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KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK ALEVİLERİNİN MÜZİK PRATİKLERİ
Özet
Bu çalışmada Anadolu’nun birçok yerinden Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine göç eden Alevilerin müzik
pratikleri incelenerek, ritüel içi uygulamalarda icra ettikleri eserlerin müzikal analizleri yapılmıştır. Bu bağlamda Alevi
Kültür Dernekleri Pazarcık Şubesi Cem ritüelinde icra edilen on eser kayıt altına alınmış ve notaya aktarılmıştır. Notaya
aktarılan eserler Türk Müziği nazariyat kurallarına göre incelenerek makamsal özellikleri bakımından analiz edilmiştir.
Elde edilen bulgular neticesinde; en fazla uşşak ve hüseyni makamlarının kullanıldığı, dört zamanlı usulün en çok
kullanılan usul olduğu ve bunun yanında çoklu ve serbest usullerin de kullanıldığı tespit edilmiş olup çalışmanın
sonunda araştırma ile ilgili öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Alevi, Makamsal Analiz.
MUSIC PRACTICES OF KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK ALEVIS
Abstaract
In this study, the musical practices of Alevis who migrated to Kahramanmaraş Pazarcık district from many parts
of Anatolia were examined and musical analyzes of the works they performed in ritual practices were made. In this
context, ten works performed in the Cem ritual of Alevi Cultural Associations Pazarcık Branch were recorded and
notated. The works transferred to the notation were analyzed according to the rules of Turkish Music theory and
analyzed in terms of their makam characteristics. As a result of the findings obtained; It has been determined that the
Uşşak and Hüseyni makams are used the most, four-beat rhythm is the most used rhythm, and poly and free rhythms are
also used. At the end of the study, suggestions about the research were presented.
Keywords: Kahramanmaraş, Alevi, Makam Analysis.
1. Giriş
1.1. Alevilik
“Kelime manasıyla Alevi, Hz. Ali’yi seven ve ona mensup olan kişi demektir” (Kırkıncı, 2007: 2). Bu düşünceye
ek olarak Alevilik, Hz. Ali’nin yolunun takip edildiği, dedelik, düşkünlük gibi felsefi yapıları içerisinde barındıran, cem
adının verildiği ibadetlerde semah, deyiş, nefes ve duaz-ı imam gibi müzikal formları içinde barındıran kendine özgü bir
inanç sistemidir (Doğan ve Kılınçer, 2016: 2).
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Kaya’ya göre (2003: 39) Alevilik; İslam dini içerisinde var olmak ile birlikte, yaşam felsefesi olarak İslam’dan
oldukça uzaktır. Buradaki temel fark, Alevi felsefesinin kendinden önce gelen kültürleri de mümkün mertebede
içerisinde barındırmasıdır.
Yukarıda belirtilen tanımlara ilave olarak “Alevi” sözcüğü İslam’ın ilk zamanlarında ortaya çıkmış bir ifade
değildir. Bu ifade, yüzyıllar sonrasında Ali’yi sevenlerin Anadolu’ya yayılmasından sonra ortaya çıkmış Anadolu’da
oluşmuş bir kavramdır (Algül, 1996: 19).
1.2. Alevi Müziği
Anadolu Aleviliği, özünü mistisizmden alan bir müzik pratiği meydana getirmiştir. Alevilik, uygulanışı gereği
dini nitelikler göstermekle birlikte önemli oranda kaynağını mistisizm ve Şamanizm’den alan öğeler bulundurmaktadır.
Bununla birlikte müziğin, Alevi inanç pratiğinde hatırı sayılır bir unsur haline geldiği sonucu ortaya çıkar. Alevi
inanışında dinin yarattığı duygular gibi müziğin yarattığı duygular da insanın ruhundan beslenmekte ve bir bakıma
yaratıcının mekânı olan kalbe hitap etmektedir (Uzun, 2013: 1).
Müzik ve ibadetin birlikteliği birçok inanç sisteminde ayrılmaz birer parçadır. Alevi kültürüne baktığımızda,
sözlü eserlerin nesilden nesile müzik eşliğiyle iletildiği görülmektedir. Temeli inanca dayanan Anadolu Alevilerinin
müzikal birikiminin, Türk halk müziğinde ciddi ölçüde bir yere sahip olduğu söylenebilir. (Erdoğan, 2019: 30).
Alevi inancında müzik, Alevilerin kültürel kimliklerinin kabul edilmesi, bu kimlik olgusunun güçlendirilmesi ve
aynı zamanda da sürdürülebilir olmasında büyük bir role sahiptir. Alevi müziği söze dayalı, nefes, deyiş, duaz-ı imam
gibi biçimlerde görülmektedir (Kaplan, 2013: 42).
Alevi toplulukları, söze dayalı biçimleri icra etmede bağlamayı bir ifade aracı olarak görürler (Keleş, 2018: 82).
Bu sebeple cem törenlerinde kısa sap ve uzun sap bağlamayı kullanırlar. İcra esnasında şelpe ve tezene teknikleri tercih
edilir (Demirci, 2019: 72-73).
2. Metod
Bu araştırmada Kahramanmaraş Pazarcık Alevilerinin müzik kültürleri incelenmiştir. Alevi Kültür Dernekleri
Pazarcık Şubesi’nde görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler neticesinde Alevilerin cem ritüelleri kayıt altına alınmıştır.
Pazarcık Alevilerinin Cem ritüellerinde en çok kullandıkları on eser Hasan Çözükçe ve Cem dedesi Ercan Kazım
Özer’in icra etikleri şekilde notaya alınmış ve bu eserlerin analizleri yapılmıştır. Notaya alınan eserlerin kimlere ait
oldukları saptanmış; türü, karar sesi, makamı, usulü ve seyir özelliği bakımından ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir.
2.1. Evren
Araştırmanın Evrenini; Kahramanmaraş Pazarcık Alevilerinin müzikleri oluşturmaktadır.
2.2. Örneklem
Kahramanmaraş Pazarcık Alevilerinin ritüel içi uygulamalarından ve cem ritüelinde icra edilen müziklerinin on
eserinden oluşmaktadır.
3. Bulgular
Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şubesinde Cem içi ritüelinde notaya alınan eserler Tablo 1’de gösterilen sıra
içerisinde analiz edilmiştir.
Sıra Eser Adı

