şah-ı Velayet Efendimize; cehri (sesli), Ebubeir Sıdık Hazretlerine ise hicret sırasında, 

mağarada hafi (sessiz) olarak verildiği rivayet edilir. Sonraki dönemlerde Hasan-el Basri’den 

yürüyen ‘Turuk-ı Aliye’; Cüneyd-i Bağdadi10
 Hz.den sonra yaklaşık yirmi halifesi vasıtasıyla 

kollara ayrılarak gelmiş, daha sonrada kollar birçok dallara ayrılarak günümüze kadar 

gelmiştir”. 

Burada, Şah-ı Velayet Efendimiz diye yapılan açıklamada; Hz. Ali ve dolayısıyla 

bahsi geçen “Turuk-ı Aliye”yi vurgulanmaktadır. Tarihte yaşanmış belli siyasi ve dini 

nedenlerden ötürü ibadetlerini yüzyıllardan beri gizlilik içerisinde yürütmüş olan 

Alevî toplumu, ibadet içi rituellerin uygulanmasında gayet açık bir tablo 

sergilemiştir. Alevî zümresi içerisinde “sır” olarak algılanan ibadet ve uygulamaları, 

farklı toplum üyelerine taşınmamış, saklanmıştır. 

Allah’ı her an ve her zaman, vakit ve mekan gözetmeksizin sürekli anmak 

(zikretmek) mânâsına gelen tâbirlerden birisi de “Vird” kelimesidir. “Salat”, 

“tesbih”, “tehlil” gibi zikretmek anlamına gelen “vird” kelimesini, Pir Sultan Abdal11
 

bir dörtlüğünde şöyle ifade etmektedir (İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1963, s.126): 

“Vird verilmiş gökyüzünde kuşlara 

Bak bunların gözündeki yaşlara 

Sular yüzün vurur taştan taşlara 

Çağlar ya Muhammed Ali çağırır” 

Burada, inanç içinde en değerli yeri ve ibadetlerde kullanılan temel ifadeyi kapsayan 

“ya Ali-ya Muhammed” deyimini göz ardı etmemek gerekmektedir. Kimi zaman “ya 

Allah-ya Muhammed-ya Ali” söylemiyle karşılaştığımız ve üçlemeyi ifade eden bu 

yaklaşım, çoğu zaman yerini “ya Muhammed-ya Ali” birlikteliğindeki söyleme 

bırakır. Alan çalışmasında görüştüğümüz kaynak kişilerin genelinden edindiğimiz 

“bizim yolumuz Muhammed-Ali yoludur” deyiminden; kendilerini bağlılık anlamında 

                                                 

10
 “En büyük tasavvuf sultanlarından biri olarak tanımlanan Cüneyd-i Bağdadî (V. H. 298/910) aslen 

Nihavend’li olup, Bağdat’ta yaşamıştır. Zamanın ünlü tasavvuf âlimlerinden Seriyy-i Sakatî 
hazretlerinden tasavvuf eğitimi alan Bağdadî, Turûk-ı Aliye halkasında (silsise) yer almaktadır. Geniş 
bilgi için bkz. Halit Özdüzen, Tasavvuf yolcusu: tarikatlar ve Alevîlik, Ötüken Yayınları, s. 38-39, 

İstanbul 2006”. 
11

 “Abdal” sözü; Türkler arasında ve en ziyade Oğuz Türkleri’nin Şark ve Garp şubeleri arasında çok 
yayılmış bir sözdür. Umumi kullanışta “şaşkın”, “sersem” “ahmak”, “budala” manalarına gelen bu 
söz, bir kısım serseri, dilenci dervişlere verilen hususi bir isimdir. Anadolu’da, bilhassa XIV. asırda 
birçok Türk dervişlerinin, bu “Abdal” lakabını taşıdıklarını görüyoruz: “Abdal Musa”, “Abdal 
Murad”, “Abdal Kumral” veya sıfatın, ismin sonuna gelmesi ile “Burhan Abdal”, “Kazak Abdal”, 
“Pir Sultan Abdal” gibi. Anadolu’daki Abdallar, halk arasında hikayecilik, çalgıcılık ve oyunculukla 
şöhret kazanmış oldukları gibi; Kafkas Âzerbaycanı’ndaki Abdallar köyü de bilhassa Aşıklar yani Saz 

Şairleri yetiştirmekle meşhurdur (Köprülü, 1966, s.362-363). 
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Hz. Muhammed ve Hz. Ali’ye dayandırdıklarını, inanç gelişimi ve süreği olarak ise 

“yol
12” tabirinin kullanıldığını anlamaktayız. 

Cemlerde okunan deyişlerin sözlerine baktığımızda genel olarak Muhammed ve 

Ali’nin bir olarak algılandığını görürüz. Konu dışından bir örnek vermek gerekirse; 

takılan kişi isimlerinde dahi Muhammed Ali birlikteliği, bu fikrin yalnızca bir kısmını 

destekleyecektir. Başak bir örnek; “Muhammed Ali’dir, Ali Muhammed” şeklindeki 

mısralardır. Hatta şiirlerde bazı mısraları oluşturan “ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” 

üçlemesinde, anma yaparken üçünün birbirinden ayrılmayacağı ve burada dahi bu 

üçlemenin bir olgu çerçevesinde düşünüleceği farklı bir yaklaşımımızdır. İstanbul 

maarif kitaphanesi ve matbaası, halk şairleri serisi (2) Pîr Sultan Abdal Hayatı ve 

Şiîrleri adlı eserden Allah-Muhammed-Ali ve yalnız Muhammed-Ali’nin isminin 

zikredildiği birkaç örneği şu şekilde görmekteyiz (İstanbul Maarif Kitaphanesi 1963, 

s.178): 

Ben gayrı nesne bilmezem 

Allah bir Muhammed Ali 

Özümü gayre salmazam 

Allah bir Muhammed Ali 

 

Pir Sultan’ım bu bir sırdır 

Sırrını saklayan erdir 

Ay da sırdır gün de sırdır 

Allah bir Muhammed Ali 

Pir Sultan, bu şiirinde, Alevîlikte çok önemli olan ve üçleme diye adlandırılan bu 

olguya değinmektedir. Allah’ın birliği ve Muhammed-Ali’nin birlikteliği 

vurgulanmıştır. Genellikle yapılan ibadet ve inanç pratikleri gizli kalmış olan Alevî 

toplumunda sırrın önemi büyüktür. İnanca dair uygulamaları belli bir gizlilik 

içerisinde yapan bu zümre, ayrıca sırrı; kendinden olmayana açılmaması gereken 

konular olarak algılamıştır. Sır olarak tabir ettiği Ay; Ali’yi, gün ise Muhammed’i 

temsil etmektedir. 

                                                 

12
 Buyruklarda, “yol” için kullanılan tebirlerden birinin de “seyr-i süluk” olduğunu ifade eden Doğan 

Kaplan; tanımı ve tasavvuf felsefesi açısından değerlendirmesi sonucu “vâsıl”, “munkatı”, “hicab” 
ve “akabe” gibi terminolojik ifadelerle kullanıldığını aktarmaktadır. Buna göre; “süluk”, sözlükte 
“gitmek”; tasavvuf ehli katında ise: “Marifetullah babında evliyanın yolunda gitmek ve seyr-i süluk 
etmek” anlamına gelir. Detaylı bilgi için bkz. Doğan Kaplan, 2010: Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik, 
Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 165. 
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Bazı kaynaklarda ise üçlemenin dışında, yalnız Muhammed-Ali’nin konu edildiği 

şiirler yer almaktadır. Alevî-Bektâşî toplumunda sıklıkla karşılaştığımız “yol bir 

sürek binbir” deyimi ile; Muhammed-Ali yolundan bahsettiklerini, alan 

çalışmalarımızda yaptığımız görüşmelerde de kaydetmiş durumdayız. “Yol” 

kavramını işleyen ve bunu Muhammed_Ali’de bütünleştiren bir örneği Abdülbâki 

Gölpınarlı, Alevî Bekatşî Nefesleri adlı eserinde, Abdal Musa ve Hatayî’den 

vermektedir (Gölpınarlı, 1992, s.129-133): 

Abdal Musa’dan: 

Muhammed Ali’nin kıldığı dâvâ 

Yok meydanı değil var meydanıdır 

Muhammed kırklara niyâz eyledi 

Ar meydan değil er meydânıdır 

 

Hatayî’den: 

Hatâyî’m kendi halinde 

Muhammed Alî yolunda 

Bu kelâm geldi dilimde 

Kanlıdır nefes öldüren” 

Bazı dua ve şiirlerde, Allah-Muhammed-Ali üçlemesinin yanına Hacı Bektaş-ı 

Veli’ninde ismi konuyor ve dördü birden anılıyor. Öyle ki, Anadolu’daki Alevî-

Bektâşîlerce saygı duyulan ve serçeşme olarak kabul edilen Hacı Bektaş’a olan 

sevgi, bu üçlemenin beraberinde kendi isminin de anılmasına sebebiyet vermiştir 

diyebiliriz. “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali, Pirimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli” ve 

“Allah Allah! Allah bir, Muhammet, Ali, Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli” 

şeklindeki söylemler bu fikrin örneğini tamamlayacak niteliktedir. Pir Sultan’ın 

şiirlerinden oluşan aynı kaynaktan, bu koyla ilgili bir şiirde üçleme ile birlikte H. 

Bektaş-ı Veli’nin de ismi geçmektedir (aynı eser, 1963: 46-47): 

Hayali gönlümde yâdigâr olan 

Allah bir Muhammed Ali değil mi 

Har saç üstünde namazın kılan 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli değil mi 

 

Abdal Pir Sultan’ım ummana dalan 

Yezid’in kalbini gümana salan 

Bin saatlik yolu kuşlukta alan 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli değil mi 
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Alevî ve Bektâşî toplumunca “üçleme” şeklinde açıklanan Allah-Muhammed-Ali 

inancının içersinde Hz. Ali’nin yeri; kendisine duyulan sevgi ve halk arasında 

tanrısal bir boyuta taşınmasından ötürü oldukça önemlidir. Hz. Ali, kendilerini Alevî 

olarak isimlendiren veya farklı coğrafyalarda değişik isimlerle kendini addeden 

topluluklarca zikredilen büyük bir şahsiyettir. Öyle ki, Allah’ın arslanı ve şah-ı 

merdan sıfatlarının yanı sıra birçok isimle zikredilmektedir. Zikir esnasında Hz. 

Ali’den sonra sıklıkla Hz. Muhammed’in kızı ve torunlarından meydana gelen ehl-i 

beyt sevgisi ve bağlılığı dile getirilir. Abdülbâki Gölpınarlı, Alevî Bekatşî Nefesleri 

adlı eserinde, Kul Himmet’ten Hz Ali için yazılmış bir şiiri örnek vermektedir 

(Gölpınarlı, 1992, s.8113-114): 

Divane gönlümüz geçmez güzelden 

Mihri yâr eyledik sende yâ Ali 

Menim arzumanım sensin ezelden 

Gitmez mahabbetin candan yâ Ali 

 

Nice yüz bin yıllar kandilde13
 durdun 

Atanın belinden anadan geldin 

Anınçün bu halkı gümana saldın 

Binbir dondan baş gösterdin yâ Ali 

 

Tarîkat içinde görünür yolun 

Hakıykat içinde söylenir halin 

İstemem cenneti göster cemâlin 

Kul Himmet geçince candan yâ Ali 

Aynı eserden, Kul Himmet İleriki bölümlerde “Cem” kelimesinin etimolojisine ve 

inanç içerisindeki yerini detaylı olarak işleyeceğimizi belirtip, bu bölümde cemle 

ilgili küçük açıklamalar yapılacaktır. 

                                                 

13
 Tanrı bir melek yaratmış ve ona: ‘Sen kimsin ben kimim?’ diye sormuş. Melek: ‘Sen sensin ben de 

benim!’ diye cevap verince, onu kahır ve gazab ateşiyle yakmış. Bundan sonra yaratılan meleklerde 
aynı sonuca uğramışlar. Cebrail yaratılınca ona da bu soru sorulmuş, cevap vermemiş. Bir hayli uçup 
gezmiş. Derken gökyüzünde bir kubbe görmüş ve açılması için dua etmiş. Kubbe açılınca bakmış 
görmüş ki içinde yarısı yeşil, yarısı ak bir kandil asılı. Şaşkın halde kandili izlerken ak nurdan “ben 
Ali’yim, yeşil nurdan da âhır zaman peygamberi amcamın oğlu Muhammed’dir. Tanrı’nın sorusuna 
sen yaratıcısın, ben kulunum diye cevap ver” sesi gelmiş. Cebrâil soruya bu cevabı verince büyük 
gazebten kurtulmuş ve bir gün, Muhammed’in huzurunda, Ali’ye büyük bir saygı gösterince 
Muhammed sebebini sormuş, o da, bu hikâyeyi anlatmış. (Gölpınarlı’nın yararlandığı kaynak: Fazîlet-
nâme, Ahmed Hızır ve Ali Haydar basımı, İst. 1325-1327, Cihan Matbaa, s. 76-81) (Gölpınarlı, 1992, 

s.114). 
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Cemevi; günümüzde Alevî-Bektâşî toplumunun ibadetlerini gerçekleştirdikleri yer 

olarak bilinmektedir. İbadetin yanı sıra sosyal toplum özelliklerinin bir arada 

yansıtıldığı; kurbanların kesildiği, aş evinde yemelerin verildiği yerlerin olasının 

yanında; eğitim alanında öğrencilere burs veren, güzel sanatlar ve diğer bilim 

dallarında kurslar açan ve kütüphanesi bulunan mekândır ayrıca. İbadetin yapıldığı 

Cemevi ve cenaze hizmetlerinin gerçekleştirildiği bir kurumdur. Daha önceleri, köy 

ve kasaba gibi yerlerde, köyün dedesine ait evde veya köyün en büyük evinde 

ibadetin yapıldığını, alanda gerçekleştirdiğimiz gezilerde bizzat tanık olmuş 

bulunmaktayız. 

Günümüzde artık kimliklerini gizlemeyen ve özellikle Cumhuriyet sonrası büyük 

şehirlerde ikamet etme şansı bulan Alevî zümresi, kendilerini ifade eden ve 

ibadetlerini gereksinimleri doğrultusunda yapacakları Cemevlerini inşa etmişlerdir.  

“Cem”, toplanma, biraraya gelme anlamının yanı sıra, ibadetin kendisine verilen 

addır. Belli bir kaide ve kural çerçevesinde işlenen ve inançta en önemli yeri 

oluşturan Oniki Hizmet anlayışının gerçekleştirildiği rituellerin genelidir. Toplumun 

dini önderi ve Oniki Hizmet’i temsil eden post14
 sahiplerinin cem esnasında sırası 

geldikçe görevini yerine getirmesi ile gerçekleşen ibadettir. Yapılan cemler; “bütün 

bir geceyi dolduran dinsel bir törendir; dinsel dua, kadın-erkek birlikte yapılan 

dinsel dans, dinsel yemek ve dinsel dem, bu törenin ana bölümleri durumundadır. 

Cemevi ya da cem odasında bir araya gelen cemaat, halka halinde yüz-yüze bakacak 

biçimde oturur. Sıralı erkânlar biçiminde ve erkânların gerektirdiği disiplin içinde 

tören yerine getirilir (Korkmaz, 2008, s.212)”. 

Alevî-Bektâşî yol ulularının ve ehl-i beyt’in ilk sıralarda zikredildiği cemlerin temel 

ifadesi; Hz. Muhammed’in “Miraç” yolculuğu ve sonrasında Kırklar Meclisi’ne 

katılışının destansı (epope) anlatışını kapsamaktadır. 

Zira; cemlerde dönülen “Kırklar Semah”ının başlangıcı da, bu anlatıda yer 

almaktadır. Tokat yöresi alan çalışmasında derlediğimiz ve cemlerde “Kırklar 

Semahı”nın öncesinde okunan “Miraçlamalar”; genellikle “Şah İsmail (Hatayî)” ve 

“Viranî” mahlaslıdır. Anadolu genelinde söylenen miraçlamalardan birine örnek 

                                                 

14
 Post; tarikatta eğitici olan makamdır. Çeşitli görev ve hizmetlerin temsil edildiği ve birer ulu kişiye 

atfedilen bu postların tamamı, Hacı Bektaş-ı Veli’ye bağlı olan Horosan Postu’na bağlıdır. 
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olarak Mehmet Yaman, Alevîlik (İnanç, Edeb, Erkan) isimli çalışmasında şu 

miraçlama örneğini vermektedir (Yaman, 1995, s.149-150): 

Yakın bil ebced-i burhân Ali’dir 

Beyân-ı tevhîd-i Kur’ân Ali’dir 

 

Muhammed Mirâc’a vardığı gece 

Kapıda gördüğü aslan Ali’dir 

 

İçinde söylenir sırr-ı hakikat 

Kurulmuş perde-i mîzan Ali’dir 

 

İleri yürüyüp kaktı kapuyu 

O’na: “kimsin?” deyü soran Ali’dir 

 

Dedi ki: “Hâdim-i hayr-ü’l-enâmım” 

Hemandem kapıyı açan Ali’dir 

 

İçeri giriben kıldı muhabbet 

“Biri kırk, kırkı bir” diyen Ali’dir 

 

Acaib remz içinde kaldı  

Ahmed bu remzi gösteren arslan Ali’dir 

 

Birine çaldı neşter kırk da aktı 

Hem ol neşteri çalan Ali’dir 

 

Ezildi şerbet oldu içti canlar 

Cünun-i âşıkı hayran Ali’dir 

 

Çıkardı keff-i dest koptu semahı  

Bunları mest eden Sultan Ali’dir 

 

Yok iken yer ve gök arş ile kürsi 

Hakikat mîzânın kuran Ali’dir 

 

Bu bîçâre Hatayî’nin penâhı 

Devasız dertlere derman Ali’dir. 
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Cemlerde zikredilen ve önem sırasına göre en üst sıraları teşkil eden Oniki İmam 

inancı, duvaz
15

 olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Cem boyunca, 

zâkirlerin sırası geldiğinde dile getirdikleri duvazlar; içerisinde Oniki İmam’ın 

isminin geçtiği müzikal türlerdir. Adil Ali Atalay’ın Alevî Duaları ve Gülbangları 

isimli kitabından, Şah Hatayî’ye ait bir duvaz şu şekilde aktarılmaktadır (Atalay, 

2003, s.69-70): 

Hak’tan bize name geldi 

Pirim sana beyan olsun 

Şah’tan Gülizar’ı geldi 

Peyik sana haber olsun 

 

Bu yola gelen hacıdır 

Kırklar Güruhu Naci’dir 

Cem kilidi kapıcıdır 

Kapıcı’ya haber olsun 

 

Gelin girelim irfana 

Mümin müslüm hep bir yana 

Hizmet verildi Selman’a  

Süpürgeci haber olsun 

 

Hak yoluna eyler nazar 

Dört nesneden adem düzer 

Kalleş gelmiş cemi bozar  

Gözcü sana haber olsun 

 

Mümin yolun yakın ister 

Münkirlerden sakın ister 

Delil yanmaz yağın ister 

Delilci’ye haber olsun 

 

 

 

                                                 

15
 Cemlerde ilk icra edilen edebi türlerin başında gelen Duvazlar; alan çalışmasında edindiğimiz 

bilgilerin yanı sıra birçok kaynakta “Duvaz-İmam”, “Duaz-ı İmam” ve “Düvaz İmam”, “Düvaz-deh 

İmam” olarak geçmektedir. Alan araştırmaları çalışmalarında ise, Tokat çevresinde bu tabirin daha 
çok “Duvaz”olarak kullanıldığına şahit olduk ki, bu tabir; aynı zamanda şiir türünde bir “dua” olarak 
da algılanmaktadır. 
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Mümini çekti meydana 

Münkiri sürdü zindana 

Tekbir verildi kurbana 

Kasap sana haberim yoktu 

 

Zâkir zikreyler saz ile 

Kur’ân okur avaz ile 

Mümin müslüm niyaz ile 

Tezeker’e haber olsun 

 

Gelin girek tarikata 

Kulak verek hakikate 

Mümin girmiş ihtikate 

Tarıkçı’ya haber olsun 

 

Yola giden haslar hası 

Silinsin gönüller pası 

Doldur verin engir tası 

Sakka sana haber olsun  

 

Fatmana cemde oturur 

Lokmaya kepçe batırır 

Cemaata lokma getirir 

Nakıp sana haber olsun 

 

Şah Hatayî’m varı geldi 

Şah’dan Gülizar’ı geldi 

Pirden bize destur oldu 

İznik sana haber olsun”. 

Alan araştırmamızın İstabul pilot bölgesi, İkitelli Cemevi’nde yaptığımız görüntülü 

kayıtta; yukarıdaki Oniki hizmetin icra edildiği saptanmıştır. Cemin başlangıcında 

tüm “Oniki Hizmet” sahibi, zâkirin bu duvazı okuyuşundaki sıraya göre, isminin 

anıldığı yerde, niyazını yapıp Dede’den duasını almak üzere meydanda dar’a 

durmaktadır. Görevlerini ifa etmek üzere duasını alan hizmet sahibi yerine oturur ve 

sırası geldiğine hizmetini gerçekleştirir. 

Zikrin gerçekleştiği ibadet ve ibadetin uygulandığı cemevinde, Oniki Hizmet 

sırasıyla uygulanır ve cemin farklı safhalarında gerek dedenin açtığı muhabbet 

gerekse zâkirin icra ettiği eserlerde; yol ulularına genel bir anma yapılır. Kanımızca 
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Alevî inancında özellikle tüm yapılan ibadetlerin sonrasında “Kerbelâ olayı”nın 

anılışı ve Hz. Hüseyin’in şehit edilişinin müziksel anlatıları, Anadolu’daki Safevî 

propagandalarının bir ürünü olsa gerek. Hz. Hüseyin’in ve yanındaki kişilerin 

Kerbelâ çölünde katledilişini konu alan matem ve yas dolu dizeler, zâkir tarafından 

ağır bir müzik veya serbest yapıdaki bir ezgiyle dile getirilir. 

Zikirde söylenen “Allah” kelimesi; lafza-i celal, birliğin sağlanmasında ve ona tüm 

benliğimize yakın olabilmemizdeki tek ve en güzel kelimedir. Anma sırasında, en 

önemli ikinci sırayı alan kelime ise “lailahe illallah” cümlesi yani; kelime-i tevhid 

veya tevhid zikridir
16. Anadolu Alevî-Bektâşî toplumunca “yedi ulu ozan17

 (yedi 

kutuplar) diye bilinen” (Duygulu, 1997, s.15) ozanların arasından Viranî’ye ait, 

“kelime-i tevhid (tevhid zikri)” ile ilgili bir şiirine açıklamalarıyla değinmek, 

konunun bütünlüğünü sağlayacaktır. Bu bağlamda, Mehmet Halid Bayrı’nın Virânî 

Hayatı ve Eserleri eserinden şu örneği verebiliriz (Bayrı, 1959, s.50-52): 

                                                 

16
 Zile’nin Buldan Köyü’nden Bektâşî Dedesi Hüseyin Yıldız Dede, cemlerdeki zikirlerin şimdilerde 

daha az yapıldığını ifade etmekte, bu zikirlerin de “Tevhid zikri” olarak adlandırıldığını 
söylemektedir. Oniki hizmetten birisi de, “tevhid çekmek” yani “hu çekmek”tir. Bu nedenle, Tevhid 
zikrinde toplam oniki kişi görev yapmakta; bu oniki kişiden üç tanesi de düzenli olarak “hu” 
çekmektedir. Başka bir söyleyişle, “hu çekicilik” görevini yerine getirmektedirler. Hüseyin Yıldız 
Dede, bu hu çekicilerin aynı zamanda musâhipli ve sakallı olduklarını da bildirmektedir. Bu Oniki 
kişi, “la ilahe illallah” derken, hu çekici üç kişi de “hüüüü hüüüü” şeklinde onlara eşlik etmektedir 
(Görüşme: Hüseyin Yıldız, 21 Mayıs 2010, Şah Hatayî Cemevi, Tokat/Zile/Merkez). 

Şah İbrahim Dedesi Veli Hançer Dede de; tevhid zikri için, Hıdırellez orucu tutulduktan sonra, 7-10 

gün boyunca ve belli bir makamda tevhid çekildiğini bildirmektedir. Bunun için, tevhid; bazı yerlerde 
“la ilahe illallah” diye geçer ve bazı yerlerde ise Allahın bir ismi olan ‘hü’ kelimesiyle hakkı zikreder 
(Görüşme: Veli Hançer, 21 Mayıs 2010, /Şah Hatayî Cemevi/Zile/Merkez).  

Bu görüş ve açıklamaların yanı sıra, Kul Himmet Ocağı’na bağlı Köy İmamı İrfan Çoban’ın verdiği 
bilgiye göre; “tevhid” zikri bütün cemlerde yapılmaktadır. İrfan Çoban, Veli Hançer Dede’nin aksine, 
bütün cemlerde tevhid yapıldığını söylemektedir: Çoban şöyle diyor (Görüşme: İrfan Çoban, 06 Ocak 
2010, İstanbul/Sultanbeyli):  

“Tevhid yapılırken yedi kişi otururlar; üç kişi hü çeker ve biri de imamiyetlik yapar. Cemdeki 
geri kalanların hepsi ayaktadır. Biz de ‘Şah’ diye, Şah İmam Ali’ye denir; ama bizi Şah 
İsmail’e gidelim diye anlayan da var. Tevhidsiz cem olmazdı…”. 

17
 Alanda yaptığımız araştırmalarda, bu tabire sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tabir, kimi Alevî-Bektâşî 

inancı ile ilgili kaynaklarda da geçmektedir. “Yedi Ulular”, “Yedi kutuplar”, “Yedi Ulu Ozan”, “Yedi  

Aşık”, vb. gibi adlandırmalar için bkz.; Ali Kaya, 2006: Alevîlikte Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Can  

Yayınları, s. 275-8, İstanbul; Nejat Birdoğan, 2006: Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevîlik, Kaynak 
Yayınları, 5. Baskı, İstanbul). 

Şah İbrahim Ocağı’na bağlı Âşık Selmanî, yedi ulu ozan için “Yedi âşık” tabirini kullanmakta ve şu 
açıklamalarda bulunmaktadır (Görüşme: Hasan Salman, 19 Mayıs 2011, İstanbul/İktelli): 

“Ulu Âşık (7 Ulu Ozan); elli yedi bin Aşık’a baş olmuş olan aşıkların başıdır. Hepsi de çalıp 
okuduklarıyla bedel ödemiş âşıklardır. Asılması, kesimesi, yüzülmesi ve zindanlara atılıp 
bedel ödemeleri dolayısıyla ulu sayılmıştır. Onlar, keramet devrinde yaşadılar; ancak biz 
firasat devrinde yaşıyoruz. Bütün aşıklar kerametleriyle makamlara ulaştılar…”. 
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Söyleyelim zikr-i şâhı  

Lâ-ilâhe illallâh  

Kudret-i Hak Pâdişâhı 

Lâ-ilâhe illallâh 

Allah’ın adını söyleyelim, analım18
 ki o tektir, birdir, tek ilahtır. Allah’ın kudretinin 

tek varisi onun kudretini taşıyan Ali ve onun soyudur19. tapılacak olan tek ilah 

Allah’tır20
. 

 

Cümlesini var eden 

Dört muhâlif yâr eden 

Hiç çıkmaya âr eden 

Lâ-ilâhe illallâh 

Bütün varlıkları, cümle alemi yaratan Allah, muhalif dört unsurun yani hava, su, 

ateş, toprak gib hayatın kaynakları ile bir arada varlığını sürdürüp, doğayı teşkil 

etmelerini sağlamış, bu dört muhalif gücü birbirine yar etmiştir. O yüce Allah’ın 

gücünden emin olun, utanmayın, ki o tektir, birdir, tek ilahtır. 

 

Kıl bu söze i’tibâr 
Olmayasın ehl-i nâr 

Oldurur ol nek-i var 

Lâ-ilâhe illallâh 

Bu sözlere itibar edin, dikkate alın ki günaha girip cehennemde ateş-i zaman (Ehl-i 

nar) olmayasınız. Yoksa o yüce Şah sizi adeta bir yanardağ tıkacı (Nek-i var) 

oldurmasın. O büyüktür, tektir, tek ilahtır. 

 

Mürşid edin bir piri 
Gezme sakın serseri 

İsterisen dilberi 

Lâ-ilâhe illallâh 

Allah’ın yolunu öğrenmek için kendinize mutlaka bir yol gösterici edinin21. Başıboş 

ve bir yol göstericiye, mürşide bağlanmadan yaşamınızı sürdürmeyin. Eğer dilberi 

yani sevgiliyi
22

 istiyorsanız mutlaka bir mürşide bağlanmalısınız ki Allah birdir, 

tektir. 

                                                 

18
 Alevîlik’te ‘Şah’, İmamiyet makamını ya da Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan ya da Oniki İmam’ı 

işaret eder. 
19

 Oniki İmamlardan söz ediliyor. 
20

 Alevîlik’te Allah’ın nuru ve kudretini dünyada temsil eden Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’tir. 
21

 Alevîlik’te mürşit yani öğretici bir tarikatın önderidir. Anadolu’da bu misyonu “Dede”ler 
üstlenmiştir. 
22

 Alevîlik’te sevgili İslâm tasavvufundaki sevgili ile aynıdır yani Allah’tır. 
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Gel beri gel doğru ye 

Meil verme eğriye 

Verme gönül gayriye 

Lâ-ilâhe illallâh 

Doğru yola girmek istiyorsan mutlaka bu yolun eğitimini almalısın. Allah’ın yolunu 

öğrenmek ve ona ulaşmak istiyorsan bu sözlere itibar et. Bu yoldan başka yollara 

eğilim gösterme. Bundan başkasına gönül verme. Hak yoluna gir. Allah büyüktür, 

tektir, tek ilah odur. 

 

İşbu fenâ bir hayâl 

Eylemesin sana âl 

Hiç gayri yok bî-zevâl 

Lâ-ilâhe illallâh 

Allah’ın yolundan başka bir yolda mutluluk bulacağını hayal edersen bu boş bir 

hayaldir, sakın seni Allah’ın yolundan başka yollar ya da kimseler tuzağa (al) 

düşürmesin. Bu dünyada geçici olmayan (bi-zeval) hiçbir şey yoktur. Tek gerçek 

odur. O büyüktür, tektir, o birdir.  

 

Cümle nedir fâni hey 

Fânîdurur cümle şey 

Cümle fenâ bakı hey 

Lâ-ilâhe illallâh 

Ey fani (ölümlü), senin cümle, bütün dediğin nedir? Senin bütün dediğin, kalıcı 

olduğuna inandığın, dünyadaki her şey fanidir, gelip geçicidir ve bu gelip geçicilik 

sonsuza kadar tüm varlıklar için geçerli olacaktır. Sadece O tekdir, bakidir, 

kalıcıdır. O güçlüdür, ilahtır, birdir. 

 

Derdli isen iste em 

Dünyâ için yime gam 

Zikrin olsun dembedem 

Lâ-ilâhe illallâh 

Bu dünya hayatında sıkıntın derdin var ise ilaç (em) iste. Dünya’nın nimetleri için 

sıkıntı çekip de gönlünü gama, kedere boğma. Sıkıntın için tek ilacın, her zaman 

(dembedem) Allah’ın adını anmaktır. O güçlüdür, ilahtır, tektir, birdir. 

 

Yaradılan her sıfat 

Kendi duru ana zât 

Anlaması müşkilât 

Lâ-ilâhe illallâh 

Allah yeryüzündeki bütün varlıklarda kendini göstermiştir. Onun “Ol” emriyle 

kainat var olmuştur. O kendi gücünü ve güzelliğini göstermek istediği için alemleri 
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var etmiştir. Kendi sıfatlarını kainattaki varlıklarda zuhur ettirmiştir. İyiyi de kötüyü 

de (nefis) o yaratmıştır. Dolayısıyla ehil olmayan kimselerin onun duru oluşunu 

anlamaları zordur, müşküldür. Allah tektir, birdir, her şeyi o bilir. 

 

Aç gözünü sen a cân 

Tâ bulasın bir mekân 

Bâkî O’dur câvidân 

Lâ-ilâhe illallâh 

Onun sırrını anlayabilmek için gözünü açıp, ona yakın olabilmek, ulaşmak için bir 

mekana
23

 bulmalısın. Kalıcı olana ulaşabilmek için gönül gözünün açılması gerekir. 

Çünkü dünyadaki gelip geçici diğer uğraşlar onu anlaman için yetersizdir. Kalıcı 

olan (Cavidan) Allah’tır -ki o büyüktür, tektir, ilahtır. 

 

Var olana yok deme  

Az olana çok deme 

Herkesi sen hak deme 

Lâ-ilâhe illallâh 

Allah dışında tüm varlıklar yok olacaktır. Var olan sadece odur. Diğer her şey onun 

birer görüntüsüdür. Dolayısıyla sen gerçek varlığı inkar etme24. Bütün varken 

parçaya bütün deme. Sana bu hususta söylenen her söze de inanma. Bir olan 

Allah’tır, O ilahtır, tektir.  

 

Âşık isen vâhid ol 

Hakk’ı görüp sâcid ol 

Birliğine şâhid ol 

Lâ-ilâhe illallâh 

Allah’a ulaşmak istiyorsan kendini onun varlığından ayrı görme, kendini onun 

birliğine dahil et ki, onu görüp gücünü idrak ederek ona secde edenlerden (sacid) 

olabilesin. O zaman onun bir olduğuna, senin de ondan ayrı olmadığına şahit 

olabilirsin. O tektir, birdir, tek ilahtır. 

 

Evvel ü âhırda hü 

Zâhir ü bâtında hü 

Tayyib ü tâhirde hü 

Lâ-ilâhe illallâh 

                                                 

23
 (mürşit eğitimini alabileceği bir yer, ibadethane, cem evi, tekke, dergah) 

24
 Tasavvufta kesret, Allah’ın kâinatta tüm varlıklarda zerrecikler halinde bulunması halidir. Burada 

anlatılmak istenen insanların kâinattaki varlıkları yüce görmelerinin, onlara tapınmalarının yanlış 
olduğudur. 
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Gelmiş, geçmiş, gelecek tüm zamanlarda varlığını sürdüren ve sürdürecek olan tek 

varlık Allah’tır. Görünen ve görünmeyen, insanın algılayabildiği veya 

algılayamadığı her şeyde; iyi, güzel, temiz olan her şeyde25
 Allah var ki, o güçlüdür, 

tektir, tek ilahtır.  

 

Derviş-i vîrân benem 

Emrine ferman benem 

Zikr eden her an benem 

Lâ-ilâhe illallâh 

Ben Derviş Viranî’yim. Bu yazdıklarım onun buyruklarını, emirlerini ifade ediyor. 

Çünkü ben ondan ayrı değilim. Onunla beraberim. Her an onu zikredip, anıyorum. 

O büyüktür, tektir, tek ilahtır, tek varlıktır, tek güç odur. 

 

Allah Allah’dır müdâm 

Bir efendi hep gulâm 

Gözde budur ve’s-selâm 

Lâ-ilâhe illallâh 

Kalıcı olan, daimi olan sadece Allah’tır. Görünen ve görünmeyen her şeyde o 

saklıdır. Tek hükümdar, tek yönetici, tek koruyucu sadece odur. Kısacası üstün olan 

sadece odur ki, o tektir, tek ilahtır, tek güçtür. 

Anadolu Alevî-Bektâşî cemlerinin genelinde tevhid veya şahlama diye tabir edilen 

ve yukarıdaki örneğe yakın ifadelerin işlendiği farklı türlerin olduğu bilinmektedir. 

Bunların yanı sıra özellikle Tokat yöresi Alevîlerinde, tevhid zikri veya şahlama diye 

ifade edilen zikir çeşitlerinin olduğu, yapılan alan çalışmalarında gözlemlenmiştir. 

Tokat yöresi zâkirlik geleneği bölümümüzde detaylı olarak bilgi vereceğimiz bu 

tevhidin ilk mısrasını örnek olarak bu kısımda da sunabiliriz. Tokat/Hubyar Ocağı’na 

bağlı dede soyundan gelen ve aynı zamanda zâkirlik yapan Alican Yıldırım, 

yaptığımız görüşmede, bu zikri “tevhid zikri” olarak ifade etmiş. Bu tevhid zikri, 

uygulanışı bakımındanda kendine özgü bir yapı sergilemektedir. Örneğin dede ve 

postun önünde oturan belli sayıdaki kişinin, ezginin ritmine göre sallanmaları cemde 

bulunan diğer kişilerin de bu ritme girmesini sağlamaktadır. Yıldırım, tevhide 

hazırlık “ağır bölüm” ile sonrasında ritmik hızlanmayla birlikte “hızlı bölüm” diye 

adlandırdığı zikri şu şekilde akarmıştır26
: 

                                                 

25
 Zâhir: Açık, görünen; Batın: Gizli, görünmeyen; Tayyib: İyi, güzel; Tahir: Temiz. 

26
 Görüşme: Alican Yıldırım, 11 Ocak 2011, İstanbul/Okmeydanı, kendi evinde. 
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Tevhid’e hazırlık ağır bölümü; 

Vird-i Muhammed (canım) sürelim hümmet27
 

Bir adın Ahmet (canım) elhamdülillah 

Elhamdülillah (canım) el-hüküm Allah 

Göklerde ay var canım yoksullar vay var 

Allah’a yalvar (canım) elhemdülillah 

 

Hızlı bölümü; 

Ilgıt ılgıt esen seher yelleri 

Burcu burcu kokan hakkın gülleri 

Dost kokusu gelir müm’in kullara 

Ellez Dedem geldi bizi bilmeye 

Dedem haçan gelir dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

şeklinde devam eden ve oldukça uzun bir zikir örneğidir. 

İnanç yapısının temelini oluşturan, hatta oniki hizmetin temsilinin gerçekleştirildiği 

cemlerde zikredilen önemli şahsiyetler; Hz. Ali, çocukları ve torunlarından oluşan 

Oniki İmam’lar diye tabi edilen güruhtur. Yukarıdaki örneklerde de belirttiğimiz gibi 

zikrin temel ifadesi olan “la ilahe illallah” yani kelime-i tevhid” zikri ile içerisinde 

oniki imamın isminin geçtiği bir duvaz örneğini, Kul Himmet Üstadım28
 mahlaslı 

âşıktan şu şekilde örnekleyebiliriz: 

                                                 

27
 hümmet (=himmet) 

28
 Almus’a bağlı Görümlü (eski adı Varzıl) Köyü, Kul Himmet’in mezarının ve ocak dedelerinin 

bulunduğu köydür. Bu köyde yaşayan dedeler kendini Kul Himmet Ocağı’na bağlarlar. Yaptığımız 
alan çalışmasında derlemelerde bulunduğumuz köyün cem âşıklığını yapan Kasım Güleç, İstanbul’da 
yaşayan ve zamanında köyün imamlığını yapmış kendisinin de hocası olan İrfan Çoban’dan 
bahsetmiştir. İrfan Çoban, dede veya inanç önderi olmamasına karşın, yolun inceliklerini, kural ve 
kaidesini bilen birikimli biridir. İstanbul/Sultanbeyli’de kendi evinde yaptığımız sohbetlerde; 
ocaklarının nereden geldiği, kendi görgü cemlerinin nasıl yapıldığını, cemlerde zâkirin görevini vs. 
birçok konun yanı sıra Kul Himmet ile ilgili konuştuk. İbrahim Aslanoğlu’nun saptamalarını yanlış 
bulan Çoban, Kul Himmet ile kul Himmet Üstadım mahlaslı kişilerin birbirleriyle karıştırılmaması 
gerektiğini vurgulamıştır. Kul Himmet Ocağı dedeleriyle (bazıları şimdi hayatta değil) bu konu 
hakkında çok defa konuştuklarını, bizzat Kul Himmet torunlarından bu bilgileri aldığını dile getiren 
Çoban, Kul Himmet’in kendi köylerinde doğup, aynı köyde öldüğünü dile getirmektedir. Hatta köyün 
eski adının “Varzıl” olması; burada ermiş/evliya yatar anlamına geldiğini de ifade etmiştir. Çoban, 
Kul Himmet’in, Pir Sultan Abdal’dan sonra Kızılbaş geleneğini ve şiirlerini devam ettiren ozan 
olması sebebiyle, kendisi ve ailesinin Osmanlı askerleri tarafından katledildiğini söylemektedir. 
Çoban, kendi dedelerinin de Kul Himmet Ocağı’na dolayısıyla Erdebil’e (Safevîye) bağlı olduklarını 
ifade etmektedir (Görüşme: İrfan Çoban, 16.10.2009 ve 06.01.2010, İstanbul/Sultanbeyli/kendi evi). 
Köyde cem âşıklığı yapan Kasım Güleç, Kul Himmet’i anlatan bir deyiş okumuştur. Kul Himmet 
mahlaslı bu deyişte, ozan kendini, nereden geldiğini, inanç ve kaidelerini anlatmaktadır. Birkaç 
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Ali ismi dört kitapta okunur 

 

Ali ismi dört kitapta okunur 

Lâ ilâhe illallâhı yazılı 

Vird edenler Ezazil’den sakınır 

Lâ ilâhe illallâhı yazılı 

 

Bektâşî Veli’nin ismi dildedir 

Fatıma Ana’nın gözü yoldadır 

Muhammed’in hub cemali güldedir 

Lâ ilâhe illallâhı yazılı 

 

Hasan bahçesinin gülü açıldı 

Şah Hüseyin tazelendi seçildi 

Huri kızlarına hülle biçildi 

Lâ ilâhe illallâhı yazılı 

 

Zeynel yarelendi akıyor kanı 

Balar kazanında yıkandı donu 

Elindedir İmam Cafer erkânı 

Lâ ilâhe illallâhı yazılı 

 

Musa Kâzım Iriza’nın destinde 

Taki Naki Askeri’nin postunda 

Cebrail’in kanadının üstünde 

Lâ ilâhe illallâhı yazılı 

 

Meyli muhabbeti saçı leyli var 

Bunca âşıkların sende meyli var 

Mehdi’nin boynunda bir hamaylı var 

Lâ ilâhe illallâhı yazılı 

                                                                                                                                          

kıt’adan oluşan deyişin yalnızca ilk ve son kıtasını verecek olursak (Görüşme: Kasım Güleç, 13 
Ağustos 2009, Tokat/Almus/Görümlü):  

Eğer ben fakıra haber sorarsan 

Ya ben nerde idim nerden gelirim 

Yok değilim şu dünyada var idim 

Ere hizmet etimden pirden gelirim 

 

Kul Himmet’im bir olalım bir ile 

Belki bizim kısmetimiz verile 

Üçler makamında yediler ile 

Kırkların olduğu yerden gelirim”. 
 



 

48 

Kul Himmet Üstadım dert ilâcın 

Yüz sürelim Muhammed’in tacına 

Fatm-Ana’nın saç bağının ucuna 

Lâ ilâhe illallâhı yazılır 

Alevîliğin yazılı kaynakları üzerine detaylı çalışmaları bulunan Doğan Kaya; inancın 

yol-sürek olarak anlamlandırıldığı; bunun Şeyh Safî tarafından günümüze aktarılıp 

Şah İsmail tarafından şekillendirildiğini ve tevhidle bütünleştiğini ifade eder. “Yol-

sürek”, “Hatayî Buyruğu” ve “Tevhid” konularını da, Doğan Kaplan; Yazılı 

Kaynaklarına Göre Alevîlik adlı çalışmasında, Şah Hatayî’nin şu şiiriyle 

örneklemiştir (Kaplan, 2010, s.111-112): 

Evvel ol Allah’ın adı gelüpdür 

Cümle ibadetlerin beyanı tevhid 

Muhammedle Şah Ali’den kalupdur 

Şeyh Sâfi’nin armağanıdır tevhid 

 

Her kim Şeyh Sâfi’nin emrini tutmaz 

Yüzü kara kalur menzile yetmez 

Muhammed Ali ana şefaat itmez 

Sufi kardaşların erkânı tevhid 

 

Şah Hatayî tevhid bahr-i ummandır 

Tevhid etmeyenler âl-i Mervan’dır 

Şeyh Seyyid Sâfi’den armağandır 

Mümin olanın imanı tevhid 

Yolun Muhammed Ali’den geldiğini, Şeyh Sâfi’den günümüze hediye edilen ve 

Kızılbaş önderleri tarafından (Şah İsmail) şekillendiğini ifade eden şiirde, tevhid 

inancının da ön planda işlendiğini görmekteyiz. Her ne kadar yol erkânının Şah 

İsmail tarafından konulduğunu/düzenlendiğini içeren görüşler var ise de; bu bahsi 

geçen buyruklarda Şah Tahmasp için de erkânı koyan kişi olarak anıldığını yeri 

gelmişken belirtelim. 

Cemlerde, ibadete geçilmeden evvel Dede, tüm cemaatle birlikte “Tövbe Duası” 

yapar ve gönlün temizlenmesini sağladıktan sonra ibadete geçer. Genellikle, yapılan 

duada tövbe kelimesi “estağfurullah” kelimesi ile beraber kullanılır.  Bütün dinlerde, 

bir nevi pişmanlık ve yanlış olduğuna inandığı davranıştan vazgeçmesi şeklinde 

algılanabilecek, geri adım atma olgusu üzerine kurulu birtakım uygulamalar veya 
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söylemler bütünlüğü vardır. Bu durum, insanın geçmişte bilerek veya bilmeyerek 

işlemiş olduğu ahlâk dışı veya inanca dayalı yanlış hareketlerin, bilince erdikten 

sonra kişinin üzerinden atması demektir. Kısaca bu pişmanlığı dile getiren 

söylemlerin geneline tövbe denir. 

Tarikat kapısında, ilk aşamasının kuralının “tövbe” olduğunu dile getiren Şakir 

Keçeli ve Aziz Yalçın, Alevîlikte tövbenin yeri ve öneminin çok büyük olduğunu 

vurguladıkları Alevîlik-Bektâşîlik Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adlı 

eserinde, Hacı Bektaş Veli’nin tövbeyle ilgili örneğini şu şekilde aktarmaktadır 

(Keçeli ve diğ., 1996, s.156): 

“Hünkâr Hacı Bektaş Veli: ‘tövbe pişmanlıktır, pişman olun tövbe edin bütün günahlarınız 

affedilecektir; tövbe edin yeniden doğun, yepyeni bir yüzle insan içine çıkın, tövbe etmek 

sizden, kabul etmek Tanrı’dandır’, demektedir”. 

Tövbe tabirinin diğer bir kullanımını “tevbe” şeklinde aktaran Halit Özdüzen, 

tövbenin sadece dilden olmasının yeterli olmadığını vurgulayıp, bir daha o günaha 

dönmemek üzere yapılması gerektiği konusunda fikir beyan etmektedir (Özdüzen, 

2006, s.29). Önemli olan anlık pişmanlık değil, tövbeden sonraki zamanlarda da aynı 

söze karşılık gönlün temizliğini korumaktır. Zira suyla yapılan bir temizlik değil, 

pişmanlık duyduğumuz tüm geri adımlarımızı devam ettirmek mevzubahistir.    

Bütün Anadolu Alevî-Bektâşî cemlerinde, oniki hizmetin yürütülmesi sırasında tövbe 

(estağfurullah) vardır. Şu ana kadar gözlemci olarak katıldığımız cemlerde, Adil 

Atalay’ın Alevî Duaları ve Gülbangları adlı eserinde verdiği tövbe örneğine yakın ve 

benzer duaları bizzat dinlemiş bulunmaktayız (Atalay, 2003, s.81): 

“Tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah! Elimizle, dilimizle, belimizle 

işlediğimiz bütün günahlarımız için, bilerek ya da bilmeyerek, açık ya da gizli olarak 

işlediğimiz bütün hatalarımız için tövbeler olsun.  

Ey evrenin sahibi Ulu Tanrı! 

Doğduğumuz günden bu ana gelinceye kadar bilerek bilmeyerek işlediğimiz kov, gıybet, hata, 

isyan, küçük ve büyük günahların hepsine can-ü gönülden tövbe ettik, pişman olduk. Bir daha 

işlemeyeceğimize, tövbe estağfirullah. Kul kusur işler, sultan bağışlar. Tövbe estağfirullah. 

Evvelimiz Âdem atamızdır, sonumuz bizim peygamberimiz iki cihan serveri Muhammed 

Mustafa’dır. Bu ikisi arasında her ne kadar peygamberler, veliler, nebiler, gerçek erenler geldi 

geçti ise hepsi haktır, hepsine inandık iman getirdik. Hak-Muhammed-Ali yoluna, ilkelerine 

bağlandık. Ey ulu Tanrımız! Günahlarımızı yarlığa, tövbelerimizi kabul eyle!”. 
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Cemlerde, ibadetin özünde arınmak ve kul hakkıyla meydana gelmemek temel 

kaidedir. Katıldığımız tüm cemlerde dede tarafından dile getirilen “sizi, size emanet 

ediyorum” deyimi, bir nevi cemaate karşı; içlerindeki kinin, kibirin ve yapılan tüm 

günahların atılmasına yönelik, Allah’la kişiyi karşı karşıya bırakmak anlamında 

kullanılmıştır. Yalnızca tövbe etmekle arınmanın gerçekleşmiş olduğunu söylemek 

doğru olmaz. Kişinin yapacağı her işte, kullanacağı tüm kelimede, kendisiyle 

yüzleşmesi ve vicdanını sorgulaması bu noktada önemlidir. 

Dede tarafından yapılan tövbe duasından sonra, zâkir/ler tövbe duvazını çalarlar. 

Hatayî mahlasıyla karşımıza çıkan ve saygı duyulan önemli şahsiyetlerden olan Şah 

İsmail, duvaz şeklinde yazdığı dizelerde tövbeyi şu şekilde işlemiştir: 
Estağfurullah 

Hatalar etmişim noksandır işim 

Tövbe günahımıza estağfurullah 

Muhammed-Ali’ye bağlıdır başım 

Tövbe günahımıza estağfurullah 

 

Hasan Hüseyin balkıyan nur ise 

İmam Zeynel sır içinde sır ise 

Önümüzde kibir benlik var ise 

Tövbe günahımıza estağfurullah 

 

Muhammed Bakır’ın izinden çıkma 

Yükün Cafer’den tut gayriye bakma 

Hatıra dokunup gönüller yıkma 

Tövbe günahımıza estağfurullah 

 

Musa-i Kazım’dan daim niyazım 

İmam-ı Rıza’ya bağlıdır özüm 

Eksiklik noksanlık hep kusur bizim 

Tövbe günahımıza estağfurullah 

 

Taki ile Naki benziyor aya 

Ali emeklerimizi vermeye zaya 

Ettiğimiz kötü işe bed-huya 

Tövbe günahımıza estağfurullah 

 

Hasan-Askeri’nin gülleri bite 

Mehdi gönlümüzün gamını ata 

Ettğimiz yalan koğu gıybete 

Tövbe günahımıza estağfurullah 
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Can Hatayî’m eder Bağdat Basıra 

Böyle güne kaldık böyle asıra 

Sen keremkânisin kalma kusura 

Tövbe günahımıza estağfurullah 

2.4.2. Zâkir 

Anadolu Alevî-Bektâşî cemlerinin vazgeçilmez unsuru olan zâkirler, ibadetin, 

başından sonuna kadar belli bir sırayla işlemesinde en büyük payın sahibidirler. 

Anadolu’da oluşum gösteren Alevîliğin, dünya üzerinde var olan diğer Hz. Ali ve 

ehl-i beyt’i inancı etrafında oluşum göstermiş olan inançlar arasındaki en önemli 

fark; sazın şiirle, müziğin ise dini dansla buluşmasında görülmektedir. Anadolu’nun 

çeşitli yörelerinde farklı adlandırmalarla olsa dahi, oniki hizmetin bir parçası 

olduğunu söyleyen Nejat Birdoğan, bu farkı “Anadolu Alevîliğini, Şia olanlardan 

(iran, Suriye ve arap şiaları) ayıran en önemli özelliklerinden birisi de; onun 

ozanlara olan tutkunluğu ve saygısıdır” şeklinde açıklamıştır (Birdoğan, 2006, s.405, 

406). 

Alevîlik ve Bektâşîlikte zâkir, dedeyle birlikte cemi yürüten, cem rituellerinin 

uygulanmasında saz çalan ve vokal icrada bulunan kimsedir. Anadolu’da, özellikle 

Alevî-Bektâşî toplumunda sözlü geleneğin en iyi taşıyıcıları ve günümüzde ki 

temsilcileri olan zâkirler, ayet olarak kabul ettikleri beyitlerle saz çalma geleneğini 

dinî ibadet içerisine taşıyan kişidir. Ayrıca cemde yürütülen On iki hizmetin bir 

bölümünü oluşturur. 

Çeşitli kaynak ve sözlüklere konu olmuş olan zâkirlik, her tarikat veya inanç 

içerisinde farklı kimlikler kazanmıştır. Zira değişik isimlerle addedilen zâkirlik 

müessesesi, tarikat ve ibadetlerin vazgeçilmez unsurları olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İbadet esnasında dile getirilen veya getirilmek istenen konular, ayetler, 

dualar, ilahiler, müzikal icralar vs. birtakım uygulamaların, katılımcı olan cemaat 

tarafından iyi anlaşılabilmesi ve akılda kalıcılığın oluşturulabilmesi açısından 

zâkirlik, bir gelenek halini almıştır. 

Alevîlikte önemli kaynaklardan olan buyrukların yorumsal bir yaklaşımını oraya 

koyan Esat Korkmaz, “zâkirlik üzerine; ‘Cem’de, On iki hizmet sıralamasında yer 

alan, deyiş, duvaz, miraçlama söyleme ve saz çalma görevlerini yerine getiren kimse’ 

(Korkmaz, 2007, s.416)” şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Genel hatlarıyla 

doğru bir yaklaşım olsa dahi, Anadolu’daki bu büyük oluşumu göz önüne 
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getirdiğimizde, yalnızca eksik kalan yanlarının olduğunu söyleyebiliriz. Alevîliğin 

edebiyat ve tarihsel yönünde kayda değer araştırmaları ve eserleri olan Nejat 

Birdoğan, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevîlik adlı kitabında zâkirlikle ilgili önemli 

olan şu bilgileri vermektedir (Birdoğan, 2006, s.405-406): 

“Asıl anlamı ‘zikreden-söyleyen, sesli olarak anan’ anlamına gelen zâkir kelimesi, ‘cemin 

evrelerine göre çalıp söyleyen’ anlamında da kullanılır. Varto, Trakya Alevîleri ve İstanbul 

Bektâşîleri bu terimi kullanmaktadırlar. Bektâşîlikten Alevîliğe geçmiş olması olasıdır ve 

Bektâşîliğe de bu ad sonradan girmiştir” 

Bu yaklaşım, bizi Anadolu evresinde oluşum gösteren Alevîlik tarihine 

götürmektedir. Özellikle, Safevîleri ve önderlerini büyük saygıyla karşılayan 

Kızılbaş Türkmenler, dini rituelleri içerisine Şiî unsurları da katmışladır. Şâh İsmail 

ve Yavuz Sultan Selim arasında gerçekleşen Çaldıran Savaşı’ndan sonra 

Anadolu’nun farklı topraklarına dağılmış olan bu zümre, Bektâşîlikle dini ve ibadet 

kavramları açısından iç içe girmiştir. Daha ziyade, İslâmi bir anlayış sergileyen ve 

Osmanlı Padişahları tarafından da ilgi gören Bektâşîlik; çevrede kalmış Kızılbaş 

toplumunun dini uygulamalarında olduğu kadar kavramların da farklılaşmasında 

etkili olmuştur. Zira alan araştırmalarında yapılan hiçbir görüşme ve kaydedilmiş 

belgelerde “Zâkir” tabiriyle karşılaşılmamış, yüzyıllardan bugüne taşınan büyük 

geleneğin de ortak ismi olan “Âşık” tabirinin yaygın olarak kullanıldığı tespit 

edilmiştir.  

Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür 

Vakfı’nın bir yayını olan İmam Cafer Buyruğu’nda zâkirlik ile ilgili şu bilgiler yer 

almaktadır (İmam Câfer Buyruğu, 1993, s.59-60): 

“Zâkir adı dört huruftur. Yirmi bir olur. On iki tarh edince dokuz kalır. Dokuz da doksan bin 

nefestir ki Hak Teâlâ nefesidir ki Hz. Muhammed Aleyhüsselam ile kelimat etmiştir. Zâkir 

gerektir ki bu doksan bin kelamı zikri içinde gezdire ki Hak Teala mevcuttur. Zâkir olanın 

yerde ve gökte Zâkir ehli de tabib tahir olup zikre meşgul ola ki, Hak Teâla buyurur ki hizmet-i 

ahi Cebrâildir. Yer ile göğün arasında yetmiş bin nur kanatlı feriştehler bile zikr edeler.” 

Bu önemli kaynağın zâkirlikle ilgili verdiği bilgilerden, Hurufilik
29

 etkisinin Alevî 

inancına ne denli yansımış olduğunu, yapılan tanım apaçık ortaya koymaktadır. 

Alevî-Bektâşî tarihi, inancı ve edebiyatı üzerine önemli bir çalışma olan ve üç ciltlik 

                                                 

29
 Hurufilikle ilgili bilgi ve kaynaklar işaret edilecektir. 
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bir kaynağa dönüştürülmüş olan Her Yönüyle Alevîlik (Bektâşîlik, Kızılbaşlık) ve 

Onlara Yakın İnançlar adlı çalışmasında Ali Duran Gülçiçek; zâkirlikle ilgili bölümü 

bir menâkıbnâme ile vermektedir (Gülçiçek, 2004, s.648-649): 

“Malum olsun ki zâkirlik Cebrail’den kalmıştır. Âdem’in kalıbı yaratıldıktan sonra ol ruha, şu 

vücuda gir diye emir verildi. Ruh girmeye korktu. Ol vakit Cenâb-ı Hak Cibril-i Emin’e 

Cennet’ten saz getirmesini diledi. Cibril sazı getirip tellerine dokundu. Bunun nağmelerinden 

mütelezziz30
 olan ruh cesede girdi. Kim ki saz sesi duyar mütelezziz olur ve canı huzur 

bulunup şevki ziyade kılınır”. 

Araştırmamızın diğer bölümlerinde detaylı bir şekilde yer vereceğimiz konu; inanç 

içerisinde ve özellikle ibadette müziği icra eden kişinin olgusu, bu anlatıda 

örneklerden birini oluşturmaktadır. Zâkirlik vurgusu, Cebrail’e yapılmakta ve Cibril 

tarafından getirilen sazdan çıkan seslerden herkesin haz aldığı, vecde geldiği 

anlatılmaktadır. Bu anlatıyı destekler bir yaklaşımı Fuat Bozkurt, “Tanrı, zâkir için; 

‘Cebrail’in hizmetini üstlenmiştir. Yer ile gök arasında yetmiş bin nur kanatlı melek 

zikretsin’ buyurmuştur” şeklinde aktarmaktadır (Bozkurt, 2005, s.43). 

Çalışmalarında felsefi yaklaşımları kullanan ve yorumlama tekniği ile sonuca 

ulaştıran Esat Korkmaz, İmam Cafer Buyruğu adlı eserinde, zâkirlik konusunu bu 

kavramlar çerçevesinde ele almış ve şu şekilde yorumlamıştır (Korkmaz, 2007, s.85): 

“Bâtında, akıl yayıcı kimliğin bedenleşmiş biçimidir. Ortodoks inançta Cebrail, Tanrı’dan 

aldığı bilgileri Muhammed’e ileten bir melektir, yani bir inanç varlığıdır. Bâtıni inançta ise 

Cebrail, insanın aklıdır. Bu aklın taşıyıcısı da zâkirdir” 

Alevî-Bektâşî cemlerinde zâkirler, cem başlamadan önce, ara verildikten sonra veya 

cemin sonunda ibadet dışı ve müzikli muhabbete dayalı icralarda bulunabilirler. Bu 

anlamda, cemin hazırlık aşamasından sonuna kadar, inançsal öğeleri zikreden bir 

yapıda oldukları kadar, güncel ve toplumsal olguları da müziksel muhabbet 

ortamlarına taşıyan kişiler olarak da karşımıza çıkmaktadırlar. Zira cemin 

başlamasından itibaren, “Oniki Hizmet”in yürümesi ve açılan dini sohbetlerin sesli 

anlatılarını ifa etmek üzere Zâkirler, Dede’den sonra gelen mühim bir kişiliğe 

bürünmektedir. Cemde, Oniki İmamlara temsili olgu içerisinde atfedilen görevler 

hizmet olarak vurgulanmakta ve Zâkir de bu olgu içerisinde hizmet sahibi olarak 

görülmektedir. Dolayısıyla tüm hizmet sahipleri gibi ceme başlamadan önce, 

                                                 

30
 Haz duyan, hoşlanan anlamında kullanılmaktadır. 
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Dedenin duasını alması gerekmektedir. Dedenin duasına duracak olan Zâkir, Rıza 

Zelyut’un ifadesindeki gibi “cemde saz çalacak zâkirler, önce sazlarını sağ koltuk 

altlarına alıp dedenin önünde dâr’a dururlar. Dede, ilgili duayı (gülbangı) 

okuduktan sonra âşıklar, zâkirlik işine (çalıp söylemeye) başlayabilirler (Zelyut, 

2009, s.229-230)”. Bu açıklamada, “âşıklar, zâkirlik görevine başlar” cümlesi farklı 

anlamalara açık bir kavramdır. Nitekim cem içinde zâkirin dile getirdiği ve müzikal 

unsurları ekleyerek gerçekleştirdiği hizmeti; başlı başına bir eylem olarak 

görmekteyiz. Bu eylemi (zâkirlik) gerçekleştiren bir veya birden fazla kişiden oluşan 

topluluktur. Ancak, “zâkir”; burada bizzat görevi yapan kişi olarak karşımıza 

çıkmaktadır ve halk arasında birçok isimlerle tanımlanan zâkirliğin halk arasındaki 

genel ifadesi de “Âşık”tır. 

Zâkirin, dede tarafından dualanması, daha hizmetin başında olabileceği gibi herhangi 

yaptığı bir eser icrası sonunda da olabilir. Cemin dini önderi Dede’nin yaptığı duayı, 

Adil Ali Atalay Alevî Duaları ve Gülbangları adlı eserinde şu şekilde verir (Atalay, 

2003, s.125): 

“Bismişah! Allah Allah! 

Hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola. Ağzınız ağrı, acı görmeye. Zikrettiğiniz erenlerin, 

evliyaların himmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola. Dem-i Hünkâr, kerem-i evliya, gerçek 

erenlerin demine hü” 

Bektâşîlik Tarikatında zâkirleri; “Hak Âşıkları” olarak niteleyen Halit Özdüzen, 

“Tasavvuf yolcusu: tarikatlar ve Alevîlik” adlı eserinde, genel ifadeyle zâkirliğin, 

Bektâşîlik içerisindeki anlamını şu bilgilerle bize aktarır (Özdüzen, 2006, s.75): 

“Bektâşî tarikatı’nda Hak Âşıkları Ayin-i Divan’da sazla, ayinin temelini oluşturan önemli 

görev ifa ederler. Diğer tarikatlarda söylenen ilahi, çalınan ney, kudüm ve def ne ise, bu 

tarikatta da saz aynı konumdadır. Bazılarına göre Bektâşîler, Hak Âşıklarına, sazendelerden 

daha ileri bir anlam yüklemişlerdir. İz’an ve insafla yaklaşılırsa bu hususta anlaşılabilir. Sazını 

gönlüyle ve hakla özdeşleştirip nefesler söylerken, cezbeyle kendini kaybeden ve Hak’tan 

başka amacı olmayan aşığa nasıl bir anlam yüklenebilir?”. 

Yukarıda yapılan açıklamada da görüldüğü üzere, birçok kaynak ve mevcut alan 

araştırmalarımızın neticesinde, yaygın olarak kullanılan enstrümanın “saz/bağlama”31
 

ve özellikle Tokat/Hubyar köyünde rastladığımız “keman”32
 olduğunu söyleyebiliriz.  

                                                 

31
 Halk ifadesiyle ve yöresel adlandırmalarla saz olarak isimlendirilir. 
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Alevî-Bektâşî müzik kültürünü bilen, bu kültür dairesinde yetişmiş ve günümüz son 

dönem âşıklık geleneğinin yaşatıcılarından olmuş merhum Âşık Mahzuni Şerif’in, 

zâkirlikle ilgili verdiği şu bilgiler, Şakir Keçeli’nin Alevîlik-Bektâşîlik Açısından Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde şu ifadelerle yer almaktadır (Keçeli, 1996, s.226): 

“Zâkirlik, cemde yürütülen oniki hizmetten birisidir. Bu açıdan cemin olmazsa olmaz 

koşuludur bu hizmet. Zâkir, cemde ibadet ve adaleti yürüten post sahibi Seyit yani Dede’nin 

yanında yer alarak, görgüye sanatsal güzellikler katar ve erenlerin maddeden soyutlanıp 

Hakk’a ulaşmasına aracı olur. Ayrıca zâkirler, dua sonlarında, Dede’nin işlevine bağlı olarak, 

söz konusu eylemi tamamlamak açısından önemli görevleri yerine getirirler.  

Cemde duaların okunmasından sonra, seyidin ya da seyidin bulanmadığı cemlerde rehberin 

(mürebbi) desturuyla inisiyatif Zâkire geçer. Zâkir sazı ve de sözüyle topluluğu aydınlatır ve 

onlara kurtulanların yolunun özelliklerini anlatır. Âyin-i cem’in bülbülü olan “saz”, Alevî 

dünyasının yedi büyük ozanının deyişlerini aktardığı gibi, sahibinin sözlerini de aktarır. 

Alevî halk ozanlarının hepsi zâkir değildir. Bir kişinin zâkir olması, onun özel bir eğitimden 

geçmiş olmasıyla olanaklıdır. Bir zâkir bir cem için gereken erkânları bilmek ve uygulamak 

zorundadır. Tanrı ile Peygamber’in buluşmasını, Peygamber’in, Kırklar Cem’indeki serüvenini 

anlatan Miraçlamaları; Alevîliğin sığıncı olan Oniki İmamların övgülerini yapan Duvaz 

İmamları kaldırdığınız zaman, cemin ibadet kısmı büyük bir sarsıntı geçirir. Bu nedenle 

Zâkirlik; dinsel işlevi olan sanatçılıktan başka bir şey değildir” 

Anadolu Alevî-Bektâşî inancı içerisinde Pir, Mürşid, Dede gibi inanç önderlerinden 

sonra en önemli yeri Zâkirler alır. Üstlenmiş olduğu görev itibariyle, cemlerin 

olmazsa olmazları arasındadır. Cem esnasında, Dede’nin düzeni sağlaması ve yolu 

sürmesindeki en önemli yardımcısı zâkirdir. Çalıp okuduğu deyiş, nefes, duvaz ve 

tevhid gibi dinî mana taşıyan eserlerle yolu süren zâkirdir. Cemlerde zâkir, saz veya 

başka enstrüman (keman gibi) ile deyiş ve duvazlara eşlik etmektedir. Ancak 

ekseriyetle yaygın olarak kullanılan enstrüman sazdır. Dolayısıyla sazın Alevî-

Bektâşî ortamlarındaki kutsiyeti gözle görülür bir fark yaratmaktadır. Cemlerde, 

çalan kadar çalgı da önemlidir ve büyük bir saygı içerisinde dinlenilmektedir. Sazın 

önemi ve kutsiyeti ile ilgili Adil Atalay Alevî Duaları ve Gülbangları isimli 

çalışmasından bir deyişte şu ifadeleri kullanmıştır (Atalay, 2003, s.177): 

 

                                                                                                                                          

32
 Tokat Hubyar Ocağı’na bağlı zâkirlerin ve yakın bölgelerde kullanıldığı tespit edilen keman diz 

üzerinde çalınmakta ve halk arasında “kemani” olarak ifade edilmektedir. Detaylı bilgi için bkz. 
“Zâkirlerin Kullandıkları Çalgıların Organolojik Yapıları” adlı tezimizin bölümü. 
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Saz Nice Varlığı Dile Getirir 

Yiğit olan kazancını hak eder 

Saz bir çalgı değil Hakk’ı zikreder 

İmam Zeynel Abidin’den nakleder 

Saz nice varlığı dile getirir 

 

Türk Orta Asya’yı saz ile geçti 

Bütün âşıklarla doluyu içti 

Pir  Sultan Abdal’la zindana düştü 

Saz nice varlığı dile getirir 

 

Saz idi şiire veren heceyi 

Sazdır burada gündüz eden geceyi 

Saz dinlemez kadı ile hocayı 

Saz nice varlığı dile getirir 

 

Saz idi kırklara mey sesi veren 

Dinlemesin kardaş onu hor gören 

Veysel değil midir sırrını veren 

Saz nice varlığı dile getirir 

 

Adil Ali Atalay der bu sazı 

Çalar da anlamaz cahiller bazı 

Âşık vursun tele anlatsın bizi 

Saz nice varlığı dile getirir 

Cemde sazı çalan zâkir ve zâkirin çaldığı saz, Pir Sultan’ın şiirlerinde şu şekilde 

aktarılmaktadır (İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1963, s.61-105): 

Saz: 

Pir Sultan Abdal’ım bahar yaz için 

Kırklar eylediği sema’ saz için 

Hasan’la Hüseyin âh ü sûz için 

Sana meded yola mürvet yâ Ali 

 

Zâkir: 

Ben de şu âleme geldim zâkirim 

Kalsun benim da’vam divana kalsun 

Muhammed Ali’dir benim vekilim 

Kalsun benim da’vam divana kalsun 
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3. ANADOLU ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCININ TARİHSEL SÜRECİNDE 

ZÂKİRLİK GELENEĞİ VE ZÂKİRLİK KURUMU 

Alevî-Bektâşî inancına haiz olan bir kişi, ailesinin kendine kattığı inanç ve kültürel 

değerlerin dışında, katılabildiği dinî toplantılar ve sohbetlerde33
 gözlemleyebildiği 

pratikler çerçevesinde birtakım donanımlara ulaşabilmektedir. Ülkemizde din 

derslerinin işlendiği kitap ve müfredatlarda, Alevîlik-Bektâşîlik ile ilgili hemen 

hemen hiçbir detayın bulunmamasından ötürü, bireyin geçmişten bugüne konuyla 

ilgili birikimini sağlaması, din önderlerinin de katılımıyla oluşan sohbet ortamlarında 

ve cemlerde devamını sürdürmüştür. Ancak günümüzde artık bu sohbetlerin yanı 

sıra, cemevlerinde verilen dersler ve cemlerde Dede tarafından ortaya konulan 

konular, bireyin inançla ilgili gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, 

geçmişten günümüze cemlerin yapıldığı evler ve günümüzün “cemevleri” diye tabir 

olunan ibâdethaneler, bir nevi okul misyonu üstlenmiş bulunmaktadır. Bu okulun en 

önemli sözcüleri ve inancın tüm sözlü verilerini günümüze taşıyanlar ise cemlerde 

âşıklık yapan zâkirler olmuştur. 

Alevî-Bektâşî inancı ve öğretileri üzerine ülkemizde var olan eksikliği dile getiren 

Yaşar Nuri Öztürk, bu toplumun Türkiye’de verilen din derslerinden hiçbir şekilde 

faydalanamadıklarını söylemektedir. Öztürk, Tarihi Boyunca Bektâşîlik adlı eserinde 

konuyla ilgili şu detayları aktarmaktadır (Öztürk, 1992, s.210): 

“…anayasal bir zorunluluk haline getirilen din kültürü öğretimi, bu toplumun aleyhine 

işlemekte ve bir anayasa suçu sürekli işlenmektedir. Çünkü Türkiye’de verilen din kültür ve 

eğitimi, bir mezhep eğitimidir, din eğitimi değil. Öğretilen, yalnız Hanefi fıkıh ve anlayışıdır. 

Sünni şemsiye altında yer alan Şafîlik, Hanbelîlik, Mâlikîlik bile büyük ölçüde saf dışı edilmiş 

                                                 

33
 Bazı “buyruk”larda, cem erkânıyla beraber bir de “halka-i sohbet”ten bahsedildiğini söyleyen 

Doğan Kaplan; diğer bir adının da sohbet halkası olduğunu ve taliplerin, pirin huzurunda bulunup 
açılan sohbeti dinlemelerinden ibaret olduğunu ifade eder. Ayrıca Şeyh Safi’nin halka-i sohbet 

(sohbet halkası) hakkında söylediklerini şu şekilde açıklamaktadır (Geniş bilgi için bkz. Doğan 
Kaplan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, s. 266): 

“…halka, evliyanın korusudur. Her kim evliyanın korusuna girerse o kişi evliyanın 
bendelerinden oluır, yetmiş bin hicabdan kurtulur ve hemen tecellâ-i zât hâsıl olur, gönlü 
gözü beşaretle dolar, muradına-maksuduna vâsıl olur”. 
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bulunuyor. Diyanet reisliği, bir Hanefî kurumu halinde görev yapmaktadır. Ve bu kurumun 

maaş verdiği binlerce din görevlisi, din adı altında mezhepçilik vaazları vermekte ve Alevî-

Bektâşî kitleye, yaklaştırıcı tavır şurada kalsın, düşmanlık aşılayıcı bir tutum içinde 

seyretmektedir”. 

Türkiye’deki din eğitimi ve inançların yeterli, eşit ve birbirlerine yakın duruş 

sergileyerek öğretilmediğini vurgulayan Öztürk, en önemlisi; genel din kültürü ve 

eğitiminde dahi, tek yönlü bakış açısının uygulandığını çok açık bir şekilde ifade 

etmektedir. Bu ve benzeri sebeplerden ötürüdür ki Anadolu topraklarında var olan 

Alevî zümresi, erkten ayrı bir yapı sergileyerek kendine has sosyal ve toplumsal 

sistemi anlayışında, inanç ve öğretilerini geliştirdiği, yol ve erkânlarını sürebildiği bir 

yapıyı oluşturmuştur. Bu yapılar, zaman içerisinde şekillenip şimdiki hallerini almış 

ve günümüze birtakım kural ve kaideler çerçevesinde ulaşmıştır. 

Alevî ve Bektâşîlikte, neredeyse “dede” kadar önemli bir konumda olan zâkirler; 

cemin yürütülebilmesi ve cem içerisindeki ritüellerin sırasıyla gerçekleşebilmesini 

sağlayan kişiler olarak cemlerin vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Cemlerde deyiş, duvaz, 

tevhid vb. müzikal türlerin seslendirilmesinin yanı sıra, semahın dönülmesinde ritmik 

ve müzikal bütünlüğü sağlayanlar da zâkirlerdir. 

Anadolu Alevî-Bektâşî inancında zâkir “bir yol önderi”dir. Onİki Hizmet’i 

yürütebilecek kapasitede olan ve inancın tasavvufi34
 boyutunu icra edebilen kişidir. 

Zâkirlik postuna oturan kişi, o makamın tüm ciddiyetini ve sorumluluğunu 

bilmelidir. Çünkü postun insana kattığı değil, oturan kişinin posta ne kattığı ve 

insanlara neleri gösterebildiği/verebildiği önemlidir. En önemlisi, Zâkir Postu’nun 

maneviyatı ve hissiyatı, zâkirin gönlünde kazanmış olması gereken en önemli 

değerleridir. Örneğin zâkir, Kerbelâ ile alakalı bir matemi dile getirdiğinde, 

kendisinin “kendinden geçmesi” kadar onu dinleyen cemaatin de Kerbelâ olayını 

                                                 

34
 “Tasavvuf” kavramının, batı dillerindeki karşılığı “mysticisme (mistisizm)”dir. İslâm mistisizmi 

anlamına gelen “tasavvuf” kelimesinin, Arapça olmasına rağmen, hangi kökten türediği hususunda bir 
belirsizlik söz konusudur. Tasavvuf yolunda olana “mutasavvıf” ve “sufi” denmektedir. Sufinin 
saflıkla olan ilgisine dikkat edilerek kelimenin saf/safv veya sufa’dan türetildiği iddia edilmektedir. 
Geniş bilgi için bkz. İsmail ve Havva Engin, 2004: Alevîlik, Kitap Yayınevi, İstanbul, s. 57. Horasan, 

Türkler açısından önemli bir merkezdir. Kaynaklar, tasavvufu da içine alan İslâmiyet sonrası inanç 
öğretilerinin ve tarihi yönelimlerin ilk çıkış noktasının Horasan olduğunu zikretmektedir. Ayrıca, 
Türklerin, İslâmın kurallara boğulmuş yanı ile değil; tasavvuf ve tarikatların yumuşattığı gönül yanı 
ile de tanımaya çalıştığını ve Arap toplumu gibi ‘Tanrı korkusu’ ile değil, “Tanrı sevgisi” ile dîne 
bağlandıklarını belirtilmektedir. 
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yaşamış kadar olması gerekmektedir. Bir nevi zâkir, hissetmeli sonrasında 

hissettirmelidir. 

Anadolu Alevî-Bektâşî Cemlerini genelinde işlenen on iki hizmet ve sahiplerinin 

postları, semiyolojik açıdan On iki İmamlardan birine işaret etmektedir. Bu 

bağlamda, dede “İmam Hüseyin”in, zâkir ise “İmam Zeynel”in temsilini 

oluşturmaktadır. Yörede yaptığımız alan çalışmalarında da zâkirlere yönelttiğimiz 

soru neticesinde “Âşığı temsil eden pir, İmam Zeynel’dir.” cevabını almış 

bulunmaktayız. Cemlerde, dede ile zâkirin görevleri ayrı olduğu halde kimi zaman 

dedenin, zâkirlik hizmetini de yerine getirdiği görülmektedir. Bu konuyla ilgili 

Alican Yıldırım, zorunlu durumlar dışında (Cemin yapıldığı köyde zâkirin 

bulunmaması durumunda) dedenin Zâkirlik görevini yerine getirmesinin yanlış 

olduğunu vurgulamakta, bunun sebebini ise her iki hizmetin de ayrı postlarının 

olduğunu ve bu postların ise birer imamı temsil ettiğini ifade ederek, gerekli 

açıklamaları tarafımıza iletmiştir. Ancak Cem yapılacak köyde zâkiri bulmak veya 

dedenin yanında zâkirini de alıp götürmesi her zaman mümkün olabilecek 

durumlardan değildir. O sebepten ötürü, dedenin aynı zamanda Zâkirlik hizmetini de 

yerine getirdiği olası durumlardandır (Yıldırım, 2011). 

“Zâkirlik” ve “Cem” olgusunu ve hatta “Cemde İbadet” anlayışına göre icra edilen 

tüm “Oniki Hizmet” riteülini Orta Asya inançlarına bağlayan görüşler de mevcuttur. 

Bu konuda Ayhan Aydın Alevîlik Bektâşîlik Söyleşileri adlı eserinde İzzettin 

Doğan’ın görüşlerini şu şekilde yansıtmıştır (Aydın, 1997, s.252): 

“Alevî-Bektâşî cemlerinde on iki hizmet olgusu, sazın ve semahın oluşu, dikkatlerimizi Orta 

Asya çok tanrılı inançlara çekmektedir. Dolayısıyla, Alevîlik’te Budizm, Maniheizm ve 

Mazdeizm
35

 gibi çok tanrılı inançlardan kalıntılar görülmektedir”. 

Yukarıdaki açıklamamıza yakın görüş sergileyen Nejat Birdoğan “zâkir” tabiri yerine 

“âşık baba (zâkir, güvende, sazandar)” sözcüğünü kullanıp bu geleneğin İslâm’dan 

önceki Asya geleneklerinde aranması ve bulunması gerektiğini ifade etmektedir. 

Birdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam ediyor (Birdoğan, 2006, s.407): 

                                                 

35
 Mazdeizmin kutsal kitabı “Avesta” yahut “Zend Avesta”dır. Kutsal metinler ancak M.S. III. 

yüzyılda toplanmış ve IV. yüzyılda dinin kitabı olarak ilan edilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Felicien 
Challeye, 1960: Dinler Tarihi, Varlık Yayınevi, s.100, İstanbul. 
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“…Şimdi bu eski dönemlere uzanalım ve izleye izleye bugünkü Alevî âşıklarına gelelim. 

Asya yaşantımızda şeylan, sığır, yuğ diye üç büyük törenimiz (ayin, gelenek) vardır. Bu 

törenlerde şiirin, ozanın yeri kutsal, önemleri büyüktür. Bu törenler kimi bölümlerini 

değiştirerek bugünkü Anadolu yaşantımızda da görülmektedir. Hem de salt Alevîler arasında 

değil. Ancak doğaldır ki geleneğine çok bağlı kırsal kesim -yani göçebe oğuz, gezgin 

Türkmen- bu törenleri iyice uyarlayıp uyguluyor” 

Mehmet Fuad Köprülü’nün Edebiyat Araştırmaları, Tarih Araştırmaları ve Türk 

Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserleri yanında birçok yazılı/basılı eser de 

günümüz âşıklık (zâkirlik) geleneği ile İslâm öncesi inançların etkisinde kalan, dinî 

önderlik yapan, yarı sihirbaz görünümde olan, manzumeler söyleyen ve/veya çalgı 

çalan şahsiyetler arasında dolaylı ve direkt bir bağ kurmaya çalışır. Yazarlar arasında 

da birbirleri ile çeşitli alanlarda iletişim halinde olan toplumların, kültürel ve dinî 

yönlerden birbirlerini etkiledikleri yönünde ortak bir kanı vardır. 

Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı kitabında bu konuda şu yorumu 

yapar (Artun, 2005, s.27): 

“İslâmiyet öncesi çeşitli inanç sistemlerinden etkilenen Türkler, her semâvî dine geçişte 

olduğu gibi bunlardan bir kısmını yeni dine taşıyıp, onun kalıplarına uydurmuşlardır. Her 

inanç sistemi, topluma uygun yapı kazanır. İslâmiyet, dervişlerce yayılmıştır. Bu dervişlerin 

çoğu kamların, ozanların, baksıların ya da şamanların devamıydı. Bunlar eski inançlar ile 

İslâmiyeti uzlaştırmışlardır. Kültür tarihi açısından temel süreç kültürleşmedir. Anadolu’daki 

Türkler, kültürel etkileşim içinde yeni bir kültürel kimlik kazanmışlardır”. 

Eski ile yeni tarafından yadsınmayan, toplumsal yapısına göre şekillenen, şiirsel veya 

çalıp-çağırma yöntemiyle ve doğal yollarla (kolonizatör yayılım) taşınan kültür; 

adeta tüm toplumların ortak kaderidir. Bu örneğe en uygun düşen örneklerden biri de 

eski Türklerin ozanlarına benzetilen dervişlerin, yeni dönemde “ata”, “bab” ve 

“baba” unvanlarını taşıyarak kendilerine yeni bir hitap şekli meydana getirmiş 

olmalarıdır. 

Zâkirliğin Anadolu’daki âşıklık geleneğinden çok farklı bir kurum olduğunu iddia 

edemeyiz. Her ne kadar icra ve uygulama alanları farklı olsa da insanların 

karşısındaki konumları, ezberindekileri taşımacılığı, geleneğe bağlı kalmaları, saz 

çalıp çağırmaları, usta malı eserleri okumaları, halkı aydınlatmaları ve destansı 

anlatımları, hikâye ediciliği vb. unsurlar bakımından benzerlik gösterirler. Kaldı ki 

zâkirin icracı olarak yalnız “cem” içindeki fonksiyonlarıyla değerlendirilmesi de son 

derece yanlıştır. Bilakis cem içinde olduğu kadar cem dışında da halkla iç içe, 
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muhabbet ve inançsal verileri paylaşan ve yayan sosyal bir birey olarak da karşımıza 

çıkmaktadır.  

Nitekim Tokat yöresinde yaptığımız araştırmada birçok köy ve kasabada zâkir 

sıfatının “âşık”, “cem âşığı”, “tarikat âşığı” gibi tâbirlerle yaşatılıyor olması 

bahsettiğimiz ortak anlayışa güzel örnek oluşturmaktadır. İzzettin Doğan gibi aynı 

fikri paylaşan birçok araştırmacı ve bilim adamının ortak görüşleri de genel olarak 

Orta Asya inanç ve yaşam tarzına paralel süregelimin Anadolu coğrafyasında 

şekillendiği yönündedir.  

Bu fikirler dinî, kültürel, gelenek sürekliliği, inanç çeşitliliği ve buna bağlı ritüel 

zenginlikler olarak ortak bir paydada görülebilmektedir. 

Yerli ve yabancı araştırmacılar da buna benzer görüş ve somut olgular ortaya 

koymaktadır. Bu yönde görüş bildiren yabancı araştırmacılardan biri de Irène 

Mélikoff’tur. Bayan Mélikoff yaşam boyu yazdıkları, fikirleri ve Anadolu’daki 

Alevîlik olgusuna getirdiği farklı bakış açılarıyla, araştırmacılara geniş bir ilham 

vermiştir. Örneğin; Bayan Mélikoff, Şaman gelenekleri ile onun sözel anlatı 

biçimlerinin hiç küçümsenemeyecek derecede önemli olduğunu vurgular ve “Hacı 

Bektaş, Efsâneden Gerçeğe” adıyla Türkçeye çevrilen eserinde; “Şaman”, “Ozan”, 

“Âşık”, “Pir”, “Ata”, “Baba”, “Dede” bağlamında şu bilgileri verir (Mélikoff, 

1998, s.40-41): 

“Şaman’ın hiç küçümsenemeyecek olan ayrıcalıklarından biri de, onun, aynı zamanda 

ağızdan ağıza söylenegelen çok zengin şiir ve anlatı geleneklerinin toplayıcısı ve söyleyicisi 

bir saz ustası olmasıdır: Şaman bir ozan’dır ve ona Kam-ozan denir. Taşıdığı sazı, ayırıcı 

niteliklerinden biridir; onunla ruhları çağırarak kendinden geçişe girer. Bu da, saza yarı-

dinsel bir değer yüklemektedir. Böyle bir kişilik dolayısıyledir ki ozan, saygı gösterilen ve el 

üstünde tutulan bir kişi olan Âşık-Ozan şekliyle, Anadolu’da günümüze kadar konumunu 

koruyabilmiştir. İslâm’a geçiş, Şamanınki gibi, yüzlerce yıllık geleneğe dayalı bir çehreyi bir 

anda yok edemedi. Rûhani öncü yönü her şeyden önce geldiği için, işlevi Pir, Ata, Baba, 

Dede gibi yeni rûhani öncülerin işlevleri ile bir bakıma iç içe girmiştir”. 

Saz çalma geleneği, inanç ögelerinin belli bir dans veya gösteri ile sergilenmesi, bu 

sergilemede araç olan sözlerin bir anlatı boyutunda değerlendirilmesi, yukarıda 

bahsettiğimiz ortak fikirlerin diğer yansımalarıdır. Mélikoff’un da sıklıkla dile 

getirdiği Orta Asya ve Anadolu Türkmen geleneğinin müşterek unsurları, çok sayıda 

söylence kahramanının Şaman inanışlarına bağlanmasıdır. Bunlardan en önemlisi de 

Türk Ortaçağ edebiyatının en mühim kalıntılarından biri olarak gösterilen Kitâb-ı 
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Dede Korkut’taki şahsiyet, Korkut Ata’dır. Korkut Ata’nın Anadolu’daki şöylenişi 

Dede Korkut’tur. 

Araştırmamızın muhtelif bölümlerinde, bağlama çalgısının Anadolu’daki Alevî 

yapılanması ve cemlerinde kullanıldığından bahsetmiş; diğer coğrafyalarda yaşayan 

Alevî inancına mensup topluluklarda ise rastlanmadığını belirtmiştik. Bu 

görüşümüzü destekleyen bazı basılı kaynaklar da vardır36. İslâmiyet içerisine taşınan 

bu sazın, bir ibadet unsuru olarak ne denli hoş karşılanacağı da şüpheli bir husustur. 

Zira Alevî-Bektâşî cemlerinin temelinde olan, saygı duyulan ve simgesel bir yere 

oturtulan “bağlama”; kültürel etkisi kadar ibadet amacına hizmet eden kimliği ile de 

vazgeçilmez unsurlardan birisi olarak önemsenmektedir. 

Gürani Doğan, “Alevîlikte Ön Bilgiler ve Cem-Zâkirlik” adlı kitabında, diğer ülke 

Alevîleri ile Anadolu’daki Alevîlerin arasındaki en önemli farkın zâkirlik olduğunu 

dile getirmektedir. Anadolu Alevî cemlerine birebir benzemese de Azerbaycan, İran 

ve Suriye’nin belli kısımlarında cemlerin yapıldığını belirten Doğan, yine de 

aralarında birtakım farkların olduğunu ifade ettiği kaynak eserinde şu bilgilere yer 

vermektedir (Doğan, 1998, s.141): 

“Anadolu Alevîlerinin cemlerinde, saz en başköşeyi alır. Ancak öteki İslâm ülkelerinde 

bulunan Alevîler, günâh sayacak kadar karşı dururlar saza. Halbuki saz, Anadolu 

Alevîliğinde muhabbetin kilidi, zâkirin anahtarı, pir’in ise uzun uzun açıklayıcısıdır. Anadolu 

Alevîliği âşıklık yolu ile kalıcılığını korumuş, kuşaktan kuşağa âşıklık yolu ile aktarılmıştır”. 

Alevî-Bektâşî cemlerinin içinde ve dışında yapılan muhabbetlerin temelini oluşturan 

nefeslerin-deyişlerin, yüzyıllardan beri belli bir incelik ve saffaniyetle günümüze 

ulaştığı aşikârdır. Öyle ki, bu deyiş ve nefeslerdeki incelik, yeri gelmiş Kur’an’ın 

kutsal ve uhrevî mesajlarını dahi halkın anlayacağı dilde sade ve Türkçe şiir 

yapılarıyla topluma sunmuştur. 

Deyiş ve nefeslerin çoğunda ismini veya mahlasını gördüğümüz yedi ulu ozanın 

dışında, geçmişten günümüze gelen Alevî şairlerinin en tanınmışlarını Ali Yaman, 

“Alevîlik Nedir?” adlı eserinde şu sözlerle aktarmaktadır (Yaman, yty, s.117): 

                                                 

36
 Her ne kadar kaynaklar bizi bu görüşe doğru götürse de, aslında şüphe uyandıran ve derin 

araştırılmaların yapılmasını gerektiren hassas bir konu olarak görmekteyiz. Özellikle Anadolu ve Şii 
propagandalarını düşünüp, Şah İsmail’e kadar olan sevgiyi, kültürel yakınlaşmayı ve Anadolu’nun 
çeşitli bölgelerinden İran’a göç etmiş Kızılbaş Türkmen topluluklarını göz önünde 
bulundurduğumuzda; yok dediğimiz topraklarda da bağlamanın (saz) dini toplantılarında (cemlerde) 
var olabileceğini düşünebiliriz. 
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“Yunus Emre, Abdal Musa, Güvenç (Genç) Abdal, Kaygusuz Abdal, Hasan Dede, Balım 

Sultan, Kalender Çelebi, Şah Hatayî, Pir Sultan Abdal, Azmi, Usuli, Kul Himmet, Kul 

İbrahim, Kul Hüseyin, Muhyiddin Abdal, Kazak Abdal, Derun Abdal, Sersem Ali Baba, 

Şahî, Caferoğlu, Viranî Baba, Dedemoğlu,  Geda Muslu, Teslim Abdal, Kul Nesimî, Kul 

Budala, Noksanî, Şirî, Seyranî, Türabî, Perişan, Ceyhunî, Aşık Dertli, Sırrî, Deli Boran, 

Mir’ati, Kemteri, Cemali, Hilmi, Tevfik Baba, Bosnavi, Şükrü, Celali, Veli Dede, Edib 

Harabi, Mihrabi, Derviş Ruhullah, Neyzen Tevfik, Aşık Veysel, Aşık Ali İzzet Özkan, Aşık 

Daimi, Aşık Davut Sulari, Hüseyin Çırakman… 

Kadın ozanlardan bazıları ise: İkbal Bacı, Havva Bacı, Hüsniye Bacı, Derviş Münire Bacı, 

Gülsüm Bacı, Remziye Bacı, Sakine Bacı, Arife Bacı, Seher Bacı…”. 

19. yüzyıl ve özellikle Cumhuriyet sonrasında, yurdumuzun muhtelif coğrafyalarında 

yapılan halk kültürüne dair araştırmalar ve derlemeler neticesinde farklı toplulukların 

müzikleri ortaya çıkarılmıştır. Müziklerin derlenmesinin yanı sıra, bu seslerin sahibi 

olan toplumun âşıkları ve edinebilindiği ölçüde onların ustası olanların hangi 

sinsileden geldiğine dair birçok belge ortaya konulmuştur. Bahsi geçen yedi ulu veya 

bilge ozanın örnek alındığı, ilkelerinin ve benimsediği tutumların devam ettirildiği, 

siyasî ve dinî düşüncelerinin ele alındığı bir zümre de Alevî-Bektâşî 

âşıklarının/zâkirlerinin güruhudur. 

Bu gelenek, geçmişten günümüze devam ettirilmiş; ancak, tarihin farklı dilimlerinde 

karşılaşılan inanç ve tasavvuf cereyanından etkilenerek kendini koruyabilmiştir. 

Bugünkü varoluşu ise, bilhassa Anadolu coğrafyasında apayrı bir hüviyet arz 

etmektedir. Bu yoldaki en etkili kişilikler ise cemlerin dahi müzikal icrasında 

olmazsa olmaz denilebilecek olan “yedi âşıklar” olmuştur. Öyle ki bu şahsiyetler 

günümüz ozan ve âşıklarına yalnız örnek olmakla kalmamış, yazdıkları şiirlerle de 

toplumun sosyal, dinsel ve hukuksal boyutuna yön vermişlerdir. 

Özellikle ibadet ve dinî unsurların oluşumunda Şah İsmail’in (Hataî) büyük etkisinin 

olduğu görülmektedir. Alan çalışmamızda da bu düşünceyi destekler fikirler ortaya 

koyan dede ve inanç önderleri, tarikat esaslarının ve inanç ritüellerinin 

şekillenmesinde Şah İsmail’in büyük etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. Diğer bir 

fikir ise, araştırmamızın muhtelif bölümlerinde belirttiğimiz gibi XV. yüzyılda Balım 

Sultan tarafından özellikle Bektâşîliğin ikinci evresindeki oluşumunda vücut bulan 

inançsal ögelerin eklenmesidir. 

Şah İsmail’in kişiliği, siyasi tutumu, Erdebil Tekkesi’ne bağlılığı, şâir oluşu ve 

yazdığı şiirlerde Türkçeyi kullanması, birçok Kızılbaş ozanın yolunu açtığı gibi; 
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Anadolu halkının da kendisine taraf olması ve kendisini sevmesine yol açmıştır. 

Daha da önemlisi kendinden sonra gelen birçok Kızılbaş ozanın yetişmesine öncü 

olmuş; zâkirlerin icra ettikleri deyişlerin mahlaslarında yer almış ve bugün dahi 

Alevî müziği adına çıkan ürünlerin icracılarının devamlılığını sağlayan bir kişilik 

olmuştur. Onun takipçisi olan ve yedi ulu sayılan âşıklardan Pir Sultan Abdal ve Kul 

Himmet, vermiş olduğu sayısız eserlerle günümüz Alevî-Bektâşî edebiyatının yanı 

sıra, âşıkların icra ettiği müzikal türlerin de temellerini oluşturmuştur. 

Zâkirliğin anlatı veya epik yaklaşımlarla ele alındığı, her bir hizmette olduğu gibi bir 

post ile simgelendiği ve kırklar meclisinden günümüze geldiği her ne kadar itikâdî 

bir yaklaşım olsa da; günümüzde zâkirlik olgusunu anlatırken ifade ve 

tanımlamalarda düşünsel bir rol oynadığı da ortadadır. Başlangıcının “Kırklara” 

kadar götürüldüğü zâkirlik; tarihsel, siyasi, toplumsal, sosyal ve tabiî ki inançsal 

unsurlar bakımından detaylı ele alınması gereken bir kurumsal yapıdır. 

3.1. Alevîlik 

Alevî sözcüğünün etimolojisi ile başlangıç yapıp hangi anlamlar içerdiğinin yanı sıra, 

nasıl bir oluşum içerisinde günümüze gelindiğini, daha doğrusu Anadolu’ya taşınıp 

yaşatılması hususunda izlediği çizgileri ortaya koymak, konunun bütünlüğü 

anlamında doğru bir yaklaşım olacaktır. Tezimizin ileri bölümlerinde, konumuzun 

asıl muhatapları olan Tokat yöresi Alevî-Bektâşî oluşumu hakkında detaylı bilgiler 

sunulacaktır. Ancak Tokat yöresi bizlere, Anadolu’daki yalnız bir Alevî yerleşimi 

hakkında bölgesel bilgi sunacağından oradaki Alevî tarihinin ve hangi ocaklara bağlı 

kalınarak bu topraklara gelmiş olduklarını analiz ve tespit etme açısından, tarihsel 

yaklaşımlara başvurmak elzem sayılmıştır. Dolayısıyla sosyal, toplumsal ve 

ekonomik yaşantının yanı sıra kültürel, geleneksel ve inançsal yaşamın izlerine 

ulaşmak, bu çerçevede daha pratik yaklaşımlar sunacaktır. 

Alevî sözcüğünün, “Ali’ye mensup”, “Ali’ye ait” anlamlarına geldiğine işaret eden 

Ali Yaman, Alevî kavramının bilim adamlarınca ‘Hz. Ali’ye taraftar olma, onun 

yolundan gitme’ anlamlarında kullanıldığını ifade etmektedir. Mütercim Asım 

Efendi’nin Burhân-ı Katı adlı eserinden alıntı yaparak bilgiler aktaran Yaman: 

sözcüğün çoğulunun Alevîyye ve Alevîyyun olduğunu belirtmekte, bu sözlükte 

“Alevîyyan” sözcüğü karşısında İmam-ı Ali evlatları denmekte ve halen seyyidler-

şerifler için kullanıldığını ifade etmektedir (Yaman, 2007, s.18). 
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Alevîliğin farklı coğrafyalarda değişik isimlerle anıldığını belirten İsmail ve Havva 

Engin; “Alevîlik” adlı çalışmasında şu farklılığı ortaya koymaktadır (Engin, 2004, 

s.56): 

“Tarihi süreç içerisinde İslâm dünyasında itikadî ve amelî mezheplerin teşekkülünden sonra, 

Alevî sözü, farklı İslâm coğrafyalarında farklı anlamlar kazanmıştır. Bu anlamları ile seyyid 

anlamı dışında kullanılabilen kavram Pakistan’da İsmaili, İran’da Caferî, Mısır ve Yemen’de 

Zeydî, Suriye’de Nusayrî, Lübnan’da Dürzî mezhebine işaret ettiği gibi, Sovyetler Birliği 

döneminde Moskova’da yapılan çalışmalara dayalı yayınlarda Alevî kavramı Hz. Ali’yi tanrı 

kabul eden ‘Ali Allahi’ anlamında kullanılmıştır”. 

İslâm dininin doğuşundan, özellikle Peygamber’in ölümüyle başlayan halife seçimi 

ve beraberinde getirdiği birtakım olaylar neticesinde oluşan bir inanç olarak Alevîliği 

tanımlayan İ. Zeki Eyüboğlu, “Halife Ali’nin adına dayanan, ‘Ali’yi tutan’, ‘Ali’nin 

yolunda giden’, ‘Ali’ye bağlanan’ vb. gibi inanç akımı niteliği kazanmış, belli bir 

topluluğun görüşlerini dile getiren özel bir kavrak olarak Alevîliği; bugün inançtan 

çok ‘bir yaşam kuralı’ ve ‘yaşayış biçimi’ olarak tanımlamaktadır (Eyüboğlu, 1979, 

s.19)”. Ömer Uluçay, Şah Hatayî ve Alevîlik : inanç, töre, öge ve ahlak adlı eserinde 

Alevîliği, yukarıdaki tanımlara benzer şekilde bir inanç ve yaşama biçimi olarak ele 

alıp özellikle İslâm’ın bir yorumu olduğunu öne sürmektedir. 

Halk arasında, Alevî-Bektâşîlikle ilgili kullanılan ifadelere baktığımızda; “yol”, 

“sürek”, ve “erkân” gibi tabirlerin kullanıldığını görmekteyiz. Bu hususta Doğan 

Kaplan, daha çok Alevîliğin yazılı kaynaklarından yola çıkarak meydana getirdiği 

önemli kaynak olan Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik adlı eserinde bu konuyu şu 

şekilde açıklamaktadır (Kaplan, 2010, s.164-165): 

“Yol anlamına gelmekte olan tarik ve tarikat kelimeleri Allah’a yönelmiş olan sâliklere özgü 

bir yöntem olup menzilleri aşmayı ve makamlarda yükselmeyi içerir. Erkan ise, rükn tekil 

kelimesinin çoğulu olup; kelime olarak bir şeyin temeli anlamına gelmektedir. Sufilikte 

“erkan” ya da “erkan-ı tarikat” tamlamasıyla kullanılıp tarikat kurucuları tarafından konulmuş 

olan kuralların ve merasimlerin tümünü denir”. 

Alevîlik ve Bektâşîlik alanında ciddi araştırma ve yayınları olan İrene Melikoff, 

Alevîliği37, daha ziyade Alevî-Bektâşî ayrılmaz bütünlüğünden yola çıkarak 

tanımlamaya çalışmıştır: “İnanç yönüyle Alevîlik, kendisinden ayıramadığımız 

                                                 

37
 Aynı eserde Melikoff, Alevîlerin, Osmanlı belgelerinde Rafizi ‘ayrılıkçı’, mülhid ‘tanrısız’, zındık 

‘inançsız’ gibi dışlayıcı söylemlerle anıldıklarını aktarmaktadır (Melikoff, 2007: 15). 
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Bektâşîlik gibi, bir halk süfiliği’dir. Süfilik, İslâm’ın Batıni biçimi’dir ve aynı 

zamanda, resmi inancın katılığına ve ‘nas’laştırılışına karşı da bir tepkidir” şeklinde 

yorumlamıştır (Melikoff, 2007, s.16)”. 

Ayhan Aydın, İzettin Doğan ile yaptığı bir söyleşide, yukarıdaki görüşün bir 

benzerini aktarmaktadır (Aydın, 1997, s.387): 

“İslâmiyet’i mümkün olduğunca şekilden arındırarak, özünü yaşamına geçirmiş olan ve 

özellikle Maveraünnehir’deki göçebe Türk kabilelerinin uyguladığı, yorumladığı İslâm 

anlayışına Alevîlik-Bektâşîlik diyorum” 

Ethem Ruhi Fığlalı, Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi’nde, “Alevîlik” 

maddesinde de şu bilgileri verir (Fığlalı, 1987, s.22): 

“Eline, beline, diline sahip olma düsturunun, ahlâk ve yaşayış esasları üzerine kurulu fevkalade 

sağlam bir karakter örneği çizen Alevîlikte, İslâm öncesi Türklerde rastlanılan ‘kamlık’ dinî 

âyinlerini hatırlatan âyin-i cemler, kurbanlı âyinler, muhtelif kültler ve bayramlar mevcuttur. 

Esasen eski Türk dini kalıntıları, İslâm öncesi hayatımıza ait birtakım gelenek ve göreneklerin 

halk inanışları halinde Müslümanlaşmış örf ve adetler halinde varlıklarını sürdürmeleri, karşı 

çıkacak değil, mülkî ve dini kültür politikamız bakımından tabii görülmesi gereken bir 

hadisedir.” 

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak ile yapılan söyleşide; “Alevîliğin, Orta Asya’dan 

Balkanlar’a kadar uzanan çok geniş bir mekân ve yüzyılları içine alan bir zaman 

içerisinde çok değişik din, inanç ve kültürlerin İslâm, İslâm tarihi ve İslâm tasavvufu 

aracılığı ile senkretizasyonundan oluşan inanç kökleri anlaşılmadan Alevîliği doğru 

anlamak mümkün değildir. Buna paralel olarak, başlangıçtan günümüze kadar 

sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıyı ve bu yapının geçirdiği değişimleri bütün 

sebepleriyle çok iyi analiz etmek, bunları inançlarla ilişkilendirerek değerlendirmek 

lazımdır” şeklinde bir açıklamada bulunmuştur (Aydın, 1997, s.31). 

Alevîliği, eski Türk inançlarından olan Şamancılıkla bağdaştıran ve aralarındaki 

yapıyı ortaya koymaya çalışan Melikoff, burada şu yaklaşımlarda bulunmaktadır 

(Melikoff, 2007, s.21): 

“Halkın dinsel inanışının çekirdeğini oluşturan bu İslâmlaşmış Şamancılık’ta, farklı öğeler 

birbirine karışmış bulunuyor: Başta, XVI. yüzyılda fütüvvet adı da verilen ve Şiî bir eğilim 

içeren Ortaçağ meslek loncaları, ahi’liğin etkileri görülmededir. Daha sonra, XV. yüzyılda, 
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Türklerin Mansur el-Hallac’ı, Seyyid Nesimî38
 ile insan biçimlenişli (anthropomorphique) ve 

Tevrat yorumları kökenli (cabalistique) öğreti, Hurüfilik belirir. Buna XVI. yüzyılın 

başlangıcında, izi hiç silinmeyecek olan, ilk Safevîlerin taraftarları Kızılbaş’ların cemaat-dışı 

(heterodoxe) Şiîliği katılır”. 

Bu bağlamda Alevîlik ve Şamanizm arasındaki benzer noktaları Bridge, Bektâşîlik 

Tarihi adlı eserinde Şaman ve Alevî inancı ile örtüşen bazı pratikleri şu şekilde 

maddelemektedir (Bridge, 1991, s.239-240): 

 İbâdete peçesiz kadınların katılımı. 

 Mistik ilahiler, nefeslerin Şamanların sihirli sözlerinin yerini tutması. 

 Semah’ın, Şamanların vecd danslarına benzemesi. 

 Ayin-i Cem’de koyun ya da koç kurban edilmesinin, Asyagil Türkler arasındaki sığır 

kurban edilmesini hatırlatması.  

 Veliler tarafından gösterilen insanı kuşa dönüştürmek, uçmak vb. gibi mucizelerin, Çin 

Türkistan’ındaki veli öykülerine çok benzemeleri. 

 Kutsal yerler, ağaçlar, vs.” 

Cemlerde ve cem dışı sohbetlerde okunan deyişlerin şiirsel yapısında “Ay Ali’dir gün 

Muhammed” cümlesini sıklıkla görürüz. Kullanılan bu söylem, simgesel ve temsilî 

bir inancın ortaya konulmasından başka bir şey değildir. Zira inanç içinde ay Hz. 

Ali’yi, gün Hz. Muhammed’i temsil etmektedir. Bu yaklaşımı Şaman inançlarının bir 

                                                 

38
 Seyit Nesimî, Alevî-Bektâşî şiirinde Hurufîlikle ilgili çok sayıda eser bırakmıştır. Genel olarak 

yazdığı şiirleri incelediğimizde, hurufîliğin detaylarını gördüğümüz İmadeddin Nesimî’nin de 
Fazlullah’ın öğrencisi olduğunu bilmekteyiz. Nesimî, 14. yüzyılın son yarısıyla 15. yüzyılın ilk 
yarısının ilk birkaç yılında yaşamış bir büyük şairdir. “Nesimî” adı; Fars ve Türk edebiyatlarındaki 
gelenek gereğince onun şiirde kullandığı mahlastır. Bu mahlası ona, üstadı Fazlullah vermiştir. Bazı 
şiirlerinde, mahlasının başına Seyyid sıfatı getirilmektedir. Bununla ilgili kesin bir bilgi yoktur. 

Bilindiği üzere bir hadise dayanılarak Peygamber’in kızı Hz. Fatıma’dan doğmuş ve Hz. Ali’nin oğlu 
İmam Hüseyin soyundan olanlara “seyyid” denilmektedir. Nesimî’nin yol geleneklerine uyularak 
“Seyyid” adıyla anılması da bu nedenle olasıdır” (Detaylı bilgi için bkz. Nejat Birdoğan, 1996: Alevî 
Kaynakları I, Kaynak Yayınları, 1. basım, İstanbul, s. 204-205). Adı geçen eserde Nesimî; 
Hurufîlikteki otuz iki sayısının kutsallığını ve nedenini şu şekilde açıklar (Birdoğan, 1996: 206): 

 Ârif-i Lâmekân otuzikidir 

 Sâhib-i cism ü cân otuzikidir 
 

 Aç gönül gözünü vü yüzüne bah 

 Kim yagin bi-gümân otuzikidir. 
 

 Sensen ümmü’l kitab’ın esrarı 
 Ne sanırsan hemen otuzikidir. 
 

 İndi İsa, götürdü şirk ü nifak 

 Şeh-i Sahib beyânotuzikidir. 
 

 Göz Nesimî ki suret ü mânâ 

 Âşkâr ü nihân otuzikidir  
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etkisi olarak gören Ahmet Caferoğlu, Türk Onomastiğinde Ay ve Güneş Unsurları 

adlı makalesinde şu bilgileri vermektedir (Caferoğlu, 1965, s.13): 

“Alevî topluluklarının inancına göre Güneş, Hz. Muhammed; Ay, Hz. Ali; Zühre Yıldızı 

(Çoban) ise Hz. Fatma’dır. Bu benimseme Türklerin dışındaki İslâm Alevîlerinde yok. Belli ki 

kaynağı bizim eski Gök-Dinimiz. Yakut Türklerinin destan kahramanlarından birisinin adı 

‘Yürüng-Aytoyon’dur. Kumuk destan erlerinden birisinin adı ‘Aygazi’dir. Karakalpaklarının 

savaş parolasının adı ‘Ay-Şolpan’dır. Türk diyalektlerinde Zühre yıldızına ‘Şolpan’ adı 

veriliyor.” 

Dünyada İslâmı etkileyen ve üzerinde büyük izler bırakan inanışlardan birinin 

Şamanizm olduğunu ifade eden Zenger, Post Modern Şamanizm Alevîlik ve Ozanlık 

adlı kitabında “Türkmen Şamanizmi” tabirini kullanmaktadır. Bu tabiri, bugünlerin 

moda deyimiyle “Ilımlı İslâm” olarak adlandırmakta ve Şamanizmin, geniş kitleler 

tarafından benimsenerek yüzyıllardır sürdürülen bir felsefe halinde zamanla Alevîlik 

adına büründüğünü ifade etmektedir.  

Zenger’e göre, Şaman inancına bağlı birçok gelenek halen yaşatılmakta, şu 

kavramlar ve eylemler Şamanizme bağlanabilmektedir (Zenger, 2000, s.93-96): 

 Muska: … yelesine bir kese içinde kötü ruhları kovacak şekilde bağlanan muska. 

 Kan Kardeş (Anda): Eskiden Türkler ve Moğollar, yemin ve kan kardeşliği için “ant39
 töreni” 

düzenlerdi. 

 Kurban Süsleme: Eski Türkler tanrılara sundukları kurbanları süslerlerdi. 

 Cem Ayinleri: Türkmen Alevîlerin cem ayini için uzmanların üzerinde neredeyse ittifak 

ettikleri görüş ‘Şamanizmle İslâmiyetin yan yana gelişinin muhteşem sonucu. 

 Su Serpme: Şamanizmde, ruhların sonu olsun diye evlerin ve önemli gördükleri mekanların 

her bir tarafına araka (rakı) saçarlardı. Alevîlerde bu tören normal gül suyu ile 

yapılmaktadır. 

 Ocak:  Eski Türk inançlarındandır. Kutsal ateşle bağlantısı olduğu, giderek ‘aile’ kavramını 

da kuşatan geniş bir ifadedir. 

 Yağmur Taşı: Yağmur yağdırmada etkin gücü olduğu kabul edilen Şamanların efsanevi 

taşının adı ‘yada taşı’dır. Anadolu’da dayağmur duası törenlerinde, kırık taşlara dua 

okunup suya atılması ritüeli halen yapılagelmektedir. 

                                                 

39
 Ant, Moğolca bir kelimedir (age.). 
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 Gelinlik: Şmanizmde, evlenmeden önce ölen kızların ruhuna saygı duyulur ve önemsenir. 

Günümüzde de Anadolu’da olduğu gibi evlenmeden ölen kızın tabutu gelinlikle süslenirdi. 

 Ad Verme: Çocuğu yaşamayan aileler, Şamanlarda olduğu gibi günümüzde de yeni doğan 

çocuklarına ‘Yaşar’, ‘Durdu’, ‘Dursun’, ‘Ölmezbey’ gibi adlar verirler. 

 Bez Bağlama: En yaygın Şaman âdetidir. Kutsal addedilen ağaçlara, yıldırım çarpan ağaçlara, 

ruhları hoşnut etmek için bir tür sunudur. 

 Ölü Ardından Yemek: Hunlarda, Göktürklerde, Uygurlarda ve Oğuzlarda ölünün anısına 

düzenlenen bu törenlerde ‘yağ’ ya da ‘yuğ’ denirdi. 

 Yeniden Hayat (Reenkarnasyon): Genel olarak ata ruhlarının varlığına, ölümden sonra başka 

bir bedene geçtiğine inanılır. 

Alevîlik ve Şamanlık arasında gelenek, inanç ve törenler bağlamında ortak bulguların 

olduğunu yazan Nejat Birdoğan, eski Türk inançlarının önemli bir bölümünü, bugün 

Şamanlık diye adlandırılan inançlar ve törenler toplamı olarak görmektedir. Anadolu 

Alevîliğinin şamanlıkla olan törensel bağlantılarını Birdoğan, Anadolunun Gizli 

Kültürü Alevîlik adlı kaynak kitabında şu şekilde örneklendirmektedir (Birdoğan, 

2006, s.467-468): 

   “…Şamanların içinden bir adam her yıl belirli günlerde gelir. Onun için çalgıcılar hazırlanır. 

Kimi oymaklar yıllık kimileri ise tören başına ücret öderler. Alevîlerde, dedenin yılın belirli 

dönemlerinde görgü cemi için dolaşması, zâkirlerin hazır olması ve hakullah almaları buna 

benzer. 

   Bahşı dediğimiz ‘ozan40’ anlamındaki sözcük, Şamanlığa Buda dini kanalıyla girmiştir. 

Moğollarda bu sözcük ‘öğretmen’ anlamındadır. Budizmde Lama kurallarını öğrenmek isteyen 

Mürit ve onu eğiten kişi vardır. Müride ‘ubaşı’, eğitmene ‘bahşı’ denir. Alevîlerdeki talip ve 

rehberlik konusu bu olaya son derece benzemektedir. 

                                                 

40
 Ozan kelimesi, Oğuzlar’ın halk şairi-musikişinası mânâsında çok eskiden beri kullanılan bir 

kelimedir. Kelimenin eskiden beri muhtelif Oğuz şubeleri arasında mevcut olması, daha Oğuzlar’ın 

Seyhun kıyılarında oturdukları zamanlarda yani Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan önce 
kelimenin mevcudiyetine delildir. XV. asırdan sonra “Ozan” kelimesi yerine Azeri ve Anadolu 
sahalarında “Âşık”, Türkmen sahalarında “Baskı” kelimeleri kullanılmıştır. “Bağşı” kelimesi, Hazar-
ötesi Türkmenleri arasında, iki telli tamburaları ile koşuklar yani şiirler söyleyen/okuyan halk şairi 
manasında kullanılır. Azerbaycan ve Anadolu Türklerinin ‘Aşık unvanlı saz sairlerinden farksız olan 
bu Bağşı’lara, Aşık unvanı da verilmekte ise bağşı (bahşı) unvanı daha çok yayılmıştır (Köprülü, 
1934:291-292). Geniş bilgi için bkz. Mehmet Fuat Köprülü, 1934: Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında 
Araştırmalar, Kanaat Kitabevi, İstanbul. 
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   Şaman sanatı öğrenmekle elde edilmez. Kam (şaman) olmak için belli bir kamın soyundan 

olmak gerekir. Aynı durum Alevîlerde dedelik için de aynıdır. Ayrıca şamanların kullandığı asa 

veya ‘yölge’ denilen küçük yay kullanımı, Alevîlikte ‘tarik’, ‘alaca değnek’, ‘erkân değneği’ 

gibi isimler alır ve dedelerin töreni yönetmesine yarayan kutsal malzemelerdir, şamanlıktan 

geçmedir. 

   Şamanların tören esnasında kullandıkları giyisilerin benzer şekilleri dedelerin ve Bektaş’i 

babalarının giyisileriyel şaşılacak derecede benzerlik gösterir”  

Anadolu Alevîliğini, Şiilikten ayrı tutan hatta fazla yakınlığı olmadan (Oniki imama, 

Allah, Muhammed, Ali inancı dışında) gelişmiş Anadolu’ya özgü bir inanç olduğunu 

ifade eden araştırmacılar da vardır. Bu fikre sahip olan Gülağ Öz; eski Türk Gök 

Tanrı inancı olan Şaman ağırlıklı İslâm, Mani, Zerdüşt, Budist ve Hıristiyanlığın 

güzel yanlarını alıp, Anadolu uygarlığını yüklenerek oluşmuş bir inanç şeklinde 

olduğunu açıklar (Öz, 1996, s.15). Nail Yılmaz’da bu fikre yakın bir anlayış ortaya 

koyar ve konar-göçer Türkmenlerin İslâm’ı kabul etmesiyle birlikte, önceki bazı 

inanç ve geleneklerin İslâm dini ile birleştirildiğini ve bu kaynaşmanın da Anadolu 

Alevîliği için ileri sürülen genel düşünceyi doğurduğunu ileri sürer. Yani İslâm 

dinini kabul etmeden önce benimsenen bazı inanç ve gelenekler, bu süreçte İslâmi bir 

görünüm altında yeni değerlermiş gibi içselleştirilmiştir (Yılmaz, 2005, s.29). 

Yukarıda bahsi geçen inançların her yerde aynı nispet ve yoğunlukta görülmemiş 

olduğunu düşünen Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sufilik: 

Kalenderiler: XIV-XVII Yüzyıllar adlı eserinde şu bilgileri vermektedir (Ocak, 2009, 

s.55): 

“Başlangıcından günümüze kadar Anadolu’da bu muhtelif menşe’li inançların bütün 

tazelikleriyle yaşama ve yayılma imkanları buldukları zümreler, çeşitli sebeplerle daha 

İslâmiyet’in kabulünden itibaren kitabî İslâm’ı özümseyememiş ve eski geleneklerini bütün 

tazeliğiyle sürdürmüş bulunan şehirlileşmemiş topluluklardır. Yani daha ziyade köylü ve 

konar-göçer kesimledir”. 

