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ÖNSÖZ 

Bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği 

Anasanat Dalı, Türk Müziği Programı’nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış bir 

tespit ve değerlendirme çalışmasıdır. 

Bu çalışmadaki alan araştırması, 2009 yılında, İstanbul ili, Eyüp ilçesinde yer alan 

Alibeyköy Cemevi ve Çekmeköy ilçesinde yer alan Taşdelen Cemevi’nde 

yapılmıştır. Cemevleri’ndeki müzikal veriler kaydedilmiştir. Çalışmamızın amacına 

yönelik olarak, İstanbul’da yaşayan Hubyar/Sıraç köylülerinin bu Cemevleri’ndeki 

müzikal eserleri tespit edilmiştir. Bu iki Cemevindeki müzikal eserler 

karşılaştırılarak, Tokat Hubyar/Sıraç köylülerinin usul ve dizi bakımından, müzikal 

özellikleri ortaya çıkarılmak istenmiştir. 

İstanbul gibi metropol bir şehirde, kent yaşamına uyum mecburiyeti ve farklı 

kültürler ile etkileşimlerin, manevi kültür üzerinde yapacağı etki ve değişimlerin 

kaçınılmaz olabileceği düşünülerek vakit kaybetmeden, Tokat Hubyar(Sıraç) 

köylülerinin müzikal verilerinin toplanması ve müzikal özelliklerinin 

değerlendirilmesi gerekliliği, tez çalışmamızın yapılmasındaki ana nedeni 

oluşturmuştur. 

Tez konusunu seçmemde beni yönlendirip yol gösteren, çalışmamda bana 

danışmanlık eden, beni bu zorlu süreçte her zaman destekleyip motive eden çok 

değerli hocam Sayın Prof. Adnan KOÇ'a; Cemevleri’nde tespit edilen müzikal 

eserlerin notaya alınmasında ve tez çalışmasının her aşamasında benden yardımlarını 

esirgemeyen Sayın Serhat TOMUR'a; Eserlerin bilgisayar ortamında notaya 

alınmasında bana yardımcı olan Hasan Barış GEMİCİ ve Yusuf İzeddin MESÇİ’ye; 

Tez çalışmamın başından sonuna kadar her anlamda benim yanımda olan ve benden 

desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim. 
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İSTANBUL ALİBEYKÖY VE TAŞDELEN CEMEVLERİNDEKİ CEM 

TÖRENLERİNDE TOKAT HUBYAR/SIRAÇ KÖYLÜLERİNCE İCRA 

EDİLEN MÜZİKAL ESERLERİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

Bu çalışmada, İstanbul'da iki farklı cemevinde tespit edilmiş Tokat Hubyar / Sıraç 

köylülerinin müzikal eserleri, usul ve dizi özellikleri bakımından incelenmiştir. 

Müzikal eserler karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarılmıştır. 

 

Başlıca üç bölümden meydana gelen çalışmanın birinci bölümü giriştir. Giriş 

bölümünde, araştırmanın amacı, literatür özeti, araştırmanın yöntemi ve öne sürülen 

hipotezler açıklanmıştır. 

 

İkinci bölüm, Alevilik ve Cem kavramı ile ilgili genel bilgilerden oluşmaktadır. 

İkinci bölümde, Alevi teriminin etimolojik anlamı ve Alevilik kavramı, Cem 

teriminin etimolojisi ve anlamı, Cemin tarihi kökeni, Cem türleri, Cemde on iki 

hizmet ve Cemde icra edilen eserlerin türleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. 

 

Üçüncü bölümde, İstanbul Alibeyköy ve Taşdelen Cemevlerinde Tokat Hubyar/Sıraç 

köylülerince yapılan Cem Töreni genel olarak anlatılmış ve tespit edilen müzikal 

eserlerin tarafımızca yazılmış notaları sunulmuştur. Ayrıca, incelenen eserler, usul ve 

dizi özellikleri bakımından da değerlendirilmiştir. 

 

Sonuç bölümünde, Cem törenlerinde tespit edilen müzik eserlerinin benzerlikleri ve 

farklılıkları ortaya konulmuş, çalışmanın içerisinde yer alan tüm veriler 

değerlendirilmiş, genel çıkarımlar elde edilmiş ve bu çıkarımlar bir bütün olarak 

sunulmuştur. 
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DETERMINATION AND EVALUATION OF MUSICAL WORKS 

PERFORMED BY TOKAT HUBYAR / SIRAÇ VILLAGERS IN CEM 

CEREMONIES OF ALİBEYKÖY AND TAŞDELEN CEMEVLERİ IN 

İSTANBUL 

SUMMARY 

In this study, the musical works of Tokat Hubyar / Sıraç villagers, which were 

identified in two different cemevi in İstanbul, were examined in terms of rhythm and 

gam. The similarities and differences were revealed, by comparing musical works. 

The first part of the study consisting of three main parts is the introduction. In the 

introductory section, the aim of the study, the literature summary, the method of the 

research and the hypotheses proposed are explained. 

The second part consists of general information about the concept of Alevism and 

Cem. In the second chapter, the etymological meaning of the term Alevi and the 

concept of Alevism, the etymology and meaning of the term Cem, the historical 

origin of the Cem, types of the Cem, the twelve services in the Cem and general 

information about the types of works performed in the Cem are given. 

In the third chapter, the Cem Ceremony held by Tokat Hubyar / Sıraç villagers in 

İstanbul Alibeyköy and Taşdelen Cemevleri is explained in general and determined 

musical works' musical notes which are written by us have been presented. In 

addition, examined musical works were also evaluated in terms of rhythm and gam. 

In the conclusion section, the similarities and differences of the musical works 

identified in the Cem ceremonies were revealed, all the data in the study were 

evaluated, general inferences were obtained and these inferences were presented as a 

whole. 
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1.  GİRİŞ 

Aleviliği anlatan yazılı belgeler diyebileceğimiz cönk, defter, buyruk vb. türünden 

kaynaklar bulunmaktadır. Bununla birlikte Aleviler inançlarını, felsefelerini, yazılı 

belgelerden çok, daha geleneksel yöntemlerle genç kuşaklara aktarmaktadırlar. Sözlü 

geleneğin hâkim olduğu Alevi toplumlarında, Alevi öğretisinin-dolayısıyla sırrının 

genç kuşaklara aktarımı; Muhabbet, Cem gibi meclislerde, Dedelerin sözlü aktarımı 

ve zakirlerin icra ettiği müzikal eserler vasıtası ile sağlanmaktadır. Bilindiği gibi 

Alevi-Bektaşi geleneğinin en önemli unsurlarından biri cem törenleridir. Cem 

törenleri yapılış ve uygulanış şekli bakımından yöreden yöreye, bölgeden bölgeye 

farklılık gösterdiği gibi, Cem’de icra edilen müzikal eserlerde farklılık 

göstermektedir. Bu sebeple bu çalışmada, İstanbul’da yaşayan Tokat Hubyar/Sıraç 

köylülerinin Alibeyköy ve Taşdelen cemevlerinde yapılan cem törenlerinde tespit 

edilen eserler incelenerek, gerek usul, gerekse dizi özelliklerine bağlı olarak bir 

sonuca varılmak istenmiştir ve iki farklı cemde, farklı zakirler tarafından icra edilen 

eserlerdeki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması hedeflenmiştir. 

1.1 Araştırmanın Amacı 

1. Araştırmanın amacı, İstanbul’da yaşayan Tokat Hubyar/Sıraç köylülerinin cem 

törenlerinde icra edilen eserlerini inceleyip, eserlerin usul ve dizi özellikleri 

bakımından karakteristik özelliklerini ortaya koymaktır. 

2. İki farklı cem evinde yapılan cemlerde tespit edilen ve farklı zakirler tarafından 

icra edilen müzikal eserlerin benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. 

3. İstanbul da yaşayan Tokat Hubyar/Sıraç köylülerinin Alibeyköy ve Taşdelen 

cemevlerinde yapılan cem törenlerinde tespit edilen müzikal eserler üzerine yapılan 

bu çalışmada, Tokat Hubyar/Sıraç köylülerinin Cem törenlerinde icra edilen müzikal 

eserlerinin kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmiştir. 
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1.2 Literatür Özeti 

1. Yaptığımız literatür araştırmasında, Aleviliğin ve Alevi inancının ne olduğu, nasıl 

şekillendiği, ibadetleri, müzikleri hakkındaki araştırmaların sonucunda öncelikli 

olarak yerli kaynaklar taranmış ve bu araştırmaların neticesinde, Alevilik, Alevi 

inancı, Alevi müzikleri üzerine, yazarların birbirinden farklı değerlendirmeler yaptığı 

tespit edilmiştir. 

2. Hubyar/Sıraç hakkında ve müzikleri ile ilgili yazılı kaynak taraması yapılmış 

ancak bu konuda, sınırlı sayıda kitap ve tez çalışması olduğu tespit edilmiştir. 

Örneğin: Sevgi Demir’in “İstanbul Cemevlerinde Cem Erkânı, Ritüeller ve Müzikal 

Formasyonlar Üzerine Analitik Karşılaştırma” adlı yüksek lisans tez çalışmasında, 

Hubyarlıların Cem Müzikleri ile ilgili örnekler vardır. 

1.3 Araştırmanın Yöntemi 

1. Araştırmanın en başında Alevîlik, inancı, müziği ve Hubyar / Sıraç hakkında 

kaynak taraması yapılmış, kitaplardan, makalelerden ya da bize yol gösterebilecek 

diğer çalışmalardan elde edilen veriler dikkatli bir şekilde incelenmiş ve 

çalışmamızda yer alacak olan metinler kronolojik durumlarına göre ve mantığa 

uygun olabilecek biçimde sınıflandırılmıştır. 

2. 2009 yılında İstanbul’da yaşayan Tokat Hubyar/Sıraç köylülerinin Alibeyköy ve 

Taşdelen Cemevlerindeki Cem törenlerinin takibi yapılmış, uygulamaların ve 

müzikal eserlerin  kamera ile kaydı alınmıştır.  

3.Cem törenlerindeki uygulamaların anlatımı kamera kayıtlarından duyulabildiği ve 

anlaşılabildiği ölçüde yapılmıştır. 

4. Kamera kaydı yapılan cemlerin repertuvar elemanlarını icra eden kaynak kişilerin 

kimlik tespitleri yapıldıktan sonra, veri halinde toplanan bu eserlerin saz ile vokal 

icralarının birlikte yürüdüğü göz önünde bulundurularak, orijinaline en yakın 

biçimde notaya alınmaya çalışılmıştır. Eserler, müzikal ve edebi açıdan, kamera 

kaydından duyulabildiği ve anlaşılabildiği ölçüde notaya alınmıştır. 

5. Eserler 03.01.2018-11.04.2018 tarihleri arasında notaya alınmıştır. Eserlerin 

notaya alınmasında Halk Müziği notasyonunda genel tercih olan sol anahtarı 
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kullanımı ve melodilerin karar sesi olarak “la” perdesinin kabul edilmesi yoluna 

gidilmiştir. 

1.4 Hipotez 

1. Notaya alınan bu çalışmalardan elde edilecek veriler, kayıtlar el verdiği ölçüde, 

kayıtlardan duyulabildiği kadarıyla yapıldığı için, notaya oldukça yüzeysel 

alınmalarından kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik yaklaşımların tekrar 

değerlendirilmesi noktasında önem arz etmektedir. 

2. Çalışmamızda ele aldığımız müzikal eserlerde zaman zaman kişisel üslûpların ön 

plana çıktığı görülecektir. 

3. İstanbul’da yaşayan Tokat Hubyar/Sıraç köylülerinin cem törenlerinde tespit 

edilen repertuar unsurlarının belirli bir amaç doğrultusunda, belirli bir sıralama ile ve 

çoğunlukla aynı karar tonu üzerinden normatif şekilde icra edilmesi sonucunda 

ortaya çıkan müzikal bütün, İstanbul’da yaşayan Tokat Hubyar/Sıraç köylülerinin 

“Cem Formu” olarak tanımlanabilir. 
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2.  ALEVİLİK VE CEM İBADETİ İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR  

2.1 Alevi Teriminin Etimolojik Anlamı ve Alevilik Kavramı 

Arapça’da “Ali’ye mensup, Ali’ye ait” anlamlarına gelen “Alevi” kavramının bilim 

adamlarınca, Hz. Ali’ye taraftar olma, onun yolundan gitme anlamlarında 

kullanıldığı ifade edilmektedir. Sözlük anlamına göre Alevi “Hz. Ali’ye bağlı ve 

ondan yana olan kimse” demektir (Yaman, 2004, s. 49-50). 

Erdoğan Çınar ‘‘Alevi’’ teriminin anlamına ve kökenine yönelik ‘‘Aleviliğin Gizli 

Tarihi’’ adlı esrinde şöyle bir açıklama da bulunmuştur: 

Alevi sözcüğü Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’ ten yana olanlara verilmiş bir isim değildir. Bu sözcük, 

Ali’yi tanımlamak için Ali kökünden üretilmemiştir. 

“Alevi” deyiminin gerçek anlamına ulaşabilmek için, önce bu sözcüğü dilbilimi ve Türkçe dil 

kuralları çerçevesi içinde, ön yargısız ve ön kabulsüz incelemek gerekecektir. 

“İ” eki Türkçe’de sonuna geldiği kelimeye aidiyet kazandırır (örnek; tarih-tarihi, mimar-

mimari, insan-insani, davut-davudi gibi). Alevi sözcüğü, alev kökünden üretilmiş böyle bir 

kelimedir. Türk Dili kurallarına göre Ali kökünden Alevi sözcüğünün türetilmesi 

imkânsızdır. Ali’yi sevenler, Ali’den yana olanlar veya Ali’den gelenleri tanımlamak için 

Türkçe’de bir sözcük türetilse idi bu sözcük Osman- Osmanlı, Selçuk- Selçuklu türevlerinde 

olduğu gibi Ali- Alili veya Atatürk- Atatürkçü türevinde olduğu gibi Ali- Alici olurdu. 

Dilbilimi açısından Ali ile Alevi sözcüğü arasında uzak bir ses benzerliğinden başka hiçbir 

şey yoktur. 

Alevi karşıtı Sünni sözcüğünün anlamı nasıl ki, Ehl-i Sünnet’tir ve bu sözcük Hz. 

Muhammed’in sünnetine (söz, davranış ve uygulamalarına) uymaya ehil olanları 

tanımlıyorsa, Alevi sözcüğünün anlamı da Ehl-i Alev’dir. Alev’e ait, ışığa ait veya alevden, 

ışıktan gelen anlamındadır. Alevi sözü kadimden beri, ışığa aleve ait ve/veya alevden, ışıktan 

gelen anlamında kullanılmıştır.  

İbadetlerinde Türkçe’den başka dil kullanılmayan Aleviler’in Türkçe Dilbilimi kurallarına 

uygun olmayan bir kelime ile kendilerini tanımlamış olmaları mümkün değildir. Alevi 

sözcüğü, bu sözcüğü, bu sözcüğünün Türkçe’sini kullanmanın imkânsızlaştığı On Altıncı 

Yüzyıl’da dilimize girmiş, kökleri Anadolunun eski uygarlıklarına dayanan kadim bir 

sözcüktür.  
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Alevi deyiminin ve bu deyime kaynaklık eden alev sözcüğünün etimolojisi irdelenmiş 

değildir. 

Bu sözcüğün kökeni, Anadolu’nun kadimdeki sessiz uygarlığı Luviler ve Luviler’in çağdaşı 

ve komşuları Hititlere kadar uzanır.  

Luvi sözcüğü birçok dilde ışık ve ışık kaynağı anlamlarına gelen sözcüklerin kökünü 

oluşturur.  Lukka, Hititçe’de ışıldamak karşılığı kullanılıyordu. Bu kadim sözcük Türkçe’de a 

ön ekini alarak alev olarak kullanıla gelmiştir. (Alev bilindiği gibi Türkçe’de ateşin 

kaynağında bulunan akkor halindeki ışık yalınımına verilen isimdir.) Işık alevin yansımasıdır. 

Luviler, Hititlerin bu halka taktığı isimdi ve bu isim, bu halkın artık var olmayan dillerinde  

‘‘Işık İnsanları’’ anlamına geliyordu. 

Sefa Taşkın’ın ifadesine göre Luviler “…Yalnız Anadolu’nun değil, İnsanlığın derin 

geçmişine ait gizler” taşımaktadır. Bu tespit Aleviler içinde geçerlidir. Alevi deyimi de tıpkı 

“Luvi” sözcüğü gibi ışık insanı anlamına gelmektedir . (Çınar, 2004, s.  29-30-31-32) 

Erdoğan Çınar’ın bu açıklamasına karşılık Erkan Yar “Alevî- Bektaşî Teolojisi” adlı 

eserinde şu şekilde bir açıklama yapmıştır: 

Alevilik kelimesinin etimolojisinin bilinmesi, bu kelimeyi farklı köklerden türeterek, ismin 

anlamını değiştirmekle, ifade ettiği öğretiyi de değiştirmeyi ve farklılaştırmayı hedefleyen 

anlayışlar açısından önem kazanmaktadır. Bu anlayışlar açısından Alevi kelimesi, Ali 

kelimesinden değil de alev sözcüğünden türemiştir. Çınar’ın,  Alevî kelimesinin alev 

kelimesinden türediğine dair görüşü, “i” ekinin, Türkçede sonuna geldiği kelimeye aidiyet 

kazandırması kuralına dayanmaktadır. Bu durumda “Alevi” kelimesi “alev” kelimesinden 

türetilmiştir. Halbuki alev, ateş veya ışık anlamına gelmemekte, yanan maddelerin türlü 

biçimlerdeki ışıklı uzantısına denilmektedir. (Yar, 2016, s. 24) 

Alevi: Hz. Ali’yi seven, ona bağlı olan Ehli Beyt’in yolundan giden kimselere 

verilen isimdir (Yılmaz, 2009, s. 17-18). Bu bağlamda Alevilik genel olarak 

Hz.Ali’yi sevmek ve onun soyunun yani Ehli Beyt’in yolundan gitmek olarak 

tanımlanabilir (Yaman, 2004, s. 50). 

Başka bir görüşe göre Alevilik; birinci imam Hz. Ali’nin tarafını tutan insanların 

dünya görüşü olarak tanımlanabilir. Buna yalın biçimiyle, Ali Partisi denilmesi 

mümkündür. Daha dar anlamıyla Aleviliği, “Ali evinden olanlar”, “Ali evinin 

yanında olanlar” olarak tanımlayanlarda vardır (Yavuz, 2014, s. 14). 

Ali Duran Gülçiçek “Her Yönüyle Alevilik(Bektaşilik ve Kızılbaşlık) ve Onlara 

Yakın İnançlar” adlı eserinde Alevilik ile ilgili şöyle bir tespitte bulunmuştur: 
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Alevilik, farklı kökenlerden (özellikle Türk, Türkmen, Kürt, Arnavut gibi) ve farklı 

kültürlerden gelen insanların ortak değerlerinden oluşan bir inanç sistemidir. Bu inanç 

sisteminde, İslâm gizemciliğindeki Ali kültü (inanç ve öğretisi), Ehl-i Beyt sevgi ve 

saygısıyla birlikte, İslâm öncesi halk inançlarının, tabiat kültünün, Şamanizm, Maniheizm, 

Budizim, Zerdüştlük gibi inançların, zengin Anadolu ve Asya kültürlerinin (özellikle eski 

Hind/İran, Yunan felsefelerinin) ve yeni Platonculuğun da etkilerini görürüz. (Gülçiçek, 

2004, s. 26 ) 

Gülçiçek’in Alevilik hakkındaki açıklamasını destekleyici nitelikteki bir başka görüş 

ise şu şekildedir: 

Alevilik bir İslamlıktır. Temelini ve kaynağını ondan alır. Orta Asya, Orta Doğu ve Anadolu 

(ve Balkan) kültürleri Aleviliğin yan kaynaklarıdır. Bu yan kaynaklarla beslenmiş; nitelik, 

içerik ve öz kazanmıştır. 

Aleviliğin temeli, içeriği olan “Allah-Muhammet-Ali” Oniki İmamlar ile Ehlibeyt inancı ve 

bağlılığı doğrudan İslam kaynaklıdır. Oradan alınmıştır. Alevilik zaten bu temel ilkelere 

bağlılıktan oluşmuştur. 

