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Semah, bir ibadet ritüelidir. Günümüzde, söz konusu
ibadet ritüelinin geleneksel yapõsõnõ tehdit eder nitelik!
te yakla"õmlara ve uygulamalara rastlanmakta; kutsî
yönü ve özü göz ardõ edilerek, Semah olgusu üzerinde
hem nazariyatta hem de uygulamada tahrifatlar yapõl!
dõ#õ gözlenmektedir. Buradan hareketle, biz bu maka!
lede, öncelikle, Semah’õn, bir oyun de#il, bir ibadet ri!
tüeli olarak ele alõnmasõ gerekti#i ve bunun sosyal ve
inançsal nedenleri üzerinde durduk. Ayrõca, Semahõn
kelime ve terim olarak anlamlarõnõ inceledik. Bununla
beraber, örnek olarak $zmir Narlõdere’den derledi#imiz
“Turnalar Semahõ”nõ, müzik bilimi ve halk bilimi açõ!
sõndan inceleyerek, hem genel olarak Tahtacõ Semahla!
rõnõn “yaratõm”, “"ekil!yapõ”, “içerik” ve “i"lev” özel!
liklerini hem de örnek Semah’tan hareketle Tahtacõ
Semahlarõnõn müzikal ve figüratif yapõsõnõn tip özel!
liklerini ortaya koymaya çalõ"tõk.
Anahtar Kelimeler: Semah, Semâ, Tahtacõ, Alevî.

Anadolu’da, ço!unlukla Ege ve Akdeniz
bölgelerinin kõyõ illerinde yerle"mi" olarak
#########
Dr., sedattamay@hotmail.com

ya"ayan ve nüfuslarõ tam olarak bilinmeyen
Tahtacõlar, etnik olarak Türk/Türkmen olup
inanç olarak da Alevî bir topluluktur. Semah
ise, her "eyden önce bir dans ya da oyun türü
de!il, hem söz konusu Tahtacõlarõn hem de
di!er Anadolu Alevîlerinin dinî erkânlarõnõn
içerisinde yer alan, kökleri ise Türklerin kadim
kültür ve dinî tarihlerinin derinliklerine kadar
uzanan bir ibadet uygulamasõdõr.
Günümüzde, söz konusu ibadet ritüelinin
geleneksel yapõsõnõ tehdit eder nitelikte yakla$
"õmlara ve uygulamalara rastlanmakta; kutsî
yönü ve özü göz ardõ edilerek, Semah olgusu
üzerinde hem nazariyatta hem de uygulamada
tahrifatlar yapõldõ!õ gözlenmektedir. Boyutlarõ
itibarõyla, yapõlan bu tahrifatlarõn sonuçlarõnõ
“bozulma” ve “yozla"ma” terimleri ile ifade
etmek gerekmektedir.
Bu makalede, öncelikle, bir ibadet ritüeli
olarak ele alõnmasõ gereken Semahõn, kelime
ve terim olarak anlamlarõ, inançsal kökeni
incelenecek; bununla beraber, halk bilgisi
ürünleri içinde yer aldõ!õnõ dü"ündü!ümüz
söz konusu Semahlar, halk bilimi açõsõndan
de!erlendirilerek, Tahtacõ Semahlarõnõn “yara$
tõm”, “"ekil$yapõ”, “içerik” ve “i"lev” özellikle$
ri ortaya konulmaya çalõ"õlacaktõr.
Dinî bir fenomeni, sosyo$ekonomik ve
sosyo$kültürel çevreden ayrõ olarak ele alõp
de!erlendirmek do!ru sonuçlar vermez. Çün$
kü sosyo$ekonomik ve sosyo$kültürel ya"am$
da meydana gelen de!i"iklikler, dinî ya"am ve
dinî anlayõ" üzerinde çe"itli etkiler yapar. Ha$
yat "artlarõnõn de!i"mesi, mesela göçebelikten
yerle"ik hayata geçi", sanayile"me, e!itim$
ö!retimin geli"mesi ve yaygõnla"masõ, teknolo$
jik geli"meler vb. gibi hemen her de!i"im,
insanlarõn yalnõzca maddî ya"amlarõnõ etkile$
mekle kalmayõp, onlarõn manevî dünyalarõnõ
da etkiler, bazõ de!i"ikliklere yol açar. Ba"ka
bir deyi"le, “Din ile toplum arasõnda kar"õlõklõ bir
enteraksiyon! (kar"õlõklõ etkile"im) mevcuttur ve
böyle olunca da dinin toplum üzerindeki etkilerinin
yanõ sõra toplumsal olay ve de#i"imlerin de din
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üzerinde etkileri
Güngör, 2003: 29).

bulunmaktadõr”

(Günay$

Ancak, bu etkile"imin sonuçlarõnõ de!er$
lendirirken insan unsurunu göz ardõ etmek
bizi yanlõ" de!erlendirmelere do!ru götürebi$
lecektir. E!er aynõ olay, aynõ topluluklar tara$
fõndan ve aynõ tarihsel süreçte, farklõ biçimler$
de ya"ama geçiriliyorsa, burada bir “yanlõ"lõk”
oldu!u tespit edilmeli ve yapõlan bu yanlõ"lõk$
ta insan unsurunun ciddî bir rolü oldu!u göz
ardõ edilmemelidir.
%u hâlde, “dinî olayõ, tarihi ve sosyo!kültürel
kadrosu ve orada meydana gelen de#i"meler açõsõn!
dan ele almak ve anlamaya çalõ"mak çok önemli
olmakla birlikte, bu süreç içerisindeki kar"õlõklõ
etkile"imleri do#ru bir biçimde kavramak ve yorum!
lamak da önemli olmakta; her halükârda tek ba"õna
sosyo!kültürel çevre "artlarõ dinî fenomeni açõkla!
makta yeterli görünmemektedir” (Günay$Güngör,
2003: 29).
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&badet süreçleri, kutsal olan uygulamalar
ve ritüelleri içeren süreçlerdir. Söz konusu
etkile"imler nedeniyle bu süreçlerin biçimsel
ve i"levsel yapõlarõndaki de!i"melerin, uygu$
lama ve ritüelin kutsiyetlerini tehdit eder du$
ruma gelmesi ise, ba"lõca bir sorun olarak ele
alõnmalõdõr. &nanç yapõsõndaki zayõflamalar,
dedelik kurumunun i"levini yitirmesi, kültürel
yapõdaki de!i"meler ve en önemlisi insan un$
surunun olumsuz etkileriyle açõklanabilecek
bu durumun en açõk örneklerinden birisi, gü$
nümüzde, Semahõn dinsel bir uygulama ol$
maktan çõkartõlmaya ve kutsî yönü dü"ünül$
meksizin, “folklorik bir uygulama”ya, dahasõ bir
“e#lence uygulamasõ”na dönü"türülmeye çalõ$
"õlmasõdõr. E!lenceye yönelik toplantõlarda,
dü!ün ve benzeri uygulamalar içerisinde Se!
mah dönülmesi, dahasõ, bazõ Tahtacõ yazarlarõn,
“Bu olayõn adõ Semah oynamadõr. Dönme, bir
ortada, bir de sonda kõsa iki hareketle yapõldõ#õ;
semahta dönme de#il oynama esas alõndõ#õ için her
türlü semahõn "ekli oynamadõr” (Asan, 1998: 50$
51) "eklindeki görü"leri de bu tespitlerimizi
do!rulayan örneklerden bazõlarõdõr.

