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ÖZET 

MAHDI, Sarmad. Anadolu Türk Aleviliği Bağlamında Irak Türklerinde Alevilik, 

Doktora Tezi, Ankara, 2015. 

“Anadolu Türk Aleviliği Bağlamında Irak Türklerinde Alevilik” adlı bu çalışma, 

giriş, dört bölüm, sonuç, örnek metinler ve eklerden oluşmaktadır. 

Girişte tez konusu hakkında kısa bir bilgi verilecek, tezin öneminden de söz edilerek 

çalışmanın metodu çizilmiştir. 

Birinci bölümde Alevi, Bektaşi, Safevî (Kızılbaş) kavramları incelenmiştir. Anadolu 

Aleviliğinin inanç esasları ele alınarak Anadolu Aleviliğinin diğer inançlarla 

karşılaştırması yapılmıştır. 

İkinci bölümde Irak Türkmen Alevilerinin inanç ve ibadetleri ele alınarak İslam dininde 

bulunan beş erkânın Irak Türkmen Alevilerinde uygulanmasından, Irak Türkmen 

Alevilerinin tarikat anlayışından ve tarikattaki din önderlerinden, zikrin (cemin) 

çeşitlerinden ve icrasından, Irak Türkmen Alevilerde tarikat erkânından söz 

edilmektedir. 

Üçüncü bölümde Irak Türkmen Alevilerde gelenek, görenek ve halk inançları ele 

alınarak tören ve merasimler, kutsal günler, aylar, bayramlar ve sayılar ele alınmıştır. 

Dördüncü bölümde Irak Türkmen Alevilerinde kutsal mekânların tarihçesi hakkında 

bilgi verilecek ve bu mekânlarda yapılan ritüellerden bahsedilmektedir. 

Çalışma sonucunda ulaşılan tespitler, sonuç bölümünde verilmiştir. Irak Türkmen 

Alevilerinde icra edilen deyiş ve nefes örneklerinden de metinler kısmında 

bahsedilmektedir. Çalışmayı içeren fotoğraflar ve görüşme fotoğrafları ek bölümünde 

verilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Anadolu Aleviliği, Bektaşi, Cem, Dede, Derviş, Deyiş, Ehl-i Beyt, 

Hacı Bektaş Veli, Hak Âşığı, Hz. Ali, Irak Türkmen Alevileri, On İki İmam, Ritüel, 

Safavî - Kızılbaş, Şamanizm, Şiilik - Caferilik, Tarikat, Tasavvuf, Tekke, Zikir 
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ABSTRACT 

MAHDI, Sarmad.  Alevism in Iraqi Turks in the context of Anatolian Turk Alevism, 

Doctoral Dissertation, Ankara, 2015. 

This study named "in Iraqi Turks in the context of Anatolian Turk Alevism" 

comprises introduction, four sections, conclusion, sample texts and appendices.  

In the introduction a brief information is presented, process of the study is set whilst 

mentioning the significance of the dissertation. 

In the first section the concepts Alevi, Bektashi, Safavid (Kızılbash) are inspected. The 

comparison is made with other beliefs of Anatolian Alevism within the consideration of 

the principles of faith of Anatolian Alevism. 

In the second section the implementation of five notables in Islam with the 

consideration of beliefs and religious services to Iraqi Turkmen Alevis, understanding 

of tariqa and the religious leaders in the tariqa,  the types and the execution of 

invocation (jem-djem), tariqa notables in Iraqi Turkmen Alevis are mentioned. 

In the third section ceremonies and celebrations, holy days, months, feasts and numbers 

are mentioned with the consideration of traditions, customs and public beliefs in Iraqi 

Turkmen Alevis.  

In the forth section the history of the holy places for Iraqi Turkmen Alevis and the 

rituals effectuated in these places are indicated. 

The findings reached in the study are stated in the conclusion section. Examples of folk 

songs and poems professed in Iraqi Turkmen Alevis are stated in the sample texts 

section. Pictures indicating the study and meeting pictures are presented in the 

appendices section. 

Key Words: Anatolian Alevism, Bektashi, cem (jem-djem), dede (leader of a 

ceremony), dervish, deyiş (folk poem), Ahl al-Bayt, Haji Bektash Veli, Hz. Ali, Iraqi 

Turkmen Alevis, the Twelve Imams, ritual, Safavid-Kızılbash, Shi'ism-Jaafari, 

shamanism, tariqa, Tasawwuf, tekke (dervish lodge), invocation. 
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ÖNSÖZ 

Irak, çeşitli halkları, birbirinden farklı toplulukları ve birçok inanç grubunu 

barındırmaktadır. Bu topluluklar Arap halkı başta olmak üzere Kürtler, Türkmenler, 

Yezidiler, Kakailer-Sarıllılar, Subbiler - Sabiîler, Feyliler, Şebekler, Süryaniler, Asurîler 

ve Kildanî Ermenilerden oluşur. 

Irak’ın genel nüfusu yaklaşık yirmi sekiz milyon civarındadır. Bu nüfusun yaklaşık iki 

buçuk milyonunu Türkmenler teşkil eder. Türkmen halkı genel olarak Şiiler, Sünniler, 

Aleviler bunun yanısıra az sayıda da olsa Kakailer ve Hristiyan Türkmenler olmak üzere 

çeşitli inançlara sahip gruplardan oluşmaktadır.  

Irak’ta Türkmen nüfusunun yüzde otuzunu Alevi Türkmenler oluşturur. Türkmen 

Alevilerinin yaşadıkları bölgeler, günümüzde Irak haritası içinde yer alan Türkmeneli 

adı ile bilinen, Musul-Telafer’den başlayarak Diyala-Mendeli’ye kadar uzanan bir sınır 

içerisinde yer almaktadır. Aslında Alevi Türkmenlerin çoğu eski dönemlerde -yüz yıl 

öncesine kadar- Şiilik ve Sünniliği benimsemişlerdir. Zaten bugün Türkmen Aleviler, 

birtakım konularda Caferilik mezhebinden etkilenmiş durumdadır.   

Tarih boyunca göçebe bir hayat sürdüren Alevi Türkmenler, farklı coğrafyalara 

yayılmışlardır. Dolayısıyla Irak’a hangi dönemde yerleştikleriyle ilgili kesin bir tarih 

bulunmamakla birlikte, öne sürülen fikirler çelişmektedir. Eskiden Anadolu’da yaşayan 

Türkmenlerin daha sonra Irak’a göç etmeleri muhtemeldir. “Anadolu Türk Aleviliği 

Bağlamında Irak Türklerinde Alevilik” başlığının kullanılmasının sebebi, Irak’taki 

Türkmen Alevilerin çoğunun ocak olarak özellikle bir Alevi mürşit ocağı olan Hacı 

Bektaş Veli ocağına bağlı olduklarını söylemelerinden ve onu "pir" olarak kabul 

etmelerinden kaynaklanmaktadır. Kuzey Irak’ta yaşayan Şebek toplumunda varlığını 

sürdüren Aleviler de Hacı Bektaş Veli’yi "pir" olarak kabul eder. 

Alevilik inancı günümüzde varlığını en etkili biçimde Anadolu’da devam ettirmektedir. 

Farklı topluluklar ve inanç grupları yayıldıkları ve yaşadıkları coğrafyalardaki diğer 

kültürlerle etkileşimde bulunur, kültür alışverişi gerçekleşir. İşte Alevilik inancı da Türk 

kültürüne uyum sağlamış, Anadolu gelenek ve göreneklerini beraberinde sürdürmüştür.  

Bir milletin varlığını uzun süre sürdürebilmesi, kültürel değerlerini korumasına bağlıdır. 

Çünkü kültür, bir toplumun yaşam biçimidir. Irak Türkmen Alevileri, uzun süre 
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yaşadığı siyasal baskılara rağmen benliğini kaybetmemiş, gelenek ve göreneklerini, 

inançlarını yaşatarak günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. 
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GİRİŞ 

Irak Türklerinde Alevilik konusu üzerine bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır. 

“Anadolu Türk Aleviliği Bağlamında Irak Türklerinde Alevilik” adını taşıyan bu 

çalışmada genel olarak Irak’ta yaşayan Türkmen Alevilerin inanç, edebiyat, folklor, 

gelenek ve görenekleri konu edilmektidir. Irak Türkmen Alevi kaynakları, şiirleri, saz 

icrasının ortaya konulması yanında yazılı metinler, araştırmalar ile topluluk arasında 

katılımcı gözlem ve görüşme metotlarıyla elde edilen verilerle konunun çerçevesi 

oluşturulmuştur. 

Folklor, gelenek ve görenekler, bir toplumun sosyal, siyasi ve tarihî gelişiminin en 

önemli öğesidir. Irak Türkmenlerinin kültürü ve folkloru, günümüzde Irak Türkmen 

Alevileri arasında da varlığını sürdürmektedir. “Anadolu Türk Aleviliği Bağlamında 

Irak Türklerinde Alevilik”, bu tezin ana konusunu teşkil etmektedir. Irak 

topraklarında yaşanan siyasi bulanıklık ve bilim alanında dolaylı olarak yaşanan 

gecikmeler ve inanca sahip olanlar tarafından bilgilerin gizli tutulması, Alevilik 

inancının günümüze değin bilimsel olarak ele alınmasını ve değerlendirilmesini 

ertelemiştir. Bu çalışmayı sürdürürken Irak Türkmen Aleviliği kültürüyle ilişkili bir 

davranış olan bilgi gizleme, fazla bilgi vermeme gibi birçok olumsuz durumla 

karşılaştık. 

Irak Türkmen Alevilerin bilimsel açıdan ele alınması, Türk dünyası kültür haritasının 

coğrafi ve sosyal açıdan önemli bir boşluğunu giderecek, böylece ileride yapılacak geniş 

soluklu çalışmalara yardımcı olacaktır. Dolayısıyla literatürün neredeyse Irak Türkmen 

Alevi toplumu hakkında akademik ilk çalışması yapılmış bulunmaktadır. 

Irak Türkmenlerinde Alevi geleneği, günümüzde, yoğun olarak Kerkük (Tazehurmatu, 

Dakuk, İmam Zeynelabidin, Beşir, Leylan, Tisin), Musul (Telafer, Karayatağ, 

Karakoyunlu, Tezharap), Salahettin (Tuzhurmatu, Biravçulu, Karanaz, Amirli) ve 

Diyala (Kifri, Karatepe, Kızrabat - Kızlarbat, Şahraban, Hanekin, Mendeli)  gibi 

şehirlerde Türkmen kimliği altında yaşayan nüfusu teşkil etmektedir. Alevilik geleneği 

sosyokültürel açıdan Türkmen toplumunun varlığını korumasında en önemli etken 

olmuştur. 
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Esas olarak, Irak Türkmenleri arasında Alevi toplulukların Türkmen kültürünü 

korumalarında en önemli etmen, edebiyatları olmuştur. Bu, sözlü edebiyatın aktarımını 

sağlayan, âşıklarla gerçekleşmiştir. Âşıkların cem veya muhabbet meclislerinde sözlü 

edebiyatın aktarılmasında büyük etki ve katkısı olmaktadır. Bu etkiye rağmen göçler ve 

siyasi çatışmaların sonucunda Irak Türkmenleri arasında meydana gelen değişim, sözlü 

kültürün aktarımını parçalamış ve ortamının dağılmasında olumsuz etkisi olmuştur. Her 

geçen gün Irak Türkmen Alevileri arasındaki sözlü malzemenin derlenmesi 

zorlaşmaktadır. Diğer yandan yeni kuşakların Türkçeyi konuşmadıkları da gözlenmiştir. 

Bu durumda sözlü aktarılan malzemenin Türkçe olan kısmı unutulmaya veya ihmal 

edilmeye başlanmıştır.  

Çalışmada ilk olarak kütüphane ve veri tabanı taramaları gerçekleştirilerek probleme 

dair yaklaşıma eklenebilecek olan bakış açıları irdelenmekte; paralelinde gerek Irak’ta 

gerekse Türkiye’de yaşamakta olan Irak Türkmenleriyle yapılacak görüşmelerle 

geleneğin yapısı sözel şahitlikler yoluyla genel taslağına oturtulmaktadır. Irak 

Türkmenleri arasında yaşayan Alevi toplulukları hakkındaki literatürün 

değerlendirilmesi ve kendilerinden temin edilecek literatürün tanıtılması sağlanarak, 

günümüze kadar bu topluluklar hakkındaki ileri sürülen görüşler ortaya konulmaktadır. 

Irak Alevi Türkmen topluluklarının elinde bulunan sözlü kültür malzemelerinin 

derlenmesi ile hem Türkçenin, hem edebiyatın kaydedilmesi sağlanmaktadır. 

Anadolu Aleviliği ile Irak Türkmen Aleviliği arasındaki benzer ve farklı yönler, 

karşılaştırmayla ortaya konmaktadır. Eleştirel bir bakış açısıyla çeşitli tespitlerde 

bulunulmaktadır. Problemin çözümünde yapılacak alan araştırmasında görüşme, çeşitli 

derleme ve kitaplardan elde edilen bilgi ve malzemeler, yorumcu yaklaşım içinde ele 

alınmıştır. 
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1. BÖLÜM 

 ALEVİ KAVRAMI, ALEVİ TÜRK TOPLULUKLARINI 
NİTELEYEN KAVRAMLAR 

VE ANADOLU ALEVİLİĞİNİN KÖKENİ 

 

1.1. ALEVİ KAVRAMI HAKKINDA GÖRÜŞLER VE DEĞERLENDİRMELER 

Alevi sözcüğünün anlamı üzerine araştırmacılar ve yazarlar çeşitli görüşler ileri 

sürmüştür. Bu konuda genel olarak iki gruptan söz edebiliriz. Birinci gruptakiler Alevi 

kavramını Hz. Ali (599- 661) ile açıklamaktadır. Alevi kavramı, "Hz. Ali yanlısı", "Hz. 

Ali taraftarı", "Hz. Ali’yi aşırı seven ve onun yolunu izleyen", anlamına gelmektedir. 

Bazılarına göre ise Alevi kavramı, Hz. Ali’nin soyundan gelenlere (seyyid) verilen bir 

unvandır. İkinci gruptakiler, Alevi kavramının Ali ile ilgisinin olmadığını savunmakta, 

bu konuda farklı tezler ortaya koymaktadır. Genel olarak bu grup, kavramın ateş ya da 

ışık sözcüklerinden hareketle ortaya çıktığını savunmaktadır. Biz, bu iki grubun görüş 

ve tezlerini ayrıntılarıyla ele alacağız. 

Özön, "alevî, aleviye" maddesini ise, "Arapça sıfat" olarak niteleyip sözcüğü, "Halife 

Ali ile karısı Fatımetüzzehra soyundan gelenler" ve "Hazreti Ali'yi öteki sahabelere 

üstün tutan ve onda büyük üstünlükler gören taraflar" olarak açıklamaktadır (Özön, 

1965: 24). 

Türkçe Sözlük’te "alevi" maddesi, "Arapça" ve "Aliviliğe bağlı kimse" şeklinde 

açıklanmıştır (Türkçe Sözlük, 2005: 71). 

Fığlalı’ya göre Alevi sözcüğü Arapça'da “Ali’ye mensup”, “Ali’ye ait” anlamında olup 

İslam tarihi ve tasavvuf1 edebiyatında “Hz. Ali’yi sevmek, saymak ve her hususta ona 

                                                 

1 Tasavvuf: İslam dinini zahiri değil, batini yönden açıklayan bir bilimdir. Tasavvuf, nefsi 
terbiye etmek demektir. Tasavvuf, Mıchon ve Gaetanı tarafından şu şekilde açıklanmıştır: 
“Tasavvuf: İslam’ın ezoterik ya da bâtınî yönü olan tasavvuf, egzoterik ya da “zâhirî’’ 
İslam’dan ayrı tutulmalıdır; tıpkı doğrudan manevî ya da ilâhî hakikatleri tefekkür etmenin, 
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bağlı olmak anlamlarına gelir; ayrıca Hz. Peygamber’in tayini ile onun halife olması 

gerektiğini kabul edenler için “Şia” ile eş anlamlı olarak kullanılır (Fığlalı, 1996: 7). 

Korkmaz, Alevi sözcüğünün Arapça olduğunu ve “Halife Ali bin Ebu Talip’in” adına 

dayandığını söyler. Yazar, Alevilik terimi için ise şöyle der: “Alevilik adı Hz. 

Muhammed’i izleyen üç halifeyi tanımayan, Hz. Ali’yi halife ve imam kabul eden, onun 

soyundan gelen ya da izinden giden tüm Bâtıni mezhep ve tarikatları kapsayan, 

kendilerine özgü kural ve törenleri bulunan dinsel - siyasal inanç sistemidir” (Korkmaz, 

1993: 27, 28). 

Hamza Aksüt, Alevi sözcüğünün Hz. Ali yaşarken ortaya çıktığını, Hz.Ali’yi tutanlara 

El-Aleviyye dendiğini belirterek halife Ömer ve Osmanı tutanlara ise El-Ömeriyye ve 

El-Osmaniyye dendiğini söylemektedir. Zamanla son iki sözcük kullanılmaz hale 

gelmiş Alevi sözcüğü ise günümüze dek kullanılagelmiştir. Ayrıca Alevi sözcüğü, Şii 

(Caferi) ya da Sünnilerin iddia ettiği gibi yalnızca Hz. Ali soyundan olanlar için değil, 

Hz. Ali’yi tutanlar için de kullanılmıştır (Aksüt, 2012: 25). 

Hacı Bektaşi çelebisi Celalettin Ulusoy, Alevi teriminin, “İmam Ali’ye bağlı olan ve 

onu seven kişi” anlamında kullanıldığını söylemekte, ancak bu tarifin Aleviliği tam 

olarak yansıtmadığını belirterek bunun dışında belli inançların tümüne sahip olmayı ve 

Alevilik kurallarına uymayı kapsadığını vurgulamaktadır (Ulusoy, 1986: 112). 

İsmet Zeki Eyuboğlu’na göre Alevi sözcüğü, Halife Ali’ye bağlananlardan bir topluluğa 

verilen addır: “Kaynağı, peygamberin ölümünden sonra başlayan ‘imamlık sorunu’ dur. 

Sonradan bir mezhep niteliği kazanmıştır. On İki İmam görüşüne dayanır. Alevilik’ten 

birçok mezhep, tarikat doğmuştur. İran’da Şiilik, Anadolu’da Bektaşilik adı altında 

yayılmıştır” (Eyuboğlu, 1987: 515). 

                                                                                                                                               

insanlığın belli bir safhasının şartlarıyla bağlantılı olarak bireysel düzende onları dönüştüren 
kaideleri yerine getirmekten ayrılabilir oluşu gibi. Öte yandan mü’minlerin bilindik yolu, 
ölümden sonraki bir kutluluk halini, emredilen vazifeleri yerine getirerek ilahi hakikatlerde 
dolaylı ve bir bakıma sembolik iştirak yoluyla elde edilebilecek bir hali elde etmeye yönelmiştir. 
Tasavvuf, ebedî olanın doğrudan bilgisine ulaşma imkânı vermesi anlamında kendi içinde sonuç 
veya amacını ihtiva eder” (Gaetanı 2012: 31,32). Tasavvuf hakkında ayrıntılı bilgi için bk. 
(Gölpınarlı, 1985;  Gölpınarlı, 2009; Uludağ, 2012; Gaetanı, 2012; Attar, 2010). 
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Alevi inancını ahlak üzerine kurulan felsefi bir teori olarak niteleyen Irak Türkmen 

araştırmacı Dakuklu, Aleviliği hak, adalet, ahlak kurallarına uymakla birlikte diğer 

canlılara (insan, hayvan) ve cansız varlıklara saygı duymak şeklinde özetleyerek, 

"Alevilik, İmam Ali’nin Şia’sı ve onun yolundan giden anlamına gelir", der (Dakuklu, 

2010: 281). 

Alevi sözcüğünün Ali soyundan gelenler için kullanıldığına dair görüşler de vardır. 

Örneğin Melikoff, Ali’yi tutanlar için Alevi sözcüğünün kullanılmasının yanlış 

olduğunu belirterek, “Tarihi açıdan Alevi, soyu Ali’den gelen demektir ve bu söz 

İran’da kullanıldığı zaman da bu anlaşılır” demektedir (Melikoff, 1993: 53). 

İslam Ansiklopedi'sinde, Aleviliğin sözlük anlamının aslında “Ali’ye mensup” olduğu, 

ancak Hz. Ali soyundan olanlara da Alevi dendiği belirtilmiştir (Ocak, 1989: 368, 369). 

Gölpınarlı, Alevi sözcüğünün hem Hz. Ali’nin soyundan gelenler, hem de Hz. Ali’nin 

taraftarları için kullanılan bir sözcük olduğunu söylemektedir (Gölpınarlı, 1977: 19).  

Günşen, Kutadgu Bilig’de geçen Alevi sözcüğünün Hz. Ali soyundan gelenleri, yani 

Ehlibeyt’i ifade ettiğini belirtmektedir (Günşen, 2009: 106). 

