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1. GĠRĠġ 

Çevremize baktığımızda gelenek ve göreneklere bağlı kalmak konusunda özellikle 

çaba sarfeden insanlar/topluluklar görebilmekteyiz. Ancak bu çaba bile, önüne 

geçilemeyen değiĢime karĢı son çırpınıĢlar gibi gözükmektedir. Ġnsanın, düĢünen 

yapısıyla zaten dinamik bir varlık olmasına karĢın, teknolojik geliĢmelerin 

baĢlamasıyla birlikte alıĢılagelen değiĢim sürecinin birden hızlanması, iĢleri 

zorlaĢtırmmıĢtır.  Oysa geçmiĢte bu süreç o kadar doğal bir hızda ilerliyordu ki, 

insanlar farkına varmadan ayak uydurabiliyorlardı. Bugün ise, kendi doğamıza aykırı 

Ģekilde elektronik eĢyalar ile iç içe bir hayat sürmekteyiz. Hayatımızın 

vazgeçilmezleri olan kitle iletiĢim araçları ile artık her külür bir diğerine kolayca 

nüfuz edebilmekte ve toplumlar arası bu dengesiz alıĢ-veriĢ sebebiyle homojen bir 

yapı oluĢmaktadır. Bugün artık neredeyse hiçbir kavram, aynı Ģekilde söylense bile 

aynı manâyı taĢımamaktadır. GeçmiĢe ait oluĢumlar çok hızlı iĢleyen bu sürece ayak 

uyduramayacaklarından, ya değiĢime uğramak ya da unutulmak zorunda 

kalmaktadır.   

Ġnanç her kültürde varolan ortak bir kavramdır ve bu ana baĢlık altında her türlü 

farklıkla karĢılaĢabilmek mümkündür. Belki de bu sebeple tarih boyunca savaĢ 

sebebi olarak çok fazla karĢımıza çıkma sebebi de budur. Her toplum kendi 

kültürünün egemen olması için uğraĢır durur. Ya da en azından herhangi bir 

müdahale görme kaygısı taĢımadan inancına uygun yaĢayabilmeyi ister. Ġstanbul, 

geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de bu anlamda en çok çeĢitliliğe sahip ve birçok 

farklı kültürü bünyesinde barındıran bir Ģehir olma özelliğini korumaktadır. Burada 

yaĢayan her toplum bir yandan Ģehrin yaĢamına ayak uydurmaya çalıĢırken, bir 

yandan da geçmiĢten getirdikleri kültür öğelerini bugüne yansıtabilmek ve doğal 

olarak geleceğe taĢıyabilmek amacını taĢır. Ülkemizin birçok Ģehri gibi Ġstanbul da, 

bu aktarım sürecinde çok önemli bir yeri olan tarihi ibadet mekânlarına ev sahipliği 

yapmaktadır.  
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Ġstanbul‟un eski BektaĢi Dergâhları, bu mekânlar arasında kayda değer bir tarihe ve 

sayıya sahiptir. Osmanlı‟da hem ilmi hem de askeri açıdan faaliyet gösteren BektaĢi 

Dergâhları uzun yıllar boyunca kaderlerine terk edildiklerinden, yakın geçmiĢimize 

kadar harabe Ģeklinde varlıklarını sürdürmekteydiler.  BektaĢiliğin Anadolu kolu 

olarak tanımlanan Alevilik ise Anadolu‟da daha kapalı bir toplum olarak yaĢamına 

devam etmekteydi.  

Anadolu Alevilerinin tümü aynı zamanda “Serçeşme” olarak bilinen Hacı BektaĢ 

Veli Dergâhı‟na bağlıdır. KonuĢma dilimizde Alevi-BektaĢi olarak yer etmiĢ olan bu 

inançlar teoride aynı olmakla birlikte pratikte birbirlerinden farklıdırlar. Hatta 

Anadolu Aleviliği de kendi içinde birçok fark sergileyebilmektedir. ÇalıĢmamız, 

kırsal yaĢamdan ĢekillenmiĢ ve olgunlaĢmıĢ bir inanç olan Alevilik ve ibadet Ģekli 

olan cemlerin, kent koĢullarındaki değiĢim-dönüĢüm sürecini tespit etmek amacını 

taĢır.  

ÇalıĢmanın ilk bölümünde eski ve yok olmaya yüz tutmuĢ BektaĢi Dergâhları‟ndan, 

aynı mantıkla yeni inĢa edilen cemevlerine dönüĢüm süreci anlatılmıĢ, ardından 

Alevi örgütlenmeleri, buna bağlı olarak cemevlerinin bağlı oldukları belli baĢlı 

kurumlar ve bağımsız kurumların iĢlevsel yapılarına kısaca değinilmiĢtir. Bu 

kurumların söylemleri ve bunların cem ritüellerine etkisi olup olmadığı ilgili 

bölümlerde incelenmiĢtir.  

AraĢtırmanın temelini teĢkil eden cem erkânı ve ritüeller, görüntü kaydı yapılan ve 

izlenen cemlerdeki uygulama sırası göz önüne alınarak belirlenmiĢ, dedelerle ve 

zakirlerle yapılan görüĢmeler doğrultusunda ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmaya dâhil olan on cem, ritüel sırası ve zamanlama öğelerinin bulunduğu 

ritüel çizelgeleri ile belli bir Ģablona oturtularak gösterilmiĢtir. Bu çizelgeler 

üzerinden yapılan değerlendirmelere göre; cemevlerinin mekân olarak kullanımı 

dıĢında herhangi bir kuruma bağlı olmadan yapılan görgü cemleri, Cem Vakfı 

tarafından belirlenen ve birçok cemevinde uygulanan cem örneği ve buna bağlı 

olarak yine çoğunlukla benzerlik gösteren müzikal eserler, ritüeller açısından aynı 

olmakla birlikte müzikal eserlerin özellikleri açısından farklı olan cemler, son sırada 

ise hem eserler hem de ritüel sıralaması farklı cemler olarak sınıflandırabileceğimiz 

dört tip cem olduğunu söylemek mümkündür.  Bunlar yalnızca araĢtırmamız 

neticesinde ortaya koyulabilenlerdir. Ancak ülke geneline bakarak bir sonuç 
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çıkarmaya çalıĢıldığında bu çeĢitlilik artacaktır. Bu çalıĢma ile yalnızca Ġstanbul Ġli 

sınırları içinde bulunan ve araĢtırmaya zaman-mekân çerçevesi içinde uygun düĢen 

cemevlerinden derlenen bilgilerle, büyük Ģehir yaĢamının geleneksel bir toplumun 

yaĢantısına olan etkileri de göz önüne alınarak, ortalama bir sonuca ulaĢmak 

amaçlanmıĢtır.  

Ritüel çizelgelerinde yer verme imkânı bulamadığımız ancak cem ibadetinin 

vazgeçilmez unsurları olan hizmetler ve duaları, ayrı bir bölümde incelenmiĢtir. 

Dualar da yörelere göre çeĢitlilik göstermektedirler. Bu sebeple ilgili bölümde, 

inceleme sahasında bulunan cemlerden örnekler verilmekle yetinilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın son bölümünde, elimizde görüntü kaydı bulunan cemlerden derlenen 

eserlerin notalarına yer verilmiĢ, form ve yapısal özellikleri çizelge ve formüller ile 

ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır. On tane cemin ritüel tablosu verilmiĢ, Cem Vakfı 

tarafından 2004 Yılı‟nda yapılan bir cemden ise söylenen eserler açısından 

faydalanılmıĢ ve eserler notaya alınmıĢtır. Bu yöntem cemler arasındaki eser 

benzerlik ya da farklılıklarını daha eski bir tarihten bugüne değerlendirebilmek amacı 

ile kullanılmıĢtır.  Bu eserler arasında daha önceden derlenmiĢ ve notaya alınmıĢ 

olduğu kesin olanlar vardır. Bunu dıĢında kalanlar için ise ilk defa tarafımızdan 

derlendiği ya da notaya alındığını söylemek etraflıca bir araĢtırma yapılmadan 

mümkün değildir. Bu sebeple çalıĢmamızda yer alan eser notalarında, “zakir”, 

“notaya alan” ve “kayıt tarihi” bilgileri verilerek yalnızca icra edildikleri anı 

yansıtma amacı güdülmüĢtür. Bu bilgiler ile eserleri ilk derleyen ya da notaya alan 

olunduğu iddiası olmadığı belirtilmelidir. (Ayrıntılı bilgi için bkz: Ekler B. Eser 

Notaları) 

Müzikal açıdan bakıldığında kendine has özellikler taĢıyan cem eserleri 

incelendiğinde müzik, inanç ve hareket unsurlarının birbirleriyle olan iliĢkilerini 

anlamak daha da mümkün olabilecektir. Eserler sırasında tutulan tempolar, saz 

aralarında ve eser içinde söylenen terennümler ile semahlar, hem ritüeller hem de 

müzikal formları belirlemek açısından önem taĢımaktadır. Bu amaçla çalıĢmamızda, 

Ġstanbul Cemevleri‟nden hareketle bu inanç ve bugün almaya baĢladığı Ģekil 

hakkında birçok noktaya değinilmeye çalıĢılmıĢtır. Elde bulunan veriler 

doğrultusunda tespitler mümkün olduğunca net Ģekilde ortaya konulmuĢtur.  
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2. ĠSTANBUL CEMEVLERĠ 

2.1 Tarihsel Süreç  

GeçmiĢte kırsal kesimde bugünkü cemevi kavramının olmadığı, köylerin büyük 

evlerinin ya da dedelerin özel odalarının kullanıldığı bilinmektedir. Cemevi olarak 

kullanılan bir mekân, gerektiğinde baĢka sebeplerle de kullanılabiliyordu. Buna 

karĢın Alevilerle aynı dergâha (Hacı BektaĢ Veli Dergâhı) bağlı olan, fakat 

çoğunlukla kentlerde yaĢayan BektaĢiler daha teĢkilatlı bir yapılanmaya sahiptiler. 

BektaĢi Dergâhlarında yalnızca cem yapmak için kullanılan meydan odaları 

bulunmaktaydı. Bu farklılık köy ve kent yaĢamının gereklilikleriyle doğru orantılıdır.  

Büyük kentlere yapılan göçler sonrasında kültürlerinden ve ibadetlerinden uzak kalan 

Aleviler, bu boĢluğu bir süre aile içinde yapılan cemler ve toplantılar ile doldurmaya 

çalıĢmıĢlardır. Bu toplantılarda da dönem koĢulları sebebiyle gizlilik esastır. Fakat bu 

gizli toplantılardan dahi yoksun olan ve kültürün tüm öğelerinden tamamen uzak 

kalan bir kesim de vardır. Alevilik hakkında en temel bilgilerden dâhi haberdar 

olmayan ve hayatında bir defa bile cem görmemiĢ olan bir nesil oluĢmuĢtur. Tüm bu 

koĢullar göz önüne alınarak, kent yaĢamına alıĢma sürecinde, Aleviler açısından 

örgütlenmek zorunlu hale gelmiĢtir. Bu örgütlenme çalıĢmalarının ilk aĢamalarından 

biri, eski BektaĢi dergâhlarının onarımı için kurulan dernek ve vakıflardır.  

Ġstanbul‟da cemevi olarak kullanılan ilk yer, Karacaahmet Sultan Türbesi‟dir. ġener, 

Ġlknur (1995: 88) Ardından yapılan yeni yerler de cem ve kültür evleri mantığıyla bu 

dergâhların modeline uygun düĢünülmüĢtür. Öyle ki, eski Kent BektaĢileri‟nin yaĢam 

tarzı, günümüz Kent Alevileri‟nin yaĢam tarzına örnek teĢkil etmiĢtir. Ġstanbul‟un 

eski BektaĢi Dergâhları bugünün cem evlerine dönüĢmüĢtür. ġahkulu Sultan 

Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba AraĢtırma-Eğitim ve Kültür Vakfına bağlı 

ġahkulu Sultan Dergâhı Cemevi, Erikli Baba Kültür Derneği Cemevi bu oluĢum 

dâhilinde sayılabilecek olan kurumlardır.  
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Eski BektaĢi dergâhlarının onarımı ile baĢlayan çalıĢmalar, Alevi-BektaĢi felsefesinin 

temel taĢları sayılan Hacı BektaĢ Veli ve Pir Sultan gibi yol ulularının isimleri 

kullanılarak açılan dernek ve vakıfların kurulması ile 80‟li yıllardan sonra hız 

kazanmıĢtır. “1980‟li yılların ikinci yarısından itibaren Alevilerin örgütlenme 

sürecine girdikleri gözlemlenmektedir. Bugünkü anladığımız anlamda ilk örgütlenme 

Ġstanbul Kadıköy‟de kurulan Hacı BektaĢı Veli Kültür Derneği‟dir. Bu dernek 

1989‟da kurulmuĢtur Ardından Pir Sultan Abdal Derneği ve Ģubeleri kuruluyor. 1995 

yılında da Prof. Dr. Ġzzettin Doğan‟ın önderliğinde Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür 

Merkezi Vakfı, kısaca Cem adını taĢıyan vakıf kuruluyor. Son olarak da Ankara‟nın 

Dikmen Semti‟nde 19 Mayıs 1998 tarihinde CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel‟in 

de katıldığı bir törenle Hacı BektaĢ Veli Anadolu Kültür Vakfı hizmete açıldı” 

(GölbaĢı, 2007: 55). 

Aleviliğin örgütlenme sürecinde son yirmi yılın büyük önemi vardır. Eski BektaĢi 

dergâhlarında gizli Ģekilde yapılan cemlerden, kitlesel örgütlenmeye ve bu 

örgütlenmeler kapsamında tam teĢekküllü cem evleri kurmaya kadar olan dönem, 

aynı zamanda Aleviliğin kent yaĢamına uyum aĢamalarını da yansıtmaktadır. BektaĢi 

dergâhlarını onarma ve yaĢatma amacıyla kurulan bağımsız dernek ve vakıfların yanı 

sıra, PSAKD, Cem Vakfı ve Hacı BektaĢ Veli adını taĢıyan çeĢitli dernek ve vakıflar 

bünyesinde kurulan cem evleri ile Aleviler için yeni bir dönem baĢlamıĢtır.  Adı 

geçen kurumlar bünyesinde açılan cem evlerinin, yalnızca Ġstanbul sınırları içinde 

bile tam bir listesini çıkartmak oldukça güçtür. Her geçen gün büyük Ģehirler baĢta 

olmak üzere Anadolu‟nun çeĢitli il ve ilçelerine kadar birçok yerde cem evleri 

açılmaya devam edilmektedir. AraĢtırma konusu olan Ġstanbul Cem Evleri, bu sayı 

çokluğu sebebiyle, gerek kurumsal yapıları ve gerekse cem ritüelleri açısından 

yalnızca cem izlenen ve görüntü kaydı yapılan cem evleri ile sınırlanmıĢtır.  

2.2 Yasal Statü  

Aleviler tarafından cemevine yüklenen anlamın zaman içinde bazı değiĢikliklere 

uğradığı söylemek mümkündür. Yalnızca cem yapılabilen tek göz odalardan 

bugünkü cemevlerine uzanan süreç incelendiğinde, değiĢen öğeleri görmek 

mümkündür. Ancak zaman içinde Aleviler açısından değiĢime uğramayan önemli 

olgular vardır. Bunlardan bir tanesi “cem”in ibadet; “cemevi”nin de ibadethane 

olduğudur. Fakat son dönemde hızlanan çalıĢmalara rağmen cemevleri, devlet 
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tarafından ibadethane olarak henüz kabul görmemiĢtir. Buna rağmen cemevi sayısı 

ülke çapında, özellikle Alevi nüfusun yoğun olarak yaĢadığı bölgelerde hızla artmaya 

devam etmektedir. Bu mekânlarda geçmiĢte olduğu gibi herhangi bir yasak ya da 

engelle karĢılaĢılmadan, hatta bazı televizyon kanallarından canlı verilerek 

yapılmaktadır cemler. Ancak yine de Ġslam Dini‟nin resmi ibadethanesi olarak kabul 

edilen caminin alterNa´tifi olamayacağı gerekçesiyle cemevlerine, son dönemlerde 

artarak devam eden baĢvurulara rağmen yasal statü verilmemiĢtir. Bu nedenle bugün 

cemevi olarak faaliyet gösteren tüm kurumların resmi statüleri “dernek” ya da 

“vakıf”tır.  

Ġlk olarak Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Kanunu ile kapılarına kilit vurulan ve 

kaderine terk edilen BektaĢi Dergâhları‟nın onarımı için dernek ve vakıflar 

kurulmuĢtur. Bugün itibariyle ülkemizin muhtelif yerlerinde onlarca Ģubesi 

olanlardan, tek Ģubeli ya da yeni oluĢum içinde olan kurumlara kadar uzanan geniĢ 

bir yelpaze görmek mümkündür.  Bu vakıf ve derneklerin birçoğu tek bir çatı altında 

toplanmak ve birlikte hareket edebilmek amacı ile federasyonlara bağlıdırlar. Bunlar; 

Alevi BektaĢi Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Alevi Dernekleri 

Federasyonu ve Cemevleri Birliği Federasyonu gibi merkezleri ülkemizin Ankara, 

Ġzmir ve Ġstanbul gibi büyük kentlerinde olan kurumlardır. Ancak herhangi bir 

fedarasyona bağlı olmadan faaliyet gösteren vakıf ya da dernekler de vardır.    

Genellikle büyük araziler üzerinde bulunan Alevi-BektaĢi dernek ve vakıflarının 

arazileri kendilerine aittir. Tüm bu kurumlar halkın bağıĢları ile ayakta 

durmaktadırlar.  

2.3 Faaliyetleri  

Alevi kurumları, dernek ya da vakıf statüsünde olmalarına karĢın ilginçtir ki daha 

çok cemevi olma özellikleri ile tanınır ya da tanımlanırlar. Bununla birlikte bu 

kurumların cem yapmak dıĢında da önemli faaliyetleri vardır. Bu faaliyetler, Alevi 

toplumunun öncelikli ihtiyaçları göz önüne alınarak organize edilir.  

ġehir ortamında Alevilerin karĢılaĢtığı en büyük sorunlardan sayılan “cenaze 

kaldırma” iĢlemi önem verilen çalıĢmalar arasındadır. Bu sebeple, mümkün mertebe 

her cemevinde bu iĢ için gerekli insanlar, bölümler ve araçlar mevcuttur.  Bundan 

baĢka Alevilikle ve cem ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği “Alevilik temel eğitim 
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dersleri, on iki hizmet kursları, semah kursu, bağlama kursu, zakirlik kursu;  ayrıca 

talebe göre, öğrencilerin okul derslerine yardımcı kurslar, bilgisayar ve dil eğitimi, 

üniversite öğrencilerine verilen burslar; yazları köyüne gidenler için tarım-

hayvancılık ve arıcılık kursları; özellikle bahar-yaz aylarında Alevilerce kutsal 

bilinen yerlere ( Hacı BektaĢ Veli, Abdal Musa vb.) düzenlenen turlar ve Ģenlikler 

yapılmaktadır. Ġhtiyaç sahipleri için yardım toplama ve lokma dağıtımı gibi 

çalıĢmalar da cemevlerinin faaliyetleri arasındadır.  Ayrıca Cem Vakfı tarafından 

düzenlenen ve genç dedelerin eğitimlerine yönelik verilen kurslar da vardır. (Bu 

kursların sonunda “dedelik sertifikası” verilmektedir.) 

Son dönemde geliĢen teknoloji ile kitle iletiĢim araçlarının kazandığı önem 

doğrultusunda, bazı Alevi dernek ya da vakıfları tarafından açılan özel radyo ve 

televizyon kanalları da bu kurumların en önemli faaliyetleri olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.   
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3. ĠNCELENEN CEMEVLERĠNĠN BAĞLI OLDUĞU DERNEK VE      

    VAKIFLAR 

1. Cem Vakfı
1
 

2. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
2
 

3. Hacı BekaĢ Veli Anadolu Kültür Vakfı
3
 

4. Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma ve YaĢatma Derneği
4
 

5. ġahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba AraĢtırma-Eğitim ve 

Kültür Vakfı
5
 

6. Sarıgazi Kültürünü Tanıtma, YaĢatma, DayanıĢma ve Türbesini Onarma 

Derneği
6
 

7. Erikli Baba Kültür Derneği ve Cemevi
7
 

8. Erenler Eğitim Ve Kültür Vakfı
8
  

3.1 Cem (Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi) Vakfı 

 “Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı (CEM Vakfı) 1995 yılında Sayın 

Prof. Dr. Ġzzettin Doğan önderliğinde kurulmuĢ olup, Bakanlar Kurulu kararıyla 

kamu yararına çalıĢan vakıflar arasına alınmıĢtır.” CEM Vakfı (2006: 6) “Vakıf 

                                                 

1 Adres: Zafer Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:290 Yenibosna/Ġstanbul  

2 Adres (Genel Merkez): Ziya Gökalp Cad. No:16/15 Kızılay/Ankara (Ümraniye ġubesi): Mustafa Kemal Mah. 

3049 Sok. No:22/1 Ümraniye/Ġstanbul  

3 Adres (Genel Merkez): Sokullu Mehmet PaĢa Cad. Ġğde Sok. No:24 Dikmen/Ankara (Okmeydanı ġubesi): 

Mahmut ġevket PaĢa Mah. Piyale PaĢa Cad. No:154 ġiĢli/Ġstanbul  

4 Adres: Gündoğumu Cad. No:169 Üsküdar/Ġstanbul  

5 Adres: Ġmam Ramiz Tekkealtı Sok. No:6 Göztepe/Ġstanbul  

6 Adres: Ġnönü Cad. Hakkıbey Sok. No:37 Sarıgazi/Ġstanbul  

7 Adres: KazlıçeĢme Mah. ZekirbaĢı Sok. No:1 Zeytinburnu/Ġstanbul  

8 Adres: Ġncirtepe Mah. Fatih Oto San. Sitesi Altı Erenler Cad. No:12 Esenyurt/Ġstanbul  
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bünyesinde AraĢtırma Merkezi, Kütüphane ve Kültür ArĢivi, Hazırlık Dershanesi, 

Alevi Ġslam Din Hizmetleri BaĢkanlığı, Cem Radyo, Dosteli Yardım Komisyonu ve 

Cemevleri bulunmaktadır. Ayrıca Cem Dergisi ve diğer yayın faaliyetleri yanı sıra 

“Anadolu Ġnanç Önderleri Toplantısı ve I. ve II. Din ve Devlet ĠliĢkileri ve 

Türkiye‟de Din Hizmetlerinin Yeniden Yapılanması Sempozyumu gibi önemli 

toplantılar ve cemevleri bünyesinde çeĢitli vesilelerle gerçekleĢtirilen periyodik 

panel, seminer konferans vb. toplantılar düzenlenmektedir” (Sarıkaya, 2005: 217).   

Vakfın amacı, resmi senedinin 3. Maddesinde Ģu Ģekilde açıklanıyor; “Evrensel 

kültür değerlerini yakalayan engin ve eĢsiz kültür mirasımızın özellikle tasavvuf 

kültürümüzün araĢtırılması, ortaya çıkartılması, geliĢtirilmesi ve korunması, ülkemiz 

kültür hayatının uluslar arası kültür değerlerine katkıda bulunması amacı 

doğrultusunda seminer, brifing, konferans, tartıĢma, sohbet toplantıları, araĢtırmalar, 

kurslar ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde bulunmak, aynı 

amaçla çalıĢan gerçek ve tüzel kiĢilere yardımcı olmak, hiçbir din, dil, cins, renk ve 

ırk ayrımı yapmaksızın yetenekli fakat maddi imkândan yoksun öğrencilere her türlü 

eğitim, öğretim ve barınma olanakları ile çağdaĢ bir toplumda gerekli sevgiyi 

geliĢtirmek ve ön dayanıĢmayı sağlamak amacıyla birleĢtirici bir istikamette katkıda 

bulunmaktır” (GölbaĢı, 2007: 76). 

3.1.1 Cem Vakfı’na Bağlı Ġstanbul Cemevleri  

Cem Vakfı‟na bağlı olan cem evlerinin sayısı Türkiye genelinde otuz, Ġstanbul 

genelinde on yedidir. AĢağıda verilen listede yalnızca Ġstanbul Ġl sınırları içinde 

bulunan cemevleri bulunmaktadır.  

1- Halkalı (Küçükçekmece) Yunus Emre Cemevi 

2- Bakırköy Cem Kültür Evi 

3- Haramidere Cem Kültür Evi 

4- Ġkitelli Cem Kültür Evi 

5- Firuzköy Cem Kültür Evi 

6- Fatma Ana Cem Kültür Evi 

7- Maltepe Cem Kültür Evi 

8- Kartal Cem Kültür Evi 

9- Pendik Sülüntepe Erenler Cem Kültür Evi 

10- Cem Vakfı Sultanbeyli Hubyar Sultan Cem Kültür Evi 
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11- Kaynarca Cem Kültür Evi 

12- Sarıyer Cem Kültür Evi 

13- Beykoz Cem Kültür Evi 

14- Tuzla Orhanlı Cem Kültür Evi 

15- Çatalca Cem Kültür evi 

16- Beykoz Cem Kültür Evi 

17- Esenyalı Seyitseyfi Cem Kültür Evi (www.cemvakfi.org) 

3.1.2.  Alevi Ġslam Din Hizmetleri BaĢkanlığı 

Alevi cemaatinin son günlerde sıkça dile getirdiği belli baĢlı sorunlar vardır.  Diyanet 

ĠĢleri tarafından inanç ve ibadetlerinin resmi olarak tanınmaması, cem evlerinin 

ibadethane olarak kabul görmemesi,  Alevi-BektaĢi vb inançların din derslerinde yer 

almaması ve din derslerinin zorunlu olması gibi meselelerin çözümü hakkında devlet 

makamlarına birçok kez baĢvurmuĢ olan Alevilerin taleplerine henüz karĢılık 

verilmemiĢtir. Buna karĢın 80‟li yıllardan sonra hız kazanan örgütlenme 

çalıĢmalarına ek olarak, Alevi-BektaĢi inancının temsili ve felsefi açıdan Alevi-

BektaĢiliğe yakın olan tüm cemaatleri bir çatı altında toplamak amacıyla,  Cem Vakfı 

bünyesinde, Alevi Ġslam Din Hizmetleri BaĢkanlığı kurulmuĢtur.  

“Cem Vakfı‟nın öncülüğünde yıllarca süren çalıĢmalar sonucunda oluĢturulan ve 

Alevi Ġslam inancını benimsemiĢ milyonlarca insanın inanç ve kültür dünyalarına ait 

sorunlarına çözümler üretmek için üçüncü Ġnanç Önderleri toplantısını da 

gerçekleĢtirdikten sonra 27 Aralık 2003 tarihinde “Alevi İslam Din Hizmetleri 

Başkanlığı” kurulmuĢ ve tüm dünya kamuoyuna açıklanmıĢtır. Bu kurum tüm 

Türkiye‟deki, bu arada baĢta Balkanlar olmak üzere, tüm dünyadaki Alevi- BektaĢi- 

Mevlevi- Nusayri Ġslam anlayıĢını benimseyen insanların inanç önderlerinin yer 

aldığı bir kurumdur” (CEM Vakfı, 2006: 67-68).  

Kurumun amacı Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır; “Alevi Ġslam‟ın inancı, ibadet Ģekli, tarihi 

geliĢimi, felsefesi, sosyal ve ahlaki esasları, iletiĢim ve kültürü ile ilgili görevleri 

yürütmek; din, inanç ve ibadet konusunda eğitim vererek, toplumu aydınlatıp, 

ibadethanelerde amacına uygun olarak uygulamaların yapılmasını ve denetlenmesini 

sağlamaktır” (CEM Vakfı, 2006: 64).  

http://www.cemvakfi.org/
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Alevi Ġslam Din Hizmetleri‟nin baĢkanı Ali Rıza Uğurlu‟dur. Ülke ve dünya çapında 

kuruma bağlı üç bine yakın inanç önderi (dede) vardır. Hangi vakıf ya da derneğe 

bağlı olursa olsun tüm cem evlerinin haftalık cemlerini yürüten dedeler, Alevi Ġslam 

Din Hizmetleri BaĢkanlığı tarafından atanmakta ya da bu kurumdan bağımsız 

olduklarını dile getirseler de belirlenen cem iĢleyiĢine belli bir seviyede 

uymaktadırlar (Uğurlu, 2008). 

3.1.3 Alevi Ġslam AnlayıĢı 

Alevi-BektaĢi inancı hakkında yapılan birçok araĢtırma, Türklerin Ġslamiyet öncesi 

inançlarına iĢaret etmektedir. Alevi BektaĢi önde gelenleri ve araĢtırmacıları arasında 

ise bu konu hakkında farklı görüĢler bulunmaktadır. Eski Türk inanıĢlarının bu 

inanca olan etkilerini göz önüne alarak, Alevilik Ġslam dıĢıdır ya da Ġslam elbisesi 

altında eski inançların devamıdır Ģeklindeki savlara karĢın, Alevi Ġslam Din 

Hizmetleri ve Cem Vakfı tarafından Alevi, BektaĢi ve adı geçen diğer inançların 

hepsinin Ġslam Dini‟nin tasavvuf yorumu olduğu fikri savunulmaktadır. Bu inancın 

Ġslam dıĢı ya da Ġslam öncesi izler taĢıdığı yok sayılmamakla birlikte, asıl 

temellerinin Ġslam tarihi ile atıldığı savunulmaktadır. Bu durum Alevi Ġslam 

Tüzüğü‟nde net Ģekilde dile getirilmiĢtir.  

“Alevi Ġslam anlayıĢı; Hoca Ahmet Yesevi, Ebul Vefa, Hacı BektaĢ Veli, Yunus 

Emre, Mevlana, Pir Sultan Abdal ve Anadolu erenleri Kuran‟ı en iyi yorumlayan 

filozof velilerin görüĢlerinden ilham alınarak hayat alanı bulmuĢtur. Anadolu‟yu 

ĠslamlaĢtıran bu yorumdur. Anadolu‟dan da Balkanlara ve BudapeĢte‟ye kadar giden 

Ġslam anlayıĢıdır. Kuran-ı Kerim‟in Maveraünnehir‟deki Türk kavimlerince 

uygulanan, yorumlanan oradan göçler yoluyla, yol boyunca gördüğü güzellikleri de 

içerisine katarak, Anadolu‟da gerçek kimliğini bulan ve Viyana‟ya kadar sıçrayan 

Ġslam anlayıĢının adıdır” (Cem Vakfı, 2006: 18). 

 “Bin dört yüz yıldır Ġslamiyet‟in yüce değerlerini dört kıtada yaĢatan tüm Türk 

boylarının Ġslamiyet‟i algılamaları; Müslümanlığı kabul etmiĢ diğer uluslardan 

farklılıklar arz ede gelmiĢtir.  

Bu bilimsel olduğu, sosyal olduğu kadar; inanç dünyasınca da tabii kabul edilen bir 

gerçektir.  
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Hangi etnik kökene sahip olursa olsun, Ġslamiyet‟in evrenselleĢen dünya görüĢlerini 

kendi inanç ve kültür öğeleriyle de örtüĢtürerek, Anadolu ve Balkanlar baĢta olmak 

üzere; Orta Asya, Kafkasya, Ġran, Irak, Suriye, Mısır baĢta olmak üzere Yemen‟den 

Ġspanya‟ya kadar, çok büyük bir coğrafyada yaĢatan Aleviler (Alevi, BektaĢi, 

Mevlevi, Nusayri Ġslam inancına sahip insanlar); kendilerine temel rehber olarak 

Ġslamiyet‟in kutsal kitabı Kur‟an-ı Kerim‟i ve onu özüyle en iyi Ģekilde yorumlayan 

ehlibeytin hayat ilkelerini kılavuz edinerek ibadetlerini tüm zorluklara karĢın 

yaĢatmıĢlardır” (www.aleviislamdinhizmetleri.org). 

Ġstanbul, ülke ve dünya çapında en ileri gelen Alevi vakıflarından olan Cem Vakfı ve 

bu vakfa bağlı Alevi Ġslam Din Hizmetleri BaĢkanlığı, görüldüğü üzere Ortodoks 

Ġslam dıĢında sayılan ve Ehli Beyt‟e karĢı özel bir yakınlık duyan tüm inançları tek 

çatı altında toplamak ve ibadetler konusunda da birlik ve beraberlik sağlamak amacı 

ile çalıĢmalarını yürütmektedir. Bu çalıĢmalar ve amaçların yansımaları ise Cem 

Vakfı tarafından özellikle yeni cemevi açılıĢları ya da özel günlerde, siyasilerin de 

katılımının sağlandığı ve spor salonları gibi geniĢ mekânların kullanıldığı cemlerde 

görülebilmektedir.  

3.2 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 

“Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri‟nin geçmiĢi 1960‟lı yılların ortalarına, kökeni de 

Banaz Köyü Kültür ve Turizm Derneği‟ne dayanıyor. Banazlı öğretmen Gazi Torun 

tarafından kurulan derneğe, kapatıldığı 12 Eylül 1980 tarihine kadar yalnızca 

Banazlılar üye olabiliyordu. Köy ölçeğinde kurulan bu dernek, bugün Banaz‟da 

Ģenliklerin düzenlendiği tepedeki büyük anıtın yapılmasına öncülük etti. Anıt açılıĢı 

ile birlikte 1979 yılı 1. Pir Sultan abdal ġenlikleri ve 1980 yılı 2. Pir Sultan Abdal 

ġenlikleri, Banaz Köyü Pir Sultan Abdal Kültür ve Turizm Derneğinin öncülük ettiği 

diğer önemli sosyal etkinliklerdir. Pir Sultan Abdal Derneği, 1990 ile 2 Temmuz 

1993 tarihine kadar Ankara‟daki genel merkezi dıĢında Ġstanbul ve Ġzmir‟de Ģubeleri, 

Hatay‟da da bir temsilciliği bulunan üç Ģubeli bir dernekti” (ġener, Ġlknur 1995: 102-

103). 

“Bugün itibari ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği‟nin Türkiye genelinde 49, 

Ġstanbul genelinde ise 10 Ģubesi bulunmaktadır. Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer ve 

Esenler Ģubeleri dernek olarak,  Ümraniye, Pendik, Sultanbeyli, Alibeyköy, Sarıyer 

http://www.aleviislamdinhizmetleri.org/
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ve Eyüp ġubeleri tam teĢekküllü cem evlerine sahip Ģubeler olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedirler” (Aslan, 2008). Dernek, tüm Ģubeleri ile birlikte Alevi BektaĢi 

Federasyonu‟na bağlıdır.  

Derneğin amacı, dernek tüzüğünün 2. Maddesinde Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır. “Pir 

Sultan Abdal‟ın yaĢamı ve felsefesi doğrultusunda sosyal, kültürel çalıĢmalar 

yapmak, baĢta Anadolu Alevi kültürü olmak üzere, tüm kültürleri yaĢatmak. 

GeliĢtirmek ve yaymanın yanı sıra Demokrasi, Lâiklik ve insan hakları gibi değerlere 

sahip çıkmaktır” (Aslan, 2008).        

3.3 Hacı BektaĢ Veli Anadolu Kültür Vakfı 

Ġstanbul‟da ve ülke çapında Hacı BektaĢ Veli adını taĢıyan birçok dernek ve vakıf 

olması, dernekleri isimlerine ve faaliyetlerine göre sınıflandırmayı güçleĢtirmektedir. 

Bu sebepten, inceleme sınırlarımız içinde bulunan Hacı BektaĢ Veli Anadolu Kültür 

Vakfı‟ndan bahsetmekte yarar vardır. Bahsi geçen kurum, kapasite ve faaliyetleri 

açısından bakıldığında Alevi dernek ve vakıfları arasında önemli bir yere sahiptir. 

1998 Yılı‟nda kurulan vakfın merkezi Ankara‟dadır. Ġstanbul‟un Okmeydanı 

Semti‟nde bir Ģubesi bulunmaktadır. Bu Ģube aynı zamanda cemevi olarak faaliyet 

göstermektedir. Vakıf, Alevi BektaĢi Federasyonu'na bağlıdır.  

Vakfın resmi senedinde amacı Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir. “Anadolu, asırlardan bu güne 

çeĢitli medeniyetlerin kurulup yeĢerdiği ve yaĢadığı bir mekân olarak bu 

medeniyetlerin kültür izlerini günümüze taĢıyan doğu ve batıyı birleĢtiren çok önemli 

bir yarım adadır. Vakfın amacı bu kültür mozayiğini ve onun en önemli sentezini 

yapan büyük Türk düĢünür ve bilim adamı Hacı BektaĢ Veli‟nin öğretilerini ulus ve 

uluslar arası alanda bir bütünlük içinde ele alarak, araĢtırmak belgelemek ve yararlı 

sonuçlar elde etmek üzere tanımlamak geliĢtirmek, yaĢatmak ve geleceğe 

aktarmaktır” (www.hacibektasvakfi.org). 

3.4 Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma ve YaĢatma Derneği 

Karacaahmet Sultan Dergâhı, 1826‟da Yeniçeri Ġsyanı‟nın bastırılmasını takiben 

kapatılan BektaĢi dergâhlarındandır.  Cumhuriyet‟in Ġlanından sonra Tekke ve 

Zaviyelerin kapatılmasına iliĢkin karar ile tekrar aynı akıbete uğramıĢtır. Yakın 
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tarihte Ġstanbul‟da yerleĢen Alevilerin tekke etrafında toplanmaları ve onarım 

faaliyetleri neticesinde baĢlayan süreçle günümüzdeki haline ulaĢmıĢtır. Ġlk 

dönemlerde Alevilerce kutsal sayılan günlerde ya da ufak bir topluluğun bir araya 

gelmesiyle yapılan cemler, Ġstanbul‟daki cem evlerinin temellerinin atıldığı yerler 

olma özelliğini taĢır.  

“Günümüzde, Karacaahmet Sultan Dergâhı, otuz yıldan beri faaliyet gösteren dernek 

tarafından yönetilmektedir. Hizmetler arasında dinsel, sosyal ve kültürel çalıĢmalar 

yer almaktadır. Bu çalıĢmalar, yüz yıllardır devam eden Alevi-BektaĢi inancının 

vazgeçilmez örnekleridir. Semah kursları, saz kursları, anma törenleri, Ģölenler, 

kutlamalar, geziler ile birlikte çağımızın koĢullarına uygun kurslar, derneğin verdiği 

hizmetler arasında yer almaktadır” Karacaahmet Sultan Derneği Yayınları, (1998: 

91). Bunların yanı sıra, PerĢembe akĢamları ve Cumartesi Pazar günleri yoğun 

katılımın sağlandığı cemler yapılmaktadır.   

3.5 ġahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba AraĢtırma-Eğitim  

       Ve Kültür Vakfı 

“ġahkulu Sultan Dergâhı‟nın tarihi, Osmanlı‟nın ilk dönemlerine dek uzanır. 

Ġstanbul, Göztepe, Merdivenköy‟de kurulu ġahkulu Sultan Dergâhı, Osmanlı 

döneminde Ġstanbul‟da kurulu 14 dergâhtan sadece biridir. Horasan Erenleri‟nden 

olduğu kabul edilen ġahkulu Sultan da, Bizans‟ın son döneminde Ġstanbul‟a gelip 

dergâhını kuran ve çevresini aydınlatan bilge bir yol eridir.  

Dergâhın son dönem postniĢinlerinden olan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba (1842-

1907), külliyeyi restore etmiĢ, müritlerin maddi ve manevi yardımlarıyla dergâhı 

geliĢtirmiĢ, bir dizi ev, bahçe, arazi, ipekböcekçiliği için dutluk, meyve ve sebzecilik 

için yer sağlanmıĢtır. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba‟nın ölümünden sonra mütevelli 

heyeti vakfın mallarına sahip çıkmadığından, dergâha ait yüzlerce dönüm arazi, 

arsalar ve binalar bakımsızlık yüzünden tahrip olmuĢ. Arkasından da Tekke ve 

Zaviyeleri kapatan kanun sonucunda dergâh harabeye dönmüĢtür” (GölbaĢı, 2007: 

61-62). 

Dergâh, 1985 Yılı‟nda onarma ve eski iĢlevine kavuĢturulma amacıyla, belli bir 

süreçten sonra Ģimdiki adını alarak tekrar faaliyete geçer. Aynı zamanda türbe olması 
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sebebiyle çok sayıda ziyaretçisi vardır. Vakıf bünyesinde bulunan cemevinde yapılan 

cemlerin yanı sıra kurban kesimi, lokma dağıtımı, semah kursu, on iki hizmet kursu, 

öğrenci bursları ve Alevi-BektaĢi Temel Eğitim Kursu gibi birçok faaliyet yer 

almaktadır.   

3.6 Sarıgazi Kültürünü Tanıtma, YaĢatma, DayanıĢma ve Türbesini Onarma  

       Derneği 

“Sarıgazi Kültürünü Tanıtma, YaĢatma, DayanıĢma ve Türbesini Onarma 

Derneği‟nin temelleri 2 Temmuz 1993 Yılı‟nda atıldı. Dernek, yedi kiĢilik bir 

yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.  

Aslen Sarıgazi Cemevi olarak bilinmektedir ve yaz ayları da dâhil olmak üzere, 

PerĢembe akĢamları cem yapılmaktadır. Cemlere 1994 Yılı‟nda baĢlanmıĢ bir dönem 

ara verilmiĢ, 2004 Yılı‟ndan bu yana ise aralıksız olarak devam edilmiĢtir. Cemlerin 

yanı sıra, bağlama, semah ve on iki hizmet kursları ile cenaze hizmetleri, kurban 

kesimi, lokma dağıtımı ve ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetleri yapılmaktadır” 

(Ülker,2008). 

3.7 Eriklibaba Kültür Derneği ve Cemevi 

“Ġstanbul‟da bulunan en eski BektaĢi Dergâhlarından olan Eriklibaba Dergâhı‟nın 

tarihi Osmanlı‟nın ilk dönemlerine kadar uzanır. Diğer BektaĢi Dergâhları ile aynı 

akıbeti paylaĢmıĢ olan dergâh, 1996 Yılı‟nda Eriklibaba Kültür Derneği‟ne tahsis 

edilmiĢ, yenileme çalıĢmalarının ardından ziyarete açılmıĢtır. 1999 Yılı‟nda cem 

yapılmaya baĢlanan Eriklibaba Kültür Derneği, Metin Tarhan‟ın baĢkanı olduğu on 

üç kiĢilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.  

Dergâhın sahip olduğu alanın oldukça büyük olması, dernek faaliyetlerinin de yoğun 

olmasına izin vermiĢtir. Dernekte, semah, bağlama, halk müziği ve tasavvuf müziği, 

Ġngilizce, üniversiteye hazırlık ve ev hanımlarına beceri kursları verilmektedir. 

Bunların yanı sıra derneğin faaliyetleri arasında yaz kıĢ, her PerĢembe akĢamı 

yapılan cemleri de saymak gerekir” (Eroğlu, 2008). 
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3.8 Erenler Eğitim Ve Kültür Vakfı  

“Erenler Eğitim Ve Kültür Vakfı 1992‟de önce dernek olarak kurulmuĢ ve 1998 

Yılı‟na kadar da çalıĢmalarını dernek vasfıyla yürütmüĢtür. Gerekli koĢulların 

sağlanması ile 1998 Yılı‟nda vakfa dönüĢtürülmüĢ ve bugüne kadar da vakıf olarak 

çalıĢmalarına devam etmiĢtir. Alevi Vakıflar Federasyonu‟na bağlı olan kurumda 

Cengiz Altınorak yönetim kurulu baĢkanı olmak üzere, 9 kiĢilik yönetim kadrosu 

bulunmakta ve müdür olarak da Binali ErdoğmuĢ görev yapmaktadır. Ġstanbul‟un 

Bağcılar Semti‟nde bulunan merkez binası dıĢında baĢka bir Ģubesi yoktur. Vakfın 

bünyesinde Esenyurt Cemevi adında bir de cemevi bulunmaktadır.  

Alevi Kültürü, kadın hakları ve benzeri birçok güncel konu hakkında yapılan 

çalıĢmalar, bağlama, semah ve tiyatro kursları vakfın faaliyetleri 

arasındadır”(ErdoğmuĢ, 2009). 
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4. ALEVĠLĠK VE CEM AYĠNLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BAZI TEMEL  

    KAVRAMLAR  

4.1 Hz Muhammed’in Miracı 

“Ġslam inanıĢında, Hz Muhammed‟in göğe yükselmesi. Hicret‟ten (622) bir yıl önce, 

Recep ayının 27. gecesi gerçekleĢtiğine inanılır.  

Kur‟an, olayın yalnızca isrâ adı verilen ilk aĢamasından söz eder. Cebrail tarafından 

önce Mekke‟den Kudüs‟e götürülen Hz Muhammed yolculuğun ikinci aĢamasında 

gene Cebrail tarafından göğe yükseltilir. Bu yolculuk sırasında göğün çeĢitli 

katlarında bulunan peygamberlerle görüĢür. Sonunda göğün en yüksek katına 

ulaĢarak Tanrı huzuruna çıkar; ama Tanrı‟yı gerçekten gözleriyle görüp görmediği 

tartıĢmalıdır. Bu kabul sırasında baĢka emirlerin yanı sıra, müminlerin miracı sayılan 

beĢ vakit namaz farz kılınır, Hz Muhammed‟e Cennet ve Cehennem gösterilir” (Ana 

Britannica, 1989: 130). 

Alevi BektaĢi inancında Hz Muhammed‟in Miracı‟na iliĢkin bilgiler Mirac 

dönüĢünden itibaren farklı bir anlatım kazanır.  

4.1.2 Kırklar Meclisi 

“Mirac sırasında Peygamber, Kırklar Bezmi‟ne varır ve nerede olduğunu sorar. Bir 

ses, “Biz Kırklar‟ız ve kırkımız Bir‟iz” yanıtını verir. Peygamber kanıt ister. O 

zaman Ali, -ki Peygamber, ezeli ruh varlığı içinde onu tanıyamamıĢtır-, parmağını 

keser ve Kırklar‟ın hep birden elleri kanamağa baĢlar. Ancak Peygamber bakar ve 

“Siz otuz dokuz kiĢisiniz!” der. Bunun üzerine “Birimiz yardım toplamaya gitti” 

yanıtını alır. Tam o anda kanayan bir el kendisine uzanır. Bu, parsa toplamaya giden 

Selman-ı Fârsi‟nin elidir; ancak bir üzüm tanesi bulup getirebilmiĢtir. Bu bir tek 

üzüm tanesinden, Peygamber kırk kiĢiye pay edilecek kadar Ģerbet çıkarır. Bu 

Ģerbetten içen Kırklar, kendilerinden geçer ve dönmeye baĢlarlar. Peygamber de 
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katılmak üzere kalktığında türbanı çözülür, düĢer, kırk parçaya bölünür. Kırkların her 

biri bir parçayı beline dolar ve dönmeye baĢlarlar” (Melikoff, 1998: 264). 

Alevi inancına göre, cem ve cemin içinde bulunan On Ġki Hizmet ile semahın 

kaynağı, Hz Muhammed‟in Miracı‟ndan sonra yolunun uğradığına inanılan Kırklar 

Bezmi‟ne dayanır. Ġslami kaynaklara göre, Hz Muhammed‟in Tanrı ile 

görüĢmesinden sonra müminlere beĢ vakit namazı armağan olarak alması, Alevi 

inancında “tevhid”e dönüĢmüĢtür. Aleviler, tevhidin müminlere armağan olarak 

alındığına inanırlar ve cem sırasında okunan Miraçlama‟da bu durum çok açık 

Ģekilde ifade edilir.  

Kırklar Bezmi‟nde Selman-ı Fârisi‟nin getirdiği üzüm tanesi, Hz Muhammed 

tarafından ezilip Ģerbet haline getirilir ve buna “Engür Suyu” denir. Bazı kaynaklara 

göre kırk kiĢiye eĢit Ģekilde pay edilir. Cemlerde yaygın olarak okunan ve sözleri ġah 

Hatai‟ye ait olan Miraçlama‟da ise, üzüm tanesinden bir damlanın Kırklar‟dan 

birinin ağzına dokunmasıyla, Kırklar‟ın hepsi mest olur. Bu durum, Hz Ali‟nin eline 

neĢter vurması akabinde, Kırklar‟ın her birinin elinin kanaması ve “kırkımız birimiz, 

birimiz kırkımız” ifadesine daha uygun düĢmektedir.  

Kırkların Engür Suyu ile mest olması ve dönmeye baĢlamaları ise Alevi inancına 

göre “semah”ın kaynağıdır. Bu sebeple Miraçlama‟nın ikinci bölümünde tam bu 

olayın anlatıldığı esnada semahçılar Kırklar Semahı dönerler. Bu olay esnasında Hz 

Muhammed‟in baĢındaki örtünün yere düĢmesi, kırk parçaya bölünmesi ve Kırkların 

her birinin bir parça alıp beline bağlaması ise, cemlerde cemin mühürlenmesinden 

sonra On Ġki Hizmet sahiplerinin kuĢandıkları “kemerbest” in kaynağıdır.  

Cem olgusunun kökeni, Alevilerce Kırklar Bezmi‟ne dayandırılmasına ve Ġslam 

tarihi ile baĢlatılmasına karĢın, birçok araĢtırmacı tarafından Türklerin Ġslam öncesi 

inanıĢları ile benzerlikler olduğu ifade edilmektedir. Hatta üç, yedi, on iki ve kırk 

sayılarının Türklerin eski inanıĢlarında da kutsal olduğuna dair birçok bilgi olmasına 

karĢın cemlerin bilinen halini Ġslamiyet sonrası aldığı açıktır.  

4.2 Alevilikte Cem 

“Halk arasında Kırklar Cemi, Kırklar Meydanı, Erenler Cemi, cem âyini, cem erkânı, 

cem bezmi, cem töreni ve kısaltılmıĢ Ģekliyle cem veya cıvad adı verilen Ây(i)n-i 
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Cem, sözcük anlamıyla bir araya gelme, toplanma, birlikte ibadet etmek demektir. 

Genel anlamıyla Ây(i)n-i Cem, Alevi-BektaĢilerin topluca ibadetlerini yaptığı; ikrar 

verme, yola girme, sorgulama, barıĢtırma, haklaĢtırma, çerağ uyarma, tevhid tutma, 

semah dönme, yol ulularını anma, kurban tığlama gibi inanç ve töre kurallarını belli 

usul ve erkânlara göre yerine getirdiği toplantılara denir” (Gülçiçek, 2004: 143).  

Cemin genel tanımı yapılırken ana tema olarak “ibadet Ģekli” olduğu 

vurgulanmaktadır. Ancak cem töreninin yapıldığı yer, zaman ve içeriklerinin farklı 

olması, beraberinde çeĢitliliği de getirmiĢtir. Bugüne kadar yapılan alan araĢtırmaları 

ve kaynak taraması sonucunda, kaç çeĢit cem olduğuna dair net bir bilgiye ulaĢmak 

mümkün olmamıĢtır. Bunun baĢlıca sebeplerinden biri; Anadolu kültürünün 

gösterdiği çeĢitlilik ve yöresel farklılıklardır. Birbirinden uzak kalan ve küçük 

öbekler halinde yaĢayan Alevi toplumu, aynı içeriği taĢıyan cemlere değiĢik isimler 

verebilmektedir. Bu durum, cemleri isimlerine göre değil, içeriklerine göre 

sınıflandırmayı zorunlu kılmaktadır. Ġlk etapta,  hukuksal içerik taĢıyan ve toplum 

yaĢamını düzenlemeyi amaç edinen cemler yer almaktadır. Bu tür cemler “görgü 

cemleri” baĢlığı altında incelenecektir. Ġkinci sırada ise katılım kurallarının diğer 

cemlere göre daha esnek olduğu, Alevi gençlerinin sosyalleĢmesi ve yolun kurallarını 

öğrenebilmeleri amacıyla ya da özel günler vesilesi ile yapılan cemler yer 

almaktadır. Bu cemler ise “birlik cemleri” baĢlığı altında incelenecektir. (Abdal 

Musa Cemi, Hızır Cemi, Nevruz Cemi, Yağmur Cemi vb) 

4.2.1 Görgü Cemleri  

Cem geleneği, öncelikli olarak toplum düzeninin sağlanması iĢlevi açısından 

önemlidir. Alevi halkın yaĢama dair tüm inançlarının ve kurallarının uygulamalı 

olarak ortaya konduğu yerdir. Görgü Cemi baĢlığı altında toplanan ve gizlilik 

önkoĢulu bulunan cemler, doğrudan toplumun ahlak kuralları ve hukuksal düzenini 

içerir. Bu cemlerde, ciddi yaptırımlar uygulamak yoluyla toplum düzeninin 

sağlanması hedeflenir. “Alevilikte Hak-Muhammed-Ali Divanı” olarak kabul edilen 

Cem ibadetinde, ölmeden önce ölünüz, hesaba çekilmeden önce hesabınızı görünüz, 

Ahiret‟e kul hakkı ile gitmeyiniz. Hiç kimseyle alıp vereceğiniz kalmasın. Alnınız 

açık, yüzünüz ak olsun. Dürüst, mert, iyi huylu olun. Gerçek erenler safına katılmıĢ 

insan-ı kâmillerden olun. Halk sizden razı olsun ki, Hak da razı ola ve döktüğünüz 

varsa doldurun, ağlattığınız varsa güldürün kuralları geçerlidir” (Yaman, 2003: 5). 
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Ġnsanın, insan-ı kâmil mertebesine ulaĢabilmesi için egosundan arınması, bencillikten 

uzak durup baĢkasını kendinden önce gözetebilmesi gerekir. Alevilikte kiĢinin bu 

arınmaya ulaĢabilmesi için Ģart koĢulan bir kurum vardır ve adı “müsahiplik”tir. 

“Müsahip ya da Ahiret KardeĢi âdeti; kan bağı taĢımayan iki insan (ve kadınları) 

arasında, bir dede tarafından oluĢturulan manevi kardeĢlik diye tanımlanabilir. Köken 

olarak göçer, yarı göçer ya da yerleĢmiĢ cemiyetlere özgü sosyal nitelikli bir 

kurumdur. Bu, kent cemiyetine katılmıĢ bulunan BektaĢilerde aynı âdetin niçin yer 

almadığını açıklar” (Melikoff, 1998: 268). 

Görgü Cemleri baĢlığı altında ifade ettiğimiz cemlere girme ve müsahip edinme 

kuralları da kaynaklardan anlaĢıldığı üzere yöresel farklılıklar göstermektedir.  

“Cemlere bekâr veya evli girebilmek: Genellikle Ġç ve Doğu Anadolu Alevileri 

Görgü Cemlerine (Müsahip Tutma Erkânı) dulları ve bekârları almazlar. Müsaip 

tutma olayının en belirgin yanı, müsahiplerin evli olmalarıdır. GörüĢtüğümüz bütün 

Alevi erenleri, belirttiğimiz bölgelerde ceme girebilme koĢullarından birinin evli 

olmak olduğunu söylediler. Tahtacılar‟da ise ikrar alma töreni gençler daha 

evlenmeden yapılabiliyor. Onlarda ikrar alma töreninin dıĢında müsahip alma töreni 

var. Bunda evli olmayı koĢulluyorlar” (Birdoğan, 2006: 340-341). 

AnlaĢıldığı üzere “müsahip tutma” ve “ikrar verme” bazı yörelerde aynı anda 

bazılarında ise farklı dönemlerde yapılabilmektedir. Amaç, Alevi gençlerinin yola 

girmeleri ve yolun tüm kural ve hukukuna tabi olmalarının, ilgili cem töreninde 

cemaatin huzurunda kesinleĢtirilmesidir. Ġkrar ve müsahip tutmadan sonra artık tüm 

sorumlulukları kabul eden bireyler, kendilerinden önce müsahibini ve cemaatin diğer 

tüm üyelerini düĢünmekle ve yılda bir kez yapılan görgü cemlerine (bir yılın 

sorgusunun yapıldığı cem) katılmakla yükümlüdür. Yolun kuralları oldukça ağırdır. 

Bu sebeple dede ikrar verecek olan kiĢilere; “Ey talip, sen bu tarikata ve On Ġki 

Ġmam katarına, Muhammed ve Hünkâr Hacı BektaĢ Veli yoluna girmek istersin. Bu 

yol zordur. Bu yol melâmet yoludur. Bu yol demirden leblebidir, ateĢten gömlektir. 

Son piĢmanlık para etmez. Erenler buyurmuĢ ki: Gelme, gelme… Dönme, dönme… 

Gelenin canı, dönenin malı. Bunlara ne dersin” (Erseven, 1996: 174). 



 23 

Bunlardan baĢka “Ölü darı ve erkânı” vardır.  “Alevi inanç ve töresinde; Hakk‟a 

yürüyen bir kimse (kadın veya erkek) daha naĢı gömülmeden bir „toprak kurbanı‟ 

tığlanır.  

Cenaze evden çıkarken „Su Selası‟ denilen „hüseyni‟ makamında nefes söylenerek 

uğurlanır ve ardından kovayla su dökülerek yolcu edilir.  

Cenazenin defnedildiği günü akĢamı ölen Ģahıs, „Dara Çekilir‟ ve „Ölü Darı Erkânı 

ve Cemi‟ düzenlenir. Ölen Ģahıs müsahibi ve birinci derecedeki akrabalarıyla 

sorgulanır. Meftanın insanlara borcu alacağı varsa ödenir. Ġncinen varsa rızalığı 

alınır. Ölen Ģahıs „kul hakkı‟yla „dar-ı beka‟ya gitmez. Bu dünyada aklanır ya da 

düĢkün olarak gönderilir. Birinci günü kesilen kurban piĢirilerek „ölü aĢı‟ yemeği 

verilir. Alevilik tasavvufunda „Devriye Kuramı‟ gereği ölüm olayı olmadığından 

„toplumdan rızalık‟ alınarak, Hakk‟a yürüyen 40. günü dardan indirilir. Kırkıncı 

günü yine yemek verilir. Bu cemde ölen Ģahıs aklanır ya da „ulu divan‟a bırakılarak 

„uhrevi dünya‟ya yolcu edilir” (Onarlı, 2003: 36).  

Yukarıda bahsi geçen düĢkünlük kavramı, görgü cemleri içerisinde değinilmesi 

gereken konulardandır. Yoldan düĢme Ģeklinde de ifade edilir. “Yoldan düĢme Ģu 

biçimde olur: 1) Kur‟an‟da evlenilmesi yasak edilmiĢ kimselerle evlenilmesi, 2) 

Ġkrardan dönülmesi, 3) Zinada bulunma durumu. Bu üç durum kesinlikle 

yasaklanmıĢtır. Herhangi bir biçimde bu üç duruma düĢenler Alevilikte yoldan 

düĢmüĢ (tard edilmiĢ; kovulmuĢ) ve Mervan sayılırlar.  Ölümleri halinde bile 

cenazeleri yıkanmaz, namazları kılınmaz. Öylece defnedilirler” (Birdoğan, 2006: 

253). 

4.2.2 Birlik Cemleri   

Birlik cemi, muhabbet cemi ve özel günlerde yapılan cemler (Hızır Cem„i, Nevrûz 

Cem„i) “görgü”nün olmadığı cemlerdir. Bu tür cemlere halk arasında “kısır cem” de 

denilmektedir. Adından da anlaĢılabileceği gibi birlik cemleri, yaz ayları hariç her 

hafta perĢemeyi cumaya bağlayan akĢamlarda yapılan ve cem geleneğinin devamı ile 

birlik beraberlik amacı taĢıyan cemlerdir.  

Muhabbet cemlerinin amacı, yola henüz girmemiĢ olan gençlere yol kurallarını 

öğretmek ve hazırlık yapmalarını sağlamaktır. “Dedenin köye tayin ettiği 
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rehberlerden biri veya öbürü, cemde post sahibi etmiĢ kiĢilerden yolu yordamı iyi 

bilen herhangi birisi, zaman elveriĢli olduğunda, ortam elveriĢli olduğunda köy 

gençlerini küçük provalarla bu hayata hazırlar. Bu hayatta, yola girme, müsahip 

tutma olmaz ama anlatılır. ġöyle edilir, böyle edilir diye… Yolda var olan kimi 

terimler, söz öbekleri, beyitler söylenip açıklanır. On Ġki Ġmam, Kerbela, dedelik, 

mürĢitlik, pirlik, dem, semah vb. akla gelenler anlatılır. O çocukların sorularına yanıt 

verilir. Bu hizmette kız erkek ayrımı yoktur. Birlikte olabilirler. ĠĢte bu törenlere 

„Muhabbet‟ denir” (Birdoğan, 2006: 440).  

Farklı isimler almalarına karĢın cem olgusunun en önemli iĢlevi sosyal yaĢam 

düzenini sağlamaktır. KiĢiler arası iliĢkiler görgü cemleri ve müsahiplik kurumu ile 

belli kurallara bağlanmıĢ, muhabbet cemleri ile de yeni yetiĢen neslin, gelecekte 

sorumlu tutulacağı yol kurallarını öğrenmesi ve hazırlanması amaçlanmıĢtır. Hangi 

çağda olursa olsun insanlar için birlikte yaĢamanın getirdiği kurallar bütünü 

geçerlidir. Ancak zaman geçtikçe yöntemlerin değiĢmesi söz konusudur. Ġçinde 

bulunduğumuz dönemde hukuksal sorunlar mahkemeler tarafından çözülmektedir. 

Buna karĢın halkın kendi arasında çözebileceği boyuttaki sorunlar, görgü cemlerine 

halledilebilmektedir.  Anadolu‟nun bazı bölgelerinde halen iĢlevlerini sürdüren ve 

devam eden görgü cemlerine Ġstanbul gibi büyük bir Ģehirde de rastlamak 

mümkündür.  

4.3 Cemde On Ġki Hizmet  

Alevi cemlerinde On iki hizmet temel kavramlardan biridir. On iki sayısı Alevi-

BektaĢi felsefesinde kutsaldır. Ancak hizmet görecek kiĢiler bu sayı ile 

sınırlanmazlar. Bir hizmeti birden fazla kiĢi ya da bir kiĢi birden fazla hizmeti 

üstlenebilir. Bu durum cemin türüyle ya da hizmeti tam anlamıyla yerine 

getirebilecek kiĢi sayısının yeterli olup olmamasıyla ilgilidir. Her yörede On Ġki 

Hizmet olarak bilinir. Yörelere göre görev ismi ya da tanımı konusunda bazı farklar 

görülebilmektedir.  

“1. MürĢid: MürĢid, cemi yöneten kiĢidir. ĠrĢad eden, doğru yol gösteren ve her 

yönüyle kâmil (olgun, yetkin) insandır. MürĢid, Hz Muhammed, Hz Ali ve Hacı 

BektaĢ Veli‟nin makamlarını temsil eder. Onların adına ikrar alır, nasip verir. 

MürĢidlik, Dedelik kurumunun en üst makamıdır. Cemi yürüten kiĢiye Dede, 

Seyid, Sercem veya Baba da denir. 
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2. Rehber: Dedenin yardımcısıdır. Yol ve töre kuralları hakkında talipleri 

aydınlatır; onlara, yola girme,  nasip alma konusunda; sorgu ve görgü 

iĢlemlerinin yapılmasında yardımcı olur.  

3. Gözcü: Cemde düzeni ve sükûneti sağlar ve yerine göre Rehberin 

hizmetlerinde yardımcı olur. Karaca Ahmet Sultan‟ın bu makamın sahibi, yani 

Pir‟i olduğu söylenir.  

4. Çerağcı, diğer adıyla “Delilci”: Cemevinin aydınlatılmasından; çerağların 

hazırlanıp uyarılmasından sorumludur. 

5. Zakir: Kimi bölgelerde “ÂĢık”, “Güvende” veya “Sazandar” da denir. 

Aynicem‟de saz çalıp, nefes, duaz, mersiye, semah, miraçlama gibi inanç ve 

töreyle ilgili deyiĢleri okuyarak Dedeye yardımcı olan kiĢidir. Bunlar birkaç 

kiĢinden oluĢabilir.  

6. Süpürgeci: Kimi bölgelerde “FerraĢ” veya “Carcı” da denir. Cemevinin 

temizliğinden sorumludur.  

7. “Saki” veya “Sakka”: Aynicem‟de saka suyu dağıtır; Ģerbet, dolu veya dem 

sunar. “Tezekâr (Ġbriktar)”: Elinde ibrik ve leğenle cemde tevhid bölümünden 

önce alınması gereken manevi abdest sırasında, MürĢid‟ten baĢlayarak halkadaki 

canların eline su döker, peĢinde bir bacı havluyla kurular. Ayrıca, yemekten 

sonra da elini yıkayanlara su döker. Bazı bölgelerde sakka ve tezekar hizmeti iki 

ayrı görevli tarafından yerine getirilir.  

8. “Sofracı” veya “Kurbancı”: Kimi bölgelerde “Niyazcı” ya da “Nakip” 

denir. Bu görevi birkaç kiĢi üstlenebilir. Cemevindeki yiyecek iĢlerinden 

sorumludur. Cemevine gelen lokmaları (niyazları) teslim alır; kurban varsa 

kurbanı tığlar (keser); lokmaları dağıtır.  

9. “Sema(h)zen”, diğer adıyla “Pervane” veya “Semahçı”: Aynicem‟de yerine 

getirilen hizmetlerden biri de, ibadetin ayrılmaz bir parçası olan  semah 

törenidir. Semahcı, semah törenini organize eder ve  semahcıların 

yetiĢmesini sağlar. 

10. Bekçi: Cemin dıĢ güvenliğini sağlar.  

11. Peyik: (“peyk” ten) haber getirip götüren kiĢidir. Aynicem‟in yapılacağı yeri 

ve zamanı canlara duyurur.  

12. “Meydancı”, “Ġznikçi” veya “BaĢmaklık”: Cemevinin temizliğine bakar; 

ayrıca ceme katılan musahip canlara yer gösterir” (Gülçiçek, 2004 s.641, 642). 
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4.4 Alevilikte Dedelik Kurumu ve Ocak Sistemi 

Anadolu Aleviliği‟nin bugüne uzanan tarihsel sürecinde dedelik kurumu, halka yol 

gösteren, aydınlatan, hem sosyal hem siyasi hem de dini açıdan yol gösterici 

vasıflarıyla en önemli kurum olma özelliğini taĢır.  Dedelik kurumu ve ocak 

sisteminin tarihsel sürecine kısaca göz attıktan sonra, günümüz koĢullarında yaĢanan 

değiĢimden bahsetmekte yarar vardır. Çünkü bu değiĢim, dedelik kurumu ve cem 

ritüelleri arasındaki bağ oranında günümüz cemlerine de yansımıĢtır.  

“Bilindiği üzere Alevi köylerinde cemaatin lideri dedelerdir. Dedeler, sosyal 

hiyerarĢinin en üst noktasında bulunurlar. Dedelerin sahip oldukları yetkiler ve 

yaptırım güçleri cemaatin sosyal düzenini sağlayan çok önemli bir güçtür. Bu Ģekilde 

farklı bölgelerde yaĢayan Alevi topluluklar, aynı gücün yani dedelerin sıkı kontrolü 

altındadır. 

Alevi dedeleri Türkiye‟nin çeĢitli yörelerinde bulunan “Ocak”lara bağlıdırlar.   

Bundan dolayı kendilerine Ocakzade de denilir. Ocakzade dedelerin Peygamber 

soyundan geldikleri yani Evlad-ı Resul oldukları kabul edilir ve bu nedenle “seyyid” 

adı ile de anılırlar. Dede ailelerinde bu durumu kanıtlamak üzere belli dergâhların ve 

Nakibü‟l EĢraf‟ların onaylarını taĢıyan belgeler yani Ģecereler bulunur.” (Yaman, 

1998).  

ġecereler yoluyla soylarının Peygambere dayandığına inanılması sebebiyle dedeler, 

Alevi toplumunda en saygıdeğer kiĢiler olarak hürmet görürler. Ancak yakın 

geçmiĢimizde yaĢanan ve halen devam etmekte olan köyden kente göç sürecinde 

dedelik kurumu eski iĢlevini kaybetmiĢtir. Eğitim seviyesinin artması, insanların 

sorgulamadan ve kanıt görmeden mistik anlatımlara inanmasını güçleĢtirmiĢtir. 

Kırsal kesim yaĢamında dedeler, yalnızca dini değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi 

önderlik görevini de yerine getirmekteydiler. Bunun yanı sıra görgü cemlerinde 

halkın hukuksal sorunlarını çözüme kavuĢturmak, haklıya hakkını vermek ve 

gerekirse suçlu olanın cezasını belirlemek gibi toplum yaĢantısının en önemli 

görevleri de dedelere aitti. DeğiĢen yaĢam koĢulları ve kiĢilerin bireysel yaĢam 

tarzına doğru hızla yol aldıkları teknoloji çağına ayak uyduramayan dedelik kurumu,  

iĢlevleri, toplumdaki saygınlık ve güvenilirlikleri açısından talipleri tarafından 

sorgulanmaya baĢlamıĢtır. Bu süreç sonunda ise eski önemlerini yitirmiĢler ve yolu 
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geleneklerine göre süren talipler tarafından, yalnızca inanç önderi olarak görülmeye 

baĢlamıĢlardır.   
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5. ARAġTIRMA DÂHĠLĠNDE KAYDI ALINAN CEM EVLERĠNDEKĠ  

    RĠTÜEL SIRALAMASI 

5.1 Cem Vakfı Yenibosna Cemevi 

Yenibosna Cemevi, Cem Vakfı tarafından kurulan ilk cemevidir. Vakfın merkezi ve 

Alevi Ġslam Din Hizmetleri BaĢkanlığı da cemevi ile aynı binada bulunmaktadır. 

Ġstanbul genelinde katılımın en yüksek olduğu cemevlerinden biri olan Yenibosna 

Cemevi‟nde, ilk dönemlerde aynı zamanda Alevi Ġslam Din Hizmetleri BaĢkanı 

olan Ali Rıza Uğurlu Dede cemleri yürütmüĢtür. Her hafta PerĢembe günleri 

yapılan cemlere ek olarak, Cem Vakfı‟nın yeni cem evlerinin açılıĢı vb. vesileler ile 

büyük spor salonlarında, siyasi partilerin önde gelen isimlerinin de bulunduğu ve 

yüzlerce kiĢinin katıldığı cemler yapılmıĢtır. Bu cemlerde dede ve zakir sayısı 

oldukça fazla olabilmektedir. Ancak cemler Ali Rıza Uğurlu tarafından yönetilir, 

secde duaları ise farklı dedeler tarafından verilir. Ayrıca Alevi-BektaĢi felsefesine 

inanç ve ibadet ritüelleri açısından yakın görülen Mevlevi seması da beĢ-altı 

semazen tarafından bir Alevi semahı ezgisiyle, semahçıların da katılımıyla birlikte 

dönülür. Kimi zaman yöresel kıyafetleriyle Hubyar kültürüne mensup kiĢiler de 

cemde bulunur ve kültürlerine has bir semahı dönerler. Bu tür cemlerde Aleviler‟in 

müziğinin önde gelen isimleri tarafından minik dinletiler de verilmektedir. Bazı 

kayıtlarda zakir topluluğunun arasında renk sazlar da görmek mümkündür. 