Alevîlik için: “İslâm’ın içinde mi, dışında mı?” ve “Kültür mü inanç mı?” şeklinde 

ortaya sürülen pek çok polemik vardır. Bu tür sorular karşısında felsefi boyutta 

verilen cevapların yanı sıra; tarihsel olayların gelişimi ve bugüne yansıyan yanlarını 

bilimsel çıkarımlarla ortaya koyan araştırmacılar da vardır. İnancın temelini 

oluşturan Hak-Muhammed-Ali üçleminde, Alevîliği İslâmın dışında düşünmek pek 

akla yakın durmamaktadır. Zira İslâm’ın Anadolu’daki bir yorumu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Her din ve her din yorumu kuşkusuz kültürel özellikler göstermektedir. 
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“Bu nedenle Alevîlik bir kültürdür, din değildir demek son derece hatalı bir 

yaklaşımdır. Her din kültürel özelliklere sahiptir” (Öktem, 1997, s.182). Bu görüş 

doğrultusunda Alevîliği ırksal/kavimsel bir birliktelik ve inanç yapısı gibi görmek 

çok yanlış bir tutum olacaktır. Aksine, tarihi süreçte varlığını gösteren ve etkisini 

farklı kültürlerde de hissettiren Alevîlik, birçok değişik kimliğe haiz olan 

toplumlarca da kabul görmüş ve yaşatılmış bir inançtır. 

Alevîlik hakkında daha ziyade felsefik açıklamalarda bulunan Korkmaz; öğreti, 

bilgelik ve sufilik çerçevesinde bir bağ kurduğu Anadolu Alevîliği (Felsefesi-İnancı-

Öğretisi-Erkânı) adlı kitabında şu bilgileri vermektedir (Korkmaz, 2008, s.119): 

“Alevîlik-Bektâşîlik, temelde Anadolu halkının geleneksel düşüncesinin felsefesidir. Denebilir 

ki aydınlanmanın çocuğudur; bu bağlamda bir sözel bilgelik ya da eren öğretisidir, bir halk 

sufiliğidir. Örneğin, ‘dört kapı kırk makam öğretisi’, Hacı Bektaş-ı Veli adına bağlanan felsefi 

bilgelik ürünüdür. Bu bağlamda Alevîlik-Bektâşîlik Anadolu halkının evrensel düşünüşünün bir 

simgesi olarak ulusal sınırları aşar”  

Soyunu Hz. Muhammed ve ehlibeytine bağlayan Alevîlerde, Hz. Ali ve onun 

soyundan gelen Oniki İmam’ın yeri büyüktür. Genel olarak insanın varlığı ve o 

varlığın sevgisini inançsal boyutta üstün gören Alevî-Bektâşîlerde namaz cemal 

cemale yapılır. Buradaki amaç Tanrıya ulaşmak ve yönelme konusunda insanın öz 

olarak ele alınmasıdır. Alevîlik, dinsel bağlanmayı kişi temelinde aldığı için 

toplumsal yaşamı dinsel kanunlarla düzenlemek gibi bir gerekçe yoktur. Bir diğer 

ifadeyle, Alevîlik anlayışına göre bir toplum, dinsel kurallara göre tanımlanmaz. 

(Poyraz, 2007, s.92-93). 

Tokat Alevîlerinin haricinde birçok bölgede Alevîlik, İslâm’ın özü olarak 

tanımlanmaktadır. İslâm’dan ayrı düşünülmeyen Alevîlik, yalnız yol ve sürek 

uygulamalarında, cemlerin şekil ve oniki hizmetin sırasında birtakım değişikliğe 

uğrayarak yaşatılmaya çalışılmıştır. Dönemsel ayaklanma ve iletişim çağının zor 

olduğu dönemleri göz önüne alacak olursak bu değişimlerin ne denli olası bir duruma 

dönüştüğünü düşünebiliriz. Literatür ve diğer kaynaklardan öte, alanda bizzat inanç 

önderleri veya post sahipleri ile yapılan görüşmelerde elde ettiğimiz bilgilerin, 

konuya derinlik katacağını düşünürek okuyucu ile paylaşmayı uygun buluyoruz.  

Tokat/Reşadiye’nin Muday Köyü’nden Mehmet Tecer; Alevîliği şu şekilde 

tanımlamıştır (Tecer, 2011): 
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“Alevîlik, İslâm’ın özüdür. Kur’an’ın özünden çıkar. Muhammed’le Ali bizlere bırakmıştır 

bu tarikatı. Bu yolu, bu ibadeti bizler ufak tefek değiştirerek bugune getirmişizdir. 

Bozulmalar düğünlerde dahi semahın yapılmasında görülüyor… Bu yanlıştır”. 

İnanç önderlerinin yanı sıra, “Dede” veya “Seyyid” soyundan olmayıp, Alevîlikle 

ilgili derin araştırma yapmış kişiler de mevcuttur. Bunlardan biri, bilhassa cemlerde 

kendini yetiştirmiş olan ve inanç üzerine şiirleri bulunan Aziz Koçak’tır. Allah 

korkusundan öte sevgilerinin ön planda olduğunu ve bundan ötürü Allah’a 

inançlarının tam olduğunu vurgulayan Koçak, yazdığı bir şiirde Alevîliği şu şekilde 

anlatmaktadır (Koçak, 2010): 

Dâr-ı didar olduk hakkın ceminde 

Çok şükür görmeye gözlerimiz var 

Karanlıklar aydınlanır ilimle 

Muhabbet dilinde sözlerimiz var 

 

Yolda kardeş olur er ile bacı 

Nasihattır itikatın ilâcı 

Gönül kâbesinde olursun hacı41
 

Şeytanı vurmaya taşlarımız var 

 

İslâmda bütünüz şartı bilmeyiz 

Pîr dârında yıkanmadan ölmeyiz 

Üç şeye uymazsak yola gelmeyiz 

Elde belde dilde ikrârımız var 

 

Beş esma göründü kandilde tekmil 

Bir vücut iki baş al ile yeşil 

Bu sırra erişen insân-i kâmil 

Evvelden âhire kervânımız var 

 

Azizim der dinde hep kutsal olan 

Biri ehl-i beyt birisi kur’an 

Mezhepten anlamam fetva tanımam 

Hüseyin yolunda niyâzımız var 

                                                 

41
 Haç insanın gönlündedir, Mekke’de değil. Şeytanı taşlamaya, Arafat’a gitmeye gerek duyulmaz, 

şeytan insanın nefsidir nefis. 
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3.1.1. Tarihî Gelişim ve İslâmiyet Öncesi İnanışlar 

Ahmet Yaşar Ocak, Alevîlik Bektâşîlik Söyleşileri adlı kaynakta, Alevîlikle ilgili M. 

Fuad Köprülü’nün ilk başlarda “Şamanizm” üzerinde durduğunu ancak Budizm ve 

Maniheizm
42

 etkilerin de bulunduğunu dile getirmektedir (Aydın, 1997, s.32-33). 

Buna karşın İrene Melikoff, uzun yıllar Alevîlik ve Bektâşîlikle ilgili yapmış olduğu 

çalışmaların yanı sıra, bu inancın etkilendiği farklı felsefik ve inançsal unsurları da 

ortaya koymuştur. Bu bağlamda, Alevîlik ve Bektâşîliğin birbirinden ayrılmaz bir 

yapı olduğunu vurgulayan Melikoff, bu oluşumu “Halk İslâmı” olarak 

açıklamaktadır. Halk İslâmlığında, eski Türk geleneklerinin kalıntıları ile Türk 

boylarının karşılaştıkları ‘Buda’cılık, Nesturi ‘Hıristiyanlık’ ve bir süre Uygur 

Türkleri’nin resmi dini olan ‘Mani’cilik (Manicheisme) gibi değişik dinlerden gelme 

öğelere rastlandığını belirtmektedir. Bu halk İslâmlığını, senkretik43
 bir bakış 

açısında değerlendiren Melikoff, Kırklar’ın Cemi’nde adlı eserinde şu şekilde bilgiler 

aktarmaktadır (Melikoff, 2007, s.30): 

“Bu halk İslâmlığı, Türklerin yakın ilişkilerde bulundukları toplulukların gelenek ve 

göreneklerini de benimsedi: Türk toplulukların, Kürt boyları ile yan yana ve bazen iç içe 

yaşadıkları Doğu Anadolu’da, mesela 21 Mart’da kutlanışı süregelen İran’ın Yeni Yıl’ı Nevruz 

gibi, Zerdüştçülükten44
 ya da ‘Zurvanisname’den gelme İranlı öğelerle yine Kürtlerce 

benimsenmiş Ehl-i Hakk ya da Yezidi kökenli inanışlar yer bulurken; Balkan illerindeki 

Bektâşîler Hıristiyan öğeleri aldılar. Bu sebeple Türk halkı İslâmlığını bir din ‘senkretizm’i 

olarak tanımlayabiliriz”. 

İranlı Mani (d. 216-öl. 276) tarafından Zerdüştlüğün bir reformu olarak yaşama 

geçirildiğini açıklayan Korkmaz; İsa, Buda ve Zerdüşt düşüncesinin bir potada 

eritilmesiyle oluşan; kendinden önceki bütün inançların ve dinlerin akla uygun 

yanlarını alarak yaratılan dine Maniheizm (Manicilik) dendiğini ifade etmektedir. 

                                                 

42
 Mithra dininden sonra, yine bir kurtuluş dini olarak M.S. III. yüzyılda İran’ın ve Babilonya’nın sınır 

bölgelerinde meydana çıkmış olan din “Mâni (Mânilik)” dinidir. Mânilik, İran ve Babilonya 
görüşlerinin bir sentezidir. İçinde Budist ve Hıristiyan unsurlar da vardır. Detaylı bilgi için bkz. 
Felicien Challeye, 1960: Dinler Tarihi, Varlık Yayınevi, s. 107, İstanbul. 
43

 Birbirine aykırı düşünce, inanç, örf, adet ve dini kültürel tezlerin olgusal olarak birleştirilmesi ve 
bağdaştırılmasıdır. 
44

 Orhan Yılmaz; dünyanın en eski tektanrılı dinleri arasında gösterilen Zerdüştçülüğün, Mecusilik ya 
da yerel dilde Mazdayasna olarak da bilindiğini ve yaklaşık 3.500 yıl önce Zerdüşt isimli kişi 
tarafından İran’da kurulduğunu belirtmektedir. M.S. 650’li yıllarda Pers İmparatorluğu’nun resmi dini 
olan ve İranlıların müslümanlıktan önceki dini olarak bilinen Zerdüştçülüğe, inananların sayısının 
günümüzde dünya çapında 250,000 civarında olduğunun tahmin edildiğini söylemektedir (Bkz. Orhan 

Yılmaz, 2009: Sünni Gözüyle Alevîlik-Kızılbaşlık-Bektâşîlik, Venıvıdıvıcı yayınları, Zile, s.87). 
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Maniciliğin özünde, kaynağını iyilik ve güzellikten alan bir ahlâk öğretisi olduğunu 

yazan Korkmaz, Anadolu Alevîliği (Felsefesi-İnancı-Öğretisi-Erkânı) adlı eserinde 

bu öğretiye göre insanları toplumsal ve bireysel düzlemde nasıl yaşaması gerektiğini 

şu ifadelerle anlatmıştır (Korkmaz, 2008, s.127-128): 

“Toplumsal düzlemde; 

 Kardeşçe ve barış içinde yaşamalı; 

 Dünya varlıklarından ortaklaşa yararlanmalı; 

 Aşırı kazanç peşinde olmamalı ve kendi emeğiyle geçinmeli. 

Bireysel düzlemde ise; 

 Ağızdan kötü ve pis söz çıkmamalı;  

 El; iyiliğe zarar verecek eylemlerden kaçınmalı; 

 Gönül; bedensel isteklerden uzak durmalıydı”. 

Mani inancı etkilerinin bir kalıntısı olarak Alevî-Bektâşî zümresince önemli bir yere 

konulan ve Hz. Ali’nin doğumunu işaret eden gün olarak kutlanan “Nevruz”; Gülağ 

Öz tarafından da ele alınan konulardan olmuştur. Öz; Alevîliğin Tarihi Kökleri ve 

Anadolu Erenleri kitabında; Alevî-Bektâşî tasavvufunun etkileşim alanının İslâmi 

değerlerle sınırlı olmadığını, çeşitli din ve kültürlerden etkilendiğini ifade etmekte; 

tasavvufî etkileşimde daha ziyade Maniciliğin izlerinin taşındığını söylemektedir. 

Öz; ayrıca Mani dininin, Orta Asya’ya XI. yüzyılın başlarında girdiğini ve kısa bir 

sürede etkilerini gösterdiğini; hatta 763 tarihinde Uygur hükümdarı Köğü Kaan’ın,  

Mani dinini ülkesinin resmi dini yaptığını belirtmektedir. Öz’e göre; Alevîleri 

derinden etkileyen Mani dini, Türk göçleriyle birlikte Anadolu’nun içlerine kadar 

yayılmıştır. Alevîliğin temel prensiplerinden olan; “eline, beline, diline” edeb telkin 

eden üçleme de Mani dinindeki “üç mühür” üçlemesine çok benzemektedir. 

Alevîliğin, Maniciliğin dışında farklı dinlerin etkisinde kalmış olduğunu söyleyen 

Öz, açıklamalarını şu örneklerle sürdürür (Öz, 1996, s.14): 

“Zira Alevîliği etkileyen önemli bir din de Zerdüşt ve onun kutsal kitabı Avesta’dır. Zerdüşt 

inancında, Nevruz’da toplanılıp Ahura Mazda aşkına tören yapıldığı bilinmektedir. 

Dolayısıyla, Alevî-Bektâşî toplumunca Nevruz kutlamaları, önemle kutlanan bir günün dışında 

üzerine birçok deyişlerin yazıldığı edebi ve müzikal bir türün de oluşumuna sebep olmuştur”. 

Orhan Yılmaz, Mani dininin temellerinden birisini “üç mühür”ün meydana 

getirdiğini söyler. Bunlar; “Ağzın mührü”, “elin mührü” ve “kalbin mührü” kuralı 
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olarak açıklanmaktadır. Mani dinine ait Uygur metinlerinde de bu üç temel kural, 

“üç tamga” olarak adlandırılır. Halk tabakası için yazılmış bir kitap olan 

Şuastvanift’te de bundan birkaç kez söz edilir ve “ağzın”, “könlün”, “elgin 

tamgası”, St. Augustin’in üç mühürünün karşılığıdır (Yılmaz, 2009, s.70). 

Alevîlikte, üç rakamının ne denli önemli olduğu ve simgelediği unsurlar açısından 

kutsal bir yere oturtulduğu bilinen bir gerçektir. Burada verdiğimiz kaynaklarda, 

daha ziyade İslâm öncesi inanç ve pratiklerin Alevîlikteki izlerine işaret edilmiştir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğu Alevîliği, İslâm öncesi inançlar, İran dinleri 

ve tasavvufu, Anadolu’da karşılaşılan inançlarla senkretik bir yapıda ele almaktadır. 

Yukarıda verdiğimiz örnek ve kaynaklar da bu konuyu yüzeysel olarak 

betimlemektedir. İslâm öncesi inançların arasında olan ve Alevî yaşantısının birçok 

alanında benzerlik sunularak yaklaşımlarda bulunulan Şamanizm, bugüne kadar 

konuşulan ve tartışılan konuların başında gelmektedir. Türklerin, Anadolu’ya 

göçlerinden önce tanıdığı bu din, bugün inanç ve kültürel birtakım verilerin 

açıklanmasında kaynak oluşturmaktadır. 

Şamanlığı, ilk Avrupalı gezginlerce Orta ve Kuzey Asya’nın çeşitli ülkelerinde 

sihirsel ve dinsel niteliklerine tanık olunmuş ve betimlenmiş olduğunu ifade eden 

Eliade, daha sonra bu benzer sihirsel/dinsel olguların, Kuzey Amerika, Endonezya, 

Okyanusya ve başka yerlerde de gözlemlenmiş olduğunu belirtmektedir. Ancak, en 

başta mutlaka yapılması gereken bir gözlem de şudur (Eliade, 2006, s.23): 

“Herhangi bir bölgede bir Şamancı kompleksin varlığı, şu ya da bu halkın tüm sihirsel/dinsel 

yaşamının zorunlu olarak Şamanlık çevresinde billurlaştığı anlamına gelmez. Genel olarak 

Şamanlık, birtakım başka sihir ve din biçimleriyle bir arada bulunur”. 

Şamanizmde ruhlarla, öbür dünyayla ilişki kurma ve şifa verme yeteneği taşıdığına 

inanılan, ayin ve törenleri düzenleyen kişiye “Şaman” ya da “Kam” denir. 

Şaman/Kam, fiziksel ve ruhsal açıdan olağandışı bir kişidir. Görevlerini kendinden 

geçerek “vecd” durumunda yerine getirir. Bu halde iken ruhlar dünyasına ulaşır; kimi 

kez onların sözcüsü durumuna geçer. Doğaüstü yeteneklerini ya soydan alır ya da 

ruhların gerçekleştirdiği bir “seçim” sonucunda kazanır. Şamanizm; kandaş 

toplulukların içinde yaşadıkları nesnel evrenin “gök”, “yer”, “yer altı” gibi kimi 

bölümlerinin, topluluk zümrelerinin topluluk vicdanlarını temsil etmek üzere 

bedenleştirilmesi ile oluşturulmuş, bir simgeler, semboller dinidir” (Korkmaz, 2008, 

s.121-122). 



 

76 

Cemal Şener de Şamanizmin, insanlığın en eski dinlerinden biri olduğunu, esas 

olarak sihir ve büyüye dayandığını vurgular ve şamanlığın felsefik yaklaşımlarıyla 

ilgili bilgiler verdiği Şamanizm (Türklerin İslâmiyet’ten Önceki Dini) adlı 

çalışmasında, birtakım inançları şu ifadelerle tanımlar (Şener, 2003, s.18): 

“Yaşam: gök, yer ve yeraltı olarak üç kademeli düşünülmüştür. Gökyüzünde iyilikler, iyi 

ruhlar; yeraltında kötülükler, kötü ruhlar bulunur. Yeryüzünde ise insanlar vardır. İyi ruhların 

Tanrı olan gökyüzü Tanrısına ‘Ülgen’ denir. Yeraltındaki kötü ruhların Tanrısına “Erlik” adı 

verilir ve bir nevi şeytandır. Her iki Tanrının da eşleri, çocukları, akrabaları, yardımcıları vs 

vardır. Yeryüzünde yaşayan insanlar ise bu iki dünya arasında bir denge oluşturmak 

zorundadırlar. İşte bu dengeyi kuran din adamına Şaman adı verilir. Bu sisteme de sosyal 

bilimciler, tarihçiler Şamanizm adını vermişlerdir”. 

Şaman inancındaki birtakım kült ve doğaüstü güçleri kullanabilen şahısların 

kerametleri günümüze kadar ulaşmıştır. Zira Alevî inanç önderleri ve soylarının 

keramet sahibi oldukları, alanda sıklıkla duyduğmuz anlatılar içerisinde yerini 

almıştır. Ağaç kültü, ateş kültü veya kişilerin don45
 değiştirmesi gibi konular, şiirlere 

konu olan inanışlar arasındadır. Kaldı ki en güzel örneği Hacı Bektaş-ı Veli’nin kuş 

donunda Anadolu’ya gelmesinde görmekteyiz. Bu anlatılanları Göktürk Yazıtları’na 

kadar götüren Orhan Yılmaz, Sıraçlar (Anşabacılı ve Hubyarlar) Beydili Alevî 

Türkmenleri adlı çalışmasında şu örneklerivermektedir (Yılmaz, 2009, s.60): 

“Göktürk yazıtlarına göre, Türk halk inancında insanın ruhu, öldükten sonra kuş yahut böcek 

şekline giriyormuş. Bu yüzden ölen için “uçtu” derler. Batı Türklerinde, hatta İslâmiyet’i kabul 

ettikten sonra bile ‘öldü’ yerine ‘şunkar boldu’ yani ‘şahin oldu’ derler. Yakut Türklerine göre 

insan ölünce ‘kut’ yani ‘ruh’ bedeni terk ederek, kuş şeklini alır; kainatı kaplayan ‘dünya 

ağacının dalları üstüne konar. Yakutlarda ruh, hayvan şekline de girer. Moğol Şamanı’nın kuş 

şekline girmesini sağlayacak kanatları vardır. Orhun Yazıtları ve Kaşgarlı Mahmud’un 

Divanı’nda cennet, ‘uçmak, uçmağ’ terimi ile açıklanır. Alevî-Kızılbaş-Bektâşîler ise ölen kişi 

için ‘don değiştirdi’, ‘göçtü’, ‘Hakk’a yürüdü’ veya ‘kalıbı dinlendirdi’ denir; ‘öldü’ denmez”  

Yine kaynaklarda, Orta Asya ve Kuzey Asya’da devlet kurmuş olan Türk boylarının 

hemen hepsinde Tektanrı (Göktanrı) inancının bulunduğu belirtilmektedir. Hunlar, 

Göktürkler ve Uygurlar gibi Türk Devletlerinde dini sistemin merkezinde Göktanrı 

                                                 

45
 Kılık değiştirmek. Yeryüzü yolculuğunda, rûhun uğradığı değişik bedenleşmeler. Örneğin: 

Güvercin donuyla Urum’a uçan 

İmamlar evinin kapısın açan 

Cümle evliyalar üstünden geçen 

Var mıdır hiçbir er Ali’den ayrı 
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inancı yer almaktadır. Göktanrı tektir; ezeli ve edebîdir, her şeyin yaratıcısıdır; 

öldürücüdür; kâinatın efendisidir. Ona kurbanlar sunulur (Tümer ve Küçük, 1993, 

s.35).  

“Gök” ve “yer”; Şaman inancında önemli bir yeri teşkil etmektedir. Çoğu 

toplumlarda kutsal bir yere konan “kurban” olayı, İslâm öncesi Türk yaşantısından 

bugüne aynı önemini korumuş ve dinsel törenlere dahi girmiştir. Tokat/Almus’un 

Ceğet kasabasında, Derviş Ali46
 Türbesi’nde bulunan Cemevi’nde ilkbaharın gelişine 

dair bir ibadet yaptıklarını anlatan Haydar Aslan, Şeref Kuzel ve Selahattin Aslan 

Dedeler; kurban ve Şamanizmin yakın zamana kadar toplumlarındaki benzer 

yapılarını şu noktadan değerlendirmektedirler47
:  

“Eskiden, ilkbaharda yer tanrısının bizden memnun olmasını sağlamak için bir kurban adar 

ve kanını toprağa akıtırdık. İlkbahar sonrasında yaylaya gider ve yayla dönüşünde ‘peyik 

(haberci)’ denen en yüksek tepeye çıkar ve sonrasında depremlerin olmaması, 

mahsullerimizin verimli yetişmesi ve göktanrının bizden memnun kalmasını sağlamak için 

kurban keserdik. Mallarımıza, hayvanlarımıza zarar gelmemiş olduğuna şükreder, yayla 

dönüşü kurban keserdik. Bu kurbana ‘şükran kurbanı’ derlerdi. Bu kurban zamanlarında 

Tokat ve Sivas’ın birçok kasabasından kişiler gelir ve buralar büyük bir panayır yeri gibi 

kalabalık olurdu. Otuz yıldır bu gelenek yapılmıyor”. 

Katıldığımız cemlerde “lokma” olayını iki şekilde görmekteyiz. Birincisi ceme 

katılan her talibin evinden uygun bulduğu veya kendi yaptığı bir ürünü getirmesi, 

diğeri ise genel olarak cemlerin çoğunda görülen kurban kesmedir. Kurban adamanın 

şamanlıkla yakın ilişkilerine değinen Yılmaz, Sıraçlar (Anşabacılı ve Hubyarlar) 

Beydili Alevî Türkmenleri adlı kitabında Alevîlikle Şaman inancındaki benzer 

uygulamaları şöyle sıralamaktadır (Yılmaz, 2009, s.66-67): 

   Kurban töreni sırasında dualar okunur, 

   Kurbanın kanı yere akıtılmaz (toprağa akıtılır), 

   Kurbanı sadece görevliler pişirir, başkası yaklaşamaz, 

   Kurbanı sadece o toplumun üyeleri yiyebilir, 

   Kurbanın kemikleri kırılmaz. Eklem yerlerinden kesilir. 

                                                 

46
 Eraslan Ocağı’na bağlı, Eraslan âşıklarından birisidir ayrıca halk arasında “Hak Aşığı” olarak 

bilinir. 

47
 Görüşme: Selahattin Aslan, Haydar Aslan, Şeref Kuzel; 21 Mayıs 2010/Esenler Cemevi-İstanbul. 
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   Kurbanın kemik, sakatatı, artık ve derisi tenha bir yere gömülür”. 

Tokat Alevî gruplarından olan Sıraçların bazılarında, Şamanist Orta Asya 

Türklerinden kalma bazı gelenekler hâlâ sürmektedir. Yılmaz; cenazenin mezara 

konmadan önce, altına yatak serildiği ve başının a altıyastığının konulduğunu ifade 

eder. Cenaze, en güzel elbiseleri giydirilerek yatağa yatırılır; üstüne yorganı örtülür. 

Yatağın çevresine, mevta’ın en sevdiği eşyalar konur; bunlar saz, giyecek, ziynet 

veya günlük kullanıma ait bazı özel eşyalar olabilir. Titizlikle sürdürülen bu gelenek 

yüzünden cenazelere yabancılar alınmaz ve gizliliğe riayet için cenaze bazen sabah 

erkenden bazen de gece hava karardıktan sonra defnedilir (Yılmaz, 2009, s.128) 

İslâm öncesi inanç ve kültürlerin, günümüz Alevîliğinde ne gibi izler bırakmış 

olduğunu ve bu inançlardan etkilenerek ibadetlerine dahil ettikleri birtakım unsurları 

araştırmacıların kaleminden vermiş bulunmaktayız. Belli dönemlerde Orta Asya’dan 

hareket ederek Horasan ve yakın çevresine nüfus etmiş olan Türk boyları, İran dinleri 

ve tasavvufunun etkisinde kalmıştır. Öyle ki Horasan’dan geçerek Anadolu’ya gelen 

ve bu yolu izleyen zümreye “Horasan Erenleri” denmiştir. Hacı Bektaş’ın, Horasan 

Erenlerinden ve Baba İlyas-ı Horasanî’nin taraftarlarından biri olduğunu söyleyen 

Korkmaz; öncelikle Şii etkisine karşın eski Türk geleneklerinin, törelerinin egemen 

olduğu Babaîlik’ten etkilendiğini belirtmektedir. Tarihsel anlamda önemli bir yere 

oturan Babailik ve Babai isyanıyla ilgili bilgileri aktaran Korkmaz, Anadolu Alevîliği 

(Felsefesi-İnancı-Öğretisi-Erkânı) adlı kaynakta da şu bilgileri aktarmaktadır 

(Korkmaz, 2008, s.132): 

“Siyasal eşitsizliğe duyarlılaşmış kırsal kesimde hızla yayılan ‘Babai İsyanı’ Türkiye 

tarihindeki en büyük boyutlu ve kapsamlı halk hareketlerinin hem ilki, hem de belki etkilerinin 

boyutları düşünülürse en başta gelenidir. Bir defa çok geniş kapsamlı ve gerçek anlamda bir 

halk hareketidir. Etkisinin uzun süreli oluşu, Türk halkının, özellikle de konar-göçer heterodoks 

kesimin zihniyetine uygun ilk mesiyanik (yahut mehdici) bir hareket olmasından geldiği gibi, 

belki daha mühim olanı, Anadolu topraklarında heterodoks Türk Müslümanlığının oluşmasına 

yol açan bir hareket olmasından kaynaklanmaktadır. Türk Heterodoksisi Babai hareketiyle 

derlenip toparlanmıştır. Alevîlik ve Bektâşîlikte bu hareketler, Anadolu’daki tarihsel temelini 

bulur”. 

3.1.2. İslâmiyet’in Etkisi ve Anadolu Safhası 

Tarihin karanlık sayfalarında, her toplum için farklı bir anlayış ve farklı uygulama 

biçimleri içermiş olan inanç şekilleri, çok tanrılı veya tek tanrılı dinler şeklinde 
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bizlere ulaşmıştır. Tek tanrılı dinler; peygamberlere vahiy yoluyla iletilen kitaplardan 

oluşmuştur. Nitekim dünya coğrafyasında varlığını gösteren tüm dinler, belli kitleleri 

peşinden sürüklediği gibi, çoğunun etkisinin de süreklilik arz ettiğini gözler önüne 

sermektedir. Yorum ve anlayış farklılıklarıyla bugünlere gelmiş inanç yapıları, belli 

kural ve bütünlük içerisinde devamlılığını sürdürmek zorundadır. Zamanla çok tanrılı 

dinlerden tek tanrılı dinlere geçilmiş olsa da; tek tanrılı dinlerin çok tarikatlı 

oluşumunun önüne geçilememiştir. Dolayısıyla her inancın farklı anlayış, yorum ve 

uygulamalarının ortaya çıkması, kitlelerin değişik isimlerle anılmasına neden 

olmuştur. 

Anadolu, birçok medeniyetin yaşadığı, farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardan bu 

yana var olduğu topraklardır. İslâmiyet’in Türkler tarafından kabul edilmesinden 

sonra bu topraklara taşınan inanç, beraberinde birçok yorum farkını da getirmiştir. 

İslâmiyet’in farklı yorumları ve uygulamaları mezheplerin ve sonrasında tarikatların 

oluşumuna neden olmuştur. Dinin kaynağını kutsal kitaplardan, İslâmiyet’in bilgisini 

ise Kur’ân-ı Kerim’den öğrenmekteyiz. Bütün kutsal kitaplarda temel maksat, 

insanın Allah’a ulaşması ve ona bağlanması şeklinde bizlere ulaşmaktadır. Günay 

Tümer ve Abdurrahman Küçük’ün birlikte hazırladıkları Dinler Tarihi adlı eserde, 

Kur’an-ı Kerim’deki “din” tabiri şu şekilde açıklanmaktadır (Tümer ve Küçük, 1993, 

s.3): 

“Kur’ân-ı Kerim’de din terimi ise, yüksek bir otoriteye boyun eğme, o otoritenin emir ve 

yasaklarına uyma; bu emir ve yasaklara uygun yaşadığı takdirde mükafat; aksi takdirde ceza 

göreceğine inanma şeklindeki bir hayat nizamının kastedildiği anlaşılmaktadır”. 

Burada bahsedilen bütün bu kurallar, insanların bir arada ve bir inanç çatısı altında 

yaşamasının getirdiği gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türklerin, Anadolu’ya doğru hareketi esnasında birçok doğu dinlerinin yanı sıra 

İslâmiyet dairesinin içerisine girmesi, önceki inançlarla yenisinin senkretiği bir din 

anlayışını ortaya çıkarmıştır. Yüzyıllar öncesinden bugüne, çok farklı inanç ve 

uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu, Türklerin din ve kültür dairelerinin sınırlarını 

her zaman farklı noktalara çekmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla, Orta Asya’daki 

Türk yaşamı, İslâmiyet’in kabulünden sonraki Türk inanç yapısı ve Anadolu evresi 

ile apayrı bir Türk kültürünü yansıtmaya başlamıştır. Bu bağlamda, tüm coğrafyalar, 

değişik inançların ve ibadet şekillerinin birer yorumunu sembolize eden yaşam 

yerleri olmuşlardır. 
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Alevî-Bektâşî inancının, İslâmiyet içerisinde doğup zaman içinde çeşitli 

kaynaklardan beslenerek bugünlere ulaşmış bir inanç sistemi olduğunu vurgulayan 

Engin, İslâmiyet içindeki ilk yol ayrımını ve Şiîliğin çıkış noktasını Alevîlik adlı 

kitabında şu açıklamalarla vermektedir (Engin, 2004, s.32-33): 

“Hz. Muhammed’in vefatından sonra, ilk halife olarak Hz. Ali’nin bu makama getirilmemesi 

ilk kıvılcımı oluşturmuştur. Peygamberin yerine kimi geçeceği tartışmasında Hz. Ali’nin 

tarafını tutanlara Şî’at Ali (Ali yanlıları) denmiş ve bu deyimden daha sonra Şiî terimi 

türemiştir. Yolumuz ‘Hakk-Muhammed-Ali’nin yoludur’ diyen Alevîler-Bektâşîler, bu 

cümleyle aynı zamanda ilk üç halifeyi tanımadıklarını da dolaylı olarak dile getirmiş olurlar”. 

Şiîlik inancının Alevîliğe yavaş yavaş sızmış olduğunu vurgulayan Yılmaz da, 

Şiîliğin Safevî Propagandası şeklinde Anadolu’daki yayılımıyla ilgili şu görüşleri 

ortaya koymuştur (Yılmaz, 2009, s.71): 

“Bu inanış Suriye ve Irak yolu ile şehir merkezlerinde tanınıyordu ama Anadolu için henüz bir 

önemi yoktu. Ancak XVI. yüzyılda Safevî Devleti ile Sünnîlik-Şiîlik çatışması çıkınca, Şiîlik 

bir Safevî propagandası olarak Anadolu Alevî-Kızılbaşlığını etkilemeye başladı. Sık sık 

Osmanlı’nın şiddet ve baskısına maruz kalan Alevî-Kızılbaş-Bektâşîler, Şah İsmail’in etkisi ile 

Şiîliğin etkisi altında kaldılar. Şiîliğin Alevîliğin içine sızmasının en önemli sebeplerinden 

birisi de, Türklerin İslâmiyet’i İran topraklarında (Horasan’da) kabul etmiş olmalarıdır”. 

Türklerin, İran üzerinden Anadolu’ya gelişi ve o bölgede etkilenmiş olduğu tasavvufi 

etkilerin yanı sıra; tanımış oldukları farklı inançlar ele alınacaktır. 

3.2. Anadolu Alevî-Bektâşî İnancının Tarihi Gelişimi ve Sosyo-Kültürel 

Yapısı 

Alevîliğin tarihi kökü, oluşumu ve günümüzdeki şekliyle ilgili birçok fikir ve tezler 

öne sürülmüştür. Kimi araştırmalarda Alevîlik,  İslâm’ın içerisinde yer alırken 

kimilerinde ise dışında bırakılmıştır. Bunların dışında “mezheptir”, “tarikattır”, 

“dindir”, “felsefi akımdır” vs. şeklindeki görüşler ise tartışmaların zaman zaman 

büyümesine neden olmuştur. Gerek Alevî gerekse Alevî olmayan yazarlar arasında 

son dönemlerde, Alevîlik için bir ön isim bulma veya sıfatlaştırma çabaları; 

“Anadolu Alevîliği”, “Türk Alevîliği”, “Anadolu Alevî Müslümanlığı”, “Türkmen 

Alevîliği” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Alevîlik belli dönemlerde etnik bir niteliğe 

büründürülmüş ve alt kimlik üst kimlik tartışmalarının içerisinde yer almıştır. Oysa 

diğer kıtalarda da örneklerini görebileceğimiz gibi, farklı etnik köken olarak 

adlandırılan toplulukların; bir din çatısı altında inançlarını yerine getirdikleri 
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bilinmektedir. Nitekim ülkemizde farklı etnik kökenden olup Alevîlik ve Bektâşîliği 

benimseyen ve inanç olarak bu yolu süren, edeb, erkân ve ahlâk bağlamında ortak 

paydada buluşan hatırı sayılır bir zümre bulunmaktadır. 

3.2.1. Tarihi Gelişimi 

İran ve Azeri safhalarında, eski inançlarını henüz adapte etmiş olan Türkler, 

Anadolu’ya gelişleri ve Anadolu’da yurt edinmeleriyle birlikte bu coğrafyada etkili 

olan birtakım inançları da bünyesinde eritmeye başlamışlar ve günümüzde halen 

geçerliliğini koruyan veya tarihi sayfalara yerini bırakmış bazı inanç 

adlandırmalarıyla anılır olmuşlardır. Özellikle Safevî propagandasını yapan ve 

Erdebil Tekkesi şeyhlerinden olan zatlar, benimsedikleri Şiî temelli dinî akımları, bu 

topraklarda yayma ve yandaş toplama fırsatını bulmuşlardır. Bunun doğal sonucudur 

ki, Şiîliğin inanç unsurları, Anadolu Kızılbaş Türkmenleri diye tabir edilen zümre 

tarafınca, kendi inanç pratiklerinde, uygulana gelen bir olgu olmuştur. İrene 

Melikoff
48

 ve Ali Yaman’ın da ifade ettiği üzere, küçümseyici ve aşağılayıcı bir isim 

olarak empoze edilen Kızılbaş49
 sözcüğü, daha sonra yerini Alevî sözcüğüne 

bırakmıştır (Yaman, 1998, s.33-34). Kızılbaşlık, tarihi bir adlandırma ve yüklediği 

anlamlar açısından önem arz ederken; Bektâşîlik ise, gerek inanç ve ritüelleri 

bağlamında günümüz Alevîliğinin ayrılmaz bir parçası olarak addedilmektedir. Zira 

bu yaklaşımların açıklanması ve günümüz Alevî-Bektâşî inancı çerçevesinde 

ilişkilendirilmesi, araştırmamızın diğer önemli bir bölümünü oluşturacaktır. Bu 

bağlamda ilk olarak Safevîlik, Kızılbaşlık ve Bektâşîlik üzerine açıklamalarda 

bulunulacaktır. 

Safevîler: 

Erdebil Tekkesi ve şeyhlerinin XIII. yüzyıldan itibaren özellikle Doğu ve Orta 

Anadolu’da, gerek siyasi gerekse taraf çekme amacıyla gerçekleştirdikleri 

girişimlerde başarılı bulunmuşlar ve Türkmen oymakları başta olmak üzere birçok 

                                                 

48
 Melikoff, ‘Alevî’ terimini, ‘Kürt’ sözcüğünde olduğu gibi ‘mezhep sapkını’ gibi anlamları olduğunu 

ve yandaşlarına verilen Kızılbaş terimine göre son zamanlarda daha da yerleştiğini ifade etmektedir. 
Heterodoks İslâm yandaşları olarak belirttiği ve bunlara öteden beri ‘Kızılbaş’ dendiğini açıklayan 
Melikoff, “daha genel bir ifadeyle bunlar Anadolu’da; Alevî, İran’da; Ali-İllahî diye anılır” şeklinde 
konuyu detaylandırmıştır (Erseven, 1997: 45-46). 

49
 Anadolu’daki Alevî kitleleri nitelemek üzere kaynaklarda, ‘Kızılbaş, Rafizi, Işık, Mülhid, Zındık ve 

Torlak gibi adların kullanıldığını görmekteyiz. Detaylı bilgi için bkz. Ali Yaman, 1998: Alevîlikte 

Dedeler Ocaklar, Cem Kitapları Dizisi, İstanbul. 
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kesimden insanı müritleri olarak kendilerine bağlamışlardır. Özellikle Şeyh (Şah) 

İsmail döneminde bu durum doruk noktasına ulaşmıştır. Osmanlı Devleti 

yönetimince kaygı verici olarak nitelendirilen bu oluşum, daha sonra Yavuz Selim ve 

Şah İsmail’i karşı karşıya getirecek ve sonuçları bugünlere taşınan birçok anlayışın 

temel noktasını oluşturacaktır50. Kanımızca, Yavuz Selim ile Şah İsmail (Hatayî) 

arasında gerçekleşen ve Şah İsmail’in büyük kaybıyla sonuçlanan Çaldıran Savaşı 

neticesinde, Mustafa Ekinci’nin verdiği bilgilerde de görüldüğü üzere; “Rumlu, 

Şamlu, Musullu, Kuzanlu, Kavanlu, Dulkadır ve Kaçar Türkmen Uruğları gibi 

toplulukların Anadolu’dan ve Suriye’den göç ederek Erdebil’e temelli olarak 

yerleşmişlerine neden olmuştur (Ekinci, 2002, s.116). 

Araştırmacıların, Safevî Devletiyle ilgili verdikleri bilgilerde sıklıkla şeyh Cüneyd ve 

şeyh Haydar ismi anılmaktadır. Şah İsmail’den önce, atalarının bu topraklarda Şiî 

propagandasını yürüttüklerine dair bilgiler sunulmaktadır. Özellikle batıya doğru 

topraklarını genişleten Osmanlı Devleti, Anadolu’da Şeyh Cüneyd ve Şeyh Haydar 

ile başlayıp Şah İsmail’le devam eden bu oluşumu dikkatle izlemiştir.  

Safevîler Anadolu’da, kendilerine inanan ve sadık kalan binlerce taraftar 

kazanmışlar, bu oluşumu ise Şeyh Cüneyd’le başlayıp Şah İsmail zamanına kadar 

sürdürmüşlerdir. Öyle ki Şah İsmail iyi bir lider, komutan ve yönetici olmasının yanı 

sıra, yazdığı şiirlerle de bu zümre içerisinde sevilen, saygı duyulan bir şahsiyet 

olmuştur. Bugün Alevî-Bektâşî toplumunun dinî toplantıları veya muhabbetlerinde 

en çok şiirleri okunan ve cemlerde ilk sırayı alan “Şah Hatayî” mahlaslı mısraların 

sahibi; “küçük Asya’ya Şiî öğretilerinin propagandasını yapan atalarının işini 

yüklenen ve bu yanıyla da hem Bektâşî hem de Kızılbaşlar arasında 400 yıldan fazla 

süredir en etkili kişilerden biri haline gelen esrarengiz kişilik Şah İsmail’dir (Birge, 

1991, s.75)”. Anadolu’da Kızılbaş zümresince çok üstün bir yere konulan ve saygı 

duyulan Şah İsmail, 1502 tarihinde Tebriz’de şahlık tacını aldıktan sonra, bu 

etkileyici kişiliğini kendi mahlasıyla yazdığı şiirlerle birlikte doruk noktasına 

taşımıştır. Kızılbaş toplumunda büyük etki ve hayranlık uyandıran Şah İsmail, Safevî 

                                                 

50
 “Daha evvel Osmanlı imparatorluğu ile ilişkiler iyi olan Safevîler, Anadolu’da oluşturdukları Şiî 

propagandası ve özellikle Kızılbaş topluluklarının yandaşlığını da almasından ötürü, dönemin 
padişahı olan Yavuz Selim tarafında tehlike durum olarak algılanmıştır. John Kingsley Birge, Yavuz 

Selim’in tahta geçmesinden sonra Şiî uyruklarının oluşturduğu bu iç tehlikeden tamamıyla kurtulma 
çabasında olduğunu belirtmektedir (Birge, 1991, s.76)”. 
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Hanedanı kurucusu ve Azerbaycan/Erdebil’den Şeyh Safiyuddin’in altıncı kuşaktan 

torunudur (Birge, 1991, s.72). Bu nedenledir ki, Şah İsmail’in anısı, Alevî-Bektâşî 

toplulukları arasında her zaman canlı durmaktadır. “Ayin-i Cem adı verilen törenlerin 

her tekrarlanışında, o anılmaktadır: Tören, duvazdeh adı verilen, On İki İmam’a 

övgü, üç nefes okunarak başlar ki bu manzumelerin en az biri Hataî’nin olmalıdır 

(Melikoff, 2007, s.73)”. 

Alevî-Bektâşî tarihi ve inançsal yapısı üzerine araştırmalarda bulunmuş önemli 

araştırmacılarla bir söyleşi eseri ortaya koyan Ayhan Aydın, Prof. Dr. Ahmet Yaşar 

Ocak ile yaptığı söyleşide, Safevî Devleti kurulurken Şah İsmail’in İran’da geniş 

ölçüde bir Şiîleştirme harekâtına giriştiğini ifade etmektedir. Başarıyla sonuçlanan bu 

harekatte, Safevîyye Tarikatı’nın başkasında olmayan çok güçlü ve iyi organize 

edilmiş askeri yapısının öneminden bahseden Ocak, Anadolu safhasındaki Safevî 

etkisini ve inanç yapısının oluşumundaki faktörleri şu şekilde aktarmaktadır (Aydın, 

1997, s.47-48): 

“Şah İsmail bir yandan bu askeri yapıyı kullanırken, diğer yandan eski Türk inançlarını 

yüzeysel bir İslâm cilası altında hala güçlü bir şekilde yaşatan heterodoks Türkmenler’e 

Oniki İmam Şiiliği’nin inançlarını büyük bir maharetle aşıladı. Tabii bu aşılama esnasında 

Oniki İmam Şiiliği’nin esasları aslında uzaklaşarak tamamiyle Türkmenlerin yapısına uygun 

bir mahiyet kazandı. Bundan da Şah İsmail Hatayî mahlasıyla söylediği, hiç şüphesiz Türk 

edebiyatının şaheser örneklerinden olan nefeslerin büyük katkısı olmuştur. Cemlerde hala 

okunan Şah Hatayî nefeslerinde kendini, hem Türkmenleri Osmanlı’nın (Yezid’in) 

zulmünden kurtaracak bir mehdi’, hem de Hz. Ali’nin, dolayısıyla Tanrının mazharı 

hüviyetiyle tanıttı. Nefeslerde sıksık geçen ‘Şah’ terimi bunu simgeler”. 

Nitekim, Hz. Ali isminin, tanrı söylemi ile kapalı biçimde iç içe geçtiği Tevhid’de, 

cemaatin “şah” söylemini Melikoff, Şah İsmail’in vasfı ile bütünlemiş ve cemlere 

katılanların; aşk’la birlikte sağa sola sallanarak yakarma içerisinde olduğunu 

belirtmektedir. “Bu yakarışın, manevi Şah, Şah-ı Merdan, Ali’ye bir niyaz olduğu 

açıktır. Fakat Şah İsmail’in yaşadığı dönemde bu niyaz, manevi Şah’la dünyevi Şah 

birleştirilerek yapılıyordu (Melikoff, 2007, s.73)”. 

Kızılbaşlık: 

Orta Asya’dan Anadolu topraklarına gelene değin birçok felsefi ve dinî akımlardan 

etkilenen Alevîlik, kendi inançları çerçevesinde bu akımları yoğurmuş ve kendilerine 

özgü bir İslâm anlayışı ortaya koymuştur. İnanç yönüyle Alevîliği, Bektâşîlikten ayrı 

görmeyen Melikoff, bu terimlerin iç içe geçmiş bir yapı arz ettiklerini ve en önemlisi 
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“Halk İslâm’ı” olarak yorumladığını hemen hemen tüm kaynaklarında dile 

getirmiştir51.
 Alevîlik, Osmanlı dönemi ve sonrasında; Kızılbaşlık, Rafizîlik, 

Haydarîlik, Şiîlik, Caferîlik gibi isimlerle adlandırılmıştır. Kızılbaşlık deyiminin, 

toplumu hakir görme ve sapkın olarak addedilmiş sayılması yazılı kaynaklarda sıkça 

görülen ibare olmasına karşın, asıl bu deyim Uhud Savaşı ve 12.-13. yüzyılda Erdebil 

Tekkesi şeyhlerinden Şeyh Haydar dönemine kadar uzanır. Erdebil Tekkesi ile 

kurulacak bağın ötesinde, Kızılbaşlık deyimi için birçok varsayım, rivayet ve 

folklorik yaklaşımları görmek mümkündür. 

Bu varsayım ve söylentileri bugüne taşıyan, kronolojik bir yaklaşımla bunları ortaya 

koyan birçok kaynak bulunmaktadır. Kızıl renkli bir börk veya tacın giyilmesi 

neticesinde “Kızılbaş” deyiminin ortaya çıkması ve günümüze değin farklı 

adlandırmalarla gelmesi, her ne kadar takılan başlığa yorulsa da, söylencelere 

dayanan birtakım anlatımları bulunmaktadır. Hasan Basri Erk, Tarih Boyunca 

Alevîlik adlı eserinde bu söylentileri şu şekilde sıralamıştır (Erk, 1959, s.36): 

 “Uhud savaşında, Hz. Muhammed’i korumak için kendini siper eden Ebu Dücâne’nin 

başındaki sarık al kana boyanmış ve kızıl olmuştu. 

 Hayber savaşında, Hz. Ali başına kırmızı sarık sarmıştı. 

 Sıffîn savaşında, Hz. Ali kendi askerlerini, Muaviye askerlerinden ayırt etmek için 

kırmızı sarık sardırmış ve kendiside bağlamıştı. 

 Hz. Ali, Küfe’de İbn-i Mülcem’in vurduğu kılıçla başından yaralanmıştı. Başındaki 

bez, akan kanlarla kızıl tâc’a benzemişti. 

 Safevî soyunun atası sayılan Şah Fîruz, bazen başına kırmızı külah giyerdi. 

 Şeyh Cüneyd’in oğlu Şeyh Haydar, babasını öldüren Sultan Halil’den öç almak için 

Şirvan’a yürürken, askerine kırmızı sarık bağlattı. 

 Şah İsmail’in ordusu (Kızılbaş Ordusu) kızıl sarıklı idi”. 

Safevîlerin, Anadolu’da baskın bir Şiî propagandası yürüttüğü dönemlerde, Şeyh 

Haydar’ın çevresinde bulunanların Türkmen başlıklarını çıkarttıklarını ve onun 

yerine, çevresine kırmızı bir kaftan sarılan on iki dilimli yüksek konik bir başlık 

giydirdikleri söylenir. Bu görüntü neticesinde, Küçük Asya’nın Alevî köy halkları 

                                                 

51
 Daha ziyade, Anadolu safhasında kullandığı bu terimi, Alevîlik ve Bektâşîlik için ortak bir tabir 

olarak ele almıştır. Örnek olarak bir kitabı: İrene Melikoff, 2007: Kırklar’ın Cemi’nde, Demos 

Yayınları, 1. Basım, İstanbul.  
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için kullanılan Kızılbaş terimi, buradan kaynaklanmış bir yaklaşım olabilir (Birge, 

1991, s.73)”. 

Kızılbaş deyiminin yüklendiği dışlayıcı anlamdan ötürü, Alevî sözcüğüne dönüşen 

bu olayı Melikoff, Hz. Ali’ye olan bağlılıkları sebebiyle olmuş olacağını 

belirtmektedir. Tarihsel bir yaklaşımla konuyu bütünleyen Melikoff, XIX. yüzyılda 

Kızılbaşların, ‘asi zındık’ anlamı ile özdeşleşen adlarını, (üçüncü sırada bir yer aldığı 

İran Şiîliğindekinden daha ileri ve taşkın bağlılıkları dolayısıyla), ‘Alevî’ ye 

dönüştürdüklerini ifade ettiği, Kırklar’ın Cemi’nde adlı kaynak eserinde şu 

bağlantıları da kurmuştur (Melikoff, 2007, s.103): 

Bektâşîlik: 

Hacı Bektâş-ı Veli, Anadolu ve Balkan coğrafyasında Kızılbaş, Türkmen ve özellikle 

öğretileri Balım Sultan52
 ile düzenlenip tarikat haline sokulmasından sonra tarikata 

yakın duranlar çevresinde saygı duyulan, pir olarak anılan ve “Serçeşme” vasfı 

verilmiş ünlü bir kişiliktir. Her ne kadar geniş topraklarda büyük bir şöhrete sahip 

olsa da, hayatı ve yaşamı ile ilgili bilgiler yok denecek kadar azdır. Daha ziyade 

kendisinin üstün vasıflarını, Horasan
53

 Erenleri’nden olduğunu, keramet ehliliğini ve 

Anadolu’ya gelmeden önce hangi âlimlerden feyz aldığını bizlere aktaran; Vilayet-

Name’ler ve Menakıpnâmelerde görmek mümkündür. 

Tarikatın, Balım Sultan tarafından sistemleştirildiği ve düzenlendiği hakkında ortaya 

konulan birçok bilginin yanı sıra, değişik düşüncelerin de var olduğunu belirtmek 

isteriz. Bu bağlamda Bektâşîliğin tarikat olarak kurulmasındaki farklı bir yaklaşımı, 

İrene Melikoff,  XV. yüzyıl Osmanlı tarihçisi, Âşıkpaşazade’nin verdiği bilgiler 

doğrultusunda; o dönemde Küçük Asya’da dört iş-kolundan söz ediyor: ‘Gaziyan-ı 

                                                 

52
 Bektâşîlik’in, Sarı Saltuk’tan sonra en büyük tebliğcisinin Seyyid Ali sultan olduğunu vurgulayan 

Y. Nuri Öztürk, bu kişinin faaliyetlerini sürdürmesi için Balkanlardaki Dimetoka’ya seçmiş olduğunu 
yazmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in esir ettiği bir Sırp prensinin kızıyla evlenmesinden Balım 
Sultan’ın dünyaya geldiğini belirtmektedir. Detaylı bilgi için bkz.; Yaşar Nuri Öztürk, 1992: Tarihi 

Boyunca Bektâşîlik, Yeni boyut yayınları, 2. baskı, İstanbul. 
53

 “Farsça bir kelime olan Horasan, “güneş” anlamına gelen hur ile doğan anlamına gelen asan 

kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. “Güneşin doğduğu, yükseldiği yer” anlamına gelir. 
Horasan Eyaleti, İran’ın kuzeydoğu ve doğusunda yer alan bölgeye verilen isimdir. Horasan’ın bir 
şehir ismi olduğu konusunda yaygın bir kanı vardır. Horasan bir şehir değil, bir bölgenin ismidir. 
Eskiden Horasan bölgesi bugün İran’ın kuzeydoğusu, Afganistan ve Tacikistan’ın kuzeyi, 
Türkmenistan ve Özbekistan’ın doğusunu kapsayan bölgelerin olduğu bölgeye denirdi. Detaylı 
araştırma için bkz.: Ünsal Öztürk, 2006: Damlanın İçindeki Gerçek Alevîlerin Büyük Sırrı, Yurt Kitap 

Yayınları, Ankara ve Orhan Yılmaz, 2009: Sünni Gözüyle Alevîlik-Kızılbaşlık-Bektâşîlik, Venıvıdıvıcı 
yayınları, Zile. 
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Rum’, ‘Ahiyan-ı Rum’, ‘Abdalan-ı Rum’ ve ‘Bacıyan-ı Rum’. “Bu iş kollarından 

savaşçılar Gazi’ler sınıfını, zanaat sınıfı Ahi’leri, dervişler sınıfı Abdal’ları ve bir de 

kadın loncaları Bacı’lar sınıfını kapsamaktadır. Münzevi ermiş, manevi güçlerini 

Bacıyan-ı Rum arasından, Hacı Bektaş’ın manevi kızı dediği Hatun Ana’ya 

bırakmıştır. Veli’nin ölümünden sonra, türbesini yaptıran ve müridi Abdal Musa’nın 

katkısı ile Bektâşî tarikatını kuran da odur” şeklinde bir bilgi sunmaktadır (Melikoff, 

2007, s.39). 

Bektâşîliğin, Balım Sultan tarafından sistemleştirilmesi ve düzenlenmesi54
 

fikirlerinin yanı sıra, Hacı Bektaş’ın ölümünden 169 yıl sonra Padişah İkinci 

Beyazid’in buraya gönderdiği “Hızır Bali” adında bir Sırp devşirmesi tarafından 

kurulmuş olduğunu iddia eden eski Konya valisi Cemal Bardakçı, Kızılbaşlık Nedir? 

adlı çalışmasında, Hristiyanlıkla olan benzer yönlerini de şu ifadelerle açıklamaktadır 

(Bardakçı, 1945, s.53-54): 

“Bâli Baba bir Sırp Prensi’nin oğlu idi. Çocukken Fatih’in Sırbistan seferlerinden birinde esir 

edilerek Dimetoka’da ‘Seyid Ali Sultan Dergâhı’ında büyütülmüş, Müslüman terbiyesi almıştı. 

İkinci Beyazıt ile orada tanışmış ve dost olmuştu. Bu köye yerleşince ilk işi bugünkü 

Bektâşîliğin âdabını, erkânını ve âyinlerini kurmak oldu. Bunlar sayesinde vaktiyle İranlıların 

yaptıkları gibi eski dini olan Hıristiyanlığın bütün akidelerini yeni adlar altında Müslümanlığa 

mal etmiş oluyordu. Bali Baba Bektâşîliğinin ‘Allah-Muhammed-Ali’ inancı Hıristiyanlığın 

‘Baba-Oğul-Ruhulküdüs’ akidesinin tâ kendisidir. Oniki İmam da, İsa’nın oniki havarisidir. 

Hıristiyanlıktaki ‘Ruhbanlık’ da, ‘Mücerretlik55’ adıyla tarikata sokulmuştur”.  

Bu görüşe karşılık Ali Kaya farklı bir perspektiften bakarak, Hacı Bektaş Veli’nin 

düşünsel etkilerini Horasan-Maveraünnnehir coğrafyasından aldığını ve dolayısıyla 

Türk geleneklerine bağlı inancın Anadolu’daki uzantısı olduğunu düşünmektedir. 

                                                 

54
 Tarikatın sistemleştirilmesi hususunda Kalenderîlik ve Safevîlik ideolojisinin birleştirilmesiyle yeni 

bir tarikat sentezi oluşturulduğunu belirten Fuzuli Bayat, bazı bilim adamlarınca bu fikrin tam tersinin 
söylendiğini ifade etmektedir. Örneğin Şapolya’ya göre Balım Sultan’ın görevi; Anadolu Alevîlerini 
Şiilik propagandasından korumaktı. Bundan dolayı Balım Sultan ile mücerretlik, Oniki İmam ayini, 
Oniki çerağ inancı, vs. olmuştur. Geniş bilgi için bkz.: Engin, İsmail ve Havva Engin, 2004: Alevîlik, 

Kitap Yayınevi, İstanbul, s. 177. 
55

 Buyruklar üzerine çalışması olan Adil Ali Atalay, mücerretliğin dört kişide kaldığını belirtmektedir. 
Kaynak eserinde mücerretlik ile ilgili şu bilgileri edindik (Geniş bilgi için bkz. Adil Ali Atalay, 2010: 
İmam Cafer-i Sadık Buyruğu, İstanbul Can Yayınları, 16. Basım sayfa 178):  

“Birinci, İsa Peygamberden kaldı. Niçin ki, İsa Peygamber mücerret olduğu için menzili 
sidretü’l müntehâya erişti. Dördüncü kat gökte kaldı. İkinci, Hacı Bektaş Veli’den kaldı. 
Üçüncü, Veysel Karani’den kaldı. Dördüncü, Selman’dan kaldı ki, üçyüz altmış altı yaşında 
pir iken kendi endamın öz eliyle kesmeyince Hazreti Resul’ün haremi hasına dahil olmadı”.  
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Zira Hıristiyanlarla Müslüman halk arasında Anadolu’nun, bir kaynaşma coğrafyası 

olduğunu ve bu iki toplum arasındaki köprünün ise Hacı Bektaş tarafından 

kurulduğunu ifade etmektedir. Öyle ki Müslüman ve Hıristiyan azizleri/uluları 

zamanla özdeş nitelikte anılır olurlar. Aziz George ile Teodora’a Hızır İlyas; Aziz 

Nikolas’a Sarı Saltuk; Aziz Haralambos’a ise Hacı Bektaş olarak inanılır (Kaya, 

2006, s.269): 

Anadolu’ya gelmeden evvel Hoca Ahmet Yesevî veya halifelerinden Lokman 

Parende’nin öğretilerinden faydalanan Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu’da Türkmenlere, 

Allah ve Resulü’nün ilkelerini, Ahmet Yesevî’nin tasavvuf yolu parelelinde Türkçe 

anlatarak; İslâm dinini öğrenmelerini sağlamıştır (Özdüzen, 2006, s.71). Hacı 

Bektaş-ı Veli’yi anlatan ve müridleri tarafından kaleme alınmış olan birçok 

Velâyetnâmelerin, birbirinden büyük ayrılıklar gösterdiğini M. Fuad köprülü, Türk 

Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar adlı eserinde vurgulamaktadır (Köprülü, 1976, s.49): 

“Mesela Hacım Sultan Velâyetnamesi’nde, Hacı Bektaş Veli doğrudan doğruya Hoca Ahmed 

Yesevi halifesi olarak zikredilir; hâlbuki Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi’nin tam ve mensur 

nüshaları ile Künnü’l-Ahbâr’ın beşinci cildinde, Hacı Bektaş’ın Şeyh Lokmân-ı Parende 

müridi olduğu ve bu Lokmân-ı Parende’nin Hoca Ahmed Yesevî’den56
 el aldığı 

anlatılmaktadır”. 

Osmanlı döneminde Bektâşîlik, halk arasında olduğu kadar devletin askeri kanadını 

oluşturan ve devşirme usulü ile asker yapılan Yeniçeriler tarafından da bağlı olunan 

bir tarikattı. Irene Melikoff, ilk Osmanlı sultanlarıyla aynı çevreden57
 gelen çok 

sayıda Bektâşî dervişin, Osmanlılarla birlikte Trakya ve Balkanlar’ın fethine 

katıldıklarını belirtmektedir. Bu dervişlerin inanç için savaşta öne geçtiklerini, fatih 

ve gazi olduklarını belirten Melikoff, özellikle Bektâşîlerin dinî etkileri üzerine 

şunları aktarmaktadır (Melikoff, 2007, s.15): 

“Fetihlerle topraklar kazandılar. Kılıç hakkı saydıkları bu yerlere zaviyeler, tekkeler kurdular. 

Göçer yaşamlarını bırakarak yerleştiler ve düzenli bir tarikat yaşamı oluşturdular. Kazanılan 

topraklarda, kolonileştirici dervişler oldular”  

                                                 

56
 Pîr-i Türkistan diye de anılan Ahmed Yesevî ya da Ata Yesevî, Orta Asya’da olduğu kadar 

Anadolu’da da halk sufiliğinin kendisine bağlandığı kişidir. Anadolu’daki başlıca temsilcisi Hacı 
Bektaş Veli, birbirlerinde çok uzak yörelerde ve bir yüzyıldan fazla bir zaman farkı ile yaşamış olsalar 
da, Ahmed Yesevî’nin müridleri arasında yer alır. Geniş bilgi için bkz. Irène Mélikof, 1998: Hacı 
Bektaş Efsaneden Gerçeğe, Çağ Pazarlama, s. 35, İstanbul. 
57

 Oğuz Türkmen boylarından gelen topluluk olarak kaydedilmektedir. (Irène Mélikof, Age, s. 21). 
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Bektâşî tarihiyle ilgili kaynakları incelediğimizde, XIV. yüzyılda Bektâşîliğin; 

“Haydarîler”, “Kalenderîler
58” ve “Abdallar” gibi heterodox diye tabir edilen 

tarikatlarla birlikteliğini görürüz. XV.-XVI. yüzyıllarda resmen Yeniçeri Ocağı’nda 

da önemli bir kült haline dönüşen Bektâşîlik, Mehmed Fuad Köprülü’nün de 

bahsettiği gibi büyük bir nüfus kazanarak devletin resmi himayesine mazhar olmuş 

ve böylece başka başka isimler taşımakla beraber, esas kaideleri kendisininkinden 

farklı olmayan muhtelif Bâtınî derviş zümrelerini de içine almıştır. Köprülü, Tarih 

Araştırmaları adlı önemli eserinde, konuyla ilgili geniş tespit ve açıklamalarını şu 

şekilde aktarmaktadır (Köprülü, 2006, s.376): 

“XIV. asırda Garbî Anadolu’da Rum-gazileri denilen mücahid zümreleri ve askeri taifeler 

arasında yayılmış bulunan Bektâşîlik, Osmanlı fütuhatı ile Balkanlar’a da geçmiş ve Tuna 

kıyılarından Arnavutluk’a kadar çok geniş sahalarda kurduğu tekkelerde, Balkanların 

İslâmlaşmasında, sonradan Bektâşîler ile karışmış şair birtakım derviş zümreleri ile birlikte 

mühim bir rol oynamıştır.” 

Yukarıda bahsedilen Bektâşîlik ve çevresinde oluşan inançlarla ilgili Köprülü, Türk 

Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar adlı eserinde de ortaya koyduğu ve çoğu yerde 

Bektâşîliğin tanımını yaparken vurguladığı; “Babaîlik, Ahîlik, Abdallık gibi üç çeşit 

mesleğin karışmasından hasıl olduktan sonra Hurufîlik59’in de tesirinde kaldığını”, 

Bektâşîlikle ilgili yazılarında belirtmiştir. Öyle ki, Alevî-Bektâşî inancının temel 

inanışını ortaya koyan üçlemede (Hak-Muhammed-Ali), Hurfîliğin kurucusu ve 

                                                 

58
 Kalenderîliği önce, yalnızca bir tarikatın ismi olarak değil, yaklaşık 11. ve 12. yüzyıllardan itibaren 

Doğu ve Yakın Doğu İslâm dünyasındaki heterodoks sufi akım ve teşkilatları çok derinden etkileyen 
bir mistik akım olarak görmek ve anlamak lazımdır diyen Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîliğin sadece 
Yesevîlik, Vefâîlik, Haydârîlik ve Anadolu’da Bektâşîlik gibi heterodoks tarikatları değil; Mevlevilik 
ve bazı kolları itibariyle Halvetilik gibi Sünni tarikatları da derinden etkilediğini vurgulamıştır (Aydın, 
1997: 33). Ayrıca bkz.: Ahmet Yaşar Ocak, 1992: Osmanlı İmparatorluğu’nda marjinal sufilik: 
Kalenderiler : XIV-XVII.  Yüzyıllar, Türk Tarih Kurumu, Ankara. 
59

 Bektâşîliğin XV. asırda –yani tarikatın ikinci kurucusu sayılan Balım Sultan’dan evvel- bütün ayin 
ve erkânı ile teşekkül etmiş olduğunu ve bugün tarihi bir olay olarak kabul edilebileceğini söyleyen 
M. Fuad Köprülü, Bektâşîlerin içine daha XV. asrın ilk yarısında Hurûfilerin ve Hurûfi akidelerinin 
karıştığını ve bundan ötürü tarikatın eski hüviyetinin bozularak, Bâtınî bir durum aldığı hakkındaki 
iddianın da kısmen doğru olduğunu söyler (Detaylı ve geniş bilgi için bkz. Mehmet Fuad Köprülü, 
2006: Tarih Araştırmaları I. (Yay. Haz.: Yahya Kemal Taştan), Akçağ Yayınları, Ankara, s. 377-378):  

“XV. asırda Anadolu’ya yayılarak II. Murad ve Fatih devrinin ilk zamanlarında saraya kadar 
nüfuz eden Hurûfîler; Vezir Mahmud Paşa ve Fahreddin Acemi’nin tesiri ile şiddetli ve 
korkunç bir takibata uğradıktan sonra, Bektâşîler içine karışmak suretiyle mevcudiyetlerini 
muhafaza edebilmişler ve propagandalarını devam ettirmeye muvaffak olmuşlardır. Nitekim 
Beyazid II.’ye yapılan bir süikasttan sonra, ışık ve torlak denilen Kalenderilere karşı da 
şiddetli takibata girişilmiş ve bu vaziyet bunların da Bektâşîler içine karışmalarını mucip 
olmuştu”.  
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yayıcısı olan Fazlullah Esterabadi’nin birçok şiirde beraber anıldığını, Köprülü’nün 

Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar adlı eserinden iki örnekle verebiliriz (Köprülü, 

1976, s.352): 

Gönlüme gözüme gelen surûru 

Fazl Hak Muhammed ‘Ali’den bildim 

Cemâline muştâk gılmân ve hûrî 

Fazl Hak Muhammed ‘Ali’den bildim 

 

Tâlibine lûtfet ey kerem kânı 

Lebin kevseriyle gel kandır canı 

Adâlet etmenin geldi zamanı 

Fazl Hak Muhammed ‘Ali’den bildim 

Buna benzer bir de Hatayî’den alınan şu şiirde de Hurufî etkileri görmekteyiz; 

Şerî‘at yolunu Muhammed açtı 

Tarikat gülünü şah ‘Ali seçdi 

Bu dünyadan yüzbin erenler geçti 

Ânlar ittifakta Mehdi yoldadır 

 

Şâh Hatâyı’m eydür sırrın duyurma 

İde-gör niyâzı kazâya koma 

Yalancı dünyâda hiç sağım deme 

Muhammed Fazlullah şimdi yoldadır”.  

John Kingsley Birge tarafından kaleme alınan “Bektâşîlik Tarihi” adlı eserde yazar, 

Bektâşîliği dönemlere ayırmakta ve ikinci dönem olarak addettiği kısımda ise Balım 

Sultan’la başlayıp devam eden zaman dilimine işaret etmektedir. Yaşantısı üzerine 

pek bir araştırma yapılmayan “Piri Sani” (ikinci pir) olarak da zikredilen Balım 

Sultan için, 1500 yılı civarında Bektâşîlerin önderliğine geleceğini ve tarikatın 

pratiklerine sürekli bir biçim ve içerik vereceğine, yeni etkiler getireceğine vurgu 

yapılmaktadır. Birge, Bektâşîlik Tarihi adlı kitabında, Bektâşîliğin tarikat halini 

almasını şu şekilde aktarmaktadır (Birge, 1991, s.65-66): 

“Balım Sultan’la kent içi ve yakınlarındaki tekkelerde daha yetkinleştirilmiş bir ritüel ve 

örgütlenme başladı. Bu örgütlenme, belirli ölçülerde çok benzer inanç ve uygulamaları 

sürdüren, fakat Bektâşîliğin düzenlenmiş sisteminin dışında kalan köy guruplarından farklılaştı 

ve daha biçimsel olarak örgütlenmiş Bektâşî Tarikatı haline geldi”. 

Bektâşîlik tarihinin ikinci devrini başlattığını, ayin ve erkân itibariyle bazı 

yeniliklerin Balım Sultan döneminde yapıldığını vurgulayan Mehmed Fuad Köprülü, 
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özellikle tekkelerin iç teşkilatının daha sıkı ve muntazam bir hale sokulduğunu, bir 

tekke mertebesi tesis etmiş olduğunu, Tarih Araştırmaları adlı eserinde şu ifadelerle 

devam ettirmektedir (Köprülü, 2006, s.378): 

“…o zamana kadar daha ziyade köy ve kasabalar civarındaki tekkelerin etrafında, dini bir taife 

mahiyetinde inkişaf gösteren bir tarikat teşkilatının bel kemiği mahiyetinde olmak üzere, bir 

mücerred dervişler teşkilatı vücuda getirmiş idi. Hiç evlenmeyerek, tekkelerde yaşayan bu 

dervişler, terk ve tecrit alâmeti olmak üzere kulaklarına demir halkalar
60

 takıyorlar idi.” 

Alan çalışmamızda, Alevî Dedeleri ile yaptığımız görüşmelerde; özellikle Tokat 

Bektâşîlerinin “Derviş” diye tabir ettikleri zümrenin yakın zamana kadar var 

olduğunu, küpe takıp ellerinde asa, uzun entarileriyle dolaştıklarını kaydetmiş 

bulunmaktayız. “Taktıkları küpeye ‘mengüş’ denilen ve ayaklarına kadar inen 

cübbeleri ile yakın zamana kadar varlığını bildiğimiz dervişlerin (yörede bu 

topluluğa dervişçiler denmektedir), daha ziyade Zile’nin; Akçakeçili ve Çiftlik 

Köyleri’nde var olduğu bilinmektedir. Yörede, Hacı Bektaş’ın torunları olarak 

addedilen ve kaynaklarda ‘Bel Evladı’ tabiriyle rastladığımız ‘Ulusoylar’ (yöre halkı 

‘Çelebiler’ demektedir) bazı cemlere katılım gösterdikleri gibi, halk arasında da 

sevilen ve saygı duyulan bir mertebede anılmaktadırlar (Aykul ve diğ., 2010). Bu 

durumda diyebiliriz ki, merkez dışında kalan ve köy etrafında inançlarını bir şekilde 

eski gelenekleriyle bütünleştirip yaşayan Alevîler, daha ziyade Ulusoyların 

(çelebiler) çevresinde toplanmışlardır. 

Alevî-Bektâşî toplumunda, eskiden daha ziyade Kızılbaş Türkmenleri diye tabir 

edilen ve birçok Alevî halkının da yaşadığı coğrafyamızda Bektâşîlik; “Bel Evladı”61
 

ve “Yol Evladı”62
 olarak iki grupta algılanmaktadır. Bunlardan ‘Bel Evladı’ olarak 

tabir edilen zümreyi açıklamaya çalıştık, ancak, asıl kendilerini Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin soyu olarak gören ve ‘Yol Evladı’ olarak anılan zümre, günümüzde kadar 

olagelmiş tartışmaların odak noktasını oluşturmuştur. 

Anadolu’da Bektâşîlik ve Alevîlik neredeyse birbirine yakın ve ibadet uygulamaları 

açısından ise kısmi farklılıklar olsa da, çoğu zaman, iç içe geçmiş tek bir kavram 

                                                 

60
 Bunun mahiyeti hakkında bkz.; “”Fuad Köprülü, Altın Küpeli Oğuz Beyleri, Azerbaycan Yurt 

Bilgisi, sayı 1, s. 17-21.” 

61
 Hacı Bektaş’ın hiç evlenmediğine inan grup. 

62
 Çelebiler olarak da adlandırılan bu grup, Hacı Bektaş’ın evlendiğne inanmakta. 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle “köy Bektâşîliği” tabirinin; Mehmed Fuad 

köprülü ve Ethem Ruhi Fığlalı tarafından yapılan araştırmalarda, ayrıca Alevîlik ve 

Bektâşîlik üzerine kitapları bulunan Mehmet Eröz tarafından kullanıldığı dikkatimizi 

çekmektedir. Halit Özdüzen Tasavvuf Yolcusu: Tarikatlar ve Alevîlik adlı eserinde, 

Fığlalı’nın konuyla ilgili vermiş olduğu bilgileri şu şekilde ifade etmektedir 

(Özdüzen, 2006, s.88): 

“Türkiye’de her Bektâşî, Alevî olduğu halde; her Alevî, Hacı Bektaş’ı horasan eri sayıp hürmet 

etmesine rağmen Bektâşî değildir. Bu yüzden şehir Bektâşîsi ve köy Bektâşîsi ayrımı 

yapılmaktadır. Köy Bektâşîsine Alevî dendiği halde şehir Bektâşîsine, Bektâşî denir… aslında 

Bektâşîlik bir tarikat olduğu için bu tarikatın yollarına uyan herkes Bektâşî olabilir; ama 

Alevîlik soya bağlıdır ve ancak anası ve bilhassa babası Alevî olan Alevî olabilir.” 

Karşımıza çıkan “Köy Bektâşîliği” ve “Şehir Bektâşîliği” kavramları, bizi farklı 

yönelim ve düşüncelere sevk etmektedir. 

Bektâşîliğin tamamıyla bir Türk tarikatı olduğunu işaret eden Orhan Türkdoğan töre, 

inanç, kültür, norm ve değerler sisteminin bir ürünü olarak tarikatı ilk kuranların da 

Türk kökenli kişiler olduğunu anlatmaktadır. Tarikata, Şiîlik ve Hurufilik gibi Bâtıni 

akımların sızmasını 15. yüzyıl ortalarında değerlendiren Türkdoğan, bu hareketi 

meydana getiren Türkmen zümrelerinin Anadolu’ya gelmeden önce, mensup 

bulundukları gayri Sünni inançlar çerçevesi ve eski Türk inançlarından oluşan bir 

mahiyet arz ettiklerini belirtmektedir. Bu yaklaşımları, Alevî-Bektâşî Kimliği adlı 

eserinde şöyle bahsetmektedir (Türkdoğan, 2006, s.155): 

“Görülüyor ki, Bektâşîlik bir Dinî tarikat olarak kaynağını İslâmi tasavvuf sisteminden alan, 

eski Türk dinî inanç ve normlarıyla kaynaşarak senteze ulaşan bir kimliği yansıtmaktadır. 

Ayrıca, Budizm ve Maniheizm gibi Uzak Doğu dinî kültlerin töre ve geleneklerini bünyesinde 

eritmek suretiyle Anadolu’ya kadar Türkmen gruplar tarafından getirilmiş, burada Şia 

kollarıyla temas sağlayarak Alevî bir kimliğe dönüşmüştür”. 

Buraya kadar bahsettiğimiz tüm tarihi ve inançsal etkileşim odaklı yaklaşımların yanı 

sıra, Bektâşîliğin başta Alevîlikle olan bağı ve farklılıklarının yanında, diğer 

inançlarla alakalarını ortaya koymaya çalışacağız. Alevîlikte ve Bektâşîlikte, 

cemaatin ibadet için toplandığı yerin adı cemevi, ibadetin yapılışına cem (bazı 

bölgelerde ve özellikle Bektâşîlerce ayin-i cem) denmektedir. Her iki inanışta da 

Oniki İmam, Kırklar ve Ehl-i Beyt sevgisi önem sırasında ilk yerleri almaktadır. 

Bölge ve topluluklara göre değişen oniki hizmet uygulaması (hizmet sırası veya 

isimlendirimesi) Alevî-Bektâşî inancında ortak bir anlayış olarak karşımıza çıkar. 
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Her iki inanışın ibadet toplantılarında, pir, rehber, dede, mürşit postları vardır ve bu 

postların her biri oniki imamları temsil eder. Cemde yapılan dualar Türkçedir ve 

duaların müzikal ifadeyle söylemi gerçekleştirilmektedir. İkisinde de kırkların 

anlatısının yapıldığı miraçlamanın sonunda dönülen semah vardır. Kadınlara tanınan 

hoşgörü63
 ve eşitlik ibadetlerde de geçerli bir durumdur64

. Cemlerde okunan 

deyişlerin önceliği, halk arasında yedi ulu âşık olarak tanınan kişilerin şiirlerinden 

seçilir ve kutsal bir yere oturtulan saz (bağlama) ile icraya eşlik edilir. 

Bütün bu saydıklarımızın yanı sıra, özellikle erkân uygulamalarında, yola giriş ve 

dini önderlerin seçilmesinde ön plana çıkan birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. 

“Bektâşîlik, özel felsefesini kurmuş usul, adap ve erkânını tespit etmiş, yazılı metin 

haline getirmiş; yola giriş, derviş, baba, halife baba oluş tarzını erkânname’ye 

bağlamıştır. Ancak, Alevîlerde bu mertebeler yoktur, mürşit yerine Dede ve onun 

idare edeceği bir toplum vardır. Dedeler soy güderler, dede hakk’a yürüyünce oğlu 

yerine geçer (Aydın, 1997, s.17-18)”. Kaynakta bahsi geçen dedenin yerine geçen 

oğul, bu hizmeti yerine getirebileceğine inanılan ve diğer din büyükleri tarafından 

veya sözü geçen kişilerin fikirleri doğrultusunda seçilmektedirler.  

Buraya kadar bahsi geçen ve Alevîlikle artık birlikte anılan Bektâşîliğin, Alevîlikle 

birtakım farklılıklara maruz kaldığı ve gerek erkân gerekse ibadet uygulamaları 

açısından birbirinden ayrı özellikler arz ettiğini görmekteyiz. Bilhassa alanda 

yaptığımız araştırmalarda, Alevîlikle Bektâşîliğin ayrılamaz bir bütünlüğünü ortaya 

koyan inanç önderleri, Alevî doğulduğunu; Bektâşî olunduğuna konuşmalarında yer 

vermişlerdir. Kaldı ki dedelerin özellikle “Seyyid” soyundan olması gerekliliğini göz 

önüne alırsak bu farkın, inanç içinde çok önemli bir yerde durduğunu görmüş oluruz. 

                                                 

63
 Anadolu cemlerinde kadının üstün tutulduğu bilinmekte olup, Hacı Bektaş Veli’ye atfedilen şu 

dörtlükte de bu husus şöyle zikredilmektedir: 

Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde 

Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde 

Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok 

Noksanlık ve eksilik senin görüşlerinde 

Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Ayhan Aydın, 1997: Alevîlik Bektâşîlik söyleşileri, Pencere 

yayınları, İstanbul, s.213. 
64

 M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar, adlı eserinde; Ahmed Yesvi’nin 
meclisinde, kadın ve erkeğin bir arada bulunduğuna işaret etmektedir (Köprülü, 1976: 35). Bu durum, 

yüzyıllardan beri süregelen gelenek içerisinde yerini korumuş ve Alevî-Bektâşî toplumunun ayrı bir 

değeri olarak günümüze yansıtılmıştır. Öyle ki, Alevî-Bektâşî toplumunun günümüzde yapılan 
dini/din dışı toplantılarında dahi, kadın ve erkeğin bir arada bulunduğunu görmekteyiz. 
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Buna benzer farklılıkları dile getiren Yılmaz, bu ayrımları şu şekilde 

maddeleştirmiştir (Yılmaz, 2009, s.83): 

“Bektâşîlik ile Alevî-Kızılbaşlık arasında başlangıçtaki en önemli fark, Bektâşîliğin bir şehir 

inanışı, Alevîliğin ise kırsal kesim inanışı olmasıdır. Farklılıklar sosyal niteliklidir. İlkinde 

şehir merkezleri çevresinde kurulmuş bulunan tekkelere okumuş insanlar gelir. İkincisinde 

ise yalnızca çoğu kez okuma yazma bilmeyen toplum kesimi ile temas edilmektedir. Bu 

yüzden ‘her Alevî-Kızılbaş bir Bektâşî’dir, ama her Bektâşî bir Alevî-Kızılbaş değildir’ 

benzeri iddialar Osmanlıdan beri süregelmiştir. 

Alevîlikte “Dedelik” soydan geçerken, Bektâşîlerin “Babagân” kolunda soy şartı yoktur. 

Bu makama seçimle gelirler. 

Alevîlerde ilk basamak dini önder ‘Dede’ Bektâşîlerde ise ‘Baba’dır. Hiyerarşi 

Alevîlerde “dede”, “pir”, “mürşit” olarak; Bektâşîlerde ise “baba”, “halife”, “dedebaba” 

ve “mürşit” olarak sıralanır”. 

Bektâşîlik ile Hıristiyanlık arasında bazı ortak anlayışların ve uygulamaların 

olduğuna işaret eden John Kingsley Bridge’nin, Bektâşîlik Tarihi adlı kitabında şu 

bilgilere rastlamaktayız (Birge, 1991, s.242-243): 

 “Vaftiz, önceden işlenen tüm günahların silinmesinin ve onlardan arınmanın bir işareti 

olarak ayin-i cem öncesinde yapılan abdest erkanına çok benzer. 

 Batının konfirmasyon ayininin eşdeğeri olan mukaddes mesh yağı sürmek ya da 

yağlanmak, ikrâr ayininde gül suyu sürünülmesinde benzerini bulur. 

 Keşişlik, mücerred Baba’lara denk düşer. Keşişin tinsel otoritesi ve özelliklede 

manastır başının keşiş üzerindeki otoritesi mürşit olan Baba’nın tinsel otoritesi 

gibidir. 

 Günah çıkarma, baş okutmak ya da mağfireti zünup hizmetine benzer. Hıristiyan 

kilsesi’nce uygulandığı şekliyle aforoz da Bektâşîlik’te düşkünlük ile benzerini 

bulur.” 

Bektâşîliğin, Şamanlıkla olan alakasını yansıtan diğer bir araştırmacı da İrene 

Melikoff’tur. Bu konuda şunları aktarmaktadır (Melikoff, 2007, s.14): 

“Hacı Bektaş, Türk halk İslâmlığı için örnek kişilik oldu. Buna rağmen, yaşamı üzerine 

yazılmış menakıbnamelerde çoğu kez bu dünyayla gökyüzündeki ve yeraltındaki ruh 

dünyaları arasında bağlantı kuran, kerametlerde bulunan, bilici ve büyücü, Şaman çizgileri ile 

yer almadadır”. 

Bu benzerlikleri daha genişletebilir ve örneklendirebiliriz (Korkmaz, 2008, s.142): 
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“Bektâşîliğin kitle tabanını oluşturan Anadolu insanı, kaynaktan getirdiği çoktanrılı döneme 

ilişkin değerlerini, geleneklerini, törelerini terk etmedi ya da edemedi. Önceki ile sonraki 

arasında bir birlik, bütünlük oluşturdu. Bir yandan Anadolu ilkçağından gelen düşünceleri 

kendinde özümserken; diğer yandan, göçer yaşamdan yerleşik yaşama yeni geçmiş insanların 

dünyayı bir yorumlaması olarak beliren son tektanrıcı din İslâmlığı bâtıni açıdan sorguladı; 

onu dönüşüme uğrattı. Dönüşüm sonunda vahyi ve vahye bağlı kimlikleri yadsıyan bir akıl 

dini yarattı; bu felsefi dinden başka bir şey değildi”. 

Bektâşîliğin, Şiî’leşme olgusunu Ahîlik, Hurufîlik65
 ve Kızılbaşlık etkileri altında üç 

ana grupta inceleyen Melikoff, XIV. yüzyıl başlarında meslek loncaları Ahiler ile 

halk tarikatları arasındaki yakınlaşma ile başladığını düşünmektedir. 

 

Bektâşîlik ve Şamanlık Üzerine: 

Bektâşîliğin çıkış merkezlerinden olan Yesevî66
 Ocağı ve oranın piri Ahmet Yesevi 

gibi velilerinin de kuş donuna girerek Anadolu’ya geldiklerini ifade eden birçok 

kaynağa rastlamaktayız. Hacı Bektaş gibi Türk velilerinin yaşamlarında da, Şamancı 

ögelerin içerdiğini yineleyen Melikoff, bu türden çok sayıda öyküye rastlanıldığını 

söylemektedir. “Mesela, veliler kuş olup uçabiliyorlardı. Ahmed Yesevi, Türk halk 

yaşamında vazgeçilmez bir yeri olan turna’ya dönüşebilmedeydi. Hacı Bektaş da, 

                                                 

65
 Bektâşîlerce, ikinci pir sayılan ve tarikatın kurulmasıyla birlikte rituelin bütünlüğünün de 

sağlanmasında önemli etkileri bulunduğu düşünülen Balım Sultan, bir şiirinde Hurufî etkileri, 
kuralları ve dâr konularını işlemiştir. Nejat Birdoğan’ın önemli çalışmalarından Alevî Kaynakları-1 

isimli kaynakta rastladığımız bu şiir ile Bektâşîliğin, Hurufîlikten etkilendiğini görmekteyiz 
(Birdoğan, 1996: 215): 

İstivayı özler özüm 

Sabu’l-maanidir yüzüm 

Ene’l-Hakk’ı söyler sözüm 

Miracımız dârdır bizim 

 

Haber aldık mahkemattan 

Seçmeyiz zatı sıfattan 

Balum nihan söyler haktan 

İrşadımız sırdır bizim 
66

 İlk Türk tarikatı olan Yesevîlik, Ahmet Yesevi tarafından kuruldu. Asya’nın hemen her tarafında 
Müslümanlığın yayıldığı, tarikatların kuvvetlendiği dönemlerde bilhassa Horasan, tasavvuf 
cereyanının başlıca merkezlerindendi. Bu çağlarda kurulan Yeseviliğin Türkler arasında hızlı 
benimsenmesinin sebebi; tasavvufi etkilerin Türkler arasında çok çabuk yayılıp yerleşmesindendir. 
Bundan dolayıdır ki, Türklerin eskiden beri kutsal olarak kabul ettikleri ozanların, “Bahşi”lerin yerini; 
“Ata”lar, “Baba”lar adı ile derviş ve şeyhler aldı. Bir diğer sebep, eski geleneklerin muhafaza edilerek 
Müslümanlığa intikal ettirilmesi, Şamanlık’ın ve bu arada Paganizm’in devamını sağlaması idi. XI. 
yüzyılın ikinci yarısında doğmuş olan Yesevîlik, birçok İslâm tarikatlarının kuruluşunda ve onlara 
tesirinde önemli rol oynamıştır. geniş ve detaylı bilgi için bkz. Füruzan Hüsrev Tökin, ?: İslâm 

Tarikatları, M. Sıralar Matbaası, s.4. 
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Anadolu’ya güvercin donuna bürünerek gelmişti” açıklaması bu örneklerden 

yalnızca birisidir (Melikoff, 2007, s.115). 

Bektâşî ve Ahîlik Üzerine: 

Bektâşîlik ile Ahî Evran’ın kurduğu Ahîlik67
 teşkilatıyla benzerlik arz ettiğini dile 

getiren Halit Özdüzen, E. Ruhi Fığlalı’yı referans göstererek alıntı yaptığı, Tasavvuf 

yolcusu: tarikatlar ve Alevîlik adlı kitabında şu bilgileri bize aktarmaktadır 

(Özdüzen, 2006, s.72): 

“Bektâşîlikteki tarikata giriş ayini, eşik öpme, kuşak (şeddi) bağlama, aynı tastan şerbet içme, 

kıyafetler, ayinlerde okunan tercümanlar (dualar), her sâlikin iki yol arkadaşı bir yol odasının 

bulunması vb. gibi uygulamalar tamamıyla Ahilikle aynıdır.” 

“Asıl adı, Şeyh Nasirüddin Mahmut el-Hoyi olan Ahi Evren, Anadolu’da Ahiliğin 

kurucu piridir. Tartışmalı olmakla birlikte 1175’te Hoy’da doğduğu kabul edilir. 

1262 yılında Kırşehir’de Hakk’a yürümüştür. Moğol egemenliğine karşı direnen bir 

Türkmen önderidir. 1240-1245 yılları arasında Moğollara karşı başkaldıran Türkmen 

Şeyhlerinden biri olan Ahi Evren; Sadüldin Köpek’in öldürülmesi olayına karıştığı 

savıyla hapsoldu ve zulüm gördü. Daha sonra 1247 yılında öldürülen Şemsi Tebrizi 

olayında azmettirici olduğu ileri sürüldü; bu nedenle Mevlevilerin sert saldırılarına 

uğradı. Gerçekte ise Şemsi Tebrizi’yi öldürten Mevlana’nın oğlu Alâeddin 

Çelebi’ydi. Olayların tırmanması üzerine Konya’yı terk edip Kırşehir’e yerleşen Ahi 

Evren burada Ahi teşkilatı başkanı ve Debbağlar şeyhi olarak yaşamını sürdürdü” 

(Korkmaz, 2008, s.138). 

Fuad Köprülü’den aldığı bilgiler doğrultusunda, Ahî kuruluşlarının temel hareket 

noktası olarak, tasavvuf sisteminden (Sufi kuralları) esinlenerek kurulmuş olduğunu 

dile getiren Orhan Türkdoğan, bu nedenden ötürü derviş tarikatları ile bir mesleki 

kuruluş olan Ahilerin loncaları arasında önemli bir benzerlik olduğunu vurgular. 

Bilhassa yönetimin yetki gücü karşısında artık istenmez olduklarını anladıklarında, 

Ahi gelenekten birçok öğe almış bulunan Bektâşîlerin yanında kendiliğinden bir 

                                                 

67
 Âhilik; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi 

çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi 
insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. 
Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, 
yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Detaylı 
bilgi için bkz.: Orhan Yılmaz, 2009: Sıraçlar (Anşabacılı ve Hubyarlar) Beydili Alevî Türkmenleri, 
Venıvıdıvıcı Yayınları, Zile. 
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sığınak bulurlar. Bundan dolayıdır ki Bektâşîlkte gördüğümüz birtakım; “musâhip”, 

“ortak ya da kardeş” gibi adetlerin, Alevîlerde dinî bir tören olması Ahi-Loncaları 

yoluyladır (Türkdoğan, 2006, s.84). 

3.2.2. Sosyo-kültürel Yapı, İnanç ve İbadetler 

Genel anlamda, İslâm’ın bir yorum şekli olarak ifade edilen Alevîlik68,
 tarihi süreç 

içerisinde gerçekleşen dinî ve siyasi birtakım etkenlerden ötürü, istem dışı olarak 

yerleşim alanlarını; kendilerini her yönden rahat edebilecekleri, inançsal kimliklerini 

ortaya koyabilecekleri ve bunların neticesinde ibadet unsurlarını gerektiği şekliyle 

yaşatabilecekleri topraklarda kurmuşlardır.  

Alevî-Bektâşî cemlerinde, dede tarafından okunan dualar ve zâkir tarafından icra 

edilen müziklerin şiirsel boyutunda, inanç unsurlarını ihtiva eden yapılara rastlamak 

mümkündür. Bu yapıların kimi toplumsal, siyasi ve kültürel koşullardan etkilenerek, 

kendine özgü kültürel, inançsal ve yapısal kimlik oluşumunda etkili olduğunu 

vurgulayan Ali Kaya, bu düşüncelerin; değerleri, örf-adetleri, benimsenmiş ritüelleri, 

ibadet biçimlerini, Alevîliğin ahlâk ve inancını oluşturduklarını belirtmektedir (Kaya, 

2006, s.245). 

Zâkir müziğinin ve bilhassa ibadet içerisindeki konumunun, icraya yönelik 

esaslarında oldukça önemli olan bir husus; kabul görmüş olan inanç ve inanç içindeki 

kavramların anlaşılmasıdır. Dolayısıyla, cem süresince zâkirin görevi yalnızca saz 

çalmak değil, icra ettiği müzikten öte sözel yapının bâtıni algılayışını ortaya 

serebileceği uygulamalarıdır. Bu bağlamda zâkir, dede tarafından okunan bir dua 

veya yapılmış sohbetin sonrasında hangi eserin icra edileceğinin bilincinde olan bir 

şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira ibadet boyunca, inanç içindeki bu 

algılamaların dolaylı olarak yeri geldiğinde dede veya zâkir tarafından cemaate 

aktarılması, cemin gayesini oluşturan öğelerden biridir. 

Yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü Alevî-Bektâşî inancında, ibadetin dinî 

önderliğini yapan dede ve hemen sonrasında ikinci öneme sahip olan zâkirin, bu 

inanç unsurlarını iyi kavraması ve kavratabilmesi gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

                                                 

68
 Bu yaklaşım birçok araştırmacının ortak görüşü olarak karşımıza çıkmaktadır. Detaylı bilgi ve 

araştırma için bkz.; “Ali Kaya, 2006: Alevîlikte Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Can Yayınları, İstanbul” 
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Alevîlik ve Bektâşîlikçe kabul görmüş ve yüzyıllardan bugüne süregelmiş inanışları 

sıralayacak olursak; inancın temel noktasında Allah-Muhammed-Ali kavramının var 

olduğunu görürüz. Bu temel kavramın sonrasında ise kanımızca “Hurufî” etkilerden 

ötürü sayılarla addedilen ve her biri önemli noktalara varan inanışların bazılarını Ali 

Kaya, Alevîlikte Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi adlı eserinde şu şekilde vermektedir 

(Kaya, 2006, s.245-246): 

   “Üçler; yukarıda belirttiğimiz temel kavram, üçleme. 

   Beşler; pençe-i Ali-Aba denilen Ehl-i Beyt. Hz. Muhammed, Fatıma, Ali, Hasan ve 

Hüseyin’dir. 

   Yediler; üçler ile Hasan, Hüseyin, Hatice ve Fatıma ananın bulunduğu kesim. 

   Oniki İmamlar, 

   Öndört Musum-u Pak, 

   Onyedi Kemerbest, 

   Kırklar.” 

3.2.2.1. Sosyo-kültürel Yapı 

Dedelik Müessesesi: 

Alevîlik, Kızılbaşlık çerçevesinde sosyal olguların ve tarihsel sürecin 

araştırılmasında büyük emeği olan Ali Yaman, Alevîlikte Dedelik ve Ocaklar: 

Dedelik Kurumu Ekseninde Değişim Sürecinde Alevîlik ve Kızılbaş Alevî Dedeleri
69

 

adlı her iki kaynak kitabında olduğu gibi diğer eserlerinde de Alevî din önderleri 

olarak tanımladığımız kişilerin, geçmişten bugüne oluşturdukları bu oluşumu 

“kurum” olarak tanımlamıştır (Yaman, 1998, s.34). Geçmiş asırlardan bu yana, gerek 

inanç gerekse öğreti boyutunda el aldığı hizmeti yerine getirmiş olan dedeler, bu 

anlamda geçmişin izini sürmemiz ve inançsal anlamda geleceğin çizgilerinin 

çizilmesinde, Alevî toplumunun en büyük rehberleri olacaklardır. Uzun yılların inanç 

değerlerini içeren ve Anadolu’nun farklı bölgelerinde hiyerarşik bir yapıda 

                                                 

69
 Dede soyundan gelip (seyyid) cem cemaat işlerine karışmayan, fakat aynı saygıyı gören dedelerin 

de varlığından bahseden Yaman, Alevîlikte Dedeler Ocaklar adlı çalışmasında, etimolojik açıdan 
dedeliği şu şekilde ele almıştır (Yaman, 1998, s.42-43): 

“Türkçe’de ‘d’ harfi ile başlayan ender sözcüklerden biri olan ‘dede’ sözcüğü Oğuzca kökenlidir. Bu 
sözcük, edebi Türkçe’de ‘Baba’, ‘Dede’, ‘Ced’, ‘İhtiyar’, ‘Amca’ ve ‘Dayı’ anlamında kullanılmıştır. 
‘Dede’ sözcüğünün Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarında, halka yol gösteren, tecrübeli ve bilgili 
kişiler için kullanılan ‘ata’ ve ‘baba’ sözcükleriyle aynı anlamda fakat nisbeten daha sonraki 
dönemlerde kullanıldığı söylenebilir. Hoca Ahmet Yesevi’nin çağından başlamak üzere Türklerin 
arasında, Arslan Baba, Hakim Ata, Mansur Ata, Çoban Ata, Baba Maçin, Baba Tahir, Baba Merendi ve 
Barak Baba gibi tanınmış şahsiyetlerin varlığı, bu unvanların yaygınlığını göstermektedir”. 
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gördüğümüz bu oluşum, artık “dedelik kurumu” ve “dedelik müessesesi” tabirleriyle 

literatürlerde yerini almıştır. 

Dedelerin, Alevî-Bektâşî inancı içerisinde dini önderliği, yol göstericiliği, halk 

mahkemesinin sözcüsü, ikrâr verdirici ve toplumuna örnek oluşu vs. gibi niteliklerin 

üzerinde toplanması açısından önemi büyüktür. Alevîlikte kullanılan “dede” tabiri; 

Bektâşîlikte “baba” tabirine dönüşür. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Bektâşîlik 

içinde de baba, dedebaba, halife diye bulundukları mertebeye göre isimler 

verilmektedir. Alevî zümresince dede seçimi, seyyid soyundan gelen ve o zamana 

kadar bu görevi üstlenmiş kişi/lerin çocuklarından biri olması kaydıyla seçilir. 

Bektâşîlikte ise dini önderlerin eşliğinde, bu hizmete layık olabilecek kişi seçimle 

yapılır (Eröz, 1977, s.106-107). 

Dedelikte
70

 “Seyyidlik”, esas alınan bir kavramdır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere 

Seyyidlik; yani soyun oniki imamlara uzanması meselesi, Anadolu’daki Safevî 

propagandalarının etkili sürecinde bir oluşum olarak da ele alınmıştır. Bektâşî ve 

Safevî ocaklarına icazetnâmeler vermekle Seyyidlik kurumunun oluşmasını sağlayan 

kişinin Şah İsmail olduğunu dile getiren Bayat, eski beylerin yeni dedelere 

dönüşmesinde Safevîyyenin etkisinin önemli olduğunu vurguladığı Alevîlik adlı 

çalışmanın katkı sunduğu bölümünde şu bilgileri aktarmaktadır (Engin, 2004, s.180): 

“Dedelerin çoğunun İmam Musa-i Kazım’a, oradan da Hz. Ali’ye bağlanması (Safevîler İmam 

Rıza’ya bağlanmakta idiler) Yesevi ananesinin Hacı Bektaş Veli aracılığı ile Anadolu’ya 

getirilmiş olmasını akla getirir. Ancak dedelerin kitlevi şekilde soylarını Âl-i Âba’ya 

bağlamaları, denildiği gibi Safevî hizmetidir”. 

 “Dede”, taliplerinin birlik ve beraberliğinin en iyi şekilde devam etmesini sağlayan 

bir önderdir. Toplum üzerinde kendisine birçok görevi misyon edinen Dede, sosyal, 

hukuksal, ahlaki ve toplumsal verileri, kendi yaşantısı ve edindiği birikimleri 

neticesinde halka yansıtmaktadır. İnanç içerisinde süregelen birtakım yaptırımlarla, 

toplumun hukuki düzenini sağlayan ve bu çerçevede halkın birbiriyle olan 

sorunlarını çözen kişidir. Yani adalet ve yargılamayı yapan, bundan ötürü tarafsız ve 

                                                 

70
 Gürani Doğan, Alevîlik’te Ön Bilgiler ve Cem-Zâkirlik adlı çalışmasında dedelerin bağlı oldukları 

yeri ikiye ayırmakta ve şu bilgileri aktarmaktadır (Doğan, 1998, s.86): 

“Anadolu’da, dede olarak da andığımız ocakzâdeler özellikle iki yere bağlı idiler: Biri Hacı 
Bektaş Dergahı, diğeri ise İran’da bulunan Erdebil Tekkesi idi. Dedeler her yıl ya da bir kaç 
yılda bir buralardan icâzet denen, taliplerle ilgilenme –görgü ve dini hizmetler- müsaadesi 

alırlardı”. 
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ön yargısız bir yapıya sahip bir önderdir ki halkın her türlü güven ve takdirini 

kazanmaktadır.  

Dedeleri, çıkış kaynaklarına göre üç grupta toplanabileceğini öne süren Prof. Dr. 

Orhan Türkdoğan, Alevî-Bektâşî Kimliği adlı eserinde şu bilgileri aktarmaktadır 

(Türkdoğan, 2006, s.236): 

“Çelebiler: Hacı Bektaş Veli’nin soyundan gelenler-bel evlatları.  

 Ocakzâdeler: Soyları Oniki imam’a çıkan ocaklardan gelenler. 

 Babalar: Hacı Bektaş-ı Veli’nin yolunu izleyenlerden gelenler yani yol evlatları”.  

İlk iki yolda dedelerin en önemli özelliği, “seyyid” olmalarıdır. Soylarının mutlaka 

Oniki İmam’a, oradan Hz. Ali’ye ulaşması gerekmektedir. Dedelikteki bu kural, 

üçüncü maddede işaretli olan dedebabalar için geçerli değildir. Daha çok kentlerde 

örgütlenen bu yolda, seçim ve liyakat ön plandadır. İnanç içerisindeki davranışlarının 

bütünü ve yaşantısının büyük bir bölümü, bu seçimlerde belirleyici unsurları içerir. 

Alevîler, kendilerinin seyit soyundan geldiklerini ve bu özelliği taşıyan dini 

önderlerine “Dede” derlerken, Bektâşîlerde “Baba” terimi ön plana çıkmaktadır. 

Baba
71

 tabirinin, çok eski dönemler içerisinde de kullanıldığını ve günümüzde 

olduğu gibi birtakım görevler üstlendiği bilinmektedir.  

“Bir dedenin şu özellikleri olmalıdır: 

1. Ocakzâde olmak yani belli bir ocaktan gelmek. Bunun anlamı, Peygamber 

Efendimizin soyundan geliyor olmasıdır. 

2. Bilgili, eğitici ve terbiye edici (mürebbi) olmak. 

3. Ahlâklı ve örnek insan özelliklerine sahip, mürşid-i kâmil kişiliğe sahip 

olmak. 

4. Temel inanç kurallarını gösteren “Buyruk” kitabında yazılı olan esaslara ve 

yerleşik Alevî geleneklerine uyuyor olmak” (Yılmaz, 2009, s.157). 

Cemi yönetmesi açısından dedeler, ibadet içinde temel noktaya oturmaktadır. 

İbadetin yanı sıra sosyal ve hukuksal alanda da söz sahibi olan dede danışılan, fikir, 

                                                 

71
 M. Fuad Köprülü, Türklerin İslâmlaşmasıyla beraber Buhara ve Fergana’da şeyhlere tesadüf 

edildiğini vurgulamaktadır. Hatta Fergana’da Türklerin kendi şeyhlerine Bab, yani Baba namını 
verdiklerini belirtmektedir. Daha geniş bilgi için bkz.; “M. Fuad Köprülü, 1976: Türk Edebiyatı’nda 
İlk Mutasavvıflar (yay. Orhan Fuad Köprülü), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara. 
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bilgi ve izin alınan kişi olması dolayısıyla kurumsal bir kimlikte kazanmaktadır. 

Yaptığımız alan çalışmaları dâhil bugün dahi dedelik kurumunun gerek yerel gerekse 

şehir ayağında bu özelliğine tesadüf etmekteyiz. Ancak şehir ve yerel karşılaştırması 

yaptığımızda, saydığımız bu özelliklerin genel olarak yaşatıldığı ve canlılığını eskiye 

nazaran aynı derecede sürdürüldüğü noktayı; yerel olarak tabir ettiğimiz noktada 

verebiliriz.  

Dedenin, cemaat içinde önder oluşu ve ibadette yönetici olması hususunu Orta Asya 

geleneklerine bağlayan Alevî-Bektâşî inancı üzerine çalışmalarda bulunan 

araştırmacılar da vardır. Dedeliğin kökünün Şamanizme kadar uzandığını yazan 

araştırmacılardan biri olan Esat Korkmaz, dedeliği; Şamanların İslâmî versiyonları 

olarak tanımlamaktadır. Korkmaz, Anadolu Alevîliği (Felsefesi-İnancı-Öğretisi-

Erkânı) adlı kitabında dede-şaman yaklaşımını şu şekilde ifade etmektedir 

(Korkmaz, 2008, s.218): 

“Cemi yönetme kurumu olan ‘Dedelik-Babalık’; kaynağını Şamanizmden alır. Şamanlar da 

Orta Asya’da çoğu zaman hem dini reis, hem de kabilenin şefi durumundaydı. İslâmiyet’in 

tasavvuf yoluyla kabulü sonucunda bu Şamanlar, Köprülü’nün çok yerinde deyişiyle Türkmen 

babaları haline geldiler. Bugünkü dedelerin mensup bulundukları ocaklar, Xlll. yy 

Anadolusu’na göçlerle gelip muhtelif yerlere yerleşen Dede Garkın, Hacı Bektaş, Sarı Saltık 

vb. bu Türkmen babaların soyundan gelir. Onlar tıpkı Şamanlar gibi kabilelerinin yöneticileri 

idiler ve kabileleri genellikle, onların isimlerini taşırdı”  

Bu görüşü destekleyen bir açıklama da Ayhan Aydın’ın söyleşisinde Ahmet Yaşar 

Ocak tarafından yapılmıştır. Dedeliği, Alevîliğin bel kemiğini oluşturan bir kurum 

olarak tanımlayan Ocak; nasıl ki Hz. Ali kültünün inanç bakımından Alevîliğin 

temelini teşkil ediyorsa; dedelik kurumunun da cemaat yapılanması bakımından 

Alevîliğin temelini oluşturduğuna dikkat çekmektedir. Alevîlik-Bektâşîlik Söyleşileri 

adlı kitapta, dedelik kurumunun yapılanması ve etkileşim süreciyle ilgili Ahmet 

Yaşar Ocak şu bilgileri aktarmaktadır (Aydın, 1997, s.51-52): 

“Bu kurumun kökü Şamanizm’e kadar dayanır. Başka bir ifadeyle Alevî dedeleri, Şamanların 

İslâmi versiyonlarıdır. Şamanlar da Orta Asya’da çoğu zaman hem dini bir reis hem de 

kabilesinin şefi durumundaydı. İslâmiyetin tasavvuf yoluyla kabulü sonucunda bu şamanlar, 

Mehmet Fuad Köprülü’nün çok yerinde deyişiyle Türkmen Babaları haline geçtiler. Bugünkü 

dedelerin mensup bulundukları ocaklar, XIII. yüzyıl Anadolusu’na göçlerle gelip muhtelif 

yerlere yerleşen Dede Garkın, Hacı Bektaş, Sarı Saltuk, vb. bu Türkmen babalarının 

soyundan gelir. Onlar tıpkı şamanlar gibi kabilelerinin yöneticileri idiler. Ve kabileleri 

genellikle, onların isimlerini taşırdı. Kısaca söylemek gerekirse, kökü şamanlara dayanan 
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Alevîlik’teki dedeliğin, bir yanıyla tarikat şeyhleri, bir yanıyla da Oniki İmam temsilcisi 

seyyidler olarak onların vekilleri kimliğini taşıdıklarını görürüz”. 

Tokat Zile’de yaşayan Bektâşî Dedesi Ali Rıza Aykul ile yaptığımız sohbette, 

dedelik yapacak olan kişide olması gereken özellik ve dedenin uyması gereken yolu 

üzerine uzunca konuştuk. Yörede otuz senedir dedelik yaptığını söyleyen Aykul, 

“Birlik Cemi”, “Mâtem Cemi”, “Dâr Hizmetleri (cenaze işleri)” gibi hizmetlerin yanı 

sıra düğün-nikah törenlerinin dini yönüyle ilgili görevlerinde bulunduğunu dile 

getirmektedir. Başka Alevî gruplarının ceminde de bulunabileceğini ancak yalnız 

“Bektâşî Cemi”ni yürütebileceğini ve o cemlerin yalnız kendi dedesinin hizmet 

sürmesi gerektiğini kural olarak vermiştir. Uzun bir süredir dedelik yapan Aykul, 

“dede” de olması gereken özellik ve dedenin uyması gereken yol kaidelerini şu 

şekilde aktarmaktadır72
: 

“Dede, oturuşu, duruşu, konuşması, bilgisiyle herkes tarafından beğenilecek olması lazım ki o 

vasıf kendisine verilebilsin. Ayrıca başında toplanan kişileri irşad etmede, bilgilendirmede, 

onları aydınlatmada yolun ilmine sahip olması gerekmektedir. Dede cemde, cenazede, düğünde 

en önde olması lazım, topluma rehberlik etmesi gerekir. Ayrıca hak, hukuk ve adalet gibi 

kavramların üstesinden gelebilecek bir yetiye sahip olması gerekmektedir. Kendisine bırakılan 

bu emanetin (dedelik), güzelliklerini ve erdemlerini genç kuşağa aktarmasını bilip bu 

kavramların yaşatılabilmesi için gençlere bu fırsatları tanıması lazımdır”. 

Alanda yaptığımız araştırmalarda, dedeliği belli bir ocağa ve dolayısıyla seyyid 

soyuna bağlayan dedelerin yanı sıra; çelebiler (Efendiler) olarak adlandırdıkları ve 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin soyundan geldiklerine işaret eden dedeler de olmuştur. Bu 

dedelere “bel evladı” denmektedir. Ocağa bağlı olan dedelere “ocakzâde” denmekte 

ve alanda karşımıza bağımsız pir ocakları şeklinde de çıkmaktadır; “Hubyar Ocağı”, 

“Anşabacı Ocağı” şeklinde. Hacı Bektaş-ı Veli’ye itikat ve sevgisi büyük olan 

dedeler onu “Mürşid” olarak görmekte ancak pir olarak tanımladıkları bir ifade 

içinde bulunmamaktadırlar. Bağımsız ocaklardır. Babalar, “babagan kolu” tabiriyle 

literatüre girmiştir ancak Tokat Hubyar Ocağı’ndan ayrılmış Zile ve köylerinde 

kendine alan bulmuş olan “Anşabacılı”lar bu gruba girmekte ve dini önderleri baba 

veya sofu olarak bilinmektedir. Kaynaklarda babalar için “yol evladı” tabiri de 

kullanılmakta, bu yolun kurucusu olarak da Balım Sultan’a işaret edilmektedir. 

                                                 

72
 Görüşme: Ali Rıza Aykul; Aziz Koçak ve Cemal Hakiroğlu 20 Mayıs 2010, Zile Merkez, Aziz 

Koçak’ın evi. 
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Balkanlarda yaygın olarak gördüğümüz bu inanç önderleri “dedebaba” 

adlandırılmasıyla da karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir ocağa bağlı olmayan ancak 

Hacı Bektaş-ı Veli icazetnamesiye görevlendirilen ve yörede belli bir alan verilen 

yani bir nevi geçici süreyle görev alan din adamlarına ise “dikme dede” dendiğini 

görmekteyiz. Zamanında gerek sosyal gerekse siyasi şartlar çerçevesinde belli bir 

ocağa bağlı dedenin gidemediği noktalara görevlendirilen dedelere de bu ismin yanı 

sıra “vekilci” ve “sofu” dendiğini tespit etmiş bulunmaktayız. 

Tokat yöresinde farklı ocaklara bağlı olan dedeler ile bir dedenin sahip olması 

gereken özellikler hakkında konuştuk. Her biri dedelik kurumunu değişik 

yanlarından değerlendirip, aydınlatıcı bilgiler verdiler. Bunları sıralayacak olursak: 

 “Dedelik; seyyid soyunun akidelerine bağlı olmak; eline, diline, beline hâkim 

olmayı bilmektir. Güzel ahlaklı olmaktır. Bilgi ve birikimle bütün halka 

örnek olmaktır. Çünkü dedelik ağır bir sorumluluktur. O yüzden dedeler, 

daha çok okumalı ve araştırmalıdır. Ancak bu şekilde Muhammed-Ali postu 

olan ‘dedelik postu’na layık olunabilir (Tecer, 2011)”. 

 “Dede olabilmek için ilk önce ocakzâde olunması gerekiyor. Ocakzâdenin 

bağlandığı yerin ise Seyyid-i Saadet Evlâdı (Hz. Muhammed ve 12 imam 

neslinden gelmesi) olması gerekmektedir. Dedelik yapan kişinin okuma 

derecesinin çok iyi olması ve sürekli okuması, halkı aydınlatması gerekir. 

Dedelerin yetişeceği üniversitelerde bölüm olması, kulaktan dolma sözleri 

artık bir tarafa bırakıp araştırmacı, sorgulamacı olması gerekir. Diğer bütün 

dinleri de bilip, okuyup, araştırıp Alevîliğin nerede olması gerektiğini ortaya 

koyması gerektiğini söylemelidir. Söylemlerini de Kur’ân’da kaynak 

gösterebilmelidir (Kuzel, 2010)”. 

 “Dede olan kişi eline-diline-beline ve nefsine hâkim olmalıdır. Topluma 

önderlik edebilecek yetiye sahip olmalıdır. O köyün halkı, dede olacak kişiyi 

araştırır, topluma kötü örnek olabilecek durumları varsa dede olarak seçmez. 

Bilgi donanımına, genel kültürüne, doğruluğuna dürüstlüğüne bakılır. Seçilen 

dede adayı Hacı Bektaş’tan icâzetini alır ve görevine başlar (Aslan, 2010)”. 

 “Dedeler, kutsal posta otururken, o kutsal posta niyaz eder. Bu makamda 

Muhammed-Ali, İmam Hüseyin, Oniki İmamlar, Hacı Bektaş Veli oturdu. 

Bunlar bu yolun sahipleridir. “Ey bu posta oturan kimseler ve güvendiğim 
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ecdadım; ben de bu posta oturduğum müddetçe dürüstçe oturup, adaletli bir 

şekilde hüküm vereceğim. Nefsime uymayacağım, buyruk ve 

meşayık73/meşayıhların hükmüne göre hüküm vereceğim. Mazlumun hakkını 

savunacağım, doğruluktan ayrılmayacağım. Ey bu makamın postun sahibi 

ecdadım. Sen bana yardım et” der ve postuna üç kere niyaz eder (Çoban, 

2010)”. 

Talip, Pir, Rehber, Mürşîd: 

Genel olarak inanç önderi olan Dede kavramının da bu konu içerisinde işlenmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. Zira kendi başına ayrı bir kurum olduğundan bu yol 

öğreticilerini başlı başına ele almayı uygun gördük. 

Talip, bir somut olgu, olay ve durumu talep eden kişi anlamındadır. Alevî 

yapılanmasında en düşük rütbede sayılan talibin bir dedeye bağlanıp onun 

görgüsünden geçmesi gerekir. Dedenin taliplerini görebilmesi ve cemi yürütebilmesi 

için kendisinin de kendi dedelerince görülmesi gerekir ki bu kişi de onun dedesidir. 

Aslında inanç içerisinde bu hiyerarşi kendi içerisinde birbirine bağlı bir zincirin 

halkası gibidir. Tokat Alevî yapılanmasında, her ocağın kendine bağlı il, ilçe ve 

köylerini daha evvel belirtmiştik. Buradan yola çıkarak talipliğin yalnızca kişisellikte 

kalmadığını; bizzat köy veya kasaba şeklinde de anlaşıldığını söyleyebiliriz. Şöyle 

ki, Hubyar Ocağı’na bağlı Tokat il ve ilçelerinde birçok talip köyünün olmasının yanı 

sıra, Tokat dışında farklı il ve ilçe kasabalarında taliplerinin olduğunu belirtmiştik. 

Talip, yola girebilmek için tüm cemaat ve erkân huzurunda dedeye ikrârını74
 yerine 

getirir ve o dede ocağına veya mürşide bağlanır. Reşâdiye Gökköy’lü Âşık Murat 

Akaya; kendilerinin Bostankolu Ocağı’na bağlı olduklarını söylerken, taliplerinin 

yalnız bu yörede sınırlı olmadığını dile getirmektedir. Bostankolu Ocağı’na bağlı 

birçok Alevî grubunun varlığından bahseden Akaya, talip olan kişinin bir ocağa bağlı 

olması gerektiğinin yanı sıra; bir ocağın da farklı il ve ilçelerde talibinin olduğunu 

işaret etmektedir. Tokat/Almus ilçesinin Gevrek ve Kınık köylerinde, Samsun Sazak, 

Havza, Ağcamahmut köylerinde, Ladik Yeniağaraca ve Sarıgazel köylerinde, 

                                                 

73“Şeyh” kelimesinin çoğulu, “pirler” anlamındadır (Görüşme: İrfan Çoban, 06 Ocak 2010, Kendi evi, 
İstanbul/Sultanbeyli) 
74

 İkrarın sözlük anlamı; söz vermek, akit ve biat yapmaktır. 
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Reşadiye Gökköy köyünde Bostankolu Ocağı’nın taliplerinin varlığından bahsetmek, 

konuya açıklık getirmesi bakımından önemlidir (Akkaya, 2011). 

Rehber, yol ve inançla ilgili tüm açıklanması, öğretilmesi ve uygulanması 

gerekenleri detaylandıran kişidir. Bu alanda kendini yetiştirmiş ve o köyün dedesi 

veya inanç önderlerince seçilen biri olmalıdır. Tabi ki halkın takdirini ve onayını 

almış olması şarttır. Alanda yaptığımız görüşmelerin genelinde rehber, Hz. 

Muhammed’in mihraca çıkışında Cebrail’in yaptığı görevi yeryüzünde devam ettiren 

ve öğretisiyle talip olan kişiyi pir/dede huzuruna getiren kişidir. Rehber olan kişi cem 

içerisinde ve dışında yol ile alakalı tüm kaideleri, inançla ilgili kuralları, sosyal 

yaşantıdaki normları öğretirken, aslında dedenin gizli yardımcılarından biri olarak 

gözükmektedir. Talibin cem esnasında cemaatle olan ilişkisi ve dede huzurundaki 

davranışlarının geneli, rehber tarafından öğretilen ve rehberin yapması gereken en 

önemli hususlardan biridir. Mehmet Eröz, Türkiye'de Alevîlik-Bektâşîlik adlı 

eserinde, yukarıdaki tespitlerimizi destekler açıklamalarda bulunmaktadır (Eröz, 

1997, s.106-107): 

“Rehberlik soy takip etmez. Layık olanlar, itibarlı olanlar arasından dede tarafından seçilir. 