Anadolu’daki Aleviler arasında “Alevi” kelimesinin “Ali” ve “evi” kelimelerinden 

türediğini söyleyenler de vardır. Bu görüşe karşı çıkan Sezgin (1991: 101), “Ali evi”nin 

karşılığı olarak Arapçada “Beytül Ali” tamlamasının kullanıldığını, bu tamlamadan 

“Alevi” sözcüğünü türetmenin imkânsız olduğunu belirtir. 

Savaşçı, Alevi sözcüğünün Ali ile ilgisinin kesin olduğunu teknik olarak 

açıklamaktadır. Buna göre Alevi, “Ali ile ilgili” anlamına gelen bir sıfattır. Yazar, 

ayrıca “Ali evi” tamlamasının Alevi sözcüğüne köken olamayacağını savunur ve bu 

konuda “Anadolu” sözcüğünü örnek vererek bu sözcüğün “ana” ve “dolu” 

sözcüklerinden türemediğini söyler (Engin, Engin, 2004: 18, 19). 

Türkiye’de yayımlanan bazı araştırmalarda Alevi sözcüğünün Ali ile ilgisinin olmadığı, 

sözcüğün "Luvi", "Sümer" gibi dillerden geldiği iddia edilmektedir. Hatta bu konuda 

“Alisiz Alevilik” adında bir kitap yayımlanmıştır. Faik Bulut bu kitabında, Alevi 

sözcüğünün kökeni için altı olasılık sıralamakta, ancak bu olasılıklarda Ali’ye yer 

vermemektedir. Bu olasılıklarda, Sümercede ateş anlamına gelen “al”, Zerdüşt dilinde 

ateş anlamına gelen “arr”, Farsça ve Kürtçede ateş anlamına gelen “alaw” sözcükleri 
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dikkate alınmış, bunun dışında üç gerekçe daha öne sürülmüştür. Bu gerekçeler, İrene 

Melikoff’un iddiasına dayanarak Alevi teriminin Ali’den yüzyıllarca sonra ortaya 

çıkması, İslam tarihi boyunca on sekizinci yüzyıla kadar ‘Aleviyye” adına 

rastlanmaması, batılı araştırmacı Welhausen’nin Kerbela’nın intikamını alan Muhtar’ın 

ateşe tapan bir din kurması ve Ali’yi ilah olarak görenlerin ateş hendeklerinde 

yakılmasıdır (Bulut, 2011: 512, 513, 514). 

Bulut ile hemen hemen aynı görüşleri savunan Bender, Alevi sözcüğünün Kürtçe 

olduğunu ve "alaw" sözcüğünden türediğini iddia etmekte, bu sözcüğün Kürtçeden 

Türkçeye geçtiğini, Alevilikte ateş ve ocağın kutsal olduğunu, bu kutsallığın 

Zerdüştlükten geldiğini söylemektedir. Bender’e göre Alevi sözcüğü ışığı, aydınlığı 

seven ve ona saygı gösteren kişiler için kullanılmaktadır. Alevilere Kızılbaş denmesi ise 

alevin renginin kızıl olmasıyla alakalıdır (Bender, 2003: 93). 

Erdoğan Çınar, Alevi sözcüğünün Hz. Ali ile ilgili olmadığını şöyle ifade etmektedir: “-

i” eki Türkçede sonuna geldiği kelimeye aidiyet kazandırır (örnek: tarih - tarihi, mimar - 

mimari, insan - insani, davut - davudi gibi). Alevi sözcüğü Alev kökünden türetilmiş 

böyle bir kelimedir. Türk dili kurallarına göre Ali kökünden Alevi sözcüğünün 

türetilmesi imkânsızdır” (Çınar, 2011: 28). 

Çınar, aynı kitabının bir başka yerinde ise “alevé” tezinden vazgeçerek Alevi 

sözcüğünün “ışık insanı” anlamına gelen “Luvi” sözcüğünün Türkçedeki söylenişi 

olduğunu iddia etmekte ve buna dayanak olarak Osmanlı kayıtlarında Aleviler için “ışık 

taifesi” dendiğini örnek göstermektedir (Çınar, 2011: 33, 36). Çınar, “Aleviliğin Kayıp 

Hafızası Dergâh’ın Sırrı” adlı kitapta da aynı tezi savunmaktadır (Çınar, 2011: 13). 

Alevi sözcüğünün Ali ile ilgisi olmadığını iddia eden araştırmacı Erdoğan Çınar’a sert 

eleştiri yönelten ve bu konuda bir kitap yazan Hamza Aksüt2, bu sözcüğün kökenini 

“Alevi, Ali’ye bağlı olan, Ali ile ilgili anlamında bir terimdir. Konuyu bazı örneklerle 

somutlaştırmak gerekirse: Musevi, Musa’ya bağlı olan, Musa ile ilgili; İsevi, İsa’ya 

                                                 

2 Aksüt, özellikle Erdoğan Çınar’ın çeviri yaptığı kaynakları inceleyerek bilinçli çeviri 
yanlışlarını gündeme getirmiş, kişilerin ve kavramların kasıtlı şekilde yanlış çevrildiğini 
örneklerle sunmuştur. Ünsal Öztürk ve Hasan Harmancı ise Erdoğan Çınar’a yorum yoluyla 
eleştirilerde bulunmuştur. Ayrıntılı bilgi için bk. (Aksüt, Öztürk, Harmancı 2010). 
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bağlı olan, İsa ile ilgili; dünyevi, dünyaya bağlı olan, dünya ile ilgili demektir” 

biçiminde açıklamaktadır (Aksüt, 2012: 14). 

Hamza Aksüt ile aynı fikirde olan Zelyut, Alevi sözcüğündeki “i” sesinin Ali’ye 

mensubiyet, aitlik anlamı kazandırdığını şöyle ifade etmektedir: 

“Ali sözcüğüne yandaşlık, aitlik anlatan “-i” eki ulanırken araya “-v-” kaynaştırma 
sesi girer ve sözcük “Alevi” halini alır. Aynı etimolojik durumu, “Hamza” 
sözcüğünde de görebiliriz. Hamza yandaşları, Hamza yolundan gidenler anlamına 
gelen Hamzavi sözcüğünde de aynı yapısal durum oluşmuştur. Bu ses değişimi, 
türeme sürecinde benzer başka kelimelerde bol bol görülür: “Dünya”dan türetilen 
“dünye-vi, “bünye”den türetilen “bünye-vi”, “daire” den türetilen “dairevi”, 
“mana”dan türetilen “manevi” gibi… Alevi sözcüğünün bu etimolojisini 
bilmeyenlerle Alevi kavramını çarpıtmak isteyenler, “Alevi” yi, “alev” sözcüğüne 
bağlamak yanlışlığına düşmüşlerdir. Böylece de Alev sözcüğüne, “Aleve/ ateşe 
tapanlar” anlamını vermeye çabalamışlardır” (Zelyut, 2012: 21). 

İskender Özdemir, Alevi sözcüğünün Ali ile ilgisi konusunda şüphe duymamak 

gerektiğini savunur. Özellikle Alevi sözcüğünün “alev”den geldiği şeklindeki görüşleri 

bilimsel dayanaktan yoksun, gülünç iddialar olarak görür (Özdemir, 2013: 26). 

Alevi sözcüğünün Hz. Ali hayatta iken de kullanılmış olması, Faik Bulut’un iddiasının 

maddi temelinin olmadığını gösterir. Gerçekten de Alevi sözcüğü Ocak ve Üçer’in 

belirttiği gibi, ilk İslam kaynaklarında “Hz. Ali’ye bağlılık noktasında birleşen dinî ve 

siyasi gruplar için kullanılan bir terim” olarak yer alır. Aleviyye sözcüğü ise “Hz. Ali’ye 

nisbet edilen bir tarikat” olarak geçer (Ocak, 1989: 368, 369; Üçer, 2005: 35, 36). 

İrene Melikoff (1994: 53, 45) Alevi sözcüğünün on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıktığını 

söylemektedir. Ancak, Alevi sözcüğü bu yüzyıldan önceleri de “Ali taraftarı” anlamında 

kullanılmıştır. Örneğin, Osmanlı bürokratlarından Gelibolulu Mustafa Ali’nin (1541- 

1599), Kunhü’l- ahbâr adlı eserinde şöyle bir beyit yer alır: 

Çihresinde göreli lem’a-i nûr-i nebevî 

Bir yalın yüzlü ışık şevkına oldum Alevî (Engin, Engin 2004: 20). 

Savaşcı, bu beyti günümüz Türkçesine şöyle çeviriyor: 

Çehresinde peygamberin parlayan nurunu gördükten sonra 

Yalın yüzlü ışığın şevkiyle Alevi oldum (Engin, Engin 2004: 21). 
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Alevi terimi on dokuzuncu yüzyıldan çok önceleri Aleviler tarafından kullanılmaktaydı. 

Örneğin, on altıncı yüzyılda yaşamış olup Alevilerce yedi ulu Hak3 âşığından sayılan 

Kul Himmet’in deyişlerinde bu sözcük açıkça yer almaktadır: 

Seyran edip şu âlemi gezerken 

Uğradım gördüm bir bölük canları 

Cümlesinin erkânı bir yolu bir  

Mevlâm bir nurdan yaratmış anları 

Cümle bir mürşide demişler belî 

Tesbihleri Allah Muhammed Ali 

Meşrebi Huseynî ismi Alevî 

Muhammed Ali’ye çıkar yolları (Gölpınarlı, 1963: 32). 

İrene Melikoff on dokuzuncu yüzyıla kadar Alevilerin kendilerine Kızılbaş dediğini 

savunmaktadır (Melikoff, 1994: 53, 54, 55). Bizzat Alevi kaynakları bu iddiayı geçersiz 

kılmaktadır. On altıncı yüzyılda yaşayan Pir Sultan Abdal dış topluluğun kendilerine 

Kızılbaş dediğini ifade eder ve bu duruma tepki gösterir: 

Gidi Yezit bize Kızılbaş demiş 

Meğer Şah’ı sevdi dese yoludur4 

Yetmiş iki millet sevmedi Şah’ı 

Biz severiz Şah-ı Merdan Ali’dir (Öztelli, 2008: 110). 

Alevi Hak âşığı Kemterî, bir dörtlüğünde, “inkârcılar gözünde Kızılbaş olmanın Allah’a 

şükredilecek bir şey olduğunu” söyleyerek “Onlardan ayrı olduğum için mutluyum.” 

demektedir: 

Kûh-i zühd içre gezerdim kurt gibi bîhudeye 

İdeli kûy-i harabât’a sefer-na’ş olmuşum 

Ehl- i îmân’a Kızılbaş dediler ey Kemterî 
                                                 

3 Alevilerce yedi ulu Hak aşığı Hatayî, Seyyid Nesimî, Yeminî, Viranî, Fuzulî, Pir Sultan Abdal 
ve Kul Himmet’tir (Gölpınarlı, Boratav 1991: 21). 
4 Yoludur sözcüğü bazı kaynaklarda “yeridir” biçiminde geçer (Ulusoy, 1986: 109).  



9 
 

Kezd-i münkîrde Bi-hamdi’l- lillâh Kızılbaş olmuşum (Ulusoy, 1986: 110). 

Bulut’un iddiasına kaynak olarak gösterdiği Welhausen’nin ateşe tapan bir din kurduğu 

tespiti de aynı durumdadır. Muhtar es-Sakafi böyle bir din kurmamış, Kerbela olayının 

intikamını aldığı için düşmanları tarafından gerçek dışı suçlamalara hedef olmuştur5. 

Bulut’un diğer tezleri de gerçeklere aykırıdır. Aleviler’in ateşe taptığına dair herhangi 

bir bilgi ya da gözlem yoktur. Buna bağlı olarak Zerdüşt dini ile kurulan bağlantı da 

temelsizdir. 

Metin, (2012: 30, 31, 35) “Aleviliğin İslam anlayışında şartlar ne olursa olsun Hakk’ın 

hukukunu korumak temel görevidir.” “Hakk’ın hukuku, Allah’ın yarattığı hiçbir şeye 

zarar vermemenin uygulaması olan salih ameldir.” Ayrıca, Aleviliği bir peygamber 

geleneği olarak kabul eden metin, Kur’an-ı Kerim’in Meryem suresindeki “İşte onlar, 

Âdem’in soyundan, Nuh ile (gemide) taşıdığımız kimselerden, İbrahim’in ve İsrail’in 

soyundan, hidayet ettiklerimizden ve seçkin kıldıklarımızdan Allah’ın nimet verdiği 

peygamberlerdir.” (Meryem 58.), (Turabi, 2013) ayetine dayanarak Aleviliğin doğuş 

tarihinin Hz. Âdem’e kadar uzandığını, bütün peygamberlerle yaşayarak son peygamber 

Hz. Muhammed’e kadar geldiğini ve devam ettiğini söylemektedir. Alevi Hak âşığı 

Şîrî’nin6 on beş dörtlükten oluşan, devriye inancını anlatan bir şiirinin ilk iki dörtlüğü 

bu konuya örnek olarak gösterilebilir: 

Cihan ver olmadan ketmi âdemde 

Hak ile birlikte yekdaş idim ben 

Yarattı bu mülkü çünkü o demde 

Yaptım tasvirini nakkaş idim ben 

Anasırdan bir libasa büründüm 

Nârü bâdü hâkü âptan göründüm 

                                                 

5 Kerbela olayının intikamını alan Muhtar es-Sakafi hakkında bk. (İbnü’l Esir, 1989: 631- 693; 
İbnü’l Esir, 1994: 5- 18 Köksal tarihsiz: 293- 398; Şakir, 2008: 229- 227). 
6 “Hacı Bektaş” ve “Bektaş” mahlaslı şiirleri de bulunan bu şairin diğer bir mahlası “Şîrî” dir.  
Bektaşilere göre “Şîrî”,  Hacı Bektaş Velî’nin mahlasıdır. Bazılarına göreyse “Şîrî” ve “Bektaş” 
mahlaslı şiirler, Bektaşi çelebilerinden III. Bektaş Çelebi’nindir (Gölpınarlı, 1963: 19). 
Gölpınarlı’ya göre bu deyiş, büyük ihtimalle 1554- 1580 yılları arasında Hacı Bektaş postunda 
oturan Bektaş Çelebi’ye aittir (Gölpınarlı, 1963: 11). 
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Hayrülbeşer ile dünyaya geldim 

Âdem ile bile bir yaş idim ben (Ergun, 1944: 118). 

Meknuni’nin bir dörtlüğünde Alevilik tarikatının Hz Âdem’den beri var olduğu 

anlatılmıştır: 

Hak eksik etmesin nimeti nanı 

Yeri göğü halk eylemiştir Gani 

Eğer sorar isen yolu erkânı 

Hazreti Âdem’den beri biliriz (Eyuboğlu, 1980: 534). 

Nizam Bozkurt, Alevi sözcüğünü özet bir şeklide şöyle açıklar:  

“Allah’ı yaratıcı olarak bilen, Kur’an-ı Kerim’e inanan, Hz. Muhammedin onun 
elçisi ve nebilerin sonuncusu olarak kabul eden; nebilikten sonra imametin 
başladığına, Hz. Ali’nin veliyullah velilerin şahı ve müminlerin birinci imamı 
olduğuna inanan; on iki imamı seven, onların gösterdiği yolda yürüyen; güzel 
ahlaklı, sevgiyle dolu, doğruluktan ayrılmayan; verdikleri sözleri yerine getiren; 
imanlı, merhametli kimselere Alevi denir.” (Bozkurt, tarihsiz: 32). 

Alevilik Allah’ın bildirdiği semavi İslam dininin kapsamındadır. Anadolu’daki Aleviler, 

kendilerini “Ehl-i Meşrep” veya “Güruh-u Naci” olarak görmektedir. Güruh-u Naci, 

kurtulmuş ya da kazanan fırka demektir. Hz. Muhammed’e göre mahşer günü ümmet, 

yetmiş üç gruba ayrılacaktır; bunlardan sadece bir fırka kurtulacaktır ki bu fırkaya 

“Fırka-yı Naciye” denir. Peygamber’e göre onun Ehl-i Beyt’ini sevenler, Ehl-i Beyt’inin 

yolundan gidenlerdir ve salih amelde bulunanlardır. Diğer gruplar ise, Ehl-i Beyt’i 

sevmeyenler ya da Ehl-i Beyt’i sevdiği halde onların yolundan gitmeyenler ve salih 

amelde bulunmayanlardır. Alevilik Hurufilikten7 de etkilenmiştir. 

                                                 

7 Şahabettin Fazlullah Naimi Esterabadi tarafından XIV. yüzyılda İran’da kurulan Hurufilik, 
felsefi ve tasavvufi bir tarikattır. Hurufiliğe göre bütün varlıklar harflerden ve seslerden 
ibarettir. Eski Hint, İran, Hristiyanlıkta ve Yahudilik dininde de harflere ve sayılara çok büyük 
önem verilir. Hurufilerin en kutsal kitapları Fazlullah Hurûfi tarafından yazılan “Cavidân- 
Nâme”, “Muhabbet- Nâme”, “Arş- Nâme”, “Nevm-  Nâme”dir. Hurufilik ve Hurufilik 
konusunda ayrıntılı bilgi için Bashir, 2013: 7- 114; Uslu, 2009: 9- 55; Gölpınarlı, 1968: 143- 
159; Melikoff, 1993: 183- 195; Melikoff, 1994: 183- 195; Melikoff, 2006: 162- 192; Noyan, 
1999: 257- 294; Eyuboğlu, 1987: 369, 370, 371, 372 adlı eserlere bakılabilir. 
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Alevi sözcüğünün Hz. Ali ile ilgili olduğunu kabul eden, ancak iki Ali olduğunu 

savunan Er, birincisinin İslamdaki Ali, ikincisinin ise “Anadolu Alevisinin 

düşüncesinde yaratılmış ve yüceltilmiş bir Ali” olduğunu iddia etmektedir. Er’e göre 

Anadolu Alevisi ikinci Aliullah ve Muhammed ile birlikte anılmakta ve aynı 

görülmektedir (Er, 1998: 2). 

Er’in iddiasını Aleviliğin temel kaynakları ile karşılaştırmak gerekir. Acaba bu 

kaynaklar peygamberin damadı, Fatıma’nın eşi, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in babası 

olan Ali’den mi söz etmekte yoksa başka bir Ali’den mi söz etmektedir. Örneğin, 

Alevilerce yedi ulu Hak âşığından sayılan Yemini, Ali’yi peygamberin damadı olarak 

anlatmaktadır: 

Zi vazi ‘-ı şeri ‘at sultan-ı mir-i mahşer  

Damadı u hem karındaş olmışdur ana Haydar (Tepeli, 2002: 241). 

Al-i Muhammedün atası şah-ı evliya 

Sâk-i ab-ı Kevser ü damad-ı enbiya (Tepeli, 2002: 593). 

Kemal Kılıçoğlu, Alevi sözcüğüne yüklenen anlamları şu şekilde ifade eder: 

“Alevi, Yüce Allah’ın (c.c.) son peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.a.), ümmetine 
emanet olarak bıraktığı Kur’an ve Ehl-i Beyt yolunda en derin aşk ve sarsılmaz 
bağlılıkla yürüyen yol ehlidir. Alevi, Hz. peygamberimizin kendisi için; “...dünyâ 
ve ahrette kardeşimsin...” buyurduğu İmam Ali’ye, candan bağlı olan ve ona 
benzemeye çalışan kimsedir. Alevi,  İmamet ve velayet mayasıyla yoğrulan kâmil 
bir mümindir. Alevi, İmanını, ahlakını, düşüncesini, iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı, 
helalı haramı, kini-sevgiyi, yaşamı, ibadeti, namazı, niyazı, cemi, cemaati, aşkı, 
muhabbeti... kısaca her şeyini, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan, 
Hz. Hüseyin, Hz. Zeynelâbidîn, Hz. Muhammed Bâkır, Hz. Cafer Sâdık, Hz. Mûsâ 
Kâzım, Hz. Ali Rızâ, Hz. Muhammed Takî, Hz. Ali Nakî, Hz. Hasan Askerî ve Hz. 
İmam Muhammed Mehdî’ den (Allah’ın selamı ve rahmeti onlara, laneti de 
düşmanlarının üzerine olsun.) öğrenen, kabullenen ve yaşamına aktarandır. Alevi, 
“Hablullâh” (Allah’ın ipi) olan Kur’an-ı Kerim ve On dört Masûm’a kalben, kavlen 
ve amelen sımsıkı sarılandır. Alevi, Muhammed (s.a.a.), Ali’nin (a.s.) nurundan 
nasiplenendir. Alevi, Halk içinde Hakk’ı, yol içinde Yol’u, can içinde Cân’ı 
bulandır. Ve’l-hâsıl... Alevi, Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Resûlullâh, Aliyyün 
Veliyyullâh” kalben ve kavlen tasdik edip bunun gereklerini amel ile de tatbik 
edendir” (Kılıçoğlu, tarihsiz: 5). 