PerĢembe akĢamları rutin olarak yapılan cemler ise daha sade bir görüntüye sahiptir 

ve çoğunlukla Cem Vakfı‟nın yayın organı olan Cem Tv‟den yayınlanmaktadır. Son 

beĢ yıldır bu cemler Ali Yüce tarafından yürütülmektedir. “Ali Yüce, 1974 Ordu 

doğumlu ve Sarı Saltuk Ocağı‟na bağlıdır. Cem Vakfı‟ndaki görevine baĢlamadan 

önce tekstil ve insan kaynakları gibi bölümlerde çalıĢmıĢtır. Alevi Ġslam Din 

Hizmetleri tarafından verilen dedelik kurslarında öğretici olarak da görev 

yapmaktadır.” (Yüce, 2009)   
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Cemlere katılım oldukça yüksektir ve cem yapılan mekân da bu oranda bir geniĢliğe 

sahiptir. Dede ve zakir sayısı cemevi açılıĢlarında yapılan cemlere göre daha azdır. 

Semahlar on iki hizmet sahipleri ile birlikte halkın da katılımıyla dönülebilmektedir. 

Zakirler değiĢebildiği için okunan eserlerde de farklılık görmek mümkündür. Bazen 

aynı sözler farklı ezgilerle okunur. Ya da belli baĢlı tevhid ve duvazlar aynı kalsa 

bile onlara ek olarak farklı örnekler verilebilmektedir.  

AĢağıda ritüel çizelgesi sunulan cem, 23/04/2009 tarihinde PerĢembe akĢamı 

yapılmıĢtır. Tür olarak „birlik cemi‟dir ve Ali Yüce tarafından yürütülmüĢtür. 

Cemde zakirlik görevi, kurum bünyesinde verilen zakirlik kurslarından yetiĢen 

Volkan Yılmazer tarafından yapılmıĢtır. On iki hizmet, genç insanlar tarafından 

yerine getirilmiĢtir. Fakat Miraçlama‟ya bağlı dönülen „Kırklar Semahı‟nda halkın 

da katılımı sebebi ile yaĢ ortalaması artmıĢtır. Cemde bir duvaz, dört tevhid 

söylenmiĢ, Çerağ DeyiĢi‟ne de yer verilmiĢ ve bir de istek semahı dönülmüĢtür. 

Kısa kesmek kaygısı taĢınmamıĢ ve cem ortalama iki saat sürmüĢtür.  

Cem‟de ritüel sırası Ģu Ģekildedir.  

Çizelge 5. 1: Yenibosna Cemevi Cem„i Ritüel Çizelgesi 

0
0
:0

0
 Dede, 

konuĢma 

yapar.  

- Sohbet konusu Alevilik ile ilgili temel bilgilerdir.  

- KonuĢma sırasında cemaat rahat oturur.  

0
0
:2

5
 Dede, dar 

duası verir. 

- Dua sırasında herkes ayakta ve eller bağlı Ģekilde durur.  

- Dua cümleleri sonunda cemaat “Allah Allah!” der.  

- Duanın sonunda herkes yerine oturur. 

0
0
:2

7
 Dede, 

cemaatten 

rızalık alır. 

- Dede, tüm cemaate birbirlerinden razı olup 

olmadıklarını sorar. Dargın küskün olanlar var ise 

meydana çıkmalarını, yoksa “Allah eyvallah!” 

demelerini ister. 

- Cemaat hep bir ağızdan “Allah eyvallah!” der.  

- Dede; “Birbirlerinizden razı mısınız?” diye bir kez 

sorar ve cemaat; “Razıyız!” der.  

- Dede; “Birbirlerinize haklarınızı helal ediyor 

musunuz?” diye bir kez sorar ve cemaat; “Helal olsun!” 

der.  

- Bunun üzerine Dede; “Edep erkân! Sükût-u lisan! 

Mümine nişan!” der ve herkes yanındakiyle niyazlaĢır.  

0
0
:2

8
 Salâvat 

getirilir.  

- Dede; “ Fahr-i Kâinat! Âlemlere rahmet! Verelim 

Muhammet Mustafa ve Ehli Beyti’ne salâvat!” der. 

- Tüm cemaat salâvat getirir.  
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0
0
:2

9
 Ġhlâs ve 

Fatiha Suresi 

okunur. 

-    Sureler Türkçe okunur. 

-    On Ġki Hizmet Sahipleri ve cemaatin çoğunluğu  

      Dede ile birlikte okur.  

-    Ara vermeden birbirine bağlı Ģekilde okunurlar.  
0
0
:3

0
 Salât ve 

Selam bölümü 

baĢlar.   

- Salât ve Selam bölümü On Ġki Hizmet Sahipleri ve 

cemaatin çoğunluğu tarafından Dede‟nin önderliğinde 

okunur.  

0
0
:3

1
 Zakir, On Ġki 

Hizmet 

DeyiĢi‟ni 

çalıp 

söylemeye 

baĢlar.  

- Saz bölümlerinde cemaat “Allah! Allah! Hüüü hü!” diye 

eĢlik eder. 

- Cemaat Zakir ile birlikte söyler.  

- Adı geçen hizmet sahibi meydana gelir, niyaz eder, 

sıraya geçer ve deyiĢin sonuna kadar ayakta durur.  

0
0
:3

6
 Dede, hizmet 

sahiplerinin 

duasını verir.  

- Dua sırasında hizmet sahipleri elleri bağlı vaziyette 

ayakta dururlar. 

- Hizmet duasına bağlı olarak “tecella temenna” duası 

verilir ve bu sırada hizmet sahipleri rükûda dururlar. 

- Duanın sonunda hizmet sahipleri niyaz eder ve 

yerlerine geçerler.  

0
0
:3

7
 Post Hizmeti 

gelir.  

- Hizmet bir bayan ve bir erkek tarafından yerine getirilir. 

- Hizmet sahiplerine Gözcü eĢlik eder.  

- Hizmet sahipleri dualarını verirler ve Dede‟den dua 

alırlar.  

- Postu yere serer ve üzerine niyaz ettikten sonra 

yerlerine geçerler.  

0
0
:3

8
 Tezekâr 

Hizmeti 

meydana 

gelir.  

- Bir bayan ve bir erkek tarafından yerine getirilir. 

- Hizmet sahipleri dualarını verirken bir yandan bayan 

olan erkek olanın eline su döker. Her su döküĢte 

sırasıyla “Allah, Muhammed, ya Ali!” der ve birer adım 

atarak üç defada Dede‟ye yaklaĢırlar.  

- Üç adımın sonunda bayan olan hizmet duasını verir ve 

cemaatten salâvat getirmesini ister. Cemaat hep birlikte 

salâvat getirirken, hizmet sahipleri birbirlerinin ellerine 

su döküp sonra havlu ile silerek temsili abdest aldırırlar.  

- Son olarak hizmet sahipleri, Dede‟nin eline su döküp 

tekrar meydana gelirler.  Dualarını verdikten sonra 

Dede‟den dua alır, niyaz eder ve yerlerine geçerler.  

0
0
:4

0
 Çerağ 

Hizmeti gelir. 

- Hizmet bir erkek tarafından yerine getirilir ve Gözcü 

görevliye eĢlik eder.  

- Görevli meydanda bulunan çerağın baĢına gelip diz 

çöker ve duasını verir. Ardından salâvat getirilmesini 

ister. Bunun üzerine herkes salâvat getirir.  

- Görevli duasına devam eder ve sırasıyla çerağları 

uyandırır. Görevliye dua esnasında cemaat de katılır.  

- Duanın sonunda görevli Gözcü ile birlikte ayakta bekler 

ve Zakir “Çerağ Deyişi”ni çalıp söylemeye baĢlar.  

- DeyiĢ cemaatle birlikte söylenir.  

- DeyiĢin bitiminde Dede çerağ duası verir.  

- Duadan sonra hizmet sahipleri niyaz edip yerlerine 

geçerler.   
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0
0
:4

1
 Süpürge 

Hizmeti gelir.  

- Hizmet üç bayan tarafından yerine getirilir.  

- Hizmet sahiplerinden birisi elindeki süpürgeyi temsili 

olarak yere çalar ve hepsi birden; “Allah, Muhammed, 

ya Ali!” diyerek ve her defasında bir adım atarak üç 

adımda Dede‟ye yaklaĢırlar.  

- Son adımda durup eğilerek üçü birlikte dualarını 

verirler.  

- Dede‟den dua alıp niyaz ettikten sonra yerlerine 

geçerler.  

0
0
:4

2
 Gözcü, 

meydana 

gelir.  

- Gözcü meydanda ayakta durur ve duasını verir.  

- Dede, Gözcü‟ye duasını verir. 

- Gözcü niyaz eder ve yerine geçer.  

0
0
:4

3
 Dede, Tövbe 

Duası okur. 

- Duadan sonra Dede, sözleri ġah Hatai‟ye ait bir nefes 

okur ve cemaat son mısralarda “Tövbe günahımıza 

estağfurullah!” der.  

0
0
:5

3
 Dede, Na´t-ı 

Ali Duası‟nı 

okur.  

- Dua Türkçe okunur.  

- Bazı yerlerde cemaat duaya eĢlik eder. 

0
0
:5

4
 Dede secde 

duası verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
0
:5

3
 Zakir bir 

duvaz imam 

çalıp söyler.  

- Eser: “Medet Ya Muhammed Medet Ya Ali” 

- Tüm cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar.  

0
0
:5

8
 Dede, secde 

duası verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

 

0
1
:0

0
 Zakir, ilk 

tevhidi çalıp 

söylemeye 

baĢlar.  

- Eser: “Medet Hey Allah’ım Medet”  

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo tutarlar.  

0
1
:0

4
 Zakir, ikinci 

tevhidi çalıp 

söyler.  

- Birinci tevhide bağlı olarak söylenir.  

- Eser: “Ali’ye Selman Olasın”  

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo tutarlar.  

0
1
:0

5
 Dede, secde 

duası verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
1
:0

6
 Zakir, üçüncü 

tevhidi çalıp 

söyler. 

- Eser: “Diz Çökelim Zikredelim” 

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo tutarlar.  

0
1
:1

0
 Zakir, 

dördüncü 

tevhidi çalıp 

söyler.  

- Eser: “Erenler Tevhide Başlar”  

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo tutarlar.  

0
1
:1

4
 Dede, secde 

duası verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  
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0
1
:1

5
 Zakir, 

Miraçlama‟yı 

çalıp söyler.  

- Cemaat sözlere eĢlik eder ve cümle sonlarında “Allah 

Allah!” der.  

- Miraçlama‟nın ikinci bölümünde “Kırklar Semahı” 

dönülür.  

- Semahın bitiminde Semahçılar önce “hizmet duası”, 

ardından da “tecella temenna” duası alırlar.  

0
1
:2

4
 Gözcü 

meydana gelir 

ve dua verir.  

- Gözcü meydanda diz çöker ve duasını verir. 

- Cümle sonlarında cemaat “Allah Allah!” der.  

0
1
:2

5
 Ġstek semahı 

dönülür. 

- Eser: “Yaradan Aşkına Bir Semah Eyle” 

- Bir ağırlama ve bir yürütme bölümünün tekrarı ile dört 

bölümden oluĢur.  

- Semah sonunda hizmet sahipleri hizmet duası ve 

ardından “tecella temenna” duası alır ve niyaz edip 

yerlerine geçerler.  

0
1
:3

4
 Sakka 

Hizmeti gelir.  

- Ġki erkek tarafından yerine getirilir.  

- Ellerinde su dolu sürahiler ile meydana gelir ve dualarını 

verip salâvat getirilmesini isterler. Bunun üzerin hep 

birlikte salâvat getirilir.  

- Dede, sözleri ġah Hatai‟ye ait bir mersiyeyi ezgisiz 

olarak okur ve cemaat hep bir ağızdan eĢlik eder.  

- Bu sırada Zakir doğaçlama bir ezgi çalar.  

0
1
:3

9
 Zakir, mersiye 

çalıp söyler.  

- Eser: “ Bugün Matem Günü Geldi” 

- Cemaat ayağa kalkar ve el ele tutuĢur.  

- Mersiye hep bir ağızdan söylenir.  

- Ara verilmeden salâvat getirilir ve bağlı olarak bir uzun 

hava söylenir. “Çekelim Aşkın Yayın”  

0
1
:5

0
 Dede, 

münacat duası 

verir.  

- Dua sırasında cemaat ellerini havaya açar ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

- Fatiha Suresi hep birlikte Arapça okunur.  

- Secdeye varılıp niyaz edilir.  

0
1
:5

2
 Süpürgeciler 

tekrar 

meydana 

gelir.  

- Meydanı temsili Ģekilde süpürerek yine üç adımda 

Dede‟ye yaklaĢır ve dualarını verirler.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz edip yerlerine 

geçerler.  

0
1
:5

3
 Lokmacılar 

meydana 

gelir.  

- Hizmet sahipleri ellerinde lokmalar ile meydana gelir 

dualarını verirler.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra üç defa; “Ey canlar! Göz 

nizam, el terazi, herkes hakkına oldu mu razı?” diye 

sorarlar. Cemaat; “Allah eyvallah!” diye karĢılık verir.  

- Dede‟den lokma ve hizmet duası alır, niyaz eder 

yerlerine geçerler.  

0
1
:5

4
 Çerağcı 

meydana 

gelir.  

- Meydanda diz çöker ve duasını vererek sırasıyla 

Çerağları sırlar.  

- Dede‟den duasını aldıktan sonra niyaz eder ve yerine 

geçer.  

0
1
:5

5
 Post Hizmeti 

meydana 

gelir.  

- Görevliler postu toplayıp darda dururlar.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz edip yerlerine 

geçerler. 
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0
1
:5

6
 On Ġki Hizmet 

Sahipleri 

meydana 

gelir.  

- Tüm görevliler meydanda darda durur, Dede‟den toplu 

bir “hizmet duası” ve “tecella temana” duası aldıktan 

sonra niyaz edip yerlerine geçerler.  

0
1
:5

7
 Dede dağılma 

duası verir.  

- Bu dua ile cem son bulur. 

5.2 Cem Vakfı Fatma’na [Fatma Ana] Cem ve Kültür Evi 

Fatma Ana Cem ve Kültür Evi, Cem Vakfı‟na bağlı cem evlerinden olup, 2005 

Yılı‟nda kurulmuĢtur. Murtaza Baytok baĢkan olmak üzere, toplam yedi kiĢilik 

yönetim kadrosuna sahip bir dernektir. Kurulduğu günden bugüne, yaz ayları da 

dâhil olmak üzere her hafta PerĢembe günleri cem yapılmaktadır. Derneğe, Alevi 

Ġslam Din Hizmetleri tarafından dede atanmaktadır. 2007 Yılı‟na kadar farklı dedeler 

tarafından cem yürütülmüĢtür. Amaç, dedelerin cemaati tanıması gerekliliği olarak 

belirtilmiĢtir. Günümüz itibariyle cemler, Ali Gündüz Dede tarafından 

yürütülmektedir. Derneğin mevcut binası yalnızca cem yapabilecek ve lokma 

dağıtabilecek kapasiteye sahip olup, cenaze hizmetleri ve eğitici kurslara yer 

verilememektedir. 

22.11.2007 Tarihi‟nde iĢtirak edilen cem kaydedilmiĢtir. Cem, „Birlik Cemi‟dir. 

Cemde zakirlik görevini Cem Vakfı‟ndan zakirlik dersleri almıĢ olan, Burak Bezgin 

üstlenmiĢtir. 16-17 yaĢlarındadır. On iki hizmet sahipleri de oldukça genç, hatta 

bazıları çocuk denecek yaĢtadır. Buna rağmen hizmetlerini yerine getirirken ciddi bir 

tavır sergilemektedirler. Hizmetlerine iliĢkin dersleri kurum bünyesinde verilen 

kurslardan almıĢlardır. Cemevinin sahip olduğu alanın küçük olmasına rağmen, 

katılım oldukça yoğundur. 

Cem, ritüeller ve cem sırasında okunan eserler açısından diğer birlik cemlerine 

benzemektedir. Hizmet sahiplerinin duaları ve dede tarafından görevlilere verilen 

dualar aynı olmakla birlikte, secde duaları farklılık göstermektedir. Dâr duasından 

sonra Ġhlâs ve Fatiha Sureleri okunmuĢ, fakat Çerağ hizmeti sırasında okunan Nûr 

Suresi‟nin 35. ve 36. Ayetleri okunmamıĢtır. Cemde, iki duvaz, üç tevhid söylenmiĢ 

ve Miraçlama‟ya bağlı „Kırklar Semahı‟ndan sonra bir istek semahı dönülmüĢtür. 

Bazı cemlerde karĢılaĢılan cemi kısa tutma kaygısı bu cemde yoktur. Bu sebeple 

cemin ortalama süresi 2 saati aĢkındır.  
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Cem‟de ritüel sırası Ģu Ģekildedir;   

Çizelge 5.2: Fatma‟na [Fatma Ana] Cemevi Cem„i Ritüel Çizelgesi 

0
0
:0

0
 Dede, KonuĢma 

yapar.  

- Sohbet konusu Alevilik ile ilgili temel 

bilgilerdir.  

- KonuĢma sırasında cemaat rahat otur.  

0
0
:2

0
 Dede, dar duası 

verir. 

- Dua sırasında herkes ayakta ve eller bağlı 

Ģekilde durur.  

- Dua cümleleri sonunda cemaat “Allah Allah!” 

der.  

- Duanın sonunda herkes yerine oturur. 
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2
 Dede, lokma 

duası verir. 

- Lokma sahipleri ellerinde lokmalarla 

meydana gelirler ve baĢları hafifçe öne eğik 

Ģekilde ayakta dururlar.  

- Dede Lokma duası verirken her cümlenin 

sonunda tüm cemaat; “Allah Allah!” der. 
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5
 Dede, 

cemaatten 

rızalık alır.  

- Dede, tüm cemaate birbirlerinden razı olup 

olmadıklarını sorar. Dargın küskün olanlar 

var ise meydana çıkmalarını, yoksa “Allah 

eyvallah!” demelerini ister. 

- Cemaat hep bir ağızdan “Allah eyvallah!” der.  

- Dede; “Birbirlerinizden razı mısınız?” diye 

bir kez sorar ve cemaat; “razıyız!” der.  

- Dede; “Birbirlerinize haklarınızı helal ediyor 

musunuz?” diye üç kez sorar ve her defasında 

cemaat; “helal olsun!” der.  

- Bunun üzerine Dede; “Edep erkân! Sükût-u 

lisan! Mümine nişan!” der ve herkes 

yanındakiyle niyazlaĢır.  
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7
 Salâvat getirilir.  - Dede; “ Fahr-i Kâinat! Âlemlere rahmet! 

Verelim Muhammet Mustafa ve Ehl-i Beyti’ne 

salâvat!” der. 

- Tüm cemaat salâvat getirir.  
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7
 Ġhlâs ve Fatiha 

Suresi okunur. 

- Sureler Türkçe okunur. 

- On iki hizmet sahipleri ve cemaatin 

çoğunluğu Dede ile birlikte okur.  

- Ara vermeden birbirine bağlı Ģekilde 

okunurlar.  
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8
 Salât ve Selam 

bölümü baĢlar.   

- Salât ve Selam bölümü on iki hizmet sahipleri 

ve cemaatin çoğunluğu tarafından Dede‟nin 

önderliğinde okunur.  
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9
 Zakir, On Ġki 

Hizmet 

DeyiĢi‟ni çalıp 

söylemeye 

baĢlar.  

- Saz bölümlerinde cemaat; “Allah Allah hü 

hü!” diye eĢlik eder. 

- Cemaat Zakir ile birlikte söyler.  

- Adı geçen hizmet sahibi meydana gelir, niyaz 

eder, sıraya geçer ve deyiĢin sonuna kadar 

ayakta durur.  
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4
 Dede, hizmet 

sahiplerinin 

duasını verir.  

- Dua sırasında hizmet sahipleri elleri bağlı 

vaziyette ayakta dururlar. 

- Hizmet duasına bağlı olarak tecella temenna 

duası verilir ve bu sırada hizmet sahipleri 

rükûda dururlar. 

- Duanın sonunda hizmet sahipleri niyaz eder 

ve yerlerine geçerler.  

0
0
:3

5
 Post Hizmeti 

gelir.  

- Hizmet bir bayan ve bir erkek tarafından 

yerine getirilir. 

- Hizmet sahiplerine Gözcü eĢlik eder.  

- Hizmet sahipleri dualarını verirler ve 

Dede‟den dua alırlar.  

- Postu yere serer ve üzerine niyaz ettikten 

sonra yerlerine geçerler. 
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6
 Gözcü, 

meydana gelir.  

- Gözcü meydanda ayakta durur ve duasını 

verir.  

- Dede, Gözcü‟ye duasını verir. 

- Gözcü elindeki değneğe niyaz olur ve yerine 

geçer. (Bütün hizmet sahiplerine de görevleri 

sırasında eĢlik eder.) 
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8
 Tezekâr 

Hizmeti 

meydana gelir. 

- Bir bayan ve bir erkek tarafından yerine 

getirilir. 

- Hizmet sahipleri dualarını verirken bir yandan 

bayan olan erkek olanın eline su döker. Her su 

döküĢte sırasıyla “Allah, Muhammed, Ya Ali” 

der ve birer adım atarak üç defada Dede‟ye 

yaklaĢırlar.  

- Üç adımın sonunda bayan olan hizmet duasını 

verir ve cemaatten salâvat getirmesini ister. 

Cemaat hep birlikte salâvat getirirken, hizmet 

sahipleri birbirlerinin ellerine su döküp sonra 

havlu ile silerek temsili abdest aldırırlar.  

- Son olarak hizmet sahipleri, Dede‟nin eline su 

döküp tekrar meydana gelirler.  Dualarını 

verdikten sonra Dede‟den dua alır, niyaz eder 

ve yerlerine geçerler. 
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0
 Çerağ Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet sahibi elinde mumlarla meydana gelir 

ve diz çöker.  

- Duasını verir ve devamında Besmele ile 

baĢlayarak sırasıyla mumları yakar.  

- Hizmet sahibinin duasının ardından Zakir, 

Çerağ DeyiĢi‟ni çalıp söylemeye baĢlar. Bu 

sırada Gözcü ve Çerağcı ayakta beklerler.  

- DeyiĢ cemaatle birlikte söylenir.  

- DeyiĢin bitiminde Dede, çerağ duası verir.  

- Duadan sonra hizmet sahipleri niyaz edip 

yerlerine geçerler.   
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6
 Süpürge 

Hizmeti gelir. 

- Hizmet üç bayan tarafından yerine getirilir.  

- Hizmet sahiplerinden birisi elindeki süpürgeyi 

temsili olarak yere çalar ve hepsi birden 

“Allah, Muhammed, Ya Ali!” diyerek ve her 

defasında bir adım atarak üç adımda Dede‟ye 

yaklaĢırlar.  

- Son adımda durup eğilerek üçü birlikte 

dualarını verirler.  

- Dede‟den dua alıp niyaz ettikten sonra 

yerlerine geçerler. 
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7
 Dede, tövbe 

duası okur. 

- Duadan sonra Dede, sözleri ġah Hatai‟ye ait 

bir nefes okur ve cemaat son mısralarda 

“Tövbe günahımıza estağfirullah!” der. 
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1
 Dede, Na´t-ı Ali 

Duası‟nı okur.  

- Dua Arapça okunur.  

- Bazı yerlerde cemaat duaya eĢlik eder. 
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2
 Dede secde 

duası verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve 

cümle sonlarında “Allah Allah!” der. 
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4
  Zakir ilk duvaz 

imamı çalıp 

söyler.  

- Eser: “Muhammed Mustafa Ey Şah-ı Merdan” 

- Tüm cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak 

tempo tutarlar. 
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8
 Zakir ikinci 

duvaz imamı 

çalıp söyler.  

- Birinci Duvaz‟a bağlı olarak söylenir. 

- Eser: “Medet Allah Medet Ya Ali” 

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar.  
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2
 Dede secde 

duası verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve 

cümle sonlarında “Allah Allah!” der. 
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3
 Zakir ilk tevhidi 

çalıp söylemeye 

baĢlar. 

- Eser: “Medet Ey Allah’ım Medet”  

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar. 
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6
 Zakir ikinci 

tevhidi çalıp 

söyler.  

- Ġlk Tevhid‟e bağlı olarak söylenir.  

- Eser: “Ali’ye Selman Olasın”  

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar. 
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1
 Zakir üçüncü 

tevhii çalıp 

söyler. 

- Eser: “Şu Âleme Nur Doğdu” 

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar.  
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5
 Dede secde 

duası verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve 

cümle sonlarında “Allah Allah!” der. 
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6
 Zakir 

Miraçlama‟yı 

çalıp söyler.  

- Miraçlama sırasında bayanlar ayağa kalkarlar.  

- Sözlerden önce salâvat verilir.  

- Cemaat sözlere eĢlik eder ve cümle sonlarında 

“Allah Allah!”der.  

- Miraçlama‟nın ikinci bölümünde “Kırklar 

Semahı”dönülür.  

- Semahın bitiminde Semahçılar önce hizmet 

duası, ardından da “tecella temenna” duası 

alırlar. 
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6
 Gözcü meydana 

gelir ve dua 

verir.  

- Gözcü meydanda diz çöker ve duasını verir. 

- Cümle sonlarında cemaat “Allah Allah!” der. 
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7
 Ġstek semahı 

dönülür. 

- Eser: “Yaradan Aşkına Bir Semah Eyle” 

- Bir ağırlama ve bir yürütme bölümünün 

tekrarı ile dört bölümden oluĢur.  

- Semah sonunda hizmet sahipleri hizmet duası 

ve ardından “tecella temenna” duası alır ve 

niyaz edip yerlerine geçerler. 
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7
 Sakka Hizmeti 

gelir.  

- Ġki erkek tarafından yerine getirilir.  

- Ellerinde su dolu sürahiler ile meydana gelir 

ve dualarını verip salâvat getirilmesini 

isterler. Bunun üzerin hep birlikte salâvat 

getirilir.  

- Dede, sözleri ġah Hatai‟ye ait bir mersiyeyi 

ezgisiz olarak okur ve cemaat hep bir ağızdan 

eĢlik eder.  

- Bu sırada Zakir doğaçlama bir ezgi çalar.  

- Mersiyenin ardından görevli cemaate su 

dağıtır. 
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2
 Zakir, mersiye 

çalıp söyler. 

- Eser: “ Bugün Matem Günü Geldi” 

- Cemaat ayağa kalkar ve el ele tutuĢur.  

- Mersiye hep bir ağızdan söylenir.  

- Ara verilmeden salâvat getirilir ve bağlı 

olarak bir uzun hava söylenir. “Çekelim Aşkın 

Yayın”  

0
1
:5

2
 Dede, münacat 

duası verir.  

- Dua sırasında cemaat ellerini havaya açar ve 

cümle sonlarında Allah Allah der.  

- Fatiha Suresi hep birlikte Arapça okunur.  

- Secdeye varılıp niyaz edilir.  
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5
 Süpürgeciler 

tekrar meydana 

gelir.  

- Meydanı temsili Ģekilde süpürerek yine üç 

adımda Dede‟ye yaklaĢır ve dualarını verirler.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz edip 

yerlerine geçerler.  
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6
 Lokmacılar 

meydana gelir.  

- Hizmet sahipleri ellerinde lokmalar ile 

meydana gelir dualarını verirler.  

- Dede‟den lokma ve hizmet duası alır, niyaz 

eder yerlerine geçerler.  

- Dede bu sırada kendine verilen lokmadan üç 

elma seçer ve dua ettikten sonra cemaate 

dağıtır.  
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9
 Sakka Suyu 

dağıtılır.  

- Bu hizmet, tüm on iki hizmet sahipleri 

tarafından yerine getirilir. 
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1
 Lokmalar 

dağıtılır.  

- Bu hizmet Lokmacılar tarafından yerine 

getirilir.  

- Görevliler ellerinde lokmalarla meydana gelir 

ve “Göz nizam el terazi, herkes hakkına oldu 

mu razı?” diye üç kez sorarlar. Cemaat her 

defasında “Razıyız! Allah da sizden razı 

olsun!” der.  

- Görevliler Dede‟nin önünde tekrar dara durur 

ve son bir dua alıp lokmaları dağıtırlar.  
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3
 Çerağcı 

meydana gelir.  

- Meydanda diz çöker ve duasını vererek 

sırasıyla çerağları sırlar.  

- Dede‟den duasını aldıktan sonra niyaz eder ve 

yerine geçer.  
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5
 Post Hizmeti 

meydana gelir.  

- Görevliler postu toplayıp darda dururlar.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz edip 

yerlerine geçerler. 
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6
 On Ġki Hizmet 

Sahipleri 

meydana gelir.  

- Tüm görevliler meydanda darda durur, 

Dede‟den toplu bir “hizmet duası” ve” tecella 

temana” duası aldıktan sonra niyaz edip 

yerlerine geçerler. 
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7
 Dede, dağılma 

duası verir.  

- Bu dua ile cem son bulur. 

5.3 ġahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba AraĢtırma-Eğitim  

       Ve Kültür Vakfı  

ġahkulu Sultan Dergâhı‟nda 30.04.2007 tarihinde yapılan ceme iĢtirak edilmiĢ ve 

kayıt yapılmıĢtır. Cem türü, “Birlik Cemi”dir. Bu dergâhta cemler, tatil günü olması 

vesilesi ile yalnızca Pazar günleri yapılmaktadır. Yaz aylarında katılımın az olması 

sebebiyle cemlere ara verilmektedir. Cemi yürüten dede ile bağlama çalıp deyiĢ ve 

semahları seslendiren zakir ayrı kiĢilerdir.  

Cemi yürüten Dede, Hasan Harabatı, Malatya Arapgir‟li ve Ġmam Bakır Ocağı‟na 

bağlıdır. ġahkulu Cemevi‟nde cemleri aslen Veli Akkol Dede ile dönüĢümlü olarak 



 40 

yürütmektedirler. Hasan Dede, ġahkulu Cemevi‟nde yetiĢmiĢ ve daha sonra Alevi 

Ġslam Din Hizmetleri‟nden dedelik sertifikası almıĢtır.  

Cemde zakirlik görevini Bayram Ergül yerine getirmektedir. On beĢ yıldır ara 

vermeden hizmete devam etmiĢ ve halen etmektedir. Cem sırasında zakirlik dıĢında, 

Saki ve Çerağcı olarak görev almıĢtır. Cem sırasında okunan Duvaz Ġmam‟ın müziği, 

ifade ettiğine göre kendisine aittir.  

On Ġki Hizmet sahipleri orta yaĢ ve üzeridir. Hatta aralarında çok yaĢlı olanlar bile 

vardır. Hizmetleri yerine getirebilecek yeterlilikteki kiĢi sayısının o gün için az 

olması sebebiyle, bir kiĢi birkaç hizmeti birden yerine getirmek durumunda kalmıĢtır.  

Cemde bir duvaz ve üç tevhid söylenmiĢ, Miraçlama‟ya bağlı olarak Kırklar Semahı 

ve ardından istek semahı olarak, Turna Semahı dönülmüĢtür. Semahçıların da yaĢ 

ortalamalarının yüksek olması, ortaya otantik bir görüntü çıkmasına sebep olmuĢtur. 

Bu cemde de çerağ hizmeti sırasında Nur Suresinin 35. ve 36. Ayetleri 

okunmamıĢtır. Cem uzadığında insanlar sıkılabildiğinden, kısa tutmak amacıyla 

oldukça hızlı Ģekilde yürütülmüĢtür. Bu sebeple ortalama 1 saat 45 dk sürmüĢtür.  

Cem‟de ritüel sırası Ģu Ģekildedir. 

Çizelge 5.3: ġahkulu Cemevi Cem„i Ritüel Çizelgesi 

0
0
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0
 Dede 

KonuĢma 

yapar. 

- Sohbet konusu Alevilik ile ilgili temel bilgilerdir.  

- KonuĢma sırasında cemaat rahat otur.  
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5
 Dede, 

cemaatten 

rızalık alır. 

- Dede, tüm cemaate birbirlerinden razı olup 

olmadıklarını sorar. Dargın küskün olanlar var ise 

meydana çıkmalarını, yoksa “Allah eyvallah!” 

demelerini ister. 

- Cemaat hep bir ağızdan “Allah eyvallah!” der.  

- Dede; “Birbirlerinizden razı mısınız?” diye üç kez 

sorar ve cemaat her defasında “razıyız!” diye 

cevap verir.  

- Bunun üzerine Dede; “Edep erkân! Sükût-u lisan! 

Mümine nişan!” der ve herkes yanındakiyle 

niyazlaĢır.  
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6
 Salâvat 

getirilir. 

- Dede; “ Fahr-i Kâinat! Âlemlere rahmet! Verelim 

Muhammet Mustafa ve Ehli Beyti’ne salâvat!” 

der. 

- Tüm cemaat salâvat getirir.  
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6
 Ġhlâs ve 

Fatiha Suresi 

okunur. 

- Sureler Türkçe okunur. 

- Ara vermeden birbirine bağlı Ģekilde okunurlar.  
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7
 

Salât ve 

Selam 

bölümü 

baĢlar.   

- Salât ve selam bölümü yalnızca Dede tarafından 

okunur. 
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8
 Zakir, On Ġki 

Hizmet 

DeyiĢi‟ni 

çalıp 

söylemeye 

baĢlar. 

- Adı geçen hizmet sahibi meydana gelir, niyaz 

eder ve sıraya geçer.  

- On Ġki Hizmet Sahipleri, deyiĢin sonuna kadar 

meydanda ayakta dururlar.  
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3
 Dede, hizmet 

sahiplerinin 

duasını verir. 

- Dua sırasında hizmet sahipleri elleri bağlı 

vaziyette ayakta dururlar. 

- Hizmet duasına bağlı olarak “tecella temenna” 

duası verilir ve bu sırada hizmet sahipleri rükûda 

dururlar. 

- Duanın sonunda hizmet sahipleri niyaz eder ve 

yerlerine geçerler. 
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4
 Post Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet bir erkek tarafından yerine getirilir.  

- Görevli, önce duasını verip sonra postu meydana 

serer. Dede‟den duasını alır ve posta niyaz 

ettikten sonra yerine geçer. 
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5
 Çerağ 

Hizmeti gelir. 

- Çerağcı elinde çerağ ile meydana gelir.  

- Gözcü görevliye eĢlik eder.  

- Çerağcı duasını verir ve salâvat getirdikten sonra 

sırasıyla çerağları uyandırır.  

- Görevli elinde çerağlarla birlikte ayağa kalkar 

duasıyla birlikte yeniden salâvat getirir.  

- Dede çerağ duası verir.  

- Dede görevliye hizmet duası verir, bunun üzerine 

görevli meydana niyaz edip yerine geçer.  
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8
 Süpürge 

Hizmeti gelir. 

- Hizmet üç bayan tarafından yerine getirilir.  

- Görevliler sırayla süpürgeyi elden ele geçirir ve 

temsili olarak meydanı süpürürler ve sırasıyla; 

“Allah, Muhammed ya Ali!” derler.  

- Görevlilerden birisi hizmet duasını verir.   

- Dede‟den dua aldıktan sonra meydana niyaz eder, 

yerlerine geçerler.  
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9
 Gözcü, 

meydana 

gelir. 

- Gözcü meydanda ayakta durur ve duasını verir.  

- Dede, Gözcü‟ye duasını verir. 

- Gözcü meydana niyaz eder ve yerine geçer. 
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0
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

 

0
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1
 Dede tövbe 

duası okur. 

- Duadan sonra Dede, sözleri ġah Hatai‟ye ait bir 

nefes okur ve cemaat son mısralarda “Tövbe 

günahımıza estağfirullah!” der.  
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3
 Dede, secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  
0
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4
 Dede Na´t-ı 

Ali Duası‟nı 

okur. 

- Dua Dede tarafından okunur, cemaat son 

cümlelerde Allah Allah der.  

- Duanın ilk bölümü Arapça, son bölümü 

çoğunlukla Türkçedir.  
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6
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  
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7
 Zaki, bir 

duvaz imam 

çalıp söyler. 

- Eser: “Bir Kral Oğlunu Selman Eyledi”. 

- Eser yalnızca Zakir tarafından söylenir, cemaat 

tarafından eĢlik yoktur.  
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2
 Dede, secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

 

0
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3
 Zakir ilk 

tevhidi çalıp 

söylemeye 

baĢlar. 

- Eser: “Ali’ye Selman Olasın” 

- Eser, Dede tarafından duvaz olarak 

tanımlanmıĢtır. Fakat diğer cemlerde tevhid 

olarak söylenmektedir.   

- Yalnızca Zakir tarafından söylenir.  
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6
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

 

0
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7
 Zakir ikinci 

tevhidi çalıp 

söyler. 

- Eser: “Şu Âleme Nur Doğdu” 

- Cemaat, eserin “Lâ ilahe illallah!” sözlerine ve 

nakaratlara eĢlik eder, dizlerine vurarak tempo 

tutar.  
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1
 Zakir üçüncü 

tevhidi çalıp 

söyler. 

- Eser: “Erenler Tevhide Başlar”. 

- Bir önceki esere bağlı olarak söylenir.  

- Cemaat, eserin “Lâ ilahe illallah!” sözlerine eĢlik 

eder ve dizlerine vurarak tempo tutar.  

0
0
:5

4
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

- Duanın sonunda Dede‟nin isteğiyle salâvat 

getirilir.  

0
0
:5

5
 Zakir 

Miraçlama‟yı 

çalıp söyler. 

- Cemaat tarafından oturur vaziyette dinlenir.  

- Eserin ikinci bölümünde “Kırklar Semahı” 

dönülür.  

- Semahın sonunda semahçılar Dede‟den dua alırlar 

ve ardından rükuya eğilip “tecella temenna” duası 

alırlar.  

0
1
:0

3
 Ġstek semahı 

dönülür. 

- Eser: “Beni Diri Sanma Çoktan Ölmüşem”  

- Semah üç bölümlüdür. 

- Biri erkek olmak üzere yalnızca iki kiĢi tarafından 

dönülür.  

- Semahın sonunda semahçılar Dede‟den hizmet 

duası ve “tecella temenna” duası alıp niyaz 

ettikten sonra yerlerine geçerler.  
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0
1
:0

8
 Sakka 

Hizmeti gelir. 

- Hizmet bir erkek tarafından yerine getirilir. 

- Görevli meydanda diz çöküp duasını verir, salâvat 

getirir ve su dağıtır.  

- Su dağıtımından sonra Sakka, Gözcü ile birlikte 

meydanda diz çöker ve Dede‟den dua alırlar. Bu 

duaya bağlı olarak Dede,  ġah Hatai‟ye ait bir 

nefes okur.  

- Görevli cemaatten dağıttığı su için helallik ister ve 

üç kez “Helal ediyor musunuz?” diye sorup her 

defasında “Helal olsun!” cevabını aldıktan sonra 

niyaz eder ve yerine geçer.  

0
1
:1

2
 Zakir mersiye 

çalıp söyler. 

- Eser: “Bugün Matem Günü Geldi”.  

- Cemaat ayağa kalkıp el ele tutuĢur ve mersiye hep 

birlikte söylenir.  

- Dede dua verir.  

- Zakir salâvat getirir ve uzun hava olan son bir 

mersiye söyler. “Çekelim Aşkın Yayın”  

0
1
:1

8
 Dede, 

münacat 

duası verir.  

- Dua sırasında cemaat secdededir. 

- Cümle sonlarında “Allah Allah!” denir.  

0
1
:3

9
 Süpürgeciler 

tekrar 

meydana 

gelir. 

- Görevliler sırayla süpürgeyi elden ele geçirir ve 

temsili olarak meydanı süpürürler ve sırasıyla 

“Allah, Muhammed ya Ali!” derler.  

- Görevlilerden birisi hizmet duasını verir.   

- Dede‟den dua aldıktan sonra meydana niyaz eder, 

yerlerine geçerler.  

0
1
:4

0
 Lokmacılar 

meydana 

gelir. 

- Görevliler elerinde lokmalarla meydana gelir ve 

dualarını verirler.  

- Dede‟den lokma duası aldıktan sonra niyaz eder, 

yerlerine geçerler.  

0
1
:4

1
 Çerağcı 

meydana 

gelir. 

- Görevli meydana gelir, çerağ önünde diz çöker ve 

duasını verdikten sonra sırasıyla çerağları sırlar.  

- Dede‟den duasını aldıktan sonra niyaz eder ve 

yerine geçer. 

0
1
4
2
 Post Hizmeti 

meydana 

gelir. 

- Görevliler postu toplayıp darda dururlar.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz edip yerlerine 

geçerler. 

0
1
:4

2
 On Ġki 

Hizmet 

Sahipleri 

meydana 

gelir. 

- Tüm On Ġki Hizmet Sahipleri meydanda toplu 

Ģekilde durup önce “hizmet duası”,sonra “tecella 

temenna” duası alırlar ve niyaz edip yerlerine 

geçerler.  

0
1
:4

3
 Dede dağılma 

duası verir. 

- Bu dua ile birlikte cem sona erer.  
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5.4 Sarıgazi Kültürünü Tanıtma, YaĢatma, DayanıĢma ve Türbesini Onarma  

      Derneği Cemevi 

“Sarıgazi Cemevi‟nin Dede‟si Kasım Ülker‟dir. Kasım Dede, 1976 Yılı‟nda 

Erzincan‟ın Tercan Ġlçesi‟ne bağlı, Kızılca Köyü‟nde doğmuĢ. Ġmam Rıza Ocağı‟na 

bağlıdır. 13-14 yaĢlarında cem yürütmeye baĢlamıĢ ve 1993 Yılı‟nda Ġstanbul‟a 

gelmiĢtir. 2005 Yılı‟ndan beri Alevi Ġslam Din Hizmetleri BaĢkanlığı‟nın üyesidir. 

Dede, Sarıgazi Cemevi‟ndeki cemlerde zakirlik yapmamakta, fakat ev cemlerinde 

hem zakirlik, hem dedelik görevini birlikte yürütmektedir” (Ülker, 2008). 

19.04.2007 tarihinde PerĢembe akĢamı yapılan ceme iĢtirak edilmiĢ ve görüntü kaydı 

alınmıĢtır. Cem „birlik cemi‟dir. Cemde zakirlik görevi Ali Ġnce ve Güven Turan 

tarafından yerine getirilmiĢtir. Cem sırasında dikkate değer olan noktalardan bir 

tanesi, on iki hizmet sahiplerinin yaĢlarının oldukça genç olmasıdır. Bu durumun 

sebebi, genç neslin kültürünü öğrenebilmesi için kullanılan, uygulamalı öğrenim 

yöntemidir. Çocuk yaĢta olmalarına rağmen cem sırasındaki ciddiyetleri oldukça 

dikkat çekicidir. (Bu durumu birçok cemevinde görmek mümkündür.) Hizmetli 

sayısı yeterli olduğundan her hizmet farklı kiĢiler tarafından yerine getirilir.  

Cem sırasında verilen hizmet duaları diğer birlik cemleri ile benzerdir. Secde duaları 

farklılık gösterebilmektedir. Kısa tutulan cemlerde yer verilmeyen, Çerağ 

uyandırılması sırasında Nûr Suresi‟nin 35. ve 36. Ayetleri bu cemde okunmuĢtur. 

Cemi kısa tutma kaygısı yoktur. Cemaat sürekliliğin verdiği alıĢkanlıkla dualara ve 

zakir tarafından söylenen eserlere hep bir ağızdan eĢlik edebilmektedir.  

Cemde iki duvaz, üç tevhid söylenmiĢ, Miraçlama‟ya bağlı „Kırklar Semahı‟na ek 

olarak iki istek semahı dönülmüĢtür ve ortalama olarak 2 saat 15 dk sürmüĢtür.  

Cem‟de ritüel sırası Ģu Ģekildedir.  

Çizelge 5.4: Sarıgazi Cemevi Cem„i Ritüel Çizelgesi 

0
0
:0

0
 Dede, 

konuĢma 

yapar. 

- Dede, Hz. Muhammed‟in Ġslam‟ı yaymaya 

baĢladığı ikl dönemler ile ilgili uzun bir konuĢma 

yapar ve bu sırada cemaatin toplanması beklenir.  

- KonuĢma sırasında cemaat rahat oturur.  
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0
0
:3

0
 Salâvat 

getirilir. 

- Dede; “ Fahr-i Kâinat! Âlemlere rahmet! Verelim 

Muhammet Mustafa ve Ehli Beyti’ne salâvat!” der. 

- Tüm cemaat salâvat getirir.  

0
0
:3

1
 Dede, dar 

duası verir. 

- Dua sırasında herkes ayakta ve eller bağlı Ģekilde 

durur.  

- Dua cümleleri sonunda cemaat “Alla Allah!” der.  

- Duanın sonunda herkes yerine oturur. 

0
0
:3

3
 Dede, 

cemaatten 

rızalık alır. 

- Dede, tüm cemaate birbirlerinden razı olup 

olmadıklarını sorar. Dargın küskün olanlar var ise 

meydana çıkmalarını, yoksa “Allah eyvallah!” 

demelerini ister. 

- Cemaat hep bir ağızdan “Allah eyvallah!” der.  

- Dede; “Birbirlerinizden razı mısınız?” diye bir kez 

sorar ve cemaat; “Razıyız!” der.  

- Dede; “Birbirlerinize haklarınızı helal ediyor 

musunuz?” diye üç kez sorar ve her defasında 

cemaat; “Helal olsun!” der.  

- Bunun üzerine Dede; “Edep erkân! Sükût-u lisan! 

Mümine nişan!” der ve herkes yanındakiyle 

niyazlaĢır.  

0
0
:3

4
 Ġhlâs ve Fatiha 

Suresi okunur. 

- Sureler Türkçe okunur. 

- Tüm cemaat hep birlikte okur.  

- Ara vermeden birbirine bağlı Ģekilde okunurlar.  

0
0
:3

5
 Salât ve Selam 

bölümü baĢlar.   

- Salât ve Selam bölümü on iki hizmet sahipleri ve 

cemaatin çoğunluğu tarafından Dede‟nin 

önderliğinde okunur.  

0
0
:3

7
 Zakir, On Ġki 

Hizmet 

DeyiĢi‟ni çalıp 

söylemeye 

baĢlar. 

- Saz bölümlerinde cemaat “Allah Allah!” diyerek 

eĢlik eder. 

- Adı geçen hizmet sahibi meydana gelir, niyaz eder, 

sıraya geçer ve deyiĢin sonuna kadar ayakta durur.  

0
0
:4

1
 Dede, hizmet 

sahiplerinin 

duasını verir. 

- Dua sırasında hizmet sahipleri elleri bağlı vaziyette 

ayakta dururlar. 

- Hizmet duasına bağlı olarak “tecella temenna” 

duası verilir ve bu sırada hizmet sahipleri rükûda 

dururlar. 

- Duanın sonunda hizmet sahipleri niyaz eder ve 

yerlerine geçerler.  

0
0
:4

2
 Post Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet bir bayan ve bir erkek tarafından yerine 

getirilir. 

- Hizmet sahiplerine Gözcü eĢlik eder.  

- Hizmet sahipleri dualarını verirler ve Dede‟den 

dua alırlar.  

- Postu yere serer ve üzerine niyaz ettikten sonra 

yerlerine geçerler.  
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0
0
:4

3
 Tezekâr 

Hizmeti 

meydana gelir. 

- Bir bayan ve bir erkek tarafından yerine getirilir. 

- Hizmet sahipleri dualarını verirken bir yandan 

erkek olan bayan olanın eline su döker. Her su 

döküĢte sırasıyla “Allah, Muhammed, ya Ali!” der 

ve birer adım atarak üç defada Dede‟ye yaklaĢırlar. 

- Üç adımın sonunda erkek olan hizmet duasını verir 

ve cemaatten salâvat getirmesini ister. Cemaat hep 

birlikte salâvat getirirken, hizmet sahipleri 

birbirlerinin ellerine su döküp sonra havlu ile 

silerek temsili abdest aldırırlar. 

- Son olarak hizmet sahipleri, Dede‟nin eline su 

döküp tekrar meydana gelirler.  Dualarını 

verdikten sonra Dede‟den dua alır, niyaz eder ve 

yerlerine geçerler. 

0
0
:4

5
 Çerağ Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet sahibi meydana gelip dara durur ve Nûr 

Suresi Ayet 35 ve 36‟yı TürkçeleĢtirilmiĢ olarak 

okur ve salâvat ister. Bunun üzerine hep bir 

ağızdan salâvat getirilir.  

- Görevli duasını verirken sırasıyla çerağları 

uyandırır.  

- Zakir “Çerağ Deyişi”ni çalıp söylemeye baĢlar.  

- Bu sırada görevli meydanda diz çöküp oturur.  

- DeyiĢin sonunda görevli ayağa kalkıp dara durur 

ve Dede‟den duasını aldıktan sonra niyaz edip 

yerine geçer. 

0
0
:5

2
 Süpürge 

Hizmeti gelir. 

- Hizmet üç bayan tarafından yerine getirilir.  

- Hizmet sahiplerinden birisi elindeki süpürgeyi 

temsili olarak yere çalar ve hepsi birden; “Allah, 

Muhammed, ya Ali!” diyerek ve her defasında bir 

adım atarak üç adımda Dede‟ye yaklaĢırlar.  

- Son adımda durup eğilerek üçü birlikte dualarını 

verirler.  

- Dede‟den dua alıp yerlerine geçerler.  

0
0
:5

3
 Gözcü, 

meydana gelir. 

- Gözcü meydanda ayakta durur ve duasını verir.  

- Dede, Gözcü‟ye duasını verir. 

- Gözcü elindeki değneğe niyaz olur ve yerine geçer. 

0
0
:5

4
 Dede, tövbe 

duası okur. 

- Duadan sonra Dede, sözleri ġâh Hatai‟ye ait bir 

nefes okur ve cemaat son mısralarda “Tövbe 

günahımıza estağfuirullah!” der.  

0
0
:5

8
 Dede, Na´t-ı 

Ali Duası‟nı 

okur. 

- Dua Arapça okunur.  

- Bazı yerlerde cemaat duaya eĢlik eder.  

0
0
:5

9
 Dede, secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der. 

0
1
:0

0
 Zakir, ilk 

duvaz imamı 

çalıp söyler. 

- Eser: “Muhammed Mustafa Ey Şah-ı Merdan” 

- Tüm cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar.  
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0
1
:0

4
 Zakir, ikinci 

duvaz imamı 

çalıp söyler. 

- Birinci Duvaz‟a bağlı olarak söylenir. 

- Eser: “Medet Allah Medet Ya Ali” 

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar.  

- DeyiĢin sonunda Dede secde duası verir.  
0
1
:0

8
 Dede, secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der. 

0
1
:0

9
 Zakir ilk 

tevhidi çalıp 

söylemeye 

baĢlar. 

- Eser: “Medet Ey Allah’ım Medet”  

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar.  

0
1
:1

2
 Zakir ikinci 

tevhidi çalıp 

söyler. 

- Birinci Tevhid‟e bağlı olarak söylenir.  

- Eser: “Ali’ye Selman Olasın”  

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar.  

0
1
:1

5
 Dede, secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der. 

0
1
:1

6
 Zakir üçüncü 

tevhidi çalıp 

söyler. 

- Eser: “Şu Âleme Nur Doğdu” 

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar.  

- DeyiĢin sonunda cemaat secdeye kapanır ve Dede 

secde duası verir.  

0
1
:2

0
 Dede, secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der. 

0
1
:2

2
 Zakir 

Miraçlama‟yı 

çalıp söyler. 

- Cemaat sözlere eĢlik eder ve cümle sonlarında 

Allah Allah der.  

- Miraçlama‟nın ikinci bölümünde “Kırklar Semahı” 

dönülür.  

- Semahın bitiminde Semahçılar önce hizmet duası, 

ardından da “tecella temenna” duası alırlar. 

0
1
:3

0
 Gözcü 

meydana gelir.  

- Gözcü meydanda diz çöker ve duasını verir. 

- Cümle sonlarında cemaat; “Allah Allah!”der.  

0
1
:3

2
 Ġstek semahı 

dönülür. 

- Eser: “Ey Şahin Bakışlım”  

0
1
:3

5
  Ġkinci istek 

semahı 

dönülür.  

- Eser: “Ali Sevilmez mi”  

0
1
:3

8
 Üçüncü istek 

semahı 

dönülür.  

- Eser: “Başım Açık Yalın Ayak Yürüttün”  

- Semah sonunda semahçılar meydanda dara durup 

Dede‟den “hizmet duası” ve “tecalla temenna” 

duası aldıktan sonra niyaz edip yerlerine geçerler. 
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0
1
:4

3
 Sakka Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet, bir bayan ve bir erkek görevli tarafından 

yerine getirilir. Ellerinde su dolu sürahiler ile 

meydana gelip dara dururlar.  

- Erkek olan görevli dua verir ve duanın sonunda 

salâvat getirilmesini ister. Bunun üzerine hep bir 

ağızdan salâvat getirilir.  

- Zakir sazıyla doğaçlama bir ezgi çalarken Dede 

ġah Hatai‟ye ait bir mersiyeyi ezgisiz Ģekilde okur.  

- Dede, dua verir ve görevliler su dağıtırlar. Bu 

iĢlem bittiğinde tekrar meydanda dara durup 

Dede‟den dua alır, niyaz eder ve yerlerine geçerler.  

0
1
:5

8
 Zakir bir 

mersiye çalıp 

söyler. 

- Eser: “ Eylen Yolcum Eylen”  

0
2
:0

3
 Münacat duası 

verilir. 

- Dua sırasında cemaat ellerini havaya açar ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
2
:0

6
 Süpürgeciler 

tekrar 

meydana gelir. 

- Hizmet sahiplerinden birisi elindeki süpürgeyi 

temsili olarak yere çalar ve hepsi birden; “Allah, 

Muhammed, Ya Ali” diyerek ve her defasında bir 

adım atarak üç adımda Dede‟ye yaklaĢırlar.  

- Son adımda durup eğilerek üçü birlikte dualarını 

verirler.  

- Dede‟den dua alıp yerlerine geçerler. 

0
2
:0

7
 Lokmacılar 

meydana gelir. 

- Hizmet üç bayan tarafından yerine getirilir. Lokma 

tepsisi üç görevli tarafından tutulur ve meydanda 

durup dualarını verirler.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra üç defa; “Ey canlar! 

Göz nizam, el terazi, herkes hakkına oldu mu 

razı?” diye sorarlar. Cemaat “Allah eyvallah!” 

diye karĢılık verir.  

- Görevliler ellerindeki lokma tepsisini Dede‟nin 

yanına bırakır, niyaz ettikten sonra yerlerine 

geçerler.  

0
2
:0

9
 Çerağcı 

meydana gelir. 

- Meydanda diz çöker ve duasını vererek sırasıyla 

çerağları sırlar.  

- Dede‟den duasını aldıktan sonra niyaz eder ve 

yerine geçer.  

0
2
:1

1
 Post Hizmeti 

meydana gelir. 

- Görevliler postu toplayıp darda dururlar.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz edip yerlerine 

geçerler. 

0
2
:1

2
 On iki hizmet 

sahipleri 

meydana gelir. 

- Tüm görevliler meydanda darda durur ve 

Dede‟den toplu bir “hizmet duası” ve “tecella 

temana” duası aldıktan sonra niyaz edip yerlerine 

geçerler 

0
2
:1

4
 Dede, dağılma 

duası verir. 

- Bu dua ile cem son bulur. 
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5.5 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ümraniye ġubesi Mustafa Kemal Cemevi  

12.04.2007 Tarihi‟nde bu cemevinde izlenen ve görüntü kaydı yapılan cem, „birlik 

cemi‟dir. Her PerĢembe akĢamı cem yapılmaya çalıĢılmaktadır. Mustafa Kemal 

Cemevi‟nin Dede‟si, Abdullah Yıldız‟dır. Erzurum AĢkale‟li olup; ġah Ahmet 

Yesevi Ocağı‟na bağlıdır. Aslen postanede memur olarak görev yapmaktadır. 

Cemlerde gönüllü hizmet verir. Alevi Ġslam Din Hizmetleri‟nden dedelik sertifikası 

almıĢtır.  

On Ġki Hizmet sahipleri yine genç insanlardan oluĢmaktadır. Bu kiĢilerin eğitimi, 

cemlerde “gözcü” olarak hizmet eden ve dernekte aktif Ģekilde görev yapan Erol 

Önder tarafından verilmektedir. Görevli sayısı yeterli olduğundan, her hizmet baĢka 

kiĢiler tarafından yerine getirilmiĢtir.  

Cemde üç zakir görev almıĢtır. Birinci ve cemevinin asıl zakiri Mehmet Ali 

Yıldız‟dır. Diğer iki zakir ise konservatuvar öğrencisi Orhan Bilge ve Erkan 

Akalındır.  Cemde o gün için gönüllü olarak bulunmuĢlardır. Bağlama icrasındaki 

seviyeleri yüksektir. Bu durum, cemin genel havasını etkileyen bir unsur olmuĢtur.   

Ceme katılım yoğundur. Kısa tutma kaygısı taĢınmadan tüm hizmetler yapılmıĢ ve 

tüm dualar okunmuĢtur. Ġki duvaz, üç tevhid söylenmiĢ, Miraçlama‟ya bağlı „Kırklar 

Semahı‟nın ardından istek semahı olarak “Erzincan Semahı” dönülmüĢtür. Cem 

ortalama 2 saat sürmüĢtür.  

Cem‟de ritüel sırası Ģu Ģekildedir.  

Çizelge 5.5: P.S.A.K.D Mustafa Kemal Cemevi Cem„i Ritüel Çizelgesi 

0
0
:0

0
 Dede, dar 

duası verir. 

- Dua sırasında herkes ayakta ve eller bağlı Ģekilde 

durur.  

- Dua cümleleri sonunda cemaat “Alla Allah!” der.  

- Duanın sonunda herkes yerine oturur. 

0
0
:0

2
 Dede, 

konuĢma 

yapar. 

- KonuĢma “Kırklar Meclisi” hakkındadır.  

- Bu sırada cemaatin toplanması beklenir.  
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0
0
:3

6
 Dede, 

cemaatten 

rızalık alır. 

- Dede, tüm cemaate birbirlerinden razı olup 

olmadıklarını sorar. Dargın küskün olanlar var ise 

meydana çıkmalarını, yoksa “Allah eyvallah!” 

demelerini ister. 

- Cemaat hep bir ağızdan “Allah eyvallah!” der.  

- Dede; “Birbirlerinizden razı mısınız?” diye bir kez 

sorar ve cemaat; “Razıyız!” der.  

- Dede; “Birbirlerinize haklarınızı helal ediyor 

musunuz?” diye üç kez sorar ve her defasında 

cemaat; “Helal olsun” der.  

- Bunun üzerine Dede; “Edep erkân! Sükût-u lisan! 

Mümine nişan!” der ve herkes yanındakiyle 

niyazlaĢır.  

0
0
:3

8
 Salâvat 

getirilir. 

- Dede; “ Fahr-i Kâinat! Âlemlere rahmet! Verelim 

Muhammet Mustafa ve Ehli Beyti’ne salâvat!” der. 

- Tüm cemaat salâvat getirir.  

0
0
:3

9
 Ġhlâs ve 

Fatiha Suresi 

okunur. 

- Sureler Türkçe okunur. 

- On iki hizmet sahipleri ve cemaatin çoğunluğu 

Dede ile birlikte okur.  

- Ara vermeden birbirine bağlı Ģekilde okunurlar.  

0
0
:4

0
 Salât ve 

Selam bölümü 

baĢlar.   

- Salât ve Selam bölümü on iki hizmet sahipleri ve 

cemaatin çoğunluğu tarafından Dede‟nin 

önderliğinde okunur.  

0
0
:4

1
 Zakirler, On 

Ġki Hizmet 

DeyiĢi‟ni 

çalıp 

söylemeye 

baĢlar. 

- Adı geçen hizmet sahibi meydana gelir, niyaz eder, 

sıraya geçer ve deyiĢin sonuna kadar ayakta durur. 

0
0
:4

5
 Dede, hizmet 

sahiplerinin 

duasını verir. 

- Dua sırasında hizmet sahipleri elleri bağlı vaziyette 

ayakta dururlar. 

- Hizmet duasına bağlı olarak “tecella temenna” 

duası verilir ve bu sırada hizmet sahipleri rükûda 

dururlar. 

- Duanın sonunda hizmet sahipleri niyaz eder ve 

yerlerine geçerler.  

0
0
:4

6
 Post Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet bir bayan ve bir erkek tarafından yerine 

getirilir. 

- Hizmet sahiplerine Gözcü eĢlik eder.  

- Hizmet sahipleri dualarını verirler ve Dede‟den dua 

alırlar.  

- Postu yere serer ve üzerine niyaz ettikten sonra 

yerlerine geçerler.  
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0
0
:4

7
 Tezekâr 

Hizmeti 

meydana 

gelir. 

- Bir bayan ve bir erkek tarafından yerine getirilir.  

- Ġbrik ve leğen erkek görevlinin elindedir. Görevli 

“Manay-ı marifet! Sırr-ı Hakikat! Geldi Hizmet-i 

Muhammed! Sükût et ey cemaat!” der ve ardından 

leğene üç defa su döker. Her defasında sırayla 

“Allah, Muhammed, ya Ali!” diyerek üç adımla 

Dede‟ye yaklaĢır. Bu iĢlem üç kez tekrarlanır.  

- Görevli son defasında duasını verir ve salâvat ister. 

Bunun üzerine hep bir ağızdan salâvat getirilir.  

- Hizmet sahipleri yere karĢılıklı diz çöküp 

birbirlerine, Dede‟ye ve halkada bulunan birkaç 

kiĢiye abdest aldırdıktan sonra dua verirler. Bu 

sırada salâvat devam etmektedir.  

- Görevliler darda durup dualarını verir ve Dede‟den 

dua aldıktan sonra niyaz edip yerlerine geçerler.  

0
0
:4

9
 Çerağ 

Hizmeti gelir. 

- Görevli, elinde çerağ ile meydana gelir ve diz 

çöker.  

- Dede, Nûr Suresi‟nin 35. ve 36. Ayetleri‟ni okur.  

- Görevli hizmet duasını verir ve salâvat getirilmesini 

ister, bunun üzerine hep birlikte salâvat getirilir.  

- Görevli duasına devam eder ve sırasıyla çerağları 

uyandırır.  

- Görevli ayağa kalkıp duasını tamamladıktan sonra 

Zakir, “Çerağ Deyişi”ni çalıp söyler.  

- Görevli Dede‟den hizmet duası alır ve niyaz edip 

yerine geçer.  

0
0
:5

6
 Salâvat 

getirilir ve 

Fatiha okunur.  

- Dede; “Dualarımızın ve secdelerimizin kabulü için 

el Fatiha!” der ve cemaat önce salâvat getirip 

ardından sessizce Fatiha okur.  

0
0
:5

7
 Süpürge 

Hizmeti gelir. 

- Hizmet üç bayan tarafından yerine getirilir.  

- Hizmet sahiplerinden her biri sırayla süpürgeyi 

temsili olarak yere çalar ve hepsi birden “Allah, 

Muhammed, ya Ali!” deyip, eğilerek üçü birlikte 

dualarını verirler.  

- Dede‟den dua alıp, niyaz edip,  yerlerine geçerler. 

0
0
:5

8
 Gözcü, 

meydana 

gelir. 

- Gözcü elinde değneği ile meydana gelir ve duasını 

verip Dede‟den dua aldıktan sonra, elindeki 

değneğe niyaz edip yerine geçer.  

0
0
:5

9
 Dede, tövbe 

duası okur. 

- Duadan sonra Dede, sözleri ġah Hatai‟ye ait bir 

nefes okur ve cemaat son mısralarda “Tövbe 

günahımıza estağfirullah!” der.  

0
1
:0

2
 Dede, Na´t-ı 

Ali Duası‟nı 

okur. 

- Dua Arapça okunur.  

- Bazı yerlerde cemaat duaya eĢlik eder.  

0
1
:0

3
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  
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0
1
:0

4
 Zakirler, ilk 

duvaz imamı 

çalıp söyler. 

- Eser: “Muhammed Mustafa Ey Şah-ı Merdan”  

- Tüm cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar. 

0
1
:0

7
 Zakirler, 

ikinci duvaz 

imamı çalıp 

söyler. 

- Eser: “Medet Allah Medet Ya Ali” 

- Tüm cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar. 

0
1
:1

0
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
1
:1

1
 Zakirler, ilk 

tevhidi çalıp 

söylemeye 

baĢlar. 

- Eser: “Medet Ey Allah’ım Medet”  

- Cemaat saz aralarında “Allah Allah hü hü!” der ve 

eseri zakirle birlikte söyler.  

0
1
:1

4
 Zakirler, 

ikinci tevhidi 

çalıp söyler. 

- Eser: “Ali’ye Selman Olasın”  

- Cemaat sözlere eĢlik eder ve dizlerine vurarak 

tempo tutar.  

0
1
:1

7
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
1
:1

8
 Zakir üçüncü 

tevhidi çalıp 

söyler. 

- Eser: “Şu Âleme Nur Doğdu” 

- Cemaat sözlere eĢlik eder ve dizlerine vurarak 

tempo tutar. 

0
1
:2

3
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
1
:2

4
 Zakirler, 

Miraçlama‟yı 

çalıp söyler. 

- Cemaat sözlere eĢlik eder ve cümle sonlarında 

“Allah Allah!” der.  

- Miraçlama‟nın ikinci bölümünde “Kırklar Semahı” 

dönülür.  

- Semahın bitiminde Semahçılar önce “hizmet 

duası”, ardından da “tecella temenna” duası alırlar. 

0
1
:3

2
 Ġstek semahı 

dönülür. 

- Eser: “Gitme Durnam Gitme”  

0
1
:4

0
 Sakka 

Hizmeti gelir. 

- Hizmet iki erkek tarafından yerine getirilir.  

- Görevlilerden biri hizmet duasını verir ve salâvat 

getirilmesini ister. Bunun üzerine hep birlikte 

salâvat getirilir.  

- Dede, sözleri ġâh Hatai‟ye ait bir mersiyeyi ezgisiz 

olarak okur ve cemaat hep bir ağızdan eĢlik eder.  

- Bu sırada Zakir doğaçlama bir ezgi çalar.  

0
1
:4

2
 Zakir, mersiye 

çalıp söyler. 

- Eser: “ Bugün Matem Günü Geldi” 

- Cemaat ayağa kalkar ve el ele tutuĢur.  

- Mersiye hep bir ağızdan söylenir.  

- Ara verilmeden salâvat getirilir ve bağlı olarak bir 

uzun hava söylenir. “Çekelim Aşkın Yayın”  
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0
1
:5

2
 Dede, 

münacat duası 

verir. 

- Cemaat dua sırasında secdededir ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
1
:5

4
 Süpürgeciler 

tekrar 

meydana 

gelir. 

- Meydanı temsili Ģekilde süpürerek yine üç adımda 

Dede‟ye yaklaĢır ve dualarını verirler.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz edip yerlerine 

geçerler.  

0
1
:5

5
 Lokmacılar 

meydana 

gelir. 

- Görevliler ellerinde lokmalar ile dualarını verdikten 

sonra Dede‟den lokma duası alırlar.  

- Niyaz ettikten sonra lokmaları dağıtırlar.  

- Görevliler meydana gelir ve “Göz nizam el terazi, 

herkes hakkına oldu mu razı?” diye üç kez sorarlar. 

Cemaat her defasında “Razıyız! Allah da sizden razı 

olsun!” der.  

- Görevliler Dede‟nin önünde tekrar dara durur ve 

son bir dua aldıktan sonra niyaz edip yerlerine 

geçerler. 

0
2
:0

2
 Çerağcı 

meydana 

gelir. 

- Meydanda diz çöker ve sırasıyla duasını vererek 

Çerağları sırlar.  

- Dede‟den duasını aldıktan sonra niyaz eder ve 

yerine geçer.  

0
2
:0

3
 Post Hizmeti 

meydana 

gelir. 

- Görevliler postu toplayıp darda dururlar.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz edip yerlerine 

geçerler. 

0
2
:0

4
 On Ġki Hizmet 

Sahipleri 

meydana 

gelir. 

- Tüm görevliler meydanda darda durur, Dede‟den 

toplu bir hizmet duası ve tecella temana duası 

aldıktan sonra niyaz edip yerlerine geçerler.  

0
2
:0

5
 Dede dağılma 

duası verir. 

- Bu dua ile cem son bulur. 

5.6 Eriklibaba Kültür Derneği ve Cemevi 

Eriklibaba Cemevi‟nde, 27.09.2007 tarihinde, PerĢembe akĢamı yapılan ceme iĢtirak 

edilerek, görüntü kaydı yapılmıĢtır. Yaz kıĢ her PerĢembe akĢamı cem yapılmaktadır. 

Katılım oldukça yüksektir. Cemi, Baba Mansur Ocağı‟na bağlı Binali Doğan Dede 

yürütmektedir. Zakirlik görevi Ümran Aslan tarafından üstlenilmiĢtir. Gelenekte 

bayanların zakirlik yapması rastlanılan bir durum olmamasına karĢın, bununla ilgili 

bir yasak da yoktur. Kent yaĢamı koĢullarındaki değiĢime bağlı olarak ortaya çıkmıĢ 

gibi görünen bu durum, araĢtırma kapsamımızda bulunan cemler arasında tek olma 

özelliği taĢır. 



 54 

On Ġki Hizmet Sahipleri genç yaĢtadırlar. Hizmet kurslarını kurum bünyesinde 

almıĢlardır. Semah eğitimi de bu dersler arasında yer almaktadır. Görevli sayısı 

yeterli olduğundan her hizmet baĢka kiĢiler tarafından üstlenilmiĢtir. Hizmet duaları 

diğer birlik cemleriyle aynı olmakla birlikte, secde duaları değiĢiklik 

gösterebilmektedir. Cemi kısa tutma kaygısı burada da söz konusu değildir. Tüm 

hizmetler yerine getirilmiĢ, tüm dualar ve deyiĢler sayısınca okunmuĢtur.  

Cemde iki duvaz, üç tevhid söylenmiĢ, Miraçlama‟ya bağlı „Kırklar Semahı‟nın yanı 

sıra iki de istek semahı dönülmüĢtür. Ġki yerine üç mersiye söylenmiĢtir ve cem 

ortalama 2 saat sürmüĢtür. 

Cem‟de ritüel sırası Ģu Ģekildedir.  

Çizelge 5.6: Eriklibaba Cemevi Cem„i Ritüel Çizelgesi 

0
0
:0

0
 Dede, konuĢma 

yapar. 

- KonuĢma Ġslam‟ın Alevi yorumu ve uygulanıĢı 

üzerinedir.  

 

0
0
:1

6
 Dede, bir hazırlık 

deyiĢi çalıp 

söyler.  

- Eser: “Ben Bugün Pirimi Gördüm”  

0
0
:1

9
 Dede, cemaatten 

rızalık alır. 

- Dede, tüm cemaate birbirlerinden razı olup 

olmadıklarını sorar. Dargın küskün olanlar var 

ise meydana çıkmalarını, yoksa “Allah 

eyvallah!” demelerini ister. 