Rehber’e ‘yol-eri’de denir. Toros’lardaki Tahtacılar, ‘biz rehbersiz dedeye biat etmeyiz’ 

diyerek rehberin, erkândaki yerini göstermiş oluyorlar. Dede, rehberin yardımlarıyla cem’leri 

idare eder. Edirne (Meriç) Bektâşîleri rehbere, ‘rahber’ derler ve şu şekilde ifade ederler: 

Rabbim Allah; rahberim Muhammed; mürşidim Ali; pirim de Hünkâr Hacı Bektaşı Veli” 

Eröz’ün de ifade ettiği gibi birçok bölge ve Alevî grubunda bu ve benzeri söylemleri 

görmek olasıdır. Ancak sıralamada birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Örneğin, 

Hubyar Ocağının Dedesi Mustafa Temel, pir makamına İmam Hüseyin’i koymakta 

(Pir İmam Hüseyin), rehberi ise inanç önderleri/dedeler (yol göstericiler) olarak ele 

almaktadır. Halifelerin, bir ocağa bağlı dedeler olduğunu söyleyen Temel, halifenin 

de dedeleri görgüden geçiren kişi olduğunu ifade eder. Görgüden geçmeyen dede, 

kendine bağlı talipleri görgüden geçiremez, önce kendisinin görülmesi 

gerekmektedir. Mürşidin ise Hacı Bektaş Veli olduğunu dile getirmiştir (Temel, 

2011). 

Rehberlik makamına gelmeden evvel, istekli olunması ve sonrasında talip (muhib) 

olduktan sonra derviş kademesine yükselip, tarikat kurallarına göre yeterli olgunluğa 

ulaşan Derviş’in “Rehberlik Erkânı” ile Rehber’liğe yükseltildiğini söyleyen Haydar 
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Kaya, Alevî-Bektâşî Erkânı, Evrâd’ı ve Edebiyatı isimli kaynak kitabında rehberlik 

ile ilgili şu bilgileri aktarmaktadır (Kaya, 1993, s.321): 

“Rehber olmaya uygun görülen Derviş, sözlü olarak imtihan edilir. Yol göstericilik, 

denetleyicilik görevlerini yapıp yapamayacağını öğrenir. Ahlâkının yanında ilmi olarak da 

yeterlilik gösteren Derviş, Rehber yapılır. Rehberlik, Bektâşlikte sorumluluğun başladığı 

kademedir. Talip ve Derviş yalnız kendi nefislerinden sorumlu iken, Rehber; kendisine 

ısmarlanan Derviş ve Taliplerden sorumludur. Tarikat kurallarına göre nasıl davranmaları 

gerektiğini öğretir. Karşılaştığı sorunlarda çözümü için yardımcı olur. Rehberlik, tarikat 

içerisinde marifet kapısıdır”. 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Mürşid” olarak ele alınması, aslında alanda sıklıkla 

duyduğumuz “Serçeşme” tabiri ile bütünleşmektedir. Zira Hacı Bektaş, tüm ocakların 

dede ve dedebabaların dedesi yani mürşididir. Dolayısıyla mürşid kelimesi her ne 

kadar ayrı ele alınmış olsa da, dede tabirinin farklı kullanımı olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

“Pir” tabirinin kullanımında pir,  İmam Hüseyin’i temsil ederken, bazı araştırma ve 

makalelerde ise yine dedenin; mürşid ve pir gibi diğer adlandırması olarak da 

karşımıza çıkmaktadır.  

Fuat Bozkurt’un hazırladığı İmam Cafer-i Sadık Buyruğu adlı çalışmada, yukarıdaki 

açıklamalara destek veren yorum ve ifadelere rastlamak mümkündür. Özellikle pirlik 

ve secdenin Muhammed-Ali’den kaldığını, resul soyundan olmayanın pirlik 

yapamayacağını vurgulayan açıklamalar, Bozkurt’un, İzmir yazması olan Buyruk’tan 

alıntılayarak düzenlemesi şu şekilde devam etmektedir (Bozkurt, 2005, s.27-28): 

“Hz. Resûl bir hadiste, ‘Ulu Tanrı bir kelâm-ı kadîminde asıl asıldır buyurmuştur’ der. Zira 

ezelden hırka, meftûl75, irşat, tövbe, pirlik ve seccade; bunların tümü, Şah-ı Merdan Ali’ye 

gelmiştir. (Bu nedenle) şimdi Şah oğlu ve soyu olmayan kimseye pirlik yapmak caiz değildir. 

Muhammed-Ali soyundan olmalı ki, pirlik caiz ola. Ancak Muhammed-Ali soyundan gelmek 

de yeterli değildir. Pirin, ilmi ile etkin olması gerekir. Dört kapı, kırk makam, oniki erkan, on 

yedi kemerbest, üç sünnet, yedi farz, şeyhlerin büyük ilminden ilim sahibi olması gerekir. Ve 

tarikata göre durup oturması; hakikatte, hakikat ile yol sürmesi gerekir ki, pirlik caiz olsun”. 

Musâhip: 

Alevî-Bektâşî inancında çok önemli bir unsur olan “musâhiplik”, yol kardeşliği 

anlamındadır. Kimi yöre ve ocaklarda musâhibi olmayan kişi ceme kabul edilmez. 

                                                 

75
 Fitil gibi yapılmış, örülmüş. Burada, yünden örülmüş tiğbend (tig-i bend) anlamında kullanılmıştır. 
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Cem esnasında dâr’a duran iki kişi (eşleriyle birlikte) dede huzurunda ikrâr verir ve 

dualanır. Artık musâhip olmuş kişiler dünya ve âhiret kardeşliğinde yaşamlarına 

devam ederler. 

Toplum içinde evli olan ailelerin birbirlerine maddi ve manevi anlamda destek 

olmaları, “canı canına-malı malına” kavramlarıyla özdeş olan musâhiplik, dinsel 

anlamda farz kabul edilir. Bu bakımdan öncelikle dinsel mahiyette önemli bir yerde 

duran musâhiplik, aynı zamanda sosyal bir olgu olarak da önem arz eder.  

Bu bağlamda Esat Korkmaz, Anadolu Alevîliği (Felsefesi-İnancı-Öğretisi-Erkânı) 

adlı çalışmasında şu önemli hususlara değinmiştir (Korkmaz, 2008, s.57): 

“…çünkü musâhiplik kurumu; Alevîlikte ilk toplumsal dayanışma biçimidir. Bir taraftan 

Alevî toplu davranışını, uzantısında halkın toplu eylemini besleyen bir halka olarak yaşama 

geçerken diğer taraftan Alevî topluluk örgütlenmesini, uzantısında halkın toplumsal 

örgütlülüğünü yaratan ilk basamak olur”. 

Musâhipliğin, toplumsal algı ve topluma yüklediği anlamının dışında, manevi 

anlamda -ki dinsel olgu için geçerlidir- kişiye yüklediği birtakım sorumluluklar da 

vardır. Kimi Alevî gruplarında musâhip tutmamış kişi/leri ceme almazlar. 

Dolayısıyla ceme katılabilme ve yol/sürek olarak algılanan hizmetten mahrum 

kalmaması için musâhipli olması gerekir. Şehir merkezlerine ve büyük şehirlere 

yaşanan göçlerle, bu yapının ne derece korunduğu ayrı bir tartışma konusudur. 

Ancak halen bu uygulamanın sıkı bir şekilde kontrol edildiği ocakların sayısı da 

ciddi bir orana sahiptir. 

Musâhipliği “yol”un bir töresi olarak ifâde eden Ömer Uluçay; musâhip olmanın özel 

koşulları ve törenlerinden bahsetmektedir. Ayrıca yol ile sosyal bağ arasında ilişki 

kuran Uluçay, “yol”un sürmesi için musâhipliğin şart olduğunu ifade ettiği “Şah 

Hatayî ve Alevîlik (İnanç, Töre, Öğe ve Ahlak)” adlı çalışmasında şu bilgileri 

aktarmaktadır (Uluçay, 1993, s.85): 

“Musâhip olan kişiler birbirlerinin her şeyinde haberdar ve mesul olacaklar. Çiftler denk 

olacak; bilgide, görgüde, servette, yaşta, başta… yoksa birlik olmaz. Musâhip, musâhibinden 

özünü, sözünü saklayamaz. Biri beden biri candır. Biri din biri imandır. Biri sahip biri 

mihmandır. Erkândır, sürendir, varandır”.  

Demek ki günümüzde halen eski katı ve gelenekçi inanç anlayışını koruyup sürdüren 

topluluklar da mevcuttur. Bunun aksine cemaati birleştirme anlamında biraz daha 

ılımlı yaklaşan Alevî grupları da söz konusudur. Örneğin, kendilerini “Sofiyan” 
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olarak tanıtan ve cemlerine “Sofiyan Tarikatı/Cemi” tabirlerini kullanan Kasım 

Güleç; kendi yöresinde –Tokat/Almus/Görümlü- musâhibi olmayanın cemlere 

kesinlikle giremediğini belirtmektedir. Musâhiplikle ilgili kendi ocaklarına dair 

yaptırımlarını anlatan Güleç, bize şu bilgileri aktarıp konuyu bütünleme bâbında Şâh 

Hatâyî’nin bir şiiriyle bütünlemiştir (Güleç, 2009): 

“Musâhibi olmayan kişinin lokması yenmez! Bizim buralarda müsâhiplik önemlidir. Bu 

musâhipliğe bazı yörelerde ‘kirvelik’ denir. Müsahiplik iki önemli temel oturmaktadır. 

Birincisi: ‘Ali aba pençesi76’ diğeri ise ‘Erkan’dır. Ali abâ pençesi Hacı Bektâşî Veli’den 

bugune ulaşmış. Musâhiplik gibi “Düşkünlük” de bizim için çok önemlidir. Ve halen 

uygulanır bunlar. Musâhiplikle ilgili Şah Hatayî bir şiirinde şöyle der: 

 

Hak, Muhammed, Ali üçü de nûrdur  

Birini seversen üçü de birdir 

Onların kurduğu bir doğru yoldur  

Danıştı Muhammed böyle der Ali 

 

Müsâhip (de) müsâhibe bulsa bahâne 

Onları atarlar ıssız bir hana 

Nice yüz bin sene odlara yana  

Danıştı Muhammed böyle der Ali 

 

Müsâhip de müsâhibinden malın ayırsa 

Gönül evlerinde temel devire 

Yedi tabi ona bir bir görüne 

Danıştı Muhammed böyle der Ali   

 

Müsahip de müsahibinden nice soğuya 

Onun aslı mavuyadır mavuya 

Şahta kavil olmaz böyle davaya 

Danıştı Muhammed böyle der Ali 

 

 

                                                 

76
 Dedenin, musâhip olacakların sırtını sıvazlayarak: “Ya Allah-ya Muhammed-ya Ali” demesi… Şeref 

Kuzel dede ile Esenler Cemevi’nde yaptığımız görüşmede Musâhiplik, ikrâr verme, pençe vurma 

üzerine şu bilgileri aldı (Görüşme: Şeref Kuzel, 21 Mayıs 2010, İstanbul/Esenler Cemevi): 

“Genellikle ikrâr veren ve musâhip olan kişi pençeden geçer.. Yani kimi dedeler sırt 
sıvazlayarak kimileri ise pence (bazı bölgelerde tarik/tarik vurma diye geçer) vurarak ikrâr 
verdirirler. Bizde musâhipli olana üç kez, musâhibi olmayana ise bir kez pençe vurulur”. 
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Mağripten maşrıkın yolu enl’olur 

İhlas sabır (sofu) ikrârından bell’olur 

Döner müsahip oniki imama kavl’olur 

Danıştı Muhammed böyle der Ali 

 

Erenler nefesi taştan katıdır 

Onun ötesi var ondan öte dur 

Musâhibine küsen kişi cehennemin itidir 

Danıştı Muhammed böyle der Ali 

 

Hakk’ta bir kişiye eylese nazar 

Ne yesin kalemi kendisi yazar 

Şah Hatayî’m oturmuş gevherini düzer 

Danıştı Muhammed böyle der Ali”. 

Musâhiplik tutumunun zorunlu olmadığını söyleyen ve cemlere musâhipsiz de 

girilebildiğini söyleyen inanç önderleri77
 vardır. Zira birlik ve beraberliğin 

devamlılığını sağlamak, gençlere bu inancı taşımak önemlidir. Evli olanların yalnız 

musâhip olduklarını düşünürsek, yaşı ufak olanların cemde bulunmaması gerekir ki 

bu uygulamalar çok az da olsa bazı bölgelerde vardır. 

Bazı Alevî gruplarında ise musâhiplik ve kirvelik aynı anda görülür. Şeref Kuzel, 

Haydar ve Selahattin Aslan dede ile yaptığımız görüşmede musâhiplik ve kirvelikle 

ilgili şu bilgileri edindik (Kuzel ve diğ., 2010): 

“Musâhip tutma veya olma genellikle Türkmen Alevîlerinde -Bektâşî Alevîlerinde- vardır. 

Bu Türkmen Alevîlerinde musâhiplik görülür ancak kirvelik pek görülmez. Kirvelik daha çok 

Kürt toplumunda var. Musâhiplik önemlidir çünkü dinsel bir tarafı vardır ve cemde kurban 

kesilerek, dedenin duası alınarak musâhip olunur. Ancak kirveliğin kutsal bir tarafı yoktur. 

Musâhiplik başta olmak üzere her ikisinin de ağır şartları vardır”. 

Almus/Hubyar Ocağı dedelerinden Aziz Yıldırım, musâhipli olan/olacak kişiler için 

dikkat etmesi gereken birtakım konuları şu şekilde özetlemiştir (Yıldırım, 2010): 

“Musâhip olanların aynı köy veya kasabada yaşıyor olması gerekir. Musâhip olmak, kardeş 

bildiğin kişinin tüm durumunu yakınen görmekten geçer. Neye ihtiyacı var, neye yok bilmeli. 

Kardeşinin eksiğini görüp tamamlamalı”. 

 

                                                 

77
 Görüşme: Şeref Kuzel, Haydar ve Selahattin Aslan, 21 Mayıs 2010, İstanbul/Esenler Cemevi. 
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İkrâr Verme:  

Söz vermek ve bağlanmak anlamında kullanılmaktadır. Alevî-Bektâşî inancı 

içerisinde yol’a girecek olanların, tüm inceliklerini yerine getireceklerine dair inanç 

önderi karşısında söz vermeleri ve bağlanmaları anlamındadır. Böylelikle ikrârı 

alınmış bir kişi, artık bu yolun tüm sorumluluklarını bilecek ve yükümlülüklerini 

yerine getirecektir. İkrar vermek için belli bir yaş sınırlamasının olmadığını ifade 

eden Orhan Yılmaz, Sıraçlar (Anşabacılı ve Hubyarlar) Beydili Alevî Türkmenleri 

adlı kitabında, ikrâr veren kişinin reşit olması durumunu vurgulamakta ve şu bilgileri 

yansıtmaktadır (Yılmaz, 2009, s.186): 

“Kişi reşit olmalıdır, çünkü iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilmelidir. Evli olan 

bacılar, kocalarının izni olmadan, bekâr olanlar ise velilerinin izni olmadan ikrâr veremezler. 

Bektâşîlerde karının ayrı, kocanın ayrı ikrârı alınabilir, ancak Alevîlerde, karı koca birlikte 

ikrâr vermek zorundadır”. 

Kişinin ikrâr vermesi ile artık olgunlaşması beklenen tavrı, itikat, söz ve toplum 

içindeki duruşu; sırrı hakikate ermesi ile bütünleşir. Mehmet Yaman, Erdebilli Şeyh 

Safî ve Buyruğu adlı çalışmasında, ikrâr vermek, bel bağlamak ve tiğbend78
 

bağlamak terimlerini kullanmaktadır. Bahsi geçen kaynak eserde, ikrâr vermekle 

ilgili özetle şu bilgiler verilmektedir (Yaman, 1994, s.86): 

“Ve dahi bundan sonra bilmek gerektir ki ‘bel bağlama’yedi pend
79, her düğümünde bir fayda 

vardır: 

 Bahil (cimri)liğini bağlarlar, cömertliğini açarlar. 

 Hırsını bağlarlar, zühdünü açarlar. 

 Cahilliğini bağlarlar, korkusunu açarlar. 

 Şehvetini bağlarlar, lezzetini açarlar. 

 Tokluğunu bağlarlar, açlığını açarlar. 

 Haramını bağlarlar, helâlini açarlar. 

 Şeytanını bağlarlar, Rahman’ı açarlar”. 

 

 

                                                 

78
 Nasip alan cana (kişiye) tören esnasında belinen sarılan; koyun yününden yapılmış kuşak. 

79
 Öğüt anlamındadır. 
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Düşkünlük: 

Yılda bir kez yapılan Görgü Cemi, yalnızca ibadetin, sohbetin ve zikrin yerine 

getirildiği inançsal beraberlik değil; aynı zamanda kişilerin ailesi ile birlikte 

sorulduğu/sorgulandığı yerdir. Bu sorgunun başında olan dede, Görgü Cemi’nde bir 

hakim veya yargıç durumundadır. Yıllık görgüsünden geçmeyen kişinin ikrârı kabul 

olmaz. Zira yol ikrâr, sürek ise ikrârın devamlılığı demektir. İkrar, senelik 

görgüsünden geçmek, hayatını ikame ettirdiği kişilerden razılık almak ve inanç 

unsurlarına uymak ile devamlılığı süren bir olgudur. Dolayısıyla sorulmayan kişi, 

ikrârını devam ettiremediği gibi, razılık alamayan ise toplumsal beraberliği ve sosyal 

düzeni tehlikeye sokan durumuna düşer. Birçok yönden tasnifini yapabileceğimiz 

düşkünlüğün, inançsal ve inancın toplumla ilintili kısmını bu şekilde özetleyebiliriz. 

Alevîliğin her ne kadar korku ve yasak temeline dayanan bir inanç sistemi 

olmadığını, ancak birey ve toplum huzurunu bozan; inanç ve yaşam felsefene ters 

düşen kişilerin düşkün sayılabileceğini dile getiren Ali Duran Gülçiçek, Her Yönüyle 

Alevîlik (Bektâşîlik, Kızılbaşlık) ve Onlara Yakın İnançlar adlı eserinde şu bilgilere 

yer vermektedir (Gülçiçek, 2004b, s.658-659): 

“Alevîlik hukuk sisteminde, Alevî inanç ve öğretisine uymayan, verdiği ikrârı (toplumsal 

sözleşme) bozan, suç işleyen kişiye, cemlerde yapılan sorgu ayininden (yargılama) sonra, 

suçun ağırlığına göre belli bir süre için yoldan, erkândan düşürülmek, toplumdan 

uzaklaştırılmak (tecrit edilmek) suretiyle yapılan cezalandırma biçimine ‘Düşkünlük80’ denir. 

Düşkünlük cezasına çarptırılan kişiye ise ‘Düşkün’ denir”. 

Genellikle toplumun dışına itilen ve hiçbir şekilde münâsebette bulunulmayan kişi, 

toplumdan uzaklaştırılmış ve cezasını anlaması için kendisiyle baş başa bırakılmıştır. 

İşlediği hata veya suç yapısına göre yaptırımın derecesinin arttığı ceza; dede ve 

yanındaki postta oturan inanç önderleri (o toplumun önde gelenleri ve yaşlıları) 

tarafından verilir. “Son 20-25 seneye kadar, bakın bakalım hiçbir Alevînin mahkeme 

kapılarında işi olmuş mu?” deyimine sıklıkla rastladığımız alanda dedeler ile 

yaptığımız bilgi alışverişinde, Görgü Cemi’nin işlevselliği ve toplumsal beraberliğin 

inanç önderleri tarafından ne denli ciddiye alındığını ve sıkı tutulduğunu yansıtmaya 

                                                 

80
 Alı Rıza Gülçiçek, Her Yönüyle Alevîlik (Bektâşîlik, Kızılbaşlık) Ve Onlara Yakın İnançlar adlı 

çalışmasında, düşkünlüğün kurallarını belirleyen, antlaşma hükümlerini içeren belgeler Ahit-name adı 
verildiğini belirtmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Ali Duran Gülçiçek, 2004b:, Her Yönüyle Alevîlik 
(Bektâşîlik, Kızılbaşlık) Ve Onlara Yakın İnançlar, Anadolu Etnografyası Araştırma ve Kültür 
Merkezi Yayınları, 1. Baskı Temmuz, Cilt II, Köln, s. 658. 



 

111 

çalışmışlardır. Çünkü Kurtuluş Savaşı ve sürecine kadar erkten ayrı yaşayan bir 

toplumun ahlaki, inançsal ve sosyal yaşantısının belli kaideler üzerine oturtması, onu 

sistemleştirmesi ve yürürlüğe koyması gerekmektedir. Dolayısıyla halkın söylemi 

olan ve birçok kaynakta da dile getirilen “halk mahkemesi” tabiri, Alevîlerin kendi 

içinde oluşturdukları, dedeler aracılığıyla işlevsellik kazandırdıkları, yarı dini-yarı 

toplumsal normların zemine oturtulduğu, kişi/lerin sorgulandığı ve suçun ağırlığına 

göre kararın çıktığı görgü cemlerinin temel uygulamasıdır. 

Düşkünlüğün nedenlerini ve süresi ile ilgili sorularımızı dünün ve bugünün 

durumuyla karşılaştırıp yanıtlayan Tokat yöresindeki dedelerin genelinden şu 

bilgileri edinmiş bulunmaktayız: 

 Cana kıymak (adam öldürmek), 

 Eşinden sebepsiz yere ayrılmak, boşanmak. 

 Zinada bulunmak, 

 Başkasının hakkını almak (yemek), 

 Hırsızlık yapmak, 

 Gönül kırmak, 

 İkrarından (sözünden) dönmek, 

 Toplumsal ve inançsal kaidelere riâyet etmemek. 

Saydığımız bu maddeler genişletilebilir; ancak en önemli olan ve kaile alınması 

gereken suçlar bunlardır. En ince ve hassasiyet gösterilen düşkünlük durumu; adam 

öldürmek olarak dile getirilmiştir. İkinci sırada önemli olan; eşini boşamak (hıyanette 

bulunmak) ve başka birinin hakkını yemek olarak aktarılmıştır. Yaptırımların 

süresini sorduğumuzda; “adam öldürmenin dışındakilerin bir şekilde geri dönüşünün 

olduğunu” ifade eden dedeler, sürenin işlenen suçla bağlantılı olduğunu 

açıklamışlardır. 
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3.2.2.2. İnanç ve İbadetler 

Hak-Muhammed-Ali: 

İnanç içinde üçlemenin temel anlatımı; Allah81
-Muhammed-Ali olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Hz. Muhammed’in hakka yürümesinden sonra hilafet makamı Hz 

Ali’ye verilmediği, bu konuda ona haksızlık yapıldığı ve gerçekler gizlendiği için 

Alevî-Bektâşî inancında Hak-Muhammed-Ali inancı olarak adlandırılır. Ancak 

buradaki Hak-Muhammed-Ali inancı birçoklarının sandığı ve özellikle Hıristiyan 

araştırmacılarının çok hoşuna giden ve bu yüzde onların görmek ve göstermek 

istedikleri gibi Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlemesindeki gibi, birbirine denk öğeler 

değildir. Buradaki sıralama hiyerarşik ve kronolojik bir sıralamadır. Hak-

Muhammed-Ali’deki öğeler birbirine denk olsaydı, Alevîlikte çok önemli 

kavramlardan biri olan tevhid kavramı olmazdı. Hak-Muhammed-Ali sıralaması, ilk 

üç halifenin Alevî ve Bektâşîlerce tanınmadığının dolaylı yönden bir anlatımıdır 

(Engin, 2004, s.29). 

İnanç içinde önemli bir yere oturtulan Hak-Muhammed-Ali söylemi, dinsel 

ibadetlerin yapıldığı cemlerin bütününde zikredilen öğelerdendir. Söz konusu 

üçlemenin yanı sıra yalnız Muhammed-Ali ve yalnız Hz. Ali’ye ait şiirin olduğuna 

daha evvel de bahsetmiştik. Burada Hz. Ali’ye duyulan içten sevgi ve saygının ayrı 

bir önemi vardır. Özellikle nevruz kutlamalarıyla, Hz. Ali’nin doğum gününün 

özdeşleşmesi, sıklıkla karşılaştığımız durumlardandır. 

Hz. Ali’nin doğduğu gün (21 Mart), nevruz82
 bayramı olarak kutlanmakta ve 

kutlandıkları toplumlar arasında değişik isimlerle adlandırılmaktadır. Anadolu ve 

Rumeli’de yaşayan daha çok şehir ve kasaba kültürü ile yazılı kültürün etkisinde 

kalan Bektâşîlerce nevruzun büyük bir kutlama olduğunu ve “Kırklar Bayramı” 

olarak anıldığını söyleyen Rabia Uçkun, bu tabirin daha ziyade Hacı Bektaş yoluna 

                                                 

81
 Birçok Alevî-Bektâşî deyiş ve nefeslerinde bu üçlemede “Allah” yerine “Hak/k” tabiri de 

kullanılagelmiştir. Şiîrler incelendiğinde, bu çok rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Örneğin bkz.; 
“Abdulbaki Gölpınarlı, 1992: Alevî Bektâşî Nefesleri, İnkılâp Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul” ve “Hasan 
Salman (Âşık Selmanî), 2008: Batın İlmi Divânı, Barış Matbbası, İstanbul”. 
82

 Genel olarak Mart ayının 21’inde kutlanan ve anılan “Nevruz”; Farsça bir terim olup, “yeni gün” 

anlamına gelmektedir. Bu gün, güneşin koç burcuna girdiği gün olup, Miladi 22 Mart’a, Rûmi 9 
Mart’a rastlamaktadır. Bu sebeple Nevruz, kimi yerlerde 9 Mart’ta kutlanmaktadır. Geniş bilgi için 
bkz. Rabia Uçkun, 2005: “Alevî-Bektâşî Geleneğinde Nevruz Kutlamaları”, Uluslararası Alevîlîk 
Sempozyumu-I, Isparta, Türkiye. 
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ve Balım Sultan Erkannamesine bağlı olan kişilerce kullanıldığını ifade etmektedir. 

Uçkun, Alevî-Bektâşî Geleneğinde Nevruz Kutlamaları adlı bildirisinde şu 

tanımlamalara yer vermiştir (Uçkun, 2005, s.161): 

“İslâmiyet öncesi bahar kutlamaları yapan Türkler, İslâmiyet’in kabulü ile birlikte bunları 

İslâmi bir kimlikle sürdürmüşlerdir. Türk dünyasında çok zengin ve köklü bir nevruz geleneği 

yaşamaktadır. Nevruz ortak kültürel değer olması yönüyle önemli bir yere sahiptir. Bütün Türk 

toplulukları ile Anadolu’da ‘Navnz’, ‘Nooruz’, ‘Ergenekon’, ‘Bozkurt’, ‘Çağan’, ‘Yeni-gün’, 

‘Ulusun Ulu Günü’, ‘Sultan Navrız’, ‘Nevriz’, ‘Mart Bozumu’, ‘Mart Dokuzu’, ‘Yörük 

Bayramı’, ‘Kış Bitti’, ‘Yıl Yenilendi’, ‘İlkyaz Yortusu’ gibi anılmaktadır”. 

İslâmiyet’ten öncesine dayandırılan ve Hz. Ali’nin doğumuyla özdeş hale 

dönüştürülen nevruz, Alevî-Bektâşî ozanlarının vazgeçilmez esin kaynağı olmuştur. 

Yoksul Derviş mahlaslı Şemsettin Kubat, Hz. Ali için yazdığı Mevlüd’de bu konuyu 

söyle dile getirmektedir:  

“Navruz günü Ali gedi huzura, 

Cümle alem cemaline yüz süre, 

Her dü âlem ol Veli’yi er göre, 

Hazreti Ali’nin mevlüdüne gel. 

 

Ali’nin doğduğu navruz günüdür, 

Şevk veren aleme şahın nurudur. 

Bu gece Navruzu bayram yapalar, 

Sultanın navruzunu kutlayalar (Uçkun, 2005, s.162-163)”. 

Bahsi geçen üçleme ile ilgili birçok araştırmacının ortaya koyduğu olaylar bütünlüğü 

ve diğer dinlerle örtüştürdüğünü ortaya koyan yaklaşımlar vardır. Bunların en 

başında yaygın olarak dile getirilenlerden biri, Hıristiyanlıktaki üçlemedir. Yukarıda 

da işaret ettiğimiz ve açıklamaya çalıştığımız, birbirinden farklı savları görmek 

mümkündür. Bu fikirleri ve bağdaştırmacı olasılıkları kabul etmeyen araştırmacılar 

da bir hayli fazladır. Bu yazarlardan biri olan Haydar Kaya, Alevî-Bektâşî Erkânı, 

Evrâd’ı ve Edebiyatı adlı çalışmasında, üçlemeyi açıklarken öncelikle İslâmın beş 

temel koşulu olarak tanımladığı; Tevhid, Adalet, Nübüvvet, İmâmet ve Mead’ı 

açıkladıktan sonra şu bilgileri vermektedir (Kaya, 1993, s.66-71): 

“Koşullar incelendiği zaman, üçünün makam ve varlık olduğunu görmekteyiz. Diğer ikisi ise; 

birisinin (adaletin) yasa, Mead’in ise yasanın uygulanması sonucunda meydana gelen 

eylemler için verilen karar olduğunu ve kararın uygulanması olduğunu görürüz. Makam ve 

varlık olarak görülen bu üç koşul: Tevhid, Nübüvvet ve İmamet’tir. Bunlardan Tevhid, 
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Allah’tır. Nübüvvet, Hz. Muhamed’dir. İmamet ise imamların atası Hz. Ali’dir. Kul 

Himmet’in deyişi ile 

Her sabah her sabah ötüşür kuşlar 

Allah bir Muhammed Ali diyerek 

Bülbüller gül için figana başlar 

Allah bir Muhammed Ali diyerek”. 

Kırklar: 

Hz. Muhammed’in, Cebrail tarafından miraca çağrılışını ve sonrasında kırklar diye 

tabir edilen, içerisinde Hz. Ali’nin de bulunduğu yerde geçen inanışın anlatımıdır. 

Cemin oluşumu ve ritüellerden yalnızca biri olan semah’ın, yeryüzündeki 

uygulanışının temelinde kırklar inancı yatmaktadır. 

Zâkirin, cem esnasında icra ettiği Miraçlama örneğinde genel olarak “Geldi Cebrail 

Buyurdu” dizeleriyle başlayan Şah Hatayî’nin veya “Kün Dedi Karar eyledi” 

dizeleriyle Hasretî’ye ait olan sözler kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra, Tokat’tan 

İstanbul’a göçmüş ve zâkirlik hizmetini uzun bir süre devam ettirmiş olan Âşık 

Selmanî’den aldğımız bir miraçlama örneği daha vardır.  

Şah Hatayî’ye ait olan miraçlamada, zâkirin söylemine göre cemaat yönlenim 

almaktadır. Bir nevi zâkir, ibadette sırası gelen veya gelecek olan hareketin önceden 

işaretini vermektedir. Bu durum, cemin başından sonuna kadar geçerli olan bir 

olgudur. Miraçlamada, “Muhammed Ayağa Kalktı” dizesi okunduğunda, cemaatin 

hep beraber ayağa katlığını görmekteyiz. “Hakk’a Bağladı Özünü-Turaba Sürdü 

Yüzünü” dizesinde cemaatin yere eğildiği izlenmektedir. “Cümlesi de Secde Kıldı” 

dizesinde ise cemaatin oldukları yerde secde ettiklerini görmekteyiz. Kırlar 

Semahı’nın habercisi olarak zâkir, “Mümin Müslüm Üryan Büryan” diyerek semah 

dönecek olan kişilere işaret vermiş olur ve semahçılar dede huzurunda ayağa 

kalkarlar. 

Kırklar inancı ile yukarıda saydığımız birtakım açıklama ve bu inancın oluşumuna 

yönelik bilgilerin dışında; araştırmacıların yaklaşımlarının nereye dayandırdıkları 

veya nasıl ele aldıklarına göz atmak, konunun algılama yönünü zenginleştirecektir. 

Alevîlik-Bektâşîlikle ilgili birçok ritüel, dinsel olgu ve inanç unsurlarını İslâm öncesi 

inanışlar çerçevesinde yorumlayan ve o dönemden günümüze senkretik83
 bir yapı 

                                                 

83
 Dinsel karışmalar. 
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içinde inançların yoğrulduğunu söyleyen Mélikoff, konuya “İslâmlaşmış Şaman” 

kavramıyla farklı bir bakış açısı sunar. Diğer bir adının da “Halk İslâmlığı” olduğunu 

ve şaman kalıntılarının incelişi olarak tanımladığı “şaman ruhlar”ın varlığı ile Alevî 

inançları içerisinde kırklar olgusunun var olduğunu belirtmektedir. Günümüzde Hz. 

Muhammed’in miraçta kırklara uğramasının bir tasviri olarak görülen ve bundan 

ötürü Alevîlikte önemli bir sayı olarak karşımıza çıkan kırk/kırklar, simgesel bir 

yaklaşımdır. Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman geleneklerinde var olan kırklar, 

Alevîlikte inanç ritüelinin temelini oluşturuken diğerleri için bir simgesel yaklaşım 

olabilmektedir.  Kırkların görünmez olduğunu söyleyen Mélikoff, bu yüzden onlara 

Gayb Erenleri, gayip erenler gibi isimler verildiğini söyler (Mélikoff, 1998, s.48-49). 

Miraç dönüşü Hz. Muhammed’in karşılaştığı bir güruh olarak da karşımıza çıkan 

kırkların kimler olduğunu ve isimlerinin ne olduğunu açıklayan bir belge yoktur. 

Kırkları, hiçbir baskı görmeden, içten gelerek Müslüman olan ve bu uğurda tüm 

varlığını, ailesini terk ederek Hz. Muhammed’e bağlanan kişiler olarak açıklayan 

Haydar Kaya; bu kişilerin sayılarının kırk oluşundan ötürü bu ismi aldıklarını 

söylemektedir. Ayrıca Kaya, bu kişilerin bakım ve dinî eğitimlerinin Hz. Ali 

tarafından yapıldığını söyler (Kaya, 1993, s.319). 

Ehl-i Beyt ve Oniki İmam: 

Alevî-Bektâşî yazılı kaynaklarının çoğunda, Hz. Peygamberden ötürü onun evlatları 

olan Ehl-i Beyti sevmenin gerekliliği önemle vurgulanmaktadır. Özellikle 

“buyruk”larda Hz. Peygamberi ve evlatlarını sevip saygı duyulmasının gerekliliği, 

birtakım sebeplerle anlatılmıştır. “Hz. Muhammed’i sevmek, evlatlarını sevmeyi de 

zorunlu kılar. Zira yüce Allah, İzzet-i celalim ve azametim hakkı için; ‘Ya 

Muhammed! Her kim seni ve evladını sevip muhabbet eylerse, yerler ve gökler kadar 

günahı olsa bağışladım ve ona rahmeti has kıldım. Ve her kimse seni ve evladını 

sevmezse; yerler ve gökler kadar ibadet-taat etmiş olsa da onun yeri tamudur, edebi 

çıkmaya’ demiştir (Kaplan, 2010, s.154)”. 

Ehl-i Beyt için halk arasında ev halkı, Al-i Abâ, Pençe-i Al-i Abâ gibi tabirler ifade 

olunmaktadır. 

Cem esnasında dede tarafından dile getirilen birçok özdeyiş ve inanca yönelik 

konuşmalar ve hatta zaman zaman söylediği deyişler, Alevî-Bektâşî edebiyatının 
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temel yaratıcıları ve bu yaratıların geleceğe aktarılmasındaki önemli şahsiyetler olma 

şansını vermiştir.  

“Onikiler fırkasının tanıdığı Oniki İmam, şunlardır; 

 Aliyy-al Murtaza (öl. 661) 

 Hasan –al Mucteba (öl. 667) 

 Hüsayn-al Şehid (öl. 680) 

 Hüseyn oğlu Ali Zeyn-al Abidin-al-Seccad (öl. 712) 

 Ali oğlu Muhammed-al-Bakır (öl. 733) 

 Muhammed oğlu Ca’fer-al-Sadık (öl. 765) 

 Ca’fer oğlu Musa-l-Kazım (öl. 799) 

 Musa oğlu Aliyy-al-Rıza (öl. 816) 

 Ali oğlu Muhammed-al-Takıyy-al-Cevad (öl. 826) 

 Muhammed oğlu Aliyy-al-Nakıyy-al-Hadi (öl. 868) 

 Ali oğlu Hasan-al-Askeriyy-al-Zeki (öl. 873) 

 Hasan oğlu Muhammed-al-Mehdi (öl. ?) 

İçinde Oniki İmam’ın adı geçen şiirlere ‘Düvaz-deh İmam’ veya halk deyimiyle 

‘Düvaz-İmam’ ya da kısaca ‘Düvaz’ denir” (Gölpınarlı 1992, s.46). 

Alevî inancında din ve inanç ulularına duyulan sevgi, farklı ve zıt görüşü yansıtacak 

anlayışların da çıkmasına neden olmuştur. Sevgi, bağlılık ve saygının ululaştığı ve 

hatta kutsal bir yere oturtulduğu simgelerin en başında gelen Oniki İmam ve Ehl-i 

Beyt sevgisi, teberra ve tevella inancını ortaya çıkarmıştır. Deyişlerin çoğunda konu 

olan sevgi veya sevgisizlikle açıklanan bu iki görüş; aynı zamanda toplumların 

ötekileştirilmesi mantığını gizliden de olsa bünyesinde barındırmaktadır. Ali Yaman 

bu görüşlere dayanarak, Alevîlik Nedir adlı eserinde ehl-i beyt ve oniki imam 

konularıyla ilgili şu bilgileri aktarır (Yaman, yty, s.98): 

“Alevîlere göre Müslümanlar Hz. Muhammed’den sonra 73 fırkaya ayrılacaklar ve Ehl-i 

Beyt’in, Oniki İmamlar’ın yolundan gidenler doğru yolda olacaklardır. Ehl-i Beyt’in, Oniki 

İmamlar’ın yolunda gidenler Fırka-yı Naciye veya Güruh-u Naci olarak adlandırılır. Demek 

ki Ehl-i Beyt sevgisi Alevîliğin esasını oluşturur. Tevella ve teberra anlayışı da bu sevgiden 

kaynaklanır. Tevella Ehl-i Beyt’i, Oniki İmamları, Ondört Masumları, Onyedi Kemerbestleri 

ve onların yolundan gidenleri, sevenleri sevmek, teberra ise onları sevmeyenleri sevmektir”. 
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Üç Sünnet Yedi Farz: 

Sözlü geleneğin zamanla yazıya aktarılmasıyla oluşan belgeler ve özellikle bazı 

dedelerin bir miras gibi ellerinde bulundurdukları buyruklar, Anadolu’da Alevîliğin 

yasasını, yolun temel ilke ve esaslarını ortaya koyar. Üç sünnet yedi farz bunların 

başında gelen unsurlardır. Üç sünnet yedi farzın kendi kavramsal değerinden başka, 

bünyesinde “mürşîdlik”, “mürebbîlik”, “musâhiplik” gibi diğer önemli kavramlara 

yer vermesinden ötürü ayrı bir öneminin olduğunu belirten İlyas Üzüm, buyrukların 

bu kavramlar içinde bulunan hüküm, ilke yahut erkânın kişinin yol mensubu 

olmasının şartı olarak gördüğünü belirtir (Üzüm, 2001, s.126). 

Alevî dedelerinin, inanç, yol ve uygulamalarla ilgili anlatılarında sıklıkla 

rastladığımız ilke veya esaslar, üç sünnet-yedi farz maddelerinde yazdıklarımızdan 

farklı değildi. İlk olarak gönül temizliği ile yaradana ulaşmak ve gönül kırmadan da 

gönlünün temiz olamayacağını söyleyen bu inanç önderleri, aslında geçmişten gelen 

öğretinin ne denli canlı tutulduğunu ve belirli esaslar çerçevesinde kendinden 

sonrakilere nasıl aktarıldığını göstermektedirler. Kin ve kibirin insandan uzak 

olmasını, kalp kırmadan doğruluk ve dürüstlükle yola bağlanılmasını ön gören bu 

yasa (üç sünnet), aslında kişinin süregelmiş inanışa kendini teslim etmesini konu alan 

yaklaşımlardan ibarettir. 

Alevî-Bektâşî ozanlarınca ele alınan ve şiirlerinde Hak-Muhammed-Ali, Dört Kapı 

Kırk Makam, Oniki İmam, Kerbelâ gibi yolun inceliklerini anlatan konulardan sonra 

gelen üç sünnet yedi farz da, üzerinde en çok durulan temalardandır. Bu konular 

kaynak kitaplarlarda çok az bir farkla ortak işlenmiş koulardır. Aşağıda verdiğimiz 

örnek çizelge/lerde de bunu görmek mümkündür. İlyas Üzüm genel olarak mevcut 

buyrukların analizini yaparak aşağıdaki çizelgeyi vermiştir Üzüm, s.161). 
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Çizelge 3.1 : İlyas Üzüm’ün Buyruklara göre üç sünnet-yedi farz çizelgesi  

S– 

F 

Sıra İzmir Nüshası Alaca Nüshası Hacı Bektaş 
Nüshası 

Bozkurt Neşri 

Ü
ç 

Sü
nn

et
 

B
ir

 

Gönülde kin-kibir 

bulundurmamak. 

Allah’ın kelamını 
anmak 

Hakk’ı zikretmek Tanrının adını anmak 

İk
i 

Kalpte düşmanlığa yer 
vermemek. 

Kalpte düşmanlığa yer 
vermemek. 

Kalpte düşmanlığa yer 
vermemek 

Kin, kibir ve düşmanlığı 
kalpten atmak 

Ü
ç Turâb olmak Bir gibi oturup biri 

söylemek 

Yola teslim olmak. Muhammed-Ali 

yoluna teslimiyet 

Y
ed

i 
F

a
rz

 

B
ir

 Mürebbiye düşmek Tarikat yolunu 

başkasından 
sakınmak 

Sırrını izhar etmemek Musâhip edinmek 

İk
i Musâhip edinmek Candan geçip 

Hak’tan dönmemek 

Gördüğünü örtmek Mürebbiye düşme 

Ü
ç Tac giymek Dünyaya değer 

vermemek 

Özür ile niyaz 

eylemek 

Rehber sahibi olmak 

D
ör

t Sırdâr olmak Tövbe almak Mürebbi hakkını 
gözetmek 

Mürşit edinmek 

Be
ş Y’are yar olmak ve 

özü ulu olmak 

Musâhip edinmek Musâhip hakkını 
gözetmek 

Aşina bulmak 

A
ltı

 Beli berk olmak Hırka giymek Tövbe almak Peşine olmak 

Y
ed

i Hak’la sohbet 
kılmak 

Tac giymek Tac giyip özünü 
üstada teslim etmek 

Çeğildeşi olmak 

Şeyh Safî Buyruğu’nun içeriğini yorumlayarak kitap haline dönüştürmüş olan 

Mehmet Yaman, üç sünnet-yedi farzı özümseyememiş kişinin sofu olarak 

adlandırmaması gerektiğini söylemektedir. Aynı şekilde bu sünnet ve farz kabul 

edilenlere uymayanların dermanı olmadığını, sürgün ve yüzünün kara olacağını dile 

getiren Yaman, Erdebilli Şeyh Safî ve Buyruğu adlı kitapta Şah Hatayî’nin şu 

dizelerine yer vermektedir (Yaman, 1994, s.97-98): 

“Dervişliğin on babı vardır mümin 

Arif isen gel dinle evelinden 

Evvel budur La İlahe İllallah 

Kelam-ı Tevhid okuya dilinden 

 

İkincisi budur adavet etme 

Hırsa uyup şeytana gönül katma 

Mümin isen gönlünde küsü tutma 

Geçe gör fikir fi’linden 

 

Üçüncü budur ki nutku Hak ola 

Siline gönlü ayinesi pak ola 

Kudretten can kulağı sak ola 

Hakikat gevheri sıza halinden 
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Dördüncü budur ki seyr-dar ola 

Gire dost bahçesine gülzar ola 

Asıla Mansur gibi berdar ola 

Bir kez ölen ayrık ölmez ölümden 

 

Beşinci budur ki bin bir otura 

Özün uğrusunu ele getire 

Hem Resulullah’ın kavlin yetüre 

Geçmiş ola şeriatın kaalinden 

 

Altıncı budur ki özür eyleye 

Özrünü mevlası kabul eyleye 

Türlü türlü fersadı terk eyleye 

Nasip ola ona rahmet balından 

 

Yedinci budur ki mürebbisine 

Derd ile düşmüş ola hevasına 

Kondura gönül kuşun yuvasına 

Bahir olmuş gevher olur gölünden 

 

Sekizinci budur kuşak kuşana 

Türab olup inip yere döşene 

Erenler bu dervişliğe nişane 

Emir budur böyle geldi Ali’mden 

 

Dokuzuncu budur ki taç vuruna 

Boyana kalbi ol Hakk’ın nuruna 

İhlas ile gire cennet şarına 

Hulle giye ol İdris’in elinden 

 

Onuncusu budur müsahip bula 

Onun ile özge ameller kıla 

Edeb ile hakkına teslim ola 

Geçmiş ola sıratından kılından 

 

Dervişliğin bir babı dahi vardır 

Özün mürebbiye yetiren erdir 

Hatayî hakikat bir gizli sırdır 

Götürülsün perde hicab yolundan 
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Dört Kapı Kırk Makam: 

Alevî-Bektâşî öğretisinde insân-ı kâmil olma düşüncesi temel kavramlardandır. 

Bütün toplumlarda belli ilkeler doğrultusunda ahlaki değerler ve kavramlar yaratılır, 

uygulanır ve geleceğe kanıksatma yöntemiyle bırakılır. Alevî-Bektâşî toplumunda bu 

değerlerin öne çıkması temel alınan prensiplerdendir ve bu yaklaşıma “insân-ı kâmil” 

olma veya “kişinin olgunlaşması” adı verilir. Kişinin olgunlaşması ve her açıdan 

topluma uyum sağlaması için “edeb” sahibi olması ve onu kavraması gerekmektedir. 

Edeb kelimesi; eline, beline, diline sahip olmak deyimleriyle bütünleşir ve erkan 

içerisinde önemsenen bir konudur. “Bu özdeyişi kısaltarak, el-dil-bel sözcüklerini 

Arap alfabesiyle alt alta yazıp ve baş harflerinden bir sözcük oluşturacak olunursa, 

yine “edeb” sözcüğü elde edilmiş olur (Engin, 2004, s.25)”. Talibin, bir dedeye 

bağlanması ve ondan inanç kavramlarıyla ilgili bilgileri, uygulamaları öğrenmesi her 

ne kadar birebir veya toplu sohbetlerde olanaklı olsa da; olgunlaşma ve insan-ı kâmil 

olabilmesi için yeterli değildir. Alevî-Bektâşî inancında en önemli yeri teşkil eden ve 

sözlü müzik kültürünün de vazgeçilmez temalarından olan “dört kapı-kırk makam” 

inancı; kişinin olgunlaşması için şeriattan84
 geçmesi, tarikatı tanıması, marifet sahibi 

olması ve son olarak hakikati bilmesi, hakikate ulaşması gibi kavramları ele alan bir 

inançtır.  

Dört kapı-kırk makam inancı, Anadolu Alevî-Bektâşî topluluklarında olduğu gibi, 

Bektâşîliğin yayılmış olduğu Balkan coğrafyasında da önemle ele alınan konulardan 

biridir. Alanda yaptığımız birçok din önderi (dede) ve konuya hakim kişilerin 

görüşlerinden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, dört kapı-kırk makam inancını 

şöyle sıralayabiliriz; 

   Şeriat Kapısı 

   Tarikat Kapısı 

   Marifet Kapısı 

   Hakikat Kapısı 

                                                 

84
 “Dört makam-kırk kapı” üzerine kurulu Alevîlik-Bektâşîlikte, ilk kapı ve buna bağlı on makam, 

şeriat ya da şeriat kapısıdır. Ancak buradaki şeriatın, Ortodoks İslâmlıktaki şeriatla hiç bir ilgisi 
yoktur. Öncelikle şeriatın kaynaklarını yorumlayış farklıdır. Ortodoks İslâmlıkta Hz. Muhammed, 
Tanrı buyruklarını Cebrail aracılığıyla insanlara ileten bir aracıdır. Alevîlik-Bektâşîlikte ise şeriatın 
tanrısal kaynakları, doğrudan doğruya insan olarak Muhammet’in içgüdüsel zekâsının, sezgisel aklının 
ürünleridir. Detaylı bilgi için bkz. Esat korkmaz, Anadolu Alevîliği (Felsefesi-İnancı-Öğretisi-Erkânı), 
Berfin Yayınları, 2. Basım, s. 150, Ankara. 
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İnançla ilgili temel kural ve kaidelerin öğrenildiği şeriat kapısına, yorum olarak 

“üzerinden şerri at” gibi yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Tarikat kapısı, daha ziyade 

ibadet ve ibadetin içeriğiyle ilgili yorumlanan bilgilerin öğrenildiği yerdir. Zira, 

Tokat yöresi Alevîlerinin sıkça cem tabiri yerine kullandıkları bir kelimedir. Marifet 

kapısında ise kişi, zahirî dünyadan değil batîni dünyadan bir şeyleri öğrenir ve 

özünde onu yoğurur. Öze inmek, dünya malına ve şehvetine inanmamak; ahlaki ve 

toplumsal değerler anlamında kendini yetiştirmek anlamındadır. Artık kişi, hakikati 

anlayabilecek ve onunla bir olacak, özünü ona teslim edecektir85
. 

Başka bir kaynakta, dört kapı kırk makam esaslarının, Ahmet Yesevî ile Anadolu 

Alevî-Bektâşî topluluklarına geçişi vurgulanmakta86
 ayrıca, ehl-i beyt sevgisinin 

Turûk-ı Aliye ile özümsendiği kaydedilmektedir. Dört kapı ve her birinin on 

makamı, Alevî inancında erişilmesi ve izlenmesi gereken yolun temelidir. Hangi 

mevkide olunursa olunsun (pir, talip, dede, mürşid…) doğumdan ölüme dek bu dört 

kapı-kırk makam özümsenmeli ve uygulanmalıdır. Ancak hakikat kapısına87
 

(mertebesine) ulaşan kişi, sırra ermiş olur. Dört kapı kadar önemli olan ve bu 

mertebelerin her birini önemli kılan şubeleri yani makamları, Fuat Bozkurt’un İmam 

Cafer Buyruğu adlı çalışmasında şu şekilde açıklanmıştır (Bozkurt, 2005, s.169): 

 

 

 

 

 

 

                                                 

85
 Burada, cem esnasında dedenin “sizi size, özünüzü Hakk’a teslim ediyorum” söyleminin bir 

yansımasını görmekteyiz. Cemde cemaatin kişisel olarak Hakk’a ermesi ve hakikati görmesi, 
yaşaması anlamları çıkmaktadır. 
86

 Geniş bilgi için bkz. Halit Özdüzen, Tasavvuf yolcusu: tarikatlar ve Alevîlik, Ötüken Yayınları, s. 
85, İstanbul 2006. 
87

 Dört kapının sonuncusu ve ulaşılması gereken en önemli mertebe olan hakikat kapısı, alanda da 

sıklıkla duyduğumuz tabir olan ve birçok literatürde geçen “sırr-ı hakikat” söylemiyle 
kuvvetlendirilmektedir. 
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Çizelge 3.2 : Fuat Bozkurt’un İmam Cafer Buyruğunda ele aldığı Dört Kapı-Kırk Makam. 

Şeriatın On Makamı Tarikatın On Makamı Marifetin On  

Makamı 

Hakikatın On 
Makamı 

İman getirmek Mürşitten el alıp tövbe 
kılmak 

Edeb Turab olmak 

İlim öğrenmek Talip ve mürit olmak Korku, Yetmiş iki milleti bir 
görmek ve kimsenin 
aleyhinde bulunmamak 

Namaz, oruç, hac ve zekât Saçını, sakalını ve giysisini 
temiz tutmak 

Sabır Eline geçenle yetinmek 

Helal kazanç Nefsine mücahade etmek Kanaat Dünyada her şey 
kendisinden emin olmak 

Haramdan sakınma Hürmet etmek Utanmak Her işinde Allah 
tevekkül ve itimat edip, 

yalnız ondan yardım ve 
başarı dilemek 

Hayız ve nifas 
durumlarında karısı ile 

cinsel ilişkide bulunmamak 

Havf etmek Cömertlik Suhbet, yani sırlardan 
söz etmek 

Şeriat evine girmek Haktan umut kesmemek İlim Münacat üzere olmak 

Şefkatli olmak İbret ve hidayet üzere olmak Miskinlik Şevk müsehadesi üzere 
bulunmak 

Pak yiyip, pak giyinmek Cemiyet, nasihat ve muhabet 

saibi olmak 

Marifet  

Emr-i maruf ile hareket 

etmek. 

Aşk, sefa, şevk ve fakirlik 
üzere bulunmak. 

Kendi özünü bilmek  

 

Cem: 

Cemin, Arapça kökünde gelen kelime olduğunu belirten Doğan Kaplan, isim olarak 

bir araya gelmek, toplanmak anlamında olduğunu aktarmaktadır. “Buyruklarda cem 

erkânı, kelime olarak cem, ayn-ı cem, cem’iyyet, ayn-ı cem cem’iyyeti ve meydan 

şeklinde ifadelerle anlatılmaktadır” şeklinde açıklama yapan Doğan, Yazılı 

Kaynaklarına Göre Alevîlik adlı eserinde, cemle birlikte ve bazı buyruklarda 

bahsinin geçtiği “halka-i sohbet”ten şu şekilde söz etmektedir (Kaplan, 2010, s.260): 

“Halka-i sohbet yada sohbet halkası, taliplerin pirin huzurunda bulunmaları ve sohbetini 

dinlemeleridir. Şeyh Safi sohbet halkası hakkında şunları söylemiştir: Halka, evliyanın 

korusudur, her kim evliyanın korusuna girerse o kişi evliyanın bendelerinden olur. Yetmiş bin 

hicabdan kurtulur ve hemen tecellâ-i zât hâsıl olur, gönlü gözü beşaretle dolar, muradına-

maksuduna vâsıl olur”. 
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Yukarıdaki yaklaşımın tersine “cem” sözcüğünün Farsça’dan geldiğine işaret eden 

Esat Korkmaz, Anadolu Alevîliği eserinde konuya farklı bir perspektif katmaktadır. 

Bu düşünceye göre Korkmaz, şu bilgiler sunmaktadır (Korkmaz, 2008, s.206): 

“İran söylencelerinde içkiyi (şarabı) bulan, içkili toplantıları düzenleyen Kisra’nın (şahın, 

padişahın) adıdır. İran’ın eski Zerdüşt dininde, şarabı bulan, içkili toplantıları düzenleyen, bu 

geleneği kuran padişahın adına belli aylarda törenler düzenlenir, söyleşiler sürdürülür, içki 

içilir, çalgı çalınır, şiir okunur, oyun oynanırdı. Bütün amaç Cem denen padişahı anmak, ona 

saygı göstermek, onun bulduğu şarabı içip gönül eğlendirmek, kutsallaştırmaktı. Bu törene 

yine İran diliyle ‘âyi-i cem’ denir i Cem’i anma, onu kutlama, onun adına içkili, çalgılı, 

söyleşili toplantılar düzenleme gibi anlamlara gelir.” 

John Kingsley Bridge, Bektâşîlik Tarihi adlı kitabında cemin oluşumu ve cem 

içerisinde kadının yerini hakkında şu bilgileri sunmaktadır (Birge, 1991, s.236): 

“Göçebe Türk için ayin-i cem, şaman ibadetindeki sığır, şölen ve yuğ’da kendini modelini 

bulmuş olabilir, yalnızca kısmen Hıristiyanlaşmış yerli Anadolu’lu için bu Cemaat Ayini’nin 

açık bir gelişimi olarak görülmüş olabilir. Kadınların kabul edildiği toplumsal özgürlük hem 

İslâm öncesi Türk toplumsal ananesinde hem de Hıristiyan uygulamasından gelmiş olabilir”.  

“Törenin erkânı88”, Safevîler döneminde, muhtemel olarak Şah İsmail zamanında 

kurallaşmıştı (Melikoff, 2007, s.17). 

Alevî-Bektâşî inancı çerçevesinde yerine getirilen cemlerde, önemli olan Oniki 

hizmetin yürümesi ve belirli düzen içerisinde cemin birlenmesi diye tabir edilen, 

ceme katılan cemaatin birbiriyle olan razılığı ön plandadır. Bahsi geçen On iki 

hizmet ve sahipleri yalnızca temsili olarak o posta oturmaktadır. Kimse o postun 

sahibi değildir. Her şey hizmet için ve miraçtaki Kırkların, yeryüzündeki devamı 

olarak yapılır. 

Görüldüğü üzere cemin, yani Alevî inancına bağlı cemaatin bir araya geldiği dini 

toplantılar, göçebe Türklerden Orta Asya inançlarına, “yuğ” törenlerinden Hıristiyan 

adetlerine kadar farklı kökenlere sahip olma fikri ile günümüze kadar yaşamış ve 

yaşatılmıştır. Bu hususta, her araştırmacının dayandırdığı bir nokta ve dikkatleri 

çekmek istediği benzeş bütünlük bulunmaktadır. Ancak tüm verilerde elimize geçen 

en önemli sonuç ve alanda anlatılan bilgiler doğrultusunda; Hz. Ali yönetiminde 

                                                 

88
 Aynı kaynakta Melikoff, cemin uygulanışı hakkında; ‘bu öte-dünyada, zaman dışı bir evrende 

geçmekte olan bir olayın yansılanışıdır’ şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Detaylı bilgi için bkz. 
Irène Melikoff, 2007: Kırklar’ın Cemi’nde (Çev. Turan Alptekin), 1. Basım, Demos Yayınları 
İstanbul, s. 17. 
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“Kırklar meclisi” ile yapılan gizli bir toplantının günümüzdeki tezahürü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Hz. Ali yanlılığını temsil eden Şia ve bu yanlılığı farklı 

coğrafyalarda değişik isimlerle yaşatan toplumlarda buna benzer bir toplantının olup 

olmadığı, sorgulanması ve araştırılması gereken en önemli sorulardandır. Nitekim 

Anadolu’da bu toplantıların yapıldığını ve birtakım ulular tarafından günümüze 

kadar sözel (anlatı) ve uygulama (görsel) yöntemiyle ulaştığını bilmekteyiz. 

Özellikle Anadolu Alevîlerinde ulu sayılan ve belli misyon yükledikleri şahsiyetler 

bu inanç ve unsurların oluşumunda merkez noktası olmuşlardır.  

Görgü89
 cemlerinde kırklar semahının dışında pek semah yapılmaz, çünkü sorgudan 

geçecek tüm kişiler ince bir anlayışla sorulurlar, görülürler. Bu durum, cemin 

yeterince uzun ve hassas bir dönemden geçeceğini işaret etmektedir. Görgü 

cemlerindeki hizmetlerin işleyiş sırası kırkların yürümesine kadar aynıdır. Ancak 

kırklar semahı dönüldükten sonra görgü bölümüne geçilir. Görgü cemlerinde aileler 

seccadenin üzerinde, büyükten küçüğe doğru dizilirler. Seccadeden dışarı 

çıkılmaması lazımdır, aile kalabalıksa iki veya üç turda görgü gerçekleşir. 

Seccadenin üzerine gelen kişiler, ilk olarak seccadenin kenarlarını niyaz eder90
, diz 

çökerek dedenin postuna dizlerinin üzerinde gidip niyaz eder ve geri geri gelip 

seccadenin üzerinde dara durur. Dara durmadan evvel, aile reisi seccadenin baş 

tarafında bulunur, eşi (hanımı) dede postunu niyaz ettikten sonra eşinin elini öpüp 

yanına geçer. Bu sıra ailenin çocukları ile aynı düzende devam eder. Dede, belli 

duaları yaptıktan sonra insan ilişkileri, sosyal toplum ve ahlak kuralları ile ilgili 

nasihatlerde bulunur. Dede; “Ey can evvela seni senden soruyorum, ehil evlat, bacı 

kardeş, çoluk çocuk birbirinizden razı mısınız? Herkes birbirinin elini öperek (niyaz 

ederek) aile içerindeki barışı ortaya koyarlar. Diğer adım ise dedenin cemaate 

sormasıdır; “Ey cem erenleri, bu canlar dara durdu, Mansur gibi asılırım, Nesimî gibi 

                                                 

89
 Tokat’ın Zile ilçesinde, Aziz Koçak’ın evinde görüştüğümüz Bektâşî Dedesi Ali Rıza Aykul; 

“Görgü” hakkında bize şunları söylemiştir (Aykul, 2010): 

“Görgü (sorgu)” yolun en hassas noktasıdır. Görgüden geçmeyen kişinin lokması yenmez. 
Görgüde razılık helalleşme ve barış işlenir. Üç deste (deyiş) bağlanır bu eserlerin anlamını 
dede detaylandırır. “Ihlaz (=ihlas)” ile gelen dönmez bu yoldan. Ihlaz benimsemek demek. 
365 gün herkesle barışık olunması lazımdır, yalnızca o görgü günü değil. Kurban görgü ve 
Cuma geceleri kırklar semahı uygulanıyor diğer cemlerde yok”.  

90
 “Niyâz”; bir büyüğe (dede, baba, mürşid) saygıda bulunmak; önünde yere kapanmak, el ya da diz 

öpmek demektir. Niyâz, dua anlamına da gelir. Ayrıca; Alevîlerde, tören dolayısıyla inananların 
(sâdıkların) getirdikleri meyve, hamur işi ve küçük lokmaları da ifade eder. 
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yüzülürüm, Fazlı gibi hançeri kabul ederim, hakk için hakkımdan vazgeçerim, serimi 

yola kurban ederim diyor. Nice bilirsiniz, nasıl bilirsiniz bu canları, razımısınız?” 

der. Tüm köy halkı o kişilerden razı ise dede üç kez razılık alır. Ailenin görgüsü 

biter, niyazını verip dardan kalkarlar. Şayet aileden razı olmayan varsa, seccadenin 

üzerine çıkmadan kenarına (seccadenin dışına) diz çöker ve şikâyetini dedeye 

bildirir. Burada bir sosyal mahkeme söz konusudur. Köy içi tüm soru ve sorunların 

hallolduğu bir meydan. Yalnız davacıyım kelimesi kesinlikle kullanılmaz bunun 

yerine, istekliyim kelimesi kullanılır. Seccadenin üzerinde canını hakka teslim etmiş 

olan (ölmeden önce ölmek) kişi, eğer haksızsa doğruyu söyler, yoksa kendini 

savunur. İkisinin sözü birbirini tutmazsa, cemde bulunan köy halkından fikir alınır ve 

sonuca bağlanır. İstekli olan kişi haklıysa, seccadede darda bulunan kişi isteklinin 

gönlünü razı etmelidir. Razılık oluşmazsa, seccadenin üzerinden kalkamaz, kalkarsa 

düşkün sayılır. Bu şekilde her aile dara geçer ve sorgudan geçer. Görgüden sonra rıza 

suyu dağıtılır ve herkes bir yudum içer veya cemde bulunan kişilerin üzerine serpilir. 

Görgüde kesilen kurban birlik kurbanıdır. Görgü ceminin sonunda tekrar bir marifet 

dönemi vardır; hizmetliler duasını alır lokmalar yenir. Tekrar giden-duran duası 

yapılır ve cem biter (Yıldırım, 2011). 

“Dâr91”, Alevîlik-Bektâşîlikte; Hallac-ı Mansur’un asıldığı direk anlamında 

darağacını simgelediği gibi tarikatla ilgili törenlerin yapıldığı meydan ya da meydan 

odasının orta yerini de simgeler. Bunun ötesinde dâr; inanca ilişkin tapınmanın 

toplumsallaştırıldığı, bireysel-toplumsal sorunların tartışıldığı ve çözüme 

kavuşturulduğu yani kullanış biçimine göre işlev kazanan bireysel-toplumsal bir 

olgudur ve bu olgunun yaşama geçirildiği bir kurumdur (Korkmaz, 2008, s.215). 

Kormaz ile aynı fikirde olan ve Dâr’ı toplumsal bir öge olarak betimleyen İsmail 

Kaygusuz, kullanıldığı erkânın amacına uygun olarak işlevini sürdürdüğünü 

söylemektedir. “Kardaşlık tutma’da musâhip adayları Dâr’da durup “ikrâr” verirler 

yani yola girme andı içerler. Başokutma (boy verme) sırasında, taliplerin 

yaptıklarını-ettiklerini, kötümcül yanlarını ortaya döktükleri, döktükleri varsa 

doldurdukları yerdir. Dâr. Alevî toplumunun hukuksal sorunları, şikayet, sorgulama 

                                                 

91
 Türkçede çoğunlukla Alevî literatüründe kullanılan “Dâr” sözcüğü, hem Farsça hem de Arapça’da 

bulunmakta ve farklı anlamlar taşmaktadır. Arapçada “yer, yurt, alem” anlamlarına gelirken, İran 
dilinde “darağacı” demektir. Osmanlıca’da her iki dildeki anlamları da kullanılmıştır. Daha geniş 
bilgi için bkz.: İsmail Kaygusuz, 1993: Alevîlikte Dâr (Dârın Pirleri), Alev Yayınevi, İstanbul.  
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ve cezalandırma-aklama Dâr olayı içerisindedir. Alevîlikte Dâr; Dârın Pirleri adlı 

eserde Kaygusuz; ayrıca şu bilgileri de verir (Kaygusuz, 1993, s.11-12): 

“Yalınayak, baş-açık ve Allah-Muhammed-Ali üçleminin simgesi olan üç düğümle belbağı 

(kemerbest) bağlanarak dâr’a durulur. Sağ ayağın başparmağını, sol ayağın başparmağına 

koymadır ayak mühürlemek. Ayrıca sağ kol, solun üzerine getirilerek çaprazlama göğüs 

üzerine konulur. Parmaklar kapalı olarak omuz başlarına dokunur. Ya da sol kol yana 

sallanırken, sağ kol dirsekten bükülerek, el kalbin üzerine gelecek biçimde göğse bastırılır. 

Çoğu kez dârda duran talibin başı, sağ veya sol omuza düşüktür. Bu duruş, darağacına çekilmiş 

insanın (hiç kuşkusuz Hallac-ı Mansur’un) görünüşünü simgeliyor olmalıdır”. 

Kimi araştırmacılara göre toplumsal bir öge ve uygulandığı erkâna göre 

isimlendirilen “Dâr” konusunu sıklıkla cem içerisinde gördüğümüz için, konuyu o 

bölümde ele alacağız. İbadet dışında “dâra durmak” pek kullanılmaz ve eylem olarak 

da gerçekleşmez. Cemlerde, dedenin huzurunda meydanın önüne serilen seccade 

üzerinde dâr’a durulmaktadır. Dâra durulan yer (alan çalışmamızda sıklıkla 

duyduğumuz) toplum tarafından “Bu meydan er meydanı/özünü Hakk’a teslim etme 

meydanı/Muhammed-Ali’nin huzuru” şeklinde tabir edilmektedir ki dede yürüttüğü 

tüm cemlerde bu söylemleri yineler. Bu meydanda doğruluk esastır. Kişisel veya 

ailesiyle dâra duran/lar tarafından bu meydan “kutsal” sayılır ve toplumun birlik 

beraberliğini bozacak, çarpıtıcı, yalan sözlerden ve ifadelerden kaçınılır. Özellikle 

Alevî-Bektâşî inancında ibadetin temel prensibi olan ve senede bir kez yapılan 

“Görgü-Sorgu” ceminde, taliplerin teker teker dâr’a geçmesi, hizmet sürenlerin 

görevlerini alırken dâr’a durması ve yine hizmet sahiplerinin görevlerini bitirdikten 

sonra dede karşısında dua alırken dâr’a geçmesi sıklıkla gözümüze çarpanlardır.  

Cemlerde, dede ve âşıklık hizmetlerini yerine getiren Alican Yıldırım, eski yapılan 

cemlerin uygulanışında on iki hizmeti tam anlamıyla uyguladıklarını ve günümüzde 

yapılan cemlerin çok daha detaylısının işlendiğini belirtmektedir. Günümüzde 

yapılan cemleri sembolik bir uygulamaya bağlayan Yıldırım, büyük şehirlerde tüm 

cemaatin farklı bölgelerde ve dağılmış olduğunu vurgulayıp, bir araya 

gelinemediğini öne sürerek Görgü cemlerinin tam anlamıyla uygulanamadığını ifade 

etmektedir. Bunun sebebini, köylerde yapılan eski cemlerde “Görgü” den geçecek 

kişinin kendisini ve karşısındakini iyi tanımasına, tüm cemaatin birbirini iyiliğiyle-

kötülüğüyle, günahıyla-sevabıyla biliyor olmasına bağlamaktadır.  

Tokat’ta “cem” tabiri yerine sıklıkla “tarikat” ifadesine rastladığımız gibi; cemin 

yönetilmesine de “cem yürütme” söylemlerinin sohbetlerimizde yoğun olarak 
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kullanıldığını belirtmek isteriz. Eskilerin anlatımlarına göre; cem henüz başlamadan 

cem yapılacak kapalı alanın dış çevresine görevlendirilen ve ortalama 10-15 kişiden 

oluşan ve oniki hizmet sahibinden biri olan “gözcü”nün/lerin konumlanmasıyla 

ibadete geçilirmiş. Dolayısıyla ilk amaç emniyeti ele geçirmek daha sonrasında 

ibadete geçmek. Almus/Görümlü Beldesi’nden İzzet dedenin anlattıklarına göre; 

cemin yapılacağı haberi (peyik)çiler tarafından cemaate ulaştırıldıktan sonra en 

önemli mesele kolluk kuvvetlerinden gizli yapılan bu ibadetin güvenliğini 

sağlamakmış. Zaman zaman gözcülerin, cemin yapıldığı alanın kiometrelerce uzak 

çevresine konumlandırıldığı ve zincirleme bir işaret/anlaşma tekniği ile emniyetin 

alındığını anlatmaktadır. Eskiyi bilen ve yaşı ilerlemiş olan dedelerin daha tedirgin 

oldukları ve bilgi aktarımında tereddüt ettikleri gözlemlerimiz arasındadır. Zira ilk 

tanışmamız esnasında İzzet dedenin bize olan tedirgin ve sürekli sorularımıza soruyla 

yaklaşma davranışından bunu anlamış bulunmaktayız. Daha ziyade anlatı ve 

rivayetlerle inancı özetlemeye çalışan İzzet dede, Kul Himmet Ocağı’na bağlı 

dededir. Şehirleşme ve göçlerle eski ibadetlerin tam teşekküllü işlenmediğini dile 

getirmiştir. Cemdeki dede postunun kutsallığı ve zâkirin ikinci sırada önem arz 

ettiğini dile getiren İzzet dede, emniyet alındıktan sonra kapıların kapatılması ve 

ceme başlanmasını “mühürleme” olarak bize aksettirmiştir. Bu tabiri Hubyar dede ve 

âşıklarından Alican Yıldırım ile yaptığımız görüşmede de tespit etmiş 

bulunmaktayız. 

Cemde oniki hizmetin çok iyi belirlenip işlerlik kazandırılması önemlidir. Zira aksi 

giden ve tam yerine getirilemeyen hizmetler, cemin yürümesinde aksaklığa sebep 

olabilir. Bölge ve yörelere göre değişen oniki hizmet uygulaması ve 

isimlendirilmeleri vardır. Zile’de görüşlerine başvurduğumuz Veli Hançer ve 

Hüseyin Yıldız dede; cemlerdeki oniki hizmet ugulanışının bırakın bölgeleri, Tokat 

ve çevresinde dahi hatta belli bir ilçeye bağlı köylerinde de farklı uygulandığını 

anlatmışlardır92
. Ancak yolun bir süreğin binbir olduğu ifadeleriyle konuyu 

bütünlemişlerdir. 

Cemde yürütülen oniki hizmeti, yöre ve ocaklara göre tasniflemiş olan Orhan 

Yılmaz, şu şekilde vermiştir (Yılmaz, 2009, s.182):  

                                                 

92
 Görüşme: Veli Hançer ve Hüseyin Yıldız (dede), 21 Mayıs 2010, Tokat/Zile/Merkez, Şah Hataî 

Cemevi. 
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Çizelge 3.3 : Yörelere göre Oniki Hizmet’in sahipleri. 

Buyruk 
Alevî-Bektâşî 
Ocakları 

Hasandede 

Alevîleri 
Sıraçlar Tahtacılar Çepniler 

Hatayî Dede Dede Posman Dede (Sofu) 
Dede 

(Sercem) 
Dede 

Semah Rehber Rehber 
Gözcü – 

Gözlekçi 
Mürebbi 
(Rehber) 

Rehber 

Rehber Gözcü Selman Semah Gözcü Gözcü 

Saki Saka Dolucu Saki Sucu 
İbrikdar – 

İbrikçi 

Tekne Sazendar Sazcı–Zâkir Âşık Sazendar Sazandar 

Değirmenci Çerağcı Çerağcı Çerağcı – 

Işıkçı 
Çerağcı 
(Delilci) 

Çerağcı 

Namaz Ferraş  Süpürgeci Ferraş – 

Süpürgeci Ferraş 
Selman – 

Süpürgeci 

Pehlivan Kurbancı Kurbancı Kurbancı – 

Lağup 

Kurbancı 
(Sofracı) Kurbancı 

Berber Pervane Selman 
Kamber – 

Pervaz 

Samahcı 
(Pervane) 

Pervane 

Pişi Peyyik – 

Kapıcı Peyyik Peyyik 
Ayakçı 
(Peyik) 

Peyik 

Kıdırcık 
İznikçi – 

İznekçi İznekçi İznikçi Cemseren - 

Süpürgeci İznikçi 

Lale 
Bekçi – 

Kuyucu 
Semah Cem Bekçisi Kapıcı (Bekçi) Kapıkulu 

 

Alevî cemlerinde bulunanlar, mezheplerini İmam Cafer’e bağlayarak: “Biz 

Caferiyiz!” derler. Anadolu’daki Alevîleri de genelleme yaparak bu tanımın içerisine 

alan Birdoğan, cemlerde sevginin egemen olduğunu, insanın kişiliğini, benliğini ve 

düşüncesini kutsal saymak gerektiğini ifade etmektedir. İnsan benliği ve bu benliği 

anlatmaya yarayan sözlere “nefes” dendiğini ve nefesin de kutsal sayıldığını dile 

getirmektedir. Zâkirler tarafından seslendirilen nefeslerde, cemlerde görülen 

“mahkeme”, “içki”, “söyleşmeler” ve sonunda kişilerin birbirleriyle kaynaşıp “sen-

ben” sorunlarını ortadan kaldırmalarını konu alan bu yaklaşımları, Anadolunun Gizli 

Kültürü Alevîlik adlı kitabında, Şah Hatayî’nin şu nefesiyle örneklendirmiştir 

(Birdoğan, 2006, s.424-425): 

“İmam Cafer kullarıyız 

Sohbetimiz nihan olur 

Ölmeden evvel ölürüz 

Can cana vasıl can olur 
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Budur evvel budur âhir 

Bundadır muhabbet mihir 

Küfür her mezhepte küfür 

Küfür bunda iman olur 

 

Bunda kibr ile kin olmaz 

Hem sen olup hem ben olmaz 

Âdem öldürsen kan olmaz 

Nefes öldürsen kan olur 

 

İmam kulları dirilir 

Erkân muhabbet sürülür 

Manşer sorgusu sorulur 

Bunda Âli divan olur 

 

Şeraben tahur içilir 

Müşkül hal olur seçilir 

Şol kan işlerden geçilir 

Erenler mürvet kân olur 

 

İmam kulları yolu hak 

Derdine derman ise tek 

Üçyüz altmış altı uğrak 

Sekizi usul din olur
93

 

 

Şah Hatai der candayım 

Hak divanı günündeyim 

Sen sendesin ben bendeyim 

Ne sen olur ne ben olur”. 

Zile/Merkez’de Azizi Koçak, kendini Alevî-Bekaşi inancı üzerine yetiştirmiş ve bu 

inancın önemli unsurlarına dair şiirler yazan kişidir. Özellikle Zile’de zâkir ve 

                                                 

93
 “Alevî inancına göre, insanda 366 yerden kan ve su gelip dolaşır. Bu yaşam damarlarının herhangi 

birinin kesintisinde insanın yaşamı tehlikeye girer. Bu 366 damarın yalnızca sekizi din buyrukları ile 
ilgilidir. Öbür kalanları onun ve mürşidin buyrukları ile belli olur. Bu düşünce büyük ölçüde Şah 
İsmail Hataî’de ele alınmıştır”. Daha detaylı bilgi için bkz. Nejat Birdoğan, 2006: Anadolu’nun Gizli 
Kültürü Alevîlik, Kaynak Yayınları, 5. Baskı, İstanbul. 
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dedelerle bizi buluşturmada rehberlik yapmış olan Aziz Koçak, cemle ilgili tüm 

açıklama ve uygulamaları mısralarla şu şekilde ifade etmektedir94
: 

“Teslim olmak için Hakk’ın yoluna 

Edebe erkâna uymaya geldim 

Niyazım var Ehlibeyt soyuna 

Tevellüye teberraya olmaya geldim. 

 

Kusurum çok tövbekârım el aman 

Hak dilerim yalvarırım her zaman 

Pirin divanında sükud-ü lisan 

Mansur gibi dara durmaya geldim 

 

Özünü pirine bağlarsa talip 

Dest-i deman olup meydana gelip 

Benliğinden geçip nefsini yenip 

Kendimi kendimden sormaya geldim 

 

Şeriat suyunda yıkanmak için 

Tarikatta pişip pak olmak için 

Marifet ilmiyle arınmak için 

Hakikatta Hakk’ı bulmaya geldim 

 

Azizim kandilde güruh-u naci 

Belinde kemeri başında tacı 

Bir beden iki nur dört el bir bacı 

Ayağına yüzüm sürmeye geldim”. 

Dedelerin ve âşıkların sıklıkla dile getirdiği ve cemlerde uygulanan semahların 

başında “kırklar semahı” gelmektedir. Miraçlamanın belli bölümünde, Hz. 

Muhammed’in kırklara uğraması ve hep birlikte semaha durdukları olayı anlatı 

şeklinde bize yansıtan ve zâkirlerin okuyuşundan öğrendiğimiz miraçlamalarda 

yapılan tek semah “kırklar semahı”dır. Kırklar semahının bitiminde istenirse 

“gönüller semahı95” yapılmakta ve semah dönmek isteyen cemdeki cemaatin isteğine 

                                                 

94
 Görüşme: Ali Rıza Aykul; Aziz Koçak ve Cemal Hakiroğlu, 20 Mayıs 2010, Tokat/Zile Merkez, 

Aziz koçak’ın evi. 
95

 Mehmet Tecer Dede: “Gönül semahı” derken; gönülde yer alan ve Hak için dönülen semah 
anlamında olduğunu dile getiriyor (Tecer, 2011). Âşık Alican da: “Gönüller semahı, herkesin yaptığı, 
bilmiyorsa izleyip öğrendiği bir semahtır” demektedir. Herkes sırayla semah eder; 3 bacı 3 erkek 
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göre belli kişi sayısına göre peşpeşe bu semah icra edilmektedir. Son olarak “pervaz 

semahı dönülür. Bu semah, genç ve duruluğu simgeleyen, 15 ile 18 yaşları arasında 

bir kızın seçilmesiyle yapılır. 

Tokat yöresinde farklı ocakların dedeleri ile yaptığımız görüşmelerde, cemlerin 

içeriği ve yürütülmesiyle ilgili birtakım bilgiler edinmiş bulunmaktayız. Bir Bektâşî 

dedesi olan ve Seyyid Mahmut Hayrani Eraslan Ocağı’na bağlı olduğunu söyleyen 

Şeref Kuzel Dede, cemlerdeki işleyişle ilgili şu bilgileri aktarmaktadır (Kuzel, 2010): 

“Cemde; gözcü ve bekçiler duasını alır. El suyu tarikat abdesti aldırır. Dede, cemaate; 

‘küskün olanlar barışsın niyazlaşsın’ der. Tarikat namazı kıldırabilmesi için dede; tevbe 

istiğfar duası ve duvaz imamları ile namazı kıldırır. Sonra çerağ uyanır. Âşıklar çerağ duvazı 

ve deyişlerini okurlar. Çerağ yakıldıktan sonra ibadet başlar. İbadet bayağı sürer. Dede 

nasihat eder, âşıklar deyişler okur. Deste bağlama sırası gelir sonrasında”. 

Esenler Cemevi’nde görüştüğümüz Haydar Dede, Hacıbektaş’tan gönderilen 

kitaptaki şekil ve açıklamalar çerçevesinde cemlerini yaptıklarını dile getirmiştir. 

1979 tarihinden itibaren Hacıbektâş’tan aldığı “icazet belgesi” ile dedelik görevini 

sürdüren Haydar Dede; “kurban (şükür kurbanı)”ın, İmam Zeynel’in Kerbelâ’dan 

kurtuluşu üzerine kesildiğini söylüyor. Sakka suyunun dağıtılması da, Kerbelâ’da 

şehit düşenlere suyun verilmemesinden ötürü, cemde bu şehitlere hayat buldurulması 

amaçlı verildiğini aktarıyor.  

Haydar Dede’ye göre faraşçı’nın görevi, cemin yapıldığı yerde cemaat ile dede 

postunun arasındaki meydanı süpürmesi imiş. Ancak bu temizlik, oradaki mevcut 

pisliğin veya tozun temizlenmesi değil; insanların içlerindeki kötülüklerden 

arındırılmasını amaçlayan sembolik hizmettir. Oniki hizmetin yer yer farklılık arz 

ettiğini, ancak özde birlik olduğunu ifade eden Haydar Dede, dönülen semahlarda 

farklılık olabileceğini de söylüyor ve bazı hizmet farklılıklarını şu şekilde açıklıyor 

(Aslan, 2010): 

“Bizde, delil uyandıktan sonra sakka suyunun dualanması olur. Delil uyandırılır ve süpürgeci 

görevini yapar. Sonrasında ise dede tarafından sakka suyunun dualanması yapılır. Diğer 

cemlerden bir farkımız da budur. Bazı cemlerde, semahtan sonra sakka suyunun dualanması 

yapılır”. 

                                                                                                                                          

şeklinde. Semah dönecek kişileri de gözcü belirler (Yıldım, 2011). Veli Hançer dede ise, gönüller 
semahının üç grup tarafından dönülmesinin sebebini; Allah-Muhammed-Ali üçlemesine bağlamaktadır 
(Hançer, 2010). 



 

132 

Çok eski zamanları hatırlayan ve cemlerinde şimdiki gibi sembolik olarak 

görevlendirilen bir Gözcü’nün yerine, 7-12 kişi arasında daha “Gözcü” olduğunu 

söyleyen Selahattin dede; Oniki Hizmet’in, Hacı Bektaş-ı Velî tarafından 

şekillendirildiğini ve günümüze değin ulaştığını, belli kuralların işlediğini ve bu 

kuralların dışına çıkılmadığını söylemektedir. Yaptığımız görüşmede cem ile ilgili 

değişik yorum ve açıklamalarda bulunan Selahattin Dede, bize şu bilgileri de 

aktarmıştır (Aslan, 2010): 

“Cem kelimesi için daha evvel tarikat deniliyormuş. Ancak tekke ve zaviyelerin 

kapatılmasından sonra, halk korktuğu için toplanmak bâbında kullanılan “Cem” kelimesini 

kullanmış... Cemdeki meydan; ayrıca bir çeşit halk mahkemesi’dir. Kolay kolay devlet 

mahkemeleriyle işi olmaz Alevî toplumunun. Dedeler ve yanında oturan din önderleri 

(dedenin yardımcıları), halk mahkemesinde ortak karar verirler. Düşkünlükte, kadın haklarına 

ve zinaya önem verilir. Ayin kelimesi Hıristiyanlıktan bize geçmiştir; uygun bulmuyorum bu 

şekilde söylenmesini. Cem Ayini yerine kısaca “cem” deriz veya tarikat... Alevî cemlerinde 

zikir (tevhid) vardır”. 

Dede kadar saygı gören ve köyündeki âşıkların dahi işaret ettiği Görümlü Köyü’nün 

imamlığını yapmış olan İrfan Çoban; görgü ceminin temel nokta olduğunu ve bu 

cemin; “bilerek veya bilmeyerek birinin hakkını aldıysam bu durumdan arınmak için 

sorgulanayım” maksatlı yapıldığını savunur. Görgü ceminde, önemli olan temel 

unsurun “kul hakkı” olduğunu söyleyen İrfan Çoban; özellikle Almus ve çevresi 

köylerinin genel cemlerine yönelik görüşlerini de şu şekilde açıklar (Çoban, 2010): 

“Teneşir tahtasında ölünün bedeni nasıl imama teslim oluyorsa, aynı şekilde görgüde 

ölmeden önce ölmek96
 var. Adavet

97bitirilmediği veya uzlaşılmadığı sürece talip görgüden 

geçirilmez. Cem, geçmişten günümüze Alevî öğretilerini anlatan, öğreten bir okuldur. Bizim 

inancımızla ilgili bilgi edineceğimiz bir mektep veya öğretmenimiz olmadığından; 

dedemizden, aşığımızdan, ozanımızdan ne duyduysak onu öğrendik, onu yaşattık ve dilden 

dile aktarmaya çalıştık. Üç türlü cem var: Her Cuma akşamı (Perşembeyi Cuma’ya bağlayan 

gece) yapılması gereken cem… Kurbanlı yapılan cem ve Görgü cemi.  

Görgü; sorgu ve birlik için yapılan cemdir. Kurban kesen de tekrar görgüden geçer; bu da 

kurban görgüsüdür. Abdal Musa Görgüleri vardır, genellikle adaklarda olur. Cem erenleri de 

alacağı veya hakkı varsa alır. Kul Himmetliler, yıllık görgülerinden hariç, her Cuma akşamı 

yapılan cemlerinde de görülürler”. 

                                                 

96
 Kendini âhirete hazırlamak, günahları için tövbe etmek, küskün ve borçlu olduğuna razı etmek, 

ermişlerin ve hakkı, hakikati bulmuşların izini bulmuşları takip etmek, demektir. 
97

 Adâvet: Düşmanlık. 
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Semah: 

Semahın, Arapça kökenli bir sözcük olduğunu “işitmek”, “uçmak”, “gökyüzü” gibi 

sözlük anlamlarına geldiğini dile getiren Esat Korkmaz, ayrıca terim olarak; “müzik 

ezgilerini dinlemek”, “vecde gelip devinmek”, “kendinden geçip oynamak”, 

“dönmek” ifadeleriyle de açıklamaktadır. Semah adının ne zamandan beri 

kullanıldığının bilinmemekte olduğunu söyleyen Korkmaz, Orta-Asya Şaman ve 

diğer Uzak-Doğu inanç kalıntılarını taşıdığını, bu nedenle gökbilimsel danslardan 

sayıldığını vurgulamaktadır. Korkmaz, ilk olarak ateş çevresinde yapılan ritüel 

Şaman danslarına işaret eder, sonrasında tasavvuf ve İslâmlığın etkisiyle cem denilen 

toplantılara girdiği bilgisini vermektedir. (Korkmaz, 2008, s.221). 

Zile/Merkez Bektâşî dedelerinden Ali Rıza Aykul dede, semahı tanımlarken Kur’an 

suresine dayandırmakta ve yorumsal olarak bir açıklamada bulunmaktadır:  

“Semah, saffat suresinin birinci ayetinde ‘ne güzeldir saf saf olupta dizilenlere, topallayarak 

yürüyenlere, kanatlarını açıpta uçmak için yol alanlara ve gönüllerini secdeye indirenlere’ 

açıklamasıyla Hz. Muhammed’in engür şerbetini ezmesi ve semaha durması vardır. Allah 

hepimizde var, sen benim ben senin etrafında dönüyorum. Allaha ulaşmak için dönülür. Kırklar 

semahı (Allah Muhammed ali aşkına üç duvaz okunur), garipler semahı, gönüller semahı 

(semah bitiminde yapılır) yapılan semahlardır. Aslında kırklar semahından başka cemde semah 

olmaz”.  

Türkiye’nin kimi yörelerinde, yöresel ağızlara göre samah, semah, zamah, semağ 

biçimini alan bu sözcüğün aslının sema olduğunu vurgulayan Birdoğan, sözcük 

aslında ‘sm’ kökünden sam ve sim gibi bir mastar olup işitmek, duymak, dinleme ve 

mecazen şarkı, nağme, raks, vecd, üns meclisi ve nihayet yarı dini mahiyette çalgılı, 

şarkılı ziyafet gibi türlü anlamlara geldiğini ifade eder (Birdoğan, 2006, s.445). 

Her bölgenin kendine özgü semahları ve isimlendirmeleri olduğu gibi, genel olarak 

değişmeyen tek semah, miraçlamanın içinde yapılan Kırklar semahıdır. Tüm 

semahlarda olduğu gibi dedenin duasıyla başlayan kırklar semahı, ağırlama ve 

yeldirme (Tokat’ta yellenme) bölümlerinden sonra tekrar hizmetlilerin dualanmasıyla 

son bulur. Tokat bölgesinde Hubyar ve Anşabacı Ocağı’na bağlı olan Alevî 

gruplarında gönüller ve pervaz semahı tabirlerine sıklıkla rastlamış bulunmaktayız. 

Mehmet Tecer ile İkitelli Cemevi’nde yaptığımız görüşmede Tokat’ta en önemli 

ocaklardan biri olan Hubyar Ocağı’nın semahları hakkında özel bilgiler edindik. Bu 

semahtaki el ve kol hareketlerinin, Anadolu’daki birçok semahtan farklı olarak 
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hareket ettiğini ve semahın belli bir bölümünden sonra (ağırlaması ve yeldirme 

bölümüne geçiş) bacıların kendi etraflarında bir nevi pervane gibi dönerek 

tamamladıklarını biliyoruz. Semahı dönen erkekler ise, el ve kollarıyla bacıların 

etrafında onları sarmaktadır. Hubyar semahındaki bu özellikli el ve kol hareketlerini 

Mehmet Dede: “İmam Hüseyin şehit olduğunda, İmam Zeynel’den gelecek olan oyu 

bir nevi korumak amaçlı, bacıların İmam Zeynel’in etrafında feryat-figanla 

çırpınması veya turnaların kanat çırpmasının ifadesi olarak algılanıyor” seklinde 

açıklamaktadır (Tecer, 2011). 

Kul Himmet Ocağı’na bağlı, Görümlü (Varzıl) Köyü’nün eski imamlarından olan 

İrfan Çoban, Kul Himmetlilerin semahında; ermiş dervişler gibi ayaklar yalın, 

kendisini ikramda kabul ederek ölmüş ve kefeni üzerine giymiş olarak görmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır. Kırklar erkânından günümüze değin gelmiş olan semahı 

dönerken yanındaki kişinin kadın veya erkek olduğuna dikkat edilmeksizin, 

günahlarından arınmak için dönülmesi gerektiğini dile getirmiştir. Konuyu kendi 

ağzından aktardığı bilgilerle genişletecek olursak (Çoban, 2009): 

“Bu semahı kırklar yapmış, günahlarından arınmışlardır. Biz de günahlarımızdan geçelim 

diye Hakk’a eğilme yolunda bir hizmet sayarlar. Dede: ‘Semahlar yürüye, günahlar eriye’ 

der. Halk ise: ‘Allah Allah’ diye cevap verir. Kul Himmet Ocaklarının cemlerinde semah 

dönen bacılar, erkeklere: ‘Sizler gök, bizler yeriz’ manasına gelen ayak niyazı yaparlardı. 

Günahların erimesi için yapılan bir semboldür”. 

Cem içinde ve cem dışında yapılan semahlar vardır. Bunlar “içeri semahları” ve 

“dışarı semahları” olarak adlandırılır. Alevî olmayan ve cem törenlerinin dışında hoş 

karşılanmayan içeri semahları: Ağırlama, Yürütme, Yeldirme (yörelere göre Yelleme 

veya Pervane) ve Dua ile tamamlanır. Bazen “yeldirme” kısmının sonunda ağırlama 

yapılır; hatta âşık serbest nitelikte bir eser veya saz payı çalarak semahın dua kısmına 

geçmesini sağlar. Bu kısımlarda “eğlen dur-sallan dur” gibi ifadeler kullanılabilir. 

Dışarı semahlarında -aynı zamanda “Avare Semahı” diye de adlandırılır- amaç; genç 

kuşaklara semahı benimsetme ve öğretmektir. Yani oniki hizmet dışında cereyan 

eder. Dışarı semahlarında, “yeldirme” bölümü çok ustalık ve beceri istediği için 

yalnız bu bölüm yoktur (Er, 1999, s.104-105). 
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Şekil 3.1 : Tokat-Almus-Hubyar Köyü'nde Cemlerde ve gündelik giyilen elbise. 

3.3. Alevî–Bektâşî İnanç Yapılanmasında Zâkirlik Geleneği, Zâkirlik 

Kurumu ve Tarihî Yaklaşımlar 

Zâkir, cemin uygulanışında bir ritüelin temsili hizmetlisi iken, Alevî-Bektâşî 

zümresinin yaşadığı coğrafyadaki cemlerin genelini göz önünde 

bulundurduğumuzda; Oniki Hizmet anlayışının uygulamaları açısından üstlenmiş 

olduğu misyon ve mevkiden ötürü, köklü bir yapının da oluşmasına neden olmuştur. 

Zira geçmişten günümüze dinî yaşam ve sosyo-kültürel olgular çerçevesinde hayat 

bulan bu yapı, Alevî-Bektâşî müzik kültürünün aktarılması bağlamında ayrı bir 

müessese oluşturmuş ve sosyal yaşamın da bir parçası olarak kurumsal bir yapıya 

ulaşmıştır. Bu bağlamda, Alevî-Bektâşî inancına haiz olan ve daha önceleri 

“Kızılbaş”, “Türkmen”, “Hurufî”, “Haydarî”, “Kalenderî” vs. gibi zümreleri de ortak 

paydada buluşturan anlayış doğrultusunda yetişmiş, geçmişten günümüze bir gelenek 

oluşturup devam ettiren sayısız ozan ve âşık, inancın vazgeçilmez unsurları 

olmuşlardır. 
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Zâkirlik kurumu, kendilerinin farklı isim ve görevlerle ifade edilmelerinin yanı sıra 

İslâm tarikatlarının birçoğunda zikrin uygulanması ve yönlendirilmesi aşamasında 

süregelmiş bir müessesedir. Değişik tarikat ve Alevî inancına yakın inançları ele 

aldığımızda; Alevîlerde zikrin, daha doğrusu zikir uygulanmasında anılan inanç 

unsurlarının diğerlerinden farklı olarak, bağlama (saz) ile yapıldığını görmekteyiz. 

Konumuz açısından bu farklılığın çıkış sebepleri ve buna dair tarihsel yaklaşımların 

ortaya konulması, tamamlayıcı ve bütünleştirici olguların yerlerine oturmasına 

olanak sağlayacaktır düşüncesindeyiz. Bu nedenle, zâkirlikten önce zâkirin cemlerde 

kullandığı genel enstrüman olan “saz”ın tarihsel sürecini ve ne şekilde ibadet 

içerisine sokulduğunu sorgulamak daha doğru olacaktır. Zira kullanılan sazın yanı 

sıra, ibadet esnasında söylenen şiirlerin de ayrı bir önem teşkil ettiğini vurgulamak 

gerekir. 

Alevî toplumundaki en belirgin özellik, ibadetlerinde dahi müzikle iç içe olmalarıdır. 

Dinî toplantılar öncesi veya bitiminde oluşan muhabbet ortamlarında, dinî müzik 

haricinde icra edilen türler; Türk Halk Müziği’nin zengin yapısının örneklerini 

oluşturmaktadır. Bünyesinde birçok ozan ve âşık yetiştirmiş olan Alevî-Bektâşî 

toplumu, icra ettikleri müziğin yanı sıra edebi açıdan da çok kuvvetli şiir örneklerini 

geçmişten günümüze aktarmayı bilmişlerdir. Dolayısıyla edebiyat, müzik ve dini 

uygulamalar çerçevesinde fark edilir bir gelişim gösteren bu inanç “Anadolu’da, 

tarihsel ve sosyal koşulların doğal bir sonucu olarak yazılı olmaktan çok sözlü 

geleneğe bağlı, eski inançların İslâmi şekiller altında yaşamaya devam ettirildiği bir 

halk İslâm’ı olarak nitelendirilebilir (Yaman, 1997: 29)”. Bu açıklamaların yanı sıra, 

Alevî toplumunda sosyal, siyasi ve toplumsal olguların ön plana çıkartılarak, 

Anadolu ve farklı coğrafyalarda bu olguların izini süren Ali Yaman, 

Alevîlik&Kızılbaşlık Tarihi adlı eserinde şu yaklaşılmada bulunmaktadır (Yaman, 

1997, s.29): 

“Alevî toplumunda Alevîler yüzyıllarca sosyal ve siyasal nedenlerle kırsal alanda kapalı bir 

toplumsal yaşam sürmek durumunda kalmışlar ve bu durumun doğal bir sonucu olarak kendine 

özgü toplumsal kurumlarıyla, temelde sözlü anlatım geleneğini benimsemişlerdir”. 

Bu anlatı şekli, geçmişte farklı isimlerle anılan (kam, bakşi, bahşi, şaman vs.) ancak 

günümüzde daha ziyade âşık, ozan ve şair diye adlandırılan kişilerce sürdürülmüştür. 

Kültür içerisinde önemli olduğu düşünülen, en iyi korunan ve yaygınlık kazanan 
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sözlü kültür; tarihin etkisiyle oluşan ve nesillere bu şekilde aktarılan zengin bir 

geleneğin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türklerin İslâmiyet’ten önce oluşturdukları edebiyatın Çin, Hint ve İran tesiriyle 

vücuda getirdikleri bazı önemsiz tercümelerin yanı sıra, sazla söylenen halk 

şiirlerinden ibaret olduğunu dile getiren M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı’nda İlk 

Mutasavvıflar adlı eserinde, o devirlerdeki Türk edebiyatını teşkil eden şiir ve 

şairlerden şu şekilde bahsetmektedir (Köprülü, 1976, s.11): 

“Bu devirdeki şairler, hepsi birbirine benzeyen, elleri kopuzlu, basit adamlardı. Oba oba 

dolaşarak umumi yahut hususi toplanışlarda eski kahramanların menkabelerini terennüm eder, 

milli destanlar söyler veya yeni hadiseler hakkında yeni Türküler bağlarlardı. Bunlar aynı 

zamanda kopuzlarıyla sihirbazlık, falcılık ettikleri de olurdu. ‘sığır’ denilen milli av 

ayinlerinde, ‘şölen’ yani umumi ziyafetlerde, ‘yuğ’ yani matem merasiminde şairler mutlaka 

bulunurlardı.” 

Türkler, ilahi ve şiirler okuyan, Allah rızası için halka birçok iyiliklerde bulunan, 

onlara cennet ve saadet yollarını gösteren dervişleri, eskiden dini bir kutsiyet 

verdikleri ozanlara benzeterek kabul ettiklerini ve dediklerine inandıklarını dile 

getiren Köprülü, bu suretle eski ozanların yerini, ata ve bab unvanlı birtakım 

dervişlerin aldığını: Hz. Peygamberin sahabelerinden olarak gösterilen Arslan Bab 

ile menkabeye göre İslâm dinini anlamak maksadıyla Türkistan’dan Cezîretü’l-

Arab’a gelmiş ve Hz. Ebû Bekr’le görüşerek İslâmiyet’i kabul eylemi olan ozanlar 

piri meşhur Korkut Ata, Çoban Ata’nın bunlardan kalmış birer hatırayı yaşattıklarını 

öne sürmektedir. Köprülü, bütün Anadolu’da eski Türk ananelerini kuvvet ve 

samimiyetle ortaya koyan ozanlar için; ellerinde kopuzları ile dini veya kahramanâne 

mahiyette birtakım basit ve ibtidâî Türkçe eserler, kahramanlık şiirleri yazıp uzun 

yüzyıllardan beri yaşattıkları yolunda bilgiler verdiği Türk Edebiyatı’nda İlk 

Mutasavvıflar adlı eserinde Orta Asya’dan Anadolu’ya köprü oluşturmuş bu güçlü 

geleneği şu şekilde dile getirmektedir (Köprülü, 1976, s.19): 

“Her milletin ilk milli nağmelerini terennüme mahsus milli bir sazı vardır ki esâtirine, 

menkabeleine girer ve hatırası asırlarca saklanır. İşte en eski Türk halk şairlerinin, yani baksı-

ozan’ların önceleri dinî ayinlerde, sonra bediî bir mahiyetihaiz toplantılarda kullandıkları en 

eski musiki aleti kopuz’dur. Arapların uduna benzeyen bu saza, en eski zamanlardan başlayarak 

muhtelif asırlarda çeşitli Türk memleketlerinde daima rastlanır. Bir defa bütün menkabelerde 

ozan’ı mutlaka kopuz’u elinde görürüz. En eski Uygur metinlerinde buna rastladığımız gibi, 

XI. asırdan başlayarak Orta Asya’da ve Selçukluların ilk devirlerinden beri Anadolu’da buna 

tesadüf ediyoruz” 



 

138 

Köprülü’nün verdiği bilgilerden de anlaşıldığı üzere, Türk toplumunun bulunduğu ve 

kültürel izlerini bıraktığı hemen hemen her coğrafyada, gerek dini gerekse din dışı 

sosyal birlikteliğin kutsal sayıldığı toplantılarda, dönemlere göre değişik isimlerle 

anılan ve bir müzik aletiyle bu toplantılarda varlığını gösteren şahsiyetlerin her 

dönem var olduğu görülmektedir. Eski dönemlerde kopuz olarak literatüre geçmiş 

olan bu müzik aletinin Anadolu’daki isimleri yöreden yöreye fark eden 

adlandırmaların yanı sıra, genel anlamda saz ve bağlama olarak bilinmektedir. Alevî-

Bektâşî şairlerce, şiirlerinde defalarca konu edilen kopuz, saz, bağlama vs. gibi 

tabirler, XIII. yüzyılın ikinci yarısı ve XIV. yüzyılda yaşamış ünlü halk şairi Yunus 

Emre tarafından günümüze ulaşan bir şiirinde şu şekilde dile getirilmiştir: 

“Ey kobuz ile çeşte 

Aslın nedir bu işde? 

Eydür aslımdır ağaç 

Koyun kirişi birkaç. 

 

Ağaç, deri derildi 

Kiriş ile bir oldu 

Aşk denizine daldı 

Bahane yok bu işte 

 

Yunus şimdi sübhânı 

Vasfeylegil gönülde 

Ayru değil âriften 

Bu kobuz ile şeşte” 

Görüldüğü üzere, şiirin genel anlatımında kopuz ve orgonolojik yapısı üzerine 

birtakım bilgileri de beraberinde vermektedir. “İlk Türk kopuzunun göğüs kısmı 

deriden imal edilmiştir. Sapında perdeler bulunmaktadır ve telleri at kılından 

yapılmıştır. Tarihçi Hammer, kopuzun ahşap göğüs kısmının XVI. yüzyılda Anadolu 

Türklerince yapıldığını belirtir. Ataman’a göre, uzun saplı armudî veya üç kenar 

gövdeli olup, önceleri perdesizken Anadolu’ya gelişle birlikte bağırsak ya da at 

kılından yapılan telleri madenî tele dönüşmüş, sapına perdeler bağlanmış bir çalgıdır 

(Feyzioğu, 2006, s.236)”. 

Aynı eserde Köprülü, tarikâtların çoğalması ve tasavvuf cereyanın halk arasında 

iyice yayılmasından sonra ozan’ların hemen hepsinin bir pîr’e intisap ederek 

eserlerine tasavvuf çeşnisiyle söylediklerini işaret eder. o zamanlar, daha 
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İslâmiyetten önceki devirlerin hatıralarını, yani Korkut Ata’nın hatırasını ve Oğuz-

Name an’anelerini saklayan bu ozan isminin yerini, mutasavvıf-şair mânasını ifade 

eden âşık lakabının aldığını söyler. (Köprülü, 1976, s.354). 

Anadolu’da kopuzdan sonra, tambura tipli çalgıların genel adı olarak kullanılan 

terimlerin “saz” ve “bağlama” olduğunu vurgulayan Erol Parlak, Türkiye’de El İle 

(Tezenesiz) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri adlı sanatta yeterlilik 

tezinde, “aslen Farsça olan ve Farsça’dan Türkçe’ye geçen “saz” teriminin, halk 

sanatçılarının şiirlerini söylerken çaldıkları telli çalgının genel adı olduğunu 

söylemektedir. “Bu nedenle, âşıkların şiirlerini sazla birlikte söylemelerinden dolayı, 

son çağ edebiyat tarihçileri âşıklara; “saz şairi”, yarattıkları edebiyata da “âşık 

edebiyatı” adını vermişlerdir” yorumunu yapmaktadır (Parlak, 1998, s.53). 

Görüldüğü üzere, Asya’dan Anadolu’ya gelene değin birçok kültürel unsurları 

beraberinde getiren Türk toplumunun ozanları, başlangıcı tam olarak bilinmeyen 

dönemlerden itibaren kopuzlarıyla Oğuz destanlarını çalıp söyleyen, ordularda, 

obalarda ve çeşitli sosyal mekânlarda varlığını gösteren kişiler olmuşlardır. Nitekim 

Alevî zümresinin dini toplantıları, muhabbet ve din dışı toplantılarında yer alan bu 

şahıslar halk arasında âşık, ozan, zâkir vs. gibi isimlerle anılagelmişlerdir. Zâkir 

tabirinin, Alevî olmayan Anadolu halkı arasında da kullanıldığını söyleyen ve daha 

ziyade tekkelerde bu söylemle karşılaştığımızı ifade eden Nejat Birdoğan, bu tabirin 

Anadolu’nun birçok bölgesinde halen kullanılmakta olduğunu belirtmektedir. “Elli 

yıl öncesine değin, Elazığ ve özellikle üst Van gölü bölgesi kültür odağı olan 

Erciş’te, Karakoyunlu Türkmen beyleri uzun kış gecelerini geçirmek için türkülü 

hekât98
 anlatan halk meddahlarını ve âşıklarını korumalarına alıyordu. Bu âşıklara 

‘filanca beyin ser-i zâkiri’ adı veriliyordu” şeklinde ki aktarımla, bu duruma açıklık 

getirmektedir (Birdoğan, 2006, s.406). Ayrıca zâkir tabirinin icraya yönelik tarafının 

yanı sıra, bölge ve yöresellik anlamında tekkelerdeki farklı isimlendirilmelerine 

dikkat çeken Birdoğan, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevîlik adlı kaynak kitabında, 

                                                 

98
 “Hekât, ruhsal ateş Tanrıçasıdır. İnsanın ve tüm canlıların içindeki ruhsal ateşin koruyucusudur. 

Güç, sevgi ve bilgeliği temsil eden bu üç Alevî Tanrıça Hekât korur. Tanrıça Hekat, Anadolu’nun 
kuzeyinde farklı üç noktadan (Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz’de üç nokta) 
güneye doğru dik uzanan geniş çizgiler şeklindeki alanlarda yaşayan milletlerce daha çok tanındı. 
Dünya tarihinde bilinen ilk coğrafyacı ve haritacı, Miletos’lu Hekateos’tur” 
(http://www.diplomatikgozlem.com/haber_oku.asp?id=3475l). 

http://www.diplomatikgozlem.com/haber_oku.asp?id=3475l
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konuyu tarihsel boyutuyla ele aldığı gibi, kültür içerisindeki işleyişiyle de ilgili 

bilgiler sunarak şu açıklamalarda bulunmuştur (Birdoğan, 2006, s.406): 

“Yörelere göre değişik isim alan zâkir tâbiri, yalnız okuyan veya yalnız çalan (icra eden) 

anlamında da kullanılmaktadır. Aslında söyleyici anlamına elen ‘guy’ kelimesinde türeyen 

‘Guyende’, Farsça bir kelimedir. Ancak Tahtacı ve Abdal Musa Tekkesi’nde bu ‘Güvende’ 

tâbiri kullanılmaktadır. Ege Tahtacıları (yan yatırlar ve Timur beyleri) ve Tunceli sarı 

saltıklılarında bu ad kullanılır. Kaynağı tartışmalı ‘saz’ (Türkçe, Hititçe, Sümerce, Arapça, 

Farsça) sözcüğüne eklenen ‘ende’ (sazende) ile Farsça ve ‘saz çalan’ anlamındadır. 

‘Sazandar’, bu sözcüğün bozulmuş şeklidir”. 

Sazandar tabirini, saz sözcüğüne eklenen “ende” kelimesi ile bozulmuş bir yapıda 

olduğunu belirten Birdoğan’ın aksine, Mehmet Eröz, bu kelimeden (sazandar) 

bahsederken; “Zâkir tâbiri yerine kullanılan bir diğer kelime ise ‘sazandar’ olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Tahtacılarda ve diğer birçok köyde, sazandar’lık, zâkirlik, 

cem’in başından sonuna yürütülen bir iştir” şeklinde ki bu bilgiyi bize sunmaktadır 

(Eröz, 1997, s.118-119). Bir kaynakta, kullanılan tabirin bozulmuşluğu söz konusu 

iken diğer kaynakta; zâkirlik yerine kullanılan bir tabir olarak açıklanması aklımızı 

karıştıran bir yaklaşım olmuştur. Aynı kaynakta Birdoğan, “Daha ziyade, Tokat, 

Sivas, Çorum ve Ankara Alevîlerinin, zâkir yerine kullandığı bir başka kelime ise; 

Âşık baba’dır” açıklamasını yaparak konuya farklı bir bakış açısı yüklemektedir 

(Birdoğan, 2006, s.407). Çünkü genel olarak Anadolu söyleminden çıkıp, daha 

ziyade İç Anadolu’da vermiş olduğu birkaç ille konuyu sınırlamıştır. Ancak alan 

çalışmalarımızda özellikle zâkir ve din önderleri dedeler için hazırlamış olduğumuz 

ankette; zâkir yerine bölgede kullanılan diğer tabirlerin neler olduğunu 

sorduğumuzda; sıklıkla “âşık” ve sonrasında sırasıyla “cem aşığı”, “tarikat aşığı”, 

“hak aşığı”, “zâkir” tabirlerinin kullanıldığı tespit etmiş bulunmaktayız. Tezimizin, 

Tokat yöresi zâkirlik geleneği adlı bölümünde daha detaylı bilgi vereceğimiz bu 

hususta şunu kati surette belirtmeliyiz ki; yörede “âşık baba” tabirine rast 

gelinmemiştir. Diğer bahsi geçen illerde (Sivas, Çorum, Ankara) bu tabirin (âşık 

baba) kullanıldığına dair kesin bir belgeye sahip olmamakla beraber, Tokat yöresinin 

gerek inanç gerekse cem uygulamaları bağlamında özellikle Sivas ve Çorum’la iç içe 

olduklarını düşünürsek; yapılan sözlü aktarımlardaki ince ayrıntıları da göz önünde 

bulundurarak, bu tabirin bahsi geçen yörelerde de pek kullanılmayacağını tahmin 

edebiliriz. 
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Alanda sıklıkla “âşık”, “cem aşığı”, “hak aşığı”, “tarikat aşığı” söylemlerine tanıklık 
etmiş bulunmaktayız. Bunların arasından daha ziyade “âşık” ve” cem aşığı” 
kullanımları daha ön plandadır. Almus/Akarçay Kasanası’nda Âşık Salih Yıldız 
“hak” aşığı” tabirini de kullanmıştır. Bu deyim için Köprülü, 1962: Türk Saz 
Şairleri: Türk Edebiyatında Âşık Tarzının Menşei ve Tekamülü-XVI. ve XVII. Asır 
Sazşairleri adlı çalışmasında şu açıklamayı yapmaktadır (Köprülü, 1962, s.13): 

“Halk arasında dolaşan menkabeler, bunların maddi ve cismâni aşk’tan mânevi ve rûhani aşk 

derecesine yükseldiklerini, saz çalıp şiir söylemeyi de ilâhi vasıtalar’la yâni ya bir mürşid’in, 

pîr’in, yâhut Hızır Peygamber’in rüyada veya hakikatte tecellisi ile öğrendiklerini anlatır. 

Görülüyor ki bunlar Hak Âşıkları’dır ve ilham kaynaklarını dâimâ ilâhîdir”. 

Tokat Merkez/Nebi Köyü’nden âşık İsmail Yalçın, dedelerinden aldığı bilgilere göre 

hak için deyişlerini okuyan hak âşıklarıdır tabirini kullanıp şu açıklamalarda 

bulunmuştur99
: 

“Şah Hatayî, Kul Himmet, Viranî vs den çalar söyler. Nefes ve deyiş bir anlam içermektedir 

hak için söylensin yeterki. İnsanlığı, saygıyı, sevgiyi ve barışı yazan tüm âşıkların, ozanların 

şiirlerinden okumaktadırlar. Amaç kamil insan olarak hak yoluna bağlanmak ve deyişlerini 

söylemek. Bunlar deyiş veya nefes olarak adlandırılır”. 

Anadolu’da, Alevî-Bektâşî inancı çerçevesinde zâkirlik hizmetlerini sürdürenlerin 

tümünde genel kaide; cemin akışını, düzenini ve dedeyle olan beraberliğini 

sürdürmesidir. Günümüzde artık çok az sayıda zâkir gördüğümüz bu yerel bölgelerde 

(köy-kasaba-belde vb.) eskiden çok fazla zâkirin cemde hizmet sürdüğü edinmiş 

olduğumuz bilgilerdendir. Zâkirlik hizmeti için kesin bir sayı olmamakla beraber asıl 

kaideyi tecrübeli olan zâkirin en başköşede oturması ve deneyim derecesine göre 

sıralanmaları almaktadır. Genellikle üç zâkirin yettiğini alandaki zâkir ve dedeler 

ifade etmektedir. Zâkirin olmadığı yerde, dede hem ibadet kısmını hem de zâkirin 

okuduğu eserleri ihtiva etmektedir. Dedenin aynı zamanda zâkirlik yapıyor olması 

anlayışı, kimi zâkir ve dedelerce uygun görülmediği tespit edilmiştir.  

Nejat Birdoğan, zâkirlik geneleniğinde cem başladığında salona girerken dedeye 

(baba, mürşit, pir) niyazını yapıp hayırlısını almasını genel bir ifadeyle şu şekilde 

vermektedir (Birdoğan, 2006, s.413):  

“Bu, şöyle oluyor: sazın sap kısmı üste gelmek üzere tekne aşağında ve geride kalmak 

biçiminde sağ koltuk altında sıkıştırılıyor. Dedenin önüne gelinip darda duruluyor. Dedeye, 

                                                 

99
  Görüşme: İsmail Yalçın ve Bektaş Yalçın, 11 Ağustos 2009, Tokat/Nebi Köyü, kendi evi. 
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Pençe-i al-i abadan var niyazım hakkına 

Hak-i Bağdat turnasından bu avazım hakkına 

Hizmeti zikret talibim kıl şefaat hakkiyçün 

Yâd-ı Şah-ı Kerbelâ’yı eden sazım hakkına 

Desturun ey Şah! Himmet et Erenler! 

Denilip hayırlısı isteniyor. Dede bu ilk hayırlı istemine “himmet erenlerden…” diye karşılık 

veriyor”  

Zâkirlik Kurumunun Başlangıcı ve Oluşumu: 

Bu konu en mühim konular arasında olmasına rağmen çözümü ve sonuca varımı bir 

o kadar kafamızı karıştıran konulardandır. Geçmişin izini sürüp, bugün için 

yazılanları geçmişe doğru tasniflediğimizde önümüze menâkıbnâmelerdeki anlatılar, 

Oniki hizmetin içerisindeki zâkirin hizmet sahibi ve birkaç literatürde adı geçen 

isimlerden başka bize kaynaklık edecek bilgi yok gibidir. 

Menâkıbnâmelerde bize sunulan bilgilerin birinde, zâkirlerin piri Selman-ı Pak 

olarak geçmektedir. Ali Duran Gülçiçek Her Yönüyle Alevîlik (Bektâşîlik, 

Kızılbaşlık) Ve Onlara Yakın İnançlar adlı üç çiltten oluşan eserinde şu bilgileri 

aktarmaktadır (Gülçiçek, 2004, s.648): 

“Hz. Ali, hakikat sırlarını Selman’a söylemiş. Hz. Selman bu sırrı uzun süre saklayamayıp 

açıklar. Hz. Ali hakikatleri sır edecek birini bulamayınca, bu sırrı bir dut ağacına açar. O dut 

ağacı bu sır ile şişer ve yarılır. Selman-ı Pak hatasını anlar; dut ağacını kesip sap takar ve 

bunu Hz. Ali’nin hanesine getirip kapı arkasına kor. İmam Ali, bu dut teknesinin şişkin 

göğsünü görür kim; -Ya Selman, sana açtığım sırrı ikimizden başka bilenler de var buyururlar. 

Selman-ı Pak Hazretleri: - Beli Ya Ali, taşıyamadım der. İmam Ali bunun üzerine: Mademki 

gerçeği söyledin, nihan etmeye (gizlemeye) hacet kalmadı, buyurup ol dem kendi saçlarından 

On iki tel koparıp Selman’a verir. Selman o saç tellerini, dut teknesinin göğsüne gerer ve 

tellere dokunur. Ve seda insal olunup, esrar-ı Rab’baniyeyi feryad eyler. İşte o dut teknesine o 

gün bu gündür “saz” denir. Ve bunu söyletene de “zâkir” tâbir olunur. İşte bu yüzdendir ki, 

Selman-ı Pak Hazretlerine Zâkirlerin piri denir”. 

Aynı kaynakta, Turgut Koca babanın kaleminden yazılmış bir şiîrde bu bilgileri 

destekleyen bir içerik görmekteyiz. 

İmam Câfer Sâdık oldum mahaza 

Musa-yı Kazım’la İmam-ı Rıza 

Saçlarım tel oldu tambura saza 

Çok şükür zâkir-i Kur’an idim ben. 
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Alevî halk ozanlarının bir kesimi için kendi kaynaklarını, ellerini, obalarının çıkış 

yerlerini tarihte araştırmış olduklarını ifade eden Birdoğan, Abdal Musa’ya ait olan 

bir deyişinde, Horasan’ın çıkış noktası olduğunu şu dörtlüklerle bize aktarır 

(Birdoğan, 2006, s.420): 

“Kim ne bilir bizi nice soydanız 

Ne zerrece oddan, ne de sudanız 

 

Bize meftun olan marifet söyler 

Biz Horasan ellerinde boydanız 

 

Bizim zahmımıza merhem bulunmaz 

Biz kudret okunda gizli yaydanız 

 

Yedi derya bizim keşkülümüzde 

Hacım umman ise biz de göldeniz100
 

 

Hızır İlyas bizim haldaşımızdır 

Ne zerrece günden, ne hod aydanız 

 

Yedi tamu bize nevbahar oldu 

Sekiç uçmak içindeki köydeniz 

 

Musa gibi “lenterani” değiliz 

Aslımız sorar ise Hoy’danız 

 

Abdal Musa oldum geldim cihana 

Ârif anlar bizi nice boydanız”. 