Büyük Lûgat ve Ansiklopedi’ye göre, “Alevi sözcüğü, ‘Ali’ye mensup’ demektir 

(Abbas soyundan gelenlere abbasî dendiği gibi). Sondaki -vi mensupluk ve aitlik 

bildirir” (Büyük Lûgat ve Ansiklopedi, 1969: 301). 
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Alevi, Arapça kökenli bir sözcük olup kökü Ali’dir. Aslında “ali” Arapçada yüce, 

yüksek ve ulu anlamına gelen bir sözcüktür. Örneğin, cennetin yedinci katına bu 

nedenle “aliyyun” denir ki inanışa göre müminlerin ruhu oraya çıkar. Bir topluluğun 

yüce olduğunu belirtmek için “هم علّي القوم - hum aliyyu’l- kavm”8 ifadesi kullanılır. 

Ayrıca “ali”, Allah’ın güzel isimlerinden biridir (Abadi, 1952: 368). Arapça dil 

bilimcileri Alevi sözcüğünü farklı şekillerde yorumlamıştır. Alevi sözcüğünün Arapça 

olup olmadığını anlamak için Arapça’daki aidiyet ekinin isimden sıfat türettiğini bilmek 

gerekir. Örneğin, Arapçada bir ismin ya da bir kelimenin sonu şeddeli ise yani 

kelimenin sonunda iki ünlü harf9 yan yana ise bu iki ünlü harften biri düşer ve yerine 

Arapçadaki “و- v” harfi gelir. Ayrıca “v” harfinden önceki ünlü kesreli harf (Türkçedeki 

“i” harfi), fetheye (Türkçedeki “e” harfi) dönüşür. Örneğin;  

Aliî- Alevî – 10 َعلّي - َعَلوي  

Veliî- Velevî- ولّي – وَلوي 

Nebiî- nebevî- َنبّي - َنَبوي 

Ganiî- ganevî َغنّي - َغَنوي(İbrahim, 1957: 185, 186; Hasan, 1963: 549; Cevherî, 1974: 

154- 155).  

Arapçada dört ya da beş harften fazla oluşan sözcüklerin sonu “elif-i maksûra “ ى, ا ” 

(Türkçe karşılığı a) ile biterse “ ى ,ا- a” dan önceki harf de fethe işareti (Türkçe karşılığı 

e harfi) alır ve “و - v” harfi eklenerek “ ى ,ا- a” harfi de “şeddeli ّي” (Türkçe karşılığı 

uzun i)’ye dönüşür. Aşağıda verilen örnekler bu özelliktedir: 

İsa- İsevî- عيسى-عيَسوّي 

Musa- Musevî - موسى- موَسوّي 

Mustafa- Mustafevî – مصطفى - مصطَفوّي 

Yahya- Yahyevî -يحيا- يحَيوي 

Dünya- Dünyevî- نياد -دنيوي  

                                                 

8 Türkçesi:  “topluluğun yüceleri”  
9 Arapçadaki ünlü harfler şunlardır: “ي ,و ,ا”-  “elif, vav, ye” 
10 Arapçadaki Ali’yi, Arap alfabesini bilmeyenlere kolaylık olması için belirtmek gerekirse 
sözcük “A, l,y” şeklinde yazılabilir.  
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Ayrıca bir sözcük ünsüz harf ile biterse bu sözcüğün kökünde herhangi bir değişiklik 

olmaz, sonuna sadece “-î” eki gelir ve böylece aidiyet oluşur. Örneğin, 

(Türk- Türkî -  ُترْك- ُترْآّي) 

(Irak- Irakî- عراْق- عراقّي)  

(Muhammed- Muhammedî- ُمَحَمد - ُمَحَمدّي) 

(Haşim- Haşimî- هاِشم- هاِشمّي) 

(Kureyş- Kureyşî- ُقريْش- ُقريشّي) 

(Akil- Akilî - عقيْل- َعقيلّي) 

(Ukayl- Ukaylî - ُعَقيْل - ُعَقيلّي)  

(Cemil- Cemilî- َجميْل - َجميلّي) (İbrahim, 1957: 185, 186; Hasan, 1963: 549). 

Dil bilimci Mustafa Nihat Özön’un hazırladığı Büyük Osmanlıca -Türkçe Sözlük'te bu 

kaynaştırma gayet açık bir biçimde açıklanmıştır: “Arapça kelimelerin sonuna '-î' 

katarak 'ism-i mensup' adı verilen sıfatlar yapılırdı. Böyle kelimeler ilgi, ilişki 

gösterirler; bir yerli olma, birinin olma, biriyle ilgisi bulunma anlatırdı. Sonları sesli bir 

harfle biten kelimelerde '-î' şekli '-vî' olurdu” (Özön, 1965: XL).  

Ali’ye bağlı olanlara Arapçada eril anlamda “Alevi”, dişil anlamda “Elvîyye” denir. 

Arap aşiretlerinden birisi “Ben-i Ali” adını taşımaktadır ki bu aşirete mensup olanlara 

“Aliyyun” denir. (Manzur, 1956: 94- 95). Ayrıca, Arapça dil bilgisine göre Ali’ nin 

çoğulu Aliyyun’dur (Abadî, 1952: 368). 

Arapçada Alevi sözcüğünün çoğulu Aleviyyun’dur. Aleviyyin sözcüğü ise coğrafi 

anlamda Suriye’nin batısında, sahile paralel uzanan dağların adıdır (Mâluf, 2007: 367). 

Dağlara bu adın verilmesinin sebebi bu dağların Alevilerin yurdu olmasıdır. 

1.1.1.Bektaşi Kavramı 

Bektaş sözcüğünün ne anlama geldiğini Dedebaba Bedri Noyan şöyle açıklar: “Bektaş 

sözcüğü sıra arkadaş, emsal, akran, eş, sıra arkadaşı, mertebe arkadaşı, bey ile prens ile 

eşit anlamlara gelir. Beğdeş ve Anadolu’da bu anlamda Taydaş var” (Noyan, 1985: 16). 
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Gölpınarlı’ya göre Bektaşi sözcüğü, “Bektaşa bağlı olan” anlamında bir terimdir. 

Buradaki Bektaş, genel kabule göre 1209 yılında doğup 1271 yılında ölen Hacı 

Bektaş’tır (Gölpınarlı, 1958: 99). 

Hamza Aksüt’e göre “Bektaş’ın asıl telaffuzu “Bekdeş” tir. Bektaş, resmî otoritenin 

telaffuzudur. Bekdeş, Gündeş, Menteş, Gevherdeş gibi topluluk adlarıyla aynı 

yapıdadır” (Aksüt, 2012: 54).  

Bektaşilik kavramının Hacı Bektaş Veli’nin ölümünden yaklaşık 200 yıl sonra Balım 

Sultan11 döneminde ortaya çıktığına dair iddialar vardır (Şener, 1994: 88).  

Son yıllarda yayımlanan araştırmalara göre Bektaşilik, 16. yüzyılda Balım Sultan 

tarafından Hacı Bektaş adına kurulan bir tarikattır. İslam Ansiklopedisi’ne Bektaşilik 

maddesini yazan Ocak’a göre Bektaşilik, on üçüncü yüzyılda Kalenderilik12 içinde 

oluşmaya başlamış, on beşinci yüzyılın sonlarında Hacı Bektaş gelenekleri etrafında 

ortaya çıkmış bir tarikattır (Ocak, 1992: 373). 

Cemal Şener’in bu konu ile ilgili fikirleri şöyledir: “Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu’da 

Aleviliğin en büyük piri, gönüllerin sultanı olmuştur. O, bilge kişiliği ile Anadolu’yu 

aydınlatanlardandır. Sağlığında kendi inanç, düşünce ve felsefesine Bektaşilik 

denmiyordu. O, Alevilik düşüncesinin Anadolu’daki yeni mimarlarından biriydi” 

(Şener, 1994: 88). 

Köprülü’ye göre Bektaşilik Ahmet Yesevi13’den gelen ikinci büyük tarikattır14 

(Köprülü, 2012, 127). 

İrene Melikoff’e göre her Alevi bir Bektaşi’dir, fakat her Bektaşi bir Alevi değildir. 

Kızılbaş - Alevi olmak ise ancak kan bağı ile mümkündür (Melikoff, 2006: 220).  

                                                 

11 Balım Sultan 922 H-1516M yılında öldüğü söylenen, Hacı Bektaş Veli’den sonra tarikatı 
yeniden düzenlediği ileri sürülen kişidir (Köprülü, 2001: 462; Ocak, 1992: 374). Balım 
Sultan’nın mücerret olduğu ve mücerretliği kural olarak koyduğu söylenir (Şener, 1994: 88). 
Mücerretlikten kastedilen günümüzde Hacı Bektaş ocağına bağlı babağanlar grubudur. Bu konu 
ilerideki bölümlerde ayrıntılı biçimde açıklanacaktır. 
12 Kalenderilik hakkında geniş bilgi için bk. (Ocak, 1992: 3- 233). 
13 Hoca Ahmet Yesevi hakkında geniş bilgi için bk. (Köprülü, 2012: 57- 183). 
14 Köprülü, Ahmet Yesevi’den gelen birinci büyük tarikatın Nakşibendilik olduğunu söyler 
(Köprülü, 2012: 125, 126). 
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Melikoff gerçek durumun tam tersini savunmaktadır. Her Bektaşi bir Alevi’dir, fakat 

her Alevi bir Bektaşi değildir. 

Ancak bunun tersine görüşler de vardır. Hamza Aksüt,  Bektaşiliği, Alevilikten ayrı bir 

tarikat olarak değil, Alevi bir tayfa15 olarak tanımlamaktadır. Aksüt’e göre Bektaşi, 

Hacı Bektaş ocağına16  bağlı olmak demektir (Aksüt, 2012: 39, 40). 

Zaten Aleviler Aleviliğin tümünü bir tarikat olarak tanımlamaktadır. Alevilere bu 

konuda hak vermemek elde değildir. Dolayısıyla araştırmalarda Bektaşi terimini 

kullanırken dikkatli olmak gerekir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda öyle bilgiler yer 

almaktadır ki bu araştırmaları okuyanlar, Alevilik ile Bektaşiliği ayrı birer inançmış gibi 

anlamaktadır. Oysa bir ocak olarak Bektaşilik, Aleviliğin kollarından biridir. 

Bektaşiliğe tarikat dendiğinde kastedilen tarikat “yol” anlamındaki tarikattır. 

Kimi araştırmacı ve yazarlar Bektaşiliği başlı başına bir tarikat kabul ederek ve 

Alevilikten ayrı tutarak adeta şehirde yaşayanlara Bektaşi kırsal kesimlerde yaşayanlara 

Alevi adını vermektedir. Örneğin bu konu hakkında ilk çalışmayı yapan araştırmacı ve 

yazarların başında Besim Atalay gelmektedir. Besim Atalay  Bektaşilik ve Edebiyatı adlı 

eserinde bu konuyu karışık bir biçimde ele almakta, Alevilere köy Bektaşisi adını 

vermektedir. Atalay, Köy Bektaşisi adını verdiği bu kesimin kendilerini hem Alevi hem 

de Köy Bektaşisi olarak kabul ettiklerini yazmaktadır (Atalay, 1340 H: 23). 

Hacı Bektaş Veli’nin asıl adı Seyyid17 Muhammet bin Seyyid İbrahim bin Seyyid Musa 

Sani’dir.  

                                                 

15Hacı Bektaş ocağı Tükiye’deki Alevi mürşit ocaklarından biridir. Ötekiler Dede Garkın, Baba 
Mansur, Avuçan ve Şıh Ahmet’tir. En kalabalık tayfa (ocak) Avuçan’dır. Örneğin, Dede 
Garkınlılara Garkınî, Avuçanlılara Avuçanî ve Baba Mansurlılara Mansurî denir. Aleviler, 
Bektaşi sözcüğünü pek kullanmaz. Bunun yerine Hacı Bektaşlı derler. Sonuç itibariyle bütün 
Bektaşlılar (Bektaşiler) Alevi’dir (Aksüt, 2012, 53, 137, 213, 239, 327; Aksüt, 2013). 
16 Hacı Bektaş soyundan olup soyadı Ulusoy olan dedelere “çelebi” denmektedir. Hacı Bektaş 
ocağına bağlı pir ocaklarının dedeleri (örneğin, Sultan Samıt ocağı, Sarı İsmail ocağı, Seyit 
Cemal ocağı, Kara Yağmurlu ocağı, Tozlu ocağı dedeleri) de soydan gelir, seyyiddir (Aksüt, 
2013). Türkiye’deki Hacı Bektaş ocağı konusu ile ilgili geniş bilgi için bk. (Aksüt, 2012: 53- 
135) 
17Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca - Türkçe Büyük Lügat'ında şerif unvanı “Hz. Muhammed’in 
torunu Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere ve Mekke emîrlerine” verilmiştir. Ayrıca kadınlara 
“şerife” erkeklere “şerif” ismi verilmektedir (Devellioğlu, 1999: 1157). Abdülkadir Sezgin ve 
Abdülbaki Gölpınarlı seyyid sözcüğünün Hz. Hüseyin’nin soyundan gelenler için, şerif 
sözcüğünün ise Hz. Hasan’nın soyundan gelenler için kullanıldığını söylemektedir (Sezgin, 
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Kaynaklara ve Bektaşi geleneğine göre Hacı Bektaş’ın soyu, On İki İmam’ın yedincisi 

olan Musa El Kazım’a dayanmaktadır. Hacı Bektaş Veli’nin soy silsilesi hakkında 

kaynaklarda farklı bilgiler vardır. Öteki ocakların çoğunluğunuda şecerenameler 

bulunduğu halde Hacı Bektaş ocağının herhangi bir şeceresine rastlanmamıştır. Onun 

soyunu içeren bilgiler şecerenamelerde değil, bazı kitaplarda yer almaktadır. 

Dolayısıyla çok farklı bilgilere ve maddi hatalara rastlanmaktadır18. Örneğin, on ikinci 

                                                                                                                                               

1991: 53; Gölpınarlı, 1977: 19). Gölpınarlı, bu sözcüklerin bu biçimde kullanıldığının bir âdet 
olduğunu belirtmektedir (Gölpınarlı, 1977: 19). Soy, İmam Hasan’ın erkek evlatlarının Kerbela 
vakasında Yezit ordusu tarafından öldürülmeleri nedeniyle devam etmemiş ve İmam 
Hüseyin’den süre gelmiştir, biçiminde iddialar da vardır. Bu nedenle (Hz. Muhammed Mustafa 
seyyid elkavneyin unvanı) Hz. Hüseyin’e atfen verilmiş, seyyid denilmiştir ve Hz. Hasan’a da 
şerif unvanı verilmiştir. Ama bundan Hz. Hasan seyyid değildir, anlamı çıkartılmamalıdır. 
Seyyid, anlam itibari ile Türkçeye Yunancadan geçmiş olan “efendi” manasına gelmektedir. 
Seyyide ise kadınlar için kullanılır. 
18 Hacı Bektaş Veli’nin soy silsilesi kaynaklarda farklı geçmektedir. Örneğin, Ahmet Rıfkî’nin 
“Bektaşî Sırrî” adlı eserinde ve Ahmet Cemaleddin Efendi’nin “Bektaşî Sırrî Nâm Risaley-î 
Müdafaâ” adlı eserinde Hacı Bektaş Veli’ nin soy kütüğü şöyledir: “Hz. Aliyyel Murtaza, Hz. 
İmam Hasan, Hz. İmam Hüseyin, Hz. İmam Zeynelabidin, Hz. İmam Muhammed Bakır, Hz. 
İmam Cafer es- Sadık, Hz. İmam Musa el- Kazım, es- Seyyid İbrahim el- Mükrem el- Mücab 
ibn İmam Musa el- Kazım, es- Seyyid Hasan ibn İbrahim el- Mükrem el- Mücab, es- seyyid 
Muhammed ibn es- Seyyid Hasan, es- Seyyid İbrahim ibn es- Seyyid imam Mehdi, es- Seyyid 
Hasan ibn es- Seyyid İbrahim, es- Seyyid İbrahim ibn es- Seyyid Hasan, es- Seyyid Muhammed 
ibn es- Seyyid İbrahim, es- Seyyid İshak ibn es- Seyyid Muhammed, es- Seyyid Musa ibn es- 
Seyyid İshak, es- Seyyid İbrahim es-Sanî ibn es- Seyyid Musa, es- eyyid Muhammed es- Şehir 
Hacı Bektaş Veli ibn es- Seyyid İbrahim” (Rifkî 1325: 31, 32). Ahmet Cemaleddin Efendi’nin 
“Bektaşî Sırrî Nâm Risaley-î Müdafaâ” adlı eserinde ise Hacı Bektaş Veli’nin soyu şöyledir: 
Hz. Muhammed el- Mustafa, Hz. Aliyyel Murtaza, Hz. Fâtıma, Hz. İmam Hasan, Hz. İmam 
Hüseyin, Hz. İmam Zeynelabidin, Hz. İmam Muhammed Bakır, Hz. İmam Cafer es- Sadık, Hz. 
İmam Musa el- Kazım, Hz. İmam Ali Rıza, Hz. İmam Muhammed et- Taki, Hz. İmam Ali en- 
Naki, Hz. İmam Hasan el- Askeri, Hz. İmam Muhammed el- Mehdi seyyid İbrahim el- Mükrem 
el- Mücab bin İmam Musa el-  Kazım, seyyid Hasan bin seyyid İbrahim el- Mükrem el- Mücab, 
seyyid Muhammed es-Sani bin seyyid Hasan, seyyid Mehdi bin seyyid Muhammed es-Sani, 
seyyid İbrahim bin seyyid Mehdi, seyyid Hasan ibn seyyid İbrahim, seyyid İbrahim bin seyyid 
Hasan, seyyid Muhammed bin seyyid İbrahim, seyyid İshak bin seyyid Muhammed, seyyid 
Musa bin seyyid İshak, seyyid İbrahim es- Sani bin seyyid Musa, seyyid Muhammed el-Meşhur 
bi Hacı Bektaş Veli bin seyyid İbrahim”(Cemaleddin Efendi 1328: 33, 34, 35). Halife Dedebaba 
Bedri Noyan, “Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik” adlı eserinde Ahmet Münib Efendi 
tarafından ele alınan “Mir’ât- ut- Turuk” adlı eserine atfen Hacı Bektaş Veli’nin soyu şöyledir: 
“Seyyid Mehmed Hacı Bektâş Velî- yyel- Horasânî- Seyyid İbrahim Salis- Seyyid Mûsâ Sânî-
Seyyid İshak- Seyyid Mehmet Sâlis- Seyyid İbrahim Sânî-Seyyid Hasan-Seyyid Mehd-Seyyid 
Mehmed Sânî-Seyyid Hüseyin-Seyyid İbrahim- el- Mükerrem- ülü Mücâb-Seyyid Muhammed-
İmâm Mûsâ Kâzım” (Noyan1998: 28). Bu şecere Abdülbâki Gölpınarlı’nın Menakıb-ı Hacı 
Bektaş-ı Vel’î “Vilâyet- Name” adlı eserinde şöyle geçer: “Hacı Bektâş-ı Velî, İbrâhîm- al- sânî 
diye anılan Seyyid Muhammed’in oğludur. Seyyid Muhammed, Mûsa-l Sânî oğludur. Mûsa, 
İbrahîm Mükrem- al Mûcâb oğludur. Bu zat, Sultan-ı Horasan Alliyy- ibni Mûsâ- l- Rızâ’nın, 
ana, baba bir küçük kardeşidir. Aliyy- al- Rızâ, İbrâhîm- al- Mucâb, Abbas, Kasım, Hamza; 
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İmam Muhammed Mehdi evlenmediği halde Hacı Bektaş’ı onun soyuna bağlamak açık 

bir maddi hatadır. Eğer şecerenâme olsaydı bu kadar açık hatalara rastlanmayacaktı. 

Çünkü şecerenâmeler belli makamlar tarafından onaylanan belgelerdir.  

Bektaşiler, öteki ocaklarda olduğu gibi kendi ocaklarının kurucusu olan Hacı Bektaş’ı, 

Allah’ın velisi olarak kabul ederler. Hamza Aksüt’e göre “Hacı Bektaş, ‘Bektaş 

topluluğunun hacısı’ anlamında bir addır”.  Hacı, Alevi eren unvanlarından biridir. 

Örneğin, Dede Garkın da bu tür bir ad olup ‘Garkın boyunun dedesi’ anlamındadır. 

Onun doğuştaki adı Numan’dır (Aksüt, 2012: 53, 137). 