- Cemaat hep bir ağızdan; “Allah eyvallah!” der.  

- Dede; “Birbirlerinizden razı mısınız” diye bir 

kez sorar ve cemaat; “Razıyız!” der.  

- Dede; “Birbirlerinize haklarınızı helal ediyor 

musunuz?” diye üç kez sorar ve her defasında 

cemaat; “Helal olsun!” der.  

- Bunun üzerine Dede; “Edep erkân! Sükût-u 

lisan! Mümine nişan!” der ve herkes 

yanındakiyle niyazlaĢır.  

0
0
:2

0
 Salâvat getirilir. - Dede; “ Fahr-i Kâinat! Âlemlere rahmet! 

Verelim Muhammet Mustafa ve Ehli Beyti’ne 

salâvat!” der. 

- Tüm cemaat salâvat getirir.  

0
0
:2

1
 Ġhlâs ve Fatiha 

Suresi okunur. 

- Sureler Türkçe okunur. 

- On iki hizmet sahipleri ve cemaatin çoğunluğu 

Dede ile birlikte okur.  

- Ara vermeden birbirine bağlı Ģekilde okunurlar. 

0
0
:2

2
 Salât ve Selam 

bölümü baĢlar.   

- Salât ve Selam bölümü on iki hizmet sahipleri 

ve cemaatin çoğunluğu tarafından Dede‟nin 

önderliğinde okunur.  
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0
0
:2

3
 Zakir, On Ġki 

Hizmet DeyiĢi‟ni 

çalıp söylemeye 

baĢlar. 

- Saz bölümlerinde cemaat “Allah Allah!” 

diyerek ve eser boyunca dizlerine vurarak eĢlik 

eder. 

- Adı geçen hizmet sahibi meydana gelir, niyaz 

eder, sıraya geçer ve deyiĢin sonuna kadar 

ayakta durur.  

0
0
:2

7
 Dede, hizmet 

sahiplerinin 

duasını verir. 

- Dua sırasında hizmet sahipleri elleri bağlı 

vaziyette ayakta dururlar. 

- Hizmet duasına bağlı olarak “tecella temenna” 

duası verilir ve bu sırada hizmet sahipleri 

rükûda dururlar. 

- Duanın sonunda hizmet sahipleri niyaz eder ve 

yerlerine geçerler. 

0
0
:2

8
 Post Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet iki erkek tarafından yerine getirilir.  

- Ġki görevli beraberce postu tutarak meydana 

gelirler. Bu sırada Dede, post hizmeti hakkında 

kısa bir açıklama yapar.  

- Görevlilerden biri duasını verdikten sonra 

Dede‟den dua alır ve postu meydana sererler.  

- Ġki görevli de posta üçer kez niyaz eder ve 

yerlerine geçerler.  

0
0
:2

9
 Tezekâr Hizmeti 

meydana gelir. 

- Bir bayan ve bir erkek tarafından yerine 

getirilir.  

- Ġbrik ve leğen erkek görevlinin elindedir. 

Görevli “Manay-ı marifet! Sırr-ı Hakikat! Geldi 

Hizmet-i Muhammet! Sükût et ey cemaat!” der 

ve ardından leğene üç defa su döker. Her 

defasında sırayla “Allah, Muhammed, ya Ali!” 

diyerek üç adımla Dede‟ye yaklaĢır. Bu iĢlem 

üç kez tekrarlanır.  

- Görevli son defasında duasını verir ve salâvat 

ister. Bunun üzerine hep bir ağızdan salâvat 

getirilir.  

- Hizmet sahipleri yere karĢılıklı diz çöküp 

birbirlerine, Dede‟ye ve halkada bulunan birkaç 

kiĢiye abdest aldırdıktan sonra dua verirler.  

- Dede, tarikat abdesti hakkında kısa bir açıklama 

yaptıktan sonra görevlilerin duasını verir. 

Görevliler niyaz edip yerlerine geçerler.  

0
0
:3

4
 Çerağ Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet bir erkek tarafından yerine getirilir.  

- Dede, çerağ hakkında kısa bir açıklama yapar.  

- Görevli duasını verir ve salâvat ister. Bunun 

üzerine tüm cemaat salâvat getirir ve sırasıyla 

çerağlar uyandırılır.  

- Görevlinin duası bittiğinde Dede de görevlinin 

duasını verir ve görevli niyaz edip yerine geçer.   
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0
0
:3

9
 Süpürge Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet üç bayan tarafından yerine getirilir.  

- Hizmet sahiplerinden her biri sırayla süpürgeyi 

temsili olarak yere çalar ve hepsi birden; 

“Allah, Muhammed, ya Ali!” deyip, eğilerek üçü 

birlikte dualarını verirler.  

- Dede‟den dua alıp, niyaz edip,  yerlerine 

geçerler. 

0
0
:4

0
 Gözcü, meydana 

gelir. 

- Gözcü meydana gelir ve dara durup duasını 

verir. 

- Dede‟den duasını aldıktan sonra niyaz eder ve 

yerine geçer. (Bütün hizmet sahiplerine de 

görevleri sırasında eĢlik eder.) 

0
0
:4

1
 Dede, tövbe duası 

okur. 

- Duadan sonra Dede, sözleri ġah Hatai‟ye ait bir 

nefes okur ve cemaat son mısralarda “Tövbe 

günahımıza estağfurullah!” der.  

0
0
:4

4
 Dede, Na´t-ı Ali 

Duası‟nı okur. 

- Dua Arapça okunur.  

- Bazı yerlerde cemaat duaya eĢlik eder.  

0
0
:4

5
 Dede secde duası 

verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve 

cümle sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
0
:4

6
 Zakir ilk duvaz 

imamı çalıp 

söyler. 

- Eser: “Muhammed Mustafa Ey Şah-ı Merdan” 

- Tüm cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak 

tempo tutarlar.  

0
0
:4

9
 Zakir ikinci 

duvaz imamı 

çalıp söyler. 

- Birinci duvaza bağlı olarak söylenir. 

- Eser: “Medet Allah Medet Ya Ali” 

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar.  

0
0
:5

2
 Dede secde duası 

verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve 

cümle sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
0
:5

3
 Zakir ilk tevhidi 

çalıp söylemeye 

baĢlar. 

- Eser: “Ali’ye Selman Olasın”  

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar. 

0
0
:5

8
 Zakir ikinci 

tevhidi çalıp 

söyler. 

- Eser: “Medet Ey Allah’ım Medet”  

- Birinci tevhide bağlı olarak söylenir.  

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar.  

0
1
:0

2
 Dede secde duası 

verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve 

cümle sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
1
:0

3
 Zakir üçüncü 

tevhidi çalıp 

söyler. 

- Eser: “Diz Çökelim Zikredelim”  

- Cemaat eĢlik eder ve dizlerine vurarak tempo 

tutarlar. 

0
1
:0

8
 Dede secde duası 

verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve 

cümle sonlarında “Allah Allah!” der.  
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0
1
:0

9
 Zakir 

Miraçlama‟yı 

çalıp söyler. 

- Cemaat sözlere eĢlik eder ve cümle sonlarında 

“Allah Allah!” der.  

- Miraçlama‟nın ikinci bölümünde “Kırklar 

Semahı” dönülür.  

- Semahın bitiminde Semahçılar önce hizmet 

duası, ardından da tecella temenna duası alırlar. 

0
1
:2

1
 Gözcü meydana 

gelir ve dua verir. 

- Gözcü meydanda diz çöker ve duasını verir. 

- Cümle sonlarında cemaat; “Allah Allah!” der.  

0
1
:2

2
 Ġstek semahı 

dönülür. 

- Eser: “Kaldır Kaldır Kolun Kaldır”.   

- Semahın bitiminde semahçılar Dede‟den önce 

hizmet, sonra “tecella temenna” duası alırlar.  

0
1
:3

0
 Ġkinci istek 

semahı dönülür. 

- Eser: “Turnam Erenlerden Almışsın Himmet”  

- Semahın sonunda semahçılar Dede‟den “hizmet 

duası” ve “tecella temenna” duası alır, niyaz 

eder ve yerlerine geçerler.  

0
1
:3

6
 Sakka Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet on iki hizmetde görevli olan bütün 

erkekler tarafından yerine getirilir. Toplam yedi 

kiĢilerdir ve her biri elinde su dolu sürahiler ile 

meydanda dara dururlar. Ġçlerinden biri dua 

verir ve salâvat ister. Bunun üzerine herkes 

salâvat getirir.  

- Dede, dua verir ve hizmet sahipleri su dağıtırlar.  

0
1
:4

6
 Zakir, mersiye 

çalıp söyler. 

- Eser: “Kurban Olam Kalem Olam Koluna”  

- Cemaat sözlere eĢlik eder.  

- Sakka suyu dağıtan görevliler su dağıtma iĢi 

bittiğinde meydanda diz çöküp oturur ve 

mersiyeyi dinlerler.  

- Eserin sonunda Dede‟den dua alır ve niyaz edip 

yerlerine geçerler.  

0
1
:5

3
 Zakir, ikinci kez 

mersiye çalıp 

söyler. 

- Eser: “Bugün Matem Günü Geldi”  

- Herkes el ele tutuĢur ve hep birlikte söylenir.  

- Ara verilmeden salâvat getirilir ve bağlı olarak 

bir uzun hava söylenir. “Çekelim Aşkın Yayın”  

0
2
:0

0
 Dede, münacat 

duası verir. 

 

- Tüm cemaat secdeye varır ve duanın her 

cümlesinin sonunda “Allah Allah!” der.  

0
2
:0

1
 Süpürgeciler 

tekrar meydana 

gelir 

- Hizmet sahiplerinden her biri sırayla süpürgeyi 

temsili olarak yere çalar ve hepsi birden; 

“Allah, Muhammed, ya Ali!” deyip, eğilerek üçü 

birlikte dualarını verirler.  

- Dede‟den dua alıp, niyaz edip,  yerlerine 

geçerler. 
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0
2
:0

2
 Lokmacılar 

meydana gelir. 

- Lokmacılar ellerinde lokmalar ile meydana 

gelip önce dua verip sonra Dede‟den dua alırlar.  

- Bu görev de bütün erkek görevliler tarafından 

yerine getirilir.  

- Lokmaları dağıtırlar ve tekrar meydana gelip 

tekrar dua alıp, niyaz ettikten sonra yerlerine 

geçerler.  

0
2
:0

3
 Çerağcı meydana 

gelir. 

- Meydanda diz çöker ve duasını vererek sırasıyla 

Çerağları sırlar.  

- Dede‟den duasını aldıktan sonra niyaz eder ve 

yerine geçer.  

0
2
:0

4
 Post Hizmeti 

meydana gelir. 

- Görevliler postu toplayıp darda dururlar.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz edip 

yerlerine geçerler. 

0
2
:0

5
 On Ġki Hizmet 

Sahipleri 

meydana gelir.  

- Tüm görevliler meydanda darda durur, 

Dede‟den toplu bir “hizmet duası” ve “tecella 

temana” duası aldıktan sonra niyaz edip 

yerlerine geçerler.  

0
2
:0

7
 Dede dağılma 

duası verir.  

- Bu dua ile cem son bulur. 

 

5.7 Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma ve YaĢatma Derneği Cemevi  

Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma ve YaĢatma Derneği Cemevi‟nde 

15.02.2009 Tarihi‟nde yapılan ceme iĢtirak edilmiĢ ve görüntü kayıdı yapılmıĢtır. 

Cem, ġeyh Hasanlar Ocağı‟na bağlı Celal Çelik Dede tarafından yürütülmüĢtür. 

“Celal Dede, 1953 Sivas doğumludur. Karacaahmet Vakfı, Cem Vakfı, Anadolu 

Kültürünü YaĢatma Vakfı kurucu üyelerindendir. Bir yıldır Karacaahmet 

Cemevi‟nde dedelik görevi yapmaktadır.” (Çelik, 2009)  

Dergâh‟ın merkezi bir yerde bulunması sebebiyle, muhtemel ulaĢım zorlukları 

dikkate alınarak cemler PerĢembe, Cumartesi ve Pazar günleri öğleden sonraları 

yapılmaktadır. Ancak iĢtirak edilen cemin yapıldığı hafta Hızır Orucu‟na denk 

geldiğinden, katılımı yüksek tutabilmek amacıyla cem akĢam saatlerinde yapılmıĢ ve 

Hızır Cemi olarak tanımlanmıĢtır. Bu sebeple cem sırasında ilk söylenen eserlerden 

üç tanesi Hızır ile ilgili deyiĢlerdir. Bu deyiĢler Dede Celal Çelik tarafından “duvaz 

imam” olarak tanımlanmıĢtır.  Zakirlik görevi Celal Dede tarafından yerine 

getirilmiĢtir.  Ceme katılım oldukça yüksektir.   
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Cem‟de ritüel sırası Ģu Ģekildedir.  

Çizelge 5.7: Karacaahmet Cemevi Cem„i Ritüel Çizelgesi 
0
0
:0

0
 Dede, konuĢma 

yapar.  

- Cemin yapıldığı günün Hızır Orucu‟na denk gelmesi 

sebebiyle sohbet konusu da Hızır ve Hızır Orucu 

hakkındadır.  

- Bu sebeple cem “Hızır Cemi”olarak adlandırılır.  

0
0
:3

0
 Dede, cemaatten 

rızalık alır. 

- Dede, kul hakkıyla ilgili bazı bilgiler verir.  

- Dede; “Mümin canlar, mümin bacılar! Aranızda 

küskün, dargın ya da birbirinden istekli olan can var 

ise, burası Hak-Muhammed-Ali Divanı’dır, meydana 

çıksın barıştıralım. Yok ise Allah eyvallah desin!” der.  

- Bunun üzerine cemaat “Allah eyvallah!” der.  

- Dede bu soruyu üç kez sorar ve her defasında aynı 

yanıtı alır. 

- Son olarak Dede bir kez de kendi için rızalık ister ve 

cemaat “Razıyız!” der. Bunun üzerine Dede herkesten 

yanındakiyle niyazlaĢmasını ister.  

0
0
:3

4
 Salâvat getirilir. - Dede; “ Fahr-i Âlem -i Kâinat! Verelim habibim 

Muhammet Mustafa ve Ehli Beyti’ne canı gönülden 

salâvat” der. 

- Tüm cemaat salâvat getirir.  

0
0
:3

4
 Ġhlâs ve Fatiha 

Suresi okunur. 

- Sureler Türkçe okunur. 

- On iki hizmet sahipleri ve cemaatin bir kısmı Dede ile 

birlikte okur.  

- Ara vermeden birbirine bağlı Ģekilde okunurlar.  

0
0
:3

5
 Salât ve Selam 

bölümü baĢlar.   

- Salât ve Selam bölümü on iki hizmet sahipleri ve 

cemaatin bir kısmı tarafından Dede‟nin önderliğinde 

okunur.  

0
0
:3

6
 Dede, On Ġki 

Hizmet 

DeyiĢi‟ni çalıp 

söylemeye 

baĢlar. 

- Cemaatin bir kısmı Dede ile birlikte söyler.  

- Adı geçen hizmet sahibi meydana gelir, niyaz eder, 

sıraya geçer ve deyiĢin sonuna kadar ayakta durur. 

0
0
:4

0
 Dede, hizmet 

sahiplerinin 

duasını verir. 

- Hizmet sahipleri baĢları eğik Ģekilde meydanda darda 

dururlar.  

- Dede, hizmet sahipleri adına cemaatten rızalık alır.  

- Rızalık alındıktan sonra Dede, görevlilere hizmet 

duası ve tecella temenna duası verir. 

- Duanın sonunda hizmet sahipleri niyaz eder ve 

yerlerine geçerler. 
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0
0
:4

3
 Tezekâr Hizmeti 

meydana gelir. 

- Bir bayan ve bir erkek tarafından yerine getirilir. 

Bayanın elinde havlu, erkeğin elinde ibrik ve leğen 

vardır.  

- Erkek olan görevli duasını verirken ikisi birden üç 

adımda ileri gider ve her bir adımda sırasıyla “Allah, 

Muhammed, ya Ali!” derler. Bu hareket üç kez 

tekrarlandıktan sonra görevliler meydanda durup 

dualarını verir ve Dede‟den hizmet dualarını alırlar.  

- Görevliler karĢılıklı Ģekilde yere diz çöker ve 

birbirlerine temsili abdest aldırırlar.  Daha sonra önce 

Dede‟ye, sonra Rehber‟e ve en son Gözcü‟ye de 

abdest aldırıp hizmet sahipleri tekrar meydana 

gelirler.  

- Ġkinci kez dua verip Dede‟den hizmet duası alır, niyaz 

edip yerlerine geçerler.  

0
0
:4

6
 Post Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet iki erkek tarafından yerine getirilir. 

- Hizmet sahiplerine Gözcü eĢlik eder.  

- Hizmet sahipleri dualarını verirler ve Dede‟den dua 

alırlar.  

- Postu yere serer ve üzerine niyaz ettikten sonra 

yerlerine geçerler.  

0
0
:4

7
  

Çerağ Hizmeti 

gelir. 

- Hizmet sahibi meydanda diz çöker, Nur Suresi‟nin 

35. ve 36. ayetlerini Türkçe olarak okur. 

- Hizmet duasını verir ve bu esnada sırasıyla çerağları 

uyandırır.  

- Ayağa kalkar ve duasına devam edip salâvat getirir. 

- Son olarak Dede‟den duasını alır, niyaz eder ve 

yerine geçer.  

0
0
:5

0
 Dede, çerağ 

deyiĢini çalıp 

söyler.  

- Cemaat eserin genellikle cümle sonlarında “Allah 

Allah!”der.  

- DeyiĢin bitiminde cemaat secdeye varır ve Dede 

“çerağ duası” ve ona bağlı olarak da “secde duası” 

verir.  

0
0
:5

5
 Süpürge 

Hizmeti gelir. 

- Hizmet üç bayan tarafından yerine getirilir.  

- Hizmet sahiplerinden her biri sırayla süpürgeyi elde 

ele geçirerek ve yine sırayla “Allah, Muhammed, ya 

Ali!” diyerek temsili Ģekilde meydana süpürge 

çalarlar.  

- Ġçlerinden bir tanesi hizmet duasını verir.    

- Dede‟den dua alıp, meydana niyaz edip, yerlerine 

geçerler.  

0
0
:5

7
 Gözcü, 

meydana gelir. 

- Görevli meydanda darda durur ve duasını verir ve 

salâvat getirilmesini ister. 

- Cemaat ve Dede birlikte salâvat getirir. 

- Dede, hizmet sahibinin duasını verir. 

- Hizmet sahibi meydana niyaz olur ve yerine geçer.  

0
0
:5

8
 Dede, Na´t-ı Ali 

Duası‟nı okur. 

- Dua Arapça okunur.  

- Bazı yerlerde cemaat duaya eĢlik eder. 
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0
1
:0

0
 Dede, tövbe 

duası okur. 

- Duadan sonra Dede, sözleri DerviĢ Süleyman 

mahlaslı bir nefes okur ve cemaat son mısralarda 

“tövbe günahımıza estağfurullah!” der.  

0
1
:0

2
 Dede, secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  
0
1
:0

3
 Dede, bir deyiĢ 

çalıp söyler.  

- Arka arkaya üç eser birbirine bağlı Ģekilde söylenir.  

- Eserlerin ortak özelliği, sözlerinin Hızır ile ilgili 

olmasıdır.   

- 1.Eser: “Bugün Akşam Cumadır Cuma”  

- 2.Eser: “Yattım Bir Dalda Uyudum” 

- 3. Eser: “Adaletin Tutmuş Bütün Cihanı”  

0
1
:0

9
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
1
:1

0
 Dede, ilk tevhidi 

çalıp söyler.  

- Eser: “Medet Ey Allah’ım Medet”  

- Cemaat Dede ile birlikte söyler ve dizlerine vurarak 

tempo tutar.  

0
1
:1

2
 Dede, ikinci bir 

tevhid çalıp 

söyler.  

- Eser: “Ali’ye Selman Olasın”  

- Cemaat Dede ile birlikte söyler ve dizlerine vurarak 

tempo tutar.  

0
1
:1

4
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
1
:1

5
 Dede, üçüncü 

bir tevhid çalıp 

söyler.  

- Eser: “Şu Âleme Nur Doğdu”  

- Cemaat Dede ile birlikte söyler ve dizlerine vurarak 

tempo tutar.  

0
1
:1

9
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
1
:2

0
 Dede, 

Miraçlama‟yı 

çalıp söyler.  

- Dede‟nin iĢaretiyle tüm cemaat ayağa kalkar ve 

cümle sonlarında “Allah Allah!”diyerek eĢlik ederler.  

- Miraçlama‟nın ikinci bölümünde “Kırklar Semahı” 

dönülür. 

- Semahın bitiminde Semahçılar önce “hizmet duası”, 

ardından da “tecella temenna”duası alırlar.   

0
1
:3

0
 Gözcü meydana 

gelir ve dua 

verir. 

- Gözcü meydana gelir ve dua verir. 

- Dede‟den dua alır ve niyaz edip yerine geçer. 

- Ayakta beklemekte olan cemaate oturmasını söyler.  

0
1
:3

2
 Sakka Hizmeti 

gelir.  

- Dört erkek tarafından yerine getirilir.  

- Ellerinde su dolu sürahiler ile meydana gelir ve 

içlerinden biri duasını verdikten sonra Dede‟den dua 

alırlar. 

- Dede, sözleri ġah Hatai‟ye ait bir mersiyeyi ezgisiz 

olarak okur ve cemaat bazı yerlerde eĢlik eder.  

- Mersiyenin sonunda cemaate su dağıtılır.  
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0
1
:3

7
 Bir Mersiye 

söylenir.  

- Eser: “Gezip Dört Köşeyi Seyran Eyleyen”  

- Eser, cemde bulunan “AyĢe Sever” isimli bir bayan 

tarafından uzun hava Ģeklinde söylenmiĢtir.  

0
1
:4

1
 Dede, Sakka 

hizmeti 

görenlere dua 

verir.  

- Mersiye sırasında diz çökmüĢ halde bekleyen 

görevliler ayağa kalkıp dara dururlar. 

- Gözcü görevlilere eĢlik eder.  

- Dede‟den hizmet duası alan görevliler, niyaz edip 

yerlerine geçerler.  

0
1
:4

2
 Bir mersiye 

söylenir.  

- Eser uzun hava Ģeklinde söylenir. 

0
1
:4

7
 Dede secde 

duası verir. 

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
1
:4

9
 Dede, münacat 

duası verir. 

- Dua sırasında cemaat ellerini havaya açar ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

- Fatiha Suresi hep birlikte Arapça okunur.  

- Secdeye varılıp niyaz edilir.  

0
1
:5

3
 Süpürgeciler 

tekrar meydana 

gelir. 

- Meydanı temsili Ģekilde süpürdükten sonra dualarını 

verirler.  

- Dede‟den dua alır, niyaz edip yerlerine geçerler.  

0
1
:5

4
 Çerağcı 

meydana gelir. 

- Meydana gelir ve sırasıyla duasını vererek çerağları 

sırlar.  

- Dede‟den duasını aldıktan sonra niyaz eder ve yerine 

geçer.  

0
1
:5

5
 Post Hizmeti 

meydana gelir. 

- Görevliler postu toplayıp darda dururlar.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz edip yerlerine 

geçerler. 

0
1
:5

6
 On Ġki Hizmet 

Sahipleri 

meydana gelir. 

- Tüm görevliler meydanda darda durur, Dede‟den 

toplu bir hizmet duası ve tecella temana duası 

aldıktan sonra niyaz edip yerlerine geçerler.  

0
1
:5

7
 Dede, dağılma 

duası verir.  

- Bu dua ile cem son bulur. 

 

 

5.8 Hacı BektaĢ Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi 

Hacı BektaĢ Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi‟nde 27.04.2007 

Tarihi‟nde yapılan ceme iĢtirak edilmiĢ ve görüntü kaydı alınmıĢtır. Cem, “Hubyar 

Sultan Ocağı‟na bağlı Erol Kapıkaya tarafından yürütülmüĢtür. Erol Dede, 1965 

Sivas doğumlu olup, on iki yıldır cem yürütmekte ve son üç yıldır Okmeydanı 

Cemevi‟nde dedelik yapmaktadır. Kendi taliplerine gidip yöresel cemler de yaptığını, 

ancak bu cemlerin belli bir düzenle yapılamadığını ifade etmiĢtir. Aslen özel bir 
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Ģirkette çalıĢmakta ve dedelik görevini gönüllü olarak yürütmektedir” (Kapukaya, 

2008). 

Cemde en önemli hizmetlerden biri olan “zakirlik” görevini, yine Hubyar Sultan 

Ocağı‟na bağlı olan Elvan Koç üstlenmiĢtir. Aynı zamanda vakfın yönetim kurulu 

üyelerinden ve kurucularındandır. ÇalıĢ ve söyleyiĢ tarzı oldukça otantiktir. Sivaslı 

olmasına karĢın, Hubyar Ocağı‟na bağlı ve Tokat kültürüne yakın bir bölgede 

yetiĢmiĢ olmasından dolayı, Hubyarlılara özgü bir tavrı vardır. Cemin genel iĢleyiĢi 

hizmet sırasında bulunan bazı farklar dıĢında CEM Vakfı tarafından belirlenen 

iĢleyiĢ ile aynıdır. Ancak zakirin yöresel tavrı cemin çehresini tamamen değiĢtirmiĢ 

ve tam bir yöresel cem havası kazandırmıĢtır. (2008 Yılı‟nın Kasım ayında yine aynı 

cemevinde bir cem izlenmiĢtir. Bu cemde Elvan Koç ile birlikte yeni nesil 

zakirlerden bir tanesi görev almıĢtır. Ġkinci zakirin okuduğu eserler CEM Vakfı 

tarafından belirlenen eserlerden olduğundan, ilk izlenen ve görüntü kaydı yapılan 

cem ile bahsi geçen ikinci cem, birbirinden çok farklı bir görüntü sergilemiĢtir.)  

Hubyar cemlerine özgü olan, yöresel kıyafetlerle ceme katılma geleneği Okmeydanı 

Cemevi‟nde devam ettirilmektedir. Ancak bu durum yalnızca On Ġki Hizmet 

sahipleri ile sınırlı kalmıĢ, cemde bulunan cemaat günlük kıyafetleri ile katılmıĢtır. 

On Ġki Hizmet Sahipleri oldukça genç yaĢta insanlardır. Rehber, Gözcü ve Sakka 

Hizmeti‟ni aynı kiĢi üstlenmiĢtir.  

Cem ritüelleri açısından bakıldığında dualar, hizmet adları vb. iĢleyiĢ öğeleri diğer 

birlik cemleri ile benzer olmakla birlikte, okunan eserlerin yöresel tavır özellikleri 

kadar sıralaması da farklıdır. Birçok cemde cemi kısa kesmek amacıyla okunmayan 

“ceme hazırlık deyiĢleri” bu cemde okunmuĢtur. Ardından gelen deyiĢlerin 

sıralaması Miraçlama‟ya bağlı okunan Kırklar Semahı‟ndan sonra değiĢmektedir. 

Semahtan sonra semahçılar meydanda oturup Zakir‟in okuduğu niyazlaĢmayı 

dinlerler. NiyazlaĢma‟nın ardından Kırklar Semahı‟nın Çark Bölümü gelir ve semaha 

kalkılır. Semahın bitiminde semahçılar otururlar ve Zakir tevhid okur. Tevhidin 

ardından Hubyar Semahı dönülür ve samahçılar yerlerine dönerler. Pervaz olarak 

tanımlanan eser okunurken genç bir kız postun kenarında bekler ve Pervaz‟ın ikinci 

bölümünde dönmeye baĢlar. Son bölüm serbest okunur ve genç kız, postun ortasında 

oturarak dinler. Ġzlenen cemin ritüel sıralaması bu farklardan dolayı aĢağıda ayrıntılı 

Ģekilde verilmiĢtir.  
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Cem‟de ritüel sırası Ģu Ģekildedir.  

Çizelge 5.8: H.B.V. Okmeydanı Cemevi Cem„i Ritüel Çizelgesi 

0
0
:0

0
 Zakir birbirine 

bağlı üç 

hazırlık deyiĢi 

çalıp söyler.  

- 1.Eser: “ Arzulayıp Hak Cemine Gelince” ( 6 dk) 

- 2. Eser: “ Erenler Uymuş Katara” ( 4 dk) 

- 3. Eser: “Eğer Serçeşme’nin Gözün Ararsan” (7 

dk)  

0
0
:1

7
 Dede hizmet 

duası verir.  

- Dede, Zakir‟e deyiĢler bittiğinde hizmet duası 

verir.  

- Dua hizmet duasına göre uzundur ve bir süre 

sonra genel istek ve temennileri içeren bir dua 

halini alır.  

0
0
:2

2
 On Ġki Hizmet 

Sahipleri 

meydana gelir.  

- Görevliler meydanda Dede‟nin karĢısında darda 

durur ve hizmet duası alırlar. 

- Duanın ardından diz çöküp niyaz eder ve yerlerine 

geçerler.  
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4
 Dede konuĢma 

yapar. 

- Sohbet konusu Cuma gününün özelliği ve 

ibadettir.  

- ÇeĢitli tarihsel olaylar kısa kısa anlatılmıĢ ve 

misal verilmiĢtir.  
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2
 Dede, dar duası 

verir. 

- Dua sırasında herkes ayakta ve eller bağlı Ģekilde 

durur.  

- Dua cümleleri sonunda cemaat “Allah Allah!” der.  

- Duanın sonunda herkes yerine oturur. 
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4
 Dede konuĢma 

yapar.  

- Dede konuĢmaya kendine ait bir nefes ile baĢlar.  

- KonuĢma, Hubyar Sultan‟ın tarihsel kiĢiliği 

hakkındadır.  

- Dede‟nin ifadesine göre, her hafta baĢka bir Yol 

Ulusu‟nun hayatı ve kiĢiliği konu edilmektedir.  

0
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7
 Gözcü, 

meydana gelir. 

- Gözcü darda durur ve duasını verdikten sonra 

salâvat getirilmesini ister.  

- Dede; “ Fahr-i Kâinat! Âlemlere rahmet!  Verelim 

Muhammet Mustafa ve Ehli Beyti’ne salâvat!” der 

ve salâvat getirir.  

- Dede, Gözcü Karacaahmet ile ilgili bir nefes okur 

ve ardından hizmetlinin duasını verir.  

- Duanın ardından Gözcü elindeki değneğe niyaz 

olur.  

0
0
:4

9
 Zakir, On Ġki 

Hizmet 

DeyiĢi‟ni çalıp 

söylemeye 

baĢlar. 

- Adı geçen hizmet sahibi meydana gelir, niyaz 

eder, sıraya geçer ve deyiĢin sonuna kadar ayakta 

durur. 
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3
 Dede, hizmet 

sahiplerinin 

duasını verir. 

- Dua sırasında hizmet sahipleri elleri bağlı 

vaziyette ayakta dururlar. 

- Hizmet duasına bağlı olarak “tecella temenna” 

duası verilir ve bu sırada hizmet sahipleri rükûda 

dururlar. 

- Duanın sonunda hizmet sahipleri niyaz eder ve 

meydanda diz çöküp otururlar. 

- Dede, görevliler adına cemaatten rızalık alır.   

0
0
:5

6
 Süpürge 

Hizmeti gelir. 

- Bir bayan tarafından yerine getirilir.  

- Görevli elindeki süpürgeyi temsili olarak “Ya 

Allah! Ya Muhammed! Ya Ali!” diyerek meydana 

çalar ve duasını verir.  

- Dede, süpürge hizmeti hakkında kısa bir açıklama 

yapar.  

- Görevli, Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz eder 

ve yerine geçer. 
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8
 Tezekâr 

Hizmeti 

meydana gelir. 

- Hizmet bir bayan ve bir erkek tarafından yerine 

getirilir. Bayanın omzunda havlu, ibrik ve leğen 

erkek görevli ile birlikte tutar ve Dede‟nin 

karĢısına gelip dara dururlar.  

- Dede, görevlilere hizmet duası verir.  

- Duanın ardından görevliler karĢılıklı olarak diz 

çöker ve birbirlerinin ellerine üçer kez su döküp, 

her su döküĢte sırayla “Ya Allah! Ya Muhammed! 

Ya Ali!” derler. Bu Ģekilde temsili abdest almıĢ 

olurlar.  

- Görevliler Dede, Rehber ve tüm on iki hizmet 

sahiplerini temsilen bir kiĢiye daha abdest 

aldırdıktan sonra tekrar meydanda diz çökerler.  

- Bu sırada Dede, tarikat abdesti ile ilgili bir 

açıklama yapar.  

- KonuĢmanın ardından görevliler Dede‟den dua 

alır ve niyaz edip yerlerine geçerler.  
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2
 Post Hizmeti 

gelir.  

- Bir bayan tarafından yerine getirilir. Gözcü 

görevliye eĢlik eder.  

- Görevli elinde post ile “Hü erenler! Hak-

Muhammed-Ali’nin Hizmeti geliyor!” diyerek üç 

adımda Dede‟ye yaklaĢır ve her adımda aynı sözü 

tekrar eder.  

- Son adımda duasını verir ve Dede‟den hizmet 

duası alır.  

- Duanın ardından Gözcü ile birlikte postu meydana 

serer ve dört köĢesi ile tam ortasına niyaz ettikten 

sonra yerine geçer.  
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4
 Çerağ Hizmeti 

gelir.  

- Bu hizmet de Gözcü tarafından yerine getirilir. 

Hizmete baĢlamadan önce elindeki değneği bir 

baĢka görevliye emanet eder. Gözcü dönene kadar 

görevi diğer hizmet sahibi üstlenmiĢ olur.   

- Görevli çerağı meydana getirir, darda durur ve 

duasını verir. Bu sırada çerağları uyandırır.  

- Zakir, “Çerağ Deyişi”ni çalıp söylemeye baĢlar. 

Bu esnada Çerağcı diz çöküp bekler.  

- DeyiĢin bitiminde Dede, bir nefes okur ve çerağ 

hakkında açıklama yapar.  

- Dede çerağ duasını verir. Görevli bu sırada ayakta 

(darda) durur.  

- Duanın bitiminde Gözcü değneğini niyaz ederek 

diğer görevliden alır ve hizmetine devam eder.  
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1
 Dede, 

cemaatten 

rızalık alır. 

- Dede, rızalık alma ile ilgili bir açıklama yapar ve 

ardından bir nefes okur.  

- Dede, tüm cemaate birbirlerinden razı olup 

olmadıklarını sorar. Dargın küskün olanlar var ise 

meydana çıkmalarını, yoksa “Allah eyvallah!” 

demelerini ister. 

- Cemaat hep bir ağızdan “Allah eyvallah!” der.  

- Dede; “Birbirlerinizden razı mısınız?” diye üç kez 

sorar ve cemaat her defasında “razıyız!” der.  

- Dede; “Birbirlerinize haklarınızı helal ediyor 

musunuz?” diye üç kez sorar ve cemaat her 

defasında “helal olsun!” der.  

- Bunun üzerine Dede; “İki Cihan Güneşi 

Muhammed Mustafa Efendimiz, Şah-ı Velayet 

Aliyyel Mürteza Efendimiz, Yolun Serveri Pir 

İmam Hüseyin de sizlerden razı olsun!” der.  
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5
 Salâvat 

getirilir. 

- Dede; “ Fahr-i Kâinat! Âlemlere rahmet! Verelim 

Muhammet Mustafa ve Ehli Beyti’ne salâvat!” 

der. 

- Tüm cemaat salâvat getirir.  
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6
 Dede, tövbe 

duası okur. 

- Duadan sonra Dede, sözleri ġah Hatai‟ye ait bir 

nefes okur ve cemaat son mısralarda “tövbe 

günahımıza estağfurullah!” der.  
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9
 Dede, Na´t-ı 

Ali Duası‟nı 

okur. 

- Dua Arapça okunur.  

- Bazı yerlerde cemaat duaya eĢlik eder.  
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0
 Dede, secde 

duası verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
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3
 Zakir, duvaz 

imam çalıp 

söyler.  

- Eser: “Sabah Oldu da Güller Doğuyor”. 

- Eserin sözleri tövbe duasını anımsatmaktadır fakat 

Zakir tarafından duvaz imam olarak 

tanımlanmıĢtır.   
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7
 Zakir, bir 

tevhid çalıp 

söyler.  

- Eser: “ Dilim de Virdim de Sensin”  

- Nakarat bölümlerinde cemaat Zakir‟e eĢlik eder.  
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0
 Zakir, ikinci 

kez tevhid 

çalıp söyler.  

- Eser: “Şu Âleme Nur Doğdu”  

- Cemaat nakarat bölümlerinde Zakir‟e eĢlik eder 

ve dizlerine vurarak tempo tutar. 
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3
 Dede, secde 

duası verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  
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7
 Zakir, 

Miraçlama‟yı 

çalıp söyler. 

- Miraçlama salâvat ile baĢlar.  

- Eserin ikinci bölümünde “Kırklar Semahı” 

dönülür.  

- Semah üç bayan ve bir erkek semahçı tarafından 

dönülür.  

- Semahın bitiminde görevliler Dede‟nin karĢısında 

darda durup dua alıp meydana diz çöküp 

otururlar.  
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7
 Zakir, 

niyazlaĢma 

okur.  

- Eser: “Ali Yolu Nur Yoludur”.  

- Kırklar Semahı‟nın hemen ardından söylenir.  

- Semahçılar meydanda Dede karĢısında oturup 

dinler ve eserin son mısralarında birbirleriyle 

niyazlaĢırlar.  
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0
 Zakir, Kırklar 

Semahı‟nın 

Çark 

Bölümü‟nü 

çalıp söyler.  

- Eser: “Hata Ettim Hüda Girdi Bu Çarka” . 

- Bu bölüm NiyazlaĢma‟ya bağlı olarak söylenir ve 

bu sırada oturmakta olan Semahçılar ayağa kalkıp 

tekrar semah dönmeye baĢlarlar.  

- Semahın sonunda Dede‟nin karĢısında dara durur 

ve dua alıp tekrar diz çökerek otururlar.  
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2
 Zakir, üçüncü 

kez tevhid 

çalıp söyler.  

- Eser: “Gün Doğarken Oku Bunu”  

- Semahçılar oturdukları yerde “hü hü” diyerek ve 

sağa sola sallanarak eĢlik ederler.  
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4
 Zakir, Hubyar 

Semahı‟nı 

çalıp söyler.  

- Eser: “Kıyamet Gününde Mahşer Yerine”  

- Zakir tarafından Kırklar Semahı‟nın son bölümü 

olarak tanımlanmıĢtır.  

- Bu eser bir önce söylenen tevhide bağlıdır. Semah 

baĢlar baĢlamaz Semahçılar ayağa kalkıp 

meydanda yerlerini alır ve semaha baĢlarlar.  

- Semah bitiminde Semahçılar meydanda dara 

durup Dede‟den dua alır ve niyaz edip yerlerine 

geçerler.   
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8
 Zakir, Pervaz 

DeyiĢi çalıp 

söyler.  

- Bu eser Zakir tarafından bu Ģekilde 

tanımlanmıĢtır.  

- Eser: “Felekler Zuhur Edeli”  

- Eser baĢladığı sırada genç bir kız postun 

kenarında, sağ eli sol eli üzerinde göğüs hizasında 

bağlanmıĢ, sağ ayak baĢparmağı sol ayak 

baĢparmağı üzerine kapanmıĢ halde sağa sola 

salınarak bir Ģekilde eĢlik eder.  

- Pervaz‟ın ilk bölümü bu Ģekilde biter ve ara 

verilmeden ikinci bölüme geçilir.   
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0
 Zakir, 

Pervaz‟ın 

ikinci 

bölümünü çalıp 

söyler.  

- Eser: “Ah Dedim Şah Dedim”  

- Bu bölümün okunması sırasında kız yavaĢ yavaĢ 

postun ortasına doğru adım atar ve tam ortaya 

geldiğinde elleri yukarı doğru açık halde dönmeye 

baĢlar. Eserin ritmli bölümünün sonunda 

Gözcü‟nün yardımıyla durur ve secdeye varır.  

- Eserin son bölümü serbest ritimli söylenir.  

- Eser tamamen sona erdiğinde tekrar secdeye varıp 

dua alırlar ve niyaz edip yerlerine geçerler.  
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4
 Sakka Hizmeti 

gelir. 

- Bu hizmet yine Gözcü tarafından yerine getirilir.  

- Görevli elinde sürahi ile meydana gelip darda 

durur ve duasını verdikten sonra salâvat 

getirilmesini ister. Bunun üzerine salâvat getirilir.  

- Dede, ezgisiz Ģekilde ġah Hatai‟ye ait bir mersiye 

okur. Bu sırada görevli diz çöküp oturur.  

- Dede, dua verir.  
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8
 Zakir, mersiye 

çalıp söyler. 

- Eser: “ Bugün Matem Günü Geldi” 

- Cemaat ayağa kalkar ve el ele tutuĢur.  

- Mersiye hep bir ağızdan söylenir. 
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8
 Zakir ikinci 

kez mersiye 

çalıp söyler.  

- Eser: “Şah Hüseyin’e Böyle Zulüm Olur mu”. 

- Eser uzun hava Ģeklinde söylenir.  

- Cemaat yine ayaktadır ve cümle sonlarında “Ya 

Hüseyin!” ya da “Allah Allah!” der. 
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2
 Dede, münacat 

duası verir. 

- Cümle sonlarında cemaat “Allah Allah!” der.  
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4
 Çerağcı 

meydana gelir. 

- Görevli çerağları sırlar ve duasını verir. 

- Dede‟den duasını aldıktan sonra yerine geçer.  
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6
 Lokmacılar 

gelir. 

- Lokmacılar ellerinde lokmalar ile gelip dualarını 

verip, Dede‟den dua alırlar.  

- Görevliler ellerindeki lokmalara niyaz edip 

yerlerine geçerler.  
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8
 Süpürgeci 

tekrar meydana 

gelir. 

- Görevli meydanı temsili Ģekilde süpür ve her 

defasında “Allah, Muhammed, ya Ali!” der.  

- Süpürgeci, Dede‟den dua alır ve niyaz edip yerine 

geçer.  
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9
 On Ġki Hizmet 

Sahipleri 

meydana gelir. 

- Tüm görevliler meydanda darda durur, Dede‟den 

toplu bir hizmet duası alırlar ve niyaz edip 

yerlerine geçerler. 
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1
 Dede, dağılma 

duası verir.  

- Bu dua ile cem son bulur. 

 

 

 

5.9 Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı Esenyurt Cemevi  

Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı‟nın kuruluĢ süreci 80‟li yılların sonunda baĢlamıĢtır. 

Tam anlamıyla faaliyete geçmesi ise 1997 Yılı‟nda olmuĢtur. Vakıf bünyesinde 

bulunan cemevinde her hafta PerĢembe akĢamları cem yapılmaktadır. Bununla 

birlikte bilgisayar, tiyatro, çeĢitli konser ve seminerler de vakfın diğer faaliyetleri 

arasındadır.  

Esenyurt Cemevi‟nde 17.11.2008 tarihinde yapılan cem, Güvenç Abdal Ocağı‟na 

bağlı cemaatin cemidir. Cem, yine aynı ocağa bağlı olan Ġmdat Çelebi Dede 

tarafından yürütülmüĢtür. “Ġmdat Çelebi 1966 Ordu Fatsa doğumludur ve asıl 

mesleği müzisyenliktir. On beĢ yaĢında cem yürütmeye baĢlamıĢ ve bu zamana dek 

Türkiye‟nin birçok ilinde bulunan taliplerinin görgüsünü de yapmıĢtır”. (Çelebi, 

2009) 

Güvenç Abdal Ocağı ve bu ocağa bağlı bir cemaatin cemi olarak elimizdeki tek 

örnek, Esenyurt Cemvi‟nde yapılmıĢ olan ve yukarıda bahsi geçen cemdir. Cem, 

ritüel sıralaması açısından diğer örnek cemlerle bazı açılardan farklılık 

göstermektedir.  

Cem sırasında görülen hizmet isimleri benzerdir. Hizmetlerin yerine getiriliĢ 

sırasında cemi yürüten Dede Ġmdat Çelebi‟ye ait olan bazı değiĢiklikler mevcuttur. 

Örneğin, bütün cemlerde son sırayı alan Sakka Hizmeti bu cemde tam ortada 

bulunması gereken Miraçlama‟dan da önce yerine getirilmiĢtir. Diğer cemlerde 

birçok hizmetin ardından yapılan secde bu cemde daha azdır. Ancak secde duası 

özelliği gösteren dualar, cemaat ayakta darda dururken verilmiĢtir. Cem sırasında 

yaygın olan Türkçeve TürkçeleĢtirilmiĢ dua okuma geleneği de bu cemde farklılık 

gösterir. Örenek cemlerimiz içinde en fazla Arapça dua bulunan cem olma özelliğini 

de yine Esenyurt Cemevi Cemi taĢımaktadır.  
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Hizmet sahiplerini de iki gruba ayırmak mümkündür. Tezekâr, sakka, süpürge ve 

gözcü hizmeti orta yaĢın üstünde insanlar tarafından yerine getirilmiĢtir. Bununla 

birlikte Miraçlama‟ya bağlı olarak dönülen Kırklar Semahı‟da yine aynı görevliler 

tarafından dönülmüĢtür. Ancak bu semahtan sonra gelen istek semahı baĢka bir zakir 

tarafından çalınıp söylenmiĢ ve “semah ekibi” tarafından dönülmüĢtür. Her cemde 

olduğu gibi bu cemde de hizmetlerin icrası yaĢ ortalamasına göre oldukça 

değiĢmektedir. 

Cem‟de ritüel sırası Ģu Ģekildedir.  

Çizelge 5.9: Esenyurt Cemevi Cem„i Ritüel Çizelgesi 

0
0
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0
 Cem, Dede‟nin 

yaptığı 

konuĢma ile 

baĢlar. 

- Alevi toplumunda kadının yeri ile ilgili bir 

konuĢmadır.  

- Bu sırada cemaatin toplanması beklenir.  
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5
 Süpürge 

Hizmeti gelir. 

- Hizmet üç bayan tarafından yerine getirilir.  

- Görevlilerden her biri süpürgeyi meydana üçer kez 

“Allah, Muhammed, ya Ali!” diyerek çalıp yerine 

döner ve yanındaki görevliyle niyazlaĢarak süpürgeyi 

teslim eder. Üç görevli de sırayla aynı iĢlemi 

uyguladıktan sonra darda durup hizmet dualarını 

verirler.  

- Dede‟den dua aldıktan sonra niyaz edip yerlerine 

geçerler.  
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6
 Post Hizmeti 

gelir. 

- Bir bayan tarafından yerine getirilir. Gözcü eĢlik eder.  

- Bayan görevli meydanda diz çöker ve iki eliyle “Allah, 

Muhammed, ya Ali!” diyerek yeri süpürür gibi yapar. 

Daha sonra postu alır ve Gözcü ile birlikte tutup 

Dede‟den dua alırlar ve cümle sonlarında “Allah 

Allah!” derler.  

- Gözcü hizmet duasını okur ve bu sırada diğer görevli 

ile birlikte postu meydana sererler.  

- Postun dört köĢesine ve ortasına niyaz ettikten sonra 

ayağa kalkıp darda durur ve Dede‟den bir dua daha 

aldıktan sonra tekrar niyaz edip yerlerine dönerler.  
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8
 Tezekâr 

Hizmeti 

meydana gelir. 

- Bir bayan ve bir erkek tarafından yerine getirilir.  

- Görevlilerin elinde bir leğen ve ibrik vardır. KarĢılıklı 

diz çöküp “Allah, Muhammed, ya Ali!” diyerek üçer 

kez su döküp, sırayla birbirlerine Tarikat Abdesti 

aldırırlar.  

- Bu sırada cemaat Dede ile birlikte sÂlâvat getirir ve 

hizmetin sonunda kadar devam ederler.  

- Görevliler, halkada bulunan tüm On Ġki Hizmet 

Sahipleri‟ne de abdest aldırıp meydanda dara durur, 

Dede‟den dua aldıktan sonra birlikte tuttukları ibriğe 

niyaz edip yerlerine geçerler.  
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4
 Dede, tövbe 

duası okur. 

- Sonu “estağfurullah!” diye biten satırlarda, cemaat de 

bir kez “estağfurullah!” der. 

- Duaya bağlı olarak Dede, genellikle ġah Hatai 

mahlasıyla okunan Tövbe Duası DerviĢ Süleyman 

mahlasıyla okunmuĢtur. 
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7
 On Ġki 

Ġmamların zikri  

(Salât ve 

Selam) 

- Tövbe Duası‟na bağlı Ģekilde yarı Arapça olarak 

okunur.  

- Cemaat cümle sonlarını takiben “Allah Allah!” der.  
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9
 Dede, Na´t-ı 

Ali Duası‟nı 

okur. 

- Dua Arapça okunur.  

- Bu duaya bağlı olarak, istek ve temenni içerikli Türkçe 

bir dua okunur.  

- Türkçe duaya bağlı olarak Ġhlâs Suresi Arapça okunur.  
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1
 Dede, dua 

verir. (AkĢam 

Duası)  

- Dua, okunduğu yer ve içeriği sebebiyle secde duasına 

benzemektedir. Ancak cemaat secdeye kapanmamıĢtır.  

- Cümle sonlarını takiben herkes “Allah Allah!” der.  
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2
 Dede, hayır 

istek duası 

verir.  

- Dede, tüm cemaatten ayağa kalkmasını ister. 

- Cemaat meydana niyaz ederek ayağa kalkar. 

- Dede istek ve temenni içerikli bir dua okur. 

- Cemaat, dua cümlelerinin sonunda “Allah Allah!” der. 

0
0
:3

3
 Dede, secde 

duası verir. 

- Dede yalnızca halkadakilerden ve erkeklerden secde 

etmelerini ister. (herkesi yormamak için)  

- Dua bitiminde secdedekiler ayağa kalkıp tüm cemaatle 

birlikte darda dururlar. 

- Dede, “tecella temenna” duası verir. 

- Cemaat oturur.  
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4
 Gözcü 

meydana gelir. 

- Gözcü‟nün elinde değneği vardır ve ona dayanarak 

darda durur. 

- Dede, duasını verir. Gözcü önce elindeki değneğe 

niyaz eder. 

- Gözcü, cemaate “birbirinizden razı mısınız?” diye 

sorar. Ġsteği dileği olanın meydana gelmesini ister. 

Cemaat “eyvallah!” diye cevap verir.  

- Gözcü baĢını eğerek diz çöker ve Dede‟den duasını 

alır ve baĢını kaldırıp oturmaya devam eder.  

- Dede, cemaatten Gözcü için rızalık ister ve cemaat 

“eyvallah!” der. 

- Dede, Gözcü‟den cemaat için rızalık ister ve Gözcü 

“eyvallah!” der. 

- Gözcü ve cemaat niyaz edip ayağa kalkar ve salâvat 

getirirler. 
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8
 Dede, tövbe 

duası okur.  

- Cemaat mısra sonlarında  “estağfurullah!” diye eĢlik 

eder. 
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0
 Dede, secde 

duası verir. 

- Cemaat ve Gözcü secdeye varırlar ve Dede “secde 

duası” verir. 

- Ayağa kalkılır ve Dede “tecella temenna” duası verir. 
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1
 Sakka Hizmeti 

meydana gelir. 

- Bir bayan tarafından yerine getirilir. Gözcü hizmet 

sahibine eĢlik eder. 

- Hizmet sahibinin elinde bir kâse su vardır ve bir 

kesme Ģeker tanesi suya atılır. 

- Dede bir kaĢıkla su ve Ģekeri karıĢtırırken Arapça bir 

dua okur. Türkçe bir nefesle devam eder ve önce 

Gözcü‟ye, sonra Sakka‟ya, bir kaĢık su verir ve bir 

kaĢık da kendi içer. 

- Hizmet sırasında tüm cemaat ayakta bekler. 

- Dede son bir kaĢık daha içtikten sonra, hizmet 

sahipleri ile birlikte ayağa kalkar.   

- Kısa bir Türkçe duadan sonra Dede ve cemaat bir 

“tevhid” söyler. (Müzikal bir eser olmasına rağmen 

çalgı eĢliği olmaksızın söylenir.) 

- Eser: “Uyan Ya Muhammed Uyan” 
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9
 Salâvat 

getirilir.  

- Salâvatın ardından Dede dua okur. 

- Gözcü elinde su dolu kâse ile gelir ve Dede‟den 

baĢlayarak sırayla tüm halkadakilere bir kaĢık içirir. 
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2
 Zakir, bir 

mersiye çalar.  

- Eser: “Bugün Matem Günü Geldi”  

- Eser söylenirken Dede ve tüm cemaat ayaktadır.  
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0
 Dede, dua 

verir.  

- Cemaat ayakta eller bağlı darda durur ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  
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2
 Dede, bir deyiĢ 

çalıp söyler. 

- Eser: “Gönül Kalk Gidelim Hüseyn’e Doğru” 

- Gözcü meydana ve On Ġki Hizmet Sahipleri ile 

erkekler de yerlerine otururlar. Kadınlar ayaktadır.   
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6
 Dede, secde 

duası verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  
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7
 Dede, bir 

tevhid çalıp 

söyler.   

- Eser; “Medet Allah’ım Medet” 
0
1
:1

0
 Dede, secde 

duası verir.  

- Dua sırasında tüm cemaat secdeye iner ve cümle 

sonlarında “Allah Allah!” der.  

0
1
:1

1
 Dede, 

Miraçlama‟yı 

çalıp 

söylemeye 

baĢlar.   

- Miraçlama uzun hava Ģeklinde serbest okunur. 

- Miraçlama‟nın ilgili bölümünde Gözcü ve bir bayan 

semah dönmeye baĢlar. 

- Eser halen serbesttir ve bu sebeple semah dönenlerin 

hareketleri de serbesttir. 

- Kısa bir süre sonra semahçılar iki bayan iki erkek 

olmak üzere dört kiĢi olurlar. 

- Miraçlama‟nın son üç kıtası ritmik okunur.  9 zamanın 

2.3.2.2 düzüm Ģekliyle ve oldukça hızlı biçimde 

söylenir. 
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5
 Dede, 

niyazlaĢma 

deyiĢi çalıp 

söyler.  

- Semahın ardından semahçılar meydana secde edip 

otururlar. Diz çökmüĢ vaziyette, sağ el göğüs üzerine, 

sol el ise onun altına gelecek Ģekilde dururlar. 

- Dede “Niyazlaşma” yı okurken, ilgili yerlerde 

birbirleriyle niyazlaĢırlar. 

- Eser: “Yürük Olur İmiş Bu Gönül Kuşu” 

- Eserin sonuna doğru Dede‟nin iĢaretiyle semahçılar 

ayağa kalkarlar. 

- Dede, NiyazlaĢma‟nın son kıtasını serbest okur. Bu 

sırada semahçılar ayakta beklerler. 

- NiyazlaĢma‟ya hiç ara vermeden baĢka bir serbest ezgi 

bağlanır ve semahçılar semaha baĢlarlar. 

- Kısa bir süre semaha ara verip birbirlerine sarılmıĢ 

halde bir kez daha niyaz edip semaha devam ederler. 

- Bir süre döndükten sonra yine aynı vaziyette 

meydanda durup Dede‟den dua alırlar. 

- Meydana niyaz edip yerlerine geçerler. 
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9
  Ġstek Semahı 

dönülür.   

- Eser: “Başım Açık Yalın Ayak Yürüttün”  

- Semah, Zakir tarafından çalınıp söylenir.  

- Semah ekibi 14 kiĢiden oluĢmaktadır. Yöresel 

kıyafetler giyinmiĢlerdir. YaĢ ortalamaları 15 ila 30 

arasındadır. 

- Semah hareketleri düzenli ve önceden kurgulanmıĢ 

hareketlerdir.   
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3
 Ġkinci Ġstek 

Semahı 

dönülür.  

- Eser: “Kırat Semahı”  

- Semah dört bölümlüdür. Ġlk bölüm ağır, sonra hızlı, 

sonra daha hızlı bir bölüm ve en son ikinci bölümün 

tekrarıyla yavaĢlayarak sona erer. 

- Semah yine Zakir tarafından çalınır ve söylenir. 

- Semahın sonunda Samahçılar meydanda dara durur ve 

Dede‟den dua alırlar. Duanın ardından niyaz edip 

yerlerine geçerler. 
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9
 Gözcü ve 

Meydancı 

meydana gelir.  

- Niyaz edip otururlar ve Dede‟den dua alıp, tekrar 

niyaz edip, ayağa kalkarlar.  

- Postu toplar ve birlikte tutarak Dede‟den bir dua daha 

alırlar. 
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1
 Süpürgeciler 

tekrar meydana 

gelir. 

- Cemin baĢında yaptıkları iĢlemi aynen tekrar edip, 

Dede‟den dua alırlar ve niyaz edip yerlerine geçerler.  
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3
 Tezekâr 

Hizmeti tekrar 

gelir.  

- Hizmet sahipleri meydanda darda durup Dede‟den dua 

alır ve niyaz edip yerlerine geçerler.  
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4
 Gözcü duasını 

alır.  

- Dede, meydanda hazır bulunan Gözcü‟nün duasını 

verir. Bu sırada Gözcü elindeki değneğe yaslanmıĢ 

halde darda durur. Duanın sonunda değneğine niyaz 

eder.  

0
1
:3

5
  

Dede, çerağ 

duası okur.  

- Herkes, el ayaları karĢıya bakacak Ģekilde durur ve 

“Allah Allah!” der. (Cem sırasında diğer cemlerde 

olduğu gibi çerağ uyandırılmamıĢ olmasına rağmen 

duası verilmiĢtir.)  
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6
 On Ġki Hizmet 

Sahipleri toplu 

halde dua 

alırlar.  

- Halkada bulunan bütün On Ġki Hizmet Sahipleri 

secdeye varırlar ve Dede‟den hizmet duası alırlar.  

- Bu esnada cemaatte bulunan bayanlar halen 

ayaktadırlar ve cem boyunca ayakta durmuĢlardır.  

- Bu son dua ile cem sona erer.  

5.10. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ümraniye ġubesi Mustafa Kemal Cemevi  

       Yozgat Görgü Cemi 

Yozgat Yöre Cemi, 29.04.2007 tarihinde kaydedilmiĢ bir görgü cemidir. Bu tip 

cemlere sık rastlamak olanağı pek yoktur. Bunun sebebi mekân olarak kullanımı 

dıĢında cemaatin ve dedenin cem evleriyle sürekli bir bağlarının olmamasıdır. Halen 

eskiden olduğu gibi çoğu görgü cemi evlerde yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı 

Yozgat Yöre Cemi ritüeller ve müzikal eserler açısından birlik cemlerinden ayrıdır.  

Cemi yürüten Dede, Erzade Yıldızdır. “1981 Yılı‟nda Yozgat‟ın Çekerek Ġlçesi‟ne 

bağlı Kırkdilim Köyü‟nde doğan Erzade Dede, Canbek AĢireti‟nden olup, Ġmam 

Rıza Ocağı‟na bağlıdır. On dört yaĢında dedelik yapmaya baĢlamıĢ, dedelik eğitimini 
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öz dedesinden, bağlama çalmayı ise babasından öğrenmiĢtir. Yakın zamana kadar 

yalnızca dedelik yapmıĢ, daha sonra özel bir Ģirkette çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Yalnızca 

kendi taliplerinin görgü cemlerini yapmaktadır. Alevi Ġslam Din Hizmetleri 

BaĢkanlığı ya da herhangi bir cemevine bağlı değildir” Yıldız (2008). Bu durum 

yürüttüğü cemlerdeki belirgin yöresel tavrın sebebidir. Cem sırasında okunan eserler 

yöreye özgüdür. Günümüzde Alevi Müziği olarak tanımlanan ve gün geçtikçe 

popüler olan eserlere oranla, duyulmamıĢ ve bakir kalmıĢ deyiĢlerdir.  

Alevilikte genel olarak görgü cemi aynı amaca hizmet etmekle birlikte, farklı 

yörelerin ya da farklı ocaklara bağlı dedelerin yürüttükleri cemler karĢılaĢtırıldığında 

izlenen cem sayısı kadar çeĢitliliğe rastlamak mümkündür. Hatta aynı ocağa bağlı 

dedelerin yürüttüğü cemler arasında bir kıyaslama yapıldığında da sonuç aynı 

olacaktır. Bu sebepten, aĢağıda ritüel sırası verilen cemin tüm görgü cemleri ile aynı 

olduğu düĢünülmemelidir. Mekân olarak elveriĢli olması sebebiyle cemevleri 

kullanılmakta, ancak yılda bir kez yapıldığı için bu tip cemlere rastlama olasılığı da 

azalmaktadır. Bu sebeple Yozgat Yöre Cemi, araĢtırmamıza konu olan diğer cemler 

arasında istisnai bir yere sahiptir.  

Cemaatin yaĢ ortalamasının yüksek olması ve hizmetler konusunda süreklilikten 

uzak olmaları sebebi ile görevlilerin duaları da Dede tarafından verilmiĢtir. Yine aynı 

sebepten semahçılar da diğer cemlerdekilere oranla daha kural kaygısız bir görüntü 

sergilemiĢlerdir. Cemin son bölümünde yer alan görgü kısmına kadar, genel cem 

iĢleyiĢi görülmektedir.  

   Cem‟de ritüel sırası Ģu Ģekildedir.    

Çizelge 5.10: PSAKD Mustafa Kemal Cemevi Yozgat Görgü Cem„i Ritüel Çizelgesi      
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0
 Rehber 

cemevine 

gelir.  

- Rehber içeri girdiğinde tüm cemaat ayağa kalkar. 

Rehber hepsine dua verir ve cemaat cümle 

sonarında “Allah Allah!” der.  

- Dede, Rehber oturduktan sonra ayakta duran 

cemaate dua verir ve cemaat oturur. 
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2
 Ceme katılım 

devam eder.  

- Yeni gelenler meydanda dara durup Dede‟den 

dar duası ve ardından “tecella temenna” duası 

alıp önce meydana, sonra da halkada bulunanlara 

niyaz edip yerlerine geçerler. 

- Dua alanlara Gözcü eĢlik eder.  
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6
 Dede, 

konuĢma 

yapar.  

- KonuĢma Alevilikte ikrar verme ve „Yol‟a 

bağlılıkla ilgilidir.  
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3
 Tarikat abdesti 

alınır.  

- Hizmet bir bayan ve bir erkek tarafından yerine 

getirilir. (Bu cemde “tezekâr” yerine  “iznikçi” 

olarak adlandırılmıĢlardır. ) 

- Görevliler sırayla birbirlerinin ellerine su döker 

ve havlu ile kurularlar. Gözcü de görevlilerin 

yanındadır ve O‟nun da eline su dökülür.  

- Görevliler halkada bulunan herkese abdest 

aldırırlar. 

- Hizmetin sonunda görevliler meydanda dara 

durup Dede‟den önce “hizmet duası”, sonra da 

“tecella temenna” duası alıp yerlerine geçerler. 
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6
 Kemerbest 

bağlanır.  

- Tarikat abdesti alındıktan sonra halkada 

bulunanlar kemerbest bağlarlar.  
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7
 Post Hizmeti 

gelir.  

- Hizmet iki erkek tarafından yerine getirilir. 

Gözcü onlara eĢlik eder.  

- Görevliler postu birlikte tutarak meydanda dara 

durur ve Dede‟den hizmet duasını alıp postu 

meydana sererler.  

- Görevliler sırayla postun dört köĢesine niyaz edip 

yerlerine geçerler.  
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9
 Delil (çerağ) 

uyandırılır.  

- Üç mumlu bir Ģamdan kullanılmıĢtır. Üç 

görevlinin her birinin elinde kibrit çöpleri vardır. 

Dede hizmet duasını okurken üç görevli aynı 

anda mumları yakar.  
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1
 Süpürge 

Hizmeti gelir.  

- Hizmet bir erkek tarafından yerine getirilir.  

- Görevli elindeki süpürgeyi üç kez yere çalar ve 

her defasında sırayla; “Ya Allah! Ya Muhammed! 

Ya Ali!” diyerek üç adım atar.  

- Son adımda darda durur ve Dede‟den hizmet 

duasını alıp yerine geçer.  
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2
 Çoraplar 

çıkartılır.  

- Dede‟nin iĢareti ile on iki hizmet sahiplerinden 

dört tanesi önce kendininkileri, sonra da halkada 

bulunanların çoraplarını çıkarırlar. Geri kalan 

cemaat de çoraplarını çıkarır ve herkes çıplak 

ayakla devam eder ceme.  
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3
 NiyazlaĢılır.  - Dede‟nin “Edep erkân! Sükût-u lisan! Mümine 

nişan!” demesiyle birlikte herkes yanındakiyle 

niyazlaĢır.   
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4
 Rızalık alınır.  - Dede, cemaate “ Büyük küçük, Mümin Müslim, 

bacı kardaş! Hepiniz birbirinizden razı mısınız?” 

der ve razı mısınız diye iki kez daha sorar. Her 

defasından cemaatten “razıyız” yanıtını alır. 

Bunun üzerine Dede; “Hak-Mıhammed-Ali, 

Mazlum Hüseyin de sizlerden razı olsun!” der.  
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5
 Dede, On Ġki 

Hizmet DeyiĢi 

çalıp 

söylemeye 

baĢlar. 

- Eser: “Hak’tan Bize Name Geldi”  

- Cemaat eser sırasında dizlerine vurarak tempo 

tutar.  

- Adı geçen hizmet sahibi meydana gelip dara 

durur ve Rehber‟den duasını alıp, niyaz ettikten 

sonra yerine geçer.  

0
0
:4

0
 Dede, Tövbe 

Duası okur.  

- Duanın cümle sonlarında cemaat “estağfurullah” 

yerine “Allah Allah!” der.  

- Dua, aynı zamanda Ģiir formundadır ve DerviĢ 

Ali mahlasıyla okunmuĢtur.  

- Duanın sonunda tekbir getirilir.  
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4
 Secde duası 

verilir.  

- Tüm cemaat secdededir ve sürekli “Allah 

Allah!” der.  
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6
 Dede bir 

Duvaz Ġmam 

çalıp söyler.  

- Eser: “Elhamdülillah ki İslamız” 

- Eserin nakarat bölümlerinde cemaat Dede‟ye 

“Allah hü hü” diyerek ve dizlerine vurup tempo 

tutarak eĢlik eder.  
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1
 Secde duası 

verilir.  

- Tüm cemaat secdededir ve sürekli “Allah 

Allah!” der.  
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2
 Dede ikinci 

defa Duvaz 

Ġmam çalıp 

söyler.  

- Eser: “Şefaat Kıl Ya Muhammed Mustafa”  

- Eser boyunca cemaattekiler mütemadiyen “Allah 

Allah!” derler.  
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7
 Secde duası 

verilir.  

- Tüm cemaat secdededir ve sürekli “Allah 

Allah!” der.  
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9
 Dede 

Miraçlama‟yı 

çalıp söyler.  

- Miraçlama‟nın ikinci bölümünde “Kırklar 

Semahı” dönülür.  
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7
 Secde duası 

verilir.  

- Tüm cemaat secdededir ve sürekli “Allah 

Allah!” der.  
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8
 Ġstek semahı 

dönülür.  

- Eser: “Nurhak Semahı”  

- Ġki bayan ve üç erkek tarafından dönülür. 

Semahçıların yaĢ ortalaması yüksektir.  

- Semahın bitiminde Semahçılar darda durup 

Dede‟den hizmet duası alırlar.  
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4
 Dede üçüncü 

defa Duvaz 

Ġmam çalıp 

söyler.  

- Eser: “Hak- Muhammed- Ali Vardı Bir Hala”  

- Semahçılar Dede‟nin isteğiyle yerlerine 

geçmeyip meydanda oturur vaziyette dinlerler.  
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6
 Secde duası 

verilir.  

- Tüm cemaat secdededir ve sürekli “Allah 

Allah!” der.  
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8
 Dede bir 

tevhid çalıp 

söyler.  

- Eser: “Zül’celâl Şâh-i Sübhan”  

- Bu eser Dede tarafından “Şâhlama” olarak 

tanımlanmıĢtır. Fakat aynı zamanda tevhid 

olduğu söylenmiĢtir.  

- Eser boyunca cemaattekiler ellerini yan yana baĢ 

aĢağı tutup, parmakları yere gelecek Ģekilde sağa 

ve sola hareketlerle tempo tutar ve her defasında 

“şâh” derler.  
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3
 Secde duası 

verilir.  

- Tüm cemaat secdededir ve sürekli “Allah 

Allah!” der.  

0
1
:3

5
 Dede bir 

tevhid çalıp 

söyler. 

- Eser: “Günâh Ettim Şâhım Dârına Durdum”  

- Cemaat bu eser sırasında yalnızca sözlere hafifçe 

eĢlik eder. Eser sakin bir gidere sahip 

olduğundan herhangi bir tempo hareketine 

rastlanmaz, yalnızca cümlelerin sonunda “Allah 

Allah!” derler.  
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9
 Secde duası 

verilir.  

- Tüm cemaat secdededir ve sürekli “Allah 

Allah!” der.  
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0
 Salâvat 

getirilir.  

- Dede; “Failatün failet! Verelim Muhammed 

Mustafa ve Ehli Beyti’ne salâvat!” der ve bunun 

üzerine hep birlikte salâvat getirilir.  
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1
 Süpürgeci 

tekrar 

meydana gelir.  

- Görevli “Ya Alla! Ya Muhammet! Ya Ali!” 

diyerek her defasında meydana süpürge çalıp 

birer adım atar ve darda durur.  

- Dede‟den hizmet duası alır ve yerine geçer.  
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3
 “Görgü”ye 

hazırlık.  

- Dört erkek görevli, uzunlamasına sarılmıĢ orta 

boy bir kilimi (ikinci bir post)  birlikte tutarlar ve 

meydanda durup Dede‟den dua alırlar.  

- Duanın ardından hep birlikte kilimi meydana 

sererler.  
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6
 “Erkân” gelir.  - Bir erkek görevli tarafından kılıf içinde duran 

Erkân, kılıfından çıkartılır ve Dede‟ye verilir.  

- Cemaat el ele tutuĢur ve Dede, “dâr” ve “erkân” 

üzerine ġâh Hatai‟ye ait bir nefes okur.  
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2
 Salât ve 

selamlama.  

- Erkân, Dede ve iki yanında bulunan kiĢilerle 

birlikte tutulur. Bu sırada Dede salât ve 

selamlama duasını okur.  

- Cemaattekiler halen el ele tutmaktadır.  

- Salât ve selam bölümünün sonunda Dede salâvat 

ister ve bunun üzerine hep birlikte salâvat 

getirilir.  
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7
 Görgü baĢlar.  - Dede, elinde Erkân ile postun kenarında durur.  

- Müsahip çiftler iki erkek ve iki bayan olarak ayrı 

ayrı görgüden geçerler.  

- Görgüye girecek olan bayanlar sırasıyla Delil‟e, 

Dede‟ye ve Rehber‟e niyaz ettikten sonra geri 

çekilerek karĢı karĢıya diz çöküp otururlar.  