Buradaki, “dönmek” ile “oynamak” fiillerine
özellikle dikkat etmek gerekti!i unutulmama$
lõdõr. Nasõl ki, dinî/inançsal bir uygulama ola$
rak “Namaz”, “oynanmaz” “kõlõnõr” ise; ister
bireysel bir uygulama olarak ister birlikte ya$
põlan bir uygulama olarak icra edilsin, “Se$
mah” da “oynanmaz”, “dönülür”. Bazõ yazarlar
da yazõlarõnda, “Semah yapmak” (Er, 1998: 75$
81) ya da “Semah etmek” (Yaman, 2004: 306)
terimlerini kullanmõ"lardõr. Bu terimler, “ibadet
yapmak” veya “ibadet etmek” kavramlarõyla
birlikte dü"ünüldü!ünde kabul edilebilir gö$
rünmektedir. Bununla beraber, Alevî inanç ve
ö!retisini yüzyõllardõr sözlü gelenek içinde
aktaran, hem Tahtacõlar hem de di!er Anadolu
Alevîleri tarafõndan sözlü aktarõmõn en önemli
temsilcileri kabul edilen “yedi ulularõn”1 ve
yüzlerce ba"ka Alevî â"õ!õn, Semah’õ, “dönmek”
fiiliyle bütünle"tirerek "iirlerine konu ettikleri
unutulmamalõdõr.
“Evrende her "eyin dönmesi olgusu” içinde
sõrlanmõ" Semah’õn bu yönünü, ünlü Alevî
dedesi Seyyid Nizamo!lu "öyle ifade etmi"tir:
“Bu sõrra münkirler eremez
Dost yüzünü körler göremez
Çark!õ felek döner durmaz
Ya ben nice dönmeyeyim” (Çõnar, 2004:
119).
“Semah” sözü, Arapça “Semâ’ ” kelimesin$
den gelmedir. “Semâ” kelimesi, “sm” kökün$
den “sam”, “sem”, “sim” gibi mastar olup;
“i"itmek, güzel ve iyi "öhreti, anlayõ"õ duy$
mak; dinleme, kulak verme, gök, gökyüzü,
anlamlarõna gelir (Bozkurt, 1995: 19;
Gölpõnarlõ, 1969: 114; Devellio!lu, 2000: 934).
Ayrõca, “sem” kökünden gelen “semî”, Allah’õn
adlarõndan olup, i"iten, i"itme kuvveti olan
anlamõndadõr (Devellio!lu, 2000: 935).
#########
“Yedi Ulular” olarak adlandõrõlan "airler, Pir Sultan
Abdal, %ah Hataî, Kul Himmet, Nesimî, Fuzûlî, Viranî
ve Yeminî’dir. Bunlara, “Yedi Kutup”, “Yedi Büyük”
gibi adlar da verilmektedir.

1
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Abdulbaki Gölpõnarlõ’ya göre, Semah,
“semâ” ya da “simâ”dan gelme olup, “i"it!
mek”, “güzel ve iyi "öhreti, anõlmayõ duymak”
anlamlarõna gelir (Gölpõnarlõ, 1969: 114).
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedi$
sinde ise, “semâ” sözcü!ünden gelen, tasavvu$
fî ve folklorik bir terim olarak yer alan Semah;
“Alevîlerin ve Bekta"îlerin bezm!i cemde çalgõlar
e"li#inde uyguladõklarõ dinsel tören” olarak tarif
edilmi"tir (Büyük Larousse Sözlük ve Ansik$
lopedisi, 1986: 10124).
“Semah” sözcü!ü, terim olarak da, müzik
ezgilerini dinlemek, dinlerken vecde gelip
devinmek, kendinden geçip dönmek anlamõn$
dadõr (Bozkurt, 1995: 19; Erseven, 1996: 114).
Ayrõca, Süleyman Uluda!’õn, “&slam Açõ$
sõndan Musõkî ve Sema” adlõ eserinde kaydet$
ti!i üzere, “sufîlere göre, Tanrõ ses içinde tecelli
eder. Sema, sema dönenlerin içlerinde duyduklarõ
Tanrõsal seslere verilen addõr. Ötesi ise, sema’õn
sonucunda ortaya çõkan bir vecd halidir ve ölçülü
uyumlu hareketlerdir. Vecd haline ula"an insan da
ilim ve irfan sahibi olur, sezgi gücü kuvvetlenir ve
gönül gözü açõlõr” (Uluda!, 1976: 221$226).
Sözcü!ün, Mevlevî tarikatlarõnda kökeni$
ne ba!lõ kaldõ!õna ve Mevlevîli!in devlet eliyle
desteklenmesine, buna kar"õn Alevî Semahla$
rõnõn belli ölçülerde hep gizli yapõlmasõna
vurgu yaparak, sorunun kökeninde yasal ve
yasal olmayan “oyun” kavramlarõnõn yattõ!õnõ
belirten Fuat Bozkurt’a göre, halk, sözcü!ün
asõl söyleni"ini de!i"tirmi" ve “Semah” yapmõ"$
tõr (Bozkurt, 1995: 19).
Günümüzde, sözcü!ün, yaygõn olarak,
“sema” ve “semah” olarak iki ayrõ söyleni" bi$
çimi bulunmaktadõr. Semâ’õn, Mevlevîlerin ve
di!er Sünnî tarikatlarõn; Semah’õn ise, Alevî$
Bekta"îlerin dinî/inançsal ritüellerinden birisi$
ne verilen ad olarak kabul gördü!ü anla"õl$
maktadõr.
Semahõn hangi tarihsel dönemde ve hangi
toplum ya da toplumlarda ba"ladõ!õ ve ilk
biçimlerinin ne oldu!u konusu kesin olarak
bilinmemekle beraber, bununla ilgili çe"itli