Tarihsel süreç içinde günümüz cem zâkirlerinin çıkış noktasını, oluşumunu, 

olgunlaşmasını ve günümüze yansıyan yönlerini ele alıp kronolojik olarak belirtmek 

oldukça zor konulardandır. Ancak, Alevî-Bektâşî inanç ve tarihi üzerine araştırma 

yapanların genelinde, tasavvufî olarak her ne kadar İran ve Horasan üzerinden 

yürüyen bir fikir birliği varsa da saz çalıp-söylemede ise “ozan” ve “baskı”lara kadar 

götürülen bir yaklaşım bulunmaktadır. Gerek tarihsel ve gerekse edebi yaklaşımlarla 

kaynak oluşturmuş olan Nejat Birdoğan, cemde saz çalan âşıkların atalarını 

                                                 

100
 Bu dizede adı geçen “Hacım”Hacı Bektaş Vilayetnâmesi’nde adı geçen Koluaçık Hacım Sultan’dır. 

(Birdoğan. Age, s.121). 
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irdelemeye başlarken “Dede Korkut”, “ozan” ve “baksı”dan söz etmektedir. Asya 

geleneklerindeki ozan ve baksıdan bahseden Birdoğan, âşık tabirinin ise Timur 

döneminde, Müslüman bir terime bırakılması olarak nitelendirmekte ve adı geçen 

eserinde şu bilgileri sunmaktadır (Birdoğan, 2006, s.411): 

“Hazar ötesi Türkmenlerinde, iki telli tamburalar ile koşuklar okuyan halk ozanı anlamında 

Baksı kullanılmıştır. Bunlara bu Türkmenler ‘âşık’ da demektedirler. Görevleri, Türkmen 

oymakları içinde özellikle kış geceleri koşuklar, Mahdum Kulu şiirleri, Sayad ile Hemra, 

Köroğlu, Ahmed ve Yusuf gibi halk öyküleri okumaktadır. Böylece ‘baksı’ sözcüğü, eski ‘carcı 

türkücü’ sözcüğünün yerini almıştır”. 

Türklerde ozanlık geleneği ve kopuzlarıyla çalıp-okudukları şiirlerin, halk tarafından 

beğeniyle karşılanması ve sonrasında ozan tabirinin yerine İslâmiyet’in etkisiyle, 

aslında Arapça olan âşık adıyla anıldığını dile getiren Melih Duygulu; tarikatların 

yaygınlaşmasıyla bu âşıkların bir mürşide bağlanma ihtiyacı duyduklarını ifade 

etmektedir. İlk başlarda Acem ve Arap dilinde etkin olan tasavvufî şiirlerin yerini 

yalın halk şiirlerinin alması ve halk tarafından üretilen müzikle bu şiirlerin icra 

edilmesiyle, âşıkların toplum içerisinde saygın bir yere oturtulduğuna dikkat çeken 

Duygulu; Alevî-Bektâşî Müziğinde Deyişler adlı kaynak kitabında şu bilgilere yer 

vermektedir (Duygulu, 1997, s.14-15): 

“Elinde bağlama ile Dede Korkut geleneğini sürdüren aşıklar; Alevî-Bektâşî felsefesini 

benimsedikçe toplumun daha çok dikkatini çekmeye başladırlar. Eski geleneklerinde de 

ellerinde kopuzu âyinlerini yöneten ve yönlendiren bu kişilere yabancı gözüyle bakmayan 

Alevîler, kısa zamanda âşıklara ve onların deyişlerine kutsal bir kimlik kazandırdılar. Ateşin 

etrafında dans edip şarkı söyleyen şamanın elinde de bağlamaya benzeyen ve kopuz adı 

verilen çalgı vardı. O da kutsal sayılan olaylar etrafında tıpkı âşıklar gibi manzumeler 

söylüyordu. İşte Alevî-Bektâşî topluluğu içinde âşıkların böylesine nüfuz elde etmesi bu 

nedenlerle daha kolay gerçekleşmiştir”. 

M. Fuad Köprülü başta olmak üzere, şaman, kam, baksı, ozan ve sonrasında aşık 

adlandırmasıyla aynı geleneği yaşatmış olan; ancak aralarındaki farkın yüzyıllar ve 

isimlendirildikleri toplumun değişkenliğinde gördüğümüz bu halk şairlerinin bir 

uzantısı olarak görülen Alevîlikteki zâkirlik, çoğu araştırmacının ortak görüşü 

gibidir. Duygulu’nun da yukarıda bahsettiği gibi, Alevî-Bektâşî inancındaki zâkirlik 

geleneğinin müşterek yaklaşımları, bu konuda fikir beyan eden büyük bir 

çoğunluğun bahsinden farklı değildir. Tarikatların çoğalması, müritlerinin 

belirlenmesi ve tasavvuf ile söylemlerin etkili isimlerinin –âşık, ozan, kam, şaman, 

bahşı vs.– bir tarikata bağlanmalarına yönelik olarak M. Fuad Köprülü Türk 
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Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar adlı tarih ve edebiyat alanında önemli bilgi ve 

belgeleri sunan eserinde konuya şu şekilde açıklık getirir (Köprülü, 1976, s.354): 

“Tarikatlar çoğalıp tasavvuf cereyanı halk arasında iyice yayılıp teessüs ettikten sonra, 

ozanların hemen hepsi birer pîr’e intisap ederek eserlerine böylece biraz tasavvuf çeşnisi 

vermeye çalıştılar. O vakit, daha İslâmiyet’ten önceki devirlerin hatıralarını, yani Korkut 

Ata’nın hatırasını ve Oğuznâme an’enelerini saklayan bu ozan isminin yerini, mutasavvıf-şair 

manasını ifade eden âşık lakabı aldı”. 

Daha sonrasında ozan kelimesinin, geveze ve herze söyleyen olarak adlandırıldığı 

bilgisini veren aynı kaynakta, âşıklık tabirinin kullanılması dönemini XV.-XVI. 

yüzyıllar olarak algılamaktayız. Köprülü’nün verdiği bu bilgiler bizi tarikat âşıklığı 

ve hak âşıklığı kavramlarının içine bir kez daha sokmaktadır. Halk arasında hak aşığı 

olarak geçen âşıklar ise yedi ulu sayılan kişiliklerdendir. 

Zâkirlerin cemlerde okudukları eserlerin çoğu, halk dilinde “yedi ulu ozan” olarak 

niteledikleri âşıklara aittir. Bu “yedi ozan” gerek yaşam şekilleri gerekse günümüze 

bıraktıklarıyla adeta kutsal sayılmışlardır. Cemlerde okunan eserleri seçerken kimi 

zâkir, bu yedi ozanın dışına çıkılmamasını beyan etmekte; bazıları ise bu ozanlardan 

sonra yaşamış ve inanç üzerine yazdıklarıyla halkın belleğinde yer etmiş ozanların da 

eserlerinin icra edilebileceği görüşünü sunmuşlardır. Bu büyük ozanlar: Seyyid 

Nesimî, Hataî (Şah İsmail), (Kul) Yeminî, Fuzulî, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet ve 

Viranî’dir. Bahsi geçen yedi âşığın anılmasında, yine zâkir ve inanç önderleri 

tarafından saygı duyulan ve cemlerde sıklıkla şiirlerini duyduğumuz Dedemoğlu, 

Kaygusuz Abdal vs. gibi âşıkların da isminin sayıldığı bilinmektedir. 

Alanda yaptığımız çalışmalarda Zile/Merkez’de bulunan ve Bektâşî zâkiri olan Âşık 

Cemal Hairoğlu, cemlere saz ve dolayısıyla icra eden kişinin dâhil edilmesini Balım 

Sultan’a bağlıyor. O dönemlerde, Ermeni ve Hiristiyan ayinlerinde def çalgısının 

varlığından söz eden Hakiroğlu, aynı zamanda şarabın da içildiğini anlatıyor. Bu 

durumu kendi tarikatında çekici bir unsur olarak Balım Sultan’ın kullanmış 

olabileceğini ve def çalgısının yerine “saz”, şarap yerine de “dem” gibi bir içkinin 

sunulmuş olduğunu ifade ediyor101
. 

 

                                                 

101
 Görüşme: Ali Rıza Aykul; Aziz Koçak ve Cemal Hakiroğlu 20 Mayıs 2010, Tokat/Zile Merkez, 

Aziz koçak’ın evi. 
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4. TOKAT YÖRESİ ALEVÎ-BEKTÂŞÎ İNANCINDA ZÂKİRLİK 

GELENEĞİ 

4.1. Tokat Yöresi Alevî-Bektâşi Ocak Yapılanması, Kültürel Unsurlar, İnanç 

ve İbadetler 

4.1.1. Ocak Yapılanması 

Tokat yöresi Alevî-Bektâşî inancına haiz toplulukların kendi aralarında farklı 

isimlerle anılmaları ve aynı yolu farklı isimlerle sürmeleri konunun kültürel 

boyutunda önem arz etmektedir. Her ocağın zâkiri tarafından söylenen Alevî müziği 

tür ve biçimleri birbirinden ayrı özellikler ihtiva etmektedir. “Bazı yaklaşımlar 

içerisinde yedi ulu ozan olarak addedilen kişilerin yanı sıra kendi bağlı bulundukları 

ocağın yetiştirmiş olduğu âşık ve ozanların deyişlerini yaşatmayı amaç edinmiştir” 

(Kenanoğlu, 2010) 

Tokat Alevî-Bektâşî din önderleri (dede, baba) ve yöreyle ilgili bilgi sahibi olan 

kişilerle alanda yaptığımız görüşmeler neticesinde, Tokat yöresi sınırları içerisinde 

kendilerini farklı boy, ocak ve inanca bağlayan topluluklar kaydedilmiştir. 

Dolayısıyla bu farklılıklar konumuzun önemini sınırlandırmak yerine daha da geniş 

bir perspektifte incelememize neden olmuştur. 

Neden geniş bir perspektif? Çünkü Tokat’ta bulunan herhangi bir ocak, kendi il sınırı 

dışında kalan ve buralarda inançlarını devam ettiren birçok Alevî grubunun bağlı 

olduğu ocak olabilir. Nitekim alanda yaptığımız inceleme ve sözlü aktarımlarda bu 

konuya dair geniş bilgiler edinmiş bulunmaktayız. Örneğin Almus’ta bulunan 

Hubyar Ocağı, Tokat Alevîlerinin geneli için kutsal ve belli dönemlerde cemlerinin 

yapılıp, kurbanlarının tığlandığı yerdir. Ancak bu ocağa bağlı taliplerin, ‘Tokat il 

sınırı içinde olması gerekir’ diye bir kural yoktur. Zira il sınırı dışında olup bu ocağa 

bağlı olan ve Hubyar dedeleri tarafından görülen/sorulan taliplerin var olduğu 

bilgimiz dâhilindedir. Bu örneği, Tokat’ta bulunan hemen hemen tüm büyük ocaklar 

üzerinde de düşünebiliriz. 
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Tokat ve çevresinde yaşayan, ibadet ve inanç unsurlarını bağlı oldukları ocaklara 

göre sürdüren Alevî-Bektâşî toplulukları üzerinde derinlemesine alan çalışması 

yapan Cenksu Üçer, bu çalışmasını doktora tezi olarak sunmuş sonrasında da 

kitaplaştırmıştır. Tarihsel süreci temel alan Üçer, günümüzdeki Alevî inanç ve 

ritüellerinin henüz bugünkü gibi algılanmadığı dönemlerde, kurulan tekke ve 

zaviyelerin etrafında kümelendiklerini işaret etmektedir. Metbu ocak, baş ocak, ana 

ocak ve bunlara bağlı alt ocakların yapılarıyla ilgili bilgi veren Üçer, Tokat Yöresinde 

Geleneksel Alevîlik adlı çalışmasında şu bilgileri aktarmaktadır (Üçer, 2005, s.181-

183): 

“Kendi aralarında metbu ocak olarak bilinen ana ocak ya da baş ocaklar etrafında toplanan 

ve bu ana ocağın tekkesi durumunda olan ve bundan dolayı da metbu tekke olarak 

nitelendirilebilecek tekkeler etrafında bir yapılanma ortaya koymuşlardır. Her ne kadar resmi 

olarak tekke ve zaviyeler kapatılmış olsa da tarihsel süreçte ortaya konulduğu üzere, Alevîlik 

günümüzde de aynı şekilde gerek fiilen işler durumda olan, gerekse sadece birer ziyaretgâh 

konumuna taşınan tekkeler etrafında yapılanmasını kaybetmemiştir”. 

Zile’de görüştüğümüz Bektâşî dedesi Ali Rıza Aykul, Tokat’taki ocak ve tekkeler 

hakkında detaylı bilgi sunmuştur. Özellikle Bektâşîlik üzerine geniş birikimini 

aktaran Aykul dede Bektaşî nazenindeki dedeci, dervişçi, vekilci gibi yapılanmanın 

ve bu oluşumun etkin olduğu ilçe/belde ve köyler üzerine bilgi vermiştir. Aynı 

görüşmede Bektâşî zâkiri olan Cemal Hakiroğlu ve Alevîlik hakkında geniş birikimi 

olan Aziz Koçak ile sohbet ettik. Bazı ocakların ziyaret yeri ve kurban adanan yerler 

olduğunu; bazısının ise (en başta Keçeci Baba Tekkesi) hastalıklara derman olunan 

yer olduklarını dile getirmişlerdir. Bu tekke ve zaviyeler etrafında toplanan Alevî 

grupları, inanç ve ibadetlerini kendi ocaklarına bağlı oniki hizmet olgusunda 

sürdürürken, günümüzde ise birtakım uygulama farklılığı ve değişik 

isimlendirmelerle geçmişin izlerini yansıtmaya devam etmektedirler (Aykul ve diğ., 

2010). 

Bu bağlamda sahada edindiğimiz verileri Tokat Alevîliği üzerine çalışmış olan 

Üçer’in yansıttığı bilgiler ile bütünlediğimizde, ocak yapılanması ve kollarıyla ilgili 

şu sıralamayı yapabiliriz. Öyle ki Tokat’ta halen varlığını sürdüren, talipleri 

açısından etkin bir makamda olan ve bu gruplaşmanın sınırlarını çizen Alevî 

topluluklarını birçok Alevî din önderinden dinledik: 
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 Hubyar Ocağı’na bağlı olanlar (Hubyarlılar) 

 Erdebil Ocağı’na bağlı olanlar (Erdebilliler) 

 Keçeci Baba Ocağı’na bağlı olanlar (Keçeci Babalılar) 

 Hacı Bektâş Ocağı’na bağlı olanlar (Alevîler/Bektâşîler) 

Bu isimlendirmeler, tekke ve dergâh çevresinde oluşan Alevî ocağı veya evliya 

olarak anılan, yol ulularına bağlanan ocaklar olarak oluşmuştur. Alanda yapmış 

olduğumuz çalışmada her talip, zâkir ve dede kendini bir ocağa bağlı göstermiş ve bu 

ocağın silsilesini Oniki imamlara dayandırmıştır. Yörede bulunan Alevî 

topluluklarınca adeta sıfat haline dönüşmüş ancak özünde bir olan, inanç olarak 

kastedilen yol ve hizmet olarak kastettikleri süreğin (el ele, el hakka) aslında bir 

olduğu, görüşme yaptığımız din önderleri tarafından çok kez vurgulanmıştır. “Yol bir 

sürek binbir” söylemi artık rahatsızlık verici bir yaklaşım olarak gerek talip gerekse 

dedeler tarafından dile getirilmektedir. Alanda yapılan sözlü görüşmelerde 

bölünmek, hizmetlerde farklılıklar yaratmak, farklı isimlerle anılmak ve ibadet 

uygulamalarının değişik yapılması değil; aksine Allah’ın birliğine ulaşmakta nasıl 

tek bir yol kullanılıyorsa, tüm edeb, erkân ve ibadetlerin aynı olması düşüncesi, 

karşılaştığımız yakınmaların başında gelmiştir. Eski Türk geleneklerinde önemli yere 

haiz olan kültlerin bir örneğini, bulundukları mekânın kutsallığı ve bağlı oldukları 

soy veya ocağa göre sınıflandıran Tokat Alevîlerinde görmekteyiz. 

Bu edindiğimiz bilgilerin dışında M. Fuad Köprülü, Arık-ova’dan kuzeye gidip 

Çamlıbel’i aştıktan sonra Zile’de bulunan Şeyh Nusret Tekkesi’nden bahsetmektedir. 

Bu şeyh, Horasanlı ve Yesevî halifelerinden olup, vaktiyle pîrin emri ile buraya 

gelmiş, hatta Evliya Çelebi seyahatname’sinden aktardığı bilgiye göre: bu tekkenin 

yetmiş kadar fukarası olduğunu ve o çevre halkının hepsinin bu şeyhe bağlı 

olduklarını, teke önündeki köhne dut ağacının hummaya karşı ilaç yerine 

kullanıldığını belirtmektedir. İkinci ve önemli olan bir diğer tekkenin yine Tokat’ta 

‘şehre hail cihan nümâ’ diye tarif ettiği ve küçük bir dağ üzerinde olduğunu belirten 

Köprülü, bir mesire makamında olan ve dervişlerinin bulunduğu bu tekkenin adını; 

‘Celâli sıfat olup, ejder gibi gajgajladığından’ Gajgaj Dede102
 ismini almış olduğunu 

dile getirmektedir (Köprülü, 1976, s.48). 

                                                 

102
 Gajgaj Dede’nin Babai İsyanına katılan dervişlerden biri olduğunu ve onunla beraber belli yöreleri 

teşkilatlayan bazı önderlerin bulunduğunu, bu önderlerin ise bazılarını; Piri Baba, Koyun Baba, 
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4.1.1.1. Hacı Bektâş’a Bağlı Olanlar 

Kendilerini doğrudan Hacı Bektâş’a bağlayan ve Ulusoy’lardan (Çelebiler, şu an 

Hacı Bektâş Veli postnişinde oturan Dedegan) icâzet
103

 alan dedelerce cemleri 

yürütülen Bektâşîler, yörede ciddi bir nüfusa sahiptirler. Tokat’ın Yağmur Köyü 

dedesi Ali Kaya ile yaptığımız görüşmelerde, tüm ocakların özellikle Hacı Bektâşî 

Veli’ye bağlı olduğunu ve oradan icazet alarak cem yürüttüklerini beyan etmiştir. 

Hacı Bektâş’tan verilen icazet (izin) birçok anlamda genişletilebilir. Özellikle tekke 

ve zaviyelerin kapatılmasından sonra inancın yaşayabilmesi ve süreğin devam 

edebilmesi için yapılan müdahale olarak nitelendirilebilir. Alevî inanç önderlerinin 

bu misyona sahip özelliklerinin olup olmadığının ortaya konulduğu ve belli bir 

süreçten sonra verilen izin olarak algılanabilir. Türkiye genelinde yaşamlarını 

sürdüren Alevîlerin, birliklerinin bir noktadan sağlanması ve inanç esaslarının ortak 

paydada ele alınması olarak düşünülebilir.  

 

Şekil 4.1 : Bektâşî dedesi Ali Kaya’nın Hacı Bektaş’tan aldığı icazetname/izin belgesi. 

                                                                                                                                          

Hubyar Sultan, Şeyh Nusret, Gajgaj Dede, Davut Baba, Pertev Sultan,  Emir-i Çin Osman, Ayna 
Dola, Nure Sufi, Hacı Mihman, Şeyh Edebalı, Menteş ve Kardeşi Hacı Bektaşı Veli, Sarı Saltuk, 
Barak Baba, Aybek Baba, Baba Merendi, Taptuk Baba, Emircem Baba, Şeyh Hasan Oner, Şıh Bahşiş, 
Şeyh Ahmet Tavil, Geyikli Baba, Dur Hasan Baba, Şeyh Balı, Karaca Ahmet Sultan gibi birçok Baba 
İlyas halifesi katılmış dervişler olduğunu görmekteyiz. Bu dervişlerden çok azı kırımdan 
kurtulabilmiştir ya da Alevî hareketini daha sonra toparlamak üzere bölgeden müritlerce 
uzaklaştırılmışlardır (http://www.suvaridergi.org/content/view/650/2). 

103
 Günümüzde icazet almak, Dedeler için bu görevi üstlenebilirliği ve yapabilirliği anlamında bir nevi 

izin/onama şeklinde algılanmaktadır. Geçmiş ise, “Osmanlı fütüvvetleriyle beraber Yeniçeri ve 
Bektâşîliğin parladığı yıllarda Alevî Babalarına, Hacı Bektaş Ocağı tarafından “beratlar” (bu 
beratların bazılarının politik olarak dağıtıldığını belirten eski ocak mensupları, seyitlerin dışındaki 
dedelerin, beratlara dayanarak dede olamayacağını savunmaktadırlar) dağıtılarak; bütün Alevîlerin, 
Bektâşî Tarikatı çatısı altında birleştirilmesi hedeflenmiştir. Geniş bilgi için bkz.; Halit Özdüzen, 
Tasavvuf yolcusu: tarikatlar ve Alevîlik, Ötüken Yayınları, s. 88, İstanbul 2006.” 
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Geleneksel Anadolu Alevî-Bektâşîliğinde, Hacı Bektâşî Veli hem kişilik hem de 

öğretisi anlamında değer verilen ve inanç bağlamında saygı duyulan bir şahsiyet 

olmuştur. Anadolu’da birçok Alevî Ocağı, ocağa bağlı dedeler ve dedelerin cem 

yürüttüğü talipleri vardır. Bu silsilede Hacı Bektâşî Veli “Serçeşme” olarak 

nitelendirilmektedir.  

Tokat yöresinde önem arz eden ve bağlılık anlamında Hacı Bektâş’a serçeşme ve 

halife derecesinde yaklaşan ocakları şu şekilde açabiliriz; 

 Kızıldeli Ocağı (Tokat Merkez) 

 İmam Rıza Ocağı (Zile Merkez) 

 Güvenç Abdallı Ocağı (Niksar) 

 Yağmur Ocağı  (Yeşilyurt) 

 Eraslan Ocağı (Almus Ceğet Köyü) 

Soyunu Oniki imama dayandıran ve bu gibi ocakların dedeliğini yapan din önderleri 

ve onlarıntüm talipleri, hiyerarşik bir sırada Hacı Bektâşa bağlılıklarını tüm 

erkânlarda dile getirmektedirler. (Çoban, 2009 ve 2010; Aykul ve diğ., 2010). 

Vekilciler: 

Alevî dedelerinin gidemediği bölgelere, dede kendi yerine cemin yapılması veya 

inançla ilgili sorumlu mevki olarak kendine bir vekil tutmaktadır. Bu durum Anadolu 

Alevîlerinde de yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Tokat Zile’de görüştüğümüz ve 

uzun süredir cemlerde zâkirlik yapan Mustafa İşler, vekil olarak görev yapan 

kişilerin kendilerini Hacı Bektâş’a bağladıklarını ve oradan alınmış bir icazet (izin) 

karşılığında dinî hizmetlerini yürütebildiğini ifade etmektedir. Ayrıca bir dede 

tarafından belirlenen ve bu hizmeti yerine getirebilecek birikime sahip kişilerin dede 

olarak tayin edilmesi, kabul edilen yaklaşımlardandır. Bölgede vekil olarak görev 

yapan dedelere; “dikme dede ve nazirci” gibi isimlendirmeler de kullanılmaktadır 

(İşler, 2010). Dikme dede veya Vekilci olarak tabir edilen uygulamanın, Hacı Bektâş 

çocukları olarak kabul edilen Ulusoy’lar tarafından ortaya konulduğu fikri ise diğer 

bir tartışma konusudur” (Çoban, 2010). 

Özellikle tekke ve zaviyelerin kapatıldığı, inanç uygulamalarının yasaklandığı ve 

kimlik konusunda baskıcı bir tutum sergilendiği dönemlerde, bu durumların ortaya 

çıkmış olabileceği muhtemel düşüncelerimizdendir. Alanda gerçekleştirdiğimiz 

kişisel görüşmelerde, Bektâşilerde görülen vekilcilik anlayışı, diğer Alevî 
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gruplarında da karşımıza çıkmıştır. Ancak isimlendirme anlamında vekil değil farklı 

bir isim almaktadır. 

Bektâşî dedesi Ali Rıza Aykul ile yaptığımız görüşmede, belli dönemlerde Alevî 

dedelerinin uğradığı olayları şu şekilde aktarıyor104
: 

“Kurtuluş savaşı sonrasında birçok Alevî grubunun dedesiz kalmış. Dolayısıyla inancı yaşama 

ve yolu sürmede bir hayli aksamalar söz konusu olmuş. Bu durum, birçok köyde Alevîler 

dedesiz bırakmış, birçok dede hayatını kaybetmiş. Ancak birliğin beraberliğin tekrar eski 

yapısını alabilmesi için vekiller atanmış. Bektâşilikteki vekilcilik buradan kaynaklanmaktadır.” 

Vekilci olan köylerden bazıları; “Zile Güzelbeyli ve Yalınyazı Köyleri ve Artova 

yakınlarında Göçenli, Karabalçık, Küplüce ve Taşkıran Köyleridir” (Yıldız, 2010). 

Kendilerini “dedeci” olarak adlandıran Ali Dede, ayrıca bir ocağa bağlı olan veya 

olmayan taliplere; dedeleri yoksa/gelmiyorsa, “Vekil Dede” tâyin edildiğini ve 

Vekilciler olarak adlandırıldığını ifade etmiştir. Bu vekil tâyin edilen dedelerin Hacı 

Bektâş-ı Veli’ye bağlı olduklarını ve oradan yönlendirildiklerini belirtmek 

gerekmektedir (Kaya, 2009) 

Dervişçiler: 

Bektâşî nazeninden olan ve dinî önder olarak görev yapan Ali Rıza Aykul dede ile 

yaptığımız görüşmede, bu tür bir Bektâşî grubunun çok evvel var olduğunu öğrenmiş 

bulunmaktayız. Sayılarının çok olmadığını fakat dinî önderlerinin Derviş adını 

almasından ötürü bu adlandırmayla hatırlanan grup Hacı Bektâşî Veli’nin çocuklarını 

(ulusoylar-çelebiler) kabul etmezler. Ellerinde bir asa, kulaklarında küpe (mengüş) 

ve giydikleri uzun palto şeklindeki giysileri belirgin özellikleri olmuştur. Daha 

ziyade Zile’nin Yalınyazı ve Karşıyaka Köylerinde varlıklarını göstermişlerdir 

(Aykul, 2010). 

Hacı Bektâşî Veli’nin çocuğunun olup olmaması Anadolu Alevîlerince de bir 

tartışma konusu olmuştur. Hacı Bektâş’ın hiç evlenmemiş olduğunu, dolayısıyla 

çocuğunun olmadığını savunan Alevî-Bektâşî grupları vardır. Bu gruplar Hacı 

Bektâş’ın mücerret olduğuna inanır ve çelebilere itibar etmezler. Bu inanışların 

dışında bir de nefes evlatlığını kabul eden Alevî-Bektâşî topluluklar vardır. 

                                                 

104
 Görüşme: Ali Rıza Aykul; Aziz Koçak ve Cemal Hakiroğlu 20 Mayıs 2010, Tokat/Zile Merkez, 

Aziz koçak’ın evi. 
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Dedeciler: 

Soyunu Oniki imama dayandıran ve ancak bir Alevî dedenin çocuklarından seçilecek 

olan dedeler, tüm Alevî-Bektâşî toplumunda görülen bir olgudur. Dedeler bir ocağa 

bağlı olmalı ve kendilerinin de yılda bir kez gerçekleşen görgü cemlerinde 

“görgüden/sorgudan” geçmesi gerekmektedir. Zira yıllık abdest
105

 almamış olarak 

addedilen dede, kendi taliplerini görgüden geçiremediği gibi, rutin gerçekleştirilen 

cemlerinde de bulunamaz. Hz. Ali ve ehli beytine soylarını bağlayan dedeler, halk 

arasında “seyyid” ve “ocakzâde” olarak nitelendirilirler (Koçak, 2010). 

İstanbul’da yaşayan ancak Seyyid Mahmud Hayrani Eraslan Ocağı’na bağlı, Sivas’ın 

Hafik/Beykonağı Köyü, Tokat/Alan köyü, Görümlü (Varzıl) köyü ve Ceğet köyünde 

dedelik yapan Şeref Kuzel; kendi ocakları ile ilgili şu bilgileri aktarmıştır (Kuzel, 

2010): 

“Seyyid Mahmut Heyrani’nin üç oğlu var; Ağu(i)çen, Hızır(b)üryan, Eraslan. Bunlar, Hacı 

Bektaş’ın Doksanbin Rum Erenleri’nden... Ve daha sonra bu erenlerin her birine ait Alevî 

Ocakları kurulmakta…. Bu kişiler, daha ziyade Erzurum ve Erzincan bölgelerinin tarikatını 

devam ettiren kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağuçen Ocağı, özellikle Tunceli ve diğer 

doğu illerinin cemlerini sürdürmek için görevlendirilmiş. Eraslan Ocağı; Sivas, Tokat ve 

Çorum bölgeleri için görevlendirilmiş. Atalarımız (dedelerimiz) Suluca Karahöyük’ten 

Sivas/Yıldızeli’ne ve Alan Köyü’ne geliyorlar. Bizler altıncı imam olan İmam Rıza’nın 

torunlarından geliyoruz”. 

Şeref Kuzel Dede, kendi görgüsünü yaptığı Alevî gruplarının cemlerinde, 

kendisinden başka dede veya inanç önderi/önderlerinin de gelebileceğini; ancak, 

cemden bir-iki gün öncesinden tüm taliplerini toplayıp, küskünü dargını ve yoldan 

ayrılanı varsa onları barıştırabileceğini söylemektedir. Zira misafir olan dede, köyün 

görgüsüne karışamaz; yalnızca duasını verebilir. Çünkü köyün görülmesi, o köyün 

dedesine ait bir görevdir. Senede bir kez yapılan görgü cemleri, tarlaya tohum 

ekilmeden önce yapılır. Düşkün edilen kişiyi hangi dede düşkün saydıysa, ancak o 

                                                 

105
 Yıllık abdest derken, Görgüden geçmesi yani Sorulmasından bahsetmektedir. Tarikat abdesti, 

vücudun su ile temizlenmesi değil; öz benliğin ruhen temizlenmesi ve Allah’ı gönülden çıkarmamakla 
olur. Bu konuyla ilgili Mehmet Yaman, Şeyh Safi Buyruğu’ndan alıntıladığı abdesti şu şekilde 

aktarmaktadır (Detaylı bilgi için bkz. Mehmet Yaman, 1994: Erdebilli Şeyh Safî ve Buyruğu, Ufuk 

Matbaası, İstanbul, 1994: 50):  

“Amma şeriat abdesti su ile olur. Tarikat abdesti, Pîr elinden biat etmektir. Mârifet abdesti, 
nefsini bilip Rabbisini tanımaktır. Hakîkat abdesti, öz kendi ayıplarını görüp, başkalarının 
ayıbını örtmektir”. 
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dede düşkünlüğünü kaldırabilir. Cemin kırklardan itibaren var olduğunu ve Hacı 

Bektâş-ı Veli ile şekillendiğini söyleyen Kuzel; “görgü cemi”, “kurban cemi”, 

“Hıdırellez cemi”, “Abdal Musa cemleri”nin yapıldığını aktarmıştır. Eğer istenirse 

talibinin kurban kesip cem yapabileceğini ve herhangi bir isimlendirmeye tabi 

olmasının gerekmediğini vurgulamaktadır. Perşembe akşamı (cuma gecesi sayılır) 

yapılan cemler ise “Şükür Cemi” olarak isimlendirilmektedir (Kuzel, 2010). 

4.1.1.2. Hubyar Ocağı’na Bağlı Olanlar 

Hubyar Ocağı yörede bilinen en önemli ocaklardan birisidir. “Hubyar Sultan’ın asıl 

adı Ahmet’tir. Sevgi ve bağlılık anlamına gelen ‘hubb’ sözcüğünden ‘Hubyar’ 

isminin, Hacı Bektâş Veli tarafından kendisine verildiği ve halkı irşad etmek 

(bilgilendirmek, aydınlatmak) için bu bölgeye gönderildiği söylenir” (Kenanoğlu ve 

diğ, 2003, s.44). 

Hubyar Ocağına dair araştırmalarda bulunan ve bunları kaynak olarak sunan Alevî 

Federasyonları başkan yardımcısı Ali Kenanoğlu ile yaptığımız sohbet ve bilgi 

alışverişinde; bu ocağın, iki alt grubunun olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu her 

iki grup, ocağa bağlılığını bırakmayıp, kendi inanç yorumu çerçevesinde erkânlarını 

sürmüş ve Tokat’ın farklı il ve ilçelerinden kendilerine talip edinmişlerdir. Aynı 

zamanda bir tekke kimliğini yaşatan Hubyar Ocağı, şu iki grup çerçevesinde 

anılırlar: 

 Dedeciler 

 Babacılar 

Babacı olarak adlandırılan grup da kendi içerisinde; Rüstem Ağalılar ve İbrahim 

Ethemliler olarak iki grupta adlandırılırlar (Kenanoğlu, 2010). 

Tokat yöresinde önemli bir tekke ve ziyaret yeri olan Hubyar’ın ismini Hacı Bektâş-î 

Veli’den aldığı söyleyen Âşık Alican, Hubyarın soy şeceresinin, Ehli Beyt soyundan 

ve Oniki İmamlardan olan İmam Rıza’ya kadar dayandığı ifade edilmektedir. Tokat 

Tekeli Dağı’nda kurduğu tekkede şuan türbesi bulunmaktadır. Bu dağ ve çevresinde 

yaşayan birçok Kızılbaş ve Sünni kesimin, kerametlerinden ötürü onun talibi olduğu 

tarafımıza aktarılmış bilgilerdendir. Ayrıca, Hubyar ismini ne şekilde aldığına dair 

bir söylenceyi anlatmaktadır (Yıldırım, 2011): 

“Hacı Bektaş-ı Velinin huzurunda, Hubyar’ın da olduğu erenler dara duruyorlar. Görgü 

Cemi’nde dara duran erenlere Hacı Bektaş; “ya Allah ya Muhammed ya Ali” diyerek, sembolik 
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sopasıyla sırtlarına “Tarik/Tarık” vurur. Sıra Hubyar Sultan’a gelince, sırtına tariğini/tarığını 

dokundurunca oradan kan çıktığını görür. Hacı Bektaş sorar; “ya derviş ne hikmettir?”, Hubyar 

Sultan; “Pirim, milcanın yarasına dokundunuz” cevabını verir. Bunun üzerine Hacı Bektaş-ı 

Veli “Hub Yârimsin” der ve Hubyar Sultan’a sarılır. Hubyar Sultan’ın isminin bu şekilde aldığı 

ve günümüze kadar gelmiş olduğu söylenmektedir”.  

Tokat Merkez/Nebi Köyü’nün zâkirlerinden Bektaş Yalçın ile yaptığımız 

görüşmede; kendilerini Hubyar Ocağına bağladıklarını, yalnız “Sıraç106
 

Türkmenleri” olarak isimlendirdiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Daha önceleri, 

Alevî olan veya bu inanç doğrultusunda dinî görevlerini yerine getiren kişiler hoş 

karşılanmamışlardır. Yapılan ibadetler saklanmış, kimlikler açıklanmamıştır. Cem ve 

muhabbet ortamlarında konuşulan sırrı (sözel anlatı), yapılan dinî ritüelleri ve yolun 

inceliklerini toplum dışında pek konuşmamışlardır. İnançları karşısında çok hassas 

durdukları ve gizli tuttukları için “Sıraç” ismini almışlardır. Dolayısıyla halkın 

bütününde toplumsal bir kapalılık başlamıştır. Tarihsel bilgiler ışığında Sıraç’lar 

hakkında bilgi sunan Ali Duran Gülçiçek, Her Yönüyle Alevîlik (Bektâşîlik, 

Kızılbaşlık) Ve Onlara Yakın İnançlar adlı üç ciltten oluşan kapsamlı çalışmasında 

şu bilgileri aktarmaktadır (Gülçiçek, 2004a, s.240-241): 

“Sıraçlar, İç Anadolu’nun yukarı Kızılırmak bölümünde, özellikle Deveci Dağları Çevresinde; 

Zile, Artova/Tokat, Çekerek/Yozgat ve Mecitözü/Çorum yöresinde yaşayan bir Türkmen 

topluluğudur. Halk arasında ki tabirle, inanç ve ibadet anlamında; ‘sırını aç’ ve ‘doğruluk’ 

anlamına gelen Sıraç kelimesiyle addedilmektedirler. Sıraç Alevîlerinin bir kısmı Hacı Bektâşî 

Veli Pir Dergâhına (Çelebilere) bağlı, bir kısmı ise Hubyar ve Anşa (Ayşa-Ayşe) Bacı Ocağı’na 

bağlı bulunmaktadırlar” 

Aynı zamanda Hubyar Ocağı’na bağlı Ali Kenanoğlu ve diğer araştırmacı yazar 

İsmail Onarlı tarafından kaleme alınan Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili107
 Sıraç 

                                                 

106
 Alan çalışmamız sırasında, tarafımıza belli sınırlar çerçevesinde aktarılan“Sıraç” tabiri ile ilgili 

bilgiler, çalışmamızın literatür boyutu ile ivme kazanmaya başlamıştır. Hubyar Ocağı’ndan ayrılmış 
ve Tokat/Zile merkezli “Anşabacı/Ayşebacı” ocağına bağlı olan Alevî gruplarına verilen bu ismin, 
kendileri tarafından pek hoş karşılanmadığı defalarca vurgulanmıştır. Dolayısıyla konuyu 
derinleştirecek olan ilişkileri, bu alanda sınırlı tutmak, alandaki farklı bir tutumumuz olmuştur. Daha 
ziyade, literatürden kapatmaya çalıştığımız bu eksikliğe, Esat Korkmaz’ın çalışması olan Anadolu 

Alevîliği (Felsefesi-İnancı-Öğretisi-Erkânı) adlı eserinde, “Alevî felsefesinde ‘Sır’ olarak algılanan ve 
Ali’ye bildirildiğine inanılan şeyin, inançta; Hakk’ın gayb durumuna getirdiği ancak halka 
bildirmediği giz ya da gizlerdir” şeklinde felsefik bir yaklaşımla sunulmaktadır (Bkz.: Esat Korkmaz, 

2008: Anadolu Alevîliği (Felsefesi-İnancı-Öğretisi-Erkânı), Berfin Yayınları, 2. basım, Ankara). 

107
 Beydili’nin anlamı “Sözü değerli, büyükler gibi aziz” anlamında kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi 

için bkz.; Ali Kenanoğlu ve İsmail Onarlı, 2003: Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç Türkmenleri, 
Hubyar Sultan Kültür Ve Tanıtma Derneği Yayınları, 1. basım, İstanbul. 
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Türkmenleri adlı eserde, bu ocağa bağlı zümrenin soyu hakkında “Oğuzların, Boz-

Ok kolunun Yıldız-Han Oğulları’ndan olan Beydili boyu olduğunu ve Kaşgarlı, 

Reşid ud-din ve Yazıcı-Oğlu’nun yapıtlarında, Oğuz boyları listesinde yer aldığını” 

ifade etmektedirler (Kenanoğlu ve diğ., 2003, s.160)”. İlyas Üzüm ise konuyla ilgili 

bir bölüm ayırdığı Günümüz Alevîliği adlı çalışmasında; Türkmenlerin, Bozok kolunu 

meydana getiren boylardan, Beydililer’in önemli bir kısmı Alevî olup, Safevîler’in 

kuruluşunda yardım ettiğine dair açıklamada bulunmaktadır. Bugün, Orta Anadolu 

bölgesinde yaşayan Alevîlerin bu oymağa mensup olduğunu dile getiren Üzüm, 

Ankara, Tokat, Kırşehir, Çorum, Eskişehir, Kayseri ve Nevşehir ile köylerinde 

yaşayanların hepsi adı geçen oymağın torunlarıdır” şeklinde bir açıklamada 

bulunmaktadır (Üzüm, 1997, s.16). 

Hubyar Ocağı’na bağlı, Tokat sınırları dışında da taliplerinin olduğunu ve yılın belli 

zamanlarında yapılan görgü cemlerinde, dedeleri tarafından görüldüklerini ifade eden 

Âşık Bektaş Yalçın, Tokat sınırlarında kalan ve bu ocağa bağlı köyleri şu şekilde 

sıralamaktadır (Yalçın, 2009): 

“Zile Sıraç Köyleri: ‘Acısu’, ‘Acıpınar’, ‘Karşıpınar’, ‘Buzalan’, ‘Karacören’, Davuderi’, 

‘Bultu’ (Uzun Köy), ‘Yalnız Köy’, ‘Çayır’, ‘Kervansaray’, ‘Sofular’.  

Turhal Sıraç Köyleri: ‘Ormanözü’, ‘Kelit’, ‘Ağcaşar’, ‘Ovacık’, ‘Kızoğlu’, ‘Samurçay’, 

‘Ağcaşar’, ‘Eriklitekne’, ‘Hasanlı’, ‘Ilıca’, ‘Gölcük’, ‘Üçkaya’, ‘Elmacık’, ‘Armutalan’, 

‘Kuruçay’, ‘Mancı’.  

Almus Sıraç Köyleri: ‘Kınık’ ve ‘Kapıcı’. 

Daha önce Sivas’a bağlı olan ve sınırlar çizildikten sonra, Sivas sınırları dâhilinde 

kalan ve Hubyar Ocağı’na bağlı köylerin de var olduğu bilinmektedir. Bunların 

bazıları; 

“Hafik’e bağlı köyler: ‘Asarcık’, ‘Done’, ‘Çakmak’, ‘Karabalçık’, ‘Uzamış’, ‘Ködün’ 

köyleridir”. 

Daha evvel, Hubyar Tekkesi’nin Sivas sınırları içerisinde kaldığını yaptığımız çeşitli 

görüşmeler ve kaynaklardan tespit etmiş durumdayız. Yukarıda bahsi geçen köyler, 

Tokat ve Sivas sınırlarında kalan köylerdir. Ancak bu bölgeleri de aşan ve Tokat ili 

sınırlarından yüzlerce km. uzaklıkta olan, Hubyar talibinin bulunduğu ilçe ve kazalar 

da mevcuttur. Tekkenin şeyhi olarak adı geçen Mustafa Temel dede ile yaptığımız 

görüşmede, şu bilgiler sunmuştur (Temel, 2011):  
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“Yozgat/Çekerek İlçesinde: ‘Sarıköy’, ‘Yukarıoba’, ‘Orta Oba’, ‘Çakır’, ‘Demircalan’, 

‘Kamışcık’  köyleri.  

Samsun Vezirköprü’de: ‘Sıraç Alevîleri’ vardır”. 

İsmail ve Havva Engin tarafından kitaplaştırılan ve Alevîliğin birçok yönden 

incelendiği kaynakta, Fikri Karaman’ın “Hubyar Sultan” başlıklı yazısına rastgeldik. 

Bu araştırmada Hubyar Ocağı’na ait inanç, yerleşim, ocak, tarihsel yaklaşım vb. 

konularının ele alınmış olduğunu gördük. Özellikle yukarıdaki konuya bütünlük 

sağlaması açısından şu açıklamaların değerli olduğu kanaatindeyiz (Engin, 2004, 

s.219): 

“Hubyar köyü, Alevî-Bektâşî inanç sisteminde ‘ocak merkezi’ konumundadır. Hubyar 

Ocağı’na Tokat’ın 86, Sivas’ın 31, Amasya’nın 18, Yozgat’ın 14, Samsun’un 4, Çorum’un 

10, Erzurum’un 3, İzmit’in 1 ve Manisa’nın 1 köyü bağlıdır”. 

Hüseyin Ağalılar: 

Hubyar Ocağı içerisinde yer alan ve kimilerine göre Babacılar kimilerine göre de 

Dedeciler grubu içerisinde yer alan önemli bir topluluk da Hüseyin Ağa grubudur.  

Eski devirlerde, dervişlerin belinde sembolik olarak tahta bir kılıç olduğunu ve bu 

kılıcın buyrukta (Şeyh Safi Buyruğu) Hz. Ali’nin kılıcı olarak anlatıldığı görüşüne 

karşılık yazılmış şiirler dikkatimizden kaçmamaktadır. Anadolu’nun uç bölgelerine 

yerleşmiş “savaşçı dervişler”, “alp erenler”, “gaziler” diye tabir edilen bu dervişlerin, 

Türkmen babalarının etkisinde kaldığını ifade eden Ali Kaya, tarihçi Paul Wittek’ten 

alıntı yaparak şu bilgileri vermektedir (Kaya, 2006, s.267): 

“Bu derviş hareketlerinin insanlarını “gazi hareketi” diye nitelendirdiğini; çoğu kez “tahta 

kılıç”la savaşmış, barışçıl ilişkiler kurmuş, Anadolu’nun İslâmlaşmasına öncülük etmiş ve 

Anadolu’nun bir Türk yurdu olmasını sağlamış kişilerdir”. 

Tahta kılıç, dervişlerin bir nevi ayrılmaz parçaları olmuş aynı zamanda, daha önce de 

dile getirdiğimiz gibi barışın simgesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Mehmed Fuad 

Köprülü, Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar adlı eserinde, Sarı Saltuk 

Menkıbesi’nden aktardığı ve Evliya Çelebi’nin tespit ettiği bilgiler doğrultusunda şu 

tespitlerde bulunmakta ve aktarmaktadır: “Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş’tan sonra 

‘Sarı Saltık’ lakabı ile tanınan Muhammed Buhârî’yi Horasan Erenlerinden yediyüz 

kişi ile ona imdâda gönderiyor ve meşhur tahta kılıcını Sarı Saltık’ın beline 

kuşatarak nasihatlerde bulunuyor (Köprülü, 1976, s.54)”. Bu menakıpnâmelerden de 
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anlaşılabileceği gibi, tahta kılıç, eski dervişler arasında kullanılan ve adeta sembolleri 

haline gelmiş bir unsurdur. 

Hubyar Sultan’ın göstermiş olduğu keramet ve olağandışı eylemleri onun yörede 

bugün dahi saygı ve sevgiyle anılmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle kartal donuna 

girmesi ve küçük bir yemek kazanından büyük bir orduyu doyurması, Hubyar 

Sultan’a dair yazılan şiir ve deyişlerde tema olarak ele alınıp işlenmiştir. Hubyar’ın 

bu keramet ve hikmetleri, padişahın ordu mensuplarınca kendisine anlatıldığında; 

ileride bu zatın problem yaratabileceğini düşünürler. Diğer yandan, anlatıldığı gibi 

bir derviş olup olmadığı fikrine karşılık, Hubyar Sultan padişahın huzuruna davet 

edilir. Anlatı şeklinde bugüne taşınmış ve Hubyar sultan adına, ocağa bağlı âşıklar 

tarafından yazılıp günümüze taşınan şiirlerin çoğunda bu kerametler anlatılmaktadır. 

Örneğin Âşık Alican, Hubyar ile padişahın karşılaşmasını ve derviş olup olmadığının 

sınanmasını bizlere şu şekilde aktarmıştır (Yıldırım, 2011): 

“Padişah, Hubyarın gerçekten keramet sahibi bir insan ve derviş olup olmadığını ölçmek için 3 

tane büyücü tutuyor. Birinci büyücü, padişahın huzuruna gelirken geçeceği eşiğin altına 

Kur’an-ı Kerim, üstüne de ekmek koyuyor. Ancak, Hubyar eşikten içeri girmiyor. Nedeni 

sorulduğunda ‘Eşiğin altındaki kutsal kitabı ve üstündeki nimeti alın gireyim’ diyor. Bu olay 

örnek olarak verdiğimiz beyitte şu şekilde dile getirilmiştir: 

Eşiğin altında kitap sırrıyla 

İki cihan boyanmıştır nur ile 

Ali Baba’yla girdi fırına 

Sakalı buz tuttu çıktı Hubyar 

İkinci sihirbaz Hubyar sultan ile padişaha kahve yapıyor ve Hubyar’ın içeceği kahvenin 

içerisine zehir koyuyor. Kahveleri ikram ederken karıştırıyor ve zehirli kahveyi padişaha 

tutuyor. Hubyar sultan ‘O benim kahvem yanlış verdiniz’ diyor Kahveyi içen Hubyar, 

bitirdikten sonra ‘bismillahirahmanirahim’ diyor ve parmağını fincana sokarak içtiği zehri geri 

akıtıyor. Bu durumda, ikinci sihirbazın da numarası işe yaramamış oluyor.  

Üçüncü sihirbaz ise sağ bir adamı teneşir taşına yatırıyor. Cenaze namazının kılınması için 

padişah, Hubyar’a işaret veriyor. Hubyar; ‘Dirimi kılayım, ölümü kılayım’ diye sorduğunda, 

padişah; ‘Ölü kılacaksın tabiî ki derviş’ diyor. Cenaze namazı kılındıktan sonra bir bakıyorlar 

ki, teneşirde yatan adamın gerçekten ölmüş olduğunu görüyorlar. Bu numara da işe 

yaramayınca, kurtulamayacağı son bir numara yapmaya karar veriyorlar. Eğer gerçek ermiş ve 

derviş isen yanan kızgın fırının içinden de yanmadan kurtulursun deyip fırının içerisine 

atıyorlar. Şu beyitte olay geçmektedir: 
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Yedi gün yedi gece külhan yıktılar 

Onu yansın diye nara tıktılar 

Yirmi dört saatten sonra baktılar 

Sakalı buz tuttu çıktı Hub(u)yar…” 

Beyitten de anlaşılacağı üzere, yedi gün yedi gece fırını nar gibi oluncaya dek 

yakıyorlar. Hubyar Sultan, fırına girmeden önce kimseye göstermeden bir vezirin 

çocuğunu yanına alıyor. Çocuğu göremeyince, dervişle birlikte onunda fırına 

girdiğini anlıyorlar. Yirmi dört saat sonra fırının (külhan) kapağını açıyor bakıyorlar 

ki, dervişin sakalı buz tutmuş, çocuğun elinde ise tutça çiçeği var. Çocuğa, 

neredeydiniz diye soruyorlar; çocuk “Biz tekeli dağlarında geziyorduk” diyor. 

Sonrasında padişah, Hubyar Sultan’ın ermiş ve dervişliğine kanaat getiriyor”. 

Dedeciler: 

Hubyar Tekkesi şeyhlerine soylarını bağlayan ve günümüzde postta oturan şeyh 

Mehmet’in oğlu Mustafa Temel, şu an Hubyar Tekkesi’nin dedesi olarak görev 

yapmaktadır. Tekkelerin işlevlerini gerçekleştiremediği dönemlerde dedelere yapılan 

baskı ve cemlerine ibadet esnasında yapılan baskınlar bugün aynı ocak altında iki 

adlandırmayı ortaya çıkarmıştır. Bektâşîlerde görülen vekilciğin bir başka örneği, bu 

toplumda da görülmektedir. Kendilerine “sofu” denilen, yolun tüm inceliklerini 

dedelerden öğrenmiş olan ve dedelerin kararı ile kendilerinin ulaşamadığı köylere bir 

nevi vekil olarak görevlendirdikleri kişilerdir. Bektâşîlerde vekilci olarak kullanılan 

bu tabir, Hubyar Ocağı’na sofu olarak girmiştir. Tokat ili haricinde de birkaç ilin 

Hubyar Tekkesi’ne bağlı olduklarını ve bu ocağın dedeleri tarafından görüldüklerini 

ekleyebiliriz. Bu iller daha ziyade Sivas, Amasya, Yozgat ve Samsun ve İzmit 

Sapanca olarak sınırlandırılabilir.  

Babacılar: 

Genellikle Anşabacı (ayşe bacı) ocağına bağlı olanlar, babacılar olarak 

adlandırılmaktadır. Özellikle Tokat/Zile bölgesinde yoğunluk gösteren bu Alevî 

grubuna “Sıraç” denilmektedir. Sıraç sözcüğünün birleşik bir kelime olduğunu, Sır; 

giz/gizli, Aç; açmak anlamına geldiğini ifade eden Ali Kenanoğlu, Hubyar Sultan 

Ocağı ve Beydili Sıraç Türkmenleri adlı eserinde şu bilgilere yer vermektedir 

(Kenanoğlu, 2003, s.160): 

“Sıraç; gizliliği kaldır, aç anlamına gelmektedir. Tasavvufi anlamda ise Sıraç iki şeyi ifade 

etmektedir. Birincisi Sıraç; sırra vakıf olan, sırrı ifşa etmeyen ketum anlamındadır. İkincisi; 
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Hak-Muhammed-Ali yolunda sır perdesini açıp kaldıran, gönül gözü açık üryan olan, gönül 

gözü ile Hakk’ı gören demektir” 

Tokat Alevîlerindeki bu kolun, yaklaşık 160 yıl önce Zile’nin Acısu Köyü’nde 

yaşayan Davulcu Velî Dede adıyla bilinen dedenin zamanında ortaya çıktığını dile 

getiren Orhan Yılmaz, Veli dedenin genç yaşta ölmesinden dolayı yerine hanımı 

Ayşe Bacı’nın geçtiğini ifade eder. Uzun yıllar boyunca tarikatın liderliğini yapan 

Ayşe Bacı, rivayet edildiğine göre, Osmanlı döneminde çeşitli cezalara 

çarptırılmıştır. Bir ara Şam’a sürülmüştür. Orada da birçok mürit edinen ve eşinden 

daha fazla itibar kazanan Ayşe Bacı, sürgün cezasının bitiminden sonra, çok ihtişamlı 

bir şekilde tekrar Acısu Köyü’ne dönmüştür. Ayrıca bu Alevî grubun bazı 

özelliklerini Yılmaz, şu şekilde maddelemiştir (Yılmaz, 2009, s.129): 

 Düğünde davul-zurna çalmazlar. 

 Dergâhta içki içmezler. 

 Kurban eti ile içki içmezler. 

 Bazıları, Allah’ın Hz. Ali suretinde dünyada göründüğü inancını taşırlar. 

 Dedeye “baba” veya “ağa” derler. Hıdırşeyh kolunda ise, dedeye “dede” olarak hitap edilir. 

 Eci olmak için, evli olmak gerekir. Hıdırşeyh kolunda ise, bakire kızlar da eci olabilir”  

Belli sebeplerden ötürü, taliplerinin yıllık görgüsüne gidemeyen dedenin yerine, bir 

nevi dede tarafından vekil olarak belirlenen kişi köyleri dolaşır ve Cemlerini yapar. 

Hubyar ve çevresinde, bu şekilde dede postuna oturtulan bu kişiye “sofu” ismi 

verilmektedir. Sofular, Hubyar Ocağı’na bağlı bir taliptir ve kendi köyü veya 

yakınındaki Hubyar Ocağı’na bağlı köylerde görevlerini yerine getiriler. Yukarıda 

bahsi geçen ve belli sebeplerden ötürü taliplerin ibadetine katılamayan dedeler, 

genellikle iklim şartlarından ötürü ve her yere yetişemedikleri için sofuları 

görevlendirmişlerdir. Osmanlı döneminde baskılardan ötürü birçok Alevî dedesinin 

yaşadığı gibi, Hubyar Ocağı’na bağlı dedelerin de kendilerine bağlı köylerin 

Cemlerini gerçekleştiremedikleri, alanda edindiğimiz diğer bir önemli husustur. Bu 

dönmelerde köyün yedi kez boşaltılması; taliplerle dedeler arasındaki bağın da 

zamanla erimesine yol açmıştır. Bu nedenle sofuluk biraz daha öne çıkan bir 

kurumsal yapıya bürünmüştür. Baskı altında olan Alevî dedelerinin çoğu, kendi 

belirledikleri ve Cemleri yürütebileceklerine inandıkları kişileri (sofu), el altından 

haber göndererek görevlendirmişlerdir (Yıldırım, 2011). 
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Özellikle Tokat/Zile’de önemli bir zümreyi kendine bağlayan ve Hubyar Ocağı’nın 

sofusu olan Veli Baba, dedelerin yanında aktif olarak bulunup yolun inceliklerini 

öğrenen biri olarak, bu dönemlerde öne çıkan bir şahsiyet olmuştur. Sofuculuğun 

başlaması ve birtakım ayrışmalardan dolayı babacılık ve dedecilik diye tabir edilen 

kavramlar ortaya çıkmıştır. Olayın aslına ve özüne inildiğinde hiçbir ayrımın ve 

farklılığın olmadığı apaçık görülmekte ancak, sofuculukla beraber babacılığın da var 

olduğu bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sıraç toplulukları isimlerini, türbesi Zile/Acısu Köyü’nde bulunan Anşabacı’dan 

almaktadırlar. 1800-1900 yılları arasında yaşamış olan Anşa Bacı ise Hubyar 

taliplerinden olan ve sonra sofuluk verilen Veli Baba’nın (Kurtoğlu Veli) eşidir. Bazı 

söylentiler ise Veli Babanın o dönemde, düğünlerde davul çaldığını ortaya 

koymaktadır (Yalçın, 2009). 

Anşa Bacı’nın hem Hubyar Ocağı açısından hem de Alevî tarihi açısından çok 

önemli bir şahsiyet olduğunu belirten Ali Kenanoğlu, Anşa Bacı için; “Hubyar 

Ocağında Dedelere karşı Veli Baba’nın başlattığı ve kendilerine göre bozulmamış 

Hubyar yolunu devam ettiren bir kadın postnişindir. Anşa Bacı Anadolu Alevîliğinde 

bir kadın postnişin olarak da çok önemli bir yere sahiptir. Alevîliğin kadına verdiği 

değeri ve Alevîlikteki kadının yerini belirlemek ve örneklendirmek için oldukça 

belirgin bir kişidir” şeklinde ifadelerde bulunmaktadır (Kenanoğlu, 2003, s.166). 

Kendilerini babacı olarak adlandıran bu grubun ilk babası ve Hubyar dedecilerinin 

sofusu Veli babanın torunları, Anşa Bacı Ocağı’nda kendi arasında iki kola 

ayrılmasına neden oluştur. Bunlar; Rüstem Ağalı ve İbrahim Ethemli olarak 

kendilerini ve inançlarını sürdürmektedirler. Rüstem Ağalıların bir diğer adı halk 

arasında; Bostan kolu olarak ifade edilmektedir. Rüstem Ağalı Ocağı’na bağlı talipler 

daha ziyade Tokat’ın Zile ilçesi ve Turhal’ın köylerinde bulunurlar (Güleç, 2009). 

Zile’de Âşık Cemal Hakiroğlu ile yaptığımız görüşmede, köy babaları ile ilgili şu 

bilgileri bizimle paylaşmıştır108
:  

“Bu yörede sofu denilen kişi: dikme dede veya köy babası olarak geçer. Köydeki köy 

babaları birkaç tane olabilir. Bunlardan biri cemlerden görevlidir. Diğer baba, hak-hukuk 

meselelerine bakar. Köyden kimseyi devlet kapısına göndermez, tüm alacak verecekleri veya 

                                                 

108
 Görüşme: Ali Rıza Aykul; Aziz Koçak ve Cemal Hakiroğlu 20 Mayıs 2010, Zile Merkez, Aziz 

koçak’ın evi. 
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hukuksal durumları çözer. Diğer köy babası ise sınır işlerinden sorumludur. Bu köy babaları, 

köyün idaresini ellerinde tutarlar. Köy babaları köydeki işleyiş hakkında sofuya bilgi verir, 

sofu ise dedeye bildirir. Yani köy babalarının başında bir sofu vardır ve sofu ise köyü 

görmeye gelen dedenin görevlendirdiği kişidir. Bektâşîlerdeki babalarla hubyardaki babaların 

bir alakası yok.” 

4.1.1.3. Erdebil Tekkesi’ne (Ocağı’na) Bağlı Olanlar 

Tokat Almus ilçesine bağlı Görümlü Köyü’nde (eski adı Varzıl) görüştüğümüz Âşık 

Kasım Güleç, kendilerini Kul Himmetçi olarak tanımlamış ve bağlı oldukları ocağın 

çıkış noktasını ise Erdebil’e bağlamıştır. Bölgede Erdebil Ocağı’na bağlı Alevî 

topluluklarını: Kul Himmet, Şah İbrahim ve Pir Sultan’a bağlı olanlar olarak 

açıklamıştır (Güleç, 2009). 

Pir Sultan’a Bağlılar: 

Sivas’ın Banaz köyünde doğduğu ve 16. yüzyılda yaşadığı bilinen Pir Sultan 

Abdal’ın diğer bir adı Haydar’dır. Erdebil Tekkesi’nin Sofiyan tarikatlarına bağlı 

Safevî’lerin bir alt kolu olarak Sivas’ta varlığını sürdürmüş olan Pir Sultan, o 

dönemin devlet yapısına ve anlayışına karşı siyasi tavır almış bir ozandır. Yaşadığı 

dönemlerin, Osmanlı’nın yükselme devri olan Kanuni Sultan Süleyman dönemi 

olduğu bilinmektedir. Asılmasıyla ilgili birçok fikir ve araştırma söz konusudur. 

Ancak, Osmanlı’nın ekonomik sebeplerden dolayı halkı vergi vermeleri hususunda 

bezdirici tavrının karşısında durması ve sonucunda asılması fikri daha gerçekçi 

gözükmektedir (Koca, 1990, s.150). 

Pir Sultan Abdal bir şiirinde soyunun Horasan’ın Hoy şehrinden geldiğini 

vurgulamaktadır. 

Benim aslım Horasan’dan Hoy’dandır 

Kırklar olduğun Kanber de yandadır 

Tanrının aslanı Ali nurdandır 

Kırkların ser çeşmesi pirim Ali 

Cümlemizin ulususun Kızıl Deli (Öztelli, 1974, s.47). 

Kendilerini Pir Sultan’a bağlayan bu Alevî grubunun bir bölgesi de, Tokat/Almus 

Görümlü beldesidir. Safevî Devleti’ne ve soyuna adını veren Şeyh Safiyüddin 

Erdebil ve bu soydan gelen Şeyh Cüneyd, Şeyh Haydar ve Şah İsmail gibi ünlü 

isimlerin, dönem dönem Anadolu’da yürüttükleri dinî ve siyasi akımları neticesinde 

varlığını gösteren topluluklardır. Tokat yöresinin önceden Sivas’a bağlı olduğunu 
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düşünürsek, ocağın merkezi olan Banaz’dan el aldıkları ve taliplerinin şu an Tokat 

sınırları içerisinde bulundukları doğal bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ocağın 

merkezi Sivas olmasına karşın; Tokat yöresinde hatrısayılır Pir Sultan Ocağı’na bağlı 

talip bulunmaktadır. Almus’a bağlı; Gölgeli, Dere köy, Arısu, Kınık, Karadere, 

Serince vb. köylerin Cemleri, bu ocağın dedeleri tarafından sürdürülmektedir 

(Çoban, 2010). 

Günümüze ulaşan şiirlerinde düzene başkaldırıcı ifadelerin yanı sıra, Alevî-Bektâşî 

inanç ve ibadet uygulamalarına yönelik nefeslerinin tüm Anadolu Alevîlerince kabul 

gördüğü bilinmektedir. Tokat Alevîlerinde de sıklıkla karşılaştığımız ve birçok 

kaynakta geçmekte olan ulu ozan, yedi ulu ozan, yediler veya yedi kutuplar diye 

anılan ozanların arasında yer almaktadır. 

Kul Himmet’e Bağlılar: 

Kul Himmet 16-17 yüzyıllarda yaşamış, Anadolu Alevî-Bektâşî edebiyatında önemli 

yere sahip bir ozandır. Tokat Almus ilçesi, Görümlü Beldesi’nde -eski adı Varzıl- 

mezarı ve türbesi bulunan Kul Himmet bu köyde doğmuş ve aynı köyde vefat 

etmiştir. “Burada evliya vardır” anlamına gelen Varzıl, o bölgedeki en eski 

köylerden biridir. Görümlü Beldesi’nde yaşayan ve kendini Kul Himmet Ocağı’na 

bağlayan talipler, onu 16. yy şairlerinden olan Pir Sultanın müridi olduğunu 

söylemektedirler. Bugün Görümlü’de veya büyük şehirlerde yaşayan ve yaşları 

büyük olan kişilerin anlatımına göre, köyün yaklaşık 200 yıllık bir geçmişinin olduğu 

söylenmektedir. Köyün yüksek yerleşim yerinde mezarı bulunan Kul Himmet’in 

türbesi ziyaret olarak kullanılmaktadır. 

Kul Himmet’in şiirlerinden ve alanda edinmiş olduğumuz bilgiler ışığında, bu ozanın 

da müridi olduğu söylenen Pir Sultan gibi Erdebil Safevî şahlarına bağlılığı dile 

getiren şiirlerle çevresindeki insanları irşad (aydınlatıcı, bilgilendirici) ettiğini 

anlamaktayız. Özellikle Tokat merkez ve Almus’un bazı köylerinde Kul Himmet 

Ocağı’na bağlı Alevî topluluklarını görmekteyiz. Yoğun olarak Almus Görümlü’de 

bulunan Kul Himmetliler; Almus Gölgeli, Akarçay (bir kısmı), Salkavak, Kınık, 

Armutalan, Merkeze bağlı Çöreğibüyük, Kocacık köyleri ve daha az sıklıkta Niksar 

ile Reşadiye’nin birkaç köyünde yaşadıkları bilinmektedir (Güleç, 2009,)  

Görümlü Beldesi’nde eskiden imamlık (hocalık) yapan İrfan Çoban, çok evvel 

dedelerinin Hatayîlilere bağlı olduğunu, Hatayililerin ise Zayıf Yusuflulara bağlı 
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olduğunu bizlere aktarmıştır. Kul Himmetliler için Zayıf Yusuflular; Halife, Hacı 

Bektâşî Veli ise Mürşid makamındadır (Çoban, 2010). Köyün dedeleri önceleri 

Hatayî dedeleri tarafından Görgü’den geçirilirmiş ancak şimdi bu bağ oldukça 

zayıflamış ve kendi ocaklarına bağlı en kıdemli dede, köyün ve ocağa bağlı taliplerin 

görgü cemlerini yerine getirmektedir. Kul Himmet Ocağı dedelerinin kızlarına ana, 

erkek çocuklarına ise dede denmektedir. 

Birçok Alevî-Bektâşî şiirinde mahlasını gördüğümüz Kul Himmet, halk tabiri ile ulu 

sayılan âşıklar zümresinde gösterilmiştir. Kul Himmet’e ait sayısız duvaz, deyiş ve 

nefesler, onun Anadolu Alevî-Bektâşî zümresinde ulu olarak anılmasına sebebiyet 

vermiştir. 

Şah İbrahim’e Bağlılar: 

Kendilerini İran, Erdebil Tekkesi şeyhlerinden Şeyh İbrahim’e dolayısıyla, şeyh Safi 

soyuna dayandırırlar. Şah İbrahim Ocağı’na bağlı ilçe ve köyler; Bahçebaşı, 

Yeniköy, Çakıçalı, Alibağı, Silis (yeni adı; Güzelbeyli yarısı Bektâşî yarısı Şah 

İbrahim’e bağlı),  Yavşanlık (yarı yarıya Bektâşî ve Şah İbrahim’li) olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunların dışında, Turhal, Zile ve Merkeze bağlı köylerde cemi 

yönetecek olan dinî önderin hangi ocağa mensup olduğu; ritüelin farklı 

uygulanmasına sebebiyet vermektedir. Öyle ki Zile’nin Şık Köyü, Ali hoca Köyü 

veya Turhal Yavşanlık Köylerinde, Şah İbrahim Ocağı’na bağlı dede geldiğinde 

“tevhid” uygulaması yapılırken; Bektâşî dedesi geldiğinde yapılmamaktadır (İşler ve 

Baran, 2010). Bunun sebebi, diğer Tokat Alevîlerinde olmayan, yalnız kendi 

Cemlerinde uyguladıkları “şahlama veya tevhid” adı verdikleri müzikal ve ritmik 

uygulamalarıdır. 

Belli bir kaidede, müziğin ritmiyle yapılan ve cemde bulunanların vücut 

hareketleriyle (ritme göre sağa-sola hafif sallanmalar) eşlik edilen tevhidlerde, toplu 

halde ancak kısık bir tonda “hü” sesleri eşliğin diğer bir unsurudur. Şah İbrahim 

Ocağı’na bağlı olan Alevîlerde fark arz edebilecek diğer bir husus ise; “erkan 

evliyası, erkana düşmek” şeklinde ifade edilen musâhiplik (yol kardeşliği) 

uygulamasıdır. Zile Dumgörmez Köyü’nde yapılan Görgü Cemlerinde, musâhip olan 

veya olacaklar seccadenin üzerinde dara dururlar. Dedenin huzurunda üstlerine 

tutulan beyaz bir çarşaf ve çarşafın üzerine konulan bıçak (Hz. Ali’nin kılıcını 

temsilen) ile dara dururlar. Burada özünü Hakk’a teslim edip doğruyu söyleme, 
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yolun inceliklerine uyma ve musâhipliğin gereğini yerine getirmede verilen sözler 

esastır. Temsili olarak çarşaf üzerine konan bıçak ise söyledikleri ve ikrâr 

verdiklerinin dışında yapacakları yanlış hareketlerde, “kanınızı alsın mı?” 

anlamındadır (İşler, 2010). Aksi takdirde, musâhipler dede tarafından sorguya çekilip 

yıllık görgüden geçmedikçe, kurbanı ve lokması yenmemektedir. Şah İbrahimlilerin 

dışında, Hubyar Ocağına bağlı taliplerin, Dedecilerinde de “tevhid” uygulamasını 

görmekteyiz. 

4.1.1.4. Keçeci Baba Tekkesi’ne Bağlı Olanlar 

Keçeci Köyü Erbaa’nın güneyinde Sakarat Dağı’nın eteğinde, ilçe merkezine 31 km 

mesafede kurulmuştur. “Yaşarken yaptığı işi, mesleği, tarihsel rol ve misyonunu 

anımsatan Keçeci sözcüğü (unvanı) ona ad olmuş, tarihte Keçeci Ahi Baba adıyla ün 

yapmıştır. Şeyh, bu addan başka adlarla da anılmaktadır; ancak onun gerçek adı 

Mahmut’tur. Ve bu ad sıfatlarıyla birlikte “Şeyh Mahmud-u Veli Sultan” olarak 

kullanılmaktadır (Yücel, 2003, s.15). Keçeci109
 Ahi Baba Tekkesi’nde yetişen 

ozanların şiirlerinde yünden keçe yaptığı, Muhammed Ali soyundan geldiği, şifa 

verici olduğu, kerametlerinin bulunduğu, halkı irşad ettiği gibi konuları sıklıkla 

görmekteyiz. Semai’nin bir şiirinden; 

Muhammed Mustafa Ali soyundan 

Gelen sensin Ahı Keçeci Baba 

Akıllının delilerin huyundan 

Soran sensin Ahı Keçeci Baba 

 

Şah Mahmud’u Sultan devlet eylemiş 

Derviş bir keramet göstersin demiş 

Yün istemiş keçe olmuş serilmiş 

Seren sensin Ahı Keçeci Baba 

                                                 

109
 Alanda özellikle Zile bölgesi için önemli bilgiler veren ve bize rehberlik eden Aziz Koçak; 

mürşidinin; “dedeler üstü” bir kişilik, Hacı Bektaş-ı Veli’nin ise “serçeşme” olduğunu dile getirerek 
Keçeci Baba ve Ocağı hakkında şu bilgileri aktarmıştır (Koçak, 2010): 

“Keçeci Baba dedeleri 8. İmam Rıza Ocağı’na bağlıdır. Horasan’dan gelmiş ve ermiş bir 

kişi. Keçeci babadan sonra onun torunu Aziz Baba -Karkın Köyü’nden- gelir. Karkın 
Köyü’ndeki dedeler Aziz Babaya bağlıdır. Keçeci Baba, evliya kişiliğinin yanı sıra, bir 
ziyaret yeridir aynı zamanda. Hacı Bektaş, Pir Sultan, Şah İsmail gibi topluma önderlik 

yapmış olan bir kişi değildir Keçeci Baba. Cemlerinde ‘Musa-yı Kâzım’ kelimesi 
deyişlerinde sık sık geçer”  
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Alevî-Bektâşî kültür geleneğinde, her büyük ve ulu gördükleri kişiler için ozanları 

tarafından şiirler yazılmıştır. Keçeci Ahi Baba da halk ozanlarımızın şiirlerinde 

bütünleşmiş bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaviyesinde yetişenler başta 

olmak üzere, Anadolu’da yetişen Alevî-Bektâşî ozanların birçoğu (özellikle Tokat, 

Amasya, Samsun, Çorum, Sivas yöresinde yaşayanlar) ondan şu ya da bu biçimde 

etkilenmiş, onun ruhani-manevi varlığından esinlenerek duygulanmış ve bu 

duyguları saza söze dökmüşlerdir (Yücel, 2003, s.59). Yukarıda verdiğimiz 

Semai’nin şiirinde de bu sevgi ve hürmetin dizelere ne şekilde dökülmüş olduğunu 

görmekteyiz. 

4.2. Tokat Yöresi Alevî-Bektâşî İnancında Zâkirlik Geleneği 

Zâkirin, inanç pratiklerini uyguladığı ve hizmetin düzenli akışını sağlaması 

bakımından anlam kazandığı en önemli mekân cemevidir. Buranın dışında yapılan 

sohbetlerde de zâkir başköşeyi alır. Cemin başında veya sonunda yapılan 

muhabbetlerin kaynağında yine zâkirin çalıp okuduğu deyişler ve o deyişin manası 

üzerine kurulan sohbetler vardır. Cemde, oniki postun sahibinden biri olan zâkirden 

çok şey beklenir. Yalnız saz çalıp deyiş okumakla zâkir olunmaz. Kutsal sayılan bu 

postun hizmet sahibine yönelik üzerine alması gereken sorumluluğun farkında olması 

ve toplum içinde de bu çizgide hareket etmesi gerekir. İnanca yönelik tüm incelikleri 

bilmesi ve cemin hizmet sırasına göre yapması gerekenlerin dışında, bahsi geçen 

sıranın şekillenmesi ve düzenini sağlaması bakımından da misyonu büyük bir 

kişiliktir. Gürani Doğan bu doğrultuda yayımlamış olduğu Alevîlikte Ön Bilgiler ve 

Cem-Zâkirlik adlı çalışmasında, zâkirde olması gereken özellikleri şu şekilde 

aktarmaktadır (Doğan, 1998, s.142): 

“Zâkir olmak isteyenlerde bazı aranılan özellikler vardır. Müsâhibi olması gerekir, yani ikrâr 

vermiş olmalıdır. İkrar vermiş olmak; Allah’a kul, Muhammed’e ümmet, Ali’ye talib, Oniki 

İmam’a bende olmak demektir. Musâhiplik, aynı zamanda Alevîliğe giriştir ve öylelikle 

olgun, engin, kâmil insan olunur. Ayrıca ahlâk kurallarına uymalı; eline-beline-diline sahip 

olacağına söz vermelidir. Musâhipli olan zâkir, dinî itikati sağlam, Allah-Muhammed-Ali 

adına bende olan, onları zikreden, hareket, tavır ve bilgisi ile çevresindekilere örnek olan kişi 

olmalıdır” (Doğan, 1998, s.142). 

Öyle ki zâkirlik, inanç içinde algılandığı şekli ile oldukça önemli ve bir o kadar da 

çaba isteyen kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Yenilikçi olmalı, ustasının 

okuduğu deyişleri aklında tutmalı, ezberlemeli, repertuvarını sürekli genişletmeli ve 
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çalgısal icrası ile de bu birikimini kuvvetlendirmelidir. Bu bağlamda Âşık Murat 

Akaya, zâkirin ezberi, sözel belleği ve özellikleriyle ilgili şu ifadelerde bulunmuştur 

(Akaya, 2011ve 2012): 

“Zâkirin ezberi çok kuvvetli olmalı ve en az 100 tane deyişi ezbere okumalıdır. Kitaptan veya 

defterden okuyana, ezberi olmayana zâkir gözüyle bakmazlardı. Dedelikteki eğitim gibi 

zâkirliğinde eğitimi ve bir sınavı olması lazım. Herkes âşık/zâkir olmamalı. Sazın bir 

hizmetçisi vardır. Sazı getiren kişi, zâkirin eline niyaz eder. Zâkir ise sazına niyaz eder. Hiç 

sazı olmadan ve saz çalmasını bilmeden de zâkirlik yapan vardır”. 

Âşık Murat Akaya, bu açıklamasında zâkirin özelliklerinin yanı sıra çok önemli bir 

bilgiyi; sazsız zâkirlik yapanın da olduğunu söylemektedir. Demek ki, zâkirlik 

geleneği içinde saz çalmasını bilen ve bilmeyen zâkirler var. Sözel aktarıcılık yalnız 

saz (veya herhangi bir enstrüman) ile değil, ağız yoluyla110
 da oluyor. Sözlü tarih gibi 

algılamak doğru olabilir. Fakat burada bahsedilen sözlü gelenekte; anlatıcı olan 

kişinin müzik eşliğindeki anlatımından bahsedilmektedir. 

Şah İbrahim Ocağı’na bağlı olan fakat daha ziyade Bektâşî tarikatlarında zâkirlik 

yaptığını söyleyen Hasan Salman (Âşık Selmanî), icranın yapıldığı yere göre zâkiri 

iki gruba ayırmaktadır. Bunlardan birincisi cemde yapılan zâkirlik, ikincisi ise cem 

dışında yapılan zâkirliktir
111

. Ayrıca dışarıdaki durumu; “zahiri”i, içerideki durumu 

ise; “batınî” olarak açıklayan Salman bu görüşüne şu ifadelerle devam etmiştir 

(Salman, 2011): 

“Dışarıda ‘zahirî’, cemlerde ise ‘batın ilmi’ ile söylenir. Muhammed-Ali’nin ‘sır’larından, 

Ali ile Fatıma Ana’nın ‘sır’larından, eren ve evliyaların ‘sır’larından okunan ‘batın ilmi’dir. 

Alevî inancında temeli oluşturan dört kapı (şeriat, tarîkat, marifet ve hakikat) batın ilmini 

yansıtır. Şeriat ‘su’dur, dış temizliktir. Tarikat ‘ateş’tir, pişip olgunlaşmaktır. Marifet ‘yel’dir, 

kötülükten arınılması gibi. Hakîkât ‘toprak’tır, kendini herkesten engin görüp herkesi 

kendinden üstün görmek hakikattır. Dört kapının dördü de hakikata bağlıdır”. 

                                                 

110
 Tokat/Almus/Görümlü (eski adı Varzıl) Kasabası’ndan İrfan Çoban kişisel görüşmemizde 

enstrümansız olarak (ağız yolu ile) bir tane şahlama-tevhid örneğini aktarmıştır. Cemlerde dede veya 
âşıklık görevi olmayan ancak inanç ve yol/sürek kavramlarına hakim olan Çoban, çok evel cemlerde 
birkaç kez bağlama çaldığını ifade etmiştir. Ağız yolu ile aktarmış olduğu bu şahlama/Tevhid’in 
tamamı için bkz. Ek C. 
111

 Kendisi ikiye ayırdığı zâkirliği; dışarıdaki ve içerideki diye adlandırmaktadır. 
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Âşık Selmanî, zâkir postunun112İmam Zeynel’e işaret edildiğini ve ehl-i beyt’in 

mersiye, methiye ve deyişini okuyan kişiye zâkir denildiğini ifade etmektedir. 

Cemde dede ve zâkir görevinin bir kişi tarafındandan yapılmasına karşı olan Salman, 

Anadolu’da âşıkların okuduğu deyiş ve duvazların, İstanbul’da pek icra edenin 

olmadığını da vurgulamaktadır. 

Babası gibi zâkir olan Âşık Cemal Salman, zâkirlik için bu dünyada elli yedi bin 

âşığın geçtiğini ve bu kişilerin deyişlerinde Kur’ân-ı Kerîm’i ayet ayet işlediklerini 

dile getiriyor. Zâkirliğin meslek edinilmesi gerektiğini, olanak ve imkânların 

çoğaltılmasını isteyen Salman; saza telli Kur’ân
113

, insana ise canlı Kur’ân 

benzetmesini yapmaktadır (Salman, 2012). 

İstanbul/Esenler’de Pir Sultan Abdal Derneği’ne bağlı Esenler Cemevi’nde Şeref 

Kuzel, Selahattin Aslan ve Haydar Aslan dede ile zâkirlik geleneğinin yanı sıra inanç 

ve tarihsel süreçle ilgili konuştuk. Daha evvel birçok kez dile getirdiğimiz ve 

özellikle bir bölüm ayırdığımız zâkirin inanç içindeki yeri ve temsil ettiği makamla 

ilgili Selahattin Dede; zâkirliği İmam Zeynel’e kadar götürmektedirler. Ancak, 

“Kırklar Makamı’nda ilk cem yapıldıysa ve burada Oniki Hizmet yürütüldüyse, o 

halde Hz. Muhammed’ten en az 150 sene sonra hayata gelmiş olan İmam Zeynel’in 

bu Kırkların içerisinde olması olanaksız ve mantıksız gelmektedir” açıklamasıyla 

aklındaki bir çelişkiyi yansıtmıştır. Selahattin Dede zâkirin müsâhipli ve ikrârlı 

olması şartının da arandığını vurgulamaktadır. İnançla ilgili birikiminin de en az 

çalıp-okuduğu deyişler kadar derin olmasına dikkat çeken Selahattin Dede, dedenin 

olmadığı yerde cemi idare edebilecek -yürütebilecek- bilgi ve birikime sahip olması 

gerektiğini ifade etmektedir. Zâkirin yalnız cemi idare edebileceğini söyleyen 

Selahattin Dede, dedenin âşıklık yapabileceğini ancak, zâkirin dede konumuna 

yükseltilemeyeceğini önemle dile getirmektedir. Sonrasında sohbet ettiğimiz diğer 

dedeler de zâkirlik geleneği ve inanç içindeki yeri ile ilgili şu bilgileri aktarmışlardır 

(Aslan ve diğ., 2010): 

                                                 

112
 Cemde zâkirin oturduğu post, yer, mevki. İnanç önderleri ve cemi yürüten dedenin sağına ve 

soluna doğru oturan hizmet sahibi kişilerin oturdukları postun zâkire ait olanı. 
113

 Bu benzetme, halk arasında da yaygın olduğu gibi Alevîlik inancına dair yazılan birçok literatürde 
de geçmektedir. Aynı görüşü paylaşan Âşık Alican Yıldırım, Anadolu Alevîliğinde sazı; telli kur’an; 

insanı; dilli kur’an, insanın ağzını ise dergah kapısına benzetmektedir (Yıldırım, 2011). 



 

 169 

“İmam Zeynel’i zindana atmışlar. Zamanı geçirmek için bulduğu dut ağacını öyle bir oymuş 

ki, bütün aşkıyla bu ağaçta Allah’ı gördüğünü söylemiş. Ağacı oyup, kapağını taktıktan sonra 

saçları o kadar uzamış ki, bu saçlarla saza tel yapmış. Bu yüzden saza dokunduğunda yüreğin 

sızlar. Kırklarda ilk zâkirliği Abdul Samed yaptı. İmam Zeynel ise zâkirin başıdır. Zâkir yedi 

ulu ozandan çalmalı. Bizim köyün âşıklarında okuma-yazma olmadığından cemde okunan 

deyişleri hafızasına alırdı âşıklar. Yüzlerce deyiş ve duvazı hafızasında saklayan, yeri 

geldiğinde okuyan âşıklar vardı…” 

açıklamasında bulunup şu dörtlükle konuyu bütünlemeye çalışmışlardır (A.g.g.): 

“İmam Zeynel zindanda yattı 

Dut ağacından sazını yaptı 

Âşıkların piri imam Zeynel”. 

Alanda yapılan görüşmelerde zâkirler yedi ulu (ulular, ulu âşıklar, yedi kutuplar) 

ozan diye tabir ettiği kişilerden çalıp okuduklarını dile getirmişlerdir. Kendi üretimi 

olan ve inanç unsurlarını ihtiva eden deyişleri dahi okumadıklarını, ancak cemin 

başında yapılan muhabbetlerde okunabileceğini belirtmişlerdir. Cemin ibadet 

kısmına geçildikten sonra bahsi geçen yedi ozanın deyişlerini öncelikli olarak 

okuyan zâkirler, bu deyişlerde aşığın mahlasını söylemeye ve cemaatin niyazda 

bulunmasına önem verir. Şüphesiz Anadolu’da bulunan tüm zâkirler bu ulu ozanların 

yolundan gitmeye çaba gösteren ve yolun incelikleri bakımından da onlara layık 

olmaya çalışan kişilerdir. Katıldığımız cem ve birebir sohbette bulunduğumuz 

zâkirlerin büyük bir kısmı saygı duyulan bu âşıkların demelerinden okunması 

gerektiğini ifade ederken, küçük bir kısmı ise kendi üretimi olan ve inançla 

özdeşleşmiş eserlerin de okunması gerektiği görüşlerini paylaşmışlardır. Yani 

bazıları kendi üretimi olan deyişin olmaması gerektiği savunurken; bazıları ise 

olabileceğini ve bunun da cemin sohbet kısımlarında icra edilebileceğini 

açıklamışlardır. 

Bahsi geçen deyişlerin son kıtasında (tapşırma bölümü) ozanlar mahlaslarını 

koyarlar. Zâkirler bu deyişlerin son kısmında âşıkların mahlaslarını söylerken cemde 

bulunan cemaat ise okunan mahlastan sonra işaret parmağının kenar kısmını öpüp 

(niyaz etme) elini göğsüne götürür. Bu durum, demelerde ismi geçen ve inanç 

içerisinde apayrı bir yere konan âşıklara, ozanlara duyulan saygıdan 

kaynaklanmaktadır. 

Öyle ki bu geleneğin özünü oluşturan demeler ve bu demelerin sahiplerinin bilinmesi 

ve de inanç unsurları ile bağdaştırılıp erkân içerisinde sunumunun yapılması büyük 
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maharet gerektirmesi bakımında önemlidir. Zira inanç, edeb, erkân ve kültürel 

geleneğin bir sözcüsü olarak zâkir, yalnız bilgi birkimini, sözel ezber yeteneğini, 

ustasından öğrendiği icra ve vokal tekniğini değil aynı zamanda kişiliği, adabı, ahlakı 

ve inanç bütünlüğüyle de hitap ettiği toplumun önünde olmalıdır. Toplumun takdirini 

ve beğenisini kazanmalıdır. Bunun için ustasının tüm özelliklerini detayına kadar 

almalı ve geleceğe ulaştırmalıdır. Dolayısıyla geleneğin temel noktasında usta aşığın 

rolü ve çırağının üzerindeki etkisi yatar. Zâkir adayı çalıp-okuma geleneğinin 

dışında, inanca haiz ustasının bildiği tüm konuları kendisinden ve katıldığı cemlerde 

öğrenir. Cemevleri zâkirin yetiştiği, kendini geliştirdiği, öğrendiklerini icra ettiği ve 

oniki hizmet içerisindeki varlığını hissettiği mekânlardır. Bu bağlamda Gürani 

Doğan, usta ve eski âşıklarla ilgili “ustasız meslek haramdır” tabirini kullandığı 

Alevîlikte Ön Bilgiler ve Cem-Zâkirlik adlı kitabında şu bilgilere yer vermiştir 

(Doğan, 1998, s.145): 

“Halk arasında eski âşıklar evliya mertebesinde görülür. Deyişlerin sözlerinde hikmet aranır. 

Kaldı ki halk arasında bu konuda söylenceler de vardır. Örneğin: Yusuf Şahin ‘kulhak’ 

kitabında Pir Mehmed’in torunu Derviş Ali, Adaf Köyü’nde katıldığı cemde deyiş söylerken: 

 Nefistir adamı talar 

 Adaf’a elmaya salar 

 Üç Kürd oğlu suya dalar 

Battı m’ola çıktı m’ola 

diye devam eder. Köylüler bunun gerçek olduğuna inandıkları için Fırat nehri kıyısındaki 

bahçelere adam gönderirler. Bakarlar ki bir çocuk, elma çalarken suya düşmüş ve boğulmak 

üzereyken kurtarılır. Bu tarz söylenceler bütün âşıklar hakkında söylenir”. 

Zâkirlerin diğer bir özelliği ise, kutsal sayılan dönemlerde sazı hiçbir koşulda 

kılıfından çıkarmamalarıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi kimi bölgelerde düğün 

dahi davul-zurna ile değil saz ile yapılırken; tam aksine önemli ve kutsal sayılan 

dönemlerde bu kez bağlamaya dokunulmaz. Özellikle muharrem ayında (muharrem 

orucu) sazlarını ellerine almadıklarını belirten âşıklar, yalnızca Muharrem’in 10. 

günü akort yapmak için bağlamalarını kılıftan çıkardıklarını dile getirirler. Akort 

bittikten sonra bağlamalar tekrar kılıfına konmaktadır. Muharrem Orucu’nun 12. 

gününden itibaren muhabbetin, coşkunun, lokmanın, paylaşımın ve sorgulamanın 

yapıldığı cemler başlıyor ve sazlar da kılıftan çıkartılıyor. 

Bu bilgilerden sonra, cem içindeki zâkirlik ve zâkirde olması gereken özelliklere 

değinecek olursak; ibadetin başından itibaren yapılan birtakım olguları sırasıyla ele 
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almak gerekir. Bir nevi kişinin kendisini pir huzurunda teslim ettiği, sorgusunun 

sorulması ve görgüsünün görülmesi için seccade üzerinde durduğu dâr olayı, aslında 

cem boyunca hâkim bir anlayıştır. Cemin başlamasından itibaren, bitimine değin dâr 

anlayışı cemin bölümlerine göre tekrarlanan ve uygulanan bir olaydır. Dolayısıyla 

katıldığımız cemlerde dâr olayının ne denli önemli olduğu, dedenin cemevinden 

içeriye girerken sölediği “eşikten içeriye mümin bacı kardeş, uzak gittik yakın 

durduk. Sizi size, sizi özünüzdeki hakka teslim edeceğiz. Özünüzdeki hak ile dâr-ı 

didâr olacaksınız. Dârlarınızı, didârlarınızı Allah kabul etsin114” söylemi ve benzeri 

söylemler ile kuvvet kazanmaktadır. Şeref Kuzel dede, cemin başlama anında 

dedeler içeriye girerken tüm cemaatin ayağa kalktığını ve yukarıda bahsettiğimiz dâr 

duasının varyantı olan başka bir duanın okunmasından bahseder. Yani cem boyunca 

kişiyi kendiyle baş başa bırakmak, hiçbir şeyle ilgilenmemesi ve Allah’a kendini 

teslim etmesi anlamında kullanılan “dâr” kelimesi, tüm cemaatle birlikte oniki 

hizmet sahiplerini de ilgilendirmektedir. (Aslan ve diğ., 2010). 

Dâr olgusu zâkir için de geçerlidir ve cemin başında aldığı dua, her okuduğu deyiş 

sonrasında tekrarlanan dua ile devam eder. Ancak değişmeyen şey; hizmete 

başlamadan önce dede huzuruna geçtiğinde, her deyiş sonrası dualandığında, sazı 

eline aldığında ve hizmetini tamamlayıp dedenin huzurunda dururduğunda 

bulunduğu dâr halidir. 

Cemde, kişinin zahiri dünyadan öte batınî olguları da görmesi, hakk ile hak olması ve 

kendini bir nevi disipline eden dâr anlayışı; ibadete hazırlıktaki temel anlayıştır. Bu 

durum zâkir için önemli olduğu kadar dede için de geçerlidir. Cemin manasını ve 

derinliğini bilmeyen dede hizmetini içtenlikle işleyemeyeceği gibi; zâkir de ondan 

beklenen şevk ve coş haliyle hizmetini devam ettiremez. 

Muhabbet olgusunu, yukarıda birkaç bölümde işledik. Zira bu olay, cemin 

başlamasından önce ve ibadete geçilen dönemde de işlendiği için bu bölümde 

konuyu genişletmek istedik. Özellikle cemde cemaatin toplanması aşamasında, 

zâkirlerin kendi aralarında çalıp-okudukları deyişler ile sohbetler başlar. Daha evvel 

                                                 

114
 Bu tür dualar, temel mantalitede aynı içeriği taşımasına rağmen, dedelere göre değişen dua 

söylemleriyle çeşitlilik kazanmaktadır. Örneğin zâkirin sazını eline almadan önce ve görevini 
tamamladıktan sonra da dede tarafından okunan duası (dualama), kişiden kişiye farklı söylemleri de 
beraberinde getirir. Esenler Cemevi’inde yaptığımız görüşmede, cemin ibadet bölümüne geçilmeden 
önce yapılan “dâr” kavramının, ayrıca cenazeden sonra da uygulandığını ve burada kesilen kurbana 

ise “dâr kurbanı” dendiğini öğrenmiş bulunmaktayız (Aslan ve diğ., 2010). 
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de bahsettiğimiz gibi bu muhabbetler dünyanın kuruluşundan öncesine götürülür ve 

epik anlatılar şeklinde insanları bu hikâyeye çekerek saatlerce anlatılırmış. Anadolu 

Alevîliği’ni “dinler üstü bir inanç” olarak betimleyen dede ve zâkir olan Alican 

Yıldırım, Alevîliği ve inancı dünyanın kuruluşundan önceki zamana götürüyor ve 

hakk âşıklarının demelerinde, anlatılarında bu durumu ruhlar bendine indirerek şu 

açıklamayı yapıyor (Yıldırım, 2011): 

“Allah ilk olarak melekleri yarattığında Cebrail’i yaratıyor. Emir buyuruyor uç diye ve 

Cebrail çok uzun vakit uçuyor. Daha sonra kanatlarının yorulduğunu ve dinlenebilmesi için 

bir yer göstermesini istiyor. Allah; ‘ya Cebrail dön aşağıya bak konacak yer bulursun’ diyor. 

Ancak o zaman inanışa göre cihan derya, toprak yok her taraf su. Bakıyor ki aşağıda bir 

kubbe var ve bu kubbeye konuyor, kanatlarını dinlendiriyor. Dinlenirken kubbenin içinden 

bir ses geldiğini duyuyor. Girip bakıyor ki içeride bir varlık. Kim olduğunu soruyor: ‘Fatı 

Matı Zehra’yım’ diyor. Fatı Matı Zehra: ‘Başındaki taca; atam Muhammed, belinde ki 

kemere; ehlim Ali, kulakları; imam hasan Hüseyin’ şeklinde devam ederek cevap veriyor”. 

Zile/Merkez’de Şah Hataî Cem Evi’nde zâkirler ile yaptığımız görüşme ve müzikli 

muhabbetimizde Âşık Mustafa İşler, yukarıda bahsettiğimiz konu ile ilgili Kul 

Hüseyinden bir örnek vermiştir. Bu ve benzeri örnekleri Tokat/Almus/Akarçay 

Köyü’nden Âşık Salih Yıldız ve Tokat/Merkez/Nebi Köyü’nde Âşık Bektaş 

Yalçın’dan da dinledik. Âşık Mustafa İşlerin okuduğu Kul Hüseyin’in deyişinde şu 

dizeler aktarılmaktadır (İşler, 2010): 

“Cihan derya iken yer gök su iken 

Arşta yeşil kandil nur olmadı mı 

Zöhre yıldızından kırk bin eveli 

Kudretten de bir top nur inmedi mi 

 

Üç isimdi kudret topun atardı 

Kendi atardı da kendi tutardı 

Dedim ona kırk yıl oldu yatalı 

Dedim sana (da) kırk bin yıl olmadı mı 

 

Üçler ile beşler kırklar yediler 

Dünkü gelen âşık bu mu dediler 

Tarikatın binbir sırrın bilenler 

Tarikatta (da) bin bir sır olmadı mı 
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Hüseyni’yem ey dur kadilem haktır 

Kadilem haktır da kandilde nurdur 

Oniki İmamlara (hey dost) ikrârımız vardır 

Hüseyn Kerbelâ’da (da) pir olmadı mı”. 

Muhetemelen Anadolu’nun birçok bölgesindeki Alevî gruplarında, bahsi geçen konu 

üzerine söylenen ve cemlerde aktarılan bu ve benzeri anlatılar mevcuttur. Ancak biz 

Alican Yıldırım’ın ağzından bu anlatıyı kısa olarak vermeye çalıştık. Daha sonra 

detaylandıracağımız dede-zâkir muhabbetlerinde bu ve benzeri anlatıların önemi de 

değineceğiz. 

Dünyanın kuruluşundan öncesine götürülen Ali ve dolayısıla Alevîlik, İslâm’ın özü 

tabirinin de ötesine geçmiştir. Bu konuda açıklamalarda bulunan bir diğer kaynak 

Âşık Alican Yıldırım, İslâm dinî ile ilgili şu görüşlerini dile getirmiştir (Yıldırım, 

2011): 

“Geçmişten günümüze kinle, nefretle getirilen ve işlenen İslâm yanlıştır. Hatta “bizim 

İslâmımız” bu deildir. İslâm hak dinidir. Doğruluk ve hakkaniyetin ön planda olması esas 

alınan, tüm güzellikleriyle yaşanması gerekli bir dindir”. 

Hoşgeldiniz deyişleri: Zâkirlerin genel özellikleri ve okudukları deyişlerin önemiyle 

ilgili verdiğimiz bilgilerden sonra, cemin başında okudukları “hoş geldiniz” temalı 

deyişlere ve içeriğine geçebiliriz. Cemin başlaması ve cemaatin toplanması sırasında 

okunan “hoş geldiniz” temalı deyişlerin varlığından bahsetmiştik. Zâkirler, kendi 

aralarında sohbet amaçlı deyişler okumaktadırlar. Bunun yanı sıra ceme katılım 

gösteren cemaat ve diğer âşıkların katılımlarını vurgulamak (bir nevi şükran ve ev 

sahipliği anlamında) amaçlı “hoş geldin/niz115” ile başlayan deyişler okunmaktadır. 

Bu deyişler başkalarına ait olabileceği gibi kendilerinin de bir üretimi olabilir 

(Hakiroğlu, 2010). Bu durum Anadolu’daki Âşıklık Geleneği’nden farklı değildir. 

Aynı müzikal unsurları ve edebi ögeleri âşık toplantılarında ve cem zâkirlerinin bir 

araya gelişlerinde görmek mümkündür. Erman Artun bu karşılaşmada okunanları; 

Hoşlama, Merhabalaşma, Hoş Geldiniz şeklinde isimlendirmektedir. Artun, Âşıklık 

                                                 

115
 Zâkirin çok sayıda deyiş, duvaz bilmesi gerektiğini vurgulayan Gürani Doğan, aynı deyişin cem 

esnasında iki kez söylenmesinin hoş karşılanmayacağını dile getiriyor. Ceme katılanlara dair söylenen 
“hoş geldiniz” deyişleri için cemin başlangıç vakitlerinde “hoş geldin”, “merhaba” temalı deyişlerin 
çalınıp-okunduğunu ifade eder. Doğan, bu “hoş geldiniz” temalı demeleri için hem cemaate hem de 
dedeye münhasır söylendiği gibi eve gelen misafirler için de söylendiklerinden bahsetmektedir. 
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Geleneği ve Âşık Edebiyatı adlı çalışmasında şu bilgileri vermektedir (Artun, 2005, 

s.92): 

“Âşık fasıllarının ilk bölümüne; ‘Hoşlaşma, Merhabalaşma, Hoş geldini’ gibi adlar verilir. 

Bu bölümde âşıklar, dinleyicileri selamlamak ve hoş geldiniz demek için çok kere ‘Hoş 

geldiniz’, ‘Safa geldiniz’, ‘Merhaba’ gibi rediflere bağlı ayaklarla karşılıklı söyledikleri 

koşma dörtlükleri veya ayrı ayrı söyledikleri divaniler yer alır. Bu bölümde söylenen 

deyişlerde dinleyciler arasında âşıkların ilgisini çeken kişilerden bahsedildiği gibi, toplantının 

sebebi ve o anda toplantının yapıldığı yerin özellikleri dedeyişlerde söz konusu edilebilir”  

Tokat/MerkezNebi Köyü’nin âşıklarından Bektaş Yalçın, cemlerin başında dede 

gelmeden önce orada bulunan cemaate veya dedenin ceme katılımından sonra tüm 

cemde bulunanlara hoş geldiniz amaçlı söylenen deyişlerin okunmasını bir gelenek 

olarak tanımlıyor. Üç deste örneğinin ilkinde “Hü dedik İrfanına Girdik” adlı 

deyişinde, hoş geldiniz-sefalar getirdiniz motiflerinin işlendiğini görmekteyiz. Bu 

türe benzer yine kendi üretimi olan bir başka örneği, konuyu bütünleştirmesi 

bakımından örneklemek istiyoruz. Kendisiyle yaptığımız görüşmede bu tür okunan 

deyişler için ‘Güzelleme’ tabirini kullanmıştır. (Yalçın, 2009): 

“Arzulayıp bize gelen  

Can dostlar sefa geldiniz 

Halımız hatırımız soran  

Can dostlar sefa geldiniz 

 

Bugün bana yarın sana 

İsteyene kınayana (gınıyana) 

Oturmuşlar bak yan yana 

Can dostlar sefa geldiniz 

 

Dostluk farzını işleyen 

Kusurları (gusurları) bağışlayan 

Yüce dost gönlünü alan 

Can dostlar sefa geldiniz”. 

 

Âşık Yalçın der kelamı 

Asla sevmezler yalanı 

Severiz deyip geleni 

Can dostlar sefa geldiniz” 

Alanda yaptığımız çalışmalarda, katıldığımız sohbetler ve özellikle Zile, Reşadiye 

Tokat Merkez’de yapılan cemlerde “hoş geldiniz” temasının işlendiği deyişlere 



 

 175 

sıklıkla rastlanılmıştır. Bu tema, her ne kadar araştırmamız gereği sınır olarak Tokat 

ilini kapsamış olsa da, Anadolu’da yapılan birçok cemde aynı temayı görmek 

mümkündür116. Bu deyişleri, farklı bir ağız ve açıdan bize aktaran âşıklardan biri de 

Murat Akkaya’dır. Eskiden kendi yöresinde ve şimdi İstanbul’da katıldığı cemlerde 

de bu ve benzeri deyişerin çaınıp-okunduğunu dile getiren Akaya, şu ifadelerle 

konuşmasına devam etmiştir (Akaya, 2011 ve 2012): 

“Anadolu’da cemin başlangıcında âşıklar ilk olarak dede ve ceme katılanlara hoşgeldinizi 

dile getirmek için demeler okurlar. Bu demelerin içerisinde ‘hoş geldin’ sözü sık sık 

tekrarlanmaktadır. Cemde bulunan âşıklar birbirlerine cevaben, içerisinde hoş geldin sözü 

geçen deyişleri peş peşe söyler ve birbirlerine cevaplarını vermiş olurlar”. 

Zâkirin dualanması: Tüm bu hoşlaşma ve sefa getirmelerin sonrasında, artık yavaş 

yavaş cemin ibadet kısmına geçilir. Cem başladıktan sonra bütün erkân ve âyinin 

yönetimi dede’dedir. Dolayısıyla oniki hizmetten birini oluşturan zâkirin de, diğer 

hizmet sahipleri gibi Dede’den dua alması gerekmektedir. Zâkirin söylediği oniki 

hizmet deyişi ile belli bir sırada ayağa kalkan hizmetli, dede’den duasını aldıktan 

sonra hizmetini sürmek için görevinin başına geçer. Zâkir, sazını eline alırken niyaz 

eder. Cemin başlamasından evvel –ibadet kısmı- zâkir de diğer hizmetliler gibi 

dede’den “dar” duasını alır. Zâkir, deyişlerini icra etmeye başlarken “hayra hümmet 

gerçeğe hü117” der; erenlerden himmet (müsaade) istenir. Bunun manası; Allah 

aşkına dinleyin, Allah’ın kelamlarından bahsediyorum, öğrenin, bilgilenin vs. 

anlamındadır. Yani dede zâkiri dualarken; zâkir de cemaate çalıp-okuduğu deyiş ile 

duasını yapar. “Gerçeğe hü” dedikten sonra tüm cemaat susar ve dinler. Zâkirin tüm 

bunları ifade eden deyişlerini icra etmesinden sonra dede, “gülbenk118” verir. Yani 

                                                 

116
 Tunceli zâkirlerinden olan ve şuan Kartal Cemevi zâkirliği ve zâkir eğitmeni olarak görev yapan 

Hakkı Şimşek, bu tür demelerin kendi bölgelerinde de olduğunu hatta muhabbet ortamlarında katılım 

gösteren kişilerin gönlnü hoş etme de çalıp okuduklarını dile getirmiştir (Şimşek, 2012). 

117
 Cemde çalıp-okuma sırası gelen zâkirin bir nevi izin/müsaade anlamında kullandığı bu tabirin 

yakın bir kullanım örneğini de Gürani Doğan’ın kaynak eseri Alevîlikte Ön Bilgiler ve Cem-Zâkirlik 

adlı eserinde görüyoruz. Kendisi de Çorum’lu olması sebebiyle, Tokat bölgesinden çok uzak bir 
geleneğe sahip değildir. Dede’den alınan bu müsaade kullanımına Doğan, şu açıklamalarda 
bulunmuştur (Doğan, 1998, s.143): 

“çalıp-söyleme sırası gelince zâkir hizmetine başlamadan önce, postta oturan Pir’den: ‘dede 
hayır himmet eyle’ veya ‘ Pir’im hayır himmet eyle’ diyerek hem izin almış olur hem de 
hizmete başlayacağını haber vermiş olur”. 

118
 Yörelere göre bu isim farklık taşımaktadır. “Gülbank” tabirinin de sıklıkla kullanıldığı 

görülmektedir. 
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sesli olarak tek başına veya cemaatle birlikte dua eder. Bir deyiş veya duvazın 

sonunda dede tarafından okunan dualara gülbenk/gülbank denmektedir. 

Cemin başında ve bitiminde dede tarafından alınan dua, hizmetlerin de yerine 

getirilmiş olmasına işarettir. Oniki hizmet için görevli olan tüm kişiler duasını alır ve 

yerine oturur. Zâkirin dualanması genel olarak tek bir tema üzerinden yürürken, 

aktarım ve söylemlerde farklılık göstermektedir. Zâkir ifşa ettiği görevinden sonra 

dedenin huzuruna varıp, sazının üstüne hafif eğilerek duasını ister diyen Erkal 

Zenger, bu kısımda zâkirin “Allah Allah” diyerek dualandığını dile getirir. Ancak 

gördüğümüz cemlerin çoğunda zâkirin kesin bir suretle dedenin yanına gidip dua 

istemesi diye bir durum söz konusu değil. Ancak bu anlatı şekline göre de işleyen 

cemler vardır elbette. Zâkirin dualanması ile ilgili Postmodern Şamanizm Alevîlik ve 

Ozanlar adlı çalışmasında bilgi veren Zenger, şu açıklamalarda bulunmaktadır 

(Zenger, 2000, s.49): 

“Zâkir, sazının üzerine hafif eğildikten sonra dede; Allah Allah, hizmetleriniz kabul, 

muradınız hasıl ola. Ağzınız ağrı, derd görmeye. Zikrettiğiniz erenlerin, evliyaların 

himmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola. Dem-i Hünkâr, Kerem-i Evliya, geröek erenler 

demine hü” der.  

Görevini bitirdikten sonra zâkirin selâvat getirdiğini söyleyen Şeref, Haydar ve 

Selahattin dede, kendilerince zâkirin dualanmasını ve zâkirin selâvatını şu şekilde 

aktarmışlardır (Aslan ve diğ., 2010): 

“Zâkir, görevinden sonrası ‘Er cemâli Hasan, Hüseyin, Ali ile Muhammed’in gül cemâline 

selâvat’ söyemini üst üste söylemektedir. Sonra dede’den duasını alır ve görevine devam 

eder. Zâkirin duasını şöyle veririz: 

Şeref Kuzel Dede:  

‘Allah Allah, Allah Allah… 

Hizmetin kabul ola, yüzün ak ola, durağın cennet ola. Hizmetini gördüğün hizmet 

erenlerinden şefaat bulasın. Zikrettiğin Oniki İmam’ların şefaatı üzerinde ola. İmam 

Zeynel ve Abdul Ssamed şefaatından ayırmasın’. 

Selahattin Aslan Dede: 

‘Allah Allah, Allah Allah… 

Hayır ve hizmetlerin kabul olsun, hayırlı muradların hâsıl olsun, zikretmiş olduğun 

erenlerin, evliyaların keşfi kerametleri üzerinde hazır ve nâzır olsun, İmam Zeynel 

efendim postuna bir karar eyleye’ 
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Haydar Aslan Dede: 

‘Allah Allah, Allah Allah… 

Hizmetlerin kabul ola, muradın hâsıl ola, dilde dileğini, gönülde muradını 

Muhammed-Ali vere, ettiğin hizmetlerden şefaat bulasın, İmam Zeynel ve Abdul 

Samed postuna bir karar eylesin”. 

Görüldüğü gibi tüm dedeler farklı bir dualama yapmasına karşın, duanın sonunda 

muhakkak İmam Zeynel ve Abdul Samed şefaati ve efendimiz tamlamalarıyla 

bitirmektedirler. 

Zile/Merkez’de ikamet eden ve Şah İbrahim Ocağı’na bağlı olan Âşık Mustafa İşler, 

zâkirin çalıp-okumaya başlamadan önce ve hizmeti bitiminde dededen dua aldıklarını 

zikretmektedir. Ancak Âşık Mustafa İşler, dedenin duasından önce zâkirin sazı eline 

aldığında bir nevi destur (izin) mahiyetinde küçük bir söylemi olduğunu ve 

sonrasında dedenin dualamasını şu ifadelerle devam ettirmektedir (İşler, 2010): 

“Zâkirler çalıp okumaya başlamadan önce ‘Eyvallah dede, hayra hümmet’ der ve dededen 

dua alırlar. Dede ise ‘Hümmet pirden, gayret Şah-ı Merdan’dan’ der. Cem bittikten sonra 

zâkirler ‘destur pir’ der ve: ardından ‘biz erenlerin dellalıyız, niyetine eyleriz aşikâr. 

Evliyalar serçeşme başı hazreti hünkâr, Kırklar meclisinde pirimiz Cafer üstazımız ol Abdul 

Samed, er cemalı muhammed pir Hasan, Hüseyin, Muhammed-Ali’ye verelim selavad’ 

dedikten sonra dede duasını yapar. Dede: ‘Dârınız, didarınız ve hizmetleriniz evliya 

hazretinde kabul eyleye, âşıkların, sadıkların, muhiblerin, Viranî’nin, Yeminî’nin, Nesimî’nin 

sünnetleri üstünüze hâsıl ve nâzır ola. İmam Cafer Sadık efendimiz postunuza delgarar 

eyleye. Gerçeğe hü…’ der”. 

Zâkirin dualanması çok detay gerektiren ve uzun uzun yazılması gereken diğer 

önemli bir konudur. Zira aynı bölgenin dedeleri dahi kendi aralarında farklı dualama 

yapıyorsa; bu durumu Anadolu’nun geneline yaydığımızda, ne kadar çok çeşitliliğin 

olabileceğini tasvir edebiliriz.  

Dede, cem boyunca dua ile başlar ve dua ile bitirir ibadeti. Genellikle toplumun 

birlik olması, ibadetlerinin hakka ulaşması, dirliğin sağlanması, kaza-beladan uzak 

olunması, gönül kırmayıp dert alınmaması… gibi konuları duasında işleyen dede, 

aynı zamanda tüm oniki hizmet sahibinin hizmete başlamasından önce ve sonrasında 

duasını yapar. Dedenin yürüttüğü cemde okunan dualarla cemde birlik sağlanır ve 

zâkirlerin dede tarafından dualanmasından sonra, zâkirler oniki hizmetin sırasına 

göre deyişlerini çalar. Bu aynı zamanda cemin yürümesi (başlaması) ve ibadetin 

başlamasına işarettir. Gözcülük yapan (gözlekçi) hizmetli ise bu sıranın devam 
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edebilmesi ve cemin aksamaması için gereken zamanda, gereken kişilere işaret 

vererek hizmet sırasının geldiğini ifade eder. Örneğin, üç bacı ve üç erkek semah 

dönerken, bir sonraki dönecek canlar gözcünün işaretiyle belirlenir. 

Zâkirlik geleneğinin Anadolu yüzü ve dede-zâkir muhabbeti: Dualar yapılıp 

“dar” olunduktan sonra ibadet kısmı başlamıştır artık. Cemin bu aşamasından sonra 

yapılan muhabbetler, daha ziyade dinsel içerik taşıyan ve Hz. Muhammed’in 

cenklerinden günümüze değin geçen sürecin inanç önderi tarafından 

yorumlanmasıyla anlam kazanmaktadır. Anadolu’nun geneline yayarak, zâkirlik 

geleneğinin ne olduğunu ve nasıl şekillendiğini bir anlatıyla bize aktaran Âşık Murat 

Akaya, muhabbet olayını şu şekilde hikâye ediyor (Akaya, 2011 ve 2012): 

“Anadolu’daki Cemlerin birinde, dedeye bir nasihat etmesini söylerler ve bu nasihati ise bir 

anlatı içersinde yapmasını isterler. Dede; ‘oğlum nasihatin anahtarını annenize vermiştim’ 

der. Çocukları ise annelerine dönerek; ‘dede, nasihatın anahtarını sana verdiğini söylüyor’ 

dediklerinde anneleri: ‘oğlum ben anahtarı aşığa verdim’ der”. 

Bu anlatıda anlatılmak istenen; cemin başlangıcında söz ve işleyişin âşıkla başlaması 

ve bu söylenen deyişler üzerine dedenin muhabbeti derinleştirmesidir. Yalnız burada 

dedenin çok dikkatli olması gerekmektedir. Şöyle ki, aşığın icra ettiği ve inanç içinde 

ifade etmeye çalıştığı noktayı çok iyi algılamsı ve sonrasında cemaate bu konu 

üzerinden bilgiler aktarması/vermesi gerekmektedir. Dede tarafından yapılan 

muhbbet esnasında ise aşığın dikkatli bir dinleyici olması ve dedenin anlatısını 

destekler bir deyişe giriş yapması gerekmektedir. 

İkitelli Cemevi dedelerinden Mehmet Tecer dede, zâkir ile dede arasındaki iletişim, 

zâkirin bu iletişim sonrasında hafızasından okuyacağı deyiş ve en önemlisi icra 

edeceği deyişin manâsını ve derinliğini iyi bilmesi gerektiği konularına vurgu 

yapmaktadır. Zira çalıp-okunan deyişin anlamını ve manâsını bilen âşık, daha şevkli 

ve heyecanlı icra yapar. Dolayısıyla zâkirin bu şevki ve heyecanı cemde bulunan 

cemaate yansır ve ibadetin bütünlük içinde geçmesine neden olur. Mehmet Tecer 

dede, bu özetlediğimiz bilgiler kendi ağzından şu şekilde aktarmaktadır (Tecer, 

2011): 

“Zâkir okuduğu eserin anlam ve manasını bilirse daha da şevkle çalar. Amaç budur zaten; 

Allah’a ulaşırken bir şevkle heyecanla yaklaşılması. Burada aşığın şevki önemlidir. Çünkü 

ceme gelen cemaatin de dinlediği, edep-erkân ettiği ve cemin yolunun sürülmesinde zâkir 

esas alınır. Dolayısıyla zâkirin aldığı şevk, cemdeki cemaate de yansır. Bu önemlidir”. 
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Tokat/Almus/Görümlü Köyü imamlarından ve hoca olarak bilinen İrfan Çoban’da 

birçok ceme âşık olarak katılmış, ibadetin detaylarını bilen ve çevresindeki halkı bu 

konularda aydınlatan biridir. Çoban, tarikatın anahtarının âşıkta olduğunu ve dedenin 

bahsettiği muhabbeti deyişiyle tamamlandığını dile getirmektedir. Kendisinden 

edindiğimiz bilgileri, görüşmemizde şu ifadelerle aktarmıştır (Çoban, 2009 ve 2010): 

“Dede, Faziletname’den ve Hz. Ali’nin yaptığı cenklerden bahsediyorsa; âşık o muhabbeti 

yapar. Aşığın piri de, İmam Zeynel Abidindir. Bizim cemlerimizde yedi ulu ozanın 

demelerinden başka okunmaz. Ceme gelen canlara hoş geldiniz amaçlı “erenler hoş geldiniz” 

deyişini okurlar. Üç deyiş bağlanması; Allah-Muhammed-Ali üçlemesinden gelir. Yedi ulu 

ozanın söylediklerine Kur’an gibi inanılır. İsimleri geçerken niyaz edilir. Siret
119

, 

Faziletname
120

, Velâyetname121
 ve Divan

122
 gibi eserlerden de okumasını bilmeli zâkir. 

Dedenin ise okunan deyişe dair bilgisi olmalı ki cemaate açıklama yapabilsin, muhabbeti 

kuvvetlendirsin”. 

İrfan Çoban, yukarıda saydığı bu kitapların eskiden ellerinde olmadığını, ancak bazı 

dede soyundan gelen kişi veya âşıklarda “Cönk”lerin bulunduğunu aktarmıştır. 

Ancak zamanla kitapların kırsal kesimlere kadar dağıtılmasından sonra bu bahsettiği 

kitapları elde ettiklerini ifade ediyor.  

Muhabbet, ikili diyalog (dede ile zâkir) ve bilgi akışının sözel-müzikal aktarımının 

en canlı örneğidir. Âşık Alican Yıldırım’ın da bahsettiği gibi sohbetler, geçmişte 

cemlerin geç vakitlere kadar sürmesine neden olan ve cemaat tarafından büyük bir 

ilgiyle karşılanan eğitici ince ayrıntılardır. Yıldırım, bu sohbetlerin cem içerisinde 

belli bir zaman ve konuyla ilgili birtakım yönlendirmelerden sonra yapıldığını ve 

bunu da genellikle dedenin belirlediğini ifade etmektedir. Cemin işleyişinde sohbet 

dönemi ve dede-zâkir muhabbetini anlatan Yıldırım, bu sohbete cemde bulunan ve o 

konuda bilgisi olan herkesin katılabileceğini dile getirerek şu bilgileri aktarmıştır 

(Yıldırım, 2011): 

“Dede; ‘dar çekenler didar göre, darı fatıma anadan cümlemize şefaat ola’ der ve erlerin diz 

üstünde bacılarında ayakta durduğu duruma -rahat oturma pozisyonuna- geçilir. Bu serbest 

oturma dönemi sohbetlerin yapılacağı dönemdir. Zâkir bir nefes, deyiş okur ve dede veya 

                                                 

119
 Bir peygamberin başından geçen olayları anlatan kitap. 

120
 Bir velinin başından geçen olayları anlatan kitaplardır. 

121
 Bir ermişin başından geçen olayları anlatan kitaplar. 

122
 Hz. Ali döneminde geçen olayları, şavaşları ve cenklerini anlatan kitaplardır. 
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konuyla ilgili mesajı bilen kişi bu deyişi açar. Muhabbet ortamı açılır. Öyle bir muhabbet 

ortamı oluşur ki bir deyiş belki de bir saat boyunca süren açıklamalı muhabbete dönüşür. 