- Erkekler karĢılıklı oturan bayanların arasından 

geçerek aynı sıra ile niyaz edip, postun üzerinde 

birbirlerine sarılıp beklerler.  

- Rehber; “Elif Allah! Mim Muhammed! Cim 

Cebrail!” diyerek yerde birbirlerine sarılmıĢ 

vaziyette bekleyen taliplerin üzerinden geçirir.  

- Dede; “Hal erenler halıdır, yol erenler yoludur! 

Gafil olmayın gaziler, gelen üstad elidir!” 

dedikten sonra, Erkân‟ı yerdeki taliplerin 

sırtlarına sürerek üç kez geçirir. Bunu yaparken 

her harekette; “Ya Allah! Ya Muhammed! Ya Ali! 

Şehitler uyana!” der ve ardından dualarını verir.  

- Erkek taliplerin görgüsünden sonra, oturur 

vaziyette bekleyen iki bayan talip ayağa kalkar 

ve ellerini avuçları yukarı bakacak Ģekilde 

birbirlerinin elleri üstüne koyarlar. Rehber de 

onların elleri altına elini koyar ve Dede Erkân ile 

avuçlarına üç kez dokunur. Bunu yaparken; “Elif 

Allah! Mim Muhammed! Cim Cebrail! Hak’tan 

indi bir top nur! Fatima Ana bacıların yüzünü 

yur! Fatima Ana’nın katarına nail olasınız! 

Hayır hizmetiniz kabul olsun! Hizmetinizden 

şefaat bulasınız!” der.  

- Duanın ardından bayanlar ellerini yüzlerine 

sürüp Erkân‟a niyaz ettikten sonra yerlerine 

dönerler.  

0
2
:0

0
 Görgü devam 

eder.  

- Cemin bundan sonrası süre ölçümü 

yapılamayacak kadar uzundur. Görgü, cemde 

bulunan her müsahip çift için ayrı ayrı 

yapılmaktadır. Çoğu zaman bu tip cemler sabaha 

kadar sürmektedir.  

 

5.11 Cem Ritüelleri Üzerine Genel Değerlendirme 

Cem Vakfı Yenibosna Cemevi, Cem Vakfı Fatma Ana Cem ve Kültür Evi, ġahkulu 

Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba AraĢtırma-Eğitim Ve Kültür Vakfı 

Cemevi, Sarıgazi Kültürünü Tanıtma, YaĢatma, DayanıĢma ve Türbesini Onarma 

Derneği Cemevi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ümraniye ġubesi Mustafa Kemal 

Cemevi ve Hacı BektaĢ Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi, 
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Karacaahmet Sultan Kültür Derneği Cemevi ve Esenyurt Cemevi‟nde izlenen ve 

görüntü kaydı yapılan cemlerin ritüel çizelgelerinden edinilen sonuçlara göre;  

- Cemlerden dokuz tanesi “birlik cemi”,  bir tanesi “görgü cemi”dir. Birlik 

cemlerinin ağırlıkta olmasının sebebi, özellikle kıĢ aylarında her hafta belli 

bir günde (genellikle PerĢembe, bazı cemevlerinde Cumartesi-Pazar) 

yapılıyor olmalarıdır. 48 PerĢembe (ya da 48 Cuma) inancına dayanılarak 

yapılan bu cemler, Muharrem Ayı ya da Hızır Orucu‟na denk geldiğinde bazı 

değiĢiklikler yapılır.  

- Tüm cemler sohbetle baĢlar ve bu esnada cemaatin toplanması da beklenmiĢ 

olur. Sohbet konuları dedelerin bilgi birikimi ile anlatım Ģekli ise hitabet 

yetenekleri ile doğru orantılıdır. Genellikle Alevi inancında önemli yer tutan 

Kırklar Bezmi, Ġslam‟ın ilk dönemleri, Kerbela Olayı, Hızır Peygamber vb. 

yol uluları hakkında yapılan bu konuĢmalar sırasında dedelerin kiĢisel birikim 

ve inançları açık Ģekilde görülebilmektedir. Buna göre, nesil açısından 

bakılarak yapılabilecek tahminlerin yanlıĢ olması muhtemeldir. Çünkü genç 

yaĢtaki dedelerin bazen kendilerinden yaĢça oldukça büyük olan dedelere 

oranla daha az bilimsel ve çağdaĢ oldukları söylenebilir. Ancak tam bir 

genelleme yapmamak, Ģehir ortamında baĢ gösteren yeni oluĢumları dikkate 

alarak bazı Ģeyleri zamana bırakmak doğru olacaktır. Ayrıca dedelerin iyi 

niyet ve emeklerini takdir etmek de gerekir.  

- Elimizde bulunan örnek cemlerin bir kısmında “dâr duası” mevcuttur. Bazen 

dede cem meydanına girer girmez, bazen de sohbetten sonra tüm cemaat 

toplandığında gerçekleĢtirilen bir ritüeldir. Özellikle daha kırsal sayılabilecek 

semtlerde, devamlı bir kitleye sahip cemlerde (ritüellere aĢina cemaatlerin 

bulunduğu cemler) yapıldığı gözemlenmiĢtir.  

- Alevi inancının en önemli öğelerinden olan “rızalık” kavramı, aynı zamanda 

cemlerin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Cemin çeĢidi ya da amacı 

gözetilmeksizin “rızalık alma” gerçekleĢtirilen bir ritüeldir. Önce dede rızalık 

hakkında bir açıklama yapar. Daha sonra cemaate üç kez “birbirinizden razı 

mısınız” diye sorar ve her defasında “razıyız” cevabı alır. Sonra dede, “kul 
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kuldan razı ise, Allah da kulundan razıdır” der ve bunun üzerine herkes iki 

yanında bulunanlar ile niyazlaĢır.  

Rızalık alma, Ģehir ortamında yapılan cemlerde yalnızca geleneğin devamı 

için yerine getirilen ritüellerdendir. Çünkü birbirini tanımayan ve hasbelkader 

bir cemde yan yana oturan insanların birbirlerinden razı olmaması söz konusu 

değildir. Cem meydanı sorgu meydanıdır. Kırsal kesim yaĢamında birbirini 

oldukça iyi tanıyan insanların olduğu cemlerde gerçek manasını bulan bu 

ritüel ile dargın ve küskünlerin barıĢtırılması, bu dünyaya ait sorunların bu 

dünyada çözülmesi amaçlanır. Cem olgusu ve Alevilik söz konusu olduğunda 

gözden kaçırılmaması gereken en önemli Ģey dede-talip iliĢkisidir. Elimizde 

bulunan cem örneklerinden Yozgat Görgü Cemi ve Esenyurt Cemi dıĢında 

hiçbir cemde dedeler kendi talipleri ile birlikte değildirler. Bu sebeple Ģehir 

ortamında yapılan cemlerde çoğunlukla rızalık alma ritüeli geleneğin devamı 

ve hizmet görenlerden razı olmakla sınırlı kalmıĢtır.  

- Salât ve Selâm bölümü bütün cemlerde vardır. Bu bölümde amaç kutsal 

sayılan zâtları anmak ve onlara olan saygıyı dile getirmektir. Cemlere göre 

okunan metinler farklılık gösterebilmesine karĢın elimizde görüntü kaydı 

bulunan cemlerin sekiz tanesinde bu bölümün içerik ve sıralaması aynı ya da 

benzerdir. Yine Yozgat Görgü Cemi ve Esenyurt Cemi‟nde farklıdır. Ancak 

cemde ritüelin uygulandığı yer hepsinde birbirine yakındır. Bu bölüm 

cemlerin baĢlarında Miraçlama‟dan önce gelir.  

- Dedelerin cem sırasında ya da günlük hayatlarında üstlendikleri görev ve 

içinde yetiĢtikleri geleneğe bağlı olarak Kur‟an‟dan alıntı yapmaları sık 

karĢılaĢılan bir durumdur. Bununla birlikte cem sırasında bazı surelerin tüm 

cemaatin katılımı ile hep bir ağızdan Türkçe okunmalarının gelenekteki yeri 

ve geçmiĢi hakkında kesin bir yargıya varmak güçtür. Bu konuda daha net bir 

sonuca varabilmek için Anadolu‟da cem geleneğinin devam ettiği yerlerde 

inceleme yapmak gerekmektedir. Ancak dedelerle yapılan görüĢmelere 

dayanarak diyebiliriz ki cemlerde Ġhlâs, Fatiha ve Nur surelerinin okunması 

gelenekte var olmayan, son dönelerde cemlere dâhil edilmiĢ bir ritüeldir. 

Alan araĢtırmamız içindeki on cemden sekizinde Ġhlâs ve Fatiha sureleri 

okunmuĢtur. Nur Suresi 35.ve 36. Ayetleri de Sarıgazi, ġahkulu ve Mustafa 
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Kemal Birlik Cemi‟nde okunmuĢtur. Cem Vakfı ritüel sırasını benimseyen 

diğer cemevleinde olmayıĢının sebebi kimi zaman tercih, kimi zaman da 

sürenin kısıtlı olmasıdır. Esenyurt Cemi‟nde ise çerağ ritüeli 

uygulanmamıĢtır. 

- On Ġki Hizmet DeyiĢi, Esenyurt Cemi hariç diğer bütün cemlerde 

söylenmiĢtir. Bahsi geçen cemde deyiĢ söylenmese de ritüel sırasında onun 

ardına bağlanan ve görevlilerin toplu halde aldıkları hizmet duası vardır. 

Yozgat Görgü Cemi‟nde ise On Ġki Hizmet DeyiĢi vardır ancak hizmet 

sahipleri sırası geldikçe meydana gelip dualarını alıp yerlerine geçmiĢlerdir. 

Bu iĢlem, deyiĢin söylenmesi sırasında Dede‟nin yanında postta oturan 

Rehber tarafından yapılmıĢtır. Görevliler deyiĢin sonunda toplu halde dua 

almamıĢlardır.  

- “Tarikat Abdesti” ya da  “El Suyu”  olarak bilinen hizmet bütün cemlerde 

karĢımıza çıkan ritüellerdendir. Hizmeti yerine getiren görevliler “tezekâr”  

olarak adlandırılırlar. Örnek cemlerimizin hepsinde hizmet bir erkek ve bir 

bayan tarafından yerine getirilmiĢtir. Genellikle dededen baĢlayarak ya 

sadece birkaç kiĢiye, ya da halkanın ön sırasında oturanlara uygulanır. 

Ritüelin uygulanıĢını çalıĢmamızın ritüel çizelgesi bölümünde her cem için 

ayrı ayrı görmek mümkündür. Ancak bu ritüel ile özellikle belirtilmesi 

gereken bir unusur vardır. Bu ritüelin birlik cemlerinde uygulanma 

zorunluluğu yoktur. Özellikle görgü cemleri için büyük önem taĢıyan bir 

ritüeldir. Çünkü bir nevi mahkeme gibi iĢleyen görgü cemlerine baĢlamadan 

önce ruhen gerçek bir arınmıĢlığa ulaĢmıĢ olmak önemlidir. Birlik cemlerinde 

ısrarla uygulanma sebebi ise geleneği devam ettirebilmek ve hizmetin yeni 

nesiller tarafından öğrenilmesini sağlamak içindir.  

- Süpürge hizmeti; elimizdeki örneklere göre birlik ya da görgü cemi farkı 

gözetilmeksizin her cemde vardır. Yozgat Görgü Cemi‟nde bir erkek, 

Okmeydanı Hubyar Cemi‟nde bir bayan ve diğer cemlerde ise üç bayan 

tarafından yerine getirilmiĢtir. Ritüelin uygulanıĢı sırasında süpürge yere 

değmediği için bu hizmetin meydanın fiziki temizliği için yapıldığını 

söylemek mümkün değildir. Eldeki verilere dayanarak denebilir ki ritüel, 

sembolik olarak temizliği ifade eder.  
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- Gözcü hizmeti cemlerde en çok iĢleve sahip olan görevlerdendir. Cem 

sırasındaki asayiĢten sorumludur. Cem kurallarına aykırı davranıĢlara 

müdahale eder. Cemin baĢında ve sonunda hizmet sahiplerine görevlerinin 

icrası sırasında eĢlik eder. Bunun dıĢında kalan zamanlarda ise cemde 

bulunanlar arasında gezinir ve uygunsuz davranıĢlar olup olmadığını kontrol 

eder.  

- Tövbe duası bütün cemlerde okunan dualardandır. Elimizde görüntü kaydı 

bulunan on cemin hepsinde tövbe duası olarak ġah Hatai mahlaslı bir nefes 

okunmuĢtur. Bu nefesin metni dualar bölümünde, ritüelin ayrıntıları ise ritüel 

çizelgelerinde ayrıntılı Ģekilde verilmiĢtir.  Cem Vakfı tarafından belirlenen 

ritüellerinin hâkim olduğu cemlerde tövbe ritüeli Tahrim Suresi 8. Ayet‟in 

Türkçe okunmasıyla baĢlar. YaĢar Nuri Öztürk tarafından yapılan meal tercih 

edilmiĢtir ve dua çok fazla değiĢikliğe uğramadan okunur. Yozgat Görgü 

Cemi ve Esenyurt Cemi dıĢındaki cemlerde mevcuttur.  

- Na´t-ı Ali kimi zaman Türkçe kimi zaman da eski dilde olmak üzere bütün 

cemlerde okunan dualardandır. Cemde okunuĢ sırası farklılık 

gösterebilmesine karĢın genellikle tövbe duasından sonra okunur.  

- Cemin Aleviler arasındaki bir baĢka ismi “halka namazı”dır. Cem sırasında 

cemaatin halka Ģeklinde oturması ve belli yererde secdeye varılması sebebiyle 

bu Ģekilde adlandırılır. Her cemde secde vardır. Sayı değiĢebilir ancak ilki 

Na´t-ı Ali duasından sonradır denebilir. Bunu takiben duvazlardan tevhidlere 

geçerken ve bazen tevhidler arasında olmak üzere en az dört kez secde edilir.  

- Duvazlar cemde yeni bir bölümün baĢlangıcı demektir. Eğer zaman sınırı yok 

ise en az üç tane okunması gerektiği söylenir. Ancak elde bulunan verilere 

dayanarak çoğunlukla üç yerine iki duvaz bulunduğu söylenebilir. Fakat 

dedelerle yapılan görüĢmelerin çoğunda edinilen bilgilere göre cem sırasında 

söylenen tüm deyiĢler, içinde kutsal sayılan zatların isimleri geçtiği için 

duvaz olarak adlandırılabilmektedir.  Ancak bu çalıĢmada duvazlar cemdeki 

söyleniĢ sırası ve yapısal özellikleri ile ayrı bir kategori olarak alınmıĢtır.  

- Tevhidler cem sırasında duvazlardan sonra gelen deyiĢlerdir. Duygusal 

yoğunluğu yükselten bir yapıya sahiptirler. Duvazlar gibi tevhidler için de en 
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az üç tane olması gerektiği söylenir. Elimizde bulunan verilerden 

anlaĢıldığına göre cemde söylenen tevhid sayısı en az iki, eğer zaman sorunu 

yok ise genellikle üçün üzerinde hatta bazen dört tanedir. Tevhidler sırasında 

dizlere vurarak tempo tutmak yaygın bir davranıĢtır. Bu bölüm bir nevi zikr 

halinde yapılır.  

- Miraçlama tevhidlerden sonra gelir. Hz Muhammed‟in miracı Miraçlama 

deyiĢi ile anlatılır ve olay örgüsüne göre Hz Muhammed‟in mest olup 

dönmeye baĢladığı yerde semahçılar ayağa kalkıp “Kırklar Semahı” dönerler. 

Miraçlama, birçok cemde Kırklar Semahı‟nın dönülmesi ile sona erer ve 

ondan sonra gelen semahlar “istek semahı” olarak adlandırılırlar. Ancak 

Okmeydanı Cemi ve Esenyurt Cemi‟nde Kırklar Semahı‟na bağlı olarak 

“niyazlaşma”, “pervaz”, “çark” ve “tevhid” gibi bölümler görülmüĢtür. 

Okmeydanı Cemi‟nde bu bölümün sonunda “Hubyar Semahı” istek semahı 

olarak dönülmüĢtür. Esenyurt Cemi‟nde ise Miraçlamaya bağlı olan bu uzun 

bölümler yaĢlı sayılabilecek iki bayan ve erkek tarafından doğaçlamaya yakın 

Ģekilde dönülmüĢtür. Bu bölümden sonra istek semahı cemde hazır bulunan 

ve gençlerden oluĢan kalabalık denebilecek bir ekip tarafından dönülmüĢtür.  

- Ġstek semahı, Kırklar Semahı haricinde dönülen tüm semahlar için kullanılan 

genel isimdir. Eğer cemde zaman kısıtlı değilse ve dönmeyi bilen var ise her 

cemde en az bir, en fazla üç tane istek semahı olabilmektedir. Duvazlar ve 

tevhidler gibi semahların da üçe tamamlanması gerektiği gibi genel bir kanı 

vardır.  

- Sakka hizmeti cemin sonlarında yer alır. Kerbela ġehitleri için cemaate su 

dağıtılır. Elimizdeki kayıtlara göre genellikle erkekler tarafından yerine 

getirilmiĢ olmakla birlikte bu konuda kesin bir kural yoktur. Hizmetliler 

tarafından meydana sürahiler içinde konulan su dede tarafından dualanır. Bu 

ritüel sırasında ġah Hatai mahlaslı bir mersiye okunması yaygındır. Bu ritüel 

yalnızca Yozgat Görgü Cemi‟nde yapılmamıĢtır. Görgü, uzun zaman aldığı 

için ve geleneklerine göre bu içeriğe sahip bir cemde yapılma zorunluluğu 

olmadığı için yer almamıĢtır. Esenyurt Cemi‟nde ise hizmet cemin baĢlarında 

yer almıĢtır ki bu alıĢılmıĢın oldukça dıĢında bir durumdur. Suyun içine Ģeker 

atıldıktan sonra duası verilmiĢtir. Bir Ģekilde Kırklar Bezmi‟ndeki Engür 
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Suyu ile Kerbela ġehitleri için dağıtılan Sakka Suyu özdeĢleĢtirilmiĢtir. Dede 

tarafından bu durumun gelenekte bu Ģekilde var olduğu açıklanmıĢtır.  

- Münacat duası genel istek ve temennileri içeren uzun bir duadır. Bu dua 

sırsında cemde bulunanlar ellerini yukarı doğru açıp cümle sonlarında “Allah 

Allah!” derler. AraĢtırmamız dâhilindeki on cemden sekizinde okunmuĢtur. 

Esenyurt Cemi ve Yozgat Görgü Cemi‟nde okunmamıĢtır.  

- Dağılma duasının bir baĢka adı da “oturan-duran” duasıdır. Elimizde görüntü 

kaydı bulunan on cemden dokuz tanesinde vardır. Yalnızca Yozgat Görgü 

Cemi kaydında yoktur. Görgünün uzun olması sebebiyle cem geç saatlere 

kadar sürmüĢ ve bu sebepten görgünün nasıl yapıldığına dair fikir sahibi 

olabilmek amacıyla birkaç müsahip çiftin görüntüsü kaydedilmiĢ, cemin son 

bölümünü izlemek ya da kaydetmek Ģansı olmamıĢtır. Ancak cemin genel 

yapısı düĢünüldüğünde bu duanın her cemde olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Cemdeki dua ve hizmetlerle ilgili ritüellerin genel değerlendirmesinden sonra, 

cemin belkemiği denilebilecek müzikal eserlerden bahsetmekte yarar vardır. 

ÇalıĢmamızın “Cemlerde söylenen eserler çizelgesi (Çizelge 5.12)” bölümünde 

net Ģekilde görülebileceği gibi, incelenen cemlerde benzer eserlerin benzer 

sırayla yer aldıkları, ya da cemlerin yapısına göre farklı eserlerin bulunduğu 

gözlemlenebilmektedir. Buna göre; 

- AraĢtırma sınırları içindeki on cemden yedi tanesinde ilk müzikal eser 

“On İki Hizmet Deyişi” olmuĢtur. Geriye kalan üç cemden Eriklibaba 

Cemi ve Okmeydanı Cemi‟nde önce “hazırlık deyişi” olarak adlandırılan 

ve cemaatin toplanması beklenirken söylenen eserlere yer verilmiĢ, 

Esenyurt Cemi‟nde ise bu iki türe de yer verilmemiĢ ve ilk olarak bir 

tevhid söylenmiĢtir.  

- Cemlerden altı tanesinde ikinci eser “çerağ deyişi”dir. Çerağ ritüeli deyiĢ 

de okunduğunda oldukça uzayabilen bir yapıya sahip olduğundan zaman 

sıkıntısı olan cemlerde bu esere yer verilip verilmemesi isteğe bağlıdır. 

Bu sebeple Eriklibaba Yozgat Görgü ve ġahkulu cemlerinde olmayıĢı 
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zaman kaygısına bağlanabilir. Ancak Esenyurt Cemi‟nde çerağ hizmetine 

hiç yer verilmediğinden çerağ deyiĢi de söylenmemiĢtir.  

- Duvaz imam her cemde muhakkak yer verilen bir türdür. (Hatta 

kimilerine göre cemlerde söylenen eserlerin hepsine bir anlamda duvaz 

imam denir. Ancak duvaz imamların genel yapısı ve söz unsuru 

incelendiğinde bunun çok yerinde bir ifade olmadığı gözlemlenecektir.)  

Cemlerde duruma göre en az bir en fazla dört duvaz imama yer verilir. 

Ġncelenen on cemden Yozgat Görgü ve Karacaaahmet Cemi‟nde 3, 

Fatma‟na, Sarıgazi ve Mustafa Kemal Birlik Cemlerinde 2 ve Yenibosna, 

ġahkulu, Eriklibaba, Okmeydanı ve Esenyurt Cemi‟nde 1 duvaz imam 

seslendirilmiĢtir.  

- Tevhid cemde en çok önem verilen eser türlerindendir. Bu sebeple sayının 

ikiden az olmamasına özen gösterilir. AraĢtırma sonuçlarına göre, ritüel 

analizi yapılan cemlerde en az iki, en fazla dört tevhid yer almıĢtır. 

Yenibosna Cemi‟nde 4, Esenyurt ve Yozgat Görgü Cemi‟nde 2 ve geriye 

kalan yedi cemde de 3‟er tevhid söylenmiĢtir. Yozgat Görgü, Okmeydanı 

ve Esenyurt Cemi‟nde yer verilen tevhidler farklı, diğer yedi cemde yer 

alan tevhidler çoğunlukla aynıdır.  

- Miraçlama ve ona bağlı olarak dönülen Kırklar Semahı, istisnasız her 

cemde yer alan eserlerdir. Aynı zamanda tevhidlerden sonra duygusal 

yoğunluğun en fazla hissedildiği bölüm olma özelliğini taĢır. Eserin 

müzikal ve ritmik açıdan varyantları olmasına karĢın, söz unsuru birçok 

cemde neredeyse aynıdır. Fakat inceleme sahamızdaki on cemden ikisi bu 

anlamda oldukça ciddi bir farklılık arzeder. Bununla birlikte bahsi geçen 

iki cem, Miraçlama‟ya bağlı eser (ritüel) sıralamasında birbirleriyle 

benzer özellikler göstermektedirler. Miraçlama‟da anlatılan olay 

örgüsünde, Hz. Muhammed‟in Kırklar‟la birlikteyken gelen engür suyu 

ile mest olup dönmeye baĢlamasının canlandırıldığı Kırklar Semahı‟ndan 

sonra “niyazlaşma”, tekrar “Kırklar Semahı”, “tevhid” ve “pervaz” gibi 

bölümler yer almaktadır. Diğer sekiz cemde ise Miraçlama ve Kırklar 

Semahı‟dan sonra bu bölümlere yer verilmemiĢtir.  
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-  Miraçlama ve devamı olarak gelen ritüeller tamamlandığında cemlerde 

çoğunlukla karĢımıza çıkan “istek semahı” yer alır. Ancak edinilen 

izlenimler doğrultusunda Kırklar Semahı gibi zorunlu olmadığını 

söylemek mümkündür. Ancak incelediğimiz on cemden yalnızca bir 

tanesinde (Karacaahmet Cemi) yoktur. Diğer dokuz cemde en fazla üç ve 

en az bir olmak üzere bu ritüele yer verilmiĢtir.  

- Cemlerin genellikle en son bölümünde mersiyeler yer alır. Elimizde 

bulunan örneklerden bir tanesinde (Esenyurt Cemi) cemin baĢlarında yer 

almıĢtır. Esenyurt Cemi ile birlikte toplam sekiz cemde “Bugün Matem 

Günü Geldi” isimli mersiye ortaktır. Bu sekiz cemden yedisinde 

(Esenyurt Cemi hariç) aynı bu mersiye ile birlikte “Çekelim Aşkın Yayın” 

isimli mersiye de ortaktır. Yalnızca Karacaahmet Cemi‟nde bu iki esere 

hiç yer verilmemiĢ, uzun hava formunda baĢka mersiyeler söylenmiĢtir.  
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Çizelge 5.11: Cem Ritüel Çizelgesi  

 

 Yenibosna 

Cemevi 

 

Fatmaana 

Cemevi 

 

Eriklibaba 

Cemevi 

ġahkulu 

Cemevi 

Karacaahmet 

Cemevi 

Ümraniye 

Cemevi 

Sarıgazi 

Cemevi  

Okmeydanı 

Cemevi 

Esenyurt 

Cemevi 

Ümraniye 

Cemevi 

Görgü Cemi 

1 Sohbet Sohbet Sohbet Sohbet Sohbet Dar duası Sohbet I. Hazırlık deyiĢi Sohbet Sohbet 

2 Dâr duası Dâr duası Hazırlık deyiĢi Rızalık alma Rızalık alma Sohbet Salâvat II. Hazırlık 

deyiĢi 

Süpürge 

Hizmeti 

Tezekâr 

Hizmeti 

3 Rızalık alma Lokma duası Rızalık alma Salâvat Salâvat Rızalık alma Dâr duası III. Hazırlık 

deyiĢi 

Post Hizmeti Post Hizmeti 

4 Salâvat  Rızalık alma Salâvat Ġhlâs ve Fatiha  Ġhlâs ve Fatiha  Salâvat Rızalık alma Zakir için 

hizmet duası   

Tezekâr 

Hizmeti 

Çerağ 

uyandırma 

5 Ġhlâs ve 

Fatiha 

Salâvat Ġhlâs ve Fatiha  Salât ve Selam  Salât ve Selam  Ġhlâs ve 

Fatiha  

Ġhlâs ve 

Fatiha 

On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası 

Tövbe duası Süpürge 

Hizmeti 

6 Salât ve 

Selam  

Ġhlâs ve 

Fatiha  

Salât ve Selam  On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

Salât ve 

Selam  

Salât ve 

Selam  

Sohbet  Salât ve 

Selam 

Rızalık alma 

7 On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

Salât ve 

Selam  

On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası  

On Ġki 

Hizmetlilerin duası  

On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

Dâr duası Na´t-ı Ali 

Duası 

On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

8 On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası  

On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası  

Post Hizmeti Tezekâr Hizmeti On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası  

On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası  

Sohbet Dua  Tövbe duası 

9 Post Hizmeti On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası  

Post Hizmeti Çerağ 

uyandırma 

Post Hizmeti Post Hizmeti Post Hizmeti Gözcü meydana 

gelir 

Hayır-istek 

duası 

Secde 

 

10 Tezekâr 

Hizmeti  

Post Hizmeti Tezekâr 

Hizmeti  

Süpürge 

Hizmeti 

Çerağ uyandırma Tezekâr 

Hizmeti 

Tezekâr 

Hizmeti  

On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

Secde I. Duvaz 

imam 

11 Çerağ 

uyandırma 

Gözcü 

meydana gelir 

Çerağ 

uyandırma 

Gözcü meydana 

gelir 

Süpürge Hizmeti Çerağ 

uyandırma 

Çerağ 

uyandırma 

On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası  

Gözcü 

meydana gelir 

Secde 

12 Süpürge 

Hizmeti 

Tezekâr 

Hizmeti  

Süpürge 

Hizmeti 

Secde Gözcü meydana 

gelir 

Salâvat Süpürge 

Hizmeti 

Süpürge Hizmeti Tövbe duası  II. Duvaz 

imam 

13 Gözcü 

meydana gelir 

Çerağ 

uyandırma 

Gözcü meydana 

gelir 

Tövbe duası Na´t-ı Ali Duası Süpürge 

Hizmeti 

Gözcü 

meydana gelir 

Tezekâr Hizmeti Secde Secde 
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 Yenibosna 

Cemevi 

 

Fatmaana 

Cemevi 

 

Eriklibaba 

Cemevi 

ġahkulu 

Cemevi 

Karacaahmet 

Cemevi 

Ümraniye 

Cemevi 

Sarıgazi 

Cemevi  

Okmeydanı 

Cemevi 

Esenyurt 

Cemevi 

Ümraniye 

Cemevi 

Görgü Cemi 

14 Tövbe Duası Süpürge 

Hizmeti 

Tövbe Duası Secde Tövbe Duası Gözcü 

meydana gelir 

Tövbe Duası Post Hizmeti Sakka 

Hizmeti 

Miraçlama 

15 Na´t-ı Ali 

Duası  

Tövbe Duası Na´t-ı Ali Duası  Na´t-ı Ali Duası  Secde Tövbe Duası Na´t-ı Ali 

Duası  

Çerağ 

uyandırma 

Salâvat Secde 

16 Secde  Na´t-ı Ali 

Duası  

Secde  Secde  I. Duvaz Ġmam Na´t-ı Ali 

Duası  

Secde  Rızalık alma Mersiye Ġstek Semahı 

17 I. Duvaz 

Ġmam  

Secde  I. Duvaz Ġmam  Duvaz Ġmam  II. Duvaz Ġmam Secde I. Duvaz 

Ġmam 

Salâvat Dua III. Duvaz 

Ġmam 

18 II. Duvaz 

Ġmam 

I. Duvaz 

Ġmam  

II. Duvaz Ġmam Secde III. Duvaz Ġmam I. Duvaz 

Ġmam 

II. Duvaz 

Ġmam 

Tövbe Duası Duvaz Ġmam Secde 

19 Secde  II. Duvaz 

Ġmam 

Secde  I.Tevhid Secde  II. Duvaz 

Ġmam 

Secde Na´t-ı Ali Duası  Secde I. Tevhid 

20 I.Tevhid  Secde  I.Tevhid  Secde I.Tevhid Secde I.tevhid Secde  Tevhid Secde 

21 II. Tevhid  I.Tevhid  II. Tevhid  II. Tevhid II. Tevhid I.Tevhid II. tevhid Duvaz Ġmam Secde II. Tevhid 

22 Secde  II. Tevhid  Secde  III. Tevhid  Secde II. Tevhid Secde I.Tevhid Miraçlama Secde 

23 III. Tevhid 

 

III. Tevhid  III. Tevhid 

 

Secde III. Tevhid  Secde III. Tevhid 

 

II. Tevhid NiyazlaĢma 

DeyiĢi 

Salâvat 

24 IV. Tevhid  Secde Secde Miraçlama Secde III. Tevhid 

 

Secde Secde I. Ġstek 

Semahı  

Süpürge 

Hizmeti 

25 Secde  Miraçlama  Miraçlama  Ġstek semahı Miraçlama Secde Miraçlama Miraçlama II. Ġstek 

Semahı 

Görgüye 

hazırlık 

26 Miraçlama  Gözcü 

meydana 

gelir. 

Gözcü meydana 

gelir. 

Sakka Hizmeti  Gözcü meydana 

gelir. 

Miraçlama Gözcü 

meydana 

gelir. 

NiyazlaĢma Gözcü 

meydana gelir 

Erkân 

Çıkarma 

27 Gözcü 

meydana 

gelir. 

Ġstek Semahı Ġstek Semahı Mersiye  Sakka Hizmeti Ġstek Semahı I. Ġstek 

Semahı 

Kırklar Semahı 

Çark  

Süpürge 

Hizmeti 

Salât ve 

Selam 

Bölümü  

28 Ġstek Semahı  Sakka 

Hizmeti  

II. Ġstek Semahı  Münacat duası  I. Mersiye  Sakka 

Hizmeti 

II. Ġstek 

Semahı 

Tevhid Tezekâr 

Hizmeti 

Görgü 
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 Yenibosna 

Cemevi 

 

Fatmaana 

Cemevi 

 

Eriklibaba 

Cemevi 

ġahkulu 

Cemevi 

Karacaahmet 

Cemevi 

Ümraniye 

Cemevi 

Sarıgazi 

Cemevi  

Okmeydanı 

Cemevi 

Esenyurt 

Cemevi 

Ümraniye 

Cemevi 

Görgü Cemi 

29 Sakka 

Hizmeti  

Mersiye  Sakka Hizmeti  Süpürge Hizmeti  II. Mersiye  Mersiye III. Ġstek 

semahı  

Hubyar Semahı Gözcü 

meydana gelir 
 

30 Mersiye  Münacat 

duası  

Mersiye  Lokma duası  Secde Münacat 

Duası  

Sakka 

Hizmeti 

Pervaz I Çerağ Duası  

31 Münacat duası  Süpürge 

Hizmeti  

II. Mersiye  Çerağ sırlama Münacat Duası  Süpürge 

Hizmeti 

Mersiye Pervaz II On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası 

 

32 Süpürge 

Hizmeti  

Lokma duası  Münacat duası  Post Hizmeti Süpürge Hizmeti Lokma duası  Münacat duası  Sakka Hizmeti    

33 Lokma duası  Çerağ Sırlama Süpürge 

Hizmeti  

On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası 

Çerağ Sırlama Çerağ Sırlama Süpürge 

Hizmeti 

I. Mersiye    

34 Çerağ Sırlama Post Hizmeti Lokma duası  Dağılma duası Post Hizmeti Post Hizmeti Lokma duası  II. Mersiye    

35 Post Hizmeti On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası 

Çerağ Sırlama  On Ġki 

Hizmetlilerin duası 

On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası 

Çerağ Sırlama Münacat Duası   

36 On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası  

Dağılma 

duası 

Post Hizmeti  Dağılma duası Dağılma duası Post Hizmeti Lokma Duası   

37 Dağılma 

Duası  

 On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası 

   On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası 

Süpürge 

Hizmeti 

  

38   Dağılma Duası    Dağılma 

Duası 

On Ġki 

Hizmetlilerin 

duası 

  

39        Dağılma Duası   
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Çizelge 5.12: Cemlerde Söylenen Eserler Çizelgesi 

 Yenibosna 

Cemevi 

Fatmaana Cemevi ġahkulu Cemevi Sarıgazi Cemevi Mustafa Kemal 

Cemevi  

(Birlik Cemi) 

1 On Ġki Hizmet 

DeyiĢi  

On Ġki Hizmet 

deyiĢi  

On Ġki Hizmet 

deyiĢi 

On Ġki Hizmet 

deyiĢi 

On Ġki Hizmet 

deyiĢi 

2 Çerağ DeyiĢi 

 

Çerağ DeyiĢi 

 

Bir Kral Oğlunu 

Selman Eyledi 

(Duvaz Ġmam)  

Çerağ DeyiĢi  Çerağ DeyiĢi  

3 Medet Ya 

Muhammed 

Medet Ya Ali 

(Duvaz imam) 

Muhammed 

Mustafa Ey ġah-ı 

Merdan  

(Duvaz Ġmam) 

Ali‟ye Selman 

Olasın (Tevhid) 

Muhammed 

Mustafa Ey ġah-ı 

Merdan  

(Duvaz Ġmam) 

Muhammed 

Mustafa Ey ġah-ı 

Merdan  

(Duvaz Ġmam) 

4 Medet Hey 

Allah‟ım Medet 

(Tevhid)  

Medet Allah Medet 

Ya Ali  

(Duvaz Ġmam) 

ġu Âleme Nûr 

Doğdu (tevhid)  

Medet Allah Medet 

Ya Ali  

(Duvaz Ġmam) 

Medet Allah Medet 

Ya Ali  

(Duvaz Ġmam) 

5 Ali‟ye Selman 

Olasın (tevhid)  

Medet Ey Allah‟ım 

Medet (Tevhid) 

Erenler Tevhide 

BaĢlar (Tevhid)  

Medet Ey Allah‟ım 

Medet (Tevhid)  

Medet Ey Allah‟ım 

Medet (Tevhid)  

6 Diz Çökelim 

Zikredelim 

(Tevhid)  

Ali‟ye Selman 

Olasın (Tevhid) 

Miraçlama ve 

Kırklar Semahı 

Ali‟ye Selman 

Olasın (Tevhid)  

Ali‟ye Selman 

Olasın (Tevhid)  

7 Erenler Tevhide 

BaĢlar (Tevhid)  

ġu Âleme Nûr 

Doğdu (Tevhid) 

Beni Diri Sanma 

Çoktan ÖlmüĢem 

(Semah)  

ġu Âleme Nûr 

Doğdu (Tevhid) 

ġu Âleme Nûr 

Doğdu (Tevhid) 

8 Miraçlama ve 

Kırklar Semahı 

Miraçlama ve 

Kırklar Semahı 

 

Bugün Matem 

Günü Geldi 

(Mersiye)  

Miraçlama Ve 

Kırklar Semahı 

Miraçlama Ve 

Kırklar Semahı 

9 Yaradan AĢkına 

Bir Semah Eyle 

(Semah)  

Yaradan AĢkına 

Bir Semah Eyle 

(Semah) 

 

Çekelim AĢkın 

Yayın (Mersiye)  

Ey ġahin BakıĢlım 

(Semah)  

Gitme Durnam 

Gitme (Semah)  

10 Bugün Matem 

Günü Geldi 

(Mersiye)  

Bugün Matem 

Günü Geldi 

(Mersiye) 

 

 Ali Sevilmez Mi 

(Semah)  

Bugün Matem 

Günü Geldi 

(Mersiye)  

11 Çekelim AĢkın 

Yayın (Mersiye)  

Çekelim AĢkın 

Yayın (Mersiye) 

 BaĢım Açık Yalın 

Ayak Yürüttün 

(Semah)  

Çekelim AĢkın 

Yayın (Mersiye)  

12    Eylen Yolcum 

Eylen (Mersiye)  
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 Eriklibaba 

Cemevi 

 

Karacaahmet 

Cemevi  

 

Okmeydanı 

Cemevi  

Esenyurt Cemevi  Mustafa Kemal 

Cemevi 

Yozgat Görgü 

Cemi 

1 Ben Bugün Pirimi 

Gördüm  

On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

Arzulayıp Hak 

Cemine Gelince 

(DeyiĢ)  

Uyan Ya 

Muhammed Uyan 

(Tevhid)  

On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

2 On Ġki Hizmet 

DeyiĢi 

Çerağ DeyiĢi  Erenler UymuĢ 

Katara (deyiĢ)  

Bugün Matem 

Günü Geldi 

(Mersiye) 

Elhamdülillah ki 

Ġslamız  

(Duvaz Ġmam)  

3 Muhammed 

Mustafa Ey ġâh-ı 

Merdan  

(Duvaz Ġmam)  

Bugün AkĢam 

Cumadır Cuma 

(Duvaz Ġmam)  

Eğer SerçeĢme‟nin 

Gözün Ararsan 

Gönül Kalk 

Gidelim Hüseyin‟e 

Doğru (Duvaz 

Ġmam)  

ġefaat Kıl Ya 

Muhammed 

Mustafa 

(Duvaz Ġmam)  

4 Medet Allah 

Medet Ya Ali 

(Duvaz Ġmam)  

Yattım Bir Dalda 

Uyudum  

(Duvaz Ġmam)  

On Ġki Hizmet 

DeyiĢi  

 

Medet Allah‟ım 

Medet (Tevhid)  

Miraçlama ve 

Kırklar Semahı 

5 Ali‟ye Selman 

Olasın (tevhid) 

Adaletin TutmuĢ 

Bütün Cihanı 

(Duvaz Ġmam)  

Çerağ DeyiĢi  Miraçlama  Nurhak Semahı  

6 Medet Ey 

Allah‟ım Medet 

(tevhid) 

Medet Ey 

Allah‟ım Medet 

(Tevhid) 

Sabah Oldu Da 

Güller Doğuyor 

(Duvaz Ġmam)  

Yürük Olur ĠmiĢ 

Bu Gönül KuĢu 

(NiyazlaĢma)  

Hak- Muhammed- 

Ali Vardı Bir Hala 

(duvaz imam)  

7 Diz Çökelim 

Zikredelim 

(tevhid)  

Ali‟ye Selman 

Olasın (Tevhid) 

Dilim De Virdim 

De Sensin 

(Tevhid)  

Yalan Sözler Mat 

Olur 

( Kırklar Semahı I. 

Ve Iı. Bölüm) 

Zül‟celâl ġâh-i 

Sübhân  

(Tevhid, ġâhlama)  

8 Miraçlama ve 

Kırklar Semahı 

ġu Âleme Nûr 

Doğdu (Tevhid) 

ġu Âleme Nûr 

Doğdu (Tevhid)  

BaĢım Açık Yalın 

Ayak Yürüttün 

(Semah) 

Günah Ettim ġâhım 

Dârına Durdum 

(Tevhid)  

9 Kaldır Kaldır 

Kolun Kaldır 

(semah)  

Miraçlama Ve 

Kırklar Semahı 

Miraçlama Ve 

Kırklar Semahı 

Gene Kırcalandı 

Dağların BaĢı  

(Ġstek Semahı) 

 

10 Turnam 

Erenlerden 

AlmıĢsın Himmet 

(semah)  

Gezip Dört KöĢeyi 

Seyran Eyleyen 

(Mersiye)  

Ali Yolu Nûr 

Yoludur 

(NiyazlaĢma)  

  

11 Kurban Olam 

Kalem Olam 

Koluna (mersiye)  

Kızın Zeynep  

(Mersiye)  

Hata Ettim Hüdâ 

Girdi Bu Çarka 

(Semah)  

  

12 Bugün matem 

Günü geldi 

(mersiye)  

 Gün Doğarken 

Oku Bunu 

(Tevhid)  

  

13 Çekelim AĢkın 

Yayın (mersiye) 

 Kıyamet Gününde 

MahĢer Yerine 

(Semah) 

  

14   Felekler Zuhur 

Edeli (Pervaz)  

  

15   Ah Dedim ġâh 

Dedim (Pervaz) 

  

16   Bugün Matem 

Günü Geldi 

(Mersiye)   

  

17   ġâh Hüseyin‟e 

Böyle Zulüm Olur 

Mu (Mersiye)  
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6. CEMLERDE OKUNAN DUALAR  

6.1 Dâr Duası  

Dâr duası, genellikle cem baĢlarken yapılan sohbetten sonra, bazen de önce okunur. 

Dua sırasında tüm cemaat ayağa kalkar ve dârda durup cümle sonlarında “Allah 

Allah!” der. KiĢinin özünü dara çekmesi; ruhen arınması ve bağıĢlanma dilemesi 

demektir. Ritüelin cem baĢlamadan yapılmasının sebebi, ceme atfedilen değerdendir. 

Hakk‟ın huzuru sayılan cem meydanına özünü dara çekip, manevi temizliğe ikrar 

vererek girme amacı taĢınır.  

“BismiĢâh Allah Allah! 

Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dârdan, çağırdığınız pirden Ģefaât göresiniz. 

Dârlarınız, divanlarınız kabul ola! Muratlarınız hâsıl ola! Vakitleriniz hayrola! 

Hayırlarınız fethola! ġerleriniz defola! Hakk Muhammed Ali yardımcınız, 

gözcünüz, bekçiniz ola!  

Dârına durduk ya Allah! Ya Allah!  Yā Allah! Divanına durduk ya Muhammed! 

Ya Muhammed! Ya Muhammed! Keremine sığındık ya Ali!  Ya Ali! Ya Ali! 

Ġnayet eyleyin ya On Ġki Ġmamlar! Yol gösterin ya On Dört Masum-u Paklar! 

Cem„inize alın ya Kırklar! 

BağıĢlanma senin yüzün suyu hürmetine olsun ya Pirimiz Hünkârımız Hacı 

BektaĢ-ı Veli! Ya Rabbi! Hallacı Mansur‟un, Seyyid Nesimi‟nin, Fatma 

Anamız‟ın dârlarını divânlarını kabul eylediğin gibi, bizlerin de dârlarını 

divânlarını kabul eyle Ya Rabbi! ġu anda yapacağımız ibadetleri, verilen 

gülbankları, söylenen tevhidleri, dönülen semahları, verilen lokmaları da 

dergâh-ı izzetinde kabul eyle Ya Rabbi! Duası bizden kabulü de Allah‟tan ola!  

Gerçeğe hü… Mümine Ya Ali!” (Sarıgazi Cemi, 2007) 

6.2 Secde Duası  

Secde duası cem boyunca en az dört kez verilir. Dua sırasında cemaat secdeye varıp 

cümle sonlarında “Allah Allah!” der. Genellikle ilk secde Na´t-ı Ali duasından sonra 

yapılır. Daha sonra duvazların bitiminde, eğer ikiden fazla ise tevhidlerin söylendiği 
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bölümün ortasında ve sonunda da secdeye varılır ve dua verilir. Hangi bölümden 

sonra geliyorsa (Na´t-ı Ali, duvazlar, tevhidler vb.) o bölümde yapılan ibadet ve 

edilen duaların kabulü dilenir. Her defasında farklı Ģekilde olabilir çünkü istek ve 

temenni duasıdır.   Bu sebeple aĢağıda verilen metin yalnızca bir örnektir.  

“Bism-i ġâh! Allah Allah! Vakitler hayrola! Hayırlar feth ola! ġerler def ola! 

Muratlar hâsıl ola! Müminler Ģad ola! Ġlâhi Yarabbi! Talibimizi, muhibimizi, 

eĢimizi, dostumuzu, cümle insanlık âlemini her türlü kazalardan, belalardan 

emin eyle Yarabbi! Dertlermiz derman, hastalarımıza Ģifa, borçlarımıza edâ 

ihsan eyle Yarabbi! Gökte hayırlı rahmetini, yerde hayırlı bereketini esirgeme 

Yarabbi! Ġlâhi Yarabbi! Cümlemizi, Âlemlerin Rahmeti Muhammet 

Mustafa‟nın Ģefaatine nail eyle Yarabbi! On Ġki Ġmamlar‟ın didârından 

katarından ayırma Yarabbi! Ġlâhi Yarabbi! Birlik ve beraberliğimiz daim eyle 

Yarabbi! Ġzmir‟de defettiğimiz iç ve dıĢ düĢmanlarımıza bir daha fırsat verme 

Yarabbi! Duası bizden, kabulü Allah‟tan ola! Gerçeğe hüüü… Mümine Ya 

Ali!” (Cem Vakfı, Ġzmir Cemi, 2006) 

Secde duaları genellikle ilk örnekteki gibi düz yazı Ģeklinde olmalarına rağmen, 

aĢağıdaki örnekte görüldüğü üzere Tövbe Duası‟nda olduğu gibi Ģiir Ģeklinde olan 

örneklerine de rastlamak mümkündür.  

“Allah Allah! Esirgeyen, bağıĢlayan, O acıyan, O koruyan Allah‟ın adıyla 

Allah Allah!  

Arzuhalim budur Nûr-u Ġlâhi  

Binbir ismin hürmetine bağıĢla 

Ne ibadetim var ne de gözyaĢım 

Rahman ismin hürmetine bağıĢla 

 

Nefsimin elinde isyana daldım 

Emareye uydum arada kaldım 

Medet mürvet dedim kapına geldim 

Gaffar ismin hürmetine bağıĢla 

 

Nefsin galip itikatın baĢ etmez 

Cehdetsen de doğru hak yola gitmez 

Kapına gelenler eli boĢ gitmez 

Rahim ismin hürmetine bağıĢla 

 

Sana sığınmıĢım Ya Rabb‟ül Rahman 

Sil gönlüm aynasın kalmasın güman 

Kapına gelenler olur Ģadıman 

Kerim ismin hürmetine bağıĢla 

 

AĢkın Ģarabından verildi sultanım 

Himmet eyle tamam olsun noksanım 

Affeyle sultanım cürmüm isyanım 

Serdar ismin hürmetine bağıĢla 

 

Yarabbi! Merhametine, rahmetine, hürmetine bağıĢla! Gerçeğe hüüü…” 

(Eriklibaba Cemi, 2007) 
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6.3 Tövbe Duası  

Tövbe, kulun nefsi ile yaptığı yanlıĢların farkına varması ve bir daha tekrar 

etmeyeceğine dair Yaratan‟a söz vermesidir. Amaç ruhu arındırmaktır. Cem 

sırasında yapılan ritüellerin birçoğunda aynı amaç güdülmektedir. AĢağıda verilen 

örnekte bulunan Tahrim Suresi 8. Ayeti‟nin okunması son zamanlarda yaygın Ģekilde 

kabul gören ve Cem Vakfı tarafından belirlenen ritüellerde yer almaktadır. Bu ayete 

bağlı olarak yer alan dua da çok fazla değiĢiklik göstermeden okunmaktadır. Bununla 

beraber kırsal kesimdeki ritüellerin devam ettirilmeye çalıĢıldığı cemlerde Tahrim 

Suresi‟nden herhangi bir bölüme rastlanmamıĢtır. Ancak mahlas farklılıklarına 

rağmen en sonda bulunan ve çoğunlukla ġah hatai mahlasıyla okunan nefes (dua), 

elimizde bulunan tüm cemlerde “tövbe ritüeli” sırasında okunmuĢtur.  

“Ey iman edenler! Etkili öğüt veren bir tövbe ile Allah'a yönelin! Umulur ki 

Rabbi'miz, çirkinliklerinizi ve günahlarınızı örter ve sizi altından ırmaklar akan 

cennetlere yerleĢtirir... 

O gün Allah, Peygamberleri ve onunla birlikte inananları utandırmayacaktır. 

Onların ıĢığı önlerinden ve sağ yanlarından koĢup gelir. ġöyle derler: „Ey 

Rabbimiz! IĢığımızı tamamla ve bizi bağıĢla! Sen her Ģeye kadirsin, her Ģeye 

gücün yeter.‟ (Tahrim Suresi, 8. Ayet)   

Eksikliklerimize tövbeler olsun! Tövbe günahlarımıza estağfurullah! 

Estağfurullah! Estağfurullah! 

Allahümme Yarabbi! Benlikten, yaramazlıktan, kibri hasetten, gönlümüzde, 

gözümüzle, kalbimizle, dilimizle, cemi azalarımızla yapmıĢ olduğumuz 

günahların cümlesine, bir daha yapmamak kaydı ile tövbe günahlarımıza 

estağfurullah! Estağfurullah! Estağfurullah! 

Tövbe ettik, piĢman olduk, döndük senin ululuğuna, yüceliğine, rahmetine ve 

birliğine sığındık. Her türlü gazayı, belayı, acıyı, afeti, tufanı, gamı, gaseveti 

def etmeye, günahları affetmeye kadirsin. Af eyle ey Yüce Allah'ım! 

Merhametin sonsuzluğuna sığınarak, kul beĢerdir hata iĢler, sultan olan da 

bağıĢlar niyetiyle, özümüzü dara çekip, tövbe edip sana yalvarıyoruz. Tövbe 

günahlarımıza estağfurullah! Estağfurullah! Estağfurullah! 

“BismiĢah Allah Allah! 

    Gece gündüz hata etmektir iĢimiz 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah  

Muhammed Ali'ye bağlıdır baĢımız 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

 

Hasan Hüseyin sır içinde sır ise 

Ġmam Zeynel nur içinde nur ise 

Özümüzde kibir benlik var ise 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 
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Muhammed Bakır'ın izinden çıkma 

Yükün Cafer'den tut gayriye bakma 

Hatıra değip gönüler yıkma 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

 

Benim sevdiceğim Musa-i Kazım 

Ġmam Rıza'ya bağlıdır özüm 

Eksiklik noksanlık hep kusur bizim 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

 

Muhammed Taki ile varalım ġâh‟a 

Ali Naki emeğimizi vermeye zaya 

Ettiğimiz kem iĢlere bed huya 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

 

Hasan Askeri'nin gülleri bite 

Mehdi gönlümüzün gamını ata 

Ettiğimiz yalan gova gıybete 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

 

ġah Hatayi'm der Bağdat Basra 

Kazdık zamaneye böyle asra 

Ya Ali Kerem kanisin kalma kusura 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah” (Mustafa Kemal Cemevi, Birlik 

Cemi, 2007) 

6.4 Münacat Duası  

Cemin sonunda okunan ve oldukça uzun sürebilen bir duadır. Münacat kelime 

manası olarak “yakarmak”  demektir. Cemin baĢından sonuna yapılan tüm 

hizmetlerin, duaların ve günlük yaĢama dair dileklerin kabulü için edilen bir duadır. 

Her cemde farklı olabilmektedir. Ancak içerik ve amaç bakımından fark yoktur. 

AĢağıda verilen dua metni yalnızca bir örnektir.  

“Yarabbi! Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yalvarıyoruz. Dualarımızı 

dergâh-ı izzetinde kabul eyle Yarabbi! Sana açılan ellerimizi boĢ çevirme 

Yarabbi! Sana hamd olsun ki bizleri sana kul, habibin Muhammed Mustafa'ya 

ümmet, veli ve vasi olan Ali'yyül Murtaza'ya talip ve soyuna taraf kıldın 

Yarabbi! Hatice-i Kübra ve Cennet Seyyidesi Fatıma-i Zehra'nın hakkı 

hürmetine, rahmetini bizlerden esirgeme Yarabbi! Yakınlarım deyip salâtı ve 

sevmeyi bizlere farz kıldığın Ehlibeyt'in ve On Ġki Ġmamlar‟ın yüzü suyu 

hürmetine yardımlarını bizlerden esirgeme Yarabbi! Esma-i Hüsnalar‟ının yüzü 

suyu hürmetine sana sığınanları her türlü kazalardan, belalardan, görünür 

görünmez afetlerden, acılardan emin eyle Yarabbi! Merhametinin sonsuzluğuna 

sığınarak, kul beĢerdir hata iĢler, sultan olan da bağıĢlar niyetiyle, özümüzü dara 

çekip, tövbe edip, sana yalvarıyoruz… Hatalarımızı affeyleye Yarabbi!  

Yarabbi! Sen evvelsin, ahirsin, zahir ve batınsın. Dua edenin duasını kabul 

edensin. Âlemlere rahmet olarak yarattığın Muhammed Mustafa'nın, masum ve 

pak olduğuna Ģahadet ettiğin Ehlibeyt'inin yüzü suyu hürmetine; yurdumuzu, 

ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle Yarabbi! 

Ordumuzun sözünü üstün, kılıcını keskin eyle Yarabbi! Ülkemizin ulusal 

kurtuluĢ savaĢının büyük önderi Atatürk'ümüzün, silah arkadaĢlarını ve tüm 
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Ģehitlerimizin ruhlarını Ģâd, yerlerini cennet-i mekân eyle Yarabbi! Ülkemizin iç 

ve dıĢ düĢmanlarına fırsat verme Yarabbi! Yalnız sana ibadet eder, yalnız 

senden yardım dileriz.  Dosdoğru giden yoluna ilet cümlemizi Yarabbi!”(Cem 

Vakfı, Birlik Cemi, 2004) 

6.5 Na´t-ı Ali Duası  

“Bir Ģeyi methederek anlatmak, vasıflandırmak anlamına gelen Na´t, edebiyatta 

özellikle Hz. Muhammed‟i övmek üzere yazılan Ģiirlere denir. Na´t-ı ġerif olarak da 

adlandırılır. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali‟nin medhi hakkında 

yazılan manzûmelere Na´t-ı Çâryâr; yalnızca Hz. Ali‟nin medhi hakkındaki 

manzûmelere ise Na´t-ı Ali denir” (ġenel,2007:123)  

Na´t-ı Ali Duası, cem sırasında tövbe ritüelinden sonra yer alır. Farklı örneklerine 

rastlamak mümkündür. Genellikle eski dilde okunmasına karĢın bazen Türkçe 

okunduğu da görülür. Fakat çok tercih edilmeyiĢinin sebebi, çeviri sırasında 

ifadenin bozulduğunun düĢünülmesidir. AĢağıda Na´t-ı Ali, ilk olarak eski dilde ve 

sonra Türkçe metin halinde farklı cemlerden alınarak örneklenmiĢtir.  

“Bismillahirahmanirrahim. 

Na´t-ı Ali'yyen mazharul acaib, Teciduhu avnen leke fin nevaib, li külli 

hemmin ve gammın seyenceli ve bi nûru azametike! Ya Allah! Ya Allah! Ya 

Allah! Ve bi nuru nübüvvetike! Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya 

Muhammed! Ve bi nuru velayetike! Ya Ali! Ya Ali! Ya Ali! 

Edrikni Ya Fatma! Ya Fatma! Ya Fatma! Edrikni Ya Hasan! Ya Hasan! Ya 

Hasan! Edrikni Ya Hüseyin! Ya Hüseyin! Ya Hüseyin! Edrikni, edrikni,  

edrikni… 

Lâ feta illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr, lâ gaza illâ gaza, el Murtaza bil iktida! 

Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle ya perverdigâr! Münkirin boynundan 

gitmesin tığ ile teber! Lâ feta illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr! Lâ havle ve lâ 

kuvvete illâ billâhil aliyyil azim, sadakallahül aliyyül azim! ”(Fatma‟na 

Cemevi, Birlik Cemi, 2007) 
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“Esirgeyen, bağıĢlayan Allah‟ın adıyla! Zorda kaldığında Hz Ġmam Ali‟yi 

çağır! O Ali ki üstün niteliklere sahiptir. Tüm sıkıntı ve güçlüklere karĢı 

O‟ndan medet um! Dile ki yardım göresin! Dile ki mürüvet bulasın! Yüce 

Yaratan‟ın nûru aĢkına Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Peygamberliğin nûru 

aĢkına Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Muhammed! Velayetin nûru 

aĢkına Ya Ali! Ya Ali! Ya Ali! Himmet eyle Ya Fatma! Ya Fatma! Ya Fatma! 

Himmet eyle Ya Hasan! Ya Hasan! Ya Hasan! Himmet eyle Ya Hüseyin! Ya 

Hüseyin! Ya Hüseyin! Yoktur Ali‟den güçlü yiğit ve bulunmaz Zülfikâr‟dan 

keskin kılıç! Ey gazi ve Ģehit! Ne kutludur ol Mürteza aĢkına edilen gaza! Her 

türlü belalardan koru bizi Rabbimiz! Münkire karĢı tığ ile teber! Müminlere 

zulmedenler olsunlar heder! Yoktur Ali‟den güçlü yiğit ve bulunmaz 

Zülfikâr‟dan keskin kılıç! Ey eğriyi doğrultan düzgün kılıç! Ey gazi! Ey Ģehit! 

ġüphesiz Ali‟dir Ģanlı yiğit! Dildeki duanın, gönüldeki dileğin kabulü için 

gerçekler demine, evliya keremine, gönüller birliğine hüüü… Ya Muhammed! 

Ya Ali!” (Yenibosna Cemevi, Birlik Cemi, 2009)  

6.6 Fatiha, Ġhlâs Ve Nûr Sureleri  

Fatiha, Ġhlâs ve Nûr sureleri, Ġstanbul cemlerinde oldukça yaygın Ģekilde kabul 

gördüğü tespit edilen ve Cem Vakfı tarafından belirlenen cem ritüellerinde 

mevcutturlar. Kesin olmamakla birlikte denebilir ki, gelenekte cem sırasında 

okunmaları çok yaygın değildir. AraĢtırmamız sırasında karĢılaĢtığımız cemler 

arasında geleneğe en yakın özellik taĢıyanlarında bu dualara rastlanmamıĢtır. Fatiha 

ve Ġhlâs sureleri cemin baĢlarında, Nûr Suresi ise çerağ uyandırma ritüeli sırasında 

okunmaktadır. Fatiha ile Ġhlâs, bu duaların okunduğu her cemde okunmasına karĢın, 

zaman kısıtlılığı bulunan cemlerde Nûr suresine yer verilmeyebilmektedir. Dualar 

Türkçe ve cemaatle birlikte hep bir ağızdan okunurlar. Dua metinleri aĢağıdaki 

Ģekildedir;   

Ġhlâs Suresi: 

“Esirgeyen BağıĢlayan Allah'ın adıyla! 

Söyle ki gündüz gece; Tanrı tek! Tanrı yüce! O doğmaz, doğurmaz! Kimse 

O'na denk olmaz!” (Yenibosna Cemevi, Birlik Cemi, 2009)  

Fatiha Suresi: 

“Esirgeyen, bağıĢlayan Allah'ın adıyla! 

Hamd evrenler sahibi yüce Allah içindir! Allah ki acıyandır, koruyandır, 

sevendir! Günü gelince ancak, O'dur hesap soracak! Tek sana tapan, senden 

medet umanlarız biz! SapıtmıĢların yoluna düĢmekten koru bizi! Doğru yoldan 

ayırma bizi! Aman Rabbimiz!” (Yenibosna Cemevi, Birlik Cemi, 2009) 
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Nur Suresi 35. ve 36. ayetleri:  

“Esirgeyen BağıĢlayan Allah'ın adıyla! 

Tanrı, göklerin, yerin ıĢıklar verenidir. Bu nûr; içi çerağlı kandil nuru gibidir. Bu 

çerağ, bir billurun içindedir. Bu billur, parıldayan bir yıldız gibi balkıyıp durur. 

Yakılır; doğuluda olmayan batılıda olmayan, mübarek kutsallaĢmıĢ zeytin 

ağacından. Onun yağı bir ateĢ, ona değmese de pek, ona dokunmasa da sanki 

ıĢık verecek nurdur O. Tanrım pekiyi bilir. Kimi dilerse onu bu nûruna iletir. 

Hakk Çalap insanlara mesel getirir durur. Her Ģeyi bilen O‟dur. Her Ģeyi bilen 

O‟dur. (Nur, 35). 

“Bu ıĢık Allah'ın yüksek tutulmasına ve içlerinde adının anılmasına izin 

verildiği evlerde yakılır. Onlar buralarda sabah akĢam onu tebsih ederler. (Nur, 

36).” 

6.7 Salât Ve Selam 

 Salât ve Selam bölümü, cemlere göre farklı metinler içerebilmektedir. AĢağıda 

çoğunlukla tercih edilen metin örnek olarak verilmiĢtir.  

“Salât ve selâm sana olsun Yâ Muhammed Mustafa! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Aliy‟yel Murtaza! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Hatice-i Kübra, Fatima-i Zehra, Hayrunisa!  

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Hasan-ı Müçtebâ Ya Ġmam Hüseyin-i DeĢt-i Kerbalâ!  

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Zeynel Âba Yâ Ġmam Muhammed Bakır-ı Bekâ!  

Yâ Ġmam Cafer-i Sıtkı Sefâ! Yâ Musa-i Kazım-ı Cismi pak!  

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Ali Rıza ġâh-ı Horasan! Yâ Ġmam Muhammed Taki!  Yâ 

Ġmam ġah Ali‟yyel Nâki! Yâ Ġmam Hasan Askeri Gazi!  Yâ Ġmam Mehdi-i Sahib-i Zaman, 

Kutb‟ül Devran! Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh il âliyyül azim, sadakallahül âliyyül azim” 

(Yenibosna Cemevi, Birlik Cemi, 2009)   

6.8 Erkân Duası  

Erkân yalnızca “görgü”  yapılan cemlerde bulunur. Cemin ilk bölümü ritüeller 

açısından diğer cemlerle benzerdir. Fakat cemin son bölümünü oluĢturan görgüden 

önce, uzun süren bir ritüel ile erkân değneği çıkartılır. Bu ritüel sırasında da dua 

okunur. Bu dualardan ilki dar ve erkân üzerine söylenmiĢ ve ġah Hatai‟ye ait olan bir 

nefestir.  

           “Ali'yi gördüm ArĢ'ta durunca 

Yerin göğün binasını kurunca 

Ali'nin sırrına kimse ermedi 

Cebrail bir kez sual sorunca 
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Nice yıldan sonra dünyaya geldi 

Güruh-u Naci O'na bend oldu 

Yerinen göğün arası nurunan doldu 

Muhammed Mustafa dünyaya gelince 

Dirildiler Üçler BeĢler Yediler 

Hakk‟ın lokmasını onlar yediler 

Katarlanıp dergâh ettiler 

Lâ Mekân lâm oldu onlar didar görünce 

Cennetin içini bir hoĢ gezdiler 

Hak içün Sema'yı onlar döndüler 

Selman bir üzümü getirdi ezdiler 

ġol meseni pare pare bölünce 

OkumuĢum ağı bilmem karadan 

Bu yolu kurmuĢtur yoktan var eden 

Kaldırın Ģekki gümanı aradan 

Cebrail'e irehberim deyince  

Ali'm Kamberi'ne gel dedi geldi 

Cebrail elini eline sundu 

ġükür edin talipler bu da size yol kaldı 

Cebrail de gökten yere inince 

Hakk‟ın rahmeti sel gibi aktı 

Gaziler Hatçe'nin yüzüne baktı 

Muhammed'in teni gül gibi koktu 

FeriĢtahlar inip yüzler sürünce 

Hak Cenab da bunu böyle buyurdu 

Ġnkâr olan dergâhlardan sürüldü 

Sınıklar sarıldı, Ürfan kuruldu 

Huriler, Gılmanlar andan gelince 

Ortaya aldılar Ġmam Cafer'i 

El ele tuttular çektiler katarı 

ġükür eyledi Ġki Cihan Serveri 

Hutbe okunup da ikrar verince 

Muhammed Miraç'ta Burağa bindi 

Bu nasıl Burak'tı andan bilindi 

Aynan Gün secdeye indi 

Ali'ynen Muhammed dara durunca 

Yezitler elini batırdı kana 

Ali'yi seven cemine gele 

Bu nefes söylendi on yedi hane 

Ali'ynen Muhammed divan kurunca 

Allah Allah! 

Hatai'm Hüda için bağıĢla 

Muhammed Mustafa için bağıĢla 

Safi-i Cüneyd-i Ali'yyel Mürteza 

Ali'yyel Mürteza için bağıĢla 

Hatice-i Kübra için bağıĢla 
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Okuram Lâ Feta Ġllâ Ali Ġllâ Seyfe Zülfikâr 

 

Hal erenler halıdır 

Yol erenler yoludur 

Gafil olmayın gaziler 

Gelen üstad elidir 

Üstad eli Hak'tır 

Derem Hak, çalaram destur-i ġâh  

Bu nefesin ardından Erkân, Dede ve iki yanındaki kiĢiler tarafından tutulur. Bu 

duruĢla birlikte Dede okumaya baĢlar.  

Birmillahirrahmanirrahim! 

 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Muhammed Mustafa bir Hak için yürüdü rıza 

 

 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Ali bir Hak için yürüdü rıza 

 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Hatice, Fatime-i Kibriya bir Hak için yürüdü rıza 

 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Hasan bir Hak için yürüdü rıza 

 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Hüseyin bir Hak için yürüdü rıza 

 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Zeynel Abidin bir Hak için yürüdü rıza 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Muhammed Bakır bir Hak için yürüdü rıza 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Cafer-i Sadık bir Hak için yürüdü rıza 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Musa-i Kâzım Serfiraz-ı Hak bir Hak için yürüdü rıza 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Ali Musi Rıza bir Hak için yürüdü rıza 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Muhammed Taki bir Hak için yürüdü rıza 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Ali'yyül Naki bir Hak için yürüdü rıza. 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Hasan'ül Asger bir Hak için yürüdü rıza 

Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Ġmam Muhammed Mehdi Sahip Zaman bir Hak için yürüdü rıza 
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Allahümme Salli Âlâ Seyidine Hak Nur-i Cemalin 

Pirimiz, Hünkârımız Hacı BektaĢ-ı Veli bir Hak için yürüdü rıza 

 

Failetün Failet! Verelim Muhammed Mustafa'nın Ehl-i Beyt'ine salâvat! 

Allahümme salli âlâ Seyyidine Muhammed ve âlâ âlî Muhammed…”(Mustafa 

Kemal Cemevi, Yozgat Görgü Cemi, 2007)  

6.9 Hizmet Duaları  

On iki hizmet ve duaları her cemde vardır. Ancak cemde bulunan diğer tüm unsurlar 

gibi yöresel farklılıklar gösterebilmektedirler. Buna karĢın mana ve içerik açısından 

benzer özellikler taĢırlar.  

Cem sırasında icra edilen her görev kutsal sayılır ve her hizmetin atfedildiği bir “yol 

ulusu”  vardır.  Dualarda bu ulu zatların isimleri zikredilir ve yapılan hizmetlerin 

kabulü dilenir. Öncelikle hizmet sahipleri gerekli ritüelleri yerine getirip dualarını 

okurlar. Ardından darda bekleyip dede tarafından hizmetlilere dua verilir. Bu iĢlem 

her görev için tekrarlanır.  

6.9.1 On Ġki Hizmet Duası  

Cemin baĢında on iki hizmet deyiĢinin okunması ile birlikte tüm on iki hizmet 

sahipleri meydanda toplu halde darda durur ve dededen dua alırlar. DeyiĢ 

söylenirken sırası gelen görevli oturduğu yerde niyaz olup ayağa kalkar ve meydanda 

yerini alıp, sağ el göğüs üzerinde, sol el yanda, sağ ayak baĢparmağı sol ayak 

baĢparmağı üzerinde (darda) bekler. DeyiĢ bittiğinde duruĢlarını değiĢtirmeden 

dededen “hizmet duası” alırlar. Daha sonra iki el diz kapaklar üzerine gelecek Ģekilde 

eğilip (rükû) “tecella temenna” duası alırlar.   

Hizmet duası;  

“BismiĢah Allah Allah! Hayır hizmetleriniz kabul ola! Muratlarınız hâsıl ola! 

Vakitleriniz hayrola! Hayırlar fethola! ġerler defola! Hazır gaib, zahir batın cem 

erenlerinin nûr cemalleri aĢk ola! Yüce Allah cümlemizi Ehlibeyt‟ine nail 

eyleye! Hizmet sahiplerinin keĢf-i kerametleri hüsn-ü himmetleri üzerinizde 

hazır ve nazır ola! Hak-Muhammed-Ali utandırmaya! Cehennem narına 

yandırmaya! On Ġki Ġmamlar yardımcınız ola! Niyet ettik vaktin hayrına, girdik 

On Ġki Ġmam yolunda Ġmam Cafer-i Sadık kavline! Kıblegâhımız Muhammed! 

Secdegâhımız Ali! Pirimiz üstadımız Pir-i Pirân Hünkâr Hacı BektaĢ-ı Veli! 

Gerçek erenler cemine,  gönüller birliğiyle hü diyelim! Hü…”  (Sarıgazi 

Cemevi, Birlik Cemi, 2007) 

Hizmet duaları içerik olarak aynıdırlar. Görevlilerin cem sırasında yapacakları 

hizmetlerin kutsallığını vurgulayan, hizmet sahiplerinin dileklerinin ve hizmetlerinin 
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kabulü temennisini içeren sözlerden oluĢurlar. Doğaçlama sözlere açık olduğundan 

her cemde bazı farklılıklar göstermesine karĢın, içerik sınırlarının dıĢına taĢılmaz.  