Bektaşlılar (Bektaşiler) da diğer bütün Alevi guruplar gibi Caferi mezhebinden 

olduğunu söyler. Onlara göre bu mezhebin kurucusu On iki İmam’ın altıncısı olan Cafer 

Sadık’tır. Bu duruma örnek olarak XVII. yüzyılda yaşamış olan Şair Kalbî’nin bir şiirini 

verebiliriz: 

Ca’fer-i Sâdık’tan aldık mezhebi 

Yâr etdik aşk ile hayâ edebi 

Cihanda cümlenin budur matlebi 

Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz (Eyuboğlu, 1980: 163). 
                                                                                                                                               

altısı, bir anadandır. Analarının adı, “Necmet- al- Neseviyye” dir. İmam Mûsâ- l- Kâzım’ın otuz 
dokuz oğlu vardı. On altısı lâkaplıydı, öbürlerinin lâkapları yoktu. Ondokuz kızı vardı; yedisinin 
lakabı vardı. İmam Aliyy- al- Rızâ’nın kardeşi olan İbrâhîm- al- Mucâb, İmâm Mûsâ- l- 
Kâzım’ın oğludur. Mûsâ- l- Kâzım İmâm Ca’fer-i Sâdık, İmâm Muhammed- i Bâkır oğludur. 
İmam Muhammed-i Bâkır, Zeynal- Âbidîn oğludur. İmam Zeyn- al- Âbidîn, İmam Huseyn 
oğludur. İmam Huseyn, Aliyy- al- Murtazâ oğludur, anası, Muhammed Peygamber’in kızı, 
Fâtımat- al- Zehra’dır, dedesi, Muhammed Mustafâ’dır.” (Gölpınarlı 1958: 1). Hacı Bektaş 
Veli’nin yol silsilesi Hz. Ali’ye dayanmaktadır. Bu silsile Besim Atalay’ın “Bektaşilik ve 
Edebiyatı” adlı kitabında şu şekildedir: “Hz. Ali, Hasan Basri, Habib-i Acemî, Dâvûd Tâî, 
Ma’ruf Karhî, Şeyh Seri-i Sakatî, Cüneyid Bağdâdî, Abû Ali Rudbârî, Şeyh Abû Ali Hasan, 
Şeyh Abû Osman Mağrıbî, Şeyh Abû Kasım Gürgânî, Şeyh Abû Hasan Harkanî, Şeyh Abû 
Farmidî, Fazl ibn-i Muhammed Tûsî, Hoca Ahmet Yesevi, Hoca Yusuf Hemedânî, Şeyh 
Lokman El-Horasani, Pir-i tarikat Es- seyyid Muhammed Hacı Bektaş Velî bin İbrahim-üs- 
sânî” (Atalay, 1340 H, 1924 M: 7; Atalay, 1991: 17). M. Tevik Oytan, Bektaşiliğin yol 
silsilesini Hz. Ali’den Hacı Bektaş Velî’ye kadar getirmekte, ancak arada geçen bazı ismleri 
Besim Atalay’ın yazdığından farklı bir şekilde sunmaktadır. Bu yol silsilesi, hicri tarihlere göre 
şöyle sıralanmştır: “Hacı Bektaşı Veliyy-ül Horasaniyyünnisaburî 738, Lokman Perendei 
Kâşanî 663, Yahyai Kahsitanî 513, Hoca Cafer Sicistânî, Hoca Rüstem Taberistanî 445, Hoca 
Ahmet Yeseviyyüttaşkendî 397, Muhammed Züccac 384, Ebubekir Şebelî, Cafer bin Yunus 
335, Cüneydi Bağdadî 297, Serktî 245, Marûf Kethî 204, Davut Tai 185, Habib A’cemi 142, 
Hasan Basrî 99, İmam Ali 40” (Oytan, tarihsiz: 21, 22). 
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Alevilerin yedi büyük Hak âşığından biri olan Viranî bir dörtlüğünde mezhebinin Hak 

ve Caferi olduğunu açıkça ifade eder: 

Hamdülillâh biz Muhammed’den okuduk defteri 

Nokta nokta harf- be- harf bildik rumûzu Hayder-i 

Şah Hasan Şahım Hüseyn-i Kerbelâ meydânının 

Merdiyim sevdim gönülden Âbidîn ü Bâkır’i 

Uymazam hergiz Yezîd’in kavline vü fi’line 

Mezhebim Hak’tır hakîkat Ca’ferî’yim Ca’feri (Bayrı, 1957: 106). 

Viranî’nin Caferi mezhebinden olduğunu ifade eden bir başka dörtlüğü ise şöyledir: 

Dinle imdi nutku kim ne derim ey din eri 

Sevmişem cân u gönülden Mustafâ vü Hayder-i 

Gezmezem hergiz cihanda serseri vü serseri 

Ca’ferî’yim Ca’ferî’yim Ca’ferî’yim Ca’ferî (Bayrı, 1957: 108). 

Alevi Hak âşığı Remzi’nin bir dörtlüğünde kendisinin Caferi mezhebinden olduğunu 

söylemektedir: 

Hak Muhammed Ali evvel ü âhır 

Şah Hasen Hüseyin dillerde mâhir 

Ceddim Zeynel’abâ imâm-ı Bâkır 

Hakîkat mezheb-i Ca’feî’yim ben (Ergun, 1956: 99). 

Bektaşi, Hacı Bektaş Veli’ye bağlananlar için kullanılan bir kavramdır. Çünkü Hacı 

Bektaş Veli Alevilikten ayrı bir tarikat kurmamıştır. Ancak Alevilik ilkelerine 

dayanarak birtakım konuları (örneğin, dört kapı kırk makam) sistemleştirmiştir. Nitekim 

İmam Cafer Sadık’a nasıl ki sonradan Caferi denmiş ise Hacı Bektaş için de aynı durum 

geçerlidir. İmam Cafer Sadık Alevilik, Şiilik19 ilkelerine dayanarak bir fıkıh kitabı 

yazmıştır. Kendisi hayattayken ne Caferi ne de Caferilik kavramı kullanılmamakla 

                                                 

19 Alevilik ve Şiilik konusunu ilerideki bölümlerde ele alacağız. 
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birlikte kendisi vefat ettikten sonra kullanılmaya başlanmıştır. İmam Cafer Sadık’ın 

yazdığı fıkıh kitabını benimseyenlere “Caferi”, o fıkıh uygulamasına da “Caferilik” 

denmiştir. Diğer mezheplerde olduğu gibi Şafi’nin kitabına dayananlara Şafîi, 

Malik’inkine dayananlara Maliki, Hanefe’ninkine dayananlara Hanefi ve Hanbel’in 

kitabına dayananlara Hanbelî mezhebi denmektedir.20  

Aslında bütün Alevi ve Sünni tasavvufi tarikatlar sadece Nakşibendilerin bir kolu 

hariç21 Hz Ali’yi pir olarak tanır. Çünkü tasavvufi tarikatlara göre İslam’da ilk 

mutasavvuf Hz. Ali kabul edilir. Alevi sözcüğü İslam tasavvufunda bazı tarikatların 

ortak adı olarak kullanılmaktadır. Bu bakımıdan Kadiriler22 ve Rüfailer Alevi sayılır 

(Ocak, 1989: 369). Ancak inanç esaslarında ve ritüler de bütün tarikatlar birbirinden 

farklıdır. Alevi sözcüğü daha önceki bölümde zikredildiği gibi Hz. Ali’nin soyundan 

gelenler için de kullanılmıştır. Bu nedenle dikkat edilirse bütün bu tarikatlarda mürşidin, 

pirin ya da şeyhin seyyid olması şarttır. Zira tarikatlarda piri şeyhin soy kütüğü Hz. 

Ali’ye dayananlara “seyyid” ya da Alevi denir. Bilindiği gibi “tarikat” Arapça bir 

kelime olup “yol” anlamına gelmektedir. Tasavvufta ise Allah’a giden yol anlamında 

kullanılır. Tasavvuf ehline göre Allah’a gidilecek yola ancak Hz. Muhammed, Ehl-i 

Beyt ve dolayısıyla Hz. Ali kanalıyla ulaşılabilir. Örneğin, Kadirîler ve Rüfailer Hz. 

Muhammed ve Ehl-i Beyt’in adını anarak zikre başlar. 

1.1.2. Safevi (Kızılbaş) Kavramı 

13. yüzyılda ortaya çıkan Safevilik, Şeyh Safi adı ile tanınan ve asıl adı Safiyüddin 

İshak Erdebilî (H650 M 1252- H 735 M1334) olan sufi adına nisbet edilmiştir 

(Gölpınarlı, 1963: 85; Gölpınarlı, 1969: 231, 232). Hz. Ali’ye ve On İki İmam’a aşırı 

saygı ve sevgi duyan, daha doğrusu Erdebil tekkesine mensup olan kimselere Safevi adı 

verilmiştir. Safevi, önceleri bir tarikat adı iken daha sonra siyasi bir nitelik kazanarak 

bir devlete ad olmuştur.  

                                                 

20 Bu dört zat İmam Cafer Sadık’ın öğrencilerinden olup ondan İslam fıkıhı dersi almıştır. 
21 Al- Ğucdüvâni Nakşibendiliğin tarikat silsilesini Hz. Ali yerine Abu Bekir’e bağlamıştır. Bu 
kola Hacegân denir (Yazıcı, 2001: 54). 
22  Kadirîlik hakkında bilgi için bk. (İ A, 2001: 50- 54). 
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Safevi devletinin kuruluşu, Şeyh Haydar Safevi (1460- 1488) dönemindedir (Şakir, 

1967: 75; Melikoff, 1993: 54; Melikoff, 2006: 213; eş- Şeybi,1967: 28). Bu dönmede 

Kızılbaş sözcüğü kullanılmaya başlamıştır. Kızılbaş sözcüğü, Şeyh Haydar tarafından 

kurulan ordunun askerlerine verilen bir isimdir. Bunun nedeni de askerlerin On İki 

İmam’ı sembolize etmek amacıyla başlarına on iki dilimli kırmızı serpuş23 

bağlamasıdır. Bu serpuşun kırmızı renkli olmasının sebebi; bir rivayete göre Hz. 

Ali’nin, hem Uhud ve Hayber savaşlarında hem de Muaviye ile yaptığı Sıffin 

Savaşı’nda kendi başına ve askerlerinin başına kırmızı bir sarık bağlamasıdır24 (Zelyut, 

1990: 82, 83; Fığlalı, 1996: 12; Moosa, 1987: 36). 

Başka bir rivayete göre Abdürrahman ibni Mülcem, Kufe’de Hz. Ali’ye suikast 

düzenlediği sırada Ali’nin başının kanaması nedeniyle bu ad ortaya çıkmıştır (Noyan, 

1985: 10). Bu rivayetlere göre ise Hz.Ali mescitte namaz kıldırırken Abdürrahman İbni 

Mülcem tarafından saldırıya uğramıştır. 

Bir başka rivayete göre ise İslam tarihinde ilk kez başına sarık saran kişi Ebû 

Deccâne’dir (Şakir, 1967: 96; Noyan, 1985: 9, 10). Bu nedenle Kızılbaş adı ortaya 

çıkmıştır. 

DABF ise Kızılbaş sözcüğünün kökenini Kerbela olayında şehit olan İmam Hüseyin’in 

kanlı kesik başına bağlamaktadır (DABF 2008: 34). 

Bütün bunlara rağmen Alevi ile Kızılbaşın farklı şeyler olmadığını söyleyenlerin sayısı 

az değildir. Örneğin, yukarıda Kızılbaş sözcüğüne İslam’ın ilk döneminden dayanak 

arayan Zelyut; Kızılbaş ile Alevi’nin aynı şey olduğunu söyler (Zelyut, 1991: 83). 

Hamit Ahmet Es-sarraf, Kızılbaşlığı bir mezhep olarak değerlendirerek Kızılbaşlığın 

Erdebil’de kurulup yayıldığını yazmaktadır (es-Sarraf, 1954: 121). 

Batılı araştırmacı İrene Melikoff Kızılbaşlığı bir din olarak niteler. Bu din, Safavi 

propagandasıyla Şii bir İslami cilaya bürünmüştür (Melikoff, 1994: 131). 

                                                 

23 Kızılbaşlarda olduğu gibi Yeniçeriler de başlarına on iki dilimli beyaz renkli külah 
bağlamışlardır (Şener, 1996 b: 65). 
24 Bu savaşta Hz. Muhammed Hz. Ali’ye şu sözleri söylemiştir: “Lâ fetâ illâ Ali, lâ Seyfe illâ 
Zülfikar”.  Bunun çevirisi şöyledir: “Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur”. 
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Kızılbaş sözcüğü zamanla Alevi ve Şii sözcüğü karşılığında kullanılmaya başlamıştır. 

Bu sözcük Alevileri küçümsemek ve hor görmek amacıyla kullanılan bir terim haline 

gelmiştir.  

Ethem Ruhi Fığlalı, Anadolu Alevilerine verilen bir başka ismin Kızılbaş olduğunu, bu 

sözcüğün on altıncı yüzyıldan itibaren Osmanlı kaynaklarında ve halk arasında 

kullanıldığını söyleyerek bunun yanlış olduğunu, tarihte Sünni ve Alevi bütün Türkmen 

boylarına Kızılbaş dendiğini savunmaktadır. Ayrıca Türkmen boylarında Karakalpak, 

Kızılbaş, Karabörk, Yeşilbaş ve Akbaş adını taşıyanların olduğunu belirterek konuya 

farklı bir yorum getirmektedir (Fığlalı, 1996: 9). 

Şemsettin Sami’nin hazırladığı Kâmûs-ı Türkî’de, Kızılbaş sözcüğü rafızî anlamında 

kullanılmıştır (Sami, 2012: 1091). 

Abdülbaki Gölpınarlı, Kızılbaş’ı “Şii mezhebinin gulatından olanlar” olarak tanımlar ve 

on dördüncü asır başlarında Yemen’deki Batınilere Arapçada kırmızı anlamına gelen 

“muhammara” dendiğini belirtir. Ama Kızılbaş sözcüğünün aslında Safavilerle ortaya 

çıktığını, Şia’nın imamiye mezhebine bağlı Erdebil sufilerinin on iki dilimli kızıl taç 

giymesinden dolayı Sünni kesiminin bunlara Kızılbaş adını verdiğini söylüyor 

(Gölpınarlı, 1997: 789). 

Hacı Bektaş ocağı çelebilerinden Celalettin Ulusoy, Kızılbaş sözcüğünün 

kullanılmasına karşı çıkarak bu sözcüğü kullananların yeterli bilgiye sahip olmadığını 

ya da Alevi- Bektaşileri asıl adı ile anmak istemeyenler olduğunu söyler. Bazı 

araştırmacıların Alevilerden ayrı olarak bir Kızılbaş topluluğunun olduğunu sanmasını 

büyük bir hata olarak niteler. Kendi deyimi ile “gayertkeş” olarak gördüğü bazı 

Alevilerin de Kızılbaş sözcüğüne tarihsel bir kök aramaya çalıştığını söyleyen Ulusoy, 

yukarıda bahsedildiği gibi Uhud Savaşı’nda Ebu Deccane’nin başlığının kana 

boyanması, Hayber Savaşı’nda Hz. Ali’nin kırmızı imame giymesi, Şah Haydar ve Şah 

İsmail’in askerlerine kırmızı başlık giydirmesi ve eski Türklerin kızıl renge saygı 

duymasının bu minvalde olduğunu iddia eder. Bütün bunların tarihsel gereçek olduğunu 

söyler, ancak Kızılbaş sözcüğünün bir inanç mensubunu ifade etmediğini, dolayısıyla 

bu sözcüğün kullanımının yanlış olduğunu vurgular. Bu tarihsel olayların içinde 

yalnızca Şah İsmail’in askerleri için Kızılbaş sözcüğünün kullanıldığını belirtir, ancak 

bunun da bir inanç grubunu ifade etmediğini ekler (Ulusoy, 1986: 109, 110, 111). 
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Gölpınarlı’ya göre Alevilik bir tarikat ya da tam anlamıyla bir mezhep değildir, olsa 

olsa iptidai bir mezhep yahut iptidai bir dindir (Gölpınarlı, 1963: 4). Aynı yazar başka 

bir eserinde Kızılbaşlığın bir din, mezhep niteliği taşıdığını, Bektaşiliğin ise bir tarikat 

olduğunu iddia eder (Gölpınarlı, 1997: 790).   

Günşen, Alevilik ile Bektaşiliğin ortak paydasının Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi 

olduğunu belirterek bu iki oluşumda görülen ayrıntıların fazla dikkate alınmaması 

gerektiğini söyler. Bu yapılara verilen adların bir karmaşa yarattığını ve bu durumu 

büyütmenin doğru olmadığını ayrıca belirtir. Alevilik- Bektaşilik terimini kullanmayı 

tercih eden Günşen, bu inancın Hurufilik, Kalenderilik, Haydarilik, Rafızîlik ve 

Nasturilik gibi inançlarla az çok ilgisinin olmasını önemsemez, temel alınması gereken 

şeyin “Türk/Türkmen’e özgü bir İslam anlayışı” olduğunu söyler (Günşen, 2009: 102).  

Es-Sarraf,  Şebek25, Kakailik26, Kızılbaşlık, Bektaşilik, Alevilik ve Nusayriliğin bir 

kökten geldiğini söyleyerek bunların gelenek ve göreneklerinin de benzer olduğunu 

yazmaktadır (es- Sarraf, 1954: 121). 

Ethem Ruhi Fığlalı, Bektaşiliği, Hacı Bektaş tarafından kurulduğuna inanılan bir tarikat 

olarak tanımlıyor.  Tevella ve teberra yönünden Bektaşiliğe Alevilik denebileceğini 

                                                 

25 Şebekler, Kuzey Irak’ta, Musul civarında yaşayan bir topluluktur. Bu topluluğun inancı için 
Alevi- Bektaşi, Kızılbaş ve Şii (Caferi) terimleri kullanılmaktadır. Şebek toplumu hakkında 
birçok araştırma yapılmıştır. Ancak ne zaman buraya yerleştikleri, nereden geldikleri, Türkmen, 
Arap, Fars ya da Kürt olduklarına dair kesin bir bilgiye varılamamıştır. Bunlara kökenleri 
hakkında soru sorulduğunda kendilerini herhangi bir etnik grup adı altında tanımlamayarak 
“Dinimiz de Şebektir, dilimiz de Şebektir.” diyerek kendilerini Şebek topluluğu olarak 
göstermektedirler. Bunların arasında Sünni mezhebine bağlı olan gruplar da yok değildir. 1526 
yılında tutulan tahrir defterine göre Şebek topluluğu Musul ve Erbil yöresinde yaşamaktadır 
(İlhan, 1996: 62, 63; Bayatlı, 1999: 60, 63, 68, 70, 73; Gündüz, 2003: 21; Aksüt, 2012: 413- 
417). Şebek toplumu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (es-Sarraf, 1954: 2- 144; Taşğın, 2012: 11- 
87; Taşğın, 2009: 127- 143; Moosa, 1987: 1- 162; Bruinessen, 2001: 131-138; Saatçı, 1996: 
279- 281; Zeynel, 2004: 19-20; Hürmüzlü, Pamukçu 2005: 77-87; Minorsky, 1997: s. 371-372; 
el- Gulami, 1950: 23-25; eş- Şeybi, 1967: 40-63; Abbud, 2005: 17-238; Tai, 1998: 146-149; 
Seyit Abbas, 1971a: 6,7; Seyit Abbas, 1971b: 4,5; Seyit Abbas, 1972a: 4,5, 24; Seyit Abbas, 
1972b: 12; Seyit Abbas, 1973a: 7; Seyşt Abbas, 1973b: 5; el- Azzavi, 1949: 95- 99). 
26 Kakai toplumu Irak’ın kuzeyinde ve Bağdat'ın kuzeydoğusunda yaşamaktadır. Bu topluluğun 
inanç sistemi Alevi ve Şiilerden ayrıdır. Benzerlik olarak dinî ziyaret günlerinde Alevi ve Şiiler 
gibi Kerbela ve Necef’i ziyaret etmeleri gösterilebilir. Ayrıldıkları nokta ise Hz.Ali’ye olan aşırı 
sevgileri ve onu ilahlaştırmalarıdır. Ancak inançlarının gizli kalması gerektiği kuralıyla başka 
insanlara aktarmadıkları için bu inanç sistemi hakkında yüzeysel bilgiler bulunmaktadır. 
Kakailerin bir kısmı ise kendilerinin Seyit soyundan geldiğini iddia eder. Ayrıca topluluğun bir 
kısmı kendisinin Kürt olduğunu bir kısmı ise Türkmen olduğunu iddia eder. Kakailik hakkında 
geniş bilgi için bk. (el- Azzavi, 1949; Zeynel, 2004; eş-Şevani, 2011).  
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söylemektedir. Alevilik ile Bektaşiliğin farkını açıklarken her Bektaşinin Alevi 

olduğunu, ancak her Alevinin Bektaşi olmadığını belirtmektedir. Ayrıca her isteyenin 

Bektaşi olabileceğini fakat her isteyenin Alevi olamayacağını söylemektedir. Ona göre 

Alevi olmak için Alevi anne ve babadan doğmak şarttır (Fığlalı, 1996: 9). 

Fığlalı’nın görüşü çelişkili gibi görünmektedir. Her Bektaşi Alevi ise her isteyen 

Bektaşi olabiliyorsa aynı zamanda Alevi de olmuş demektir. 

Araştırmacı yazar Hamza Aksüt’e göre Kızılbaş dış toplulukların Aleviler için 

kulalandığı bir addır. Özellikle Osmanlı kaynaklarında Aleviler, "Kızılbaş"olarak 

adlandırılır. Alevi kelimesini kullanmamaya özen gösterilir. Hatta Osmanlılar, Şiilere 

dahi Kızılbaş der. Alevi ve Kızılbaş terimlerinin farklı anlamı yoktur, kullananlar 

farklıdır. Bu durum anlam kargaşasına yol açmakta, araştırmacılar da bu hataya 

düşmektedir (Aksüt, 2013). 