Cemlerde herkesin söz hakkı vardır, yalnız dini önder olarak dedenin değildir söz hakkı. 

Okunan deyişin anlamını ve verilen mesajını açarken, konuyla ilgili herkes konuşabilir. 

Konuşmada kesinlikle kadın erkek ayrımı yapılmaz herkes söz hakkına sahiptir. Bir nevi 

yüzyıllar öncesinden gelen demokratik bir yapı. Herkesin düşüncesini özgürce söyleyebildiği, 

haklı ve haksızın adil bir şekilde sorgulandığı, hakkın ve hukukun tüm cem erkânı önünde bir 

sonuca bağlandığı meydan olmuştur cemler”. 

Dede ile zâkirin yaptığı karşılıklı sohbet ve cemde bulunan cemaatin katılımıyla 

başlayan muhabbetler; inançla ilgili yeterli bilgi sahibi olmayanların ağız yoluyla 

bilgi edindikleri derslerdir bir nevi.  

Sohbetler kadar önemli olan bir diğer husus ise cemde bulunan zâkirlerin sayısıdır. 

Anadolu Alevîliğinde, zâkirliğin eski dönemlerini ve geleneğin geçişi/aktarılışı 

süreciyle ilgili detayların ortaya çıkmasındaki ince ayrıntıları tamamiyle bilemiyoruz. 

Bu sebeple günümüz zâkirlerinin ağız yoluyla anlattıkları ve bilimsel dayanaklar 

üzerine yazılı tarihsel yaklaşımlar; varsayımlarımıza kuvvetlendirecek belgelerdir. 

Zira Tokat bölgesi zâkirleri ile bizzat alanda yaptığımız görüşmeler ve neticesinde 

edindiğimiz bilgiler, geçmiş ile günümüzün karşılaştırılmasında önemli rol 

oynamıştır. Eski gelenek ile günümüz zâkirliğinin durumuna yönelik detaylı 

açıklamayı tezimizin son kısmında yapacağımızı tekrar hatırlatırız. Ancak yukarıdaki 

görüş çerçevesinde zâkirliğin özellikle cem içindeki görevi ve geleneğin tamamlayıcı 

unsurları üzerine yaptığımız görüşmelerin detayına inmek isteriz. Bu anlamda Âşık 

Murat Akaya’nın tarafımıza aktardığı aydınlatıcı bilgilerin yanı sıra, gençlik 

dönemlerinde köyde bulunması ve zâkirliğin hem kırsal hem de şehre dönük yönünü 

gözlemlemiş olması, bizim açımızdan da sevindirici bir örnektir. Dolayısıyla eskiden 

yapılan cemlerde bulunan zâkir sayısı, okunan deyiş sırası ve sayısı, dede-zâkir 

iişkisi, sözlü geleneğin aktarıcı ve taşıyıcısı olarak zâkirin görevi hepsi birer çalışma 

konusudur. 

Âşık Murat Akaya ile yaptığımız görüşmede, zâkirlik geleneğinin detaylarını 

konuşmaya çalıştık. Verdiği işitsel örnekler ile de araştırmamıza büyük katkıda 

bulunan Akkaya, eski ile günümüz arasındaki kıyası yaparak, zâkirlik geleneğine 

dair şu yaklaşımlarda bulunmuştur (Agg.): 
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“Eski cemlerde üç kişiden az zâkir olmazdı ve bağlanan destelerin her birini bir âşık okurdu. 

Tarikat
123

, zâkirle ve zâkirin okuduğu deyiş, duvazla başlar. Dede, zâkirin çaldığı eserleri 

açıklar. Ancak zâkirde dedenin cemaate anlattığı konular üzerine deyişlerini bağlaması lazım. 

Önceden ezber vardı, başka bir aşığa yenilmemek124
 için tüm okunan deyişleri ezbelerdik. 

Eğer bir âşık, Pir Sultan’dan Kur’an ile ilgili bir şey okuduysa; diğer âşığında aynı ozan ve 

konu üzerine çalıp okuması gerekmektedir. Âşıkların Pîr’i ise İmam Cafer’dir”. 

Sembollerin değerli olduğunu ve inanç içerisinde ayrı bir yere oturdulduğunu 

düşünürsek; temel mantıkta en az üç aşığın olması beklenmektedir. Zira günümüzde 

bunun olabilmesi pek mümkün olmadığından belli bir sayının şart olmadığını da dile 

getiren âşıklar vardır. Bu âşıklardan biri olan Salih Yıldız, deyişleri ayet olarak 

nitelemekte, nefeslerin ise tüm diğer türleri kapsadığını söylemektedir. Cemlerdeki 

âşık sayısının şart olmadığını vurgulayan Yıldız, zâkir tabiri yerine ‘tarikat aşığı’nı 

kullanmakta, Hak aşığı için de okunan tüm duvaz ve deyişleri kendinden okuyan kişi 

olarak betimlemektedir (Yıldız, 2010): 

Âşık Alican ise cemin başlama hazırlığında, gelmeyen gelsin diye âşıklar üç desteyi 

okurlar diyerek farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Destur istenip üç deyişin 

okunduğunu söyleyen Alican, cemde iki âşık varsa en kıdemli olanın ikisini 

söylemesi gerektiği, kıdemsiz olanın ise bir tane deyişi okuması gerektiğini ifade 

ediyor. En az üç aşığın olmasını savunanlar için bahsettiğimiz semiyolojik yaklaşım, 

Âşık Alican’ın üçlemelere yönelik verdiği; ‘eline-beline-diline’, ‘Hak-Muhammed-

Ali’, ‘özüne-gözüne-sözüne’, ‘aşına-eşine-işine’ örnekleriyle de zemin 

oluşturmaktadır (Yıldırım, 2011). 

Yörelerde kullanılan zâkir tabirleri: Araştırmamızın ilk bölümlerinde kısa olarak 

değindiğimiz zâkir tabirleri, yörelere ve ocaklara göre değişen isimlendirmelerle 

karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Hubyar bölgesinde zâkir kelimesi pek 

kullanılmamaktadır. Zâkir tabiri yerine; “Hakk Aşığı”, “Cem Aşığı” ve “Âşık” 

tabirleri kullanılmaktadır. Hubyar Ocağı’na bağlı eski dönemlerden günümüze gelen 

zâkirlerden bazıları; Âşık Sadık Yıldırım, Hüseyin Sarıyar (Lakabı Göğ Hüseyin), 

                                                 

123
 Bölgede sıklıkla karşımıza çıkan bu tabir “cem, cem yapmak, cem yapılan yer, cemaatin toplandığı 

alan” olarak karşımıza çıkmaktadır. 
124

 Âşıklar arasında sorulu-cevaplı yapılan bir nevi atışma “bağlama veya muamma” geleneğine vurgu 
yapılmaktadır. 
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Ahmet Culhacı, kemanici Ahmet, kemanici Mitili (genellikle destan okuyan bir âşık), 

Âşık Hancı’dır. (Yıldırım, 2011). 

Almus/Akarçay kasabasında yaşayan ve 1960 yılından bu yana zâkirlik yaptığını 

söyleyen Âşık Salih Yıldız, cemde âşıklık yapacak olan kişinin öncelikle cemin 

yürütülmesi işini hafızasına iyi oturtmuş olması gerektiğini dile getirmektedir. Kendi 

yörelerinde, zâkir tabirini pek kullanmadıklarını daha ziyade ‘âşık’ ve ‘cem aşığı’ 

şeklinde ifade ettiklerini söylemektedir. Cem dışında âşıklık yapan, düğün ve 

derneklerde çalan okuyan âşıkları ise ‘şıvarı âşıkları’ olarak tanımlamaktadır. 

Zâkirliği, kırklar meclisine kadar taşıyan ve sazın (âşıkların) piri olarak ise imam 

Zeynel Abidin’i işaret etmektedir. Hatta bizlere örnek olarak şu mısrayı söylemiştir:  

 İmam Zeynel ağaçtan sazını yaptı 

 Tellerini taktı cihan ağlattı 

 Âşıkların piri İmam Zeynel Abidin (Yıldız, 2010). 

Bölge ve ocaklara göre zâkirlik geleneği: Bölge ve ocaklara göre zâkirlik, yalnız 

tabir ve cemde bulunan kişi sayısı bakımından farklılık göstermez. Aynı zamanda 

gelenek açısından da birtakım farklılığı bize yansıtır. Daha ziyade bağlı oldukları 

ocaklarla alakalı bir durum olmasına rağmen, müzik geleneğine dair okunan 

repertuvardaki değişklikler dahi söz konusudur. Örneğin zâkirlerin cemlerde 

okudukları miraçalamalar birbirlerinden farklılık gösterebilir. Veya cemde kullanılan 

çalgı da bu özelliklere ve farklılıklara bir örnektir. Genellikle bağlamanın temel çalgı 

olarak kabul gördüğü cemlerin pek çoğunda “keman” da kullanılmaktadır. Bu 

örnekler çoğaltılabilir, ancak özellikle Alevî dedelerinin bize aktardığı zâkirin 

özellikleri, bizim için çok daha değerli bilgilerdir. Zira dede direkt olarak cemde 

icracı olan kişiyi karşıdan izler ve değerlendirir. Bu değerlendirmede objektif 

görüşün hâkim olmasının yanında; eksiklik veya farklılığında gözlenmesi daha etik 

bir bakışla değerlendirilmektedir. Bu bağlamda alanda görüştüğümüz bir Bektâşî 

dedesi olan Ali Rıza Aykul, kendi yöresindeki zâkirlik geleneğini şu şekilde 

anlatmaktadır (Agg.): 

“Cenab-ı Allah’ın ayeti, Hz. Muhammed’in hadisini Türkçe olarak bize anlatanlardır. 

Zâkirlerin zikrettiği her bir cümlede, Allah’ın farz olarak vermiş olduğu ayetlerin bir cümlesi 

bulunur. Yedi ulu ozanı tanımaktadırlar. Fuzulî divan edebiyatı şairidir ve cemlerde az okunur, 

Fuzulî hariç diğerleri tekke edebiyatı şairidir. Bu ozanların diline, nefesine, kelamına 

hürmetimiz vardır. Bizler onların sayesinde birbirimizi tanıyoruz, yoksa tanıyamazdık. 
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Osmanlı döneminde çok yıpratılmış, korkutulup sindirilmiş bir toplum yaratılmış. İnanç ve 

ibadetlerin rahat uygulanabilmesi açısından yaşam merkezleri erkten uzak kırsal alanlar 

seçilmiştir. Ellerinde ne bir kitap, defter nede bir kalem var. Ancak dede ve âşıklar yolun 

gerekliliğini ve inanç esaslarını gönüllerine yazıp yüzyıllar boyu bu düşünceleri bugüne 

getirmeyi bilmişlerdir. Gönüle yazılanın yakılması, yıkılması ve yok olması mümkün değildir”. 

Zile/Merkez’de yaşayan Şah İbrahim Ocağı’na bağlı zâkir Mustafa İşler, kendi 

bölgesinde ve civarda zâkir tabiri yerine “Âşık” tabirini kullandıklarını söylemiştir. 

Özellikle ustasından aldığı çalıp-okuma geleneğini iyi kavramış olması, itikatinin 

tam ve ezberinin kuvvetli olması gerektiğini vurgulayan İşler, görüşmemizde zâkirlik 

geleneği ve yöresindeki tabirleri şu şekilde açıklamıştır (İşler, 2010): 

“Zâkir; cemde topluma hitap eden dedenin söylemiş olduğu sözü açıklayan, deyişler çalıp 

söyleyen kişidir. Cemde duvaz imam, deyiş, miraçlamasını okur. Sakka suyu için İmam 

Hüseyin aşkına mersiye söyler. Cemde Kırklar Semahı’nı yaptırır ve miraçlamasını okur. 

Genellikle âşık derler bizim buralarda, zâkir diye hitap etmeyiz ve pek kullanılmaz. Âşık ise 

bilinir ki hak için söyleyen-çalan kişidir. Zâkir, cemdeki ibadetin tamamını bağlayan ve en 

önemli yer tutan miraçlamayı söyleyecek. zâkirlik yapabilmesi için üç tane kurbana ait deyiş 

okuması lazım. Bu miraçlamayı söylemesi için de ezberi kuvvetli olmalı. Bizim cemimizde 

iki tane miraçlama okunur. Birincisi Şah Hataî’nin:  

Geldi çağırdı Cebrail 

Hak Muhammed Mustafa’ya 

Hak seni Mirac’a okur 

Dâvete Kaadir Hüdâ’ya 

 

Şah Hatayî’m vakıf oldum 

Ben bu sırrın ötesine 

Hakkı inandıramadım  

Özü çürük ervaha 

Dizeleriyle başlayan miraçlamadır. İkinci miraçlama ise Mehmed Hamdullah Efendi’nin, 

“Hasretî” mahlasıyla yazdığı miraçlamadır: 

Kün dedi karar eyledi 

Yeri göğü arşullahı 

Çâr anasırdan yarattı 

Âdem Safiyullahı 
 

Hasretî Mehdî’nin geldiği 

Olsa erenlerin dediği 

Çalınsın sûr düdüğü 

Çalmış ola Allah Allah”. 



 

 184 

Almus’un Görümlü (eski adı Varzıl) Köyü’nden Kul Himmet Ocağı’na bağlı İrfan 

Çoban’la İstanbul/Sultanbeyli’de kendi evinde bir kaç kez görüştük. Kendisi, köyün 

imamı olmadığı için bu görevi üstlenmiş ve yıllarca görevini ifa etmiş. İnanç ve 

ibadetin incelikleriyle ilgili detaylı bilgiye sahip olan Çoban, yaptığımız görüşmede 

zâkirlik geleneği ile ilgili bize çok önemli bir bilgi aktarmıştır. Görüşmelerimizin 

birinde “cemde, demeleri ben çalıp-okurdum. Daha sonra başka âşıklar da gelince 

ben “Baş Âşık” oldum” söylemi, bize cemlerdeki âşık sayısına göre belli bir 

hiyerarşik düzeninin de var olduğu bilgisini vermektedir. Yani bu hiyerarşinin yalnız 

inanç önderleri tarafından yapılmadığını aynı zamanda zâkirler arasında da bu 

zincirin devam ettiğini algılıyoruz. 

Zâkirlik geleneği ile ilgili de bilgi edindiğimiz Çoban, yukarıda örneklediğimiz 

miraçlamalar için Şah Hataî’nin -Geldi Cebrail buyurdu- miraçlamasını; 

Sofiyan’ların okuduğunu; “Kün dedi yarattı arşullahı” mısrasıyla başlayan 

miraçlamayı ise Bektâşîlerin okuduğu bilgisini vermiştir. Zâkirlik geleneğiyle ilgili 

de bilgi aktaran Çoban, şu ifadelerle devam etmiştir (Çoban, 2009 ve 2010): 

“Bizim oralarda zakîr demeyiz, bu kelime daha ziyade şehirde duyduğumuz bir tabir. 

Tarikatta (cem için kullanılan yaygın kelime) hak için yolun incelikleri hakkında duvaz, 

deyiş çalan kimseya âşık deriz. Cem ve yapıldığı yerler kutsaldır. Tokat’ta da birçok ocak ve 

tekke vardır. Saygıdan ötürü buralarda düğün zamanı dahi davul-zurna çalmazlar. Mesela 

Erbağ’da Keçeci Baba Tekkesi var. Düğün, dernek veya asker uğurlama vs. merasimlerde 

halen davul-zurna çalınmaz. Bunun yerine âşık çağırılır ve tören saz ile yapılır. Âşık, oniki 

hizmeti bilecek, cemi yürütebilecek ve kurban dualanırken de deyişini okuyacak
125

. Bu 

duvazlardan ilki; 

Erenler evliyalar kırklar yediler 

Oniki imamların kurbanıdır bu 

Oku tekbirini döndür kıbleye 

Oniki imamların kurbanıdır bu 

İkincisi; 

İndim Koçbaba’yı tavaf eyledim, 

Bugün yaylımdadır geliyor koçlar. 

Mübarek cemalin seyran eyledim 

Bugün yaylımdadır geliyor koçlar”. 

                                                 

125
 Daha önce de belirttiğimiz gibi; okunan bu demeler, birçok Alevî gurubunda “Kurban Duvazı” 

olarak adlandırılmaktadır. 
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Miraçlama (Mihraçlama/Mehraçlama) icrasında bölgesel farklılıklar: 

Miraçlama hakkında küçük bir açıklamada bulunup yöresel ve bölgesel farklılıklara 

devam etmek istiyoruz. Yukarıda verdiğimiz örnek ve açıklamalarda, özellikle bağlı 

olunan ocak ve Alevî gruplarına göre de farklılık gösteren miraçlamalara değindik. 

Anadolu Alevî Cemlerinde, kırkların yeryüzündeki temsili işlenişi miraçlama adı 

verilen ve Hz. Muhammed’in miraç’a yükselişini konu alan anlatılarda 

yansıtılmaktadır. Miraçlamaların sözel yapısı ve miraçlamanın bir parçası olarak 

dönülen kırklar semahının uygulanışı anlamında yörelere göre farklılıklar vardır. 

Alanda gözlemlediğimiz ve tespitlerimiz arasına almış olduğumuz miraçlamalar, 

Tokat genelinde dahi ilçe ve kazalarda farklılık arz etmektedir. Hubyar Ocağı 

âşıkları, Şah İsmail’in (Hatayî) yazmış olduğu miraçlamayı okurken, Bektâşîler 

Viranî’ye ait olan miraçlamayı okumaktadırlar. 

Şah Hatayî Miraçlaması: 

Geldi buyurdu Cebrail 

Hak Muhammet Mustafa 

Hak seni davet eyledi 

Miraçta kadim hüda 

Âşık Cemal Hakiroğlu, Zile’de ve Tokat’ın genelinde, zâkire: âşık dendiğini dile 

getirmektedir. Cem zâkirine “tarikat aşığı”, “dergâh aşığı” dendiğini ifade eden 

Hakiroğlu şu bilgileri aktarmaktadır126
:  

“Cemde Feyzullah Efendi miraçlaması, Şah Hatayî miraçlaması, Amasyalı Hamdullah 

Efendinin miraçlamasını zâkir bilmelidir. Deyiş, duvaz imam, miraç okumasını bilecek. Zâkir 

adayının bir üstaza intisap etmesi lazım. Divan ayağı söylenir genellikle 13-14 hecelidir ve 

genellikle Fuzulî’den okunur. Aşığa destur denince cemin sonunda Çorum yöresine ait 

bozlaklardan da okunur. Cemlerde zâkir, kendi eserlerinden de okuyabilir. İnsanlığa mesaj 

veren tüm şairlerin ozanların beyitleri söylenir. Dedenin dua etmesi, cemaatin Allah Allah 

demesi hepsi gülbanktır. Nefes ve deyiş terimini ayrı tutulmamalıdır. Eskiden kemanı (kemani) 

kullanılırmış ancak şimdilerde yavaş yavaş tükenmiştir. Niksarın ayrı bir özelliği vardır 

“canım” diye başlayan bir Reşadiye ağzı vardır. Hubyar ve anşabacılılarda bu canım diye 

başlayan deyişleri okurlar”. 

Buradanda anlaşılcağı gibi, cemlerde en önemli müzikal türün miraçlama olduğunu 

ve yörelere göre hatta Alevî gruplarının bulunduğu bölgeye göre değişiklik arz 

                                                 

126
 Görüşme: Ali Rıza Aykul; Aziz Koçak ve Cemal Hakiroğlu 20 Mayıs 2010, Tokat/Zile Merkez. 
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ettiğini görmekteyiz. Alandaki tespitlerimizden biri de: Bektâşîlerin, Ulusoyun 

vekilleri Hasretinin miraçlamalarını okumalarına istinaden; Kul Himmetli, Pir 

Sultanlı ve Şah İbrahimlilerin ise Hataî’nin miraçlamasını okumasıdır. Bütün bu 

okunan miraçlamaların sonunda kırklar semahı yapılmaktadır. 

Genellikle miraçlama okunduktan sonra semah dönülür. Semah, miraçlamadan 

bağımsız bir bölüm değildir. Tam aksine miraçlamanın bölümlerinden birisidir ve 

son bölümlerinde semah dönülür. Hubyar zâkiri ve aynı zmanda dedesi olan Alican 

Yıldırım, kendi cemlerinde Şah Hataî’ye ait olan miraçlamanın okunduğunu ifade 

ederken, bazı bölgelerde ise Viranî’ye ait olan miraçlamanın okunduğunu ifade 

etmiştir. Alican Yıldırım, cemin başlangıcından miraçlamaya geçiş sürecine kadar 

yapılan hizmetleri şu şekilde aktarıyor (Yıldırım, 2011): 

“Önce gözlekçi (gözcü baba) göreve başlar. Dede: ‘Gözlekçinin pîri Karaca Ahmet Sultan’, 

saka suyunu getirene de ‘Selmanı pak’ der, tüm hizmetlerin duası bitince de ‘marifete hü’ 

der. Daha sonra süpürgeci bacı meydanı süpürür ve seccade serilir, büyükce bir seccade. 

Dede dua okurken, bu seccadenin dört köşesinde bir meleğin, ortasında ise fatıma ananın 

oturduğu düşünülür. Seccadeyi seren bacı, duasını alır oturur. Sonra dede akşam birleme 

duasına başlar. Bundan önce dede: ‘kırklar cemine girdiniz kendinizi hakka teslim ettiniz, sizi 

size teslim ediyorum arasında bir sorunun olan ortaya koysun’ der.” 

Tevhid bölümünden sonra kırklar yürür ve kırklar semahı yapılır. Kırkların 

sonrasında dedenin işareti ve söylemi ile rahat oturma konumuna geçilir. Bu bölüm 

deyiş, duvaz, nefeslerin okunduğu bölümdür. Buradan itibaren muhabbet 

bölümlerine de değinen Yıldırım, söylemlerine devam ederken şu bilgileride 

aktarmaktadır (Yıldırım, 2011): 

“Muhabbetin açılacağı konunun, kaynağını okunan deyişten alması gerektiği gibi bir 

sınırlama ve katî bir kural yoktur. Geçmişten günümüze gelen, anlatı şeklini almış yol uluları 

veya önderleriyle ilgili söylencelerden, destanlardan da yola çıkılarak muhabbet 

derinleştirilebilir. Muhabbetin bir diğer kaynağı ise, cemde bulunan canların merak ettiği 

konu üzerine, dedeye sorulan soru ile açılır. Merak edilenler veya çok iyi anlaşılmamış 

inanca bağlı konular detaylı bir şekilde konuşulur. Daha öncede belirttiğim gibi, cevap yalnız 

inanç önderi/leri tarafından verilmez, konuyla ilgili bilgi sahibi olan herkes erkek-bayan ayırt 

edilmeden cevap verebilir, bildiklerini anlatabilir”. 

Gezici zâkirler: Cemin öğreti ileklerinin esas alındığı muhabbetlerden sonra, 

zâkirlerin görev yaptığı mekân ve alanların sınırlarını ele almak gerekir. Zâkirler, 

görevini yapmak üzere kendi köy ve kasabalarının dışında il ve ilçelere de 

gitmektedir. Bu durumda kendi köyünde sabit görev yapan zâkirin yanı sıra gezici 
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olan zâkirden bahsetmek gerekir. Zâkirlerin kendi köy ve kasabalarının dışında faklı 

il ve ülkelere dahi hizmetlerini ifa etmek üzere gittikerini biliyoruz. Bunun aksine 

yalnız kendi köy ve kasabalarında hatta ilçe sınırının dışına çıkmayan zâkirler de 

bulunmaktadır. Bu bağlamda Âşık Cemal, bize Tokat yöresi zâkirlerinin bir diğer 

özelliği olan gezici zâkirlik örneğini vermektedir. Türkiyenin tüm illerinde kendi 

ocağına bağlı il ve ilçeleri dolaşan Hakiroğlu, bu hizmetleri Hacı Bektaş veli evlatları 

diye tabir ettiği o soydan gelen kişilerle dolaşmaktadır. Ayrıca kendisinde, şuan Hacı 

Bektaş-ı Veli postnişini olan Veliyüttin Efendi’nin “hüccet127”inin bulunduğunu 

ifade etmektedir. Bu şekilde izin yani icazet alıp zâkirlik yapanın Anadolu’da çok az 

olduğunu dile getiren Hakiroğlu, sayı olarak 5-10 arası ile sınırlandığını ifade 

etmiştir. Zâkirin, düğün ve dernekte çalmaması gerektiğini söyleyen âşık, yedi ulu 

aşığın yani usta mallarını çalan, söyleyen, zikreden kişi olarak zâkirliği 

tanımlamaktadır (Hakiroğlu, 2010). 

Gezici zâkirliğe bir örnek de Âşık Murat Akaya vermektedir. Aynı zamanda dede 

olan ve küçük yaşlardan itibaren cemlerde saz çalan Akkaya, kış aylarında yapılan 

cemlerde, âşıkların köy köy gezdiklerini dile getirmektedir. Yaptığımız görüşmede 

Murat Akkaya, gezici zâkirliğe örnek oluşturacak şu açıklamalarda bulunmuştur 

(Akkaya, 2011 ve 2012): 

“Kendi taliplerimizin bulnuduğu köyleri gezer, cemlerimizi yapardık. Cem bittikten sonra, 

cemin yapıldığı evde kalırdık. Ertesi gün bizi göremeyenler ve ceme katılmayan bizi 

görmeye gelirlerdi. Yine deyişler okuyup, sohbet ederdik”. 

Bağlama-muamma geleneği: Görüldüğü üzere zâkirlik yalnız bir köyle sınırlanan 

kurum değil; gerektiğinde Alevî toplumu ve bilhassa kendi ocaklarına bağlı 

taliplerinin bulunduğu tüm alanlarda icra edilen bir hizmet olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Genel olarak zâkirde olması gereken özelliklerden ve cem içindeki 

görevine kadar pek çok konuya değindik. Alevî âşıklarında, pek atışma geleneğinin 

olmadığı söylenir. Amaç kimsenin kimseden üstün olmaması meselesidir. Ancak, 

Almus-Akarçay kasabasından, ailesi gibi âşıklık geleneğinden yetişen Hüseyin 

Yıldız, cem içerisinde âşıkların kendileri arasında yaptıkları çok eski bir geleneği 

tarafımıza aktarmıştır. Günümüzde pek geçerliği kalmayan ve kendisinin de eski 

                                                 

127
 Bir nevi icazet (izin) anlamında olan ve yolun âşıklık geleneğini sürdürebilirlik onayı anlamına 

gelen “hüccet” kavramına diğer bölgelerde rastlanılmamıştır. 
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âşıklardan duyduğum dediği geleneğin adı “bağlama”dır. Bağlama, karşısındaki 

aşığı belli bir müzik eşliğinde soru sorma tekniğiyle bağlamaktır. Genellikle Alevî-

Bektâşî inancı içerisindeki önemli unsurları konu alan bu gelenekte, âşıkların 

karşılıklı soru dörtlükleriyle atışmaları esastır. Zira bu atışma herhangi bir ayak veya 

belirlenen bir konu üzerine değil, âşıkların o an ürettikleri inançsal konular 

çerçevesinde gerçekleşmektedir. Özellikle cemlerde yapılan “bağlama geleneği”nde 

âşıkların aynı köyden olması şartı yoktur. Yakın çevre köylerden gelen ve cemde 

hizmet edecek âşıkların da bu atışmaya dâhil olmaları söz konusudur. Belli bir müzik 

kalıbı ile sorusunu soran âşık karşısında cevabını veren aşığın, doğru cevap verip 

vermediği, postta oturan inanç önderleri tarafından onaylandığı takdirde; soru sorma 

sırası diğer aşığa geçmektedir (Yıldız, 2010) 

Tokat âşıkları arasında rastlanan ve genel olarak Anadolu’daki Âşıklık Geleneği ile 

benzerlik gösteren bağlama-muamma geleneği, Erman Artun tarafından kaleme 

alınan Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı adlı kitapta, şu şekilde anlatılmaktadır 

(Artun, 2005, s.100): 

“Âşık karşılaşmalarında en önemli bölümlerden biridir. İki âşık birbirlerini dinî, tasavvufî ve 

İslâmî menkabeler konusunda sınarlar. Bu bölümde çok kere zor ayaklara da başvurulur. 

Âşıklar birbirlerini hem bilgi hem de sanat yönünden zorlarlar. Bağlama, Muamma adıyla da 

anıldığı için âşıklık geleneğinde yer alan askı-muamma ile karşılaştırılmaktadır. Askı 

şeklindeki muammalar daha çok anonim bilmece karakterindedir. Soruların cevapları canlı 

veya cansız cisimlerdendir. Bağlama grubuna giren muammalar ise iki âşığın birbirin 

bilgisini ve sanattaki hünerini yoklaması esasına dayanmaktadır. Bir örnekle genişletecek 

olursak; 

Âşık Hacı: 

Bir sualim vardır âşık İmamî 

Kutsal kitabımın başını söyle 

İnan ki sözlerim gayet samimi 

Doluya dokunma boşuna söyle 

 

Âşık İmamî: 

Sualine cevap istersen benden 

Besmele Kur’an’ın başı değimli 

Manasız mantıksız söz olmaz senden 

Cahillerde sözün boşu değil mi”. 
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Bağlama/Saz’ın önemi: Bağlama geleneğinden sonra, bağlama çalgısının Alevî 

toplumu ve kimliği üzerindeki önemine bakalım. Zâkirin yetişme ortamından 

başlayıp, tüm kural ve kaidelerin gereken hizmet sırası ile uygulandığı cemlere kadar 

gelindiğinde; söyledikleri kadar bu demelerin aktarımında etkin bir araç olan 

“bağlama”nın da gördüğü saygı büyüktür. Bu sebeptendir ki, onun tınısı ile zâkirin 

demeleri birleştiğinde, yalnızca büyük bir sessizlik ve saygının temel alındığı 

dinleme şekli hâkimdir. Dolayısıyla zâkirde olması gereken özellik, yetişme ortamı, 

ezberi, muhabbeti, inanç içi ve dışındaki tüm varlığının dışında, onu var eden ve 

demelerini müziklendiren bağlamanın, inanç içinde yadsınamaz bir etkisi vardır. İlk 

şekillerine kopuz denen, zamanla klavyesine (sap) bağlanan perdelerden ötürü 

“bağlama” ismini almış olabileceğini düşündüğümüz halk tabiri ile saz, üzerine hatırı 

sayılır şiir yazılan bir çalgıdır. Abdülbâki Gölpınarlı, Alevî Bektâşî Nefesleri adlı 

eserde, Yunus Emre’nin “kopuz”dan bahseden bir şiirini bizlere aktarmaktadır 

(Gölpınarlı, 1992, s.206): 

“Ey kopuz ile çeşte128
 aslın nedürür işte 

Sana sual sorarım aydıvır bana işte 

 

Aydur aslımdır ağaç koyun kirişi birkaç 

Gel işaretim dinle geç aklı koma beleşte 

 

Aydur bana haram ben uğruluk değilem 

Çünkü aslım mısmıldır129
 ne var imiş kiriste 

 

Bana kiriş dediler ışka130
 giriş dediler 

Benim adım ışk verdi ben durmazam kolmaşta131
 

 

Şadılık ile geldim iş bu âleme doldum 

Mürüvetler düzüldüm kodular iş bu düşte 

 

Ağaç deri derildi kiriş ile bir oldu 

Işk denizine daldı bahane yok bu işte 

                                                 

128
 Çeşte (Şeş-tâ): Altı telli saz. 

129
 Mısmıl: Besmeleyle kesilmiş, temiz. 

130
 Işk: Aşk, sevgi. 

131
 Komlaş (kumlaş): Düzenci, yalancı, aldatan. 
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Mevlana meclisinde saz ile işret132
 oldu 

Ârif ma’niye daldı çün biledir ferişte133
 

 

 Ferişteyi anmaktan bilesin murat nedir 

 Gece gündüz biledir senin ile her işte 

 

Ol feriştehler adı Kirâmen Kâtibin’dir 

Yazmaktan usanmazlar ayrılmaz yazda kışta 

 

 Biri sağ omzunda birisi sol omzunda 

 Birisi hayrın yazar birisi ser134
 cünbişte135

 

 

Kâğıtları tükenmez ne de mürekkepleri 

Aşınmaz kalemleri kaimlerdir ol işte 

  

Hem meyhaneye varır hem puthaneye girer 

 Bunlar sakarlar seni sen gafilsin bu işte 

 

Yunus imdi Sübhanı vasfeyle sen gönülde 

Ayrı değil ariften bu kopuz ile çeşte”. 

Cemlerde kullanılan çalgının genellikle bağlama (saz) olduğunu daha önce de dile 

getirmiştik136. Tokat ve çevre ocaklarının bazılarında her ne kadar keman (yörede 

                                                 

132
 İşret: zevk, sefa, neşe ve sohbet anlamındadır. 

133
 Ferişteh: Melek. 

134
 Ser: Baş, kafa. 

135
 Cünbiş: Oynayış, hareket. 

136
 Zâkirlerin kullandı bağlama çalgısı, Anadolu Alevîleri ile diğer Alevî gruplarının önemli farkını 

ortaya koymaktadır. Şöyle ki, diğer coğrafyalarda var olan ve inanç yolunu Hz. Ali’ye bağlayan ve 
değişik isimlerle anılan Alevî topluluklarında genel anlamda bağlama yoktur. Özellikle Şah İsmail ve 
Yavuz Sultan Selim arasında gerçekleşen Çaldıran Savaşı’ndan sonra Şah İsmail ‘in peşinden giden 
Anadolu halkının bir kemsinin İran, Azerbaycan ve çevresine yerleşmiş olduğunu düşünürsek; 
bağlama ve türevi çalgıların kullanıldığını görebiliriz. Bu konuda Gürani Doğan Alevîlik’te Ön 
Bilgiler ve Cem-Zâkirlik adlı kaynak eserinde şu bilgileri aktarmaktadır (Doğan, 1998, s.141-142): 

“Diğer ülkelerde bulunan Alevîlerle, Anadolu Alevîlerinin arasındaki en belirgin fark zâkirlik 
konusudur. Belki Azerbaycan, İran ve Suriye’de çok az da olsa Anadolu Alevîleri gibi cem 
yapan küçük kesimler varsa da, İran Şiiliği ve öteki İslâm ülkelerindeki Alevîlerle büyük 
farklılıklar vardır. Anadolu Alevîlerinin cemlerinde, saz en başköşede olmasına karşın, diğer 
ülke Alevîlerinde günah sayılacak kadar karşı çıkılır. Halbu ki saz, Anadolu Alevîliği’nde 
muhabbetin, sohbetin kilidi, zâkirler de o kilidin anahtarıdır. Pir (dede) ise okunan deyişe 
uzun uzun mana katan kişidir. Anadolu Alevîliği, âşıklık yolu ile kalıcılığını korumuş ve aynı 
gelenek içerisinde kuşaktan luşağa aktarılmıştır. Yazılı kaynaklar yok edilebilir ancak, insan 
aklındaki öğrendikleri silinemez”. 
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kemanı/kemani şeklinde kullanılmaktadır) kullanımına rast gelinse de, temel çalgı 

bağlama olarak karşımıza çıkar. Bağlamaya verilen kutsiyet ve simgesel yaklaşımlar, 

halk dilinde ve zâkirlerin genelinin deyimi ile “Telli Kur’an” olarak addedilmesine 

neden olmuştur. Bağlama, cemlerde zâkirin dili; inanç ulularını zikretmede ise 

dedenin sözcüsü konumundadır. 

Genellikle bir ustaya bağlı olarak cemlerde ve müzikli muhabbetlerde yetişen 

zâkirler, yolun incelikleri ve esasların yanı sıra kullandıkları çalgının da icrasının 

temel özelliklerini ustasından öğrenir. Bilhassa sözün ve verilmek istenen mesajın ön 

planda olduğu demelerin ustaca aktarılması ve incelikleri, yine usta-çırak ilişkisine 

bağlı bir olgudur. Âşıklar için çalgının, bir ilham vasıtası olduğu kadar, aynı 

zamanda onlara kimlik veren/belirten bir aksesuar görevi gördüğünü belirten 

Süleyman Şenel, zihinlerindeki deyişleri hazırlarken de dinleyenleri oyalama 

görevinin büyük bir bölümünün çalgıya düştüğünü belirtmektedir. Bu bağlamda 

kullanılan bağlama çalgısına orgonolojik ve semiyolojik137
 yaklaşımları ile farklı bir 

yorum katan Şenel, Kastamonu’da Âşık Fasılları (Tür-Çeşitler-Çeşitlemeler) adlı iki 

ciltlik eserinin I. cildinde şu bilgilere yer vermiştir (Şenel, 2007, s.76): 

“Kesin olmamakla birlikte batıya gelindikçe, Alevî-Bektâşî tarîkine bağlı kimi âşıklarda ve 

bazı meydan şairlerinde, çalgı ebatlarının daha da büyüdüğü düşünülür. Bu düşünce, 

17.yüzyıl sonrasında, kiriş yerine madeni telin kullanılmaya başlanması ile gelişmiş olabilir. 

Zira Alevî-Bektâşî inanışlarına bağlı olarak kullanılan kimi remzler, saz cinsinin daha büyük 

olmasını gerektirir. Bu inanışlar doğrultusunda, çalgıya takılan tel sırası; çalgının göğsüne ve 

teknesine açılan delikler ve bu deliklerin sayısı; sap dibinin gövdeye bitiştiği kısımlarda 

görülen bazı şekiller ve çalgının bazı parçaları, remz ve/veya itikarlarla, bazı inançlara 

dayandırılır. Söz gelimi tellerin üç sıra bağlanması, çalgının göğsüne ve teknenin üst kısmına 

üç delik açılması Allah-Muhammed-Ali üçlemesini ifade eder. Çalgı sapının, gövde ile 

birleştiği yere yapıştırılan üçgen şekiller de bu inanç doğrultusunda kullanılır. Çalgı üzerinde 

on iki tel bulunması, bu tellerin Oniki İmam aşkına bağlandığı anlamını da işaret eder ki, bir 

çalgıya on iki telin bağlanabilmesi için tabiatıyla ebadın büyük olması gerekir”. 

Görüldüğü üzere, özel bir kutsiyetle yaklaşılan bağlama, Orta Asya müzik 

kültürünün bir uzantısı olarak günümüze taşıyıcıları tarafından muhafaza edilmesinin 

yanı sıra, zâkirin cemdeki önemli olan konumunu belirlemede de etkin bir rol 

oynamaktadır. Bu bakımdan cem zâkirsiz, zâkir ise sazsız olmaz. Ustasının izinde 

                                                 

137
 Bağlamanın genel fizyolojisinin, inanç unsurları bakımından birtakım simgelere karşılık gelmesi 

kanımızca Hurûfî etkisinin bir sonucu olsa gerektir. 
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ilerlemeye çalışan zâkir, deyiş okumasındaki ustalığa kadar, bağlamayı çalmayı da 

öğrenmeli ve geliştirmelidir. Muhakkak ki uzun zamanlar alan bu öğreti, zâkirin 

katıldığı cem ve dolaştığı il/ilçelerde karşılaştığı usta âşıkların çalım teknilerini 

gözlemlemesi ve taklit etmesiyel hacim kazanacak ve kendisinin de ustalaşmasında 

bir basamak görevi oluşturacaktır.  

İslâmiyet öncesi ve sonrasında, inançlar ve bu inançların yorumlanması safhasında 

müziğin apayrı bir yeri olmuştur. Yalnız İslâmi coğrafya içinde değil; diğer dinlerde 

de müzik, inancın pratiğe dökülmesinde araç olmuştur. İslâmiyet öncesinde, Orta 

Asya dinlerinde de bu durum gözlenmektedir. Daha önceki konu ve başlıklarımızda 

da detaylandırdığımız gibi müziğin özellikle bir enstrümanla veya vokal okumalarla 

ibadetin bir unsuru haline getirildiğini ve günümüzde de devam ettirildiğini 

örnekleriyle verdik. Özellikle okunan dua niteliğindeki sözlerin ezberlenmesi ve 

tatbik edilip sonraki nesile aktarılmasında müzik ön plandadır. İnsanların yaşamlarını 

idame ettirdiği toprakların coğrafik konum ve durumlarına göre kullandıkları 

çalgılar, dini törenlere girmiştir. Nitekim Anadolu coğrafyasında inançlarını sürdüren 

Alevî toplumu için de saz temel çalgı olmak koşuluyla yöreselliği göz önüne 

aldığımızda farklı birtakım çalgılarında ceme sokulduğunu görmekteyiz. Günümüzde 

bağlama olarak tabir edilen saz, bu toplumun bir nevi simgesi ve kimliği üzerinde de 

etkisi olan bir çalgıdır. İslâmiyet öncesinde Türklerin bulunduğu coğrafyada 

yaşatılan dinlerin izi olarak görülen ve ibadetlerde kullanılan kopuzun İslâmi yapı 

içerisinde de Alevîlerce devam ettirildiğini söyleyen Fuat Bozkurt, Mani dininden 

eski Yunan dinine kadar bütün dinsel törenlerde müzik gücünden yararlanıldığını 

ifade eder. Saz ve sözün eski Türk kültürünün bir uzantısı olarak gören Bozkurt, 

şaman dinsel törenlerinin de müzik eşliğinde yapıldığını vurgulayıp; şamanın davul 

çaldığını, Alevî ceminde ise sazın olduğuna işaret eder (Bozkurt, 1990, s.117) 

Alevî toplumunda, cem içi ve cem dışı müzikal icralarda bağlama (saz) çalgısına özel 

bir kimlik kazandırılmıştır. Zira toplumun inanç birlikteliği ve yol-sürek öğretilerinin 

akılda kalması amaçlı sesli anlatılarda genellikle bağlama kullanılmaktadır. Bu 

bakımdan birçok il ve ilçede rastladığımız “telli kur’an” söylemi, bu misyonun sahibi 

olan bağlama çalgısınını ne denli kutsal bir yerde olduğunu göstermektedir. 

Kutsaliyet günlük yaşamda da geçerlidir; sazın dik asılması, başköşede olması, icra 

edilsin edilmesin evlerde muhakkak var olması, sazın anotomik yapısına simgesel 

yaklaşımlarda bulunulması gibi. Zâkirsiz cem olmayacağı gibi, sazsız da zâkirin 
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olmayacağı ortadadır. Nejat Birdoğan Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevîlik adlı 

eserinde, halkın simgeleştirdiği ve farklı kimlik kazandırdığı bağlamanın yorumunu 

şu şekilde vermektedir (Birdoğan, 2006, s.438): 

“Alevîlere göre sazın teknesi gizli bilimleri ve Tanrıyı bulmaya yarayan bir hazinedir. Bundan 

dolayı buraya ‘ilim şehri’ derler. Göğüs kısmı olmazsa sesler çıkmayacaktır. Ayrıca bu göğüs 

kısmı, teknedeki bilimin bozulmasını, yitip gitmesini önleyen kapıdır. Sazın göğsüne ‘kapı’ 

derler. Eşik, Alevîlkte zaten kutsaldır. Sazın eşiği bu nedenle ayrı bir önem taşır. Sap, ‘elif’ 

biçimindedir. Elif ise Allah’a ve Ali’ye değinmek olduğu için kutsallığı üzerindedir. Sazın karar 

perdesi olan ‘la’ sesi, ‘şah perdesi’ adını taşır. Aranağmeleri bulmaya çalışan ‘fa, sol, la’ 

seslerinden ilk ikisi ‘anımsatma’ ve ‘arama’ perdeleri olduğundan, ‘niyaz perdesi’ adını alır. 

Bahsettiğimiz kutsaliyetin ve kazandırılmış olan kimliğin ozanlar tarafından da 
birçok şiirde ele alınmış olduğu bilinir. Aynı kaynak eserden yaptığımız alıntıda, 
“Telli kur’an” söylemi ve simgesel yaklaşımları, Âşık Cevri’nin bir şiiriyle vermek 
istiyoruz. 

 

Bana Hakk’ı soran oğul 

Haber al âşık sazından 

Göğsü Peygamber ağacı 

Kılfı Ali bezinden 

 

Elif Hakk’a nişan sapı 

O gerçeğe açar kapı 

Eşikten başlayan yapı 

Sarı turna avazından 

 

Şah perdeye basan parmak 

Niyaz eyler Hakk’a varmak 

Ezgi olup akan ırmak 

Hak imamlar düvazından 

 

Sancılar dolunca cim’e 

Baş eğerek gelir cem’e 

Elbette sarılır dem’e 

Acısı canan nazından 

 

Sıtk ile daya bağrına 

Derman yetirir ağrına 

O mahbubun diyarına 

Hisse götürür sızından 
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Cevri bunda dilli Kur’an 

Hem erkânlı yollu Kur’an 

Elimizde telli Kur’an 

Yürürüz Hakk’ın izinden” 

Alevî inancında çok önemli bir noktada duran ve adeta kutsallaştırılmış, bölümlerine 

semiyolojik yaklaşımlar sergilenmiş bağlama, ibadetin dışında muhabbetlerde de 

kullanılan çalgıdır. Araştırmamızın birçok bölümünde dile getirdiğimiz gibi sazın 

kutsal tarafını Gürani Doğan Alevîlik’te Ön Bilgiler ve Cem-Zâkirlik adlı 

çalışmasında verdiği şu bilgilerle örneklemiştir (Doğan, 1998, s.142): 

“Sazın göğsü Peygamber ağacından, kılıfı Ali bezinden, teknesi ise ilim şehrindendir. Sazda 

üç sıra tel vardır; Allah-Muhammed-Ali’yi temsil eder. Saz dik tutulduğunda, Arapçadaki 

‘elif’ harfine benzetilir. Elif, Allah anlamında yorumlanan bir harftir. Eski zâkirlerin 

çaldıkları on iki telli saz ise Oniki İmam’ları işaret eder. Bağlamanın karar sesine ise ‘şah 

perdesi’ denir”. 

Yukarıda verdiğimiz tüm örneklerde, sazın kutsaliyeti ve özellikle sayılarla 

özdeşleşmiş olan hurufî inancın, günümüzde semiyolojik diye adlandırabileceğimiz 

simgesel yaklaşımları ile birtakım inanç içi değerlere işaret ettirildiklerini 

görmekteyiz. Bu bağlamda sazın tüm ebat ve yapımında ki özellikleri kadar, üzerinde 

kullanılan aksesuarları da önemlidir. Daha evvel de belirttiğimiz gibi, Alevî dedeleri 

ve zâkirlerinin söylemlerinde insan; “Canlı Kur’an”, bağama ise; “Telli Kur’an”dır. 

4.2.1. Zâkirlerin Yetişme Ortamı ve İcra Alanları 

Cemlerde zâkirlik yapmak isteyen kişinin istekli ve hevesli olması, inanç, yol ve 

ibadetle ilgili bilgileri öğrenmede çaba gösteren biri olması gerekir. Küçük yaştan 

itibaren cemlerde bulunması ve kendini yalnız zâkirliğin gereksinimleri ile değil, 

oniki hizmetin sürülmesi ile ilgili de yetiştirmesi, geliştirmesi şarttır. İbadet 

esnasında usta âşıkların yanında veya onların belirlediği yerlerde oturan zâkir 

adayları, ilk olarak gördüklerini ve duyduklarını hafızalarına almakla meşgul olurlar. 

Çünkü zâkir olmanın, cemlerde dede ile birlikte ibadeti sürdürmenin birtakım 

öğretileri vardır. Bunlardan en önemlisi, deyiş ve duvazların ezberlenmesidir. Ne 

kadar çok deyiş, duvaz, semah vd. öğrenir, hafızana alırsan; kıdemin de o denli 

çabuk yükselir. Zâkirliği isteyen ve heves eden her adayın zâkir olması gibi bir 

durum söz konusu değildir. Öncelikle diğer kıdemli âşıklardan olur alması, sesinin, 

sazının ve inancının kuvvetli olması gerekir. Kısacası yeteneğinin olması şarttır. 



 

 195 

Zâkirlerlerle yaptığımız görüşmelerde bu saydığımız özelliklerin yanı sıra, sosyal 

hayatında da giyimi, kuşamı, konuşması, hal ve hareketlerine dikkat etmesi, çalıp 

söylediklerinin manasını bilmesi, itikat bakımından da yeterli olması gerektiği 

sıklıkla dile getirilmiştir. 

Görüldüğü gibi zâkirlik, yalnız saz çalan ve deyiş söyleyen değil, aynı zamanda 

topluma örnek oluşturacak niteliklere sahip bir kişiliktir. Cemlerde inanç önderi olan 

Dede’den sonra gelen ikinci kişidir. Dolayısıyla en az dede kadar yolun inceliklerini 

bilmesi, ibadeti yönlendirmesi ve dedenin sohbetine karşılık bir deyişle cevap 

vermesi durumundadır. 

Tokat yöresinde görüştüğümüz zâkirlerin bize aktardıklarına göre; zâkirlik genellikle 

babadan gelen bir hizmetmiş. Anadolu’daki âşıklık geleneğinde olduğu gibi babadan 

oğula, ustadan çırağa geçen kültürel aktarım zâkirlik için de söz konusu. Bazıları için 

zâkirlik, cemlerde saz çalanları izledikten sonra ve zâkirlerin gerek cem içi gerekse 

cem dışında gördükleri itibardan ötürü bir hevesle başlamıştır. Kimisi için ise 

zâkirlik, kendi sesinin veya sazının bir başka zâkir tarafından duyulmasından sonra, 

yönlendirilmesiyle başlamıştır. Her ne şekilde olursa olsun, cemde bulunması, 

ustasının tüm özelliklerini diktelemesi, ibadetin akışı içinde kendi yerini algılaması 

ve geliştirmesi gerekmektedir. 

Ustasının çalıp okuduğu tüm deyişleri138
 ezberlemesi ve hafızasında tutması 

lazımdır. Cem dışında yapılan müzikli toplantılarda da ustasının yanında olması, 

edeb erkânı görüp öğrenmesi ve sazıyla eşlik etmesi gerekmektedir. Gerekirse kendi 

köyünün, ilçesinin hatta ilinin dışına çıkıp ustasıyla cemlere katılması ve oradaki 

diğer âşıkları görmesi, ustalaşmasının bir başka yanıdır. Ancak belli bir dereceye 

geldiği ve kendini zâkirlik alanında yetiştirmiş olduğu, kendi usta âşık/larının oluru 

                                                 

138
 Tokat/Merkez/Nebi Köyü’nden Âşık Bektaş ile tanışmamız ve cem âşıklığı ile ilgili ilk bilgi 

alışverişinde bulunduğumuz yer, kendi köyüdür. Daha sonra İstanbul/Sarıgazi’de (yeni adı 
Sancaktepe) birkaç kez görüşme fırsatımız olmuştur. Bu görümelerde, köyünde çalıp-okuduğu 
deyişlerin anlamları ve sözlerindeki yazım yanlışlıkları ve kendisinin de yanlış kullandığı bir kelime 
için “niçin manasını bilmeden veya doğruluğunu sorgulamadan bu şiirde bu sözü kullanıyorsun?” 
sorumuza karşılık: “ustamızdan bu şekilde gördük/duyduk, ustamızda böyle okurdu. Dolayısıyla bizde 
demelerin sözlerini bu şekilde ezberimize aldık” cevabını vermiştir. Buradan hareketle “usta malı” 
okunan demelere veya ustasının çalım tekniğiyle ilgili edinimlerine değinecek olursak; hürmet gören 
eski/ulu âşıkların demelerinden başka, kendi yakın dönem eski ve usta âşıklarının da 
okuduklarını/çaldıklarını ne denli esas aldıklarını belirtmek lazım gelir. Usta malı deyiminin, hem 
edebî hem de musiki yönünden çeşitli anlamlar taşıdığını söyleyen Süleyman Şenel, Kastamonu’da 
Âşık Fasıllar (Türler, Çeşitler, Çeşitlemeler) adlı eserinde şu bilgileri atarmaktadır (Şenel, 2007, 

s.65): 
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ile tasdiklenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, zâkirlik öğretisinde 

tamamen sözel aktarımın etkin oluşudur. Bu ağız yoluyla yapılan aktarımların 

bazılarını cönklerden139
 aldıklarını ve kendi yazılı belgelerine eklediklerini dile 

getiren zâkirler olsa da, geçmişten günümüze sözel aktarımın hâkim olduğu bilinen 

bir gerçektir. 

Usta zâkir, kendi bildiklerini direk çırağına öğretmek için çaba sarfetmez. Buradaki 

asıl mesele, çırağın gözlemi, algılaması ve hafızasında tutmasıdır. Ve öğretinin doğal 

akışıyla birlikte yansıtıldığı tek yer cemlerdir. Çırak olan zâkirin gelecekteki 

icrasında, ustasının izi ve etkisi büyük olur. Çünkü tek model olarak gördüğü 

ustasının tüm özelliklerini gözlemleyen ve taklit eden zâkir adayı, ileride ustasının 

üslup ve tavrını, icra özelliklerini, ağız ve şivesini yansıtacaktır. Artık belli dereceye 

gelmiş, göze girmiş olan zâkir adayına, ustasının da onayıyla cemlerde küçük 

hizmetler
140

 verilir. Bu durum aday için fırsat zamanı ve kendini daha iyi 

gösterebilmesi için sunulan şanstır. Ancak ibadete geçilmeden önce cemin başında 

okunan deyişlerde eşlik edebilmekte, ibadete geçişten sonra yerini usta zâkirlere 

bırakmaktadırlar. Bir nevi cemevi, zâkir adayının okulu, usta zâkir ise öğretmenidir. 

Usta zâkir tarafından icra edilen tüm müzik eserlerini öğrendiği gibi; anlatılan 

menakıpnâmeleri ve dedenin destanlaştırdığı veya hikâyelediği konuları da bilmeli 

ve hafızasına almalıdır. Dedenin anlattıkları saatler sürebilir, sohbetler gece 

yarılarına kadar uzayabilir. Nitekim geçmiş dönemlerde insanların köy yerinde 

yapacakları uğraşın çok olmadığını ve teknolojinin de günümüzdeki gibi gelişmiş 

                                                 

Âşık sanatında, Usta malı çalıp söyleyiş esastır. Hemen her âşık tarafından riâyet edilen bu 
gelenek yoluyla, âşık sanatı korunup, kuşaklar boyunca taşınabilmiş; Âşıklar hemen her 
ortamda usta malı kullanarak, geçmişte yaşamış usta âşıkların hatırlanmasını, şöhretinin ve 
eserlerinin yayılarak yaşamasını sağlamışlardır. Edebî olarak; çoğunukla hayatta olmayan, 
nadiren de hayatta olduğu halde ustalığına ve sanatınahürmet edilen âşıkların beğenilen 
şiirlerini; Musiki açısından ise; geçmiş ustalar tarafından kullanılan, sazda ve sözde ezgi 
kalıplarını, özel okuyuş tarzlarını, ağız kullanımlarını ve yöresel ezgi stillerini ifâde eder”. 

139
 Görüştüğümüz zâkirlein bazıları, köylerinde cönklerinin bulunduğunu, çalıp okuduklarının 

çoğunun kaynağını bu cönklerden edindiklerini belirtmişlerdir. Almus, Görümlü kasabasında, 
köylerinde cönk bulunduğuna dair tarafımıza bilgi verildi. Kul himmet Ocağı’na bağlı olan ve dedelik 

soyundan gelen İzzet dede ve Âşık Kasım’dan bu bilgileri aldık. Ancak çalışma yaptığımız köylerde 
kısa süreli kalışlarımızdan olsa gerek veya güveni tam verememiş olmamızdan kaynaklanan 
durumlardan ötürü bahsi geçen cönklerin bize gösterilemesi gerçekleşmemiştir. Tokat merkez 
köylerinden Fiğneze Köyü’nün zamanında dede ve zâkirlik görevini üstlenen Cuma Dede’de 
cönklerden bahsetmiş ancak orjinalinin elinde olmadığını yalnızca bazı deyişlerin sözlerini kendi 
defterine geçirdiğini söylemiştir (Çatak, 2009). Cönklerin eski yazı ile yazılmış olduğu bilgilerimiz 
arasındadır. 
140

 Zâkirin çalıp okuması da bir hizmet olarak geçer. 
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olmadığını düşünecek olursak; uzayan sohbetlerin, cemaat tarafından hoş 

karşılanacağını düşünmek zor olmaz. Öyle ki her sohbet sonrası bir deyişin icra 

edilmesi ve herbir deyişin ardından bir sohbetin açılması, cemin muhabbet 

kısmındaki temel noktadır. “Ustaza yetmeyen hakkı bulamaz, ustasız sanat 

haramdır” diyen Âşık Murat Akaya, usta çırak ve dedenin sohbetine karşılık çalınan 

deyişle ilgili şu bilgileri aktarmaktadır (Akkaya, 2011): 

“Dedenin, görgü/sorgusunu yapmak için gittiği cemlere aynı âşıkla gitmesi önemlidir. Çünkü 

âşık, dedesinin nerede, ne zaman ve hangi muhabbeti açacağını öğrenir, ezberler. Dede ise, 

hangi deyişle birlikte muhabbeti farklı taraflara götüreceğini ve cevaplayacağını bilir. Her 

cem aşığının bir ustası ve heves ettiği biri vardır. Zâkir olmak için ustasız yola çıkılmaz. On 

yedi emeli terk etmeyen de âşık olamaz. Bu on yedi emeli nara çekenler; cehenneme, nura 

çekenler; cennete götürür. Hırs, kibir, garez, kin, büyüklenmek, gururlanmak; cehenneme 

götürür. Enginlik, turablık, edalık, gedalık; cennete götürür. 

Ustaz hırkasını herg eylemeyen 

Kendi vücudunu ferd eylemeyen 

On yedi emel’i terk eylemeyen 

Tabib olsa yaramı bu saramaz”. 

Ustasız zâkir olunmayacağını verdiği dörtlükle de ifade eden Akaya, dede-zâkir 

ilişkisinde birlikteliğin önemine vurgu yapmaktadır. Dedenin yaptığı dinsel 

muhabbet ve zâkirin buna karşılık okuduğu deyiş, cemlerdeki öğretinin temelini 

oluşturur. Zira muhabbet, cemlerin ve cem dışı toplantıların sözlü ve görsel 

aktarımlarının da gerçekleştiği ortamlardır. Dedenin açtığı muhabbetin saatler 

sürmesi ve zâkir/ler tarafından derinleştirilmesini konu alan bir açıklamayı Dr. Ömer 

Uluçay, Şah Hatayî ve Alevîlik adlı çalışmasında şu şekilde yansıtmıştır (Uluçay, 

1993, s.69-70): 

“Sevmek, sevişmek, bilişmek, anlaşmak, bulmaktır muhabbet. Yerin göğün direği, gönlün 

biteğidir; Resullerin, nebilerin, velilerin, kâmillerin işleğidir muhabbet. Muhabbette iman 

eder, aman edersin. Serden, candan, maldan, vardan geçersin. Hak ister, Hak dilersin. 

Muhabbet içinde Cebrailden haber, Mikailden lokma alırsın. Azraile can verir, İsrafil suruyla 

dirilirsin. Hakkın hazinesi, Beytullahtır muhabbet. Rıza deryasıdır. Halil’in, Yusuf’un, 

İsmail’in mekânıdır muhabbet. Mansur’un, Nesimî’nin hem darı hem var’ıdır muhabbet. 

Mahabbettir lailahe illallah 

Mahabbettir Muhammed Resulallah 

Mahabbettir Aliy-yi Veliyullah 

Üçüde mana da birdir mahabbet”. 
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Tokat/Hubyar Ocağı’na bağlı Âşık Alican Yıldırım, uzun süre kendi köyünde kalıp 

cemlere katıldıktan sonra, belli sebeplerden ötürü büyük şehre göç etmiş 

âşıklardandır. Zâkirlik geleneği ve yetişme ortamlarıyla ilgili görüşmeler yaptığımız 

Yıldırımın aynı zamanda dede soyundan geliyor olması, zâkirin inançla olan bağını 

da ele almamıza derinlik katmıştır. Araştırmamızın birçok bölümünde derin bilgiler 

edindiğimiz Âşık Alican, gençlik yıllarına bir zâkirin yetişmesinin ve sürecinin ne 

şekilde tamamlandığını şu ifadelerle aktarmıştır (Yıldırım, 2011): 

“İlk olarak cemlere katılıp, zâkirlerin (usta) yanında çalarak belli bir kıvama gelinir. Bu 

esnada (cemde zâkirin icrasını gerçekleştirdiği esnada) çalınan-söylenene dikkat edilmeli ve 

can kulağıyla dinlenmelidir. Çünkü zâkirlerin söylediklerini ve çaldıklarını ezberlemen 

lazım. Daha sonra bunları okuyabilmen için hafızana alman lazımdır, şarttır. Aşığın 

ezberleme yönü de gelişmelidir. Daha sonra, aşığın hevesinin artması ve diğer zâkirlerce 

imtihan edilebilmesi için (cem esnasında) bir deyiş, zamanla iki deyiş ve bir duvaz okutulur. 

Eğer usta âşıkların olurunu alırsa; sonra yapılacak cemlerde miraçlama ve kırklar yürütmeyi 

öğrenir/okur. Zaten bunları okuyabiliyorsa, en önemlisi miraçlamayı ezberlemiş ve kırkları 

yürütebiliyorsa (kırklar semahını yaptırabiliyorsa) hizmet sahibi olmaya başlar. Yani oniki 

hizmeti yürütebilecek dereceye ve donanıma gelmiş ise artık cem aşığı yani zâkir olarak 

kabul edilir. Gelenekte yedi ulu ozan olarak öğrendikleri ve bildikleri ozanların demelerinden 

çalıp okurlar. Bu yedi ulu ozandan günümüze gelmiş zâkirlik geleneği. Onlarda halkı irşad 

etmiş, aydınlatmış deyişleri ile. Zâkirlik boyutunda devam ettirmişler geleneklerini. 

Cemlerde bu yedi ulu ozanın demelerinde çalıp okunması ve dede tarafından gerçeğin 

aydınlatılması lazım. Açıklanması lazım. Ancak cem boyunca yalnız bu yedi ozanın 

demelerinden okunacak diye bir zorunluluk yoktur”. 

Dinsel bilgi-uygulamarın yer, zaman ve dinsel gelenek türlerine göre çok değişik 

biçimde algılandı, korunduğu ve aktarıldığını söyleyen Philippe Borgeaud, zâkirlerin 

ezberciliği üzerine ilişki kurulabilecek yaklaşımlarda bulunmaktadır. Zâkirin aklında 

ve ezberinde tutması gereken bilgi yalnız inançla örtüşmez; tüm sosyal yapı, gelenek, 

kültür ve inançların bütünüdür. Bu saydığımız unsurlar çerçevesinde zâkirin görevi 

kutsal, bir o kadar da zordur. Çünkü Borgeaud’un dediği gibi bu bilginin uygulama, 

tutum, duygu ve tavırlarının bütününün bir kuşaktan diğerine aktarılması ve aynı 

zamanda da denetlenmesi gerekmektedir. Borgeaud, Karşılaşma Karşılaştırma: 

Dinler Tarihi Araştırmaları adlı çalışmasında dikkate değer şu bilgileri 

aktarmaktadır (Borgeaud, 1999, s.66-67): 

“Yazısı olmayan toplumlarda bilmeceler, atasözleri, mitler ve masallar topluluğun tamamı 

tarafından az ya da çok paylaşılan bir bellek oluşur; bu anlamda ‘toplumsal bellek’ten ya da 

‘ortak bilgi’den söz edilebilir. Bununla birlikte ezberleme çoğunlukla bireylerin serbest 
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seçimine, zevklerine, inceliklerine ya da kişisel yeteneklerine bırakılmıştır… Kimi anlatıların 

bir ya da birkaç kişinin güçlü belleğine emanet edilmesi, bunların tam aksine kolektif bir 

öneme sahip olmaları nedeniyledir. Böylece çoğunlukla dinsen nitelikli kurumlar ezberleme 

işini üstlenirler. Bir topluluk kimliğini anlatım yoluyla korumak istediğinde, bu gibi ‘bellek 

uzmanları’ ortaya çıkar”. 

Borgeaud’un “bellek uzmanları” olarak nitelendirdiği kişi/leri, uygulamaları ile 

yaptıkları ezberleme işleminden dolayı “zâkirler” olarak ele aldığımızda; elde 

ettikleri bilgi ve kazanımları kendine özgü çalgılarıyla (veya araçlarla) öğretilebilir 

ve yaygınlık kazandırılabilir bir tekniğe dönüştürdüklerini gözlemleriz. Bu yaygınlık 

sözlü anlatının devamlılığının yanı sıra, çalgı çalma teknikleri ve bilgiyi nerede ne 

şekilde kulanacağı ile kuvvetlenir. Alevî-Bektâşî öğretilerinin aktarımının yapıldığı, 

inançla ilgili görsel, işitsel ve uygulamalı örneklerin verildiği muhabbet konusuna 

birçok bölümde değinmiştik. Özellikle genç kuşak için önem arz eden 

muhabbetlerde, bilgili ve yolun inceliklerini bilen kişiler önderlik yaparlar. Cemlerde 

dede tek başına veya dede ile zâkirin soru cevap şeklinde sürdürdükleri 

muhabbetlerin dışında, yukarıda da değindiğimiz gibi gençlerin inançla ilgili 

bilgilendirilmesi amaçlı muhabbetler düzenlenir. Biri cem içinde dede ve zâkir 

tarafından ele alınan, geçmişten günümüze taşınan çoğunluğu menakıpnâmeler ve 

anlatılara dayanan, deyişler ile cevaplanandır. Diğeri ise rehber veya yolun bilgin 

kişisi tarafından (dede vaya dede soyundan olma zorunluluğu aranmaz) gençlerle 

yapılan sohbet/muhabbetlerdir. Bu ikinci örnekle ilgili Nejat Birdoğan Anadolu’nun 

Gizli Kültürü Alevîlik adlı eserinde bahsetmiştir. Belli bir çağa gelmiş ve cem 

erkânında yerini alacak kişiler için, ikrâr vermeden önce öğrenilmesi ve davranılması 

gerekenlerin anlatıldığı sohbetlerdir. 

Muhabbet, Arapça bir sözcüktür ve “mahabbet” şeklinde karşımıza çıkar. Sevgi, 

sevme, sevişme anlamlarına geldiği gibi dostluk, bağlılık anlamlarına da gelir. 

Muhabbetlerde sözel anlatının ön planda olduğu dönemlerde, yol uluları ve inanç 

kaideleriyle ilgili cemlerde konuşulanlara yakın konular ele alınır. Uygulama yönü 

daha ziyade semahların gösterilmesi ve saza heves vermiş olan gence öğretilmesiyle 

gerçekleşir. Muhabbet kimi zaman “konuşma, söyleşi” anlamlarında kullanılır. 

Örneğin Muhabbet-i Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber soyuna sevgi ve bağlılığı ifade eden 

bir tamlama olmasının yanı sıra, inanç ulularının yaşadığı dönemleri ele alan 

anlatıları da konu alan bir tamlamadır. Anadolu Alevîliğinde gençleri gelecekteki 

yollarına hazırlamak için düzenlenen küçük törenler olarakta nitelendiren görüşlerde 



 

 200 

mevcuttur. Nejat Birdoğan, çoğunlukla Erzincan, Sivas, Erzurum ve Tunceli 

Alevîlrinde düzenlenen muhabbetlere değinmekte ve kız-erkek ayrımı yapmadan 

belli yaşlara gelmiş gençlerin, dedenin atadığı rehber gözetiminde toplanıp, burada 

ilk olarak nefes (deyiş) ve semahların gösterildiğinden bahseder. Belli bir gün ve 

zamanı olamayan muhabbetlerde, yol ulularının söylenceleri ve kimlikleri hakkında 

bilgiler verilir. Cemlerdeki gibi kurban kesme zorunluluğu yoktur ancak lokma töresi 

bazı bölgelerde sürdürülen bir olgudur. Birdoğan, araştırmalarında “Ehl-i Beyt 

Muhabbeti” denildiğinin bilgisini de ve vermektedir (Birdoğan, 2006, s.340). 

Zâkirin yetişmesinde ve bu görevi üstlenebilecek kişinin toplum içerisinden 

seçilmesine değin, muhabbetin önemi büyüktür. Bu muhabbetlerde inançla ilgili bilgi 

ve esasları öğrenen gençler, geleceğin hizmet sahibi olma şansını da yakalamış 

olmaktadır. Bazı yörelerde evli ve musâhipli olmayan kişi/lerin ceme kabul 

edilmemesi kuralını göz önünde bulundurusak; gençler için muhabbetlerin ne denli 

önemli olduğunu birkez daha vurgulamış oluruz. Günümüzde, daha ziyade kırsal 

alanda varlığını devam ettirmeye çalışan muhabbetler, metropol yaşantısında 

geçerliliğini pek göstermez. Çünkü kitle iletişim araçları bir hayli gelişmiş ve her 

yaşta bireyin istediği bilgiye kolaylıkla erişebildiği bir çağa gelinmiştir. Ancak şunu 

hassasiyetle belirtebiliriz ki, muhabbet sırasında bireyin aklına takılan bir soruya 

direk cevap alabilmesi ve tüm anlatılanları canlı olarak gözlemleyebilmesi, 

muhabbetlerin devam ettirilmesi gerekliliğini ortaya koyan nedenlerden biridir. 

Zâkirin yanında oturmak ve onu pür dikkat dinlemek, okunan deyişleri ezberlemek 

vs. zaman alan, uzun ve meşakatli bir yoldur. Heves edip saz çalıp-okumaya 

başlayan zâkir adayı (çırak), uzun bir yolu katetmelidir. Zira ustasının ve cemdeki 

dedelerin olurunu alması şarttır. Zâkirlik geleneğinin babadan oğula geçtiğini 

yansıtan bir örneği Âşık Aziz Yıldırım’da görmekteyiz. Dedesi Mehmet Ali ve 

amcası Emir Yıldırım’ın da cemlerde kemani çaldığını söyleyen Yıldırım, keman 

öğrenmesini babasına borçlu olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Azizi Yıldırım 

aynı zamanda dede soyundan gelmektedir. Cemlerde dedelik ve zâkirliği ayrı 

yaptığını; bazılarında ise hem dede hem de zâkirliği aynı anda yürüttüğünü dile 

getirmektedir. Zâkirliğin gezici tarafını da yansıtan ve Tokat ileri/köyleri dışında, 

kendi ocaklarına bağlı diğer il, ilçe ve kasabaların cemlerine katıldığını söyleyen 

Aziz Yıldırım, bu yerleri; Almus’un “Varzıl”, “Kapıcı”, “Kınık”, “Bebekderesi”, 

“Akarçay”, “Kurudere”, Zile’nin, Niksar’ın ve Artova’nın Alevî köylerinin geneli 
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olarak aktarmıştır. Niksar’a daha seyrek giden Aziz dede/zâkir, Tokat dışında ise 

kendi ocaklarına bağlı olan Samsun/Bafra’nın Emenni Köyü’nden bahsetmiştir. Asıl 

dedelik, zâkirlik ve bozulmamış geleneğin, şehre gitmemiş âşık ve dedeler tarafından 

yaşatıldığının altını çizmektedir. Zâkirin kendini her alanda geliştirmesi ve deyişleri 

ezberlemesi gerektiğini sürekli tekrarlayan Yıldırım, kendini yetiştirmiş zâkirin 

miraçlama, kırklar ve kurbanın tekmillenmesini tam ve eksiz bilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır (Yıldırım, 2010). 

Tokat/Yeşilyurt ilçesine bağlı Yağmur Köyü141’nde dedelik görevini sürdüren Ali 

Kaya Dede, kendi köy ve yakın çevrelerinde zâkir tabirinden çok, âşık tabirinin 

kullanıldığını ifade etmiştir. Konuşmalarında cem yerine “tarikat
142” tabirini 

kullanan Ali dede, zâkirlerde olduğu gibi kendi köyünün dışında görevlendirildiği 

köylere gidip görgüsünü yapan bir Baktaşî dedesidir. Hacı Bektaş Dergâhı’ndan 

görev alan (icazet) Kaya, Tokat merkez, Artova ve Yozgat’ın belli başlı köylerine 

dedeliğe gittiğini söylemektedir. Bir zâkirin yetişmesinin günümüzde bi hayli zor 

olduğuna değinen Kaya, kendi evinde yaptığımız görüşmede şu bilgileri aktarmıştır 

(Kaya, 2009): 

“Nasıl ki gözcülük hizmeti; Karaca Ahmet ‘ten; bekçilik İmam Hasan, İmam Hüseyinden 

kaldıysa, zâkirlik (âşıklık) İmam Cafer-î Sadık’tan bugüne gelmiştir. Yani Oniki İmam’lardan 

olan Cafer-i Sadık o zamanın zâkiridir. Oniki Hizmet’te de post sahibidir zâkir. Ustası 

olmadan zâkir hiçtir. Bir ustaya bağlanmalı, onun yanında olmalı ve sürekli dinlemeli, 

ezberlemeli, adap ve cem kurallarını öğrenmelidir. Bu zâkirlik geleneği Kırklar’ın 

Cemi’inden bugüne gelmiş. İmam Cafer, Kırkların zâkiri ve şimdikiler onun devamıdır. 

Yalnız saz çalmayla olmaz, cemin kuralları derken Oniki Hizmet’i bilmeli ki ona göre 

deyişlerini söylesin. Örneğin, çerağ uyandırılacaksa onu bilmeli ve ona göre hizmetini yerine 

getirmelidir. Çerağ Uyandırma ile ilgili deyişini çalmalıdır ki Oniki Hizmet yürüsün. Delil ile 

ilgili duvaz okumalıdır. Zâkir, dedenin açtığı muhabbetle ilgi deyiş okumalı. Aynı şekilde 

zâkirin söylediği de, dede tarafından muhabbetle açılmalıdır. Eski cemlerde yedi ulu ozanın 

                                                 

141
 Daha evvel köylerinin Artova’ya bağlı olduğunu söyleyen Ali dede, Hümmetçi Ali Baba 

Yağmuroğlu Ocağı’na bağlı olduklarını belirtmiştir. 

142
 Daha evvel de sıklıkla dile getirdiğimiz gibi tarikat kelimesi, genellikle “cem” yerine ve “yol” 

yerine kullanılan halk tabiridir. Alanda görüştüğümüz kaynaklar, özellikle cem yerine, “tarikat” 
tabirini kullanmışlardır. Bu anlamda konuyu bütünleyecek bir açıklamada bulunan Esat Korkmaz, 
Anadolu Alevîliği (Felsefesi-İnancı-Öğretisi-Erkânı) adlı kitabında şu bilgileri vermiştir (Korkmaz, 

2008, s.157): 

“Alevîlik-Bektâşîlikte tarikat, bir pirin, mürşidin Hakk’a ulaşmak için İslâm dinini 
yorumlayarak oluşturduğu, kendine özgü kuralları, ilkeleri ve törenleri bulunan bir inanç 
yoludur”. 
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dışında kimsenin kelamı olmazdı. Tarikatta iki rekât namaz kılınır. Akşam yapılan cemlerde 

delil yanmadan önce ilk rekât kılınmış olur. Cemin ikinci aşamasında tekrar el suyu gelir, 

namaz kılınır ve sonra âşıklar miraçlama okurlar. Sonrasında kırklar semahı yapılır ve 

hizmetçi çıkıp su duasını yapar”. 

Zâkirlerin de görevlerini ifşa etmeden önce görgüden geçmesinin şart olduğunu dile 

getiren Âşık İsmail Bektaş, dedenin buyurduğu buyrukların dışına çıkmaması 

gerektiğinin altını çizmektedir. Yalçın, bir zâkirin yetişmesini ve inançla ilgili ne gibi 

düsturlardan geçmesi gerektiğini şu ifadelerle açıklamaktadır (Agg.): 

“Oniki hizmette bir post temsil ettiği için kırılırsa da kırmayacak, incinse de incitmeyecek, 

eline diline beline sahip olma felsefesiyle hareket edecek. Hubyar dergâhındakiler önce üç 

deyiş okur. Bu deyişler özellikle hak âşıklarından; derviş ali, kul himmet, hatayı, pir sultan 

vs. olmalıdır. Dede, dua okuyup başını bağladıktan sonra deyişlerin içindeki derin anlamları 

sohbetle açar ve yorumlar. Yürekten istekli olacak, onun dışında sazının sözünün etkili 

olması ve sesinin de güzel olması lazım. Ustalarının yanına girip onları göre göre kendini 

yetiştirecek. Normal bir destan okunmaz, hak için bu uğurda şehit olan kulların destanları 

okunur. Dede bir kitleye sahip kişidir ancak âşık herkesin aşığıdır”. 

Tokat ve çevresinde (tekke-dergâhlarda) yetişen ozan âşıklar: Tokat yöresinde 

bulunan her dede ocağının yetiştirdiği âşık ve ozanlar olmuştur. Özellikle 

Almus/Görümlü (Varzıl) Köyü’nde yatırı olan Kul Himmet, o köyün Kul Himmet 

Ocağı olarak anılmasına neden olmuştur. Anadolu Alevîlerince yedi ulu ozandan biri 

sayılan Kul Himmet, köy âşıklarının deyişlerinde daha ziyade Kul Himmet’in 

deyişlerini seçmelerine/okumalarına sebebiyet vermiştir. Keçeci Baba Ocağı, 

Anşabacı Ocağı, Hubyar Ocağı ve Bektâşî dedelerinin olduğu tüm köy ve 

kasabalarda yetişen onlarca/yüzlerce âşık (zâkir) vardır. Belki bu âşıkların tümü, 

günümüze kadar ismini koruyamamıştır. Ancak usta âşığın yetiştirdiği çırak, 

ustasının genel özelliklerini kendinden sonrakine aktarmayı ve yaşatmayı bilmiştir. 

Semah dönüşlerindeki farklılık ve Tokat bölgesi dışında da birçok il ve ilçede talibi 

olmasıyla dikkat çeken Hubyar Ocağı, âşık ve ozanlarıyla da hatırı sayılır örnekler 

vermiştir. Yukarıda saydığımız Tokat yöresindeki ocaklara bağlı âşıkların deyiş, 

semah ve duvazlarındaki icralarında bu âşıkların şiirlerini kullanmaları, ayrı bir 

özellik katmaktadır. Hubyar zâkirlerince icra edilen müzikal türlerin şiirlerinde 

genellikle; Abdal Dedem veya Der Abdal, Derviş Ali, Pir Sultan, Kul Himmet gibi 

âşıkların şiirlerinin ağırlıklı okunduğunu görmekteyiz. Ancak bu tespit, ulu olarak 
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saygı duyulan ozan ve toplumca kabul görmüş diğer Alevî-Bektâşî âşıklarının 

şiirlerinin okunmadığı/okunmayacağı anlamına gelmez.  

Der Abdal mahlasıyla birden fazla kişi olduğunu, bunlardan birinin Hubyar’ın (II. 

Hubyar) bizzat kendisinin olduğunu ve diğer kişinin Tatlı Derviş olduğunu dile 

getiren Ali Kenanoğlu ve İsmail Onarlı, Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç 

Türkmenleri adlı çalışmasında geçmişte yaşamış âşıklar için de detaylı bir çalışma 

yapmışlardır. Bu âşıkların başında gelen âşık, Abdal Dedem (Der Abdal) mahlasıyla 

karşımıza çıkmaktadır. Abdal Dedem, Der Abdalım, Abdalıyam mahlaslarıyla deyiş 

söyleyen âşıklardan birisi de Tatlı Derviş’tir. 19 yüzyılda yaşadığı bilinen Tatlı 

Derviş’te diğer Hubyar ozanları gibi daha ziyade Hubyarı dile getiren deyişler 

söylemiştir. Özellikle Hubyar Ocağı’na bağlı dede ve zakirlerin söyledikleri 

dörtlükler de “Der Abdal ve Abdal Dedem” mahlaslarına sıklıkla rastlanmıştır. Bu 

çalışmada Ali Kenanoğu ve İsmail Onar şu bilgilere yer vermektedir (Kenanoğlu ve 

diğ, 2003, s.300-322): 

“Mestane olmuşum senin derdinden 

Gülferiyem hiç çıkarmam virdimden 

Bu Abdalı ayırmasın yurdundan 

Sultan Tekeli’de kaldı Hubyar 

Aynı zamanda Hubyar Sultan’ın torunu olan Hüseyin Abdal’ın 1600’lü yıllarda yaşadığı 

bilinmektedir. Türbesinin, Hubyar Sultan türbesinin yanında olduğunu yazan Kenanoğlu, adı 

geçen eserde Hüseyin Abdalı’ın iki şiirine yer vermiş. 

Hüseyin Abdalım namım söylensin 

Serilsin sofralar nimet yörüsün 

Başa gelen haller orda sorulsun 

O yâr karşıma çıksın salısın Turnam. 

Sivas/Zara/Ilıca Köyü Kargılı mezrasında doğan fakat, Hubyar için en çok şiir söyleyen 

âşıklardan bir diğeri ise Ozan Karaoğlan’dır. Asıl adı Hüseyin olmasına rağmen Karaoğlan 

mahlasıyla şiirlerini söylemiştir. 

Koçhisar kurbinde halife pirler 

Muhammed soyundan gaziler erler 

Karaoğlan gerçeği yürekten söyler 

Hubyar Sultan himmet eyle derdime. 

Tokat/Almus/Cihet Kasabası’nda türbesi bulunan, ancak yaşadığı döneme dair bir bilgi 

bulunmayan Derviş Ali, Hubyar’ın kerametleri ve Hubyar Sultan adına şiir söyleyen 

ozanlardan en bilinenlerindendir. 
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Bağrıma kâr etti düldülün sesi 

Dinleyince gerçek erin nefesi 

Uzadında neden bunun ötesi 

Derviş Ali etme kulun Hubyar 

19. yüzyılın âşıklarından, Hubyar Ocağı’nın düzenlenmesi ve canlandırılmasında etkin rolü 

olan Kul Hıdır (Hıdır Derviş) bu ocağın aynı zamanda önemli şeyhlerindendir. Döneminin 

cemlerini yürütebileceğini düşünmek yanlış bir yaklaşım olmasa gerek. Dedeliğinin yanı sıra 

Hubyar Sultan için söylediğide hatırı sayılır şiirleri olmuştur. 

Kul Hıdır’ım mülkün sahibi Ali 

Kılavuz önümde Bektaş-ı Veli 

Kuşca kuş olsa yuvayı bulu 

Kavuşturan sensin Hubyar Dede’m. 

Kul Yusuf, 17. yüzyılda yaşamış, Hubyar Sultan sülalesinden bir aşıktır. Türbesi Niksar, 

Ormandibi (Şadoğlu) Köyü’ndedir. 

Kul Yusuf’um eder sırrımdır Ali 

Kusurum var ise affet bu kulu 

Pirim Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli 

Hünkârım Hubyar’a niyazım vardır”. 

Âşık Fedai, İbrahim Ethem, Enver Haşmet, Ömer Tozar, Bektaş Ali Temel gibi 

ozanların yanı sıra, Alican Yıldırım, Aziz Yıldırım, Hüseyin Ünal vd. günümüzde 

âşıklık (zâkirlik) geleneğini hem Hubyar ve civarında hem de büyük şehirlerde 

sürdüren kişilerdir. 

Keçeci Baba olarak adlandırılan ve ünlü bir Ahi şeyhi olan Keçeci Ahi Baba ve 

tekkesi, Tokat yöresi kadar çevre iller için de önemli biz ziyaret yeridir. Keçeci Baba 

için yazılmış ve söylenmiş olan birçok şiire rastlamaktayız. Ayrıca tekkeden yetişmiş 

olan ve günümüz zâkirliğini halen canlı tutan sayısız âşık buradan adını 

duyurmuştur. Yalnız Tokat yöresindeki âşıklar değil, çevre il, ilçe ve kasabalarda 

yaşayan ve bu tekkeye bağlılıklarını yazdıkları şiirlerinde dile getiren hatırı sayılır 

aşığa rastlamakta mümkündür. Bu tekke ve Keçeci Baba üzerine derinlemesine 

araştırma yapmış ve bulgularını tarihsel kaynak ve sözel aktarımlarla birleştirmiş 

olan Sabri Yücel, tekkeden yetişen kişileri de ele almıştır. Keçeci Ahi Baba ve 

Zaviyesinde Yetişen Ünlü Kişiler adlı çalışmasında şu kişilerin isimleri geçmektedir: 

Deruni, Fedayi, Semai, Engüni, Mevali, Ligari, Suzi, Sükuti, Arifoğlu, Sefil Ali ve 

Azizi Baba. Keçeci Ahi Baba’ya dair söylenen şiir ve ozanlarından bir örnek verecek 

olursak şu dörtlüğü aktarabiliriz (Yücel, 2003, s.62): 
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“Semai’m bu erler çok çekmiş zahmet 

Haydar Aziz’ini etmiş emanet 

Ey Keçeci Sultan sevene hizmet 

Veren sensiz Ahı Keçeci Baba” 

Sabri Yücel, Âşık Derunî, Sefil Ali ve Âşık Suzi Baba hakkında da örnekler 

vermiştir. Bu örnekler genellikle şiirleriyle ilgili olmasının yanı sıra, hayatları 

hakkındaki bilgileri de içermektedir. Yücel, Keçeci Ahi Baba ve Zaviyesinde Yetişen 

Ünlü Kişiler adlı çalışmasında, Derunî ve Sefil Ali hakkında, yaşam ve şiirlerine ait 

şu bilgileri aktarmıştır (Yüvel, 2003, s.108-109): 

“Derunî, Horasan pirlerinden İmam Rıza evlatlarından, Şeyh Mahmud-u Veli hazretlerinin 

dokuzuncu göbek evlatlarından Seyit Hasan Baba’nın oğludur. Doğum tarihi belli değildir. 

Hakk’a yürüyüşü, başucundaki kitabede 1315 yılını ve öldüğünde 81 yaşında olduğunu işaret 

eder. İsmi Veli olan ünlü şairin mahlası “Derunî” dir. Tasavvuf ilmine çalışmış olan şair, 

zamanın Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda postnişin olan Şeyh Feyzullah Çelebi’yi ziyaret etmiş 

ve ondan el almış, onu kendine mürşit bilmiştir. Feyzullah Çelebi de onu çok sevmiş; ‘seni 

Tokat’ın Erbaa ilçesi/Keçeci köyü’ne mürşit tayin ettim’ demiş ve sonraki yaşamını türbede 

geçirmiştir. 

Sefil Ali ise Keçeci Ahi Baba dergâhından yetişen diğer ünlü şairlerden biridir. Özellikle 

Derunî’nin hakk’a yürümesini ve ondan sonraki hayatı kendi kalemiyle güçlü bir şekilde 

ifade eden şiirleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesini şu örnekle verebiliriz: 

Aldı beni firak ile bir figan 

Gül yüzlü Deruni göçtüğü zaman 

Kuruldu mizanlar hem ulu divan 

Gül yüzlü Deruni göçtüğü zaman 

 

İmam-ı Ali’den dest-i demanı 

Bektaş-ı Veli’den hüsn-ü kemali 

Ahmed-i Cemal’in sırr-ı imanı 

Gül yüzlü Deruni göçtüğü zaman 

 

Bu Sefil Ali’m de pervane oldu 

Seni sevenler de odlara yandı 

Gökten melekler de secdeye indi 

Gül yüzlü Deruni göçtüğü zaman”. 

Keçeci Baba Tekkesi’nden yetişen diğer önemli âşıklardan Sûzi Baba ve Sukûti 

Baba’nında sayısız eserleri olmuştur. Kurban duvazlarında özllikle Sûzi Baba’ya ait 

duvaz okunur. Bunun gibi yol ve inanç unsurlarını ihtiva eden şiirler yazan Sûzi 
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Baba ve Sûkuti Baba’nın hayatlarıyla ilgili araştırma yapmış olan Yücel, Keçeci Ahi 

Baba ve Zaviyesinde Yetişen Ünlü Kişiler adlı çalışmasında şu bilgileri aktarmaktadır 

(Yücel, 2003, s.229-230): 

“Keçeci Baba evlatlarından gelen Abdulganioğulları’ndan Keçecili Âşık Sûzi Baba 1800-

1900’lü yıllarda yaşamış, dergâhın son dönem ileri gelen imam dede ve ozanlarındandır. 

Tıpkı Fedayî ve Derunî gibi Sûzi’de Hakk’a yürüyüşünden sonra uzun yıllar keşfedilmeyen 

halk ozanlarından birisidir. Bir Alevî-Bektâşî ozanı olan Sûzi, şiirlerinin büyük bölümünde; 

oniki imamlar, yaşamları ve mücadelelerini, Hz. Ali sevgisi, Yezit ve çevresinin yerilmesi, 

Hacı Bektaş Veliye olan saygı ve sevginin anlatımını dile getirmiştir. Tüm Alevî-Bektâşî 

ozanları gibi yukarıda saydığımız temaların dışında düzen, devlet yönetimi, insan ilişkileri ve 

sevgisini deyişlerinde işleyen Sûzi, riyakârlığı ve toplumdaki kötü gidişatı bir şiirinde şöyle 

vurgulamaktadır: 

Her köşede üç beş Hızır oturur 

Cehalet sözlerin dile getirir 

Ak gül diye boz dikeni bitirir 

Bozuldu devranın işi bozuldu 

Âşık Derunî’nin yetiştirdiği Sûkuti Baba, Çorumlu olup Keçeci Dergâhı’ndan yetişen Sefil 

Ali, Arifoğlu, Aziz Baba, Mevalî, Ligari gibi Keçeci Baba Dergâhı’nın yetiştirdiği önemli 

Alevî-Bektâşî ozanlarından biridir”. 

Tüm saydığımız bu âşıkların yanı sıra son yüzyılın önemli âşıklarından Kemterî ve 

onun torunu Zile’li Sadık Doğanay ise bu geleneğin ustalarındandır. Mahalli sanatçı 

kimliği ile radyolarda sıklıkla isminin geçtiğini bildiğimiz Sadık Doğanay’ın her iki 

gözü de görmemektedir. Alanda görüştüğümüz eski âşıklar, Sadık Doğanay için de 

bağlama ve aynı zamanda kemani de çaldığını dile getirmişlerdir. 1933-1979 tarihleri 

arasında yaşamış olan Doğanay’ın birçok deyişi, TRT repertuvarından, Tokat 

Türkülerinin içinde yer almıştır. 

Günümüz Tokat Alevî-Bektâşî zâkirlerinde gelenek yine ustadan çırağa, babadan 

oğula aracılığıyla devam etmektedir. Her ne kadar anakentlerde bu gelenek biraz da 

maddi geçim sıkıntısından sekteye uğrasa da, cemevleri ve cemevlerine bağlı zâkirlik 

kurslarında devam etmektedir. Alanda görüştüğümüz zâkirlerin hepsi bu inanca 

hizmet eden ve geleneği geleceğe aktaran ustalardır. Sözlü geleneğin birer temsilcisi 

olan zâkirler, aynı zamanda inancın temel esaslarını, ezberlerindeki demelerin anlam 

ve manalarıyla ayakta tutan kişilerdir. Bu bakımdan zâkirlerin yetişmesi ve 

kendinden sonraki kişiyi seçip yetiştirmesi; geleneğin canlı kalabilmesi ve inancın 

sürebilmesi için değişmez kaidedir. 
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4.2.2. Zâkirlerin Kullandıkları Çalgıların Organolojik Yapıları 

Alanda elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda, zâkirlerin cemde kullandıkları temel 

çalgının “Bağlama” olduğunu ifade etmekteyiz. Özellikle Hubyar Ocağı’na bağlı 

âşıkların ve daha evvel cemlerde hizmet etmiş büyüklerin kemânî/kemanı 

çaldıklarının bilgisini, yapılan sohbetlerde ve katıldığımız cemlerde bizzat âşıklardan 

dinledik. Bu bilgilerin aynısını, cem dışı sohbetlerimizde de dede ve âşıklar dile 

getirmişlerdir. Yalnız Tokat’ın her ilçesinde değil özellikle Zile ve Hubyar tarafında 

ve bu ocaklara bağlı köy ve beldelerde kullanıldığı ifade edilmiştir. Cemde bir veya 

birkaç zâkir tarafından kullanılan bağlamanın, bahsi geçen ocakların cemlerinde 

kemânî/kemanı ile birlikte kullanıldığına da rastlanılmıştır. Genellikle dede yanında 

bir veya iki zâkir bulunduğunu bazen ise hiç bulunmadığını, bu durumda yakın 

köylerden zâkir çağırdıklarını belirten dedeler, cemlerde saz çalan sayısının (zâkir) 4-

5 ve hatta daha fazla olduğu zamanları dile getirmişlerdir. Buradan anlaşılan o ki, 

kemanı/kemani tek başına değil balama çalgısı ile birlikte kullanılmaktadır. 

Yalnız Tokat ve çevresi Alevî toplumunda değil, Anadolu’nun birçok bölgesinde 

‘bağlama’ çalgısının temel alındığını görürüz. Günümüzde artık görsel medya 

tarafından da gösterimi yapılan cemlerde, genellikle bağlama çalındığını 

görmekteyiz. Ancak köy Bektâşîleri ile şehirde yaşayan Bektâşîler arasında, 

ibadetlerde kullanılan çalgıların farklılığından bahseden Neşe Ayışıt Onatça, Alevî-

Bektâşî Kültüründe Kırklar Semahı adlı müzikal analiz çalışmasında şu bilgilere yer 

vermiştir (Onatça, 2007, s.46): 

“Bektâşî nefeslerinin bir saz eşliğinde söylenmesi söz konusu olduğunda kullanılan 

enstrümanlar; ney, tanbur, rebap, ud, kanun, kudüm veya mazdar’dır. Köy Bektâşîlerinde 

ve/veya Alevîlerde ise; temel enstrüman olan bağlamanın çeşitli boyları ve bunun yanı sıra –

çok yaygın olmamakla birlikte- keman ve kabak kemane de kullanılmaktadır”. 

Görüldüğü üzere çalışmamızda her ne kadar Alevî ve Bektâşî tabirini birlikte 

kullanmış olsak da, özellikle merkezde yaşamlarını devam ettirmiş olan Bektâşîlerde 

müzikal ve müziğin icrasında kullanılan çalgının fark ettiğini görmüş oluyoruz. 

Zâkir ve aynı zamanda Alevî dedesi olan Aziz Yıldırı’ım kullandığı çalgı kemandır. 

Ancak bahsettiğimiz gibi bu çalgı Tokat’ta “kemani veya kemanı” olarak 

adlandırılmakta ve diz üzerinde çalınmaktadır. Bu çalgının bölgeye nereden ve ne 

şekilde geldiğine dair sorduğumuz tüm sorularda; kendi usta veya atalarının –

babaları- icra ettiklerini söylemişlerdir. Ancak âşıklık geleneğinin kırsaldan şehre 
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kadar uzanan boyutunu ele aldığımızda, şehir çevresinden kırsal alana taşınmış 

olabileceğini tabi suretle düşünebiliriz. 

4.2.2.1. Çalgıların Form Özellikleri 

Alanda tespit ettiğimiz bağlamaların büyük çoğunluğu, günümüzde kullanılan 

geleneksel yapım teknikleri kullanılarak yapılmştır. Ebat ve form özelliği 

bakımından birbirlerinden farklılık gösteren bağlamaların sap (klavye) uzunlukları da 

değişmektedir. Kısa ve uzun sap diye tabir edilen bağlamaların yanı sıra 38-46 cm 

arasında değişen form (tekne) boyuna sahip bağlamalar gözlemlenmiştir. 

Geleneksel yapım tekniği kullanılarak yapılmış sazlardan biri Âşık Kasım Güleç’in 

sazıdır. Diğer âşıkların sazında da sıklıkla görüldüğü üzere, bağlamanın teknesi 

oyma tekne ve dut ağacındandır. Sap (klavye) ile boğaz kısmının birleşme şekli 

“kurtağzı” denen teknikle birleştirilmiştir. Sapın üzerinde herhangi bir ağaç 

kullanılmamış, yekpare olarak gürgen ağacından yapılmıştır. Bağlamanın teknesi 

ladin ağacındandır. 

 

Şekil 4.2 : Âşık Kasım Güleç’in Sazının Form Özellikleri. 

Form (Tekne) Boyu: 42 cm 
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Tekne Genişliği: 26 cm 

Tekne Derinliği: 25 cm 

Tel Boyu: 88 cm 

Alt Eşik-Boğaz Arası: 33 cm 

Çalınış Tekniği: Mızraplı/Mızrapsız 

Âşık Bektaş Yalçın’ın bağlaması, Kasım Güleç’in bağlamasıyla aynı forma sahiptir. 

Yalnız sap üzerinde (klavye bölgesi) ardıç klavye kullanılmıştır. Aynı şekilde ses 

kapağının yanak kısımlarında yine ardıç ağacından yanaklık konulmuş. Oyma tekniği 

ile yapılmış olan sazın teknesi dut, ses kapağı (göğsü) ise ladin ağacındandır. 

 

Şekil 4.3 : Âşık Bektaş Yalçın’ın Sazının Form Özellikleri 

Form (Tekne) Boyu: 42 cm 

Tekne Genişliği: 26 cm 

Tekne Derinliği: 25 cm 

Tel Boyu: 88 cm 

Alt Eşik-Boğaz Arası: 33 cm 

Çalınış Tekniği: Mızraplı 
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Âşık Salih Yıldız, zâkirliğin yanı sıra kendi kasabasının sazlarnı yapan bir ustadır. 

Kendi sazı için sedef süslemesi kullanan Yıldız, oyma tekne yerine ardıç ağacından 

yaprak tekneyi kullanmıştır. Ses kapağının yanak kısımları ile klavyenin çıtaları 

sedef işlemeledir. Sap için kullanılan ana malzeme maun ağacıdır. 

 

Şekil 4.4 : Âşık Salih Yıldız’ın Sazının Form Özellikleri. 

Form (Tekne) Boyu: 41 cm 

Tekne Genişliği: 24,5 cm 

Tekne Derinliği: 24,5 cm 

Tel Boyu: 87 cm 

Alt Eşik-Boğaz Arası: 32,5 cm 

Çalınış Tekniği: Mızraplı 

Âşık İsmail Bektaş’ın kullandığı bağlamada gözümüz çarpan, klavyenin genişliğidir. 

Sap üzeri (klavye kısmı) işlemeli olan çalgının ses kapağı bombelidir. Form boyu 43 

cm olan bağlama “do” kesik tabir edilen, oyma dut tekne ve kısa saplıdır. Diğer 

âşıkların sazına göre daha eski olan sazın ses kapağı çam ağacından (ladin ağacı 

cinsi) takılmıştır. Eski bağlama olmasından ötürü, ses kapağı aşınmış ve cila işlemi 
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görmemiştir. Gerek ses kapağı gerekse klavye kısmında işleme, yanak veya süsleme 

yoktur. 

 

Şekil 4.5 : Âşık İsmail Yalçın’ın Sazının Form Özellikleri 

Form (Tekne) Boyu: 43 cm 

Tekne Genişliği: 24 cm 

Tekne Derinliği: 25 cm 

Tel Boyu: 77 cm 

Alt Eşik-Boğaz Arası: 33,5 cm 

Çalınış Tekniği: Mızraplı/Mızrapsız 

Âşık Murat Akkaya’nın sazının tekne form boyu, Âşık İsmail Yalçın’ın sazı ile 

aynıdır. Ancak kullanılan sap (klavye) boyundan ötürü, tel boyundaki farklılık göze 

çarpmaktadır. Bağlamanın sap üstünde ek klavye konmuştur. Ayrıca bağlamanın 

sapında işleme kullanılmıştır. Diğer sazlarda gördüğümüz yanak kısmı, bu sazda 

yoktur. Yani kapak bütün takılmıştır ve ladin ağacındandır. 
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Şekil 4.6 : Âşık Murat Akkaya’ın Sazının Form Özellikleri 

Form (Tekne) Boyu: 43 cm 

Tekne Genişliği: 25,5 cm 

Tekne Derinliği: 25,5 cm 

Tel Boyu: 90 cm 

Alt Eşik-Boğaz Arası: 32,7 cm 

Çalınış Tekniği: Mızraplı 

Âşık İhsan Ermiş, tekne büyüklüğü ve sap uzunluğu bakımından alanda tespit 

ettiğimiz en büyük sazı kullanan âşıktır. Tekne formu 46 cm ve dut ağacından oyma 

tekne olan Ermiş’in sazında günümüz yapım tekniklerinin tüm özelliklerini görmek 

mümkün. Öyle ki kurtağzı yöntemiyle takılan bağlamanın sap bitimindeki bölümü 

kapatmak için maun ağacından bir parça konmuştur. Maun ağacı aynı zamanda 

kenarlık çıtaları için de kullanılmıştır. Bunun dışında, ses deliğine açılır-kapanır bir 

kapak takılmıştır ki bu sistem genellikle sahnede kullanılan bağlamalar için 

uygulanır. Ses kapağı ladin ağacından olan ve tek parça şeklinde (yanaksız) takılan 
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bağlamanın alt eşiğinin biraz önde oluşu dikkatimizi çekmiştir. Bağlamanın sapı, 

diğer sazların çoğunda da görüldüğü üzere gürgen ağacındandır. 

 

Şekil 4.7 : Âşık İhsan Ermiş’in Sazının Form Özellikleri 

Form (Tekne) Boyu: 46 cm 

Tekne Genişliği: 27,5 cm 

Tekne Derinliği: 27,5 cm 

Tel Boyu: 94 cm 

Alt Eşik-Boğaz Arası: 35,5 cm 

Çalınış Tekniği: Mızraplı 

Âşık Mustafa İşler’in sazı, tamamen günümüzde yapılan kısa saplı bağlamalar ile 

aynıdır. Özellikle bağlama teknesinin, yaprak tekne sistemi ile yapılmış olması 

gözümüze çarpmıştır. Ses kapağı yine tek parçadır, yani yanak diye adlandırılan ek 

parça konmamıştır. Bağlamanın sapında ek klavye uygulaması var olup, do kesik bir 

klavye kullanılmıştır.  
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Şekil 4.8 : Âşık Mustafa İşler’in Sazının Form Özellikleri 

Form (Tekne) Boyu: 42 cm 

Tekne Genişliği: 25 cm 

Tekne Derinliği: 25 cm 

Tel Boyu: 75,5 cm 

Alt Eşik-Boğaz Arası: 33,5 cm 

Çalınış Tekniği: Mızraplı 

Âşık Alican Yıldırım’ın sazının teknesi de Âşık Mustafa İşler’in sazının teknesi gibi 

yaprak tekne yöntemiyle yapılmıştır. Muhtemelen kendi ses bölgesine göre 

düşünüldüğü için 38 cm ebadında tekne tercih edilmiştir. Amaç; tiz frekanstan 

icrasını yapabilmesidir. Maun ağacından yapılan tekneye, kenarı beyaz flato 

dönülmüş ladin ağacından ses kapağı eklenmiştir. Ses kapağında ayrıca yanaklık 

kulanılmamıştır. Bağlamanın, elektronik cihaza bağlanıp sesinin yükseltilmesi için 

ekstra aparat kullanılmış. Bu aparat, alt eşiğin içine yerleştirilen ve bağlamanın 

teknesinin arka kısmına konulan jak bağlantısıyla oluşturulan ekolayzır sistemidir. 
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Şekil 4.9 : Âşık Alican Yıldırım’ın Sazının Form Özellikleri 

Form (Tekne) Boyu: 38 cm 

Tekne Genişliği: 22,5 cm 

Tekne Derinliği: 22,5 cm 

Tel Boyu: 68 cm 

Alt Eşik-Boğaz Arası: 30,4 cm 

Çalınış Tekniği: Mızraplı 

Hubyar Ocağı’na bağlı dede ve âşıklık görevini yerine getiren Aziz Yıldırım, 

cemlerde kemani-kemanı çalgısını icra etmektedir. Avrupa Müziği yaylı 

çalgılarından keman ailesine (keman-viyola-çello-kontrbas) mensup 4/4 ölçeğinde 

keman kullanan Yıldırım’ın enstrümanın ses kapağı; ses verme özelliği yüksek olan 

çam türü ağaçlardan olan köknar –köknar- ağacından yapılmıştır. Sazın yanlık kısmı 

ve sapında; akağaç (kelebek-“acer”) kullanılmış, alt tablası ise yekpare şeklinde 

akçaağaçtan oluşturulmuştur. Sazın yapımında, normal şartlarda iki parça halinde 

kullanılan bu tabla kısmı, gözlemlenen kemanda tek parça olarak imal edilmiştir. 

Burguları, tuşu (klavyesi) ve kuyruğu sert bir ağaç türü olan abanoz ağacından 
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yapılmıştır. Teller ile ses tablası arasında bulunan ve ses iletiminde önemli rol 

oynayan eşit özışınları, akçaağaçtan yapılmıştır. Malzeme kalitesi, uygulanan işçilik 

ve ses karakteri itibariyle orta seviyede bir saz olduğu değerlendirilmiştir. İcrada 

kullanılan arşe (yay), tam keman arşesi olup at kılından imal edilmiştir. 

 

Şekil 4.10 : Âşık/Dede Aziz Yıldırım’ın kullandığı keman. 

Form boyu: 35,5 cm 

Üst form eni: 17,5 cm 

Orta form eni: 10,5 cm 

Alt form eni, 21,5 cm 

Yan kenar derinliği: 4 cm 

Toplam form derinliği: 6,5 cm 

Sap boyu: 13 cm 

Tel boyu: 33 cm 
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4.2.2.2. Çalgıların Perde Sistemi 

Alanda sıklıkla “Bağlama Düzeni” nin kullanıldığından bahsetmiştik. Genellikle bu 

düzen için kısa saplı bağlamaların kullanıldığı bilinir. Ancak icracının kendi ses 

aralığına göre farklı form boyu ve ebatlarda sazların da yapıldığını söyleyebiliriz. 

Ayrıca uzun saplı sazların bağlama düzeni akortlanarak icra edilmesiyle de istenilen 

ses aralığı ve ton elde edilmiş olur. 

Uzun saplı bağlamada, bağlama düzeni akortlamayı tercih eden âşıkların genellikle 

tiz bölgeden okuduğunu gözlemledik. Bunun yanı sıra uzun saplı olup, tekne formu 

da büyük olan sazda “re karar” icrada bulunan âşıklar da vardır. Akortlama, uzun-

kısa sap ve çalınış pozisyonu gibi özellikler farklılık gösterse de, genel olarak 

çalgıların perde sistemlerinin birbirine yakın olduğunu görebiliriz. Örneğin, Âşık 

İhsan Ermiş’in sazının perde sistemi ile Âşık Cemal Hakiroğlu’nun birebir aynıdır. 

Ancak bağlamanın form özelliği dışında, kullanılan akortlama şeklinde değişiklik 

vardır. İhsan Ermiş, “Bozuk Düzeni” diye tabir edilen (alt tel: “la”, orta tel: “re”, üst 

tel: “sol”) düzeni kullanırken; Cemal Hakiroğlu “Bağlama Düzeni” diye tabir edilen 

(alt tel: “la”, orta tel: “re,” üst tel: “mi”) düzende bağlamayı icra etmektedir. 

Âşık Kasım Güleç, bağlamasının en alt telini “la”, orta teli “re”, üst teli ise alt telin 

bir oktav pesti olan kalın “la” sesine göre akortlamaktadır. Perde sistemi günümüzde 

kullandığımız uzun saplı bağlamaların perde bağlanışıyla aynı özellik 

göstermektedir. 

 

Şekil 4.11 : Kasım Güleç’in Sazının Perde Sistemi. 
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Bektaş Yalçın’ın sazının perde sistemi, Kasım Güleç’in sazıyla hemen hemen 

aynıdır. Birkaç yarım ses ve koma seslerin yer değiştirmesinin dışında çok büyük 

fark yoktur. Uzun saplı olan bağlamanın akortlamasında daha ziyade “Bağlama 

Düzeni”ni tercih eden Yalçın, alt teli “la, orta teli “re” ve son olarak üst teli mi” 

sesine akortlamaktadır. 

 

Şekil 4.12 : Âşık Bektaş Yalçın’ın Sazının Perde Sistemi. 

Âşık Cemal Hakiroğlu, kendi ses intervali gereği; uzun saplı çalgı tercih etmektedir. 

Dolayısıyla bağlama düzenine göre akortlanan bağlama, pest seslerde tınlayacaktır 

ancak, tiz frekanstan vokal icrasını gerçekleştirecektir. Hakiroğlu’da bağlama düzeni 

icra eden âşıklardandır. Buna göre; alt teli “la, orta teli “re” ve son olarak üst teli mi” 

sesine akortlamaktadır. 

 

Şekil 4.13 : Âşık Cemal Hakiroğlu’nun Sazının Perde Sistemi. 
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Âşık Murat Akkaya’da bağalama düzenini tercih etmektedir. Âşık Cemal Hakiroğlu 

ve Bektaş Yalçın gibi tiz ses aralığından icrasını gerçekleştiren Akaya, uzun saplı 

bağlama kullanmaktadır. Perde sistemi bakımından da yukarıda bahsi geçen âşıkların 

sazıyle hemen hemen aynı olan çalgının sap kısmı uzundur. Akkaya alt teli “la, orta 

teli “re” ve son olarak üst teli mi” sesine akortlamaktadır. 

 

Şekil 4.14 : Âşık Murat Akkaya’nın Sazının Perde Sistemi. 

Âşık Salih Yıldız tenor bir sese sahip olmasından dolayı uzun saplı sazını, bağlama 

düzenine akortlayan âşıklardandır. Günümüz perde sistemlerinden çok farklı 

olmayan bağlamanın birinci oktavından sonra koma seslerinin nadir olduğunu 

görmekteyiz. Genellikle yarım ses şeklinde devam eden ikinci oktavın perdeleri de 

bu şekilde bağlanmıştır. Bağlama düzeni kullanan Yıldız alt teli “la, orta teli “re” ve 

son olarak üst teli mi” sesine akortlamaktadır. 
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Şekil 4.15 : Âşık Salih Yıldız’ın Sazının Perde Sistemi. 

Âşık İhsan Ermiş, tekne form boyu ve sap uzunluğu bakımından alanda tespit etmiş 

olduğumuz en büyük sazı icra etmektedir. Buna göre perde sistemi, günümüzde 

kullanılan perde sisteminden farklı değildir. Alt teli “la” kabul edersek; “re” 

perdesini karar sesi olarak düşünüp icrasını gerçekleştirmektedir. Günümüz 

Abdallarının kullandığı icra pozisyonundan farklı değildir. Ermiş, alt teli “la, orta teli 

“re”, üst teli ise “sol” sesine akortlamaktadır. 

 

Şekil 4.16 : Âşık İhsan Ermiş’in Sazının Perde Sistemi. 
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İsmail Yalçın’ın sazı kısa saplı olması rağmen, bozuk düzeninde icrasını 

gerçekleştirmektedir. Kullanılan diğer bağlamalarda olmayan en belirgin özellik; tam 

sesli perde aralığının olmasıdır. Ayrıca ilk yarım ses ve koma aralığı almış perdeden 

sonra, yalnızca bir tam sesli perde aralığı ve sonrasında yarım sesli perde aralığı göze 

çarpmaktadır. 

 

Şekil 4.17 : Âşık İsmail Yalçın’ın Sazının Perde Sistemi. 

Alican Yıldırım kısa saplı bağlama kullanan âşıklardandır. Sesinin tenor olması 

bakımından, sazın sap kısmına kelepçe takıp icrasını gerçekleştirmektedir. 

Geleneksel yapım teknikleri kullanılan bağlamanın perde sistemi de, kısa saplı 

bağlamalarda kullanılan perde sisteminin aynısıdır. Yalnız ikinci oktav kısmında “sol 

#3-sol#” aralığında bir değişiklik söz konusudur. Yıldırım “sol #3” aralığına göre 

perde bağlatırken; günümüzde tercih edilen perde aralığı “sol#”dir. Bağlama düzeni 

kullanan Yıldırım, alt teli “la, orta teli “re” ve üst teli “mi” sesine akortlamaktadır. 
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Şekil 4.18 : Âşık Alican Yıldırım’ın Sazının Perde Sistemi. 

Âşık Mustafa İşler’in sazı da Alican Yıldırım’ın sazı gibi kısa saplıdır. Biraz önce 

bahsettiğimiz; ikinci oktavdaki “sol# ile sol#3” meselesi burada göze çarpmaktadır. 

Yıldırım, “sol#3” perdesini tercih edeken; İşler, “sol#” perdesini tercih etmiştir. 

Bağlama düzeninde icrasını gerçekleştiren İşler alt teli “la, orta teli “re”, üst teli ise 

“mi” sesine akortlamaktadır. 

 

Şekil 4.19 : Âşık Mustafa İşler’in Sazının Perde Sistemi. 
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4.2.3. Zâkirlerin Müzik Pratiğine Katkıları 

Anadolu’nun kırsalından metropollere kadar büyük bir gelenek içerisinde şekillenen 

ve kendini günümüze taşımış olan zâkirlik geleneği, ibadet ve erkân içinde olduğu 

kadar; dışında da varlığını sürdüren bir kurumdur. İnanç dışı okunan ve söylenenleri 

zahiri olarak betimleyen âşıklar, temel yaşam tarzları ile sosyal yaşamlarını konu 

alan, dolaylı olarak dinsel ögeleri de içinde ihtiva eden şiirlerini, müzikli veya 

müziksiz ifade şekliyle günümüze kadar taşımışlardır. Bu eserler çoğu zaman 

ustalarından öğrendikleri ve dolayısıyla üreteninin kim olduğu bilinmeyen, anonim 

yapıdaki eserler olmasının yanı sıra; bulunduğu müzik ve şiirsel daireye haiz üslup 

ve özellikleri taşıyan kendi üretimi olan eserlerde olabilmektedir. Görüştüğümüz 

âşıkların aktardıklarını göz önünde bulundurusak, bu eserlerin birçoğunun da kendi 

ustalarının geleneği yansıtan ve geleceğe aktardıkları yapıtları olarak 

nitelendirebiliriz. 

Geleneğin yaşaması ve sürekliliğini canlı kılabilmenin temelinde usta-çırak ilişkisi, 

inanç uygulamalarının içinde yer alınması, dini ve ibadet unsurlarının hazmedilmiş 

olması, toplumsal sorumluluğun bilinmesi, silsile olarak bir dedeye ve dolayısıyla bir 

ocağa bağlı olup mürşid’ten icazet alması vb. olguları sayabiliriz. Zira bu saydığımız 

özelliklerin yanında, edinilen tüm bu vasıflar çerçevesinde geleneği ifade eden 

üretimlerin olması ve aktarımının yapılması, bir diğer temel noktadır. Bu anlamda, 

üretim ve üretilenin niteliği zâkir açısından önemli oduğu kadar, toplumsal bilince 

mesaj vermesi ve anlayışın toplum üzerinde şekillenmesi de bir o kadar önemlidir. 

Zâkir, yalnız ustasından öğrendiğiyle yetinmez, gezdiği ve hizmet için bulunduğu 

tüm mekân onun için yeni eserleri duyabileceği/öğrenebileceği okuldur. Dolayısıyla 

zâkir bir derlemecidir aynı zamanda. Bulunduğu her ortamda bıraktığı şeylerin yanı 

sıra almasını da bilen bir yönüyle derlemecidir. Bu derlenen eserler, geleneksel 

müzik ürünlerinin yaşamasına ve müzikal türlerin çeşitlenmesine de katkı 

sunmaktadır. Kendinden sonra yetişen âşıklar aracılığıyla şekillenen ve halkın 

zevkine sunulan bu eserlerin birçoğu yaşamını sürdürmekte, kimi ise halkın 

eleğinden geçemeyip o tarihte yaşamını bırakmış eserlerdir. 

4.2.3.1. Yorumculuk 

Tokat zâkirleri, Anadolu’nun genelinde olduğu gibi kendi ustasının çalıp-çağırdığı 

eserleri okur. Bazı zâkirler ise inanca dair kendi üretimi olan eserleri de ekleyerek 



 

 224 

kendinden sonraki kuşağa aktarır. Usta malı diye tabir edilen veya kendi üretimi 

eserleri yine o bölgenin ağız ve hançere özelliklerine bağlı kalarak zikreder. Bu 

özellikleri bilinçli olarak değil, direk yetiştiği ortamın ona kazandırmış olduğu 

müzikal etki ile yapmaktadır. 

Yorumlanan eserler yalnız usta malı değil; kendi üretimleri de olabilir demiştik. 

Buradaki önemli husus; zâkirin yaşadığı dönemin sosyal, tarihsel, inanç ve ibadet 

pratiklerindeki değişim/farklılaşım vs. gibi güncel algıyı da yansıtmasıdır. Yani 

eserlerin güncel bilgi ve birikimi yansıtıyor olmasının yanı sıra o dönemin yaşam 

tarzı ile de bilgi veriyor olması önemlidir. Örneğin çalgısal icrada yaşanan gelişim ve 

değişim, günümüze değin devam eden tavır, teknik ve yorum çeşitleri, tarihin farklı 

dilimlerinde yeni yetişen kuşağın ilgi duyabileceği bir farkındalık yaratmıştır. Amaç 

burada yeni yetişen kuşağın, hizmet olgusu içinde görev alması olabileceği gibi; 

cemaat içinde hizmete tabi olmasının da bir sonucu olabilir. 

Şehirleşme ile gerek enstrüman icrası gerekse vokal icrada büyük ilerleme 

gözlenmektedir. Şöyle ki, ülkemizde sistematik müzik okullarının yanı sıra amatör 

seviyede müzik eğitimi almak isteyip ve sonrasında kendini profesyonel çizgiye 

taşıyan kişilerin eğitim aldığı özel müzik dershaneleri, en önemli örnektir. 1990’lı 

yıllarda başlayan dershanecilik, 2000’li yıllarda büyükşehirlerde yaygınlaşarak 

faalietlerine devam etmiştir. Bu bağlamada “her değişim bir gelişim midir?” veya 

“her gelişim bir değişim midir?” sorusu, üzerinde sıkça durulan konulardandır. Zira 

şehirleşme ve görsel/işitsel örneklerin zenginliği, enstrüman çalım tekniği anlamında 

kişinin üst seviye icrasının yolunu açabilmektedir. Bu zenginlik yalnız enstrüman 

boyutunda değil; vokal icra içinde aynıdır. Ancak ileri icra ve vokal tekniği, bir 

yandan gelişimi gösterirken diğer yandan yöresel ağız ve üslupların yanı sıra 

bağlama icrasında da birtakım bozulmaların başlamasına sebeptir. Öyle ki 

büyükşehirlerde katıldığımız cemlerde bu tür bozulma örneklerine sıklıkla 

rastlanılmıştır. 