6.9.2 Tecella Temenna Duası  

Tecella temenna duası, hizmet sahiplerine hizmet dualarından sonra verilir. Ġlki, on 

iki hizmet sahiplerinin aldığı toplu duadan sonradır. Görevlilerin meydana ayrı ayrı 

geliĢlerinde de yine önce hizmet duası, ardından tecella temenna duası verilmesi 

yaygındır.  

Tecella temenna duası;  

“Tecellanız, temennanız kabul, yüzünüz ak, gönlünüz pak ola! Ġsteğinizi 

dileğinizi Hak-Muhammed-Ali vere! Gerçekler demine, eyliya keremine hü! Ya 

Allah! Ya Muhammed! Ya Ali!”  (Eriklibaba Cemevi, Birlik Cemi, 2007) 

6.9.3 Post Hizmeti Duası  

Bazı cemlerede seccade olarak geçebilmektedir ve dedenin oturduğu post ile ilgisi 

yoktur. Cemin yapıldığı yerde dede ve cemaatin arasında kalan boĢ kısma (meydana) 

serilir. Post kutsaldır ve bir anlamda manevi âlemdeki sorgu yerini temsil eder. Bu 

sebeple itina ile serilir ve üzerine niyaz olunur.  Cemin baĢında seriliĢi ve cem 

sonunda toplanıĢı aynı görevliler tarafından yapılır. Hizmet sahipleri önce darda 

durup kendi dualarını verirler ve ardından dededen dua alırlar. AĢağıda verilen dualar 

yalnızca örnektir. Cemlere göre değiĢiklikler olabilmektedir.  

Post hizmeti duası;  

“BismiĢah Allah Allah! Cem birliğine, sohbet sırrına, evliya keremine, uğur 

açıklığına! Dest post Allah eyvallah pirim!”  

Dede‟nin verdiği dua;  

“BismiĢah Allah Allah! Erenler postu geldi, hizmetler yerin aldı! Mümin 

müslim ikrar verdi! Ġkrarınızda daim olasınız! Hak didarın göresiniz! Post 

sahiplerinin himmet ve hidayetleri üzerinizde hazır ve nazır ola! Gerçeğe hü... 

Mümine Ya Ali!” 

Cemin sonunda görevliler gelip postu toplar ve darda durup dededen son kez dua 

alırlar.  

Dede‟nin verdiği dua;  
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“BismiĢah Allah Allah! 

Post kadim ola! Ġnkâr yok ola! 

Burada sorulan ahirette sorulmaya! 

Müminler abad, münafıklar ıslah ola! 

Gerçeğe hü... Mümine Ya Ali!” (Fatma‟na Cemevi, Birlik Cemi, 2007) 

6.9.4 Tezekâr Hizmeti Duası  

Bazı yörelerde “el suyu” ya da “tarikat abdesti” de denir. Hizmet sırasında yalnızca 

cemaatin oluĢturduğu halkanın ön sırasında oturanların ellerine ya da iĢaret 

parmaklarına su dökülüp havlu ile kurulanması Ģeklinde yapılır. Ceme gelmeden 

önce herkesin beden temizliğini yapmıĢ olması kuraldır. Bu hizmet ile kastedilen ise 

ruh temizliğidir. Bu sebeple tarikat abdesti denir.   

Tezekâr hizmeti duası;  

“BismiĢah! Allah Allah! Mânayı marifet! Sırrı hakikat! Geldi hizmeti 

Muhammed! Sükût eyle ey cemaat!” 

“BismiĢah Allah Allah! Ben Gulamın Kamberiyem, etmezem adülerden hayf! 

Pirimiz, üstadımız Kırklar Meydanı‟nda Ġbriktar Selman-ı Pak! Ber cemal-i 

Muhammed, Ber kemal-i Ġmam Hasan, Ġmam Hüseyin, Ġmam Ali'yi pir bilip, 

verelim Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt'ine salâvat!” 

Salâvatın ardından her iki hizmetli önce biribirlerine sonra da dededen baĢlamak 

üzere halkada bulunan birkaç kiĢinin ellerine su döktükten sonra ayakta durup duaya 

devam ederler.  

“BismiĢah Allah Allah! Haydar-ı Rahı‟nda tenim oldu pak, yüzüm sürüp 

dergâhına eyledim hak! Kırklar Meydanı‟nda pirimiz, üstadımız Ġbriktar 

Selman-ı Pak! ġeyenlilah, Allah Eyvallah! Nefes pirdedir!” 

Dede‟nin verdiği dua;  

“BismiĢah Allah Allah! Hüda Hakk'ın kabul et, hizmetin ey ġah! Bi hakkı 

Murtaza ve Ali dergâh! Hüseyni Kerbela nûru hakkı için, bu dergâhtan ayırma 

ey Gani ġah! Erenlerden haklı hayırlı himmet!  ġeyenlillah, Allah Eyvallah! 

Gerçeğe hü…” (Eriklibaba Cemevi, Birlik Cemi, 2007)  

6.9.5 Çerağ Hizmeti Duası  

Çerağ, içsel manada Yaratan‟ın nurunu temsil eder. DıĢsal olarak da cem yapılacak 

ortamın aydınlatılması için uyandırılır. Ancak günümüzde istisnai durumlar haricinde 

aydınlatma için mum kullanılmadığından, cemlerde yalnızca içsel manası ve 

geleneğin devamı için bulunmaktadır.  
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Çerağ hizmeti duası;  

“Çerağı RuĢen! Fahr-i derviĢan! Zuhur-u Ġmam! Himmet-i Piran! Pir-i Horasan! 

KürĢad-ı Meydan! Kuvve-i Abdalan! Kanun-i evliya! Verelim Muhammed 

Mustafa ve Ehlibeyt'ine salâvat!” 

Lâ feta illa Ali, lâ seyfe illa Zülfikâr! 

Yaratan‟ın nuru aĢkına! Ya Allah! Ya Allah!  Ya Allah! 

Peygamberliğin nuru aĢkına! Ya Muhammed! Ya Muhammed!  Ya 

Muhammed! 

Velayetin nuru aĢkına! Ya Ali! Ya Ali!  Ya Ali!”  

(Çerağcı ayağa kalkar ve dara durup duasına devam eder.) 

“Çün çerağı uyandırdık fahr-i Hüda‟nın aĢkına! Seyyid-ül Kevneyn 

Muhammed Mustafa'nın aĢkına! Sakî-i Kevser Aliyyül Murtaza'nın aĢkına! 

Hem Hatice-i Fatima, Hayrün Nisa‟nın aĢkına! ġah Hasan, Hulki Rıza! ġah 

Hüseyn-i DeĢt-i Kerbela! Ol Ġmam-ı Etkıya Zeynel Abanın aĢkına! Hem 

Muhammed Bakır Cismi Pak-ı Murtaza! Cafer-ül Sadık Ġmam-ı Rehmüna'nın 

aĢkına! Musa-i Kazım Serfiraz-ı Ehl-i Hak! Hem Ali Musa Rıza-ı Sabira'nın 

aĢkına! ġah Taki ve Bâ Naki Hasan-ül Askeri! Ol Muhammed Mehdi-i Sahibi 

Liva'nın aĢkına! Pirimiz, üstadımız Hünkâr Hacı BektaĢ Veli'nin aĢkına! 

HaĢrederek yanan yakılan AĢikanın aĢkına! Hizmeti bizden, kabulü Allah‟tan, 

nefesi Pir‟den! Hü pirim! 

Dedenin verdiği dua;  

“BismiĢah Allah Allah! 

Allah'tan bize ulaĢan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun. 

Çerağımız yansın yakılsın Yaradan‟ın nuru aĢkına!  

Çerağımız yansın yakılsın peygamberliğin nuru aĢkına! 

Çerağımız yansın yakılsın velayetin nuru aĢkına! 

Çerağımız yansın yakılsın Ehlibeyt'in nuru aĢkına! 

Çerağımız yansın yakılsın tüm Ģehitlerimizin aĢkına! 

Çerağımız yansın yakılsın Pir Hünkâr Hacı BektaĢ Veli aĢkına!  

Çerağımız yansın yakılsın yolumuz, birliğimiz, dirliğimiz, evlerimiz, 

ocaklarımız, hanelerimiz ve ülkemizin aydınlığı aĢkına! 

 

Allah Allah! 

Vakitler hayrola! Hayırlar fethola! ġerler defola! Hizmetleriniz kabul ola! 

Muratlarınız hâsıl ola! Gönlünüz aydın, erenler, evliyalar haldaĢınız ola! 

Sonsuza dek bu çerağ, yolumuzun nûru ve rehberi ola! Yüce Allah da 

cümlemizin yardımcısı ola! Gerçeğe hü… Mümine Ya Ali! Hü!  

Cemin sonunda görevli tekrar meydana gelir ve sırasıyla çerağları sırlar ve dededen 

duasını alır.  

“Esirgeyen bağıĢlayan Allah‟ın adıyla! 

Yaratanın nuru aĢkına: Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! 

Peygamberliğin nuru aĢkına: Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Muhammed! 

Velayetin nuru aĢkına! Ya Ali, ya Ali, ya Ali!” 

 

Dedenin verdiği dua;  

BismiĢah Allah Allah! 
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Batın oldu çerağı Nûr-u Ahmet! 

Zahir oldu ġems-i Mah-ı Muhammed! 

Allah Eyvallah! Hü…” (Mustafa Kemal Cemevi, Birlik Cemi, 2007)  

6.9.6 Gözcü Hizmeti duası  

Gözcü, cemdeki asayiĢten sorumludur. Ancak görevi bununla sınırlı değildir. Bütün 

on iki hizmet sahiplerine görevleri sırasında eĢlik eder. Bazı cemlerde, cemaatten on 

iki hizmet sahipleri adına rızalık alır. Elinde bir değnek bulunması yaygındır fakat 

olmadığı örneklere de rastlanmıĢtır. Eğer elinde bir değnek bulunuyorsa yere eğilmez 

ve çoğunlukla ayakta kalıp gerektiğinde değneğine niyaz eder. Cemlerin gizli 

yapıldığı dönemlerde güvenlik açısından en önemli görevlerden biri olması sebebiyle 

eğilmemesi gerekmektedir.  Günümüzde ise böyle bir kaygı taĢınmadığında bazı 

cemlerde elinde değnek olmadan ve yere niyaz ederek görevini yerine 

getirebilmektedir.  

Gözcü hizmeti duası;  

“BismiĢah Allah Allah! 

Allah'tan ola hidayet! Muhammed Mustafa'dan ola Ģefaat! Ali'yyel Murtaza'dan 

ola himmet! Pirimiz, üstadımız Gözcü Karacaahmet! Allah Eyvallah! Nefes 

pirden ola…” 

Dede‟nin verdiği dua;  

“BismiĢah Allah Allah! 

Hizmetiniz kabul, muradınız hâsıl ola! Ġstediğinizi, dileğinizi Hakk- 

Muhammed-Ali vere! Gözcü Karacaahmet‟in himmetleri üzerinizde, 

üzerimizde hazır ve nazır ola! Hizmetinizden Ģefaat bulasınız!  Gerçeğe hü... 

Mümine Ya Ali!”  (ġahkulu Cemevi, Birlik Cemi, 2007) 

6.9.7 Süpürge Hizmeti Duası  

Süpürge hizmeti dıĢsal anlamda cem yapılan yerin temizliğinin sembolüdür. Ġçsel 

manada ise, insanın beĢer varlığna dair her türlü olumsuzluğun cem meydanından 

süpürülmesi, ya da cemin farklı bölümlerine geçiĢ sırasında bir önceki bölümün 

etkilerini süpürmek amacıyla yapılır. Genellikle üç bayan tarafından tarafından 

yerine getirilmesine karĢın bu durum kesin bir kural değildir.  

Süpürge hizmeti duası;  

“BismiĢah Allah Allah! 
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Biz üç bacı idik, Güruh-u Naci idik, Kırklar Cemi‟nde süpürgeci idik. Süpürgeci 

Selman, kör olsun Mervan! Hizmetimiz oldu tamam! Allah eyvallah, nefes 

pirimdedir!” 

Dedenin verdiği dua;  

“BismiĢah Allah Allah! 

Sahib-i Selman! Mülk-ü Süleyman! Cennette Rıdvan! Kör olsun Mervan! 

Carımıza yetiĢsin ġah-ı Merdan! Biz üç bacı idik, Güruh-u Naci idik! Kırklar 

Meydanı‟nda birimiz süpürgeci idik! Hakiki pervana, mürĢid-i divâna, kul 

hizmetine yâr olana! Hayır hizmetleriniz kabul, muratlarınız hâsıl ola! Ġsteğini 

dileğini Hakk-Muhammed-Ali vere! Hatie-i Kübra Anamız, Fatima-i Zehra 

Anamız cümlemize Ģefaat eyleye! Hzimetinden Ģefaat göresin! Gerçekler 

demine hü… Ya Allah! Ya Muhammed! Ya Ali!” (Okmeydanı Cemevi, 

Birlik Cemi, 2007) 

6.9.8 Sakka Hizmeti Duası  

Sakka hizmetinin de içsel ve dıĢsal olmak üzere iki anlamı vardır. DıĢsal manasıyla 

cemde bulunanların su ihtiyacını karĢılamak, içsel manasıyla suyun kutsallığını ifade 

etmek ve Kerbela Ģehitlerini anmak amacı taĢınır. Genellikle erkek görevliler 

tarafından yerine getirilir fakat bu durum kesin kural değildir.  

Sakka hizmeti duası;  

“Esirgeyen BağıĢlayan Allah‟ın adıyla! Bütün canlıları sudan yarattık. Allah 

her dilediğine Ģifa verir. 

Selamullah âlâ Ġmam Hüseyin 

Evlad-ı Ġmam Hüseyin 

Lütfuna muhtacız eyle ihsan Ya Hüseyin 

Derdimize senden derman eyle derman Ya Hüseyin 

Gayri'ye muhtaç eyleme sevenleri el-aman 

Sen medet kıl bizlere her vakit Ya Hüseyin 

Sed hezaren lanet olsun ol güruhu delale 

Ahdı bozup, Ģehit kıldılar onlar seni Ya Hüseyin 

Ġsmi Pak‟ın aĢkı için zikredeni koyma zulmette hergiz 

Bermurad et dide-i giryan ile ağlayanı Ya Hüseyin 

Ġznin ile Ģu tapĢırdım aĢkına vermek için 

AĢkınla içenlere kıl Ab-u Hayat Ya Hüseyin 

Ber Cemal-ı Muhammed, Ber Kemal-ı Ġmam Hasan, Ġmam Hüseyin, Ġmam 

Ali'yi Pir bilip verelim Muhammed Mustafa'ya ve Ehlibeyt'ine salâvat. (Salâvat 

verilir.)  

Dedenin verdiği dua;  

“BismiĢah Allah Allah! 

Erenler Ģemine pervana geldim 

BaĢ açık yalın ayak ben divana durdum 

ġehri Ģehre kattım ol tez iktidarım 

Derem derem bir yudum su  
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Kerbela'da mervanlar elinde Ģehit olan imamlar aĢkına 

   Saka Ġmam Hüseyin Cennet mekân Ġmam Hüseyin 

   On Ġki Ġmamlar Hakk'ın sevgili yâri 

Onlar birlemiĢtir haliki perverdigâri 

Susuz Ģehit ettiler Ali Evladı ol hanedanı 

Derem derem bir yudum su  

Kerbela'da mervanlar elinde Ģehit olan imamlar aĢkına 

Saki Ġmam Hüseyin Cennet mekânı Ġmam Hüseyin 

Onlar çok çektiler mihnet ile belayı 

Onlara nasip eyle bu kevser sülaleyi 

Susuz Ģehit ettiler Ali evladı ol hanedanı 

Derem derem bir yudum su  

Kerbela'dan mervanlar elinde Ģehit olan imamlar aĢkına 

Saki Ġmam Hüseyin cennet mekânı Ġmam Hüseyin 

ġah Muhammed ġah Ali'dir Ģahımız 

ġah Hüseyin'e kurban olsun canımız 

Erenler dergâhı bizim dergâhımız 

Derem derem bir yudum su  

   Kerbela'da mervanlar elinde Ģehit olan imamlar aĢkına 

   Saki Ġmam Hüseyin cennet mekânı Ġmam Hüseyin 

      ġâh Hatai‟m yana yana 

 Yürek döndü bir yana 

 Lanet olsun Yezidoğlu Mervan‟a  

Bir yudum su vermediler Ali Evladı ol hanedana 

Derem derem bir yudum su  

   Kerbela'da mervanlar elinde Ģehit olan imamlar aĢkına 

   Saki Ġmam Hüseyin cennet mekânı Ġmam Hüseyin 

Selamullah Ya Hüseyin Selamullah Ya Hüseyin 

Selamullah Ya Hüseyin 

Ahmed-i Muhtar‟ın aĢkına 

Sadık-ı Sıtkı Selman-ı Pak‟ın aĢkına 

Ġmam Ali' Murtaza‟nın aĢkına 

Ġmam Hasan-ı Müçteba‟nın aĢıka 

ġâh-i ġehid-i Nûr-i DeĢt-i Kerbela‟nın aĢkına 

 

Sakkahüm Ya Ġmam Hasan 

   Sakkahüm Ya Ġmam Hüseyin 

Kıl Ģefaat katresi düĢene ya Hüseyin 

Yardım eyle Allah Allah diyene ya Hüseyin 

Derdimize senden derman hastalarımıza senden Ģifa Ya Hüseyin 

Ġçenlerin dertlerine deva hastalarımıza Ģifa eyle Ya Hüseyin 

 

Ya Hüseyin Ya Hüseyin Ya Hüseyin 

Allah Allah diyenlerden yardımını esirgeme! Binbir ismin yüzü suyu 

hürmetine! Kerbela‟da Ģehit olan ġehid-i ġüheda‟nın yüzü suyu hürmetine! 

Ġçenlerin dertlerine deva, hastalarımıza Ģifa ola! Ya Allah! Ya Muhammed! Ya 

Ali! (Sarıgazi Cemevi, Birlik Cemi, 2007)  
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7. MÜZĠKAL FORMASYONLAR ÜZERĠNE ANALĠTĠK KARġILAġTIRMA 

AraĢtırmamızın bu bölümünde mevcut eserlerin müzikal yapı çizelgelerine ve her 

çizelgenin altında ilgili eserin müzikal biçim analizine yer verilmiĢtir.  

Müzikal yapı çizelgeleri altında bulunan müzikal biçim analizi tabloları, eserlerin 

müzikal biçimleri ile güfteleri arasındaki bağlantı göz önünde bulundurularak 

yapılmıĢtır. Cemlerde söylenen eserlerin bazı kendine has özellikleri dolayısı ile 

bütün biçim özelliklerini ayrıntılı Ģekilde verme amacı esas alınmıĢtır. Buna göre; her 

bir harf bir müzik cümlesini, harf üssü rakamlar müzik cümlelerindeki bazı figür 

farklılıklarını ve büyük harfler ise eserin sahip olduğu belli baĢlı biçimleri 

göstermektedir.  

Çizelge 7.1: Hakk‟tan Bize Nâme Geldi‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

 
ESER NO ġekil B:1 

ESER ADI HAKK‟TAN BĠZE NAME GELDĠ 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 20.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ ON ĠKĠ HĠZMET DEYĠġĠ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {A (a+a)+( a1+ a2+ a1+ a2)}     

GiriĢ Sazı: (a+a)    Son Kıta: {B (b+c+ a2+d)} 
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1. Mısra: a1     1. Mısra: b 

2. Mısra: a2    2. Mısra: c 

3. Mısra: a1    3. Mısra: a2 

4. Mısra: a2    4. Mısra: d (serbest) 

Genel ġema: {A (a+a)+( a1+ a2+ a1+ a2)+ B (b+c+ a2+d)} 

 

Çizelge 7.2: Hata Ettim Hüdâ Yaktı Delili‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Beyit: {(a+b)+( a1+ b1) 

GiriĢ Sazı: (a+b) 

1. Mısra: a1 

2. Mısra: b1 

Eser dokuz beyitten oluĢmaktadır. Diğer beyitlerin müzikal biçimi de ile aynıdır.  

 

ESER NO  ġekil B:2 

ESER ADI HATA ETTĠM HÜDÂ YAKTI DELĠLĠ 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 20.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 10/8 (3+3+2+2) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ ÇERAĞ DEYĠġĠ 
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Çizelge 7.3: Muhammet Mustafa Ey ġâh-ı Merdân‟ın Müzikal yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:3 

ESER ADI MUHAMMET MUSTAFA EY ġÂH-I MERDÂN 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 8/8 (2+3+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DUVAZ ĠMAM 

Müzikal Biçim Analizi 

1.Kıta: [ (a+b)+ {(c+d)+(c+d)}+{(c+d)+( c1+d)}+{(a1+ b1)+ (a1+ b1)}+{(a1+ b1)+ 

(a1+ b1)}] 

GiriĢ Sazı: (a+b) 

1. Mısra: (c+d)+(c+d) 

2. Mısra: (c+d)+( c1+d) 

3. Mısra: (a1+ b1)+ (a1+ b1) 

4. Mısra: (a1+ b1)+ (a1+ b1) 

Eser beĢ kıta olup, diğer kıtaların müzikal biçimi aynıdır. Eserin her mısrası 11 heceli 

ve 6+5 Ģeklindedir. Bu iki hece grubu arasında bir ölçülük bir saz cevabı ve “hü” 

terennümü vardır. 1. ve 2. mısralar kendi içinde, 3. ve 4. mısralarda kendi içinde aynı 

saz cevabı ve terennüm bölümlerine sahiptir. Bu durum eser boyunca aynen tekrar 

edilir.  
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Çizelge 7.4: Medet Allah Medet‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:4 

ESER ADI MEDET ALLAH MEDET 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 8/8 (2+3+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DUVAZ ĠMAM 

Müzikal Biçim Analizi 

1.Kıta: [ (a+b)+ {(a1+b)+( a2+b)+ (a3+b)+( a1+b)+ (a3+b)+( a4+b)+ (a3+b)+ 

( a4+b)}] GiriĢ Sazı: (a+b) 

1. Mısra: (a1+b)+( a2+b) 

2. Mısra: (a3+b)+( a1+b) 

3. Mısra: (a3+b)+( a4+b) 

4. Mısra: (a3+b)+( a4+b) 

Eser bir önceki eserde olduğu gibi her mısrası 6+5 =11 Ģekline olup, bu iki hece 

grubu arasında birer ölçü içinde birlikte bir saz cevabı ve “hü” terennümü 

mevcuttur. Bu durum eser boyunca her kıtada aynen tekrar edilir.    
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Çizelge 7.5: Medet Hey Allah‟ım Medet‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a)+(b+c+ a1+ a1)+ (a2+ a2)} 

GiriĢ Sazı: (a) 

1. Mısra: b 

2. Mısra: c 

3. Mısra: a1 

4. Mısra: a1 

5. Mısra: a2 

6. Mısra: a2 

Eserin kıta sonlarında ikiĢer kez “Allah Allah” terennümü vardır. Bu bölüm giriĢ sazı 

ile benzer bir müzikal biçime sahiptir. Tüm kıtalarda aynı terennümün 5. ve 6. mısra 

gibi eklenmesiyle yapı tekrar edilir.  

ESER NO ġekil B:5 

ESER ADI MEDET HEY ALLAH‟IM MEDET 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.04.20071 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD 
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Çizelge 7.6: Ali‟ye Selman Olasın‟ın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:6 

ESER ADI ALĠ‟YE SELMAN OLASIN 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 11.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {( a+b+c)+( a1+ b1+ a2+ b1)+( a2+ b1) 

GiriĢ Sazı: (a+b+c) 

1. Mısra: a1 

2. Mısra: b1 

3. Mısra: a2 

4. Mısra: b1 

5. Mısra: a2 

6. Mısra: b1 

Eserin kıta sonlarında ikiĢer kez olmak üzere  “Allah Allah” terennümleri vardır. 

Tüm kıtalarda aynı terennümün 5. ve 6. mısra gibi eklenmesiyle yapı tekrar edilir.  
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Çizelge 7.7: ġu Âleme Nûr Doğdu‟nun Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:7 

ESER ADI ġU ÂLEME NÛR DOĞDU 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 11.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [{(a+ a1)+ (b+ a2)+ (b2+ a2)+ (b1+ a2)}+{(c+d+e+f+ e1+g)}] 

GiriĢ Sazı: (a+ a1)     Nakarat 

1. Mısra: (b+ a2)     1. Mısra: c    

2. Mısra: (b1+ a2)    2. Mısra: d 

3. Mısra: (b2+ a2)    3. Mısra: e 

4. Mısra: (b1+ a2)    4. Mısra: f 

5. Mısra: e1 

6. Mısra: g 

Eser kıtaları 4‟er mısradan oluĢmaktadır. Ancak her kıtanın sonuna aynı sözleri 

içeren 6 mısralık bir nakarat bölümü eklenir ve bu bölümün müzikal biçimi de 

analizde görülebileceği gibi tamamen farklıdır.  
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Çizelge 7.8: Erenler Tevhide BaĢlar‟ın Müzikal yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:8 

ESER ADI ERENLER TEVHĠDE BAġLAR 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 20.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a+b)+[ (b1+ b2)+ (b3+ b2)+ (b4+ b2)+ {(b4+ b2)+(b4+ b2)}]} 

GiriĢ Sazı: (a+b) 

1. Mısra: (b1+ b2) 

2. Mısra: (b3+ b2) 

3. Mısra: (b4+ b2) 

4. Mısra: (b3+ b2)+(b4+ b2) 
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Çizelge 7.9: Mürvete Geldim‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B: 

ESER ADI MÜRVETE GELDĠM 

NOTAYA ALINMA TARĠHĠ 29.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZOMA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DUVAZ ĠMAM 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [A(a+b) +{(c+b)+( b1+b)+ (a2+b)+( a2+b)+ (a2+b)+( a2+b)+ (a1+b)+ 

( a3+b)+ (a2+b)+( a2+b)}] 

GiriĢ Sazı: (a+b)   

1. Mısra: (c+b)+( b1+b) 

2. Mısra: (a2+b)+( a2+b) 

3. Mısra: (a2+b)+( a2+b) 

4. Mısra: (a1+b)+( a3+b) 

5. Mısra: (a2+b)+( a2+b) 
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Çizelge 7.10: Geldi Cebrail Çağırdı‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:9 

ESER ADI GELDĠ CEBRAĠL ÇAĞIRDI (I. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 12.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 10/8 (3+3+2+2) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MĠRAÇLAMA 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [A(a+b)+{(c+b) +(c1+b)+ (c1+b)+ (c+b)}] 

2. Kıta: {B(d+b)+(c2+b)+(c3+b)+(c+b)} 

1. Kıta      2. Kıta 

GiriĢ Sazı: (a+b)      

1. Mısra: (c+b)      1. Mısra: (d+b) 

2. Mısra: (c1+b)     2. Mısra: (c2+b) 

3. Mısra: (c1+b)     3. Mısra: (c3+b) 

4. Mısra: (c+b)     4. Mısra: (c+b) 
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Çizelge 7.11: Geldi Cebrail Çağırdı‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:9 

ESER ADI GELDĠ CEBRAĠL ÇAĞIRDI (II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 12.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 9/16 (2+3+2+2) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MĠRAÇLAMA – KIRKLAR SEMAHI 

Müzikal Biçim Analizi 

Semah Bölümü: {C (e+f+g+ f1)}  BitiĢ ġekli: { C1 (e1+ e2+ g1+ f2 +h)} 

  Semah Bölümü:   Bitiş Şekli:  

1. Mısra: e    1. Mısra: e1 

2. Mısra: f    2. Mısra: e2 

3. Mısra: g    3. Mısra: g1 

4. Mısra: f1    4. Mısra: f2 

5. Mısra: h 

Genel ġema: {[A(a+b)+{(c+b) +(c1+b)+ (c1+b)+ (c+b)}]+ 

{B(d+b)+(c2+b)+(c3+b)+(c+b)}+ {C (e+f+g+ f1)}+ { C1 (e1+ e2+ g1+ f2 +h)}} 

= A+B+C+ C1 
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Çizelge 7.12: Geldi Çağırdı Cebrail‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:10 

ESER ADI GELDĠ ÇAĞIRDI CEBRAĠL (I. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 29.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 10/8 (3+3+2+2) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

TÜRÜ MĠRAÇLAMA  

Müzikal Biçim Analizi     

1. Kıta: [A{(a+x)+(b+y) + a1+(x)+ b1+(y)+ a1+(x)+ b2+(y)}]   

GiriĢ Sazı: (a+x)+(b+y)        

1. Mısra: a1+(x) 

2. Mısra: b1+(y) 

3. Mısra: a1+(x) 

4. Mısra: b2+(y) 
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Çizelge 7.13: Geldi Çağırdı Cebrail‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:10 

ESER ADI GELDĠ ÇAĞIRDI CEBRAĠL(II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 29.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 9/8 (2+3+2+2) / 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

TÜRÜ MĠRAÇLAMA – KIRKLAR SEMAHI 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [B{c+d+ c1+ d1}] 

1. Mısra: c 

2. Mısra: d 

3. Mısra: c1 

4. Mısra: d1 

Eserin Genel ġeması: [A{(a+x)+(b+y) + a1+(x)+ b1+(y)+ a1+(x)+ b2+(y)}]+ [B{c+d+ 

c1+ d1}]=A+B  
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Çizelge 7.14: Bugün Matem Günü Geldi‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:11 

ESER ADI BUGÜN MATEM GÜNÜ GELDĠ 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 29.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MERSĠYE 

 
    Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a+b)+c+c+d+d1+e+(a1+b1)} 

    GiriĢ Sazı: a+b  

1. Mısra: c 

2. Mısra: d 

3. Mısra: d1 

4. Mısra: e 

5. Mısra: a1+b1 
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Çizelge 7.15: Çekelim AĢkın Yayın‟ın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:12 

ESER ADI ÇEKELĠM AġKIN YAYIN 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 29.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ SERBEST 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MERSĠYE  

Müzikal Biçim Analizi 

 

1. Kıta: {a+b+c+d+ b1} 

GiriĢ Sazı: x 

1. Mısra: a 

2. Mısra: b 

3. Mısra: c 

4. Mısra: d 

5. Mısra: b1 
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Çizelge 7.16: Yaradan AĢkına Bir Semah Eyle‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:13 

ESER ADI YARADAN AġKINA BĠR SEMAH EYLE (I.BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 25.11.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi 

Ağırlama Bölümü 

1. Kıta: [A{(a+b)+ (b+c)+(b1+c)+(b2+c)+(b1+c)+(d+ b3)+(c1+ b3)+ b4+ 

(b5+ c2)+ (c1+ b6)+ (b7+ b6)+ (b8+ b6)}]      

1. Mısra: (a+b)    7. Mısra: (c1+ b3) 

2. Mısra: (b+c)    8. Mısra: b4 

3. Mısra: (b1+c)    9. Mısra: (b5+ c2) 

4. Mısra: (b2+c)    10. Mısra: (c1+ b6) 

5. Mısra: (b1+c)    11. Mısra: (b7+ b6) 

6. Mısra: (d+ b3)    12. Mısra: (b8+ b6) 
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Çizelge 7.17: Yaradan AĢkına Bir Semah Eyle‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:13 

ESER ADI YARADAN AġKINA BĠR SEMAH EYLE (II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 25.11.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi 

Yürütme Bölümü [B{e+f+ f1+ f2+ f3+ f4+ f5+ f6+ f7+ f8+ f9+ f10}] 

1. Mısra: e    7. Mısra: f5 

2. Mısra:   f    8. Mısra: f6  

3. Mısra:  f1    9. Mısra: f7 

4. Mısra:  f2    10. Mısra: f8 

5. Mısra:  f3    11. Mısra: f9 

6. Mısra:  f4    12. Mısra: f10 

Eserin Genel ġeması:[A{(a+b)+ (b+c)+(b1+c)+(b2+c)+(b1+c)+(d+ b3)+ 

(c1+ b3)+ b4+(b5+ c2)+ (c1+ b6)+ (b7+ b6)+ (b8+ b6)}]+ [B{e+f+ f1+ f2+ f3+ f4+ 

f5+ f6+ f7+ f8+ f9+ f10}]=A+B 
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Çizelge 7.18: Ben Bugün Pirimi Gördüm‟ün Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:14 

ESER ADI BEN BUGÜN PĠRĠMĠ GÖRDÜM 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 02.10.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 10/8 (3+3+2+2) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DEYĠġ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [(a+b+b)+{ a1+ b2+( b3)+a+ b2+( b3)}] 

GiriĢ Sazı: (a+b+b) 

1. Mısra: a1 

2. Mısra: b2+( b3) 

3. Mısra: a2 

4. Mısra:  b2+( b3) 

2. ve 4. mısralarda parantez içinde bulunan harfler, mısraların tekrarından oluĢan 

farklılığı ifade etmek için kullanılmıĢtır.  
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Çizelge 7.19: Kaldır Kaldır Kollar Kaldır‟ın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:15 

ESER ADI KALDIR KALDIR KOLLAR KALDIR (I. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 02.10.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi    

 

  t= Terennüm( hey dost)   

t1= Terennüm (hü) 

Ağırlama Bölümü: 1. Kıta: [A(a+a)+{ a1+(a+a)}+ (t+a2){ (t1+ a2)+ (a+a)}]  

GiriĢ Sazı: (a+a) 

1. Mısra: a1+(a+a) 

2. Mısra: (t+a2) 

3. Mısra: (t1+ a2)+ (a+a) 

1. ve 3. mısralarda bulunan (a+a) iĢaretleri giriĢ sazının bu mısralara ilaveten 

cevap sazı olarak çalındığını belirtmek için kullanılmıĢtır.  
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Çizelge 7.20: Kaldır Kaldır Kollar Kaldır‟ın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:15 

ESER ADI 
KALDIR KALDIR KOLLAR KALDIR 

(YÜRÜTME BÖLÜMÜ) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 02.10.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi    x=farklı saz cevabı 

Yürütme Bölümü: [B{c+c+d+ c1+ d1+ d2+ d3+ c2+t+ c2+ t1+( c2+x)}] 

1. Mısra: c     7. Mısra: d3 

2. Mısra: c     8. Mısra: c2 

3. Mısra: d     9. Mısra: t 

4. Mısra: c1     10. Mısra: c2 

5. Mısra: d1     11. Mısra: t1 

6. Mısra:  d2     12. Mısra: c2+x 

Genel ġema: [A(a+a)+{ a1+(a+a)}+ (t+a2){ (t1+ a2)+ (a+a)}]+[B{c+c+d+ c1+ d1+ 

d2+ d3+ c2+t+ c2+ t1+( c2+x)}]=A+B 
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Çizelge 7.21: Turnam Erenlerden AlmıĢsın Himmet‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:16 

ESER ADI 
TURNAM ERENLERDEN ALMIġSIN HĠMMET 

(AĞIRLAMA BÖLÜMÜ) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 02.10.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 9/8 (2+2+2+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi 

 

Ağırlama Bölümü 1. Kıta: [A(a+a){ (b+b)+ (a1+ a1)+ (b+b)+ (a2+ a2)}] 

GiriĢ Sazı: (a+a) 

1. Mısra: (b+b) 

2. Mısra: (a1+ a1) 

3. Mısra: (b+b) 

4. Mısra: (a2+ a2) 

Her mısrada parantez içinde aynı harfin aynı Ģekilde tekrar kullanılmasının sebebi,  

mısraların aynen tekrar edilerek iki kez söylenmesidir.   
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Çizelge 7.22: Turnam Erenlerden AlmıĢsın Himmet‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:16 

ESER ADI 
TURNAM ERENLERDEN ALMIġSIN HĠMMET 

(YÜRÜTME BÖLÜMÜ) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 02.10.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi    x=Farklı saz cevabı 

Yürütme Bölümü: [B {c+ c1+ c2+ c3+ c4+d+(x)}] 

GiriĢ Sazı: c 

1. Mısra: c1 

2. Mısra: c2 

3. Mısra: c3 

4. Mısra: c4 

5. Mısra: d+(x) 

Genel ġema: [A(a+a){ (b+b)+ (a1+ a1)+ (b+b)+ (a2+ a2)}]+[B {c+ c1+ c2+ c3+ 

c4+d+(x)}]=A+B 
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Çizelge 7.23: Ey ġahin BakıĢlım‟ın Analiz Çizelgesi  

ESER NO ġekil B:17 

ESER ADI EY ġAHĠN BAKIġLIM 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 25.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {A(a)+ a1+ a1+b+ a2+ a3} 2. Kıta: { A3(a)+b+ a4+ a3+ a3} 

GiriĢ Sazı: (a)    Ara Sazı: (a) 

1. Mısra: a1    1. Mısra: b    

2. Mısra:  a1    2. Mısra: a4  

3. Mısra:  b    3. Mısra: a3  

4. Mısra:  a2    4. Mısra: a3 

5. Mısra: a3 

Genel ġema: [{A(a)+ a1+ a1+b+ a2+ a3}+{ A3(a)+b+ a4+ a3+ a3}]= A 
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Çizelge 7.24: Ali Sevilmez mi‟nin Analiz Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:18 

ESER ADI ALĠ SEVĠLMEZ MĠ 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 25.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 
 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a)+b+ a1+ a2+ a3+ a3} 

GiriĢ Sazı: (a) 

1. Mısra: b 

2. Mısra: a1 

3. Mısra: a2 

4. Mısra: a3 

5. Mısra: a3 
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Çizelge 7.25: BaĢım Açık Yalın Ayak Yürttün‟ün Analiz Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:19 

ESER ADI 
BAġIM AÇIK YALIN AYAK YÜRÜTTÜN 

(AĞIRLAMA BÖLÜMÜ) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 25.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi    x=Farklı saz cevabı 

Ağırlama Bölümü 1.Kıta: {A(a)+ a1+ a2+ a3+b+c+(x)} 

GiriĢ Sazı: (a) 

1. Mısra: a1 

2. Mısra: a2 

3. Mısra: a3 

4. Mısra: b 

5. Mısra: c+(x) 
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Çizelge 7.26: BaĢım Açık Yalın Ayak Yürüttün‟ün Müzikal Yapı Çizelgesi  

ESER NO ġekil B: 19 

ESER ADI 
BAġIM AÇIK YALIN AYAK YÜRÜTTÜN 

(II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 25.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi 

Yürütme Bölümü: {B(d+ d1+ d2+ d3+ e + d4+ d3+ d2)} 

1. Mısra: d     5. Mısra: e 

2. Mısra: d1     6. Mısra: d4 

3. Mısra: d2     7. Mısra: d3 

4. Mısra: d3     8. Mısra: d2 

Genel ġema: [{A(a)+ a1+ a2+ a3+b+c+(x)}+{B(d+ d1+ d2+ d3+ e + d4+ d3+ 

d2)}]=A+B 
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Çizelge 7.27: Eylen Yolcum Eylen‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:20 

ESER ADI EYLEN YOLCUM EYLEN 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 25.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MERSĠYE 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a+ a1+b+c)+ a2+ a3+( a4)+ a5+ b1} 

GiriĢ Sazı: (a+ a1+b+c) 

1. Mısra: a2 

2. Mısra: a3+( a4) 

3. Mısra: a5 

4. Mısra: b1 

Diğer kıtaların müzikal biçimi aynıdır.  
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Çizelge 7.28: Gitme Turnam Gitme‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi  

ESER NO ġekil B:21 

ESER ADI GĠTME TURNAM GĠTME (AĞIRLAMA BÖLÜMÜ) 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 9/4 (2+2+2+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

TÜRÜ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi  x,y ve z: Mısra sonu saz cevapları 

Ağırlama Bölümü 

1. Kıta: [A(a+ a1+b+ b1+c+ c1+d+ d1+e+ e1)+{ a+(x)+ a+( x1)+ b2+( x1)}+ 

{ c2+(y)+ c3+(y)}+{ c2+(y)+ c3+(y)}] 

GiriĢ Sazı: (a+ a1+b+ b1+c+ c1+d+ d1+e+ e1) 

1. Mısra: a+(x)+ a+( x1)+ b2+( x1) 

2. Mısra: c2+(y)+ c3+(y) 

3. Mısra: c2+(y)+ c3+(y) 

4. Mısra: d2+(z)+ d3+(z1) 

5. Mısra: d3+( z1)+ d3+( y1) 
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Çizelge 7.29: Gitme Turnam Gitme‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:21 

ESER ADI GĠTME TURNAM GĠTME (YÜRÜTME BÖLÜMÜ) 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 9/8 (2+3+2+2) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

 Müzikal Biçim Analizi    q=Ara sazı 

Yürütme Bölümü:  {B(f + f1+ q + g + g1+ g2+ h + g3+ g4+ g5+ h1} 

1. Mısra: f     7. Mısra: h 

2. Mısra: f1     8. Mısra: g3 

3. Mısra: q     9. Mısra: g4 

4. Mısra: g     10. Mısra: g5 

5. Mısra: g1     11. Mısra: h1 

6. Mısra: g2 
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Çizelge 7.30: Gitme Turnam Gitme‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:21 

ESER ADI GĠTME TURNAM GĠTME (YELDĠRME BÖLÜMÜ) 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 12/8 (3+3+3+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi    &=Ara sazı 

Yeldirme Bölümü: [C{i+ i1+ i2+ i3+ i2+ i3+ i4+ i3+ (&+&1)+j+k+ i5+ i3+ i4+ i3+ 

(&+&1)+j+k+ i5+ i3+ i4}] “Eserin Genel ġeması=A+B+C” 

1. Mısra: i     10. Mısra: i5 

2. Mısra: i1     11. Mısra: i3 

3. Mısra: i2     12. Mısra: i4 

4. Mısra: i3     13. Mısra: i3+ (&+&1) 

5. Mısra: i2     14. Mısra: j 

6. Mısra: i3     15. Mısra: k 

7. Mısra: i4     16. Mısra: i5 

8. Mısra: i3+ (&+&1)    17. Mısra: i3 

9. Mısra:  j     19. Mısra: i4 

10. Mısra: k     20. Mısra: i3 
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Çizelge 7.31: Hakk‟tan Bize Nidâ Geldi‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:22 

ESER ADI HAKK‟TAN BĠZE NĠDA GELDĠ 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ ON ĠKĠ HĠZMET DEYĠġĠ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a+b)+(a+b)+ a1+ a2+ a3+ b1} 

GiriĢ Sazı: (a+b)+(a+b) 

1. Mısra: a1 

2. Mısra: a2 

3. Mısra: a3 

4. Mısra: b1 
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Çizelge 7.32: Bir Kral Oğlunu Selman Eyledi‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:23 

ESER ADI BĠR KRAL OĞLUNU SELMAN EYLEDĠ 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

TÜRÜ DUVAZ ĠMAM 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {a+ a1+ a2+b+(x)} 

  GiriĢ Sazı: x 

1. Mısra: a 

2. Mısra: a1 

3. Mısra: a2 

4. Mısra: b+(x) 
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Çizelge 7.33: Beni Diri Sanma Çoktan ÖlmüĢem‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:24 

ESER ADI BENĠ DĠRĠ SANMA ÇOKTAN ÖLMÜġEM 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 5/8 (2+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi    t=Terenüm(ömrüm, ömrüm) 

Ağırlama Bölümü 

1.Kıta: {A(a)+b+(t) + a1+ a1+ a2} 

GiriĢ Sazı: (a) 

1. Mısra: b+(t) 

2. Mısra: a1 

3. Mısra: a1 

4. Mısra: a2 
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Çizelge 7.34: Beni Diri Sanma Çoktan ÖlmüĢem‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B: 24 

ESER ADI 
BENĠ DĠRĠ SANMA ÇOKTAN ÖLMÜġEM 

(YÜRÜTME BÖLÜMÜ) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi    

Yürütme Bölümü: {B(a1)+c+ c1+ c2+ c1+ d + d1+e+f+g+ g1+ g2+ g3+ g4+ g5+ g6+ 

c + c1+ c2+ c1}     

GiriĢ Sazı: (a1)    10. Mısra: g1 

1. Mısra: c    11. Mısra: g2 

2. Mısra: c1    12. Mısra: g3 

3. Mısra: c2    13. Mısra: g4 

4. Mısra: c1    14. Mısra: g5 

5. Mısra: d    15. Mısra: g6 

6. Mısra: d1    16. Mısra: c 

7. Mısra: e    17. Mısra: c1 

8. Mısra: f    18. Mısra: c2 

9. Mısra: g    19. Mısra: c1 

Esein Genel ġeması: A+B 
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Çizelge 7.35: Arzulayıp Hakk Cemine Girince‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:25 

ESER ADI ARZULAYIP HAKK CEMĠNE GĠRĠNCE 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 20.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DEYĠġĠ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {a+( a1)+ b+( x1)+ c+( x1) + d+( x1)+ b1+( x2)+ c1+( x2)} 

GiriĢ Sazı: (x) 

1. Mısra: a+ (tekrarında: a1)  3. Mısra (tekrar): b1+( x2) 

2. Mısra: b+( x1)    4. Mısra (tekrar): c1+( x2) 

3. Mısra: c+( x1)  

4. Mısra: d+( x1) 
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Çizelge 7.36: Erenler UymuĢ Katara‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:26 

ESER ADI ERENLER UYMUġ KATARA 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 20.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 8/8 (3+2+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DEYĠġ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a+b+c+d+e+f)+ a1+ b1+(c1)+ b2+(c1)+ e1+(f1)} 

GiriĢ Sazı: (a+b+c+d+e+f)  

1. Mısra: a1 

2. Mısra: b1+(c1) 

3. Mısra: b2+(c1) 

4. Mısra: e1+(f1) 

Mısraların karĢısında parantez içinde bulunan imgeler sözlerin ardından verilen 

saz cevaplarını ifade etmektedir.  
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Çizelge 7.37: Eğer SerçeĢmenin Gözün Ararsan‟ın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:27 

ESER ADI EĞER SERÇEġMENĠN GÖZÜN ARARSAN 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 21.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DEYĠġ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [{(a+b+c)+ {d+( c1)+e} + {f+(c)}+ a1+ {b1+(c)}] 

GiriĢ Sazı: (a+b+c) 

1. Mısra: d+( c1)+e (mısra tekrarı) 

2. Mısra: f+(c) 

3. Mısra: a1 

4. Mısra: b1+(c) 
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Çizelge 7.38: Ol Hakk‟tan Hidayet Oldu‟nun Müzikal Yapı Çizegesi 

ESER NO ġekil B:28 

ESER ADI OL HAKK‟TAN HĠDAYET OLDU 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 21.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ ON ĠKĠ HĠZMET DEYĠġĠ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [{(a+b)+( a1+ b1)}+ b1+ b2+ b4 ] 

GiriĢ Sazı: (a+b)+( a1+ b1) 

1. Mısra: b1 

2. Mısra: b2 

3. Mısra: b3 

4. Mısra: b4 
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Çizelge 7.39: Allahü Semavat Okunur Ayet‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:29 

ESER ADI ALLAHÜ SEMAVAT OKUNUR AYET 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 25.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 7/8 (3+2+2) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ ÇERAĞ DEYĠġĠ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a)+ a1+ a2+ a2+ a2} 

GiriĢ Sazı: (a) 

1. Mısra: a1 

2. Mısra: a2 

3. Mısra: a2 

4. Mısra: a2 
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Çizelge 7.40: Sabah Oldu da Günler Doğuyor‟un Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:30 

ESER ADI SABAH OLDU DA GÜNLER DOĞUYOR 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 21.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 5/8 (2+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DUVAZ ĠMAM 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a+ a1)+ a2+ a3+ a4+ a5+ a5} 

GiriĢ Sazı: (a+ a1) 

1. Mısra: a2 

2. Mısra: a3 

3. Mısra: a4 

4. Mısra: a5 

5. Mısra: a5 
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Çizelge 7.41: Dilim de Virdim de Sensin‟in Müzikal Yapı Çizelgesi  

ESER NO ġekil B:31 

ESER ADI DĠLĠM DE VĠRDĠM DE SENSĠN 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 27.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 7/8 (3+2+2) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a+a+a)+b+c+ a1+ a2+ a3} 

GiriĢ Sazı: (a+a+a) 

1. Mısra: b 

2. Mısra: c 

3. Mısra: a1 

4. Mısra: a2 

5. Mısra: a3 
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Çizelge 7.42: ġu Âleme Nûr Doğdu‟nun Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:32 

ESER ADI ġU ÂLEME NÛR DOĞDU 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 25.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD 

Müzikal Biçim Analizi   c=Lâ ilâhe İllallah 

1. Kıta: [{(a+ a1)+ b+(c) + b1+(c)+ b2+(c)+ b1+(c)}+{N(c+d+e+f+ c1+g}] 

GiriĢ Sazı: (a+ a1)     Nakarat:  

1. Mısra: b+(c)      1. Mısra: c 

2. Mısra: b1+(c)     2. Mısra: d 

3. Mısra: b2+(c)     3. Mısra: e 

4. Mısra: b1+(c)     4. Mısra:  f 

5. Mısra: c1 

6. Mısra: g 
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Çizelge 7.43: Geldi Cebrail Buyurdu‟nun Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:33 

ESER ADI GELDĠ CEBRAĠL BUYURDU (I. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 28.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 10/8 (3+3+2+2) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MĠRAÇLAMA 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [A{(a+ a1)+( a1+ a1)}+{ a2+( a1)+ a3+( a1)+ a4+( a1)+ a5+( a1)}] 

GiriĢ Sazı: (a+ a1)+( a1+ a1) 

1. Mısra: a2+( a1) 

2. Mısra: a3+( a1) 

3. Mısra: a4+( a1) 

4. Mısra: a5+( a1) 

Eserin bundan sonra gelen 22 kıtası benzer Ģekilde olup, daha sonra semah 

bölümüne geçmektedir. (Semah bölümü müzikal yapı ve biçim analizi bkz: 

Çizelge 7.44) 
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Çizelge 7.44: Geldi Cebrail Buyurdu‟nun Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:33 

ESER ADI GELDĠ CEBRAĠL BUYURDU (II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 28.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 9/16 (2+2+2+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MĠRAÇLAMA/ KIRKLAR SEMAHI 

Müzikal Biçim Analizi 

Semah Bölümü: [B{b+ b1+ b1+ b1+ b1+ b1+ b1+ b1+ b1+ b1+ b1+ b2+ b1+ b1+ 

b1+c+d}] Genel ġema= A+B 

1. Mısra: b     9. Mısra: b1 

2. Mısra:  b1     10. Mısra: b1 

3. Mısra: b1     11. Mısra: b1 

4. Mısra: b1     12. Mısra: b2 

5. Mısra: b1     13. Mısra: b1 

6. Mısra: b1     14. Mısra: b1 

7. Mısra: b1     15. Mısra: b1 

8. Mısra: b1     16. Mısra: c (serbest)  

       17. Mısra: d (serbest) 
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Çizelge 7.45: Ali Yolu Nûr Yolumuz‟un Müzikal Yapı Çizelgesi  

ESER NO ġekil B:34 

ESER ADI ALĠ YOLU NÛR YOLUMUZ 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 
6/4 (2+4) 

9/16 (2+2+2+3) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 29.05.2007 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ NĠYAZLAġMA 

Müzikal Biçim Analizi    x=Giriş Sazı 

       y= Ara Sazı 

1. Kıta: {(x)+a+b+c+d+(y)}       

GiriĢ Sazı: (x) 

1. Mısra: a 

2. Mısra: b 

3. Mısra: c 

4. Mısra: d+(y) 
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Çizelge 7.46: Hata Ettim Hüda Girdi Bu Çarka‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:35 

ESER ADI HATA ETTĠM HÜDA GĠRDĠ BU ÇARKA 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 29.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 9/16 (2+2+2+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ KIRKLAR SEMAHI 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {a+a+a+a} 

1. Mısra: a 

2. Mısra: a 

3. Mısra: a 

4. Mısra: a 
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Çizelge 7.47: Gün Doğarken Oku Bunu‟nun Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:36 

ESER ADI GÜN DOĞARKEN OKU BUNU 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 30.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a+b)+c+d+ b1+ b2} 

GiriĢ Sazı: (a+b) 

1. Mısra: c 

2. Mısra: d 

3. Mısra: b1 

4. Mısra: b2 
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Çizelge 7.48: Kıyamet Gününde MahĢer Yerine‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:37 

ESER ADI KIYAMET GÜNÜNDE MAHġER YERĠNE 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 06.06.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 
9/8 (2+2+3+2) 

4/8 (  +  ) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a)+b+(a)}+{ c+( b1+a1)+ d+( b1+a1)+ d1+( b1+a1)+ d2+( b1+a1)+ 

e+( b1+a1)} 

GiriĢ Sazı: (a)+b+(a) 

1. Mısra: c+( b1+a1) 

2. Mısra: d+( b1+a1) 

3. Mısra: d1+( b1+a1) 

4. Mısra: d2+( b1+a1) 

5.  Mısra: e+( b1+a1) 
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Çizelge 7.49: Felekler Zuhur Edeli‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:38 

ESER ADI FELEKLER ZUHUR EDELĠ 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 02.06.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 9/16 (2+2+2+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ PERVAZ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Bölüm 1. Kıta: {(a)+ a1+ a2+( a2)+b+ a4 } 

GiriĢ Sazı: (a) 

1. Mısra: a1 

2. Mısra: a2+( a2) 

3. Mısra: b 

4. Mısra: a4 

Parantez içindeki imgeler giriĢ sazı ve kıta içindeki saz cevabı için kullanılmıĢtır.  
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Çizelge 7.50: Felekler Zuhur Edeli‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi  

ESER NO ġekil B:38 

ESER ADI FELEKLER ZUHUR EDELĠ (II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 02.06.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ PERVAZ 

Müzikal Biçim Analizi 

II. Bölüm 1. Kıta: {c+ c1+ c2+ c3} 

1. Mısra: c 

2. Mısra: c1 

3. Mısra: c2 

4. Mısra: c3 
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Çizelge 7.51: Felekler Zuhur Edeli‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:38 

ESER ADI FELEKLER ZUHUR EDELĠ (III. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 02.06.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ SERBEST 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ PERVAZ 

 

Müzikal Biçim Analizi    x ve y=Ara sazı 

III. Bölüm: {d+ e+(x)+f+ e1+(y)+ f1+g+ d1+h} 

1. Mısra: d 

2. Mısra: e+(x) 

3. Mısra: f 

4. Mısra: e1+(y) 

5. Mısra: f1 

6. Mısra: g 

7. Mısra: d1 

8. Mısra: h 

Eserin Genel ġeması: [{(a)+ a1+ a2+( a2)+b+ a4 }+{c+ c1+ c2+ c3}+{d+ e+(x)+f+ 

e1+(y)+ f1+g+ d1+h}] 
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Çizelge 7.52: ġâh Hüseyin‟e Böyle Zulüm Olur mu‟nun Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:39 

ESER ADI ġAH HÜSEYĠN‟E BÖYLE ZULÜM OLUR MU 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 29.05.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ SERBEST 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MERSĠYE 

Müzikal Biçim Analizi    x ve y=Mısra sonu saz cevabı 

1. Kıta: { a+(x)+ b+(x)+ b1+(y)+ c+(y)+ b2+ d} 

1. Mısra: a+(x)    5. Mısra: b2 

2. Mısra: b+(x)    6. Mısra: d 

3. Mısra: b1+(y) 

4. Mısra: c+(y) 
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Çizelge 7.53: Elhamdülillah ki Ġslamız‟ın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:41 

ESER ADI ELHAMDULĠLLAH KĠ ĠSLAMIZ 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 01.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4  / 6/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DUVAZ ĠMAM 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(x)+a+b+c+ a1+ b1+d+ b2+ c1} 

GiriĢ Sazı: (x) 

1. Mısra: a    5. Mısra: b1 

2. Mısra: b    6. Mısra: d 

3. Mısra: c    7. Mısra: b2 

4. Mısra: a1    8. Mısra: c1 
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Çizelge 7.54: ġefaat Kıl Ya Muhammet Mustafa‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:42 

ESER ADI ġEFAAT KIL YA MUHAMMET MUSTAFA 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 01.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 10/8 (3+3+2+2) 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DUVAZ ĠMAM 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {A(x)+a+b+a1+b}  Farklı Kıta: [B{c+d+e+f}] 

GiriĢ Sazı: (x) 

1. Mısra: a    1. Mısra: c 

2. Mısra: b    2. Mısra: d 

3. Mısra: a1    3. Mısra: e 

4. Mısra: b    4. Mısra: f 

 

Eserin Genel ġeması: A+B 
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Çizelge 7.55: Geldi Cebrail Buyurdu‟nun Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:43 

ESER ADI GELDĠ CEBRAĠL BUYURDU (I. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 02.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 10/8 (3+3+2+2) 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MĠRAÇLAMA 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [A{(a+b)+ (a1+ b1) (a2+ b1)+ (a3+ b2)}] 

1.Mısra: (a+b) 

2. Mısra: (a1+ b1) 

3. Mısra: (a2+ b1) 

4. Mısra: (a3+ b2) 

         Farklı Kıta: [A1{(c+d)+ (e+ b3)+ (a4+ b1)+ (a5+ b3)} 

1. Mısra: (c+d) 

2. Mısra: (e+ b3) 

3. Mısra: (a4+ b1) 

4. Mısra: (a5+ b3) 
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Çizelge 7.56: Geldi Cebrail Buyurdu‟nun Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:43 

ESER ADI GELDĠ CEBRAĠL BUYURDU (II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 02.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MĠRAÇLAMA-KIRKLAR SEMAHI 

Müzikal Biçim Analizi 

Yürütme Bölümü: [B{e+ e1+ e2+ f +g+ g1+h+ f1+i}] 

1. Mısra: e    5. Mısra: g 

2. Mısra: e1    6. Mısra: g1 

3. Mısra: e2    7. Mısra: h 

4. Mısra:  f    8. Mısra: f1 

9. Mısra: i (serbest) 

 Eserin Genel ġeması: [A+ A1+B]=A+B 
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Çizelge 7.57: Nurhak Semahı‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:44 

ESER ADI NURHAK SEMAHI (I. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 03.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 – 6/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi 

Ağırlama Bölümü:  

1. Kıta: [A{(x)+ (a+b) +(c+b) +(c+b)+d}] 

GiriĢ Sazı: (x)   Farklı Kıta: [B{ d1+ f + f1+ f1+ d2+ f2+ f3++}] 

1. Mısra: (a+b)   1. Mısra: d1 

2. Mısra: (c+b)   2. Mısra: f 

3. Mısra: (c+b)   3. Mısra: f1 

4. Mısra:  (c+b)   4. Mısra: f1 

5. Mısra: d   5. Mısra: d2 

6. Mısra: e   6. Mısra: f2 

7. Mısra: e1   7. Mısra: f3 

8. Mısra: e2   8. Mısra: f1 
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Çizelge 7.58: Nurhak Semahı‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:44 

ESER ADI NURHAK SEMAHI (II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 03.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 12/8 (3+3+3+3) 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi 

Yürütme Bölümü: [C{g+h+i+j+ j1+k+ h1+j}] 

1. Mısra: g    5. Mısra: j1 

2. Mısra: h    6. Mısra: k 

3. Mısra: i    7. Mısra: h1 

4. Mısra:  j    8. Mısra: j 

Eserin Genel ġeması: A+B+C 



 167 

Çizelge 7.59: Hakk Muhammed Ali Vardı Bir Hala‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:45 

ESER ADI HAK MUHAMMED ALĠ VARDI BĠR HALA 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 03.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 10/8 (3+3+2+2) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DUVAZ ĠMAM 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(x)+a+ a1+ a2+ a3} 

GiriĢ Sazı: (x) 

1. Mısra: a 

2. Mısra: a1 

3. Mısra: a2 

4. Mısra: a3 
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Çizelge 7.60: Zül‟celâl ġâh-ı Sübhân‟ın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:46 

ESER ADI ZÜL‟CELÂL ġÂH-I SÜBHÂN (I.BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 03.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 
RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {a+b+c+ b1}  Nakarat: {(c1+ b2)+ (c2+ b2)+ (c3+ b3)} 

1. Mısra: a    1. Mısra: (c1+ b2) 

2. Mısra: b    2. Mısra: (c2+ b2) 

3. Mısra: c    3. Mısra: (c3+ b3) 

4. Mısra: b1       

1. Kıta+Nakarat=[A{a+b+c+ b1}+{(c1+ b2)+ (c2+ b2)+ (c3+ b3)}] 
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Çizelge 7.61: Zül‟celâl ġâh-ı Sübhân‟ın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:46 

ESER ADI ZÜL‟CELÂL ġÂH-I SÜBHÂN (II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 03.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 4/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD (ġÂHLAMA) 

Müzikal Biçim Analizi 

II. Bölüm: [B{d+e+ d1+f+g+ f1+h+ h1+ e1+f+g+f}] 

1. Mısra: d    7. Mısra: h 

2. Mısra: e    8. Mısra: h1 

3. Mısra: d1    9. Mısra: e1 

4. Mısra: f    10. Mısra: f 

5. Mısra: g    11. Mısra: g 

6. Mısra: f1    12. Mısra: f 

Eserin Genel ġeması: A+B 
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Çizelge 7.62: Günâh Ettim ġâh‟ım Dârına Durdum‟un Müzikal yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:47 

ESER ADI GÜNÂH ETTĠM ġÂH‟IM DÂRINA DURDUM 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 03.04.2007 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 
7/8 (2+2+3) 

8/8 (2+3+3) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(x)+ a+(b)+ a1+(b)+ a1+(b)+ a1+(b)}     

GiriĢ Sazı: (x)  Son Kıta: { c+(d)+ c1+(d)+ c2+(d)+ c3+(d)+ c4+(d)+e} 

1. Mısra: a+(b)   1. Mısra: c+(d) 

2. Mısra: a1+(b)   2. Mısra: c1+(d) 

3. Mısra: a1+(b)   3. Mısra: c2+(d) 

4. Mısra: a1+(b)   4. Mısra: c3+(d) 

     5. Mısra: c4+(d) 

   6. Mısra: e (serbest) 
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Çizelge 7.63: ġunca Yıldır Yatıyorsun‟un Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:48 

ESER ADI ġUNCA YILDIR YATIYORSUN 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {a+ a1+ a2+ b }  Nakarat: { a3+ a4+ b1} 

1. Mısra: a   1. Mısra: a3 

2. Mısra: a1   2. Mısra: a4 

3. Mısra: a2   3. Mısra: b1 

4. Mısra: b 

1. Kıta+Nakarat= [{a+ a1+ a2+ b }+{ a3+ a4+ b1}] 
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Çizelge 7.64: Gönül Kalk Gidelim‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:49 

ESER ADI GÖNÜL KALK GĠDELĠM 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DUVAZ ĠMAM 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [(a+b)+ (c+b)+ (c1+b)+ (a1+b)+ (c2+b)+ (a2+b)+ (a3+b)] 

GiriĢ Sazı: (a+b) 

1. Mısra: (c+b) 

2. Mısra: (c1+b) 

3. Mısra: (a1+b) 

4. Mısra: (c2+b) 

5. Mısra: (a2+b) 

6. Mısra: (a3+b) 
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Çizelge 7.65: Medet Allah‟ım Medet‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:50 

ESER ADI MEDET ALLAH‟IM MEDET 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DUVAZ ĠMAM 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [(a)+b+ a1+b+ a1] 

GiriĢ Sazı: (a) 

1. Mısra: b 

2. Mısra: a1 

3. Mısra: b 

4. Mısra: a1 
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Çizelge 7.66: Hakk Teâlâ‟nın Hûb Nefesinden‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:51 

ESER ADI HAK TEÂLÂ‟NIN HÛB NEFESĠNDEN 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 11.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ SERBEST 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

TÜRÜ MĠRAÇLAMA 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [A{a+b+ a1+ b1}] 

1. Mısra: a 

2. Mısra: b 

3. Mısra: a1 

4. Mısra: b1 
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Çizelge 7.67: Yalan Sözler Mat Olur‟un Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:52 

ESER ADI YALAN SÖZLER MAT OLUR 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 11.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 9/16 (2+3+2+2) 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MĠRAÇLAMA – KIRKLAR SEMAHI 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [B{c+ c1+d+ c2 }] 

1. Mısra: c 

2. Mısra: c1 

3. Mısra: d 

4. Mısra: c2  
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Çizelge 7.68: Yürük Olur ĠmiĢ Bu Gönül KuĢu‟nun Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:53 

ESER ADI YÜRÜK OLUR ĠMĠġ BU GÖNÜL KUġU 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 11.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MĠRAÇLAMA – KIRKLAR SEMAHI 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: [C{(e+f)+ (g+f)+ (g1+f)+ c2+(h+d)}] 

GiriĢ Sazı: (e+f) 

1. Mısra: (g+f) 

2. Mısra: (g1+f) 

3. Mısra: g2 

4. Mısra: (h+d) 
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Çizelge 7.69: Yürük Olur ĠmiĢ Bu Gönül KuĢu‟nun Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:53 

ESER ADI YÜRÜK OLUR ĠMĠġ BU GÖNÜL KUġU (II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 11.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ SERBEST 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MĠRAÇLAMA – KIRKLAR SEMAHI 

Müzikal Biçim Analizi 

Semah Bölümü: [D{i+j+ i1+j1}] 

1. Mısra: i 

2. Mısra: j 

3. Mısra: i1 

4. Mısra: j1 

 

Eserin Genel ġeması: [A{a+b+ a1+ b1}+B{c+ c1+d+ c2 }+{C(e+f)+ (g+f)+ 

(g1+f)+ c2+(h+d)}+ D{i+j+ i1+j1}]=A+B+C+D 
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Çizelge 7.70: Gene Kırcalandı Dağların BaĢı‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:54 

ESER ADI GENE KIRCALANDI DAĞLARIN BAġI (I.BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 12.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi 

Ağırlama Bölümü:[A{a+b+ a1+ b1}] 

1. Mısra: a 

2. Mısra: b 

3. Mısra: a1 

4. Mısra: b1 
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Çizelge 7.71: Gene Kırcalandı Dağların BaĢı‟nın Müzikal yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:54 

ESER ADI GENE KIRCALANDI DAĞLARIN BAġI (II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 12.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

Müzikal Biçim Analizi    t=Terennüm 

Yürütme Bölümü:[B{d+ t1+ x + t2}]   x=Ara Saz 

1. Mısra: d 

2. Mısra: t1 

3. Mısra: x 

4. Mısra: t2 
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Çizelge 7.72: Gene Kırcalandı Dağların BaĢı‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:54 

ESER ADI GENE KIRCALANDI DAĞLARIN BAġI (III. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 12.02.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ SEMAH 

 Müzikal Biçim Analizi 

III. Bölüm (Yeldirme): [C{(e+f)+ e1+ f1+ e2+ t1+ t3}] 

GiriĢ Sazı: (e+f) 

1. Mısra: e1 

2. Mısra: f1 

3. Mısra: e2 

4. Mısra: t1 

5. Mısra: t3  

  

[A{a+b+ a1+ b1}]+[B{d+ t1+ x + t2}]+[C{(e+f)+ e1+ f1+ e2+ t1+ t3}]=A+B+C 
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Çizelge 7.73: Ol Hakk‟tan Bize Name Geldi‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:55 

ESER ADI OL HAKK‟TAN BĠZE NĠDÂ GELDĠ 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.03.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ ON ĠKĠ HĠZMET DEYĠġĠ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a+b)+c+ c1+ c2+ c3} 

GiriĢ Sazı: (a+b) 

1. Mısra: c 

2. Mısra: c1 

3. Mısra: c2 

4. Mısra: c3 
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Çizelge 7.74: Hata Ettim Hüda Yaktı Delili‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:56 

ESER ADI HATA ETTĠM HÜDA YAKTI DELĠLĠ 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.03.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ ÇERAĞ DEYĠġĠ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(a+b+c)+ (d+x)+ (d1+ x1)+ (d2+ x2)+ (d3+ x3)} 

GiriĢ Sazı: (a+b+c) 

1. Mısra: (d+x) 

2. Mısra: (d1+ x1) 

3. Mısra: (d2+ x2) 

4. Mısra: (d3+ x3) 
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Çizelge 7.75: Bugün AkĢam Cumadır Cuma‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:57 

ESER ADI BUGÜN AKġAM CUMADIR CUMA 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.03.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DEYĠġ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {(x+ a + a1+b+c+ c1+d)+ (f+ x1)+ (f1+x1)+ (f2+x1)+ (f3+x2)} 

GiriĢ Sazı: (x+ a + a1+b+c+ c1+d) 

1. Mısra: (f+ x1) 

2. Mısra: (f1+x1) 

3. Mısra: (f2+x1) 

4. Mısra: (f3+x2) 
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Çizelge 7.76: YetiĢ Pirim Hızır YetiĢ‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:58 

ESER ADI YATTIM BĠR DAĞDA UYUDUM 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.03.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DEYĠġ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {a+(t+x)+ a1+(t1+ x1)} 

1. Mısra: a 

2. Mısra: (t+x) 

3. Mısra: a1 

4. Mısra: (t1+ x1) 
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Çizelge 7.77: Adaletin TutmuĢ Bütün Cihanı‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:59 

ESER ADI ADALETĠN TUTMUġ BÜTÜN CĠHANI 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 10.03.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ DEYĠġ 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {a+b+ b1+(b2+x)+ b3+ b4+ b5+ b6} 

1. Mısra: a     5. Mısra: b3 

2. Mısra: b    6. Mısra: b4 

3. Mısra: b1    7. Mısra: b5 

4. Mısra: (b2+x)    8. Mısra: b6 
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Çizelge 7.78: Medet Hey Allah‟ım Medet‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:60 

ESER ADI MEDET HEY ALLAH‟IM MEDET 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 11.03.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

 

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 

 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ TEVHĠD 

Müzikal Biçim Analizi   t=Terennüm (Allah Allah) 

1. Kıta: {t+b+ b1+ b2+ b3+(t1+ t)} 

GiriĢ Sazı:  

1. Mısra: t 

2. Mısra: b 

3. Mısra: b1 

4. Mısra: b2 

5. Mısra: b3 

6. Mısra: (t1+ t) 
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Çizelge 7.79: Geldi Cebrail Çağırdı‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:61 

ESER ADI GELDĠ CEBRAĠL ÇAĞIRDI (I.BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 11.03.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MĠRAÇLAMA 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Bölüm 1. Kıta: [A{(a+ b1)+ (b+x)+ (b1+x)+ (b2+x)+ (b3+ x)}] 

GiriĢ Sazı: (a+ b1) 

1. Mısra: (b+x) 

2. Mısra: (b1+x) 

3. Mısra: (b2+x) 

4. Mısra: (b3+ x) 
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Çizelge 7.80: Geldi Cebrail Çağırdı‟nın Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:61 

ESER ADI GELDĠ CEBRAĠL ÇAĞIRDI (II. BÖLÜM) 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 11.03.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MĠRAÇLAMA/KIRKLAR SEMAHI 

Müzikal Biçim Analizi 

Semah Bölümü I:[B{c+d+ c1+ d1}]  Semah Bölümü II:[C{t+e+ e1+ e2}] 

1. Mısra: c    1. Mısra: t 

2. Mısra: d    2. Mısra: e 

3. Mısra: c1    3. Mısra: e1 

4. Mısra: d1    4. Mısra: e2 

 

Eserin Genel ġeması: [A{(a+ b1)+ (b+x)+ (b1+x)+ (b2+x)+ (b3+ x)}]+ [B{c+d+ c1+ 

d1}]+[C{t+e+ e1+ e2}]=A+B+C 
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Çizelge 7.81: Gezip Dört KöĢeyi Seyran Eyleyen‟in Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:62 

ESER ADI GEZĠP DÖRT KÖġEYĠ SEYRAN EYLEYEN 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 12.03.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MERSĠYE  

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {a+b+ b1+ b2} 

1. Mısra: a 

2. Mısra: b 

3. Mısra: b1 

4. Mısra: b2 
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Çizelge 7.82: Kızın Zeynep Hani ġâh‟ın Medine‟nin Müzikal Yapı Çizelgesi 

ESER NO ġekil B:63 

ESER ADI KIZIN ZEYNEP HANĠ ġÂH‟IN MEDĠNE 

NOTAYA ALMA TARĠHĠ 12.03.2009 

USÜL VE DÜZÜM ġEKLĠ 2/4 

KARAR SESĠ 

  

DĠZĠSĠ 

 

SES GENĠġLĠĞĠ 

 

DĠYAPOZONA GÖRE 

KARAR TONU 
 

RĠTÜEL KĠMLĠĞĠ MERSĠYE 

Müzikal Biçim Analizi 

1. Kıta: {a+b+(b1+c)+ c1} 

1. Mısra: a 

2. Mısra: b 

3. Mısra: (b1+c) 

4. Mısra: c1 
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7.1 On Ġki Hizmet DeyiĢi 

On iki hizmet deyiĢi, cemde sohbetten ve varsa hazırlık deyiĢlerinden sonra (cem 

gerçek anlamda baĢladığında) söylenen ilk eserdir. Bu deyiĢ söylenirken cemde 

hizmet görecek olanlar, deyiĢte söylenen sıraya göre meydana gelirler. DeyiĢin her 

kıtasında (ilk kıta hariç, kıtaların son mısralarında) bir hizmet sahibinin adı geçer ve 

adı geçen görevli meydana niyaz edip darda bekler.  