görü"ler ileri sürülmektedir. Fuat Bozkurt, bu
görü"leri iki ana ba"lõk altõnda toplamõ"tõr.
Birinci grup, Fuat Bozkurt’un, “$ç Asya kayna#õ
varsayõmõ” olarak adlandõrdõ!õ ve Semahõn
köklerini, Semahlarla ba"ta Türk topluluklarõ
olmak üzere çe"itli Asya toplumlarõnda görü$
len dinsel nitelikli âyinlerin/danslarõn uygu$
lama biçimleri arasõndaki benze"melerde ara$
yan görü"lerdir.2 &kincisi ise, Bozkurt’un, “$s!
lâm kayna#õ varsayõmõ” ba"lõ!õ altõnda topladõ!õ
ve tümüyle inanõ"lara ba!lõ söylencelerdir.3
Semahlarõn &ç Asya töre ve inançlarõndan
kaynaklandõ!õnõ savunan görü"lerin dayandõ$
!õ temel nokta, Semahlarõn, %aman inancõnda
çalgõ ve dua e"li!inde icra edilen törenlerde
yapõlan danslarla olan benzerli!idir (Onatça,
2007: 59). Bu danslar çok eskiden beri Türkler
tarafõndan bilinmekte ve oynanmaktaydõ
(And, 2007: 180) dedi!i ve “sözde dinsel dans!
lar” (=Quasi!religious dances) adõnõ verdi!i Se$
mahlar, Metin And’a göre, yasaklara kar"õ
dinsel bir kõlõklama ile eskiden beri ya"atõlan,
halkõn özbeöz kendi danslarõdõr ve kadõnlõ
erkekli oynama gereksinmesinden çõkmõ"tõr
(And, 2007: 176).
Nilgün Çõblak, Çin kaynaklarõnõn Türkler
hakkõnda verdi!i bilgilere dayanarak, “bu tarz
oyunlar” "eklinde ifade etti!i Semahlarõn kö$
kenini, &slamiyetten önceki dönemlere, %ama$
nist Türk topluluklarõnõn törenlerine kadar
uzandõ!õnõ savunmaktadõr (Çõblak, 2005: 82).
Buna göre, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç
eden ve &slâm’õ benimseyen Türk topluluklarõ,
#########
2 Bu görü"ler hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için bk. Fuat
BOZKURT, Semahlar, &stanbul: Cem Yayõnevi, 1995, ss.
35$37; Ne"e Ayõ"õt ONATÇA, Alevî Bekta"î Kültüründe
Kõrklar Semahõ!Müzikal Analiz Çalõ"masõ, &stanbul:
Ba!lam Yayõncõlõk, 2007, ss. 59$61; &. Cem ERSEVEN,
Alevîlerde Semah, &stanbul: Ant Yayõnlarõ, 1996, ss. 86$
99.
3 Söz konusu söylenceler için bk. Fuat BOZKURT, age.
ss. 38$42; Ayrõca bk. Vahit Lütfi SALCI, Gizli Türk Dinî
Oyunlarõ, &stanbul: Numune Matbaasõ, 1941, ss. 17$19;
&. Cem ERSEVEN, age. ss. 127$130.
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atalarõndan kalma eski inançlarõna dayalõ dinsel
uygulamalardan bütünüyle kopmamõ" ve bu
uygulamalarõ bir çe"it kõlõklamayla, yani, be$
nimsedikleri yeni inanç sistemi içerisinde uy$
gulamaya elveri"li biçimlere sokarak sürdür$
meye devam etmi"lerdir.4 Nilgün Çõblak’a
göre, bu kõlõklama konusunda, Horasan’dan
gelmi" olan ve &slamiyet’i Türklerin eski âdet$
lerine uygun olarak gösteren ermi"lerin büyük
katkõsõ olmu"tur (Çõblak, 2005: 83).
Semah’õn &slam kaynaklõ oldu!u varsayõ$
mõ ise, dört yaygõn söylenceye dayandõrõlmak$
tadõr.
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Bu söylencelerden birincisi Tanrõ ile Ceb!
rail arasõnda geçen bir olaya; ikincisi, Hz. Mu!
hammed ve Muaviye! arasõnda geçen bir
diyalo!a; üçüncü söylence, Hacõ Bekta" Velî
ile Abdallarõ arasõnda geçen ve! Hõrka Da!
#õ’nda ya"andõ!õna inanõlan bir olaya; dördün$
cü söylence olan “Kõrklarõn Cemi söylencesi”
ise, Hz. Muhammed’in Mirac’õnõ! ve Miraçtan
dönerken u!radõ!õ Kõrklar Meclisi’nde ba"õn$
dan geçenleri anlatan olaya dayandõrõlõr.5 Bun$
larõn içinde, hem Tahtacõlar hem de di!er
Anadolu Alevîleri arasõnda Semahõn kökeni
konusunda en yaygõn olarak anlatõlan Miraç
hadisesi, cemlerde, cemin “miraçlama”6 adõ
verilen kõsmõnda okunan eserlere ve pek çok
Alevî ozanõn "iirlerine de konu olmu"tur. Ale$
vîlerin “yedi ulular”dan biri olarak kabul ettik$
leri %ah Hataî’nin miraçlamasõ en yaygõn olan$
lardan birisidir. Mirac hadisesini de özetlemesi
bakõmõndan
önemli
gördü!ümüz
bu
miraçlamanõn sözleri "öyledir:
#########
Söz konusu uygulamalar hakkõnda geni" bilgi için
bk. &. Cem ERSEVEN, age. ss. 56$93; Metin AND,
Oyun ve Bügü! Türk Kültüründe Oyun Kavramõ,
&stanbul: Yapõ Kredi Yayõnlarõ, 2007, ss. 362$366;
Nilgün ÇIBLAK, Mersin Tahtacõlarõ!Halk Bilimi
Ara"tõrmalarõ, Ankara: Ürün Yayõnlarõ, 2005, ss. 82$83.!
5 Bk. Fuat BOZKURT, age. ss. 35$43; &. Cem ERSEVEN,
age. ss. 127$130; Ne"e Ayõ"õt ONATÇA, age. ss. 59$67.
6 Miraçlama: Mirac, Tevhit ve Düvaz’lardan olu"an bir
yapõ.
4

«Geldi Cebrail buyurdu, ya Muhammed Mustafa!
Hakk seni Mi’rac’a okudu, davete kâdir Hûdâ
Evel emanet budur ki; Pir!i rahber tutasõn
Kadim erkâna yatasõn, Tarîk!i Mustakîme
Muhammed "ûle vardõ: “yoktur senden bir aziz
%imdi senden el tutayõm”, Hakk buyurdu “ve’d
duhâ”
Cebrail’den etek tuttu, Muhammed belin ba#ladõ
$ki gönül bir ettiler, yürüdüler dergâha
Vardõ dergâh kapõsõna, gördü ki aslan yatar
Aslan anda hamle kõldõ, ba"a koptu bir figan
Yine Hakk’tan nidâ geldi, “korkma Habibim” dedi
Hatem’in a#zõna ver ki, senden ister ni"âne
Hatemi a#zõna verdi, aslan anda oldu sakin
Yol verildi Muhammed’e, aslan gitti nihâne
***
Vardõ Hakk’õ tavaf etti, evvel bunu söyledi
Ne yavuz "ir’in varmõ", hayli cevr etti bana
Gördü biçare dervi"i, hemen yutmak diledi
Emmim o#lu Ali olaydõ, dayanõrdõ ol "ir’e
Ey benim sõrrõ devletim, sana tabidir Habib’in!
E#ildi secde etti, e"i#i Kõblegâh’a
Doksan bin sõrr!õ kelâmõ, söyle"tiler dostâne
Tevhid’in arma#an aldõ, yeryüzünde insana
Secdeye koydu yüzün, Hakk’a kõldõ niyâzõn
Hakk verdi bir salkõm üzüm, “al git Hasan, Hüse!
yin’e!”
Selman anda hazõr idi, “%ey’enlillâh”õn diledi
Muhammed bir üzüm koydu, Selman!õ ke"küllâha
Kudretten üç hon geldi, Südü elma baldan aldõ
Muhammed’e destini sundu, Nû" etti azametullâha
Kalktõ ayak üzerine, ümmetini diledi
“Mü’min kulun yarlõ#adum”, dedi anda Kibriya
E#ildi secde eyledi, “Ho" kal Sultanõm” dedi
Koyup evine giderken, yol u#rattõ Kõrklar’a
***
Vardõ Kõrklar kapusuna, sakin oldu oturdu
Cümlesi secde kõldõ, Hazreti Emrullah’a
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Muhammed hub lisana geldi, “size kimler derler”
dedi
Kõrklardan bir nida geldi, “Bize Kõrklar derler”
dendi
“Otuz dokuz var’õnõz, neden eksik biriniz?”
“Selman "ey’en lillah’a gitti, Ondan eksik birimiz
Birimize ne"ter vursan, kõrkõndan akar kanõmõz
Birimiz kõrk, kõrkõmõz bir, yok de#ildir varõmõz”
Ol demde Selman geldi, Hû dedi içeri girdi
Ke"külün meydana koydu, bir üzüm tanesiyle
Kudretten bir el uzandõ, ezdi engür eyledi
Muhammed hatemin gördü, u#radõ mü"kül hale
$çinden biri nu" etti, cümlesi oldu hayran
Mü’min Müslim üryan büryan, hep kalktõlar
Semah’a
Muhammed bile kalktõ, Kõrklar ile Semah’a
Elleri çarpana çalar, dilleri Hû Allah Allah7
Muhabbetler kadim oldu, yol erkân yerin buldu
Gönderdiler Muhammed’i, hatõrlarõ safa oldu
Ali, Hakkõ tavaf kõldõ, hatemin u#runa koydu
“Sen bir sõrr!õ sõrrullahsõn, $mam Ali’el Mürteza
Evvelisin ahirisin, zahirisin batõnisin
Men dahi sana ba#lõyam”, dedi: “Sadaksõn ya Ali!”
$ah Hataî’m vakõf oldu, bu sõrlarõ söyledi
Hak söze Hak dediremedi, özü çürük ervaha» (Hiz!
met Düvazimamlarõ, 2000: 67!70). 8