Aleviliğin genel halk tabanı Oğuz- Türkmenleridir. Bunlar Türk Kültürünü, Şamanlığı 

Aleviliğe taşımışlardır. Orta Doğu (İranilik-Zerdüştlük) etkeni de göz ardı edilemez. Bu 

etkenler Anadolu insan, kültür ve inanış hamurunda kararak Aleviliğin temel harcını 

hazırlamışlardır. Anadolu’nun eski paganist kültürü, Yunan-Grek düşüncesi ve Hristiyanlık 

öğeleri, Balkan halklarının inanç ve kültürleri, Aleviliğe doluşmuş, Aleviliğin oluşup 

belirlenmesinde temel ve belirleyici rol oynamışlardır. (Öz, 1995, s. 11) 

Bu görüşlerden farklı olarak Dr. Cenksu Üçer “Tokat Yöresinde Geleneksel 

Alevîlik’’ adlı eserinde, Ali Balkız’dan alıntı yaparak Alevilik ile ilgili şöyle bir 

açıklama yapmıştır: 

Alevilik bir inanç sistemi olmaktan çok, bir yaşam biçimidir. Bireyin bireyle, bireyin 

toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallar toplamıdır. Öteki dünyayı değil bu dünyayı, 

milletleri değil insanı esas alan; insanı düşüncenin ve eylemin merkezine koyan, üleşimi 

örgütleyen, sonsuzluktan öncesini ve sonrasını değil bugünü çözümleyen bir sistemdir. 

(Üçer, 2005, s. 39) 

Aleviliği, yukarıdaki örneklerden yola çıkarak; Hz Ali ve onun soyundan gelen 

Ehlibeyt’in yolundan gitmek olarak tanımlayabiliriz. Allah, Muhammed, Ali inancını 

ve sevgisini temel alan Alevilik, farklı kültürlerin ortak değerlerinden oluşan bir 

inanç sistemi, bir yaşam biçimi olarak da düşünülebilir. 
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2.2 Cem Teriminin Etimolojisi ve Anlamı 

Sözlükte ‘‘toplanma, birlik olma’’ şeklinde açıklanan Cem kelimesi, Alevi-Bektaşi 

geleneğinde başlıca ibadet töreni olan toplantıları ifade etmek için kullanılmıştır 

(Yavuz, 2014, s. 28). Cem sözcüğünün Türkçe karşılığı toplamak, bir araya getirmek 

demektir (Yaman, 2004, s. 97). 

 Esat Korkmaz ‘‘Anadolu Aleviliği’’ adlı eserinde Cem teriminin kökeni ile ilgili 

olarak şöyle bir açıklama yapmıştır: 

Genel kabul gören anlayışa göre “cem” terimi köken bilimsel açıdan Arapça’ya bağlanır. 

Arapça, “toplama, biriktirme” ya da “topluluk, kalabalık” anlamlarına gelen “cem” sözcüğü 

zamanla; Alevilerin-Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, ibadetin adı olarak terimleşir. 

Böyle olmakla birlikte “cem” teriminin kökeni tartışmalıdır…  

“Âyin-i Cem” denen bu törenin adının nereden geldiğini birçok Alevi yurttaşın bilmediğini, 

bunu Arapça ‘‘toplanma’’ anlamında söylenen ‘‘cem’’  sözcüğüyle karıştırdıklarını gördüm. 

Arapça ‘‘cem’’ sözcüğü, eski söyleyişle cim-mim-ayn gibi üç harfle yazılır, gerçek anlamı 

toplanmak, bir araya gelmek, biriktirmek, yığılmak bg. içerikleri kapsar. Oysa Alevilikte 

geçen ‘‘cem’’ sözcüğü Farsça’dır. İran söylencelerinde içkiyi (şarabı) bulan, içkili 

toplantılarının (şahın, padişahın) adıdır. İran’ın eski Zerdüşt dininde, şarabı bulan, içkili 

toplantıları düzenleyen, bu geleneği kuran padişahın adına, belli aylarda törenler düzenlenir, 

söyleşiler sürdürülür, içki içilir, çalgı çalınır, şiir okunur, oyun oynanırdı. Bütün amaç Cem 

denen padişahı anmak, ona saygı göstermek, onun bulduğu şarabı içip gönül eğlendirmek, 

kutsallaştırmaktı. Bu törene İran diliyle  ‘’ âyi-i cem’’ denirdi ki Cem’i anma, onu kutlama 

onun adına içkili, çalgılı, söyleşili toplantılar düzenleme gibi anlamlara gelir. Burada ortaya 

çıkan benzerlik (Cem-cem) iki sözcüğün karıştırılmasına yol açmıştır. (Korkmaz, 2000, s. 

205-206) 

Buna karşılık, Mehmet Eröz ‘‘Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik’’ adlı eserinde, Doç. 

Bedri Noyan’dan alıntı yaparak bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmıştır: 

Doç. Bedri Noyan’ın açıklaması şöyledir: << Âyin-i Cem sözü galattır. Ayn-ül-cem den 

bozmadır. Ayn: varlık, gerçek öz anlamına gelir. Böylece gerçek birleşme, birliğin özü 

anlamlarına gelen bir deyim olarak Bektâşîler ve Mevlevîler arasında kullanılmaktadır. Bir 

toplantının ayn-ül-cem adını alabilmesi için Kurban tığlamak, Helva pişirmek şarttır. 

Toplantının yapılış sebebine göre muhib ayn-ül-cem’i, derviş, Baba, Halife ayn-ül cem’i 

denir. İran mitolojisindeki Cem (veya Cemşid) in içki meclisi olan âyin-i Cem efsânesiyle 

ayn-ül-cem’in hiç bir ilgisi yoktur.>>. (Eröz, 1990, s. 96,97) 
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2.3 Cem’in Tarihi Kökeni 

Cem olayının kökeni nereye dayanmaktadır? Geleneksel görüş Alevilikle ilgili temel 

toplumsal kurumların tümünü olduğu gibi Cem kurumunu da Hz. Muhammed ile Hz. 

Ali zamanında varsayılan ve Hz. Muhammedin Mirac’ı sonrası yapılan ‘‘Kırklar 

Cemi’’ ne dayandırmaktadır. Buna göre Cem ibadetini temelleri Kırklar Cemi’nde 

atılmıştır. Büyük Alevi Ozanlarının Cem’in Kırklar Cemine dayandığına ilişkin 

birçok deyişleri bulunmaktadır. Mesela Kul Himmet bir deyişinde bunu:  

                           ‘‘ Kırklar ile bile âyin-i cemde 

                               Bu aşkın sırrına özendi Ali’’ 

diyerek ifade etmektedir (Yaman, 2004, s. 98). Altıncı imam Cafer-i Sadık’a 

dayandırılan Buyruk kitabında da anlatılan olay kısaca şu şekilde gerçekleşmiştir: 

Hz. Peygamber Cebrail eşliğinde Miraç’a giderken karşısına bir aslan çıkar ve yol 

vermez. Peygamber ancak parmağındaki hatemi aslanın ağzına atınca yoluna devam 

edebilir. Daha sonra Hz. Ali ağzından bu hatemi çıkardığında aslanın Ali olduğunu 

anlayacaktır. Bir katman daha gider. Orada Cebrail, bir adım daha ileri 

gidemeyeceğini, aksi takdirde yanacağını söyler. Peygamber devam eder ve 

Tanrı’nın huzuruna çıkar. Perde arkasındaki Tanrı ile doksan bin kelam söyleşir. 

Bunların otuz bini şeriat olur, altmış bini Ali’de sır olur. Dönüşte Kırklar Meclisi’ne 

uğrar. Kapıyı çalar. İçeriden ‘‘sen kimsin’’ diye sorarlar. ‘‘Ben ahir zaman 

peygamber Muhammed’’ diye cevap verince ‘‘ Bize peygamber lazım değil, sen git 

peygamberliğini ümmetine yap’’ diyerek onu içeri almazlar. İki kez tekrarlanan bu 

olaydan sonra Peygamber, üçüncü denemede Cebrail’in telkiniyle ‘‘ben aciz bir 

kulum, fukarayım’’ demesi gerektiğini öğrenir ve sonunda içeri alınır. Peygamberi 

baş köşeye oturturlar. Ali de orada bulunmaktadır. Muhammed’in aslanın ağzına 

attığı yüzüğü Ali ağzından çıkarınca Muhammed Ali’nin sırrına erer ve ‘‘Ya Ali, 

ananı babanı bilmesem sana Allah derdim’’ diye konuşur. Muhammed, 

meclistekilere kim olduklarını sorunca ‘ ‘Biz Kırklarız, birimiz kırk kırkımız bir’’ 

diye cevap verirler. Ancak Selman’ ı Farisi nafaka toplamaya gittiğinden bir kişi 

eksiktir. Peygamber, neşteri alır ve Ali’nin koluna sürer. O zaman dışarıda olan 

Selman’ınki tavandan olmak üzere kırk damla kan dökülür. Daha sonra Selman’ın 

getirdiği bir üzüm tanesi kudretten gelen bir güç tarafından ezilir. Kırklardan birisi 

üzüm suyunu içer ve kırkı birden sarhoş olur. Hepsi birden semaha başlarlar. 
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Dönerken peygamberin başından sarığı düşer. Onu kırk parçaya bölerler. Hepsi 

kemerbest olur. Kırkların cemi böylece gerçekleşir. Yol erkân kurulmuş olur. 

Aleviler ve Bektaşiler, Hz. Peygamber ve Hz. Ali’nin de bulunduğu Tanrı katında 

gerçekleştirilen bu törenin ilk cem olduğuna inanmaktadır ( Yavuz,  2014, s.  29-30). 

Ali Yaman ‘‘Alevilik’te Dedelik ve Ocaklar’’ adlı eserinde Cem’in kökeni ile ilgili 

olarak şu şekilde bir görüş ileri sürmüştür: 

Cem kurumunun kökeni geleneksel bakış açısıyla Kırklar Cem’ine dayanılarak açıklanmaya 

çalışılsa da, tarihsel ve sosyolojik veriler başka unsurların da dikkate alınmasını 

gerektirmektedir. Anadolu’da bugün yaygın olan saz geleneği, kadınlı erkekli törenler ve bu 

törenlerde yapılan ‘‘semah’’ adı verilen dinsel danslar gibi “Cem kurumu” da İslamiyet 

öncesi geleneklerin İslam sonrası değerlerle yoğrulmasına dayanmaktadır. (Yaman, 2004, 

s. 99) 

Bu konu ile ilgili olarak Esat Korkmaz da yukarıda adı geçen eserinde şöyle bir 

açıklama da bulunmuştur: 

Cem’in toplumsal kökeni konusunda da bir birlik sağlanmış değildir. Özellikle geleneksel 

zeminde söylencelerin nesnel olarak gerçekleşmiş olaylar olarak algılandığı; söylence dilinin 

Tanrı’nın dili; söylence kahramanlarının mucizeler gösteren yarı-tanrı kimlikler olduğu, 

sanısının izinde başat inanç kaynağına yaygın bir yönelme vardır. Kimi ‘‘aydınlar’’ da bu 

yönelime ‘‘olanak’’ sağlamaktadır; düşünsel “lojistik” vermektedir. Cem’in toplumsal 

kökeninin nesnel kaynakları Asya’da bulunmasına karşın, “geriye dönüş kültü” nedeniyle bu 

nesnel kaynaklar, “inanç torbası” na doldurularak İslamın doğuş koşullarına taşınmıştır. Bu 

gerçeği göremeyen geleneksel sözcülere düşünsel ‘‘lojistik’’ veren “aydınlar”; cemin 

toplumsal kaynağını, somut olarak gerçekleştiğine inandıkları Kırklar Cemi’nde arama 

yoluna gittiler. Bilimsel gerçekler ise bunun tersini doğruluyor: ‘Ayin-i Cem, Aleviliğin 

temel ibadet kurumudur. Bilimsel olarak ele alındığında bununda tıpkı dedelik gibi, Türkler 

arasındaki eski Şamanist geleneklerle sıkı sıkıya ilgili bulunduğunu görürüz. Nitekim 

bilimsel çalışmalar ayin-i cem’in İslam’dan önce Orta Asya’da Türklerin sürekli olarak belli 

zamanlarda Şaman’ın yönetiminde icra ettikleri ‘ritüel nitelikli kımız içme’ töreninin bir 

devamı olduğunu göstermiştir… Bu kımız ritüeli, belirlenen günün gecesinde, Şaman’ın 

çadırında yapılırdı. Törene yalnızca evli çiftler katılabilirlerdi. Şaman kopuz refakatinde 

dualar okur, bu arada törene katılanlara kımız sunulurdu. Tören gece geç vakte kadar sürer, 

sonra herkes kendi çadırına çekilirdi. Görüldüğü gibi tören, ayin-i cem’in esasını çok iyi 

gösteriyor. 

Daha sonra bu Şamanist ritüele Budist ve Maniheist unsurlar da katılmıştır ki Alevilikteki 

ikrar ayini cemi ve musahiplik ayin-i cemi hemen hemen bütünüyle bunların izini taşır. Bu 

iki ayin de bugünkü haliyle Maniheizm’deki inisiyasyon ayinine çok benzer… Alevilikteki 
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cem merasimlerinde, eski Şamanist, Maniheist ve Budist duaların, ilahilerin yerini nefesler, 

kopuzla ilahiler okuyup ayini yöneten Şaman’ın yerini, sazıyla nefes okuyan dede (mürşit) 

almıştır.’’ ‘‘Aleviler Eski Türk inançlarını hep sürdürmüşlerdir… Cem törenleri 

Şamanizm’deki ayinlerin devamı niteliğindedir.’’ ‘‘Cem olayı Zerdüşlük’te de var, 

Şamanlık’ta da var, Budizm’de de var. ( Korkmaz, 2000, s.  207-208) 

Yaman’a göre Anadolu’da yüzyıllardır Aleviler arasında temel ibadet işlevi gören 

cem kurumunun bütün yönleriyle ortaya konulabilmesi, Aleviliği benimseyen 

toplulukların yaşadığı tarihsel ve sosyal süreci doğru bir şekilde anlamakla 

olanaklıdır. Bu konuda yapılacak araştırmalar pek de söylendiği gibi kolay değildir. 

Ancak bu şekilde, farklı zaman ve coğrafyalarda bu toplumsal kurumların nasıl 

dönüştüklerini anlayabilmek söz konusu olacaktır (Yaman, 2004, s. 99). 

2.4 Cem Türleri 

Cem törenlerinin çeşitleri olduğu görülmektedir. Cemler ibadetin içeriğine ve 

amacına göre çeşitli isimlerle anılırlar (Yavuz, 2014, s. 32). 

2.4.1 Görgü cemi 

Görgü cemi, ikrar tazelemek, bu yolla tövbe etmek ve ruhsal açıdan temizlenmek 

için yapılan cemdir (Korkmaz, 2000, s. 224). Aleviler’in en büyük dini törenidir 

(Çınar,  2004, s. 115). Bu Cem’e herkes davetli değildir. Sadece, <<Musahipliler >>, 

<<ikrar vermiş, nasip almış olanlar >>, <<Görülmüş olanlar>> ve ilk defa nasip 

alacak olanlar katılabilirler (Eröz, 1990, s. 109). Düşkünler yani ‘‘haksız yere keyfi 

olarak eşini boşayan, haram kazanç sağlayan, yalancı şahitlik yapan, nefsine hâkim 

olmayan, hırsızlık yapan, adam öldüren, vergi ve askerlik borcu gibi vatan borcunu 

ödemeyen, annesine babasına evlatlık görevini yapmayan, insanlara zarar veren, 

komşusunu inciten, işçi ve yetim hakkı yiyenler’’ cem’e alınmazlar (Yaman, 2004, s. 

106). 

Her Alevi’nin görgüden (görgü cemi) geçmesi, hal ve gidişatının muhasebesini 

yapması, ikrarını tazelemesi ve gerektiğinde topluma hesap vermesi genel kuraldır. 

Ocakzade dedeler bu amaçla her yıl düzenli bir şekilde kendilerine bağlı taliplerini 

ziyaret ederler. Dedelerin bu ziyaretleri genellikle, hasat zamanı geçtikten sonra 

yapılır. Dede bir yere geldiğinde peyik (davetçi) adı verilen bir kişi, Dedenin 

geldiğini ve cem yapılacağını duyurur. Bu cem töreni Cuma akşamı yani perşembeyi 



12 

cumaya bağlayan gece yapılır (Yaman, 2004, s. 102). Cem köylerde büyükçe bir 

evde, varsa Cemevi’nde; günümüzde kentlerde yine ya müsait bir evde, ya bir 

salonda ya da Cemevi’nde yapılır (Yaman, 2004, s. 187). Cem ibadeti için bütün 

talipler Mürşid, Pir, Rehber huzuruna davet edilir (Yaman, 2004, s. 102). Bu dâveti 

duyan canlar, musahibi ile buluşur. Herkes kendi evinde boy abdestini alıp, en temiz 

elbiselerini giyindikten sonra ev halkı ve musaibinin ev halkı ile birlikte, Mürşid’in 

belirttiği gün ve saatte Cem’e katılırlar (Yaman, 2004, s. 187-188). Cem’e 

katılacaklar yanlarında (Eröz, 1990, s. 112), lokma, kuru yemiş, meyve, çörek, 

kömbe, baklava, helva gibi yiyecekler getirirler (Yaman, 2004, s. 188). Cem’de 

kurban hizmeti de görülür (Yaman, 2004, s. 103). 

Oniki hizmet sahipleri belirlendikten ve tüm hazırlıklar bittikten sonra Görgü 

Cemi’ne başlanır (Yaman, 2004, s. 193). Dede, baş köşede olmak üzere, hizmet 

sahipleri mevkilerine göre yerlerini alırlar, sonra yaşlı erkekler, sonra orta yaşlı ve 

genç erkekler bir daire veya oval şekil meydana getirecek şekilde otururlar. Buna 

<<halaga>>, <<halaka>> adı verilir. Kadınlar (bacılar) bu halkanın dışında oturur 

(Eröz, 1990, s. 113). 

 Cem töreni, Dede tarafından görevlendirilmiş hizmet sahiplerince, Dedenin 

yönetiminde, belli bir düzen içerisinde yerine getirilir (Yaman, 2004, s. 102). Dede 

(mürşid), her hizmet sahibinin hizmetine başlaması için izin verir. Hizmete 

başlayacak olan kimse gelip dedenin önünde dâra durur ( sağ ayağının baş parmağını,  

sol ayak baş parmağı üstüne mühürler, öne ve sola doğru hafifçe eğilerek, sağ elini 

kalbinin üzerine kor), dede ona bir hayırlı (hayır dua, gülbeng) verir. Hizmetler 

böylece başlar. Çerağı, zeytinyağı, bez veya çıra (göçebelerde) veya daha gelişmiş 

vasıtalar kullanılarak, ocakoğlu (ocak evlâdı, dede) bizzat kendisi yakar. Dede çerağı 

yaktıktan sonra, çerağı bekleme işi <<delilciye>> aittir. Bundan sonra herkes görülür 

(Eröz, 1990, s. 113-114). Her musahip görülmesinde Dede, cemaatten razılık alır, 

“Bu canlardan razı mısınız?” diye sorar (Yaman, 2004, s. 103). Kendilerinden 

şikâyetçi olanları cem’de bulunan canlar şikâyetlerinde haklı görürlerse, şikâyet 

edilenler onları razı etmek zorundadırlar. Kimseyle küsülü, dargın ve kavgalı 

kalamazlar. Birine hakları geçtiyse, ya da başkasının hakkı kendisinde kaldıysa 

hesaplaşır ve helâllik alır. Barışmadıkça görgüleri yapılmaz (Yaman, 2004, s. 185). 

Cem ibadetinde ‘‘Ölmeden önce ölünüz, hesaba çekilmeden önce hesabınızı 

görünüz, ahirete kul hakkı ile gitmeyiniz. Hiç kimse ile alıp vereceğiniz kalmasın. 
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Alnınız açık, yüzünüz ak olsun. Dürüst, mert, iyi huylu olun. Gerçek erenler safına 

takılmış insan-ı kâmillerden olun. Halk sizden razı olsun ki, Hak da razı ola.’’ Ve 

‘‘Döktüğünüz varsa doldurun, ağlattığınız varsa güldürün…’’ kuralları geçerlidir 

(Yaman, 2004, s. 227). 