Ġlk kıtada önce “pir”(dede), sonra “rehber”in adı geçer. Dede ve zakir, deyiĢ 

sırasında adları geçtiğinde ayağa kalkmazlar. Kimi cemlerde zakirlik görevini de 

dede yerine getirir. Ancak dede zakirlik yapmasa bile cemi yöneten ve duaları veren 

kiĢi olduğu için diğer görevliler gibi meydana gitmez. Dedenin yerine de aynı kıtada 

ikinci sırada adı geçen rehber kalkar. Zakir ise deyiĢi söylemekle görevli olduğundan 

aynı anda meydana çıkması zaten düĢünülemez.  

Rehberden sonra cem boyunca on iki hizmet sahiplerine hizmetleri sırasında refakat 

eden “gözcü” meydana çağrılır. (Bazı cemlerde kapıcının çağrıldığı da olur.) Bundan 

sonraki sıralama ve hizmet adları değiĢebilmektedir. Tek bir Ģiirin uzun yıllar dilden 

dile söylenmesi ile oluĢmuĢ gibi görünen farklılıklardır bunlar. Mevcut görüntü 

kayıtlarında yer alan on iki hizmet deyiĢlerinin tümü ġah Hatai mahlaslıdır.  

Ġnceleme sonuçlarına göre, on iki hizmet deyiĢlerinin 2 ya da 4 zamanlı olduklarını 

söylemek mümkündür. Bunun dıĢında ritmik yapıya sahip bir örnekler 

karĢılaĢılmamıĢ olmasına rağmen bu durumu genele yaymak mümkün değildir. 

Tempo açısından ağır ya da tevhidlerde olduğu gibi dize vurarak eĢlik edilebilecek 

kadar yürük olan örnekler ile karĢılaĢılmıĢtır.   Müzikal açıdan in ise eserlerin 4 ilâ 7 

seslik bir ses sahasına sahip oldukları söylenebilir. Elbette bu örneklerin çoğaltılması 

ile değiĢebilecek bir durumdur.  

7.2 Çerağ DeyiĢi 

Çerağ deyiĢi, cemde on iki hizmet deyiĢinden sonra gelir. Önce çerağcı meydana 

gelip çerağları uyandırıp duasını verdikten sonra diz çöküp bekler. Bu sırada zakir, 

“çerağ deyişi”ni çalıp söyler. Bu esere “çerağ duası” da denir. Cem sırasında 

söylenen diğer tüm eserlerde olduğu gibi çerağ deyiĢi de dua olarak görülür. Eğer 
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cemde zaman sorunu var ise söylenmediği de olur. Bu durumdan anlaĢıldığı üzere 

duvaz ya da tevhid gibi cemde yer alma zorunluluğu yoktur.  

Müzikal açıdan herhangi bir sınırı olmamasına karĢın, La sesi üzerinde Hicaz 

Dörtlüsü‟ne sık rastlanmaktadır. Usul açısından bakıldığında ise yalnızca 10/8 

(3+3+2+2) ve 7/8 (3+2+2) gibi birleĢik usul kalıplarına rastlanmıĢtır. Ancak 

belirtmek gerekir ki, çerağ deyiĢleri için de örnekler arttıkça sonuçlar değiĢecektir. 

Bu tespitler yalnızca tarafımızdan incelenen cemler ile sınırlıdır.  

7.3 Duvaz Ġmam 

“Duvaz Ġmam, Duvazdeh Ġmam‟ın halk dilindeki söyleniĢ Ģeklidir. Duvazdeh Ġmam 

ise On Ġki Ġmam demektir. Kelime Farsça kökenlidir. Halk dilinde Duvaz Ġmam, yani 

Ġmamların duası mana gelir” (Erzincan, 2008).  

“Duvaz Ġmam, cemlerde dua yerine de geçmekte ve dinsel yönün ağır bastığı 

bölümlerde (halka namazı sonunda, ikrar töreninden hemen sonra vb.) çoğunlukla üç 

tane ard arda seslendirilmektedir. ġiirlerinin büyük bir bölümünün divan tarzı ile 

yazılmıĢ olduğu dikkat çeken Duvaz Ġmam‟lar, mistik karakterli bir ezgi yapısına 

sahiptir ve aynı duygular içinde de seslendirilmektedir” (Onatça, 2007) 

Söz unsuru açısından duvazların en önemli özelliği, On Ġki Ġmamlar‟ın isimlerinin 

anılmasıdır. Her cemde mutlaka duvaz imam okunur. Eğer cemde zaman darlığı var 

ise sayı bire düĢebilmektedir. Ancak yaygın olan iki ya da üç duvaz söylenmesidir. 

Bazı duvazlar salâvat ile baĢlar ve Yozgat Görgü Cemi‟nde okunanlarda görüldüğü 

gibi hece sınırını aĢan sıkıĢık mısralara rastlanır.  

Usul açısından 10 zamanın 3-3-2-2 Ģekli en çok karĢılaĢılan düzüm Ģeklidir. Ancak 

usul konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Yine aynı cemde söylenen bir 4 

zamanlı duvaz örneği de vardır. Birlik cemlerinde söylenenler arasında 2-3-3 düzüm 

Ģeklinde olan 8 zamanlı örnekler mevcuttur. ÇalıĢmamıza dâhil olan duvazlar 

arasında serbest ritmli bir örneğe rastlanmamıĢtır. Ancak farklı eserler incelendiğinde 

karĢılaĢılabilecek bir durum da olabilir.  

Müzikal açıdan da duvazlarda herhangi bir sınırlama yoktur. Ritmik ve melodik 

açıdan tevhidlerle benzer özellikler gösterebilmektedirler. Bu sebeple cemlerde 



 193 

duvaz söylenirken, tevhidlerde olduğu gibi dizlere vurma ve “Allah Allah” nidaları 

ile eĢlik etme gibi durumlarla sıkça karĢılaĢılmıĢtır.  

7.4 Tevhid 

“Allah‟ın varlığına, tekliğine (Ahad) baĢlangıçsız ve sonsuz olduğuna, tüm evreni 

yarattığına, yaratmaya devam ettiğine, tüm âlemin ilâhi nizamını sağladığına, dinin 

sahibi olduğuna inanmaktır” (Uğurlu, 2007: 266). Bu sebeple tevhidlerin nakaratları 

genellikle “Hakk lâ ilâhe illallah” ve “Allah Allah” terennümleri içerir. Cemde 

söylendikleri sırada tüm cemaat hep bir ağızdan katılır ve saz aralarında da aynı 

nakarat sözlerini söyleyerek eĢlik eder. Cemde duvazlardan sonra söylenirler. 

Ġncelenen cemlerde en az iki, en fazla dört tevhid yer almıĢtır. Ancak duvazlarda 

olduğu gibi sayının bire düĢtüğü görülmemiĢtir. Cemde söz unsuru olarak “Vahdet-i 

Vücut” felsefesini yansıtan tevhidlerin okunduğu bölümde amaç; Allah adını sürekli 

Ģekilde zikrederek, manevi yoğunluğu yükseltmek ve cemin diğer bölümlerine bu 

Ģekilde hazırlık yapmaktır.  

Tevhidlerde edebi yapı müzikal yapıdan önde gelir. Ritmik ya da melodik açıdan 

herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak serbest ritimli tevhide incelenen cemlerde 

söylenen eserler arasında rastlanmamıĢtır. Bu Ģekilde zikre pek uygun 

olmayacağından bu çeĢit tevhidler gelenekte de olmayabilir.  Tevhidlerde en çok 

karĢılaĢılan örnekler 4 zamanlıdır.  

7.5 Semah 

Semah, Alevilerin müziği ya da cem denildiğinde ilk akla gelen eser türüdür. 

Yörelere göre çok fazla çeĢitleri vardır. Bu çeĢitlilik yalnızca müzik değil, müziğe 

eĢlik eden dans için de geçerlidir. Kaynağının Hz Muhammed‟in Miracı‟na 

dayandığına inanılır. Bu sebeple en yaygın olan semah türlerinden biri Mirac dönüĢü 

Hz Muhammed‟in rastladığı Kırklar‟ın ismini alır. Her cemde Miraçlama‟ya bağlı 

olan Kırklar Semahı mutlaka dönülür. ÇalıĢma sırasında derlenen Miraçlama ve ona 

bağlı Kırklar Semahı örnekleri birbirleriyle benzer özellikler göstermektedirler. 9 

zamanın 2-2-2-3, 2-3-2-2 Ģeklindeki düzümleri Kırklar Semahı‟nda karĢımıza çıkan 

örneklerdir.  
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Müzikal açıdan bir sınırlama olmayan semahlar, en az iki bölümden oluĢmaktadırlar. 

Üç ya da daha fazla bölümlü semahlar da yaygındır. AraĢtırmanın ekler kısmında 

verilmiĢ olan semahların bazıları geleneksel yapıya zıt Ģekilde bir ağırlama, bir 

yürütme ve bu bölümlerin aynı usul ve ezgiler korunarak tekrarından ibarettir. Bu tip 

semahlar, üçüncü bir bölümün eksikliğini hissettirmektedirler. Genel yapıları 

itibariyle semahların ilk bölümleri ağırlama olarak baĢlar. Ancak bahsi geçen 

Miraçlama‟ya bağlı Kırklar Semahı, çoğunlukla 9 zamanın 16‟lık biriminde çalınıp 

söylenmeye baĢlaması ile semahçılar kalkar ve eserin hızına ayak uydurarak 

dönerler. Bu sebeple karĢılaĢtığımız semah örnekleri arasında ağırlama bölümü 

olmayan tek semah olma özelliğini taĢır.  

Semahların yöresel özellik göstermeleri, her yörede yalnızca kendilerine has 

semahların dönüldüğü düĢüncesini akla getirmemelidir. “Alevi Müziği‟nde Yöre 

Kavramı”  baĢlıklı bölümde anlatıldığı gibi, bugüne kadar dedeler ile taĢınan bu 

müziğin farklı yörelerce de benimsenmesi normaldir. Yozgat Görgü Cemi sırasında 

dönülen Nurhak Semahı yaygın olarak bilinen Ģekline göre söylenmiĢtir. Ancak 

cemin Dede‟si Erzade Yıldız ile yapılan görüĢme sonucunda elde edilen verilere 

göre, bu semahın kendilerince biraz daha farklı çalınıp söylendiği, ancak 

semahçıların o Ģeklini bilmemelerinden dolayı böyle tercih edildiği belirtilmiĢtir.  

7.6 Mersiye 

“Mersiye Alevi-BektaĢi yol büyüklerine ve daha çok üçüncü Ġmam Hz Hüseyin‟e 

ağıt özelliği taĢıyan Ģiir ve müzik türüdür. Çoğunlukla Hz Hüseyin‟in Kerbela‟da 

Ģehit edilmesini konu alan ve epik karaktere sahip olan bu Ģiirlerin, mistik ve 

duygusal bir ezgi yapısı bulunmaktadır” (Onatça, 2007).  

Mersiyeler, cemlerde söylenmesi yaygın olan eserlerdir. Ancak görüĢmeler sonucu 

edinilen bilgilere göre, Muharrem Ayı‟nda yapılan sohbetlerde kesinlikle yer 

verilmesine karĢın, birlik ya da görgü cemlerinde mersiye söyleme zorunluluğu 

yoktur. Ancak araĢtırmamız sırasında bütün birlik cemlerinde mersiye söylendiği 

gözlemlenmiĢtir. (Yalnızca elimizdeki tek görgü cemi olan Yozgat Cemi‟nde 

mersiye söylenmemiĢtir. Çünkü amaç talipleri yıllık sorgudan geçirmektir ve bu uzun 

bir iĢlemdir.) Bunun amacı; geleneğin devamını sağlamak ve Kerbela Vakası‟nı 

hatırlamaktır. En yaygın olanlar “Bugün Matem Günü Geldi” ve aynı zamanda cemin 
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bittiğini gösteren “Çekelim Aşkın Yayın” isimli mersiyelerdir. Bu eserler, “sakka 

hizmeti”nin içinde yer aldıklarından cemin sonunda icra edilirler. 

 Ağıt olması sebebiyle mersiyeler, ritmik yapıda belirgin özelliklere sahiptirler. Alevi 

Müziği‟nde en fazla serbest ritmli örnekler görülen form da yine bu sebepten dolayı 

mersiyelerdir. 4 zaman da bu eserlerde sık kullanılır. Oldukça ağır ve içerindeki 

hüznü yansıtacak Ģekilde söylenirler. Müzikal açıdan herhangi bir sınırlama olmayan 

bu eserlerin en fazla karĢımıza çıkanı Hüseyni Makamı ses örgüsüne sahip olanlardır.   

7.7 Cemde Müzik Unsuru 

Müzik, insan doğasının vazgeçilmezlerindendir. Ġbadet ve müzik iliĢkisi yalnızca 

Alevi-BektaĢilerde değil, birçok din ve inanç içinde var olan bir unsurdur. Her ne 

kadar bu durum kimi çevrelerce yanlıĢ anlaĢılsa ve de kabul görmese de Aleviler 

yüzyıllardır sözlü geleneklerini müzikle beraber bugüne taĢımıĢlardır. Her biri eĢsiz 

değere sahip olan ve Anadolu Müziği‟nin büyük bir oranını oluĢturan Alevi 

Müziği‟nin bu derece geniĢ bir paydaya sahip olmasında, müzik ve ibadet 

birlikteliğinin etkisi tartıĢılmazdır.  

Cemin baĢlangıcından sonuna kadar olan süreçte belli kurallar dâhilinde birçok eser 

seslendirilir. GeçmiĢte nasılsa bugün de öyledir. Ceme baĢlarken dede ya da zakir, 

inanç esasları ve öğütler içeren aydınlatıcı sözlere sahip eserler okurlar. Ardından On 

Ġki Ġmamlar‟ın anıldığı “Duvaz Ġmam”lar, Allah‟ın varlık ve birliğini temsil eden ve 

belli nakaratlar ile bu inancı pekiĢtiren ve hep bir ağızdan okunan “Tevhid”ler, cemin 

kaynağı olduğuna inanılan ve Hz Muhammed‟in Miracı ile Kırklar Bezmi‟ni anlatan 

“Miraçlama”, Hak aĢkına söylenen ve dönülen semahlar ve Kerbela ġehitleri için 

okunan “Mersiye”ler, cemin en önemli unsurlarını oluĢtururlar.  

Cemde müzik unsurunun ne derece önemli olduğunu anlatmak için dedelerle yapılan 

görüĢmeler ve eski cemlere Ģahit olmuĢ yaĢlı insanlardan edinilen ve farklı 

bölgelerde aynı Ģekilde yaĢanmıĢ olan bir olayı anlatmakta fayda vardır. Eski 

tarihlerde bağlama olmadığı zaman dede cemi soba maĢası ile yürütürmüĢ. Alevi 

Müziği‟nin temel sazı olan bağlamanın yokluğunda bile deyiĢlerden feragat edilmez 

ve yalnızca ritim verebilecek bir aletle bile eserler seslendirilirmiĢ. Herhangi bir cemi 

izlemiĢ ya da cemlerde ritüel sıralamasını okumuĢ herkesin rahatlıkla anlayabileceği 
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gibi, neredeyse cemin yarısından fazlasını müzik kaplar. Söz unsuru açısından inanç 

öğelerini, müzik unsuru açısından ise duygusal yoğunluğa ulaĢmayı hedefler 

deyiĢler.  

Cem sırasında okunan eserler özellikleri açısından belli bir mantığa göre sıralanırlar. 

- Öncelikle cemaatin toplanması beklenirken, sözleri öğüt ve inanç öğelerini 

barındıran deyiĢler okunur.  

- Cemaatin tamamı toplandıktan ve cem mühürlendikten sonra, duruma göre 

sayısı iki ya da üç olan Duvaz Ġmam‟lar okunur. 

- Duvaz Ġmam‟lar ile duygusal yoğunluk belli bir seviyede arttıktan sonra, yine 

iki ya da üç tane Tevhid okunur. 

- Ġnsanın ulaĢabileceği en yüksek mertebeyi anlatan Hz Muhammed‟in 

Miracı‟nın yalın bir dille anlatıldığı Miraçlama ve bağlı olarak Hz 

Muhammed‟in aĢka gelip Kırklar ile semaya durduğuna inanılan bölümde 

semah dönülür. Bu bölüm duygusal yoğunluğun en üst seviyesidir. Eğer 

istenirse Kırklar Semahı‟ndan sonra istek semahları dönülür.  

- Cemin son bölümünde Kerbela ġehitleri anılır ve bu sırada okunan mersiyeler 

hep bir ağızdan okunurken gözyaĢları dökülür.  

Cem sonunda mersiye okumak, günümüzde yapılan cemlerde âdet haline gelmiĢtir. 

Ancak dedelerden alınan bilgiye göre; Muhabbet, Musahip ve Görgü Cemleri‟nde 

okunması zorunlu değildir. Gelenekte mersiyeler Muharrem Ayı sohbetlerinde sıkça 

okunur, diğer cemlerde okunması isteğe bağlıdır.  

Cem Töreni açısından müziğin ne denli önemli olduğu açıktır. Bununla birlikte, her 

ne kadar yokluk sebebiyle soba maĢası kullanarak yürütülen cemlerden söz edilse de 

bağlama, Alevi kültürünün geleneksel sazı olma özelliğini bugüne kadar taĢımıĢtır. 

Dede sazlarının fiziksel özelliklerinden tutun da farklı çalıĢ tekniklerine kadar birçok 

değer Alevi Müziği‟ne hastır ve bugüne dede ya da zakirler tarafından taĢınmıĢtır.   

Cem sırasında bir ya da birden fazla kiĢi aynı anda ya da belli bir sıra ile eserleri 

seslendirebilir. Sayı konusunda bir sınırlama yoktur, durum imkânlarla ilgilidir. On 

Ġki Hizmet sahipleri arasında cem iĢleyiĢinde en fazla rol oynayan kiĢi, eserleri çalıp 

seslendirendir. Eğer bu görevi dede üstlenmiĢse zaten cemin baĢıdır ve tüm iĢleyiĢ 

ondan sorumludur. Ancak dedenin bağlama çalmadığı durumlarda bu görevi üstlenen 
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zakir, cemin bel kemiğidir. Daha önce de bahsedildiği gibi zakirin çalma ve okuma 

tavrı, cemin çehresini belirleyici temel unsurlardandır.   

Müziğin ibadet içinde yeri ve önemi, Anadolu Aleviliği açısından geçmiĢten 

günümüze değiĢmeyen ve yöresel farklılık da göstermeyen bir olgudur. Birçok Ġslam 

mezhep ve tarikatında günah sayılmasına, hatta yasaklanmaya maruz kalmasına ve 

bu çevrelerce yadırganmasına karĢın Alevilerce günümüze kadar ulaĢtırılmıĢ ve 

değerinden hiçbir Ģey yitirmemiĢtir.  

7.8 Alevilerde Müzik Ve Yöre Kavramı 

Halk kültürünün her alanında olduğu gibi, harita sınırları içerisinde kültür öğelerini 

incelemek zordur. Alevi Müziği için de durum aynıdır. GeçmiĢten bugüne Alevi 

dedeleri sayesinde gelen kültür ve müzikal eserler, farklı bir yöre kavramıyla 

incelemeye tabi tutulmalıdır.  

Alevilikte ocak sistemi, hiyerarĢik düzenin en önemli unsurudur. Dede ve talip 

iliĢkisi, kapalı toplum özelliği gösteren Aleviler açısından sınırlar ötesi denilebilecek 

bir özellik sergiler. Kimi dedeler, talip görmek için bulundukları yerden yüzlerce 

kilometre öteye gitmek durumundadırlar. Ya da aynı ocağa mensup ve akraba olan 

dedeler uzun yıllar öncesinden talip köylerine yerleĢmiĢ olabilirler. Fakat her Ģekilde, 

bağlı oldukları ocağa has geleneklerini gittikleri yere götürürler. Dede, aydınlatan, 

öğreten ve yol gösteren sıfatlarıyla talipler arasında en üst seviyededir. Bu rol 

sayesinde dedenin mensup olduğu ocak gelenekleri, taliplere sirayet eder. Bu 

sebeple, aynı ocağa bağlı dedelerin talipleri birbirlerinden yüzlerce kilometre uzakta 

olsalar bile, benzer geleneksel özellikler taĢıyabilmektedirler.  

Alan araĢtırması dâhilinde izlenen Yozgat Görgü Cemi‟nin dedesi Erzade Yıldız, 

Yozgat doğumludur. Ancak Ġmam Rıza Ocağı mensubudur ve Erzincan‟da bulunan 

aynı ocağın dedeleriyle akrabadır. Bu sebepten cem sırasında okunan deyiĢler Yozgat 

değil, Erzincan ve civarının yöresel özellikleriyle benzerlik gösterir.  

Hacı BektaĢ Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi zakiri Elvan Koç da bu 

duruma örnek teĢkil edebilecek özelliklere sahiptir. Aslen Sivas Hafik‟lidir. Hafik 

Ġlçesi Alevileri farklı ocaklara sahiptirler. Elvan Koç, Hubyar Ocağı‟na bağlıdır ve 

dede soylu değil, taliptir. ÇalıĢ ve söyleyiĢindeki tavır Sivas‟tan çok Tokat Yöresi‟ni 
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anımsatır. Bunun sebebi, zakirliği köyünde öğrenmiĢ olması ve o köy halkı Hubyar 

Ocağı‟na bağlı olduğundan köyde yapılan cemlere Hubyar kültürünün etki etmesidir.  

Eldeki verilere dayanarak, Alevi Müziği‟ne etki eden unsurların baĢında, kültürün en 

önemli taĢıyıcıları olan dedelerin bağlı oldukları ocak kültürü yer alır demek pek 

yanlıĢ olmayacaktır.  Bu nedenle ekler kısmında notalarına yer verilen eserlere yöre 

isimleri değil, kaydedildikleri cemevleri ve aktaran kaynak kiĢi bilgileri yazılmıĢtır.  
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8. SONUÇ 

Ġstanbul, 60‟lı yıllarda baĢlayan ve 80‟li yıllarda hızla artan iç göçler ile kırsal yaĢam 

kültürünün kent ortamına taĢınmasına ve kaynaĢmasına tanıklık etmiĢ ve halen 

etmekte olan bir Ģehirdir. Ġlk dönemlerde göç eden bireylerin öncelikleri geçimlerini 

sağlamak olmuĢtur. Ancak zaman ilerledikçe öncelikli amaç aynı kalmakla birlikte, 

topluluklar halinde yaĢamanın gerektirdiği baĢka olgular da ön sıralarda yerlerini 

almaya baĢlamıĢlardır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, örgütlenme 

ihtiyacıdır. Günümüzde artık neredeyse her ilin, köyün ya da belli bir inanca sahip 

toplumların büyük kentlerde yaĢayan mensupları tarafından kurulan dernek ve 

vakıflar vardır. Alevi toplumu da gerek Ġstanbul‟da ve gerekse ülke çapında bu 

örgütlenme sürecine girmiĢtir.  

Köklü bir geleneğe sahip olan ve geçmiĢteki yaĢam koĢulları sebebiyle ibadetlerinde 

gizliliği tercih eden Alevilerin, özellikle 90‟lı yıllar itibariyle örgütlenmeye hız 

vermeleri sonucunda gizliliğin ortadan kalkması ve meĢrulaĢma çabalarına 

giriĢmeleri dikkat çekicidir. DıĢa kapalı yaĢam ve ibadetin getirdiği bazı olumsuz 

durumlarla karĢılaĢmıĢ olan bu toplum,  kimi zaman gerçekle ilgisi olmayan iddialar 

ve Ģiddet eğilimli karĢıt görüĢler sebebiyle zarar görmüĢ ve bunun sonucunda 

koĢullar elverdiğince örgütlenerek kendilerini ifade etme ve birlik olma yönelimi 

içine girmiĢtir. Bugün ise bu inanç birçok vakıf ve dernek tarafından temsil 

edilmekte ve bu kurumlar da birlik ve beraberlikten uzak farklı söylemlerle karĢımıza 

çıkmaktadırlar.  

ÇalıĢmamızın baĢında kısaca tarihsel süreçlerine yer verilen Alevi dernek ve 

vakıfları arasında özellikle Aleviliğin kökenlerine dair fikirler tartıĢma konusu ve 

ayrılık sebebi olmaktadır. Çünkü bu olgu, Alevilerin siyasi ve inanç sisteminin temel 

noktası olarak görülmektedir. Bir tarafta Aleviliğin Ġslam öncesi tarihine ağırlık verip 

“Alevilik İslam dışıdır” söylemleri ile diğer bir tarafta “Alevilik İslamın özüdür” 

söylemi çatıĢmakta ve taraflar birbirlerini suçlamaktadılar. Her iki taraf da bu iki 
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söylemin kısmen doğru ve yanlıĢ birer ifade olduğunu kabul etmemektedirler. Ancak 

Alevilik-BektaĢilik hakkında yapılan birçok araĢtırma açıkça ortaya koymuĢtur ki, bu 

inanç Ġslam öncesi unsurlar taĢımaklar birlikte, Ġslam‟ın kabulünden sonraki süreçte 

Ġslami unsurlarla bezenerek günümüze ulaĢmıĢtır.  

Alevi örgütlenme sürecinde ilk ve en güçlü kurumlardan olan Cem Vakfı ve bu 

kuruma bağlı Alevi Ġslam Din Hizmetleri BaĢkanlığı‟nca yayınlanan birçok bildiride 

yalnızca Alevi-BektaĢi değil, aynı zamanda Mevlevi-Nusayri cemaatlerini de içine 

alan bir örgütlülük çabası gözlemlenmektedir. Birbirine bağlı bu iki kurumun varlığı 

ve çalıĢmaları irdelenmesi gereken konulardır. Çünkü mevcudiyeti diğer vakıf ve 

derneklere oranla daha geniĢ bir yelpazeye yayılan Cem Vakfı, birçok konuda da ilke 

imza atmıĢ bir kurumdur. Örneğin dedelik ve zakirlik kursları baĢlatan ve bu 

alanlarda sertifika veren ilk kurumdur. Halen ülke çapında birçok cemevinde görev 

yapan dedeler, bu kurumda belli bir süre eğitim görmüĢ ve “Dedelik Sertifikası” 

alarak bu iĢe baĢlamıĢlardır. Zakirlik kursları ise, belli bir seviyede bağlama çalabilen 

kiĢilere, kurumda zakir olarak görev yapan yetiĢmiĢ kiĢilerce 7 ay gibi bir sürede 

verilmekte ve kurs sonunda öğrenciler sertfika almakta ve isterlerse cemevlerinde 

zakir olarak görev yapabilmektedirler. Bu durumda açıkça görülebilir ki Cem Vakfı 

ve Alevi Ġslam Din Hizmetleri BaĢkanlığı‟nın örgütlenme anlayıĢı, Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı‟nın yaptığı Ģekilde görevler için eğitim ve sertifika Ģeklinde bir sistem 

kurmak ve Alevilikle ilgili tüm unsurları belli bir düzene sokmak amacı taĢır. Ancak 

bu durumda gözden kaçan Ģey, kendi içinde bir çeĢitliliğe sahip olan bu inancı belli 

kalıplara zoraki sokmaya kalktığınızda bazı olmazsa olmaz kavramların içinin 

boĢalacağıdır.  

Bugün artık kesin olan Ģey, Alevilik için de toplumun her kesiminde olduğu gibi 

dönülmez bir yola girildiğidir. Bu sürecin farkında olan öncü kurumların bulduğu 

çözümlerin sorgulanmadan kabul görmesi, plansız bir yapılanma ve anlık kararlar ile 

yol almanın belirtileridir. Bu konunun üzerinde bu denli durmamızın sebebi, 

kurumlaĢmanın asıl konumuz olan cem ritüellerine olan yansımalarıdır. Farklı siyasi 

söylemlere sahip kurumlara ait cemevlerinde bile karĢıt söylemlere sahip bir kurum 

tarafından belirlenen cem ritüelleri aynen kabul görmektedir. Ġlk dönemlerde ceme 

gelenlerin, kendi cemlerine benzemediği gerekçesiyle cemlerden hoĢnut olmamaları 

ve bir süre sonra cemevlerine gitmemeleri sebebiyle bulunan çözüm, farklılıkları 
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ortadan kaldırmak ve her kesimin uyum sağlayabileceği bir ritüeller bütünü 

oluĢturmak olmuĢtur. Bu durum Alevilerce, yakın tarihimize kadar süregelmiĢ bir 

gizlilik sonrası günümüz koĢullarında var olabilmenin zorunluluğu olarak 

görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında haklı gibi görülebilecek olan bu durum 

sebebiyle artık ülke çapında yerleĢmeye baĢlayan bir cem düzeni var demek pek 

yanlıĢ olmayacaktır. Elbette halen bu etkilerden pek nasibini almamıĢ olan yörelere 

rastlamak mümkündür. Hatta Ġstanbul Cemevler‟nde de karĢımıza son dönemde 

etkisi iyice ağırlaĢan bu değiĢimden etkilenmemiĢ olan cemlere rastlamak 

mümkündür. Soyu Hz Muhammed‟e kadar dayandırılan dedeler ve onların bağlı 

oldukları ocaklar ile MürĢid-Pir-Rehber sıralamasıyla oluĢan görev dağılımına dayalı 

hiyerarĢik bir düzene tabi olan Aleviler, sözlü gelenek ve tabiatın kaçınılmaz sonucu 

olan iç dinamizmi ile günümüze kadar taĢınmıĢtır. Bu durumu il ve ilçe kavramıyla 

anlatmak güçtür. Aynı ilçenin farklı köylerinde yaĢayan ve farklı “ocaklara” bağlı 

olan Alevilerin cem ritüellerinden, cem sırasında icra edilen eserlere kadar birçok 

öğede çeĢitliliğe rastlamak mümkündür. Öyle ki, aynı ocağa mensup olan dedelerin 

kendi yurtlarından kalkıp, taliplerinin köylerine yerleĢmeleri sonucunda cem 

ritüelleri açısından ocaklar arası bir çeĢitliliğe de çok sık rastlanmaktadır. Ancak 

Alevi toplumu örgütlenme, birlik ve beraberlik çabası içinde olmasından ötürü 

farklılıkların dile getirilmesinden oldukça rahatsız olmaktadır. AraĢtırma sırasında 

yapılan sohbetler ve incelemelere dayanarak bu farklılıkları bir özür olarak görme 

eğiliminde olduklarını söylemek mümkündür.  

Bu çalıĢma 2004 ile 2009 yılları arasında yapılan 11 cem ve onların görüntü 

kayıtalarına dayanarak hazırlanmıĢtır. Bu zaman içerisinde edinilen izlenimlere göre; 

- Cem baĢtan sona bir ibadet amacı ile yapılır. DıĢarıdan izlendiğinde müziki 

tempo ve hareket gibi unsurları ağırlıklı olarak taĢıdığı için ibadet tarafının 

gölgede kaldığı düĢünülebilir. Ancak cemde bulunanlar için söylenen 

eserlerin, eserlere tampo tutarak yapılan eĢliklerin, terennümlerin ve 

semahların hepsi baĢlı baĢına bir duadır. Bunlar cem sırasında okunan 

“secde”, Tövbe”, “Na’-ı Ali” dualarından farklı görülmemekte ve cemde 

varolan her Ģey bir bütün olarak algılanmaktadır.  

- Yöresel farklılıklardan kasıt; giyim-kuĢam, duaların içerikleri, hizmetlerin 

icraları ve sıraları olabileceği gibi, aynı zamanda müzikal eserler ve 
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semahlardır. Bunlar ayrıntılı bir inceleme ile ulaĢılabilecek tespitlerdir. 

(ÇalıĢmamızın ritüel çizelgeleri ve genel değerlendirme bölümünde ayrıntılı 

Ģekilde açıklanmıĢtır.) Bir ceme genel olarak bakıldığında birçok unsurun 

ortak olduğu görülecektir. Örneğin; on iki hizmet, dualar, bağlama, semah vb.  

- Hizmetlerin isimleri aynı olsa dâhi icralarında yöresel, daha doğrusu ocak 

kültürüne bağlı farklılıklar vardır. Dua sözlerinin içindeki tekrarlardan, 

hizmeti icra eden kiĢi sayısına, hizmet sahiplerinin cinsiyet ve yaĢ 

ortalamasından kıyafetlerine kadar birçok fark göze çarpmaktadır. Son 

zamanlarda cemlerde On Ġki Hizmet‟in daha çok cemevlerinde eğitim gören 

gençler tarafından yerine getirildiği söylenebilir. Ayrıca gelenekte bazı 

bölgelerde var olan yöresel kıyafet giyme alıĢkanlığının devam ettiği yerler 

olmakla birlikte, tek tip kıyafet zorunluluğu koyan cem evleri de mevcuttur. 

On Ġki Hizmet sahiplerinin tek renk (siyah) giymeleri, bayanların uzun, geniĢ 

ve yine siyah etek giymeleri, bazı dedeler tarafından tercih edilen bir durum 

haline gelmiĢtir.  

- Semah, on iki hizmetten biridir ve cem içinde çok önemli bir yere sahiptir. 

Gelenekte, Kırklar Semahı‟na verilen değeri net Ģekilde ifade edebilecek 

ancak bugün göz önünde bulundurulmayan bazı kurallar vardır. Örneğin; 

“Alevi inancına göre o yılın sorgusundan geçmemiĢ ve kurbanını kesmemiĢ 

olan kiĢiler semah dönemezler” (Yıldız, 2007). Semahaların çeĢitlerine ya da 

yöre geleneklerine bağlı olarak semahlar belli sayıda kiĢilerce dönülürler. 

Ancak son sönemde yapılan cemlerde bu koĢulların hiçbirine uyulmadığı 

rahatlıkla gözlemlenebilir. Elbette bunun koĢullarla ilgisi vardır. Bugünün 

gençleri semahı “semah öğreticileri”nden öğrenmektedirler. Bu süreç 

sonunda “Semah ekibi” diye bir kavram oluĢmuĢ, cemde semah dönenlerin 

sayısı artmıĢ ve sayı pek de önemsenmez olmuĢ, semah hareketleri düzenli 

hale getirilmiĢ, ciddi estetik kaygısı taĢıyan belli kalıplara sokulmuĢtur. 

Yöresel özellik taĢıyan cemlerde dönülen semahlar, herhangi bir estetik kaygı 

taĢınmadan, yalnızca kiĢi sayısına ve ciddiyete önem verilerek biraz da 

doğaçlama denilebilecek hareketler ile dönülür. Her iki örnekte semah 

izlendiğinde bu durum çok daha net görülebilecektir. (bkz: Ekler D)  
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- Müzik ve bağlama da araĢtırma alanımızda bulunan tüm cemlerin ortak 

özelliğidir. Bazı cemlerde Dede tarafından yerine getirilen zakirlik görevi 

bazılarında âşık ya da zakir olarak adlandırılan baĢka biri tarafından 

üstlenilmektedir. Son zamanlarda bu konuda da bahsi geçen bazı kurumların 

baskın tavrı ile ortaya çıkan bazı sonuçlar göze çarpmaktadır. Cemlerde yer 

alan eserlerin yöreler arası taĢınmaya uğraması ve ortak eserlere rastlanması 

mümkündür. Ancak son dönemlerde Ġstanbul Cemevleri‟nde ve ülke çapında 

yeni açılan cemevlerinde, ortak cem düzeninin kabulüne bağlı olarak 

eserlerin de benzer olduğu gözlemlenmiĢtir. Cemler çoğu cemevinde yazlar 

da dâhil olmak üzere haftada bir gün yapılmakta ve bu durumda benzer 

eserlerin tekrar oranı da artmaktadır. Bu da çeĢitliliği törpüleyen ve haklın 

aĢinalığını artırmak, eserleri ezberleerek katılımını sağlamak için bilinçli 

olarak uygulanan bir yöntemdir.   

- Her cemde mutlaka On Ġki Hizmet DeyiĢi, Tevhid, Duvaz Ġmam, Miraçlama 

ve Semah (özellikle Kırklar Semahı) olmasına karĢın; Çerağ DeyiĢi ve 

Mersiye gibi türler tercihe bağlı gibi gözükmektedir.  Zakirlik, cemde en 

önemli hizmetlerden bir tanesidir. Bunun sebebi zakirin okuduğu eserlere 

göre cem ritüellerinin de değiĢebilmesidir. Örneğin, Okmeydanı Hubyar 

Cemi ve Esenyurt Cem‟inde görülen “niyazlaşma” ya da “pervaz” gibi 

bölümler, diğer örnek cemlerimizde görülmemektedir.   

- Bu genel yapının içinde cemlerin yapılıĢ amaçlarına göre de bir 

sınıflandırması vardır. ÇalıĢmamız sırasında bu sınıflandırmada yer alan 

Görgü ve Birlik cemleri örneklerine de rastlanmıĢtır. Yozgat Görgü Cemi 

adından da anlaĢıldığı gibi bir “görgü cemi”dir. Geleneğin en önemli 

öğelerinden olan “dede-talip” iliĢkisi ve bu iliĢkiye bağlı “yıllık sorgu” nun 

yapıldığı görgü cemleri diğer cemlerle ortak unsurlar taĢımalarına rağmen 

farklı bir kategoride incelenmelidirler. On iki Hizmet ortak unsurlardan 

olmakla birlikte, cemin ikinci aĢaması tüm taliplerin müsahipleriyle birlikte 

görüldükleri oldukça uzun süren cemlerdir.  

- Okmeydanı Hubyar Cemi ise hizmetler, hizmet icraları ve duaları açısından 

diğer birlik cemi örneklerimizle ortak özellikler taĢımakla birlikte, zakirin 

çalıp söylediği eserlere göre Ģekillenen farklılıklara sebep olmuĢtur. Birçok 
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cemde karĢımıza çıkmayan  “hazırlık deyişi”, “niyazlaşma”, Kırklar Semahı 

Çark Bölümü” ve “pervaz” gibi eserlerin varlığı, diğer hizmet sahiplerini de 

(özellikle semahçıları) bu düzene ayak uydurmak durumunda bıraktığı için 

ritüeller açısından da farlılığa sebep olmuĢtur.  

- Güvenç Abdal (Esenyurt) Cemi “birlik cemi”dir. Fakat hizmetlerin sırası, 

cem esnasında okunan dualar, ağırlıklı olarak kullanılan dil ve cemi yürüten 

Dede‟nin çalıp söylediği eserler açısından farklılık göstermektedir. Sakka 

hizmetinin cemin sonunda gelmesi yaygın olan bir durum olmasına karĢın bu 

cemde Miraçlama‟dan da önce yer almıĢtır. Bu durumun geleneğe bağlı 

olduğu dede Ġmdat Çelebi tarafından açıklanmıĢtır.  

- Yenibosna, Fatma‟na, Sarıgazi, Erklibaba ve Mustafa Kemal ve ġahkulu 

cemleri de “birlik cemi” dir. Karacaahmet cemi ise yapıldığı dönem sebebiyle 

“Hızır Cemi” olarak adlandırılmıĢtır. Ġlk beĢ cem, hizmet sırası, icrası ve 

cemde çalınıp söylenen eserler açısından birbirlerine benzerlik gösteren 

cemler olmakla birlikte ritüel sonuç çizelgesinde de görülebileceği gibi bazı 

farklılıklar da göstermektedir.  

- ġahkulu Cemi‟nin en göze çarpan farkı zakirin icra ettiği eserlerdir. Bunun 

dıĢında hizmet, hizmet icrası ya da dualar açısından diğer birlik cemleri ile 

oldukça benzerlik gösteren bir cemdir.  

- “Hızır Cemi” olarak adlandırılan Karacaahmet Cemi de yine yalnızca cemde 

icra edilen eserler açısından kısmen farklılık göstermekle birlikte, hizmet 

icrası, hizmet duaları ya da sıralaması açısından diğer birlik cemleriyle ortak 

özellikler taĢımaktadır. Cemin ilk bölümünde söylenmesi alıĢılagelen duvaz 

imamlar, yerini Hızır ile ilgili deyiĢlere bırakmıĢtır. Ancak bu deyiĢler de 

aynı zamanda cemde zakirlik görevini de yapan Dede tarafından yine “Duvaz 

İimam” olarak tanımlanmıĢtır.  

Eldeki görüntü kayıtları incelenerek, gözlem ve kiĢisel görüĢmeler yapılarak 

hazırlanan bu çalıĢmanın ortaya koyduğu sonuçlar eldeki veriler ile sınırlıdır. Ancak 

zaman-mekân çerçevesi geniĢletilerek, daha fazla veri incelenerek tespitleri arttırmak 

mümkündür. Zamana bağlı yaĢantılarımızda kaybolan Ģeylerin yerinin bir Ģekilde 

doldurulması söz konusudur. Bu da gelenek zincirinde zaman ile uyum sorunu 
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yaĢayan halkaların yerine daha uyumlu olduğuna kanaat edilen yeni halkaların 

gelmesi kaçınılmazdır. Bugün Ġstanbul Cemevleri‟nde karĢımıza çıkan sonuç cem 

rütüellerindeki ağırlıklı tablonun, aslında Alevi inanç sisteminde kökten bir 

değiĢimin habercisi olduğudur. Halkın kabullendiği ölçüde bu değiĢim devam 

edecektir. Ancak yine de ihtiyaç duyulur ve uyun koĢullar yerine gelirse geleneğe 

uygun bir yapıya daha yakın olmak da mümkündür. Belki artık Alevi gençleri için 

müsahiplik imkânsız gibi gözükmektedir. Ancak zamanın ne getireceğini de kesin 

olarak bilmek mümkün değildir. Müsahiplik Alevi inanç sistemi ve cem ritüellerinin 

sınıflandırmasından rol oynayan temel unsurdur. O olmadığında gelecekte yalnızca 

“birlik, kısır ya da muhabbet” diye adlandırılan cemleri görebileceğiz. Ancak 

müsahiplikle gelen, gerçek dayanıĢmanın ve yıllık sorgu ile toplum yaĢamının 

düzenini sağlayan görgü cemlerine rastlamak giderek daha da güçleĢecektir. Bu 

durumda Alevilik için her Ģey tepeden tırnağa değiĢecek demektir.  

Bu çalıĢmada Ġstanbul Cemevleri‟nde karĢılaĢılan her türlü kavram ve durum 

incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bütün çalıĢma boyunca çoğu zaman yalnızca “Alevilik” 

denmesinin sebebi, Alevilik ve BektaĢilik arasında pratikte var olan farklar ve 

inceleme sahamızda bulunan cemevlerinde BektaĢi ya da yakın bir inanca ait baĢka 

bir ritüel bütünü ile karĢılaĢılmamıĢ olmasındanıdr.  

Konu üzerine özelikle son yıllarda birçok araĢtırmacı tarafından sayısız kitap ve 

araĢtırma sonucu yayınlanmıĢtır. Buna rağmen gün ıĢığına çıkma geçmiĢi henüz çok 

yeni olduğundan inceleme sistemi ve kavramlar konusunda ciddi bir karmaĢa söz 

konusudur. Daha uzun yıllar gerektiren bu konu üzerine yapılan bu çalıĢmanın 

gelecekteki araĢtırmalara da ıĢık tutması temennisi ile… 
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EKLER 

A. Cem Vakfı Kitapçığı 

Ritüel Sırası 

- Cemdeki sıralama Ģöyledir; 

- Dede Cem‟e girer, ayakta (darda) olan halka dar duasını verir. 

- Sohbet eder. (Aydınlatıcı konuĢmalar yapar.) 

- Dede cemaatten razılık ister. Sorunlar varsa çözer. (Küskünleri, dargınları barıĢtırır.) 

- Edep erkâna davet eder. 

- Salât ve selâm verilir. 

- On Ġki hizmet görev deyiĢi okunur (zakir). 

- On iki hizmet sahiplerine dede toplu dua verir. 

- Post serilir ve dualar verilir. 

Tezekkâr hizmetleri ve dualar verilir. 

Çerağ uyandırılır ve duaları verilir. 

Süpürgeci hizmeti ve duaları verilir. 

Gözcü hizmeti ve duası verilir 

Tövbe duası okunur. 

Secde duası (gülbank) verilir. 

Duvazimam okunur. 

Secde duası verilir. 

Tevhid edilir. 

Secde duası verilir. 

Tevhid edilir. 

Mir‟ac‟lama okunur ve Kırklar Semahı yapılır. 

Ġstek semahları yapılır. 

Sâki suyu dağıtılır ve duaları verilir. 

Mersiyeler okunur. 

Süpürge (FarraĢ) hizmeti ve duaları verilir. 

Çerağ söndürülür. 

Post kaldırılır. 

On iki hizmet yapanların toplu duası verilir. 

Dağılma (Gidene-Durana) duası verilir. 
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CEM‟E BAġLAMA 

Alevi cemleri PerĢembe‟yi Cuma‟ya bağlayan gece yapılır. Cemevinde cemaat (halk) 

toplanmıĢtır. Bütün hizmetliler yerini almıĢtır. Gözcü, cemaatin hazır olduğunu dedeye duyurur. 

 

Bunun üzerine Dede (Pir) ceme girer. Cemaat ayakta dardadır. Dede meydana gelir, niyazını 

yapar ve dardaki cemaatin karĢısında dara durarak Ģu duayı okur: 

“BismiĢah Allah Allah! 

Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dârdan, çağırdığınız Pir‟den Ģefâat göresiniz! 

Dârlarınız, divanlarınız kabul ola! 

Muratlarınız hâsıl ola! 

Dergâh-ı izzetine yazılmıĢ ola! 

Darına durduk! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! 

Divanına durduk! Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Muhammed! 

Keremine sığındık! Ya Ali! Ya Ali! Ya Ali! 

Ġnâyet eyleyin Ya Oniki Ġmamlar! 

Yol gösterin Ya On Dört Masum-u Paklar! 

Yardım eyleyin Ya On Yedi Kemerbestler! 

Ceminize alın Ya Kırklar! 

BağıĢlanma, senin yüzü zsuyu hürmetine olsun, Ya Pirim Hünkâr Hacı BektaĢ Veli. 

Yarabbi! Dârlarımızı, divanlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle! Gerçeğe hü… 

Dede, postuna niyaz eder ve makamına oturur. Canların rahat oturmasını sağlar.  Aydınlatıcı 

konuĢmalarını yaptıktan sonra ceme baĢlayacağını söyler ve cemaatten razılık ister. ġöyle hitap 

eder: 

“Yolumuz, rıza yoludur. Bizi, sizi size teslim edeceğiz. Sizin önünüze, özünüzdeki Hakk‟a dar ve 

didar olacaksınız. Aranızda dargın ve küskün olanlar, üzerinde kul hakkı olanlar varsa, bilerek 

veya bilmeyerek hata ve günah iĢledi iseniz lütfen Hakk Meydanı‟na çıkınız ve özünüzü dara 

çekiniz! Yok ise „Allah Eyvallah‟ deyiniz! 

 

Birbirinizden razı mısınız? 

Birbirinize haklarınızı helâl ediyor musunuz? 

Helâl ediyorsanız „edeb erkân, sükûtu lisan, mü‟mine niĢan‟ (Düzgün oturun, konuĢmayın ve 

barıĢık olduğunuza dair niyazlaĢın anlamındadır.) 

CEM BAġLAR 

Dede; 

Fahr-i Kâinat! Âlemlere rahmet! Verelim Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt‟ine Salâvat.” 

„Allahümme salli âlâ seyyidinâ Muhammed‟in ve âlâ âli Muhammed ve Ehlibeyt.‟ 

Ġhlâs Suresi 

Esirgeyen, bağıĢlayan Allah‟ın adıyla. 
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Söyle ki gündüz gece! Tanrı tek! Tanrı yüce! O, doğmaz doğurmaz. Kimse O‟na denk olamaz! 

Fatiha Suresi 

Esirgeyen, bağıĢlayan  Allah‟ın adıyla. 

Hamd evrenler sahibi yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Günü gelince 

ancak, O‟dur hesap soracak. Tek sana tapan, senden medet umanlarız biz! SapıtmıĢların yoluna 

düĢmekten koru bizi! Doğru yoldan ayırma bizi! Aman Rabbimiz! 

Salâvat ve Selâmlama 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Muhammed Mustafa! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Aliyyei Murtaza! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Hatice-i Kübra, Fatima-i Zehra! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Hasan-ı Müçtebâ! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Hüseyin-i DeĢt-i Kerbelâ! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Zeynel Âba! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Muhammed Bakır-ı Bekâ! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Cafer-i Sıtkı Sefâ! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Musa-i Kazım-ı Cismi Pak! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Ali Rıza ġah-ı Horasan! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Muhammed Taki! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam ġah Ali‟yyel Nâki! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Hasan Askeri Gazi! 

Salât ve selâm sana olsun Yâ Ġmam Mehdi-i Sahibi Zaman! 

Evirip çeviren, kuvvet, kudret sahibi olan ancak Allah‟tır! (Hadis) 

 

On Ġki Hizmet Görev DeyiĢi (zakir tarafından) okunur: 

Hakk‟tan bize nida geldi 

Pirim sana haber olsun 

ġahtan bize name geldi 

Rehberime haber olsun 

Hak kuluna eyler nazar 

Dört kalıptan âdem dizer 

KalleĢ gelmiĢ cemi bozar 

Gözcü sana haber olsun 

Bu yola giden hacılar 

Kırklar güruh-u naciler 

Cem kilidi kapıcılar 

Kapıcıya haber olsun 
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Mü‟min yolun yakın ister 

Münkirlerden sakın ister 

Delil yanmaz yağın ister 

Çerağcıya haber olsun 

Mü‟mini çekti meydana 

Münkiri sürdür zindana 

Tekbir verildi kurbana 

Kurbancıya haber olsun 

Mü‟mini çektiler dara 

Münkiri sürerler nâra 

Hizmet verildi Selman‟a 

Süpürgeciye haber olsun 

Gelin gidelim tarikata 

Kulak verin marifete 

Tâlip girmiĢ hakikate 

Tarıkçıya haber olsun 

Mü‟mini çektiler dara 

Münkiri sürdüler zindana 

Hizmet geldi tezekkara 

Tezekkara haber olsun 

Bu yolda giden hacılar 

Kırklar güruh-u Naciler 

Mü‟minler Müslim bacılar 

Peyik sana haber olsun 

Yola giden haslar hası 

GiymiĢ hakikat libası 

Doldur ver bir Engür Tası 

Sakkacıya haber olsun 

Zakirin zikri saz ile 

Kur‟an okur avaz ile 

Mü‟min müslim niyaz ile 

Zakir sana haber olsun 

ġah Hatayi‟m varı geldi 
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Varı geldi varı geçti 

Sefil bülbül zara düĢtü 

Ġznikçiye haber olsun 

Zakirin davetiyle On Ġki Hizmet meydanda dardadır. Dede duasını verir: 

 

BismiĢah Allah Allah! 

Hizmetleriniz kabul ola! Muratlarınız hâsıl ola! Vakitler hayrola! Hayırlar fethola! ġerler defola! 

Hazır-gaip, zahir-batın cem erenlerinin nûr cemallerı aĢk ola! Yüce Allah cümlemizi Ehlibeyt‟e 

nail eyleye! Hizmet sahiplerinin hüsnü himmetleri üzerinde hazır ve nazır ola! Hak-Muhammed-

Ali utandırmaya! Cehenem narına yandırmaya! On Ġki Ġmamlar yardımcınız ola! Niyet ettik 

vaktin hayrına, girdik Oniki Ġmam yolunda Ġmam Cafer kavline! Kıblegâhımız Muhammed, 

secdegâhımız Ali! Pirimiz, üstadımız Hünkâr Hacı BektaĢi Veli! Gerçekler demine, evliya 

keremine, gönüller birliğine hü diyelim hü… 

 

On Ġki Hizmet sahipleri rükûya eğilirler; duası verilir. Dede: 

Tecellanız, temennanız kabul, yüzünüz ak, gönlünüz pak ola! Yüce Allah cümlemizin yardımcısı 

ola! Gerçeğe hü... 

Secde yapıp niyaz olunur. On Ġki Hizmet sahipleri görevlerine baĢlarlar. Post serilir. Görevli 

duasını yapar: 

 

BismiĢah! Allah Allah! 

Cem birliğine, sohbet sırrına, evliya keremine, uğur açıklığına, dest post Allah eyvallah Pirim! 

 

Dede duasını verir: 

 

BismiĢah Allah Allah! 

Erenler postu geldi! Hizmetler yerin aldı! Mümin müslim ikrar verdi! Ġkrarınızda daim olasınız! 

Hakk didârın göresiniz! Post sahiplerinin himmet ve hidayetleri üzerinizde hazır ve nazır ola! 

Gerçeğe hü... 

 

Görevli meydana postunu serer ve niyazını yapar yerine oturur. Tezekkar (Ġbriktar) görevini 

yapmaya baĢlar (Bir bacı omzunda havlusunu, erkek elinde suyu ve leğeni meydandadırlar.) 

 

BismiĢah Allah Allah! 

Mânayı marifet! Sırrı hakikat! Geldi hizmeti Muhammed! Sükût et ey cemaat! 
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(Üç kere tekrarlar ve her söyleyiĢte “Allah-Muhammed-Ya Ali” diyerek leğene üç kere su 

damlatır.)  

Dedenin önüne kadar gelerek dara durur ve görevli Ģu duayı okur: 

BismiĢah! Allah Allah! 

Ben Gulamın Kamberiyem. Etmezem adülerden hayf! 

Pirimiz, üstadımız Kırklar Meydanında Selman-ı Pak. 

Ber Cemali Muhammed, Ber Kemali Ġmam Hasan, Ġmam Hüseyin, Ġmam Ali‟yi pir bilip verelim 

Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt‟ine salâvat! 

 

Cemaat hep birlikte salâvat verir. 

Tezekkarlar hizmette görev alanların ellerine üç kere „Allah-Muhammed-Ya Ali‟ diyerek sırayla 

su dökerler. Hizmet bittikten sonra, görevli tezekkar duasını dara durarak tekrar verir: 

 

BismiĢah Allah Allah! 

Haydar-ı râhında tenim oldu pak! Yüzüm sürüp dergâhına eyledim hak! Kırklar Meydanında 

Pirimiz, üstadımız Ġbriktar Selman-ı Pak! ġey‟enlilah! Allah Eyvallah! Nefes pirdedir! 

 

Dede dardaki tezekkar hizmetlilerin duasının verir: 

 

BismiĢah Allah Allah! 

Hüda Hakk‟ın kabul et hizmetin ey ġâh! Bi hakkı Murtaza ve Ali dergâh! 

Hüseyni Kerbela nuru Hakk‟ı için bu dergâhtan ayırma ey Gani ġah! Erenlerden haklı hayırlı 

himmet! ġey‟enlillah! Allah eyvallah! Gerçeğe hü! 

 

Sıra çerağların yakılmasındadır. (uyandırılması) Çerağ hizmetlisi gelir, meydanda hazır olan 

mumların yakılması için önüne diz üstü oturur. Nur suresinin 35 ve 36‟ncı Ayetleri okunur... 

 

Esirgeyen BağıĢlayan Allah‟ın adıyla... 

Tanrı; göklerin, yerin ıĢıklar verenidir. Bu nur; içi çerağlı kandil nuru gibidir. Bu çerağ, bir 

billurun içindedir. Bu billur, parıldayan bir yıldız gibi balkıyıp durur. Yakılır; doğuluda olmayan 

batılıda olmayan, mübarek kutsallaĢmıĢ zeytin ağacından. Onun yağı bir ateĢ, ona değmese de 

pek, ona dokunmasa da sanki ıĢık verecek nurdur. O. Tanrım pekiyi bilir. Kimi dilerse onu bu 

nuruna iletir. Hakk çalap insanlara mesel getirir durur. Her Ģeyi bilen odur. Her Ģeyi bilen odur.” 

(Nur, 35). 

“Bu ıĢık Allah‟ın yüksek tutulmasına ve içlerinde adının anılmasına izin verildiği evlerde yakılır. 

Onlar buralarda sabah akĢam onu tebsih ederler.” (Nur, 36). 

 

Çerağcı duasına devam eder... 
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Çerağı rûĢen! Fahr-i derviĢan! Zuhur-u imam!  Himmet-i pirân! Pir-i Horasan! KürĢad-ı meydan! 

Kuvve-i Abdalan! Kanuni evliya!  Verelim Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt‟ine salâvat! 

(Salâvatı bütün cemaat verir.) 

 

Mumlar (3 adet) Ģu dua ile birlikte yakılır; 

 

Bismillahirahmanirrahim. 

Lâ feta illa âli, lâ seyfe illâ Zülfikar! 

Yaradan‟ın nûru aĢkına! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! 

Peygamberliğin nuru aĢkına! Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Muhammed!  

Velayetin nuru aĢkına! Ya Ali! Ya Ali! Ya Ali!  

 

Üç mum da yakılmıĢtır. Hizmetli ayakta dârdadır. Devamla Ģu duayı okur: 

 

Çün çerağı uyandırdık Fahri Hüda‟nın aĢkına! 

Seyyid-ül Kevneyn Muhammed Mustafa‟nın aĢkına! 

Sak-i Kevser Ali‟yyül Murtaza‟nın aĢkına! 

Hem Hatice-i Fatima Hayrün Nisanın aĢkına! 

ġâh Hasan, Hulki Rıza, Hem ġâh Hüseyn-i Kerbela! 

Ol Ġmam-ı Etkıya Zeynel Abanın aĢkına! 

Hem Muhammed Bakır ol kim Nesli Pak-ı Murtaza! 

Cafer-ül Sadık Ġmam-ı Rehmüna‟nın aĢkına! 

Musa-i Kazım Serfiraz-ı Ehl-i Hâk! 

Hem Ali Musa Rıza-ı Sabira‟nın aĢkına! 

ġâh Taki ve Bâ Naki, hem Hasan-ül Askeri! 

Ol Muhammed Mehdi-i Sahibi Liva‟nın aĢkına! 

Pirimiz, üstadımız Hünkâr Hacı BektaĢ Veli‟nin aĢkına! 

HaĢrederek yanan yakılan AĢikanın aĢkına! 

Allah Eyvallah! Hü…  

Çerağı yakan hizmetli oturur. Bütün hizmetler yapılırken hizmetlinin yanında gözcü de darda 

olacaktır... 

Zakir sazı ile baĢlar: 

Hata ettim Hüda yaktı delili 

Muhammed mustafa yaktı delili 

Ol Ali Abâ‟dan Haydar-ı Kerrar 

Ali‟yyül Murtaza yaktı delili 

Hatice- Tül Kübra Fatima Zehra 
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Ol Hayrün Nisa yaktı delili 

Hasan‟ın aĢkına girdim meydana 

Hüseyn-i Kerbela yaktı delili 

Ġmam Zeynel, Ġmam Bakır-ı Cafer 

Kazım Musa Rıza yaktı delili 

Muhammed Taki‟den hem Ali Naki 

Hasan-ül Askeri yaktı delili 

Muhammed Mehdi Ol sahibi zaman 

EĢiğinde Ayet yaktı delili 

Bilirim Günahım hadden aĢubdur 

Hünkâr-ı Evliya yaktı delili 

On Ġki Ġmam‟dır bu nur Hatayi 

ġir-i Yezdan Ali yaktı delili 

Çerağ hizmetlisi dârdadır. Dede (pir) duasına baĢlar: 

BismiĢah Allah Allah! 

Allah‟tan bize ulaĢan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun! 

Çerağımız yansın yakılsın Allah‟ın nûru aĢkına! 

Çerağımız yansın yakılsın Peygamberliğin nûru aĢkına! 

Çerağımız yansın yakılsın velayetin nûru aĢkına! 

Çerağımız yansın yakılsın Ehlibeyt‟in nûru aĢkına! 

Çerağımız yansın yakılsın Pir Hünkâr Hacı BektaĢ Veli AĢkına! 

Çerağımız yansın yakılsın, yolumuz, birliğimiz, dirliğimiz ve ülkemizin aydınlığı aĢkına! 

Allah Allah! 

Yarab! Bizleri ilahi nurundan feyz alan kullarından eyle! 

Peygamberlerin, Ehlibeyt‟in velilerin ilmini yol göstericimiz eyle! 

Çerağ gibi ıĢık vermemizi, nurudan nasiplenmemizi mazhar eyle! 

Mum gibi Hakk aĢkına eriyip insanlığa ıĢık saçanlardan eyle! 

Yoluna hizmet edenleri himmetlerinden mahrum eyleme! 

Sonsuza dek bu çerağ yolumuzun ve yaĢantımızın ıĢığı ola! 

Yüce Allah cümlemizin yardımcısı ola! Gerçeğe hü… 

 

Süpürgeciler meydandadır. (Üç bacı) Hizmet dualarını verirler; 

BismiĢah Allah Allah! 
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Üç bacı idik! Güruh-u Naci idik! Kırklar Cemi‟nde süpürgeci idik! Süpürgeyi süpürdü Selman! 

Kör olsun Yezid-i Mervan! Zuhura gelsin Mehdi-i Sahib-i Zaman! Allah Eyvallah! Nefes 

pirimdedir! 

 

Dede süpürgecilere duasını verir: 

BismiĢah Allah Allah! 

Sahibi Selman! Mülkü Süleyman! Cennet‟te Rıdvan! Carımıza yetiĢsin ġâh-ı Merdan! Hayır 

hizmetleriniz kabul, muratlarınız hâsıl ola! Ġstediğiniz dileğinizi Hakk-Muhammed-Ali vere!  

Gerçeğe hü… 

 

Süpürgeciler niyaz ederek yerlerine otururlar. Sıra gözcü hizmetine gelmiĢtir. Gözcü dara durur 

ve duasını yapar: 

BismiĢah Allah Allah! 

Allah‟tan ola hidayet! Muhammed Mustafa‟dan ola Ģefaat! Ali‟yyel Murtaza‟dan ola himmet! 

Pirimiz, üstadımız Gözcü Karacaahmet! Allah Eyvallah! Nefes pirdedir! 

 

Dede gözcü hizmetlisinin duasını verir: 

BismiĢah Allah Allah! 

Hizmetiniz kabul, muradınız hâsıl ola! Ġstediğiniz, dileğiniz Hakk-Muhammed-Ali vere! Gözcü 

Karacaahmet Sultan‟ın himmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola! Gerçeğe hü… 

Dede Tevbe Duasına baĢlar: 

Esirgeyen BağıĢlayan Allah‟ın Adıyla. 

Ey iman edenler! Etkili öğüt veren bir tövbe ile Allah‟a yönelin! Umulur ki Rabbi‟miz, 

çirkinliklerinizi ve günahlarınızı örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere yerleĢtirir... 

O gün Allah, peygamberleri ve O‟nunla birlikte inananları utandırmayacaktır! Onların ıĢığı 

önlerinden ve sağ yanlarından koĢup gelir! ġöyle derler: “Ey Rabbimiz! IĢığımızı tamamla ve 

bizi bağıĢla! Sen her Ģeye kadirsin, her Ģeye gücün yeter! (Tahrim, Ayet 8) 

Eksikliklerimize tövbeler olsun; Tövbe günahlarımıza estağfurullah! Estağfurullah! 

Estağfurullah! 

 Allahümme Yarabbi! Benlikten, yaramazlıktan, kibri hasetten, gönlümüzde, gözümüzle, 

kalbimizle, dilimizle, cemi azalarımızla yapmıĢ olduğumuz günahların cümlesine, bir daha 

yapmamak kaydı ile tövbe günahlarımıza estağfurullah! Estağfurullah! Estağfurulla! 

Tövbe ettik, piĢman olduk! Döndük senin ululuğuna, yüceliğine, rahmetine ve birliğine sığındık! 

Her türlü gazayı, belayı, acıyı, afeti, tufanı, gamı, gaseveti def etmeye, günahları affetmeye 

kadirsin! Af eyle ey Yüce Allah‟ım! Merhametin sonsuzluğuna sığınarak, kul beĢerdir hata iĢler, 

sultan olan da bağıĢlar niyetiyle, özümüzü dara çekip, tövbe edip sana yalvarıyoruz! 
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Tövbe günahlarımıza estağfurullah! Estağfurullah! Estağfurullah! 

 

BismiĢah Allah Allah! 

Gece gündüz hata etmektir iĢimiz 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah (3 kez hep birlikte tekrar edilir.) 

Muhammed Ali‟ye bağlıdır baĢımız 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

Hasan Hüseyin sır içinde sır ise 

Ġmam Zeynel nur içinde nur ise 

Özümüzde kibir benlik var ise 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

Muhammed Bakır‟ın izinden çıkma 

Yükün Cafer‟den tut gayriye bakma 

Hatıra değip gönüler yıkma 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

Benim sevdiceğim Musa-i Kâzım 

Ġmam Rıza‟ya bağlıdır özüm 

Eksiklik noksanlık hep kusur bizim 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

Muhammed Taki ile varalım ġâh‟a 

Ali Naki emeğimizi vermeye zaya 

Ettiğimiz kem iĢlere bed huya 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

Hasan Askeri‟nin gülleri bite 

Mehdi gönlümüzün gamını ata 

Ettiğimiz yalan gova gıybete 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

ġah Hatayi‟m der Bağdat Basra 

Kazdık zamaneye böyle asra 

Ya Ali Kerem kanisin kalma kusura 

Tövbe günahlarımıza estağfurullah 

Na´t-ı Ali 

Bismillahirahmanirrahim! 

Na´t-ı Ali‟yyen mazharul acaib 
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Teciduhu avnen leke fin nevaib 

 Li külli hemmin ve gammın seyenceli 

Ve bi nûr-u azametike Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! 

Ve bi nûr-u nübüvvetike Yâ Muhammed! Yâ Muhammed! Yâ Muhammed!  

Ve bi nûr-u velayetike Ya Ali! Ya Ali! Ya Ali!  

Edrikni Ya Fatima! Ya Fatıma! Ya Fatıma! 

Edrikni Ya Hasan! Ya Hasan! Ya Hasan! 

Edrikni Ya Hüseyin! Ya Hüseyin! Ya Hüseyin!  

Edrikni... Edrikni... Edrikni... 

Lâ feta illâ Ali! Lâ seyfe illâ Zülfikâr! 

Lâ gaza illâ gaza, el Murtaza bil iktida!  

Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle ya perverdigâr!  

Münkirin boynundan gitmesin tığ ile teber! 

Lâ feta illâ Ali! Lâ seyfe illâ Zülfikâr!  

Cem birliğiyle tüm cemaat secdeye eğilirler. Dede secde (Gülbank) duasını verir; 

Ġllahi Yarabbi! 

Sevgileri ve yücelikleri üzerimize vacip olan Muhammed ve Ali hürmetine cümle insanlığa 

yardım eyle! 

Ġlahi Yarabbi! 

Bu okunan Na´t-ı Ali duasının azameti, fazileti, mucizatı, kerameti, hikmeti ve hürmeti hakkı 

için; Ģu anda baĢını secdeye koymuĢ ve teslim olmuĢ canların, dualarını kabul eyle!  

BismiĢah Allah Allah! 

Vakitler hayrola! Hayırlar feth ola! ġerler def ola! Müminler Ģad ola! Hakk-Muhammed-Ali 

gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola! On Ġki Ġmamlar, On Dört Masum-u Paklar, On Yedi 

Kemerbest efendilerimiz katarından, didarından ayırmaya!  Üçlerin, BeĢlerin, Yedilerin, 

Kırkların ve Rica-ül Gayp erenlerinin, Kutb‟ül Aktab Efendilerimizin hayır himmetleri 

üzerimizde hazır ve nazır ola! Yüce Allah dertlerimize derman, hastalarımıza Ģifa ihsan eyleye! 

Bizleri dermansız dertlerden, görünür, görünmez afetlerden saklayıp koruya! GeçmiĢlerimize 

rahmet eyleye! Yüce Allah yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, keskin, sözünü üstün eyleye! 

Dualarımızı dergâh-ı izzetinden kabul eyleye! Duası bizden, kabulü Allah‟tan ola! Gerçeğe hü… 

 

Secde bitmiĢtir. Zakirler duvaz imam söylemeye baĢlarlar. 

(Bilinen herhangi bir düvaz-ı imam söylenebilir. Üç duvaz söylenmesi usuldendir ama iki duvaz 

yeterlidir.) 

Birinci Duvazimam  

Muhammed Mustafa ey ġah-ı Merdan 

Ali‟yyel Mürteza sana sığındım 
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Hatice Fatıma, Hasan Mücteba 

Hüseyn-i Kerbela sana sığındım 

Ġmam Zeynel ile Muhammed Bakır 

Cennet bahçesinde bülbüller Ģakır 

Cafer-i Sadık‟a erdik çok Ģükür 

Kâzım Musa, Rıza sana sığındım 

Muhammed Taki‟ye ver bir selavat 

Ali‟yyel Naki‟den umarız imdat 

Hasan‟ül Askeri elaman mürvet 

Mehdi Sahip Liva sana sığındım 

On Dört Masum-u Pak, Güruh-u Naci 

On Yedi Kemerbest derdim ilacı 

Pirim Hacı bektaĢ serimin tacı 

Hünkâr-ı Evliya sana sığındım 

Virdi DerviĢ senin kulun kurbanın 

Yarın arasatta ulu divan 

Senin mücrimlere çoktur ihsanın 

Pirim Süca Baba sana sığındım 

Ġkinci Duvazimam  

Medet Allah, ya Muhammed, ya Ali 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

Pirim Hünkâr Hacı BektaĢ-ı Veli 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

Âdem-i Seyfullah atam hakkı için 

Muhammed Mustafa Hatem hakkı için 

Eyüb‟e verdiğin sitem hakkı için 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

Hasan‟ın aĢkına çekelim zarı 

ġah Hüseyin dinimizin serveri 

Âlem in nurusun Cenab-ı Bari 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

 

Zeynel‟in canına kıldılar ceza 
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Muhammed Bakır‟dır Sırr-ı Mürteza 

Ġmam Cafer, Kâzım, Musa-i Rıza 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

DerviĢ Muhammed‟im ey Gani Kadir 

Taki Naki Asker rehnumanımdır 

Muhammed Mehdi‟ye niyazım budur 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

Secde (tüm cemaat secdededir) Dede gülbankını verir: 

BismiĢah Allah Allah! 