Söz konusu söylencelerin ortak yanõ, Sema
ya da Semahõn köklerini 1400 yõllõk &slam tari$
hi ve kültürüne ba!lõ göstermeleridir. Oysa,
#########
Bu dize, Tahtacõ Semahlarõnõn de!erlendirilmesi
bakõmõndan
önem
arz
etmektedir.
Semahõn
“Yeldirme” bölümünde Tahtacõlar Semah dönenlere
“Alkõ"la tempo tutarak” e"lik ederken bir yandan da
“Allah Allah!, Hû!” gibi sözler söylerler.
8 %iirin bir ba"ka varyantõ için bk. Fuat BOZKURT, age.
ss. 82$83. Tüm Alevî çevrelerinde sözlü gelenekte
varlõ!õnõ sürdürmekte olan bu söylencenin hikâyesi
için bk. Fuat BOZKURT, age. ss. 38$42; Vahit Lütfi
SALCI, age. ss. 17$19; &. Cem ERSEVEN, age. ss. 128$
130. !
7

&slam’õn, Müslüman topluluklarõn &slam öncesi
kültürle ili"kilerini kesmek için “müzik e"li#in!
de icra edilen danslar” olarak gördü!ü bu tür
inançsal uygulamalarõ, hadis ve fõkõh yoluyla
yasaklama yoluna gitti!i göz önüne alõndõ!õn$
da, Semahlarõn &slam’dan kaynaklandõ!õnõ
savunmak mümkün görünmemektedir. Semah!
larõ, “Anadolu’da Alevîlerin cem ya da mu$
habbet dedikleri ve kendi aralarõnda düzenle$
dikleri toplantõlarda gizli olarak icra ettikleri
‘dinsel nitelikli danslar’” (Erseven, 1996: 98)
olarak tanõmlayan &. Cem Erseven, &slam’õn bu
olumsuz yakla"õmõnõ "öyle özetler:
“$slamlõk, resim ve yazõ sanatõ kar"õsõnda gös!
terdi#i olumsuz tavrõnõ dans için de göstermi"tir.
Müzik dinlemek gibi milha (yasak e#lencelerden
sayõlma) kabul edilen dans, hadisler ve fõkõhlar
yoluyla yasak ve haram kõlõnmõ", övgüye de#er bir
yanõ olmadõ#õ savõyla mekruh görülmü"tür”
(Erseven, 1996: 93).
%u hâlde, söz konusu söylencelerin varlõk
nedenleri tartõ"ma konusu olarak kar"õmõzda
durmaktadõr. Bununla beraber, dinsel/inançsal
bir ritüelin bir parçasõ olarak varlõ!õnõ sür$
dürmekte olan Semahlarõn ba"langõç tarihini
1400 yõl öncesine ya da “Hõrka Da!õ Söylence$
si”nde oldu!u gibi daha yakõn bir döneme
ba!lama dü"üncesi, dönemin "artlarõna ba!lõ
olarak ortaya çõkan bir “gizlenme ihtiyacõ”, bir
“yasalla"tõrma” (me"rula"tõrma) veya bir tür
‘kõlõklama’ olsa gerektir.
Fuat Bozkurt, Semahlarõn kökenini söy$
lencelerde aramanõn bilimsel açõdan mümkün
olmadõ!õna vurgu yaparak, onlarõn kökenini &ç
Asya Türk topluluklarõnõn dinî/inansal ritüel$
lerine ba!lar (Bozkurt, 1995: 43).
Bize göre, Tanrõ$insan ili"kileri, Semah’õn
Tanrõ’yõ i"itme, onu bilme, onunla hem$hâl
olma dü"üncesine dayalõ bir insan davranõ"õ
oldu!u göz önüne alõndõ!õnda, Semahõn kay$
na!õnõ kadim insanlõk tarihinde aramak, ba"ka
bir deyi"le, daha eskilere uzanmak lazõm gelir.
Bunun için, öncelikle, Semahõn özelliklerinin
çe"itli bilim disiplinleri açõsõndan tespit edil$
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mesi ve ortak bir bilimsel tanõmõnõn yapõlmasõ
gerekmektedir.
Halk bilgisi ürünleri, türü ne olursa olsun,
belli özelliklere sahiptir. Gerek genel olarak
Semahlar ve gerekse de özel olarak konumuz
olan Tahtacõ Semahlarõ, uygulamanõn hem
bütünü hem de tek tek parçalarõ (ibadet, mü$
zik, ortam, sözel yapõ vb.) itibarõyla çe"itli
özelliklere sahiptir.9 Bu özellikler ise, ürünün
yaratõcõsõ ve uygulayõcõsõ toplulu!un din$
sel/inançsal, kültürel ve sosyal özellikleri ile
sõkõ sõkõya ba!lantõlõdõr.
Bir halk bilgisi ürünü, esas itibarõyla; “ya!
ratõm”, “"ekil ve yapõ”, “içerik” ve “i"lev” özellik$
lerine sahiptir. Bu nedenle, biz de Semahlarõ
bu özellikleriyle inceleyece!iz.
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“Halk bilgisi ürünleri belli bir geleneksel ba#!
lam içinde yaratõlõrlar ve içinde do#duklarõ gelene!
#e ba#lõdõrlar. Gelene#i ortaya çõkaran sebepler var
oldukça, yani yaratõcõ, dinleyici ve yaratma ve
nakletme ortamõ bulundu#u sürece, bu ürünler
yaratõlacak ve gelene#e mensup halk gurubunun
üyeleri tarafõndan tekrarlanacaktõr” (Ekici, 2004:
13). Tahtacõ Semahlarõ da, Alevî inanç sistemi$
ni benimsemi" Tahtacõ topluluklar tarafõndan
yaratõlõp asõrlardõr sürdürülen dinsel/inançsal
uygulamalardõr.
%ekil ve yapõsal özellikleri bakõmõndan
de!erlendirmek içinse, Semah olgusunun par$
çalarõnõ, yani, müzik, sözel yapõ ve figüratif
yapõyõ ayrõ ayrõ ele almak lazõm gelir. Bununla
birlikte, Semah olgusunun di!er halk bilgisi
ürünleriyle ortak olan bazõ temel "ekil ve yapõ$
sal özelliklerini "öyle özetlemek mümkündür:
Semahlar, sözlü gelenek içinde yaratõlõp
uygulanan olgulardõr. Semahlarõn sözel metin$
lerinin ve notalarõnõn yazõya geçirilmesi son
#########
Bu konuda ayrõntõlõ bir çalõ"ma da, “Doktora Tezi”
olarak tarafõmõzdan yapõlmõ"tõr. Bk. Sedat TAMAY,
Tahtacõ Semahlarõ ve Mengi ($nceleme ve Metinler), &zmir:
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk
Dünyasõ Ara"tõrmalarõ Enstitüsü Anabilim Dallarõ,
Türk Halk Bilimi Anabilim Dalõ, 2009, Basõlmamõ"
Doktora Tezi.
9