Tüm canlar, görgü cemine  ‘‘ölü gelir, diri döner’’, yani bir bakıma görgü ceminden 

geçmekle ‘‘yaşarken yeniden dirilir’’; kötülüklerden arınır, kini, kibiri, benliği atar. 

Yıllık görgüden geçen talipler, aynı zamanda daha önce yaptığı hataları bir daha 

tekrarlamamaya da söz verirler. Ancak görgüden geçmekle talip, manevi olarak 

temizlenmiş olur. Bu sağlanmadıkça, yani görgüden-sorgudan geçerek 

temizlenmedikçe o talibin kurban lokması yenmez (Korkmaz, 2000, s.  225-226). 

2.4.2 Birlik (Muhabbet) cemi 

Anadolu Aleviliğinde gençleri gelecekteki yollarına hazırlamak için düzenlenen 

küçük törenlere verilen addır (Birdoğan, 1995, s. 258). Birlik cemi, toplumun 

birliğini tesis etmeyi, birlikte ibadet etmeyi, genç nesle yolun adap ve erkânını 

öğretmeyi, onları ceme alıştırmayı amaçlar (Yavuz, 2014, s. 32). Bu alıştırmayı 

dedenin yapması koşul değildir. Dedenin köye tayin ettiği rehberlerden biri veya 

öbürü, cemde post sahibi etmiş kişilerden yolu yordamı iyi bilen herhangi birisi, 

zaman elverişli olduğunda, ortam elverişli olduğunda köy gençlerini küçük 

provalarla bu hayata hazırlar. Bu hayatta, yola girme, müsahip tutma olmaz ama 

anlatılır şöyle edilir, böyle edilir diye… Yolda var olan kimi terimler, söz öbekleri, 

beyitler söylenip açıklanır. ‘‘ On İki İmam, Kerbela, dedelik, mürşitlik, pirlik, dem, 

semah vb.’’ gibi akla gelenler anlatılır. O çocukların sorularına yanıt verilir. Bu 

hizmette kız erkek ayrımı yoktur. Birlikte olabilirler. İşte bu törenlere ‘‘Muhabbet’’ 

denir (Birdoğan, 1995, s. 240). Burada görgü ve sorgu dediğimiz asıl ibadet özelliği 

taşıyan şeyler ve kurban olmaz. Herkes kendine göre lokma getirir ve bu lokmalar 

dualandıktan sonra cem erenlerine dağıtılır. Buna birlik lokması denir (Yavuz, 2014, 

s. 32). 

2.4.3 Musahiplik cemi 

İki Alevi genci arasında Musahip kardeşliği veya Ahiret kardeşliği de denilen bağın 

kurulması için Musahip olacakların talepleri üzerine yapılan bir törendir (Çınar, 

2004, s. 115). Musahip; Alevi inancında terim olarak, ikrar vermiş, evli erkek ve 

kadının (karı-koca) seçtiği kefil anlamında yol kardeşi demektir. 
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Musahiplik dendiğinde ise ikrar vermiş, iki evli kişinin eşleri ile birlikte, Hakk’a 

yürüyünceye değin kardeş kalacaklarına, birbirlerini koruyup kollayacaklarına, birlik 

ve beraberlik içinde yaşayacaklarına, dedenin ve cem topluluğunun önünde söz 

vermeleri biçiminde gerçekleştirilen bir törenle kurulan ‘‘ toplumsal bir akrabalık’’ 

kurumu anlaşılır (Korkmaz, 2000, s. 322).  

Birbirleriyle müsahip olmak isteyenler, anne ve babalarının razılığını aldıktan sonra, 

rehbere başvururlar (Korkmaz, 2000, s. 341). Rehber, durumu evetlerse bu iki aile 

gereken hazırlıklara başlar. Bu hazırlık aşağı yukarı bir yıl sürer. Bir yıl içinde her iki 

ailenin gerek toplum içindeki davranışları, saygıları, efendilikleri, barışçı tavırları, 

ellerine, dillerine, bellerine sıkı olup olmadıkları vb. hep gizliden gizliye, inceden 

inceye izlenir. Öyle ki bir yerde önlerine sanki buluntu imiş gibi mal, para bırakılır. 

Tepkileri gözlenir. Bu sınavları yüz akıyla geçmişlerse durum dedeye iletilir. Dede 

köye geleceği günü rehbere bildirir. Böylece cem günü kararlaştırılmış olur. Dedenin 

gelme günlerinde, ceme girecek musahip adayları hazırlıklarını tamamlar. Bu 

hazırlıklar, kurban, lokma, dem, şerbet vb. önceden bilinen şeylerdir (Birdoğan, 

1995, s.  241,242).  

Musahiplik töreni meydan aldığında; başta mürşit, onun alt yanına mürebbi, onun alt 

yanına ise rehber oturur. Rehbere bitişik durumda önde gelen kişiler sıralanır. 

Onlardan biraz aralıklı olarak diğer canlar yaş sırasına göre otururlar. 12 hizmet 

sahipleri, görevlerine hazır beklerler (Korkmaz, 2000, s. 341). Cem bu şekilde 

kurulduktan sonra, musahip olacak canlar mürşit karşısında dara durur (Korkmaz, 

2000, s. 341). Mürşit 12 kişilik üst makama, daha sonra tüm cemaate bu canların bu 

yola girmeye engel olan bir halleri olup olmadığını sorar (Yaman, 2004, s. 243). 

Herkes düşüncesini açık açık ortaya koyar. Bu cemlerde yalan söylemek, nezaket 

gösterip ‘‘iyidir’’ demek yoktur. Sonunda yola gireceklerin üzerinde iyi not 

verilmişse (Birdoğan, 1995, s. 244), müsahipli olacak kimseye de <<kimseyi incittin 

mi, kimsenin malını aldın mı>> diye sorar (Eröz, 1990, s. 114), bunlara musahip 

olmanın yükümlülüklerini ve koşullarını anlatır. Gerekli koşulları yerine getirmeyi 

kabul edip etmediklerini sorar. Musahip olacakların olumlu karşılık vermeleri 

durumunda, pir bir gülbank okur (Korkmaz, 2000, s. 342). İki can böylece musahip 

olur (Yaman,  2004, s. 245). 
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2.4.4 Abdal Musa cemi 

Bütün köyün katılımı ile gerçekleştirilen birlik cemidir (Çınar, 2004, s. 115). Alevi-

Bektaşi İnancı’nın önderlerinden biri olarak kabul edilen Abdal Musa adına 

düzenlenen bu ibadetlerin en belirgin özelliği, toplumun bütün üyelerine -düşkünler 

de dâhil olmak üzere açık olmasıdır. Yılda bir kez ve genellikle kış aylarında yapılan 

bu ibadetin ardından, ilkbahar aylarında Abdal Musa için kurban kesilir. İçerik olarak 

insanları bir araya toplamak veya mevcut sorunları çözümlemek maksadıyla 

düzenlenen bu ibadetlerin içerisinde, bazı yöreler itibariyle On İki Hizmetlerin 

yapılmadığı, bunun yerine “Duaz-ı imam”ların, “Deyiş”lerin ve “Semah”ların icra 

edildiği görülmektedir (Güngör, 2011, s. 75). 

2.4.5 İkrar verme cemi 

Bir çeşit topluma katılma töreni olarak kabul edebileceğimiz ikrar cemi (Yavuz, 

2014, s. 33), bir Alevi’nin yola alınma törenidir. Yola alınmayan kişi Alevi sayılmaz 

(Çınar, 2004, s. 115). Bu konu ile ilgili olarak Mehmet Eröz “Türkiye’de Alevilik ve 

Bektâşilik” adlı eserinde şu şekilde bir açıklama yapmıştır: 

 İkrar Verme-İkrar Alma-Nasip Alma: Tahtacı ve diğer Alevî topluluklarında, yola, erkâna, 

Aleviliğe girecek olan tâlibin mürşidin öğüt ve telkinlerini kabul, yolun bütün kaidelerini 

aynen benimseyip, uyacağına dair verdiği sözdür. Tâlip, bu sözü tek başına vermez. Karısı da 

yanındadır. Ayrıca, musahibi olacak kimse ve onun karısı, hep birliktedirler. Bu dört kişinin 

başında rehber vardır. Böylece beş kişi olarak, Ehl-i Beyt’i temsil ederler. Rehber, tâlibin 

boynundan bağladığı bir iple onu çeker. Alevîler, ip yerine bir poşu veya bir başörtüsü 

kullanırlar. Tâlip, Hz. İbrahim’e gökten inen kurbanı temsil ederek, boynu bağlı bir halde, 

ellerini de ayak gibi kullanarak yürür, rehber tarafından meydana götürülür. Tâlip, koyunu 

temsilen meydana doğru giderken, karısı onun eteğinden tutmuş vaziyette ilerler. Bu tören, 

Görgü, Erkân, İçeri Cemi denilen cemlerde yapılır. Belli merasimlerden sonra, <<rızalık 

alınır>> . Yani küslük, dargınlık var ise, Pir, bunu ortadan kaldırır. Sonra yolun zahmetli, güç 

olduğunu, tâlibin buna dayanamayacağını söyler. Öğretildiği şekilde cevap veren talibe, yedi 

farz ve üç sünnete uymasını; eline, beline, diline, özüne, gözüne, sözüne sahip olmasını; sır 

saklamasını söyler, bu öğütleri verir ve ondan söz alır(ikrar). Bu merasimden sonra, ona bir 

hayırlı (hayır dua, gülbenk) vererek üyeliğini kutlar. Tâlip, karısı, musahibi dedeye niyaz 

ederler. (Eröz, 1990, s. 139) 

2.4.6 Lokma cemi 

Alevilerce kutsal olan perşembeyi Cuma’ya bağlayan gece ihtiyaçtan ve istek üzerine 

yapılan Alevi törenidir (Çınar, 2004, s. 115). 
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2.4.7 Düşkün kaldırma cemi 

Düşkün ilan edilip cemiyetin dışına itilen birinin yola girmesi için yapılan cemdir. 

Aleviliğin inanç ve ilkelerine karşı suç işleyen, yol’un, erkânın kurallarını çiğneyen, 

yani Hak-Muhammed-Ali yolu’nda yasaklanan eylemleri yapan, bu nedenle yol’dan 

süreli ya da süresiz olarak uzaklaştırılan kimseye düşkün (=suçlu) denilir. Düşkünlük 

Alevîlikte ahlaki yaptırım yasasıdır. Düşkün olanlarla kimse konuşmaz, alış-veriş 

yapmaz, birlikte oturup durmaz. Düşküne verilen en büyük ceza toplum tarafından 

dışlanmaktır. Düşkünlükten kurtulması (kaldırılması) için, düşkün olan kişinin, 

kurulacak cem ibâdetinde (Düşkünlük Meydanında) cem erenlerinin huzurunda, pir 

divânında yargılanması, aklanması, sitemini (cezâsını) ödemesi gerekir. Ancak ondan 

sonra toplum içine girebilir. Düşkünlerin kaldırılması sonucunda barışık, temiz, 

birbirinde hoşnut ve razı olmuş, huzurlu, mutlu bir toplum meydana gelir (Yaman,  

2004, s. 246). 

2.4.8 Dardan indirme cemi 

Ölen kişinin ardından alacağını vereceğini halletmek ve toplumdan rızalık almak için 

yapılan cemdir (Çınar, 2004, s. 115). 

2.5 Cem’de On iki Hizmet 

Cem’ler, on iki hizmet olarak adlandırılan pratiklerin gerçekleştirilmesi esasına 

dayanır. Her bir hizmet için önceden belirlenmiş görevliler bulunmaktadır. Bu 

görevlileri kısaca şöyle sıralayabiliriz (Yavuz, 2014, s. 31). 

1. Dede (Pir, Mürşid): Cem’de birinci hizmet sahibidir. Cem’i yönetir, sorunları 

çözer, toplumu aydınlatır, eğitir ve yönetir, halka doğru yolu gösterir.  Evlâd-ı 

Resûl’ün soyuna bağlı (Seyyid) olan Dede ilim, irfan, ahlâk sahibi, insân-ı kâmil, 

saygı değer, Hak-Muhammed-Ali’nin yolunu, erkânını iyi bilen ve süren, Cem’de 

“on iki hizmeti” hakkıyla yürütebilen kişidir. 

2. Rehber: Dede’den sonra en yetkili hizmet sahibidir. Bilgili olması gerekir. Cem’de 

görgüsü yapılanlara yardımcı olur. 

3. Gözcü: Cem’de düzeni ve sükûneti sağlar, uygun davranmayan olursa önce uyarır, 

gerekirse Dâr’a çekilmelerini ister, cezalandırır. 
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4. Çerağcı (Delilci): Çerağ’ı (mum’u) ya da “Delil” adı verilen aydınlatma aracını 

yakar, meydanın aydınlatılmasını sağlar. Günümüzde aydınlatma araçlarının 

(elektrik) bulunması dolayısıyla, çerağ’ın sadece sembolik anlamı kalmıştır. 

5. Zâkir (Sazandar, Güvende, Âşık Baba): Deyiş, düvaz, mirâclama, mersiye, nefes 

söyler. Saz çalar. Cem töreninin yürütülmesi, örneğin: Semahların yapılması, 

deyişlerin söylenmesi, tevhidlerin çekilmesi, zâkirlerin düzenleyip yönlendirilmesi 

ile olur. 

6. Süpürgeci (Ferraş, Faraşçı, Câr’cı):Meydana her hizmetin bitiminde sembolik 

olarak “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” diyerek süpürge çalar. Gerekirse 

Rehber’e yardım eder. 

7. Sakka (Sakacı, Sâki, Dolucu, Tezekâr, İbriktar): Cem’de mersiyeler okuyarak 

sakka suyu dağıtır, susayanlara su verir. Lokma yendikten sonra, el temizliğini 

sağlamak için ibrik ve leğen getirip havlu tutan hizmet sahibidir (Yaman, 2004, s. 

191-192). 

8. Kurbancı/Sofracı: Kurban ve sofra kurma işlerinden sorumludur (Yavuz, 2014, s.  

31). 

9. Pervâne (Dışarı Gözcüsü, Pazvand): Cemevi’ne gelen gidenlerle ilgilenir. İçerden 

ve dışardan haberi olur, güvenliği sağlar (Yaman, 2004, s. 192). 

Cemalettin Yavuz “Alevi- Bektaşi Geleneğinde Düvazimamlar” adlı eserinde 

Pervane ile ilgili olarak şu şekilde bir tanım yapmıştır: 

“Pervane/Semahçı: Cem’de semah dönenlere denir.” (Yavuz, 2014, s. 32) 

10. Haberci/Peyik: Ayakçı, davetçi veya okucu (okuyucu) da denilen bu görevli, 

cemin yapılacağını duyurmakla görevlidir (Yavuz, 2014, s. 31). 

11. İznikçi (Meydancı): Cemevinin temizliğine bakar. Cem’e gelenlerin 

ayakkabılarını düzeltir. 

12. Kapıcı (Bekçi): Cem töreni yapılan evin kapısında bekler. Cem’e gelenlerin 

evlerinin güvenliğini sağlar. Girene çıkana göz kulak olur (Yaman, 2004, s. 

192,193). 
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2.6 Cem’de İcra Edilen Eserlerin Türleri 

2.6.1 Deyiş (dej, denyiş, deyim, deyişet, deyişleme, deyşet, deyüş, diyeşet) 

1) Âşık edebiyatında ve müziğinde çeşitli konuları ele alan şiirlere verilen genel isim. 

Daha çok Alevî-Bektaşî âşıkları arasında yaygınsa da Sünni âşıklar arasında da 

bilinir ve kullanılır. Bektaşîler tarafından yaygın kullanım alanı bulmuş ‘‘nefes’’ 

teriminin Alevî topluluklar arasındaki karşılığıdır. Alevî ocaklarına mensup 

gruplarda ve köy muhiti Bektaşîleri arasında topluluğun tasavvufî yönünü, yol-erkân 

uygulamalarını, nadiren de günlük hayat içindeki bazı olayları, felsefî bir bakış 

açısıyla anlatan şiirlere eşlik eden ezgilere deyiş adı verilmektedir. Deyiş, eski 

dönemlerde yaşamış ve kutsal nitelikleri olan ozanların, yine kendileri gibi kutsal 

nitelikli şiirlerini tanımlayabildiği gibi, yaşayan âşıkların şiirleri için de tanımlayıcı 

bir terim olarak kullanılabilmektedir. Ancak eski âşıkların deyişleri, ibâdetin bir 

parçası olarak görülür ve o doğrultuda âyinin ilgili kısımlarında icra edilir. Bu 

bakımdan bazı deyişler nitelik bakımından kutsal sözlerden kuruludurlar. ‘‘Kuran’ın 

özü, âşığın sözü’’ sözünde olduğu gibi deyişlerin önemli bir kısmında kutsal bir 

özellik bulunur. Sözlü kültür geleneğinin içinde bu denli önem atfedilen deyişlerde 

batınî bazı öğelerin yer aldığı, sırlarla dolu sözlerin her ortamda ve bilhassa âyin 

dışında söylenmemesi gerektiği, grubun ileri gelenleri tarafından sıklıkla belirtilir. 

Deyişlerde içeriğin yanında, edebî şekil de önem arz eder: Genellikle beş, yedi, 

sekiz, on birli kalıplardan oluşan deyişlerin bir kısmı on dört, on beş, on altılı 

kalıplardan da kurulu olabilir. Deyişler çoğunlukla hece ölçüsüyle söylenen/yazılan 

şiirlerdir. Ancak bilhassa İslâm kültürünün ve edebiyatının etkisiyle Arapça ve 

Farsça tamlamalarla bezenmiş, hatta bunun yanı sıra, arûz vezniyle yazılmış deyişler 

de vardır. 

Deyişler dörtlüklerden kurulurlar ve en az üç kıta’dan oluşurlar. Beyit formunda, 

ikişerli dizelerden oluşan deyişler varsa da bunların sayısı dörtlüklerle kurulu 

olanlara bakıldığında çok azdır. Eski ve kutsal ozanların deyişlerinde, konular kutsal 

nitelikli olduğu halde, yeni âşıkların deyişlerinde çeşitli doğal, sosyal ve kişisel olay 

konu edinilmektedir. Deyişlerin müzikal yönü, konudan bağımsız, ancak biçimle 

ilişkili olarak belirginleşir. Şiirin biçimi ve özellikleri, müziğin biçiminde de 

etkilidir. Bununla beraber kalıplaşmış ezgi kümeleri eğer yapısal uygunluk 

gösterirlerse her türlü deyişe uyarlanabilir. Bazı türlerin (duvaz, samah, nevruziyye 
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vd.) konusundan çok, şiir biçimini ve müzikal örgüsünü tanımlamak için deyişten 

türetilmiş terimler kullanılır. + ‘‘ Duvaz deyişi’’, ‘‘nevruz deyişi’’, ‘‘semah deyişi’’ 

vd. Terimin bu anlamıyla yaygınlık gösterdiği bölgeler Türkiye’nin orta ve doğu 

kesimleridir. Bkz. Âşıklama tarzı deyiş, Deyiş düzmek.  

2) Türkü, mâni, ağıt, şiir. Birbirinden farklı içerik için söylenen halk terimi. Anonim 

halk edebiyatının ve müziğinin bir çeşidi olarak karşımıza çıkan bu terim, 

demek/söylemek fiilinden türetilmiştir ve sözlü bütün müzikler için kullanılmaktadır. 

Bu anlamıyla diğer bazı terimlerle de yakınlık gösterir. Bkz. Beyit, Deme, 

Deyişleme, Deyişmek (Duygulu, 2014, s. 147-148). 