Makam

Usul

1

Bir Kandilden Bir Kandile Atıldım

Hüseyni

4/4 Sofyan

2

Uyansın Çerağ

Uşşak

4/4 Sofyan
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3

En ‘El Hak Olmuşam

Hüseyni

10/8 Aksak Semai

4

Yusuf Kuyusunda

Karcığar

4/4 Sofyan

5

Hak Bizi Mahrum Eyleme

Hüseyni

4/4 Sofyan

6

Bahçe Bizim Gül Bizdedir

Çargah

4/4 Sofyan 6/8 Yürük Semai

7

Ya Hızır Semahı

Uşşak

5/8 Türk aksağı 4/4 Sofyan 9/8 Aksak

8

Leylan Mevla’m

Hüzzam

4/4 Sofyan

9

Kerbela Ağıtı

Uşşak

4/4 Sofyan

10

Abbasın Ağıtı (Hal Böyle Böyle)

Uşşak

Serbest

Tablo 1. Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şubesinde cem içi ritüelinde notaya alınan eserler
3.1. Nota Örneği 1

Nota 1. Bir Kandilden Bir Kandile Atıldım
Bir Kandilden Bir Kandile Atıldım isimli Şah Hata-i ye ait olan deyiş; ezgisel olarak hüseyni makamı dizisi
içerisinde seyir göstermektedir. Karar la (dügah) perdesinden güçlü mi (hüseyni) perdesine uzanan çıkıcı seyir
sonrasında tekrar karar (dügah) perdesine dönülerek deyişin saz bölümü bitirilir. Rast perdesi üzerinden başlayan saz
bölümünde ise; Irak (fa#) ve rast (sol) perdeleri üzerinden dügah perdesine yapılan geçici kalışlar ‘deyişlerin’
karakteristik özelliklerine örnek olarak gösterilebilir. Muhayyer (la) perdesinden başlayan inici seyirde eviç (fa#)
perdesi yerine acem (fa) perdesinin kullanılarak dügah (la) perdesinde karar verilir ve eserin söz bölümü bitirilir. Eser
sofyan (4/4) usuldedir.
3.2. Nota Örneği 2
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Nota 2. Uyansın Çerağ
Uyansın Çerağ isimli Pir Sultan Abdal’a ait olan duaz-ı imam; ezgisel olarak uşşak makamı dizisi içerisinde
seyir göstermektedir. Do (çargâh) perdesinden başlanan seyir inici olarak la (dügah) perdesinde sonlanır ve eserin saz
bölümü bitirilir. Çargâh (do) perdesinden başlayan söz bölümünde ise, eser neva (re) ve segâh (si) perdeleri arasında
inici- çıkıcı seyir özelliği göstermektedir. Seyrin uşşak makamına göre la (dügah) kararda bitmesi gerekirken, si (segâh)
perdesinde asma kalış yapılarak söz bölümü sonlandırılmıştır. Eserin usulu sofyandır.
3.3.Nota Örneği 3