çeyrek asõr içinde gerçekle"tirilmi"tir. Ancak,
Semahlarõn tümünün kayda geçirildi!ini söy$
lemek mümkün de!ildir.
Semahlar da di!er halk yaratmalarõ gibi
belli bir geleneksel ba!lam içinde yaratõlõrlar
ve içinde do!duklarõ gelene!e ba!lõdõrlar.
Semahlar, aynõ zamanda “görsel olma özel!
li#i” gösterir. Çünkü Semahlar, cem ortamla$
rõnda uygulanan ve sözel ve ezgisel yapõya
paralel figüratif özellikleri bulunan uygulama$
lardõr.
Semahlarõn bir ba"ka özelli!i ise, “e" me$
tinler(varyant) ve benzer metinler (versiyon)”
ve aynõ zamanda, “e" figüratif yapõlar ve ben$
zer figüratif yapõlar” hâlinde bulunmalarõdõr.
Tahtacõ Semahlarõnõn en belirgin yapõsal
özelliklerinin ba"õnda “dile ba#õmlõlõk” gelmek$
tedir. Semahlarõn sözel metinleri incelendi!in$
de sözlerin, örne!in, ço!unlukla Farsça ve
Arapça sözel metin yapõsõna sahip Mevlevî
Semalarõndan farklõ olarak, Türkçe okundu!u
görülecektir. Dile ba!õmlõlõk, Tahtacõlar için o
kadar belirgin bir özelliktir ki, günlük hayatla$
rõndan ibadetlerine kadar hemen her alanda
Tahtacõlarõn Türkçeden ödün vermedikleri
söylenebilir.
Müzikal yapõyõ ise, hemen tüm yönleriyle,
Geleneksel Türk Müzi!i’nin alt türleri olan
Geleneksel Türk Halk Müzi#i ve Tasavvufi Türk
Halk Müzi#i’nin "ekil ve yapõsõnõ belirleyen
ö!elerden ayrõ dü"ünmek olanaklõ de!ildir.
Tahtacõ Semahlarõ göz önüne alõndõ!õnda bu
ö!eleri "öyle sõralamak mümkündür:
Dizgesel ö#eler: On yedili perde dizgesi
kullanõlõr.
Çalgõsal ö#eler: Genel olarak, üç telli, cura,
tanbura, ba!lama, divan, çö!ür ve yaygõn
olmasa da keman, kemane ve ud kullanõlõr.
Ezgisel ö#eler: Ezgiler bezekli olup; “kü$
me”, “motif” ve “ezgi sekilemeleri” yo!un
olarak kullanõlmõ"tõr. Ezgilerin “ses genli!i”
(ses geni"li!i, ses alanõ) genel olarak bir oktav
dolayõndadõr.
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Ritimsel ö#eler: Genellikle, 9/8’lik “aksak”
usulü kullanõlmõ"tõr.
Biçimsel ö#eler: Genel olarak, üç bölümlü
sõrasal biçimler kullanõlmõ"tõr.
Sözel ö#eler: Dinî/inançsal konularõ i"leyen
ve ço!unlukla hece ölçülü "iirler kullanõlmõ"$
tõr.
$crasal ö#eler:

mahõ”nõn sözel metni bunun en güzel örnekle$
rinden birisidir.11 Turna’nõn “gökyüzünde çare!
siz dolanõ"õ” ve “yâri arayõ"õ” motifleriyle, ‘Tan$
rõ’yla vuslat arzusunun ve ona duyulan “ilahî
a"k”õn dile getirildi!i Pir Sultan Abdal mahlas$
lõ "iir, â"õk edebiyatõ nazõm "ekillerinden 6+5
durak ölçüsü ile yazõlmõ" “asõl ko"ma” türüne
de bir örnek olmasõ bakõmõndan da önemlidir.
Nerelerden sökün edip gelirsin
Yenile mi geldin ay telli turnam
Derdimin üstüne dertleri katma
Dertlerim ye#indir ay telli turnam

A#õz: Geleneksel seslendirmelerde, yöresel
farklõlõklar görülmesine kar"õn, neredeyse
kalõpla"mõ" bir söyleyi" mevcuttur. Özellikle,
serbest ritimli eserlerin seslendirilmesinde
kar"õla"õlan “Tahtacõ a#zõ” da diyebilece!imiz
bu “söyleyi"” türün belirgin özelliklerinden$
dir.

Çark vurup havalarda dönersin
Çayõrlõ çimenli yurtlara konarsõn
Yârini mi aldõrdõn darda dönersin
Yârini yanõna al ay telli turnam

Tavõr: Özgün bir çalgõsal tavõr kullanõl$
mamõ"tõr. Bu nedenle türü belirleyen bir ö!e
de!ildir.

Çark vurup havalardan a"õnca
Ci#er kebap oldu odda pi"ince
Ki"i sevdi#inden ayrõ dü"ünce
Karalar mõ giyer ay telli turnam

Düzen: Genellikle, yaygõn olarak “bozuk
düzen” olarak da adlandõrõlan “ana düzen”
kullanõlõr.10
&çerik özelliklerini de!erlendirirken ise,
Semahõn öncelikle bir ibadet oldu!u göz ardõ
edilmemelidir. Bu açõdan bakõldõ!õnda içeri$
!inde bulunan unsurlarõn bu ibadeti açõklayõcõ,
destekleyici ve tamamlayõcõ unsurlar oldu!u
söylenebilir. Bu bakõmdan, Tahtacõ Semahlarõ$
nõn sözel metinleri, Tahtacõ (Alevî) inanç sis$
temini ve tasavvufî dünya görü"ünü yansõtõr.
Sözel metinler, Alevîlerin “yedi ulular”, “yedi
büyük” veya “yedi kutup” diye benimsedikleri
“%ah Hataî, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet,
Nesimî, Fuzîlî, Viranî ve Yeminî” gibi "airle$
rin, konularõ Alevî inancõ ve geleneksel Türk
inanç sistemleri tarafõndan belirlenmi" "iirle$
rinden seçilmi"tir. 1997 yõlõnda, Narlõdere Tah$
tacõlarõndan Ali Rõza Erdem (Dede)’den derle$
di!imiz ve a"a!õda verdi!imiz “Turnalar Se$
#########
Ana Düzen ve Ba!lama’da Düzenler konusunda
ayrõntõlõ bilgi için bk. Sedat TAMAY, “Ana Düzen
Kavramõ ve Ba!lama Düzenlerinin Sõnõflandõrõlmasõna
&li"kin Öneriler”, Motif –Halk Oyunlarõ E#itim ve
Ö#retim Vakfõ Dergisi, $stanbul, 2004, S. 39, ss. 8!11.
10

Cömert ol dedem i"leri bitir
Sil süpür kalbinin karasõnõ götür
Git de dost elinden bir haber getir
Tez gel kerem eyle ay telli turnam
Pir Sultan Abdal’õm da dinim imanõm
Koydum dost yoluna olanca canõm
Yarõn Kerbela’da akõnca kanõm
%ah’a malum olsun ay telli turnam12
&badet uygulamasõnõn figüratif yapõsõ ince$
lendi!inde, Tahtacõlarõn inanç sistemlerinin ve
o inanç sistemi içerisinde yer alan simgesel
davranõ"larõn söz konusu figüratif yapõ içinde
sergilendi!i görülecektir. Tahtacõ, kutsal olanõ
#########
Bu Semah’õ, 1997 yõlõnda Narlõdere’de, Ali Rõza
Erdem’den derledik. Semah’õn Talip Özkan ve Ahmet
Günday tarafõndan derlenmi" bir varyantõ, 3864
repertuvar numarasõ ile TRT ar"ivinde bulunmaktadõr.
12 Metnin TRT ar"ivinde yer alan varyantõnda “mahlas
kõtasõ” yer almamaktadõr. Bunun yanõnda, müzikal
yapõda da farklõlõklar bulunmaktadõr. Söz konusu
Semah “üç bölümlü” olmasõna ra!men, TRT ar"ivinde
yer alan metin “iki bölümlü”dür.
11
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Semahõn figüratif yapõsõ içinde simgesel olarak
ifade eder. Sözel yapõda sõklõkla turnadan söz
edilirken, figüratif yapõ içinde de turnanõn
uçu"u ve göklerde süzülü"ü el$kol hareketle$
riyle simgesel olarak ifade edilir. Evrende her
"eyin döndü!ü inancõ da “dönme” hareketiyle
ifade edilir. Turnalar Semah’õ incelendi!inde
bu husus açõklõkla görülecektir.
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Tahtacõlarda, Semah dönmek isteyen ka$
dõn, e"ini kendisi seçer. Bulundu!u yerden
kalkarak önce dedeye niyaz eder, sonra da
birlikte Semah dönmek istedi!i e"in önüne
gider. Erkek yerinden kalkar. Her ikisi de kar$
"õlõklõ olarak birbirlerinin omuzlarõndan sa!
elleriyle tutarlar ve alõnlarõnõn önce sol, sonra
sa! ve tekrar sol taraflarõ birbirine de!ecek
"ekilde üç kez “Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali”
diye ba!õrarak niyazla"õp, Semah dönecekleri
alana (meydan) gelirler. Bu hareketleri (varsa)
di!er Semah dönecek e"ler de tekrarlayõp
alanda yerlerini alõrlar. Bu sõrada kadõnlar
dedenin sa!õnda, erkekler ise solunda, dedeye
yan gelecek "ekilde ve yüzleri birbirlerine
dönük, iki sõra halinde dizilmi" olmalõdõr.