2.6.2 Duvaz ( dovaz, duvazdeh, duvazd’imam, duvâze, duvaz imam, düvaz, 

düvazda, düvazda imam, düvez imam) 

On iki imamı konu edinen deyişlere verilen isim. Alevî- Bektaşî edebiyatının önemli 

türlerinden biridir. Terim Farsça olduğu halde, Şiîler arasında, bu isimle bilinen bir 

şiir türü bulunmamaktadır. Anadolu sahasında yukarda verilen isimlerle söylenir ve 

her Alevi ocağında bilinir. Duvazlarda, on iki imam isimleri ve özellikleri, sırasıyla 

belirtilir. Koşma ve beyit biçiminde söylenir/yazılır. En az üç kıtadan oluşur. Az 

sayıda da olsa tek kıtadan oluşan duvazlar vardır. Kıta veya bent sayıları, şiirin 

işleniş biçimine bağlı olarak artabilir. Hece vezinli duvazlar ortalama beş-on arûz 

vezinliler 0n-yirmi kıta/bent olabilmektedir. Duvazlar, yörelere göre değişen 

makamlarla (ezgi kalıpları) seslendirilir. Üç deyiş okuduktan sonra bir duvaz 

okumak, ardından semah dönmek birçok yörede gelenek hâline gelmiştir. Duvazlar 

şiirsel ve melodik bakımdan deyişlere benzerlerse de, içerik bakımından kutsal 

nitelikte olduklarından, her yerde/her ortamda icra edilmezler. Bazı Alevî dedeleri/ 

Bektaşî babaları, duvazları ezgisiz (dilden) de okurlar bu tür okumalar dua 

niteliğinde kabul edilir. 

Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel ü Bakır 

Cafer, Kâzım, Musa, Rıza’ya şükür 

Tâki, Nâki, Askerî, Mehdî’ye zikir 

İbrahim’in dest-i dem’anı Haydar (Duygulu, 2014, s. 167-168). 
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2.6.3 Semah (samâ, samah, samak, zamâ, zamak, zemah, zemak, zimâ, zimak) 

1) Alevî-Bektaşî topluluklarının inanç kültürleri içinde yer alan âyin-i cemin bir 

bölümünde yapılan dinsel nitelikli dans ve buna eşlik eden sözlü ezgi. Semah, Alevî-

Bektaşî toplulukları arasında uygulanan dinsel pratiklerin en estetik olanlarından 

biridir. Hareketler yörelere, özel inanç gruplarının oluşturduğu örgütlenme biçimi 

olan ocaklara göre farklılık gösterse de, ‘‘yakarış’’, ‘‘göğe yükseliş’’, ‘‘yeryüzü ile 

gökyüzü arasında gidiş geliş’’ vd. sembolik anlamlar yüklenen eylemlerin çeşitli 

hallerini tüm gruplar neredeyse aynı anlamlandırma içinde uygularlar. ‘‘Kırklar 

cemi’’ nin mistik ortamını, Hz. Ali’yle özdeşleşen turnanın hareketlerini, evrenin 

içindeki dünyanın konumunu veya dünyanın diğer gezegenlerle ilişkisini semah 

figürlerinde bulmak mümkündür. Semah, müzikal bakımdan da son derece renkli ve 

dinamik bir formdur. İki, üç ve dört bölümlü biçimsel bir yapıya sahiptir. Bölümler, 

birbirinden ezgi yürüyüşü, makamsal örgü, ritmik karakter ve hız (tempo) 

bakımından ayrılırlar. Sözlerde ise daima bir tema bütünlüğü vardır ki bu, anlatımı 

tamamlayan bir nitelik taşır. Semahlar birbirlerinden farklı isimlerle anılsalar da 

temelde dönülme amaçları, figürleri, icra ortamları benzerlikler gösterir. Ancak 

bunların istisnası olan, özellikle içerdiği hareketler ve dönüldüğü ortam bakımından 

değişik özellikler içeren semahlar da vardır.  

2) Bedensel hareketlerini dinsel nitelikli semahlardan alan, davul-zurna eşliğinde 

meydanlarda/düğünlerde oynanan sıra oyunu. Bu semahlar Alevî topluluklarının 

dışındaki gruplar tarafından oynanır. Aslında bunlar başlangıçta âyinsel nitelik 

taşıyan oyunlar iken, zaman içinde fonksiyon değişimine uğramış, din dışı nitelik 

gösteren halk oyunu haline gelmiştir (Duygulu, 2014, s. 384-385). 

2.6.4 Tevhit ( tevhid) 

1) İçinde Allah’ın adını ve birliğini sıklıkla zikreden deyişlere verilen isim. Bir tür 

adı olarak Anadolu Alevîleri arasında yaygındır. Âyin-i cemin çeşitli evrelerinde, 

kendine özgü makamla söylenir. Ayrıca bazı deyişlerin baş, orta ve son kısımlarında 

tevhit özelliği gösteren bölümler bulunmaktadır. Anadolu’nun muhtelif yerlerindeki 

Sünnî târikatlarda ‘‘kelime-i tevhid’’ adıyla da bilinir. Açık zikir yapanlar arasında 

yüksek sesle ve vurgulu ritmik kalıplarla, kapalı zikir yapanlar arasında ise lâ ilâhe 

illallah lafzıyla kısık sesle veya tamamıyla sessiz bir biçimde yapılır.  
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2) Bazı semahlarda Allah’ın birliğini vurgulayan ve ayrı bir bölüm olarak kabul 

edilen kısım, bölüm (Duygulu, 2014, s. 428). 

2.6.5 Miraçlama 

Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin Kırklar Meydanı’nda buluşmasını anlatan ve epik bir 

karakter gösteren Alevi- Bektaşi şiiri ve müziği türü. 

2.6.6 Mersiye 

Daha çok Hz. Hüseyin’in Kerbela’da öldürülmesinin anlatıldığı epik karakterli 

Alevi-Bektaşi müziği ve şiiri türü (Duygulu, 1997, s. 12). 
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3.  İSTANBUL ALİBEYKÖY VE TAŞDELEN CEMEVLERİNDE TOKAT 

HUBYAR/SIRAÇ KÖYLÜLERİNCE YAPILAN CEM TÖRENİ 

3.1 Sıraç Kelimesinin Anlamı 

Sıraç: Sıraç sözlüklerde yer almayan bir kelimedir. Yöresel olarak, Tokat, Sivas, 

Çorum, Yozgat ve Amasya’nın bazı köylerinde yaşayan Beydili Türkmenleri için 

kullanılan bir terimdir. Sıraç kelimesinin anlamının, bazı kaynaklarda, Arapça 

kökenli ‘‘Sirac’’ kelimesinden geldiği rivayet edilir. Sirac kelimesi; çerağ, ışık, 

kandil, meşale anlamlarında kullanılır. Bazı rivayetlere göre ise, Sıraç kelimesi ‘‘sır’’ 

ve ‘‘aç’’ kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. ‘‘Sırrını aç, gizliliği 

kaldır’’ anlamına geldiği iddia edilmektedir. Sıraç kelimesinin başka bir anlamı da 

“doğruluk” tur. Yani bir Sıraç doğru olan, gerçekten ayrılmayan ve sözüne güven 

duyulan bir kimsedir. Tasavvuf anlamda ise, iki anlamının olduğu iddia edilmektedir. 

İlk anlamına göre; ketum, sır vermeyen, sırrını ifşa etmeyen manasına gelir. Diğer 

anlamına göre ise; Hak-Muhammet-Ali yolunda sır perdesini açıp kaldıran, gönül 

gözü açık, üryan olan, gönül gözü ile Hakkı gören demektir. Başka bir rivayete göre, 

Hazreti Muhammed’i Medine’ye davet eden kişinin adı Sirâc-ı Ensar’dır. Sıraç ismi 

de buradan gelmektedir. Diğer bir inanışa göre, ezanın gizli olarak okunduğu 

sıralarda, Hz. Muhammed Hz.Bilal’e ‘‘Ya Bilal, artık sırrı aç. Ezanı açıktan oku’’ 

demiştir. Bu yüzden Sıraç, daima sırları âşikar edip, yayan anlamına gelmektedir 

(Yılmaz, 2009, s. 15-16). 

3.2 Tokat Hubyar (Sıraç) Köyü 

Hubyar Sultan Ocak Merkezi, Tokat Almus’a bağlı Hubyar Köyü’ndedir. Hubyar 

Köyü, günümüzde Alevi-Bektaşi sisteminde bir ‘‘ocak merkezi’’ durumundadır. 

Köy, Almus’un doğusunda, Sivas sınırına birkaç km uzaklıktadır. Almus ilçe 

merkezine uzaklığı 86 km Tokat il merkezine uzaklığı 116 km’dir. Köy yaklaşık 

2.700 metre rakıma sahip olup, kış aylarında ulaşım neredeyse imkânsızdır. 
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Köy, kurulduğu sanılan 16. Yüzyıldan beri Tozanlı kazasına bağlı Doğanşehir(eski 

ismi İpsile) nahiyesine bağlı idi. Daha sonra 1970 yılında Sivas’ın Hafik ilçesine 

bağlanan köy, 13-08-1990 tarihinde Almus’a bağlanmıştır. Hubyar Köyü bölgenin en 

büyük yerleşim yerlerinden birisidir. Köyün adı 1960 yılında Uzunbelen olarak 

değiştirildi fakat köy ileri gelenlerinin ısrarlı talebi üzerine, 1993 yılında tekrar 

Hubyar’a çevrildi (Yılmaz, 2009, s. 22-23). 

3.3 Tokat Hubyar / Sıraç Köylülerince Alibeyköy Cemevinde Yapılan Cem 

Töreni 

Cem töreni başlamadan önce, Dede cemevine gelerek postuna niyaz eder ve postun 

üzerine oturur. Daha sonra cem saati yaklaştığında cemevine gelen canlar, tek tek 

veya aileleri ile birlikte büyükten küçüğe doğru dizilerek, sağ ayak baş parmakları 

sol ayakları üzerine kapalı (mühürlü) bir şekilde, hafifçe öne doğru eğilerek, 

Dede’nin karşısında duaya dururlar. Dede onlara dualarını verdikten sonra, Dede’nin 

eline ya da meydana niyaz ederler ve sonra erkekler, Dede’nin sağında ve solunda 

tek sıra ya da iki sıra halinde (Bu, cemaatin kalabalık olup olmamasına göre değişir), 

meydanın ortasında büyükçe bir boşluk bırakarak, halka teşkil edecek şekilde 

yerlerini alırlar. Kadınlar ise erkeklerin oluşturduğu halkanın geri tarafında, uygun 

bir yerde topluca otururlar. Cemin başlama saati geldiğinde on iki hizmet 

sahiplerinden kapıcı, gözcü ve âşık sıra ile Dede’nin karşısında dara durarak, 

Dede’den dualarını alırlar ve duadan sonra Dede’nin eline niyaz edip görevlerinin 

başına giderler ve böylece tören başlamış olur. Cemin başlangıcında Dede cemaate 

Allah, İdris Peygamber ve Cebrail arasında geçen, şu şekilde küçük bir dini hikâye 

anlatır: “İdris Peygamber bir gün geziye çıktı, sıcak şiddetini gösterince, Ey Ya 

Rabbi dedi İdris Aleyhisselam. Bu hikmeti ilâhi nedir, bunu taşıyan meleğin sırtının 

yükünü biraz yeğnilt (hafiflet). Cenabı Allah bu nedir hikmeti ilâhi deyince, meleğin 

yükünü Cenabı Allah yeğniltti. Cebrail Aleyhisselam, Ey Ya Rabbi dedi bu hikmeti 

ilâhi neydi ki, ne oldu dedi benim yükümü hafiflettin sen? Öyle deyince sana bir 

kulum dedi, senin için bir nidada bulundu, secdegâh oldu dedi. Onun için yükünü 

yeğnilttim. Kim, bu kulunu görebilir miyim deyince, görürsün de, getirirsin de dedi. 

Aşağı in dedi, İdris Peygamber var dedi. Geldi İdris’i gördü, İdris terzilerin piri. 

Cenabı Allah’a nida etti ki, ben bunu arş-ı rahmana çıkartıp gezdirebilir miyim? 

Gezdirebilir miyim deyince; çıkart, gezdir dedi. Arşa çıktı, gitti her tarafı gezdi, 
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dolaştı. O anda bir gaflet geldi uyudu. Uyandıktan sonra dedi ki: Ya Rabbi, ben her 

yeri gezdim de cennet-i alayı niye gezmedim dedi. Cebrail’e bir de beni gezdir 

deyince Cenabı Allah’tan müsaade aldı melek. Cennet’i de gezdi ki daha çıkacak 

durumu kalmadı. Ey Ya Rabbi dedi yeryüzü ise gördüm, Cennetini, Cehennemini de 

dolaştım dedi. Ölüm ise onu da tattım, biraz önce uyudum dedi. Ben buradan 

çıkmayacağım, bana da artık müsaade et dedi. Ben buradan gitmiyorum deyince dedi 

ki Cebrail Aleyhisselam, ya Allahüteala dedi, ben bunu emanet getirdim, bunu geriye 

vereceğim dedi. Yok, bu sefer yine duası kabul oldu, elleme cennette kalsın dedi. 

İdris Peygamber de öyle kaldı’’. Hikâyenin bitiminde Dede, “Yani kulun duası 

geçmez değil, geçer inşallah’’ diyerek, cemaate,“ Hacatlarınızın, dileklerinizin duası 

kabul olsun, Cenabı Allah şefaatinden, hidayetinden ayırmasın, doğru yolundan 

ayırmasın’’diye bir dua verir. Cemaat de Dede’nin duasına ‘‘Allah Allah’’ diyerek 

eşlik edip, dua bitiminde kendi ellerine niyaz eder. Duadan sonra gözcü on iki 

hizmeti başlatmak için ibriktar olarak görevlendirilen hizmetliye (bu bir kız 

çocuğudur) işaret eder, ikisi birlikte meydanın ortasına gelirler. Gözcü elindeki asayı, 

ibriktar elindeki ibriği, bir elleri ile üstten, bir elleri ile alttan tutarak, sağ ayakları sol 

ayak baş parmaklarının üzerinde mühürlü, hafifçe öne eğilerek,  dedenin karşısında 

duaya dururlar ve dede onlara, “Allah Allah Sadığı Sah, Salmanı Pek, Salmanı 

Pek’ten şefaat ola, vaktine hayırlı rahmetler yağa, hizmet sahiplerinin hizmeti kabul 

ola, Hü’ diye bir dua verir. Duadan sonra ibriktar, Dede’nin yanına gelerek ibrikteki 

su ile Dede’nin ve yanında oturan birkaç kişinin eline su döküp havlu tutar ve bu 

esnada gözcü de leğen tutarak ibriktara yardımcı olur. İbriktar ve gözcü görevleri 

bitince tekrar birlikte Dede’nin karşısında duaya dururlar ve Dede onlara, “ Allah 

Allah hizmetin makbul ola, hizmetinden şefaat bulasın oğul’’ diye bir dua verir. 

Duadan sonra gözcü elindeki âsaya, ibriktar ise elindeki ibriğe niyaz ederler ve geri 

geri giderek meydanı terk ederler. Bundan sonra gözcü ‘‘Marifete Hü’’der ve bunun 

üzerine önde, rahat bir şekilde oturan erkekler, dizleri üzerinde oturup, arkada oturan 

kadınlar da ayağa kalkıp iki ellerini önde, bel hizasında mühürleyerek dar haline 

geçerler. İbriktardan sonra meydana sağ koltuğunun altında süpürgesi ile süpürgeci 

gelir ve Dede’nin karşısında sırayla ‘‘ Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali’’ diyerek 

meydana üç defa süpürge çalar ve görevini yerine getirdikten sonra süpürgesini 

tekrar koltuğunun altına alıp sağ ayağı sol ayak baş parmağı üzerinde mühürlü, 

hafifçe öne eğilerek, duasını almak için Dede’nin karşısında dara durur. Dede 

cemaatin Allah Allah sözleri eşliğinde süpürgeciye “Allah Allah Haki Pevlana, Ulu 
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Divana, Kulu Fatima’ya yalvarana, Seydi Faraş’dan şefaat ola, Fadime, Fatma Ana 

şefaatından mahrum koymaya, Hü’’ diye bir dua verir. Dede’den duasını alan 

süpürgeci, elindeki süpürgeye niyaz eder ve geri geri giderek meydanı terk eder. 

Süpürgeciden sonra meydana elinde seccade (cecim) ile seccadeci gelir ve seccadeyi 

başının hizasında tutarak, sağ ayak sol baş parmak üzerinde mühürlü, hafifçe öne 

eğilerek dara durur ve Dede, cemaat’in “Allah Allah’’ sözleri eşliğinde şöyle bir dua 

verir; “Allah Allah seccaden temiz, ömrün uzun ola, Altın üstün sır ola, Ecdadım 

emek zaylığı vermeye, hayır sahibinin hayrı kabul ola”. Seccadeci duasını aldıktan 

sonra gözcünün yardımı ile seccadeyi meydanın ortasına serip, iki dizi üzerinde 

secde eder gibi eğilerek seccadeye niyaz eder ve meydanı terk eder. Bundan sonra 

Dede cemaate ‘‘Arif âşık, marifete nişan’’ der. Bunun üzerine cemaat önce kendi 

eline sonra yanlarındakine niyaz eder. Bundan sonra Dede yine cemaatin “Allah 

Allah’’ sözleri eşliğinde sözlü olarak şöyle bir duvaz okur: 

La Feta İlla Ali, İlla Seyfe, İlla Zülfükâr 

La Feta İlla Ali, İlla Seyfe, İlla Zülfükâr 

La Feta İlla Ali, İlla Seyfe, İlla Zülfükâr 

 

Sıtarımla gördüm seni yardıma 

Yetiş car günlere Ali Muhammet 

Bastığın turaplar derman derdime 

Yetiş car günlere Ali Muhammet 

 

Hasan’ın sevgisi candan ırımaz 

Hüseyin’i sevenler hiçbir yorulmaz  

Dünü günü meylim senden ayrılmaz 

Yetiş car günlere Ali Muhammet 

 

Ol İmam Zeynel’i candan severim 

Ol İmam Bakır’ı der der ağlarım 
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İmam Cafer’i tesbih eylerim 

Yetiş car günlere Ali Muhammet 

 

Benim sevdiceğim Musa-ı Kâzım 

İmam Rıza’ya bağlıdır özüm 

Taki, Naki kabul eyle niyazım 

Yetiş car günlere Ali Muhammet 

 

Asker-i Mehdi merhem eyle yaraya 

Âşığın emeğini verme araya  

Zefilden geldim mürüvet demeye 

Yetiş car günlere Ali Muhammet 

 

Hatayı, Pir Sultan, Kul Himmet kendi 

Kuran Muhammet’e kandilden indi 

Mücretin görenler bu yola döndü 

Yetiş car günlere Ali Muhammet 

La Feta İlla Ali, İlla Seyfe, İlla Zülfükâr 

Duvazın bitiminden sonra Dede, cemaatin Allah Allah sözleri eşliğinde, “Gelmiş 

gelecek kazanın, belanın, ağrının, acının, ersizin, pirsizin, yolsuzun, ikrarsızın, 

imansızın, nursuzun yönünü yaban eyledik. Muhammed el Mustafa’nın mührün 

bastık, Ali’nin kilidi ile kilitledik. Kutbi devran, duvaz da iman, yetiş ya on iki imam, 

söz birliğine, itikat desturluğuna, hacatımızın, dileğimizin kabul olmasına, diyelim 

Allah. Hayır hacatlar kabul, istekler kabul, hizmetler hazır elden vakıf ola. Hayırlı 

evlat, hayırlı devlet, hayırlı nasip, hayırlı kısmet vere. İsmini zikredemediğimiz 

erlerin, pirlerin, evliyaların, şifadarların, ehlelbeyitlerin, on iki imamların, yirmi dört 

bacıların, kırkların, seksen bin Rumeli, doksan bin Horasan pirlerinin, yüz bin kayıp 

erenlerinin, gedik bekçilerinin, Abdal Musa devletlilerinin, Hurilerin, Meleklerin, 
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şifadarların, çağırdığımız erden, pirden, koca Hubyar carımıza yetişe, şefaat ola Hü” 

diye bir dua okur ve dua bitiminde Dede ve cemaat ellerine niyaz ederler. Bunu 

takiben Dede, ellerini dua eder gibi açarak , “Er cemalı, Pir cemalı, Ümmeti 

Muhammet’in gül cemalına salavat. La İlahe İllallah” diye bir salavat verir. 