Hayırlar tümden feth olsun! Günahlar hepten def olsun! Ya Rabbim! BağıĢla bizi! Bezm-i elest 

ikrarına bağıĢla! Nimetin vahdetin için bağıĢla! Kudretinle rahmetinle bağıĢla! Kemaline, 

cemaline bağıĢla! Resul, nebi, veli hakkı için bağıĢla! Ahmed-i Muhtar için bağıĢla! Ali‟yyül 

Murtaza için bağıĢla! Ehlibeyt ve nesli için bağıĢla! Üçler, BeĢler, Yediler hakkı için bağıĢla! 

Masum-u Pak hürmetine bağıĢla! On Yedi Kemerbest hakkı için bağıĢla! Hüseyn-i Kerbala 

acısına bağıĢla! Kuran hakkı derman için bağıĢla! Ber Cemalı Muhammed mustafa için bağıĢla! 

Gerçeğin demi için bağıĢla! Duası bizden, kabulü Allah‟tan ola. Gerçeğe hü... 

Zakir “tevhid”e baĢlar, nakaratları cemaat hep birlikte dillendirir. 

TEVHĠD 1  

Medet ey Allah‟ım medet 

Gel dertlere derman eyle 

YetiĢ ya Ali, Muhammed 

Gel dertlere derman eyle 

                     Allah Allah Allah Allah 

                     Allah Allah Allah Allah 

Hasan, Hüseyin aĢkına 

Yardım ederler düĢküne 

Ġmam Zeynel‟in aĢkına 

Gel dertlere derman eyle 

                     Allah Allah Allah Allah 

                     Allah Allah Allah Allah 

 

Ġmam Bakır‟ın katına 

Cafer‟in ilmi zatına 

Musa, Rıza hürmetine 

Gel dertlere derman eyle 

                    Allah Allah Allah Allah 

                    Allah Allah Allah Allah 
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ġah Taki‟nin hem Naki‟nin 

Ġmam Hasan‟ül Askeri‟nin 

Yargılamak senin Ģanın 

Gel dertlere derman eyle 

                     Allah Allah Allah Allah 

                     Allah Allah Allah Allah 

 

Varıp Hakk‟tan dilek dile 

Mehdi Sahip Zaman gele 

Dedemoğlu secde kıla 

Gel dertlere derman eyle  

                     Allah Allah Allah Allah 

                     Allah Allah Allah Allah 

 

TEVHĠD 2  

Muhammed‟i candan sev ki 

Ali‟ye Selman olasın 

Ehl-i Beyt‟e gönül ver ki 

Ali‟ye Selman olasın       

Nakarat  

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 

 

Muhammed‟i hazır bil ki 

Canı Hakk‟a nazır bil ki 

Her gördüğün Hızır bil ki 

Ali‟ye Selman olasın 

            Nakarat 

 

Muhammed‟e gönül kat ki 

Ceht edip rehbere yet ki 

Bir gerçekten etek tut ki 

Ali‟ye Selman olasın 

             Nakarat 

 

Hasan ile girdim ceme 

Hüseyin sırrını deme 

Müsahipsiz lokma yeme 
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Ali‟ye Selman olasın 

             Nakarat 

 

Zeynel Bakır Cafer Kâzım 

Rıza‟ya bağlıdır özüm 

Hatırın kırma Ģahbazın 

Ali‟ye Selman olasın 

           Nakarat 

 

Taki‟ye Naki‟ye eriĢ 

Askeri‟de biter her iĢ 

Mehdi‟nin sırrına karıĢ 

Ali‟ye Selman olasın 

          Nakarat 

 

ġah Hatayi‟m özün ırma 

Gerçekler gönlünü kırma 

Her âdeme sırrın verme 

Ali‟ye Selman olasın 

          Nakarat 

 

Secdeye varılır ve dede secde (gülbang) duasını verir; 

Ey ilahi! Ey evvellerin evveli, ahirlerin ahiri! 

Ġlahi Yarab! Ġlah sensin, Mabut sensin, Aliyy sensin! Cömertlerin cömerdi, yücelerin yücesisin! 

Azimsin, kerimsin! Senden baĢka tapılacak mabut yoktur! Bin bir ismin yüzü suyu hürmeti hakkı 

için yardımlarını bizlerden esirgeme Yarabbi! Bedbahtlıklara yol açan hatalarımızı iyiliğe çevir 

ya Rabbi! Âlemlerin rahmeti Hz.Muhammed Mustafa‟nın ve Elhibeyt‟inin Ģefatlerine bizleri nail 

eyle Yarabbi! Veballerimizi ve eksiklerimizi Muhammed Ali Dergâhında sırrı Kerbela hakkı için 

bağıĢla ya Rabbi! ġuanda yüzümüz yerde, özümüz dârda, Allah Allah diyen dillerin, mesrur olan 

gönüllerin hakkı hürmetine cümle Âlem lere yardım eyle ya Rabbi! Dualarımızı ve ibadetlerimizi 

tüm insanlığın huzuru, mutluluğu ve esenliği için vesile kıldık kabul eyle ya Rabbi! Duası Bizden 

Kabulü Allah‟tan Ola. Gerçeğe hü... 

 

TEVHĠD 3  

ġu Âlem e nûr doğdu  / Lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece  / Lâ ilâhe illallah 

YeĢil kandilden nur indi  / Lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece  / Lâ ilâhe illallah 
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      Nakarat 

Hak lâ ilâhe illallah 

Ġllallah ġâh illallah 

Lâ ilâhe illallah 

Ġllallah ġâh illallah 

Sen Ali‟msin Güzel ġâh 

ġâhım eyvallah eyvallah 

Huri Kızların hepisi / Lâ ilâhe illallah 

Muhammed dinin tapusu / Lâ ilâhe illallah 

Açıldı Cennet kapısı / Lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece / Lâ ilâhe illallah 

            Nakarat 

Muhammed anadan düĢtü / Lâ ilâhe illallah 

Kâfirlerin aklı ĢaĢtı / Lâ ilâhe illallah 

Bin bir putlar yere geçti / Lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece / Lâ ilâhe illallah 

           Nakarat 

Huri Kızları geldiler / Lâ ilâhe illallah 

Muhammed dinin sordular / Lâ ilâhe illallah 

Nurdan kundağa sardılar / Lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece / Lâ ilâhe illallah 

            Nakarat 

Muhammed kalktı oturdu / Lâ ilâhe illallah 

Âlemi nura batırdı / Lâ ilâhe illallah 

Yer gök selavat getirdi / Lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece / Lâ ilâhe illallah 

             Nakarat 

ġah Hatayi‟m ey gardaĢlar / Lâ ilâhe illallah 

Güzel olur hep bu iĢler / Lâ ilâhe illallah 

Secdeye indi hep baĢlar / Lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece / Lâ ilâhe illallah 

               Nakarat 

TEVHĠD 4  

Erenler tevhide baĢlar / Lâ ilâhe illallah 

Akar dideden yaĢlar / Lâ ilâhe illallah 

Cemi cümle cumbuĢlar / Lâ ilâhe illallah 
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Ali‟dendir Ali‟den / Lâ ilâhe illallah 

Halimi arz ettim yâre / Lâ ilâhe illallah 

Eyle dertlere çare / Lâ ilâhe illallah 

Hemi mehlem, hemi yâre / Lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / Lâ ilâhe illallah 

ÂĢık olan bağlar bahre / Lâ ilâhe illallah 

Bahr içre girer Ģehre / Lâ ilâhe illallah 

Hatice, Fatıma, Zöhre / Lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / Lâ ilâhe illallah 

 

 

 

 

ġah Hasan baĢımız tacı / Lâ ilâhe illallah 

Hüseyin derdim ilacı / Lâ ilâhe illallah 

Zeynel‟e bend olan acı / Lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / Lâ Ġlâhe Ġllallah 

Muhammed Bakır-ı Cafer / Lâ ilâhe illallah 

ġah Kâzım Musa server / Lâ ilâhe illallah 

Taki, Naki, Ali Asker / Lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / Lâ ilâhe illallah 

Eyerleyin Düldül Atı / Lâ ilâhe illallah 

Ġsm-i Azam kuvveti / Lâ ilâhe illallah 

Muhammed Mehdi‟nin zatı / Lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / Lâ ilâhe illallah 

Aklımı fikrimi alan / Lâ ilâhe illallah 

Serimi sevdaya salan / Lâ ilâhe illallah 

Vallahi bu çok kelam / Lâ ilâhe illallah  

Ali‟dendir Ali‟den / Lâ ilâhe illallah 

Sadık zikreyle Ģahım / Lâ ilâhe illallah 

Zikrim fikrim Allah‟ım / Lâ ilâhe illallah 

Size olan selamım / Lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / Lâ ilâhe illallah 

Dede, Secde gülbankını verir: 



 226 

BismiĢah! Allah Allah! 

Ġlahi Ya Rabbi! Varlığın, birliğin, Ģefkatin, rahmetin, doksan dokuz Esma‟ül-Hüsna‟nın hürmeti 

hakkı için, secdeye baĢını koyup, varlığını varlığında yok eden canları rahmetin ve kereminle 

lüfuna mazhar eyle! 

Ġlahi Ya Rabbi! ArĢ yüzünde olan camle meleklerin ve onların ulularının ettikleri ibadetler ve 

yapmıĢ oldukları hizmetlerin hakkı hürmetine bizlere, ailemize, ülkemize ve tüm insanlığa 

yardımlarını esirgeme! 

Ġlahi Yarabbi! Peygamberlerin evveli Âdem (A.S) ve keremler sahibi Hz. Muhammed Mustafa 

arasında geçen yüz yirmi dört bin peygamberlerin, nebilerin, velilerin, evliyaların hakkları 

hürmetine gönüllerimizdeki muratlarımıza vasıl eyle! 

Ġlahi Yarabbi! Tevhidimiz oldu tamam, yardımcımız On Ġki Ġmam, ibadetlerimiz kabul, 

muratlarımız hâsıl ola! Yüce Allah, zikirlerimizi dilimizden kesmeye! Duası bizden kabulü de 

Allah‟tan ola! Gerçeğe hü… 

Zakir “Mir‟ac”lamayı okumaya baĢlar. 

MĠR’AÇLAMA  

Geldi çağırdı Cebrail 

Hakk Muhammed Mustafa‟ya 

Hakk seni Mirac‟a okur 

Davete kadir ya Hüda 

Evvel emanet budur ki 

Piri, rehberi tutasın 

Kadim erkâna yatasın 

Tariki Müstaykime 

Muhammed sükûta vardı 

Vardı Hakk‟ı zikreyledi 

ġimdi senden el tutayım (cemaat el tutuĢacak) 

Hak buyurdu vedduha 

Muhammed‟in belin bağladı (cemaat bel bağlayacak) 

Anda ahırı Cebrail 

Ġki gönül bir oluben 

Hep yürüdüler dergâha 

Vardı dergâh kapısına 

Gördü orda bir aslan yatar 

Aslan anda hamle kıldı 

Korktu Muhammed Mustafa 
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Buyurdu Sırr-ı Kâinat 

Korkma Ya Habibim dedi 

Hatemi ağzına ver ki 

Aslan ister bir niĢane 

Hatemi ağzına verdi 

Aslan orda oldu sakin 

Muhammed‟e yol veruben 

Aslan gitti nihaneye 

Vardı Hakk‟ı tavaf etti 

Evvelâ bunu söyledi 

Ne heybetli ġir‟in varmıĢ 

Hayli cevreyledi bize 

Gördü biçare derviĢ 

Hemen yutmak diledi 

Ali yanımda olaydı 

Dayanırdım ol Ģahıma 

Gel benim Sırr-ı Devletlim 

Sana tabiyim ey habibim 

Eğiliben secde kıldı 

EğiĢi kıblegâhına 

Kudretten üç hon geldi 

Sütü elma baldan aldı 

Muhammed destini sundu 

NuĢ etti Azametullah‟a 

Donsan bin kelam danıĢtı 

Ġki cihan dostu dostuna 

Tevhidi armağan aldı 

Yeryüzündeki insana 

 

 

Muhammed ayağa kalktı (tüm cemaat ayağa kalkar) 

Hep ümmetini diledi 
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Ümmetine rahmet olsun (üç kere tekrar edilir) 

Anda dedi Kibriya 

Eğiliben secde kıldı (secde kılınacak) 

HoĢça kal sultanım dedi 

Kalkıp evine giderken 

Yol uğrattı Kırklar‟a (bu dörtlük iki kere okunacak) 

Vardı Kırklar makamına 

Oturuben oldu sakin (Edeb-Erkân oturulacak) 

Cümlesine secde kıldı (secde kılınacak) 

Hazreti Emrullah‟a 

Muhammed sürdü yüzünü (secde kılınacak) 

Hakk‟a teslim etti özünü 

Cebrail getirdi üzümü 

Hasan Hüseyin ol ġah‟a 

Canım size kimler derler 

ġahım bize Kırklar derler 

Cümleden ulu yolumuz 

Eldedir külli varımız 

 

Madem size Kırklar derler 

Niçin noksandır biriniz 

Selman Ģeydullaha gitti 

Ondandır eksik birimiz 

Cümleden ulu yolumuz 

Eldedir külli varımız 

Birimize neĢter vursan 

Bir yere akar kanımız 

 

Selman Ģeydullahtan geldi 

Hü deyip içeri girdi 

Bir üzüm tanesini koydu 

Selman‟ın Ģeydullahına 

Kudretten bir el geldi 

Ezdi bir Engür eyledi 
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Hatemi parmakta gördü 

Uğradı bir müĢkül hale 

 

(Semaha kalkılır) 

Ol Ģerbetten biri içti 

Cümlesi oldu hayran 

Mümin Müslüm üryan büryan 

Hep girdiler semaha 

 

Cümlesi de el çırpıben 

Dediler ki Allah Allah 

Muhammed bile girdi 

Kırklar ile semaha 

Muhammed‟im coĢa geldi 

Tacı baĢından düĢtü 

Kemeri kırk pare böldü 

Hepsi sardı Kırklar‟a 

Muhabbetler galip oldu 

Yol Erkân yerini aldı 

Muhammed‟e yol göründü 

Hatırları oldu sefa 

Muhammed evine gitti 

Ali Hakk‟ı tavaf etti 

Hatemi önüne koydu 

Dedi saddaksın Ya Ali 

Evveli sen, ahiri sen 

Zahiri sen, batını sen 

Cümle sırlar sana ayan 

Dedi ġâh-ı Evliya 

ġâh Hatayi‟m vakıf oldum 

Ben bu sırrın ötesine 

Hakk‟ı inandıramadım 

Özü çürük ervaha 

 

Semah eden canlar dardadırlar. 
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Gözcü her hizmette olduğu gibi yanlarında o da dardadır. 

Dede duasına baĢlar: 

BismiĢah Allah Allah! 

Semahlar saf ola! Günahlar af ola! Döndüğünüz çarkı pervazlar Hakk için ola! Hakk için ola, 

seyir için olmaya! Yardımcınız On Ġki Ġmamlar ola! Ġstediğinizi, dilediğinizi Hakk-Muhammed-

Ali vere! Semahınız kırklar semahı ola! Semahı bizlere bağıĢlayan Muhammed Mustafa‟nın 

Ģefaatı üzerimizde hazır ve nazır ola! Gerçeğe hü… 

Semahçılar rukûya durur. Dede duasına devam eder: 

BismiĢah Allah Allah! 

Tecallanız, temennanız kabul ola! Hakk‟ın dergâhına yazıla! Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola! 

Yüce Allah da cümlenizin yardımcısı ola! Gerçeğe hü... 

 

Semahçılar yerine otururlar. Gözcü meydandadır. Yere niyaz olur ve diz üstü oturarak Ģu duayı 

verir: 

Allah! Muhammed! Ya Ali! Dar çeken, didar göre! Didar gören cehennem narı görmeye! Sofular 

safaya vara!  

 

Tüm cemaat hep birlikte rahat otururlar. Yörelere göre istek semahı yapılır. Günümüzde söylenen 

çok semah örnekleri vardır. Örnek olsun diye semah yazmayı gerek görmedik.  

Ġstek semahından sonra saki suyu gelir. Sular temiz sürahilere konulmuĢtur. Saki bir elinde 

bardaklar, diğer elinde sürahisi dara durur ve duasına baĢlar: 

Esirgeyen bağıĢlayan Allah‟ın adıyla! 

Bütün canlıları sudan yarattık! (Enbiya 30) 

Allah her istediğine Ģifa verir! (Hadis) 

Selamullah âlâ Ġmam Hüseyin! 

Evlad-ı Ġmam Hüseyin! 

Lütfuna muhtacız eyle ihsan Ya Hüseyin! 

Derdimize senden derman eyle derman Ya Hüseyin! 

Gayri‟ye muhtaç eyleme sevenleri elaman! 

Sen medet kıl bizlere her vakit Ya Hüseyin! 

Sed hezaren lanet olsun ol güruhu delale! 

Ahd-ı bozup Ģehit kıldılar onlar seni Ya Hüseyin! 

Ġsmi Pak‟ın aĢkı için zikredeni koyma zulmette hergiz! 

Bermurad et dide-i giryan ile ağlayanı Ya Hüseyin! 

Ġznin ile Ģu tapĢırdım aĢkına vermek için! 

AĢkınla içinlere kıl Ab-u Hayat Ya Hüseyin! 

Ber Cemal-ı Muhammed, Ber Kemal-ı Ġmam Hasan, Ġmam Hüseyin, Ġmam Ali‟yi Pir bilip 

verelim Muhammed Mustafa‟ya ve Ehlibeyt‟ine salâvat! (Cemaat hep birlikte salâvat getirir.) 
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Dede darda duran sakinlere ve cemaata duasını verir: 

 

BismiĢah Allah Allah! 

Erenler Ģemile pervana geldim 

BaĢ açık yalın ayak ben divana durdum 

ġehri Ģehre kattım ol tez iktidarım 

Derem derem bir yudum su ver 

Kerbela‟da zalimler elinde Ģehit olan imamlar aĢkına 

Saki Ġmam Hüseyin, cennet mekânı Ġmam Hüseyin 

 

Oniki Ġmamlar Hakk‟ın sevgili yâri 

Onlar birlemiĢtir haliki perverdigârı 

Susuz Ģehit ettiler Ali Evlad-ı ol hanedanı 

Derem derem bir yudum su ver 

Kerbela‟dan zalimler elinde Ģehit olan imamlar aĢkına 

Saki Ġmam Hüseyin cennet mekân Ġmam Hüseyin 

Onlar çok çektiler mihnet ile belayı 

Onlara nasip eyle bu kevser sülaleyi 

Susuz Ģehit ettiler Ali Evlad-ı ol hanedanı 

Derem derem bir yudum su ver 

Kerbela‟dan zalimler elinde Ģehit olan imamlar aĢkına 

Saki Ġmam Hüseyin, cennet mekânı Ġmam Hüseyin 

ġah Muhammed ġah Ali‟dir Ģahımız 

ġah Hüseyin‟e kurban olsun canımız 

Erenler dergâhı bizim dergâhımız 

Derem derem bir yudum su ver 

Kerbela‟da zalimler elinde Ģehit olan imamlar aĢkına 

Saki Ġmam Hüseyin, cennet mekânı Ġmam Hüseyin 

Devamla: 

Selamullah Ya Hüseyin! Selamullah Ya Hüseyin! Selamullah Ya Hüseyin! 

Ahmed-i Muhtar aĢkına! 

Sadık‟ı Sıtkı Selman-ı Pak aĢkına! 

Ġmam Ali‟yyel Murtaza aĢkına! 

Ġmam Hüseyn-i Kerbela aĢkına! 

Sakkahüm Ya Ġmam Hasan!  
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Sakkahüm Ya Ġmam Hüseyin! 

Kıl Ģefaat katresi düĢene Ya Hüseyin! 

Yardım eyle Allah Allah diyene Ya Hüseyin! 

Selamullah Ya Hüseyin! Selamullah Ya Hüseyin! Selamullah Ya Hüseyin! 

Nur ola Allah! Sır ola Allah! Ġçenler Ģifa bula Allah!  Derdimize derman, hastamıza Ģifa senden 

ola Allah! Hazreti Ġmam Hüseyin‟den gelen Engür Suyu ola Allah! Gerçeğe hü... 

Sakiler suyu cemaata dağıtırlar. Allah‟tan Ģifa olsun diye içilir. 

Sakiler niyaz ederek yerlerine otururlar. Sıra mersiyelere gelmiĢtir. Bütün cemaat ayağa kalkarak 

el ele tutuĢurlar ve mersiyeyi hep birlikte aĢk ve huĢu ile söylerler. 

(ġah Hatayi‟nin mersiyesi kısaltılarak örnek olarak verilmiĢtir.) 

   

MERSĠYE  

Bugün matem günü geldi 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

Senin derdin bağrım deldi 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdan 

ġâh Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

Bizimle gelenler gelsin 

Serini verenler versin 

Hüseyin‟le Ģehit olsun 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdan 

ġâh Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

Kerbela‟nın yazıları 

ġehit düĢtü gazileri 

Fatma Ana kuzuları 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdan 

ġâh Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

Kerbela‟nın önü düzdür 

Geceler bana gündüzdür 

ġâh Kerbela‟da yalnızdır 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdan 

ġâh Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 
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Gökte yıldız paralandı 

ġehriban Ana karalandı 

ġâh Hüseyin yaralandı 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdan 

ġâh Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

 

Bir su verin masum cana 

Yezit içti kana kana 

Fatma Ana yana yana 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdan 

ġâh Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

Boz bulanık puslu dağlar 

Virandır bahçalar bağlar 

ġah Hatayi‟m durmaz ağlar 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdan 

ġâh Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

Cemaat hep birlikte el ele tutuĢarak bu mersiyeyi söylemiĢtir. 

PeĢinden zakir kısa olarak Kerbela‟yı anan bir mersiye daha okur. 

 

MERSĠYE (örnek) 

Gar ki huni Kerbela‟yım Ya Hüseyin senden medet 

Mateminle gam fezayım Ya Hüseyin senden medet 

Senden Cenab-ı Sıtkı Sultanı Resulüsün Ya Hüseyin 

Bab-ı lütfunda gedayım Ya Hüseyin senden medet 

Kerbela‟dan Ali evladınla kurban olmuĢsun 

Bense rahında fedayım Ya Hüseyin senden medet 

Kesseler ger baĢımı döne cenabından Ģeha 

AĢk-ı Ali Aba‟yım Ya Hüseyin senden medet 

 

Ağlarım her dem senin ol vakayı nalânına 

Ağlamakla pür cefayım Ya Hüseyin senden medet 
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Dergâhın dar-ül amandır AġKĠ‟yi bi çareye 

Rahı aĢkta bir nevayım Ya Hüseyin senden medet 

 

Cemaat ayakta iken oturur ve zakir ara vermeden salâvatlara geçer: 

Ya Ġmam-ı Mütakkin Server Muhammed Mustafa‟nın aĢkına verelim salâvat! 

Allah‟ümme salli âlâ seyyidina Muhammed‟in ve âlâ âli Muhammed ve Ehlibeyt. 

Ya Ġmam-ı Muttakin Server Muhammed Mustafa‟ya ve Ehlibeyt‟e verelim salâvat. 

(Salâvat cemaatla birlikte verilir) 

Zakir devamla: 

Çekelim aĢkın yayın 

Ceme girmesin hayın 

Tevhid kararın buldu 

Yol erkân yerin aldı 

Müminler ah çekip ağladı 

Ah Hasan‟ım, vah Hüseyin, ġâh Hüseyin 

Evveli hü diyelim ahiri hü diyelim 

Lanet zalimin canına 

Gerçeğe hü diyelim hü 

Âlemlere rahmet! Verelim Muhammed Mustafa‟ya ve Ehlibeyt‟ine salâvat! (Zakirle birlikte tüm 

cemaat salâvat verir.) 

Cemaat secdededir. Secde (Münacaat) duasını Dede verir: 

BismiĢah Allah Allah! 

Yarabbi! Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, baĢımızı secdeye koyup sana yalvarıyoruz! 

Dualarımızı dergâh-ı izzetinden kabul eyle Yarabbi! Sana açılan ellerimizi boĢ çevirme Yarabbi! 

Ey Yüce Allah‟ım! Sana hamd olsun ki bizleri sana kul, habibin Muhammed Mustafa‟ya ümmet, 

veli ve vasi olan Ali‟yyül Murtaza‟ya talip ve soyuna taraf kıldın Yarabbi! Hatice-i Kübra ve 

cennet Seyyidesi Fatıma-i Zehra‟nın hürmetine, rahmetini bizlerden esirgeme Yarabbi! 

Yakınlarım deyip salâtı ve sevmeyi bizlere farz kıldığın Ehlibeyt‟in ve Oniki imamların yüzü 

suyu hürmetine yardımlarını bizlerden esirgeme Yarabbi! Merhametinin sonsuzluğuna sığınarak, 

kul beĢerdir hata iĢler, sultan olan da bağıĢlar niyetiyle, özümüzü dara çekip, tövbe edip, sana 

yalvarıyoruz, hatalarımızı affeyleye Yarabbi! Dualarımızı kabul eyle Yarabbi! 

Esma-i Hüsnaların yüzü suyu hürmetine sana sığınanları her türlü kazalardan, belalardan, 

görünür görünmez afetlerden, acılardan emin Eyle Yarabbi! Yarabbi, sen evvelsin, ahirsin, zahir 

ve batınsın, dua edenin duasını kabul edensin. Âlemlere rahmet olarak yarattığın Muhammed 

Mustafa‟nın, masum ve pak olduğuna Ģahadet ettiğin Ehlibeyt‟in yüzü suyu hürmetine, 

yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle Yarabbi! Ordumuzu 

denizde, havada, karada muzaffer eyle Yarabbi! Ülkemizin ulusal kurtuluĢ savaĢının büyük 
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önderi Atatürk‟ümüzü, silah arkadaĢlarını ve tüm Ģehitlerimizin ruhlarını Ģad eyle Yarabbi! 

Ülkemizin iç ve dıĢ düĢmanlarına fırsat verme Yarabbi! Hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, 

darda, zorda olan cümle insanlarımıza yardım senden olsun Yarabbi! Aramızda olmayıp da 

gönülleri ile aramızda olanların da niyetlerini ve dualarını kabul eyle Yarabbi! Duası bizden 

kabulü Allah‟tan ola! 

Gerçeğe hü... 

 

Süpürgeciler meydandadır. Dualarını verirler: 

BismiĢah Allah Allah! 

Hüseyin Kerbela için gözlerim yaĢtır! 

Zalimlerin bağrı kara taĢtır! 

Erenler yolunda Ali‟yyül Murtaza baĢtır! 

Kırklar Meydanı‟nda pirimiz üstadımız Seyyidül FaraĢtır!  

Eyvallah Pirim! Nefes Pirim‟dedir! 

 

Dede süpürgecilerin duasını verir: 

BismiĢah! Allah Allah! 

Hayır hizmetleriniz kabul ola! Muradınız hâsıl ola! Ġsteğinizi, dileğinizi Hakk-Muhammed-Ali 

vere!  Hizmetlerinizden de Ģefaat bulasınız! Gerçeğe hü...  

 

Lokmacılar meydandadır. Elinde lokma dara durarak duasını verir: 

BismiĢah Allah Allah! 

Allah Allah diyelim!   

Kadim Allah diyelim!  

Geldi Hakk sofrası! 

Hakk versin bizi yiyelim!  

Demine hü diyelim! Allah eyvallah! Nefes pirdedir!  

 

Dede lokma duasını verir: 

BismiĢah Allah Allah! 

Niyazınız nur ola! ġâh zuhur ola! Yiyene helal, yedirene delil ola! Dertlerimize derman, 

hastalarımıza Ģifa Allah‟tan ola! Erenler kerem eyleye! Lokmalarınız Hakk dergâhında kabul ola! 

ġey‟enillah Allah eyvallah! Gerçeğe hü... 

 

Lokmalar eĢit olarak herkese dağıtılır. Hizmet (dağıtım) bittikten sonra hizmetli razılık ister: 

Canlar; “Göz nizam el terazi! Herkes oldu mu hakkına razı?” (Üç kez tekrar eder.) 

Cemaat: Biz razıyız, Hakk da senden razı olsun! 

Lokmacı: Allah da sizlerden razı olsun! 
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Çerağcı çerağları sır eder (Söndürür) ve Ģu duayı okur: 

Esirgeyen BağıĢlayan Allah‟ın Adıyla! 

Yaratanın nuru aĢkına! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! 

Peygamberliğin nuru aĢkına! Ya Muhammed! Ya Muhammed!  Ya Muhammed!  

Velayetin nuru aĢkına! Ya Ali! Ya Ali! Ya Ali!  

 

Dede duasını verir: 

BismiĢah Allah Allah! 

Batın oldu çerağı nûr-u Ahmet 

Zahir oldu Ģems-i mah-ı Muhammed 

Allah Eyvallah! hü dost!  

Posta kaldırılır. Dede duasını verir: 

BismiĢah Allah Allah! 

Post kadim ola!  Ġnkâr yok ola!  

Burada sorulan ahirette sorulmaya!  

Müminler abad, münafıklar ıslah ola!  

Gerçeğe hü... 

 

On iki Hizmet‟te görev alanların tümü dardadır. (Oniki hizmet sahiplerine toplu dua verilir.) 

Dede duasını verir. 

Ey Yüce Allah‟ım! 

Senin rızan için yaptığımız ibadetleri, okuduğumuz duvazları, tevhidleri, verdiğimiz gülbankları, 

döndüğümüz semahları ve getirilen lokmaları dergâh-ı izzetinde kabul eyle!  

Bizleri sevgin ve rahmetinle ödüllendir. 

Allah‟ım! 

Sen, bizleri senden, Hakk-Muhammed-Ali yolundan ve Hakk kitabından, Hakk Resul‟ün 

Muhammed Mustafa‟dan ve O‟nun temiz ve masum Ehlibeyt‟inden ayırma!  Bizlere Hakk 

erenlerinin izinden yürümeyi nasip eyle!  Hakk-Muhammed-Ali yoluna hizmet edenlerin de 

hizmetlerini kabul eyle! Hizmet sahiplerinin keĢfi kerametlerini üzerimizde hazır ve nazır eyle! 

Erenlerden haklı, hayırlı himmet, Ģey‟enillah!  Allah eyvallah! Gerçeğe hü... 

 

Cem bitmiĢtir. Dağılma duasını dede verir: 

Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz, sırrı sır ederek evine varana!  Hakk-Muhammed-Ali yardımcısı, 

gözcüsü olsun! Gerçeğe hü... 

 

Cemaat meydana niyaz ederek edebince ayrılır. Cem bitmiĢtir. 
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Musahiplik erkânının olmadığı cemler irĢad (Birlik öğreti) cemleridir. KiĢi cemlerinde 

olğunlaĢacak, yetiĢecek, ikrarlığın gerçek boyutunu öğrenecek ve sonradan ikrar verip musahip 

olacaktır. 

Ulular ulusu yüce Allah, cümlemize “Ayn-ül Cem” nasip eylemesi niyazı ile...” (CEM Vakfı, 

2007) 
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B. Eser Notaları

 

 

ġekil B.1: Hakk‟tan Bize Nâme Geldi 

 

 

  Yer: Mustafa Kemal Cemevi     Kayıt Tarihi: 12.04.2007 

  Zakir: Erkan Akalın-Orhan Bilge     Notaya Alan: Sevgi Demir 

   Hakk‟tan Bize Nâme Geldi 
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Hakk‟tan bize nida geldi 

Pirim sana haber olsun 

ġahtan bize name geldi 

Rehber sana haber olsun 

Hak kuluna eyler nazar 

Dört kalıptan âdem dizer 

KalleĢ gelmiĢ cemi bozar 

Gözcü sana haber olsun 

Bu yola giden bacılar 

Kırklar Güruh-u Naci‟ler 

Cem kilidi kapıcılar 

Kapıcıya haber olsun 

Mümin yolun yakın ister 

Münkirlerden sakın ister 

Delil yanmaz yağın ister 

Çerağcıya haber olsun. 

Mümini çekti meydana 

Münkiri sürdü zindana 

Tekbir verildi kurbana 

Kurbancıya haber olsun 

Mümini çektiler dara 

Münkiri sürerler nara 

Hizmet verildi Selman‟a 

Süpürgeciye haber olsun 

Gelin gidek tarikata 

Kulak verin marifete 

Talip girmiĢ hakikata 

Tarınçıya haber olsun 
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Mümini çektiler dara 

Münkiri sürdü zindana 

Hizmet geldi tezakkâra 

Tezekkâra haber olsun 

Bu yola giden hacılar 

Kırklar Güruh-u Naci‟ler 

Müminler Müslim bacılar 

Peyik sana haber olsun 

Yola gider haslar hası 

GiymiĢ hakikat libası 

Doldurup ver Engür Tası 

Sakacıya haber olsun 

Zakirin zikri saz ile 

Kuran okur avaz ile 

Mümin Müslim niyaz ile 

Zakir sana haber olsun 

ġah Hatayi‟m varı geldi 

Varı geldi varı geçti 

Sefil bülbül zara düĢtü 

Ġznikçiye haber olsun 
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ġekil B.2: Hata Ettim Hüdâ Yaktı Delili 

Hata ettim Hüda yaktı delili 

Muhammed Mustafa yaktı delili 

Ol Ali Abâ‟dan Haydar-ı Kerrar 

Ali‟yyül Murteza yaktı delili 

Haticet‟ül Kübra Fatime Zöhre 

Ol Hayrün Nisa yaktı delili 

Hasan‟ın aĢkına girdim meydana 

Hüseyn-i Kerbela yaktı delili 

Ġmam Zeynel Ġmam Bakır-ı Cafer 

Kâzım Musa Rıza yaktı delili 

Muhammed Taki‟den hem Ali Naki 

Hasan‟ül Askeri yaktı delili 

Muhammed Mehdi ol Sahib-i Zaman 

EĢiğinde ayet yaktı delili 

 

 

Yer: Mustafa Kemal Cemevi     Kayıt Tarihi: 12.04.2007 

Zakir: Erkan Akalın –Orhan Bilge     Notaya Alan: Sevgi Demir 

Hata Ettim Hüdâ Yaktı Delili 
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Bilirim günahım hadden aĢubdur 

Hünkâr-ı Evliya yaktı delili 

On Ġki Ġmam‟dır bu nur Hatayi 

ġîr-i Yezdân Ali yaktı delili 
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ġekil B.3: Muhammet Mustafa Ey ġâh-ı Merdân 

 

 

 

Yer: Abdi Ġpekçi Spor Salonu     Kayıt Tarihi: 25.09.2004 

Zakir: Mustafa Uluçam - Ozan Uluçam    Notaya Alan: Sevgi Demir 
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Muhammed Mustafa ey ġâh-ı Merdân 

Ali‟yyel Mürteza sana sığındım 

Hatice Fatıma Hasan Mücteba 

Hüseyn-i Kerbela sana sığındım 

Ġmam Zeynel ile Muhammed Bakır 

Cennet bahçesinde bülbüller Ģakır 

Cafer-i Sadık‟a erdik çok Ģükür 

Kâzım Musa, Rıza sana sığındım 

Muhammed Taki‟ye ver bir selavat 

Ali‟yyel Naki‟den umarız imdat 

Hasan‟ül Askeri elaman mürvet 

Mehdi Sahip Liva sana sığındım 

On Dört Masum-u Pak Güruh-u Naci 

On Yedi Kemerbest derdim ilacı 

Pirim Hacı bektaĢ serimin tacı 

Hünkâr-ı Evliya sana sığındım 

Virdi DerviĢ senin kulun kurbanın 

Yarın arasatta ulu divan 

Senin mücrimlere çoktur ihsanın 

Pirim Süca Baba sana sığındım 

 

 

 

 

 

 



 245 

 

Yer: Abdi Ġpekçi Spor Salonu      Kayıt Tarihi: 25.09.2004 

Zakir: Mustafa Uluçam – Ozan Uluçam     Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.4: Medet Allah Medet  
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Medet Allah medet medet ya Ali 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

Pirim Hünkâr Hacı BektaĢ-ı Veli 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

Âdem-i Seyfullah atam hakkı için 

Muhammed Mustafa Hatem hakkı için 

Eyüb‟e verdiğin sitem hakkı için 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

Hasan‟ın aĢkına çekelim zarı 

ġâh Hüseyin dinimizin serveri 

Âlem in nûrusun Cenâb-ı Bâri 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

Zeynel‟in canına kıldılar ceza 

Muhammed Bakır‟dır Sırr-ı Mürteza 

Ġmam Cafer Kâzım Musa-i Rıza 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

DerviĢ Muhammed‟im ey Gani Kadir 

Taki Naki Asker rehnumanımdır 

Muhammed Mehdi‟ye niyazım budur 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 
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ġekil B.5: Medet Hey Allah‟ım Medet 

 

 

Yer: Abdi Ġpekçi Spor Salonu     Kayıt Tarihi: 25.09.2004 

Zakir: Ozan Uluçam      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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Medet hey Allah‟ım medet 

Gel dertlere derman eyle 

YetiĢ ya Ali Muhammed 

Gel dertlere derman eyle 

                     Allah Allah Allah Allah 

                     Allah Allah Allah Allah 

Hasan Hüseyin aĢkına 

Yardım ederler düĢküne 

Ġmam Zeynel‟in aĢkına 

Gel dertlere derman eyle 

                     Allah Allah Allah Allah 

                     Allah Allah Allah Allah 

Ġmam Bakır‟ın katına 

Cafer‟in ilmi zatına 

Musa Rıza hürmetine 

Gel dertlere derman eyle 

                    Allah Allah Allah Allah 

                    Allah Allah Allah Allah 

ġah Taki‟nin hem Naki‟nin 

Ġmam Hasan‟ül Askeri‟nin 

Yargılamak senin Ģanın 

Gel dertlere derman eyle 

                     Allah Allah Allah Allah 

                     Allah Allah Allah Allah 

Varıp Hakk‟tan dilek dile 

Mehdi Sahip Zaman gele 

Dedemoğlu secde kıla 

Gel dertlere derman eyle  

                     Allah Allah Allah Allah 

                     Allah Allah Allah Allah 
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Yer: Abdi Ġpekçi Spor Salonu     Tarih: 25.09.2004 

Zakir: Ozan Uluçam      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.6: Ali‟ye Selman Olasın 

Muhammed‟i candan sev ki 

Ali‟ye Selman olasın 

Ehl-i Beyt‟e gönül ver ki 

Ali‟ye Selman olasın  

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 

Muhammed‟i hazır bil ki 

Canı Hakk‟a nazır bil ki 

Her gördüğün Hızır bil ki 

Ali‟ye Selman olasın 

          Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 
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Muhammed‟e gönül kat ki 

Ceht edip rehbere yet ki 

Bir gerçekten etek tut ki 

Ali‟ye Selman olasın 

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 

Hasan ile girdim ceme 

Hüseyin sırrını deme 

Müsahipsiz lokma yeme 

Ali‟ye Selman olasın 

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 

Zeynel Bakır Cafer Kâzım 

Rıza‟ya bağlıdır özüm 

Hatırın kırma Ģahbazın 

Ali‟ye Selman olasın 

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 

Taki‟ye Naki‟ye eriĢ 

Askeri‟de biter her iĢ 

Mehdi‟nin sırrına karıĢ 

Ali‟ye Selman olasın 

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 

Şâh Hatayi’m özün ırma 

Gerçekler gönlünü kırma 

Her âdeme sırrın verme 

Ali‟ye Selman olasın 

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 
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Yer: Abdi Ġpekçi Spor Salonu                                                            Kayıt Tarihi: 25.09.2004  

Zakir: Ozan Uluçam                                                                     Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.7: ġu Âleme Nûr Doğdu 

ġu Âlem e nûr doğdu  / lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece  / lâ ilâhe illallah 

YeĢil kandilden nur indi  / lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece  / lâ Ġlâhe illallah  

Nakarat 

Hakk lâ ilâhe illallah 

Ġllallah ġâh illallah 

Lâ ilâhe illallah 

Ġllallah ġâh illallah 

Sen Ali‟msin Güzel ġâh 

ġâhım eyvallah eyvallah 

Huri Kızların hepisi / lâ ilâhe illallah 

Muhammed dinin tapusu / lâ ilâhe illallah 

Açıldı Cennet kapısı / lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece / lâ ilâhe illallah 

            Nakarat 

Muhammed anadan düĢtü / lâ ilâhe illallah 

Kâfirlerin aklı ĢaĢtı / lâ ilâhe illallah 

Bin bir putlar yere geçti / lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece / lâ ilâhe illallah 

            Nakarat 
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Huri Kızları geldiler / lâ ilâhe illallah 

Muhammed dinin sordular / lâ ilâhe illallah 

Nurdan kundağa sardılar / lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece / lâ ilâhe illallah 

            Nakarat 

Muhammed kalktı oturdu / lâ ilâhe illallah 

Âlem i nura batırdı / lâ ilâhe illallah 

Yer gök selavat getirdi / lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece / lâ ilâhe illallah 

               Nakarat 

ġâh Hatayi‟m ey gardaĢlar / lâ ilâhe illallah 

Güzel olur hep bu iĢler / lâ ilâhe illallah 

Secdeye indi hep baĢlar / lâ ilâhe illallah 

Muhammed doğduğu gece / lâ ilâhe illallah 

               Nakarat 
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ġekil B.8: Erenler Tevhide BaĢlar 

 

Yer: Mustafa Kemal Cemevi     Kayıt Tarihi: 12.04.2007 

Zakir: Erkan Akalın-Orhan Bilge                                                            Notaya Alan: Sevgi Demir 
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Erenler tevhide baĢlar / lâ ilâhe illallah 

Akar dideden yaĢlar / lâ ilâhe illallah 

Cemi cümle cumbuĢlar / lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / lâ ilâhe illallah 

Halimi arz ettim yâre / lâ ilâhe illallah 

Eyle dertlere çare / lâ ilâhe illallah 

Hemi mehlem, hemi yâre / lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / lâ ilâhe illallah 

ÂĢık olan bağlar bahre / lâ ilâhe illallah 

Bahr içre girer Ģehre / lâ ilâhe illallah 

Hatice Fatıma Zöhre / lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / lâ ilâhe illallah 

ġâh Hasan baĢımız tacı / lâ ilâhe illallah 

Hüseyin derdim ilacı / lâ ilâhe illallah 

Zeynel‟e bend olan acı / lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / lâ ilâhe illallah 

Muhammed Bakır-ı Cafer / lâ ilâhe illallah 

ġah Kâzım Musa server / lâ ilâhe illallah 

Taki, Naki, Ali Asker / lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / lâ ilâhe illallah 

Eyerleyin Düldül Atı / lâ ilâhe illallah 

Ġsm-i Azam kuvveti / lâ ilâhe illallah 

Muhammed Mehdi‟nin zatı / lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / lâ ilâhe illallah 

Aklımı fikrimi alan / lâ ilâhe illallah 

Serimi sevdaya salan / lâ ilâhe illallah 

Vallahi bu çok kelam / lâ ilâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den / lâ ilâhe illallah 

Sadık zikreyle Ģahım / lâ ilâhe illallah 

Zikrim fikrim Allah‟ım / lâ ilâhe illallah 
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Size olan selamım / lâ Ġlâhe illallah 

Ali‟dendir Ali‟den/ lâ Ġlâhe illallah  

 

 

 

Yer: Cem Vakfı Yenibosna Cemevi    Kayıt Tarihi: 26.02.2009 

Zakir: Volkan Yılmazer      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.9: Mürvete Geldim  
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Yer: Abdi Ġpekçi Spor Salonu     Kayıt Tarihi: 25.09.2004 

Zakir: Ozan Uluçam      Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

Geldi Cebrail Çağırdı 
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ġekil B.10: Geldi Cebrail Çağırdı 

 

Geldi Cebrail çağırdı 

Hak Muhammed Mustafa‟ya 

Hak seni Mirac‟a okudu 

Davete kadir ya Hüda 

Evvel emanet budur ki 

Piri, rehberi tutasın 

Kadim-i Erkân‟a yatıp 

Tarık-i Müstakim‟e 

Muhammed sükûta vardı 

Yoktur senden bir aziz 

ġimdi senden el tutalım 

Hakk buyurdu vedduhaya 

Muhammed belin bağladı 

Anda Ahir Cebrail 

Ġki gönül bir oluben 
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Yürüdüler dergâha 

Vardı dergâh kapısına 

Gördü bir aslan yatar 

Aslan anda hamle kıldı 

BaĢa koptu bir fena 

Buyurdu Sırr-ı Kâinat 

Korkma ya habibim dedi 

Hatemi ağzına ver ki 

Aslan ister niĢane 

Hatemi ağzına verdi 

Aslan anda oldu sakin 

Muhammed‟e yol verildi 

Aslan gitti nihane 

Vardı Hakk‟ı tavaf etti 

Evveli bunu söyledi 

Ne heybetli ġir‟in varmıĢ 

Hayli cevreyledi bana 

Gördü bir biçare derviĢ 

Hemen yutmağın diledi 

Ali bile olayıdı 

Dayanaydı ol ġâh‟a 

Gel benim Sırr-ı Devletlim 

Sana tabidir habibim 

Eğiliben secde kıldı 

EĢiği Kıblegâha 

Kudretten üç hon geldi 

Süt elmayı baldan aldı 

Elmayı çar pare böldü 

NuĢ etti Azametullah 
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Doksan bin kelam danıĢtı 

Ġki gönül dostuna 

Tevhidi armağan verdi 

Mümin olan insana 

Muhammed ayağa durdu 

Ümmetini diledi 

Cümlesine rahmet olsun 

Dedi anda Kibriya 

Eğiliben secde kıldı 

HoĢça kal sultanım dedi 

Koyup evine giderken 

Yol uğrattı Kırklara 

Vardı Kırklar makamına 

Oturuben oldu sakin 

Cümlesi de secde kıldı 

Hazreti Emrullah‟a 

Muhammed‟im secdeye koydu yüzün 

Hakk‟a teslim etti özün 

Cebrail getirdi üzüm 

Hasan ile Hüseyin‟e 

Selman anda hazır idi 

ġeydullahın diledi 

Bir üzüm tanesi koydu 

Selman‟ın keĢkülüne 

Kudret‟ten bir el geldi 

Ezdi Engür eyledi 

Hatemi elde gördü 

Uğradı bir müĢkül hale 
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Canım size kimler derler 

ġahım bize Kırklar derler 

Cümleden ulu yolumuz 

Eldedir küllü varımız 

Birimize neĢter vursan 

Bir yere akar kanımız 

Cümleden ulu yolumuz 

Eldedir küllü varımız 

Madem size Kırklar derler 

Neden noksandır biriniz 

Selman ġeydullah‟a gitti 

Ondandır noksan birimiz 

Selman ġeydullah‟tan geldi 

Hü deyip, içeri girdi, 

Muhammed eserdi coĢtu 

Tacı baĢından düĢtü 

Semah Bölümü 

Ol Ģerbetten biri içti 

Cümlesi oldu hayran 

Mümin Müslüm üryan büryan 

Hep girdiler semaha 

El tutuben coĢ ettiler 

Dediler Allah Allah 

Muhammed‟im bile girdi 

Kırklar ile semaha 
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Muhabbetler galip oldu 

Yol Erkân yerini aldı 

Muhammed‟e yol göründü 

Hatırlar oldu sefa 

 

Muhammed‟im evine gitti 

Ali Hakk‟ı tavaf etti 

Hatemi önüne koydu 

Dedi Sadaksın ya Ali 

Evveli sen ahiri sen 

Zahiri sen batını sen 

Gizli sırlar sana ayan 

Dedi ġâh-ı Evliya 

Şâh Hatayi’m vakıf oldum 

Ben bu sırrın ötesine 

Hak sözü inandıramadım 

Özü çürük ervaha 
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  Yer: Cem Vakfı Yenibosna Cemevi    Kayıt Tarihi: 26.02.2009 

  Zakir: Volkan Yılmazer                                                                 Notaya Alan: Sevgi Demir

           Geldi Çağırdı Cebrail 
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ġekil B.11: Geldi Çağırdı Cebrail 
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Yer: Abdi Ġpekçi Spor Salonu     Kayıt Tarihi: 25.09.2004 

Zakir: Ozan Uluçam       Notaya Alan: Sevgi Demir 

Bugün Matem Günü Geldi 
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ġekil B.12: Bugün Matem Günü Geldi 

Bugün matem günü geldi 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

Senin derdin bağrım deldi 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdân 

ġah Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

Bizimle gelenler gelsin 

Serini verenler versin 

Hüseyin‟le Ģehit olsun 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdân 

ġah Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

Kerbela‟nın yazıları 

ġehit düĢtü gazileri 

Fatma Ana kuzuları 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdân 

ġah Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

 



 272 

Kerbela‟nın önü düzdür 

Geceler bana gündüzdür        

ġâh Kerbela‟da yalnızdır 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdân 

ġâh Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

Gökte yıldız paralandı 

ġehriban Ana karalandı 

ġâh Hüseyin yaralandı 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdân 

ġah Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

Bir su verin masum cana 

Yezit içti kana kana 

Fatma Ana yana yana 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdân 

ġâh Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 

Boz bulanık puslu dağlar 

Virandır bahçalar bağlar 

ġâh Hatayi‟m durmaz ağlar 

Ah Hasan‟ım vah Hüseyn‟im 

ġehit düĢmüĢ ġâh-ı Merdân 

ġâh Hüseyn‟im vah Hüseyn‟im 
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ġekil B.13: Çekelim AĢkın Yayın 

 

Yer: Yenibosna Cemevi      Kayıt Tarihi:26.02.2009 

Zakir: Volkan Yılmazer      Notaya Alan: Sevgi Demir
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   Yer: Cem Vakfı Fatma‟na Cemevi     Kayıt Tarihi: 22.11.2007 

    Zakir: Burak Bezgin      Notaya Alan: Sevgi Demir 

Yaradan AĢkına Bir Semah Eyle 
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ġekil B.14: Yaradan AĢkına Bir Semah Eyle 

Ağırlama Bölümü 

Yaradan aĢkına da hey can bir semah eyle 

Özünü turaba sür de öyle gel 

ġahın himmetiyle de Haydar bir avaz eyle 

Yüzünü turaba sür de öyle gel 

Benim sevdiceğim Ol ġâh-ı Merdân 

Nasibimiz senden ola Yaradan 

Süreriz bu yolu da Haydar bin yıl aradan 

CoĢa gel de çarka gir de öyle gel 

Yürütme Bölümü 

Hey dost hey dost  

Turnam kaldır kollarını 

CoĢa gel de öyle yürü 

Kırkların hoĢ sohbetini 

Dile al da öyle yürü 

Haydar Haydar  

Allah desem zikreylesem 

Hak aĢkına niyaz etsem 

Çarkı pervazıma tutsam 

ġahım anda öyle yürü 
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Hü Allah eyvallah 

Çek katarı illallah 

ġâh-ı Merdân himmet eyle 

Ayırma bu yoldan Allah 

Muhammet Ali aĢkına 

Hasan Hüseyin aĢkına 

Pir aĢkına ġah aĢkına 

Ayırma bu yoldan Allah 

Hü Allah eyvallah 

Çek katarı illallah 

ġâh-ı Merdân himmet eyle 

Ayırma bu yoldan Allah 

Ağırlama 

Ali‟yi seversen hey dost eylen dur turnam 

Gönlünden kibiri yar yar sür de öyle gel 

Bu aĢkın narına dost dost yanmak istersen 

Rehberin eteğin tut da öyle gel 

Hızır ile yoldaĢ olayım dersen 

Dertlerine derman bulayım dersen 

Hak ile Hak olup da Haydar gelmek istersen 

CoĢa gel de çarka gir de öyle gel 

Yürütme 

Allah Allah Allah Allah 

Kırklar sen dön çarkı pervaz 

Düldül olsun sana yoldaĢ 

Ali carımıza yetiĢ 

Salınarak öyle yürü 
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ġekil B.15: Ben Bugün Pirimi Gördüm 

 

 

Yer: Eriklibaba Cemevi      Kayıt Tarihi: 27.09.2007 

Zakir: Binali Doğan      Notaya Alan: Sevgi Demir
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Ben bugün pirimi gördüm 

Pirin eĢiği güldür gül 

Eğildim yüzümü sürdüm 

Pirin eteği güldür gül 

Gülden terazi yaparlar 

Gülü gül ile tartarlar 

Gül alırlar gül satarlar 

ÇarĢı pazarı güldür gül 

Gülden değirmeni döner 

Onun ile gül öğünür 

Akar arkı döner çarkı 

Derdi pınarı güldür gül 

Gel ha gel ha Can Hatayi 

Pirin nefesi güldür gül 

ġu öten garip bülbülün 

Derdi figanı güldür gül 
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Yer: Eriklibaba Cemevi      Kayıt Tarihi: 27.09.2007 

Zakir: Ümran Aslan      Notaya Alan: Sevgi Demir 

Kaldır Kaldır Kollar Kaldır 
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ġekil B.16: Kaldır Kaldır Kollar Kaldır 

Kaldır kaldır kollar kaldır 

Hak için bir semah eyle 

Hey dost hey dost hey dost hey dost 

Hak için bir semah eyle 

Hü hü hü hü  

Hak için bir semah eyle 

Be erenler be gaziler 

Gelen Mürteza Ali‟dir 

Yezide Batın Kılıcın  

Çalan Mürteza Ali‟dir 

Hey dost hey dost hey dost hey dost 

Çalan Mürteza Ali‟dir 

Hü hü hü hü  

Çalan Mürteza Ali‟dir 

Alaça indirmiĢ özü 

Hakk‟a bağlamıĢ özünü 

Kırklar ile bir üzümü 

Yiyen Mürteza Ali‟dir 
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Hey dost hey dost hey dost hey dost 

Yiyen Mürteza Ali‟dir 

Hü hü hü hü  

Yiyen Mürteza Ali‟dir 

Yürütme Bölümü 

Yürü turnam yürü yürü 

Gitii katar kalmaz geri 

ġu sinenden akan teri 

Doldur ver içeyim zehri 

Hü hü hü hü 

Doldur ver içeyim zehri 

Turnam vermiĢ sesini 

Ġmamlar çeker yasını 

Yine kendi devesini  

Çeken Mürteza Ali‟dir 

Ali‟dir Allah‟ın dostu 

Hü deyip Zülfikâr kesti 

Selman‟a sümbülü desti 

Veren Mürteza Ali‟dir 

Ağırlama Bölümü 

Eylen turnam eylen eylen 

Gönül bağlar deste deste 

Bağdat‟a gönderir deste 

Mihmandan bir dolu iĢte 

Sunan Mürteza Ali‟dir 

Hü hü hü hü  

Sunan Mürteza Ali‟dir 

 

Gerildi çıktı havaya 

Ġndi döĢenir ovaya 

Güvercin kondu kayaya 
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Konan Mürteza Ali‟dir 

Hü hü hü hü 

Konan Mürteza Ali‟dir 

Hey dost, hey dost, hey dost 

Konan Mürteza Ali‟dir 

Yürütme Bölümü 

Yürü turnam yürü yürü 

Gitti katar kalmaz geri 

ġu sinenden akan teri 

Doldur ver içeyim zehri 

Zülfikâr kemer var belde 

Gaziler yürür sağ solda 

Mirac-ı Muhammed yolunda 

Giden Mürteza Ali‟dir 

Hey dost, hey dost 

Giden Mürteza Ali‟dir 

Ağırlama Bölümü 

Eylen turnam eylen eylen 

Getir Ahret ağızını 

ÂĢık çeker yağızını 

Muhammed‟in yüzüğünü 

Yutan Mürteza Ali‟dir 

Hey dost hey dost hey dost hey dost 

Yutan Mürteza Ali‟dir 

Hü hü hü hü 

Yutan Mürteza Ali‟dir 

Cennetin yemiĢi elma 

Sarar benzimi hiç sorma 

ġah Hatayi‟m gafil olma 

Gelen Mürteza Ali‟dir 

Hey dost hey dost hey dost hey dost 
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Gelen Mürteza Ali‟dir 

Hü hü hü hü 

Gelen Mürteza Ali‟dir 

Yürütme Bölümü 

Yürü turnam yürü yürü 

Gitti katar kalmaz geri 

ġu sinenden akan teri 

Doldur ver içeyim zehri 

Zülfikâr kemer var belde 

Gaziler yürür sağ solda 

Mirac-ı Muhammed yolunda 

Giden Mürteza Ali‟dir 

Hey dost, hey dost 

GidenMürtezaAli‟dir 
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Yer: Eriklibaba Cemevi      Kayıt Tarih: 27.09.2007 

Zakir: Ümran Aslan      Notaya Alan: Sevgi Demir 

Turnam Erenlerden AlmıĢsın Himmet 
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ġekil B.17: Turnam Erenlerden AlmıĢsın Himmet 
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Turnam erenlerden almıĢsın himmet 

Dünyaya verildi zevk ile zihnet 

Mümine zindandır münküre cennet 

Pervaz eyleyerek gör Ģu âlemi 

Ağırgöl Dağığndan kalktı havaya 

Süzülerek iner bizim ovaya 

Avcı vurur yetiĢmezsin yuvaya 

Mevla böyle yazmıĢ Levh-i Kalem‟i 

Turnam gökyüzünde ne hoĢ süzülür 

KatarlanmıĢ bölük bölük düzülür 

Dosttan ayrı düĢen elbet üzülür 

Götür dost eline götür selamı 

Yürütme Bölümü 

Ali‟nin sevdası turna avazı 

Bizim yaylalarda geçti baharı yazı 

Bozulur mu Hakk‟ın yazdığı yazı 

Sezer misin güzel turnam Ali sırrını 

Sen alçağa ben namerde olalım ırak 

Sen üstadım telli turnam ben sana çırak 

ġâh-ı Merdân Ali deyü döndüğümüz çark 

Bilir misin güzel turnam Musa Tur‟unu 

Turnam kılavuz ol bana ġâh‟a gideyim 

Engine süzül seninle semah döneyim 

Candan vazgeçerim didar göreyim 

Görür müsün güzel turnam Yusuf Nûru‟nu 

Mevlam her kuluna vermez kârını 

Kimse bilmez bugün ile yarını 

Yola çevirmiĢtir o bir halını 

Viraniyem sen de gerçek Mansur Dağı‟nı 
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Yer : Cem Vakfı Yenibosna Cemevi                                                               Tarih : 26.02.2009  

Zakir : Volkan Yılmazer                                                                                Notaya Alan : Sevgi Demir 

 

 

 

Yer: Sarıgazi Cemevi      Kayıt Tarihi: 19.04.2007 

Zakir: Güven Turan      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.18. Ey ġahin BakıĢlım 
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Ey Ģahin bakıĢlım bülbül avazlım 

Bir eli kadehlim bir eli sazlım 

ĠĢte ben gidiyom kal ahu gözlüm 

Ne sen beni unut ne de ben seni 

Hudey hudey hudey  

Dem dem dem dem 

Kul Hüseynim der ki gül benzim soluk 

Alnımıza yazılmıĢtır ayrılık 

Vallahi sevdiğim gönüller birlik 

Ne sen beni unut ne de ben seni 

Hudey hudey hudey  

Dem dem dem dem 
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ġekil B.19: Turnalar Semahı 

 

 

 

 

Yer: Sarıgazi Cemevi      Kayıt Tarih: 19.04.2007 

Zakir: Güven Turan       Notaya Alan: Sevgi Demir 

  

 

Ali Sevilmez mi 
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                     -1- 

Yemen ellerinden beri gelirken 

Turnalar O ġâhı görmediniz mi 

Aman turnam aman aman Ali misin sen 

Yoksa Hünkâr Hacı BektaĢ Veli misin sen 

Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen 

                         

                      -2- 

Gitme turnam gitme dağlar dumandır 

Bizim sürdüğümüz hey dost ikrar imandır 

Dosttan ayrı düĢtüm halim yamandır 

Turnalar o ġâhı görmediniz mi 

Aman turnam aman aman Ali misin sen 

Yoksa Hünkâr Hacı BektaĢ Veli misin sen 

Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen 
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Yer: Sarıgazi Cemevi      Kayıt Tarihi: 19.04.2007 

Zakir: Güven Turan      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.20: BaĢım Açık Yalın Ayak Yürüttün 

BaĢım açık yalın ayak yürüttün 

Sen merhamet eyle lebi balım yar 

Yüreğimi ceviz gibi çürüttün 

Senin aĢkın büktü kaddi dalım yar 

Çektirme cefalar yandırma nara 

Yitirdim aklımı oldum divane 

KöĢeyi Vahdet‟te koyma avare 

Dar-ul aman Cemallettin Veli‟m yar 

Sıdkı yakma ömrüm kal-u kıl ile 

Hazine bulunmaz hurafe ile 

Yırtık gömlek ile eski Ģal ile 

Daha böyle nasıl olur halım yar 

2. Bölüm 

Kerbela Çölü‟nden sakin mi geldin 

Ne yaman firgatlı ötersin turnam 

Ġmam Ali katarına uyuban 

Kırkların semahın tutarsın turnam 
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Kırklar senin ile biledir bile 

Yediler hizmetin ol mail ola 

Ol Hızır Nebi de yardımcın ola 

Güruh-u Naci‟ye yetesin turnam 

Evel bahar yaz ayları doğanda 

Semah tutup çark-ı göğe ağanda 

Yavru Ģahin tellerine değende 

Ali‟m dost dost diye ötersin turnam 

Ali‟nin avazı sende bulundu 

Ne yaman ötersin bağrım delindi 

O pirden bir haber al da gel Ģimdi 

Gönlümün gamını atasın turnam 

Dedemoğlu durmuĢ katlimi yazar  

OturmuĢ vahdetin bendini çözer 

Mecnun Leyla için çölleri gezer 

Can ver ki canana yetesin turnam 
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Yer: Sarıgazi Cemevi      Kayıt Tarihi: 19.04.2007 

Zakir: Ali Ġnce       Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

                                Eylen Yolcum Eylen 
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ġekil B.21: Eylen Yolcum Eylen 

Eylen yolcum eylen bir su vereyim 

Susuz çöller aĢmadın mı yaralı 

Hüseyin‟in cemali vardır yüzünde 

Beni mahrum etme dost yollarından (ġâh yollarından) 

Ben de ayrı düĢtüm sevdiklerimden 

Ok yedim zamane yezitlerinden 

Dileğim var Kerbela‟nın çölünden 

Beni mahrum etme dost yollarından (ġâh yollarından) 

Sensin Zeynel Can‟ın Kâbe dediği 

Sana gelen oklar sinemi deldi 

Bak ben de susuzum o günden beri 

Beni mahrum etme dost yollarından (ġâh yollarından) 
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  Gitme Turnam Gitme 

Yer: Mustafa Kemal Cemevi 

Zakir: Erkan Akalın-Orhan 

Bilge  

 

Tarih: 12.04.2007 

Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.22: Gitme Turnam Gitme 

Ağırlama 

Gitme turnam gitme nerden gelirsin 

Sen nazlı canana benzersin turnam 

Her bakıĢta beni Mecnun edersin 

Gönülde mihmana benzersin durnam 

Has nenni nenni dost nenni nenni 

Mestanedir deli gönül mestane 

Bütün cemaline oldum pervane 

KaĢların yakıĢır bütün cihana 

Yusufu Kenan‟a benzersin durnam 

Has nenni nenni dost nenni nenni 

Yürütme 

Yusufu Kenana benzersin durnam 

Yörü durnam yörü canana yörü 

Turnam gökyüzünde pervane döner 

Dertli âĢıklara badeler sunar 

ÂĢıkların senden inayet umar 

Pir Balım Sultan‟a benzersin durnam 
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Yeldirme  

Allah Allah Allah Allah  

Hüdey hüdey hüdey hüdey 

Bugün ben pirimi gördüm  

Gelir salını salını 

Selamına karĢı durdum  

Bağrım delini delini 

Hüdey hüdey hüdey hüdey 

Bağrım delini delini 

Gel dedim yanıma geldi 

Gamzesi sinemi deldi 

Bir izzetli selam verdim 

Aldım sevini sevini 

Hüdey hüdey hüdey hüdey 

Aldım sevini sevini 

Dedemoğlu der ağlatma 

Sinemi aĢka dağlatma 

Varıp yâdlara bağlatma 

Zülfün telini telini 

Hüdey hüdey hüdey hüdey 

Zülfün telini telini 
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ġekil B.23: Hakk‟tan Bize Nidâ Geldi  

 

   Yer: ġahkulu Cemevi      Kayıt Tarihi: 30.04.2007 

    Zakir: Bayram Ergül      Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

Hakk‟tan Bize Nidâ Geldi 



 316 

Hakk‟tan bize nidâ geldi 

Pirim sana haber olsun 

ġâh‟tan bize nâme geldi 

Rehber sana haber olsun 

 

Hakk kuluna eyler nazar 

Dört kalıptan âdem dizer 

KalleĢ gelmiĢ cemi bozar 

Gözcü sana haber olsun 

 

Bu yola giden bacılar 

Kırklar Güruh-u Naci‟ler 

Cem kilidi kapıcılar 

Kapıcıya haber olsun 

 

Mümin yolun yakın ister 

Münkirlerden sakın ister 

Delil yanmaz yağın ister 

Çerağcıya haber olsun 

 

Mümini çekti meydana 

Münkiri sürdü zindana 

Tekbir verildi kurbana 

Kurbancıya haber olsun 

 

Mümini çektiler dara 

Münkiri sürerler nara 

Hizmet verildi Selman‟a 

Süpürgeciye haber olsun 

 

Gelin gidek tarikata 

Kulak verin marifete 

Talip girmiĢ hakikata 

Tarıkçıya haber olsun 
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Mümini çektiler dara 

Münkiri sürdü zindana 

Hizmet geldi tezakkâra 

Tezekkâra haber olsun 

 

Bu yola giden hacılar 

Kırklar Güruh-u Naci‟ler 

Müminler Müslim bacılar 

Peyik sana haber olsun 

 

Yola gider haslar hası 

GiymiĢ hakikat libası 

Doldurup ver Engür Tası 

Sakacıya haber olsun 

 

Zakirin zikri saz ile 

Kuran okur avaz ile 

Mümin Müslim niyaz ile 

Zakir sana haber olsun. 

 

Şah Hatayi’m varı geldi 

Varı geldi varı geçti 

Sefil bülbül zara düĢtü 

Ġznikçiye haber olsun 
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ġekil B.24: Bir Kral Oğlunu Selman Eyledi 

 

 

 

Yer: ġahkulu Cemevi      Kayıt Tarihi: 30.04.2007 

Zakir: Bayram Ergül      Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

Bir Kral Oğlunu Selman Eyledi 
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Bir kral oğlunu Selman eyledi 

Erzan dağına da atan Ali‟dir 

Selman da soyundu gölü boyladı 

Hırkanın üstünde yatan Ali‟dir 

                  

Selman ĢaĢtı çevre yanına baktı 

Kıble tarafından bir atlı çıktı 

Aslan da atlıyı görünce kalktı 

Selman‟ın carına yeten Ali‟dir 

                  

Atlı da Selman‟ın halın sormadı 

Ne taraftan geldiğini bilmedi 

Atlının sırrına akıl ermedi 

Selman‟ın carına yeten Ali‟dir 

                 

Ananın rahminden dünyaya düĢtü 

Kimse tutamadı yüz üstü düĢtü 

Gören ebelerin tebdili ĢaĢtı 

Yüzünün üstüne yatan Ali‟dir 

                

Selman geldi höllüğünü eledi 

Adet üzerine beĢiğin beledi 

Ejderha beĢikte yutmak diledi 

Ejderhayı ikiye bölen Ali‟dir 

               

Evvel Ali idi sonra Vel‟oldu 

Selman da hizmete layığı oldu 

Üç yaĢında münafığa Vel‟oldu 

Kâfire Zülfikâr çalan Ali‟dir 

                

Kul Himmet’im ikisi de bir oldu 

Ġkisinin iĢleri sırrı sır oldu 

Selman gidip o Kırklar‟a yar oldu 

Pir olup birliğe yeten Ali‟dir 
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  Yer: ġahkulu Cemevi                                                                Kayıt Tarihi: 30.04.2007 

  Zakir: Bayram Ergül      Notaya Alan: Sevgi Demir 

Beni Diri Sanma Çoktan ÖlmüĢem 
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ġekil B.25: Beni Diri Sanma Çoktan ÖlmüĢem 

 

Ağırlama 

Beni diri sanma çoktan ölmüĢem  (Ömrüm….. 