Bu ön bilgilendirme ve değerlendirmeden sonra zâkirin icarsında yer alan vokal ve 

çalgısal icradaki yorumlara genel olarak bakacak olursak, benzer ve farklı yapıların 

var olduğunu görürüz. Bu anlamda Alevî-Bektâşî zâkirlerinin müziğinde dikkat 

çeken bir diğer unsur ise, aynı şaire ait olan şiirin farklı müzik kalıplarıyla icra 

edilmesidir. Örneğin Tokat/Reşadiye/Gökköy dede ve zâkirlerinden İhsan Ermiş, Pir 

Sultan Abdal’a ait olan: 
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Çeke çeke ben bu dertten ölürüm 

Seversen Ali’yi değme yarama 

Ali’nin yoluna serim veririm 

Seversen Ali’yi değme yarama 

…mısrasıyla başlayıp devam eden şiiri farklı bir müzik kalıbı ile icra etmektedir. 

Burada karşımıza çıkan Türk Halk Müziği’ndeki varyant143
 meselesidir. Bu varyantlı 

icra şekilleri aynı il sınırları ile sınırlandırılabileceği gibi, muhtelif iller ile de 

genişletilebilir. Öyle ki yukarıdaki verdiğimiz örnek şiir ile okunan yaklaşık 2-3 tane 

müzik yapısı vardır. Bunlardan en yaygın okunan ve bilineni Erzincan yöresine ait 

olan ve kendine has bir tezene tavrıyla çalınan eserdir (Ermiş, 2010). 

                                                 

143
 Alevî-Bektâşî müzik kültürüne has bir durum değildir. THM eserlerinde sıklıkla karşılaşılan 

durumdur. Ayrı söz ve dizelere sahip olan iki veya daha fazla şiirin, aynı müzikle icra ediliyor olması 
varyant meselesine örnektir. Veya bu örneğin tam zıttı; aynı söz ve dizelere sahip şiirin, ayrı icra 
edilyor olması varyanttır. 
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Şekil 4.20 : Varyant örneği: Çeke Çeke Ben Bu Dertten Ölürüm (Abdal Pir Sultan) 

Zile Merkez’de Şah Hataî Cemevi’nde zâkirlerle yaptığımız müzikli sohbette, 

cemlerin son bölümünde cem birlendikten sonra âşıkların Çorum’da sıklıkla okunan 

ve “Çorum Bozlakları” olarak ifade edilen bozlaklardan okuduklarını öğrendik. 

Serbest yapıda olan bu bozlakların, Tokat/Zile’de yapılan cemlerde okunması, 

muhtemeldir ki il sınırlarının birbirine komşu olması ve bu vesileyle zâkirlerin de 

karşılıklı bu iller ve ilçeler arasında gezici olarak hizmet sürmelerindendir. 

4.2.3.2. Kişisel Üretimler 

Zâkir, ustasında aldığı bilgiyi, çalıp-okuma geleneği ve detaylarını geleceğe aktaran 

kişi olmasının yanı sıra; içinde bulunduğu geleneğe bağlı olarak ürettikleri ile de 

karşımıza çıkar. Yani zâkir, cemde ustalarından aldığı bilgiyi geleceğe taşırken, bir 

yandan da yeni üreti ve yaratılarıyla da geleneğe katkıda bulunan kişidir. Bu 

geleneğin canlı tutulabilmesi ve ayakta durabilmesi için kişisel çaba ve aktarım 

önemlidir. 

Öncelikli olarak, geçmişte yaşamış ve halkın inanç-ibadet döngüsü içerisinde ayrı bir 

mertebeye yükseltilmiş olan âşıkların adlarını, menakıbnamelerini, şöhretlerini 

yaşatmak, zâkirler için temel kuraldır. Cem içi ve dışında bu âşıkların, zâkir ve 

cemaat tarafından yâd edilmesi ayrı bir saygıdır. Bütün bu canlılığı ve geleneğin 

dinamizmini oluşturan organlar; bir bakıma geçmişin gelecek ile bağının 

kurulmasında ve yaygınlaştırılmasında köprü görevi yapmaktadır. Ancak geleneksel 
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icranın yanı sıra günün gereksinimlerini ve genç nesile bu müzik türlerinin 

sevdirilmesi açısından da yeni üretiler de şarttır. Belli bir mertebeye gelmiş ve ustası 

tarafından da bu onayı almış olan zâkir, şayet içinde de üretim ve yeni eser yaratma 

becerisi varsa; günün müzik anlayışı çerçevesinde yaptığı üreti ile geleneğin 

canlandırılmasında ve inanca haiz müzik türlerinin sevdirilmesinde önemli bir 

misyon taşır.  

Tüm zâkirler için yeni üretim yapmaları gerektiği ve zorunda oldukları kati suretle 

düşünülemez. Kimi hem geleneğin taşıyıcısı ve yaratıcısı konumunda iken; kimi 

yalnızca taşıyan/aktaran görevini üstlenmiştir. Yaratıcı tarafını kullanan zâkir 

üzerinde de, usta aşığın etkisi veya yakın çevresinde dinlediği, gözlemlediği âşıkların 

etkisi büyüktür. Nitekim yeni üretilen eser de bu geleneğin temel prensipleri ve 

müzikal unsurlarının dışında, apayrı bir müzik anlayışı ile üretilmiş eserler 

olmayacaktır. Tamamen geleneğin izini taşıyan, belki birtakım küçük müdahaleler ve 

kişisel üslubun da etkisi ile şekillenecek eserlerdir. 

Tahmin ediyoruz ki bu üretilerin büyük bir bölümü inançla bağdaşan nitelikte 

eserlerdir. Ancak inanç dışı da üretilen eserlerin var olabileceğini göz ardı etmemek 

lazımdır. Örneğin bir sohbetimizde Âşık Bektaş, köyde yaşadığı bir olayı anlatarak 

dörtlük yazdığını ve bu söze göre yaptığı bir müziği ile okduğu örnek bir kayıt 

elimizde bulunmaktadır. Bu eser tamamen din dışı ve inanç dışı bir vakayı hikâye 

etmiştir. Toplumsal ve siyasal konuları da ele alan zâkirler, cem dışı muhabbetlerinde 

bu eserlerini çalıp-okurlar. Amaç geçmişi yaşayıp yaşatmanın yanı sıra, aynı 

zamanda kişisel kimliklerinin de öne çıkması ve halk tarafından tanınmasıdır. 

Tüm anlattıklarımıza bağlı olarak âşıkların taşıyıcı veya yaratıcı vasıflarıyla meydana 

getirdikleri mahsulleri anlatı ve şiir türü olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Süleyman 

Şenel, Kastamonu’da Âşık Fasıllar (Türler, Çeşitler, Çeşitlemeler) adlı kitabında şu 

bilgilere yer vermektedir (Şenel, 2007: 104-105): 

“Zâkir ustasından aldığı edeb-erkân öğretisinin yanı sıra, müzikal icra (çalıp-okuma) 

edinimleriyle de ustasının bir yansımasıdır. Dolayısıyla geleneğe dair eserleri nasıl ki 

ustasından öğrendiyse, kendisi de bir sonraki nesile (çıraklarına) ustasından öğrendiği bu 

eserlerin üzerine koyarak aktarması gerekir. Burada yeni üretilen veya üretilmesi gereken 

eserler ön plana çıkmaktadır. Eğer yalnız ustasından aldığı ve öğrendiği eserleri icra ediyorsa 

ve üstüne bir şeyler koymuyorsa zâkir, bu geleneğin de yavaş yavaş kaybolacağı anlamını 

kazanır. Geleneğin canlı tutulmasında yeni üretilecek eserler önemlidir. Bunları yaparken de 

ustasının izinden yeni eser üreterek hem geleneğin canlandırılması hem yeni kuşaklara 



 

 229 

sevdirilmesi hem de kuşaklar arası aktarımına katkıda bulunması gerekir. Zâkir tüm bu 

sorumlulukları yerine getirirken usta/ustalarının izinden ayrılmaması ve onlardan edindiği 

icra ve üslubu korumalıdır”. 

 

Zâkir  Üret imi  Eser  Örnekler i :  
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Şekil 4.21 : Hünkârı Velinin Yâri Yoldaşı adlı deyişin notası. 
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Şekil 4.22 : Bu Dünyaya Geldiysen adlı deyişin notası. 

4.3. Zâkir Müziği ve Repertuvarı’nın Yapısal Özellikleri 

Alevî-Bektâşî Müzik Kültürüne baktığımızda, genel olarak sözlü eserlerden 

oluştuğu, söz unsurunun ise daima daha ön planda olduğu görülmektedir. Çünkü bu 

eserlerde aslolan inanca, düşünceye ve öğretiye dair anlatılmak istenenler olup müzik 

bu ifadenin karşı tarafa hoş seda, tatlı avaz ile yalın bir biçimde iletilmesinde 

yararlanılan bir araçtır. Bir diğer anlamıyla mana şiirin sözlerinde gizli, verilmesi 

gereken mesaj ise bâtıni yorumun çıkarımlarıdır. 

Çalışmamızın tarihsel ve sosyal olgular çerçevesinde de ele aldığımız gibi; Alevîlik, 

yalnız yaşam ve inanç biçimini değil, müziğini de gizlilik içinde icra etmiş ve 

bugüne en doğal haliyle taşımayı başarmıştır. Yaptığımız alan çalışmasında da 

gördük ki, Alevî köylerinin büyük bir bölümü merkezden uzak, kırsal alanda 

yaşamayı tercih etmiştir. Dolayısıyla bu tutum inançla birlikte inancın en önemli 

ögesi olan müziği de etkilemiştir. İstemdışı yaklaşımla koruma altına alınmış olan 

Alevî müzikleri, Vahit Lütfi Salcı’ya göre; “Gizli Türk Halk Musikisi”diye 

adlandırılmış ve kitaplaştırılmıştır. Salcı, “bu müziğin ilk görünüşte tekke musikisi 

gibi algılanmasının yanlış olduğuna vurgu yapmakta, gizli halk müziği diye 

adlandırdığı bu müzik kültürünün açık halk musikisi ile eş/kardeş olan, aynı 

tarzda/şekilde ifade edilen ve diğer nevilerden büyük farklarla ayrılan Türk Alevî, 
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Bektâşî ve Kızılbaş musikisidir” görüşünü sergilemektedir. Alevî müziğinin aktif ve 

dinamik yapısını ele alan, ancak zamanında pek irdelenememiş olmasının da altını 

çizen Salcı, Gizli Türk Halk Musikisi adlı çalışmasında şu bilgi ve görüşleri 

aktarmıştır (Salcı, 1940, s.15-16): 

“Bu gizli halk musikisi, Türkiye’de asırlardan beri icra ve devam edilegelmiş çok canlı ve 

reddi kabul olmayan bir hakikattir. Lakin bu o kadar gizli kalmıştır ki musikicilerimiz şöyle 

dursun, çok kudretli musiki âlimlerimiz bile bunların farkına varamamıştır. Bazıları ise işi 

daha ileriye götürerek bu nevi musikinin bizde varlığı söylendiği zaman inkâra kalkmışlar ve 

hatta dili tokaçlı, eli kırbaçlı hücumlar yapmak suretiyle kendi ilimlerini bile suistimal 

etmişlerdir. Dava şudur: Gizli Halk Musikisi vardır. Asırlarca devam etmiştir. Bunu şöylece 

teşrih (açmak, yaymak) ve iddia ediyoruz ki; Türk halk edebiyatının biri açık ve diğeri gizli 

olmak üzere iki cephesi olduğu gibi, Türk halk musikisinin de biri açık biri gizli olmak üzere 

iki cephesi vardır”. 

İnancın gizli yaşanması veya yaşanmasına mecbur bırakılması; toplumların da 

birbirlerinden uzak, inanç ve uygulamaları bakımından birtakım farklılıkları 

beraberinde getirmiştir. Toplum tarafından gizli tutulan veya sır kabul edilen inanç 

ve pratikler, Salcı’nın ifadesindeki gibi müziğin de gizlilik içerisinde süregelimini 

yansıtmaktadır. 

Sözlü anlatım yoluyla bugüne taşınan ve halen büyük bir saygıyla kuşaklara 

aktarılmaya devam eden Alevî-Bektâşî müziğini tanımlamaya yönelen birtakım 

kaynakların; melodi ve enstrüman icrasında “basit/sade” ifadelerini kullanması 

haksızlık olacaktır. Zira önemli olan melodinin veya saz icrasının ön plana 

çıkarılması değil aksine sözlü ifadenin karşı tarafa aktarılmasıdır. Söz konusu 

enstrüman icrası ise, artık günümüzde sistematik bir anlayış ve üniversal ortama 

taşınmış eğitim çerçevesinde tüm bireyler bu işin ilmi ve uygulamalı eğitimini 

almaktadır. Devlete bağlı kurumların yanı sıra özel kurum ve son dönemlerde 

“zâkirlik kursu” adı altında birey yetiştiren cemevlerini de göz ardı etmemek gerekir. 

Tokat yöresi zâkirlerine ait müzik kültürü için de yukarıda sayılan özellikler 

geçerlidir. Hubyar zâkirlerinin icra ettikleri eseler doğrultusunda; Sıraç Alevîlerinin 

Cem ve sohbetlerinde genel olarak Hatayî, Viranî, Yeminî, Pir Sultan Abdal gibi ulu 

sayılan âşıkların yanı sıra Kâtibi, Noksani ve Sadık Baba gibi tarikat içerisinde yer 

etmiş ünlü ozanların deyişlerinin de okunduğuna rastlanılmıştır. 

Daha evvel bahsettiğimiz üzere, Bektâşîliğin şehre dönük bir yapılanmada olduğunu; 

buna rağmen, Alevîliğin kırsal kesimde etkin ve içsel kurallara bağlı süregeldiğini 



 

 235 

yazmıştık. İnançsal birtakım verilerin yer değiştirmesi ve yola bağlı olarak sürülen 

hizmetin farklı uygulanması gözlemlenebilen verilerdir. Alevî ve Bektâşîliğin 

günümüzde girift bir yapıda olmasına karşın gerek cemlerde icra edilen müzik 

gerekse kullanılan çalgıların farklılık arzettiği bilinir. Müzikal aktarımda eserlerin 

edebi ve içerik yönünden benzerliği inkâr edilemez bir gerçek olmasına karşın, vokal 

ve çalgısal icrada Alevîliğin-Bektâşîliğin ayrıştığı belirgin yapılar vardır. Nitekim 

şehir müziğinde kullanılan çalgılar, kullanılan ses örgüleri ve dinleyici kitle 

belirleyici unsurları ihtiva eder. Ancak kırsal kesim müziğinde kullanılan çalgı 

Asya’dan Anadolu’ya taşınan kopuz, nihayetinde bağlama olmuştur. Asya 

gelenekleriyle Alevîliği özdeşleştiren Nejat Birdoğan, Bektâşîliğin şehir muhitinde 

dolayısıyla aydın kesim arasında geliştirilmiş olduğunu söyler. Alevî müziğinde 

kullanılan pentatonik (beş tam ses aralıklı) ezgi yapısının Bektâşî Müziğinde 

olmadığını; koma seslerin ve sanat müziği çalgılarının ön plamda olduğunu 

vurgulayan Birdoğan şöyle devam eder (Birdoğan, 2006: 436): 

“Müslümalıktaki ‘tevil144’düşüncesine çok yer veren Bektâşîlik, bu nedenle gerek eylemine 

gerekse tasavvuf düşüncesine Kur’an’da yer aramaktadır. Bu bakımdan Alevîliğe göre daha 

çok İslâm kurallarına bağlı, daha çok Caferî’dir. Ancak, gerek törenlerinin gerekse kimi 

eylemlerinin Alevîliğin uzantısı olduğu da kuşku götürmez. Bu nedenle müziklerinin ortaya 

çıkışını ve uygulanışını birbirlerini yan yana izler biçimde ele almanın yararları vardır”. 

Tokat ve ilçelerinde durum çok farklı değildir. Bağlama ve keman yaygın olarak 

kullanılan çalgılardır. Sıklıkla görüleni ise bağlamadır. 

Yedi ulu ozan/âşık olark adlandırılan ve cemlerde özellikle bu âşıkların şiirlerinden 

okuyan zâkirler, bu temel kaideyi esas alırlar ve kuşaktan kuşağa aktarırlar. Bu şiirler 

genellikle cemin başında okunan veya dedenin muhabbetinde zâkirin konuyu 

derinlemesine açması amaçlı çalıp-okuduğu eserlerde yaygınlık kazanır. Semah ve 

duvazlarda da bu yapıya rastlanılır ancak, deyişlerde bu durum daha fazladır. Çünkü 

semahlar, ocaklara göre farklılık arz eden –gerek müzikal yapısı gerek şairi- bir 

yapıda karşımıza çıksa da, genellikle belirgin bir özellik de taşır. 

Deyişler, Alevî müziğinde başköşeyi alır ve anlam bakımından derin ifadelerin yer 

aldığı bir anlatı biçimi olarak karşımıza çıkar. Cemlerde deyişlerin deste halinde 

söylendiği ve bu desteninde toplam üç deyişin peşpeşe okunmasıyşa oluştuğu bilinir. 

                                                 

144
 Ayetleri, kendi eylemlerini hoş gösterir biçimde yorumlama. 
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Toplu olarak icra edilen üç deste, gerektiğinde bir zâkir tarafından da icra edilebilir. 

Şayet cemde zâkir saysı fazla ise; her bir deste, bir âşık tarafından okunur. Bu 

duruma deste bağlama denir ki genellikle cemin ilk bölümlerinde ve hatta cem genel 

olarak mühürlenmeden –ibadete geçilmeden- önce icra edilir. 

Deste  Bağlama ve  Örnekler i :  

Nejat Birdoğan, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevîlik adlı kitabında Trakya 

Bektâşîlerinden Vahit Lütfi Salcı’nın (Vahit Dede) bir araştırmasını örneklendirirken 

“Deste Nefesi” kavramını ortaya koyuyor. Alanda olduğu gibi birçok Alevî grubunda 

peş peşe okunan üç deyişin isimlendirilmesi olarak gördüğümüz “deste bağlama” 

tabiri ile çok alakalı olmayan ancak uygulanışı bakımından bir nevi çok sesliliği 

andıran “deste nefesi” icrasını şu şekilde anlatıyor Vahit Dede (Birdoğan, 2006: 441-

442): 

“Birinci küme okuyucular ezgiyi okurlar. İkinci küme ise ezgiyi bir üçlü aşağıdan ve yarım 

ölçü geriden başlamak koşulu ile (kanon) okurlar. Parçanın sonunda la notasında birleşirler. 

Birinci parçanın sonunda ve ikinci parçanın çalınışında da bu yol izlenir. Nefesin okunuşu 

süresince sağda ve solda bulunan figür okuyucular ‘Ya Şah-ı Velayet!’ diye dem tutmaya 

benzer katılımlarda bulunurlar”. 

İlk bakışta deste bağlama geleneği ile bir alakası gözükmeyen deste nefeslerinde, 

toplu okuyuş, cemaatin eşliği ve/veya nefesin belli bölümlerinde cemaat içinden 

kişilerin söylemlerde (haykırma-nida) bulunması benzerlik gibi algılanabilir. 

Kaynakta detaylı bir açılım yapılmadığından, bahsi geçen deste nefesi ile deste 

bağlama geleneğinin benzer yanlarını ortaya koymak ta bir hayli zor gözüküyor. 

Özellikle deste nefeslerinde kaç tane demenin peş peşe icra edildiğine ve 

müzikal/ritmik açıdan herhangi değişikliğe uğrayıp uğramadığı, modülasyon ve 

eserlerin sırasında değişikliklerin gözlenip gözlenmediğine dair açılımlar olsaydı; 

ortak ve farklı taraflarını ele alabilecektik. Ancak anlatılanlar daha ziyade çok 

seslilik üzerine oturtulmuş fikirlerin genel münazarası şeklinde aktarılmıştır. Hatta 

deste nefesinin okunuş ve icra ediliş şeklini notaya alan Vahit Lütfi Salcı, Gizli Türk 

Dini ve Halk Musîkisinde Armoni Meseleleri adlı 1940 yılında yayımlanan kitabında, 

icranın çok seslilik meselelerine vurgu yapıldığına dair açıklamalarda bulunuyor. 

Yukarıda Vahit Dede’nin kendi ağzından aktardığımız anlatıda da bizi en çok 

düşündüren örneği; her iki grubun da vokal icrasında dem sesinde birleşmeleri ve 

zaman zaman diğer grubun yarım ölçü öncesinden başlaması. Buradaki üç ses 
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aşağıdan başlama durumunu halkın bilinçsiz yaptığı bir armonik değer olarak 

düşünebiliriz. Zira la notası diye tabir edilen ve yarım ölçü geriden gelen grubun bu 

seste birleşmesiyle oluşan uyum, iç ve Güney Doğu ’Anadolu’da sıklıkla karşımıza 

çıkan“deme çevirme” türünü de düşündürmektedir. Belki şiirsel içerikleri farklı olsa 

da, vokal uygulamada benzer tarafı gözükmektedir. 
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Şekil 4.23 : Deste I “Canım Erenlere Kurban”, Deste II “Hü Dedik İrfane Girdik”, Deste III “Her 
Sabah Her Seherde Ben Coşa Geldim” adlı deyişlerin notası. 
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Canım Erenlere Kurban Deyişi Müzikal İnceleme: 

 Melodik Dizi 

 

Şekil 4.24 : Canım Erenlere Kurban deyişinin sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.25 : Canım Erenlere Kurban deyişinin çalgısal ezgi dizisi 

 Polifonik Duyum: 

 

Şekil 4.26 : Canım Erenlere Kurban deyişinin ikili polifonik duyumları 

 

Şekil 4.27 : Canım Erenlere Kurban deyişinin üçlü polifonik duyumları 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.28 : Canım Erenlere Kurban deyişinin saz ritmik yapısı 
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Şekil 4.29 : Canım Erenlere Kurban deyişinin vokal ritmik yapısı 

Hü Dedik İrfana Girdik deyişi Müzikal İnceleme: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.30 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.31 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin çalgısal ezgi dizisi 

 Polifonik Duyum: 

 

Şekil 4.32 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin polifonik ikili duyumları 
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Şekil 4.33 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin polifonik üçlü duyumları 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.34 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin saz ritmik yapısı 

 

Şekil 4.35 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin vokal ritmik yapısı 
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Her Sabah Her seherde Ben Coşa Geldim Deyişinin Müzikal İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.36 : Her Sabah Her Seherde Ben Coşa Geldim deyişinin sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.37 : Her Sabah Her Seherde Ben Coşa Geldim deyişinin çalgısal ezgi dizisi 

 Polifonik Duyum: 

 

Şekil 4.38 : Her Sabah Her Seherde Ben Coşa Geldim deyişinin ikili polifonik duyumları 

 

Şekil 4.39 : Her Sabah Her Seherde Ben Coşa Geldim deyişinin polifonik üçlü duyumları 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.40 : Her Sabah Her Seherde Ben Coşa Geldim deyişinin saz ritmik yapısı 
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Şekil 4.41 : Her Sabah Her Seherde Ben Coşa Geldim deyişinin vokal ritmik yapısı 
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Şekil 4.42 : Deste I “Hü Dedik İrfane Girdik”, Deste II “Arzulayıp Hak Cemine Gelince”, Deste III 
“Gelin Sıdkınan Allah Diyelim” deyişlerinin notası. 
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Hü Dedik İrfana Girdik Deyişinin Müzikal İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.43 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.44 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin çalgısal ezgi dizisi 

 Polifonik Duyum: 

 

Şekil 4.45 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin ikili polifonik duyumları 

 

Şekil 4.46 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin üçlü polifonik duyumları 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.47 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin saz ritmik yapısı 

 

Şekil 4.48 : Hü Dedik İrfana Girdik deyişinin vokal ritmik yapısı 
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Arzulayıp Hak Cemine Gelince Deyişinin Müzikal İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.49 : Arzulayıp Hak Cemine Gelince deyişinin sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.50 : Arzulayıp Hak Cemine Gelince’nin çalgısal ezgi dizisi 

 Polifonik Duyum: 

 

Şekil 4.51 : Arzulayıp Hak Cemine Gelince deyişinin ikili polifonik duyumları 

 

Şekil 4.52 : Arzulayıp Hak Cemine Gelince deyişinin polifonik üçlü duyumları 

 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.53 : Arzulayıp Hak Cemine Gelince deyişinin Saz Ritmik Yapısı 

 

Şekil 4.54 : Arzulayıp Hak Cemine Gelince deyişinin vokal ritmik yapısı 
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Gelin Bir Sıdkınan Allah Diyelim Deyişinin Müzikal İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.55 : Gelin Bir Sıdkınan Allah Diyelim deyişinin sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.56 : Gelin Bir Sıdkınan Allah Diyelim deyişinin çalgısal ezgi dizisi 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.57 : Gelin Bir Sıdkınan Allah Diyelim deyişinin saz ritmik yapısı 

 

Şekil 4.58 : Gelin Bir Sıdkınan Allah Diyelim deyişinin vokal ritmik yapısı 
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Semahlar:  
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Şekil 4.59 : Gördüm Cemalini Ben Oldum Aşık adlı Gönüller Semahı’nın notası. 
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Gördüm Cemlini Ben Oldum Aşık adlı Gönüller Semahı’nın Müzikal 

İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.60 : Gördüm Cemlini Ben Oldum Âşık adlı Gönüller Semahı’nın sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.61 : Gördüm Cemlini Ben Oldum Âşık adlı Gönüller Semahı’nın çalgısal ezgi dizisi 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.62 : Gördüm Cemlini Ben Oldum Âşık adlı Gönüller Semahı’nın saz ritmik yapısı 

 

Şekil 4.63 : Gördüm Cemlini Ben Oldum Âşık adlı Gönüller Semahı’nın (pervane bölümü) saz ritmik 
yapısı 

 

Şekil 4.64 : Gördüm Cemlini Ben Oldum Âşık adlı Gönüller Semahı’nın vokal ritmik yapısı 
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Şekil 4.65 : Gördüm Cemlini Ben Oldum Âşık adlı Gönüller Semahı’nın (pervane bölümü) vokal 
ritmik yapısı. 
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Şekil 4.66 : Ali Nur adlı semahın notası. 
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Ali Nur Semahı’nın Müzikal İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.67 : Ali Nur Semahı’nın sözle ezgi dizisi 

 

Şekil 4.68 : Ali Nur Semahı’nın çalgısal ezgi dizisi 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.69 : Ali Nur Semahı’nın saz ritmik yapısı 

 

Şekil 4.70 : Ali Nur Semahı’nın vokal ritmik yapısı 

 

Şekil 4.71 : Ali Nur Semahı’nın (yürüme bölümü) vokal ritmik yapısı 

 

Şekil 4.72 : Ali Nur Semahı’nın (hızlandırma bölümü) vokal ritmik yapısı 
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Şekil 4.73 : Kırkların Cemine Gelen Ey Canlar adlı Hubyar Semahı’nın notası. 
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Kırkların Cemine Gelen Ey Canlar adlı Hubyar Semahı’nın Müzikal 

İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.74 : Kırkların Cemine Gelen Ey Canlar adlı Hubyar Semahı’nın (yürüme ve serbest kısım) 
sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.75 : Kırkların Cemine Gelen Ey Canlar adlı Hubyar Semahı’nın çalgısal ezgi dizisi 

 

Şekil 4.76 : Kırkların Cemine Gelen Ey Canlar adlı Hubyar Semahı’nın (pervane bölümü) çalgısal 
ezgi dizisi 

Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.77 : Kırkların Cemine Gelen Ey Canlar adlı Hubyar Semahı’nın saz ritmik yapısı 

 

Şekil 4.78 : Kırkların Cemine Gelen Ey Canlar adlı Hubyar Semahı’nın (pervane bölümü) saz ritmik 
yapısı 

 

Şekil 4.79 : Kırkların Cemine Gelen Ey Canlar adlı Hubyar Semahı’nın vokal ritmik yapısı 
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Şekil 4.80 : Kırkların Cemine Gelen Ey Canlar adlı Hubyar Semahı’nın (pervane bölümü) vokal 
ritmik yapısı 
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Şekil 4.81 : Hızır Semahı adlı eserin notası. 
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Hızır Semahı’nın Müzikal İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.82 : Hızır Semahı’nın sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.83 : Hızır Semahı’nın çalgısal ezgi dizisi 

 Polifonik Duyum: 

 

Şekil 4.84 : Hızır Semahı’nın polifonik ikili duyumları 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.85 : Hızır Semahı’nın saz ritmik yapısı 

 

Şekil 4.86 : Hızır Semahı’nın vokal ritmik yapısı 
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Şekil 4.87 : Pervaz Semahı adlı eserin notası. 
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Pervaz Semahı’nın Müzikal İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.88 : Pervaz Semahı’nın sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.89 : Pervaz Semahı’nın (serbest kısım) çalgısal ezgi dizisi 

 

Şekil 4.90 : Pervaz Semahı’nın çalgısal ezgi dizisi 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.91 : Pervaz Semahı’nın saz ritmik yapısı 

 

Şekil 4.92 : Pervaz Semahı’nın vokal ritmik yapısı 
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Şekil 4.93 : Dünü Günü Arzumanım Kerbelâ adlı Pervaz Semahı’nın notası. 
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Dünü Günü Arzumanım Kerbelâ adlı Pervaz Semahı’nın Müzikal İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.94 : Dünü Günü Arzumanım Kerbelâ adlı Pervaz Semahı’nın sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.95 : Dünü Günü Arzumanım Kerbelâ adlı Pervaz Semahı’nın çalgısal ezgi dizisi 

 Polifonik Duyum: 

 

Şekil 4.96 : Dünü Günü Arzumanım Kerbelâ adlı Pervaz Semahı’nın polifonik üçlü duyumları 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.97 : Dünü Günü Arzumanım Kerbelâ adlı Pervaz Semahı’nın saz ritmik yapısı 

 

Şekil 4.98 : Dünü Günü Arzumanım Kerbelâ adlı Pervaz Semahı’nın vokal ritmik yapısı 
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Duvaz  ve  örnek  eser ler i :  

Yörede duvaz, duvaz-ı imam ve dovaz tabirleri karşımıza çıkmaktadır. Yöresele 

diyalekt, ağız ve şive özelliğinden ötürü özellikle “dovaz” şeklinde de telaffuz 

edilmektedir. Duvazın kelime anlamını daha önce konuşmuştuk; farsça oniki 

anlamına gelmekte, Alevî-Bektâşî inancında kutsal sayılan ve özellikle cemin oniki 

hizmet ritüelinin temsili kişiler olan oniki imamlardan behsedilidiğini bilmekteyiz. 

Ancak “kurban duvazı”, “Hızır duvazı”, “çırak duvazı” ve yalnız “duvaz” şeklinde 

de kullanıldığını görmekteyiz. 

Şiirsel yapıda oniki imamın isminin geçmesi muhakkaktır. Cem esnasında belli 

bölümlerde okunan duvazlar, deyişlerden sonra okunan ve ikinci önemli sırada olan 

türlerdir. Hizmet sırasını ifade eden ve o hizmetin inanç içindeki yerine vurgu yapan 

deyişlerin yanı sıra duvazlarda da aynı yapıyı görmek mümkündür. Ancak bu 

unsurları vurgularken oniki imamın da isminin geçtiği herbir kıta da ayrı ayrı vermek 

istediği mesajı duvazlar verirler. 
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Şekil 4.99 : Kurban Duvaz-ı (İmam) adlı eserin notası. 
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Tevhid  örnekler :  
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Şekil 4.100 : Virdi Muhammed Canım Sürelim Hümmet (tevhid) adlı deyişin notası. 
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Şekil 4.101 : Çığırırım Muhammed’ “Tevhid” (Kul Himmet’ten) adlı deyişin notası. 
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Şekil 4.102 : Ol Kırkların Ceminde (tevhid) adlı deyişin notası. 
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Miraçlama (mihraçlama/mehraçlama )  örneği :  
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Şekil 4.103 : Geldi Buyurdu Cebrail adlı Miraçlama’nın notası. 



 

 339 

Deyiş  örnekler i :  
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Şekil 4.104 : Yüğrük Olur Gönül Kuşu adlı deyişin notası. 
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Yüğrük Olur Gönül Kuşu Müzikal İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

Ezgi, beşli ses örgüsü içerisinde melodik seyrini göstermektedir. Beşinci derece tam 

5’li başlangıcını takiben, küçük glisando hareketleriyle eksilmiş beşliye dönüşerek 

ilk olarak 4. derecede kalışlar yapmaktadır. Daha sonra aynı kalışlar 3. derece 

üzerinde ve 2. derecede kalışlar yaparak karara gelmektedir. Ezginin melodik 

örgüsünde, dereceler üzerinde abartısız ve sade hareketlerle küçük üçlemeler, 

vibratolar ve çarpmalar ile eser yorumlanmıştır. 

 

Şekil 4.105 : Yüğrük Olur Gönül Kuşu deyişinin sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.106 : Yüğrük Olur Gönül Kuşu deyişinin çalgısal ezgi dizisi 

 Polifonik Duyum: 

Vokal ve çalgısal icra şeklinde eseri incelediğimizde, her iki icra şeklinin de kendi 

içerisinde farklı ele alınması gerektiği göze çarpmaktadır. Bağlama çalgısının akort 

şekli ve çalım tekniği itibariyle kendi içinde ayrı bir armoni oluşturduğu bilinir. 

Özellikle alt, orta ve üst tellerin yada ikili olarak (alt-orta veya orta-üst teller) tellerin 

tek parmakla tuşesinde, en az iki sesin aynı anda tınladığını görürüz. Şayet iki 

parmağın aynı anda üç teli birden kullanması sonucu ses dizgesi üç sese çıkabildiği 

gibi; çoğu zaman tınlayan aynı iki sese müteakip farklı bir sesin, bu notalara 

eklenmesiyle de çoğul (poly) duyum söz konusudur. Boğma olarak da adlandırılan 

bir veya birkaç parmağın aynı anda birden fazla notayı seslendirmesi, çoğu zaman 

tam 4’lü ve tam 5’li duyumlara neden olmaktadır. Daha öncede bahsettiğimiz gibi bu 

durum çalgının akort şekli ve çalım özelliğiyle alakalıdır. Bu ezgide sıklıkla görülen 

çalgısal armoni, ikili ve zaman zaman üçlü duyumlardan ibarettir. İkili duyumlarda 

la-mi, la-re, sol-re, si b2-fa#3, la-si b2, la-do, si b2-re aralıklarını sıklıkla 

duymaktayız. Üçlü duyumlarda ise aynı oktavda do-do-sol, la-la-mi ve farklı seslerin 

birleşmesiyle la-do-sol, sol-do-re, la-si b2-re gibi üçlü seslerin tınısını duymaktayız. 

Genel olarak tam 4’lü (T4) ve 5’linin (T5) yanı sıra tam 4’lü ve majör üçlü (M3) 
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aralığın üzerine majör ikilinin (M2) geldiğini duyuyoruz. Bazen tam tersi M2’linin 

üzerine M3’lü ve m3’lü seslerin oturduğunu görmekteyiz.  

Vokal icra sırasında, sazın eşliğin de öncelikle karar ve asma kalış seslerinde baskın 

rol oynadığını gözlemlemekteyiz. Özellikle dördüncü, beşinci aralık ve karar 

perdesinde, bağlamanın üç sesi aynı anda duyurduğunu görmekteyiz. Bu duyumlar 

daha ziyade aynı frekansta iki sese farklı bir sesin eklenmesiyle gerçekleşmektedir. 

Örneğin karar perdesinde aynı frekansta olan la notalarına mi (tam 5’li) veya re (tam 

4’lü) notasının eklenmesi gibi. Vokal icraya has bir armoni gözlenmemiştir. Ancak 

çalgısal icra ile aynı anda yorumlandığında, tam ve asma kalış seslerinde çalgının 

çoğul tuşelerle, vokale armonik destekte bulunduğunu görürüz.  

 

Şekil 4.107 : Yüğrük Olur Gönül Kuşu deyişinin polifonik ikili duyumları 

 

Şekil 4.108 : Yüğrük Olur Gönül Kuşu deyişinin polifonik üçlü duyumları 

 Ritmik Yapı: 

Ritmik açıdan hızlı bir akışın (M:  +  +  +   = 48) çıktıda doğru çıkmıyor!!! 

görüldüğü ritmik yapı 9 zamanlı bir usul/ölçü çerçevesinde ve düzümsel olarak 

2+2+2+3 dizgisinde seyretmektedir. Ezginin en son pasajında serbest ritme dönerek 

ve yavaşlayarak icra tamamlanmaktadır. 

 

Şekil 4.109 : Yüğrük Olur Gönül Kuşu deyişinin saz ritmik yapısı 
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Şekil 4.110 : Yüğrük Olur Gönül Kuşu deyişinin vokal ritmik yapısı 
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Şekil 4.111 : Eğer Ben Fakire Haber Sorarsam adlı deyişin notası. 
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Eğer Ben Fakire Haber Sorarsam Müzikal İncelemesi: 

 Melodik Dizi: 

 

Şekil 4.112 : Eğer Ben Fakire Haber Sorarsam deyişinin sözel ezgi dizisi 

 

Şekil 4.113 : Eğer Ben Fakire Haber Sorarsam deyişinin çalgısal ezgi dizisi 

 Polifonik Duyum: 

 

Şekil 4.114 : Eğer Ben Fakire Haber Sorarsam deyişinin polifonik ikili duyumları 

 

Şekil 4.115 : Eğer Ben Fakire Haber Sorarsam deyişinin polifonik üçlü duyumları 

 Ritmik Yapı: 

 

Şekil 4.116 : Eğer Ben Fakire Haber Sorarsam deyişinin saz ritmik yapısı 
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Şekil 4.117 : Eğer Ben Fakire Haber Sorarsam deyişinin vokal ritmik yapısı 
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4.3.1. Dil ve Ağız Özellikleri 

Tokat yöresi zâkir repertuvarı derlemelerinde tespit edilen başlıca dil özellikleri 

şunlardır: 

 Derlenen şiirlerde kullanılan dil –gerek günlük konuşmada, gerekse yazıda– 

Türkçe145’dir. Türkçenin temel yapısı bozulmamıştır ancak bunun yanı sıra yerel 

ağız özelliklerinden kaynaklı telaffuz biçimlerine ve artikülasyonlara da 

rastlanılmaktadır. 

 Türkçe dışında, özellikle kimi şiirlerde ve dini ibadetlerde Arapça ve Farsça 

sözcüklere de yer verilmekte ve yoğunlukla ibadetlerde kullanılmaktadır. 

 Türkçe’de ilk hecenin ünlüsü kalın ise ondan sonra gelen hece ya da heceler de 

kalın; ilk hecedeki ünlü ince ise ondan sonrakiler de ince olur. Ekler de bu kurala 

uyar. Derlenen şiirlerdeki sözcükleri incelediğimiz zaman, Türkçenin bu temel 

kuralına uyulduğu görülmektedir. 

 “–ile” edatının yerine “–ınan” eki getirilmiştir: “Bağ ile bostan…” söyleminin 

“bağınan bostan…”şekline dönüşmesi ya da “sıtk ile…” yerine kullanılan 

“sıtkınan…” örneği gibi146
. 

 Sözlü ve yazılı dilde “k” sert ünsüzü “g” yumuşak ünsüze dönüştürülmüştür. 

Söyleyişte bu durum bir kural haline getirilmiş gibidir: “kusur-gusur”, “kurban-

gurban”, “kadim-gadim”, “yok-yoh” örneklerinde olduğu gibi bu söyleyiş 

yaygınlık kazanmıştır. Bazen özel isimlerin söylenişinde “k” ünsüzü “h” 

ünsüzüne dönüşmektedir.: “Taki-Tahi”, “Naki-Nahi” örneklerindeki gibi…. 

Ayrıca “Âşık-Aşıh”, “yakar-yahar” sözcüklerinde de bu özelliği görülmektedir. 

                                                 

145
 Şiirlerde Türkçe dilinin kullanımı ve hece veznine verilen önemin Safevîyye ve Bektâşîlik’e 

Yesevilik’ten miras kaldığını söyleyen Bayat, İsmail ve Havva Engin’in hazırladıkları Alevîlik adlı 
kaynak kitabın bir bölümüne verdiği katkıda şu ifadelere yer vermektedir (Engin, 2004, s.178): 

“Yeseviyyenin bir şubesi niteliğinde olan ve Vilayetnâmelerde Hoca Ahmed Yesevi müridi 
gibi anılan Hacı Bektaş’ın kurmuş olduğu bu ocak zühd ve riyazet yolunu esas götüren 
Yesevi Tarikatı’ndan daha çok aşk ve heyecanı, müşahedeyi esas alan Safevîyye Tarikatı’nın 
yolunu tutmuştur. Buna göre de Hacı Bektaş Veli’nin kerametlerini içeren menkıbelerde 
Hoca Ahmet Yesevi sevgisi ve etkisi, Ayin-i Cem’de ve Bektâşî sazlı, sözlü geleneğinde 
Safevîyyenin sembolüne dönüşmüş Hatai şiirleri ağır basmaktadır”. 

146
 Örnek eser için bkz. “Çizelge-1”. 
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 Söyleyişte bazen ünlü değişimi olmaktadır. Bu ünlü değişimi en çok “a” 

ünlüsünün “e” ünlüsüne dönüşmesiyle olur. “Samah-Semah”, “?-?” 

örneklerindeki gibi… 

 Ünlü değişimine başka örnekler de vardır. “Verdi-Virdi” örneğindeki “i” 

ünlüsünün “e” ünlüsüne dönüşmesi; “vardır-vardur” örneğindeki “ı” ünlüsünün 

“u” ünlüsüne dönüşmesi; “usluyum-usluyam” örneğindeki “u/a” ünlülerinin 

dönüşmesi; “danışık-danuşuk” örneğindeki “ı-u” ünlülerinin dönüşmesi gibi 

örnekler, bunlardan bazılarıdır.  

 “T” sert ünsüzünün “d” ye dönüşmesi de sık görülen özelliklerden biridir: “Taş-

Daş” ve “tane-dane” sözcüklerinde olduğu gibi. Sözcük sonlarında “dır-dur” 

eklerinin değişimi dikkat çeken bir başka özelliktir: “Vardır-Vardur” ya da 

“vardırır-vardürür” gibi… “Işığını” ve “beşiğini” sözcüklerinde ise “ı” eki “be” 

ekine dönüştürülerek kullanılmaktadır:“Işığın-Beşiğin” gibi… “Dilin-dilini, 

dişin-dişini” örneklerini de bu hususa dahil edebiliriz. 

 Türkçede büyük ünlü uyumuna uymayan bir de “-leyin” yerine “-ınan” söyleyişi 

vardır. Böylece büyük ünlü uyum kuralına uyum sağlanmış olmaktadır ve 

dilimizdeki bu temel kuraldan da vazgeçilmemiş olmaktadır. “Sabahleyin” yerine 

“sabahınan” deyimi bunu en güzel şekilde örneklendirmiştir.  

 Yöresel söylemde “Elhamdülillah” ifadesini “elem dürillah” biçiminde 

söylenmesi de, ünsüz değişimlerini işaret etmektedir. “İlminen” sözcüğünde yine 

“ile” edatının değişime uğradığı görülmektedir. 

 Derlenen şiir örneklerinde anlatımın pekiştirilmesi için bazı sözcüklerin 

tekrarlanması yoluna gidilmiştir. Tekrarlanan sözcüklerle hem şiire ahenk 

getirilmiş hem de mananın kuvvetlendirilmesine önem verilmiştir. “Dolu dolu 

kadehim var”, “Ilgıt ılgıt esen seher yelleri” ve “Burcu burcu kokar onun gülleri” 

söylemlerinde olduğu gibi.  

 Anlatının sözlü gelenekte yoğunlaşması ile edebi sanatların kullanılmasına çokça 

yer verilmiş; duygu ve düşüncelerin daha iyi betimlenmesi sağlanmıştır. “Yeşil 

alem”, “badeli söz”, “gövel ördek”, “bu günler”, “coşkun sular”, “viran gönül”, 

“zehirli kahve” tamlamaları ifadeye güç kazandırmaktadır. Sıfat tamlamalarının 

yanı sıra, isim tamlamalarıyla da anlatım güzelleştirilmiştir. “Kırkların yolu”, 

“Münkirlerin dilini-dişini”, “kaya dibi”, “gürgen çukuru”, “aşkın yayı”, “erenler 
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meclisi”, “sabahın seher vakti”, “seher yelleri” gibi isim tamlamalarını 

verebiliriz.  

 “Çare-biçare, “geceler-gündüz”, “çıktım-indim”, “zevk-cefa”, “eğri-doğru” gibi 

anlam bakımından birbirine karşıt (zıt, tezat) olan sözcüklerin kullanımı da 

yaygındır. Aynı şiir içerisinde karşıt sözcüklerin bir arada kullanılması, anlatıma 

güç ve güzellik katar:  

 “Dâr-ı çek üstünde tarik147
 vurmak”, “Gürgen çukurunda tahta kılıcıyla kara taşı 

bölmek”, “Şah bir tanesini verdi…” ifadeleri ile, daha önce olmuş bazı olayları 

hatırlattığı için telmih, yani hatırlatma sanatı yapılmıştır. “Dar-ı çek üstünde tarik 

vurmak”; Hubyar Sultan’ın bir kerametine işarettir. “Şah bir tanesin verdi…” 

cümlesi, “Kırklar Meydanı”nda bir üzüm tanesinden orada bulunan canların 

birleşmesini hatırlatır.  

 Derlenen şiirlerde ya da o şiirlerin bir dörtlüğünde, uyum sanatı da yapılmıştır. 

Tenasüp dediğimiz bu sanata örnek söylemler: “Padişah-ferman”, “bağ-gülistan-

gül”, “Hasan-Hüseyin”, “beşik-sallamak”, “gök-ay-yıldız” ifadeleriyle uygunluk 

sağlanmıştır. Güller ya Hz. Muhammed’i ya Hz. Ali’yi çağırır. İslâm inancına 

göre gül çağrışımı, Hz. Muhammed ile özdeştir ve Hz. Muhammed’in çağrışımı 

telmih olduğu gibi; bu sözcüğü hem gerçek hem de mecaz anlamda 

değerlendirmekle “tevriye” sanatı yapmış olunur; çünkü iki anlamda da 

kullanmak doğrudur. Buna karşılık, ilk sözcüğün gerçek anlamı yanında mecaz 

anlamı da öne çıkmaktadır ki, o zaman da “kinaye” olarak görmek gerekir. Bu 

                                                 

147
 Dâr’a durup yola giriş için ikrâr vermiş olan kişinin sırtına, dede tarafından sopasıyla sembolik 

olarak vuruluşudur. Bu durum cemlerde genel olarak görülen bir ritueldir. Zile’de yaşayan Bektâşî 

dedelerinden Ali Rıza Dede, Tarik vurmayı Aliaba pençesi olarak ta açıklamaktadır. Alevîlerde tarik 

değneğinin var olduğunu; Bektâşîlerde ise “pençe”nin olduğunu ve talibin sırtının sıvazlanması 

şeklinde yapıldığını aktarmaktadır. Ayrıca, bu konuyla ilgili Sahkulu’nun bir dörtlüğünü örnek 

vermektedir (Görüşme: Ali Rıza Aykul, 20 Mayıs 2010, Tokat/Zile Merkez): 

“Ey sofu… 

Niye yaptın bunu değneğe? 

Tapacak pençe ali abadır 

Değneye fedadır emek 

Ehlibeyt pençesi derde devadır”. 
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çeşit dizeler, farklı yorumlar çıkarmaya müsaittir ki bu anlatımın güçlü oluşundan 

kaynaklanmaktadır. 

 “Binip”, “geçen”, “tutup”, “çıkan”, “bilerek”, “içen”, “olan”, “açıp”, “yalvarıp”, 

“söküp” gibi birçok sözcük, fiili kuruluşlar göstermektedir. Bu fiilleri, bilhassa 

şiirlerde ve yöresel söylemlerde görülebilmektedir. Bu yöresel ifadeler çağragi 

terim olarak da karşımıza çıkmaktadır; “Gürgen çukuru” örneğinde olduğu gibi. 

“Ellez Dedem” ifadesiyle, yörede söz sahibi olduğu bilinen bir dedeye telmihte 

bulunulmuştur. “Dedem haçan gelir?” ifadesinde yöresel söyleyiş görülmektedir. 

“Möhrettin Efendi” ifadesinde de Hızır ile İlyas Peygamberlerin atalarına bir 

gönderme yapılıyor. Dolayısıyla burada da telmihli bir ifadeye görmekteyiz 

 “Y” kaynaştırma ünsüzünün de çokça kullanıldığı görülmektedir. “Etmediysen”, 

“ekmediysen”, “almadıysan”, “tatmadıysan” sözcüklerinde bu ünsüzün yaygın 

şekilde kullanıldığı görülmektedir. “Bun-us” gibi az da olsa öz Türkçe kabul 

edeceğimiz sözcüklere de rastlamak mümkündür. “Tütmek –bay” sözcüklerini de 

bu bağlamda düşünmek mümkündür. 

Tokat yöresi zâkir repertuvarı derlemelerinde tespit edilen eserlerde fonemlerin 

artikülâsyonu ve morfemlerin oluşumunda genel dil özelliklerinin yanı sıra, yerel 

ağız özelliklerinin de etkili olduğu görülür. Başlıca ağız özellikleri şunlardır: 

 Ses Karışımları: 

Kimi kelimelerin artikülâsyonunda, o- ö karımı bulunmaktadır. Örneğin, 

goöğnümüz biçiminde telaffuz edilen gönlümüz sözcüğünün artikülasyonunda , 

o’dan ö’ye hızlı bir geçişle ses karışımı yapılarak kelimenin artiküle edildiği 

görülmektedir. 
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Açıklama:  

DESTE-1/3… 

Hayra
148

 hümmet149
 gerçeğe hü150

 

Canım erenlere k(g)urban (can can) 

Serim meydanda
151

 meydanda 

İkrarımız152
 evelden k(g)adim

153
 

Canım meydanda meydanda 

Ali’m hü hü hü hü 

 

Yanarım tütmez dumanım 

Gönlümde yok(h)tur gümanım 

Al malım bağışla canım 

Varım meydanda meydanda 

Ya Ali Ali, Merdan Ali 

Her dertlere dermansın Ali hü 

 

Kellemi k(g)oltuğuma aldım 

K(g)an ettim k(g)apına geldim 

Ettiğime pişman oldum 

Zarım meydanda meydanda 

Ali hü hü hü hü 

 

 

                                                 

148İyi, faydalı, yararlı.  
149

 Arapça bir kelimedir. Gayret, emek, çalışmak. Mecaz anlamda, ermiş kimselerin herhangi bir şeye 
etkisi, tesiri. 

150
 Allah, sığınma, yalvarma, O, Tanrı anlamlarını içerir. Allah isminin son harfi olan “H” harfinin 

okunuşudur. Deyişler, cemler, dualar, gülbanklar bu isim anılarak başlanır. Büyük isim olarak kabul 

edilir. “H” tek harftir, “Hü” bütünlüğü vurgular. 
151

 Düz, geniş, açık yer, alan. Alevîlikte, cem gibi kutsal ibadetler meydan ifadesi ile dile getirilir. 

Cemde ibadet esnasında erkanların uygulandığı yere de meydan denilmektedir. 

152
 Tarikatta, yola girebilmek için verilen söz. Alevî-Bektâşî inancında ikinci doğum olarak kabul 

edilir. İkrar, özel bir tören yapılarak alınır. İkrarsız ne mürşid ne de  talip düşünülemez. İkrar vermede 
zorlama yoktur, kişi kendi istek ve rızasıyla yola girer ve ikrârını alır. 
153

 -Kadim. Eski, Başlangıcı olmayan, öncesini bilir kimse bulunmayan. 
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Mümin olan olur k(g)ani 

Kani olan olur veli 

Nesimî’yem yüzün beni 

Derim meydanda meydanda 

Ya Ali medet pir medet 

K(g)ork(h)arım senden medet 

Bir kulun da korkmuyor ??? 

Korkarım ondan medet 

Hubyar Ocağı’na bağlı Âşık ve aynı zamanda Dede soyundan olan Alican 

Yıldırım’dan derlemiş olduğumuz ve cemin başında bağlanan üç desteden154
 biri 

olan “Canım erenlere kurban…” adlı deyişin ilk mısraında “Hayra hümmet155
 

gerçeğe Hü” ifadesini görmekteyiz. Bu ifade sıklıkla yörede karşımıza çıkan 

söylemlerdendir ve deyişlerin ilk dörtlüğünün başına getirilmektedir. Daha doğrusu 

deyişin dörtlüklerinden özgün bir ifadeyle kullanılan söylem olup, sözlere anlam 

kazandırma amaçlı kullanılmamaktadır. Dahası: “Yaptığınız ve yapacağımız işlerin 

Allah katında hayırlı olmasıyla, gerçeğe selam olsun, bu gerçeği kabul ediyorum” 

anlamında kullanılmaktadır. Genel olarak deyişin ilk dörtlüğünde anlatılmak istenen 

ise: “Başımı bu meydana koydum, canım hak erenlerine kurban olsun, Allah ile olan 

ikrârımız öncedendir. Burada dünyanın Hz. Muhammed’in yüzüsuyu hürmetine 

yaratıldığını ve kainatın var olmadan önce onun nurunun yaratıldığı ifade 

edilmektedir. İşte biz de Allah ile olan bağlılığımızı, o dönemde bir söz olarak 

vermiştik” denilmektedir. Alevî-Bektâşî inancında var olan bir olgu üzerinden konu 

işlenmektedir. İkinci dörtlüğünde ise; gerçek Hak Âşıkları’nın ahret korkusu 

taşımadıkları anlatılmakta ve madde olarak yanmayı değil de mana aleminde 

yanmaya vurgu yapılmaktadır. “Allah aşkıyla yananlardan duman çıkmaz” yorumu 

ise bu tanımlamaya örnek teşkil edebilmektedir. Beni bu dünyaya bağlayan malımı 

al, ilahi alemdeki canımı bağışla, ancak o zaman sana kavuşurum, bu inançla bütün 

varlığım meydandadır şeklinde bir anlam ortaya çıkmaktadır. Üçüncü dörtlükte, 

                                                 

154
 Zâkirler tarafından cemin başında okunan deyişlerdir. Özellikle ulu sayılan âşıklara ait üç deyişin 

birbiri ile bağlantılı bir şekilde okunmasına “deste” denilmektedir. Alevî inancında üç rakamının ve 
simgelediği unsurların öneminden ötürü üç deyişin okunduğunu öğrenmekteyiz. Cemdeki âşık 
sayısına göre, her bir aşığa bir deste düşmekte ya da tek âşık üç deyişi peş peşe bağlayarak 
okumaktadır. 
155

 hümmet (=himmet) 
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Hakk’a ulaşmak uğruna başını vermeyi dahi göze aldığını ve bu uğurda gözyaşını, 

kanını dökerek huzuruna ulaşmayı ifade etmektedir. Dördüncü dörtlükte ise, Hakk’a 

âşık olanların gönül zenginliği çok olur, olmalıdır çünkü gönül zenginliği olanların 

veli olacağını dile getirmektedir. Velilik mertebesine gelmiş olan Nesimî’nin 

buradaki “Nesimî’yem yüzün beni, Derim meydanda meydanda” söyleminde Enel 

Hakk
156

 düşüncesine bir hatırlatma yaparak temlihde bulunmuş olmaktadır. Ayrıca 

bu dörtlükten, şiirin Nesimî’ye ait olmadığını anlayabiliriz. Zira kişi ölümünden 

sonra başına gelenleri yazamaz. O’na olan saygısını hatırlatan bir başka âşık 

tarafından söylenilmiş, saygıdan ötürü Nesimî’ye addedilmiştir. 

Alanda dinlediğimiz ve kaydettiğimiz eserleri icra eden zâkirlerin çoğu, ustasından 

ne duyduysa ve cem ortamında ne öğrendiyse o deyişleri günümüze taşıdıklarını dile 

getirmişlerdir. Bazı şiirlerin sahibi olan âşıkların (ozanların) hayatlarının ele alınmış 

olduğu kitap ve araştırmaları incelediğimizde; anlamın hemen hemen yakın olduğunu 

ancak, kelimelerin kullanılışında yöresel ifadelerin yanı sıra farklı kelimelerle 

okunduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Örneğin yukarıda Âşık Alican Yıldırım’dan 

aldığımız üç desteden ilki olan “Canım Erenlere Kurban” adlı şiirin âşık tarafından 

farklı sözlerle bazı dizelerinin değiştirilmiş olduğunu görmekteyiz. Sekizli hece 

ölçüsüyle yazılmış bu şiir, Seyyid Nesimî’nin değil, Kul Nesimî’nindir. Derisi 

yüzdürülen Nesimî, XIV. yüzyılın sonları ile XV. Yüzyılın başlarında yaşamış ve 

Alevî-Bektâşî zümresince Ulu Ozan olarak tabir edilen bir âşıktır. Bu şiirdeki Nesimî 

ise, XVII. Yüzyılın köylü halk ozanlarından biridir. Sazı elinde köy köy dolaşan bir 

halk ozanı olduğu için daha çok hece ölçüsü ile yazmıştır. Çünkü seslendiği kitle 

halk kitlesidir, onların anlayacağı bir dilde yazmak zorundadır. Seyyid Nesimî’de 

aruz ölçüsü anlayışı ile yazılmış şiirlerin daha fazla olduğu bilinmektedir. Seyyid 

Nesimî’de şiirlerin uyak anlayışı daha doğru ve sağlam temellere oturtulmuş bir 

şekilde karşımıza çıkarken; Kul Nesimî’de uyak anlayışı birçok şiirinde sıkıntılı bir 

kullanımla karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu şiirde de bazı dizeler “İkrarımız 

evvelden kadim ve kellemi koltuğuma aldım” dizelerinde ise sekizli heceye 

uymadığını görmüş bulunmaktayız. Kul Nesimî burada tasavvuf terimlerini yüzeysel 

olarak ele almakta ve söylemlerini de basit anlatımlarla ifade etmektedir. 

                                                 

156
 Nesimî’nin Enel Hak (Tanrı benim) söyleminden ötürü derisinin yüzülmesine bir hatırlatma 

yapılmaktadır. 
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DESTE-2/3… 

Hü dedik irfana girdik 

Erenler sefa geldiniz 

Viran gönlümüzü şen eylediniz 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m pirim Ali hü 

 

Erenler bilmişiz sizi 

Ürüşan eylediniz bizi 

Mümin müslüm cümlemizi 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m pirim Ali hü 

 

Erenlerden ola himmet 

Mihmandır şah-ı velayet 

Şefaat kanimiz Muhammed 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m pirim Ali hü 

 

Der demanım dünya fani 

Gören alır birgün canı 

Kusura bakmasın Ali 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m pirim Ali hü 

Okunan destenin ikinci şiirinde, yörede genel olarak tüm bölgelerde rastladığımız ve 

zâkirlerin anlatımlarınca, ceme katılan tüm cemaat, inanç önderlerine bir nevi “Hoş 

geldiniz” mahiyetinde söylenen bir örneği görmekteyiz. İlk dörtlükte, Allah diyerek 

irfana girdikleri ve bu yola gönül veren tüm canların (erenlerin) sefa getirdikleri dile 

getirilmektedir. Kırgın, üzüntülü ve yıkık gönüllerin, hak hukuk karşısında görgüden 

geçilerek razılığın alınması ve dolayısıyla gönüllerin şen olunması işlenmektedir. 

Diğer dörtlükte, cem erkânında bulunanları ermiş kişiler olarak nitelendirip, bu 

kutsiyet karşısında kendilerinin de gönüllerini çoğaltıp, yüceltilmesi beklenmektedir. 

Mümin ve müslüm olarak nitelendirilen tüm cemaatin bu inanca, yola ve meclise hoş 

geldikleri vurgulanmaktadır. Üçüncü dörtlükte ise, Hz. Ali’nin bu meydanda misafir 
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olduğu ve Hz. Muhammed ile kendilerine çokça şefaat eylediklerini ifade etmektedir. 

Ceme katılan cemaatin yanı sıra, dini önderlerin de (erenler) bu meydana 

(Muhammed-Ali’nin nurunun olduğu meydan) hoş geldikleri söylenmektedir. Ayrıca 

ceme gelen kişiler, konuklar mihman olarak nitelendirilir ve saygı gösterilir. Son 

dörtlükte, şiiri yazan kişinin mahlası yoktur. Bu dünyanın gelip geçici olduğu ve bize 

verilen canın (emanetin) bir gün bizden geri alınacağı ifade edilmektedir. Yine ilk 

deyişte olduğu gibi sekizli hece ölçüsü kullanılmış koşmadır. 

DESTE-2/3… 

Gördüm felek se(a)mahlarda dönüyor (pirim dönüyor) 

Talip olan mürşidinden k(g)anıyor 

İçerime bir od düştü yanıyor 

Yanar ya Muhammed Ali çağırır  

 

Abdal Pir Sultanım vardırır(vardürür) aşkın 

Âşık(h) olanlarda yak(h)ar ışığın 

Hasan ile Hüseyin’in beşiğin 

Sallar ya Muhammed Ali çağırır 

 

Ali’dir ki Şah-ı Merdan Ali’dir 

Kalmaz kusurlara da cömert kanidir 

Verir muratlarımızı Hub(u)yar dedem 

Destenin üçüncü deyişinde ise; “Her sabah ben coşkuya kapıldım, dağlar bile 

Muhammed-Ali’yi çağırıyorlardı. Erenler meclisinin bağından, bahçesinden güller, 

Muhammed ile Ali’yi çağırıyorlardı” açıklamasını yapabiliriz. Bu deyişin ilk 

mısraında, Müslümanların sabahın erken saatlerinde kalkmalarına büyük önem 

verdikleri ve sabahın tazeliği ile yapılan duaların, ibadetlerin daha kıymetli olduğuna 

vurgu yapılmaktadır. İkinci mısrada, “Gök, dünya sende dönüyor. Talip olanlar 

mürşidinden ilim, irfan alıyor, içerime bir ateş düştü yanıyor, çağlar ya Muhammed-

Ali diye çağırır” şeklinde sadeleştirebiliriz. Burada, gök ve dünyanın zaten dönmekte 

olduğunu söyleyerek bir kelime oyunu yapılmaktadır. Hüsnü tahlile güzel bir örek 

oluşturmaktadır. Bu dörtlükte “Talip olan mürşidinden kanıyor” dizesinde ki kanıyor 

kelimesi iki şekilde de kullanılmış olabilir. Bu kullanım şekilleri, kanmak, aldanmak 

olabileceği gibi; kanmak, doymak şeklinde de ele alınabilmektedir. Mahlasın 
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tapşırıldığı kıtada, “Abdal Pir Sultan’ım aşkım vardır, âşık olan kişilerde ışığını 

yakar, Hasan ile Hüseyin’in beşiğini sallayan Muhammed, Ali diye çağırır” şeklinde 

bir söylem vardır. Burada âşık olmak, insanın Allah’a olan tutkusu, O’na olan 

özlemidir. İlahi aşk her şeyin üzeridedir. Âlemin varlık nedeni dahi aşktır. Bu aşkı 

gönlünde dolu dolu taşıyan kişi, yaktığı ışık ile etrafını da aydınlatacaktır. Bu 

aydınlatma inanç yoluyla olan aydınlatmadır. 11’li hece ölçüsüyle yazılmış olan bu 

şiirde yalın bir halk dili Türkçesi kullanılmıştır. 

Hubyar Ocağı çevresindeki cemlerde okunan Duvazlarda dil, İç Anadolu Bölesi’nin 

kırsal kesimlerinde yaygın olarak kullanılan ağız özellikleini yansıtmaktadır. 

Sözcüklerin kök ve ekleri Türkçenin yapısal özelliklerine uygundur. Yapım ve çekim 

ekleri, kök ve gövdeden sonra kullanılmıştır. Buna göre duvazlardaki dil ve ağız 

özelliklerini şu maddelerle genişletebiliriz: 

 Halkın günlük konuşma diliyle Tanrı’ya yakarılmış, her türlü niyaz (dua, 

yalvarma, rica…) yöre ağzıyla yapılmıştır. 

 Bazı Arapça ve Farsça sözcüklerin, söyleyişte Türkçe’nin büyük ünlü uyumu 

kuralına uygun hale getirildikleri görülmektedir. “Muhammed” isminin 

“Mehemmeh” şeklinde ifade edilmesi gibi. 

 Türkçe sözcükler “r” ünsüzüyle başlamaz. Orta Anadolu ağızlarında “r” 

ünsüzüyle başlayan  sözcükler, başına “i-ı” ünsüzü getirilerek telaffuz edilir. 

Bu söyleyiş Hubyar cemlerinde okunan duvazlarda da kullanılmaktadır. 

“Rıza” isminin “Irıza” şeklinde söylenmesi gibi. 

 Çıkak (çıkış yeri)bakımından bir art damak ünsüzü olan “k” ünsüzü, 

söyleyişte yine bir art damak ünsüzü olan “g” ye dönüştürülmüştür. “kırmızı-

gırmızı”, “kalma-galma” örneklerinde olduğu gibi. 

 Art damak ünsüzü olan “k” ünsüzü, bazı sözcüklerin telaffuzunda ise yârini, 

gırtlak ünsüzü olan “h” ünsüzüyle ard damak ünsüzü olan “ğ” ünsüzüne 

bırakır. “İmam Bakır”ın “İmam Ba-(ğh)-ır” şeklinde ifade edilmesi gibi. 

 Duvazlar okunurken yöre halkının günlük konuşma dili özgünlüğünü 

korumaktadır. Duvazı okuyan, her türlü yapmacıklıktan uzak, günlük 

konuşmasını, aksanını değiştirmeden şiirleri saz eşliğinde seslendirmektedir. 
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 Deyişlerde olduğu gibi duvazlarda da “ile” ilgeci yeine “-ınan” eki 

getirilmiştir. Söyleyişte “-ınan” eki “k” ünsüzünden sonra gelmişse, art 

damak ünsüzü “k”nın, yine bir art damak ünsüzü olan “g” ünsüzüne 

dönüştüğü görülmektedir. Bu söyleyiş doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun 

birçok ağızlarında (örneğin Erzincan, Sivas, Erzurum, Çorum, Malatya, 

Maraş, Elazığ…) görülür. 

 Bazı isim tamlamalarında tamamlanan, ekinden sonra getirilen belirtme “-i” 

ekinin kullanılmadığı görülmektedir. “âşığın emeğini" ifadesinin “’aşığın 

emeğin” şeklinde ifade edilmesi gibi… 

 Emir kipinin ikinci çoğul kişiyle çekimi yapılırken fiillerin sonuna getirilmesi 

gereken “-in” ekinin “n” olarak kısaltıldığı, “y” kaynaştırma ekinin ve “-in” 

ekindeki “i” ünlüsünün düştüğü görülür. “Bakmayın-bakman”, “yakmayın-

yakman” örneklerinde olduğu gibi… 

Âşık Bektaş Yalçın’dan derlediğimiz “Niyazım Var Muhammed’e Ali’ye” adlı duvazı 

örnek incelemeye tabi tuttuğumuzda, şiirin açıklamasıyla inanç ögelerine; kullanılan 

dil ile de yöre ağzı ve dil özelliklerine değinmiş oluruz. Bu duvaz, cemin akşam 

duası olarak veya bir kişinin pervaz döndüğü semahta da okunabilir (Bektaş, 2010) . 

Örnek inceleme: 

“Gerçeğe Hü157” 

Niyazım var Muhammed’e Ali’ye 

Kalma kusurumuza medet mürvet  

Bağışla ben günahkârım suçumu 

Kalma kusurumuza medet mürvet 
 

 

Ağu kattılar Hasan’ın payına 

Hazer
158

 insin Mavuya’nın soyuna  

İmam Hüseyin’in yüzü suyuna 

Kalma kusurumuza medet mürvet 

 

 

                                                 

157
 Tek gerçek yaradandır, Allah. Bu okuduklarım Allah’ın kelamıdır. Dinleyin! “Allah’ın kelamını 

edeceğim” anlamındadır. 
158

 Nefret anlamındadır. 
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Zeynel Abidin’dir benim tenahım159
 

İmam Bakır kubbesinde mihmanım160
 

Ol İmam Cafer’dir efendim benim 

Kalma kusurumuza medet Mürvet 

 

Miraçta oturan ol fahri Ahmet  

Yardım eyle bize çektirme zahmet 

Muhammed Ali’ye eylerim hümmet 

Kalma kusurumuza medet mürvet  

 

Oniki imamlara niyaz eylerim  

Hasan Aker’e halım söylerim 

Muhammed Mehti’de tamam eylerim 

Kalma kusurumuza medet mürvet 

 

Muhammed’im zikrediyor erleri 

Ayan eylediniz gizli sırları  

Urum elli horasanın pirleri 

Kalma kusurumuza gel medet Mürvet”. 

Bu duvazda ve yörede dinlediğimiz duvazların genelinde yöresel dil ve ağız 

özelliklerinin
161

 kullanıldığı görülmektedir. Duvaz, halk şiirinin 11’li hece kalıbında 

yazılmış “koşma”dır. Özellikle “Ağu kattılar Hasan’ın payına” diye başlayan 

dörtlükte, “y” ünsüzleri ile yarım kafiye yapılmıştır. Redif olarak “-una, -ına” ekleri 

kullanılmış, “a” ve “u” ünlüleri ile asonans; “s” ve “z” ünsüzleriyle de aliterasyon 

yapılarak ahenk sağlanmıştır. 

Açıklama: 

Tokat ve çevresinde yapılan cemlerde okunan duvazlar, cemin her bölümünde -

başlarken, cem esnası ve sonunda- okunabilir. Özellikle kurban kesiminde de okunan 

duvazlar vardır ki Âşık Selmanî bu duvazlar için “Kurban Duvaz’ı” ifadesini 

kullanmıştır (Salman (Âşık Selmanî), 2011). Bu duvazın saz kısmından sonra, ilk 

                                                 

159“Benim özüm onda” anlamındadır. Bir nevi bağlılığını ifade etmesidir. 
160

 Misafir. 

161
 Daha evvel maddeler şeklinde de açıkladığımız gibi bazı heceler; “kalma-galma, Mürvet-müvret, 

kattılar-gattular, Abidin’dir-Abüdün’dür, miraçta-mehraçta, eylerim-eyderim, Asker’e-Askeriye, 

Muhammed’im-Mehemmedim” şeklinde ifade edilmiştir. 
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söze girerken “gerçeğe hü” nidasıyla selamlama yapılmıştır. Diğer deyiş ve 

semahlarda da buna benzer selamlama göze çarpmaktadır. 

Hz. Muhammed, Hz. Ali ve onun soyundan gelen tüm imamlar aracılığıyla 

Tanrı’dan, işlenmiş veya işlenebilecek suçlar için af dilenip bir anlamda tövbe 

edilmektedir. Duvazın diğer dörtlüklerinde sırasıyla tüm imamların isimleri 

zikredilerek Ehl-i Beyt’e duyulan saygı, sevgi ve bağlılık dile getirilmektedir. Hz. 

Muhammed’in Tanrı katındaki yerinin önemine vurgu yapılarak kendisinden yardım 

istenilmektedir. 

İslâm inancında Miraca yükselerek Tanrı’ya yaklaşabilen tek ve en sevgili kul, Hz. 

Muhammed’dir. Tanrı, Hz. Muhammed’i geçici dünyanın efendisi –mürşidi-, yol 

göstericisi olarak görevlendirmiştir. Her şeyden haberdar olan, her zaman ve her 

yerde hazır bulunan, külli kaidenin sahibi yüce Tanrı’nın en sevgili kulu ve elçisi 

olan Hz. Muhammed’e kendilerini koruması ve yardımcı olması için yakarış var. 

“Miraçta oturan ol fahri Ahmet” dizesindeki “fahri Ahmet” ifadesiyle Hz. 

Muhammed’in Tanrı katındaki yerine işaret edilmektedir. “Ahmet” ismi, Hz. 

Muhammed’in isimlerinden biridir. Burada (ad aktarması) mecaz-ı mürsel sanatı 

yapılmıştır. Duvazlarda, divân şiirinde görülen ağır söz sanatlarına fazla yer 

verilmemekle birlikte, zaman zaman halk şiiri geleneğinde kullanılan mecazlı 

ifadelere, benzetmelere, tezatlara ve imgelere başvurulmuştur. Örneğin; “Ayan 

eylediniz gizli sırlar” dizesinde anlamca yakın sözcükler kullanılarak “tenasüp” 

sanatı yapılmıştır. Yine aynı dizede “ayan” sözcüğü açıklanan, açıkta olan, açığa 

çıkarılan anlamında olup “sır” sözcüğüyle “tezat” sanatı oluşturmaktadır. 

“Urumel(l)i Horosan’ın Pirleri” dizesinde, Anadolu halklarını aydınlatmak, İslâm 

inancını yaymak amacıyla Horosan’dan gönderilen ve çalışmamızın muhtelif 

bölümlerinde de belirtiğimiz üzere doksan dokuz rum ereni olarak bilinen (Karaca 

Ahmet, Abdal Musa, Şahkulu, Hacı Bektâşî Veli vd.) erenler de zikredilerek, 

Tanrı’dan yakarılarına cevap vermesi beklenmektedir. Her dörtlük sonunda söylenen 

“medet mürvet medet” ifadesindeki “medet” yardım çağrısı, “Mürvet” sözcüğü ise 

çağrıya cevap verme anlamındadır. 
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4.3.2. Edebî Yapı 

Müzik içerisinde sözel yapıyı oluşturan edebi yapı, genellikle koşma ve koşmanın 

türleridir. Aruz vezniyle yazılmış şiirleri daha çok inanç içerisinde de önemli bir yere 

konulan ve Alevî zümresince ulu olarak tabir edilen yedi âşıktan Fuzulî, Yeminî ve 

Viranî’de görmekteyiz. Özellikle Türklerin göç yolları üzerinde tasavvufi çevreye ve 

dolayısıyla İslâm etkisine girdiği dönemlerde edebi yapı ve şiirsel üslup bakımından 

etkileşim içine girdiklerini görürüz. Halkın dini, kültürel ve dil bakımından 

etkilenmesinde önem arz eden İslâm dinine geçiş, beraberinde inanca bakış açılarının 

da birtakım algılamalara maruz kalmasına neden olmuştur. Konuya Edebi açıdan 

bakıldığında, bu farklılığın en belirgin etkisinin; şiirlerde kullanılan hece vezninin 

aruz veznine dönüşmesinde görülür. Kadim Kubadov, bu etkileşimin oluşumu ve 

etkileriyle ilgili değerlendirmesini, Hece Vezini ve Bu Vezinin Hatai Yaratıcılığında 

Yeri adlı kitabında şu şekilde aktarmaktadır (Kubadov, 2011, s.45): 

“Bu etkileşimler X. yüzyıldan sonra daha belirgin bir yapıda ortaya çıkmıştır. Buna rağmen 

sufi tarikatların etkisi ile belli kurum şeklinde kurulan tekkeler civarında oluşmaya başlayan 

edebiyatın, şiir yapısının hece vezni kabul edilmiştir. Ancak bu şekilde hece vezni, yazılı 

edebiyattaki aruzla mücadeleye devam edebilir”. 

Koşma türünün yanı sıra Alevî-Bektâşî edebiyatında “mani” türüne de rastlanıldığını 

ifade eden Abdülbâki Gölpınarlı, halk edebiyatında olduğu gibi bu manilerin cinas 

özelliği taşıyan türler olduğunu ifade ettiği Alevî Bektâşî Nefesleri adlı kitapta, mani 

ile ilgili şu bilgileri aktarmıştır (Gölpınarlı, 1992, s.265): 

“Alevî-Bektâşî edebiyatında, halk edebiyatının bir türü olan ‘mani’ nevine de rastlarız. 

Ancak bu zümre edebiyatının manileri, layık halk edebiyatındaki gibi anonim değildir. Bir de 

muayyen bir inancı, bir telâkkiyi göstermek için yazıldığından, bu manilerde sevgi, geri 

plandadır. Bu manilerin bir hususiyeti de, dörtlüklerin birbirini tamamlamasıdır. Öyle ki 

birinci maniden sonra gelenler, hep aynı anlatılacak şeyi anlatır ve birbirine ulanır gider”. 

Alevî-Bektâşî edebiyatı için kaynağını Yunus Emre’de bulan ve 14. yüzyılda 

Kaygusuz Abdal’la kurulmuş olduğunu dile getiren Ali Kaya, Kaygusuz Abdal’dan 

sonra Alevî-Bektâşî şiirinin doğal akışına ve doruğa ulaştığına işaret etmektedir 

(Kaya, 2006, s.277). Bu yüzyıllardan itibaren belli bir silsile ile gelen ve inanç 

esaslarını şiirlerinde konu eden şairler, belirli prensipler çerçevesinde yaygınlaşmış, 

kendinden sonrakilere ise bu inançsal öğeleri aktarmışlardır. 
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Ali Kaya’nın bu söylemine, Abdulbâki Gölpınarlı’nın kaleme aldığı ve 1992 yılında 

2. baskı olarak yayımlanan Alevî Bektâşî Nefesleri adlı kitabında da rastlamaktayız. 

Yunus Emre ile başlayıp, Kaygusuz ile devam eden sürece daha çok hece vezniyle 

didaktik şiir yazan “Hatâyî” mahlaslı Şah İsmail’i ekleyen Gölpınarlı, XVI. yüzyılın 

lirik şairlerinden Pir Sultan Abdal ve onun şiirlerindeki hayat sevgisi, insan sevgisi 

vs. konuları derinden işleyen, onun mensuplarından Kul Himmet ve Hüseynî’yide 

ekler. Alevî-Bektâşî şairlerini alfabetik bir sıraya koyan Gölpınarlı başlıca; Abdal 

Musa
162, Balım Sultan, Budalâ, Dedemoğlu, Dertlî, Dertli Kemter, Derun Abdal, 

Gedaî Muslu, Genç Abdal (Güvenç Abdal), Harabî, Hatâyî, Huseynî, Kazak Abdal, 

Kul Himmet, Kul Huseyn, Nesimî, Neyzen Tevfik, Pir Mehmet, Pir Sultan Abdal, 

Seyranî, Teslim Abdal, Türâbî, Veysel, Virânî, Yeksânî, Yunus Emre, Zıkrî gibi 

şairleri örneklemiştir. Bu yüzyıllardan sonra, Alevî-Bektâşî edebiyatı ve şairleri 

hususunda değerlendirmede bulunan, ayrıca şiir türleriyle ilgili bilgiler aktaran 

Gölpınarlı, Alevî Bektâşî Nefesleri kitabında şu açıklamalara yer vermiştir 

(Gölpınarlı, 1992, s.7-21): 

“XVI.-XVII yüzyıllardan sonra Alevî-Bektâşî edebiyatı donuk bir hale gelmiş, söylenen 

sözler söylenmiş, her şey olup-bitmiştir. Bu bakımdan şiirler bir tekrardan ibarettir. Fakat 

XIX. Yüzyılda, sosyal hayattaki değişiklik bu edebiyata tesir etmiştir. Seyrânî, bu değişikliği, 

bazı kere taşlamalarla, bazı kere yeni bir görüşle tespite muvaffak olmuştur. Şiirler 

toplandıktan sonra bölümlediğimizde; ‘kendilerince kendileri’, ‘Düvâzdeh İmâm’, 

‘Mersiyeler’, ‘İranâ Bağlılık’, ‘Birlik’, ‘Devriyeler’, Övüş, Ahlâk ve İnançlar, Erkândan 

Bahseden Şiirler, Söz, Giyim-Kuşam, Aşk, İnançları, Tenkid,  Kadın Davası, İnsani Görüş, 

Maniler gibi konuların ele alındığı veya isimlendiği görülür”. 

Bektâşî baba/dedelerinin, Acem dil ve edebiyatına önem vermemelerinin nedenini; 

halk arasından yetişmeleri ve uzun medrese eğitimi almamalarına bağlayan Köprülü, 

sade yaşantılarının şiirlerindeki milli dil ve edebiyatını ön plana çıkmasında etken 

olduğunu işaret etmektedir. Köprülü, Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar adlı 

kaynak kitabında, Bektâşî edebiyatı ve şiirleriyle ilgili şu açıklamalarda 

bulunmaktadır (Köprülü, 2006, s.350): 

                                                 

162
 Gölpınarlı, aynı eserde Abdal Musa için; Bektâşîlerin rivayetine göre, Hacı Bektaş’ın amcası 

Haydar Ata’nın oğlu Hasan Gazi’nin oğludur diyor. Abdal Musa’nın Bursa ve Antalya/Elmalı’da bir 
mezarı vardır. Alevîlerin geneli, Abdal Musa’nın bu Elmalı’daki Tekke Köyü’nde yattığına inanırlar. 
Detaylı bilgi için bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, 1992: Alevî Bektâşî Nefesleri, İnkılâp Kitabevi, 2. Baskı, 
İstanbul, s. 8-9.  
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“Bektâşî şiirinin, milli vezin ve milli şekiller altında yazılan asıl kıymetli ve orijinal paçaları 

Nefes adıyla tanınmıştır ki, tekkelerde belli bestelerle okunmaya mahsustur; başka 

tarikatlardaki ilahiler, nutuklar ve Yesevilerdeki Hikmetler gibi. Ayrıca bundan başka da Hz. 

Ali’ye veya şair Al-i Resul’e ait medhiyeler, mersiyeler, destanlar, devriyeler vardır ki, hep 

hece vezniyle yazılır”  

Görüldüğü gibi Yunus ve Kaygusuz ile başlayıp Abdal Musa ve Balım Sultan gibi 

şahsiyetlerle devam eden edebiyat ve bu şiirsel yapının müzikli anlatımı; Teslim 

Abdal, Âşık Veysel vd. âşıklarla günümüze kadar süregelmiştir. Halk arasında 

yaygın ve doğru kullanımın daha ziyade hece vezinli türlerde olduğunu gözlemlesek 

de, aruz vezni ile yazılan şiirlerin de varlığını göz ardı etmemek gerekmektedir. 

Genel bir ifadeyle Tokat Alevî-Bektâşî topluluğunda olduğu gibi Anadolu’daki Alevî 

topluluklarında edebiyat, özellikle cem içinde okunan müzikli şiir ile cem dışı 

toplantı ve sohbetlerinde icra edilen didaktik, tasavvufi, epik ve övgü üzerine 

yazılmış demelerden oluşur. Yaratandan ötürü yaradılanı sevme “İnsan sevgisi”, 

öğüt, inanç önderlerine sevgi ve övgü, toplumsal ve sosyal olaylar, yol ilkeleri, 

ibadet unsurları vb. konuları dinsel mahiyette ele alan şiirler, Alevî-Bektâşî 

edebiyatının genel ifadesidir. Bu ifadenin günümüze aktarılmasında ise baş aktör 

yine zümre içinden çıkan zâkirleridir. 

Bu aktarımlarda esas olan şiir ve şiirde anlatılmak istenen genel düşüncenin özünün 

işlenmesidir. Bu bağlamda müzikal tür ve çeşitlerinin oluşmasında etken olan şiirler, 

Alevî-Bektâşî dede ve zâkirlerince -genel bir ifadeyle- “deyiş” olarak tabir edilir. 

İçerisinde oniki imamın isminin geçmesinden ötürü duvaz, duvaz imam, duvaz-ı 

imam veya düvazdeh imamların şiirsel yapısı için de; Kerbelâ olaylarına Hz. 

Hüseyin için söylenenler için ve diğer türlerin özellikle şiirsel yapısının anlatımında 

“deyiş” tabiri kullanılmaktadır. Bir edebi tür olmasının yanında, şiirsel söylemde 

temel alınan ve deme/deyiş sözcükleriyle bütünleşen deyiş tabirine, alanda 

edindiğimiz bilgiler ve bu alanda çalışan araştırmacıların gözüyle de bakıp 

detaylandırmamız en doğrusu olacaktır. 

Deyiş, Alevî-Bektâşî müzik kültürünün vazgeçilmez parçası olduğu gibi, edebi 

yapıda da 8-11 li hece sayısıyla yazılan/okunan ve bu kültürün büyük bir hacmini 

oluşturan müzik ve şiir türüdür. Cem dışında da sıklıkla karşımıza çıkan deyişler, 

cem içinde söylendiği kadar cem haricinde de büyük saygıyla dinlenilir. Alevî 

toplumunun sosyal yaşantısı, felsefik yaklaşımları ve öğretilerini konu alan deyişler, 
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cemlerdeki derin muhabbetin kaynağını oluşturan en yaygın türdür. Kul Himmet’e 

ait deyişlerin zâkirler tarafından yoğun kullanıldığı Almus/Görümlü Köyü, aynı 

zamanda, “burada ermiş var/ermiş yatıyor” anlamına gelen “Varzıl” diye anılır. 

Köyün âşıklarından Kasım Güleç’in tarafımıza aktardığı deyişi hem hece vezni 

olarak 11’li hece kalıbını yansıtması hem de Kul Himmet’e ait olması bakımından 

örneklemek istedik (Güleç, 2009): 

(Aydost) 

Eğer ben fakire haber sorarsam 

Ya ben nerde idim nerden gelirim 

Ya ok değdi şu cihanda var idim (efendim) 

Ere hizmet ettim pirden gelirim (hü hü) 

 

(Aydost) 

Kul Himmet’im bir olalım bir ile 

Kıble(a)mi(ı)zdan kısmetimiz verile 

Üçlerin makamı yediler ile (efendim) 

Kırkların bir olduğu yerden gelirim 

Âşık Kasım Güleç bu deyişi bize müziğiyle birlikte aktarırken; orijinal sözlerinde 

olmayan ancak şiirin her dizesinin başlangıcına ve dize aralarına koyduğu dolgu 

cümleleriyle aktarmıştır. Örneğin: Aydos, dost, hü-hü, efendim, gül yüzlü cananım 

vb. 

Âşık müziği ve edebiyatı içinde şekillenen, halkın âdet ve geleneklerinden kökünü 

besleyen deyişlerin, Alevî-Bektâşî topluluklarında özel bir anlam taşımasına dikkat 

çeken Melih Duygulu, Alevî-Bektâşî Müziğinde Deyişler adlı araştırma kitabında 

deyişle ilgili şu bilgileri aktarmaktadır (Duygulu, 1997, s.1-8). 

“Türk halk müziği ve edebiyatında türkü, koşma, mani gibi nazım şekilleriyle yazılan veya 

söylenen ezgili şiir türlerinin genel adı olan deyiş, Türkçedeki ‘-de’ köküne ‘-mek’ 

masdarının eklenmesiyle oluşan demek fiilinden üretilmiş bir sözcüktür. Demek bugün daha 

çok söz söylemek, laf söylemek anlamlarıyla kullanılmaktadır. Sözcüğün kullanım alanı 

bugün Balkanlardan, Asya içlerine kadar uzanmaktadır. Anadolu’da yaygın olarak deyiş 

başlığı ile söylenen türkü, mani, şarkı vd’nin, aşk, sevgi, gurbet, askerlik, ölüm, mizah gibi 

çeşitli konularda oluştuğu görülmektedir. Hâlbuki Alevî-Bektâşî müziğinde ve edebiyatında 

deyiş öğretici, eğitici, öğüt verici konuların yanında daha çok tarikat ilkelerini ve inancını 

anlatan şiirlerin genel adıdır”. 

Aynı kaynak eserde Duygulu, deyiş kelimesinin deme sözcüğü ile arasındaki 

çeşitliliğe dikkat çekmekte ve Anadolu’nun birçok yerinde deme ve deyiş 
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sözcüğünden çeşitli sözcükler türetildiğini, bunlara da farklı anlamlar yüklendiğini 

ifade eder. Deme sözcüğü, Alevî-Bektâşî topluluklarında ve bilhassa Tokat’ta 

duyduğumuz sözcüklerdendir. Kök olarak aynı anlamı içeren fakat söylemleri ve 

çeşitliliği bakımından kimi sözlük ifadelerinde farklı açıklamalarıyla karşılaştığımız 

deyiş ve deme sözcükleri, günümüzde dahi ortak bir anlamda kullanılmaktadır. 

Daha ziyade Tokat, Sivas, Çorum, Malatya, Tunceli, Maraş, Muş, Erzincan ve civar 

yörelerde sıkça rastlanan ve yörelerin musiki karakterleriyle, üslup ve tavır 

özelliğinden dolayı önem kazanan âşık havalarından birinin de “deyiş” olduğunu 

vurgulayan Süleyman Şenel, deyişler için “âşıklama” adlandırmasını da 

kullanmaktadır. Âşıklama tabirini, daha çok profesyonel icracıların dilinde yer 

aldığını ve mahalli bir tabir olmadığını düşünen Şenel, Kastamonu’da Âşık Fasılları 

adlı eserinin 1. cildinde şu açıklamalara yer vermiştir (Şenel, 2007, s.78): 

“Deyiş tabiriyle, bu yöre âşıklarının ve mahalli sanatçılarının çalıp söylediği ezgilere bir 

kimlik kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Oysa Deyiş; hemen her yöre âşığının 

dilindeki sözün, genel adıdır. Türk halk musikisinde bir icrâ tarzı olarak yer eden ve bu 

sebeple de bir tür özelliği taşıyan Orta/Doğu Anadolu âşık havaları, bu haliyle âşık 

musikisinin adeta özel bir bölümünü meydana getirmektedir. Bu tarz âşık havaları daha 

ziyade zümre âşıklarının sazı ve sesinde yer alır. Ağız kullanımı bakımından da özel bir 

okuyuş şekli vardır. Öğretici, eğitici, nasihat edici ve halk üzerinde tesirli sözlerle; hasret, 

hiciv, yakarış, övgü ve sevda konuları çokça işlenir. Alevî-Bektâşî âşıklarının şiirleri, bu 

ezgilerde yaygın olarak kullanılır. Tasavvufi konulara da sıkça yer verilir”. 

Nefes: Tokat Alevîlerinde, deyişlerin yanı sıra çok nadirde olsa nefes tabirine 

rastlamak mümkündür. Tokat’taki âşıkların geneli deyiş tabirini kullanırken; 

sohbetlerimizin bazılarında nadir olarak nefes teriminin de kullanıldığını saptamış 

bulunmaktayız. Tokat/Niksar/Kuyucak Köyü’nden olan fakat İstanbul’da yaşayan 

İsmail Comart, yaptığımız bir görüşmede bize nefes okuyacağını belirtmiştir. 

Kesikbaş Ocağı’na tabi olan ve Cem Vakfı’ndan dedelik eğitimi almış olan Comart, 

yöresindeki âşıkların cemlerde okudukları nefesten örnek vermiştir. Okuma 

esnasında şiirin kime ait olduğunu belirtmeyen Comart, Ruhsatî’den okumuştur 

(Comart, 2011): 

“Gam verip gam çekme divane gönül 

Cümle âlemin (ı)rızkını veren var 

Yaptığın işleri bilmez belleme 

Kara karıncayı (hey dost) gece gören var 
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Doğruyu bırakıp eğriye sapma 

Bir (g)kulun sırrını (hey dost) birine satma 

Bırak kibirliği mağrurluk etme 

Sırat köprüsünde (hey dost) sorgu sual var”. 

Aslında içerikleri bakımından birbirlerinden çok farklı gözükmeyen deyiş ve nefes 

kavramları, kullanıldıkları toplum ve merkeze göre değişiklik arz ettiği 

düşüncesindeyiz. Deyişlerde özellikle yol öğretilerinin incelikleri, yol önderlerinin 

hayatı ve sevgisi, sosyal yaşantının normlarının işlendiğini daha önce de 

bahsetmiştik. İşte bu noktada, deyiş ve nefes kavramlarının ne denli birbirine yakın 

edebi içerik taşımasına karşın, isimlendirme bakımından farklılık gösterdiğini 

Hüseyin Yaltırık’ın Trakya’da Bektâşîlik ve Müziği adlı bildirisinden bir alıntıyla 

gösterebiliriz (Yaltırık, 2005, s.133-134): 

“Nefeslerin konusu genel olarak Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Oniki İmam, Ehl-i Beyt ve 

Hacı Bektaş Veli sevgisi ile Hz. Hüseyin’in şehadetini anlatan mersiyeler, yol büyüklerine 

övgü; tasavvuf, yol ve erkânla ilgili uygulamalrı; tabiat ve nevrûzdur”.  

Nefesleri, tasavvufi halk müziği sınıflamasında gösteren Yaltırık, kırık, uzun ve 

karma havalar şeklinde üç ana grupta toplanabileceğini ifade etmektedir. Nefes 

sözcüğüne dair Hüseyin Yaltırık’ın yaptığı bu açıklamalarda birçok konunun ve kimi 

kaynaklarda farklı birer müzik türü olarak adlandırılan bu örnekleri genel olarak 

nefeslerin içeriğinde görmekteyiz. Aslında “deyiş” sözcüğünün kullanımında da bu 

benzerlik göze çarpmaktadır. Alanda yaptığımız araştırmalarda zâkirlerin okudukları 

ve örneğin kurban duvaz-ı olarak adlandırdıkları müzikal ve edebi türün sözlerini 

şiirsel olarak okuduklarında; “bu deyişin ikinci-üçüncü vs. kıtasında ne diyordu, nasıl 

başlıyordu” gibi ifadelere rastladığımızı belirtmek isteriz. Aynı durum özellikle 

semahların icrasında, yürütme kısımlarında yapılan sözel ve müzikal icrada; “falanca 

kişinin deyişinden okudum” gibi bilgilendirmelerde ortaya çıkmaktadır. Bu durumu 

göz önüne alacak olursak deyişlerin genel olarak Alevî-Bektâşî müziği içerisinde bir 

edebi ve müzikal türün yanı sıra; diğer türlerin özellikle şiirsel yapısında tamlama 

olarak kullanıldığını görürüz. 

Deyiş ve nefes arasındaki bu benzer algılanılışın yanında daha evvelde bahsettiğimiz 

gibi kullanım alanları ve topluluklarına göre isimlendirmelerin farklılaşması 

hususunda birtakım örnek vermek istiyoruz. Deyişlerle ilgili ciddi bir araştırma 

içerisinde bulunmuş olan Duygulu, köy ve merkez ilişkisini ele alarak,  Alevî-Bektâşî 

Müziğinde Deyişler adlı eserinde şu açıklamada bulunmuştur (Duygulu, 1997, s.8): 
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“Deyiş terimi Anadolu Alevîliği ile Anadolu Köy Bektâşîliğinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Buna karşılık, şehir Bektâşîliği ile Batı Anadolu ve Trakya Bektâşîliğinde 

bestelenmiş manzumelere Nefes adı verilmektedir”. 

Bu açıklamaya göre; şehir muhitinde nefes, kırsal alanda ise deyiş tabiri esas 

alınmaktadır. 

Alevî-Bektâşî edebiyatının şiir yapısında işlenilen konuya göre sınıflandırılan ve 

isimlendirilen türleri, müzikal ifadelerde de görmekteyiz. Deyiş ve nefeslerin, şiir ve 

müzik türlerinde de kullanımı buna örnektir. Bunların yanı sıra Rıza Zelyut Türk 

Alevîliği/Anadolu Alevîliği’nin Kültürel Kökeni adlı eserinde, Alevî Müziğindeki 

türler diye tabir ettiği ancak şiirsel bir tür örneği olarak da kullanılan türleri şu 

şekilde örneklemiştir (Zelyut, 2009, s.231-248): 

“Deyiş, nefes, düvazimam (düvazdeh imam), mersiye (ağıt), naat (övgü) zülfikarrname
163

, 

miraçname (miraciye), devriye, taşlama, şathiye, muharremiye, nutuk (öğüt/pendname), 

nevruziyye, samah”. 

Zelyut’un Türk Alevîliği /Anadolu Alevîliği’nin Kültürel Kökeni isimli çalışmasında 

olduğu gibi, Hüseyin Yaltırık’ın bir sempozyum bildirisinde de dile getirdiği 

nevruziyeler, Farsça kökenli bir kelime olup “yeni gün” anlamına gelmektedir. Bu 

belirttiğimiz iki kaynak dışında da nevruziye terimine sıklıkla rastlamaktayız. Genel 

olarak yeni gün, baharın gelişi, Hz. Ali’nin doğum günü vs. olarak inanılan nevruz, 

aynı zamanda Alevî-Bektâşî edebiyatında bir tür olarak karşımıza çıksa da, Tokat ve 

civarında rastlamadığımızı belirtmek isteriz. Zerdüşt dininde, kâinatın yaratıldığı gün 

olarak kabul edildiği ve bayram olarak kutlandığını belirten Yaltırık, Trakya’da 

Bektâşîlik ve Müziği adlı bildirisinde şu bilgileri aktarmıştır (Yaltırık, 2005, s.140-

141): 

“Hac’dan dönüşte Mekke ile Medine arasında Gadirhum denilen yerde, Hz. Muhammed’in 

Hz. Ali’nin elini tutarak, orada bulunanlara hitaben ‘ben kimin mevlâsı isem, Ali onun 

mevlâsıdır’ buyurduğu gün de ayın dokuzuncu gününe tesadüf etmişti. Bu nedenle Hz. Ali 

                                                 

163
 Zülfikâr, Hz. Ali’nin kılıcının adıdır. Hz. Ali’ye Hz. Muhammed tarafından hediye edilen 

zülfikarın kısa hikâyesini, Ayyıldız Yayınevi’nden çıkan Buyruk’tan alıntı yaparak şu şekilde 
açıklayalım: “Münbih Bîni Haccaca ait olan bu kılıç, Bedir gazvesinde ganimet olarak Hz. 
Muhamed’e isabet etmişti. Uhut gazvesinde Hz. Ali’nin kılıcı kırıldı. Hz. Peygamber’in müdafaası ile 
meşguldü. O zaman peygamder bu kılıcı Hz. Ali’ye hediye etti. Gösterdiği secaat o kadar harikulâde 
idi ki, Hz. Peygamber ona, ‘Ali’den başka kahraman erkek, Zülfikârdan başka güvenilir kılıç yoktur’ 
anlamında; ‘Lâ fetâ illâ Ali, Lâ Seyfe illâ Zülfikâr’ methiyeyi söylemiştir” (Ayyıldız Kitabevi 
Yayınları, yty, s.39). 
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taraftarları, Ehl-i beyt ve tarikat ehli olanlar Nevruz’a büyük bir kutsiyet vermişlerdir. 

Nevruz, aynı zamanda Türklerin Ergenekon’dan çıkışını da simgeler. Örnek olarak: 

Dost cemalin görmeye 

Her bir azam göz oldu 

Payine yüz sürmeye 

İçim dışım yüz oldu” 

Yaltırık, özellikle Trakya Bektâşîlerince Nevruz’un büyük bir saygıyla kutlandığını, 

o gün cem yapıldığını, 21 tane mumun yakıldığını (uyandırılmak) ve nefeslerin 

söylendiğini de dile getirmektedir. Daha evvel deyişler üzerinde bahsettiğimiz 

açılımın aynısını, burada nefesler üzerinde görmekteyiz. Sayın Yaltırık, Trakya’da 

Bektaş’ilik ve Müziği adlı bildirisinde, nefesleri konularına ve müzik yapısına göre 

tasnif etmiş ve şu şekilde açıklamıştır (Yaltırık, 2005, s.136-161) 

“Konularına göre olanları düvaz (dü-vaz), methiye (övgü, övünme), nevruziye, matem 

nefesleri (mersiyeler ve ağlaş/yas nefesleri), şathiye (şathiyât-ı sofiyâne), devriye; müzik 

yapılarına göre olanları ise gazel, koşma gazeller, destanlar, mersiyeler, oturak nefesleri, 

semah nefesleri”. 

Dolayısıyla nefesleri, deyişlerde de olduğu gibi genel yapı olarak ele almış ve gerek 

cem erkânı gerekse muhabbet ortamlarında icra edilen edebi/müzikal türleri Nefes 

adı altında toplamıştır. 

Duvaz İmam: Deyiş ve nefesten sonra en göze çarpan tür ise “duvaz”lardır. Türk 

Halk şiirinin geleneksel ölçüsünün 8’li ve 11’li hece kalıplarına uyulmuşsa da 

eserlerin bazı bölümlerinde birimlerin düzensiz ve hece kalıplarının istikrârsız 

olduğu görülmektedir. Derlenen duvazlarda 11’li hece vezni yoğun olarak 

işlenmiştir.  

Duvazların tamamında amaç; Tanrı katında makbul sayılan, Tanrı’nın sevgisini 

kazanmış tüm makam sahiplerini anmak, onların aracılığıyla Tanrı’nın rızasını 

kazanmaktır. Duvazlarda Hz. Muhammed ve Oniki İmam’ın isimleri zikredilirken 

Hz. Muhammed’in ve herbir imamın belirgin özellikleri de dile getirilmektedir. 

Örneğin, Âşık Bektaş Yalçın’dan dinlediğimiz duvazda, “Muhammed Ali 

nurumuzdur” dizesinde, Hz. Muhammed’in ve Hz. Ali’nin inancın yaşanmasındaki 

yol göstericiler olduğu “nur” (ışık) sözcüğüyle ifade edilmektedir. (Yalçın, 2009 ve 

2010): 
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“Gerçeğe Hü 

Niyazım var Muhammed’e Ali’ye 

Kalma kusurumuza medet mürvet  

Bağışla ben günahkârım suçumu 

Kalma kusurumuza medet mürvet 

 

Muhammed’im zikrediyor erleri 

Ayan eylediniz gizli sırları  

Urum elli horasanın pirleri 

Kalma kusurumuza gel medet Mürvet” 

Yine duvazın tamamında geçen “Musa-ı Kazım kemal okur” dizesindeki “Kemal” 

ifadesi; olgunlaşma ve kemale erme anlamında kullanılmıştır. Sonuç olarak İmam 

Musa-ı Kazım’ın yol göstericiliği ve marifet sahibi oluşuna yönelik bir fikrin 

üzerinde durulması da söz konusudur. 

Âşık Selmanî ile yaptığımız görüşmede, kendisinden bir duvaz okumasını 

istediğimizde bize “canlar size şimdi Suzî Baba’dan bir Kurban Duvazı okuyacağım” 

şeklinde bir açıklama yapıp sonrasında eseri icra etmiştir. Bu açıklamaya göre “bir 

de kurban duvazı/ları mı var acaba?” sorusu akla gelmektedir. Ancak yaptığımız 

alan çalışmasında yalnız âşık Selmanî’den “kurban duvazı” tabirini duyduk. Âşık 

Selmanî’den derlediğimiz kurban duvazında da, cemin tüm bölümlerinde okunan 

duvazlardaki tema işlenmiştir. Burada da Tanrı’dan istenen yardım Oniki İmam’ın 

isimleri zikredilerek yapılmıştır. Yani içerik olarak yine Oniki İmam’ın ismi ve Hz. 

Muhammed’in ismi geçmekte, kurban tığlamayla ilgili özel bir anlatı 

işlenmemektedir. Ancak adanmış olan kurbanın, Allah katında kabul olmasına dair 

bir yakarış vardır. Âşık Selmanî’nin okuduğu ve kurban duvazı olarak tabir ettiği 

duvaz şu şekildedir (Salman, 2011): 

“Hayra hümmet gerçeğin demine Hü… 

Kerbelâ Çölü’nde cihanın şahı 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

Sensin müminlerin sırrı penahı 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

 

Abdal Musa Sultan irfana gele 

Tüyünün başına bin gada bela 

Def ede üstümüzde yabana sala 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 
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Askeri Mehti’den ol Hızır beli 

Hünkâr Hacı Bektaş Şah Mahmud Veli 

Suzî gönlümüzden kaldır melali 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin”. 

Kurban Duvazında “Kerbelâ Vakası”nda yaşananlar ve “Kerbelâ Şehitleri” anılarak, 

Hak yolunda can verenlerin unutulmadığına, unutulmayacağına dikkat çekilmektedir. 

Tanrı’dan, Kerbelâ’da şehit olanların yüzü-suyu hürmetine adaklarının kabul 

edilmesi istenmektedir. Ayrıca Hz. İbrahim’e Cebrail tarafından getirilen koç olayına 

telmihte bulunarak kurban kesme geleneğinin ve gerekliliğinin hangi temele 

dayandığına açıklık getirilmektedir. 

Zâkirlerin, cemlerde okudukları Duvaz İmamlar, cemin ve zâkir repertuarının 

vazgeçilmez unsurlarındandır. Genel olarak, Alevî-Bektâşî inancında önemli bir 

yerde olan Oniki İmam’ın isminin geçtiği beyitlere verilen bu müzikal türün, 

Bektâşîlerden Alevîlere geçtiğini söyleyen Birdoğan, kimi kırsal kesimde Oniki 

İmam diye adlandırıldığını ifade etmektedir. Sıra ile ya yakarma ya da anma 

biçiminde anılan oniki imama kimi deyişlerde Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa ve 

Fatma Ana’nın katıldığını biçim olarak ise 8, 11, 14’lü hecelerle veya aruz ölçüsüyle 

yazılan ikililerden ve dörtlüklerden oluştuğu bilgilerini sunan Birdoğan, Anadolu’nun 

Gizli Kültürü Alevîlik adlı kaynak kitabında şu Duvaz İmam örneğini açıklamalarıyla 

vermiştir (Birdoğan, 2006, s.414-415): 

Şükür dergâhına Rabb’ül âlemîn 

Çektiğim cefaya bağışla bizi 
Yüzünde göründü ol arş-ı rahman164

 

Nebin Mustafa’ya bağışla bizi 
 

Düldülün ağası sahîb-ül Kanber 
Hasan’la Hüseyin Şebbür ü Şebbar165

 

Beyt’ül Mukaddes’te harem’ül Hayber 
Fatma t’ül Zehra’ya bağışla bizi 

 

                                                 

164
 İnsanda, Tanrı’nın tecelli etmesi anlamında kullanılmıştır. Merdivenköy Şahkulu Cemevi’nin son 

postnişinlerinden Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın “Aynayı tuttum yüzüme, Ali göründü 
gözüme”şeklinde devam eden nefesinde, Tanrının yeryüzüne inmiş sureti olarak Hz. Ali’yi ifade ettiği 
birçok kaynak kitabın teması olmuştur. Bir bakıma “vahdet-i vücud” felefesini de çağrıştırmaktadır. 
165

 Kimi kaynaklara göre, Araplarda daha önce Hasan ve Hüseyin isminin olmadığını söyleyen 
Birdoğan, Hasan, Hüseyin ve Muhsin, Hz. Muhammed tarafından Harun Peygamber’in oğulları 
Şeber, Şübeyr ve Müşbir’in Arapçaları olarak konduğunu ifade etmektedir. Bu tür ad konulmasını 
Cebrail bildirmiş. Bu bildirime işlemi Hüseyin’in doğumunda da yinelenmiştir. Şeber, Yunan 
sözlüğünde Hüseyn anlamına gelmektedir. Bkz.; Nejat Birdoğan, 2006: Anadolu’nun Gizli Kültürü 
Alevîlik, Kaynak Yayınları, 5. baskı, İstanbul. 
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Ya Zeynel Âbidinmatlubum sende, 

Haşa ki siz beni koyasız gamda, 

Muhammed Bâkır’a bendeyiz bende 

Cafer üs-Sadık’a bağışla bizi 

 

Evliyalar makamına eriştim 

Çâr anâsır, çâr cihete karıştım 

Ol kıble t’ül heftim hem imam heştim166
 

Musa’ya, Rıza’ya bağışla bizi 

 

Taki’nin Naki’nin erişti çağı 

Hasan ül-Askeri çeşmim çerağı 

Şah Hatayî’im dünya bâkiden bâki 

Mehti’ül-zamana bağışla bizi 

Mersiye: Cemlerin son bölümünde icra edilen ve cemaat tarafından büyük üzüntü ve 

acıyla eşlik edilen diğer önemli bir tür mersiyelerdir. Toplumda derin izler bırakmış 

kişi/lerin ölümü ve kaybedilen değerlerin ardından onu öven, derin üzüntü ve 

hislerini konu alan şiirlerin genel adı mersiye olarak bilinir. İslâm Ansiklopedisinde, 

konularına göre mersiyelerin farklılık arz ettiğine işaret edilmekte, önemli kişi veya 

ailelerle (hânedan) ilgili olanlar, destanî, dinî, tasavvufî, felsefî ve sosyal konulu 

örnekler şeklinde sınıflandırılmıştır. Alevî-Bektâşî inancı içinde önemli bir yere 

sahip olan dinî mersiyelerin en başında Kerbelâ olayının geldiğini görmekteyiz. 

İslâm Ansiklopedisinin cilt 29 mersiye maddesinde, Metin Tuncel’in kaleme aldığı 

şu bilgiler dikkat çekicidir (Tuncel, 2004, s.218): 

“Fars edebiyatında Hz. Hüseyin’in şahadetiyle ilgili mersiyeler dinî muhtevalı örneklerin 

eksenini oluşturur. Bu konuda ilk eserlerden biri, VI. (XII.) yüzyılın ilk yarısında kavâmî-i 

Râzi tarafından ortaya konulmuştur. Mirza Abdülcelîl, Hâcû-yi Kirmânî ve Selmân-ı Sâvecî 

de Hz. Hüseyin’in şahadetini çeşitli şekillerde dile getirmişlerdir. VI. ve VII. (XII.-XIII.) 

yüzyıllar arası bu konuda yeni tecrübelerin kazanıldığı dönem olarak bilinir. Safevîler’den 

itibaren çok sayıda şair dini mersiye söylemiştir. Bunun temelinde Şiî mezhebinin 

yaygınlaşması, dolayısıyla Hz. Hüseyin’in ölümü, Kerbelâ, muharrem ayı ve âşûrâ günü gibi 

olayların sembolize edilerek anlatılması hususları yer almaktadır”. 

                                                 

166
 “İmamiye inancına göre sekizinci imam olan Aliyy-al Rıza’ya bu isim verilmektedir. 

Müslümanlıkta Kâbe, kıble olmakla birlikte Peygamber’in ve her imamın yattığı yerler de manevi 
olarak hacetler kıblesidir. Aliyy-al Rıza’nın yattığı Tûs kenti (Meşhed) bu yaklaşıma göre yedinci 

kıble olmaktadır”. Bkz.; Nejat Birdoğan, 2006: Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevîlik, Kaynak Yayınları, 
5. baskı, İstanbul. 
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Kerbelâ’da şehit edilen Hz. Hüseyin’i temel olarak konu alan mersiyelerde, Ehl-i 

Beyt soyundan gelen ve şehit düşmüş diğer kişilerde işlenmektedir. Emeviler 

tarafından gerçekleştirilen ve başta Hz. Hüseyin olmak üzere tüm Kerbelâ şehitleri 

için bir nevi anma, hatırlama ve yâd etme çerçevesinde gerçekleşen törenler, başta 

Şiî’ler olmak üzere birçok İslâm coğrafyasında, Muharrem adı verilen ay içerisinde 

yapılır. Özellikle cemlerde, cemin sonunda zâkir tarafından okunan mersiyelerde; 

kerbelâ olayını, şehitlerini konu alır. İnanç önderi dedenin açtığı kerbelâ üzerine 

yapılan muhabbetler, sonrasında yerini sözel ve müzikal sunuya bırakır. Alevîlikte, 

Muharrem ayı yalnız orucun tutulduğu bir ay değildir. Bilhassa Muharem’in 10. 

gününde yapılan aşure önemi bir semboldür. Ayrıca bir matem ayı olarak 

nitelendirilen Muharrem ayında aşure, sembolün anlamlandırılması bakımından 10. 

günü dağıtılır. Tuncel, muharrem ayının 10. gününe gelen bu kutlamaların ilkinin 10 

muharrem 345’te (8 Şubat 963) Bağdat’ta başlatıldığını, sonrasında İran bölgesi 

başta olmak üzere Şiî çevrelerinde ve silsileleri Hz. Ali’ye ulaşan Sünnî tasavvuf ve 

tarikat çevrelerinde de yaygınlık gösterdiğini ifade etmektedir. İslâm Ansiklopedisi, 

mersiye maddesinde bu kutlamaların tarihsel ve yaygınlık konuları üzerine şu 

bilgileri vermektedir (Tuncel, 2004, s.220): 

“İslâm dünyasının çeşitli bölgelerinde matem, tâziye ve şebîh (şabah) gibi adlarla anılan bu 

törenler muharrem ayının ilk on gününde, özellikle onuncu gün ve gecesinde yoğunlaşmış ve 

muharrem giderek bütünüyle bir matem ayına dönüşmüştür. Bazen törenlerin süresi, safer 

ayının ilk on gününü de içine alacak şekilde genişletilerek kır güne kadar çıkarılmıştır. Ehl-i 

beyt muhabbeti bütün Müslümanları birleştiren ortak duygu olduğu için, muharrem törenleri 

birçok Müslüman devlet ve topluluğun resmi veya hususi merasimleri arasında yerini 

almıştır. Bu törenlerin Osmanlı Devleti’nin geniş hâkimiyet bölgelerinde farklı din, mezhep 

ve tasavvuf telakkilerine göre çeşitli uygulamaları ortaya çıkmıştır”. 

Türklerin, İslâmiyet’ten önceki Orta Asya inanç kültürlerine dayanan “sagu”larla 

bağlantı kuran Ali Rıza Gülçiçek, halk dilinde ağıt olarak adlandırılan türün, divan 

edebiyatında mersiye olarak adlandırıldığını söylemektedir. Katıldığımız cemlerin 

genelinde Hz. Hüseyin’i anmak sonrasında Yezid’e lanet okumak için söylenen 

deyiş, Şah İsmail mahlasını taşıyan “Bu gün matem günü geldi, Ah Hüseyin vah 

Hüseyin” diye devam eden deyiştir. Bu deyişin dışında yazılmış ancak müzikal 

eşlikle okunan çok az mersiye örneği vardır. Hz. Hüseyin’in Şiî’lerde çok önemli 

tutulduğu, özellikle Şah Hataî lakaplı “Şah İsmail”in yazdığı sayısız mersiye 

örneğinden de anlaşılmaktadır. Yoğun olarak gördüğümüz Şah Hataî mahlasının 
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dışında Alevî-Bektâşî edebiyatında önemli eserler bırakmış olan çok sayıda ozanın 

Kerbelâ olayını işlediğini bilmekteyiz. Bu ozanlardan biri olan Derviş Kemal’in bir 

şiirini örnekleyen Gülçiçek, Her Yönüyle Alevîlik (Bektâşîlik, Kızılbaşlık) ve Onlara 

Yakın İnançlar adlı çalışmasında şu dörtlüklere yer vermiştir (Gülçiçek, 2004b, 

s.721): 

“Kerbelâ’da uçan dertli turnalar 

Bakın Hüseyin’e yarelendi mi? 

Zalim Yezidlerin kanlı eliyle 

Mübarek bedeni parelendi mi? 

Hüseyin’e değdikçe hançerler oklar 

Arşa direk oldu ahu firkatlar 

Perişan oldu mu Masum-u Pak’lar 

Evlad-ı Ali’ler zarlendi mi? 

Derviş Kemal der ki unutma dünü 

Canlar Kerbelâ’ya çevirmiş yönü 

Muharrem ayında Aşûre günü 

Muhammed ümmeti karelendi mi? (Gülçiçek, 2004b, s.721)”. 

Semah: Gerek müzikal icrası bakımından gerekse cem içinde belli figürler 

çerçevesinde dönülen semahlar, inanç boyutunda en önemli yeri arz eder. Tokat 

semahlarında kullanılan şiirler genellikle yakın bölgede bulunan tekke veya 

zaviyelerden yetişmiş ozanların/âşıkların yanı sıra, yöre halkı tarafından “yedi ulu 

ozan” olarak tabir edilen ozanların şiirlerinden oluşur. Bu ozanlardan Pir Sultan, 

Abdal Pir Sultan, Dedemoğlu, Şah Hataî, Kul Himmet, Der Abdal mahlaslı olanları 

şiirlerde en çok tapşırılan ozanlardır. 

Tokat yöresinde derlediğimiz semahlarda, birkaç âşığın şiirinin üst üste eklenmiş 

olduğunu gördük. Zira semahlar dönülmesi ve müzikal icrası bakımından birden 

fazla bölümden oluşmaktadır. Dolayısıyla her bölümde olmasa da özellikle 

yelleme/çark vs diye adlandırılan bölümlerde farklı bir âşığın dörtlüğü de 

eklenebilmektedir. Bu durum bazen aynı âşığın dörtlüklerinin eklenmesiyle de 

örneklenebilir. Mesela, Tokat/Almus/Hubyar’da derlediğimiz “Gördüm cemalini ben 

oldum âşık” adlı Hubyar semahında “Der Abdal’ım” mahlası iki kez tapşırılmaktadır. 

Semahlar, hece vezninin 8’li ve 11’li hece ölçüsünde (6+5 veya 4+4+3 duraklı) ve 

genellikle düz koşma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Genellikle 11’li hece 

ölçüsünde yazılanlar daha fazladır. Bağlantılı veya zincirleme koşma türlerine pek 

rastlanılmamıştır. Tespit ettiğimiz bazı semahların özellikle çark bölümlerinde 7 
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heceli (mani) dörtlüklerin de var olduğu tespit edilmiştir. Semahlarda bölüm 

geçkileri yapılırken müzikal anlamda görülen serbest ölçülü icra anlayışı, şiir 

yapısının da hece ölçüsünün serbestliğiyle paralel bir yapıyı işaret etmektedir. Tüm 

bu anlattıklarımızın geneline örnek oluşturabilecek, zâkir ve dede olan Alican 

Yıldırım’dan167
 derlediğimiz “Pervaz semahı”nı örnekleyebiliriz. Bu semah aynı 

zamanda nadir rastladığımız 8 heceli koşma türünde yazılmış bir semah örneğidir 

(A.g.g.): 

“Felekten zuhur olalı 

Ah ederim fizahım var 

K(g)usurum çoktur gamı(i)m yok 

Muhammed gibi mâhım var 

 

Artıyor Ali’nin demi 

İmam Hasan göher kani 

Çöl İmam Hüseyin gibi 

Mağallahta (muallakta?) dergâhım var 

 

Pir Sultan’ım mağu cansın 

Askeri dinsin imansın  

Mehdi’yi sahip zamansın 

Mürvet diyecek şahım vardır”. 

Semahın diğer bölümlerinde, yukarıda da bahsettiğimiz gibi herhangi bir hece 

kalıbına uymayan serbest hece ölçüsünde yazılmış şiir örneğini görmekteyiz (A.g.g.): 

 

“Şah dedim mah dedim 

Sıtkınan (Sıtkıyla) Allah dedim 

 

Çık safı süre süre 

İndim kuyu dibine 

Şahı geldi dediler 

Eğildim su içmeye 

Pervaz kıldım uçmaya”. 