Turnalar Semahõnda figürler dört türlü$
dür. Bunlar, “A#õrlama”, “Yeldirme”, “Gel gel”
ve “Dön dön” "eklinde adlandõrõlmõ"tõr:

Ayak Mühürleme ve Semah’a Ba"lamadan Dâr’da Bekleme

Semaha ba"lamadan önce, birlikte dâra
durulur ve beklenir. Buradaki bekleyi", sa!
ayak ba"parma!õnõ sol ayak ba"parma!õ üze$
rine koymak "eklinde olup (=ayak mühürle$
me), ayaklarõn bu durumu, a!õrlama bölümü
bitinceye kadar sürecektir.
Narlõdere Turnalar Semahõnda, kadõn ve
erkek kar"õ kar"õya ve ilk kadõn dedenin sa!õ$
na gelecek "ekilde, iki sõra halinde yan yana
dizilirler.13 Kesinlikle dedeye sõrtlarõnõ dön$
mezler. Dede, kadõnõn sol tarafõnda oturmak$
tadõr. Semah içindeki tüm figürlere dedenin
bulundu!u taraftan ba"lanõr.

#########
Çalõ"mamõzda kullandõ!õmõz Narlõdere Turnalar
Semahõ’nõ, "imdi kapanmõ" bulunan “Narlõdere
Kültürünü Tanõtma ve Ya"atma Derne#i Semah
Gurubu”nda görevli kadõnlar döndü!ü için resimlerde
iki sõra halinde kadõnlar yer almaktadõr.
13

Niyazla"ma
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Sazenderin müzi!e ba"lamasõ ile Semah
ba"lar. Güvenderin (Sazender ve Güvender
aynõ ki"i de olabilir)14 sözlere girmesiyle de
Semah dönenler dede yönünden ba"lamak
ko"uluyla, kollarõnõ yana do!ru (her iki kol da
aynõ yönde) birlikte hareket ettirirler.

A#õrlama’da Avuç $çi!1
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A#õrlama figürü dede yönünde ba"lar.

Bu arada eller açõk ve avuç içleri Semah
dönen ki"inin kendisine dönüktür.

A#õrlama’da Avuç $çi!2.

Kollar sa!a ya da sola iyice yana"tõ!õnda,
eller bir bilek hareketiyle iki kez alttan dõ"a
do!ru savrulur. Dirsekler, kõrk be" derecelik
açõ olu"turacak tarzda kõrõktõr.
#########
Tahtacõlar, di!er Anadolu Alevilerinin genellikle,
“Zakir” olarak adlandõrdõklarõ hizmetliye “Sazender”;
Sazender’in yanõnda yer alan ve Cem’de okunan
eserlere sesiyle i"tirak eden hizmetliye ise “Güvender”
adõnõ vermi"lerdir.
14
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Ba"lar dik ve kar"õya bakmaktadõr. Kolla$
rõn bu hareketi, a!õrlama süresince bir sa!a bir
sola böylece devam eder.
A!õrlama bitti!inde, Semah dönenler tek$
rar niyazla"õrlar ve dârda bekleyerek Dededen
a!õrlama hayõrlõsõ alõrlar. Yeldirme müzi!ini
beklemeye ba"larlar.

A#õrlamada Eller Sa#a

A#õrlama sonu hayõrlõsõ alõrken dâr’da bekleme

Yeldirme müzi!i ve sözleri ba"ladõ!õ anda,
yine harekete dede yönünden ba"lamak ko"u$
luyla, kadõn sa! aya!õnõ, erkek ise sol aya!õnõ
di!er aya!õnõn önünden geçirerek ilk adõmla$
rõnõ alõrlar.
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A#õrlama Eller Ortaya

Yeldirme’den 1

A#õrlamada Eller Sola

Bu sõrada kollar; sa! ayakta sa! kol, sol
ayakta sol kol olmak üzere, aynõ yönlere yarõm
daire çizerek gö!üs hizasõna kadar kaldõrõlõr.
&kinci adõmda ise, kadõnda sol ayak sol kol,

A l e v i l i k - B e k t a i l i k A r a t õ r m a l a r õ D e r g i s i , Sayõ 1

erkek de sa! ayak sa! kol e"lemesiyle ayaklar
di!er aya!õn önünden geçirilerek çapraza
basõlõr.

&ki adõmdan olu"an bu figür, dedeye sõrt
dönmemek ko"uluyla bir sa!a bir sola tekrar
edilir.

Yeldirme’den 2

Yeldirme’den 5
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Yeldirme’den 3

Yeldirme’den 6

Yeldirme’den 4

Yeldirme’den 7
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Bu figür, yeldirme sonunu ve “dön dön”e
ba"lanaca!õnõ hatõrlatan bir çe"it hazõrlõk nite$
li!i de ta"õr. Güvender, “Geliver de fidan boy!
lum...” dedi!i anda, kadõn sa! aya!õnõ öne
basar ve kolunu öne do!ru ve ayakla paralel
hareket edecek "ekilde kaldõrõr. Erkek ise, sol
aya!õnõ geriye basar ve sol kolunu e"iyle dir$
sek temasa gelecek "ekilde öne do!ru kaldõrõr.

Yeldirme’den 8
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Gelgel’den 1

Yeldirme’den 9

Gelgel’den 2

Her ikisi de di!er ayaklarõnõ, bir omuz ge$
ni"li!inde yanlarõna basarlar ve ikinci figürü
de tamamlarlar.
Yeldirme’den 10
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Gelgel’den 5
Gelgel’den 3
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Gelgel’den 6

Gelgel’den 4

Bu sõrada kollar, yana basan ayaklarla ay$
nõ konumda, gö!üs hizasõna kadar kaldõrõlõr.
Bu hareketler de bir ileri bir geri birkaç kez
tekrarlanõr. Dedenin sürekli yan tarafta kalma$
sõna özen gösterilir.

Gelgel’den 7
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Gelgel’den 8
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Güvender’in “Dönüver de fidan boylum…”
sözleriyle beraber e"ler, yine dedeye sõrtlarõnõ
dönmeden birbirleri etrafõnda dönmeye ba"$
larlar. Bu, üç kez yapõlõr. Figür yine dedenin
bulundu!u yönden ba"lar. Kadõn sol ayakla
dede yönünde çapraza bir adõm alõr. Erkek ise,
sa! aya!õ ile di!er aya!õnõn önünden çapraza
bir adõm alõr.

Döndön’den 2

&kinci adõmda her ikisi de di!er ayaklarõnõ
çapraza bastõklarõ aya!õn bir omuz geni"li!in$
de yanõna basarlar. Bu hareketle e"ler yer de$
!i"tirmi" olurlar.