Nota 3. En’el Hak Olmuşam
En’el Hak Olmuşam isimli Seyyid Nesimi’ye ait olan nefes; ezgisel olarak hüseyni makamı dizisi içerisinde
seyir göstermektedir. Sol (rast) perdesinden başlayan saz bölümü mi (hüseyni) perdesine çıkıcı bir seyir izledikten sonra
inici seyir ile la (dügah) perdesinde karar verilerek eserin saz bölümü sonlandırılır. Eserin söz bölümde ise; sol (rast)
perdesinden başlayan ve mi (hüseyni) perdesine kadar uzanan çıkıcı seyir, la (dügah) perdesine inici hareket gösterir ve
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bu yapı eser içerisinde sıkça tekrarlanır. Tekrar eden bu seyrin ardından sol (gerdaniye) perdesinden başlayan inici seyir
içerisine eviç (fa#) perdesini de katarak la (dügah) perdesinde karar verir. Eserin usulu 10/8’lik aksak semaidir.
3.4. Nota Örneği 4

Nota 4. Yusuf Kuyusunda
Yusuf Kuyusunda isimli Kul Himmet’e ait olan duaz-ı imam; ezgisel olarak karcığar makamı dizisi içerisinde
seyir göstermektedir. Eserin saz bölümü si (segâh) perdesinden başlayarak önce çıkıcı hareketle re (neva) perdesine
seyir göstermiş, sonrasında la (dügah) perdesine geri dönüş yapılmış ve si (segâh) perdesinde asma karar yapılarak saz
bölümü bitirilmiştir. Eserin söz bölümü incelendiğinde ise; si (segâh) perdesinden başlayan çıkıcı seyir dizinin muhtelif
perdelerinde gezindikten sonra makam dizisinin karar sesi la (dügah) perdesi olmasına rağmen si (segâh) perdesinde
bitirilmiştir. Eser Sofyan (4/4) usuldedir (bkz. nota örneği: 4).
3.5. Nota Örneği 5

Nota 5. Hak Bizi Mahrum Eyleme
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Hak Bizi Mahrum Eyleme isimli Pir Sultan Abdal’a ait olan tevhid; ezgisel olarak hüseyni makamı dizisi
içerisinde seyir göstermektedir. Eserin saz bölümü re (neva) perdesi üzerinden başlar ve inici hareket ile la (dügah)
perdesi üzerinde kalış yapılır ve söz bölümüne seyir teslim edilir. Eserin söz bölümü ise eviç (fa#) perdesinden başlar
ve sol (gerdaniye) perdesine genişledikten sonra inici seyir göstererek la (dügah) perdesinde karar verir. Eser sofyan
(4/4) usulündedir.
3.6.Nota Örneği 6
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Nota 6. Bahçe Bizim Gül Bizdedir
Bahçe Bizim Gül Bizdedir isimli Şah Hata-i Miraçlaması iki bölümden oluşur ve dizisi çargahtır. Birinci
bölümde seyir buselik perdesinden başlar ve ezgisel hareketini çargah beşlisi üzerinde bulunan perdeleri gezinerek
buselik perdesi üzerinde tamamlar. Bu bölüm, tekrarlı ezgisel hareketlerden oluşmakla birlikte kullanılan usul sofyandır.
Eserin ikinci bölümünde usul değişir ve yürük semai (6/8) olur. Bu bölümdeki seyirde çargah (do) üzerinde nikriz
beşlisinin kullanıldığı görülmektedir. Nikriz beşlisi üzerindeki seyir başta çıkıcı ve sonrasında inici olarak tekrarlar ile
devam eder ve eser çargah perdesi yerine dügah perdesinde karar verir.
3.7. Nota Örneği 7
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Nota 7. Ya Hızır Semahı
Ya Hızır Semahı isimli Pir Sultan Abdal’a ait olan deyiş üç bölümden oluşur ve makam dizisi uşşaktır. Eserin
birinci bölümü (saz bölümü) seyrine do (çargâh) perdesi ile başlar.