Günümüz Alevi âşıklarından olan Ali İzzet Özkan, Alevi olduğunu, Kızılbaş lakabını 

aldığını ve Hacı Bektaş Veli ocağına bağlı olduğunu bir dörtlüğünde açıkça ifade 

etmektedir:  

Asıl adım Alevî 

Lakabımız Kızılbaş 

Sakal - bıyık uzatır 

Tel gibi Bektâşîyiz (Noyan, 2000: 103). 

Anlaşılıyor ki Bektaşi kavramındaki durum buradaki durumla aynıdır. Hacı Bektaş 

Veli’yi mürşit olarak görenlere nasıl ki Bektaşi dendiyse Şeyh Safi’ye bağlı olanlara da 

Safevi denmiştir. Araştırmacı yazar Hamza Aksüt, bunlara “yamalı bohça teorisi” adını 

verir (Aksüt, 2013). Şeyh Safi’nin tam adı Şeyh Safiyeddin İshak Erdebilli olup Şeyh 

Safi adıyla anılmıştır. Safevilere27 ayrıca Kızılbaş adının verilmesinin sebebi, yukarıda 

izah edildiği gibi başlarına on iki dilimli kırmızı başlık takmalarıdır. 

                                                 

27 Safeviler ya da Kızılbaşlar hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Şakir, 1967; Sümer, 1999; 
Çetinkaya, 2012: 367- 537; Ekinci, 42- 166; Şükürov, 2006: Oruç Bey, 2014). 
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1.2. ANADOLU ALEVİLİĞİNİN İNANÇ ESASLARI  

Anadolu Aleviliğinde inanç esasları tam olarak sınıflandırılmamıştır. Ancak bizim 

araştırmamızın sonucunda Anadolu Aleviliğinin inanç esaslarını şöyle sıralayabiliriz: 

Alah’a, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahret gününe, Hak (Allah) - Muhammed- 

Ali üçlemesine ve Ehl-i Beyt, Âl-i Aba, İmamet (On İki İmam),  ve İmam Mehdi’ye 

inanmak.  

Kur’an-ı Kerim'de inanç esasları şöyle geçer: 

“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. (Gerçek) İyilik 
Allah’a, kıyamet gününe, meleklere, kitaba peygamberlere iman eden, Allah’ın 
sevgisi üzere malı yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yolda kalmışlara, dilenenlere 
ve kökleri kurtarma uğruna veren, namazı tam olarak kılan ve zekâtı veren.” 
(Bakara, 177), (Turabi, 2013). 

Alevilik inancında cemde talip ikrar verirken Dede tarafından talibe sorulan sorular 

iman akideleridir. Bu sorular şu şekildedir: 

“Erenler meydanında pir huzurunda mürşidine teslim-i rıza oldun mu? Allah- 
Muhammed- Ali, On İki İmam ve Ehl-i Beyt soyuna imân-ü ikrar ettin mi? Kazaya 
razı olup kadere bağlandın mı? Nâcilerin pişivâsı İmam Cafer Sadık’ın içtihat 
üzere Hak dediğimizi Hak bilip bâtıl dediğimizi bâtıl bildin mi? Muhammed - 
Ali’nin ve Ehl-i Beyt’inin sevdiğini sevip tevellâ, sevmediğini sevmeyip teberra 
ettin mi? Dört kapı kırk makam Hak mı? On iki yas-ı mâtem Hak mı? Sûret-i 
Hak’tan görünüp, dünya menfaatiyle gözünü kamaştıracak münafıkların sözlerine 
aldanıp erenler yolunda uzaklaşırsan mahşer günü yüzün kara olsun mu?” (Ulusoy, 
1986: 267). 

1.2.1. Allah’a İman 

Anadolu Aleviliğine göre Allah tek yaratıcıdır ve hâlâ yaratmaya devam etmektedir. 

Rızık verici ve bağışlayıcıdır. Her şeyden haberdardır. Onun izni olmadan hiçbir şey 

olmaz (Üçer, 2005: 235, 236). Anadolu Aleviliğinin temel kitaplarından olan İmam 

Cafer Sadık Buyruğu28  “besmele” ile başlar ve Allah inancı konusunda ayetlerden 

                                                 

28 Buyruk kitabı, Anadolu Alevilerince ve Irak Türkmen Alevilerince çok kutsal bir kitaptır. 
Buyruk kitabı, tarikat pirlerinin ya da şeyhlerinin emirleri, nasihatları, tarikat adabı ve erkânı 
gibi çeşitli konuları içermektedir. Birçok buyruk kitabı bulunmakta ve birkaç isimle 
anılmaktadır. Örneğin,  İmam Cafer Sadık’ın buyurduğu emirlere İmam Cafer Sadık Buyruğu, 
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örnekler verilir :“…ve kim Allah’a dayanırsa o yeter ona şüphe yok ki Allah yapacağı 

işi yerine getirir. Gerçekten Allah her şeye bir ölçü, bir miktar tayin etmiştir” (Talak 3. 

Ayet), (Aytekin, tarihsiz: 6, 23, 24). Aleviliğin temel kitaplarından olan Kitab-ı Cebbar 

Kulu’ya göre Allah âlemleri yoktan var etmiş, kudretinin büyüklüğünü göstermiş, 

evreni hayır ve cömertlikle bereketlendirmiştir (Eğiri, 2007: 75).  

İmam Cafer Buyruğu’na göre Allah’ın adları konusunda şöyle denir: “İmdi, malûm oldu 

ki, Hak Taal’a Hazretleri’nin iki adı vardır. Birisi gizli ve birisi aşikârdır. Aşıkâre adı 

Errehmanırrahim, gizli adı Hü’dür” (Aytekin, tarihsiz: 112). 

Kul Nesimi, Allah’a iman etme konusunu İhlâs suresiyle bir deyişinde açıkça ifade 

etmektedir: 

Fazlına bel bağladım yâ tevhid-i ferd-i ahad 

Cümlenin mâbûdu sensin dâimâ hayy-i ebed 

Okudum isminde “Bismillahirrahmanirrahim” 

Ay sıfatındır sıfatın “ kulhüvallahü ahad” 

Evvel âhir “hüvel - hayyüllezi” sin lâyemût 

Zâhir- ü bâtın “hüvel- bâkîsin” “allahüssamed” 

“Lem- yelid” zâtın, “velem- yûled” sıfâtın vasfıdır 

“Lem- yekün” zat-ı sıfâtın “lehü küfüven ahad”(Öztelli, 1969: 47). 

On dördüncü yüzyılda yaşayan Alevi Hak âşığı Kaygusuz Abdal’ın beyitlerinde Allah 

inancı, Allah’ın yaratıcılığı ve yüceliği gayet açık bir biçimde anlatılmaktadır: 

İy sıfâtun Kul-hu- va’l –lâhu Ahed 

Her dem içinde kadîrsûn her sahat 

Cümle sırrı sen billürsûn iy Kadîr 
                                                                                                                                               

Şeyh Safi’nin buyurduğu emirlere ise Şeyh Safi Buyruğu ve son dönemlerde İmam Muhammed 
Bakır’ın buyurduğu emirlere ise İmam Muhammed Bakır Buyruğu adı verilmektedir. Son 
dönemlerde Bâki Yaşa Altınok tarafından “İmam Muhammed Bakır ve İmam Cafer Sadık 
Buyruğu” adında bir kitap yayımlanmıştır (Altınok, 2012).  
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Bî- şerîksin bî- misâlsin bî- nazîr 

Cümle sensin mu’teber ü muhtasar 

Ol ki sensüzdür fişâr- ender- fişâr 

Kaygusuz Abdal, yaratıcıyı Allah, Tanrı, Çalap, Hüdâ, Kirdâr, Mevlâ, Hak, Rab, Hâlik, 

Yaradan adlarıyla anar (Güzel, 1981: 216, 217; Güzel, 2004: 267, 268). Hacı Bektaş’ın 

Makalat’ında Allah’ın yaratıcılığı şöyle anlatılır: 

“Şükür ü minet sipâs ol Tanrı Tebârek ve Te’âlâ Hazretlerine olsun ki bu za’îf bî-
çâre kulların yokdan vâr eyledi dahı biz bîçâreler îmân ve İslam rûzî kıldı ve cümle 
mahlûkâtın rızıklarını mâ’lûm u maksûm kıldı ve dahı salavât ü selâm ol 
Resûlullâh Hazretlerine ve mürseller serverine olsun ki cümle âlemi anın 
dostluğuna yaratdı dahı anın âline ve ashâbına selâm olsun ki yigrek 
kavmlerdür…”(Özkan, Bankır 2010: 487). 

Ayrıca, Makalat’ta dört kapı kırk makam anlatılırken birinci kapı olan şeriatın ilk 

makamının Allah’a iman olduğu anlatılır. Her kim Allah u Te’âlâya gönülden iman 

getirmemiş olursa kafir olduğu söylenir. Dilden ikrar etmek de yeterli değildir, 

gönülden inanması gerekir (Özkan, Bankır 2010: 521, 523). 

Yine Alevi kaynaklarından sayılan Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye adlı 

kitapta Allah’a iman konusu açık bir şekilde işlenmiş, Allah’ı anmanın üç çeşidinin 

olduğu vurgulanmıştır. Bunlar, dil ile anmak, kalp ile anmak ve sır ile anmaktır. Konu 

bir hadisle açıklanmaktadır: “İnsanoğlunun gövdesinde bir et parçası vardır; et 

parçasında bir kalp, kalpte bir gönül, gönülde bir işaret, işarette bir nur, nurda bir sır ve 

sırda biz varız” (Aytaş, Yılmaz 2009: 4).   

Oysa tasavvufta esas olan, Allah ile insanı tevhit etmenin yollarını aramaktır. Ondan 

başka her şeyden vazgeçmektir. İnsan böyle bir tevhide ulaşabilirse, daima Allah’ın 

huzurunda olacaktır (Fığlalı, 1996: 279). 

Yukarıda sunduğumuz gibi Anadolu Aleviliğinin temel kaynaklarında Allah ve onun 

yaratıcılığı açıkça anlatılmaktadır. Alevi deyişlerinde de tek yaratıcının Allah olduğu 

açıkça görülür. Abdal Musa’nın halifesi olan Kaygusuz Abdal bir deyişinde şöyle diyor: 
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İy sıfatun 'Kul hüveâllâhü ahad' 

Her dem içinde kâdir’sün her sahadd 

Cümle sırrı sen bilürsin iy kâdir 

Bî- şerîksin bîimisâlsin bî-nazîr 

Mâlike’l milksün kadîm ü lem yezâl 

Mahlûkun Hâlik’i sensün zül’l Celâl 

Tanrı settaru’l- ‘uyûbdur hem Kerîm 

Hem Rahîm’dur hem alîm hem halîm (Üçer, 2005: 236). 

Anadolu’daki Alevilerin yedi büyük Hak âşığından biri saydıkları Hatayî29 (Şah İsmail) 

bir dörtlüğünde Allah inancını şöyle ifade ediyor: 

Hatâyî ümidim kesmezsem Hakk’tan 

Bizi var eyledi o demde yoktan 

 

Balçığımız yoğurmuştur topraktan 

Turabiyem yerde bittim ezelden (Üçer, 2005: 236). 

 

Anadolu Alevilerince yedi büyük Hak âşığından biri sayılan Yemînî’nin Fazîlet – 

Nâme’ sinde Allah inancı yüzlerce beyitte açıkça görülür: 

Pes andan Âdemi halk itdi Allâh 

Emin itdi bu mülke hikmetullâh 

                                                 

29 Hâtâ’î, Hataî, Hatayî olarak da telaffuz edilen bu mahlas ilk Safevi hükümdarı Şah İsmail’e 
aittir. Şah İsmail bu mahlası, birçok Alevi Hak âşığında olduğu gibi bir alçak gönüllülük ifadesi 
olarak benimsemiş ve kullanmıştır. Noksanî, Viranî, Fuzulî, Turabî, Budala, Dertlî ve Harabî bu 
tür mahlaslardandır. Hatayî’nin kendisini bir olayda hatalı görerek pişman olduğu ve nedenle bu 
mahlası kullandığını iddia edenler olmuştur ki, gerçekle bir ilgisi yoktur. Anılan olay şöyledir: 
Şah İsmail Irak’ı zabdettiğinde Kerbela’ya uğramış ve daha önce İmam Hüseyin’e karşı olan, 
ancak daha sonra İmam Hüseyin’nin safına geçerek şehit olan Hür’ün mezarını açtırmış, 
cesetten hâlâ kan aktığını görerek yaptığı işe pişman olmuş, bu sebeple kendisini hatalı görerek 
Hatayî mahlasını almıştır (Arslanoğlu, 1992: 14, 15). 
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Muhît-i ‘âlem ü âdemsin Allâh 

Sıfâtun medhidür çün kul hüvallâh 

Olarûn urdı boynın hazret-i şâh 

Didi kim ben kulam rabbümdür Allâh (Tepeli, 2002: 109, 205, 306). 

Anadolu Aleviliğinde tasavvufi yorumların olduğunu iddia eden araştırmacılar da 

vardır. Buna göre tek bir varlık vardır. O da Tanrı’dır. Buna “vuvüdu- mutlak” denir. 

Vuvüdu- mutlak kendi güzelliğini görmek için bir aynaya akseder gibi âdeme 

aksetmiştir (Bozkurt, tarihsiz: 1). 

Metin’e göre Allah’a iman, Allah’ın tüm emirlerine tam bir teslimiyetle uymaktır 

(Metin 2012: 62). “Alevi İslam’ın iman akidesi, tartışmasız olarak Allah’ın Kur’an-ı 

Kerim’de bildirilen iman akideleridir. Alevi İslam anlayışı Kur’an-ı Kerim’deki emir ve 

nehiylerin bütününe iman etmeyi esas alır” (Metin, 2012: 64). Ayrıca Allah’a iman, 

tevhit kapsamında da yorumlanır. 

Bazıları, Alevi edebiyatında geçen şathiyeleri yanlış yorumlayarak Allah inancına karşı 

çıkıldığı şeklinde sunmaktadır ki bu yorumlar yanlıştır. Örneğin, 

Yücelerden yüce gördüm erbapsın sen koca Tanrı 

Âlem okur kelâm ile sen okursun hece Tanrı 

Kıldan köprü yaratmışsın gelsin kulum geçsin deyü 

Hele biz şöyle duralım yiğit isen (sen) geç e Tanrı (Gölpınarlı, 1963: 213). 

Bu beyitlerdeki ifadeler Allah ile senli benli olmanın bir sonucudur. Örneğin; kıl 

köprüsünden geçmek herkesin kolaylıkla başarabileceği bir iş değildir, demek için 

“…yiğit isen sen geç a Tanrı” der. Burada yapılan, sanat yoluyla inancı ifade etmektir. 

Nitekim nefesin son beyti bu durumu açıkça ifade eder: 

Kaygusuz Abdal yaradan, gel içegör şu cur’adan 

Kaldır perdeyi aradan gezelim bilece Tanrı (Gölpınarlı, 1992: 213). 
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1.2.2. Peygamberlere İman 

Anadolu Aleviliğinde bütün peygamberlere inanmak esastır. Peygamberlerin bir kısmı 

Resul bir kısmı Nebi’dir. Anadolu Alevi inancına göre peygamberler Allah tarafından 

seçilmiş elçilerdir. Aynı zamanda rehberlik yaparlar. İnsanlara Allah’ın vahyini 

ulaştırırlar. Kitab-ı Cebbar Kulu’nda bütün peygamberleri kabul etmek inanç 

esaslarından sayılmıştır. 

Örneğin, Hz. Muhammed Hz. Ali’ye şöyle der: “Hazret-i Enbiyâ eydür: Yâ Ali! Bir 

kimse bana ümmet olsa, Allah’ı ikrâr etse benüm gitdüğüm yol hak diseler de, sâir 

Peygamberlerin gitdiği yol hak değil dise, mel’ûndur, didi. Enbiyânun birine bunun 

gitdiği yol hak değilmiş (diyen), kâfirden eşeddür” (Eğiri, 2007: 126). 

İmam Cafer Buyruğu’nda hemen hemen her peygamber için kıssalara yer verilmiştir. 

Onların başından geçenler İslam’ın temel kaynaklarına dayanılarak anlatılmıştır. 

Örneğin Eyyüp peygamberin hastalığını anlatan bölümde,  şeytan Eyyüb’un eşi Rahime 

Hatun’a: “Senin benzin solmuş, şarap iç ki iyileşesin.” der. Eyyüb eşine kızar, 

“İyileşirsem sana doksan dokuz değnek vuracağım.” der. Eyyüb peygamber iyileşir, 

eşine buğday sapıyla bir kere vurur ve her saptan doksan dokuz tane çıkar (Aytekin, 

tarihsiz: 57, 58). 

Yine İmam Cafer Buyruğu’na göre cemdeki makamların bir kısmını peygamberler 

temsil eder. Örneğin; Muhammed Mustafa müşid-i kâmildir. Musahip İbrahim 

peygamber,  aşina Musa peygamber, meşrep Yusuf peygamber, sufi ise Eyyüb ve İsmail 

peygamberlerdir (Aytekin, tarihsiz: 118). 

Hemen hemen tüm Alevi kaynaklarında yüz yirmi dört bin nebiden söz edilir. Örneğin 

Hak âşıklarından Kul Himmet’in bir deyişinde bu konu şöyle geçer: 

Ne esrar var gör- kim hühkm-i Çalap’ta 

Âlimler tafsilin görüp kitapta 

Yüz yirmi dört bin nebi türapta 

Selâvâtı Mesîhâ’ya verdiler 

Himmet’i hûş etti aşk ırmağında 
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Peygamberler tahtı arşın sağında 

Şakku’l- kamer nuru bir parmağında 

Mucizâtı enbiyâya verdiler (Üçer, 2005: 285, 286). 

Pir Sultan Abdal’ın bir deyişinde peygamberler sırayla anılır: 

Hak30 bizi yoktan var etti 

Şükür yoktan vara geldim 

Yedi kat arşta asılı 

Kandildeki nura geldim 

Eyyub ile ten erittim 

Lâ’l ü mercan gevher tuttum 

Vuslat ile taş arıttım 

Ben bu yolu süregeldim 

Yunus’la ummana daldım 

Kırk gün balık ile kaldım 

Davud’la demirci oldum  

Örse çekiç çalageldim 

Sahâbelere uğradım 

Kudret lokmasını yedim  

Er bir dedim Hak bir dedim 

Beni sıdım bire geldim 

Ganimet ilen çatıldım 

Ana rahmine yitildim 

İbrahim’l’ oda atıldım 

Gülistanda nara geldim 

                                                 

30 Alevi edebiyatında sıkça rastlanan Hak, Allah’ın karşılığıdır. Bu ad Kur’an-ı Kerim’de de 
geçer. 
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Bir muazzam büyük şarda 

N’ istersen bulunur varda 

Kapusu oniki yerde 

İstediğim şara geldim 

Dışı altın içi gümüş 

Suyu baldır şeker yemiş 

Yer yer bedestan derilmiş 

Dilediğim yere geldim 

Deniz böldüm asâ ile 

Göğe uçtum İsâ ile 

Tûr dağında Mûsâ ile 

Münâcâtta durageldim 

Pir Sultan Abdal coşkuna 

Gel olur gönül köşküne 

On iki’ İmâmın aşkına 

Ben bu seri veregeldim (Gölpınarlı, 1963: 74, 75). 

Yunus Emre ise peygamberleri şöyle sıralıyor: 

Tehî görmem siz beni dost yüzün görüp geldim  

Bâki devlet rûzîgar dost ile sürüp geldim 

Oldur söyliyen dilde varlık dostundur kulda 

Varlığın hep ol dilde ben bunda gaip geldim 

Baergânım mata’ çok distgîrim üstadım Hak 

Ben ziyanın assıya anda değiştirüp geldim 

Yedi gök yaratıldı ışık ile bünyad oldu 

Toprağa nazar kıldı aksırup durugeldim 

Gördüm yedi tamusun sekiz uçmak kamusun 
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Korkudan günahımı anda sızdırıp geldim 

Âdem oldum dumadım nefsin boynun urmadım 

Yanıldım buğday yedim cennetten çıkıp geldim 

Nûh oldum tûfan için çok duruştum din için 

Daha’ örtülmedi izim uş yoldan urup geldim 

Yalan değildir sözüm bak yüzüme aç gözün 

Dah’örtilmedi izim uş yoldan urup geldim 

Eyyub oldum temine cefa kıldım canıma 

Sığındım Sübhanıma kurtlar doyurup geldim 

Zekeriyya ben oldum kaçtım ağaca girdim 

Kanım dört yana saçtım tepem dildürüp geldim 

Mûsa’yla Tûrâ çıktım bin bir kelime kıldım 

Halâyık ne olsun ben anda bilüp geldim 

İsâ oldum kudretten behâne bir avretten 

İnâyet erdi Hak’tan ölü diriltüp geldim 

Circîs oldum basıldım Mansûr oldum asıldım 

Hallâç pamuğu gibi bunda atılup geldim 

Muhammed’i bir gece Hak okudu mirâce 

Serteser yüce yüce gökler seyredüp geldim 

Yalınız Sübhan idi peygamberler canıydı 

Yuns hod pinhan idi sûret değşirüp geldim (Gölpınarlı, 1963: 73, 74). 
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Anadolu Alevilerince yedi ulu Hak âşığından biri sayılan Seyyid Nesimi’nin31 bir 

dörtlüğünde bu konu şöyle geçer: 

Ademde tecelli kıldı Allah 

Kıl ademe secde olma gümrah 

Ademdir iki cihanda maksut 

Secde etmeyen ona oldu merdud (Aytekin, 2012: 138). 