Döndön’den 3

Döndön’den 1

Döndön’den 4
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Figüre, yine yer de!i"tirerek ve di!er
ayakla devam ederler.

Döndön’den 7

Döndön’den 5
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Döndön’den 8

Müzi!in bitimiyle Semah da sona erer. E"$
ler aynõ ba"langõçtaki gibi niyazla"õp selamla"$
tõktan sonra dedenin önüne gelip yan yana
dizilerek dârda beklerler. Dededen yeldirme
hayõrlõsõnõ alõrlar.
Döndön’den 6

Bu sõrada, figüre hangi ayakla ba"lanõyor$
sa o taraftaki kol 1. adõmda aya!a paralel ola$
rak öne do!ru kaldõrõlõr. 2. adõm da, gö!üs
hizasõna getirilir. 3. adõmda ise, yay çizerek
eski konumuna getirilir. Aynõ i"lem di!er kol
ve ayaklarda tekrarlanõr.
Yeldirme hayõrlõsõ alõrken (Narlõdere)
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Sonra dedenin önünde aynõ sõra ile diz çö$
kerler.

Doludan bir yudum alan erkek, niyazla"a$
rak doluyu yanõndaki di!er çiftin kadõnõna
uzatõr. A"a!õda resimlerle gösterilen bu i"lem,
çiftler bitene kadar devam eder. Daha sonra
e"ler hep birlikte dedeye niyaz ederler.

Dedenin kar"õsõnda diz çökmü" canlar (Alamut)

Diz çökmü" kadõn, Saki’den dolusunu alõr,
onunla niyazla"õr ve fincanõ duda!õna de!dir$
dikten sonra doluyu Semahtaki e"ine uzatõr.
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Sakiden dolu alõrken (Alamut)

Kadõn doluyu Semahtaki e"ine sunarken (Alamut)

Semah sonu dedeye niyaz

Dede, “Niyazõnõz Hakk’a” der ve Semah
dönenler dedeye arkalarõnõ dönmeden, geri
geri yürüyerek yerlerine geçerler.
Semahlarõn ba"lõca i"levlerinin birincisi,
dinsel/inançsal bir uygulama olarak, öncelikle,
ait olduklarõ toplumun dinî/inançsal de!erle$
rine destek vermek ve bu yolla söz konusu
de!erlerin ve inanõ"larõn toplum içinde ya"a$
masõnõ ve varlõ!õnõ sürdürmesini sa!layarak
toplumsal bütünlü!ü korumaktõr. &kinci
önemli i"levi ise, kültürü ve inanõ"larõ bu uy$
gulamalar yoluyla genç ku"aklara aktarmaktõr.
Bir ba"ka deyi"le, Semahlarõn bir de e!itim
i"levleri bulunmaktadõr. Mesela, dõ"arõ cemle$
rinde icra edilen Semahlar, bilginin genç ku$
"aklara aktarõlmasõ görevini yerine getirmek$
tedir.
Semahõn hem ki"isel boyutunun hem de
toplumsal bir boyutunun olmasõ, icrada top$
lumdan topluma farklõlõk göstermesi, biçimsel,
yapõsal ve i"levsel farklõlõklarõnõn olmasõ tek ve
kapsayõcõ bir tanõmõnõn yapõlmasõnõ güçle"tir$
mektedir. Buna birlikte, Semahlarla ilgili bu$
güne kadar yapõlan çalõ"malarda elde edilen
sonuçlara dayanarak ve ki"isel bir ibadet uy$

A l e v i l i k - B e k t a i l i k A r a t õ r m a l a r õ D e r g i s i , Sayõ 1

gulamasõ olmasõ özelli!inden hareketle, Sema$
hõ "öyle tanõmlamak mümkündür:

“Cemâlün "em’ine pervâne gibi
Yakaram per ü bâli18 nâra kar"õ

Semah,! Tanrõ’nõn! kutsal! evrenini! benli"
#inde! ta$õyan! insanõn15, Tanrõ! a$kõ! ile! ve! ev"
renin! bütünlü#ü! ve! sürekli akõ"õ! ile! uyum!
halinde!“d ö n e r e k”!ula$tõ#õ!vecd!hâlinde,!
Tanrõsal!sesi!duymasõ,!Tanrõ!ile!hem"hâl!olup!
gayrõya!uzak!kalmasõdõr.

Anun ‘a"kõ "arâbõn nû" idelden
$ri"ür yüre#üme yâre kar"u

Yunus Emre’nin, Semahõn ki"isel boyutuna
vurgu yaptõ!õnõ dü"ündü!ümüz bir dörtlü!ü
"öyledir:
“Ka’be vü büt!îmân benem
Çarh uruban16 dönen benem
Bulut olup gö#e a#an
Ya#mur olup ya#an benem” (Tatcõ, 1998:
200).
Mevlana’nõn, a"a!õdaki dizeleri de yukarõ$
daki tanõmõ destekler niteliktedir:
“Semâ nedir bilir misin?
Kendinden geçip Tanrõ’ya varmak
Ve de “Belâ”17 sesini duymak
Gömlekten Yusuf’a ula"mak
Onun kokusunu almak
Yakub’un derdine ilaç olmak
Semâ nedir bilir misin?
Benim Tanrõ’ya öyle bir zamanõm var ki!
O süreçte ne en büyük bir melek
Ne de bir peygamber ula"abilecek!” (Uluda#,
1976: 358).

Yunus Emre’nin a"a!õdaki "iiri de, “Tanrõ
a"kõ ile Semah dönmeyi” açõk bir dille ifade
etmektedir:
#########
Bu konuda Alevîler tarafõndan Hz. Ali’nin
söyledi!ine inanõlan ve çerçevelenerek cem evlerinin
duvarlarõna asõlan "u söz dikkat çekicidir: “Sen kendini
küçük bir cisim zannedersin, lâkin, büyük âlem (kainat, yer
ve gök) sende gizlidir.”
16 Çarh Urmak: Semâ etmek, Semah dönmek.!
17 Belâ: Ârî, Belî, Evet, Hayhay, Peki, Hür; Kalû belâ:
Evet dediler.
15

Bugün Mansûr benem ‘a"kun yolõnda
Yüriyüp çarh uram "ol dâre kar"u” (Tatcõ,
1998: 264!265).
Müzik türü olarak da Semahlar, sözlü ge$
lenek içinde tekke$tasavvuf "airleri tarafõndan
üretilmi" ve Alevî$Bekta"î inanç ve dü"ünce
sistemine uygun konularõ i"leyen ko"ma tarzõ
"iirlerin, â"õklar tarafõndan iki, dört ve ço!un$
lukla da dokuz zamanlõ usûllerle ve çe"itli
makamlar ya da makam çe"nileri kullanõlarak
ezgilendirilmesiyle olu"turulmu" yaratmalar$
dõr. Semahlar, iki$dört bölmeli ve genellikle iki
veya üç bölümlü sõrasal biçim özelli!i gösterir$
ler.
Tahtacõ Semahlarõnõn ayõrõcõ özelli!ini ise,
onun yukarõda ayrõntõlarõyla foto!raf destekli
olarak izah etti!imiz figürleriyle, di!er Anado$
lu Alevîlerinin Semahlarõnõn figürlerindeki
farklõlõklarda ve müzikal yapõsõnõn özgünlü$
!ünde aramak gerekir. Bununla beraber, kendi
bütünlü!ü içerisinde sözel yapõda kullanõlan
“"iirlerin içeri#i konusu” da önemle dikkate
alõnmalõdõr. A"a!õda, Narlõdere Turnalar Se$
mahõ’nõn müzikal analiz tablosu verilmi"tir
(bkz. sayfa 180).
Tahtacõ Semahlarõnõn incelenmesinden çõ$
kan sonuçlarõ "öyle özetlemek mümkündür:
Tahtacõ Semahlarõnõn müzik yapõsõ genel
olarak “iki bölmeli ve üç bölümlü sõrasal biçim”
özelli!i gösterir. Bölümler arasõnda genellikle
ezgisel karaktere uygun köprü ezgiler kulla$
nõlmõ"tõr.
Tahtacõ müziklerinin hemen hepsinde,
genel olarak dokuz zamanlõ usûller özellikle
de “aksak usûlü” kullanõlmõ"tõr. Bir di!er özel$
lik ise, ezgilerin usûle ba!õmlõ olmasõdõr.
#########
18