Uşşak dörtlüsü üzerinde gezinen seyir fa

(acemaşiran) ve sol (rast) perdesi üzerinden karar perdesine bağlanarak saz bölümü bitirilir. Bu bölümde usul 5/8’lik
Türk aksağıdır. İkinci bölümde ise sofyan (4/4) usulde icra edilen eser ezgisel olarak re (neva) perdesinde yine sözsüz
biçimde başlayarak inici ve çıkıcı seyirler halinde devam eder. Söz kısmı ise ağırlıklı olarak rast beşlisi içerisinde seyir
gösteren ezgisel hareketlerin tekrarlarından oluşur. Üçüncü bölüm ise yeldirme (çark) kısmıdır ve aksak (9/8) usuldedir.
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Bu bölüm si (segâh) perdesinden başlayan ve mi koma bemolüne kadar uzanan bir çıkıcı seyir gösterir. Eser yeldirme
kısmında sona erdiği için re (neva) perdesinde karar verir.
3.8. Nota Örneği 8

Nota 8. Leylan Mevlam
Leylan Mevlam isimli Şah Hata-i’ye ait olan deyiş; Klasik Türk Müziğine göre hüzzam makamı dizisinde
seyreder. Bağlama çalgısının perde düzeni nedeni ile icra sırasında eser Hüzzam makamın gerçek koma değerlerini
yansıtmaz. Eserin saz bölümü makamın güçlüsü re (neva) perdesi ile başlar ve birbirini tekrar eden motiflerin sonunda
seyir si (buselik) perdesinde sonlandırılır. Eserin söz bölümü ise seyir, Hüzzam beşlisi içerisinde dolaşır ve zaman
zaman makamın güçlü perdesi üzerinde asma kalışlar yapar. Eserin söz bölümü saz bölümünde olduğu gibi si (Buselik)
perdesinde bitirilir. Eser sofyan (4/4) usulünde icra edilmiştir.
3.9. Nota Örneği 9

Nota 9. Kerbela Ağıdı
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Kerbela Ağıdı isimli Şah Hata-i’ye ait olan ağıt (mersiye); ezgisel olarak uşşak makamı dizisi içerisinde seyir
göstermektedir. Eserin saz bölümünde seyir do (çargâh) perdesinden başlar, yukarıda mi (hüseyni) perdesini
kullandıktan sonra la (dügah) perdesinde sonlanır. Söz bölümü ise sol (rast) peresinden başlar ve hem uşşak dörtlüsünün
hem de hüseyni beşlisinin seslerini kullandıktan sonra la (dügah) perdesinde sonlanır. Eser her ne kadar uşşak
makamının perdelerini kullansa da seyir özelliği bakımından hüseyni makamına daha uygun bir yapı ortaya
koymaktadır. Mersiye, sofyan (4/4) usulünde icra edilmiştir.
3.10. Nota Örneği 10

Nota 10. Abbas’ın Ağıdı
Abbas’ın Ağıdı (Hal Böyle Böyle) isimli sözleri yedi ulu ozana ait olmayan bu ağıt (mersiye); ezgisel olarak
uşşak makamı dizisi içerisinde seyir göstermektedir. Cem ritüeli sırasında dede tarafından seslendirilir. Farklı
bölgelerde çok rastlanmayan bu ağıt usulsüz bir şekilde serbest okunur. Ezgisel olarak si (segâh) perdesinden başlayan
eser çıkıcı seyir göstererek mi (hüseyni) perdesine kadar ulaşır neva perdesinde uzun kalışlar yapar. Gerdaniye
perdesinden başlayan inici seyir içerisinde bir eviç (fa#) geçkisi kullanılır ve ağıt la (dügah) perdesinde sonlandırılır.
Eser aynı zamanda Erdal Erzincan’ın 2005 yılında yaptığı bir müzik albümünde de yer almaktadır (bkz. nota örneği:
10).
4. Sonuç
Bu araştırmada Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şubesi Cem içi ritüelinde en çok icra edilen on eser
incelenmiştir. Türk Müziği nazariyat sistemine göre gerçekleştirilen değerlendirmeler doğrultusunda:
•

En fazla uşşak makamının, ikinci olarak ise hüseyni makamının kullanıldığı,

•

Eserlerde ağırlık olarak hüseyni beşlisi ile uşşak dörtlüsün kullanıldığı,

•

Sofyan usulünün en fazla kullanılan usul olduğu,

•

Üç eserde birden çok usul kullanıldığı,

•

Bir eserde ise serbest usul kullanıldığı sonuçlarına varılmıştır.

Kahramanmaraş’ta bulunan farklı Cem evlerinde de benzer şekilde alan araştırılması yapılarak Alevi müzik
pratiklerinin incelenmesi ve elde edilen bulguların bu araştırma ile kıyaslanması, Alevi müziklerinin ve cem ritüelinin
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uygulanışında Kahramanmaraş’ta bulunan tüm cem evlerinin incelenerek bir Alevi müziği repertuvarının oluşturulması,
bu çalışmanın bulgularını oluşturan on eserin farklı bölgelerdeki cem evlerinde kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak
icra benzerliklerinin ve farklarının ortaya konulması önerilir.
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