1.2.3. Kutsal Kitaplara İman 

Anadolu Aleviliğinde Kur’an’a samimi bir saygı gösterilir. Nikâhta, cenaze 

törenlerinde, cemde ve öteki erkânlarda Kur’an okunur. Aleviliğin temel kaynaklarında 

sürekli Kur’an ayetlerine atıf yapılır. Bu durum nefesler için de geçerlidir. Anadolu 

Alevileri Kur’an’ın fıkıh ilkelerinden ziyade inanç ilkeleri ile ilgilenir. İmam Cafer 

Buyruğu’nda kitaplara iman konusunda şöyle denir: 

“Ve dahi Hazreti Ali Keremullahu veçhe hazretlerinden rivayet olunur ki: Hak 
süphane ve Te’alâ hazretlerinin her ne kadar sırrı ve esrarı var ise dört kitap içinde 
duyurdu. Birincisi Tevrat, ikincisi Zebur, üçüncüsü İncil, dördüncüsü ise Kur’an-ı 
Azimüşşan’dır. Bu dört kitap içinde esrarını Fatiha-i şerifte beyan eyledi. Ve 
Fatiha-i şerifte her ne kadar esrar var ise Bismillâhirrahmânirrahim için de kodu. 
Ve Bismillâhirrahmânirrahim içinde her ne kadar esrar sırrı var ise Yasin-i Şerifte 
ve her ne kadar Yasin Şerifte var ise ol (ba) nın altındaki noktada mânâsı beyandır” 
(Aytekin, tarihsiz: 110, 111). 

Anadolu Alevi kaynaklarından Kitab-ı Cabbar Kulu’nda, Kur’an konusunda yer alan bir 

diyalog konumuz açısından çok önemlidir. Bu bölümde, bir derviş Hz. Ali’ye inanç 

esasları konusunda sorular yöneltmektedir. “İmanın dişi nedir?” sorusuna Hz. Ali 

“Kur’an’dır.” diye cevap verir. “Kur’an’ın başı nedir?” sorusuna ise “Bismillah’tır.” 

şeklinde cevap verir (Eğri, 2007: 360). 

                                                 

31 Şair Nesimi’nin zamanla birçok mahlas kullandığı rivayet edilir. Örneğin, Seyyid Nesimi, Kul 
Nesimi,  Hüseyni, Haşimi, Kureyşi, Şirâzî, Na‘ îmî, vs. gibi fakat günümüzde birçok kaynakta 
“Seyyid Nesimi” adıyla anılır (Şenödeyici, 2013: 171- 197). 
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Yemini Kur’an’ın Allah tarafından gönderildiğini söyler. Hatta ona karşı çıkanı kafir 

olarak niteler. Kur’an’a uymayanın kıyamet gününde şefaatsiz kalacağına inanır. 

Fazilet-Nâmesi’nde bu konuda birçok beyit vardır: 

Salavât vir ‘azîm bünyâd-ı dîndür 

Hakun bil emri Kur’ân-ı mübîndür 

Dün ü gün hıfz kıl âyât-ı Kur’an  

Ki mahşerde olur derdüne dermân (Tepeli, 2002: 363). 

Hak âşıklarından Mihrabi bir nefesinde bu konuyu şu şekilde ifade eder: 

El Kur’an’ü vel İnsan 

Hadîstir bu tev’emen 

Sözün bilmezse insan 

Nice ersin kemâle 

Kur’anidir sözümüz 

Rahmanîdir yüzümüz 

Hakk’ı görür gözümüz 

Aldanmayız hayâle (Ulusoy, 1986: 202). 

Kaygusuz Abdal, Gülistan adlı kitabında kutsal kitapları tek tek anmakta, bu kitapların 

hangi peygamberlere verildiğini anlatmaktadır. Ayrıca Kaygusuz, Kur’an’ı fürkan ve 

Mushaf gibi isimlerle de anmaktadır. Bunlardan anlıyoruz ki Alevilikte kutsal kitaplara 

inanmak esastır. Kaygusuz’daki bu beyitler şöyledir: 

Ol dahi gitdi- yine kaldı cihan 

Mûsâ peygamber irişdi nâgihân 

Tevrât’ı ol da getürdi ortaya 

Nasîht eyledi yoksula bâya 

Dâvûd peygamber getürdü bir kitâb 

Söyledi ki budur şart u edeb 
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Bu kez ‘Îsâ geldi dinle iy ‘âkil 

Ol da getürdü arara bir delîl 

Bilesinde İncîl adlı bir kitâb 

Söyledi ki uş budur Hak’dan nitâb 

Kur’an’ı delil getürdü Mustafâ 

Şefî’ oldu cihâna andan safâ (Güzel, 1981: 224, 225; Güzel, 2004: 275, 276). 

Anadolu Alevi Hak âşığı Harabî’nin bir şiirinde Kur’an-ı Kerim inancı şöyle geçer: 

Hattı didarın şeha ayeti Kur’an oldu hep 

Okuyup tebcil edenler ehli iman oldu hep (Aytekin, 2012: 85). 

Ayrıca, âşık Harabî’nin “Ey Dost” adlı deyişinin bir dörtlüğünde Kur’an-ı Kerim şu 

şekilde ifade edilir: 

Cayi niyazımızdır 

Didâri pâkin ey dost 

Kur’ane’dir imanı 

Elbette müslümanın (Aytekin, 2012: 84). 

1.2.4. Meleklere İman 

Kur’an-ı Kerim’de meleklerin varlığına inanmak şart koşulmuştur:  “ Onun (her insan) 

için onu Allah’ın emriyle önünden ve arkasından koruyan nöbetçi melekler vardır” 

(Ra’d-11), (Turabi, 2013). İslam’da dört büyük melek vardır: Cebrail, Mikail, İsrafil ve 

Azrail. Alevi kaynaklarında bu dört meleğe sık sık vurgu yapılır. 

İmam Cafer Buyruğu’nda melekler “ferişteh” adı ile de anılır (Aytekin, tarihsiz: 78, 

221) ve cemdeki hizmetlerin bir kısmı dört büyük melekle sembolize edilir. Buna göre 

zakirlik Cebrail’den kalmadır, mülk Mikail’den, tarikçilik Azrail’den ve Carcılık 

İsrafil’den kalmadır. Buyruktaki bu bölüm şöyledir: 
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“Eğer sana sorsalar, pirlik kimden kaldı; sen de ki “Şah-ı Merdan Ali’den kaldı.” 
Zakirlik, Cebrail Emin’den kaldı. Ve şahmalık, Peygamber’den kaldı. Nakiplik, 
Cennet’te Rıdvan’dan kaldı. Adamak, Süleyman’dan kaldı. Gözcülük, gözcü 
Karaca Ahmet’ten kaldı. Mülk de Mikail’den kaldı. Ve tarikcilik Azrail’den kaldı. 
Ve bir çerağcılık, Habib Ensar’dan kaldı. Sakilik, Hazreti İmam Hüseyin’den kaldı. 
Ve Carcılık İsrafil’den kaldı” (Aytekin, tarihsiz 61). 

Kul Himmet, bu dört büyük meleği şöyle anıyor:  

Kudret kelamını söyler Cebrail 

Rıza lokmasını sunar Mikail 

Canı cana ulaştırır  Azrail 

İsrafil ağzında surdur mahabbet (Gölpınarlı, 1963: 192). 

Kul Hüseyin’in bir deyişinde Cebrail’in Âdem’i balçıktan yoğurması şöyle anlatılır: 

Hak verir kısmetim benim gıdamı 

Kesmezem dilimden Bâri Hûda’mı 

Yoğurmazdan evvel Cibril Adem’i 

Hem Adem yoğiken kim idi hacı (Gölpınarlı, 1963: 140). 

Yine Hak âşıklarında Kul Himmet Ustadım’ın bir deyişinde Cebrail şöyle geçer: 

Satarım müşteriye  

Kervan kalkıp yürüye 

Cebrail’i eş etti 

Cennetteki huriye (Aslanoğlu, 1976: 46, 47). 

Cem’de on iki hizmetten biri olan peyik, Cebrail ile eşleştirilir. Peyik, haberci görevini 

yapar (Dedekargınoğlu, 2012: 136). 

Alevi kaynaklarında olan Kitab-ı Cebbar Kulu’na göre Cebrail, Allah’ın izni ile 

yeryüzüne iner, çıkar (Eğri, 2007: 188). 

Yedi ulu Hak âşığından sayılan Yemini, beyitlerinde sık sık meleklerden söz eder. 

Cebrail’in vahiy emini olduğunu, meleklerin arşı taşıdığını söyler:  

Emin-i vahy kim Cebrâil oldu 
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Bana hakdan yakin vahyile geldi 

Dahı Mikayilün ‘Azrayilün hem 

Melayik ulusı İsrafilün hem 

Melekler kim götürür ulu ‘arşı 

Dahı hem kürsiyi fevkı vü ferşi 

Eğer cümle melayık cem ‘ olalar 

Kamunun kuvvetin ‘arza kılalar 

Dahı yiryüzinün mahlûkınun hem 

Gele bir yere kuvvetleri muhkem (Tepeli, 2002: 177). 

Anadolu Aleviliğinde dört büyük melekten başka birçok meleğin de varlığına inanılır. 

Örneğin, “Münker ve Nekir” , sorgu melekleridir. Ayrıca insanların sağ ve sol omzunda 

bulunan melekler o insanın yaptığı iyiliği ve kötülüklerini yazar. Pir Sultan’ın bir 

deyişinde bu meleklerin görevi şöyle belirtilmiştir: 

Özen Güzel Ali’im özen 

Var kendine bir yâr kazan 

Hayrını şerrini yazan 

Sağ yanında feriştedir (Üçer, 2005: 267; Öztelli, 2008: 104). 

Günümüzdeki Anadolu’da bazı Alevilerin melekler konusunda farklı yorumlar yaptığı 

da iddia edilmektedir. Örneğin, Tokat yöresinden derlenen bilgilerde bazı Aleviler 

tarafından iyilik yapan kişilerin melek, kötülük yapan kişilerin ise şeytan olarak 

düşünüldüğü yer almaktadır. Ancak yine bu kişiler, meleklerin icra ettiği işlerin 

hepsinin Allah’ın nüfuzu olduğunu söylemektedir (Üçer, 2005: 267, 268). 

Alevi kaynaklarında şeytan konusu başlı başına bir yer tutar. Asıl adı Azazil olan 

şeytan, Âdem yaratıldığında, Allah’ın emrine karşı gelerek Âdem’e secde etmez. Oysa 

öteki melekler Âdem’e secde eder. Bunun üzerine Allah şeytanı lanetli kılar. Şeytan için 

“iblis” adı da sık sık kullanılır. Yemini, beyitlerinde bu olayı şöyle açıklar: 

Edeb beklemedi çünkim ‘Azazil 
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Hudanun emrine olmadı kayıl 

Sücüd eylemedi Âdem önünde 

Ki oldı la ‘nete vasil sonunda 

Nice yüz bin yıl eylemişdi ta‘at 

Çün Hak emrine kılmadı ita‘at 

Sıfat-ı Âdem’e inkar kıldı 

Yine nar- ıdı yerin nar kıldı 

İrişmedi çün Âdem’den tecelli 

Umacı la ‘netün oldı mahalli 

Bilüsi irmedi esma-i zata 

Özin gördi olup minkir sıfata 

Çün gördi sani ‘i sun ‘ından ayru 

Sa‘adetden sürüldü zar u sayru 

Sücüd eylemedi ol nur- ı pake 

Didi ben ‘izzet itmezem bu hake 

Nedür pes Âdem’i bilmedi iblis 

Kıluban ta ‘atin mekrile telbis 

Çü Âdem yaradıldı şekl-i insan 

Hased eyledüğiçün ana şeytan 

Hak ana la ‘net itidi hem melekler 

Dahı hem hamil-i ‘arş u felekler (Tepeli, 2002: 324, 325). 
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1.2.5. Ahirete İman 

Ahiret, ölümden sonraki sonsuz hayattır. İnsanlar öldükten sonra öbür dünyaya (ahirete) 

göçecektir. Mahşer günü yargılama olacak, günahı olanlar cezasını çekmek üzere 

cehenneme, günahsız olanlar ise cennete gidecektir. Anadolu Aleviliğinde ahirete 

inanma çok önemli bir yer tutar. Hatta Aleviliğin erkânı olan musahip32 terimi yerine 

yaygın olarak ahret kardeşi terimi kullanılır. Bunun anlamı, ahret kardeşi olanlar, hem 

bu dünyada hem de ahirette kardeştirler. Oysa kişinin öz kardeşi yalnızca bu dünyada 

kardeştir.  

Anadolu Alevi edebiyatında da ahiret inancı konusunda birçok örneğe rastlanır. 

Örneğin, Pir Sultan Abdal’ın bir nefesinde şöyle ifade ediliyor: 

Bir gül ile gülistanı seyrettim 

Seher yelleriyle esen Ali’dir 

Muhammed kılavuz mahşer yerinde 

İslâmın sancağın çeken Ali’dir 

Dayanı gör kardaş gönül gücüne 

Azığın yok mudur ahret göçüne 

On İk’ İmam gibi Cennet içine 

Âb-ı Kevser ile akan Ali’dir (Öztelli, 2008: 108). 

Kaygusuz Abdal ise eserlerinde yevm-i kıyamet, ukbâ, subh-ı kıyamet, mahşer, sûr, 

sual, mizan, şefaat, sırat, Kevser, cennet ve cehennem gibi ahiret innacı ile ilgili pek çok 

terime yer verir: 

Ne yatarsan dur ahı sûr çalındı 

Varusan bu yola yoldaş bulındı 

Uyuma aç gözün nisâb demidür 

Bu gâfilluk ahı nenün emidür (Güzel, 1981: 231; Güzel, 2004: 282; Güzel, 2009). 

                                                 

32 Musahiplik konusu ilerideki bölümlerde ayrıntılı bir biçimde açıklanacaktır. 
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Ahiret gününde peygamberin şefaatini ise şu beyitle örnekleyebiliriz: 

Şefâ’at olur- ısa Ahmed’ün 

Fahr-i ‘âlem Mustafa Muhammed’ün (Güzel, 1981: 231; Güzel, 2004: 283). 

Anadolu Alevilerince yedi ulu Hak âşığından biri sayılan Yemini, Fazilet- Nâme adlı 

kitabında kıyamet gününü en ince ayrıntılarınaa kadar tasvir etmektedir. İlgili bölümde 

peygamber, kıyamet gününde olacakları bir bir anlatmaktadır. O gün bütün yaratıklar 

dirilerek topraktan başını kaldıracak, kimisi pişman olacak kimisi ise sevinecektir. Bir 

kısmı cennete bir kısmı da cehenneme gidecektir: 

Didiler yâ resûlullâh söylen 

Beşâret cümle câna lutf eylen 

Halâyık kaldura toprakdan baş 

Musavver ola ya’ni gözile kaş 

Bir ayak üzre bin ayak çü tura 

Kimin cennet kimini der- cehennem (Tepeli, 2002: 174). 

Alevi Hak âşığı Kul Nesimi, cenneti ve cehennemi tarif ederken oradaki her şeyin 

anlamını sorgular. Cennet ve cehennemi “uçmak” ve “tamu” sözcükleri ile de ifade 

eden Nesimi, huri, gılman, tuba ağacı, Kevser, selsebil gibi şeylerin anlamını bilenlerin 

ve bilmeyenlerin nelerle karşılaşacağından söz eder:  

İyi Hak ehli yakîn imiş bu haber 

Ki bilen nefsinidür ehl-i nazar 

Özini kim ki bildi buldı Hakk’ı 

Özini bilmeyenler oldı şakî 

İy Hakk’ı isteyen gel insân ol 

Kara taş olma la’l ü mercân ol 
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Ger dilersen sa’adet-i abadî 

Tamuyı bil ki niçün oldı yidi 

Sekiz oldı kapusı uçmagun 

Neye dört oldı şuyı ırmagun 

Tûbi ağacınun nedür yenişi 

Hak anı er yaratdı yohsa dişi 

Hur u gılmân neden ‘ibâretdür 

 neye işâretdür         ُهَو َمْن ُهَو

Kevser ü selsebîl ü ma’-i ‘in 

Mak‘ad-ı sıdk ile makâm-ı emin 

Ne demekdür manâ beyân eyle 

Bu nihân sırrı gek ‘ıyan eyle 

Bunları bilmeyen ne bilmiş ola 

Adı anun evi yıhılmış ola 

Kim ki bildi buları insândur 

Bilmeyen anı bil ki şeytândur (Ayan, 2002: 27). 

Kul Nesimi’nin ayrıca, 

Şehâ bir bî- basîret âdemem men 

Ki nâ- bînâ- yı her dû ‘âlemem men 

diyerek dünya ile ahiret inancını Batıni yönden açıkladığı görülmektedir (Ayan, 2002: 

27). 

Âşık Sümmanî’nin bir dörtlüğünde ahiret günü şöyle anlatılmaktadır:  

Sümmaniyem ben bu derde nideyim 

Başım alır diyar diyar giderim 
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Yarın mahşer günü dava ederim 

Siz mahşer yerine gelmez misiniz 

Alevi Hak âşığı Virânî’nin bir dörtlüğünde, ahiret inancı ve Hz. Muhammed’in o gün 

şafaat edeceği şöyle ifade edilir: 

Ol Muhammed Mustafâ’dır cânımız 

Rûz-ı mahşerde bizim sultânımız 

Hem şerîat hem tarîkat kânımız 

Ma’rifet sırı hakîkat cânımız (Bayrı, 1957: 96). 

1.2.6. Hak (Allah) -Muhammed- Ali İnancı 

Hak (Allah)- Muhammed ve Ali’ sözleri Alevi inancının olmazsa olmazlarındandır, 

hatta inancın kendisini teşkil eder. Anadolu Aleviliğinde çoğunlukla Hak (Allah), 

Muhammed ve Ali birlikte anılır. Özellikle Anadolu Aleviliğinin en önemli ibadet 

biçimi sayılan cemde “Hak (Allah) Muhammed Ali dost pirim dost mevlâm dost” 

sözleri cemin başlangıcından itibaren sonuna kadar sık sık kullanılır. Bazen Allah 

yerine Hak sözcüğü kullanılır. Ancak bu, her üç kavramın da aynı seviyede görüldüğü 

anlamına gelmez. Hakk’ın yaratıcılığı esastır. Muhammed ve Ali ise kâinat 

yaratılmadan önce aynı nurdan yaratılmıştır. Daha geniş bir ifadeyle Hak-Muhammed-

Ali ifadesi Anadolu Alevilerinin tevhit söylemi olan “La İlahe İllallah Muhammedun 

Resullullah Aliyyul Veliyullah”ın kısaltılmış halidir. Bunun tercümesi: “Allah’tan başka 

tanrı yoktur, Muhammed onun resulüdür, Ali de Allah’ın velisidir.” 

Bu durum Hz. Muhammed’in peygamberliğine, Ali ‘nin veliliğine engel teşkil etmez. 

Hz. Muhammed ve İmam Ali amca çocuklarıdır, İmam Ali Muhammed’in damadıdır. 

Medine’de peygamber Ensar ile Mekkelileri tek tek kardeş kılmış, kendisine ise kardeş 

olarak imam Ali’yi seçmiştir. Peygamberin soyu kızı Hz. Fâtıma’dan devam etmiştir. 

Hz. Fâtıma ise İmam Ali’nin eşi olduğu için Muhammed’in ve İmam Ali’nin soyu ortak 

olarak devam etmiştir. 
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Anadolu Aleviliğinin en temel kaynağı olan İmam Cafer Buyruğu’nda bu konu kesin bir 

dil ile şu şekilde belirtilmiştir: 

“Evveli, Muhammed-Ali’dir. Ahiri Muhammed-Ali’dir. Savm, salat, hac, zekat, 
kelime-i şehadet, fitre gahı kainat, cümlesi Muhammed-Ali olduğu için evlad-ı 
Resul’den gayrisine pirlik etmek caiz değildir. Manası nedir dersen ol sebep caiz 
değildir ki, Allah-u Teâla ve takaddes hazretleri Muhammed’i sevdi, Cem’i alemi 
onun aşkile halk etti. Çünkü Muhammed’i sevdi, Muhammed oldu, Ali’yi sevdi, 
Ali oldu. Onun sevdiği sırrı sırrullah ve sırrı babullah olduğu için irşat, kavil, biat, 
talip ve mürid, cümle evlad-ı Resul’e gelmiştir. Evlad-ı Resul’den gayrisine şeyhlik 
ve meşayihlik ve pirlik etmek ve talip tutmak ve iradet getirmek caiz değildir. Ve 
hem ikrarları caiz olmaz. Ve hem yedikleri haramdır. Yuttukları murdardır, 
müfsittir. Hakkında ayet vardır: “İnnellahe layehdil kavmül müfsidin” (Tevbe 
suresinin 9. ayeti: Allah kötülük yapan topluluğu doğru yola götürmez.) demiştir. 
Onlar tarikatte murtad, yüzleri kara hınzır (domuz) suretinde olsa gerektir” 
(Aytekin, tarihsiz: 15). 