Bundan sonra gözcünün işareti ile bir grup erkek çocuğu seccade üzerine gelerek tek 

sıra halinde ve birbirlerine bitişik olarak sıralanırlar ve ellerini dizlerinin üstüne 

koyarak, dizüstü otururlar ve bunu takiben Dede, “Er cemalı, Pir cemalı, Seyyid 

Ahmed’in gül cemalına salavat. Er cemalı, Pir cemalı, Hasan, Hüseyin, Ali’yi 

bilenlere salavat” diye bir salavat okur ve ardından yanında oturan bir kişi ile beraber 

şu Tevhidi söylemeye başlar: 

Girdi Muhammet canım girdi Muhammet 

Sürelim hümmet canım sürelim hümmet 

Bir adın Ahmet canım Elhamdülillah 

Elhamdülilllah canım elhüküm Allah 

 

Göklerde ay var canım yoksullar vay vay 

Allah’a yalvar canım elhamdülillah 

Elhamdülilllah canım elhüküm Allah 

 

Göklerde yıldız canım sürelim dümdüz 

Geceler gündüz canım elhamdülillah 

Elhamdülillah canım elhüküm Allah 

 

Gör Yunus ne dedi sıtkınan Hü Hü (Bu mısra okunmaya başlandığında seccadenin 

üzerinde yan yana oturan çocuklar kollarını birbirlerinin omuzuna atıp, “Hü, Hü” 

diyerek sallanmaya başlarlar, onlarla beraber halkadaki erkeklerin arkasında ayakta, 

yan yana duran kadınlar, ellerini birbirinin beline sarılır gibi atarak, erkekler de 

oturdukları yerde hafifçe sağa sola hareket ederek ve “Hü, Hü’’ diyerek sallanmaya 

başlarlar). 
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Ellez Dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Ilgıt Ilgıt eser seher yelleri 

Burcu burcu kokar ahu gülleri 

Alıp kokulaya mümin kulları 

 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Değmek mi olur gökte yıldıza 

Bağrıma kar etti nadenin sözü 

Kimi gövde satar kimi has dalı 

 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Eriştirdim hem bağ ile bostanı 

İndim seyreyledim arabistanı 

Göresimiz geldi gözler mestanı 
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Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Yüreğim evine vurdun perçini 

İndim seyreyledim çini maçini 

Gönül arzuluyor Ali koçunu 

 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Bozat gelmiş yeşil semra sarınır 

Dem ettiler peşi sıra sürünür 

Bunalana bu gün nerde bulunur 

 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Bozat binmiş gider tozlu yollara  

Dost kokusu gelir mümin kullara 

İresmiynen haber sorduk kullara 
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Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Muhyiddin efendim bunlar yemenli 

İpekten halıydı bunların gönlü 

Kimi Türk der kimi Hasan Abdallı 

 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Muhyiddin efendim Hızır atası 

Bağışlıyor sevdiğinin hatası 

Bozatlı hızırda tutmuş rotası 

 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Bir dem deli isem bir dem usluyum 

Coşarsam da hendeğimde doluyum 

Kapının önünde etna kuluyum 
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Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Dokuz evliyası vardır başında 

Düldül gelmiş izleri var taşında 

Seksen bin şehidi döner peşinde  

 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Abdal dedem eydür dostlar yaranlar 

Ahdı ikrarı bir araya koyanlar 

Eşiğine yüz sürdüğüm erenler (Bu bölüm okunmaya başladığında seccade üzerindeki 

çocuklar seccadeye kapanıp secde ederler, kadınlar ve erkekler de sallanmayı bırakıp 

ellerini önde, bel hizalarında bağlarlar.) 

 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak La ilâhe İllallah 

 

Abdal dedem eydür ahuben ağlar 

Coşkun sular gibi ahuben çağlar 
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Eşiğine yüz sürdüğüm erenler (Bu son mısra okununca cemaat eline niyaz eder.) 

 

Ellez dedem gelir bizim ellere 

Dedem haçan gelir hem bu demlere 

Allah Hü, Hü Allah 

Hak Lailâhe İllallah 

 

Tevhit’in bitiminde Dede, “Er cemalı, Pir cemalı, Seyyid Ahmed’i bilenlere salavat. 

Er cemalı, Pir cemalı, Hasan, Hüseyin, Aliyüllü Muhammet’in gül cemalına salavat” 

diye bir salavat daha verip arkasından cemaat için bir dua okur ve bu duayı takiben 

seccade üzerindeki çocuklar ayağa kalkıp, sağ ayak başparmaklarını sol ayakları 

üzerinde mühürleyerek, hafifçe öne eğilip Dede’nin karşısında duaya dururlar. Dede 

onlar için bir dua verdikten sonra çocuklar önce ellerine sonra seccadeye niyaz edip 

meydanı terk ederler. Bunu takiben Zâkir “Hayra hümmet gerçeğin demine Hü” 

sözleri ile başlayan şu duvazı çalıp söylemeye başlar: 

Kudret kandilinden de parlayıp duran 

Muhammet Ali’nin de nurudur billah 

Zuhur edip küffarda askerin kıran 

Elinde zülfükâr da Ali’dir billah 

 

Elinde zülfükâr altında düldül 

Önünde kamberi dilleri bülbül 

Hatice, Fatima da cennette bir gül 

Ona sırrım dedi de Hak Habibullah (Bu dörtlükte, “Hatice,  Fatima da cennette bir 

gül’’ mısrası okunurken cemaat eline niyaz eder.) 

 

Muhammet Bâkırdan da Câfer-i Sadık 

Kâzım, Rıza, Musa’ya hem veli dedik 
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Tarikat adabıyla cismimiz yuduk 

Hak dedi ki müminde kalbi beytullah 

 

Zuhur etti İmam Hasan, Hüseyin 

Onların nurundan da ziyalandı bu din 

Kırk pare bölündü de Zeynel Abidin 

Tutarız yasını da hasbinen Allah (Bu son mısra okunurken cemaaat “Allah Allah” 

diyerek eşlik eder.) 

 

Taki, Naki imamların civanı 

Hasan-ül Askeri de cismim sultanı 

Elinde hüccetli de meytin divanı 

Vakit tamam oldu da gönder ya Allah (Bu dörtlük okunurken cemaat “Taki, Naki 

imamların civanı’’ mısrasında eline niyaz eder ve son mısra okunurken de “Allah 

Allah” diyerek eşlik eder.) 

 

Virâniyem niyazım var üstadıma 

Elinde hüccetli de hem ehli gaza 

Binbir donda baş gösterdi Murtaza 

Biz bir bildik de bir dedik medet eyvallah (Bu dörtlükte “Virâniyem niyazım var 

üstadıma” mısrası okunurken cemaat eline niyaz eder.) 

 

Zâkirin okuduğu bu duvaz-imamdan sonra, Dede cemaatın “Allah Allah’’ sözleri 

eşliğinde bir dua okur ve bu duayı takiben Zâkir, bir Miraçlama okumaya başlar ve 

Miraçlamanın başlaması ile birlikte, erkekler tekrar diz üstü oturuş pozisyonuna 

geçerler. Zâkirin okuduğu Miraçlama şu şekildedir: 

Geldi buyurdu Cebrail 

Hak Muhammet Mustafa 
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Hak seni davet okudu Hü Hü Hü 

Mihraçta kadim hoca 

 

Evvela emanet budur ki 

Piri rehber tutasın 

Daim erkâna yatasın Hü Hü Hü 

Tarıgı müstagına 

 

İpti senden el tutar Hü Hü Hü 

Hak buyurdu Meddeha 

Cebrail’den el tuttular 

Muhammet bel bağladı 

(Bu dörtlükte “İpti senden el tutar” mısrası okunurken cemaat yanındakinin elini 

tutar; “Muhammet bel bağladı’’ mısrası okunurken de, herkes elini, bir eli diğerinin 

üzerine kapalı olacak şekilde, bellerine dolayarak, bellerine bir şey bağlıyormuş gibi 

yapar.) 

 

İki gönül bir oldu 

Yürüdüler dergâha 

Vardı dergâh kapısına Hü Hü Hü 

Gördü bir aslan yatar 

 

Aslan ona hemra kıldı 

Başa koptu bir fena 

Hazreti Hak’tan taham geldi Hü Hü Hü 

Korkmasın Habibim dedi 
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Yol verdiler Muhammet’e 

Vardı hakkı devaha 

Hatemi ağzına attı Hü Hü Hü 

Aslan gitti penaha (Bu dörtlükte “Hatemi ağzına attı’’ mısrası söylenince, cemaat de 

mısrada anlatıldığı gibi, hatemi ağızlarına alıyormuş gibi yaparak hep birlikte ellerini 

ağızlarına götürürler.) 

 

Emmim oğlu Ali olaydı 

Dayanırdı o zara 

Tevhidi armağan aldı Hü Hü Hü 

Yeryüzünde mümine 

 

Muhammet ayağa kalktı 

Ümmetini diledi 

Ümmetin baş olsun Hü Hü Hü 

Dedi Şah-ı Evliya (Bu dörtlükte Zâkir (bağlaması elinde ayağa kalkar ve bağlamasını 

ayakta çalmaya devam eder) de dâhil olmak üzere herkes ayağa kalkar ve ellerini, 

önde, bel hizalarında bağlayarak ayakta durur.) 

 

Alçağa koydu özünü 

Turaba sürdü yüzünü 

Hak gönderdi kudretten 

İki salkım üzümü (Bu dörtlük okunurken, “Alçağa koydu özünü” mısrası 

söylendiğinde ayakta durmakta olan cemaat hafifçe öne eğilir ve “Turaba sürdü 

yüzünü” mısrası okunurken de elini yere değdirip veya değdiriyormuş gibi yapıp 

eline niyaz eder.) 

 

Salman orda hazır idi Hü Hü Hü 



37 

Şeydullahı diledi 

Bir üzüm tanesi koydu 

Salmanın keşkülüne 

 

El etti Hasan, Hüseyin’e 

Otur bend oldu zeki 

Cümlesi de secde etti (Bu bölüm okunurken Zakir’in “Otur bend oldu zeki” mısrasını 

okumasıyla birlikte, Zâkir de dâhil herkes yerine oturur.) 

 

Muhammet lisana geldi Hü Hü Hü 

Ol bize kırklar derler 

Neden mâlum kırkınız 

Salman Şeydullah’a gitti Hü Hü Hü 

Onda tamam varımız 

 

Salman Şeydullah’tan geldi 

Hü dedi içeri girdi (Bu bölüm okunurken “Salman Şeydullah’tan geldi, Hü dedi içeri 

girdi’’ mısraları söylendiğinde cemaat hep bir ağızdan ‘‘Hü’’ der.) 

Keşkülü meydana koydu Hü Hü Hü 

İçinde üzüm tanesi 

 

Hazreti Hak’tan taham geldi Hü Hü Hü 

Biri süttür biri bal 

El vurdular tahama Hü Hü Hü 

Coş etti Ahmetullah 

 

Hazreti Hak’tan yeşil el geldi 
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Engür şerbet ezmeye 

Engür şerbet ezmeye Hü Hü Hü 

Ezdi engür eyledi 

Hatemi parmakta gördü Hü Hü Hü 

Uğradı müşkül hale 

Miraçlamanın bu bölümünden sonra ezgi ve ritim değişir, burada Zâkir Miraçlamaya 

şu deyişi bağlayarak çalıp söylemeye devam eder: 

O engürden biri içti 

Cümlesi de oldu hayran 

Mümin müslüm üryan, büryan 

El vurdular desti kefa 

 

Dedi settarsın Ya Ali 

Evveli sensin ahiri sen 

Gizli sırlar sana beyan 

Dedi settarsın Ya Ali 

 

Yetiş Muhammet Mustafa 

Can Hatayım vakıf oldu 

Bu sırrın ötesine 

Hak sözüne inanmadı 

Özü çürük, ömrü vahta medet Ya Ali  

 

Bu deyişin “O engürden biri içti, Cümlesi de oldu hayran” mısralarının söylenmeye 

başlaması ile beraber, üç tane genç kız ve bir yetişkin erkek meydana gelerek 

seccadeye niyaz ederler. Sonra deyişin, “El vurdular desti kefa” sözlerinin 

söylenmesi ile birlikte, erkek önde iki elini hafifçe birbirine vurarak, kızlar da tek 
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sıra halinde onun arkasında, kolları yukarda, iki yana açık, kollarını hafifçe yukarı-

aşağı hareket ettirerek, müziğin ritmine göre küçük adımlarla yürüyormuş gibi, 

seccade üzerinde daire oluşturarak, deyişin sonuna kadar bu şekilde dönerler. 

Deyişin bitiminde seccade üzerindeki dört kişi, erkek sağ başta, kızlar onun yanında, 

tek sıra halinde, Dede’nin karşısında dara dururlar ve Dede onlara bir dua verir. 

Duanın hemen ardından Zâkir şu deyişi çalıp söyler: 

Yürük olur gönül kuşu 

Evliya söyletir başı 

İrfanını bilen kişi  

İrfan da niyaz eylesin 

İnsin Hak’ka secde eylesin  

  

İrfanını bilen gelsin 

Ali katerine uysun 

Tecelliye yüzler sürsün 

İrfan da niyaz eylesin 

İnsin Hak’ka secde eylesin 

 

İrfana gelen bacılar 

Görmeyin ağrı acılar 

Yol oğlu müslüm bacılar 

İrfanda niyaz eylesin 

İnsin Hak’ka secde eylesin 

 

Yeryüzünde biten otlar 

Ala gözlü arap atlar 

Meydan ister koç yiğitler 
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İrfanda niyaz eylesin 

İnsin Hak’ka secde eylesin 

 

Kul Budalam dünya fani 

Veren alır bir gün canı 

Kusura kalmayan Ali 

İrfanda niyaz eylesin 

İnsin Hak’ka secde eylesin  

 

Zâkir’in bu deyişi çalmaya başlaması ile beraber seccade üzerindeki dört kişi, yine 

erkek sağ başta, kızlar onun yanında, tek sıra halinde olmak üzere, dizleri üstüne 

seccadeye otururlar ve birbirlerinin elini tutarlar. Deyişte “İrfanda niyaz eylesin” 

mısrası her söylendiğinde, seccadede oturan dört kişi sırayla kendi aralarında 

niyazlaşırken, cemaattekiler de yanındaki kişilerle niyazlaşırlar. Deyiş bittiğinde, 

seccade üzerinde oturan kişiler ayağa kalkarak önce birbirleri ile niyazlaşırlar, sonra 

seccadeye niyaz ederler. 

 “Yürük Olur Gönül Kuşu” sözleri ile başlayan deyiş biter bitmez Zâkir hemen başka 

bir deyiş çalıp söylemeye başlar. Zâkir’in söylediği deyişin sözleri şu şekildedir: 

Ali oğluyum ummanlıyım 

Şöyle bir niyetim vardır 

Uğrunda kadem basayım 

Başında devletim vardır 

 

Düldül derler atım vardır 

Düldül ata binsem gerek 

Derya deniz sürsem gerek 

Padişahı görsem gerek 
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Dedim İstanbul’u alam 

Padişahı suya salam 

Ayasofya’ya bir dem kuram  

Şöyle bir niyetim vardır 

 

Giden evliyalar gele 

Gaziler sancağın ala 

Her köşeye bir dem kura 

Şöyle bir niyetim vardır 

 

Pir Sultan’ım benim soyum 

Seceremdir elde kayım 

Aslımızdır On iki İmam 

İstersen ispatım vardır  

 

Bu deyişin ritmine göre yine erkek önde el vurarak ve “Hü, Hü” diyerek, kızlar onun 

arkasında kollarını iki yana açıp, hafifçe ileri geri hareket ettirerek, tek sıra halinde 

seccade üzerinde yürüyorlarmış gibi, daire oluşturarak dönerler. Deyiş bittiğinde 

Dede’nin karşısında dara durup Dede’den dua alırlar. 

Deyişin bitişini takiben Zâkir hemen başka bir deyişe geçiş yapar. Bu deyişin sözleri 

şu şekildedir; 

Güzel Pirim bize Hü, buyruk buyurdu 

Eylen ey erenler Hü, Hak’ka niyazı 

Mümin münafıktan Hü, özün ayırdı 

Eylen ey erenler Hü, Hak’ka niyazı 

 

Niyaz bizi kuş eder Hü, kuş eder de uçurur 
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Abu zemzem suyu içirir 

Nizam sırat köprü Hü, köprüden geçirir 

Eylen ey erenler Hü, Hak’ka niyazı 

 

Cehennemde de var Hü, balya kuyusu 

Niyaz etmekmiş Hü, hemen iyisi 

Yetmiş yıllık yolun Hü, gelir gerisi 

 

Pir Sultan Abdal’ım Hü, niyaz bende de var 

Niyaz evinde Hü, müslümde de var 

Niyaz Hak evine Hü, hemen her günde var  

 

Bu deyişin söylenmeye başlaması ile beraber tekrar erkek sağ başta kızlar da onun 

yanında, tek sıra halinde, başları öne eğik, ellerini dizlerinin üzerine koyarak, 

dizlerinin üstünde otururlar ve deyişin ritmine göre hafifçe sallanırlar. Cemaat de 

olduğu yerde hafifçe sallanarak onlara eşlik eder. Deyişin “Eylen ey erenler Hü, 

Hak’ka niyazı” sözleri söylendiğinde hem seccade üzerinde oturanlar, hem de cemaat 

ellerine niyaz ederler. Deyişin bitiminde seccade üzerinde oturanlar önce ellerine, 

sonra seccadeye niyaz edip dedenin karşısında dara dururlar ve Dede onlara bir dua 

verir. 

Dede’nin duasını bitirmesini takiben Zâkir Hubyar Semah’ı diye adlandırılan şu 

semahı çalıp söylemeye başlar: 

Leyli leyli eylesin eylesin 

Semah eylesin can 

Vardığınız evler leyli leyli leyli 

Dolu olsun nurdan can 

 

Bizde böyle gördük Hü Hü Hü 
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Uludan, Pirden can 

Yardımcımız olsun Hü Hü Hü 

Ol Şah-ı Merdan can 

 

Gel bir semah eyle leyli leyli leyli 

Ali’m aşkına can 

Yaylıyor ki safi leyli leyli leyli 

Yaylasın yayla can 

 

Söylüyon Muhammet leyli leyli leyli 

Ali’den söyle can 

Gel bir semah eyle Hü Hü Hü 

Ali’m aşkına can 

 

Dün gece dün gece leyli leyli leyli 

Seyrim içinde can 

Geldi sağ koluma leyli leyli leyli 

Kondu Muhammet can 

 

Bilmem hayalımda Hü Hü Hü 

Bilmem düşümde can  

Şu garip halımı leyli leyli leyli 

Sordu Muhammet can 

 

Pir Sultan Abdal’ım Hü Hü Hü 

Çoktur meramım can 
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Tövbeler tövbesi leyli leyli leyli 

Çoktur günahım can 

 

Gel bir semah eyle Ali’m aşkına 

Muhammet Mustafa Habibullahtır 

Şu dünyaya kalan, kalan Allah’tır. 

Bu semahın çalınması ile beraber seccade üzerindekilerden erkek yine önde, müziğin 

ritmine göre ileri - geri adım atarak, ellerini ve kollarını hafifçe ileri - geri, yanlara, 

aşağı-yukarı hareket ettirerek, kızlar da onun arkasında ileri - geri adım atarak, 

kolları yukarıda, iki yana açık, kollarını hafifçe yukarı - aşağı hareket ettirerek,  

seccade üstünde daire çizerek semah dönerler. Semahçılar semah dönerken Dede’nin 

önüne geldiklerinde yüzleri Dede’ye dönük olarak semah ederler ve semah bitiminde 

ellerine niyaz edip, Dede’nin karşısında dara dururlar. Dede onlara bir dua verir ve 

duanın bitiminde, başta olan kız koltuğunun altına süpürge alır ve tekrar hep birlikte 

Dede’nin karşısında dara dururlar ve Dede’den dua aldıktan sonra elinde süpürge 

olan kız süpürgeye, diğerleri de ellerine niyaz ederek meydanı terk ederler. 

Semah eden üç genç kız ve bir yetişkin erkeğin meydanı terk etmesinden sonra,  

“Kırklar Semahı” için meydana üç yetişkin bayan ve üç yetişkin erkek gelir ve 

Dede’nin eline niyaz ettikten sonra meydanda yerlerini alıp birbirleri ile niyazlaşırlar. 