Per ü bâl: Kanat ve kol.!
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Tahtacõ
Semahla$
rõnda “vurmalõ çalgõlar”
kullanõlmamaktadõr.
Ancak, di!er yöre Se$
mahlarõndan farklõ ola$
rak, Semah sõrasõnda,
bulunanlar,
ortamda
Semahõn yeldirme kõs$
mõnda “alkõ"” ile tempo
tutarak müzi!e e"lik
etmektedirler.
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Söze giri"lerde, karakteristik bir özellik
olarak, ço!unlukla, dokuz zamanlõ usûlün
aksatan üçüz vuru"u seçilmi"tir. Buna ba!lõ
olarak sözler ço!unlukla ölçü ba"õnda de!il,
sonunda ba"latõlmõ"tõr.
Tahtacõ Semahlarõnõn belirleyici ve tipik
özelliklerinden birisi de, seyir özellikleri ince$
lendi!inde görülece!i üzere, “üç durak” uygu$
lamasõdõr. Ezgi anlayõ"õnda karakteristik bir
özellik olarak dügâh, çargâh ve nevâ perdele$
rinin eser içinde sõklõkla güçlendirilmesi göze
çapmaktadõr. Bu özelli!e ba!lõ olarak, yerin$
den (ilgili makamõn durak perdesi üzerinden)
icra edildi!inde, ezgisel yapõda “dügâh”,
“çargâh” ve “neva” olmak üzere üç tane durak
perdesi kullanõlõr. Böylece, “makamsal geçki”
nedeniyle “üç bölüm” olu"maktadõr. Ba"ka bir
deyi"le,
Tahtacõ
Semahlarõnda,
usûl
geçkilerinden daha çok makamsal de!i"imler
bölüm olu"umunda etken rol oynamaktadõr.
Bununla beraber, ezgilerde, makamlarõn bütün
özellikleriyle gösterilmesi yerine, makamõ
anõmsatõcõ çe"nilerin kullanõldõ!õ tespit edil$
mi"tir.

Tahtacõ
Semahla$
rõnda, belirleyici ve tipik
bir özellik olarak, a!õr$
lama bölmesinden yel$
dirme bölmesine geçi"te
bir dörtlü!ün iki dizesi
a!õrlama sonunda, di!er
iki dizesi yeldirme ba$
"õnda
ezgilendirilerek
söylenir. Bu özelli!e ba!lõ olarak, sadece Tah$
tacõ Semahlarõnda söz konusu geçi" arasõnda
“a!õrlama hayõrlõsõ” adõ verilen bir “gülbenk”
okunur.
Tahtacõ Semahlarõnõn figüratif yapõsõ
“a!õrlama”, “yeldirme”, “gel gel” ve “dön
dön” olmak üzere dört ana figür üzerine ku$
rulmu"tur (Tamay, 2009: 339$340).
Ali Rõza Erdem’den derlemi" oldu!umuz
ve “Turnalar Semahõ” ba"lõ!õ ile verdi!imiz
Semah, kaynak ki"inin ifadesine göre, bizim
derledi!imiz ve notaya aldõ!õmõz "ekliyle en az
yüz elli yõllõk bir geçmi"e sahip bir “Tahtacõ
Semahõ” örne!idir (Ek. 1).
Söz, müzik ve figüratif yapõsõyla bir bütün
olarak dinsel/inançsal bir nitelik ta"õyan Se$
mahta, “ortam” da oldukça önemlidir. Bir
oyun de!il, bir ibadet oldu!una göre, her or!
tamda Semah dönülmemesi gerekir. Bu nedenle
Semah, geçmi"ten günümüze, Alevî$Bekta"î
cem törenlerinin aslî unsurlarõndan birisi ola$
rak varlõ!õnõ sürdürmektedir.
Semah’õn Alevî$Bekta"î cem törenlerinde
on iki hizmetten biri olarak uygulanan bir
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ibadet oldu!u, Hacõ Bekta" Velî’nin, Semahõn
benzetme ya da taklit yoluyla ba"ka bir mana$
da kullanõlan söz ya da eylem olmadõ!õna
vurgu yaptõ!õ "u sözlerinde açõkça ifade edil$
mektedir:
“Semah, ariflerin aleti, muhiplerin ibadeti, ta!
liplerin maksududur. Hakikati bizim Semahõmõz
oyuncak de#il, ilahî bir sõrdõr. Mecazî de#ildir”
(Çõnar, 2004: 120).

ritmik hareketler bulunmasõna kar"õn, esas
uygulayõcõlarõ tarafõndan müzi!i bir çe"it “oyun
havasõ” “ritmik hareketleri” de “dans” olarak
görülmeyen Semah, bilim çevreleri tarafõndan
da söz konusu müzi!i ve figüratif yapõsõ ile bir
bütün olarak, tõpkõ “Namaz kõlmak” gibi bir
ibadet ritüeli olarak dü"ünülmelidir, “halk
oyunu” ya da “dans” olarak de!il.

“O kimse ki Semahõ bir oyun sayar, O, cife!
dir. Namazõ kõlõnõr kimse de#ildir” (Çõblak,
2005: 81).
19

Bu noktada, Yalçõn Tura’nõn, büyük Türk
bilgini Farâbî’nin müzik ilmi üzerine yazdõ!õ
bir eserinden nakletti!i sözleri hatõrlatmakta
yarar görmekteyiz. %öyle diyor Farâbî:
“Nazariyatçõlarõn ileri sürdükleri "eyler e#er,
icracõlarõn ameliyatõyla, uygulamalarõyla çatõ"õyor!
sa, haksõz olan yanõlan nazariyatçõlardõr, icracõlar
de#il” (Tura, 1998: 74).
Sonuç olarak, her geleneksel olguda oldu$
!u gibi Semah olgusunda da “de!i"im” kav$
ramõnõn olabilirli!i tartõ"õlmamakla birlikte,
söz konusu “de!i"im”in niteli!i ve de!i"imi
yaratan unsurlar bir tartõ"ma konusudur. Ya$
ratõcõ ve uygulayõcõlarõ tarafõndan “ibadet”
olarak kabul edilen bir uygulama, nazariyatçõ$
lar tarafõndan “oyun”, “müzikli dans” vb. gibi
nitelendirilemeyece!i gibi, çe"itli vesilelerle
“olgu”nun kendi geleneksel de#i"im ve geli"im
sürecini olumsuz etkileyecek nazarî etkilerin
de, onun geleneksel yapõsõnda bozunmalara ve
yozla"malara yol açabilece!i göz ardõ edilme$
melidir. Bir ibadet olarak ele alõndõ!õndan,
cem törenlerindeki sõkõ düzen Semahlar için
de geçerlidir. Dolayõsõyla, kostümlerinden
müzi!ine, Semaha kalkõ"tan oturu"a kadar
yapõlacak olanlar kurallarla belirlenmi"tir.
Tahtacõlar arasõnda bu kurallar yörelere göre
ufak tefek farklõlõklar gösterse de belirli kural$
lar yerine getirilmeden Semah dönülmemek$
tedir. Ayrõca, yapõsõnda müzik ve düzenli
#########
19

Cife: Le", i!renç.
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EK1:!Turnalar!Semahõ!(Tamay,!2009:!263)!
!
!
!
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