Şöyle ki Anadolu Aleviliği inancına göre, Allah “nuri vahitken” kendi içindeki 

Muhammed’ in nuruna âşık oluyor, yıllarca Muhammed’in ismini zikrediyor, aşka 

geliyor Muhammed’in nurunu yaratıyor. O nurdan kâinatı yaratıyor  (Şirin, 2013). Alevi 

Hak âşığı Noksani Baba’ya ait olduğu söylenen bir deyişi bu konuya örnek olarak 

verilebilir: 

Nazar kıl çeşmi ibretten 

Kamu eşya Huda söyler 

Ezel ta nuri vahdetten 

Muhammed Mustafa söyler 

Habibim Hak güzel hanım 

Ne söyler bak bu sultanım 

Babu ilmi şehristanım 

Alliyül Murtaza söyler  

Anadolu’da Alevi nefeslerinde Hak Muhammed Ali konusunda sayısız örnek vardır. 

Hemen hemen her Hak âşığı bu konuda nefes söylemiştir. Örneğin, Pir Sultan Abdal bir 

deyişinde şöyle der: 

Bu dünyanın evvelini sorarsan 
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Allah bir Muhammed Ali’dir Ali 

Sen bu yolun sahibini ararsan Ali’dir Ali 

Allah bir Muhammed Ali’dir Ali (Öztelli, 2008: 153). 

Anadolu Alevilerince yedi ulu Hak âşığından sayılan Viranî’nin bir dörtlüğünde Hak 

Muhammed Ali inancı şöyle geçer: 

Kudret kandilinde parlayup duran 

Muhammed Ali’nin nûrûdur vallâh 

Zuhur edip kâfir leşkerin kıran 

Elinde Zülfikar Alî’dir billâh33 (Bayrı, 1957: 16). 

Hak Muhammed Ali inancı Hatayî’nin otuz altı dörtlükten oluşan bir deyişinde yer alır. 

Bu deyişin üç dörtlüğü şöyledir: 

Günahım çok amma ümidim sensin 

Allah medet ya Muhammed yâ Ali 

Günaha kalmayan cömert ganisin 

Allah medet yâ Muhammed yâ Ali 

Sensin mü’minlerin desdi damanı 

Yalvarınca sen basmazsın amanı 

Mürvet sana derim hey kerem- kânı 

Allah medet yâ Muhammed yâ Ali 

Kur’an’da hel’eta geldi şânına 

Mülcem oğlu kıydı senin canına  

                                                 

33 İbrahim Arslanoğlu’nun “Şah İsmail Hatayî ve Anadolu Hatayîleri” adlı kitabında bu 
dörtlüğün Hatayî’ye ait olduğu kaydedilmiştir. Bu dörtlük şöyledir: 
Kudret kandilinde parlayub duran 
Muhammed Ali’nin nûrûdur vallâh 
Zuhura gelüb de küffarı kıran 
Elinde Zülfikar Ali’dir billâh (Arslanoğlu, 1992: 345). 
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Lâ fetâ yazıldı Zülfikar’ına 

Allah medet yâ Muhammed yâ Ali (Arslanoğlu, 1992: 348). 

Hüseyin Nairi'nin bir şiirinde Hak - Muhammed - Ali inancı şöyle geçer: 

(Ali) ol kesdir Âdemden önce Nuri yaratmıştı 

İbadet de idi Nur-i Ahmet ile, hemnişin oldu 

Ali ol kesdir cümle Enbiyaye eyledi talim 

Peygamberden siva her bir kese âlim, yakin oldu (Derman, 1965: 201). 

Hatayî’nin bir başka dörtlüğünde Hak-Muhammed-Ali inancı şöyle geçer: 

Hak-Muhammed-Ali üçü de nurdur 

Birini almasan üçü de birdir 

Onların koyduğu bir doğru yoldur 

Danıştı Muhammed böyle der Ali (Arslanoğlu, 1992: 353). 

Kul Nesimi’nin deyişlerinde Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin bir nurdan yaratıldığı, 

ikisinin birbirinden ayrı olmadığı açık bir biçimde dile getirilir: 

Kim Muhammed ‘Alîden ayrırur la ‘net ana 

 degül mi yâ ‘Ali senden meded  َلْحِمَك َلْحمى

Hak Te ‘âlâ öz nûrından hoş yaratmış şâhumı 

Kudret ü sırr-ı Hudâsan yâ ‘Ali senden meded (Ayan, 2002: 229). 

Bu konuda verilebilecek bir başka örnek Alevi Hak âşığı Sadık Baba’ya aittir:  

Muhammedi yarattı öz nurundan 

Bir zühra yıldızı doğdu alnından 

Eridi halloldu hem gevherinden  
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Katresin ummana atalı Haydar34 (Özbey, tarihsiz: 67). 

Âşık Hamdi’nin bu konudaki bir deyişi ise şöyledir:  

Cem’ olup erenler yerli yerine 

Erenler yâ Muhammed Alî çağırır 

Âgâh olup mürşidinin yoluna 

Pirler yâ Muhammed Alî çağırır 

Nice âşık meydânına derilir 

Erenler yol erkânı sürülür 

Muhammed Alî’nin kadri bilinir 

Diller yâ Muhammed yâ Alî çağırır 

Pirimin çevresi bahçeli bağlar 

Kızıl Deli çayı mevcurup çağlar 

Çıhar etrâfında hû çeker dağlar 

Çöller yâ Muhammed Ali çağırır 

Seyyid Ali Sultan erler atası 

Bâtınan ihata eylemiş nâsı 

Çâr alâmet ile kudüm sandâsı 

Gürler yâ Muhammed Ali çağırır 

Gönüller birlenir açılır meydan 

Hep yerli yerinde bunca muhibban 

Erenler meclisi bağ ile bostan 

Güller yâ Muhammed Ali çağırır 

                                                 

34 Sadık Baba’nın izinden gelen cem zakiri Murtaza Şirin’e göre (Şirin, 2013) bu dörtlüğün 
orijinali şöyledir: 
Muhammed’i yarattı öz nurundan 
Bir zühra yıldızı doğdu terinden 
Eridi deryalar hem gevherinden  
Katresin ummana Atalı Haydar 
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Erenler cem’olur Tanrıdağı’nda 

Üçlerle yediler kırklar da anda 

Kızıl Deli çayı akıp çoşanda 

Çağlar yâ Muhammed yâ Ali çağırır 

Erenlerin güzel yolu erkânı 

Yüzler sürer Hamdî olur mihmânı 

Yılda bir kez gelir yayla seyranı 

Dağlar yâ Muhammed yâ Ali çağırır (Gölpınarlı, 1963: 122). 

Âşık Edip Harabî’nin vahdetname adlı kasidesinin bir dörtlüğünde Hak Muhammed Ali 

inancını şöyle ifade edilir: 

Hak Muhammed Ali ile birleştik 

Hep beraber Kabekavseyne gittik 

O makamda pek çok muhabbet ettik 

Leyletelesrayı seyran eyledik (Aytekin, 2012: 46). 

Alevilik inancına göre kâinat ve dört feriştah yaratılmadan evvel Muhammed Ali’nin 

nuru yaratıldı, Muhammed Ali’nin nuru bir kandile kondu, ilk İslamiyet ve tarikat Allah 

tarafından Muhammed Ali’ye verildi (Şirin 2013). Alevi Hak âşığının bir dörtlüğünü bu 

konuya örnek verebiliriz:  

Ta ezel kandilde kurdu bu yol 

Gerçek aşık olan anlar bu hali 

Kur’an’da Lem denir hecede Ali 

Türk-i lisan imiş bilmezdim ezel (Özbey, tarihsiz: 68). 



48 
 

1.2.7. Ehl-i Beyt, Ehl-i Aba, On iki İmam ve Mehdi İnancı 

Ehl-i Beyt, Ashabul Kisa ya da Penc-i Al-i Aba35 adlarıyla anılmaktadır. Ehl-i Beyt 

Arapça bir tamlama olup ev halkı anlamındadır. Ehl-i Beyt Alevilerde özellikle Şii/Şia 

ve diğer Alevi yapılanmalarında Hz. Muhammed, kızı Hz. Fâtıma, Hz. Ali ve çocukları 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin kabul edilir. Ancak bunlardan olan çocuklara da “Ehl-i Beyt 

denilmektedir. Daha geniş anlamıyla Ehl-i Beyt, bunların yanı sıra Hz. Zeynep, Hz. 

Sakine gibi kadınlarla birlikte Muhammed ve Ali’nin ortak soyundan gelenler ve 

özellikle On iki İmam’dır. Hatta daha önce köle iken azat edilip Ehl-i Beyt’in hizmetine 

giren Selman Pak (Selman Farisi de denir) da Ehl-i Beyt’ten sayılır. 

Anadolu Aleviliğinde Ehl-i Beyt o kadar önemlidir ki mürşitlerin Ehl-i Beyt soyundan 

olması şarttır. Öyle ki bu soyu korumak için seyitlerin taliplerle evlenmesi kesinlikle 

yasaklanmıştır. Seyitler ancak seyit ailelerin kızı ile evlenebilir. 

Ehl-i Beyt, Kur’an-ı Kerim’de şöyle geçer: “Kuşkusuz Allah, yalnızca siz Ehl-i 

Beyt’ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor” (Ahzab, 33.), 

(Turabi 2013). 

Ehl-i Beyt ile ilgili olarak Hz. Muhammed bir hutbesinde şöyle der: “Ben size iki 

değerli emanet bırakıyorum; Birincisi Allah’ın kitabı, ikincisi ise Ehl-i Beyt’imdir. Bu 

iki emanete sarıldığınız sürece benden sonra asla sapkınlığa düşmezsiniz. 

Kul Nesimi, bir nefesinde Ehl-i Beyt, Hz. Muhammed,  Hz. Ali ve On İki İmam 

inancını ve onlara duyduğu sevgiyi sıralı bir biçimde dile getirmekte olup Hz. Ali’den 

medet dilemektedir: 

‘Işk ile yandı vücûdum yâ ‘Ali senden meded 
                                                 

35 Ehl-i Beyt’in kim olduğuna dair bir rivayet şöyledir: “Bir gün Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v.) Ümmü Seleme’nin evinde otururken Cebrail vahiy getirip, “Ya 
Muhammed, Ehl-i Bey’ini topla” dedi. Peygamberimiz (s.a.v) Ehl-i Beyt’ini toplayıp hırkasının 
altına aldı. Bunlar, kendisi dahil beş kişi idiler: Hazret-i Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve 
Hüseyin. O zaman Peygamberimiz: “Ya Rabbi! Benim Ehl-i Beyt’im bunlardır. Bunları seveni 
sev, sevmeyeni sevme” niyazında bulundu. Bunu duyan Ümmü Seleme “Ya Resulallah! Ben 
Ehl-i Beytten değil miyim?” diye sorunca Peygamberimiz: “Ya Ümmü Seleme! Şüphesiz hayırlı 
bir kadınsın, fakat Ehl-i Beyt’ten değilsin.” buyurdu.(Atalay 1995: 13). Ehl-i Beyt hakkında 
geniş bilgi için bk. (Atalay, 1995; Emir 1991; Sadr 2001; es- Semavi, 1998; Kaimi, 2007).   
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Bir fakîr,i derd- mendem yâ Ali senden meded 

Sen manâ lutf u keremden derdüme bir çâre lık 

Şâh sensen men gedâyem yâ Ali senden meded  

Kim Muhammed ‘Alîden ayrırur la ‘net ana 

َكَلْحِم َلْحمى  degül mi yâ ‘Ali senden meded 

Hak te‘âlâ öz nûrından hoş yaratmış şâhumı 

Kudret ü sırr-ı Hudâsan yâ ‘Ali senden meded 

Çün Hadice Fâtıma hayru’n- nisâ bintü’n Nebî 

Ma ‘ den-i dürr-i hakîkat yâ ‘Ali senden meded 

Bende-i hulk-i Hasan oldum ezelden tâ- ebed 

Nûr-ı ‘ayn-ı Mustafâsan yâ ‘Ali senden mede 

Her Receb ayında her yıl neçe mu ‘ciz gösterür 

Şâh Hüseynün sandıgıdan yâ ‘Ali senden meded 

Cümle evlâd-ı Nebî senden zuhûr oldı imân 

Adı Zeyne’l – ‘Âbidîndür yâ ‘Ali senden meded 

Bakır u Sâdık yolında cânumı men oynaram 

Musî-, Kâzım ‘inâyet yâ ‘Ali senden meded 

Bir tavâf-ı ka‘be-i Şâh-ı Horasan eyle bil 

Hacc-ı Ekber hac yazıldı yâ ‘Ali senden meded 

Ol Takî vü bâ- Naki ân vâris-i din-i Nebi 

Âdem ü nesl-i ‘Abâsan yâ ‘Ali senden meded 

Ol Horasandur ‘Askeri İbnü ‘Ali  um imâm 

Gönlüm andan şad olupdur yâ ‘Ali senden meded 

İy Muhammed Mehdî-i sahib- zamân itgil zuhur 
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‘Âlemi küffâr dutdı yâ ‘Ali senden meded 

İy Nesîmî sen şikeste Hak’dan istersen murad 

Cür‘a-i tevhîdi içgil yâ ‘Ali senden meded (Ayan,2002: 229). 

Alevi Hak âşığı Fuzulî’nin bir şiirinde Ehl-i Beyt inancı şu şekilde geçmektedir: 

Ehl-i Beyt’in senâ ü mersiyesi 

Ahsen-i efdal-i fezaildir 

Kim ki bir beyt ol hususta der 

Ol dahi Ehl-i Beyt’e dâhildir (Fuzulî, 1991: 557). 

Alevilikte “tevella ve teberra” da vardır. Tevella, Ehl-i Beyt’i seveni sevmek; teberra ise 

Ehl-i Beyt’i sevmeyeni sevmemek anlamına gelir. 

Ehl-i Beyt’e düşman olanlara İmam Cafer Buyruğu’nda tevella ve teberra soru cevap 

metoduyla şöyle açıklanmıştır: “Eğer sorsalar, tevella ve teberra nedir? Cevap oldur ki: 

Tevella Muhammed Ali dostunu dostunu dost tutmaktır. Ve teberra Muhammed - Ali 

düşmanını düşman tutmaktır” (Aytekin, tarihsiz: 250). 

Tevella ve teberra konusu Anadolu Alevi nefeslerinde dile getirilir. Pir Sultan Abdal bir 

deyişinde bu konuyu şu şekilde açıklar: 

Tarikate ikrar verdim 

Lânet Yezit’ten el yudum 

Muhammed Ali’yi gördüm 

Firdevs-i âlâ içinde 

Allah bir, Muhammed hakdı 

Rehberim kemendi takdı 

Çekti pîre teslim etti 

Firdevs-i âlâ içinde (Öztelli, 2008: 241). 

Anadolu Aleviliği inancının en temel ögelerinden biri On İki İmam’dır. On İki İmam 

Hz. Ali dâhil olmak üzere Hz. Ali ile peygamberin kızı Hz. Fâtıma’nın soyundan gelen 



51 
 

on iki kişidir. İmamlık İmam Hasan’dan sonra İmam Hüseyin’e ve ondan sonra da 

onların evlatları silsilesi ile devam etmiştir. Bu On İki İmam sırasıyla şöyledir:  

Ebu- Tâlib’in oğlu Emir’ül- mü’minin İmam Ali’yyül -  Murtaza (A.M) (M 599- 661). 

İmam Ali’nin oğlu İmam Hasan’ül- Müctebâ (A.M) (M 624- 670) 

İmam Ali’nin oğlu İmam Hüseyin Şehid-i Kerbela (A.M) (M 625- 680) 

İmam Hüseyin’in oğlu İmam Ali Zeynülabidin (A.M) (M 657- 713) 

İmam Ali oğlu İmam Muhammed el- Bakır (A.M) (M 676- 733) 

İmam Muhammed oğlu İmam Cafer es- Sadık(A.M) (M 699-766) 

İmam Cafer oğlu İmam Musa el- Kâzım (A.M) (M745- 799) 

İmam Musa oğlu İmam Ali er-Rızâ (A.M) (M 765- 818) 

İmam Ali oğlu İmam Muhammed Takiyy’il- Cevâd (A.M) (M 811- 835) 

İmam Muhammed oğlu İmam Ali en-Nakiyy’il- el- Hâdi (A.M) ( M 829- 868) 

İmam Ali oğlu İmam Hasan el- Askeri (A.M) (M 846- 874) 

İmam Hasan oğlu İmam Muhammed el- Mehdi (A.M) (A.F) (M 869)36 

Alevilerin en temel ibadeti sayılan cemde on iki hizmetli vardır. Buradaki on iki sayısı 

On İki İmam’ı temsil eder. Örneğin, mürşit ocaklarından olan Dede Garkınlıların 

ceminde bu dua şöyledir: 

“Bism-i Şâh, Allah, Allah… Hizmetin kutlu olsun, yardımcın Hak- Muhammed- 
Ali olsun. Hak- Muhammed- Ali, seni doğruluktan ayırmasın. Adaletin Hz. Ali’nin 
adaleti olsun. Haksız görüp gözetmeyesin. Doğrudan yana olasın. Hak erenler 
şaşırıp düşürmesin. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, kırkların 
katarından, didarından ayırmasın. Üzerine aldığın hizmetten şefaat bulasın. Dil 
bizden, nefes Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den, Sultan Dede Garkı’ndan37 ola. 
Gerçeğe Hü…” (Dedekargınoğlu, 2012: 143). 

İmam Cafer Buyruğu’nda erkân anlatılırken On İki İmam’a da yer verilir. On İki İmam 

bazen de Muhammed Ali ile birlikte de anılır:  

“Tarikçi kalkıp, mürşidinin zülfikarı keskinliğine ve sır örtülüğüne, yezidin 
helakine ve mümin kardeşlerin gönüllerinde muratlarına üçler, beşler, yediler, 

                                                 

36 On İki İmam hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Gölpınarlı, 1987: 338- 548; Gölpınarlı, 197918- 
227; Erişen, Samancıgil, 1966: 187- 226; Ulusoy, 1986: 157- 184). 
37Her tarikatte olduğu gibi Alevi cemlerinde okunan dualarda genellikle her dede ait olduğu 
ocağın kurucusunun adını anar. Bazen de ocağa bağlılıktan değil, sevgiden kaynaklanır. Bu 
duada da Hacı Bektaş Veli’nin adının geçmesi ocak aidiyetinden değil, ona duyulan sevgidendir 
(Dedekargınoğlu, 2013). 
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kırklar, on iki imamlar enbiya ve evliya, Allah – Muhammed, Ya Ali. Hü diyelim 
hü” diye gülbenk ede” (Aytekin, tarihsiz: 125). 

On İki İmam’a o kadar önem verilir ki İmam Cafer Buyruğu’nda “Pirlerin gönlü On İki 

İmam’ın gönlüdür. Erenleri hoşnut eden On İki İmam’ı ve Muhammed Ali’yi hoşnut 

eder.” şeklinde kesin ifadeler yer almaktadır (Aytekin, tarihsiz: 247). 

Cemdeki ritüellerin en önemlisi kuşkusuz Duaz İmam’dır. Bu Duaz İmam’ların hepsi 

birbirinden farklıdır. Duaz imam, birinci imam Hz. Ali’den başlayarak on ikinci imam 

Muhammed Mehi ile son bulan imamların adını sırasıyla sayarak onları öven nefeslerin 

saz eşliğinde söylenmesidir. Nefesin başında çoğunlukla Hz. Muahammed ve kızı Hz. 

Fâtıma yer verilir. Viranî’nin bir deyişi bu konuya örnek verilebilir: 

Kudret kandilinde parlayup duran 

Muhammed Ali’nin nûrûdur vallah 

Zuhûr edip de kâfir leşkerin kıran 

Elinde Zülfikaar Alî’dir billâh 

Elinde Zülfikaar altında Düldül 

Uğruca Kanber’in dilleri bülbül 

Hazret-i Fâtıma cennette bir gün38 

Ona bizim dedi Hak Habîbu’llâh 

Zuhûr etti İmam Hasan’la Hüseyn 

Anların nûrundan ziyâlandı din 

Kırk pâre bölündü Zeyne’l-âbidin 

Çekelim yâ Nebî biz hasbinellâh 

Muhammed Bakır’dan Cafer-i Sadık 

Şahım Mûsâ Kâzım’la Rızâ dedik 

                                                 

38 Buradaki “gün” sözcüğü yanlıştır, doğrusu “gül”dür.  
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Tarîkat âbiyle cismimiz yuduk 

Hak buyurdu mü’min kalbi beytu’llâh 

Takî Nakî imamların civânı 

Hasan Askeri’dir Cismimin cânı 

Elinde hücceti sâhib- zamânı 

Vakti tamâm olup göndere Allâh 

Tâ ezel ezelden böyle kuruldu 

Hâricîler her dergâhtan sürüldü 

(Kün) deyince yedi kat yer duruldu 

Bir harf ile binâ tuttu arşu’llâh 

Virânî’yim niyâza var üstâda 

Elinde Zülfikaar hem ehl-i gazâ 

Bin bir dündân baş gösterdi Murtazâ 

Biz dahi bir bölük tuttuk eyvallâh39 (Bayrı, 1957: 16, 17; Özmen, 1995: 455, 456). 