Sonra Zâkirin çalıp söylediği Semah’ın ritmine göre semah dönmeye başlarlar. 

Semah’ın sözleri şu şekildedir: 

Ezel meclisinde canım kırklar ceminde 

Muhammet nuruna da bezendi Ali 

Güzel leyli leyli bezendi Ali 

 

Kırklar ile de bilene Ali cemdeydi 

Bu aşkın sırrına canım özendi Ali 

Güzel leyli de leyli de özendi Ali 
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İlmin başı da dediği kendin dinlesin 

Muhammet ile dedi ceme gelesin 

 

Meydana getirdi canım aşkın dolusu 

Kırklara engürü canım verendi Ali 

Kırk kere meydana canım gelendi Ali 

 

Pir Sultan Abdal’ım canım bu havayınan 

Arşa direkte dikti bu duayınan 

Kamberin getirir canım ah feleğinen 

Semahın bitiminde semah edenlerden bazıları dedenin eline bazıları da kendi eline 

niyaz ederek meydanı terk ederler. Semahtan sonra, Zâkir serbest formlu bir ezgi ve 

hemen ardından bir deyiş söyler. Serbest formlu ezginin sözleri şu şekildedir: 

Musa olup tur dağında gezerim 

Seni hayra bildik de kelam ederim 

Davut Peygamber’inen demir döverim 

Bir avuç toprağın saçanıyız biz 

Var olan dünyanın havasıyız biz 

 

Toprak yer bulmadı göğe ilk uçtu 

Bir gün derya dağda kanadın açtı 

Bir yeşil küpeye indi dolaştı 

Bir avuç toprağın saçanıyız biz 

 

Âdemi balçıktan etti bahane 

Git olup bir zaman han-ı mekâna 

Nuh’un Gemisi’nin yelkeniyiz biz 
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Dört Feriştah bir oldu ismini koydu 

Azrail, Cebrail, Mikail dedi 

Altı günde dünyanın hetmini koydu 

Var olan dünyanın havasıyız biz 

 

Tarikat içinde şems-i kemalın 

Hakikat içinde zat-i kemalın 

İstemem cenneti göster kemalın 

Kul Himmet göçmezdi burdan Ya Ali 

 

Bu ezginin bitişini takiben Zâkir şu Deyiş’i söyler: 

 

Canım erenlere kurban can can 

Serim meydanda meydanda 

İkrarım ezelden kadim 

Darım meydanda meydanda 

 

Hü Hü Hü Ya Ali Hü 

Her dertlere dermansın Ali Hü 

 

Yanarım tütmez dumanım 

Gönlümde yoktur gümanım Hü 

Al malım bağışla canım can can 

Serim meydanda meydanda  
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Kellemi koltuğuma aldım can can 

Kan ettim kapına geldim 

Ettiğime pişman oldum 

Darım meydanda meydanda Hü 

 

Hü Hü Hü Ya Ali Hü 

Her dertlere dermansın Ali Hü 

 

Gani olan olur veli  

Veli olan olur gani Hü 

Nesimi’yem yüzün beni 

Serim meydanda meydanda  

 

Ali Ali Ali merdan Ali 

Her dertlere dermansın Ali Hü 

 

Deyişin bitiminde Dede bir dua verir. Duadan sonra Zâkir Pervaz adlı eseri çalıp 

söylemeye başlar. Pervaz’ın sözleri şu şekildedir: 

Şefaatlim Şah Muhammet Mustafa 

Dertliyim derdime dermana geldim 

Hidayatlısına ersin Murtaza 

Dertliyim derdime dermana geldim 

 

Şah Hasan giyindi kırmızı tacı 

Şah Hüseyin size odur duacı 

İmam Cafer’dedir onun ilacı 
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Dertliyim derdime dermana geldim 

 

Asker-i Mehdi melhem eylen yaraya 

Sefilden de medet mürvet belaya 

Dertliyim derdime dermana geldim 

 

Burdan sonra ezgi ve ritim değişir ve semah şu sözlerle devam eder; 

 

Şah dedim vah dedim 

Sıtkınan Allah dedim 

Çık safi süre süre 

İndim kuyu dibine 

Eğildim su içmeye 

Şahın geldi dediler 

Pervaz kıldım uçmaya 

Alçacık kiraz dalı  

İçinde yeşil halı 

Geldi şahın hayali 

Şah bir tanesin verdi 

Hayır nefesin verdi 

Mümine zevki sefa 

Münkire cefasın verdi 

Bu yol erenlerindir 

Çarka girenlerindir 

Burdan sonrası serbest formlu bir ezgi ile devam eder. Ezginin sözleri şöyledir; 

Can Hatayım az geldi 
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Sağ elinde saz geldi 

Kırkların meclisine  

Cebrail’nen kız geldi 

Şah şaha karşı canım 

Mah maha karşı canım 

Erenler bir niyaz kılalım 

Dergâha karşı canım 

Ceme koymayın hayını  

Severim Ali soyunu 

Ceme koymayın hayını 

Tevhit kemalın buldu 

Yol erkân yerini aldı 

Hep gönüller şad oldu 

Pirimizin gelmesine 

İtikatlı olmasına 

Şah Hatayım gelmesine 

Diyelim Allah Allah 

Pervaz semahının ezgisi çalmaya başladığında küçük bir kız çocuğu meydana niyaz 

eder ve sonra ayağa kalkarak, kolları bedenine yapışık olacak şekilde ellerini aşağıya, 

iki yanına uzatır ve bu şekilde, ezginin ritmine göre küçük ve birbine yakın adımlar 

atarak meydanı dolaşır. Sonra ezginin “Eğildim su içmeye” sözlerinin söylenmesi ile 

beraber yere niyaz eder ve sonra “pervaz kıldım uçmaya” sözünün okunması ile 

beraber kollarını iki yana açarak kendi etrafında dönmeye başlar. Daha sonra ezginin 

“Kırkların meclisine cebrailnen kız geldi” sözleri söylenmeye başladığında kızın 

kendi etrafında dönmesi sona erer ve gözcü elinde asası ile kızın yanına gelir, kız ve 

gözcü beraberce Dede’nin karşısında duaya dururlar. Dede onlara bir dua verir 

duanın üzerine ikisi birden önce âsaya daha sonra yere niyaz edip Dede’nin 

karşısında, dizlerinin üzerine yere otururlar. Bunu takiben Zâkir “Şah şaha karşı 

canım, Mah maha karşı canım’’ sözleriyle serbest formlu ezgiyi çalıp söylemeye 
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devam eder. Ezginin bitiminde Dede bir dua okur. Dua bittikten sonra kız ve gözcü 

asaya niyaz edip ayağa kalkarlar ve Dede’nin karşısında duaya dururlar. Dede onlara 

bir dua verir; duadan sonra gözcü ve kız önce asaya, sonra Dede’nin eline niyaz 

ederler ve sonra meydanı terk ederler. 

Daha sonra aynı kız bu defa süpürgeyi koltuğunun altına alarak Dede’nin karşısına 

gelir ve “Ya Allah, Ya Muhammet, Ya Ali” sözleri eşliğinde üç defa meydana 

süpürge çalar. Sonra tekrar süpürgeyi koltuğunun altına alarak Dede’nin karşısında 

duaya durur. Dede ona bir dua verir. Duanın üzerine kız süpürgeye niyaz eder ve 

meydanı terkeder. Sonra elinde bir bardak su ile tekrar meydana gelir ve Dede’nin 

“Keramullah İmam Hasan Şah Hüseyin, Şefaatullah İmam Hasan Şah Hüseyin, 

Rahmetullah İmam Hasan Şah Hüseyin” sözleri eşliğinde, Dede’nin yanında oturan 

üç kişiye su verir sonra Dede’nin karşısına geçerek duaya durur. Dede bir dua okur, 

duadan sonra kız bardağa niyaz eder ve sonra meydanı terk eder. Sonra kız Zâkirin 

yanına gider. Zâkir ayağa kalkar ve ikisi birden bağlamayı tutarak duaya dururlar. 

Dede onlara bir dua verir. Duanın bitiminde ikisi birden bağlamaya niyaz ederler. 

Daha sonra meydana elinde bir çakmakla çerağçı gelir ve temsili olarak çakmağı 

yakar ve Dede ona bir dua verir. Duadan sonra çerağcı eline niyaz edip Dede’nin 

karşısında dara durur. Dede tekrar bir dua verir; duadan sonra çerağcı eline niyaz 

ederek meydanı terk eder. Sonra sırayla gözcü ve kapıcılar Dede’nin karşısında 

duaya dururlar ve böylece cem son bulur. 

3.4 Tokat Hubyar / Sıraç Köylülerince Taşdelen Cemevi’nde Yapılan Cem 

Töreni 

Cem başlamadan önce Dede cemevine gelerek, postuna niyaz eder ve postun üzerine 

oturur. Daha sonra cem saati yaklaştığında cemevine gelen canlar, aileleri ile birlikte 

büyükten küçüğe doğru dizilerek Dede’nin karşısında dara dururlar. Dede onlara 

dualarını verdikten sonra, Dede’nin eline niyaz ederler ve sonra erkekler önde 

kadınlar onların arka tarafında olacak şekilde yerlerini alırlar. Cemin başlama saati 

geldiğinde on iki hizmet sahiplerinden önce âşıklar, sonra gözcü, sonra kapıcılar sıra 

ile Dede’nin karşısında dara durarak Dede’den dualarını alırlar ve duadan sonra 

Dede’nin eline niyaz edip görevlerinin başına giderler. Sonra, âşıklar sırayla iki 

deyiş, bir duvaz okur. Dede onlara bir dua vererek, ardından bir salavat okur. Dua ve 

salavatın ardından önde oturan erkekler dizlerinin üstünde dara gelirken arkada 
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oturan bacılar da ayağa kalkarak dara dururlar. Bundan sonra süpürgeci koltuğunun 

altına aldığı süpürge ile Dede’nin karşısına gelip “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” 

sözlerini söyleyerek meydana üç defa süpürge çalar, sonra dara durarak faraş duasını 

okur ve Dede ona bir dua verir. Bunun üzerine süpürgeci süpürgesine niyaz edip geri 

geri giderek meydanı terk eder. Sonra seccadeci ve bir erkek seccadeyi başlarının 

hizasında tutarak Dede’nin karşısına gelip dara dururlar ve seccade duasını okurlar. 

Dede onlara bir dua verir. Duadan sonra seccadeci ve yanındaki erkek, seccadeye 

niyaz ederler ve sonra beraberce seccadeyi yere sererler. Seccadenin serilmesinden 

sonra seccadeci seccadeye niyazını eder ve geri geri giderek meydanı terk eder. 

Bundan sonra çerağcı elinde, üç mum dikili olan bir şamdanla dedenin karşına gelir, 

şamdanı yere bırakıp diz üzeri oturur ve çerağ duasını okuyarak üç mumu teker teker 

yakar. Mumları yaktıktan sonra ayağa kalkarak dara durur ve Dede de ona bir dua 

verir. Duadan sonra Dede’nin eline niyaz eder ve sonra geri geri giderek meydanı 

terke eder. Bunu takiben Dede cemaate “Arife âşık, gerçeğe nişan der” ve bunun 

üzerine cemde bulunan bacılar kendi aralarında, erkekler de kendi aralarında 

niyazlaşırlar. Sonra Dede bundan sonra arka arkaya iki dua okur ve duanın sonunda 

cemaat ellerini açarak duaya durur. Duadan sonra, gençlerden ve küçük erkek 

çocuklarından oluşan bir grup, ellerini dizlerinin üstüne koyarak, seccade üzerinde 

dizüstü sıralanırlar. Bunu takiben Dede bir salavat okur ve ardından yanındakilerin 

de eşliği ile tevhit söylemeye başlar. Tevhidin “Gör Yunus ne dedi” mısrası 

söylendiğinde tevhidin ezgisi değişir ve biraz daha hızlanmaya başlar ve bu mısranın 

söylenmesi ile beraber seccadede oturan çocuklar ellerini birbirinin omzuna atarak ve 

başlarını hafifçe öne eğerek ezginin ritmine göre, “Hü, Hü” diyerek, iki yana 

sallanmaya başlarlar. Arka sırada ayakta duran bacılar da aynı şekilde yanındaki 

kişinin koluna girer gibi ellerini yanındakinin beline atar veya yanındakinin elini 

tutar ve oldukları yerde “Hü, Hü” diyerek hafifçe sallanırlar. Aynı şekilde önde 

oturan erkekler, oturdukları yerde, “Hü, Hü” diyerek hafifçe sallanırlar. Daha sonra 

tevhidin “Abdal Dedem eydür ahiben ağlar” sözleri ile başlayan kıtanın 

söylenmesine gelindiğinde, bu kıtada da yer alan “Eşiğine yüz sürdüğüm erenler” 

mısrasına istinaden, seccade üzerindekiler, seccadeye kapanır ve secde ederler ve bu 

mısranın söylenmesi ile birlikte cemaat de eline niyaz eder. Tevhidin bitiminde 

seccade üzerindekiler, hâla secde halinde iken, Dede bir salavat okur ve ardından 

cemaatin “Allah Allah” sözleri eşliğinde bir dua verir. Duadan sonra seccade 

üzerindekiler ayağa kalkarak dara durup dualarını alırlar ve duanın bitiminde 
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seccadeye niyaz edip, meydanı terk ederler. Çocukların meydanı terk etmesini 

takiben, Âşıklardan biri bir duvaz-İmam çalıp, söylemeye başlar. Duvaz bitiminde 

Dede cemaatin “Allah Allah” sözleri eşliğinde bir dua verir ve duayı takiben, diğer 

âşık Miraçlamaya başlar. Miraçlamanın başlaması ile birlikte, ön sıralarda rahat bir 

şekilde oturan erkekler, diz üstü oturuş pozisyonuna geçerek ellerini bel hizasında 

bağlarlar. Miraçlamanın “ipti senden el tuttular” mısrası söylendiğinde, herkes 

yanındakinin elini tutar. “Muhammet bel bağladı” mısrası söylendiğinde ise bellerine 

bir şey bağlıyormuş gibi yaparlar. Sonra, “Hatemi parmakta gördü” ve “Hatemi 

ağzına attı” mısraları söylenince ağızlarına bir şey götürüyormuş gibi yaparak, 

ellerine niyaz eder. “Yol verdiler Muhammet’e, vardı Hakka tavaf etti” sözlerinin 

söylenmesi ile beraber cemaat yere niyaz eder. “İndi eşiğe pervaz kıldı” mısrasında 

erkekler yere niyaz ederken, kadınlar da ellerine niyaz ederler. Miraçlamanın, 

“Muhammet ayağa kalktı” mısrası söylendiğinde ise, Âşık da dâhil olmak üzere, 

erkekler yere niyaz ettikten sonra hep beraber ayağa kalkarlar, “Engine saldı özünü 

Hü” mısrasının söylenmesi ile beraber, erkekler hafifçe aşağı eğilerek, hep bir 

ağızdan, “Hü” derler. Âşığın “Turaba sürdü yüzünü” mısrasını söylemesi ile birlikte, 

hafifçe aşağı eğilerek, ellerini yere sürüyormuş gibi yapıp, ellerine niyaz ederler ve 

sonra oldukları yerde doğrulurlar. Daha sonra âşığın “Oturu ben oldum zeki” 

mısrasını okumasıyla, yine âşık da dâhil, bütün erkekler yerine oturur. Miraçlamanın, 

“Selman Şeydullahtan geldi, Hü dedi girdi içeri” mısraları söylendiğinde ise cemaat 

hep bir ağızdan ‘‘Hü’’ der. Miraçlamanın “O engürden biri içti, Cümlesi de oldu 

hayran” mısraları söylendiğinde ise üç kız bir yetişkin erkek meydana gelerek 

seccadeye niyaz ederler. Sonra, erkek önde iki elini hafifçe birbirine vurarak, kızlar 

da tek sıra halinde onun arkasında,  kolları omuz hizasında yukarıda, iki yana açık, 

kollarını hafifçe hareket ettirerek, müziğin ritmine göre, küçük adımlarla yürüyormuş 

gibi, seccade üzerinde daire çizerek dönerler. Miraçlamanın bitiminde seccade 

üzerindeki dört kişi erkek sol başta, kızlar onun yanında, tek sıra halinde, Dede’nin 

karşısında dara dururlar ve Dede onlara bir dua verir. Duanın hemen ardından Âşık 

bir deyiş çalmaya başlar. Deyişin çalması ile beraber seccade üzerindeki dört kişi, 

yine erkek sol başta, kızlar onun yanında, tek sıra halinde, dizleri üstünde Dede’nin 

karşısına yakın otururlar, önce birbirlerinin sonra Dede’nin ve Dede’nin sağ ve sol 

yanında oturan kişilerin ellerini tutup,  küçük bir halka şekli oluştururlar. Deyişte 

“İrfanda niyaz eylesin” mısrası her söylendiğinde, seccadede oturan dört kişi, Dede 

ve yanındakiler, önce Dede’den başlayarak sırayla birbirlerilerine niyaz ederler. Bu 
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esnada cemde bulunan canlar da, yanındakine veya eline niyaz eder. Deyişin 

bitmesiyle beraber seccadedekiler seccadeye niyaz edip, âşığın çalmaya başladığı 

başka bir deyişin ritmine göre yine erkek önde, iki elini hafifçe birbirine vurarak, 

kızlar da tek sıra halinde onun arkasında, kolları omuz hizasında yukarıda, iki yana 

açık ve kollarını hafifçe aşağı-yukarı hareket ettirerek, küçük adımlarla yürüyormuş 

gibi, seccade üzerinde daire çizerek dönerler. Deyiş bittiğinde seccade üzerindeki 

dört kişi Dede’nin karşısında dara durup dua aldıktan sonra, âşığın çalmaya başladığı 

yeni bir deyişle beraber tekrar erkek sol başta elleri dizleri üzerinde, kızlar da onun 

yanında tek sıra halinde, başları hafifçe öne eğik, ellerini dizlerinin üzerinde 

bağlayarak, dizlerinin üstünde seccadeye otururlar ve deyişin ritmine göre hafifçe 

“Hü Hü” diyerek sallanırlar ve deyişin bitiminde seccadeye niyaz ederek ayağa 

kalkıp dara dururlar. Dede onlara bir dua verir. Duadan sonra seccadeye niyaz 

ederler. Sonra âşığın çalmaya başladığı semah ile beraber, kızlar teker teker gelip 

erkeğin eline niyaz ettikten sonra erkek yine önde, müziğin ritmine göre ileri - geri 

adım atarak, ellerini ve kollarını hafifçe ileri - geri, yanlara, aşağı - yukarı hareket 

ettirerek, kızlar da onun arkasında ileri - geri adım atarak, kollarını yukarda omuz 

hizasında iki yana açıp, hafifçe aşağı - yukarı hareket ettirerek, seccade üstünde 

semah dönerler. Semahçılar semah dönerken Dede’nin önüne geldiklerinde yüzleri 

Dede’ye dönük olarak semah ederler. Semah bitiminde tekrar Dede’nin karşısında 

dara durarak dualarını alırlar. Duadan sonra seccadeye niyaz ederler ve sonra 

seccadeyi toplayıp, başlarının hizasında yukarı kaldırarak Dede’nin karşında dara 

dururlar, Dede onlara bir dua verir ve sonra seccade ile beraber meydanı terk ederler. 