Özümü rehbere vermiĢ gelmiĢem 

     Ali ile Muhammed‟in aĢkına 

Has neni nenni de dost nenni nenni 

Eylenin turnalar ben de varayım 

Ali ile Muhammed‟in aĢkına 

Has nenni nenni de dost nenni nenni 

 

Şah Hatayi’m ben ezelden pak idim (hey can pak idim ömrüm ömrüm) 

Kararsız hocamdan bir ders almıĢam  

Ali ile Muhammed‟in aĢkına 

Has neni nenni de dost nenni nenni 

Eylenin turnalar ben de varayım 

Ali ile Muhammed‟in aĢkına 

Has nenni nenni de dost nenni neni 
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Yürütme Bölümü 

Dur eylen eylen eylen 

Dur eylen eylen eylen 

Has nenni nenni nenni 

Dost nenni nenni nenni 

Yürüyelim, yürüyelim meydana yürüyün canlar 

Hay hay hü hü Allah Allah Allah Allah 

Çark edene maĢallah 

 

Çark eden Ģu kalbi dara 

Yolu uğradı ummana 

Özü pak meydana gelir 

Dostun ikrarını verir 

Allah Allah Allah Allah 

Çark edene maĢallah 

 

Dur eylen eylen eylen 

Dur eylen eylen eylen 

Has nenni nenni nenni 

Dost nenni nenni nenni 
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  Yer: Okmeydanı Cemevi      KayıtTarihi: 26.04.2007 

  Zakir: Elvan Koç      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.26: Arzulayıp Pirim Hak Cemine Girince 

 

Arzulayıp pirim hak cemine gelince 

Gönülde kin kibir eylemiyesin 

Hakikatın dünyasına girince 

Zerre kötü kelam söylemiyesin dost 
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Ağır ol sakin ol pirim postunda otur 

Evliya ceminde de sayılmaz hatır 

Eğer ister isen pirim bir kelam yetir 

Her yerde ataklık eylemiyesin dost 

 

Beylik edipte postundan kalkma 

Delil çağrılırken de geriye bakma 

AĢnan musahibin odlara yakma 

Yükünü günahtan taylamıyasın 

 

Sen seni gör pirim elin ayıbın görme 

Tarikat ateĢtir tamuya yanma 

Sen de bir anlığın kimseye deme 

Bu sözlerim garez anlamıyasın dost 

 

Pir Sultan Abdal‟ım mana bilemez 

Kibrine yedirip de haber alamaz 

Kılavuzsuz giden yolu bulamaz 

Bulunmaz yolda yol aramayasın  
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ġekil B.27: Erenler UymuĢ Katara 

 

Yer: Okmeydanı Cemevi      Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

Zakir: Elvan Koç       Notaya Alan: Sevgi Demir 
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Erenler uymuĢ katara 

Uyabilirsen gel beri 

ĠĢte Rıza lokmasıdır 

Yiyebilirsen gel beri 

 

Gittiğimiz Ali yolu 

Ġçtiğimiz aslan sütü 

Doldurup ver Engür Suyu  

Ġçebilirsen gel beri 

 

Ben bir bahçenin gülüyüm 

Ġçinde öten bülbülüyüm 

YetmiĢ kapı kilidiyim 

Açabilirsen gel beri 

 

KarĢında cennet yapısı 

Nur umuĢ onun kapısı 

Kıldan incedir köprüsü 

Geçebilirsen gel beri 

 

Pir sultan Abdal’ım aman 

Yolumuz bürüdü duman 

ĠĢte Ġncil iĢte Kuran 

Seçebilirsen gel beri 
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ġekil B.28: Eğer SerçeĢmenin Gözün Ararsan 

 

 

 

 Yer: Okmeydanı Cemevi      Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

 Zakir: Elvan Koç      Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

Geldi Cebrail Çağırdı 
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Eğer SerçeĢme‟nin pirim gözün ararsan 

Sakın bir kimseye bulma mahane (can pire kurban) 

On Ġki Ġmamı bulayım dersen 

Sakın bir kimseye bulma mahane 

 

Muhammet Ali de pirim ondan bölündü 

Gâh sırat çekildi gâhî koyuldu 

Âdem‟in hakkında çok ayet indi 

Sakın bir kimseye bulma mahane 

 

BeĢ nokta yarattı pirim kandile koydu 

Her zaman kuranda söylensin dedi 

Hacı BektaĢ Veli Haydar‟ın adı 

Sakın bir kimseye bulma mahane 

 

BaĢına giydirdi nurdan tacını 

Adı melek hatun Güruh-u Naci 

Ġnsanda tükendi dünyanın ucu 

Kemlik besleyen Âdemoğlu 

 

Lâ ilâhe illalah dedi kalbine girdi 

Mekânın içine kendisi girdi 

Din ile imanı insana verdi  

Sakın bir kimseye bulma mahane 

 

Kıldan ince gider doğruca yolu 

Nerede çağırsan orada gelir 

Ġnsana halel bulan Allah‟a bulur 

Sakın bir kimseye bulma mahane 

 

Sureler yazıldı hakkında indi 

Binbir ismi vardı birini bildi 

Gizlendi kendisi Âdem‟e girdi 

Sakın bir kimseye bulma mahane 
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Hulusiye’m bu sırra ereyim dersen 

Hakkın cemalini göreyim dersen 

Sorgusuz cennete gireyim dersen 

Sakın bir kimseye bulma mahane 
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 Yer: Okmeydanı Cemevi      Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

 Zakir: Elvan Koç      Notaya Alan: Sevgi Demir 

Ol Hakk‟tan Hidayet Oldu 
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ġekil B.29: Ol Hakk‟tan Hidayet Oldu 

Ol Hakk‟tan hidayet oldu 

Pirim sana haber olsun 

ġahtan bize nâme geldi 

Rehber sana haber olsun 

 

Hakk kuluna eyler nazar 

Gerçek olan irfan dizer 

Geldi kalleĢ cemi bozar 

Gözcü sana haber olsun 

 

ġeyda bülbül bağın ister 

Hak‟tan yana dönmek ister 

Delil yanmaz yağın ister 

Delilciye haber olsun 

Zakirlerin zikri sazdır 

Okuduğu duvaz imamdır 

Hakk‟a yapılan niyazdır 

Zakirlere haber olsun 
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Her can cemde kardeĢ bacı 

Onlar da Güruh-u Naci 

Selman cemde süpürgeci 

Selman‟a da haber olsun 

 

Bu yola giden Naci‟dir                                                                

Hakikata varıcıdır 

Cem kilidi kapıcıdır 

Kapıcıya haber olsun 

 

Gel gidelim dost irfana 

Tavaf edelim erkâna 

Tekbir verelim kurbana 

Kurbancıya haber olsun 

 

Bu yola serini koyan 

Fitildir kandilde yanan 

Kırklar ile semah dönen 

Semahçıya haber olsun 

 

Yola giden haslar hası 

Silinsin gönüller pası 

Doldurup ver Engür Tası 

Sakacıya haber olsun 

 

Hak kuluna nazar eyler 

Hakkın kelamını söyler 

Canlar geldi nasip diler 

Peyikçiye haber olsun 

 

Şah Hatayi’m pire geldi 

Dört kapıyı süre geldi 

Hakikatta dara geldi 

Ġznikçiye haber olsun 
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ġekil B.30: Allahü Semavat Okunur Ayet 

 

 

 

Yer: Okmeydanı Cemevi      Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

Zakir: Elvan Koç       Notaya Alan: Sevgi Demir 

Allahü Semavat Okunur Ayet 
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Allahu semavat okunur ayet 

Hüda‟nın aĢkına yandı bu delil 

Muhammed Ali‟yi metheder ayet 

Ali‟nin aĢkına yandı bu delil 

 

Delil yanmayınca cemal görünmez 

Delilsiz cennete kimse giremez 

Cürümsüz talibe sitem sürülmez 

Hasan Hüseyin aĢkına yandı bu delil 

 

Ġmam Zeynel bunu zindanda yaktı 

Muhammet Bakır‟ın nûruna baktı 

Cafer-i Sadık‟ın ilminden aldı 

Musa-i Kâzım aĢkına yandı bu delil 

 

Ġmam Rıza‟yadır darım niyazım 

Taki Naki Askeri kara etme yüzüm 

Muhammet Mehdi‟ye vardır niyazım 

On Ġki Ġmam aĢkına yandı bu delil 

 

Deli‟nin piridir Cabul‟ul Ensar 

Car Sefil Ali‟ye gül yüzlü Haydar 

Ruz-i MahĢer koyma çarnaçar 

Erenler aĢkına yandı bu delil 
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ġekil B.31: Sabah Oldu da Günler Doğuyor 

Sabah oldu da güller doğuyor 

Hata ettik günahımız bağıĢla 

Ġhsan ettiğine de nurlar yağıyor 

Hata ettik günahımız bağıĢla 

Allah Allah Allah pirim bağıĢla 

Seksen bin Urum da Erleri için 

Doksan bin Horasan Pirleri için 

Hasan Hüseyin‟in de Nûr-u Hakk için 

Hata ettik günahımız bağıĢla 

Allah Allah Allah pirim bağıĢla 

 

Yer: Okmeydanı Cemevi      Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

Zakir: Elvan Koç       Notaya Alan: Sevgi Demir 
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Yağan yağmurları da esen yel için 

Dergâhına varam da doğru yol için 

Hünkâr Hacı da BektaĢ Veli için 

Hata ettik günahımız bağıĢla 

Allah Allah Allah pirim bağıĢla 

Gelip geçen Gayib Erenler için 

Nazar edip yarattığın yer için 

MüĢküllerin hali de rehberler için 

Hata ettik günahımız bağıĢla 

Allah Allah Allah pirim bağıĢla 

Eyüp Peygamber‟in de gözün yaĢı için, 

Ġnim inim iniliyen taĢ için 

Yusuf Peygamber‟in de aziz baĢı için 

Hata ettik günahımız bağıĢla 

Allah Allah Allah pirim bağıĢla 

Musa‟ya verdiğin de Tur Dağı hakkı için 

Ġsa‟ya verdiğin Hak Kelamı için 

Ol ġemsi Kamer‟in de Nur-u Hak için 

Hata ettik günahımız bağıĢla 

Allah Allah Allah pirim bağıĢla 

Talip hiç olur mu da pirsiz babasız 

Kul hatasız olmaz hata tövbesiz 

Hata affedilmez Hakk‟a duasız 

Hata ettik günahımız bağıĢla 

Allah Allah Allah pirim bağıĢla 

Hatayi‟m der bizden Enel Hak Haktır 

Münkir kullarına da Hak çok uzaktır 

Günahkârız baĢka çaremiz yoktur 

Hata ettik günahımız bağıĢla 

Allah Allah Allah pirim bağıĢla 
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ġekil B.32: Dilimde Virdimde Sensin 

 

 

 

Yer : Cem Vakfı Yenibosna Cemevi                                                               Tarih : 26.02.2009  

Zakir : Volkan Yılmazer                                                                                Notaya Alan : Sevgi Demir 

 

 

Dilimde Virdim de Sensin 

 

Yer: Okmeydanı Cemevi      Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

Zakir: Elvan Koç       Notaya Alan: Sevgi Demir 
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Dilimde virdim de sensin 

On iki imam Ali Ali 

Eyle sefillere yardım 

On iki imam Ali Ali 

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 

Sefilim halimden bilen 

Ağlayıp çeĢmimi silen 

Çağırdığımız yerde gelen 

On Ġki Ġmam Ali Ali 

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 

Hasan Hüseyin‟in seri 

Zeynel Abidin‟in nuru 

Muhammet Bakır‟ın sırrı 

On iki imam Ali Ali 

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 

Ġmam Ali Musa Rıza 

Dergâhından etme cuda 

ġefaat eyle sen bize 

On Ġki Ġmam Ali 

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 

Muhammed Bakır‟ın gülü 

Aliyyül Naki‟nin sırrı 

Sen düĢürdün kaldır bizi 

On Ġki Ġmam Ali Ali 

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 
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Kul Himmet’im durduk dara 

Yüz sürelim edep ile 

Çağırdığımız yerde gele 

On Ġki Ġmam Ali Ali 

Allah Allah Allah Allah 

Allah Allah Allah Allah 
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  Yer: Okmeydanı Cemevi      Kayıt Tarihi: 26.04.2009 

  Zakir: Elvan Koç      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.33: ġu Âleme Nûr Doğdu 

ġu âleme nûr doğdu 

Muhammed doğduğu gece 

YeĢil kandilden nur indi 

Muhammed doğduğu gece 

Nakarat  

Lâ ilâhe illallah 

Hak lâ ilâhe illallah 

Ali MürĢüd güzel ġâh 

ġâhım eyvallah eyvallah 

Muhammet anneden doğdu 

Nûr geldi alnına çaldı 

Kuran Muhammed‟e indi 

Muhammet doğduğu gece 

Nakarat  

 

Huri Kızları geldiler 

Kundağı nurdan sardılar 

EĢiğine yüz sürdüler  

Muhammed doğduğu gece 

Nakarat  
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Ağlayan uĢak avundu  

Doğuran anne sevindi 

Münkürler imana geldi 

Muhammed doğduğu gece 

Nakarat  

 

ġâh Hatayi‟m der kardeĢler 

Ne güzel olur böyle iĢler 

Secdeye indi hep baĢlar 

Muhammed doğduğu gece 

Nakarat  
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Yer: Okmeydanı Cemevi      Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

Zakir: Elvan Koç       Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

Geldi Buyurdu Cebrail 
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ġekil B.34: Geldi Buyurdu Cebrail 

Evvel baĢtan Muhammed‟e selavat 

Geldi buyurdu Cebrail 

Ya Muhammet Mustafa 

Hak seni devah(davet) Eyledi 

Miraçta kadim bu Hüda 

 

Evvel emanet budur ki hü 

Piri rehber tutasın 

Daim erkâna yatasın 

Tarık-ı mustakime 

 

Muhammet Ģuğule vardı 

Yoktur senden bir aziz 

Ġpti senden el tutalım 

Hak buyurdu vecduha 
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Cebrail‟den el tuttular hü 

Muhammet belin bağladı 

Ġki gönül bir ettiler 

Yürüdüler dergâha 

Vardı dergâh kapısına 

Gördü bir aslan yatar 

Aslan o anda hamle kıldı 

Koptu baĢa bir figan 

Çağırdı binbir sırrına hü 

Korkmasın habibim dedi 

Hakk Teâlâ‟dan nida geldi 

Hâtemi‟ni ağzına ver dedi 

Aslan ister niĢanı 

Muhammet Hatemi verdi 

Aslan oldu ya zakin (sakin) 

Yol verdi de Muhammed‟e hü 

Aslan gitti penaha 

Vardı Hakk‟ı tavaf etti 

Ġpti bunu da söyledi 

Ne Ģiddetli ġîr‟in var 

Hayli cevreyledi bize 

Gördü bir biçare derviĢ 

Hemen yutmak diledi 

Emmim oğlu Ali olaydı hü 

Dayanırdı bu zare 

Ey benim Sırr-ı Devletim 

Sana habibim tabibim 

Ġndi eĢiğine pervaz kıldı 

Kubbeyi Kılblegâh‟a 
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Hak Teâlâ‟dan tavun (tağun- tayın) geldi 

Sütü balı elma aldı 

Elmayı kırk pare böldü 

NoĢ eyledi Azametullah 

Doksan bin kelam danıĢtı 

Ġki gönül dostuna 

Tevhidi armağan aldı  

Yeryüzünde mümine 

Muhammet ayağa kalktı 

Ümmetini diledi 

Ümmetime sünnet olsun 

Dedi ġâh-ı Evliyâ 

Koydu alçağa özünü hü 

Sürdü turâba yüzünü 

Hakk Kudret‟ten gönderdi 

Ġki salkım üzümü 

Elet Hasan Hüseyin‟e 

Selman anda hazır idi 

ġeydullahını diledi  

Selman‟ın keĢküllahına 

Bir üzüm tanesi koydu 

Eğiliben de secde kıldı hü 

HoĢça kal sultanım dedi 

Koyup evine giderken de 

Yol uğrattı kırklara 

Vardı Kırklar makamına 

Oturuben de oldu zakin 

Cümlesi secde eyledi 

Hazreti Emrullaha 
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Muhammet lisana geldi 

Ya size kimler derler 

Ġçinden bir avaz geldi 

Ol bize Kırklar derler 

Ya siz otuz dokuzsunuz 

Nerden malum kırk olduğunuz 

Kırkımız birimiz kırk hü 

Sayrı ya değil varımız 

Birimize neĢter vurulsa 

Bir yere akar kanımız 

Selman gitti ġeydullaha 

O‟nda tamam varımız 

Selman ġeydullah‟tan geldi 

Hü dedi içeri girdi 

KeĢkülü meydana koydu 

HoĢ geldin sultanım dedi 

Selman‟ın KeĢküllahı‟ndan 

Bir üzüm tanesi çıktı 

Kuduretten bir el geldi 

Ezdi Engür eyledi 

Hatemi parmakta gördü 

Uğradı müĢkül hale 

Semah bölümü 

O Engür‟den birisi içti 

Cümlesi de oldu hayran 

Mümün müslüm üryan büryan 

Hep yürüdüler semaha 

El verdiler dest-i kaba 

YetiĢ Muhammet Mustafa 

Muhammet de bile girdi 

Kırklar ile semaha 
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Kemeri kırk pare böldü 

Dediler ki Allah Allah 

Eveli sen Ahiri sen 

Zatıni sen Batıni sen 

Gizli sırlar sana ayan 

Dedi Settarsın ya Ali 

Can Hatayi’m kuluf (vakıf)oldu bu sırrın ötesine 

Hak sözüne inanmadı özü çürük ervahı 
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ġekil B.35: Ali Yolu Nûr Yolumuz 

 

   

        

       Yer: Okmeydanı Cemevi     Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

       Zakir: Elvan Koç      Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

Ali Yolu Nûr Yolumuz 
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Ali yolu nûr yoludur 

Hakka malumdur halimiz 

Daim üfran ( irfan) da birimiz 

Üfranda bir niyaz eyleyin 

Üfran yolu gönül kuĢu 

Evliyasındadır baĢı 

Üfranını bilen kiĢi 

Üfranda bir niyaz eyleyin 

Üfranını bilen gelsin 

Hakka yüzlerini sürsün 

Ali katarına dursun 

Üfranda bir niyaz eyleyin 

Üfrana gelen bacılar 

Görmesin ağrı acılar 

Yol oğlu müslüm bacılar 

Üfranda bir niyaz eyleyin canım 

Ali katarı nûr katarı 

Meclisi kırklara yeter 

Erenler de semah tutar 

Üfranda bir niyaz eyleyin 

Üfranını bilen geldi 

Erenler niyazdan kandı 

Muhammet miraçtan indi 

Üfranda bir niyaz eyleyin 

Abdal Dede’m oldu tamam 

ĠĢte geldi sahip zaman 

ġeyh Safi ilen On Ġki Ġmam 

Üfranda bir niyaz eyleyin 

Ürfanda hakka secde eyleyin 
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ġekil B.33: Hata Ettim Hüdâ Girdi Bu Çarka 

Hata ettim Hüdâ girdi bu çarka 

Muhammet Mustafa girdi bu çarka 

Sofu nesli Cüneyt oğlu Haydar 

Aliyyel Murtaza girdi bu çarka 

Ali‟nin bindiği Düldül-ü Kanber 

Zilfikâr‟ı kaza girdi bu çarka 

Hasan ol aĢkına girdik meydana 

Hüseyn-i Kerbela girdi bu çarka 

Ġmam Zeynel Ġmam Bakır-ı Cafer 

Musa Kâzım Rıza girdi bu çarka 

Bilirim günahım hadden âĢıktır 

Ali Evladı leba girdi bu çarka 

Muhammet Mehdi-i ol Sahip Zaman 

EĢiğinde geda girdi bu çarka 

On Ġki Ġmam kuldur Sultan Hatayi 

Nûru bari Hüdâ girdi bu çarka 

 

   Yer: Okmeydanı Cemevi     Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

   Zakir: Elvan Koç      Notaya Alan: Sevgi Demir 

Hata Ettim Hüdâ Girdi Bu Çarka 
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ġekil B.37: Gün Doğarken Oku Bunu 

 

Yer: Okmeydanı Cemevi      Kayıt Tarihi: 26.04.2009 

Zakir: Elvan Koç       Notaya Alan: Sinem Demirci 
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Gün doğarken oku bunu 

La ilahe illallah hü 

Budur Resulullah‟ın virdi 

Lâ ilâhe illallah hü 

 

Âdem‟i hak etti dizdi 

ArĢı alayı gezdi 

Evel kalem bunu yazdı 

Lâ ilâhe illallah hü 

 

Budur müminlerin iĢi 

Küfür günahlara karĢı 

Ayetler deliller baĢı 

Lâ ilâhe illallah hü 

 

Mümin olan bunu haklar 

Kalp içinde uruf (insan canı, ruh) bekler 

Cehennem kapısın kitler 

Lâ ilâhe illallah hü 

 

Can Nesimi uruf bekler 

Alllah Muhammet Ali haktır 

Bundan özge dava yoktur 

Lâ ilâhe illallah hü 
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   Yer: Okmeydanı Cemevi     Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

    Zakir: Elvan Koç      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.35: Kıyamet Gününde MahĢer Yerine 
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Kıyamet gününde mahĢer yerinde   

YeĢil beratıyla Fatime Anne gel 

Sağında Hatice solunda Havva 

YeĢil beratıynan Fatime Anne gel 

 

YeĢil beratını almıĢ eline 

Seyirciler gelir mahĢer yerine 

Mümünler müjdeler birbirlerine 

YeĢil beratıynan Fatime Anne gel 

 

Yedikleri arpa buğday tanesi 

Habibullah‟ımıĢ O‟nun atası 

Hasan ile hüseyinin dedesi 

YeĢil beratıynan Fatime Anne gel 

 

Derviş Yunus der bu böyle olacak 

KiĢi ettiğini birgün bulacak 

Zayıf hümmetine delil olacak 

YeĢil beratıynan Fatime Anne gel 
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     Yer: Okmeydanı Cemevi     Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

     Zakir: Elvan Koç      Notaya Alan: Sinem Demirci 

   

Felekler Zuhur Edeli 
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ġekil B.39: Felekler Zuhur edeli 

Felekler zuhur edeli 

Arttı derdim fizahım var 

Günahım çoksa gamım yoktur 

Ali gibi bir ġâh‟ım var 

 

Artıyor Ali‟nin demi 

Hasan Ali gevher kanı 

ġah Ġmam Hüseyin gibi  

Mâ Allah‟da dergâhım var  
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Ġmam Zeynel Ġmam Bakır 

Bakır‟ınan girdi tuhur  

Mehr içinde imam Cafer 

ġemĢi gibi kıblegâhım var 

Musa-i Kâzım‟dan geçtim 

Ġmam Rıza‟ya eriĢtim 

Taki‟den Naki‟den içtim 

Dolu dolu kadehim var 

Pir Sultan‟ım Naki cansın 

Askeri‟sin din imansın 

Mehdi-i Sahip Zaman‟sın 

Mürvet diyecek Ģahım var 

Pervazın devamı 

ġah dedim bak dedim 

Sıtkınan Allah dedim 

Çık Safi‟yi süre süre 

Endim kuyu dibine 

Alçacık kiraz dalı 

Dibinde yeĢil halı 

Ya Muhammet ya Ali 

Geldi Ģahın hayali 

ġâh bir danesin verdi 

Hayır nefesin verdi 

Münküre cevri cefa 

Bize sefasın verdi 

Semah erenlerindir 

Çarka girenlerindir 

Bu yola eğri sığmaz 

Doğru gelenlerindir 
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Can Hatayi’m naz geldi 

Sağ elinde saz geldi 

Kırkların meclisine 

Cebrail‟nen kız geldi 

 

ġâh Ģâha karĢı canım 

Bah baha karĢı canım 

Erenler niyaz kılalım 

Dergâha karĢı canım 

 

Çekelim eĢkın yayını 

Severiz Muhammet Ali soyunu 

Komayınız ceme hayını 

Tevhid temelini buldu 

Yol erkân yerini aldı 

Hep gönüller Ģâd oldu 

Hatayim’in geliĢine 

ġâhımın alıĢına 

Diyelim Allah Allah 
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ġekil B.40: ġâh Hüseyin‟e Böyle Zulüm Olur mu 

Yer: Okmeydanı Cemevi      Kayıt Tarihi: 26.04.2007 

Zakir: Elvan Koç       Notaya Alan: Sinem Demirci 

 

ġah Hüseyin‟e Böyle Zulüm Olur mu 
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Ali evladını Ģehit ettiler 

ġâh Hüseyin‟e böyle zulüm olur mu 

Ehli din olanlar doğru söylesin 

Ehli Beyt‟e böyle zulüm olur mu 

 

Ali nesli gibi mazlum gelmedi 

ġehriban annenin yüzü gülmedi 

Hiç kimseye böyle zulüm olmadı 

ġâh Hüseyin‟e böyle zulüm olur mu 

 

Haber verin Aliyel Murtaza‟ya 

Haber verin Muhammed Mustafa‟ya 

Haber verin Fatıme-i Zehra‟ya 

ġâh Hüseyin‟e böyle zulüm olur mu 

 

Ġsa ile Levh-i Kalem ağladı 

Musa ile bin bir kelam ağladı 

Bütün dünya bütün âlem ağladı 

ġâh Hüseyin‟e böyle zulüm olur mu 

 

Beyhani‟yem arĢa çıktı nidamız 

Muhammed zikrimiz Ali duamız 

Bir ulu divana kaldı davamız 

ġâh Hüseyin‟e böyle zulüm olur mu 
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ġekil B.41: Elhamdülillah ki Ġslamız 

 

 

 

 

  

  Yer: Mustafa Kemal Cemevi     Kayıt Tarihi: 29.03.2007 

  Zakir: Erzade Yıldız      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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Evvela Muhammed‟e verelim selavat 

Allahümme Salli Âlâ Seyyidina Muhammet 

Allah hü hü… 

 

Elhamdülillah ki Ġslamız 

Delili Mustafa geldi 

Amirim Rehberim ġahım 

Aliyyel Mürteza geldi 

Allah hü hü… 

 

Ġmam ol ki Kerem Kânı 

Ben nice sevmiyem anı (seni) 

Resulün Kudret‟ül aynı 

Hasan Hulki Rıza geldi 

Allah hü hü… 

 

Feda olsun O‟na canım 

O‟dur dinim imanım 

Ġki Âlem‟de sultanım 

Hüseyn-i Gelbela (kerbela) geldi  

Allah hü hü… 

 

Ana insin melek menden (ona insin melekler benden) 

Et etnası bendedir bende  

Cihanda Kutbi Âlem‟de 

Ġmam Zeynel Eba geldi 

 Allah hü hü… 

 

 

Muhammet Bakır Ol ġâh‟ım 

Ġmam-ı Cafer‟dir mahım 

Onlardan Musa-i Kâzım 

Ki O Nur-i Hüda geldi 

Allah hü hü… 
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Yüzüdür o Kafel Kur‟an 

Göründü Kâbe-i Ġrfan 

Cihanda Rahmet-i Rahman 

Ali Musi Rıza geldi 

Allah hü hü… 

 

Taki ġah-ı Velâyet‟tir  

Naki Nur-i Hidayet‟tir 

Bunlar Makbul-i Hazret‟tir 

Ki bu Zerunnâme geldi 

Allah hü hü… 

 

Hasan Ali Asger kıblem 

EĢiğin taĢıdır Kâbem 

Yoluna can baĢım kurban 

Bana gayet sefa geldi 

Allah hü hü… 

 

Muhammet Mehdi-i Ahir 

Gele bir gün ola zahir 

O vakit Harici Münkür 

Bu dergâhtan cüda geldi 

Allah hü hü… 

 

Be hey derviĢ gözün aç bak 

Cihan bunlar ile revnak 

Bunların bastığı toprak 

Gözüme tütiye geldi 

Allah hü hü… 
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Sözüm Seyfi-i layıktır 

Kelâmın nutku ġah‟ındır 

Hakikat burcu mahındır 

Bu metahı baha geldi 

Allah hü hü… 

 

Temennamız budur Hakk‟tan 

Nice yüz bin sefan Ġle 

Ola ol Ruz-i MahĢer‟de 

Muhammet Mustafa ile 

Allah hü hü… 

 

Kıyametin ıslarından   

Susuzluğun erdiği demden  

Ġçe yüz Âb-u Kevser‟den 

Aliyyel Mürteza ile  

Allah hü hü… 

 

Hey yezitler yüzler yüzüne  

Sürüne zarı sergerdar 

Müminler kürsüler üzere 

Hasan Hulki Rıza ile 

Allah hü hü…  

 

Liva-i Hamdan altında  

Delinse cümle müminler  

Cenab‟ın ( Cenab-ı) Hazret‟e gitsek 

Hüseyn-i Kerbela ile 

Allah hü hü… 
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Sırat köprüsün üstünde 

Minadiler nidâ etse 

Sevenler Mustafa Nesli 

Gelsin Zeynel Ebâ ile 

Allah hü hü… 

 

Kaçan mizana vardıktan 

Muhammet Bakır-ı Cafer 

Deseler bunu affeyle 

Ali Bin Eda ile  

Allah hü hü… 

 

Ġmamız Musa-i Kâzım der 

Recamız bile kabul olmaz 

Muhabbet cennet içinde 

Ali Musi Rıza ile 

Allah hü hü… 

 

Taki Sultan Din-i Server 

Götürse bizi tarihe 

Ola Ol Rûz-i MahĢer‟de 

Naki Sahip Liva ile 

Allah hü hü… 

 

ġâh Hasan Ali ve Asger 

Himmeti cananı er görsek 

Kıyamet Günü haĢir olmak 

Kamu Ali Abâ ile 

Allah hü hü… 
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Mehdi‟nin devranı eriĢe 

Ölmeden evveli görsek 

Havali Ehrici derde  

UlaĢtır bin bela ile 

Allah hü hü… 

 

Yürü Seyid Nizamoğlu  

Muhib-i Ehli Beyt ol ki 

ġefaat eyleye ceddin 

Sana Lütf-ü Hüdâ ile 

Allah hü hü… 

 

Bu ne Ģem-î hidâyettir 

Sual olmaz ġâh‟ım senden 

Bu ne cudi sekâvettir 

Kamu kalkan hata senden 

Allah hü hü… 

 

Cihân‟ın fethin bâb eyle 

Dilin yahĢi sebâb eyle  

Gökte güneĢ hicâb eyle 

Muhammet Mustafa senden 

Allah hü hü… 

 

Zehi kuvvet zehi kudret 

Acep sırdır acep hikmet 

Kamuya baĢ olan kısmet 

Aliyyel Mürteza senden  

Allah hü hü… 
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Vücudun nara yanmaz mı 

Yezit cismi sulanmaz mı 

Sönüp Zehri (muaviye) utanmaz mı 

Hasan Hulki Rıza senden 

Allah hü hü… 

 

ġehitler zümresi Ģahtır 

Rıza‟im Hakk‟a emrahtır 

Utanmaz ġimir-i Gümrah‟tır 

Hüseyn-i Gerbela senden  

Allah hü hü… 

 

Vebali zümresi canlar  

Gözü yaĢ bağrı büryanlar 

Vuruldu serhatlar canlar 

Ali Zeynel Ebâ senden 

Allah hü hü… 

 

Muhammet Bakır‟a er ki 

Tarik-i Cafer‟e sor ki 

Reda‟yı Kâzım‟a ver ki 

HoĢnut ola Rıza senden 

Allah hü hü… 

 

ġâh Taki ve Naki geldi 

Münevver mutaki geldi 

Cihan‟ın Revnak‟i geldi 

Her aydınlık ziya senden 

Allah hü hü… 
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ġâh Hasan Ali ve Asger 

Muhammet Mehdi-i Haydar 

Gerek dünya gerek mahĢer 

Sefa senden cefa senden 

Allah hü hü… 

 

Muhabbet ola dillerde  

Gezer aĢkı gönüllerde 

MüĢerref kutlu cemlerde 

Gelir kalbe cila senden 

Allah hü hü… 

 

Beçare aciz zimmetler 

Kamu mezhebi milletler 

Yarın uma Ģefaatler 

Cami-i Enbiya ( Muhammet) enbiya senden 

Allah hü hü… 

 

Şâh Hatayi’m iĢim noksan 

Penâhımdır (iĢimdir)ġâh-i Sultan 

Yoluna can baĢım kurban 

Bana gayet sefa geldi 
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Yer: Mustafa Kemal Cemevi     Kayıt Tarihi: 29.03.2007 

Zakir: Erzade Yıldız      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.42: ġefaat Kıl Ya Muhammet Mustafa 

 

ġefaat kıl ya Muhammet Mustafa 

Dertliyim derdime dermana geldim 

Sen hidâyet eyle Aliyyel Mürteza  

Dertliyim derdime dermana geldim 

 

Hasan‟la Hüseyin kırmızı tacım 

ġah Ġmam-ı Zeynel Bakır duacım 

Caferi-i Sadık‟ın elindedir ilacım 

Dertliyim derdime dermana geldim 
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MürĢüdüm Musa-i Kâzım-ı Rıza 

Ġr (Ġmam) Rıza‟yı seven çekmesin ceza 

Taki Naki Ġhsan eyle gel bize 

Dertliyim derdime dermana geldim 

 

Hasan Ali Asger‟den merhem eyle yariye 

Muhammet Mehdi‟sin emeğimizi verme araya 

Sefil Kul Himmet’em mürvet dileyem 

Dertliyim derdime dermana geldim 

 

El âmânı mürvet kapına geldim 

Muhammet Mustafa Ali gel yetiĢ 

Ġsyanım çoktur gark oldum kaldım 

Pirim Hünkâr Hacı BektaĢ gel yetiĢ 

 

Benim ahvalimi pirime bildir 

Cesedim ölmeden nefsimi öldür 

UlaĢtır didâra kabını doldur 

Hatice Fatime Ali gel yetiĢ 

 

Bir tarafta nefsi ambar azar 

Lahu Mefuz (Levh-i Mahfuz)  ile defterim düzer 

Günahlarım yazılmadan melekler bezer 

ġâh Hasan Hüseyin Ali gel yetiĢ 

 

Damayı aldatır gezdirir her bahar  

Hırsa nefse fırsat verme ya cabbar 

SığınmıĢım sana vâhi dulkahar 

Car Günü‟me Ġmam Zeynel gel yetiĢ 
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Dağlarca günahım var gel vurma yüze 

Cehennem nârını gösterme bize 

Pirim Musa Kâzım Ya Ġmam Rıza 

ġâh Taki ve Naki Ali gel yetiĢ 

 

Mahsum-i Paklar‟dan eriĢe himmet 

SığınmıĢım sana Asger Mehdi Muhammet 

Noksani kuluna sen kıl hidâyet 

Sarı Saltık Kızıl Deli gel yetiĢ 
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  Yer: Mustafa Kemal Cemevi     Tarih: 29.03.2007 

  Zakir: Erzade Yıldız      Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

Geldi Cebrail Buyurdu 
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ġekil B. 43: Geldi Cebrail Buyurdu 

Geldi Cebrail buyurdu 

Hakk Muhammet Mustafa‟ya 

Hakk seni miraca okudu 

Davete kadir ya Hüdâ 
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Muhammet Ģoğula vardı 

Yoktur senden baĢka bir aziz 

Ġpidi (önce) senden el tutayım 

Hakk buyurdu vedduha 

 

Cebrail belin bağladı 

Ali hutbesini okudu 

Ġki gönül bir ettiler 

Yürüdüler dergâha 

 

Vardı dergâh kapısına 

Gördü ki bir aslan yatar 

Aslan O‟na hamle kıldı 

BaĢa koptu bir tufan 

 

Cenab-ı Hakk‟tan hitap geldi 

Korkmasın habibim dedi 

Aslan ister niĢanı 

Hatemi ağzına versin 

 

Hatemi ağzına verdi 

Aslan oldu ya sakin 

Yol verdi Muhammet‟e 

Aslan gitti punhana 

 

Vardı Hakk‟ı tavaf eyledi 

Ġptide bunu söyledi 

Ne hoĢ hiddetli ġîr‟in var imiĢ 

Gayrı cevreyledi bize 

 

Gördü biçare bir derviĢ 

Hemen yutmak dilemiĢ 

Emmimoğlu Ali olaydı 

Dayanaydı bu ġîr‟re 
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Ey benim Sırr-i Devlet‟lim 

Aslan tabidir Habibe 

Ġndi eĢiğine pezvaf oldu 

Kıble-i Kıblegâh‟a 

 

Kudret‟ten bir hun indi 

Ezuban Engür eyledi 

Muhammet destini sundu 

NûĢ etti Azametullah 

 

Doksan bin kelâm danıĢtı 

Ġki gönül dostuna 

Tevhidi armağan verdi 

Yeryüzündeki mümüne 

 

Muhammet ayağa kalktı 

Ümmetini diledi 

Ümmetime sünnet olsun 

Dedi ey ġâh-i Evliya 

 

Alçağa koydu özünü 

Turaba sürdü yüzünü 

Hakk cennetten gönderdi 

Ġki salkım üzümü 

 

Eyletti Hasan‟la Hüseyin‟e 

Salman anda hazır idi 

KeĢkülü önüne koydu 

Ġçinde bir üzüm tanesi 

 

Koydu Salman keĢküllahına 

Yenileyip bir secde kıldı 

HoĢça kal sultanım dedi 

Koyup evine giderken 
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Yolu uğradı Kırklar‟a 

Vardı Kırklar Makamı‟na 

Oturuben oldu ya sakin 

Cümlesi secdeye indi 

Hazret‟i Emrullah‟a 

 

Ya size kimler derler 

Ya bize Kırklar derler 

Ya siz otuz dokuzsunuz 

Kırk olduğunuz nerden malum 

 

Birimiz kırkız kırkımız birimiz 

Seyriye değil varımız 

Birimize bir neĢter vursan 

Bir yere akar kanımız 

 

Salman ġeydullah‟a gitti 

Onunla tamam varımız 

Salman ġeydullah‟dan geldi 

Hü deydi içeri girdi 

 

KeĢkülü meydana koydu 

Ġçinde bir üzüm tanesi 

Kudretten bir el geldi 

Hatemi parmağında gördü 

 

Muhammet destini sundu 

Uğradı bir müĢkül hala 

Birisi içti mest oldu 

Cümlesi de oldu hayran 
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Semah Bölümü  

Mümün müslüm uryan buryan 

Hep girdiler semaha 

El vurdular Dest-i Kefa 

Dediler cana sefa 

YetiĢ Ya Muhammet Mustafa 

Evelim sen ahirim sen 

Zatın sen batın sen 

Gizli sırlar sana ayan 

Dedi ya Can Hatayi 
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 Yer: Mustafa Kemal Cemevi     Kayıt Tarihi: 29.03.2007 

 Zakir: Erzade Yıldız      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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 391 



 392 
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ġekil B.44: Nurhak Semahı 
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Yer: Mustafa Kemal Cemevi     Kayıt Tarihi: 29.03.2007 

Zakir: Erzade Yıldız      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.45: Hakk Muhammet Ali Vardı Bir Hala 

Hakk Muhammet Ali vardı bir hala 

Hasan intizardır gonca bir güle 

Hüseyin göçünü çekti bir çöle 

ġehid-i Gerbela bu demedim mi 

 

Ġmam Zeynel Abâ içeri geçti 

Bakır ile Cafer kaynayıp coĢtu 

Kâzım ile Rıza hülle don biçti 

MüĢkülüm Taki‟ye de demedim mi 

 

Aliyy‟el Naki‟dir yâranın dostu 

Hasan Ali Asger serilir postu 

Pir Mehmed‟em mehdi mührünü bastı 

Elif‟im Ali‟yem  demedim mi 
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  Yer: Mustafa Kemal Cemevi     Kayıt Tarihi: 29.03.2007 

  Zakir: Erzade Yıldız      Notaya Alan: Sevgi Demir 

Zül‟celâl ġâh-i Sübhân 
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ġekil B.46: Zül‟celâl ġâh-i Sübhân 

 

 

 

Zül‟celâl ġâh-i Sübhân 

ġâh ġâh Ali Merdân Ali 

ġâh-i Merdân ġîr-i Yezdân 

Ey Ģen olasın ya Ali 

 

Nakarat 

Hak lâ ilâhe illallah 

Ġllallah ġâh illallah 



 400 

Lâ ilâhe illallah  

Ġlallah ġâh illallah 

Ali MürĢüd güzel ġâh 

Eyvallah ġâh‟ım eyvallah 

Eyvallah ġâh‟ım ġâh‟ım ġâh 

 

Takdir Allah‟ın takdirem 

Ahmed‟e Nutk-u Vezir‟em 

Her fakirem deste girem 

ġâh ġâh Ali Merdân Ali 

ġâh-i Merdân ġîr-i Yezdân 

Ey Ģen olasın ya Ali 

 

Nakarat 

 

Berhad Bendi‟ne dalan 

ArĢ yüzünden aslan olan 

Muhammet‟ten hatem alan 

ġâh ġâh Ali Merdân Ali 

ġâh-i Merdân ġîr-i Yezdân 

Ey Ģen olasın ya Ali 

 

Nakarat 

 

 

Kesik baĢın carına yeten 

Yedi kat kuyu dibine inen 

Ġfrit‟le dava kılan 

ġâh ġâh Ali Merdân Ali 

ġâh-i Merdân ġîr-i Yezdân 

Ey Ģen olasın ya Ali 

 

Nakarat 
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Ey Hüdayi‟m kerem Kâni 

Sensin cihan madeni 

Mustafa‟nın pehlivanı 

ġâh ġâh Ali Merdân Ali 

ġâh-i Merdân ġîr-i Yezdân 

Ey Ģen olasın ya Ali 

 

Nakarat 

 

Ġmamların tamamı 

ġehitlerin makamı 

Sefillerin imamı 

ġâh ġâh Ali Merdân Ali 

ġâh-i Merdân ġîr-i Yezdân 

Ey Ģen olasın ya Ali 

 

Nakarat 

 

ġah Hatayi‟mdir gence maham 

Bülbüldür güldür penahım 

Yerin göğün padiĢahı 

ġâh ġâh Ali Merdân Ali 

ġâh-i Merdân ġîr-i Yezdân 

Ey Ģen olasın ya Ali 

 

Nakarat 
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Yer : Cem Vakfı Yenibosna Cemevi                                                               Tarih : 26.02.2009 

Zakir : Volkan Yılmazer                                                                                Notaya Alan : Sevgi Demir 

 

 

 

 

 

Yer: Mustafa Kemal Cemevi     Kayıt Tarihi: 29.03.2007 

Zakir: Erzade Yıldız      Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

Günah Ettim ġâh‟ım Dârına Durdum 
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ġekil B.47: Günah Ettim ġâh‟ım Dârına Durdum 
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Günah ettim ġâh‟ım dârına durdum 

Allah bir Muhammet Ali aĢkına 

Kırkların eĢiğine yüzümü sürdüm 

Allah bir Muhammet Ali aĢkına 

 

Ġmam-ı Hasan‟a mürvete vardım 

Ġmam-ı Hüseyin‟den Ģefaat buldum 

Zeynel-i Abidin sen eyle yardım 

Allah bir Muhammet Ali aĢkına 

 

Muhammet Bakır‟ın yüzü nuruna 

Cafer-i Sadık‟ın durdum darına 

Kalma günahıma küllü varıma 

Allah bir Muhammet Ali aĢkına 

 

Musa-i Kazım‟dan görünen nurlar 

Ali Musi Rıza‟dan nahlolan sırlar 

BağıĢla günahım erenler pirler 

Allah bir Muhammet Ali aĢkına 

 

Muhammet Taki‟nin halı (hâl) aĢkına 

Aliyy‟ül Naki‟nin yolu aĢkına 

BağıĢla curmumuzu Veli aĢkına 

Allah bir Muhammet Ali aĢkına 

 

Hasan‟ül Asger‟in Nûr-u Hakk için 

Muhammet Mehdi‟nin Sırr-ı Hakk için 

BağıĢla günahım bari Hakk için 

Allah bir Muhammet Ali aĢkına 

 

Seyit Dedeme de yolca varalım 

Kul olup Hüseyin‟in darına duralım 

Sultanın eĢiğine yüzler sürelim 

Allah bir Muhammet Ali aĢkına 
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ġekil B.48: ġunca Yıldır Yatıyorsun 

 

 

Yer: Esenyurt Cemevi      Kayıt Tarihi: 17.11.2008 

Zakir: Ġmdat Çelebi      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġunca yıldır yatıyorsun 

Uyan ya Muhammed uyan 

Eshabelerin alsın götürsün 

Uyan ya Muhammed uyan 

Seninle uyuyanlar uyandı  

Alem senin nuruna boyandı 

Ümmetlerin sana güvendi 

Uyan ya Muhammed uyan 

Abdestler alınmaz oldu 

Niyazlar verilmez oldu 

Güzel diller zayıf oldu 

Uyan ya Muhammed uyan 

Cemi kuĢlar ötmedi mi 

Gavil garar etmedi mi 

Mevlam destur vermedi mi 

Uyan ya Muhammed uyan 

Derviş Yunus söyler sözü 

Kan yaĢ döker iki gözü 

Evel ahir kurtar bizi 

Uyan ya Muhammed uyan 
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Yer: Esenyurt Cemevi      Kayıt Tarihi: 17.11.2008 

Zakir: Ġmdat Çelebi      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.49: Gönül Kalk Gidelim Hüseyn‟e Doğru 

Ali‟nin demine Hızır‟ın irfanına hü 

Evvel baĢtan Muhammed‟e salâvat  

Gönül kalk gidelim Hüseyn‟e doğru  

Ecel gelip pervanemiz solmadan 

Gönül kalk gidelim Hüseyn‟e doğru 

Hünkâr Hacı BektaĢ Veli‟ye doğru  

Hasan‟la Hüseyin Ali‟nin oğlu 

ġehitler yoluna giderler doğru  

Ġmam Zeynel Aba Hüseyin oğlu 

Gönül kalk gidelim Hüseyn‟e doğru 

Hünkâr Hacı BektaĢ Veli‟ye doğru  

Muhammed Bakır‟dan vuralım demi 

Cafer-i Sadık‟tan alalım gamı 

Ġmam Musa Kâzım Gönüller Piri 
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Gönül kalk gidelim Hüseyn‟e doğru 

Hünkâr Hacı BektaĢ Veli‟ye doğru  

Muhammed Rıza‟dan doğsun hidayet  

Taki ile Naki kılsın inayet   

Ol Hasan Askeri ġâh-ı Vilayet   

Gönül kalk gidelim Hüseyn‟e doğru 

Hünkâr Hacı BektaĢ Veli‟ye doğru  

Abdal Pir Sultan’ım el aman aman 

Biçilmedik ekin sürüle saman 

Ahir nefesimde On Ġki Ġmam 

Gönül kalk gidelim Hüseyn‟e doğru 

Hünkâr Hacı BektaĢ Veli‟ye doğru  

Medet Allah ya Muhammed ya Ali  

Bizi dergâhından mahrum eyleme  

Hasan Hüseyin ol benim derdim  

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

Zeynel Bakır Cafer kurdular yolu  

Kâzım Musa Rıza sürdüler demi  

Taki Naki Asker Muhammed Mehdi 

Bizi dergâhından mahrum eyleme 

Ergüvencim (Ġmdat Çelebi) Hakk‟a bağlı özümüz 

On Ġki Ġmamlara var niyazımız  

Ta Elest‟ten küllü varımız (ta elestten var ikrarımız) 

Bizi dergâhından mahrum eyleme  

Çekince gülbengi sürünce demi  

Safa-i Vahdet‟ten devranı seyret  

Hasan‟la Hüseyn‟in yekten gevheri  

Zeynel‟in çektiği zindanı seyret  
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Muhammed Mustafa‟dan El Hekmülilllah ( Hak‟tan gelen gücün sahibi) 

Ġnandık Bakır‟a Cafer‟e elhamdülillah 

Musa-i Kâzım Rıza Ali‟dir billâh 

Erenlerin daldığı ummanı seyret 

 

Derviş Ali’m söyler Taki Naki Asker  

Askeri de çeker Mehdi için güfer (Gevher) 

Velbasu badel mevtdür ahır (ahir)  

Alnımıza yazılan fermanı seyret  
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ġekil B.50: Medet Allah‟ım Medet 

Medet Allah‟ım medet  

Gel dertlere derman et 

YetiĢ Ali ya Muhammed 

Gel dertlere derman et 

Hasan Hüseyin müĢküne Hak  

Hidayet eyle düĢküne Hak  

Ġmam Zeynel aĢkına Hak 

Gel dertlere derman et 

Muhammed Bakır katına 

Cafer‟in ilmi zatına 

Musa-i Kâzım Rıza hürmetine 

Gel dertlere derman et 

 

 

 

   

   Yer: Esenyurt Cemevi      Kayıt Tarihi: 17.11.2008 

   Zakir: Ġmdat Çelebi      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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Taki Naki Askeri  

Kul günahkâr sen gani 

Evliya enbiya serveri  

Gel dertlere derman et 

Sıdk ile dilek dile 

Muhammed Mehdi gele 

Dedemoğlu secde kıla  

Gel dertlere derman et 

Hidayet günü ya Allah 

ġefaat günü ya Muhammed 

Kaza günü ya Ali 

Gel dertlere derman et 

Dertlere derman Ali 

Mazluma mihman Ali 

Kırklarda can can Ali  
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      Yer: Esenyurt Cemevi      Kayıt Tarihi: 17.11.2008 

      Zakir: Ġmdat Çelebi      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.51: Hakk Teâlâ‟nın Hûb Nefesinden 

Hak Teâlâ‟nın Hûb nefesinden 

Can göfere tutuĢtu 

Köpüğünden durdu dağlar 

Tümü arĢa küs dedi  

Arifoğlu nakıĢın aradır 

Hak içinde biledir 

Ya Ali keramet göster 

Kambere sofra sun dedi 
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Kamber sofrayı serdi 

Dolandı bir dâhi geldi 

Ben sefilim  

Kapıyı aç dedi 

Sefilim kapıyı aç dedi  

Kırkların cemine selam verdi  

Birine neĢter vurdu 

Kırkından kan deĢildi 

Kan deĢildi hemen döküldü 

Girdi bedenler söküldü  

Kalktı bir engür getirdi 

Muhammed‟e ez de iç dedi 

Muhammed engürü ezdi içti 

CoĢ verdi Kırklar semahı sürdü  

Kırklar ile semaha Muhammed de geldi 

Kalk baĢıma devletli taç dedi 

Taç devletlinin seridir 

Gül Muhammed‟in tenidir 

Feyzi hizmetlinin eridir 

Yalan söylemez hiç dedi 
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  Yer: Esenyurt Cemevi      Kayıt Tarihi: 17.11.2008 

  Zakir: Ġmdat Çelebi      Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

Yalan Sözler Mat Olur 



 418 

 

 

ġekil B.52: Yalan Sözler Mat Olur 

Yalan sözler mat olur 

Ali‟nin kürsü zat olur 

Muhammed miraca giderken 

Dur hey muallâk taĢ dedi 

 

Muallâk taĢ havada durdu 

Hacılar Kâbe‟ye vardı 

Arafat dağına kurban geldi 

Ġsmail‟e inen sakalak koç dedi 

 

Koç kuzusunu meletir 

Hakikat tuzunu yalatır 

Can Hatai böyle söyletir (Kul Hüseyin de söylenir)  

Selman-ı miraç dedi  
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  Yer: Esenyurt Cemevi      Kayıt Tarihi: 17.11.2008 

  Zakir: Ġmdat Çelebi      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.53: Yürük Olur ĠmiĢ Bu Gönül KuĢu 
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Yürük olur imiĢ bu gönül kuĢu  

Evliya dedemiz söyletir taĢı 

Ġrfanını bilen cem ehli kiĢi 

Ġrfanda Hakk‟a niyaz eylesin 

Ġrfan deryasını bilenler gelsin 

Kalp aynasını silenler gelsin 

Meclisimize uyanlar gelsin  

Ġrfanda Hakk‟a niyaz eylesin 

Ali gateridir canım bu gater  

ĠnĢallah meclisimiz Kırklar‟a yeter 

Kırklar da bu cemde semaha döner 

Ġrfanda Hakk‟a niyaz eylesin  
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Yer: Esenyurt Cemevi 

Zakir: Ġmdat Çelebi 

Kayıt Tarihi: 17.11.2008 

Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.54: Kırklar Semahı II. Bölüm 

 

 



 424 

Kul Budalam der bu dünya fani  

Veren Allah alır bu tatlı canı 

Kalma kusurlarımıza gönlü fani 

Ġrfanda Hakk‟ı niyaz eylesin  

Çıktım evliyalar üstünde yattım 

Göfer deryasında balkıyıp kaldım  

Allah Allah deyip de bir semah tuttum 

Yürüdü ġâh-ı Merdân önünde Haydar önünde  
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Yer: Esenyurt Cemevi      Kayıt Tarihi: 17.11.2008 

Zakir: Tuncay Zeytun      Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

Yine Kırcalandı dağların BaĢı 
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Yer: Esenyurt Cemevi      Kayıt Tarihi: 17.11.2008 

Zakir: Tuncay Zeytun      Notaya Alan: Sevgi Demir 

Yine Kırcalandı Dağların BaĢı 
(Yürütme Bölümü) 



 428 
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ġekil B.55: Yine Kırcalandı Dağların BaĢı 

 

 

 

 

 

Yine Kırcalandı Dağların BaĢı  

III. Bölüm 
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Yer: Karacaahmet Cemevi     Kayıt Tarihi: 15.02.2009 

Zakir: Celal Çelik      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.56: Ol Hakk‟tan Bize Nâme Geldi 

Ol Hakk‟tan bize nâme geldi  

MürĢidime ayan olsun  

ġâh‟tan bize nâme geldi  

Pirim sana ayan olsun 

Kimi okur kimi yazar 

Canan sırrın âdem dizer  

Cümle talip yoldan azar 

Rehberime ayan olsun 

Hakk kuluna eyler nazar 

Seyyah olup âlem gezer  

KalleĢ gelir cemi bozar  

Gözcüye de haber olsun 

Tarık-ı Mustakîm haktır 

Müminlerde hile yoktur 

Tezekâr Selman-ı Pak‟tır 

Tezekâra da haber olsun 

ġeyda bülbül bağın ister 

Hak da yolun sağın ister  

Delil yanmaz yağın ister 

Delilciye de haber olsun 
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Zakirin zikri sazdır 

Hakk‟a kılınan niyazdır  

Okunan nefes duvazdır 

Zakirlere haber olsun 

Her can cemde kardaĢ bacı  

Onlardır Hakk‟a duacı 

Seyid-i FaraĢ süpürgeci  

FaraĢa da haber olsun  

Ta ezelden beri belli  

Muhammed Ali‟nin yolu  

Hüseyin‟e geldi dolu 

Sakaya da haber olsun  

Gel gidelim dost irfana 

Tevaf edelim erkâna  

Tekbir verelim kurbana  

Kurbancıya da haber olsun  

ÂĢık olan dolu içer 

Muhabbetten güller saçar 

Canlar gelir ceme geçer 

Peyikçiye de haber olsun 

Bu yola giden hacıdır 

Mümin Hakk‟a duacıdır 

Cem kilidi kapıcıdır 

Kapıcıya haber olsun  

Şah Hatai’m Pir‟e geldim 

Hak yolunu süre geldim  

Cümle âlem dara geldim 

Ġznikçiye de haber olsun  
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Yer: Karacaahmet Cemevi     Kayıt Tarihi: 15.02.2009 

Zakir: Celal Çelik      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.57: Hata Ettim Hüdâ Yaktı Delili 
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Hata ettim Hüdâ yaktı delili 

Muhammed Mustafa yaktı delili 

 

Ol Ali Abâ Haydar-ı Kerrar 

Aliy‟el Mürteza yaktı delili 

 

Haticet‟ül Kübra Fatime Zehra  

Ol Hayrün Nisa yaktı delili  

 

Ġmam Hasan aĢkına girdik meydana 

Hüseyn-i Kerbela yaktı delili  

 

Muhammed Taki‟den hem Ali Naki 

Hasan‟ül Askeri yaktı delili 

 

Muhammed Mehdi ol Sahib-i Zaman 

EĢiğinde ayet yaktı delili  

 

Bilirim günahım hadden aĢubdur 

Hünkâr-ı Evliya yaktı delili 

 

On Ġki Ġmam‟dır bu nûr Hatai  

ġîr-i Yezdân Ali yaktı delili  
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Yer: Karacaahmet Cemevi     Kayıt Tarihi: 15.02.2009 

Zakir: Celal Çelik      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.58: Bugün AkĢam Cumadır Cuma 
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Bugün akĢam Cuma‟dır Cuma 

Evliyalar dost dost gelir ceme  

Çağıranları mahrum koma 

Sefa geldin Hızır Ġlyas 

 

Yarın bizim dost dost bayramımız 

Hakk‟a malumdur bizim halimiz 

Daime irfandadır dilimiz 

Sefa geldin Hızır Ġlyas  

 

Kerbela‟yı beri geçti  

Münkirler peĢine düĢtü  

Ġlyas dedem kaça kaça  

Abu Hayat Suyunu içe içe  

Sefa geldin Hızır Ġlyas  

 

Abdal Dedem konduralım 

Ġlyas gelmiĢ hü dost göğün derelim 

Halimizi dost bildirelim 

Sefa geldin Hızır Ġlyas  
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ġekil B.59: Yattım Bir Dağda Uyudum 

Yattım bir dağda uyudum  

YetiĢ pirim Hızır yetiĢ pirim Hızır yetiĢ  

Selamını aldım selam verdim  

YetiĢ pirim Hızır car sendedir  

YetiĢ pirim Hızır yetiĢ 

 Yer: Karacaahmet Cemevi      Kayıt Tarihi: 15.02.2009 

Zakir: Celal Çelik      Notaya Alan: Sevgi Demir

 Yattım Bir Dağda Uyudum 
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Terkisi de heybesi dolu  

Bize gitse dost dost doğru yolu  

Cümle erden pirden ulu 

YetiĢ pirim Hızır yetiĢ  

Kürkü yeĢil börkü yeĢil 

Âlemi doyurur aĢı  

Hızır Dedem‟im üç kardaĢı  

YetiĢ pirim Hızır can sendedir 

Medet mürvet Hızır car sendedir 

Atı var üveyik donlu 

Eyeri Ģöhretli Ģanlı 

Yemez içmez kendisi Ģanlı 

YetiĢ Pirim Hızır yetiĢ 

Elinde kamçısı yeĢil  

Saatte âlem dolaĢır 

Car denen yerde hü dost cara ulaĢır 

YetiĢ pirim Hızır car sendedir  

Tepip atımı durduramadım  

Çağırıp da kaldıramadım 

Kim olduğunu bildiremedim 

YetiĢ pirim Hızır car sendedir  

Elifle beyle hecem var  

Günden beyaz gecem var 

Ali gibi ġâh-ı Merdân Pirim var  

YetiĢ ya Bozatlı Hızır yetiĢ car sendedir 

Kul Himmet’im göremedim 

Ben bu sırra eremedim  

Kim olduğunu bilemedim  

YetiĢ pirim Hızır yetiĢ  

YetiĢ ġâh-ı Merdân yetiĢ  
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Yer: Karacaahmet Cemevi     Kayıt Tarihi: 15.02.2009 

Zakir: Celal Çelik      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.60: Adaletin TutmuĢ Bütün Cihanı 

Adaletin tutmuĢ bütün cihanı  

Sana yalvaranın artar imanı  

Dermansız derdime sen ver dermanı  

YetiĢ carımıza ya Bozatlı Hızır  

Gayet günahkârız yüzümüz kara 

ġaĢırdık yolumuz kaldık biçare  

Çağırınca hemen gelirsin cara  

YetiĢ carımıza ya Bozatlı Hızır  

Gafil yolcu düĢtük uzak yollara  

Yardım eyle darda kalan kullara  

Derbederiz düĢtük müĢkül hallere  

YetiĢ carımıza ya Bozatlı Hızır 

Yardımcımız sensin tipide yelde  

Sakla bekle bizi gedikte belde 

Cümlemizi koru tufanda yelde 

YetiĢ carımıza ya Bozatlı Hızır  
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Divanında karadır Cafer‟in yüzü  

Tutyadır gözüne ayağın tozu 

Katında kabul olsun nazı niyazı  

YetiĢ carımıza ya Bozatlı Hızır  
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ġekil B.61: Medet Hey Allah‟ım Medet 

 

 Yer: Karacaahmet Cemevi     Kayıt Tarihi: 15.02.2009 

 Zakir: Celal Çelik      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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Medet ey Allah‟ım medet  

Gel dertlere derman eyle  

YetiĢ Ali ya Muhammed  

Gel dertlere derman eyle  

Allah Allah Allah Allah  

Allah Allah Allah Allah  

 

Er odur ki Hakk‟ı göre 

Hakk‟ın divanına dura  

Hatice Fatime Zehra  

Gel dertlere derman eyle  

Allah Allah Allah Allah  

Allah Allah Allah Allah  

 

Hasan Hüseyin aĢkına 

Yardım ederler düĢküne 

Zeynel Abidin aĢkına  

Gel dertlere derman eyle  

Allah Allah Allah Allah  

Allah Allah Allah Allah  

 

Ġmam Bakır‟ın katına 

Cafer‟in ilmi zatına  

Musa Rıza hürmetine 

Gel dertlere derman eyle 

Allah Allah Allah Allah  

Allah Allah Allah Allah  

 

ġâh Taki‟yem hem Naki‟yem 

Askeri‟yem Kemteri‟yem  

Yargılamak senin Ģanın  

Gel dertlere derman eyle  

Allah Allah Allah Allah  

Allah Allah Allah Allah  
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Varıp Hakk‟tan dilek dile 

Mehdi Sahip Zaman gele 

Dedemoğlu secde kıla  

Gel dertlere derman eyle  

Allah Allah Allah Allah  

Allah Allah Allah Allah  
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  Yer: Karacaahmet Cemevi     Kayıt Tarihi: 15.02.2009 

  Zakir: Celal Çelik      Notaya Alan: Sevgi Demir 

Geldi Cebrail Çağırdı 
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ġekil B.62: Geldi Cebrail Çağırdı 
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Geldi Cebrail çağırdı 

Hak Muhammed Mustafa‟ya 

Hak seni miraca okudu 

Davete kadir Hüda‟ya  

 

Evvel emanet budur ki  

Piri rehberi tutasın 

Kadim erkâna yatasın 

Tarik-i Müstakim‟e  

 

Muhammed sükûta vardı 

Yoktur senden bir aziz 

ġimdi senle tutalım 

Hak buyurdu vedduha  

 

Muhammed belin bağladı 

Anda ahir idi Cebrail 

Ġki gönül bir oluben  

Yürüdüler dergâha 

 

Vardı dergâh kapısına  

Gördü bir aslan yatar  

Aslan anda hamle kıldı 

BaĢa koptu bir fena  

 

Buyurdu Sırr-ı Kâinat 

Korkmasın habibim dedi  

Hâtemi ağzına ver ki  

Aslan ister niĢane  

 

Hâtemi ağzına verdi  

Aslan oldu anda sakin 

Muhammed‟e yol verildi 

Aslan gitti nihane  
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Vardı Hakk‟ı tevaf etti 

Evvelâ bunu söyledi  

Ne heybetli senin ġir‟in  

Hayli cevreyledi bana  

 

Gördü bir biçare derviĢ 

Hemen yutmak diledi  

Ali bile olayıdı 

Dayanırdı ol ġâh‟a  

 

Gel benim Sırr-ı Devletlim  

Sana tâbidir habibim  

Eğiliben secde kıldı  

EĢiğine kıblegâhın 

 

Kudretten üç hon geldi  

Süt elmayı baldan aldı 

Elmayı çar pare böldü 

NuĢ etti Azametullah‟a 

 

Doksan bin kelam danıĢtı 

Ġki gönül dost dostuna 

Tevhidi armağan verdi  

Mümin olan insana 

 

Muhammed ayağa durdu 

Ümmetini diledi 

Cümlesine rahmet olsun 

Dedi anda kibriya 
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Eğiliben secde kıldı 

HoĢça kal Sultan‟ım dedi 

Koyup evine giderken 

Yolu uğradı Kırklar‟a  

 

Vardı Kırklar makamına 

Oturuban oldu sakin  

Cümlesi de secde kıldı 

Hazreti Emrullah‟a  

 

Muhammed secdeye koydu yüzün 

Hakk‟a teslim etti özün 

Cemrail getirdi üzüm 

Hasan ile Hüseyin‟e  

 

Selman anda hazır idi  

ġeydullahın diledi 

Bir üzüm tanesi koydu  

Selman‟ın da keĢkülüne  

 

Kudretten bir el geldi 

Ezdi engür eyledi  

Hâtemi elde gördü 

Uğradı bir müĢkül hale  

 

Canım size kimler derler 

ġahım bize Kırklar derler 

Ya siz otuz dokuzsunuz  

Neden eksik biriniz 

 

Cümleden ulu yolumuz 

Eldedir küllü varımız 

Birimize neĢter vursan  

Bir yere akar kanımız  
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Selman Ģeydullaha gitti 

Ondan eksik birimiz  

Cümleden ulu yolumuz 

Eldedir küllü varımız  

 

Birimize neĢter vursan  

Kırk yere akar kanımız 

Cümleden ulu yolumuz  

Eldedir küllü varımız 

 

Selman Ģeydullahtan geldi 

Hü deyip içeri girdi 

Muhammed‟e destin sundu  

Ezdi Ģerbet eyledi  

 

O Ģerbetten biri içti 

Cümlesi oldu hayran  

Mümin Müslim üryan büryan 

Hepi girdi semaha 

 

El tutuban coĢ ettiler 

Dediler Allah Allah  

Muhammed evine gitti 

Ali Hakk‟ı tevaf etti  

Dedi sırrı sır olasın 

Dedi ġâh-i Mürteza  

 

Der Hatai’m vakıf oldum 

Ben bu sırrımı söyledim  

Hak sözünü inandıramadım 

Özü çürük ervaha  
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ġekil B.63: Gezip Dört KöĢeyi Seyran Eyleyen 

Gezip dört köĢeyi seyran eyleyen  

Yaraların bende (hey dost) Ġmam Hüseyin  

Hak için serini kurban eyleyen 

Yaraların bende (hey dost) Ġmam Hüseyin 

Ceddi Muhammet‟tir atası Ali  

Anası Fatime cihan evveli  

Cümle evliyalar derlerdi veli  

Yaraların bende (hey dost) Ġmam Hüseyin  

Yer: Karacaahmet Cemevi     Kayıt Tarihi: 15.02.2009 

Zakir: Celal Çelik      Notaya Alan: Sevgi Demir 
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ġekil B.64: Kızın Zeynep O Hani ġâhın Medine 

 

 

  Yer: Karacaahmet Cemevi     Kayıt Tarihi: 15.02.2009 

  Zakir: Celal Çelik      Notaya Alan: Sevgi Demir 

 

Kızın Zeynep O Hani ġahın Medine 
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Kızın Zeynep hani ġâh‟ın Medine 

Olan ceddi peygamberden niĢane 

Serveri sinei Zehra Hüseynim  

Ne oldu söyle ben bir hanümana 

 

Ana soldu o sahrada gülistan 

Zemini Kerbela‟da koptu tufan 

Hüseyin‟i kestiler leb teĢne kurban 

Boyandı kumlar üzeri cismi kane 

 

Yanan kalbim yine kan ile doldu 

Binayı takati sabrım bozuldu  

Aman Zeynep kızım Abbas ne oldu 

Haber ver ben alili natüvana 

 

Niçin rengin solup nutkun çekilmiĢ 

AğarmıĢ saçların efĢan dökülmüĢ 

Yeni hilal gibi kaddin bükülmüĢ 

DönmüĢtür rengi ruyun zagferane 

 

Soldu rengim hüseyinden ayrılınca 

Ağardı saçlarım Abbas ölünce 

Ana naĢı Ali Ekber gelince 

Büküldü kametim döndü kemane 

 

Yakın bildim harap oldu Medine 

KırmıĢ âli Ali‟yi ehli kine 

Hani pes bülbülü matem sekine 

Ne geldi ahir ol Ģirin zebane 

 

Sekine bağladı kalbi cihanı 

Batırdı yasa Evlad-ı Âba‟yı 

Kuru yerlerde hasta verdi canı 

Döndü gülzarı ömrü tez hazana 
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Ek C: Sözlük 

Cemaat: Cemde bulunan topluluk.  

Dârda durmak: Eller ve ayaklar bağlı Ģekilde meydanda durmak. 

Erkân: Görgü cemlerinde taliplerin görgüsü baĢladığı sırada, yeĢil kılıf içinde özel 

bir ritüel uygulaması ile getirilen değnek.   

Halka Namazı: Cem sırasında cemaat halka Ģeklinde oturur. Halka sayısı birden 

fazladır ve küçükten büyüğe doğru sıralanır. Cem sırasında birçok kez secde edilir ve 

her biri en az bir dakika süren secde duaları verilir. Bu sebeple Alevilerce “cem”in 

bir baĢka adı “halka namazı” dır.  

Ġstek Semahı: Miraçlamaya bağlı olarak dönülen Kırklar Semahı‟ndan sonra gelen 

tüm semahlara “istek semahı” denir.  

Lokma: Cemaat tarafından getirilen ve cem sırasında dede tarafından duası 

verildikten sonra lokma dağıtmak ile görevli lokmacılar tarafından cemaate dağıtılan 

yiyecek.  

Niyaz: Cemevine girerken ya da hizmet öncesi ve sonrasında yapılan secdede, 

baĢparmak, avuç içi ya da iĢaret parmaklarının üç kez öpülmesidir. 

NiyazlaĢma: Cemin bazı yerlerinde cemi yürüten dedenin iĢaretiyle herkesin 

yanında bulunan kiĢiyle (üçleme inancına göre üç kez) öpüĢmesi. 

Rızalık Alma: Dargın ve küskün olanları barıĢtırmak, kiĢiler arasında halledilmesi 

gereken durumlar varsa meydanda görüĢmek ve herkesin birbirinden razı olmasını 

sağlamak amacıyla cemin baĢında yapılır. 

Rükû: Öne doğru eğilme.  

Secde: Namazda eğilip yüzünü yere sürme. (Osmanlıca Türkçe Sözlük, 1990: 416) 

Talip: Dede (seyyid) soyundan olmayan kiĢi.  
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Ek D: Görüntü Kayıtları  

1- Abdi Ġpekçi Spor Salonu Birlik Cemi (Cem Vakfı) 

2- Yenibosna Cemevi Birlik Cemi (Cem Vakfı) 

3- Fatma‟na Cemevi Birlik Cemi (Cem Vakfı) 

4- Mustafa Kemal Cemevi Birlik Cemi (PSAKD-Ümraniye) 

5- Mustafa Kemal Cemevi Yozgat Görgü Cemi (PSAKD-Ümraniye) 

6- Okmeydanı Cemevi Birlik Cemi (Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı) 

7- Sarıgazi Cemevi Birlik Cemi (Sarıgazi Kültürünü Tanıtma, Yaşatma, Dayanışma 

Ve Türbesini Onarma Derneği) 

8- ġahkulu Cemevi Birlik Cemi (Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı) 

9- Eriklibaba Cemevi Birlik Cemi (Eriklibaba Kültür Derneği) 

10- Karacaahmet Cemevi Birlik Cemi (Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma Ve 

Yaşatma Derneği)  

11- Esenyurt Cemevi Birlik Cemi (Erenler Eğitim Ve Kültür Vakfı) 
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Ad Soyad: Sevgi Demir  

Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas 30.12.1977  

Adres: Güzeltepe Mah. Cemal Gürsel Cad. 32/7 Çengelköy Ġstanbul  

Lisans Üniversite: Ġstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 

1982 ve 1987 yılları arasında Sivas GazipaĢa Ġlkokulu,  1987 ve 1992 yıllarında orta 

ve lise öğrenimini Sivas Atatürk Lisesi‟nde tamamladı. 1991 Yılı‟nda özel bir kursta 

bağlama eğitimine baĢladı.  

1995 Yılı‟nda Ġstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 

Temel Bilimler Bölümü‟nü kazandı. 2001 Yılı‟nda mezun oldu. Lisans eğitimi 

süresince Öğr Gör. Ġrfan Kurt ve Öğr. Gör. Arif Yanmaz‟dan bağlama dersleri aldı. 

Öğr. Gör. Cihangir Terzi tarafından kurulan Bağlama Topluluğu‟nda iki yıl bağlama 

icracısı olarak görev yapan Sevgi Demir, aynı toplulukla birlikte birçok konser ve 

radyo kaydında bulundu. Prof.Dr. Can Etili‟den ve Öğr. Gör. Serap Baltutan‟dan 

Halk Müziği Repertuvar dersleri aldı.  

Lisanstan mezun olduğu 2001 Yılı‟ndan beri özel kurslarda bağlama öğretmenliği 

yaptı. 2004 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Yüksek Lisans 

Programı‟na kabul edildi. Yüksek Lisans eğitiminin devam ettiği dönemde 

ĠSMEK‟te usta öğretici olarak çalıĢmaya baĢlayan Sevgi Demir halen bu görevi 

sürdürmektedir.  

ÖZGEÇMĠġ 
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