Semah dönülürken ellerin yana alınmasıyla devam eden yukarıdaki bölüme geçki 

olan “çark bölümü” ise 7 heceli mani olarak adlandırabileceğimiz bir yapıda örnek 

                                                 

167
(Görüşme: Alican Yıldırım, 11 Ocak 2011, İstanbul/Okmeydanı). 
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ihtiva etmektedir. Bu bölüme geçmeden evvel semah dönenler eğilip niyaz ederler ve 

sonra çark bölümüne geçiş sağlanır (A.g.g.): 

“Alçacık kiraz dalı 

Dibinde yeşil halı 

Ya Muhammed ya Ali 

Geldi şahın hayali 

 

Bu yol erenlerindir 

Çarka girenlerindir 

Bu yola eğri sığmaz 

Doğru gelenlerindir 

 

Can Hatayî’m az geldi 

Sağ elinde saz geldi 

Kırkların meclisine 

Cebrail’le kız geldi”. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise; Pir Sultan’a ait olan şiirle 

başlayan ilk bölümden sonra gelen semahın üçüncü (çark) bölümünde Şah Hataî’ye 

ait bir dörtlüğün görülmesidir. Bu bölümden sonra diz çöküp niyaz edilir ve 

sonrasında devam eden bölümde yine Şah Hataî’ye ait olan dörtlüklerle devam 

edilmiştir (A.g.g.): 

“Aman! 

Şah şaha karşı canım 

Mah maha karşı canım 

Erenler bir niyaz kılalım 

Dergâha karşı canım 

 

Hatayî’min gelmesine 

Müminin itikatlı (ihtiyatli) olmasına 

Cemimizin birliğine 

Diyelim Allah Allah”. 

Övme-Övüş-Güzelleme: Alevî-Bektâşî şiirlerinde ulu ve aziz saydıkları kişilerin 

hayatlarını, kişiliğini, zaferlerini, adaletini, savaşlarını, hal ve hareketlerini vs. öven 

yapıyı görmek mümkündür. Daha ziyade Hz. Ali, Hz. Muhammed ve İmam 

Hüseyin’i konu alan şiirlerde, o kişiye bağlılığı ve onun inanç kaideleri üzerinde 

durup, bugüne taşıdıklarını betimleyen kelimelere rastlarız. Abdülbâki Gölpınarlı, 
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Alevî Bektâşî Nefesleri adlı kitapta, övme-övüşle ilgili şu bilgileri aktarmaktadır 

(Gölpınarlı, 1992, s.104): 

“Divan edebiyatında bir cer vasıtası, bir istismar vesilesi olan övüş, halk edebiyatında ya 

sevgiliye yahut candan sevilen birisine karşı içten gelen duygunun ifadesidir ve bu yüzden de 

samimidir. Alevî-Bektâşî edebiyatındaysa övüş, büsbütün bir özellik gösterir. Bu zümrede 

övülenler, azizlerdir. Bunlardan, geçip gitmişlerin hakkında yazılan övüşler, menkabevî bir 

karakter taşır. Aziz hakkında dilden dile söylenen ve çoğu eski azizlere de isnad edilmiş olan 

olağanüstü olaylar, sayılıp dökülür”. 

Tokat/Hubyar’lı olan Hasan Ünal (Âşık Hancı), Hubyar’da yaptığımız bir sohbette 

bize Kul Himmet’ten bir deme okudu. Bu demede, Hz. Ali’nin zümre üzerindeki etki 

ve sevgisini can-canan olarak yansıtan Âşık Hancı, bizlere şu dizeleri aktarmıştır 

(Ünal, 2010): 

“Divane gönlümüz geçmez güzelden 

Mihri
168

 yâr eyledik senden yâ Alî 

Benim arzumanım sensin ezelden 

Gitmez Muhabbetin candan yâ Alî 

 

Nice yüzbin yıllar kandilde durdun 

Atanın belinden anadan geldin 

Anınçün bu halkı gümana saldın 

Binbir dondan
169

 baş gösterdin yâ Alî 

 

Tarikat içinde görünür yolun 

Hakikat içinde söylenir halin 

İstemem cenneti göster cemalin 

Kul himmet geçince yâ Alî”. 

Âşık Selamanî, tüm bahsettiğimiz bu türlerin dışında “divan”lardan bahsetmektedir. 

Bilindiği üzere divanlar aruz vezninin “fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbında 

yazılır. Ayrıca Kerbelâ üzerine yazılanların “mersiye”, inanç büyüklerini öven 

şiirlere ise “methiye” diyen Selmanî, görüşmelerimizde birkaç kez “divan deyişi” 

tabirini kullanmıştır. 

                                                 

168
 Mihr: Sevgi, güneş. 

169
 Don: elbise. 
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4.3.3. Müzikal Yapı 

Tokat yöresi zâkir repertuvarı içerisinde görülen eserler müzikal türler bakımından 

çeşitlilik sergilemektedir. Bunlar: deyiş, deme, cenkleme, mersiye, semah, tevhid, 

miraçlama, duvaz veya duvaz-ı imam, güzelleme (övme-övüş), deyiş’dir. Tokat 

yöresi zâkir repertuvarı içerisinde deyişler en kapsamlı yeri oluşturmaktadır. 

Çalışmamızın başından itibaren vurgulamaya çalıştığımız genel ifade de olduğu gibi; 

yol ve sürek olgusunun bir bütünlük içerisinde ele alınması ve ibadet unsurlarının 

birlikteliğini (farklılıklarıyla birlikte) ortaya koymadaki temel yaklaşım müzik 

olmalıdır. Zira bugüne kadar Alevî-Bektâşî inancına dair yapılan çalışmaların 

ekseninde tarihsel bakış ve inanç yapısı yatmaktadır. Müzik, Alevî-Bektâşî toplumu 

için yalnız sözel aktarımın sesi değil aynı zamanda varlık gösterdiği ortamlarda 

kültürel kimliğin de temel faktörü olmuştur. Bu bağlamda Alevî müziği, siyasi 

otoritenin engeline takılmış, çoğu zaman toplum içi önem arz eden kişi, kişilikler, 

olaylar ve geleneksel aktarım göz ardı edilerek bir süzgeçten geçirilip halka lanse 

edilmiştir. Dolayısıyla Alevî müziğinin adlandırılması ve tür içerisinde ele 

alınmasında birtakım problemler ortaya çıkmıştır. Kimi kaynaklarda
170

 dinî müziğin 

içerisinde yer alırken bazı kaynaklarda ise halkın yaratısı ve günümüze taşınmış olan 

halk müziği olgusunda ele alınmıştır. Bu fikirleri destekler ifadede bulunan Bedriye 

Poyraz, Direnişle Piyasa Arasında: Alevîlik ve Alevî Müziği adlı çalışmasında şu 

ifadelere yer vermektedir (Poyraz, 2007, s.121): 

“Alevî müziğini incelemeyi hedefleyen çok sayıda çalışma olmaksızın, kültürün özünün 

araştırıldığı ya da Alevî kültürel kimliğini anlayabilecek bir anlayış getirdiğini söylemek 

mümkün değildir. Bu nedenle Alevî-Bektâşî müziğinin ayrı bir tür olup olmadığı sorusuna 

kaynaklarda açıklık getirilmemiştir. Bununla birlikte Alevî-Bektâşî şiirinin Türk edebiyatında 

özel bir değeri vardır. Türkülerin sözleri incelenebilir ve ayrı türde bir şiir olarak 

sınıflandırılsa da melodiler böyle bir incelemeye tabi tutulmamıştır”. 

Zâkirin zikrettiği inanç, sosyal yapı, ibadet unsurları: Genel olarak Alevî 

cemlerinde icra edilen müzik türleri ve içeriğine baktığımızda inançsal değerlerin 

yanı sıra sosyal olguların ele alındığı deyişlerinde zikredildiğini görmekteyiz. Zira 

                                                 

170
 Alevî-Bektâşî müziğinin özelikle dini bir faaliyet çerçevesinde kullanılmasından ötürü, Ortodoks 

din adamlarının zındıklık, kâfirlik olarak gördüğünü belirten Bedriye Poyraz, bu anlayış karşısında 
Alevî şair ve ozanlarının kaleme aldıkları şiirlerle cevap verdiğini anlatmaktadır. Detaylı bilgi için 
bkz. Bedriye Poyraz, 2007: Direnişle Piyasa Arasında: Alevîlik ve Alevî Müziği, Ütopya Yayınları, 1. 
Baskı İstanbul. 
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toplumsal, kültürel ve sosyal olguların ele alındığı bu deyişler cemin ibadet 

kısmından önce veya sonrasında icra edilir. Cemin başlamasıyla birlikte dede; 

“günün önemini belirten tarihsel veya sosyolojik bir olguyu” ele alarak konuşmasına 

başlar. Sonrasında ise toplumun dirlik ve dirayetinin sağlanmasına yönelik zâkirin 

okuduğu deyişler ve yine dede tarafından geleneğin canlı tutulmasına yönelik cemde 

bulunanlara yeri geldikçe dile getirdiği epik anlatılar belli bir kural ve kaide içinde 

sırasıyla gerçekleştirilir. 

Müzikal ve sözel anlatılarla ibadetin yönelimine katkıda bulunan zâkir ve ibadetin 

direkt önderi olan dede, cem boyunca anlattıkları, icra ettikleri ve oniki hizmeti 

yürütmesiyle bilinçli olmasa da sanki bir amaç söz konusuymuş gibi halkın düşünsel 

hafızasına genel toplumsal kaideleri yerleştirir. Bu kavram ve kaideleri katıldığımız 

cemlerde gözlemlediğimiz kadarıyla şu şekilde maddeleyebiliriz: 

 İnanç unsurları ve inanışa yönelik aktarım. 

 Öğretinin sürekliliği (yol-sürek). 

 Sosyal olguların şekillenmesi ve uygulanmasına yönelik söylemler. 

 Toplumsal kuralların belirlenmesi 

 Geleneğin canlı tutulması 

Her biri ayrı bir derinliğe sahip olan bu maddeler, anlatımı ve aktarımına yönelik 

yüzlerce sayfa tutacak ve yorumlanabilecek bir hacme sahip olgulardır. 

Öncelikle inanç kısmı Kırklar inancıyla başlar ve Hak-Muhammed-Ali, Hz. 

Muhammed’in Mirac’a (halk dilinde miraç) çıkışı, ehl-i beyt sevgisi, üçsünnet-yedi 

farzın uygulanması, dört kapı-kırk makam ve cemde konu olan daha niceleriyle 

devam eder. 

Deyişlerin genelinde, üçler, beşler, yediler, onikiler, ondörtler, onyediler ve kırklar 

gibi sayısal simgelere rastlarız. Bu sayıların temsil ettiği inançsal değerlerin 

yansımasını, Hurûfîliğin inanca olan etkisi olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle 

üçlemede Allah-Muhammed-Ali kavramının sıklıkla geçmesi, temel kaide olarak 

gözükse de kimi deyişlerde yanlız Muhammed-Ali ikilemesini de görmekteyiz. 

Haydar Kaya, üçleme için (Hak-Muhammed-Ali) Tevhid, Nübüvvet ve İmamet’i 

temsil ettiğini belirtip kaynağının Maide Suresi 55. ayetten geldiğini ifade 

etmektedir. Deyişlerde yine sıklıkla rastlanan Beşler’i ise, üçler olarak ifade 
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ettiklerinin yanı sıra Adalet ve Mead olarak aktaran Kaya, Şûre suresi 23. ayet 

gelince; Hz. Muhammed’in, Hz. Ali, Hz. Fatıma, İmam Hasan ve İmam Hüseyin’i 

abâsının altına alarak, peygamberin abâsından ötürü Âl-i Abâ (Abâ halkı) denildiğini 

belirtmiştir. Yediler olarak ifade edilen sayının ise temsil ettiklerini Alevî-Bektâşî 

Erkânı, Evrâd’ı ve Edebiyatı adlı kitabın yazarı Haydar Kaya şu şekilde 

açıklamaktadır (Kaya, 1993, s.318-319): 

“Meveddet ayeti geldiğinde, Resul-i Ekrem meveddetin (saygı ve bağlılığın) kimlere 

gösterilmesi gerektiğini bildirmek için abâsının altına beş kutlu insanı alır. Ayeti getiren 

Cebrail, bu kutsal yücelikten duygulanarak; ‘Ya Resullullah bende sizden olmak istiyorum’ 

diyerek dilekte bulunur. Bu dileğin üzerine Hz. Muhammed; ‘Evet! Cebrail sende bizdensin’ 

demek suretiyle yerine getirir. Ehl-i Beyt’e katkısız ve kusursuz bağlılığından ötürü Selman-ı 

Farisi hazretleri hakkında da ‘Selman Ehl-i Beyt’tendir’ sözünü söyler. Böylece abâ dışında 

kalanlarla birlikte Ehli Beyt’in sayısı yediye çıkar. Bu kutlu kişiler; Hz. Muhammed, Hz. Ali, 

Hz. Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Cebrail Aleyhisselam ve Selman-ı Farisi 

Hazretleridir”. 

Geriye kalan Onikiler, Alevîlerce kutsal sayılan ve cemde dahi hizmetlerin bu 

düsturda yürütüldüğü Oniki imamları temsil etmektedir. Ondörtler ise, Hz. 

Muhammed’in soyundan gelen torunlarının çok ufakken şehit edildiğinden ötürü 

Ondört Masum-u Pak olarak algılanır. Onyediler ise yine Hz. Muhammed’in ehl-i 

beytine büyük bağlılığı olan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır ki kaynakların 

çoğunda ve alandaki görüşmelerimizde Onyedi Kemerbest (bazı kaynaklarda onyedi 

kemer best-i hanedan) olarak tabir edildiğine sıklıkla rastlamış bulunmaktayız. Eski 

Tokat nüfus müdürü olan Kutbeddin Türkmani, Alevîlik Doğuşu, Yayılışı ve 

Hususiyetleri adlı eserinde ondört masumlar ve onyedi kemerbest’i şu şekilde 

aktarmaktadır (Türkmani, 1948, s.93-94): 

“Ondört masum-u pak; 

 Mehmet Ekber Bin İmam-ı Ali 

 Abdullah Bin İmam-ı Hasan 

 Abdullah Bin İmam-ı Hüseyin 

 Kasım Bin İmam-ı Hüseyin 

 Hüseyin Bin İmam-ı Zeynelâbidin 

 Kasım Bin İmam-ı Zenyelâbidin 

 Ali Etfar Bin Mehmet Bâkır 

 Abdullah Asgar Bin İmam-ı Cafer Sadık 

 Yahya Hâdi Bin İmam-ı Cafer Sadık 

 Salih Bin İmam-ı Mûsa Kâzım 
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 Tayyıp Bin Mûsa Kâzım 

 Caferi Tahir Bin İmam-ı Muhammet Tâkî 

 Cafer Bin İmam-ı Ali Nâkî 

 Kasım Bin Ali Nâkî 

 

Onyedi kemerbest; 

 Selman Fârisî 

 Muhammet bin Ebubekir 

 Mâliki Ejder 

 Ammar bin Yaser 

 Veysel Karani 

 Ebuzer Gaffari 

 Huzeyme bin Haris 

 Abdullah bin Bedilhazayi 

 Abdullah bin Âdili Harisi 

 Ebülheyşemüt Tımani 

 Haris Şeymani 

 Utebe bin Ebuvakkas 

 Muhammet bin Ebuhuzeyfe 

 Kamber Ali Sultan 

 Sait bin Kays 

 Abdullah bin Abbas”. 

Kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde, cemlerin sohbete ve muhabbete 

dayalı bölümlerinin çok uzun işlendiğinden bahsetmiştik. Zira bu muhabbetlerin 

müzikal sunumunun olması gerektiğini düşünürsek çalıp-çağırmanın da fazla 

olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla bu muhabbetlerde (cem içi) yalnız dede veya 

zâkir adayı değil, cemde bulunan cemaatin içinden de okunan deyiş ve duvazları 

ezberleyenler çıkmıştır. Alanda yaptığımız çalışmada yalnız dede veya zâkir değil, 

inanç önderi sayılabilecek normal cemaatten kişilerle yaptığımız bilgi alış-verişinde 

bunu gördük. Kamil insanların sohbetlerinin sabaha kadar dinlendiğini ifade eden 

Alican Yıldırım, bu sohbetlere dünyanın kündünden (kuruluşundan) başlandığını 

söylemekte ve konuyu şu şiir örneğiyle bütünlemektedir (Yıldırım, 2011): 

“Cihan derya iken âlem su iken 

Arştan yeşil kandil nur inmedi mi 

Zöhre yıldızından kırkbin yıl evvel 

Kuduretten bir top nur inmedi mi 
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Onur idi üç mürşidin atası 

Allah âşık muhammed’tir putası 

Allah Muhammed Ali’den ötesi 

O zaman üç güruh bir olmadı mı” 

Okunan deyişlerde, dünyanın kurulmasından önce var olan Ali inancı ve bugüne 

gelişini anlatan konular da işlenmektedir. İsmail Zeki Eyüboğlu’nun Alevîlik-

Sünnilik İslâm Düşüncesi adlı eserinde, XVI. yy. ozanlarından Nemâyi’den verdiği 

şiir örneğinde, Hz. Ali’nin peygamber olmadığı halde evren var olmadan önce bir 

ışık (nur) olarak bulunduğunu ve yaratılıştan önce var olduğunu anlatan şu dörtlüğü 

vermektedir (Eyüboğlu, 1979, s.61): 

“Yoğ iken ol dem zemin-ü âsüman-ı kün-fekân171
 

Gün gibi rûşen olan envâr sensin ya Ali
172

 

Görünen mi’rac içinde enbiyâlar şâhına173
 

Sûret Rahman olan didâr sensin ya Ali174”. 

Cemlerde okunan müzikal türlerin her biri anılan kişi, şahsiyet veya işlenen konu 

bütünlüğü bakımından farklı isimlerle tabir edilmektedir. Anadolu Alevî-Bektâşî 

müzik geleneğinde sıkça rastladığımız “deyiş”, “deme” ve “nefes” terimleri, Anadolu 

toprakları sınırlarının dışında kalan, bilakis Bektâşîlerce Balkan coğrafyasına kadar 

taşınmış olan ve inanç içerisinde söylem, öğüt, nasihat vb. gibi anlamları dile getiren 

türler olması bakımından önemlidir. Özellikle deyişler, Cemlerin başından sonuna 

kadar okunagelen önemli türlerdir. Âşık Alican’dan edindiğimiz bilgiye göre, yörede 

daha ziyade deyiş yerine “ayet” tabirinin kullanıldığını ancak şehre taşınan kültür ve 

gelenek doğrultusuna birtakım tabirlerin farklılaştığını; ayet yerine artık deyiş 

teriminin de kullanıldığı bilgisini edinmiş bulunmaktayız. Üstelik bu konuyu 

derinlemesine açıkladığında ise; Cemlerde okunan tüm şiirler değil; içerisinde, 

tasavvufi ve yalnız Allah (Tanrı) adına yazılmış şiirlere “ayet” denildiğini ifade 

etmiştir. Ayrıca okunan bu tüm deyiş ve nefesleri, Kur’an ın Türkçesi olarak 

gördüklerini belirtmiştir (Yıldırım, 2011). 

                                                 

171
 Bu yeryüzü, bu ol denince yaratılan gökyüzü yokken, 

172
 Gün gibi pırıl pırıl görünen ışık sensin ey Ali. 

173
 Miracı çıktığında yalvaçlar, 

174
 Önderi Muhammed’e Tanrı biçiminde görünen yüz sensin ey Ali. 
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Alevî-Bektâşî Kültüründe en önemli faktörlerin başında gelen saz-söz birlikteliği, 

özellikle inançsal boyutta değerli kılınmış ve günlük yaşamın içerisinde de yer 

almıştır. Anadolu’nun hemen her bölgesinde yaşayan Alevîler için bu birliktelik 

kutsal algılanmış ve uygulanagelmiştir. Cemlerde, dede tarafından dile getirilen her 

bir anlatının peşine zâkirin seslendirdiği müzikal icra, yorum ve şiir zenginliğinin 

yanı sıra, gereken hizmet sırasında o konuyu ele alan şiir yapılarıyla icra edilen 

müzikler, türlerin gelişmesine ve günümüzdeki adlandırmalarına yol açmıştır. 

Ses Dizileri: 

Tokat yöresi deyişleri müzikal yapı bakımından genellikle tek bölümlü olup melodik 

örgü yönünden belirli kalıplar üzerine kurulu cümlelerin sekvens biçiminde 

tekrarlanmaları sonucu eser bütününü oluştururlar. Deyişlerin (deme) melodik 

yapısında bir oktavlık ses örgüsünü geçmeyen ve daha ziyade 5’li-6’lı ses 

aralıklarında seyreden müzikal ifadeyi görmekteyiz. Bu açıklamaya duvaz, tevhid ve 

miraçlamaları da katabiliriz, ancak bazı örneklerde deyişlerin bir oktavlık ses sahası 

içinde farklı tonalite geçkilerinin yaptığını göz ardı etmemek gerekir. Daha önce de 

belirttiğimiz üzere asıl mesele; anlatının gerçekleşmesi ve öğretinin sözel 

ifadesindeki detaylardır. Tokat ve İstanbul’da yapılan alan çalışmalarında, bir müzik 

kalıbının üzerine birden fazla şiirin okunduğu gözlemlenmiştir. 

Türk Halk Müziği dizileri arasında olan ve yaygın olarak kullanılan “yahyalı kerem 

dizisi”, alandaki deyişlerde en çok kullanılan dizi olmuştur. Aynı diziye mi bemol ve 

fa diyezin eklenmesiyle oluşan “düz kerem dizisi” ikinci en çok kullanılan dizidir. 

Geçki olarak her iki diziyi de kullanan deyişlerde vardır. Örneğin; “Eğer ben fakire 

haber sorarsam” ve “Yüğrük olur gönül kuşu” adlı deyişler hem yahyalı kerem hem 

de düz kerem dizisini kullanmaktadır. 

Tokat yöresinde yaygın kalıp ezgi olarak kullanılan ve “do” eksenli kadans ile 

melodik akışını devam ettiren Türkülerin hacmi epey yoğundur. Karar perdesini “la” 

olarak düşündüğümüzde “do” perdesi kavramını kullanmaktayız. Bu tabirin ne denli 

doğru olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusudur. 

Özellikle Tokat/Reşadiye ilçesinin, Ordu iline sınır olan köy ve kasabaları ile 

Niksar’da sıklıkla rastlanan “do kararlı” ezgileri yalnız deyişlerle sınırlamamak 

gerekir. Zira Alevî inancına haiz olmayan toplumlar tarafından da icra edilen 

müziklerde bu kalıp ezgilere rastlamak mümkündür. Dolayısıyla “do kararlı” ezgiler 
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bir bakıma yöre müziğinin karakteristik yapısını ifade etmektedirler. Bundan 

dolayıdır ki dini ve din dışı ortamlarda sıklıkla kullanılmış, yöre âşıklarının 

birbirlerinden etkileşimi neticesinde ise yaygınlık kazanmış bir dizi yapısıdır. 

Yukarıda bahsettiğimiz dizilerin porte üzerindeki yeri ve genişliğine şu şekilde bir ön 

giriş yapabiliriz. 

 

Şekil 4.118 : Deyişlerde görülen genel ses dizileri. 

Deyişlere nazaran daha geniş ve değişken bir yapı gösteren semahların sözel ve 

çalgısal ezgi dizileri, eserin bölümlerine göre şekillenmektedir. Semahlar en az iki 

bölümlü en fazla dört bölümlü icra edilmektedir. Ritim geçkilerinin de gözlemlendiği 

semahlarda melodinin akıcı olmasını sağlayan durumlardan biri de modülasyon 

hareketleridir. Dolayısıyla başladığı karar tonundan farklı bir veya birkaç tona geçki 

yapan semahlar buna paralel bir yapıda ritmik geçişler de sergiler. 

Semahlar müzikal icra, vokal icra ve dönülmesi bakımından en önemli bölümü 

oluştururlar. Özellikle cemin oluşumunu anlatan Kırklar’ın tasviri olarak 

nitelendirilen ve yeryüzündeki temsili olarak uygulanan Kırklar Semah’ı Anadolu 

Alevîliği’nde en önemli yeri tutar. Anadolu’nun farklı coğrafya ve illerinde değişik 

isimlerle karşımıza çıkan semahlar için asıl olanı Kırklar Semahı’dır. Tokat 

yöresinde konuya hâkim olan inanç önderi (dede), sözlü aktarımın sahibi (zâkir) ve 
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kendini Alevî inancı üzerine yetiştirmiş ağızlardan edindiğimiz genel sonuç; “cemde 

asl olan Kırklar Semahı’nın varlığı”dır. Zira bu semahın dışında dönülen semahların 

geneli için “sonradan çıkmıştır ve dönülmesi bakımından da günümüz modern dans 

anlayışı çerçevesinde eklemelerde bulunulmuştur” söylemleri yatmaktadır. 

Semahlar birkaç bölümden oluşmaktadır. Özellikle ritmik ve modülasyon geçkilerin 

yanı sıra müzikle birlikte semahın dönülmesinde ki figür hareketlerinin değişimi, 

eşgüdümlü seyir etmektedir. 

Hüseyin Yaltırık, Alevî-Bektâşî müziği ve türleriyle ilgili bir bölüm ayırdığı 

bildirisinde, İslâm İnanç ve İbâdetlerindeki Müzikli Uygulamalar adlı üst başlığını 

Cami Müziği, Tasavvufi Türk Müziği ve Tekke Müziği olarak başlıklandırmış. 

Tasavvufi Türk Müziği’ni ise iki kategoride; Tasavvufi Sanat Müziği ve Tasavvufi 

Halk Müziği şeklinde açıklamış, bu inançla ilgili icra edilen müzikal türleri bu başlık 

adı altında toplamıştır. Yaltırık, Anadolu İnançlarında Müziğin Yeri adlı bildirisinde, 

müzikal türlerle ilgili şu bilgileri vermektedir (Yaltırık, 2000, s.846): 

“Günümüzde Bektâşî-Alevî inanç ve törenlerinde yaygın olarak kullanılan müzik türlerini 

genel olarak şöyle sıralayabiliriz: Nefes (düvaz, methiye, nevruziye, mersiye, şathiye, 

şathiyat-ı sofiyane, devriye, gazel, koşma, destan, semah nefesi, kalenderi, Ali mevlidi ve 

ilahidir”. 

Semahlar hakkında verdiğimiz bu genel ifadelerden sonra ilk olarak ses dizileri ve 

sonrasında semahların ritmik yapılarına dair açıklamalı bilgi ve örnekler verelim: 
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Şekil 4.119 : Ali Nur Semahı Tonal Yapısı 

Ali Nur Semahında da görüldüğü üzere genel yapı üç bölüm üzerine kurgulanmıştır. 

Bölümler arası geçişlerde yeni bölümün dizi ve ritmik özelliklerine hazırlık 

yapılması bakımından serbest yapıda ezgiler kullanılmıştır. Bu serbest yapıdaki 

ezgiler belli bir ölçü özelliği göstermeyen ancak iç ritim ve ezgi karakteri olan 

hazırlık müzik cümleleridir. Ali Nur Semahında ağırlama kısmına girmeden önce 

icra edilen serbest yapıdaki ezgide kullanılan dizi yahyalı kerem dizisidir. Serbest 

bölümde kullanılan dizinin karar sesi “la”, güçlü perdesi ise “re” sesidir. Fa diyez 3 

sesini sürekli kullanmayan bu semah, serbest kısımdaki dizisinde “sol” sesini yeden 

olarak almaktadır. 

Ağırlama bölümünde ses dizisi “la” ve “re” sesleri arasında seyrini sürdürmektedir. 

Serbest bölümde kullanılan yahyalı kerem dizisinin güçlü sesine kadar olan aralığı 

kullanan Ali Nur Semahında yine “sol” perdesi yeden olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Semahın yürüme bölümü olarak belirtilen bölümde ise ezgi “re” ve “sol” sesleri 

arasında seyir etmektedir. “Mi bemol” ve “fa diyez” seslerini alarak “re” üzerinde 

hicaz 4’lüsünü yansıtan semahta yeden sesleri “si bemol 2” ve “do” sesleridir. 

Semahta “ağırlama”, “serbest bölümler” ve “köprü cümlesinin” ses dizileri birbirine 
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paralel bir yapı göstermektedir. Bu bölümlerde yahyalı kerem dizisi ve dizinin “la-

re” aralığında kalan sesler kullanılmıştır. Buna istinaden semahın “yürüme ve 

“hızlandırma” diye tabir edilen bölümlerinde ise “re” perdesi eksenli bir yapı söz 

konusudur. Yeden perdesi olarak “si bemol 2” ve “do” perdelerinin kullanıldığı 

semahta “re perdesi” üzerinde hicaz dörtlüsü kullanılmıştır. 

 

Şekil 4.120 : Gördüm Cemalini Ben Oldum Âşık adlı Gönüller Semahı’nın Tonal Yapısı 

Gördüm cemalini ben oldum âşık adlı “Gönüller Semah”ında genel dizi yahyalı 

kerem dizisinin “la” ve “re” perdeleri üzerindeki kullanımı olarak göze çarpmaktadır. 

Ancak bu dizinin ilk 4’lü ve 5’li aralığından oluşan bir ses genişliği söz konusudur. 

Semahta “re” üzeri kullanılan dizide “mi bemol 2” perdesini görmekteyiz. Yahyalı 

kerem dizisinin “re” perdesi üzerinde seslendirilişinde “mi bemol 2” perdesi, “la 

perdesi” üzerinde kullanıldığında basılan “si bemol 2” perdesiyle paralellik 

oluşturmaktadır. 

 

Şekil 4.121 : Hızır Semahı’nın Tonal Yapısı 

Hızır Semahı ağırlama ve çark bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

Semahın serbest kısmı, karar sesine yaklaşmak ve bitiş hissiyatını kuvvetlendirmek 

için kullanılmıştır. Semahın ağırlama bölümünün genel olarak “la”, “si bemol 2” ve 
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“do” sesleri arasında seyir ettiğini görmekteyiz. “Re” perdesi üzerinde kullanılan 

hicaz dörtlüsü, semahın ağırlama bölümünde sürekli aynı melodiyi tekrarlayan 

yapının bir bakıma rahatlaması ve farklı bir ses bölgesini yansıtması amaçlı 

kullanılmıştır. Bu bakımdan “do” ve “re” notalarını güçlü perdesi olarak göstermek 

mecburiyetinde kaldık. 

Semahın çark bölümünde “re perdesi” üzerinde kullanılan hicaz 4’lüsünü 

görmekteyiz. Dikkat edilecek olunursa; diğer verdiğimiz semahların çark, hızlanma, 

yelleme vs. gibi bölümlerinde de benzer bir yapı söz konusudur. Serbest bölümde ise 

“la-do” sesleri arasında serbest ezgi kalıbının seslendirildiği semahta yeden perdesi 

“fa diyez 3” ve “sol” sesleridir. Yalnızca çark bölümünde “si bemol 2” ve “do” 

sesleri semahın yedenini oluşturmaktadır. 

 

Şekil 4.122 : Kırklar’ın Cemi’ne Gelen Ey Canlar adlı Hubyar Semahı’nın Tonal Yapısı 

Kırkların cemine gelen ey canlar adlı “Hubyar Semahı” iki bölümden oluşmaktadır. 

Deyişlerin ses dizilerinde görülen “do kararlı” yapı bu semahın ağırlama bölümünde 

kullanılmıştır. Görüldüğü üzere yalnız dini değil din dışı müziklerde ve yörede 

yaygın olarak kullanılan “do kararlı” bu ezgi yapısı, semahlarda dahi görülmektedir. 

Ağırlama bölümünde fa diyez 3 perdesini nadir, fa natürel sesini sıklıkla 

kullanmaktadır. Serbest kısımda “la perdesi” üzerinde hüseyni 5’lisi kullanımı 

görülmektedir. Semahın pervane kısmına geçişini hazırlayan serbest kısımda yeden 

perdesi yoktur. Pervane bölümünde “la”, “si bemol 2” ve “do” perdeleri yeden olarak 

kullanılmış, ses dizisi ise “re-sol” sesleri üzerinde şekillenmiştir. 
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Şekil 4.123 : Dünü Günü Arzumanım Kerbelâ adlı Pervaz Semahı’nın Tonal Yapısı 

Dünü günü arzumanım kerbelâ adlı “Pervaz Semahı” ağırlama, yürüme ve pervaz 

bölümlerinden oluşmaktadır. Son kısımda ifade ettiğimiz serbest bölüm hemen 

hemen tüm semahlarda görülen ve bitiş hissiyatını kuvvetlendirmek için kullanılan 

serbest yapıdaki sözlü melodik kurgudur. Serbest kısımlar semahın giriş kısımlarında 

olabileceği gibi, bölümlere geçişi hazırlayan melodi olarak da karşımıza 

çıkabilmektedir.  

Ağırlama ve pervaz bölümlerinde aynı ses örgüsünü kullanan pervaz semahı, serbest 

kısımda bu ses örgüsünün “la-do” m3’lü aralığıyla seyrini tamamlamakta, yeden 

olarak da fa#
3
 (diyez üç) ve si (bemol iki) perdelerini kullanmaktadır. Ağırlama 

kısmının ses dizisinde görülen mi (bemol 2) perdesi süreklilik taşıyan ve kullanılan 

perde değildir. Özellikle parantez içinde olması; mi perdesinin natürel ve bazen de 

bemol 2 olarak kullanılacağını ifade etmektedir. 

 

Şekil 4.124 : Felekten Zuhur Olalı adlı Pervaz Semahı’nın Tonal Yapısı 
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Felekten zuhur olalı adlı “pervaz semahı” ağırlama bölümünden sonra yürüme 

bölümüyle aynı ses dizisine sahip farklı bir bölüme geçmektedir. Bu bölümde ritmi 

4/4lük ve sebare olarak düşündüğümüzde, sonrasında gelen yürüme bölümü normal 

ritminde seyir etmektedir. Bu yapıyı göz önünde bulundurursak semah 4 bölümden 

oluşmaktadır. Bu semahtaki serbest kısım karar sesini yakalamak için değil; “şah 

şaha karşı, mah maha karşı” sözleriyle başlayıp yaklaşık iki kıtanın okunduğu ayrı 

bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Semahın ağırlama ve yürüme bölümü yahyalı kerem olarak adlandırılan diziyi 

kullanmıştır. Serbest kısmında tonun değiştiğini “si bemol 2” yerine tam bemol ve 

“do natürel” yerine diyez kullanıldığı görülmektedir. Dizi derken sekiz birbirine 

yakın komşu notayı düşünmemiz gerekmektedir. Oysa bu semahın ses dizilerinde 

tam bir sekizli (bir oktav) yapıya rastlanmamaktadır. Ağırlama bölümünde kullanılan 

“sol” yeden perdesini dikkate almazsak; 5-6’lı aralıkta seyir eden bir yapıyı görürüz. 

Tokat semahlarındaki ritmik tabloyu çıkarabilmek için tüm semahların bölümlerine 

ve isimlendirildikleri bölüm adlarına göre dağılımını yapmak gerekmektedir. Zira 

semahların karakteristik yapısında bölümlü olması ve muhakkak son bölümlerinde 

ritmik temponun hızlanması söz konusudur. Bu genel yapı göz önünde 

bulundurulduğunda karşımıza çok farklı usul, zaman ve birim yapısı çıkmaktadır.  

Özellikle semahların ağırlama bölümlerinde 9 zamanlı usullerin yoğun kullanıldığını 

görmekteyiz. Bunun yanı sıra 10 zamanlı, 5 zamanlı ve 4 zamanlı usullerinde 

yaygınlığı göze çarpmaktadır. Semahın tempo bakımından hız kazandığı “yelleme”, 

“yellenme”, “pervane”, “pervaz”, “yürüme” vs. bölümlerinde 5 zamanlı (2+3) usulün 

yaygın kullanıldığı tespit etmiş bulunmaktayız. Beş zamanlı usul yapısının dışında 4 

zamanlı usul ise ikinci sırayı almaktadır. Ağırlama kısımlarında kullanılan 9 zamanlı 

usuller; 3+2+2+2 zaman yapısıyla karşımıza çıkmaktadır.  

Bu genel bilgiden sonra derlenmiş olan semahlar üzerinde ritmik yapıya göz atacak 

olurşak şu örnekleri verebiliriz: 
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Şekil 4.125 : Ali Nur Semahı’nın bölümlerine göre genel ritmik yapısı 

Ali Nur Semahı derlediğimiz semahlar arasında bölüm geçkisi en fazla olan 

semahtır. Genellikle ağırlama bölümüyle başlayan semahlara istinaden serbest
175

 

ritmik yapıyla başlayan Ali Nur semahı, 10/8lik, 9/8lik ve 4/4lük usulleri 

kullanmıştır. Serbest (ölçüsüz) usul yapısıyla başlayan semah, yine serbest yapıda 

bitmektedir. 

Semahın ağırlama bölümü THM karma usullerinden olan 10 zamanlı usulün; 

2+3+2+3 zaman yapısından oluşmaktadır. Semahın yürüme bölümünde ise 9 zamanlı 

usulün; 2+3+2+2 zaman yapısında icra edildiği gözlemlenmiştir. Genellikle ağırlama 

bölümünde karşılaştığımız 9 zamanlı usul, bu semahta yürüme ve hızlanma 

bölümünde kullanılmıştır. Her iki bölümde de 9 zamanlı usulün; 2+3+2+2 zaman 

                                                 

175
 Semahların bölümleri sayıldığında genellikle serbest kısımları da eklenir. Zira serbest bölümler 

herhangi bir bölümü tamamlamadığı gibi başka bir bölümünde başlangıcı olmazlar. Ancak bölümler 
arası geçişin (tonalite, usul ve tempo değişikliği vs. durumunda) hazırlanılması ve birbirlerine 
bağlanmasını güçlendirmek amaçlı bu bölümler kullanılır. Bazen âşık için de soluklanma ve yeni 

bölümün hatırlanması amaçlı uzatılabilen bir bölüm olma özelliği vardır. Bazı semahlarda ise hemen 
hemen 1-2 kıtanın okunduğu serbest bölümleri görmek mümkündür. Fakat yine de başlı başına bir 
bölümdür diyemeyiz düşüncesindeyiz. Çünkü semahçılar bu bölümde dedenin duasını almak veya 
niyazlaşma amaçlı dururlar. Dolayısıyla semah dönülmez. Semahların serbest kısımlarının ayrıca bir 
bölüm olup olmadığını tartışmak ve sonuçlandırmak lazımdır. Semahın figürsel taraflarını mı bölüm 
olarak algılamalıyız yoksa figür olmadan da bölüm sayılır mı? Sorularıyla ilgili kaynaklarda çok net 
bir cevap bulamadığımız için bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 
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yapısı kullanılmıştır. Hızlanma bölümü; 9 zamanlı ve 4 zamanlı iki farklı zaman 

yapısıyla karşımıza çıkmaktadır. 

 

Şekil 4.126 : Gördüm Cemâlini Ben Oldum Âşık adlı Gönüller Semahı’nın bölümlerine göre genel 
ritmik yapısı 

Gördüm cemalini ben oldum âşık adlı “Gönüller Semahı”, Tokat/Hubyar’da 

derlediğimiz önemli semahlardandır. Yörede “keman”, “kemanı” veya “kemani” 

diye adlandırılan çalgı aletiyle icra edilen bu semah iki bölümlüdür. Yukarıda da 

bahsettiğimiz üzere ağırlama bölümlerinin sıklıkla kullandığı 9 zamanlı usulün 

3+2+2+2 zaman yapısını görmek mümkündür. Ancak diğer semahlarda karşımıza 

çıkan 9 zamanlı ağırlama bölümlerine istinaden bu semahın ağırlama kısmında birim 

değer; bir dörtlüktür. 

Hemen hemen tüm semahlarda karşımıza çıkan serbest yapı “Gönüller Semahı” için 

de geçerlidir. Bir nevi hızlı bölüme (pervane-yelleme) geçişi hazırlayan bu serbest 

yapı kimi semahlarda ton değişiminde hazırlayıcısı olmaktadır. 

Pervane bölümünde kullanılan 5 zamanlı usul icra ve teknik kullanımı bakımından 

önemlidir. Kullanılan tezeneleri anlatırken bu 5 zamanlı usul ve tezene yapısını 

bizzat eser üzerinde göstermeye çalıştık. Ancak bu semahın icrasında ritmik yapının 

yay tekniği ile verildiğini söylemek lazımdır. Tokat/Hubyar’da icra edilen 

semahların hızlı bölümlerinin genelinde usulün 2+3 zaman yapısına rastlarız. 

5 zamanlı usul yapısı semahın dans ritmik algısı bakımından da önemlidir. Zira 

Hubyar semahlarının hızlı bölümlerinde 2+3 zamanlardan oluşan usul yapısı 

kullanılmaktadır. Yani semah dönenler için de alışıla gelmiş ritmik yapı budur. 
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Şekil 4.127 : Hızır Semahı’nın bölümlerine göre genel ritmik yapısı 

Hızır semahında dinlediğimiz ağırlama bölümü, diğer semahların ağırlama 

bölümünden tempo bakımından biraz daha hızlıdır. Ağırlama bölümündeki ritmik 

tartımın bölüm sonuna kadar süreklilik taşıyan ve aynı ritim kalıp çerçevesinde 

devam ettiğini görmekteyiz. Çark bölümünde ise usul değişmemekte, yalnız eserin 

temposunda hızlanma olmuştur. Hızır semahında ağırlama ve çark bölümü de 4 

zamanlı usulden oluşmaktadır. 

Semah, çark bölümünden sonra devam eden ölçüsüz “serbest bölüm” ile son 

bulmaktadır. Samahın ağırlama bölümünde karar sesi “la” iken, çark bölümünde “re” 

karar sesi olmaktadır. Serbest bölümün buradaki fonksiyonu; “re” perdesinde seyir 

eden çark bölümünü yavaşlatarak “la” karar sesine taşımaktır. 

 

Şekil 4.128 : Kırkların Cemine Gelen Ey Canlar adlı Hubyar Semahı’nın bölümlerine göre genel 
ritmik yapısı 

Kırkların cemine gelen ey canlar adlı “Hubyar Semahı” ağırlama ve pervane 

kısımları olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Dokuz (9) zamanlı usulün 
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3+2+2+2 yapısını burada da görmek mümkündür. Şunu belirtmeden geçmek 

istemeyiz; 9 zamanlı usullerin dörtlük ve sekizlik birimlerinin her ikisinin de 

kullanıldığı görülmektedir. Bu semahta sekizlik birim kullanılmıştır. 

Serbest bölümden sonra semahın hızlanma bölümü yani “pervane bölümü”ne geçiş 

yapılmaktadır. Usul 2+3 zamanlarından oluşan 5 zamanlı usul yapısındadır. Daha 

evvel de bahsettiğimiz gibi özellikle Hubyar ve buraya bağlı bölgelerin 

semahlarında, hızlanma bölümlerinin 5 zamanlı olması karakteristik bir özellik 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Semahçının ritmik dengesi, semahın hızlanma 

bölümündeki 5 zamanlı usulün gerek icra tekniği gerekse tempo bakımından doğru 

olarak ele alınmasına bağlıdır. Nitekim bu semahta da 5 zamanlı usul ve ritmik 

yapısının yanı sıra temposu, anlattıklarımıza örnek teşkil etmektedir. 

 

Şekil 4.129 : Felekten Zuhur Olalı adlı Pervaz Semahı’nın bölümlerine göre genel ritmik yapısı 

Felekten zuhur olalı adlı “Pervaz Semahı” ağırlama, yürüme ve pervaz 

bölümlerinden oluşmaktadır. Son kısmında serbest yapıda okunan dörtlükler ile 

semah son bulmaktadır. Diğer örneklendirdiğimiz semahların serbest bölümlerinden 

farklı olarak pervaz bölümünün yavaşlamasını hazırlayan serbest bölüm aynı 

zamanda birkaç kıtanın da okunduğu bölümdür. Bu bölüm semahçıların dede 

karşısında yanyana durması, dua alınması ve niyazlaşılmasını sağlayan bölümdür. 
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Yürüme bölümünde icra edilen 4 zamanlı usulün temposu, pervaz bölümünde 

değişmemektedir. Zira usulün temposu neredeyse iki misli artmaktadır. Pervaz 

bölümündeki 4 zamanlı tempolu bölümü serbest kısma taşımak için henüz pervaza 

geçmeden evvel bölümler arasındaki dengeyi korumak için yavaş tempoda yine 4 

zamanlı bir usul kullanılmıştır. 

Çalışmamızda kullandığımız notaların dışında bir de kullanmadığımız (notası 

yazılmamış, yalnız ses ve görüntü kaydı bulunan) semahlar vardır. Konuyu 

bütünlemek anlamında bu semahların ritmik yapılarından bahsetmek önem arz 

etmektedir. Tokat/Almus/Ceğet Kasabası’na bağlı elde ettiğimiz cem kaydında diğer 

cemlerde de olduğu gibi semahların, miraçlama bölümünde detaylı işlendiğini 

gördük. 

Ceğet cemlerinde semah öncesi miraçlamanın 10 zamanlı usul yapısında (2+3+2+3), 

hızlanma bölümünün ise 9 zamanlı (2+2+2+3) usul yapısında olduğu görülmektedir. 

Semaha giriş ağırlama bölümünde 9 zamanlı usulün 2+2+3+2 yapısı kullanılmıştır. 

Miraçlamadan sonraki hızlanma bölümünde aynı usulün farklı zamanları eklenmiştir. 

Semahın hızlanan bölümünde 2+2+3 zaman yapısından oluşan 7 zamanlı usulün 

ardından dualama başlıyor. Dualamadan sonra 4 zamanlı usul ile semaha devam 

ediliyor. Sonrasında ise tekrar ağırlamadaki tempoda 9 zamanlı usulün 2+2+3+2 

yapısıyla semah devam etmektedir. Tekrar 2+2+2+3 zamanlı 9 zamanlı usul ile 

hızlanıp dedenin duasıyla semah son bulmaktadır. 

Tokat zile Bektâşî cemlerinde ise miraçlamadan sonra Âşık Cemal Hakiroğlu, serbest 

yapıda semah için hazırlık müziğine başlayıp sonrasında 7 zamanlı (3+2+2) usul ile 

semahın başladığını dile getirmektedir. Hakiroğlu şu açıklamalarla konuyu 

detaylandırmıştır (Hakiroğlu, 2010): 

“Semah başlar (7 zamanlı müzik ile) ve sonrasında serbest okunan kısa bir dörtlük ile tekrar 

serbest kısma geçilir. Burada semahçılar (semah dönenler) iki dizini üzerine oturduktan sonra 

âşık tekrar duvaz-ı imam okumaya başlar. Semahçılar niyaz ettikten sonra tekrar semaha 

dururlar
176

. Semahın ikinci kısmı burada biter. Sonrasında yine semahçılar dara durur, dede 

duasını eder ve semahçılar niyazını ettikten sonra âşık bir duvaz daha okur. Böylelikle 
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 Bu kısımda usul yapısı ağırlama şeklindeki gibi 3+2+2+2: 9 zamanlı usul ve birim dörtlük. 
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semahın üçüncü bölümü başlar
177

. Üçüncü tur (bölüm) bitince dede dua okur ve sonra sakka 

suyu dağıtılarak cem devam eder”. 

Ses dizileri ve ritmik yapıya dair verdiğimiz örneklerde özellikle Tokat yöresinde var 

olan ocak ve bu ocaklara bağlı ilçe/kasabaların cemlerine yönelik analizleri de 

vermeye çalıştık. Alan çalışmamızda elde ettiğimiz ve bizzat kayıtlarını yaptığımız 

cem ve sohbetlerin yanı sıra kişisel arşivlerden edindiğimiz görsel kaynaklar ile de 

çalışmamızın perspektifini genişletmeye çalıştık. Bizzat ulaşamadığımız önemli köy 

ve kasabaların olduğundan eminiz. Zira Tokat yöresi müzik, kültür, gelenek ve inanç 

anlamında çok geniş tarihe sahip bir ilçedir. Dolayısıyla saha araştırmalarının hacim 

kazanması ve kazandırılması için arşiv çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

Deyiş ve semahların seyir karakteri genellikle inici olup çıkıcı-inici örnekler de 

bulunmaktadır. Kimi zaman bir oktavı aşan örnekleri yanında genellikle bir sekizli 

civarındaki ses sahası içerisinde inici olarak seslendirilen deyiş ve semahlar örnekleri 

de vardır. Seyrin niteliğini belirleyen; kalıp ezgiler ile üslubun genel karakterini 

oluşturan çeşitli teknik unsurların bir araya gelmesiyle biçim kazanan icra 

özellikleridir. 

4.4. Zâkir Müziği ve Repertuvarı’nın Ağız ve Tavır Özellikleri 

Tokat yöresi zâkir müziği Anadolu genelinde olduğu gibi ortak ağız ve tavır 

özellikleri içermesine rağmen kendine has birçok unsuru da bünyesinde 

barındırmaktadır. Bunlar yakın bölgeler ile ortaklıklar ve ayrışmalar göstermenin 

yanında kendi içerisinde de birbirinden farklılaşan nitelikler taşır. Örneğin Ordu, 

Mesudiye, Amasya ve Sivas yöresinin ağız oluşumunda etkisi büyüktür. 

Cemin başında bağımsız veya genellikle üç destenin ilk destesinde işlenen “hoş 

geldiniz” -hoşlama- deyişlerinin icrası üzerine görüştüğümüz 

Tokat/Reşadiye/Gökköy zâkirlerinden Murat Akkaya, bu deyişlerin icrasında 

bölgeler arasında dahi birtakım müzikal farklılıkların olduğunu dile getirmiştir. 

Akaya, Hoş geldin/niz ile başlayan ve ibadet bölümünde icra edilen bazı türlerin 

müzikal icrasının hiçbir bölgeye benzemediğini ifade etmiştir. Özellikle bu bölgede –
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 Bu kısımda usul yapısı 3+2+2+2: 9 zamanlı ve son beyitinde tempo hızlanıyor. 
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Reşadiye- deyişlerin (Do
178

) perdesinde karar kıldığını belirtmektedir. Bu 

benzetmeyi ise yaylaya çıkarken söylenen “efiloğlu179” havalarına benzer müzikal 

özellik gösteren ancak tarikat içerisinde icra edilen türler olarak ifade etmiştir. 

Reşadiye bölgesine ait ve bölgenin özelliğini gösteren bir yapı olduğunu belirten 

Akaya, bu icra şeklini “tarikat ağzı”, “cem ağzı” olarak açıklamaktadır (Akaya, 2011 

ve 2012). 

Tokat bölgesi sınırında ve Tokat’tan İstanbul’a göç etmiş olan Alevî gruplarının 

cemlerinde ilk sırayı sıklıkla “deste okuma” alır. Üç deyişin bir veya birkaç âşık 

tarafından sırasıyla ve peşpeşe okunması şeklinde tabir edebileceğimiz bu okuyuş 

aynı zamanda “deste bağlama” şeklinde adlandırılır. Zâkirlerin deyimine göre yedi 

ulu ozandan okudukları bu eserlerin mahlasının geçtiği yerde tüm cemaat ve inanç 

önderleri elini (özellikle işaret parmağının yan kısmını) öpüyor veya göğsüne 

götürerek bu âşıkları anıyor. Bu âşıkların isimlerinin geçtiği dörtlük kesinlikle 

okunmaktadır. Bu şekilde elin ağza veya göğse götürülme şekline Nejat Birdoğan, 

daha ziyade Malatya’da ‘Hatayı’ dendiğini ifade etmektedir (Birdoğan, 2006, s.419). 

4.4.1. Çalgısal İcra Tavrı ve Üsluplar 

Tokat yöresi cemlerinde genellikle eşlik enstrümanı bağlamadır. Ancak bazı 

ilçelerinde bağlamanın, keman (yörede kemanı/kemani diye adlandırılmaktadır) ile 

birlikte kullanıldığı da tespitlerimiz arasındadır. Ege bölgesi semahlarında da 

gördüğümüz keman kullanımının diz üzerinde icra edilmesiyle benzer şekildedir. 

Kemanın, diz üzerinde icra edilmesinin amacı; vokal icrayı rahatlatmaktır.  

Daha evvel yapılan cemlerde davul ve zurnanın kullanıldığına dair çok nadir de olsa 

bilgi edinmiş bulunmaktayız. Alanda yaptığımız toplu sohbetlerimizde davul-zurna 

kullanımına dair verilen bilgilerin aksine, tekke ve zaviyelerin kapatıldığı ve 

ibadetlerin gizlilik içinde yapıldığı dönemlerde, bir nevi kolluk kuvvetlerinden 
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 “Do perdesi”, “do müstezad”, “do karar” vs. diye adlandırılan, aynı zamanda Türk Halk 

Müziği’nde eserin karakteristik özelliğini de belirtmek için kullanılan bu tür tabirler söz konusudur. 
Karar sesi “la” olarak düşünüldüğünde; icra edilen eserin karar sesinin “do” perdesine denk 
gelmesinden ötürü “do karar”lı Türkü diye tabir edilir. Zira “la” sesini karar sesi olarak düşünmeden 
“do” perdesini karar sesi olarak düşündüğümüzde; zaten o eserin karar sesi olarak düşünülecektir. Bu 
durumda, “do karar” veya “de perdesi” gibi adlandırmaların ne kadar doğru olduğu, üzerinde 
düşünülmesi gereken doğru bildiğimiz yanlışlar olabilir. 
179

 Efiloğlu’nu eski zamanda yaşamış ünlü bir kişilik olarak açıklayan Akaya, aynı zamanda yaylaya 

çıkış sırasında söylenen havalar olarak açıklamaktadır (Akaya, 2010 ve 2011). 
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kurtulmak amaçlı bu icranın yapıldığı anlatılmıştır. Şöyle ki; ibadetlerin gizli 

yapıldığı dönemlerde, oniki hizmet sahiplerinden biri olan gözcülerden en az 8-10 

kişinin hizmet sürdüğü söylenmektedir. Kolluk kuvvetlerinin yapacağı muhtemel 

baskında, gözcülerin işaretiyle birlikte ibadetin gizlenmesi amaçlı davul veya benzeri 

çalgının devreye girmesi söz konusudur. İbadet işlerken olduğu yerde kesilip, tehlike 

geçtikten sonra tekrar ibadetin devam etmesi anlatılanlar arasındadır.  

Kanımızca davul-zurna kullanımı, cem içerisinde bu haliyle değerlendirmek; semah 

veya deyiş vb. müzikal türlerin cem esnasında bu çalgılarla icra edildiğini 

düşünmemekteyiz. Ancak toplu muhabbetlerde (düğün, dernek, sünnet vb.) ve dışarı 

cemi diye adlandırılan ve yine cem esnasında icra edilen birtakım müzikal türlerin 

işlendiği ortamlarda, yöreye bağlı kalınarak davul-zurna kullanımının olabileceğini 

düşünmekteyiz. 

Bağlama ve keman (kemanı/kemani) birlikteliğinde, her iki çalgının da melodiye 

aynı anda eşlik ettiği görülmektedir. Ancak keman çalan zâkir vokal icrada 

bulunuyorsa, bağlama şan altında melodi takibi yaparken; keman yalnızca uzun 

seslerde kalmaktadır. Bu durum tüm müzikal türlerin icrası için geçerli değildir. 

Örneğin Âşık Aziz Yıldırım, deyiş çalarken; esnek bir ritmik denge ve melodi 

üzerine icrasını gerçekleştirirken, semah icrasında; özellikle yay hareketi ile eserin iç 

ritmiğini yakalamaktadır.  

Kemanın tel sayısı ve her bir telin farklı seslere çekilmesinden (akortlanması) 

kaynaklı pollyphonic duyumlar söz konusudur. Bu durum bağlama için de geçerlidir. 

Ancak bağlama ve kemanın aynı anda eserin saz bölümünü çalarken, kemanın genel 

akort sisteminden ötürü pedal ses diye de tabir edebileceğimiz karar sesi veya eserin 

güçlü perdesini ısrarlı bir şekilde duyurması da gözlemlenmektedir. 

Genel çalgı kullanımı (tel, perde, düzenler, vb): 

Tokat cemlerinde yalnız bağlamanın kullanılmadığını, belli bölge ve ocakların 

cemlerinde bu çalgıya ilave olarak kemanı/kemani diye adlandırdıkları yaylı çalgının 

da eşlik ettiğini anlatmıştık. Günümüzde artık icra edenin azaldığı kemanı/kemani, 

cemde tek başına veya birkaç kemani icra edenin yan yana oturup (küçük yaylı grubu 

gibi) icrada bulunduğu çalgı değildir. Hubyar dedesi olan Aziz Yıldırım, 

görüşmelerimizde birçok kez bağlama ile kemani çalgısının yan yana olmasını 

belirtmiştir. İzleyebildiğimiz cemlerde (Hubyar ocağına bağlı cemler) bağlama ile 
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kemaninin kullanımında, bağlama icrasının daha ziyade ritmik kalıp ve tartımlar 

üzerinde dengeyi sağladığını görmekteyiz. Bir nevi pedal bir ses/sesler üzerinde 

eserin ritmik yapısına dair tezene kalıbını uygulayan bağlama icracısı, kemani çalan 

kişinin esnek çalım tarzını karşılık, o kişiye eserin ritmik giderini duyuran ve ölçüye 

sokan bir görev üstlenmektedir. 

Kemani çalan zâkirler, çalgıyı omuzlarında değil dizleri üzerinde icra ederler. Keman 

çalgısının birebiri olan, yalnız akortlama ve yay kullanımı anlamında farklılık arz 

eden ve yörede kemanı/kemani olarak addedilen çalgı, vokal icranın rahatlığı 

bakımından dizde çalınmaktadır. Dolayısıyla yay ve enstrüman kullanımı, Türk Halk 

Müziği renk sazlarından olan kemane gibi kullanılmaktadır. Ege ve çevresindeki 

özellikle Tahtacı Türkmen Alevîleri olarak bilinen grubun kemane bu çalgıyı 

kullanmalarından ötürü, “acaba eskiler kemani yerine kemane mi kullanılıyordu da 

sonradan kemaniye dönüştü?” düşüncesine kapıldık. Ancak kemani çalan zâkirler, 

kendi ustalarının veya baba ve dedelerinin de bu çalgıyı -kemani- kullandıklarını, 

genel ifadeyle “eskilerden ve ustalarımızdan gördüğümüz çalgı budur” cevabını 

aldık. 

Tokat cemlerinin genelinde kullanılan bağlama çalgısı, form ve ebat anlamında 

farklılık göstermektedir. Sıklıkla gözlemlediğimiz çalgı, tambura tipli ancak bağlama 

düzeni ile icra edilen çalgıdır. Şuan formu ve ölçüleri anlamında sistematik hale 

getirilen bağlama ailesinde ise “bağlama” ismi ile bilinen kısa saplı çalgının 

kullanımı ikinci sırada yer alır. Yine düzen olarak “bağlama düzeni” akortlanır. 

Ancak İstanbul’a göç etmiş olan zâkirlerin icralarında gözlemlediğimiz ve yoğun 

olarak kullandıkları çalgının “bağlama” (kısa saplı) olduğunu söyleyebiliriz. 

Âşık Murat Akkaya, kısa saplı bağlama ile bağlama düzeninde yaptığı icrasının yanı 

sıra tambura ile yine bağlama düzeni akortlayarak icrada bulunmuştur. Aynı şekilde 

Âşık Bektaş Yalçın, daha ziyade tambura ebadında olan ancak bağlama düzeni 

akortlayarak icra ettiği sazın yanı sıra zaman zaman bağlama çalgısını da 

kullanmaktadır. Zira zâkirler ustalarını ve kendinden önceki gözlemlemiş olduğu 

âşıkları ele alırlar. Üstelik çok yakın zamana kadar “dede sazı” diye tabir edilen 

çalgıyı icra ettiklerini düşünürsek; tambura tipli çalgıların yoğun kullanılıyor 

olmasına cevap bulabiliriz. Neden? Çünkü dede sazı, ebat anlamında tamburaya 

yakındır ancak form açısından birtakım farklılık göstermektedir. 
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Günümüz enstrüman yapımında ise yeni teknik ve donanımı düşünecek olursak, 

oyma bağlamaların yanı sıra “yaprak tekne” diye adlandırılan bağlamaların talep 

ediliyor olması; zâkirlerin, dede sazına en yakın olan tambura ebadındaki çalgıların 

kullanılmasına ve tercih edilmesine neden olmuştur. 

Âşık Murat Akkaya, daha evvel bağlamalarda iki telin olduğunu ve bu tellerin de “at 

kılı”ndan yapıldığını dile getirmektedir. Kendi evinde yaptığımız görüşmede, 

zâkirlerin kullandıkları bağlama, çalım tekniği ve çalgıların formları hakkında şu 

bilgileri aktarmıştır (Akaya, 2011 ve 2012): 

“Önceleri iki tel vardı ve at kıllarıyla yapılan sazlarla çalardık. Eskiden mızrap olmadığı için 

şelpe çalınırmış. Bizler kiraz kabuğundan yapardık mızrabımızı. O zamanlar çalınan sazlar uzun 

sap divan sazlarıydı ve çalgının ismi de “bağlama” diye adlandırılırdı. Tekneleri 50-60’lık 

civarında olan bu bağlamalar “veysel düzeni” -günümüzde bağlama düzeni olarak bilinen- ile icra 

edilirdi. Bazen de “divan düzeni180” akortlanırdı bu bağlamalar”. 

Murat Akkaya burada, Âşık Nesimî’nin de kullandığı, daha ziyade Maraş, Elbistan, 

Pazar ileçelerindeki âşıkların kullandıkları çalgı olan ve “ruzba” diye adlandırılan 

çalgıdan bahsetmektedir. 

Bölgede kullanılan bağlamaların akort sistemleri, zâkirlerin kendi ses sahasına göre 

değişen bir yapıda çeşitlilik göstermektedir. Yalnız akortlama sisteminde değil; aynı 

zamanda çalgının ebat ve form yapısı da bu ses bölgesine destek veren diğer çözüm 

yoludur. Yöre zâkirlerinin kullandıkları genel düzen; “bağlama düzeni”dir. Uzun 

saplı diye adlandırdığımız bağlamalarda da genellikle bağlama düzeni 

kullanılmaktadır. Bu sazlar üzerinde “bozuk düzeni” diye adlandırdığımız düzeni de 

kullanan zâkirler vardır. Hatta bağlama formu olarak büyük saza181
 sahip olan 

zâkirler, bozuk düzeninde “re” perdesi üzerinden icrasını gerçekleştirmektedirler. 

Bağlama ve bozuk düzenini ayrı ayrı kullanan zâkirler olduğu gibi, bunlardan yalnız 

birini kullanan zâkirler de mevcuttur. Âşık Kasım Güleç, bağlamasının en alt telini 

“la” perdesine, en üst telini ise alt telin bir oktav pest sesine akortlamaktadır. Orta tel, 

alt telin T5’li pestine akortlanmaktadır. Alt tel: “la”, orta tel: “re” ve üst tel “kalın la” 

                                                 

180
 Aşık Murat Akaya, bu düzen için günümüzde sıklıkla kullanılan ve “bozuk düzeni” diye 

adlandırdığımız düzenden bahsetmektedir. 
181

 Murat Akkaya büyük veya sapı uzun olup formu da geniş olan sazlar için “Bağlama” dendiğini 
belirtmiştir. Akkaya, daha evvel bu sazların yaygın olarak kullanıldığını ve eski âşıkların “bağlama” 
diye adlandırdıkları sazın günümüzde de yer yer kullanıldığını dile getirmiştir (Akkaya, 2011 ve 
2012). 
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seslerine göre akort edilen bu düzene “Abdal düzeni” denilmektedir. Yozgat 

sürmelilerinde kullanılan bir akortlama şekline de benzemektedir. Zira sürmeli 

icrasında üst tel alt tel ile aynı frekanstaki sese akort edilmektedir. 

Âşık Bektaş, bağlama ve bozuk düzenini kullanan zâkirlerdendir. Kendi ocak ve cem 

hizmetini iyi bilen, köyünün usta âşıklarından çok faydalanmış ve kendini de inanç 

üzerine yetiştirmiş bir cem âşığıdır. Cem dışında –muhabbet, düğün, dernek vs.- 

yapılan müzikli toplantılarda da âşıklık geleneğini devam ettiren Bektaş, köyünün 

eski âşıklarının “cüra düzeni” diye tabir ettikleri bir düzenden bahsetmektedir. Tarif 

ettiği akortlama şekli, günümüzde sistematik okullarda –konservatuvar gibi- “bozuk 

düzeni” diye öğretilen “la-re-sol” seslerine akort edilen düzendir. 

Yörede tespit ettiğimiz ve bağlama için kullanılan başlıca düzenler şunlardır: 

 

Şekil 4.130 : Yörede kullanılan bağlamaların akort sistemleri 

Cemlerde kullanılan keman, tam keman diye isimlendirilen kemanlardır. Genellile 

Hubyar Ocağı’na bağlı zâkirlerin kullandıkları keman, yörede “kemanı-kemani” diye 

tabir edilmektedir. Tokat/Zile merkez ve bazı köylerinde keman icra eden zâkirlerin 

yanı sıra, Niksar’ın bazı köylerinde kemanı çalana zâkirlein olduğundan bahseden 

âşıklar olmuştur. 

Alanda tespit ettiğimiz ve kemanı-kemani diye tabir olunan bu çalgının akortlama 

şekli şu şekildedir: 

 

Şekil 4.131 : Yörede kullanılan kemanın akort sistemi 

Tokat/Almus/Görümlü Köyü’nün âşıklarından Kasım Güleç, bizimle yaptığı sohbet 

esnasında gayet rahat ve konuşkan iken; bağlama çalmasını istediğimizde birtakım 

istekleri oldu. Öncelikle sazı yerde çalacağını ve kesinlik şapkasız çalmayacağını 

söyledi. Sazıyla bir bütün olan ve zaman zaman eserlerini icra ederken, özellik şiirin 

son dizesi ve önem arz eden kişiler zikredilirken sürekli başını göğe kaldırıp okuması 

önemli bir husustur. Buradaki amaç; sözüm siz beni dinleyenlere ve beni duyan 
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yaradana! Yani zâkir sazı ile bir bütün olurken, aynı zamanda vokal icrası sırasında 

göğe bakarak okuduğu şiirlerin, kutsal bir niteliğe sahip olduğunu da ifade 

etmektedir. Bu durum sazın göğüs veya ses kapağı dediğimiz yer için de geçerlidir. 

Zâkirin yüzünün göğe baktığı anda, sazının ses kapağı (göğsü) dediğimiz bölümünün 

de göğe dönük olduğu izlenmektedir. 

Mızrap tarzları ve teknikleri: 

Zâkirin müzikal icrasında enstrümanın kullanımı ve kullanım şekli de bir o kadar 

önemlidir. Alanda görüştüğümüz âşıkların çoğu, daha evvel bağlamanın mızrapsız182
 

icra edildiğine yönelik bilgiler sunmuşlardır. Kendilerinden bir veya iki kuşak 

öncesinin mızrapsız çalım şekli ile cemlere katıldıklarını ve son zamanlarda ise ağaç 

kabuklarından elde edilen sert cisim ile mızrap ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile 

getirmişlerdir. 

Tokat yöresinde âşıkların kullandıkları farklı ritmik ve tel geçişi özelliği gösteren 

tezene vuruşları vardır. Yörenin müzik kültürü içerisinde var olan belli ritmik ve 

melodik kalıplar üzerinde kullanılan bu tezene çeşitleri, cemlerde icra edilen ve aynı 

ritmik kalıp özelliği gösteren ezgilerde de kullanılmaktadır. Özellikle semahların 

ağırlama kısımlarında görülen ve yayvan çalış esnasında kullanılan “takma tezene” 

diye isimlendirdiğimiz tezene, aynı zamanda eserin iç ritmik giderini de vurgulayan 

bir yapı göstermektedir. Bahsettiğimiz takma tezene, yalnız semahlarda değil hemen 

hemen tüm müzikal örneklerde karşımıza çıkan tezene şeklidir. Ancak daha ziyade, 

ritmik giderin ön plana alındığı ve düzümlerin183
 ayrımını ifade etmede 

kullanılmaktadır. 

                                                 

182
 Mızrabın, Alevî-Bektâşî topluluklarında kullanımının hemen hemen 20. yüzyılın ortalarından 

itibaren olduğuna dikkat çeken Erol Parlak, kendi içinde kapalı bir yaşam sürdüren ve ibâdete dayalı 
köklü bir müzik kültürü olan bu topluluklarda, icracılarının birçoğunun bugün bile ısrarla el ile çalma 
-mızrapsız- geleneğini devam ettirdiklerini ifade etmektedir. Parlak, sanatta yeterlilik ezi olarak 
hazırlamış olduğu Türkiye’de El İle -Tezenesiz- Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri adlı 
çalışmasında şu bilgileri aktarmaktadır (Parlak, 1998, s.64): 

“Mızrap kavramı ile karşılaşan ilk bir kaç kuşak, önceleri tümüyle il ie çalmakta iken; çeşitli 
etkiler sonucu mızrap kullanmaya başlamış ve zamanla el ile çalışı terk etmişlerdir. 20. 
Yüzyılın ünlü halk âşığı Veysel’in de niceleri gibi aslında yalnızca el ile çaldığı ve mızraba 
sonradan geçtiği araştırmamız sırasında tespit edilen bilgiler arasındadır. Alevî kültüründe 
yetişmiş Erzincanlı sanatçı Ali Ekber Çiçek 1959 yılında oniki yaşındayken, katıldığı Yurttan 
Sesler’de Pir Sultan’dan bir deyişi, yöresinin deyimi ile ‘şelpe’ çalarak söylemiş ve Türkiye 
radyolarında el ile bağlama çalan ilk kişi olmuştur”. 

183
 Düzüm, ezgilerin melodik, ritmik ve söz örgüleri bütününe uygun olarak, genellikle birim zaman 

üzerinde vurgu unsurunun ikili ve üçlü zaman kalıpları oluşturmasıyla karşımıza çıkan ve usul 
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Takma tezenesi, genellikle 7 zamanlı (özellikle 3+2+2 düzümlerinden oluşan ritmik 

kalıplarda) eserlerde kullanılan ve yöre âşıklarının bağlama icrasında gerek eserin 

gerekse yöresel müzik karakterinin (ifadenin) ön plana çıkmasında kullandıkları 

özellikli bir tezene örneğidir. Bunun dışında 4 ve 5 zamanlı eserlerde de yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Takma tezenesi, 4 zamanlı ve 5 zamanlı eserlerde genellikle 

aşağıdan yukarıya doğru vurulan tezenelerin, telleri takması itibariyle oluşturulur. 

Ancak 7 zamanlı nota ve düzüm kalıplarının icrasında kullanılan ve biraz da yöre 

ezgilerine hâkim olma özelliği gerektiren icra şekilleri vardır ki; tamamen eserin 

ritmik akışı ve müzikal cümlenin vurgusu ile ilintilidir. Bu tezene şekli ustalık 

gerektirdiği kadar, yöre ezgi kalıplarına da hâkim olma gereğini ortaya koymaktadır 

(bkz. Şekil 4.132 : Tezene I ve II). 

Semahların pervane, çark, yelleme, yellenme veya hızlanma diye tabir ettiğimiz 

bölümlerinde kullanılan (genellikle bu bölümler 5 zamanlı olmaktadır) ve semah 

dönenlerin bir nevi hızlanma bölümüne geçişini işaret eden tezene, takma tezene 

özelliği içermeyen bir yapıdadır. Karakteristik bir tezene çeşidi olan ve özellikle 

semahların pervane kısmında kullanılan 5 zamanlı bu bölümlerin, melodik ve ritmik 

yapısını ön plana çıkaran bu tezene, yörenin genelinde kullanılmaktadır. Semahlarda 

daha sık rastladığımız bu tezene çeşidi, farklı müzik türlerinin icrasında da kullanılır 

(bkz. Şekil 4.132 : Tezene IV). Almus/Görümlü’de yaşayan Âşık Kasım Güleç, bize 

örnekler aktarırken 5 zamanlı bir deyiş icra etmiştir. “Sümmanî ağzı” özelliği 

gösteren bu ve benzeri eserlerde de kullanılan 5 zamanlı tezene çeşidi, takma tezene 

özelliği göstermez. 

Tokat Alevî-Bektâşî müziklerinde 9 zamanlı (2+2+2+3) ezgilerin icrasında 

kullanılan ve genellikle üç zamana denk gelen kısımların tezenesinin ters başlayıp 

vurulduğu gözlemlenmiştir184
. Bu tezene Anşabacı ve Hubyar Ocağı’na bağlı âşıklar 

başta olmak üzere kullanılan bir tezenedir (bkz. Şekil 4.132 : Tezene III). 

                                                                                                                                          

karakterlerinin yapı taşlarını teşkil eden takım elemanlarıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Cihangir Terzi, 
1992: Türk Halk Müziği Metrik Yapısının Tespit ve Tasnifinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm 
Yolları, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul, s.61. 
184

 Türkiye’deki sistematik müzik eğitimi veren okullarda, bağlama eğitimi müfredatlarında yer alan 
“Teke” yöresi örneklerinde bu tezene şekline rast gelinmektedir. Her ne kadar yörede kullanılan bir 

tezene olmadığı, ezgilerin ritmik vurgusuna göre bu tezenenin kullanıldığı söylense de; günümüz 
bağlama eğitiminde örneklendirilen tezene şekillerindendir. 
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Şekil 4.132 : Tokat yöresinde yaygın olarak kullanılan tezene çeşitleri. 

Genel Parmak kullanımı: 

Bağlama icrasında perdeleri kullanan parmakları şu şekilde numaralandırabiliriz: 

işaret parmağı “1”, orta parmak “2”, yüzük parmağı “3”, serçe parmak “4” ve 

başparmak “5”. Bu parmak numaralarına göre konuşacak olursak, baskı ve kas 

yapısından ötürü rahat parmak kullanımı olarak 1 ve 3 numaralı parmağın hâkim 

olarak kullanıldığını görürüz. Ancak bağlama düzeni çalan ve nadir de olsa bozuk 

düzen çalıp üst teli kullanabilen zâkirleri düşünürsek; 5 numaralı parmağın da önemli 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu önem arz eden ve sık kullanılan parmaklardan sonra 

özellikle yarım ses ve komalı perdelerde ikili aralık kullanılıyorsa (M2’li ve m2’li) 1 

ve 2 numaralı parmak ile 2 ve 3 numaralı parmağında sık kullanıldığını ifade 

edebiliriz. 

Tokat zâkirlerinin çalgısal icrasında “Bağlama Düzeni’nin” sıklıkla kullanıldığını 

düşünecek olursak, orta ve üst tel geçkilerinde yoğun olarak 1, 2 ve 5 numaralı 

parmaklar kullanılır. Bozuk düzenini icra eden (kimi açık telden yani yerinden icra 

ederken, kimi de re karar diye tabir ettiğimiz pozisyondan çalıp-okumaktadır) 

zâkirlerde daha ziyade 1, 2 ve 3 numaralı parmak kullanımı hâkimdir. Yarım sesli 

m2’li veya koma perdeler ile tamamladığı m-M2’li arası diyebileceğimiz -örneğin si 

bemol 2/fa diyez 3 veya la/si bemaol 2- gibi ses aralıklarında 1 ve 2 numaralı parmak 
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ile 1 ve 3 numaralı parmak kullanımına da rastlanır. Tam sesli aralıklarda (M2’li) 1 

ve 3 numaralı parmak kullanımı hâkim iken, bazı âşıklar 1 ve 4 numaraları parmağı 

da kullanma gereği duyarlar. 

Kişisel mızrap ve parmak kullanımı (üslup): 

Tokat zâkirlerini bağlama çalım teknikleri açısından incelediğimizde çok farklı 

teknik ve icra özelliklerinin olduğunu görmekteyiz. Bu durum kişinin sazına olan 

hâkimiyetinin yanı sıra, yöresel ezgilerin saza dökülmesinde saz ve müziğin uyumu 

açısından geliştirilmiş olan mızrap teknikleri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Zira 

kullanılan tezene teknikleri yalnız cem aşığı olan zâkirlerde değil, genel olarak Tokat 

yöresinin değişik bölgelerindeki âşıklarda da görülebilir. Ancak bu tekniği daha 

evvel ustasından öğrenip, sonrasında inanca haiz eserleri icra etmeye başladıktan 

sonra da kullanan âşıklar vardır. 

Özellikle semahların hızlanan kısmında (yelleme, yellenme, pervane vs.) ritmik 

kalıbın ön plana çıkması için kullanılan bir tezene kullanımı vardır ki, hemen hemen 

tüm semahların bahsettiğimiz bölümünde kullanılır. Fakat bu tezene icrasını kimi 

âşık tam ritminde ve kalıbında duyururken kimi de aynı icrayı yapmak isterken 

tartım dışına çıkabilmektedir. Âşık Murat Akaya, bu bahsettiğimiz bölümler için şu 

bilgileri aktarmıştır (Akaya, 2011 ve 2012): 

“Semahların hızlandığı kısımlarında düz tezene değil, farklı tezene kullanırız. Bu bölümde 

kullandığımız tezenelere ‘pençe tezenesi’ ve ‘semah pençesi’ diyoruz”. 

Âşıklar, icra ettikleri eserin giriş kısmı veya ara sazlarından sonra söz kısmına 

girmeden evvel, karar perdesi üzerinde ezginin ritmik yapısına ve entonasyonuna 

uygun sesler üzerinde “hayalleme” veya “arenleme” denilen küçük müzik cümleleri 

kullanır. Bu küçük cümleler eserin karar/nihaî sesinin kuvvetlenmesine yardımcı 

olduğu gibi, icracının farklı bir esere geçmesi veya aynı eserin diğer sözlerine 

geçişinde, düşünme zamanını arttırmak için kullandığı esere bağlı küçük müzik 

kalıbı olarak düşünebiliriz. 

Alanda tespit ettiğimiz eserlerin karar seslerine göre âşıkların kullandıkları arenleme 

–hayal- çeşitleri şunlardır: 
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Şekil 4.133 : Yörede kullanılan hayalleme-arenleme çeşitleri. 

4.4.2. Vokal İcrada Ağız Özellikleri ve Üsluplar 

Tokat yöresi Alevî-Bektâşî zâkirlerinin vokal icrası, müzikal ağız ve üslup 

bakımından kendine özgü birtakım özellikler bünyesinde barındırmaktadır. Alanda 

derlediğimiz müzik türlerinin hemen hemen tamamı Türk Halk Şiiri geleneğine 

uygundur. Şiir dizelerinin sonrasında halk edebiyatının ve İslâmiyet öncesi Türk 

edebiyatının sözlü ürünlerinden (koşuk, sagu vb.) görülen redif, yarım uyak, tam 

uyaklara yer verilerek ahenk sağlanmıştır. Ayrıca aynı ünlüler ve aynı ünsüzler dize 

içlerinde sıklıkla kullanılmış, asonans ve aliterasyon yapılarak ses akışı sağlanmıştır. 

Vurgu ve tonlamalar da ise bu eserlerin ahengini arttıran önemli unsurlar 

olmuşlardır. 

Derlenen deyiş, tevhid ve duvazlar da genel olarak halk şiiri nazım biçimlerinden 

koşma ve semailerin özelliklerini göstermelerinin yanı sıra, bazı duvazlarda 

nakaratlar, türkülerin kavuştaklarıyla benzerlik göstermektedir. Örneğin Şah İbrahim 

Ocağı’na bağlı âşıklardan derlediğimiz tevhidlerde “Şah illallah illallah şah illallah-

Ali’m bilsin güzel pirim eyvallah şah” dizelerinin her dörtlükten sonra tekrar edilmesi 

gibi. 
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Anadolu’nun genelinde icra edilen semah (figürsel) ve müziklerinde, yol-sürek 

kavramında olduğu gibi farklılıkları görmek mümkündür. Bunlar özellikle müzikal 

icrada; ses örgüsü (dizi), melodik örgü, ritmik ve tartım yapısı, usul, kullanılan çalgı, 

yöresel ağız özellikleri, çalgısal yorum, teknik ve üslup gibi unsurlarda ön plana 

çıkar. Semahın dönülüşü açısından ise semahın bölümlerinin değişik isimlerle 

adlandırılması (ağırlama, yürütme, pervane, yeldirme, yelleme, pervaz vb.), 

bölümlerinin sayısı ve semahı dönen kişi sayısı ile ilgili olanlardır. 

Tokat yöresinde ağırlıklı bağlama çalgısı kullanılırken, kemanın da dizde icra 

şekliyle cemlerde yer aldığını belirtmiştik. Ritmik yapının sürekli değişikliği, zaman 

kavramının farklılığı ve temponun bölümlere göre gerektiği yerde hızlanması, 

gerektiği yerde yavaşlaması en belirgin özelliklerdir. Tokat semahlarına baktığımızda 

bazen bölümlerin geçişlerinde hızlanan ritmik yapıya, tonaliteninde değişikliği eşlik 

etmektedir. Semahların son kısımlarında ise belirgin olarak serbest yapı göze 

çarpmakta ise de bazılarının ritmik yapısı içerisinde yavaşlayarak bittiğini 

görmekteyiz. 

Şah İbrahim Ocağı’na bağlı olan ancak, babasından da gördüğü üzere bir Bektâşî 

Aşığı olan Cemal Salman, Tokat’taki cemlerde okunan deyişlerin ağız özellikleriyle 

ilgili şu bilgileri aktarmıştır (Salman, 2011): 

“Cemlerimizde veya cem dışında okuduğumuz ortamlarda Çorum ve Sivas’taki ‘Çamşıhı Ağzı’ 

gibi okuduğumuz demeler vardır. Âşıklar gittiği yerlerde oranın üslubuna göre deyiş ve 

duvazlarını okurlar. Cemin yapıldığı köyün veya kasabanın gerek müzik gerekse cemdeki 

hizmetlerine ayak uydururuz. Tokat/Zile âşığı olan Sadık Doğanay bu anlamda önemli bir 

âşıktır”. 

Vokal icrada üslubun biçimlenmesi ve vokal ifadenin gelişiminde en başta gelen 

etken dildir. Türkiye Türkçesinin genel kullanımına dair ağız özelliklerinin yanı sıra 

Tokat yöresi şive kullanımlarını da içeren bu yapı konuşma dilinin müziğe aktarımı 

sonucu gelişen birtakım özelliklere dayanır. Dilin müzikteki kullanımı günlük 

kullanımdan bağımsız olmayıp genellikle bu eksende seyreder. Genellikle resitatif 

okuma anlayışının ön planda olduğu bu üslup dilinin genel kullanım özellikleri 

müzik ile birleşiminde de kendisini gösterir. Resitatif okuyuşlar; syllabic, melismatic 

ve hybrid formlarda görülür. Ancak, dil ve müzik birleşiminde ezginin karakteri, 

duygusal alt yapısı, sözlerin anlamı vb. olgulara bağlı gelişen ifade biçimlerinde 

farklı tınlatımların bulunduğu, bunların kimi ezgilerde belirgin olarak kullanıldığı 

hatta kimi ezgilerin genel karakterine etki eder bir biçimde öne çıktığı görülür. 



 

 416 

Yöresel ağız, lehçe ve şive özellikleri vokal icrada ön plana çıkmaktadır. Özellikle 

kelimelerin vurgu ve tonlamalarındaki değişiklikler kimi zaman değişen kelime ile 

şiirsel yapının anlamını değiştirirken çoğu zaman kuvvetlendirmektedir. 

Tokat/Merkez/Nebi Köyü zâkirlerinden âşık Bektaş Yalçın’ın bize aktardığı üç deste 

deyişinde bu örnekleri şıklıkla görmekteyiz. 

Âşık Bektaş’ın okuduğu destenin ilki olan “Hü dedik irfana girdik (hü hü)” adlı 

deyişin şiirsel yapısında geçen bazı kelimeler, yöresel ağız ve diyalekt 

özelliklerinden ötürü şu şekilde telaffuz edilmiştir: sefa “safa”, viran “veran”, 

gönlümüz “gönlümüz”, severiz “severük”, biliriz “bilürük”, himmet “hümmet”, 

bahçesinin “bahçasının”, irfana “ürfana”. Bu deyişin şiir yapısına baktığımızda 

“Ali’m Ali’m” diye başlayan ara bağlantı sözleri şiirde yoktur. Bu bağlantı dizelerini 

Âşık Bektaş kendisi katmıştır. 

Yine aynı âşıktan derlediğimiz “(Hızır) Arzulayıp hak cemine gelince” adlı ikinci 

deste de ise şiirin şu şekilde telaffuz edildiğini görmekteyiz: kalma “galma”, mürvet 

“müvret”, kattılar “gattular”, Abidin’dir “Abüdün’dür”, miraçta “mehraçta”, eylerim 

“eyderim”, Asker’e “Askeriye”, Muhammed’im “mehemmedim”, eylemeyesin 

“eylemüyesin”, hatır “hatur”, yetir “yetür”, görme “görme”, aramayasın 

“aramuyasın”, mâna “mane”, kılavuz “gılavuz”. 

Âşık Bektaş’ın aktardığı destenin üçüncü deyişinde ise kelimelerin telaffuz şeklini şu 

şekilde örnekleyebiliriz: Sıtkı’nan “Sıdkı’nan”, diyene “deyene”, rahmet “ırahmet”, 

taliptir “talipdur”, getirene “getürene”, Ali’dir “Ali’dur”, kalma “galma”, gerçeğe 

“gerçağa”, dedirene de “dedürene de”. 

Yukarıda âşık Bektaş’tan verdiğimiz deyiş örneklerinde genellikle sözlü ve yazılı 

dilde “k” sert ünsüzünün “g” yumuşak ünsüze dönüştürülmüş halini görmekteyiz. Bu 

durum bazen özel isimlerin söylenişinde de “k” ünsüzünün “h” ünsüzüne 

dönüşmesiyle karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; “Takî-Tahi”, “Nakî-Nahi” gibi. Bir 

diğer ağız özelliği olarak söyleyişte bazen ünlü değişimlerini görmekteyiz. Bu ünlü 

harf değişimleri genellikle “a” ünlüsünün “e” ünlüsüne dönüşmesiyle olur. Ancak 

yukarıdaki deyişlerde “a” ünlü harfinin “u” ünlüsüne, “i” ünlüsünün ise “ü” ünlüsüne 

dönüşmüş olduğunu da görmekteyiz. Bu ünlü değişimini genişletmek mümkündür ve 

yukarıda örnekleri verilmiştir. 



 

 417 

Aziz Yıldırım hem zâkir hem de dedelik görevini yerine getiren bir inanç önderidir. 

Alanda çok sık görmediğimiz keman çalgısını kullanan ve cemlerde kemanı ile eşlik 

eden bir zâkirdir. Kendisinden derlediğimiz “Gördüm cemalini ben oldum âşık” adlı 

gönüller semahının vokal icrasında yöresel ağız özelliklerini görmek mümkündür. 

Örneğin: kalbim “galbim”, kapısına “gapusuna”, kudretten “gud(u)retten” ve kılar 

“gılar” kelimelerinin okunuşunda “k” harfinin “g” harfine dönüştüğünü görüyoruz. 

Bir art dama ünsüzü olarak adlandırdığımız “k” ünsüzü, bu söylem ve harf 

dönüşümlerinde de görüldüğü üzere yine bir art damak ünsüzü olan “g” ye 

dönüştürülmüştür. 

Aynı semahta Âşık kelimesinin “âşıh”, ışık kelimesinin ise “ışıh” şeklinde 

söylenmesi yine bir art damak ünsüzü olan “k” harfinin yerini gırtlak ünsüzü olan 

“h” ünsüzüne bırakmasıyla gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra miraç kelimesinin 

“mehraç”, durunca “duruncu”, görünce “görüncü”, himmet “hümmet”, musâhip 

“musuhab” ve kandım kelimesinin “kandum”.şeklinde okunması Almus, Zile ve 

Merkez köylerinde sıklıkla rastladığımız bir telaffuz şeklidir. Bu örneklerde ise “i” 

ünlüsünün “e” ünlü harfine, “a”nın “u”ya ve “e” nin “ü” ünlü harfine dönüştüğü 

görülmektedir. 

Bu örnekleri Alican Yıldırım ve Kasım Güleç’ten derlediğimiz “Dünü günü 

arzumanım Kerbelâ” adlı pervaz semahı ve “Eğer ben fakire haber sorarsam” adlı 

deyiş ile genişletecek olursak şu şekilde çoğaltabiliriz: K(g)usurum, kıblengahım, 

Taki’den “Tahı’dan”, Naki’den “Nahı’dan”, Sıtkınan “Sıtkıyla”, Cebrail’le 

“Cebrail’nen”, k(g)oymayalım gibi. Kasım Güleç’in deyişinde ise bu örnekleri: Kaya 

“gaya”, kekiç “keküç”, kuyuda “guyuda”, kıblemiz “gıblamı(i)zdan”, kavuşturan 

“gavuşturan”, cömert “cömart” şeklinde. 

Tokat yöresinin ilçe ve köylerinde karşılaştığımız âşıkların en az çalgısal icrası kadar 

vokal icralarının da çok zengin ve özellikli bir yapı da olduğunu gördük. 

Kendilerinin ifade ettikleri ve yöresel anlayışta isimlendirdikleri “ağız”ların yanısıra, 

farkına varmadan veya isimlendirme yapmadan okudukları yakın ve uzak bölge ağız 

karakterlerinin varlığını tespit etmiş durumdayız. 

Murat Akkaya dede ve zâkir olmasının yanı sıra, gerek çalgı gerekse vokal icrada 

kendi yöresinin (Reşadiye) tüm özelliklerini yansıttığı gibi yakın kasaba ve ilçelerin 

de ağız özelliklerini bünyesine katmış bir âşıktır. Akkaya ile İstanbul/İkitelli’de 
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birkaç görüşmemiz oldu. Bunların bir kısmı Tokat Alevîliğinin geçmiş ve günümüz 

penceresinden tarihsel bakışı, bir kısmı da müzikli toplantılar şeklinde geçti. Akkaya 

cem içinde okunan veya cemde saz çalan, yörenin deyiş okuma geleneğindeki tüm 

inceliğini bilen kişilerin (zâkîr) vokal icra şeklini “tarikat ağzı”, ”cem ağzı” olarak 

açıklamaktadır (Akaya, 2011 ve 2012). 

Tokat/Zile’de yaşayan Cemal Hakiroğlu ayrıca “Reşadiye ağzı” diye bir tabir 

kullanmıştır. Reşadiye, Ordu ilinin sınır komşusu olduğundan birçok ortak özelliği 

yansıtmaktır. Bunların arasından müzik kültürü ve yöresel vokal okumalarında ilk 

akla gelen ağız hançere kullanımları ve kullanılan ses dizileridir. Nihayetinde 

glissando özelliğinin yaygın olduğu ve Türkülerin başında “canım, Ali’m, Ali yar, 

gülüm vs.” ünlemleri ile yapılan glissando hareketi bu yörenin en önemli özelliğidir. 

Niksar ilçesinin belli köylerinde de âşıkların bu şekilde (glissando tekniği ile) vokal 

icra yaptıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Ayrıca Hakiroğlu; “Hubyar ve 

Anşabacılılarda bu ‘canım’ diye başlayan deyişleri okurlar” şeklinde bir detay bilgiyi 

de aktarmıştır (Hakiroğlu, 2010). 

Tokat/Zile’de görüştüğümüz âşık Cemal Hakiroğlu ve İstanbul’da görüştüğümüz 

âşık Cemal Salman ile iki farklı ağız özelliğinden bahsetmişlerdir. Cemal Salman, 

cemlerinde veya cem dışında okudukları ortamlarda (muhabbetler) Çorum’da okunan 

“Çorum ağzı bozlaklar” ve Sivas’taki.”çamşıhı ağzı”nın bariz bir şekilde kullanıldığı 

eserlerin var olduğunu aktarmıştır (Salman, 2011). Alanda yaptığımız çalışmada 

Tokat/Zile’de bu örneklere rastladık. İkisi de Bektâşî zâkîri olan âşık Cemal 

Hakiroğlu ve âşık Mustafa Sancar Çorum ağzı okunan bozlak eserlerden örnekler 

sunmuşlardır. Âşık (dertli) Kemter’e ait olan “Gül yüzlü sultanım da ağlatma 

beni
185” adlı Çorum ağzı bozlağı olan bir esei ‘aşık Mustafa Sancar tarafımıza 

aktarmış ve bu tür eserlerin cemin başlangıcı veya bitiminde çalıp-okuduklarını 

anlatmıştır. 

                                                 

185
 Âşık Mustafa Sancar’ın okuduğu “Gül yüzlü sultanım da ağlatma beni” adlı Çorum ağzı 

bozlağın ilk kıtası şu şekildedir (Görüşme: Mustafa Sancar (Zâkir), 21 Mayıs 2010, 

Tokat/Zile/Şah Hataî Cemevi): 

“Gül yüzlü sultanım da ağlatma beni 
Aşığı ağlatmak da ar değilmidir 
Aşkın ateşine de dağlatma beni (yar beni, dost beni de ben beni) 

Bu sinemde de yanan nar değilmidir 
Cemaline de baktığım kar değilmidir”. 
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Tokat/Almus/Görümlüköyü’nde yaşayan ve aynı zamanda Kul Himmet evlatlarından 

olduklarını dile getiren âşık Kasım Güleç, cemde zâkirlik yapan biri olmasına 

rağmen inanç ile ilgili tüm detayları ve hatta Kul himmet’in hemen hemen tüm 

deyişlerini ezbere söyleyen bir âşıktır. Görüşmemiz esnasında bize çalıp-okuduğu 

“Eğer ben fakire haber sorarsam
186” adlı deyişi, “sümmani ağzı” olark bilinen ve 

Erzum yöresinde yaygın kullanılan vokal icra tekniği ile okumuştur. İcra ettiği eserin 

özelliğini veya hangi üslupta okunduğunu sorduğumuzda net bir cevap alamadık. 

Ancak Erzurum yöresinde 5/8 lik zaman kalıbının 2+3 tartımından oluşan usul ile 

icra edilen sümmani ağzı okunan Türkülerden farksız bir üslupla okunduğunu 

izlemledik. Deyişin girişinde vokal kısım başlarken “ay dost” veya “ay dost dost” 

ünlemlerini görmekteyiz. Glissando tekniğinin de kullanıldığı eserde vibrato ve 

çarpma notaların sıklıkla kullanıldığı duyulmuştur. Halk edebiyatı şiir türlerinden 

varsağı örneklerindeki gibi yiğitçe bir vokal icra üslubu göze batmaktadır. 

 

Şekil 4.134 : Sümmani ağzı vokal icra örneği (Âşık Kasım Güleç’in okuduğu “Eğer ben fakire haber 
sorarsam” adlı deyiş). 

                                                 

186
 Âşık Kasım Güleç’in okuduğu deyişin ilk dörtlüğü şu şekildedir (Görüşme: Kasım Güleç (Zâkir), 

13 Ağustos 2009, Tokat/Almus/Görümlü Köyü): 

“Aydost… 

Eğer ben fakire haber sorarsam 

Ya ben nerde idim nerden gelirim 

Ya ok değdi şu cihanda var idim (efendim) 

Ere hizmet ettim pirden gelirim (hü hü)”. 
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Tokat/Zile Merkez Şah Hataî Cemevinde görüştüğümüz zâkirler arasında olan 

Mustafa İşler, cemin belli bölümlerinde (muhtemelen ibadet/cemin mühürlenmesi 

kısmına geçilmeden evvel veya sonrası) âşıkların serbest biçimde deyişler 

okuduklarını aktarmıştır. Bize çalıp-okuduğu deyişlerin arasında “Şu kavli mekânın 

(da) kimdir eveli” adlı eser, melodik ve vokal icradaki vurgular bakımından “Barak 

ağzı” ezgilerle örtüşen bir yapıyı yansıtmaktadır. Özellikle belli bir usul özelliği 

göstermeyen ölçüsüz yapıdaki bu eser, melodik yapıda barak ağzı okunuşlardaki iç 

ritmik özelliğini yansıtmaktadır. Aynı zamanda eserin şiirsel yapısı aktarılırken 

“Allah” ve “Ali” kelimelerinin başına “v” harfi getirilerek “(v)Allah” ve “(v)Ali’dir” 

şelinde tınlamaktadır. Şah İbrahim Ocağı’na bağlı bir zâkir olan İşler’in tarafımıza 

aktardığı örnek eserin küçük bir bölümünü örnekleyebiliriz187
 (İşler, 2010): 

 

Şekil 4.135 : Barak Ağzı (Türkmeni/Türkmanı?) vokal icra örneği olarak (Âşık Mustafa İşler’in 
okuduğu “Şu kavli mekânın kimdir eveli” adlı deyiş). 

Barak havaları kendine has ses karakteri, okuyuş özelikleri ve müzik ifadelerini 

içerir. Özellikle Gazi Antep yöresini ele aldığımızda vokal ve enstrümanal icrada 

karşılaşılan dil özellikleri, teknik unsurlar, ses dizileri, karakteristik yaygın kalıp 

ezgiler ve müzikal seyir “Barak ağzı” havalara özgü yapının ve üslubun ana eksenini 

oluştururlar. Zira Tokat yöresi ve çevre illeri düşündüğümüzde bu tanımın özellikle 

enstrüman kullanımı ve icrası anlamında tam olarak yöreyi karşılamaz. Öyle ki 

                                                 

187
 “Şu kavli mekânın (da) kimdir eveli” adlı deyişin notasının bütününü incelemek için bkz. Ek B. 
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derleme yaptığımız âşığın kullandığı çalgı bağlamadır. Ancak vokal icrada genellikle 

resitatif tarzda bir okuma üslubunu görmekteyiz. Ağız, şive, lehçe gibi yerel dil 

özellikleri tamamıyla belirgin bir özellik göstermese de, Türkmen müziği içerisinde 

karşılaşılan dil unsurlarına ait (özellikle sesli harfler arasındaki ses karışımları ve 

genellikle müzik cümlelerin sonları ya da ezgilerin durağan yerlerinde görülen ses 

dönüşümleri) karakteristik yapı duyulmaktadır. 

Tokat yöresinin genel müzik kültürünü ele aldığımızda; yöre dili ile bütünleşmiş 

ezgilerin ifadesinde sıklıkla glissando, triller, grubetto, mordant ve hançere 

kullanımına dayalı güçlü vibratolar ile biçimlenmiş müzikal anlatımları görmekteyiz. 

Bu ağız ve hançere tekniklerinden en yaygın kullanılanları ise glissanda, tril ve 

kıvrak hançere tekniği ile yapılan vibrato hareketleridir. Geniş vibratolar kullanılarak 

sesin (notanın) salınımının gerçekleştirildiği örneklerin yanı sıra daha çok dar 

vibratoların (zaman zaman tril gibi algılanan) kullanımı dikkat çekmektedir. Triller, 

glissando tekniği kadar önemli ve yörenin genelinde yaygın kullanılan okuyuş 

tekniğidir. Özellikle Ordu iline sınır il ve ilçelerde (Reşadiye başta olmak üzere) 

glissando ve tril kullanımı neredeyse ortak paydadır. Vokal icrada kullanılan bu 

temel hançere tekniklerinin yanı sıra çarpma ve apojiyatür kullanımının da 

yoğunluğunu belirtelim. 

 

Şekil 4.136 : Grubetto kullanımına dair örnek (Canım erenlere kurban adlı deyiş). 

Genel olarak “sol” perdesinden “mi” perdesine yapılan (la karar düşünüldüğünde) 

glissando hareketlerinin bitiminde, sesin “mi” notasına ulaşmasıyla yapılan yoğun 

triller, aynı zamanda Tokat yöresinde kullanılan hançere tekniğinin kıvrak ve 

akıcılığını da ortaya koymaktadır. Tokat yöresinde yaygın olan “Do” kararlı 

Türkülerin icrasında da tril hareketlerinin sıklıkla kullanıldığını ifade edelim. Tokat 

Alevî-Bektâşî müzik kültüründe sıklıkla duyduğumuz ve notaya aldığımız tril 

hareketleri, bu toplumun dışında kalan kesim tarafından icra edilen Türkülerde de 

sıklıkla kullanılmaktadır. Karar perdesine (do) gelindiğinde akıcı bir şekilde 

uygulanan tril tekniği, yörenin karekteristik hançere yapısını da gösteren unsurdur. 

Tril ve vibrato vokal teknikleri duyum olarak birbirine en yakın nüanslardır. Öyle ki 

sesin salınımında ön plana çıkan vibrato hareketi geniş ve dar aralıkta 
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uygulanmaktadır. Sık bir şekilde uygulanan vibrato hareketleri, tril tekniğiyle karışan 

ve duyumu zorlayan harekettir. Tokat yöresinde derlediğimiz eserlerde tril 

örneklerini daha ziyade karar sesini kuvvetli kılarken kullanıldığını görmekteyiz. 

Vibrato teknikleri ise uzun ve noktalı notaların monoton halinden kurtulması amaçlı 

kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 

Şekil 4.137 : Tril ve vibrato kullanımına dair örnekler (Canım erenlere kurban adlı deyiş). 

Usul bakımından temposu hızlı olan, zaman bakımından da “2+3” kalıplarının 

kullanılmasıyla oluşan 5, 7 ve 9 zamanlı deyiş örneklerinde vibratolu okuyuşların 

daha ziyade portamento tekniğiyle karıştığı görülmüştür. Aşağıdaki örnekte de 

görüldüğü üzere eser 7/8 lik yazılmış, tempo bakımından da yürük olan bu deyişte 

“sol” notasının “mi” notasına taşındığı görülmektedir. Örnekte vibrato hareketiyle 

gösterilmiş olan bu okuma, portamento tekniğine daha yakın bir okuyuş şeklidir. 

 

Şekil 4.138 : Portomento kullanımına dair örnekler (Gelin bir sıtkınan da Allah diyelim adlı deyiş). 

Hançere kullanımları, seslerin nitelenmesi bakımından genel olarak; aynı ses 

üzerinde ve farklı sesler arasında yapılanlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Aynı ses 

üzerinde yapılan hançereler; ikileme, üçleme, dörtleme vb. yapıda ritmik kalıplarla 

hızlı bir akışta seyreden, sert ya da orta sertlikteki vurgulu vibratolar biçimindedir. 

Farklı sesler arasında yapılan hançere kalıplarında güçlü triller, mordantlar, 

grupettolar ve serbest akışlı karakteristik ezgiler dikkat çekicidir. 

 

Şekil 4.139 : Hançere kullanımı ve özelliklerine dair örnekler (Canım erenlere kurban adlı deyiş). 

Tokat yöresinin müziklerinde sıklıkla rastladığımız glissando tekniği ile icranın 

zenginleşmesinin yanı sıra bölge müziği özelliğinin de öne çıktığını yukarıda 

anlattık. Genellikle Ordu ilinin Mesudiye, Doğanşar, Aybastı vs. gibi illerine sınır 
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olan Reşadiye ve köylerinde glissando örneklerine rastlamak mümkündür. 

Tokat/Reşadiye’nin dışında Niksar ilçe ve köylerinde glisando özelliği gösteren 

ezgilerle karşılaşmaktayız. Dolayısıyla Tokat ve ilçelerinde gezici veya belli bir 

sınırda müziklerini icra eden âşıklar arasında glissandolu okuma tarzı yaygın olarak 

kullanılır. Bektâşî zâkirlerinden olan Âşık Cemal Hakiroğlu, bu okuma şekline; 

“Niksarın ayrı bir özelliği vardır ‘canım’ diye başlayan bir ‘Reşadiye ağzı’ vardır. 

Hubyar ve anşabacılılarda bu canım diye başlayan deyişleri okurlar” şeklinde bir 

bilgi aktarmıştır (Hakiroğlu, 2010). 

“Reşadiye ağzı” tabirini kullanan Hakiroğlu, bu okuma şeklini Niksar ve Hubyar 

Ocağı’na bağlı âşıkların icralarıyla sınırlamıştır. Oysa Tokat bölgesi genelinde 

kullanılan bir tarzdır ve “canım”, “gülüm” ifadelerinin yanı sıra zâkirlerin okuduğu 

deyişlerde “Ali’m” ve “Hızır” şeklindeki yapısını da görmek mümkündür. 

Alanda derlediğimiz deyişlerde okunan glissandolu örnekler şu şekildedir: 

 

Şekil 4.140 : Glissando tekniğine dair örnekler (muhtelif deyişlerden). 

Vokal icrada sıkça karşılaşılan kalıp ezgi anlayışının kişiden kişiye göre değişen 

bireysel ifadelerine de rastlanılır. Yöreye mal edilen bu tür kalıplar kişi kaynaklı 

üretilen müzik kalıpları olsalar da zamanla o bölgenin yaygın kullanılan ezgileri 

olurlar. Bu anlayış hemen hemen tüm bölge ve iller için geçerlidir. 

Tokat âşıklarının deyiş icralarında, melodik benzerlik çok yakındır. Bu örnekleri 

daha ziyade aynı ocağa mensup veya zaman içerisinde o ocaktan ayrılmış iki farklı 

ocak âşıklarının icralarında görmekteyiz. Örneğin âşık Alican Yıldırım, zâkirlik 

görevini yörede, il dışı ve yurt dışında gerçekleştiren Tokat/Hubyar Ocağı’na bağlı 

bir âşıktır. Bu ocaktan ayrılma Anşabacı Ocağı’na bağlı zâkir olan âşık Bektaş 

Yalçın’dan dinlediğimiz deyiş ile Alican yıldırım’dan derlediğimiz “deste” 

örneğindeki ilk deyişin hemen hemen aynı melodi kalıbında icra edildiğiniz fark 
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ettik. Âşıklar tarafından icra edilen bu deyişlerin yalnız bir tanesinde “Ali’m Ali’m 

pirim Ali hü hü” şeklinde devam eden küçük bir bağlantı eklenmiştir. Bunun dışında 

müzikal ifadede çok büyük fark yoktur. Müzik kalıbının dışında söz unsurunun dahi 

yakın temalar işlediği görülmektedir. 

 

Şekil 4.141 : Yaygın kalıp ezgilere dair örnek (Gördüm cemalini ben oldum âşık adlı gönüller 
semahı). 

Yukarıda verdiğimiz bu örnek melodi kalıbı, Hubyar semahlarının genelinde yaygın 

olarak kullanılır. Yalnız sözel anlamda farklılıklar yapılmaktadır. Her âşık 

kendilerince kutsal saydığı ve yol içinde incelikleri konu alan ozanların şiirlerini bu 

melodi kalıpları ile birleştirir. 

Aşağıda verdiğimiz örnek de semahlarda rastlanılan ve yaygın kalıp ezgi özelliğine 

sahip bir melodik cümledir. Melodik anlayışın yanı sıra ritmik ve zaman yapısının 

birleşimleri de yaygın kullanılan usuller olarak karşımıza çıkar. Yukarıdaki semah 

örneğinde de bahsettiğimiz ritmik yapıyı görmekteyiz. Zira farklılaşan yalnız zaman 

yapısının farklılığı ve metronomun hızıyla alakalı olmaktadır. 

 

Şekil 4.142 : Yaygın kalıp ezgilere dair örnek (Kırkların cemine gelen ey canlar adlı hubyar semahı). 

Tokat yöresinde genellikle semahların hızlandığı bölüm (yellenme, yelleme, pervaz, 

pervane vs.) 5 zamanlı ve 8’lik birim değerde karşımıza çıkar. Ağırlama 

bölümlerinin 9 zamanlı oluşu kadar hızlanan bölümlerin de sıklıkla 5 zamanlı oluşu 

gözümüze çarpan ayrı bir ritmik özelliktir. Aşağıdaki örnekte genel müzik ifadesinin 

“re” perdesinde yoğunluk kazandığını görmekteyiz. Ancak semahların çoğunda “do” 

kararlı hızlanan bölümlerin “mi” notası eksenli hareket ettiğini vurgulamak gerekir. 
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Bu örnek “do” perdesi ağırlıklı melodiyle başlıyor fakat sonrasında “re” ve “mi” 

eksenli hareket ediyor. 

 

Şekil 4.143 : Yaygın kalıp ezgilere dair örnek (Kırkların cemine gelen ey canlar adlı hubyar semahı). 

Türk halk müziğinde sıklıkla rastladığımız katma sözler ve ünlemler, Tokat 

yöresinde derlediğimiz müzik örneklerinde de karşımıza çıkmaktadır. Ünlemler 

genellikle deyişlerin saz kısmı sonunda ilk mısraya başlarken kullanılmaktadır. 

Deyişin anlam bütünlüğüne katkı sağlayacak ünlemlerin var olduğu kadar herhangi 

bir anlam taşımayan ünlem söylemleri de mevcuttur. Derlediğimiz eserlerin genelini 

taradığımızda şu ünlemlere rastlamaktayız : “Aydost”, “Ali dost”, “Ali’m”, “Pir’im”, 

“hü/hû”, “hü hü”, “ya dost”, “hü dost”, “hey dost”, “Haydar”, “Allah Allah”, “uy”, 

“amman amman”, “can can”, “Ali hü”. 

Ayrıca deyiş ve duvazların başında ilk söze girmeden önce âşık tarafından dile 

getirilen ve cemaatin dikkatini toplaması amaçlı söylenen söylemler vardır. 

Bunlardan en önemlisi daha evvel de birkaç kez açıklamasını yapmaya çalıştığımız: 

“gerçeğe hü” veya “hayra hümmet (himmet) gerçeğe hü” ifadeleridir. Tam anlamıyla 

ünlem veya katma söz olarak tanımlanamaz. Zira cem esnasında cemaatin nasıl ve ne 

şekilde hareket edeceğini anlatan bir ifadedir. Ve özellikli olarak deyilerin başında 
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söylenen bir kelimedir. Bir öenek verecek olursak: “Canım erenlere kurban…” adlı 

deyişin ilk mısraında “Hayra hümmet188
 gerçeğe Hü” ifadesini görmekteyiz. Bu ifade 

sıklıkla yörede karşımıza çıkan söylemlerdendir ve deyişlerin ilk dörtlüğünün başına 

getirilmektedir. Daha doğrusu deyişin dörtlüklerinden özgün bir ifadeyle kullanılan 

söylem olup, sözlere anlam kazandırma amaçlı kullanılmamaktadır. Dahası: 

“Yaptığınız ve yapacağımız işlerin Allah katında hayırlı olmasıyla, gerçeğe selam 

olsun, bu gerçeği kabul ediyorum” anlamında kullanılmaktadır. 

Deyiş, duvaz ve semahlarda şiirde bulunmayan ancak icracılar tarafından ifadeyi 

zenginleştirmek ve etkili bir anlatım sağlamak amacı ile eklemlenen sözlerin de 

çokça kullanıldığı görülür. Şiire sonradan eklenen bu katma (dolgu) sözler bir anlam 

taşımak ve şiirin genel yapısına anlam kazandırmak için yapılmaz. Örneğin 11li veya 

8 heceli koşma örneklerde şiirin mısra içinde sıklıkla “de” ve “da” hecelerinin 

kullanıldığını görmekteyiz. Derlenen şiirlerde incelediğimiz sonuca göre sıkça 

kullanılan katma (dolgu) sözler şunlardır: “Gurban”, “canım”, “canlar”, “yar yar”, 

“efendim”, “gülyüzlüm”, “cananım”, “ya Ali medet”, “pirim Ali”, “pirimsin Ali”. 

Tokat yöresi zâkirlerinin vokal icra üslubunu belirleyen bir başka unsur da ezginin 

karakteri, duygusal alt yapısı, sözlerin anlamı yanında icracıların bireysel 

yapılarından kaynaklı gelişen okuyuş karakteridir. Kişisel üslupta vurguya bağlı 

olarak ifade edilen müzikler zamanla o bölgenin karakteristik özelliği konumuna da 

gelebilir. Ancak çoğunlukla kişisel vokal aktarımlarda eserin yumuşak, orta sert ve 

sert olarak yorumlandığı göze çarpar. Genel olarak ağır başlı, sakin, agresif, feryad 

edercesine vb biçimlerde karşılaşılan bu ifadeler icracının bireysel karakterine göre 

de farklılıklar gösterir. Tokat yöresi zâkirlerinin vokal üslubu içerisinde yaygın kalıp 

ezgilere bağlı gelişmiş yöresel ağızların da bulunduğu görülür. Vokal icrada sıkça 

karşılaşılan kalıp ezgi anlayışının kişiden kişiye göre değişen bireysel ifadelerine de 

rastlanılır. 

 

                                                 

188
 hümmet (=himmet) 
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4.5. Tokat Yöresi Alevî-Bektâşî Zâkirlik Geleneğinin Günümüzdeki Durumu 

Bu konu başlığını her ne kadar günümüz zâkirlik geleneği olarak tanımlasak da, 

zâkirin cem içerisindeki hizmeti ve dede ile olan tamamlayıcı rolünü ele aldığımızda 

cem, cemevleri ve dedelik kurumlarına günümüz perspektifinden bakmadan 

bitirilmemesi gerektiği kanısındayız. Zâkirlik geleneğinin değişim, gelişim ve 

günümüz değerlendirmesinin yapılacağı asıl alan ise, göç unsurunun temel alındığı 

büyükşehir hayatı olacaktır. Bunun yanı sıra köy ve kasabalardan kendi il 

merkezlerine göçe                                                                                                                

zâkirler üzerine de saptamalarda bulunulacaktır. 

Kırsaldan ilçe merkezlerine ilerleyiş, beldelerden belediye ve büyük şehirlere 

göçlerin artması sosyo-ekonomik sebeplerin yanı sıra; birtakım gereksinimlerin 

karşılanmasına yönelik kitlesel halk hareketleridir. Göç olgusu, günümüzde dahi 

etkin bir şekilde gözlemlenirken, geçmişe yönelik varsayımları ortaya koymak çok 

zor olmayacaktır. Özellikle maddi refah ve eğitimin ön planda olduğu göçler 

büyükşehirlere yönelimi arttırdığı kadar, yurt dışında da ciddi ölçüde gurbetçinin 

oluşmasına neden olmuştur. Gündelik yaşamından sıyrılıp yeni hayatına alışmak 

zorunda kalan topluluklar, bir anda olmasa da zamanla kendilerini bulundukları 

çevreye göre geliştirme ve değiştirme eğilimine girmişlerdir.  

Nitekim bu değişim, toplumlar üzerinde birtakım zorlukları beraberinde getirdiği 

gibi, kültürel erozyonun da doğmasına sebep olmuştur. Farklı topraklarda yaşam 

sürmek; sosyal yaşantıdan kültürel öğelere, toplum biliminden inanç yapısına, 

siyasetten düşünce farklılıklarına, gruplaşmadan ötekileşmeye ve etkileşimden 

asimilasyona kadar her alanda etkisini hissettirmiştir. 

Özellikle büyükşehire göç etmiş inanç önderi ve zâkirlerle yaptığımız görüşmelerde, 

göçlerin temel nedeni ve sonuçlarını şu ana başlıklarda toplayabiliriz: 

 Ekonomik nedenler. 

 Eğitim. 

 Yaşam kalitesini arttırma. 

 Sağlık. 

Yukarıda saydığımız bu maddeler, kırsal alan ile kent ortamı arasında birtakım 

değişimlerin oluşmasına ortam sağlayacak zemini de kendiliğinden hazırlamıştır. 
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Farklı yaşam ortamı ve maddi geçimin sanayiye yönelik oluşu, kişilerin kendi özgün 

mesleklerinden başka işlere yönelmesine sebep olmuştur. Bu nedenle gerek inanç 

önderi (dede) olan kişiler gerekse zâkirler büyükşehirin değişim sürecinden geçip, 

yaşamlarını koşulların gerektirdiği yönde sürdürmeye başlamışlardır. Bu değişim 

yalnız dede veya zâkirleri değil, genel Alevî toplumunu da etkilemiştir. 

Geçmiş ile günümüz zâkirliğini irdelerken, yalnız göçler sonucu büyükşehirlerde 

yaşamına devam eden zâkirleri değil, aynı zamanda kırsal alanda yaşayan günümüz 

zâkirliğine de değineceğiz. Ancak en önemli değişim ve farklılaşmanın yaşanıldığı, 

kültürel ve inanç zenginliği farkındalığının algılandığı yaşam, büyükşehirlere yapılan 

göçlerle ilintili olduğu için ilk olarak göç ve büyükşehir örneklerini vermek istedik. 

Zira bölgesel bir alandan çıkıp, birçok kültür ve inanç yapısının yaşandığı 

topraklarda bulunmak; değişimin de habercisi olacaktır. 

İstanbul/Okmeydanı’nda ikamet eden âşık ve aynı zamanda dede olan Alican 

Yıldırım, büyükşehire yerleştikten sonra yaşadığı zorlukları ve değişimi detaylı 

olarak bize aktaran zakîrlerdendir. Kendisi ile inanca yönelik sohbetlerin yanı sıra, 

günümüz Alevîliği ile ilgili de epeyce fikir alışverişinde bulunduk. Kendi evinde 

yaptığımız görüşmeyi yine kendi ağzından aktaracak olursak, kırsaldan kentleşme 

sürecine yönelik derin konuya kabaca bir giriş yapmış oluruz (Yıldırım, 2011). 

“İstanbul’a yerleştikten sonra yine cemlerdeki hizmetlerimi yerine getirdim (zakîrlik ve 

dedelik hizmetleri). Ekonomik sebeplerden ötürü, cemlerde yerine getirdiğim zâkirlik 

hizmetinin yanı sıra birtakım müzikli mekânlarda bağlama çalmaya başladım. Cemlerde 

okunan repertuarın dışında, yöreme ait müziğe de hâkim olan bir tarafım olmasından ötürü bu 

becerimi büyükşehirde de devam ettirmeye çalıştım. Hatta buralarda (İstanbul) bizim yöre 

insanın olduğu tüm yerlerde bağlamamla çaldım söyledim. Bunlar özellikle düğünler, 

dernekler ve özel gecelerden ibaretti. Yani şehirde ‘yöre aşıklığı’nı devam ettiren ve buradaki 

memleketimin insanlarına müziğimle destek veren biriyim. Tabi ki kendimi geniş kitleye 

tanıtma ve kabul ettirmem gerekiyordu. Bunun için 2005 tarihinde ilk kasetimi yaptım. 

Kasetimin ismi “bizim eller bir başkadır” idi. Sonra üç tane daha kaset yaptım. Böylece daha 

geniş kitlelere ulaştım ve ekonomik olarak da büyükşehirde tutunabildim”. 

Cemevlerindeki görevini aksatmadan, bir müzisyenin yapması gereken hemen hemen 

her şeyi yerine getirmiş olan Yıldırım, uzun bir süredir Türkü Evlerinde sahne 

aldığını da belirtmiştir. Büyükşehire taşınmış ve hayatını halen buralarda devam 

ettiren Murat Akkaya, İhsan Ermiş, Hakkı Şimşek, Cemal Salman, Hasan Salman vb. 

aşıkların geneline baktığımızda mega kentlerin vermiş olduğu geçim sıkıntısı sonucu 
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aşıklığın yanında ek veya daimi iş yaptıklarını/çalıştıklarını görmekteyiz. Zira geçim 

derdi, cemde alınan hizmet ve yerine getirilmesi gereken görevle aynı paralelde, 

hatta zamanla önüne dahi geçmektedir. Bu durum zâkirlik geleneği ve gelişimi 

anlamında direk etkili bir unsur olmasına rağmen; geleneğin devam etmemesi, 

yaygınlaşmaması ve geliştirilememesi gibi somut bir yaklaşımı da yansıtmamaktadır. 