Bunu takiben süpürgeci, süpürgesini koltuğunun altına alarak dedenin karşısına gelir 

ve “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” sözlerini söyleyerek, meydana üç kere 

süpürge çalar, sonra yanına iki kız gelir ve hep berbaber dara dururlarken, süpürgeci 

hizmet duasını okur, Bunun üzerine Dede onlara bir dua verir ve duanın bitiminde 

hepsi Dede’nin eline niyaz ederek meydanı terk ederler. Bundan sonra, Dede 

cemaate, “Erenlerin safasına, dar çeken didar göre, dâr-ı Fatima anadan şefaat ola, 

Hü” diyerek eline niyaz eder ve bunun üzerine herkes rahatça oturur. Küçük bir 

moladan sonra Kırklar Semahı için âşıklar semah çalmaya başlar ve bunun üzerine 

semah etmek isteyen, üç yetişkin bayan ve üç yetişkin erkek Dede’nin yanına gelerek 

ve Dede’nin eline niyaz eder ve birbirleri ile niyazlaşıp meydanda yerlerini alırlar ve 

Âşığın çaldığı ezginin ritmine uyarak semah dönmeye başlarlar. Semahın bitiminde 

Dede’nin karşısında duaya dururlar Dede onlara bir dua verdikten sonra ellerine 
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niyaz edip meydanı terk ederler. Semahtan sonra âşık Pervaz duvaz’ı diye 

adlandırılan ezgiyi çalmaya başlar ve ezginin başlaması ile beraber genç bir kız 

meydana gelerek yere eğilir ve meydana niyaz eder, sonra ayağa kalkar, iki elini 

önde, bel hizasında üst üste kapatarak birleştirir ve meydanda küçük bir daire 

oluşturacak şekilde, küçük adımlar atarak, yavaşça dolaşmaya başlar. Meydanı 

dolaşırken ezginin ritmine göre her bir adımda sırayla bir elini diğer elinin üstüne, bir 

ayağını diğer ayağının üstüne kapatır. Ezginin “Sıtkınan Allah dedim” mısrası 

söylendiğinde, kolları bedenine yapışık olacak şekilde ellerini aşağıya, iki yanına 

uzatır ve bu şekilde, ezginin ritmine göre yine küçük adımlar atarak meydanı 

dolaşmaya devam eder. Sonra ezginin “Eğildim su içmeye” sözlerinin söylenmesi ile 

beraber yere niyaz eder ve “pervaz kıldım uçmaya” sözünün okunması ile beraber 

kollarını iki yana açarak kendi etrafında dönmeye başlar. Ezginin “Can Hatayım az 

geldi, sağ elinde saz geldi” sözlerinin söylenmesi ile beraber kız dönmeyi bırakır ve 

o arada gözcü kızın yanına gelir ve ikisi birden gözcünün asasını tutarak Dede’nin 

karşısında dara dururlar. Dede onlara bir dua verdikten sonra ikisi birden asaya niyaz 

ederler. Bunu takiben âşık “Kırkların meclisinde Cebrailnen bir kız geldi” mısrasıyla 

başlayan serbest formlu bir ezgiye geçiş yapar ve bu mısranın söylenmesi ile beraber 

gözcü ve kız yine ikisi birden asaya niyaz edip dizleri üzerine yere otururlar. Ezginin 

bitiminde Dede bir dua okur. Duanın bitiminde gözcü ve kız asaya niyaz edip ayağa 

kalkarlar ve tekrar Dede’nin karşısında dara dururlar, Dede onlara bir dua verdikten 

sonra asaya niyaz edip, meydanı terk ederler. Bunu takiben yine, süpürgeci 

süpürgesini koltuğunun altına alarak meydana gelir ve “Ya Allah, Ya Muhammed, 

Ya Ali” sözleri eşliğinde üç kere meydana süpürge çaldıktan sonra, süpürgesini 

koltuğunun altına alarak dedenin karşısında dara durur. Dede’den duasını aldıktan 

sonra süpürgesine niyaz edip meydanı terk eder. Sonra meydana elinde içi su dolu 

küçük bir kâse ile sakkacı gelir ve Dede’nin okuduğu  “Şah Hüseyin” duası ile Dede 

ve yanındakilere su verir herkes sudan birer yudum içtikten sonra sakkacı elinde su 

kâsesi ile Dede’nin karşısında dara durur. Dede ona bir dua verir. Bunun üzerine 

sakkacı kâseye niyaz eder ve Dede tekrar bir dua verir ve sakkacı tekrar kâseye 

niyazını ettikten sonra kâsesini bırakıp sazları ile beraber ayağa kalkan âşıkların 

yanına gider ve üçü birden dara dururlar ve Dede onlara bir dua verir. Duadan sonra 

sonra çerağcı şamdanda ki üç mumu yakıp Dede’nin karşısına gelir, diz üstü oturur 

ve çerağ duası okuyarak teker teker mumları söndürür. Sonra ayağa kalkıp Dede’nin 

karşısında duaya durur. Dede ona dua verdikten sonra eline niyaz edip mumları 
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yerine bırakır ve tekrar geri gelip dedenin karşısında dara durur. Dede’den duasını 

aldıktan sonra yere eğilip niyaz eder ve sonra meydanı terk eder. Sonra diğer hizmet 

sahipleri de teker teker dara durup dualarını aldıktan sonra, en son meydana, ibriktar 

elinde ibriği leğeni ve havlusuyla gelir ve Dede’nin karşısında duaya durur. Dede ona 

bir dua verdikten sonra eline niyaz eder ve sonra Dede’nin elinden başlayarak ön 

safhada bulunan bütün erkeklerin eline su döküp ibriği ile beraber tekrar duaya durur. 

Dede’nin duasından sonra ibriğe niyaz edip meydanı terk eder. Sonra ellerinde 

lokmalarla ve örtülerle lokmacılar gelirler, Dede’nin karşısında dara durup lokma 

duasını okurlar, Dede onlara birer dua verdikten sonra niyaz edip örtüyü sererek 

lokmaları eşit bir şekilde pay ederler ve sonra cemaate dağıtırlar. Lokmalar 

dağıtıldıktan sonra cem son bulur. 
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3.5 İstanbul’da Yaşayan Tokat Hubyar/Sıraç Köylülerinin Alibeyköy ve 

Taşdelen Cemevlerindeki Cem Törenlerinde Tespit Edilen Müzikal Eserler 

3.5.1 Alibeyköy Cemevi’nde tespit edilen müzikal eserler 
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3.5.1.1 Tevhid 
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Şekil 3.5.1. 1 Tevhid 
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Şekil 3.5.1.1'de görüldüğü gibi eserin giriş bölümü usulü, 12/8'lik (3+2+2+3+2) 

karma usuldür. Daha sonra 2/4 lük ana usullle devam etmektedir. Hızı, yavaştır. 

Eserin melodik yapısı, yahyalı kerem dizisine uymaktadır.   

Yahyalı Kerem Dizisi Şu Şekildedir; 

 

 
              Yahyalı Kerem Dizisi, Türk sanat musikisinde Hüseyni makamı olarak bilinir. Karar 

sesi “La” dır. Dizide değiştirici işaret olarak Si bemol 2 Fa diyez kullanılır.  İnici -

çıkıcı bir seyre sahiptir. 
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3.5.1.2 Duvaz-ı İmam 
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Şekil 3.5.1. 2 Duvaz-ı İmam 

Şekil 3.5.1.2 'de görüldüğü gibi eserin usulü 2/4'lük ana usuldür. Eserde si bemol2 ve 

mi bemol değiştirici işaretleri baskın olarak kullanılmış, ayrıca mi bemol2'den mi 

bemol'e geçişler görülmüştür. Eserin melodik yapısı, düz kerem dizisine uymaktadır. 
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Düz Kerem Dizisi Şu Şekildedir; 

 

Düz Kerem Dizisi, Türk sanat musikisinde karcığar makamı olarak bilinir. Karar sesi 

La dır. Dizide değiştirici işaret olarak; Si bemol 2, Mi bemol 2 ve Fa diyez 

Kullanılır. 
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3.5.1.3 Miraçlama 
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Şekil 3.5.1. 3 Miraçlama 

 
Şekil 3.5.1.3'te görüldüğü gibi eserde üç farklı karma usul baskın bir şekilde 

dikkat çekmektedir. Bunlar sırasıyla 13/8 (3+3+3+2+2), 17/8 

(3+3+2+2+3+2+2), 10/8 (3+3+2+2)'dir. Ayrıca ara bölümlerde 15/8'lik 

(3+3+2+3+2+2), 12/8'lik (2+2+2+3+3) ve 16/8'lik (3+3+3+3+2+2) karma 

usuller görülmüştür. Eserde si bemol2 değiştirici işareti baskın olup, mi 

bemol değiştirici işaretinin de bazı ara bölümlerde kullanıldığı görülmüştür. 

Bundan ötürü eser, düz kerem dizisine uymaktadır.  
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3.5.1.4 O engürden biri içti 

 

Şekil 3.5.1. 4 O Engürden Biri İçti 
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Şekil 3.5.1.4.'te görüldüğü gibi eser, miraçlamadan hemen sonra 

söylenmektedir. Usulü, 5/8 (2+3)'lik bileşik usuldür. Eserin bitiminden 

hemen sonra serbest bir bölüm gözlemlenmiştir. Eserin melodik yapısı, 

yahyalı kerem dizisine uymaktadır. 
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3.5.1.5 Yürük olur gönül kuşu 
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Şekil 3.5.1. 5 Yürük Olur Gönül Kuşu 

 

Şekil 3.5.1.5'te görüldüğü gibi eser, 4/4'lük basit usuldedir. Eserde si bemol2 

değiştirici işaretinin yanısıra mi bemol ve mi bemol2 değiştirici işaretleri 
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kullanılmıştır. Bundan dolayı eser, düz kerem dizsine uymaktadır. Eserde, mi 

bemol2'den mi bemol sesine doğru bir ses kaydırması gözlemlenmiştir (''yürük o-

lur'', ''irfanı-nı'', ''irfana cem''...gibi). 
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3.5.1.6 Ali oğluyum 
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Şekil 3.5.1. 6 Ali Oğluyum 

Şekil 3.5.1.6'da görüldüğü gibi eserin usulü, 5/8 (2+3)'lik bileşik usuldür. Eserde si 

bemol2 ve mi bemol değiştirici işareti baskın olarak gözlemlenmiştir. Ayrıca, mi 

bemol2 değiştirici işareti de kullanılmıştır. Bundan dolayı eser düz kerem disisine 

uymaktadır. Eserin bitiminden hemen sonra serbest bir bölüm gözlemlenmiştir. 
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3.5.1.7 Güzel pirim bize buyruk buyurdu 
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Şekil 3.5.1. 7 Güzel Pirim Bize Buyruk Buyurdu 

 



82 

Şekil 3.5.1.7'de görüldüğü gibi eserin usulü 2/4'lük ana usuldür. Eserin melodik 

yapısı, yahyalı kerem dizisine uymaktadır. Eserin bitiminden sonra serbest bir bölüm 

gözlemlenmiştir. 

3.5.1.8 Hubyar Semahı (Leyli Leyli) 
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Şekil 3.5.1. 8 Hubyar Semahı (Leyli Leyli) 

 

 
Şekil 3.5.1.8'de görüldüğü gibi eserde genelde 5/4 (3+2) bileşik usul ve 

2/4'lük basit usullerin birbiri ardınca devam ettiği, son bölümde ise 3/8 lik 

basit usulle devam ettiği gözlenmiştir. Eserin melodik yapısı, yahyalı kerem 

dizisine uymaktadır. 
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3.5.1.9 Semah (Ezel meclisinde canım) 
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Şekil 3.5.1. 9 Semah (Ezel Meclisinde Canım) 

Şekil 3.5.1.9'da görüldüğü gibi, ağırlama bölümü 9/4 lük (3+2+2+2) bileşik usul, 

yeldirme bölümü ise 3/8 lik ana usuldür. Ayrıca semahın hemen sonunda serbest bir 
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bölümden (''gönderdiler de şahı'') sonra 3/8 lik ana usulle, nispeten hızlı, söylenen 

ezginin (''Muhammet Mustafa hü'') ardından yeldirme bölümüne girildiği 

gözlemlenmiştir. Eserin melodik yapısı, genel itibariyle yahyalı kerem dizisine 

uymaktadır. Ancak yeldirme bölümünde si naturel sesi kullanıldığı ve si sesinin bu 

bölümde güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Yeldirme bölümünün şan bölümü la sesinde 

karar verirken saz bölümünün si sesinde kaldığı gözlemlenmiştir. 
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3.5.1.10 Musa olup Tur Dağı’nda gezerim. 

 

Şekil 3.5.1. 10 Musa Olup Tur Dağında Gezerim 
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Şekil 3.5.1.10’da görüldüğü gibi eser uzun havadır. Yahyalı kerem dizisine 

uymaktadır. İnici bir seyir özelliği göstermektedir. 

3.5.1.11 Canım erenlere kurban 
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Şekil 3.5.1. 11 Canım Erenlere Kurban 
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Şekil 3.5.1.11'de görüldüğü gibi, eserde 2/4 lük ana usul, 7/4 (3+2+2) ve 8/4 

(3+3+2) bileşik usuller ağırlıklı olarak, ayrıca ara bölümde bir ölçülük 9/4 

(3+2+2+2)'lük usul gözlemlenmiştir. Eserin melodik yapısı, yahyalı kerem 

dizisine uymaktadır. 
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3.5.1.12 Pervaz 
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Şekil 3.5.1. 12 Pervaz 

 
Şekil 3.5.1.12’de görüldüğü gibi, eser bir duaz-ı imamdır. Eserin usulü 15/8 

(2+3+3+2+2+3; 2+3+3+2+3+2)'lik karma usul, 8/8 (2+3+3) bileşik usul 3/4 

lük ana usuldür. ''Şah Dedim Vah Dedim'' sözleri ile başlayan bölümde, eser 
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2/4 lük ana usulle yavaş başlamakta ikinci ölçüden itibaren hızlanmaktadır. 

Eser bittikten hemen sonra serbest bir bölüm gözlemlenmiştir. Eserin dizisi, 

yahyalı keremdir. 
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3.5.2 Taşdelen Cemevi’nde tespit edilen müzikal eserler 

3.5.2.1 Hü dedik irfana girdik (Deyiş) 
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Şekil 3.5.2. 1 Hü Dedik İrfana Girdik (Deyiş) 
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Şekil 3.5.2.1'de görüldüğü gibi, eserin usulü 2/4 lük ana usuldür. Eserin melodik 

yapısı Yahyalı kerem dizisine uymaktadır. Eserin şan bölümü giriş kısmında do sesi 

ile si bemol2 sesi arasında ses kaydırması gözlemlenmiştir (2. portenin başında hü). 

3.5.2.2 Kudret kandilinde parlayıp duran (Duvaz-ı İmam) 
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Şekil 3.5.2. 2 Kudret Kandilinde Parlayıp Duran (Duvaz-ı İmam) 

 

Şekil 3.5.2.2'de görüldüğü gibi, eserin usulü 7/8 (2+2+3) ve 5/4 (3+2) bileşik 

usullerden oluşmaktadır. Ayrıca parçanın ara kısmında 8/8 (3+2+3)'lik bileşik usul 

gözlemlenmiştir. Eserde mi bemol2 ve mi bemol, ara kısımlarda da nadiren fa diyez, 

değiştirici işaretleri gözlemlenmiştir. Eser serbest formlu kısa bir ezgi ile bitiş 

vermektedir. Ancak cem ortamından dolayı bu bölüm anlaşılamamıştır. Bundan 

dolayı eserin dizi değerlendirmesi yapılamamıştır. 
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3.5.2.3 İnayettir bize Fazlı Hüda’dan (Duvaz-ı İmam) 

 

Şekil 3.5.2. 3 İnayettir Bize Fazlı Hüdadan (Duvaz-ı İmam) 

Şekil 3.5.2.3'te görüldüğü gibi, eserin usulü 7/8 (2+2+3) ve 5/4 (3+2) bileşik 

usullerden oluşmaktadır. Ayrıca parçanın ara kısmında 8/8 (3+2+3)'lik bileşik usul 

gözlemlenmiştir. Eserde mi bemol2 ve mi bemol, ara kısımlarda da nadiren fa diyez, 
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değiştirici işaretleri gözlemlenmiştir.Eser serbest formlu kısa bir ezgi ile bitiş 

vermektedir. Ancak cem ortamından dolayı bu bölüm anlaşılamamıştır. Bundan 

dolayı eserin dizi değerlendirmesi yapılamamıştır. 

3.5.2.4 Miraçlama (Kırkların Cemi) 
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Şekil 3.5.2. 4 Miraçlama (Kırkların Cemi) 

 

Şekil 3.5.2.4.’te görüldüğü gibi, eserin, genel olarak, usulü 10/8 (3+3+2+2) ve 17/8 

(3+3+2+2+3+2+2)’lik karma usulden oluşmaktadır. Ayrıca ara kısımlarda 16/8 

(2+2+3+3+3+3) ve 23/8 (3+3+3+3+2+2+3+2+2)’lik karma usuller gözlenmiştir. 

Eserde si bemol 2 değiştirici işaretinin baskın bir şekilde kullanılmasının yanı sıra 

ara kısımda mi bemol değiştirici işareti gözlemlenmiştir. Bundan dolayı eserin dizisi, 

düz keremdir. 

3.5.2.5 O engürden biri içti 

 

Şekil 3.5.2. 5 O Engürden Biri İçti 

Şekil 3.5.2.5’te görüldüğü gibi eserin usulü 5/8 (2+3)'lik bileşik usuldür. Eser serbest 

formlu kısa bir ezgi ile bitiş vermiştir. 
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3.5.2.6 Yürük olur gönül kuşu (Deyiş) 
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Şekil 3.5.2. 6 Yürük Olur Gönül Kuşu (Deyiş) 

 

Şekil 3.5.2.6'da görüldüğü gibi eserin usulü 9/16 (2+2+2+3)'dır.Eserde si bemol2 

baskın olmakla birlikte yer yer ara bölümlerde mi bemol2 ve mi bemol değiştirici 

işaretleri gözlemlenmiştir. Bundan ötürü eser, düz kerem dizisine uymaktadır. Eserde 

her kıtanın giriş kısımlarında mi bemol2'den mi bemol sesine doğru bir ses 

kaydırması gözlemlenmiştir (yürük o-lur, Ali yo-lu...gibi). 
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3.5.2.7 Sefa geldin hıdırellez (Deyiş) 
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Şekil 3.5.2. 7 Sefa Geldin Hıdırellez (Deyiş) 

 

Şekil 3.5.2.7'de görüldüğü gibi eserin usulü 2/4'lük ana usuldür. Eser yahyalı kerem 

dizisine uymaktadır. Eserin bitiminden sonra kısa bir serbest bölüm gözlemlenmiştir. 
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3.5.2.8 Hubyar Semahı (Leyli Leyli) 
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Şekil 3.5.2. 8 Hubyar Semahı(Leyli Leyli) 

 

 

 

Şekil 3.5.2.8’de görüldüğü gibi, semahın ağırlama bölümünün saz kısmının usulü 9/4 

(3+2+2+2) bileşik usul ile başladıktan sonra şan bölümüne 2/4'lük ana usul ile giriş 

yapmakta ve 9/4 (3+2+2+2)'lük bileşik usul ara saz kısımlarındada sürekli tekrar 

etmektedir. Ara kısımda 5/4 (3+2) lük bileşik usul de sıklıkla gözlemlenmiştir. Eser 

yahyalı kerem dizisine uymaktadır. Semahın bitiminden hemen sonra serbest bir 

bölüm gözlemlenmiştir. 
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3.5.2.9 Muhammet Ali de canım Güruhu Naci (Semah) 
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Şekil 3.5.2. 9 Muhammet Ali De Canım Güruhu Naci (Semah) 

 

Şekil 3.5.2.9'da görüldüğü gibi, semahın ağırlama bölümünün usulü 9/4 

(3+2+2+2)'lük bileşik usuldür. Eserin melodik yapısı yahyalı kerem dizisine 

uymaktadır. Eserin yeldirme bölümü 3/8'lik ana usuldür. Şan bölümünde la sesinde 

karar vermiştir. Saz bölümünün güçlüsü si naturel sesidir. 
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3.5.2.10 Felekten zuhur olalı (Duvaz-ı İmam) 
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Şekil 3.5.2. 10 Felekten Zuhur Olalı (Duvaz-ı İmam) 

 

Şekil 3.5.2.10'da görüldüğü gibi eserin usulü 9/16 (2+2+2+3)'lık bileşik usuldür. 

Eserin dizisi, yahyalı keremdir. 
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3.5.2.11 Pervaz-1, Pervaz-2 
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Şekil 3.5.2. 11 Pervaz-1, Pervaz-2 

 

Şekil 3.5.2.11'de görüldüğü gibi, eserin usulü 2/4'lük ana usuldür. Başlangıçta 

nispeten yavaş başladıktan sonra hızlanmaktadır. Eserin hemen arkasından Pervaz-2 

olarak adlandırılan serbest bir bölüm gelmektedir. Eserin melodik yapısı, serbest 

bölüm de dahil, yahyalı kerem dizisine uymaktadır. Ancak eser serbest bölümün en 

son kısmında garip dörtlüsüyle karar vermiştir. 

Garip dizisi şu şekildedir: 

 

Türk Sanat musikisinde Hicaz makamının benzeridir.Dizinin karar sesi La dır. 

Dizide değiştirici işaret olarak Si bemol, Do diyez kullanılır.  
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4.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın birincil amacına yönelik olarak,İstanbulda yaşayan Tokat Hubyar/Sıraç 

köylülerinin cem törenlerinde icra edilen eserler incelenip, eserlerin usul ve dizi 

özellikleri bakımından karakteristik özellikleri, benzerlik ve farklılıkları ortaya 

konulmuştur. Tokat Hubyar (Sıraç) köylülerinin İstanbul Alibeyköy ve Taşdelen 

Cemevleri’nde tespit edilen müzikal eserleri, usul ve dizi özellikleri bakımından 

incelenerek sonuçlar maddeler halinde sıralanmıştır. Buna göre; 

 

1) Tevhid:  

Tevhid, her iki cem töreninde de müzikal olarak aynı özellikleri taşımaktadır.Bu 

nedenle çalışmada sadece alibeyköy cem töreninde söylenen tevhid’e yer verilmiştir. 

Eserin giriş bölümü 12/8 (3+2+2+3+2)'lik karma usuldür. Hemen arkasından 2/4'lük 

ana usulle devam etmektedir. Hızı yavaştır. Eserin dizisi, yahyalı kerem'dir. Bu eser, 

Alibeyköy Cemevi'nde, cem töreninin girişinde, Taşdelen Cemevi'nde ise deyiş ve 

duvaz-ı imamlardan sonra söylenmektedir.Taşdelen Cemevi’nde söylenen Tevhid, 

Alibeyköy Cemevinde söylenen Tevhid ile benzerlik gösterdiği için, tez çalışmasında 

sadece Alibeyköy Cemevi’nde icra edilen Tevhid’ e yer verilmiştir.(Şekil 3.5.1.1 

bkz.) 

 

2) Duvaz-ı İmam:  

Duvaz-ı İmam, Alibeyköy Cemevi'nde, tevhid’bölümünden sonra ve pervaz 

bölümünde söylenmiştir. Tevhid’den sonra söylenen duvaz-ı imamın usulü 2/4'lük 

ana usuldür. Dizisi, düz keremdir. Pervaz bölümünde söylenen duvaz-ı imam’ın 

usulü ise 15/8 (2+3+3+2+2+3; 2+3+3+2+3+2)'lik karma usul, 8/8 (2+3+3) bileşik 

usul ve 3/4'lük ana usuldür.Eserin dizisi, Yahyalı keremdir.  

Taşdelen Cemevi'nde söylenen duvaz-ı imam ise tevhid bölümünün öncesinde, 

sonrasında ve pervaz bölümünden hemen önce, “Felekten Zuhur Olalı’’ isimli eser 

olarak söylenmiştir. Tevhid bölümünden önce söylenen duvaz-ı imamın usulü 7/8 
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(2+2+3)'lik ve 5/4 (3+2)'lük bileşik usullerden oluşmaktadır. Eserde mi bemol ve mi 

bemol 2 değiştirici işaretleri kullanılmıştır. Do sesi güçlüdür. Eser sonunda serbest 

formlu bir ezgi ile bitiş vermiştir. Ancak Cem ortamından dolayı eserin melodisi ve 

sözü anlaşılamamıştır. Bundan dolayı eserin dizisi belirlenememiştir.  Tevhid 

bölümünden sonraki duvaz- ı imamın usulü, genel olarak, 7/8 (2+2+3)'lik bileşik usul 

ve 2/4lük ana usuldür. Ancak ara kısımlarda iki ölçüde 11/8 (2+2+2+2+3)'lik karma 

usul gözlemlenmiştir.  

Pervaz bölümünde hemen önce söylenen “Felekten Zuhur Olalı’’ adlı duvaz-ı 

imamın usulü ise, 9/16 (2+2+2+3)'dır. Dizisi, yahyalı keremdir. 

3) Miraçlama: 

Alibeyköy Cemevi'nde, duvaz-ı imamdan sonra Miraçlama söylenmektedir. Eserin 

usulü, genel olarak, 13/8 (3+3+3+2+2)'lik, 17/8 (3+3+2+2+3+2+2)'lik ve 10/8 

(3+3+2+2)'lik karma usullerden oluşmaktadır. Ancak ara kısımlarda birer ölçülük 

15/8 (3+3+2+3+2+2), 12/8 (2+2+2+3+3)'lik, 16/8 (2+2+2+3+3+2+2)'lik karma 

usuller gözlemlenmiştir. Eserin dizisi düz keremdir.  

Miraçlamadan hemen sonra, her iki cem evinde de ''O Engürden Biri İçti'' adlı eser 

söylenmektedir. Eserin usulü 5/8 (2+3)'lik bileşik usuldür. Eserlede, her iki 

cemevi’nde de, si bemol2 değiştirici işareti kullanılmıştır. Eserin güçlüsü re sesidir. 

Ancak eserin, Alibeyköy Cemevi'nde kısa bir serbest bölümle la sesinde karar 

verdiği gözlemlenmiştir. Bundan dolayı eserin dizisi’nin, yahyalı kerem olabileceği 

düşünülmüştür.   

4) Semah: 

Alibeyköy Cem Evi'nde ''Hubyar Semahı'' adlı semahın ağırlama bölümünün usulü, 

5/4 (3+2)'lük bileşik usul ve 2/4'lük ana usullerden oluşmaktadır. Bu semahta 

yeldirme bölümüne bir giriş yapıldığı fakat devamının söylenmediği 

gözlemlenmiştir. Bu bölümün usulü 3/8'lik ana usul olup, hızlıdır. Eserin dizisi, 

yahyalı keremdir. ''Ezel Meclisinde Canım'' adlı semahın ağırlama bölümünün usulü, 

9/4 (3+2+2+2)'lük bileşik usuldür. Yeldirme bölümü, 3/8'lik ana usulde olup, 

hızlıdır. Eserin ağırlama bölümünde si naturel sesi kullanıldığı (ağırlama 

bölümünden sonraki serbest ve 3/8'lik bölümde si bemol 2 kullanılmıştır) ve la 

sesinde karar verdiği gözlemlenmiştir. Yeldirme bölümünün güçlüsü re sesi olup la 

sesinde karar vermemiştir. Bundan dolayı dizisi belirlenememiştir. 
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Taşdelen Cemevi'nde yine ''Hubyar Semahı'' adlı semahın, ağırlama bölümünün 

usulü, 9/4 (3+2+2+2)'lük bileşik, 2/4'lük ana, 5/4 (3+2)'lük bileşik usullerden 

oluşmaktadır. Semahtan hemen sonra serbest bölümün geldiği, yeldirme bölümünün 

söylenmediği gözlemlenmiştir. Eserin dizisi, yahyalı keremdir. ''Muhammed Ali De 

Canım Güruhu Naci'' adlı eserin ağırlama bölümünün usulü, 9/4 (3+2+2+2)'lük 

bileşik usuldür. Yeldirme bölümü 3/8'lik ana usul olup, hızlıdır. Eserin ağırlama 

bölümünün dizisi, yahyalı keremdir. Yeldirme bölümünün söz bölümünde ise si 

naturel sesi kullanılmakta ve la sesinde karar vermektedir. Saz bölümünün ise 

güçlüsü si sesi olacak şekilde bittiği gözlemlenmiştir. Bundan dolayı yeldirme 

bölümünün dizisi belirlenememiştir. 

Her iki cemde de ortak olarak söylenen ''Hubyar Semahı'' adlı semahın usullerinin ve 

melodilerinin farklı olduğu (bazı benzeşen yerleri hariç) gözlemlenmiştir.  

Her iki cemde de semahın ağırlama bölümlerinin, özellikle yeldirme bölümünün, 

karar tonunun, diğer eserlere göre, daha tiz tonlarda (440 la üstü (si bemol ve re)) 

olduğu gözlemlenmiştir. 

5) Pervaz: 

Pervaz bölümü, her iki cemin en son bölümünde söylenmektedir. Alibeyköy 

Cemevi’nde söylenen Pervaz bölümünde duvaz-ı İmam söylenmektedir. Taşdelen 

Cemevi’nde yine pervaz bölümü, “Felekten Zuhur Olalı’’ adlı duvaz-ı İmam’ la 

başlayıp, “Pervaz-1’’adlı 2/4’lük ve “Pervaz-2’’ adlı serbest formlu eserler ile  

devam etmektedir. Her iki cemde de gözlemlenen duvaz-ı imamlara 2. maddede 

değinilmiştir. 

''Pervaz-1'' adlı eserin usulü 2/4'lük ana usul olup baştan yavaş başlayıp sonra  

hızlanmaktadır. Eserin dizisi, yahyalı keremdir.  

Her iki cemde de Pervaz bitiminde serbest bölüm gözlemlenmiştir. Alibeyköy 

Cemevi'ndeki serbest bölümün Taşdelen Cemevi’ndeki serbest bölüme göre daha 

kısa olduğu gözlemlenmiştir.Taşdelen Cemevi'ndeki serbest bölümün (Pervaz-2)  

daha uzun olduğu ve yahyalı kerem dizisi ile seyir ederken, garip dizisi dörtlüsüyle 

karara geldiği gözlemlenmiştir. (Şekil 3.5.2.11 bkz.).  
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6) Deyişler: 

Alibeyköy Cemevi'nde, ''Ali Oğluyum'', ''Güzel Pirim Bize Buyruk Buyurdu'', ''Musa 

Olup Tur Dağında Gezerim'', ''Canım Erenlere Kurban''adlı deyişler söylenmiştir.  

''Ali Oğluyum'' adlı deyişin usulü 5/8 (2+3)'dir. Eserin bitiminden hemen sonra kısa 

bir serbest bölüm gözlemlenmiştir. Dizisi, düz keremdir (Şekil 3.5.1.6 bkz.). ''Güzel 

Pirim Bize Buyruk Buyurdu'' adlı eserin usulü 2/4'lük ana usuldür. Eserin bitiminden 

hemen sonra kısa bir serbest bölüm gözlemlenmiştir. Eserin dizisi, yahyalı keremdir 

(Şekil 3.5.1.7 bkz.).  

''Musa Olup Tur Dağında Gezerim'' adlı eser uzun hava tarzında söylenmiş serbest 

formlu bir eserdir. İnici bir seyir özelliği göstermektedir. Eserin dizisi, yahyalı 

keremdir (Şekil 3.5.1.10 bkz.). ''Canım Erenlere Kurban'' adlı eserin usulü, 7/4 

(3+2+2), 8/4 (3+3+2) bileşik usuller ve 2/4'lük ana usullerden oluşmaktadır. Eserin 

dizisi, yahyalı keremdir (Şekil 3.5.1.11 bkz.). 

Taşdelen Cemevi'nde, “Hü Dedik İrfana Girdik’’, ''Yürük Olur Gönül Kuşu'', 'Sefa 

Geldin Hıdırellez'' adlı deyişlerin söylendiği gözlemlenmiştir. ''Hü Dedik İrfana 

Girdik'' adlı eserin usulü, 2/4'lük ana usuldür. Eserin dizisi, yahyalı keremdir.  'Sefa 

Geldin Hıdır Ellez'' adlı deyişin usulü 2/4'lük ana usüldür. Dizisi, yahyalı keremdir. 

 

Her iki cemde de, ''O Engürden Biri İçti'' adlı deyişten hemen sonra, ''Yürük Olur 

Gönül Kuşu'' adlı deyiş söylenmektedir. Alibeyköy Cemevi'nde eserin usulü 4/4'lük 

ana usuldür. Eserin dizisi, düz keremdir. Taşdelen Cemevi'nde eserin usulü 9/16 

(2+2+2+3)'lık bileşik usuldür. Eserin dizisi, düz keremdir.  

Sözleri aynı, melodileri farklı olan bu eserlerin, iki cem evinde de, usul bakımından 

farklı, dizi bakımından aynı karakteristik özelliği gösterdiği gözlemlenmiştir.   

 

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığı altında şu genel sonuçlara varılmıştır:  

 

Hubyar (Sıraç) köylülerinin cem törenlerindeki müzikal eserlerde, ana  (2/4, 3/4, 3/8, 

4/4), bileşik (5/4 (3+2), 5/8 (2+3), 7/4 (3+2+2), 7/8 (2+2+3), 8/4 (3+3+2), 9/4 

(3+2+2+2), 9/16 (2+2+2+3)), karma (10/8 (3+3+2+2), 11/8 (2+2+2+2+3), 12/8 
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(3+2+2+3+2; 2+2+3+3+3), 13/8 (3+3+3+2+2), 15/8 (3+3+2+3+2+2), 16/8 

(2+2+2+3+3+2+2; 2+2+3+3+3+3), 17/8 (3+3+2+2+3+2+2), 23/8 

(3+3+3+3+2+2+3+2+2) usulleri gözlemlenmiştir. Tevhid bölümünde, 12/8'lik ve 

2/4'lük, karma ve ana usuller gözlemlenmiştir. Duvaz-ı imamlarda, 2/4'lük, 7/8'lik, 

9/16 ve 15/8'lik ana, bileşik ve karma usullerden oluştuğu gözlemlenmiştir. 

Miraçlamada genelde gözlemlenen usuller, 10/8'lik, 13/8'lik, 17/8'lik karma 

usullerdir. Ayrıca 12/8'lik, 15/8'lik, 16/8'lik ve 23/8 lik karma usuller de 

gözlemlenmiştir. Semah bölümünde, ağırlama bölümünde 9/4'lük, 2/4'lük, 5/4'lük, 

bileşik ve ana usuller, yeldirme bölümünde ise 3/8'lik ritmi hızlı ana usul 

gözlemlenmiştir. Pervaz bölümünde, 2/4'lük, 15/8'lik, 9/16'lık ana ve bileşik usuller 

gözlemlenmiştir. Deyişler bölümünde, 2/4'lük, 4/4'lük, 7/4'lük, 8/4'lük, 9/16'lık ana 

ve bileşik usuller gözlemlenmiştir. 

Her iki cemevinin de müzikal eserlerinde, genellikle, eserlerin sonunda serbest 

bölüm gözlemlenmiştir.  

 

İstanbul’da yaşayan Tokat Hubyar (Sıraç) köylülerinin cem törenlerindeki müzikal 

eserlerde gözlemlenen diziler, genelde, yahyalı kerem ve düz keremdir. Taşdelen 

Cemevi’nde söylenen birkaç eserin sonlarında okunan serbest formlu bölüm cem 

ortamından dolayı duyulamadığı için melodik dizi belirlenememiştir. 

 Eserlerde mi bemol 2 değiştirici işaretinin, özellikle duvaz-ı imamlarda ve 

deyişlerde (''Yürük Olur Gönül Kuşu''), sıkça kullanıldığı gözlemlenmiştir (Şekil 

3.5.1.5, Şekil 3.5.2.6 bkz.). Müzikal açıdan ise eserlerin 4-6 seslik bir ses sahasına 

sahip oldukları söylenebilir.   

Taşdelen Cemevi müzikal eserleri, Alibeyköy Cemevi müzikal eserlerinden farklı 

olarak, pervaz bölümünün serbest bölümü, yahyalı kerem dizisiyle inici bir seyir 

özelliği gösterirken, son kısmı garip dizisi dörtlüsüyle karara geldiği gözlemlenmiştir 

(Şekil 3.5.2.11 bkz.).   

Cem törenlerinde icra edilen eserlerin; tevhid, duvaz-ı imam, miraçlama, semah, 

pervaz ve deyişlerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Genellikle cem törenlerinde 

söylenen “Mersiye” bu iki cemde de gözlemlenmemiştir. 

  



136 

 

  



137 

KAYNAKLAR 

Birdoğan, N., 2006. Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik, Kaynak Yayınları, 

İstanbul. 

 

Eröz, M., 1990. Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik,Kültür BakanlığıYayınları, 

Ankara. 

 

Çınar, E., 2004. Aleviliğin Gizli Tarihi, Chiviyazıları Yayınevi, İstanbul. 

 

Demir,S., 2009,İstanbul Cem Evlerinde Cem Erkânı, Ritüeller ve Müzikal 

Formasyonlar Üzerine Analitik Karşılaştırma (Yüksek Lisans Tezi),İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Soszyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul 

 

Duygulu, M., 1997. Alevi – Bektâşi Müziğinde Deyişler, Sistem Ofest, İstanbul 

 

Duygulu, M., 2014. Türk Halk Müziği Sözlüğü, Pan Yayıncılık, İstanbul. 

 

Gülçiçek, Ali D., 2000. Her Yönüyle Alevilik (Bektaşilik, Kızılbaşlık) ve Onlara  

Yakın İnançlar, Cilt 1, İstanbul. 

 

Güngör, İ., 2011. Şanlıurfa İli Kısas Yöresi “Cem Formu’’nun Analizi (Yüksek 

Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul  

 

Korkmaz, E., 2000. Anadolu Aleviliği (Felsefesi-İnancı-Öğretisi-Erkânı), Berfin 

Yayınları, İstanbul. 

 

Öz, B., 1995. Aleviliğin Tarihsel Konumu, Der Yayınları, İstanbul. 

 

Üçer, C., 2005. Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik, Ankara Okulu Yayınları, 

Ankara. 

 

Yaman, M., 2004. Alevilik İnanç – Edep – Erkân, Ufuk Reklamcılık ve Matbaacılık 

San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul. 

 

Yaman, A., 2004. Alevilik’te Dedelik ve Ocaklar, Karacaahmet Sultan Derneği  

Yayınları, İstanbul. 

 

Yar, E., 2016. Alevi – Bektâşi Teolojisi, Ado Yayınları, İstanbul. 

 

Yavuz, C., 2014. Alevi – Bektâşi Geleneğinde Düvazimanlar, Gece Kitaplığı, 

Ankara. 

 



138 

Yılmaz, O., 2009. Sıraçlar(Anşabacılı ve Hubyarlar) Beydili Alevi Türkmenleri,Venı 

VıdıVıcı Yayınları:1, Zile. 

 

 

 

 

 



139 

EKLER 

Tanımlar: 

 

Ayak Mühürlemek: Mürşid’in huzurunda, saygı ve teslimiyet belirtisi olarak sağ 

ayağın baş parmağını, sol ayağın başparmağı üzerine, ellerini dizlere veya 

çaprazlama omuzlara koyarak ve başı eğerek niyaz vaziyetinde durmak; erenlere 

teslim olmak. Alevilikte buna, “Fatıma darı’’, “Peymançeye geçmek’’ veya, “baş 

kesmek’’ de denilir. Bunlar, daha çok inanç ve töre kurallarının yerine getirildiği 

cem törenlerinde, On iki hizmet esnasında, sorgu, görgü ve ikrar ayinlerinde yerine 

getirilir. 

 

Cemaat: Cemde bulunan topluluk.  

 

Dârda durmak: Eller ve ayaklar bağlı şekilde meydanda durmak.  

 

Erkân: Görgü cemlerinde taliplerin görgüsü başladığı sırada, yeşil kılıf içinde özel 

bir ritüel uygulaması ile getirilen değnek.    

 

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, 

başparmak, avuç içi ya da işaret parmaklarının üç kez öpülmesidir.  

 

Niyazlaşma: Cemin bazı yerlerinde cemi yürüten dedenin işaretiyle herkesin 

yanında bulunan kişiyle (üçleme inancına göre üç kez) öpüşmesi.  

 

Rızalık Alma: Dargın ve küskün olanları barıştırmak, kişiler arasında halledilmesi 

gereken durumlar varsa meydanda görüşmek ve herkesin birbirinden razı olmasını 

sağlamak amacıyla cemin başında yapılır. 

 

Salavat : Hz. Muhammet’le On İki İmamlar’a okunan, Allah’ın rahmet ve selamının 

onların üzerine olması dileğini dile getiren dualara verilen ad. 

 

Secde: Namazda eğilip yüzünü yere sürme. 

 