Zâkirin geçmiş ile günümüz arasındaki değişimini pek çok yönden ele alabiliriz. 

Bunlar; olumlu veya olumsuz etkileşimler olarak karşımıza çıkar. Temel olarak kırsal 

alanda hizmetini cemlerde icracı olarak sürdüren bir kişi, merkezde zâkirliğini maddi 

olanak yaratabileceği iş ile sürdürmektedir. Günümüz zâkirliğine yönelik 

görüşmelerimiz ve gözlemlerimiz neticesinde karşımıza çıkan sonuçların bir kısmını 

şu maddeler altında toplayabiliriz: 

 Müzikli mekânlarda müzisyen olarak çalışma. 

 Cemlerde okunan repertuvarın dışına çıkılması ve eğlence sektörüne göre 

repertuvar oluşturulması189
. 

 Tanınmak ve sosyalleşme anlamında albüm yapma. 

 Dinî ve din dışı bir rolde kendini topluma lanse etmesi. 

 Anlatıdan çok (epik) bilimsel kaynaklar ile kendini geliştirmesi. 

 Görgü cemlerinin bölgesellikten çıkması ve genelleşmeye doğru gitmesi. 

 Cemin işleyiş kuralları ve yaptırımlarında esnek yaklaşılması. 

Bu saydığımız maddeler daha sonra konu içinde detaylandırarak ve 

örneklendireceğiz. Yurt genelinde yaşanan göç ve sonuçlarının zâkir, dede ve Alevî 

toplumu üzerinde ne gibi etkilerinin olduğuna yönelik küçük bir giriş yaptıktan sonra 

yurt dışına yapılan göçler ile örneklerimize devam edelim. 

Göç unsuru, yalnız bulunduğu ülkenin farklı il/ilçelerine değil aynı zamanda yurdun 

dışında da birçok ülkeye göçmekle doğru orantılıdır. Dil sorunun yanı sıra din ve 

                                                 

189
 Repertuvarın oluşmasında etkin rol oynayan kişi/ler, yine kendi çevresinde bulunan ve kendini 

yönlendiren kişilerdir. Yöresel eğlenceli toplantılarda icracı olacak kişi yalnız kendi yöresinin farklı 
müzik türleriyle kendini geliştirmek zorunda kalır. Zira farklı yöre insanı ve müzikli eğlencelerine 
girecek olan kişinin repertuvar anlamında daha geniş bir hazneye sahip olması lazımdır. Dolayısıyla, 
maddi unsur ve geçim söz konusu olunca; gelenekten günümüze aktarılan birtakım birikimin de yok 

olmasına seyirci kalmamak elde değildir. 
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inanç sorunları, ibadet ve ibadet merkezi sorunları vb. beraberinde birçok karmaşayı 

beraberinde getirir göçler. Zira göç almış ülkelerde, dini vazifelerin yerine 

getirilmesi ve buna uygun mekanların oluşması icap etmektedir. Cemevleri ve camiî 

inşasının yapımının Avrupa Devletleri tarafından onanması da çok yakın bir tarihe 

denk gelmektedir ki günümüzde dahi sorun ve tartışmaları devam etmektedir. 

Daha evvel de belirttiğimiz gibi zâkirler, kendi köy ve kasabalarının dışında farklı 

köy ve ilçelere gidip hizmetlerini yerine getirmektedirler. Üstelik kendi illerinin 

dışında bağlı bulundukları veya taliplerinin bulunduğu illere dahi gidip hizmet 

yapmaktadırlar. Ülkemizden yurt dışına belirli sebeplerden ötürü göç etmiş olan 

Alevî yurttaşların bulunduğu yerlerde de görevlerini ifa ettiklerini düşünürsek, 

hizmetin uluslararası bir mertebede olduğunu vurgulamış oluruz. Nitekim Âşık 

Alican Yıldırım’ında aralarında bulunduğu ve ‘Hıdır Ellez Cemi’ için Almanya’nın 

Köln şehrinde yapılan cemi örnek verebiliriz. İnternet haberlerinde ve dernek 

sitelerinde bu haber “Hubyar Sultan Alevî Kültür Derneği, Hausen (Wied)-Köln’de 

bulunan Alevî Bektâşî Dergâhı’nda Hıdırellez Cemi icra etti. Dedelik hizmetini 

Hidayet Düldül’ün, zâkirlik hizmetini Âşık Alican Yıldırım’ın gerçekleştirdiği cemin 

gözcü (Gözlekçi) hizmetini Ali Kenanoğlu yürüttü” şeklinde geçmiştir. 

Görüldüğü gibi zâkir veya dede yalnız bulunduğu köyün değil, ocağına bağlı bulunan 

tüm taliplerini görgü ve sorgudan geçirmek (Görgü/Sorgu Cemi) için bulunduğu 

coğrafyanın dışına çıkan ve hizmet gören bir misyon üstlenmektedir. Bu durum, 

zâkirlik geleneğini uluslararası bir yere taşımaktadır. 

Günümüzde cemevlerinin ibadet dışında, eğitim ve yardıma yönelik birtakım 

hizmetler verdiğini bilmekteyiz. Bunların başında öncelikle öğrenci bursları, semah 

ve bağlama kursları, örgün eğitime yönelik etüd ve eğitim programları, Alevî 

inancına ait bilgilendirme kurslar vd. gelmektedir. İstanbul’daki zâkirlerle ilgili 

yaptığımız çalışmalarda Avrupa ve Anadolu yakasının en büyük cemevleri ve 

zâkirleriyle görüşmeyi düşündük. Genellikle Tokat dede ve zâkirleriyle görüşmemize 

rağmen, Tokatlı olmayan zâkir ve dedelerle de görüşmelerimiz oldu. Bu zâkirlerden 

biri ve aynı zamanda Kartal Cemevi’nin zâkiri Hakkı Şimşek, bize günümüz zâkirliği 

ve zâkir yetiştirilmesiyle ilgili birtakım bilgiler aktardı.  

Yakın zamana kadar cemlerde saz çalacak zâkiri bulmanın çok sıkıntı olduğunu 

belirten Şimşek, gençlerin son zamanlarda zâkirliğe göstermiş olduğu ilgi ile bu 
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sorunun yavaş yavaş azaldığını dile getirmektedir. Cemevlerinde zâkirin zor 

bulunması veya bir tane olması, gerektiğinde yerine alternatifinin konulamamasından 

ötürü harekete geçilmesi gerektiğini belirtmiş ve bunun için zâkirlikle ilgili 

kursaların açılması gerektiğini düşünmüştür. Kartal Cemevi’ne zâkirlik kursu fikrini 

sunan Şimşek, henüz Avrupa yakasındaki cemevlerinde bu tür kurslar yokken 

kendilerinin bu faaliyete başladığını, Cem Vakfı Zâkirlik Kurslarının ise 2008 yılı 

içerisinde başladığını aktarmıştır. Zâkirin belli bir olgunlukta olması gerektiğini (en 

az 20 yaş), musayipli olması ve görgü ceminden geçmiş birinin olması gerektiğini 

vurgulayan Şimşek, zâkirlik kurslarıyla ilgili kendi çalışmalarını şu şekilde 

aktarmıştır (Şimşek, 2012): 

“Zâkirlik kursunda amacımız yalnız saz çalıp deyiş okuma ve duvaz söylemeyi değil, aynı 

zamanda yol ile ilgili bilgi ve birikimleri aktarmak, dünyevi olaylardan soyutlanmak 

gerektiğini vurgulamaktır. Önce öğrencilerimizle (zâkir adayları) tanışıp onların 

anlayabileceği dilde ‘üçler’i, ‘beşler’i, ‘yediler’i, ‘oniki hizmet’i, ‘oniki imamlar’ı, ‘ondört 

masum-u paklar’ı, ‘onyedi kemerbestler’i, ‘kırklar’ı anlatıyoruz. Her saz çalan ve deyiş 

okuyan kişinin zâkir olmadığını, zâkirliğin bu anlamda hassas olan yönlerini anlatıyoruz. 

İnanç ve ibadetle ilgili bilgiler aktarılıyor. Tabi ki bunları yaparken tek başımıza değil, bir 

dede eşliğinde eğitimleri sürdürüyoruz. Dede ve benim yetersiz kaldığımız noktalarda kaynak 

kitaplarıma başvuruyorum. İlk bir ay inanç-ibadet ağırlıklı işlenen derslerden sonra nota ve 

bağlama dersleri başlıyor. Daha öncesinden saz çalmasını bilen de olabiliyor. Nota, usuller, 

nota kalıplarının öğretilmesinin yanı sıra musikinin ne anlama geldiği vs. gibi konular 

anlatılıyor. Nota çalmaya başlayan bir aday sonrasında deyiş öğrenmeye geçer. Amaç koro 

içerisinde de eşlik edebilmesi. Deyiş ağırlıklı devam eden eğitime daha sonra ‘duvaz’lar, 

‘mersiye’ler, ‘nefes’ler, ‘semah’lar eklenir. Bu kurslarda yalnız cemlerde okunabilecek 

eserleri değil, cem dışında da okuyabileceği, çalabileceği türküleri öğretiyoruz. Semahların 

ve cemde çalına özel deyiş, duvazların her ortamda çalınmayacağını (düğün, dernek, içkili 

ortam, bar vs.) ve bunun ayrımını yapması gerektiğini gerekçeleriyle anlatıyoruz. Akla karayı 

seçmezseniz, semahla duvazı çalacağınız yeri karıştırırsanız; cümbüş de denir her şey denir! 

Bu kurslardan yetiştirdiğim dört öğrencim şimdi Kurtköy Cemevi’nde ve diğer cemevlerinde 

zâkirlik yapıyor”. 

İkitelli Cemevi dedesi Ali Güler ile yaptığımız görüşmede, yukarıda bahsettiğimiz 

konulara yakın ve benzer konuları konuştuk. İkitelli Cemevi’nde kursların yanı sıra 

sosyal yaklaşımların da ön planda olduğunu gördük. Örneğin ‘gençlik kolları’, ‘kadın 

kolları’ gibi örgütlenmeler, ibadetin yanı sıra sosyal hayatta da bireyin etkin rol 

alabileceği, yetiştiği ve yetiştirileceği ortamın hazırlanmasında önemli bir paydayı 

oluşturmaktadır. İkitelli Cemevi’nde de semah kursları, bağlama ve zâkirlik kursları 
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(hocası Ercan Koçan) var ve bu eğitimler MEB ile anlaşmalı hocalar eşliğinde Halk 

Eğitim Merkezi’nin katkısıyla gerçekleştiriliyor. Nitekim eğitimini tamamlayan 

öğrenci MEB sertifikası alarak mezun oluyor. Bu kursların dışında muhasebe, 

ingilizce, matematik kurslarının da gönüllü hocalar tarafından verildiğini anlatan 

Güler, büyükşehir yaşamında cemevleri, zâkirlik ve dedelik hakkındaki şu 

gözlemlerini paylaşmaktadır (Güler, 2011): 

“Köydeki cemlerle şehirdeki cemlerin arasındaki en önemli değişim; köylerde ceme 

başlanmadan ve hatta dede gelmeden önce âşıklar tarafından deyişlerin okunmasıdır. Ceme 

gelen cemaat mensuplarının tek tek dede tarafından dualanması yapılırmış. Ama şimdi bu 

birlik duası olarak adlandırılan dualamayı toplu olarak yaparız, tek tek değil. Cemlerde 

ibadetin dışında günün önemini ve gündemini oluşturan konular (şehit haberleri, bayramlar, 

kutlamalar, anmalar vs) üzerine konuşulur. Dedeler bir okul çatısı altında yetiştirilmeli ve 

tüm Alevî federasyon ve ocaklarının ortak hareket etmesi gerekmektedir. Eğitimini almış 

olan tüm dede adayları, Türkiye’nin farklı illerine dağılması, atanması gerekmektedir. Her 

yörenin kendine özgü semah şekli ve müziği var. Aynı şekilde âşıkların da çaldığı deyişler 

farklı. Bünyemizde bulunan kurslarda bu farklılığa dikkat ediyoruz. Örneğin yöresel 

semahları bozmadan ve özüne yakışır bir şekilde öğretiyoruz”.  

Zâkirlik ve kurslarının yanı sıra farklı eğitimlerin de verildiği İkitelli Cemevi’ndeki 

örnekler, artık günümüzde birçok cemevinde görülmektedir. İstanbul Tuzla’da 

bulunan cemevinin bağlama kurslarını yöneten Gülay Türkoğlu ile yaptığımız 

görüşmede, Tuzla’da kendisinin zâkirlik kurslarını verdiğini ve artık her yerde bu tür 

kursların çoğaldığı bilgisini aldık (Türkoğlu, 2012). Zâkirlik eğitiminin yanı sıra 

Cem Vakfı’nın “dedelik” eğitimi de önemli bir gelişimdir. Ali Güler dede, kendisinin 

burada belli bir eğitim döneminden geçtikten sonra dedelik yaptığını aktarmıştır. Bu 

eğitimler sonucunda zâkir cemlerde çalacağı demeleri ve sırasını bilmekte; dede ise 

cemin oniki hizmet sırasını belli bir kural çerçevesinde uygulamaktadır.  

Ali Güler dede, büyükşehirlerde yapılan cemlerin (her Perşembe yapılan cemler, 

görgü ve sorgu cemi değil) belli bir düzende yapıldığını ifade ediyor. İlk olarak 

cemaatin duası verildikten sonra, dede postuna niyazını ediyor, günün anlam ve 

önemine dair konuşma yaptıktan sonra cemdekilerin birbirlerinden razılık alması 

gerektiğini anlatıyor. Zâkirin görevi bundan sonra başlıyor ve oniki hizmet deyişini 

çalıyor, buna istinaden hizmet sahibi, Dede’den duasını alıp hizmetini sürmek üzere 
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görevinin başına gidiyor. Sırasıyla “İbrikçi190
 (tezekker)”, “Delilci

191”, 

“Süpürgeci
192”, “Gözcü193” hizmetini gerçekleştiriyor ve tövbe edilmeye başlanıyor. 

Secde duası yapıldıkta sonra zâkir, “duvaz” ve “tevhid” okuyup dede’den dualarını 

almaktadır. Zâkirler daha sonra “miraçlama”ya geçer ve “semah” dönülmeye 

başlanılır. Dağıtılan sakka suyu’ndan sonra “mersiye”ler, “münâcat”lar okunur ve 

tekrar süpürgeci görevinden sonra lokmalar dağıtılır. Çerağ sır edilip (kapatılması), 

meydana serilen post büyük bir önemle ve dua edilerek toplanır. En son dede, cemde 

bulunan cemaate dua ve hizmetlerinin kabul olmasına istinaden söylemlerde bulunur 

(Güler, 2011). 

Görüldüğü üzere, artık büyükşehirlerde yapılan cemlerde tek tipliliğe doğru bir yolun 

izlendiği veya izlenmeye çalışıldığı görülüyor. Yıllar öncesi ayaklanmalar ve 

isyanlar sonucu Anadolu’da farklı coğrafyalara dağılmış toplum, ibadet ve inanç 

unsurlarını birbirlerinden farklı ve bağımsız sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla “yol”un bir 

olduğu ancak “sürek”in binbir olarak nitelendirildiği inançsal kavram ortaya 

çıkmıştır. Bugün kaynak olarak incelediğimiz eserlerin çoğunda yolun bir olduğu 

ancak süreğin birden çok olduğu ifade edilmektedir. Hatta bu konuyla ilgili çalışan 

araştırmacıların alanı genellikle ülke, il ve ilçe sınırlamasıyla ortaya konulan eserler 

olmuştur. Örneğin Tokat Alevîlîği, Balkanlar’da Bektâşîlik vs. gibi.  

Zamanla toplumda farklı bir yere oturtulan Alevîlik ve bu inanca haiz olan toplum, 

birçok sebepten ötürü yaşam alanlarını merkez dışına çekmiştir. Bu durumda merkez 

ve çevre (kırsal) faktörü devreye girmektedir ki yaptığımız alan araştırmamızda da 

Alevî köylerinin yerleşim yerlerinin merkezden çok kırsal alanda olduğunu 

izlemlemiş bulunmaktayız. Kırsaldan il ve ilçe merkezlerine yapılan ilk göçlerin ise 

                                                 

190
 İbrikçi (tezekker) hizmetçi, dedenin eline üç defa su döker. Bu inancın mihenk taşını oluşturan 

Allah-Muhammed-Ali üçlemesinin de sembolize bir şeklidir. Bundan sonra cemdeki görevine devam 
eder. 

191
 Delilcinin yaktığı üç mum (ki günümüzde artık elektrikli lamba da kullanılmaktadır), yine ibrikçi 

örneğindeki gibi Allah-Muhammed-Ali inancını ortaya koymaktadır. Delil uyandırma olarak da 
adlandırılan bu durumu Ali Güler dede “Nur suresi 35 ve 36. ayetleri gereğince yakıyoruz” diye 
açıklayıp ayrıca ceme katılan cemaatin aydınlatılmasıyla ilgili bir çağrışımda olabilir düşüncesindedir. 
192

 Süpürgeci (faraşçı) elinde süpürgesi ile meydana geliyor ve yere süpürgeyi sürerken “Ya Allah-Ya 

Muhammed- Ya Ali” diyor. Bu işlemi üç kez yapıyor. Cemin başlaması ve kapanması arasında 
önemli bir temsili bulunmaktadır. 
193

 Gözcü duasını aldıktan sonra cemin düzenini sağlamak üzere görevini sürdüren kişidir. 
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son 30-50 sene içerisinde gerçekleştiğini düşünürsek, adaptasyon ve yeniliğe açık 

(inanç, ibadet, yaşam tarzı vs.) bir yapının toplum üzerindeki etkisi kaçınılmaz 

olmuştur. İlk olarak köyünden merkeze ve sonrasında büyükşehire göç eden Âşık 

Alican, düzen ve şehrin inanca yönelik kısmını şu şekilde değerlendiriyor (Yıldırım, 

2011): 

“Bin yıllardan beri bir parçalanmışlık var. Şehirden uzak dağlarda yaşayan Alevîler, dışarıya 

kapalı bir toplum olarak yaşamlarını sürdürmüşler. Kendi içlerinde bir sosyal düzen 

oluşturmuşlar. Toplumu yöneten dede, baba ve şıhlar o toplumu yönlendirmiş. Farklılıklar 

oluşmuştur. Bazen de toplumun uyanmaması için toplumu bilgi anlamında sömürmüştür 

dedeler”. 

Şehir merkezinde yaptığımız çalışmalara burada biraz ara verip konuyu Tokat ve 

ilçelerine taşıyalım. Zile Şah Hatayî Cemevi’nde yaptığımız görüşmelerde Alevî ve 

Kültür Dernekleri Zile Şubeşi yönetim kurulu üyelerinden Ali Temel ile görüştük. 

Kendisi Artova’nın merkez köylerinden ancak Zile’de faaliyetlerini sürdürmekte. 

Türkiye coğrafyasında yaşayan Alevî toplumunun inanç ve ibadet anlamındaki 

farklılıklarının oluşumu ve devlet politikasının sonucu sosyal bir olgu olan 

“toplumsal iletişim kopukluğu” üzerine şu açıklamalarda bulunmakta (Temel, 2010): 

“Farklılık nereden doğdu? Devletimizin bizlere (Alevî toplumu) karşı hiçbir özgürlük hakkı 

yok. Dolayısıyla ibadetler gizli ve mümkün mertebe çevreden habersiz yapılıyordu. Bu 

durumda Alevîler birbirlerini göremedi, fikir alış verişinde bulunamadı, birlik sağlanamadı. 

Yöreler, kendilerine göre şekil değişikliği uygulamaktadır. Oniki hizmet kavramında ancak 

yol ve inanç birdir. Alevî inancına göre düzenlenen bir dini kurum olursa ancak birlik 

beraberlik olur. Devletin bu alanda çalışmaları olmadığı için bizler de Alevî dernekleri, 

vakıfları ve kültür evleriyle birliğimizi sağlayabiliriz. Bu durumda Türkiye’deki tüm Alevîler 

birbirleriyle irtibatta olacak ve sorun kalmayacaktır”. 

Ali Temel’in görüşü daha çok dernek ve federasyonlar aracılığıyla birliğin 

sağlanmasına yönelik. Zira köy ve beldelerden çıkıp şehir merkezinde yaşayan Alevî 

toplumu birlikteliğini kaybetmiştir. Bu birlikteliğin sağlanamamasındaki sebeplerin 

başında kimlik problemi yatar. Kültürel zenginliğin, mezhepsel inanç yaşantısının 

ortasında kalan ve kimliğini saklayan birey, kendi inancına haiz olan bir başka 

bireyle uzaklaşma yaşayacak ve akrabalık olgularının dahi zamanla zayıf halkalardan 

oluşmasının önünü açacaktır. Nitekim büyükşehirlerde durum bu şekildedir. 

Köylerde yaşanan akrabalık ve köylülük ilişkileri ne yazık ki büyükşehirlerde 

zayıflamıştır. Geçmişte yapılan Görgü Cemlerinin niteliği ve inceliğini göz önüne 

alırsak; bu cemlerin toplum birlikteliği ve dirayetinin sağlanmasında ne denli etkili 
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olduğunu görürüz. Kültürel ve inanç olguları bütünlüğünde sağlam bir omurganın 

oluşması ve sürdürülebilmesi ancak bu bağlamda gerçekleşmektedir. 

Zile’de yaşayan Bektâşî dedesi Ali Rıza Aykul, Alevî-Bektâşî inancının şehir ve 

kırsal alana dönük yapısını şu şekilde ifade etmektedir (Aykul, 2010): 

“Şehre dönük dedelerin bilim anlamında alacağı, öğreneceği çok şey olur. Ancak kırsal 

alanda yaşayan dededen bunları beklemek genel olarak yanlıştır. Şehirdeki dede, Alevîliğin 

özünü işleyemiyor. Asıl tarikatın özünü kırsal alan veya köydeki dede daha iyi denetler. 

Şehirdeki Alevîlik, Alevîliğin özünü bozdu. Çünkü şehirdeki Alevîler kendilerini ve 

akrabalarını bilmiyor. Kırsaldaki Alevîlik özünü bozmadı. Şehirde dağılmış olan Alevîleri 

toplamak kırsal alana göre daha zordur”. 

Zâkir ve inanç önderine yönelik değişimleri kısa olarak bu şekilde maddeleştirdikten 

sonra, cemevlerinin de büyükşehirlerde oluşumu ve inanç süreklerini kısa 

değerlendirmeye almakta fayda görüyoruz: 

 Farklı il ve ilçelerden göç etmiş Alevî inancına haiz topluluğun, ibadet ve 

erkânlarını sürdürebilecekleri dinî mekân eksikliğinden ötürü cemevi 

gereksinimi duyulması. 

 Köylerdeki gibi belli bir cemaata yönelik “görgü” den öte; kentsel alanda 

birlikte cem etme olgusunun ön plana çıkması. 

 Görgü cemlerinin özel (spesifik), birlik cemi ve her Perşembe düzenli olarak 

yapılan cemlerin genel olarak algılanması. 

 Zâkirliğin öğretilmesi ve yeni nesile sevdirilmesine yönelik derslerin (kurs) 

açılması. 

 Dedelik kurumunun geliştirilmesi, eğitilmesi ve seyyid soyundan gelenlere 

dedeliğin öğretilmesine yönelik eğitimlerin verilmesi. 

 Belli bir Alevî grubuna yönelik yapılan cem olmasından öte, tek tip Oniki 

Hizmet’in yürütülmesi. 

 Maddi desteğini kendi cemaatinden karşılayan cemevlerinin giderleri için 

kendi bünyesinde eğitim programlarının (müzik kursları) açılması. 

Buraya kadar zâkirin şehir hayatı, inanç içindeki konumunun dışında mesleki çalışma 

alanı, Alevîliğin kimliksel sorunu, ötekileştirme, devlet ve toplum ilişkisi, dedeler ve 

cemevlerinin genel oluşumları hakkında konuştuk. Büyükşehire göç ile başlayan 

zâkirin hayatı, inanç içerisinde hizmeti, yine göçün onun üzerine bıraktığı 

sorumluluklar ve gelecekte yaşanılacak problemler üzerine birkaç saptamamızı 
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vermek istiyoruz. Tokat’ın Alevî köylerine yaptığımız ziyaretlerde zâkiri genellikle 

tarla veya hayvanlarıyla uğraşırken gördük. Yani geçim derdi ile inanca ait 

işlevselliği ortada bir kavram olarak algılansa da, merkezde karşılaştığımız sıkıntı 

tamamen geçinebilme odaklıdır. İnanç ve inanç içindeki işlevi, bir nevi ikinci plana 

düşmüştür. 

Kırsalda yapılan cemlerin çok detaylı ve ince ayrıntısına kadar işlendiğini 

belirtmiştik. Özellikle ibadet sonrasında âşıkların yaptığı muhabbet, dedenin sohbeti 

(genellikle tarihi ve dinsel) ve cemaatin bu muhabbete katılımıyla cemin uzun saatler 

sürdüğünü biliyoruz. Bu cemlerde (eskiden yapılan) zâkir ve dede kendi üzerine 

düşen hizmeti kusursuz ve eksiz olarak yerine getirmiş olmasına rağmen günümüzde 

bazı aksaklıkların göze çarptığını dile getiren Zâkir ve Dede Aziz Yıldırım, şu 

şekilde gözlem ve fikirlerini paylaşmıştır (Yıldırım, 2010): 

“cemlerde kurban tekmillemesi, Kırkların yürütülmesi, Gönüller Semahı vb. semahların 

icrası zâkirin görevidir. Miraçlama, duvaz ve deyişleri ezbere okur. Şimdi (günümüzde) dede 

ve zâkirler kitaptan okuyup cemi yürütüyor. Bu şekilde olmaz!”. 

İstanbul’da katıldığımız cemlerde de deyiş, duvaz, miraçlama, nefes vs. müziğinin 

özellikle şiirsel yapısının ezbere değil de; zâkirin önüne koyduğu bir kâğıttan 

okuduğunu gördük. Doğaldır ki kırsal alandan çıkıp merkeze yerleşmiş olan kişinin 

en büyük derdi geçim sıkıntısı olacaktır. Geçinmeyi ön plana alan dede veya zâkirin, 

ibadete yönelik düzeninde aksamaların zamanla büyüyerek kendi göstereceği 

şüphesizdir. Bu bağlamda Âşık Alican Yıldırım’ın da ifade ettikleri Aziz 

Yıldırım’dan farklı değildir. Yıldırım, sözlü geleneğin ezbere dayalı yönünün 

zayıfladığına yönelik fikirlerini şu kelimelerle dile getirmiştir (Yıldırım, 2011): 

“… Örneğin Kerbelâ Olayı’nı anlatan dini boyutu ağır basan uzun nefesler vardır ki biz buna 

“Cenkleme” deriz. Kerbelâ Cenklemesi 34 kıtadan oluşur. Geçmiş dönemlerde ezberlemek 

daha kolay ve önemli bir iş idi. Duyduğunu ezberleme, ezberlediğini unutmama yaşam tarzı 

ile ilgilidir. Yenilen, içilen, giyilen ne kadar değiştiyse, zâkirlik de şehirde bir o kadar 

değişti”. 

Sözlü gelenekte önemli bir husus olan ezberleme ve yeni öğrenilenlerle birlikte 

bilineni geleceğe aktarmada yaşanılan problemlere kısaca değindik. Bu kısımda 

teknolojik gelişimin, geleneğe büyük etki yaptığını söylemeden geçmek eksiklik 

olacaktır. 
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Âşık Murat Akaya, cemlerdeki düstur ve dönülen semahlarla ilgili geçmiş ile bugün 

arasındaki farklılıkları şu ifadelerle dile getirmektedir (Akaya, 2011 ve 2012): 

“Eskiden cemlerde yakasız gömlek giyilir ve ‘hu hu’ diye deyişlere, duvazlara eşlik edilirdi. 

Yakasız gömlek giymek; ‘kişinin kendini Allah’a teslim etmesi’ anlamına gelmektedir. 

Önceden bir saat boyunca ‘Gönüller Semahı’ dönülürdü. Şimdi ise cemde biraz aksama 

yaşanınca cemaat; ‘yarına iş var! Geç kalyoruz’ diyip geçiştiriyor. Gençler ise bu işlere pek 

meraklı değil”. 

Gürani Doğan ise: “cem zâkiri” tabirini kullanan ve Alevî inancına haiz zâkirliği 

işlemiş olan tek kaynak diyebileceğimiz kitabında, geçmiş ile günümüz zâkirliği ile 

ilgili dikkat çekici noktalara vurgu yapmaktadır. Kendisinin deyim yerindeyse 

beşiğinin içinde cemlere katıldığını bizzat vurgulayan Doğan, zâkirliği dayısından 

öğrendiğini dile getirmektedir. Daha evvelde birçok zâkir ile yaptığımız 

görüşmelerde dile getirdiğimiz üzere, zâkirlik ustadan çırağa veya babadan oğula el 

alan, belli bir dini müessesenin vazgeçilmez unsuru olarak karşımıza çıkan ve 

geleneksel olarak öğrenimi gerçekleştirilebildiği gibi belli bir geleneğe de sahip, 

içinde inanç kaidelerini barındıran bir kurumdur. Bu çerçevede Gürani Doğan’ın ele 

almış olduğu zâkirlik konusu, daha ziyade kendi yöresinin zâkirlik geleneği ile 

sınırlanmış olsa da, zâkirlerin kendi ocaklarının dışında kalan ocakların cemlerine de 

katılım gösterdiğini göz önüne alırsak; bu çalışmasında aslında birçok Alevî 

gurubunun cem zâkirliği ile ilgili ortak bilgilerin yer aldığını görürüz. Günümüz 

zâkirliğine yarı sitem ve birazda eleştirel yaklaşım göstererek bize Alevîlik’te Ön 

Bilgiler ve Cem, Zâkirlik adlı kitabında şu tespitlerini aktarmaktadır (Dogan, 1998, 

s.9): 

“Gittiğim yerlerde birçok kişiyle karşılaştığım gibi, elinde bağlaması zâkirlik yapmaya 

gelenlerle de karşılaştım. Fakat alt yapı denen ‘temel’ birçoğunda yoktu. Yani inanç 

konusunu iyi bilmiyor ancak ceme zâkirlik yapmaya gelmiş. Dahası, kimseden bu konuda 

bilgi almadığı gibi çalıp söylemeye başlayınca kasetlerden duyduğu ‘Allah-Muhammed-Ali’ 

isimlerinin geçtiği deyişleri çalıp söylemeye başlıyorlardı. O deyişin tevhid mi? Semah mı? 

Duvaz imam mı? Olduğunu ve nasıl çalınıp söyleneceğini bilmiyorlar bu beni rahatsız 

ediyor.” 
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Doğan’ın aslında önemle vurgu yapmak istediği konu, cemde zâkirlik194
 yapacak 

olan kişinin gelenekten gelen çalıp söyleme eyleminin yanında; söylediği deyişlerin 

de ne anlama geldiğini ve neye işaret ettiğini bilmesi gerektiğidir. Buradan yola 

çıkarak bahsi geçen kitabında, Alevîlikle ve özellikle zâkirlikle ilgili birçok kelime, 

inanç ve kültüre dayalı bilgileri vermeye çalıştığını görmekteyiz. Öyle ki inancın 

temel kaidelerini ve icra edilen deyişin ne anlama geldiğini, dedenin hangi 

sohbetinden sonra o deyişin çalındığını ve deyişten sonra açılacak olan muhabbetin 

giz/sırrını bilmeyen âşık, zâkir mertebesinde görülmemektedir. Ancak günümüzde 

bırakın bu bilgilere haiz zâkiri –kendini yetiştiren ve icrasını bu doğrultuda yapan 

sayılı zâkir haricinde- bulmak, çalıp-okumalarında ise güncel deyiş ve duvazların 

icra edildiğine şahid olmaktayız. 

İstanbul Gülsuyu Cemevinde katıldığımız bir cemde, deyiş okuyan günümüz ses 

artistlerinin seslendirdiği deyişlerin söylendiğine şahit olduk. Bu durumun ne denli 

doğru olup olmadığını danışdığımız zâkir ve dedelerin genelinden ”zâkirliğin çok 

zahmetli ve meşakkatli bir yol olduğunu, yalnızca saz çalıp deyiş okumasını bilmesi 

gerekmediğini; okuduklarının hak âşıklarına dair olması gerektiğini ve dede ile bir 

bütünlüğü oluşturacak yetenekte, donanımda, birikimde olması gerektiği” cevabını 

aldık. Çünkü cemevleri bir nevi Alevî toplumu ve her ailenin en küçük bireyi için 

dahi bir okul gibidir. Bu inanca haiz olan kişi, inanç, kültür ve dini ritüelle ilgili her 

şeyi burada görür, uygular ve öğrenir. Günümüzde birkaç kurum ve kuruluşun 

verdiği Alevîlik, dedelik ve zâkirlik derslerinin dışında daha evvel bu tür bir eğitimin 

verildiği bilgisine rastlamadık. Dolayısıyla Alevî inancının anlatıldığı ve geleneksel 

kültürün ele alındığı herhangi bir okulun olmadığı yerde, cemevi en değerli mekan 

olmuştur. Ailenin en küçük bireyinin ilk bilgilerini kendi ailesinden aldığını 

düşünürsek, cemevinin ise bu bilgilerin canlı ve görsel eğitiminin yapıldığı yer 

olarak algılamamız çok uzak bir yaklaşım olmayacaktır. Bahsettiğimiz öğreti ve 

                                                 

194
 Gürani Doğan, aynı eserde Hoca Ahmed Yesevi’nin alıntılayarak kendi kitabına koyduğu bir 

sözünü, bahsettiğimiz zâkir özellikleriyle ilgili şu şiiri örnek vermiştir (Doğan, 1998, s.132): 

“Aşık olmak için, muhabbet bağına girmelidir. Fakat onun için nefsi öldürmek gereklidir. 
Aşk incisini bulmak isteyen, bir katreye kanaat etmelidir. Aşk ateşine giren hakiki âşıkların 
rengi uçar, kendisi hayran, gönlü viran, gözleri yaşlarla adeta pür-tufan olur. Hakiki âşıklar 
candan geçip canana, Hak visaline talip olanlardır. Ey Hoca Ahmet, daima Hakk’ı yad et ve 
ağla”. 
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eğitimin mekân-zaman ilişkisiyle ilgili Gürani Doğan, şu bilgilere yer vermektedir 

(Doğan, 1998, s.11): 

“Alevîlikte din eğitimi veren bir kurum yoktur. Herkes kendi anne ve babasından ne 

öğrendiyse onunla kalır. Eğer kişi ilgili ise kendi çabasıyla okuyup, araştırarak öğrenir. 

Cemlerde veya sohbet toplantılarında inanca yönelik bilgisi olan/lar konuşur. Ancak herkese 

annesi ve babasından bir şeyler anlatılmıştır düşüncesi ile çok detaya girilmez, ayrıntı 

anlatılmaz.” 

Eski cemlerdeki inanç ve geleneğin uygulamasıyla günümüz cemlerinde 

farklılıkların olduğunu dile getiren Hubyar dedesi Mustafa Temel, şu açıklamalarıyla 

konuyu bütünlemiştir (Temel, 2011): 

“Günümüz cemevlerinde inanç ve geleneğimizi tüm inceliklerine kadar alamıyoruz. Bu 

incelikler köy yerlerinde daha detaylı işleniyordu. Bunun sebebi artık insanların şehir 

merkezine veya büyük şehirlere göç etmiş olmaları. Önceden aileler köy yerinde bir 

aradalardı, sağa sola dağılmamışlardı. Dolayısıyla görgümüz de/sorgumuz da tam anlamıyla 

yapılabiliyordu. Ocağından ayrılmış olan talibin görülmesi; emanet bir görgü olur. Eskiden 

dedelerin eğitimi varmış ve bu anlamda Alevî öğreticileri tutulurmuş. Böylelikle köyde 

bulunan çoluk çocuğa dini ve inanca dair bilgiler, öğretiler yapılıyordu”. 

Kendisinin şuan dedelik yapmasından ötürü savcılıkta soruşturmasının olduğunu 

söyleyen Mustafa Temel, çelişkilerden bahsediyor. Örneğin; bakanlık tarafından 

çağrılıp, Alevîlik inancı adına fikirlerinin, görüş ve donanımından faydalanıldığını 

dile getiriyor. Diğer taraftan da savcılık tarafından soruşturulmaya alındığını 

söylüyor. Bir şekilde şikâyet edildiğini ve yasalar gereği soruşturmaya alındığını 

söyleyen Temel, görüşlerine şu şekilde devam ediyor: 

“Artık cemler daha rahat alelade yapılıyor. Önceki devlet baskısı şimdi gene devam ediyor. 

Mesela cem evlerini kendi denetimleri altında tutmaya çalışıyorlar ve bakanlığa bağlı 

kalmasını istiyor siyasi otorite. Ancak biz bu inancı ve inanç evini bakanlıkla ilgili bir yere 

bağlı olarak yapmayız. Bunca sene bu şekilde gelmiş. Özellikle ibadetin yürümemesi ve 

dedelerin cemaatlerinin başında bulunmaması için dedelerimiz sürekli karakola imza vermek 

zorunda bırakılmış. Bunları babam anlatırdı, bende o dönemlere yetiştim sayılır. Önceden 

bekçilerin (gözcü) de işi zordu. Cem yapıldığında; köyü abluka altına alırlardı. Onbeş 

civarında bekçi (gözcü) olurdu. Bu durum ibadetin ne denli zor şartlarda yapıldığını da gözler 

önüne seriyor”. 

Hubyar dedesi ve zâkiri olan Alican Yıldırım’da eski ile günümüz cemleri, zâkir, 

dede öğretisi ve inanç yapısıyla ilgili şu bilgiler aktarmaktadır (Yıldırım, 2011): 
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“Eskiden herkese yemin verdirip, ikrâr aldıktan sonra ceme katıyordun. Ancak şimdi eski 

kurallara göre davranılırsa ne talip nede posta oturtulacak dede bulunmaz. Bir dedelik okulu 

olmadığı için dedelerin geneli vasıflarını tam olarak taşıyamıyor, bilmiyor çünkü detayları. 

Var olan inancı geliştirmek adına yetiştirebileceğimiz okullar olmadığı gibi gelenek ve 

kültürün de geriye doğru gitmesi söz konusu. Gelişen dünyaya ayak uydurmaya çalışmak 

lazım. Alevî inancıyla ilgili eğitim kurumları açılmalı. Arapça ve Farsça’yı okuyabilen 

Kur’an-ı okuyabilen kişiler yetiştirilmeli”. 

Yerel inanç ve kültürün bir sonucu olarak Orta Asya'dan günümüze bir gelenek 

halinde gelmiş olan zâkirlik, günümüze sürekli kendini yenileyerek ve çağa ayak 

uydurarak gelmiştir. Özellikle Hz. Ali ve Oniki İmam inancını benimseyen ve 

zamanla İslâm etkisinde kalan Türk toplulukları, Osmanlı’nın Balkanlara kadar 

genişlemesinden sonra bu geleneği Bektâşî’lerin aracılığı ile bugün Bulgaristan, 

Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Batı Trakya bölgesinde yaşatmışlardır. Bu 

durum Anadolu topraklarında kalan Kars ve Iğdır illerinin yanı sıra sınır Türkî 

ülkelerinde de görülmektedir. Günümüze değin genel yapısını koruyarak gelmiş olan 

bu geleneğin, zaman içinde de değişimlere maruz kalarak inanç bütünlüğünü ve 

aktarımlarını yapacağı kuşkusuzdur. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Tez konusunu oluşturan zâkirlik geleneğinin incelenmesi ve araştırılması 

aşamasında Alevîlik ve Bektâşîlik olayına daha ziyade tarihsel açıdan bakıldığı ve 

bu doğrultuda yapılan araştırmaların kaleme alınmış olduğu görülmüştür. Zâkirlik 

geleneğinin canlı olduğu tüm bölge ve yörelerde bu tarz çalışmaların yapılması ve 

verilerin ortaya konulması; geçmişten günümüze gelindiğinde birtakım farklılığa 

maruz kalan Anadolu Alevî-Bektâşî inancı (yol/sürek) içindeki ortak yapıların 

günyüzüne çıkmasına zemin oluşturacaktır. 

 Zâkirlerin inanca dair bilgi ve aktarımları hafızalarında tutup günümüze taşıması 

ve bu verileri sistemleştirerek geleceğe öğreti şeklinde yansıtmaları, geleneğin 

günümüzde de canlılığını koruduğunu göstermektedir. 

 Zâkir, inanç yapısına bağlı olarak yolun ulu sayılacak erlerini, ehlibeyt ve Allah’ı 

zikrederken; diğer yandan toplumsal ve sosyal yapının temel kaidelerini bir nevi 

kural biçiminde karşısındakine aktaran kişi olarak önemli bir misyon taşıyıcısıdır. 

Alevîlik tarihsel birtakım olay ve olgulardan ötürü kendine has yaşam biçimini 

erkten ayrı olarak kurmuş olduğundan bu kural koyuculuğun sözlü takibi ve halka 

arz edilişi yine zâkir tarafından gerçekleşmiş/gerçekleşmektedir. 

 Zâkirlik postu birçok kişiye atfedilmiştir. Bu kişiler: Zeynel Abidin, İmam Cafer, 

Abdul Samed’dir. Zakirin hizmete başlaması veya bitirmesinden sonra dede 

tarafından yapılan “zâkir duası”nda kesinlikle bu kişilerin isimleri anılır. Abdul 

Samed daha ziyade kırklarda var olan kişi iken; İmam Cafer, “zâkirlerin Pir’i” 

olarak addedilir. 

 Zâkirlik, babadan oğula geçen bir gelenek olduğu kadar; usta-çırak ilişkisine de 

dayanan bir kurumdur. Bir zâkirin olgunlaşması ve cemlerde kendi başına deyiş 

okuyabileceğinin oluru, usta aşığın onaylamasından geçer. Bunun için gerekirse 

kendi köy ve kasabasının sınırlarını aşıp farklı il ve ilçelere usta aşık/lar ile 

gitmeli ve gözlemlemelidir. Unutmamak gerekir ki zâkirlik yalnız saz çalıp deyiş 
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okumak değil, aynı zamanda yolun inceliklerini bilip topluma örnek oluşturacak 

bilgi ve birikime haiz ifa edilmesi gereken kutsal bir hizmettir. 

 Cem içinde saz çalan ile cem dışında icrada bulunan zâkirler; “dışarı” ve “içeri 

zâkirleri” diye ayrılmaktadır. Zâkirin cem dışındaki söylemleri “zahiri” cem 

içindekileri ise “batınî” olarak tabir edilmektedir. 

 Cemde saz çalan âşıklar için genellikle “Tarikat Âşığı”, “Dergâh âşığı”, “Hak 

Âşığı”, “Cem Âşığı”, “Âşık” tabirleri kullanılmaktadır. Cem dışında âşıklık 

yapanlar için “Şıvarı Âşık” tabirine denk gelinmiştir. 

 Zâkirleri sabit ve gezici olarak ele almak gerekir. Kendi köy ve kasabasından 

dışarı çıkmayan zâkirlerin yanı sıra il ve ülke dışında dahi görevlerini ifa eden 

zâkirler vardır. Bu durum, kendi ocaklarına bağlı bulunan taliplerin görgü ve 

sorgusundan (senede bir yapılan cem) kaynaklanmaktadır. 

 Dedeler gibi zâkirlerin bir kısmında da Hacı Bektâşî Veli postnişi Veliyüttin 

Efendi’nin “hüccet”i (izin-icazet-müsaade) bulunmaktadır. 

 Anadolu coğrafyasında kendini Alevî-Bektâşî inancında gören ancak birbirinden 

farklı adlandırmalarla karşımıza çıkan Alevî grupları vardır. “Tahtacı”, 

“Türkmen”, “Alevî”, “Amucalı”, “Sıraç”, “Bektâşî”, “Kızılbaş” “Türkmen” vs. 

diye adlandırılan bu grupların yol bir sürek bin bir deyimindeki gibi aynı inanca 

haiz olmalarına karşın; yorum ve uygulamada birtakım farklılıklar 

göstermektedirler. Bu durum Tokat il sınırı içinde olan Alevî toplumu için de 

geçerlidir. Bu farklılıklardan bazıları: 

o Cem ve Oniki hizmetin yürütülmesinde görülen sıralama farklılıkları. 

o Ceme girebilme koşulları arasında talibin, musâhipli veya musâhipsiz 

olabilme arasındaki farklılık. 

o Cemin temel mantığında da olduğu gibi “hak ile hak olmak” yani bir 

olmak deyiminin karşılığı olan “tevhid” ve uygulamasının –yörede 

tevhid zikri diye ifade edilen- kabul görüp görmediği durumlar. 

o Özellikle Görgü Cemi’nde bir ocağa bağlı talipler yine o ocağın 

dedesi tarafından sorgudan geçer. Bazı durumlarda bu talip 

köylerinin, ocağa yakın olmayan il veya ilçe dışında olduğu görülür. 

Öyle ki kendi köyünde zâkir bulamayan dede çoğu zaman bu 
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cemlerde sazı kendi çalar. Ancak bu durum kimi yörelerde kabul 

görürken; kimi yörelerde ise her iki post sahibinin de farklı kişilerden 

oluşması gerektiği fikri ön plana çıkar. 

o Dede tarafından Oniki hizmet sahiplerine yapılan duaların özde 

birbirine yakın ancak farklı söylemler taşıması. 

o Dönülen semahların figür ve hareketlerinin birbirlerinden farklı 

olması. 

o Cemde icra edilen müzikal türlerin ritmik, çalım tekniği, kullanılan 

enstrüman, ses örgüsü ve ağızları arasındaki farklılıklar. 

 Alevîliğin geçmişten günümüze birtakım tarihsel olaylardan yara alması ve son 

dönemlere kadar içe kapalı bir yaşam sürmesi zâkir müziğini de etkilemiştir. Bu 

etki, zâkirin yaptığı müziğin yanı sıra özellikle Anadolu’nun farklı 

coğrafyalarında yaşamlarını sürdüren Alevîlerin inançsal yönden dahi 

birbirlerinden farklı uygulamaları arz etmesinde görülür. Bu ve benzeri 

sebeplerden dolayı, yolun bir olduğu ancak yolun sürülmesindeki pratiklerin bin 

bir olduğu kavramı ortaya çıkmıştır. 

 Belirli sebeplerden ötürü erkten ayrı ve merkezden uzak yaşamış olan Alevî-

Bektâşî toplumu, yalnız inanç ve ibadet uygulamalarını değil; aynı zamanda 

müziklerini de aynı gizlilik ve sır içerisinde yaşamayı bilmişlerdir. Bu nedenle 

Alevî-Bektâşî müzik türlerine baktığımızda; doğal ve korunmuş bir şekilde 

günümüze ulaşmış olduğu görülür. 

 Her talibin bir dedeye, dedenin pir’e, pir’in mürşid’e bağlanmasının şart olduğu 

Alevî inancında cem ve ibadet de zâkirsiz olmaz. Aynı şekilde cemler dedesiz 

yapılmaz, dede ise zâkirsiz muhabbeti açamaz ve açılan muhabbetin sözel 

kısmının kalıcılığını sağlamak için kullanılan müzik eşliği olmadan da bir 

bütünlük sağlanamaz. 

 İnanç ve yola bağlı öğretilerin ufak yaştan itibaren çocuklara öğretilebilmesi ve 

anlatılabilmesi için yapılan muhabbetler önemli bir yere sahiptir. Bu 

muhabbetlerde âşıktan etkilenen ve cemde dedenin yanında oturacağını düşünen 

ve hatta Allah rızası için saz çalacağını, şefaat alacağını, hayır duası alacağını 

düşünen çocukların zâkirliğe heves etmesi sağlanmaktadır. 
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 Cemin toplanma kısmında yapılan müzikli muhabbet, ibadet kısmındaki 

muhabbet kadar önemlidir. Ancak bu kısımda dedenin; ‘dar çekenler didar göre, 

darı fatıma anadan cümlemize şefaat ola’ demesi beklenir ki erlerin diz üstünde, 

bacılarında ayakta durduğu duruma -rahat oturma pozisyonu- geçilebilsin. Bu 

serbest oturma dönemi sohbetlerin yapılacağı dönemdir. Zâkir bir nefes, deyiş 

okur ve dede veya konuyla ilgili mesajı bilen kişi bu deyişi açar. Muhabbet ortamı 

açılır. 

 Zâkirlik hizmetini yürütebilecek vasıflı kişi/lerin olmamasından ötürü kimi 

bölgelerde dede, aynı zamanda zâkirin görevini de ifa eder. Yani dede ve zâkir 

aynı kişidir. Ancak zâkir, dede mertebesinde görülmez. Zira zâkir ile dede 

arasında önemli bir fark vardır; herkes zâkir olabilir fakat dedelik soydan ibarettir. 

Ayrıca bu kişinin cemi yürütebilecek bilgi ve birikime sahip olması beklenir. Bazı 

yörelerde ise dede ve zâkirin aynı kişi olması hoş karşılanmaz. Ve hatta karşı 

çıkılır. Çünkü zâkirlik hizmeti kendine özgü ve geleneğe bağlı bir yapıda 

günümüze ulaşır. Zira oniki hizmet içinde dede ve zâkir ayrı birer posta sahiptir. 

 Cem, Alevîliğin en temel noktası, öğreti ve inancın bütünsel olgularının 

uygulandığı ibadettir. Cemevleri ise bahsi geçen öğretilerin başkaları tarafından 

gözlenebilir ortamın yaratıldığı okul niteliğinde toplanma, bir olma yeridir. 

Dolayısıyla zâkir, bu öğretide sözel ve müzikal öğretiyi yapan eğitici kimliğiyle 

de karşımıza çıkar. Dede herhangi bir konuda sohbet açarken, zâkir o konunun 

derinlik kazanabilmesi ve akılda kalabilmesi için bilgi haznesindeki deyiş ve 

duvazlardan okur. 

 Tokat bölgesinde cemler, ilçe ve köyler arasında dahi farklılık arz eder. Zira 

zâkirlik geleneğinde de bu farklılıkları düşünmek gerekmektedir. Dolayısıyla 

bölgesel çeşitlilik ve zenginlik açısından en az yazılı tarih kadar sözlü aktarımın 

sahibi olan zâkirlerin de yöreler bazında ele almasının ne denli elzem olduğu 

ortaya çıkmaktadır. 

 Cemlerin işlenişindeki detay ve incelik, kırsal alanda (köy/kasaba) yapılan 

cemlerde daha ön plandadır ve hemen göze çarpar. Çünkü o köyün toplumu 

birbirini tanır ve Görgü’de temel kaide olan; “hakkın geçmemesi ve razılık” 

mantığı burada işler. Fakat büyükşehirde durum kırsala göre bir takım farklılıklar 

içerir. En önemli etken cemaatin dağınık ve birbirinden kopuk yaşamasıdır. 
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 Osmanlı’nın hüküm sürdüğü dönemden, tekke ve zaviyelerin kapatıldığı döneme 

kadar ibadetin gizli yürütülmesinden ötürü günümüz Alevî toplumunda halâ o 

baskıcı, içe atılmış ve bastırılmış durumları izleyebiliriz. Bu bastırılmışlık, inanç 

ve uygulamalarının gizli yapılmasına hatta kişisel kimliklerin saklanmasına kadar 

etkin bir rol oynamıştır. Hal böyle iken, toplu yapılan ibadetlerin ve inanç 

unsurlarının bir başkasıyla paylaşılması son derece yasaklı/gizli tutulmuştur. Hatta 

bir görüşmemizde Sıraç teriminin sır verilmemesi hususunda kullanıldığına dair 

saptamamız olmuştur. 

 Dışlanmışlık, doğal olarak bir başkasına yaklaşmama ve kendini açığa vermeme 

tutumlarıyla bütünleşir. Dolayısıyla son dönemlere kadar cemlere yabancı birinin 

alınmaması, semahların cem dışında yapılmasına izin verilmemesi, deyiş ve 

duvazların her ortamda çalınmaması ve cemlerin sosyal medyada yer almaması 

gibi özü koruma kaygılarına yönelik hareketler doğal bir davranış olarak 

görülmüştür. 

 Cem içinde zâkirlik yapan bir aşığın, cem dışında herhangi bir toplumsal 

eğlencede zâkirlik yapması olamaz. Dini muhabbetler ve özellikle cem dışında 

gençlere semah ve deyişler öğretilirken yapılan icranın dışında, zâkir müzikal 

icrada bulunmaz. 

 Anadolu’da yapılan cemlerde, miraçlama bölümünde dönülen Kırklar ve Gönüller 

Semahı (genelde Hubyarlılar yapar) temel noktayı oluşturur. Bazı bölgelerde 

lokmadan sonra yapılan Gönüller Semahı, dedelerin tabiriyle temel semahlardır. 

 Tokat yöresinde genel olarak “görgü cemi”, “kurban cemi”, “Hıdırellez cemi”, 

“Abdal Musa cemi”nin yapıldığını aktarabiliriz. Eğer istenirse talibin, kurban 

kesip cem yapabileceğini ve herhangi bir isimlendirmeye tabi olmasının 

gerekmediği de tarafımıza aktarılmıştır. Perşembe akşamı (Cuma gecesi sayılır) 

yapılan cemler ise “Şükür Cemi” olarak isimlendirilmektedir ki bu cemler 

büyükşehirlerdeki cemevlerinde düzenli olarak yapılmaktadır. 

 Zâkir müziğinde söz unsurunun daha önemli ve etkili bir yol olduğu düşünülür. 

Zira toplumsal algının yön kazanması, öğretinin canlı tutulabilmesi ve kültürel 

verilerin geleceğe uzanması şiirin bütünlüğünde yatmaktadır. Enstrüman 

kullanımı, kullanım teknikleri ve icra şekilleri ikinci planda kalmıştır. Nitekim 

günümüzde eğitimli (zâkirlik, dedelik eğitimi almış), akademisyen veya 
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konservatuvar türü okullarda öğrenci olup zâkirlik yapan kişileri de ele 

aldığımızda; enstrüman icrasının da söz unsuru kadar önemli bir yere oturduğunu 

görürüz. 

 Alanda görüşülen zâkirlerin hafızasındaki sözlü müzik kültürünü incelediğimizde, 

birçok eserin gün yüzüne çıkmayı beklediğini görmüş bulunmaktayız. 

Dolayısıyla, öncelikli olarak yurt geneli ve daha sonra bu inancın taşındığı diğer 

coğrafyalarda bu tür araştırmaların kolektif bir şekilde araştırılmasının elzem 

olduğu düşüncesindeyiz. 

 İnanç unsurları içeren kendi üretimi eserler ile de geleneğe katkıda bulunan 

zâkirler, bu eserleri cem içinde pek icra etmezler. Ancak cemin sohbet kısmında 

(cem başlamadan önce) çalınıp-okunabilir. Zira Alevî zümresince ulu sayılan yedi 

aşığın demelerinden çalıp-okumak ve bu demelerin içsel anlatılarına inerek 

muhabbetler açıp, sırlarını ortaya koymak temel mantıktır. 

 Tokat yöresinde dinlediğimiz zâkirlerin geneli saz çalıp deyişlerini okurlar. Ancak 

herhangi bir enstrüman kullanmadan yani ağzıyla yaptığı melodi eşliğinde deyiş, 

duvaz vs okuyan zâkirlerin de olduğu tespitlerimiz arasındadır. 

 Bağlama çalgısının Alevî toplumundaki önemi ve kimliği tartışılmazdır. Öyle ki 

Tokat yöresi Alevîlerinin bir kısmında düğün dernek vs. gibi etkinliklerde, davul-

zurna yerine bağlamanın çalındığını tespit ettik. Hatta muharrem ayında (yas ayı) 

zâkirler bağlamaya hiç dokunmazlar, çalmazlar. Yalnızca muharrem ayının 10. 

gününde sazlarını kılıflarından çıkartıp akortlarlar ve tekrar çalmadan kılıfa 

koyarlar. 

 Bölgesel vokal icra tekniklerinin zenginliği; enstrüman çalım tekniklerinin 

çeşitlenmesine ve hatta müzik eğitimi almış kişilerle profesyonel icra 

tekniklerinin oluşmasına kadar çıtayı yükseltmiştir. Bu profesyonel yaklaşım genç 

kuşağın zâkir müziği ve icrasına yönelimini olumlu yönde etkilemektedir. 

 Alevî müzik türlerinden olan deyiş, genellikle deste bağlarken üç tane demenin 

peş peşe okunmasıyla icra edilir. Bu destelerin ilk deyişinde genellikle “hoş 

geldiniz” teması işlenir ki bunlar cemin başında henüz cemaat toparlanırken 

okunan türlerdir. Birçok kez cemaate karşı “hoş geldin/niz”, “sefa/lar getirdiniz”, 

“gönlümüzü şâd ettiniz” vs gibi söylemlerde bulunulur. Anşabacı Ocağı’na bağlı 
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Âşık Bektaş Yalçın bu tür deyişler için diğerlerinden farklı olarak “güzelleme” 

tabirini de kullanmıştır. 

 Âşıklar arasında “deyiş” genel bir ifade olarak kullanılmaktadır. Şöyle ki okunan 

bir duvaz, tevhid veya mersiye sonrasında “bu deme/deyiş filanca ôzana aittir” 

şeklinde açıklamalara rastlanmıştır. Halk “deyiş” terimini, bir müzik türüne 

istinaden kullanırken; diğer yandan genel müzik türlerinin ifadesinde de 

kullanmaktadır. 

 Yol-sürek kavramına göre nitelediğimiz müzikal icra ve tür zenginliği, en az 

görgü cemlerindeki oniki hizmetin uygulanışı kadar önemli bir yerdedir. Özellikle 

görgü cemlerinde, ocağın kendi talibinden oluşan cemaat ve o ocağın hizmetini 

bilen zâkirin olması esastır. Zira zâkir dedeyle birlikte cemi yürüten ve 

yönlendirendir. O yörenin alışılagelmiş deyiş ve semah repertuvarını çok iyi 

bilmesi ve icra etmesi gerekmektedir. Ancak İstanbul’daki cemevlerinde 

yaptığımız kayıtlarda; Anadolu kırsalında okunan deyişlerin büyükşehirlerde pek 

icra edilmediği gözlemlenmiştir. 

 Büyükşehirde yapılan görgü cemlerinde, cemaat kendi dedesinin yanı sıra; yöre 

cemlerinde okunan repertuvarı iyi bilen ve dede ile muhabbeti açabilecek zâkiri 

davet eder. Aynı şekilde dönülen semahların da yöre ve ocaklara göre farklılık 

gösterdiğini kaydetmiş bulunmaktayız. 

 Tokat yöresi cemlerinde icra edilen müzikal türlerin, birçok yöre ağzı özelliklerini 

barındırdığını görmekteyiz. Notaya aldığımız eserler içerisinde; Barak ağzı 

(Türkma(e)ni), Çorum ağzı bozlak, çamşıhı, Sümmani ağzı okumalara 

rastlanılmıştır. Ayrıca kaynak edindiğimiz zâkirlerden Murat Akkaya; cemdeki 

icra şeklini “tarikat ağzı” ve ”cem ağzı” olarak açıklamıştır. Cemal Hakiroğlu ise 

Hubyar ve Anşabacı Ocağı’na bağlı zâkirlerinin inanç dışında okudukları türlerde 

de kullandıkları glissando tekniği ile söylenen “canım”, “gülüm” veya “Ali’m” 

kelimeleri kullanıldığı deyişlere “Reşadiye ağzı” demektedir. 

 Tokat merkez ve ilçeleri dâhil olmak üzere, büyükşehirlerdeki cemlerde 

yaptığımız ses ve görüntü kayıtlarına istinaden, zâkirin ibadet boyunca (cemde) 

icrada bulunduğu müzikal türleri şu şekilde sıralayabiliriz: 
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o Deyiş: Herhangi bir konu bütünlüğü veya inanca ait olma şartı 

aranmayan, cemin ibadet bölümüne girilmeden evvel icra edilen 

deyişler. 

o Deste (deste bağlama): Üç deyişten oluşur. Özellikle ilk deyiş 

hoşgeldiniz/hoşlaşma türünde olur. Bir âşığın üç deyişi okuyabileceği 

gibi; üç deyişin üç ayrı âşık tarafından da icrası olabilmektedir. 

o Duvaz (düvaz, duvazdeh imam, duvaz-ı imam vs). 

o Muhabbet/deyiş: İbadet bölümüne geçildikten sonra dedenin her 

sohbetinden sonra o konuya dair söylenen deyiş/ler. 

o Tevhid (tevhid zikri): Özellikle zikir bölümü tüm Alevî gruplarında 

yapılmamaktadır. 

o Miraçlama bölümü: deyiş, duvaz, semah, tevhid. 

o Mersiye 

o Deyiş: cemde dedenin anlatımı ve sohbetinden sonra okunan türler. 

 Semahlar genel olarak; ritmik (tempo ve zaman yapısındaki değişiklik) ve 

melodik (ton veya dizi içindeki değişiklik) değişimleri müzikal yapısında işler. Bu 

değişimler semahın bölümlenmesine ve isimlendirilmesine neden olur. Yörede 

sıkça karşılaştığımız semah bölümlerinin isimleri şunlardır; “ağırlama”, 

“yürütme”, “pervane”, “yeldirme”, “yelleme”, “pervaz” vb. 

 Tokat yöresinde Kırklar Semahı’ndan sonra en çok ismine rastladığımız semahlar; 

ilçe isimleri ve belde isimlerine göre adlandırılan (Zile semahı, Hubyar semahı 

vb…) semahların yanı sıra; “Gönüller Semahı” ve “Pervaz Semahı”dır. Ancak 

“Hubyar Semahı” veya “Gönüller Semahı” bir türün çeşidi değil, tam aksine başlı 

başına türdür. Öyle ki “Hubyar Semahı” diye adlandırılan fakat şiir (söz) ve 

melodik yapı anlamında tamamen birbirinden farklı eserlerin olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 Tokat Hubyar semahlarının ağırlama bölümü genellikle 9 zamanlı usulün 

3+2+2+2 yapısında; hızlı bölümleri ise (pervane, yelleme, yellenme vs. diye 

adlandırılan) 5 zamanlı usulün 2+3 yapısından oluşmaktadır. 
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 Deyiş ve semahlarda en çok kullanılan dizi “yahyalı kerem” diye tabir edilen 

dizidir. Bu diziye “mi bemol” ve “ fa diyez” in eklenmesiyle sıkça kullanılan 

diğer bir dizi; “düz kerem” dizisi meydana gelmektedir. Yörede (do) ve (re) karar 

eserlere çok sık rastlanılmaktadır. Özellikle semahların modülasyon geçişlerinde 

(la) kararlı bir ezgi kalıbı (do) veya (re) kararlı bir diğer bölüme geçip bu sesleri 

karar sesi yapabilmektedir. Deyiş ve semahlarda en çok görülen diziler şunlardır: 

 

 

 

 

 

 Tokat yöresi zâkirlerinin kullandıkları temel çalgı bağlamadır. Kendine has 

yöresel bir üslupla icra edilen bağlamalar, ebat ve kullanılan düzen/ler 

bakımından ilçe/köylere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bağlama ile birlikte 

kullanılan bir diğer çalkı ise kemandır. Keman, yöre zâkirleri tarafından “kemanı” 

veya “kemâni” diye adlandırılır. Cemlerde her iki çalgı da aynı anda kullanılabilir. 

 Semah türü eserlerde, eserin bölümlere ayrıldığı kısımlarda gözümüze çarpan en 

önemli müzikal icra; bağlama çalgısının ilçelere has bir özellikte tezene 

hareketine sahip olmasıdır. Semahların özellikle ağırlama bölümünde görülen ve 

yayvan çalış esnasında kullanılan “takma tezene” diye isimlendirdiğimiz tezene, 

aynı zamanda eserin iç ritmik giderini de vurgulayan bir yapı göstermektedir. 

 Takma tezenesi, 4 zamanlı ve 5 zamanlı eserlerde genellikle aşağıdan yukarıya 

doğru vurulan tezenelerin, telleri takması itibariyle oluşturulur. 
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 Semahların pervane, çark, yelleme, yellenme veya hızlanma diye tabir ettiğimiz 

bölümlerinde kullanılan (genellikle bu bölümler 5 zamanlı olmaktadır) ve semah 

dönenlerin bir nevi hızlanma bölümüne geçişini işaret eden tezene, takma tezene 

özelliği içermeyen bir yapıdadır. Karakteristik bir tezene çeşidi olan ve özellikle 

semahların pervane kısmında kullanılan 5 zamanlı bu bölümlerin, melodik ve 

ritmik yapısını ön plana çıkaran bu tezene, yörenin genelinde kullanılmaktadır. 

2+3 zamanlı usullerin birleşmesinden meydana gelen 5 zamanlı usul de birim 

değer genellikle sekizliktir. Kullanılan tezene şu şekildedir: 

 

 Reşadiye/Gökköy’lü Murat Akkaya -dede ve zâkir-; “Semahların hızlandığı 

kısımlarında düz tezenenin değil, farklı tezenenin kullanıldığını ve bu bölümde 

kullanan tezeneleri; ‘pençe tezenesi’ ve ‘semah pençesi’ şeklinde tabir ettiklerini 

tarafımıza aktarmıştır. 

 Tokat Alevî-Bektâşî müziklerinde 9 zamanlı (2+2+2+3) ezgilerin icrasında 

kullanılan ve genellikle üç zamana denk gelen kısımların tezenesinin ters başlayıp 

vurulduğu gözlemlenmiştir195. Bu tezene Anşabacı ve Hubyar Ocağı’na bağlı 

âşıklar başta olmak üzere kullanılan bir tezenedir  

 

 Tokat yöresi zâkilerinin büyük oranda kısa sap bağlama ile “bağlama düzeni” 

akortlayıp icra da bulundukları tespit edilmiştir. Ayrıca kişisel ses genişliğine 

(entonation) göre uzun saplı bağlamaların “bağlama düzeni” akortlayıp icra da 

bulunduklarını gördük. Bektaş, köyünün eski âşıklarının “cüra düzeni” diye tabir 

ettikleri bir düzenden bahsetmektedir. Tarif ettiği akortlama şekli, günümüzde 

                                                 

195
 Türkiye’deki sistematik müzik eğitimi veren okullarda, bağlama eğitimi müfredatlarında yer alan 

“Teke” yöresi örneklerinde bu tezene şekline rast gelinmektedir. Her ne kadar yörede kullanılan bir 
tezene olmadığı, ezgilerin ritmik vurgusuna göre bu tezenenin kullanıldığı söylense de; günümüz 
bağlama eğitiminde örneklendirilen tezene şekillerindendir. 
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sistematik okullarda -konservatuvar gibi- “bozuk düzeni” diye öğretilen “la-re-sol” 

seslerine akort edilen düzendir. Genel kullanılan akortlamalar; 

 

 Kitle iletişim araçlarının artması ve yaygınlık kazanması Alevîliğin inançsal, 

sosyal ve toplumsal yönünde etkin bir rol oynamıştır. Bu etki zaman zaman 

olumlu ve olumsuz yönde devam etmiştir. Örneğin; kitle iletişim araçlarının 

çoğalması ve şehirleşmeyle bu değişim başlamış, maddi olanakların arttırılması 

yönünde müzikal icra birçok mekâna taşınmıştır. Diğer yandan yapılan görgü 

cemleri, büyükşehirlerde uygulanması/işlevselliği bakımından daha zor bir hal 

almıştır... Ancak bunların yanı sıra çalgı kullanımı, tekniği, vokal eşlik ve dans 

anlamında büyük bir yol almış olan Alevî-Bektâşî müzik kültürü, bundan sonrası 

için de üniversal ortamlarda verilen eğitimi ile geleceğe kendini taşıyacak bir 

yapıya oturmuştur. 
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EK A: Eser Sözleri 

 

Hünkâr-ı Velinin Yâri Yoldaşı 

Söz: Alican Yıldırım 

Kaynak: Alican Yıldırım 

Yöre: Tokat/Almus/Hubyar 

Derleme Tarihi: 11.01.2011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Hünkâr-ı Veli’nin yâri yoldaşı 

Gönüllere mihman oldun Hubyar 

Gürgen çukurunda bir kara taşı 

Tahta kılıcınla böldün Hubyar 

 -bağlantı- 

Danışık (danuşuk) dağında (hü hü hü) yollar sürüldü 

Darı çek üstünde tarık vuruldu 

Mincanın yarası sende görüldü 

Ali’sin ulusun pirim Hubyar 

  2 

Keramet gösterdin dediler vali 

Hubyarimsin dedi sarıldı Veli 

Doksana verildi o andan beri 

Bu yolun sahibi pirim Hubyar 

 -bağlantı- 

Gürgen çukuruna (hü hü hü) çıktım oturdum 

Padişahtan ferman alıp getirdim 

Kurdun dergâhını erler yetirdin 

Kırkların yolunu sürdün Hubyar 

  3 
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Abasına binip deryayı geçen 

Fırından sakalı buz tutup çıkan 

Zehirli kahveyi bilerek içen 

Zehiri fincana döktün Hubyar 

 -bağlantı- 

Ali can’ım pire (hü hü hü) gönül bağladım 

Hak aşkıyla için için ağladım 

Münkürlerin dilin dişin bağladın 

Sanada mı ölüm kıldın Hubyar 

 

Bu Dünyaya Geldiysen Gardaşım 

Söz: Bektaş Yalçın 

Kaynak: Bektaş Yalçın 

Yöre: Tokat/Merkez/Nebi köyü 

Derleme Tarihi: 11.08.2010-1011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Bu dünyaya geldiysen g(k)arda(e)şı(i)m 

Kendin nasıl isen herkes öyle bil 

Bir gün gelirsiniz karşı karşıya 

Acıyı t(d)atlıyı dilin söyletir. 

 

Allah kısmet vermiş benlik eyleme 

Dedikodu sözü sakın söyleme 

Kendin koymadıysan elin elleme 

Yarın ahrette bunu söyletir. 

 

Ben büyüğüm diye küçümseme sen 

Gücün yeter diye baskı etme sen 

Sakar porsuk gibi yırtıp durma sen 

Arslan gelir sana neler söyletir. 
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Kul Yalçın’ım derki sözüm hakikat 

İçinden kin ile kib(i)rini at 

Özün hakka bağla dürüst temel at 

Acıyan canıma tatlı söyletir. 

 

Deste Bağlama Örneği I. 

Canım Erenlere Kurban (Deste 3/1) 

Söz: Nesimî 

Kaynak: Alican Yıldırım 

Yöre: Tokat/Almus/Hubyar 

Derleme Tarihi: 11.01.2011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

 

“Hayra hümmet gerçeğe hü” 

 

Canım erenlere g(k)urban can can 

Serim meydanda meydanda 

İkrarımız evelden g(k)adim 

Canım meydanda meydanda 

Ali’m hü hü hü hü 

 

Yanarım tütmez dumanım 

Gönlümde yoh(k)tur gümanım 

Al malım bağışla canım 

Varım meydanda meydanda 

Ya Ali Ali, merdan Ali 

Her dertlere dermansın Ali hü 

 

Kellemi g(k)oltuğuma aldım 

G(k)an ettim g(k)apına geldim 

Ettiğime pişman oldum 

Zarım meydanda meydanda 

Ali hü hü hü hü 
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Mümin olan olur g(k)ani 

Kani olan olur veli 

Nesimî’yem yüzün beni 

Derim meydanda meydanda 

Ya Ali medet pir medet 

 

G(k)orh(k)arım senden medet 

Bir kulun da korkmuyor 

Korkarım ondan medet 

 

Hü Dedik İrfana Girdik (Deste 3/2) 

Söz: Der Demanî 

Kaynak: Alican Yıldırım 

Yöre: Tokat/Almus/Hubyar 

Derleme Tarihi: 11.01.2011 

Derleyen/Notalayan:Deniz Güneş 

 

Hü dedik irfana girdik 

Erenler sefa geldiniz 

Viran gönlümüzü şen eylediniz 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m pirim Ali hü 

 

Erenler bilmişiz sizi 

Ürüşan eylediniz bizi 

Mümin Müslüm cümlemizi 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m pirim Ali hü 

 

Erenlerden ola himmet 

Mihmandır şah-ı velayet 

Şefaat kânimiz Muhammed 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m pirim Ali hü 



 

 467 

Der Demanı(î)’m dünya fani 

Gören alır bir gün canı 

Kusura bakmasın Ali 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m pirim Ali hü 

 

Her Sabah Her Seherde Ben Coşa Geldim (Deste 3/3) 

Söz: Abdal Pir Sultan 

Kaynak: Alican Yıldırım 

Yöre: Tokat/Almus/Hubyar 

Derleme Tarihi: 11.01.2011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Her sabah her seherde ben coşa geldim 

Dağlar ya Muhammed Ali çağırır 

Erenler meclisi bağı gülistan 

Güller ya Muhammed Ali çağırır 

  

Gördüm felek se(a)mahlarda dönüyor (pirim dönüyor) 

Talip olan mürşidinden g(k)anıyor 

İçerime bir od düştü yanıyor 

Yanar ya Muhammed Ali çağırır  

 

Abdal Pir Sultanım vardü(ı)rü(ı)r aşkın 

Âşıh(k) olanlarda yah(k)ar ışığın 

Hasan ile Hüseyin’in beşiğin 

Sallar ya Muhammed Ali çağırır 

 

Ali’dir ki Şah-ı Merdan Ali’dir 

Kalmaz kusurlara da cömert kanidir 

Verir muratlarımızı Hub(u)yar dedem 
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Deste Bağlama Örneği II 

 

Hü Dedik İrfanına Girdik (Deste 3/1) 

Söz: Âşık Demanî Baba 

Kaynak: Bektaş Yalçın 

Yöre: Tokat/Merkez/Nebi Köyü 

Derleme Tarihi: 12.08.2009 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

“Hayra Hümmet gerçeğin demine hü” 

 

Hü dedik irfana girdik (hü hü) 

Erenler sefa geldiniz 

Viran gönlümüz şadoldu 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m Pirim Ali (hü hü) 

Candan da severiz seni 

Bizde bu yolun kulebiyiz
196

 

Yetiş ya Muhammet ya Ali (hü) 

 

(Hızır) Dolu içti birisi (hü hü) 

Mest oldu cümle varısı  

Bura g(k)ırh(k)ların korusu (hü hü) 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m Pirim Ali (hü hü) 

Candan da severiz seni 

Şu cihanın umudusun 

Yetiş ya Muhammet ya Ali (hü) 

 

 

                                                 

196
O yolun yolcusuyuz, talibiyiz. Yola bağlanmak, inanmak, ibadetin hizmetlerine inanmak, eğilmek. 
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Erenlerden ola himmet (hü hü) 

Mihmandır şah-ı vilayet 

Şefaat kânimiz Muhammet 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m Pirim Ali (hü hü) 

Candan da severiz seni 

Bizde bu yolun kulebiyiz 

Yetiş ya Muhammet ya Ali (hü) 

 

Erenler biliriz sizi (hü hü) 

Ürüşan etiniz bizi 

Mümin müslim cümlemizi (hü) 

Erenler sefa geldiniz 

Ali’m Ali’m Pirim Ali (hü hü) 

Candan da severiz (severük) seni 

Bizde bu yolun kulebiyiz 

Yetiş ya Muhammet ya Ali (hü) 

 

Der Demanî’m dergâh kulu (hü) 

Firdevs bahçesinin gülü 

Pirim Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli 

Erenler sefa geldiniz 

 Ali’m Ali’m Pirim Ali (hü hü) 

Candan da severiz seni 

Bizde bu yolun kulebiyiz 

Yetiş ya Muhammet ya Ali (hü) 

Şiirde geçen bazı kelimeler, âşık tarafından yöresel ağız ve diyalekt özelliklerinden 

ötürü şu şekilde telaffuz edilmiştir: sefa: “safa”, viran: “veran”, gönlümüz: 

“gönlümüz”, severiz: “severük”, biliriz: “bilürük”, himmet: “hümmet”, bahçesinin: 

“bahçasının”, irfana: “ürfana”. 

Not: “Ali’m Ali’m” diye başlayan ara bağlantı sözleri, şiirde yoktur. Bu bağlantı 

dizelerini Âşık kendisi katmıştır. 
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Arzulayıp Hak Cemine Gelince (Deste II.) 

Söz: Pir Sultan 

Kaynak: Bektaş Yalçın 

Yöre: Tokat/Merkez/Nebi Köyü 

Derleme Tarihi: 12.08.2009 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

(Hızır) Arzulayıp Hak Cem’ine gelince (pirimsin Ali) 

Gönlünde kin kibir eylemeyesin 

Hakikatin kubbesine girince (pirim girince) 

Ulu kelamını söylemeyesin (hü) 

 

(Ali’m) Ağır ol sakin ol postunda otur  

Evliya cemidir sayılmaz hatır 

Eğer isterlerse bir mana yetir   

Rastgele ataklık eylemeyesin (hü) 

 

(Ali’m) Sen seni gör elin ayıbın görme  

Tarikat ateştir beyhude yanma 

Sende yavanlığın kimseye deme  

Bu sözlerim garez anlamayasın (hü) 

 

(Hızır) Pir Sultan Abdal’ım mana bilemez 

Kibrine yedirip söz söyleyemez  

Kılavuzsuz yola giden yolu bulamaz 

Bulunmaz yerlerde aramayasın (hü) 

Şiirde geçen bazı kelimeler, âşık tarafından yöresel ağız ve diyalekt özelliklerinden 

ötürü şu şekilde telaffuz edilmiştir: kalma: “galma”, mürvet: “müvret”, kattılar: 

“gattular”, Abidin’dir: “Abüdün’dür”, miraçta: “mehraçta”, eylerim: “eyderim”, 

Asker’e: “Askeriye”, Muhammed’im: “mehemmedim”, eylemeyesin: “eylemüyesin”, 

hatır: “hatur”, yetir: “yetür”, görme: “görme”, aramayasın: “aramuyasın”, mâna: 

“mane”, kılavuz: “gılavuz”. 
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Gelin Bir Sıtkınan da Allah Diyelim (Deste III.) 

Söz: Der Abdal (Abdal Dedem) 

Kaynak: Bektaş Yalçın 

Yöre: Tokat/Merkez/Nebi Köyü 

Derleme Tarihi: 12.08.2009 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Gelü(i)n bir sıd(t)g(k)ınan (da) Allah diyelim (hü) 

Diyene rahmet et dedü(i)rene de (hü) 

Sin-i sofr’olalım lokma yiyelim (hü)  

Yiyene rahmet yedirene de ya Ali (hü) 

 

Göfer197
 nurdan olur topraktan Âdem (hü) 

Ezel bu cihana pir bastı kadem (hü) 

Söyleyen taliptir söyleten dedem 

Söyleyene rahmet söyletene de ya Ali (hü) 

 

Zöhre yıldızı gibi doğup duluman198
 

Şavkı vurup cümle aleme görünen 

Hızır dedem bu cemlerde bulunan 

Bulana rahmet de bulunana da 

 

Abdal Dede’m haktan söyler kelamı (hü) 

Gezdi cevran etti onsekizbin âlemi (hü)  

Hızır dedem bu cemlere geleli (hü)  

Gelene rahmet de getirene de ya Ali(hü) 

 

Ali’dir ki Şahı Merdan Ali’dir (hü) 

Kalmaz kusurlara cömert kânidir ya Ali (hü) 

Verir muratları gönlü kanidir 

Kalma kusurumuza medet Mürvet 
Gerçeğe (hü) 

                                                 

197
 Doğru, dürüst ve Allah’a yakın kişinin ağızdan,  gönlünden çıkanı herkesin benimseyebileceği bir 

söz/kelam. 
198

 Duluman: Batan anlamındadır. 
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Şiirde geçen bazı kelimeler, âşık tarafından yöresel ağız ve diyalekt özelliklerinden 

ötürü şu şekilde telaffuz edilmiştir: Sıtkı’nan: “Sıdkı’nan”, diyene: “deyene”, rahmet: 

“ırahmet”, taliptir: “talipdur”, getirene: “getürene”, Ali’dir: “Ali’dur”, kalma: 

“galma”, gerçeğe: “gerçağa”, dedirene de: “dedürene de”. 

 

Gördüm Cemalini Canım Ben Oldum Âşık (Gönüller Semahı) 

Söz: Der Abdal (Abdal Dedem) 

Kaynak: Aziz Yıldırım 

Yöre: Tokat/Almus/Hubyar 

Derleme Tarihi: 23.05.2010 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Gördüm cemalini (canım) ben oldum âşık 

Şu kalbim evine doğdu bir ışık 

Mihraç kapısına olayım eşik 

Hayır himmet sizden pir gani Hünkâr 

 

Doğru gelip didarına durunca 

Affolur günahlar yüzün görünce 

Yüzün görüp yakan ele alınca 

Hayır himmet sizden pir gani Hünkâr 

 

Kud(u)retten dolu verdin coş(u)dun 

Müminleri gayretine düşürdün 

On iki öküzü bir kazanda pişirdin 

Hayır himmet sizden pir gani Hünkâr 

 

Musahip eyledi üstat yârini 

Hak yoluna kurban verdi serini 

Ne dese bilmese kendi varını 

Hayır himmet sizden pir gani Hünkâr 

 



 

 473 

Der Abdal’ım bulduk mürşid izini 

Pirin eteğine sürdüm yüzümü 

Gönül sevdiğine kılar nazını 

Hayır himmet sizden pir gani Hünkâr 

 

Pervane (yellenme) bölümü: 

Der Abdal’ım güruh bendesi aşmam 

Her Pazar yerinde matafım açmam 

Sermayesi elde gelenden şaşmam 

Rıza yurduna kandım inandım 

 

Şiirde geçen bazı kelimeler, âşık tarafından yöresel ağız ve diyalekt özelliklerinden 

ötürü şu şekilde telaffuz edilmiştir: Âşık: “âşıh”, kalbim: “galbim”, ışık: “ışıh”, 

mihraç: “mehraç”, kapısına: “gapusuna”, duruncu: “durunca”, görünce: “görüncü”, 

alınca: “alınca”, himmet: “hümmet”, kudretten: “gud(u)retten”, musahip: 

“musuhab”, kılar: “gılar”, kandım: “kandum”. 

 

Ali Nur Semahı 

Söz: Şah Hataî 

Kaynak: Cemal Salman 

Yöre: Tokat/Almus/Kuruseki 

Derleme Tarihi: 19.05.2011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Ali nurdur Ali nur 

Muhammed nur, Ali nur 

Ali’nin Düldül’ünün 

Nalı nur nalı nur 

 

Ali’m kazadan gelir iken 

Fatıma ana çıkar salınır 

Yoldan çıkma ey Hatayî’m 

Yoldan çıkan alınır 
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(Ritmik Bölüm) 

Hay nenni nenni, dost nenni nenni 

Ömrüm ömrüm ömrüm ömrüm 

Nenni nenni de neni ha nenni 

 

Muhammed’i eğer candan seversen (Ömrüm örüm ömrüm ömrüm) 

Varınca bir tel ver Ali’ye turnam 

Hasan Hüseyin’den medet umarsan 

Varınca bir tel ver Ali’ye turnam 

Ömrüm Ömrüm Ömrüm Ömrüm 

Neni neni neni ha neni 

 

Zeynel Abidin’in gonca gülleri 

Bakır kılavuzdur sürer kolları 

Gül yüzlü pirimin zülfü telleri 

Varınca bir tel ver Ali’ye turnam 

 

Cafer-i Sadık’la Musa-yı Kazım 

İmam Rıza’ya bağlıdır özüm 

Birde benim için eyle niyazım 

Varınca bir tel ver Ali’ye turnam 

 

Dedemoğlu haktan tuttuk demanı (Ömrüm ömrüm ömrüm ömrüm) 

Küffar deryasında bulduk imanı 

Seversen Mehdi’yi sahip zamanı 

Varınca bir tel ver Ali’ye turnam 

Ömrüm Ömrüm Ömrüm Ömrüm 

Neni neni neni ha neni 

 

(Yürüme) 

Hay hay hay hay 

Sabahtan şehrime vardım  

Şah uyana uyana 

Haki paya yüzüm sürdüm 
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Ela gözler uyana 

Duduya buduya sordum  

Siz ne vakit ötersiniz 

Biz bu vakitler öteriz 

Şah uyana uyana 

 

Şah Hatayî’m Haydar oğlu 

Nazar eyle de ol kula 

Ben kimi ki nazar edem 

Nazar eden de uykuda 

 

Kırkların Cemine Gelen Ey Canlar “Hubyar Semahı” 

Söz: Abdal Pir Sultan 

Kaynak: Alican Yıldırım 

Yöre: Tokat/Almus/Hubyar 

Derleme Tarihi: 11.01.2011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Kırkların cemine gelen ey canlar 

Ali’yi sevenler semah eylesin 

Ol kırklardan miras kaldı bu semah 

Kırkları sevenler semah eylesin 

 

Muhammed miraçta kavuştu şaha 

Arslan hatemin aldı gitti penaha 

Yol aldı Muhammed pirim girdi dergâha 

Dergâhı sevenler semah eylesin 

 

Cümle evliyanın cemidir ora 

Cemalleri parlar beyaz yoluna 

Muhammed girince durdular dara 

Dara duran canlar semah eylesin 
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Üzümü de ezdi engür eyledi 

Cümlesini bircan üryan eyledi 

Ali canım bu yol için söyledi 

Bu yolu sevenler semah eylesin 

 

Serbest kısım: 

 

Bu yolu sevenler semah eylesin gel 

Muhammed Mustafa Habibullah’tır 

Şu dünyada baki kalan Allah’tır 

Ali hü 

 

Pervane bölümü: 

 

Her sabah her seher cumbuşa geldim 

Dağlar ya Muhammed Ali çağırır 

Erenler meclisi balı gülistan 

Güller ya Muhammed Ali çağırır 

 

Gördüm felek semahlarda dönüyor (pirim dönüyor) 

Talip olan mürşidinden kanıyor 

İçerime bir od düştü yanıyor 

Yanar ya Muhammed Ali çağırır  

 

Abdal Pir Sultanım vardırır aşkın 

Âşık olanlarda yakar ışığın 

Hasan ile Hüseyin’in beşiğin 

Sallar ya Muhammed Ali çağırır 
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Hızır Semahı 

Söz: Şah Hataî 

Kaynak: Cemal Salman 

Yöre: Tokat/Almus/Kuruseki 

Derleme Tarihi: 19.05.2011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Hudey g(k)arda(e)ş hudey dem Ali demi 

Erenler sürüyor erkânı yolu 

Ya Hızır ya Hızır ya Hızır ya Hızır  

Erkânı yolu 

 

Ey erenler bir gün açmış hicazdan 

Yaprağı Muhammed meyvesi Ali 

Gönül dem best gezer aşk ile nazdan 

Menzilim Muhammed pervazım Ali 

 Ya Hızır ya Hızır ya Hızır ya Hızır 

Pervazım Ali 

 

Tadına doymadım yeşil dolunun 

Nuran bağlarının gonca gülünün 

Erenler yolunun Allah çölünün 

Menzilim Muhammed pervazım Ali 

 Ya Hızır ya Hızır ya Hızır ya Hızır 

Pervazım Ali 

 

Çark bölümü: 

Çark eyle çark eyle 

Semah erenlerindir 

Yolu sürenlerindir 

Bu yola vahşi girmez 

Hak’ka erenlerindir 
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Serbest kısım: 

Diyelim Allah Allah ya Ali dost 

 

Felekten Zuhur Olalı “Pervaz Semahı” 

Söz: (ağırlama) Pir Sultan, (çark bölümü) Şah Hataî 

Kaynak: Alican Yıldırım 

Yöre: Tokat/Almus/Hubyar 

Derleme Tarihi: 11.01.2011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş  

 

Felekten zuhur olalı 

Ah ederim fizahım var 

K(g)usurum çoktur gamım yok 

Muhammed gibi mahım var 

 

Artıyor Ali’nin demi 

İmam Hasan göher kani 

Çöl İmam Hüseyin gibi 

Mağallahta (muallakta??) dergahım var 

 

İmam Zeynel leylil ahır 

Mehr içinde İmam Bakır 

Cafer ile kırdık küfar 

Gül yüzlü kıblengahım var 

 

Musa-yı Kazım’dan destim 

İmamı Rıza’dan estim 

Taki’den (tahı’dan) Naki’den (nahı’dan) içtim 

Dolu dolu k(g)adehim var 

 

Pir Sultan’ım ağu cansın 

Asker-î dinsin imansın  

Mehdî’yi sahip zamansın 

Mürvet diyecek şahım vardır (bu mısrada tempo hızlanmaya başlıyor) 
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(Eller Yanda): 

Şah dedim mah dedim 

Sıtkınan (Sıtkıyla) Allah dedim 

 

Çık safı süre süre 

İndim kuyu dibine 

Şahı geldi dediler 

Eğildim su içmeye 

Pervaz kıldım uçmaya 

 

(Eğilip niyaz ediş ve çark bölümü): 

Alçacık kiraz dalı 

Dibinde yeşil halı 

Ya Muhammed ya Ali 

Geldi şahın hayali 

 

Şah bir danesin verdi 

Hayır nefesin verdi 

Mümine zevki sefa 

Münkire cefasın verdi 

 

Bu yol erenlerindir 

Çarka girenlerindir 

Bu yola eğri sığmaz 

Doğru gelenlerindir 

 

Can Hatayî’m az geldi 

Sağ elinde saz geldi 

Kırkların meclisine 

Cebrail’le (Cebrail’nen) kız geldi 

 

(Diz çöküp niyaz ediş) 

Aman! Şah şaha karşı canım 

Mah maha karşı canım 

Erenler bir niyaz kılalım 

Dergâha karşı canım 
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Çekelim aşkın yayını  

Severiz Ali soyunu 

Ceme k(g)oymayalım haini 

Tevhit kemali buldu 

Yol erkân yerin aldı 

Her gönüller şad oldu 

 

Hatayî’min gelmesine 

Müminin itikatlı (ihtiyatli) olmasına 

Cemimizin birliğine 

Diyelim Allah Allah 

 

Dünü Günü Arzumanım Kerbelâ 

 

  “Pervaz Semahı” 

Söz: Şah Hataî 

Kaynak: Cemal Salman 

Yöre: Tokat/Almus/Kuruseki 

Derleme Tarihi: 19.05.2011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Dünü günü arzumanım Kerbelâ 

Varalım Hasan Hüseyin aşkına 

Serden gayrı sermayem yok elimde 

Verelim Hasan Hüseyin aşkına 

Aşkına şahım aşkına 

Şah illallah illallah şah illallah 

Sen Ali’msin güzel şahım eyvallah 

Eyvallah şah eyvallah 
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Dertli öter seherin bülbülleri 

Mana söyler Hakk’ı seven kulları 

Taze açmış Erdebil’in gülleri 

Derelim Hasan Hüseyin aşkına 

Aşkına şahım aşkına 

Şah illallah illallah şah illallah 

Sen Ali’msin güzel şahım eyvallah 

Eyvallah şah eyvallah 

 

İçti doluyu Kırklar’ın birisi 

Birisinden mest olmuştur varısı 

Sarı kaya güzel şahın korusu 

Konalım Hasan Hüseyin aşkına 

 

İrehber talibi sen yola getir 

Şah-ı Merdan eksiğimiz sen yetir 

Rıza lokmasını meydana getir 

Yiyelim Hasan Hüseyin aşkın 

Aşkına şahım aşkına 

Şah illallah illallah şah illallah 

Sen Ali’msin güzel şahım eyvallah 

Eyvallah şah eyvallah 

 

Dergâhın önünden akıyor aklar 

Kuruldu semahlar dönüyor çarklar 

Hani bir üzümü kırk bölen kırklar 

Bölelim Hasan Hüseyin aşkına 

Aşkına şahım aşkına 

Şah illallah illallah şah illallah 

Sen Ali’msin güzel şahım eyvallah 

Eyvallah şah eyvallah 
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Şah Hatayî’m bu yola 

Çağrışalım Muhammed Ali deyi 

Cümlesi de bir ıkrar (ikrar) kulu deyi 

Olalım Hasan Hüseyin aşkına 

Aşkına şahım aşkına 

Şah illallah illallah şah illallah 

Sen Ali’msin güzel şahım eyvallah 

Eyvallah şah eyvallah 

 

Şah illallah illallah 

Sen Ali’msin güzel şah 

Şahım eyvallah eyvallah 

 

Pervaz (pervane) bölümü: 

Ah dedim şah dedim 

Sıtk ile Allah dedim 

Şeyh Safi’yi süre süre 

İndim kuyu dibine 

 

Eğildim su içmeye  

kanatlandım uçmaya 

Semah erenlerindir 

Çarka girenlerindir 

Eğri sığmaz bu yola 

Doğru gelenlerindir 

 

Bende dedim Hasan Hüseyin virdim 

Zeynel Bakır Cafer Kazıma erdim 

Rıza-ı Tağı (taki) Nağı (naki) Askeri virdim 

Askeri mehtiye bir niyaz eyle 

 

Serbest Kısım: 

Geldi sahib zaman can niyaz eyle 
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Kerbelâ Çölünde Cihanın Şahı “Kurban Duvaz-ı” 

Söz: Suzî Baba 

Kaynak: Hasan Salman 

Yöre: Tokat/Almus/Kuruseki 

Derleme Tarihi: 19.05.2011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

“Hayra hümmet gerçeğin demine hü” 

 

Kerbelâ Çölü’nde cihanın Şah’ı 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

Sensin mü’minlerin sırrı penahı 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

 

Abdal Musa Sultan irfana gele 

Tüyünün başına bin kada bela 

Def ede üstümüzden yabana sala 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

 

Kurdular bu yolu edep erkanı 

Müslim’in Küfe’den akıyor kanı 

Şah zade yoluna koymuşum kanı 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

 

Celal Abbas Fırat yolunu açtı 

Kerbelâ çölünde al kanı saçtı 

Yetmiş üç pehlivan serinden geçti 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

 

Ali Ekber yerin göğün direği 

Bakarsan yüzüne yanar yüreği 

Hak katında kabul olmaz dileği 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 
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Ebul Kasım yerin göğün ziyası 

Al kana belendi elin kınası 

Analar Hayma’da çekerler yası 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

 

İbrahim İsmail Mine’ye gitti 

Önünde Cebrail koç kurban etti 

Yetmiş üç pehlivan can kurban etti 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

 

Hak Muhammed Ali okur errahman 

Şah Hasan Hüseyin isyana bakman 

Sizi sevenleri odlara yakman 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

 

İmam Zeynel has bahçenin bülbülü 

Bakır’ın Cafa(e)rı(i)n kokuyor gülü 

Onlardır Hüdâ’nın hası makbulü 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

 

Musa-ı Kazım’a kılalım nazar 

Irıza kurbanımızı deftere yazar 

Takî Nakî ile etmişiz Pazar 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 

 

Askerî Mehti’den ol Hızır b(a)eli 

Hünkâr Hacı Bektaş Şah Mahmud Veli 

Suzî gönlümüzden kaldır melali 

Kabul et kurbanı İmam Hüseyin 
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Virdi Muhammed Canım Sürelim Himmet (Tevhid) 

Söz: (ağırlama) Pir Sultan, (çark bölümü) Şah Hataî 

Kaynak: Alican Yıldırım 

Yöre: Tokat/Almus/Hubyar 

Derleme Tarihi: 11.01.2011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş  

 

Virdi Muhammed Canım Sürelim hi(ü)mmed(t) 

Bir adın Ahmet canım elhamdürüllah 

Elhamdülillah canım el hüküm Allah 

 

Göklerde ay var yoksullar baylar 

Allaha yalvar canım elhamdürüllah 

Elhamdülillah canım el hüküm Al lah 

 

Göklerde yıldız canım sürelim dümdüz 

Geceler gündüz canım elhamdürüllah 

Elhamdülillah canım el hüküm Allah 

Gör Yunus ne der canım eşkınan hü der (hızlı bölüme geçiş mısrası) 

Hızlı bölüm: 

lgıt ılgıt eser seher yelleri 

Burcu burcu kokar onun gülleri 

Yeşil alem çekmiş gider yollara 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

 

Denemek mi olur gökte yıldızı 

Bağrıma kar etti nadanın sözü 

Arıdan ipekten bunların sözü 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem her dem gelir bizim ellere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 
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Demek mi olur gökte yıldızlar 

Bağrıma kar etti badeli sözü 

Kimi boya satar kimi has bezi 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

 

Gövel ördek konmaz oldu göllere 

?????? haber sordum şu vara???? 

Dost kokusu (gokusu) gelir mümin kullara 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

 

Karıştırdık (karıştırdıh) hem bağ ile (bağınan) bostanı 

İndim seyreleydim Arabistan’ı 

Göresimiz geldi gözler mestanı 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

 

Yüreğim evine vurdu perçini  

Gönül arzuluyor Ali Koçunu 

İndim seyreyledim Çini Maçini (meçini) 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 
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Bozat binmiş yeşil şemre sarınır 

Can intizar peşin sıra sürünür 

Bunalana bun günlerde bulunur 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

 

Möhrettin efendim Hızır atası 

Bozatlı Hızır’dan tutmuş putası 

Bağışlıyor sevdiğinin hatası 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

 

Dokuz evliyası vardır (vardur) başında  

Doksan bin şehidi döner peşinde 

Düldül gezmiş izleri var taşında (daşında) 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

 

Bozat binmiş gelir tozlu yollara 

Bir ilminen haber sorduk şunlara 

Dost kokusu gelir mümin kullara 

Ellez dedem gelir hem bu demlere 

Dedem her dem gelir bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 
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Möhrettin efendim bunlar yemeni 

Kimi Türk’tür kimi Hasan Abdallı 

Arıdan ipektten bunların gönlü 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem her dem gelir bizim ellere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

 

Bir dem usluyam bir dem deliyim 

Coşarsam da hendeğimde doluyum 

Eşiğinde edna geda kuluyum 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

 

Abdal Dedem eydür ah eder ağlar 

Coşkun sular gibi akıbet (ahıbet) çağlar 

Eşiğine yüz sürdüğüm erenler 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

 

Abdal Dedem eydür dostlar yarenler 

Aht-ikrarı bir araya koyanlar 

Eşiğine yüz sürdüğüm erenler 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir dem bu demlere 

Allah hü hü Allah 

Hak la ilahe illallah 

Not: Tevhide başlarken ve sonunda üç kez salavat getiriliyor (Er cemali pir cemali 

Seyid Ahmed’i bilen canlara salavat) sonrasında ağırlama bölümü ile “tevhid” 

başlıyor. 
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Çığırırım Muhammed’e “Tevhid” 

Söz: Kul Himmet 

Kaynak: Cemal Salman 

Yöre: Tokat/Almus/Kuruseki 

Derleme Tarihi: 19.05.2011 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Çığırırım Muhammed’e 

Ali diye Ali Ali diye 

Ağlar Gezerim dünyada 

Ali diye Ali Ali diye 

Allah Allah Allah Allah 

Ali diye Ali Ali diye 
 

 

Bektaşî Veli’de hal var 

Fatıma anada yol var 

Sabah sabah Hakk’a yalvar 

Ali diye Ali Ali diye 

Allah Allah Allah Allah 

Ali diye Ali Ali diye 

 

Hasan Hüseyin uğraşır 

Melekler çırpar söyleşir 

Sinem bülbülü çığrışır 

Ali diye Ali Ali diye 

Allah Allah Allah Allah 

Ali diye Ali Ali diye 

 

İmam Zeynel semah tutar 

Bakır-ı Cafer’e yeter 

Kumru dost dost diye öter 

Ali diye Ali Ali diye 

Allah Allah Allah Allah 

Ali diye Ali Ali diye 
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Musa-ı Kazım’dan aştım 

İmam (ı)Rıza’ya ulaştık 

Şahın sevdasına düştük 

Ali diye Ali Ali diye 

Allah Allah Allah Allah 

Ali diye Ali Ali diye 

Takî Nakî bu dediler 

Askerî’ye bu dediler 

Mehdî’dir kırklar yediler 

Ali diye Ali Ali diye 

Allah Allah Allah Allah 

Ali diye Ali Ali diye 

Kul Himmet Üstadım yeter 

Güher almış güher satar 

Arşullah’da bir kuş öter 

Ali diye Ali Ali diye 

Allah Allah Allah Allah 

Ali diye Ali Ali diye 

 

Ol Kırkların Cemi’nde 

“Tevhid” 

Söz: Derviş Veli 

Kaynak: Tuncay Baran 

Yöre: Tokat/Zile 

Derleme Tarihi: 21.05.2010 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Ol Kırklar’ın ceminde 

La ilâhe illallah 

Erenler meydanında 

La ilâhe illallah 

Hak la ilâhe illallah 

La ilâhe illallah 

Ali mürşid güzel Şah 

Şahım eyvallah eyvallah 
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El çaldılar dest-i kefe 

Dediler ki cana sefa 

Yetiş Muhammed Mustafa 

La ilâhe illallah 

Hak la ilâhe illallah 

La ilâhe illallah 

Ali mürşid güzel Şah 

Şahım eyvallah eyvallah 

 

İmam Hasan meydanda 

Şah Hüseyin irfanda 

İmam Zeynel zindanda 

La ilâhe illallah 

Hak la ilâhe illallah 

La ilâhe illallah 

Ali mürşid güzel Şah 

Şahım eyvallah eyvallah 

 

İmam Bâkır sultanı 

İmam Câfer erkânı 

Yetiş keremler kânı 

La ilâhe illallah 

Hak la ilâhe illallah 

La ilâhe illallah 

Ali mürşid güzel Şah 

Şahım eyvallah eyvallah 

 

Mûsa-i Kâzım Şah’tır 

Daim der Hakka şükür 

İmam Rıza bin okur 

La ilâhe illallah 

Hak la ilâhe illallah 

La ilâhe illallah 

Ali mürşid güzel Şah 

Şahım eyvallah eyvallah  
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Takî, Nakî engine 

Al’Asker’in dengine 

Mehdi resul cengine 

La ilâhe illallah 

Hak la ilâhe illallah 

La ilâhe illallah 

Ali mürşid güzel Şah 

Şahım eyvallah eyvallah 

 

Kalmadı imamlar derdi 

Aşkı muhabbet verdi 

Derviş Veli’nin virdi 

La ilâhe illallah 

Hak la ilâhe illallah 

La ilâhe illallah 

Ali mürşid güzel Şah 

Şahım eyvallah eyvallah 

 

Miraçlama (mihraçlama-mehraçlama) 

Söz: Şah Hataî 

Kaynak: A. Bektaş Yalçın 

Yöre: Tokat/Merkez/Nebi Köyü 

Derleme Tarihi: 12.08.2009 

Derleyen/Notalayan: Deniz GÜNEŞ 

 

Geldi buyurdu Cebrail (hü hü hü) 

Hak Muhammet Mustafa 

Hak seni davet eyledi (Hü hü hü) 

Miraçta kadim hüda 

 

Evvel emanet budur ki (hü hü hü) 

Piri rehber tutasın  

Daim erkâna yatasın (hü hü hü) 

Tarıkı müstakime  
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Muhammed şun eyledi (hü hü hü) 

Yoktur bizden bir azim 

Ali kubbesin çevirdi (hü hü hü) 

Hak buyurdu mecburen 

 

Cebrailden el tuttular (hü hü hü) 

Muhammed bel bağladı 

İki gönül bir ettiler (hü hü hü) 

Yürüdüler dergâha 

 

Vardı dergâh kapısına (hü hü hü) 

Gördü bir aslan yatar 

Aslan anda hamle kıldı (hü hü hü) 

Başa koptu bir fena 

 

Gördü hatemi parmakta (hü hü hü) 

Aslan istedi nişanı 

Hatemin önüne koydu (hü hü hü) 

Aslan gitti tenaha
199

 

 

Haktan hüda geldi (hü hü hü) 

Korkmasın tabibim dedi 

Vardı hakkı tavaf200
 eyledi (kıldı) 

Önce bunu söyledi (hü hü hü) 
 

Ne şiddetli şirinin var (hü hü hü) 

Ayrı dilde cebreyledi 

Gördü bir biçare derviş (hü hü hü) 

Hemen yutmak diledi 

 

 

                                                 

199
 Tenaha: kenara çekilmek anlamındadır. 

200
 Tavah: ziyaret etmek. Dinî mekanların (tekke, ziyaret, dergâh vb.) toplu veya tek başına ziyaret 

edilmesi. 
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Emmim oğlu ali olaydı (Al-olaydı)  

Dayanırdı ol zare 

Gel benim sırrı devletlim (hü hü hü) 

Sana tabidir habibim 

 

Endi eşiğine (end-eşiğine) pervaz kıldı (hü hü hü) 

Kubbeyi kıblegâha 

Doksan bin kelam danıştı (hü hü hü) 

İki cihan dostuna 

 

Tevhidi armağan verdi (hü hü hü) 

Yeryüzünde mümine 

 

Tüm cemaat ayağa kalkıyor: 

Kalktı ayağın üzerine (hü hü hü)  

Ümmetini diledi 

Ümmetim sana sünnet olsun(hü hü hü) 

Dedi ki şahı evliya 

 

Turab olunuyor: 

Alçağa koydum özünü (hü hü hü) 

Sürdü turaba yüzünü 

Kırklara gönderdi üzümü (hü hü hü) 

Hasan ile hüseyine 

 

Kalkıp evine giderken (Hü Hü Hü) 

Yolun uğrattı Kırklara 

Vardı kırklar makamına (hü hü hü) 

Oturuben oldu sâkin 

 

Secdeye varılıyor: 

Cümlesi de secde eyledi (eyler) (hü hü hü) 

Hazreti Emrullah’a 

Muhammed de Hikmettullâh bunda (hü hü hü) 

Görmedik böyle yerler 
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İçinden bir seda (sada) geldi (hü hü hü) 

Ya size kimler derler 

Yeniden bir seda (sada) geldi (hü hü hü) 

Ya bize kırklar derler 

 

Ya siz otuz dokuzsunuz (hü hü hü) 

Neden malum kırkınız (gırğınız) 

Birimiz kırk (gırğh) kırkımız bir (hü hü hü) 

Sayılı değil varımız 

 

Birimize neşter vursalar (hü hü hü) 

Hep bir yere akar (ağar) kanımız 

Salman Şeydullâh’a gitti (getti) (hü hü hü) 

Onunla (onunlan) tamamlanırız 

 

Selman Şeydullah’tan geldi (hü hü hü) 

Hü dedi içeri girdi 

Keşkülün meydana koydu (goydu) (hü hü hü) 

Şeydullahın diledi 

 

Salmanın keşkullahında (hü hü hü) 

Bir üzüm danesi çıktı (çığtı) 

Kudretten (guduretten) bir el geldi (hü hü hü) 

Engür şerbet ezmeye 

 

Semah’ın başladığı cümle: 

Ezdi engür eylediler 

O doludan biri içti 

Cümlesi de oldu hayran 

Mümin müslüm bacı gardaş 

Hep girdiler semaha 
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????? sefa 

Dedilerki cana sefa  

Yetiş ya Muhammed Mustafa 

Muhammed de bile girdi 

Kırklar ile semaha 

 

Muhammed evine vardı 

Ali aslı tamam oldu 

Hatemi önüne koydu 

 

Eveli sensin Ahiri (ağiri) sensin Batını sen 

Gizli sırlar sana beyan 

Dedi settarsın201
 ya Ali 

 

Şah Hataî’m zor oldu 

Bu sırrın ötesine 

Özü çürük evlat 

İnanmaz atasına 

 

 

 

 

 

 

 

Şiirde geçen bazı kelimeler, âşık tarafından yöresel ağız ve diyalekt özelliklerinden 

ötürü şu şekilde telaffuz edilmiştir: Miraç: “meraç”, emanet: “amenat”, rehber: 

“rahber”, tutasın: “dutasın”, gönül: “gonul”, yürüdüler: “yörüdüler”, gördü: “gördü”, 

gitti: “getti”, seda: “sada”, kudret: “guduret”, ahiri: “ağiri” gibi. 

                                                 

201
 Allah sıfatındasın anlamındadır. 
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Yüğrük Olur Gönül Kuşu 

Söz: Aşık Budala 

Kaynak: A. Bektaş Yalçın 

Yöre: Tokat/Merkez/Nebi Köyü 

Derleme Tarihi: 12.08.2009 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Yüğrük202
 olur gönül kuşu 

Evliyâ söyletir taşı 

Eksikliğini bilen kişi 

İnsin Hakk’a secd-eylesin 

 

Eksikliğin bilen gelsin 

Tecelliye yüzler sürsün 

Muhammed miraçtan insin 

İnsin Hakk’a secd-eylesin 

 

Eksikliğin bilen geldi 

Tecelliye yüzler sürdü 

Muhammed miraçtan indi 

İnsin Hakk’a secd-eylesin 

 

Ali yoludur yolumuz  

Hakk’a malûmdur hâlimiz 

Daim irfanda dilimiz 

İnsin Hakk’a secd-eylesin 

 

Ali katar ulu katar 

Cemimiz kırklara yeter 

Erenler de semah tutar 

İnsin Hakk’a secd-eylesin 

 

                                                 

202
 Sevilen kişi, tatlı muhabbetlerde bulunan kişiler için kullanılır. 
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Elma gözlü arap atlar 

İşte meydan koç yiğitler 

Yeryüzünde biten otlar 

İnsin Hakk’a secd-eylesin  

 

İrfana giren bacılar 

Görmesin ağrı acılar 

Mümin Müslim hep bacılar 

İnsin Hakk’a secd-eylesin 

 

Der Budalâ’m Dünya fani 

Veren alır bir gün canı 

Kusura kalmayan Ali 

İnsin Hakk’a secd-eylesin 

 

Can Hataî’m oldu tamam  

İşte geldi sahip zaman 

Yardımcımız on iki imam 

İnsin Hakk’a secd-eylesin 

 

Semah eyleyenler haslar hasıdır 

Semah eylemeyen hakkın nesidir 

Abdal Pir Sultan’ım er nefesidir 

Eylesin eylesin semah eylesin 

 

 

 

 

Şiirde geçen bazı kelimeler, âşık tarafından yöresel ağız ve diyalekt özelliklerinden 

ötürü şu şekilde telaffuz edilmiştir: Gönül: “gonul”, eksikliğini: “eksüklüğün”, insin: 

“ensin”, irfan: “üfran”, katar: “gateyr”, tutar: “dutar”, elma: “alma”, alır: “alur”, 

kalmayan: “galmıyan”, tamam: “temam” gibi. 
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Eğer Ben Fakire Haber Sorarsam 

Söz: Kul Himmet 

Kaynak: Kasım Güleç 

Yöre: Tokat/Almus/Görümlü (Varzıl) 

Derleme Tarihi: 13.08.2009 

Derleyen/Notalayan: Deniz Güneş 

 

Aydost… 

Eğer ben fakire haber sorarsam 

Ya ben nerde idim nerden gelirim 

Ya ok değdi şu cihanda var idim (efendim) 

Ere hizmet ettim pirden gelirim (hü hü) 

 

Aydost dost… 

Abdul Rezzak gibi geyikler güttüm 

Sanma ki ben eski dili terk ettim 

Doksan bin kâfiri Müslüman ettim (efendim gülyüzlüm cananım) 

Tecelli dağından dur da gelirim (hü hü) 

 

Aydost dost… 

İsa ile bile havada idim 

Veyis ilen bile devede idim 

Ferhat ile bile g(k)ayada idim (efendim) 

Attım kekü(i)c(ç)ümüz/külüngümüz ordan gelirim 

 

Aydost dost dost… 

Nuh peygamber ile bir gemi yaptım 

Sınamak için(de) deryayı yarattım 

Yusuf ile bile g(k)uyuda yattım 

Yakub’u ağlattım zardan gelirim 
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Aydost… 

Kul Himmet’im bir olalım bir ile 

Kıblamı(i)zdan kısmetimiz verile 

Üçlerin makamı yediler ile (efendim) 

Kırkların bir olduğu yerden gelirim 

 

G(K)avuşturan da Şah-ı Merdan Ali’dir 

Verir muradları cöma(e)rt ganidir. 

Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir (efendim, gülyüzlüm) 

Cümlenin muradını da ver Allah Allah 

 

Şiirde geçen bazı kelimeler, âşık tarafından yöresel ağız ve diyalekt özelliklerinden 

ötürü şu şekilde telaffuz edilmiştir: Kaya: “gaya”, kekiç: “keküç”, kuyuda: “guyuda”, 

kıblemiz: “gıblamı(i)zdan”, kavuşturan: “gavuşturan”, cömert: “cömart” gibi. 

 

Mihrac-ı Nebi 

Söz: Âşık Selamanî (Hasan Salman) 

Derleme Tarihi: 19.05.2011 

Derleyen: Deniz Güneş 

 

Kün emriyle karar kıldık 

Yerler göklerle arşullah 

Dört nesne ile yuğruldu 

Beni Âdem Safi yullah 

 

Âdem buldu kuvvet kudret 

Kisb-oldu Nuri hidayet 

Gelmesi için zürriyet 

Haktan verildi emrullah 

 

Meleksima mahi Hurşit 

İki çömlek oldu eşit 

Birisinden zuhr-etti şit 

Var oldu şit nebiyullah 
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Nur nakletti emri celil 

Cebrail’di ona delil 

Siti Nâci neslinden bil 

İbrahim Halilullah 

 

Yüz yirmi dört bin nebiden 

Haber alındı veliden 

Ebi ceddi Hâşimî’den 

Hak habibi resulullah 

 

Murtaza’dan haber alıp 

Evliya sırrını bilip 

Zahir ata âbu talip 

Batınî sırrı sırullah 

 

Kırklar yolunu tutmaya 

Menzili hakka yetmeye 

Mihrac’a davet etmeye 

Geldi Cibril eminullah 

 

Cebrail iletir pire 

Kırklar cem olduğu yere 

Yolda rast gelince Şîr’e 

Ver hatemin nebiyullah 

 

Hatemi ağzına uzat 

Onda sakin olur o zat 

Sitrütül mümtahayı gözet 

Keşfolsun azemetullah 

 

Arşı kürşi levhi kalem 

On sekiz bin cümle âlem 

Okunan doksan bin kelam 

Zikrim Ali kelamullah 
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Muhammed kırklara vardı 

Hü deyip içeri girdi 

Kırkı otuz dokuz gördü 

Sordu nedir hikmetullah 

 

Haber aldı sırullah’tan 

Aliyyenveliyullah’tan 

Selman geldi Şeydullah’tan 

Elinde bile keşkullah 

 

Keşkülü öne bıraktı 

Cabir Ensar delil yaktı 

Bir neşterle kırk kan aktı 

Hepsinden bir revanullah 

 

Bir damla Selman’dan geldi 

Hizmetler yolunu aldı 

Bir üzüm danesi oldu 

Getirdiği bil şeydullah 

 

Kudret taamı helaldan 

Süd(t)ü elma ile baldan 

Destur oldu zülcelaldan 

Nuş edildi lokmatullah 

 

Muhammed ayağa kalktı 

Kırklar hayran olup baktı 

Müminlere secda(e)gâhtı 

Kenem alla hü veçhullah 

 

Bir müddet ayakta durdu 

Tacını tu(ü)raba vurdu 

Kemerbest olun buyurdu 

O an okundu yedullah 



 

 503 

Herkes makama oturdu 

Özünü hakka yetü(i)rdü(i) 

Selman üzümü getü(i)rdü(i) 

Ezdi ol hak habibullah 

 

Biri içti kırkı mesttir 

Hep belleri kemerbesttir 

Semaha verildi destü(u)r 

Hü dedi hü Aliyullah 

 

Aşk ile döndü semahlar 

Döküldü küllü günahlar 

Kabul olunca te(a)vaflar 

Erişti haktan Feyzullah 

 

Kırklar girdiğinden çarka 

Pervaz tamamlandı hırka 

Emanettir tac(ç)la hırka 

Bir kemer bir delilullah 

 

Gönüller mahsudun buldu 

Kalpler hep nur ile doldu 

Emanete sahip oldu 

Hacı Bektaş Veliyullah 

 

Tarik nazenin Bektaşı(î) 

Gir bu yola sevgi taşı 

Bağlandı semahın başı 

Hatmi yüzdört kitapullah 

 

Allah bir Muhammed Ali 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli 

Elestüden dedik beli 

Bendesiyiz hamdulillah 
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Hatice Fat(ı)ma nacı 

İmam Hasan başlar tacı 

Şah Hüseyin çekti acı 

Oldu şahi şehitullah 

 

İmam Zeynel gözüm nuru 

Bakırı Cafer’in yari 

Musa Kazım din serveri 

Pir Horosan Rızaullah 

 

Takî’nin Nakî’nin ahtı 

Askeri Muhammed methi 

Zaman olur gelir vakti 

Çıkar Ali resulullah 

 

Ey Selmanî hakikattan 

Okunan ders beyyinattan 

Cümlemizi şefaattan 

Mahrum eylemesin Allah 
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EK B: Şu Kavli Mekânın Kimdir Eveli adlı eserin notası 
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EK C: La İlahe İllallah adlı Tevhid’in notası 
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EK D: Alanda görüşülen zâkir ve dede/zâkirlerin resimleri 

  

    Zâkir İsmail Yalçın    Zâkir (Dede) Cuma Çatak  

   

   Zâkir Hasan Salman    Zâkir (Dede) Aziz Yıldırım  

  

 Zâkir Kasım Güleç    Zâkir (dede) Ahmet Emir 
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 Zâkir salih Yıldız    Zâkir (Dede) İhsan Ermiş  

  

 Zakir Bektaş Yalçın          Zâkir (Dede) Alican Yıldırım  

  

   Zâkir Hasan Ünal    Zâkir Hüseyin Yıldız  
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Zâkir Murat akkaya     Zâkir Mustafa Sancar 

   

              Zâkir Tucay Baran    Zâkir Hakkı Şimşek 

 

             Zâkir İsmail Comart 
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EK E: Alanda görüşülen inanç önderlerinin (Dede) resimleri 

 

 Dede Ali Kaya    Dede Aziz Yıldır 

  

 İzzet Dede       Dede Veli Hançer & Hüseyin yıldız 

  

Haydar Aslan-Selahattin Aslan-Şeref Kuzel  Dede Ali Rıza Aykul 
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EK F: Alan çalışmasından yöre halkı ile resimler 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

 

Ad Soyad: Deniz GÜNEŞ   

Doğum Yeri ve Tarihi: Tokat/Turhal, 1976 

E-Posta: denizgunes8476@gmail.com 

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuarı Çalgı 

eğitimi Bölümü.  
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