Hatayî bir “Düvaz İmamı’nda”40 şöyle der: 

Men Muhammed ümmetiyim şâhâ ikrar eyledim 

Ali’yi kalbim içinde sıdk ile var eyledim 

Hâsan’ın bâğrına girdim öterim bedil bedil 

Şah Hüseyin bülbülüyüm şöyle ki zâr eyledim 

Kuluyum Zeynel- İbâ’nın eşiğinde bir geda 

                                                 

39 Yukarıda belirttiğimiz gibi İbrahim Arslanoğlu “Şah İsmail Hatayî ve Anadolu Hatayîleri”  
adlı kitabında bu deyişin, Alevilerce yedi ulu Hak âşığından biri sayılan Şah Hatayî’ye ait 
olduğunu kaydederek değişik biçimde sunar (Arslanoğlu, 1992: 345, 346). 
40 Alevi edebiyatında ve cemlerde söylenen On İki İmam ile ilgili olan ya da On İki İmam 
konusunu içeren nefes ve deyişlere “Düvaz İmam” adı verilir. Düvazdeh, Farsçada on iki 
demektir.  
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Bâkır’ı şeksiz severim gönlümü var eyledim 

Kendimi dellâla verdim ol Cafer’in uğruna 

Kâzım’ın müşterisiyim anı bazar eyledim 

Mûsa Rızâ’nın yolunda doğruyum elif gibi 

Şah Taki’ye bâ Naki’ye doğru nazar eyledim 

Hâsan Ali Askeri aşkına içtim bir dolu 

Ol Halâc-ı Mansur ile menilim dâr eyledim 

Can Hatâyı’m ihlâs ilen men severim Mehdi’yi 

Kendini sevdiğim için anı destan eyledim (Arslanoğlu, 1992: 434, 435). 

Alevi Hak âşığı Seyfi, On İki İmam inancını bir deyişinde şöyle anlatır: 

Behamdullah ki İslâmım delilim: Mustafa geldi, 

Emirim, rehberim, şahım: Aliy- yel Murtaza geldi. 

İmamım: ol kerem kânı nice men sevmenem ânı, 

Resulün kurretül ayni: Hasan (Hulkir- Rıza) geldi. 

Feda olsun ona canım ki odur dinim imanım, 

İki âlemde sultanım: Hüseyn-i Kerbelâ geldi. 

Ana ins-ü Melek bende, en edna bendesi bende, 

Cihanı kutbu âlemde: Ali Zeynel abâ geldi. 

(Muhammed Bakır) ol şahım, (İmam Ca’fer) dürür mâhım, 

Bunlardan (Muse- yi Kâzım), ki ol nur-i Huda geldi. 

Yüzüdür Kaf-ı vel Kur’ân, göründü Kâ’bey-i İrfan, 

Cihana rahmet-i Rahman: (Ali Musa Riza) geldi. 

(Taki): Şâh-i Velâyettir,( Naki) Nur-i Hidayettir, 

Bular makbul-i Hazrettir, ki bize rehnuma geldi. 
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İmam-ı Asker-i kıblem, eşiği taşıdır Kâ’bem, 

Yolunda Can-ü dil vermek, bana gayet safa geldi. 

(Muhammed Mehdi-yi) ahir, gene bir gün ola zahir, 

O vaktin harici münkir, bu dergâhdan cüda geldi. 

Behey derviş gözün aç bak, cihan bunlarladır revnak, 

Bunlarn bastığı toprak gözüme tutiye geldi. 

Sözün (Seyfi) ilâhidir, kelâmın nutk-i şahidir, 

Hakikat burcı mâhîdir, bu methim bi riya geldi. (Derman, 1965: 189). 

Bilindiği gibi on ikinci İmam Mehdi41 Anadolu Aleviliği inancına göre ölmemiştir ve 

gaiptedir. Mehdi’nin son imam olduğu ve zamanın zulmü nedeniyle bir mağaraya 

çekildiği ve zulmün en azılı dönemlerinde tekrar zuhur edip imamların öcünü alarak 

adaletli bir düzen kuracağı ve insanlığı zulmetten kurtaracağı dünyaya olan doğru 

inancı, İslam’ı hâkim kılacağı tüm Alevilerde ve Şiilerde vardır. Tevrat’ta Musevilere 

göre Yeheva gelecek, Davudilere göre Zebur’da İlya gelecek, Hrıstiyanlıkta İncil’e göre 

İsa gelecektir. Anadolu Aleviliği, Kur’an’a ve Muhammed’in hadislerine dayanarak 

Mehdi’nin geleceğini delillendirir. Aleviler ve Şiiler Hz. Mehdiye, Sahip Zaman, yani 

“zamanın sahibi” de derler. Kul Mehemmed bir deyişinde İmam Mehdi inancını şöyle 

anlatır: 

Hak nasîb eylese görsem yüzünü 

Canım arzuladığı- sâhib Mehdî’dir 

Ayağı tozuna sürsem yüzümü 

Erenler sultânı sâhib Mehdî’dir 

                                                 

41 On birinci İmam Hz. Hasan Ali Askeri’den doğacak olan çocuğun Mehdi olduğu bilindiği 
için Askeri, karagahta göz hapsine alındı ve casusularla izlenmeye başladı. Gün geldi, İmam 
Hasan el Askeri’den Mehdi adında bir çocuk dünyaya geldi. Bunu sekiz yaşına kadar kimse 
bilmedi. Ancak sekiz yaşında durum Abbasiler tarafından öğrenildiğinde İmam Hasan el 
Askeri’nin evi basıldı, kendisi şehit edildi. Mehdi ise bir mağaraya girdi ve sır oldu. 
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Mü’min olan kardaş onu arzular 

Târikat erkânın dâimâ gizler 

İnşallah cemâlin görür bu gözler 

Bu vaktin sâhibi sâhib Mehdî’dir 

Selâm olsun bizden ol Ganî Şâh’a 

Cemâli gül olan şems ile mâha 

İnşallah bir gün gelir dergâha 

Keremin sâhibi sâhib Mehdî’dir 

Vaktin kutbu gelse Zülfikar salsa 

Yezîd’in neslini bir tamam kırsa 

Yetişmez şâhıma yüz bin er olsa 

Kılıcın sâhibi sâhib Mehdî’dir 

Kul Mehemmed eder bizâr olmuşum 

Gezdiğim yerlerde dîdar bulmuşum 

İsâ gelir deyu nazar kılmışım 

Evliyânın kulu sâhib Mehdî’dir (Koca, 1990: 249- 250).  

İmam Mehdi inancı Alevi Hak âşığı Seher Abdal’ın bir dörtlüğünde şöyle geçer: 

Muhammed Mehdi’dir Hak huccetullah 

Yakindir kim zuhûr ede ki ol şah 

Bu âlem halkı ola cümle âgâh 

Sücûd ide yüzüne mihr ile mâh 

Hüseyn ibn-i Ali sırr-ı Hudâ’dır 

Habîb-i nûr-i çeşm-i Mustafâ’dır (Ergun, 1944: 92). 
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1.3. ANADOLU ALEVİLİĞİNİN DİĞER İNANÇLARLA 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Anadolu Aleviliğinin kökeni hakkında çağdaş araştırmacılar çok farklı fikirler öne 

sürmektedir. Aleviliğin; İslam ve Hz. Ali ile bir ilgisi olmadığını birçok inançtan 

beslendiğini iddia eden bu araştırmacılar Budizm, Brahmanizm, Şamanizm, Manihaizm, 

Zerdüştilik, Mazdekizm ve Hristiyanlık inançları ile Alevilik arasında ortak ögeler 

arama çabasına girmiştir. Bu araştırmacıların bir kısmı Alevilik ile İslam arasında bir 

bağ bulunmadığını vurgulamıştır. Ancak İslam ile başka büyük dinlerden en azından 

birisiyle ilişkisinin olduğunu vurgulamak daha yaygındır. Bunu senkretizm ile 

açıklamak en belirgin olanıdır. Bu nedenle burada önce Aleviliğin Şamanizm, 

Zerdüştilik ve Hristiyanlık kökeninin bulunduğu iddiaları ele alınacaktır. Daha sonra 

Aleviliğin senkretik bir yapıya sahip olduğuna dair görüşler incelenecektir. 

1.3.1. Anadolu Aleviliği ve Şamanizm 

Anadolu Aleviliğinin kökenini eski Türk inancına ya da Şamanizm’e dayandıran ilk 

yorumculardan biri Baha Sait’tir. Sait, Anadolu Aleviliği ile eski Türk inancı olan atam 

gök, anam yer inanışı arasında bağ kurmaktadır. Kızılbaş ve Bektaşi adlarını birbirinden 

ayırmış ve bunların Alevilik içindeki farklı topluluklardan olduğunu kabul ederek 

bunların da atam gök, anam yer söyleminin ifade ettiği anlamları kabul ettiklerini 

belirtmiştir (Sait, 2006: 121). Ayrıca, Anadolu Aleviliğinin köklerini Şamanlığa 

bağlayarak şunları söylemektedir: “Anadolu Türk Alevilerinin (Kızılbaş ve 

Bektaşilerinin) şecerelerini incelerken bunları Ali’ye ve İmamiyyeye bağlamak kesin 

olarak doğru olmaz. Uygun bir bölümde açıklanacağı gibi bu topluluğun ayin ve tarikat 

erkânı Oğuz töresinin Şaman Türk çadırının aynısıdır, farklı değildir.” (Sait, 2006: 167). 

Anadolu Aleviliğinin temel ritüeli olan cemin kökenini Şamanizm’e dayandıran başta 

gelen araştırmacılardan bir diğeri de Besim Atalay’dır. Atalay, “Bugünkü ayin- i cemler 

eski Türklerin saz ve kımız ayinlerinin devamından başka bir şey değildir.” der. 

Atalay’a göre; Anadolu köylüsü ve Türkmen’i Sünni ulemanın kullandığı kavramlardan 

ve Arapça vaazlardan bir şey anlamıyordu. Onlar eski inançlarından birçok şeyi 
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unutmamıştı. Aradan çok geçmeden İran’dan bir dizi telkinci Anadolu’ya geldi. Bunlar 

Türkçe ilahi ve nefes okuyorlar ve Türkmenleri etkiliyorlardı. Aslında bu telkinciler de 

İran Türk’ü idi. Telkincilerin etkilemesi sonucu günümüz Aleviliği ortaya çıktı. Atalay, 

Kalmukların kış aylarında yaptığı bayramda Tibet hacılarının Lama sarayından getirilen 

mumları yaktığını, Bektaşilerin de kış ortasında ayin yaptığını ve bu ayinde çerağın ve 

mumun çok önemli olduğunu söylemektedir. Yazar, devamında Sivas’taki bazı 

Alevilerin güneşe çok saygı gösterdiğini, güneşin Hz. Ali olduğunu, eski Türklerin bir 

kısmının da güneşe taptığını belirterek Bektaşilik ile Şamanizm arasında kurduğu bağı 

güçlendirmeye çalışmaktadır (Atalay, 1991: 43- 47). 

Fuat Bozkurt, Alevilik ile Şamanizm arasında en fazla ilgi kuran araştırmacılar 

arasındadır. Bozkurt’a göre; Alevilikteki kutsal su, kutsal dağ, kutsal ağaç, kutsal eşik 

ve kutsal gök Şamanizm’den kalmıştır. Alevilerin günde beş vakit abdest almaması, 

suya tükürmenin ve işemenin günah sayılması, bazı su kaynaklarının kutsal sayılması 

bu duruma birer örnektir. Oğuzlar sudan kaçmaktadır; Kimek - Kıpçak Türkleri, İrtiş 

ırmağına tapmaktadır. Hatta su, Kimeklerin tanrısıdır. Dede Korkut öykülerinde de su 

kutsaldır ve o suda tanrının yüzünü görmüştür. Aleviler bazı dağları kutsal sayar ki bu 

da Şamanizm’den kalmıştır. Çünkü eski Türklerde bazı dağlar belli boyların tapıncıdır. 

Yine, Aleviler gökyüzünü kutsal sayar. Örneğin, Anadolu Alevilerine göre ay Ali, gün 

Muhammed’dir. Fâtıma ise Zühre yıldızı gibi nurludur. Gök tanrıya tapmak eski 

Türklerin en önemli inancıdır. Orhun Yazıtları’nda Türk’ten grisi olarak geçer. Altay 

Şamanlığının en büyük tanrısı Ülgen’dir. Alevilerin kutsal saydığı eşik, eski 

Türklerdeki eşik tanrısı inancının devamıdır. Bu nedenle eşiğe basan kişi öldürülür. 

Kızılbaş Alevilerde ağaç kutsaldır. Örneğin, cemde görgüden sonra erkân denen kutsal 

bir ağaç dalı ile talipler erkândan geçirilerek tüm günahlardan arınmış olurlar. Geçimini 

ağaçtan sağlayan tahtacılar ağacı kutsal sayar. Ağaç kutsallığı eski Türk inançlarındaki 

kayın ağacının kutsallığıyla ilgilidir. Şaman, ağaca binerek gökyüzüne çıkar (Bozkurt, 

1993: 133- 144). 

Alevilik ile eski Türk inançları arasında sıkı bir bağlantı olduğunu ileri süren Dakuklu 

ise Alevilik inancının hem eski Türk geleneklerinden hem de İslamiyetten oluşan bir 

düşünce olduğunu yazmaktadır (Dakuklu, 2010: 19). 
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Cemal Şener de bu konuda Esat Korkmaz’a yakın görüşler ileri sürmektedir. Şener’e 

göre içki içmek, saz çalmak, dans etmek(semah) ve kurban kesmek de Aleviliğe 

Şamanizm’den geçmiştir (Şener, 1989: 100, 101). 

Mehmet Eröz, Aleviliğin ve Bektaşiliğin dayandığı kaynakları Müslümanlık, İslam 

tasavvufu ve Türk töresi olarak göstermektedir. Türk töresinden kastının Şamanizm 

olduğunu belirten yazar, Şamanizm ile bağ kurmaktaki amacının yanlış yorumlara yol 

açan bazı Alevi ibadetlerinin yabancı kaynaklara değil, eski Türk dinine dayandığını 

göstermek olduğunu söylemektedir. Eröz’e göre Alevi dedeleri Şamanizm’deki 

kamların devamıdır. Cem ise eski Türk şölenlerinin devamıdır. Kurban, yer, su, gök 

kültleri de aynı niteliktedir. Buna karşın Eröz, Alevilik- Bektaşilik ile Hristiyanlık 

arasında kurulmak istenen bağlantıyı reddeder (Eröz, 1990: 175, 314, 315, 316, 317, 

318, 418, 419). 

Alevilik ile Şamanizm arasında güçlü bağların olduğunu savunan yazarların başında 

Nejat Birdoğan gelir. Birdoğan bu bağları örneklerle şöyle özetler:  

1. Bilge Han bir mabet yaptırmak istemişse de veziri Tonyukuk, “Mabet yeri 

tekelciliktir.” diyerek reddetmiştir. Alevilikte de belirli bir mabet yoktur, törenler her 

evde yapılabilir. 

2. Eski Türklerde bazı oymaklar şamanlara bir miktar geçim parası öderlerdi. Alevilikte 

ise talipler dedelere hakkullah adı altında bir miktar para öderler. 

3. Her şaman bir ozandır42. Budizm’de kuralları öğreten kişiye “bahşı”, öğrenen kişiye 

“ubaşı” denir. Alevilikte ise; öğreten kişiye “rehber”, öğrenen kişiye “talip” denir. 

4. Şamanlık soydan gelir. Alevilikte de dedelik soydan gelir. Şamanlar bir sopa kullanır. 

Alevilikte ise dedeler “tarik”, “alaca değnek”, “erkân değneği” kullanır. 

5. Şamanlar yaradılıştan ozandır. Bazı Alevi dedeleri de zâkirlik yapmaktadır. 

6. Şamanizm’de yaz ve güz bayramları gibi belirli günler vardır. Alevilerde 21 Mart’ta 

kutlanan Nevruz Bayramı ve 6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, Şamanizm’deki 

bayramlara çok benzemektedir.  

                                                 

42 Ozanlık, şamanlığa Buda dininden geçmiştir (Birdoğan 2010: 467).  
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7. Şamanların “manyak” ve “kumu” denen cübbeleri ve özel giysileri vardı. Bektaşi 

babalarının da cübbeleri vardır (Birdoğan, 2010: 467, 468, 469).  

Anadolu Aleviliği ile Şamanizm’in inanç esasları tümüyle farklı olmasına rağmen 

kültürel ritüelleri arasında benzerlikler de bulunmaktadır. Bu farklı ve benzer özellikleri 

iyice kavrayabilmek için Şamanizm’in ritüellerini kısaca ele alalım:  

İrene Melikoff, Aleviliğin ve Bektaşiliğin temel olarak Orta Asya Türk inançlarına ve 

özellikle Şamanizm’e dayandığını savunmakta, cem ile şaman törenlerinin birbirine 

benzediğini söylemektedir: “Törensel şarkılar ve oyunlar, alkol ve uyuşturucu 

kullanmalar, kurban kesimleri, kadınların merasimlerde serbestçe bulunmaları… 

Bunlara Alevi dedesinin eski şaman gibi ağızdan ağıza dolaşan çok zengin halk şiirinin 

ve sözlü halk geleneğinin saklayıcısı olduğunu da eklemek gerekir” (Melikoff, 

1993:126). 

Şamanizm’de kötü ve iyi ruh olarak iki tanrı esas kabul edilir. Örneğin; “Erlik” kötü 

ruhları, “Ülgen” iyi ruhları temsil eder. 

Şamanizm’de dağ, ateş, su, ağaç, yer kültleri temeldir. Şamanizm’de din adamına kam 

ya da şaman denir. Kam; falcılık, büyücülük gibi işlevler üstlenmiştir. Ayrıca hastaları 

iyileştirme, gibi kehanetlere sahiptir. Şamanizm’de, belirli zamanlarda tesadüf olaylar 

nedeniyle yapılan iki tür ayin vardır. Belirli zamanlarda olanlar ilkbahar, yaz ve güz 

mevsimlerinde yapılır. Güz bayramı kötü ruhlardan korunmak amacıyla yapılırdı. 

İlkbahar bayramına dokuz masum kız ve dokuz masum erkek katılır, bunların şamanla 

birlikte gökyüzüne seyahat ettiğine inanılırdı (İnan, 1995: 97, 102).  

Şamanlarda büyü, afsun ve muska yapmak inancın esaslarından biridir. Şamanlar 

dualarında anlamı anlaşılmayan sözler söylerlerdi, bu sözlerin en etkili sözler olduğuna 

inanılırdı. İnan, şamanların insanları iyileştirmek için farklı afsunlar yaptıklarından 

bahseder. (İnan, 1995: 72).   

Şaman, davul ile ayin yaparken makamlı dualar okur, atalarını ve ruhları çağırır, onların 

yardımıyla kendi ruhunu bedeninden ayırarak aydınlık veya karanlık âlemine gönderir. 

Gerek gökyüzüne çıkarken gerekse yer altı âlemine inerken karşılaştığı engelleri aşmak 

için ruhları çağırır. Bu inanca göre ruhlar canlı bir varlık olarak ortaya çıkar ve şamana 

yardım ederler. Boryat şamanları, ak şaman ve kara şaman olmak üzere ikiye ayrılır. Ak 

şaman iyi ruhların, kara şaman ise kötü ruhların muhatabıdır. Ak şaman iyi Tanrılara 
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taparak onların aracılığıyla insanlara iyilik eder. Kara şaman kötü ruhlara tapar, onlara 

kurban keserek insanlara kötülük yapmaya çalışır. Ak şaman beyaz elbise, kara şaman 

mavi elbise giyer (Buluş, 1997: 313). 

Perrin ise, şamanları kara şaman ve ak şaman olarak ayırmaktadır. Yazara göre 

şamanlar büyü ile uğraşır, büyücü kötülüğün kökeninden beslenir. Çünkü büyü yapmak 

kötülükle ilgiliyken büyü çözmek sağaltıcı bir işlemdir. Şaman bir düşmanla savaşırken 

kendi grubunun yaşaması için büyü yapabilir, ancak bu büyüyü bir büyücüden ziyade 

bir savaşçı olarak yapar. Perrin’in ifade ettiği üzere bazı şamanlar avın gereksinimlerini 

karşılamak üzere başka kabilelerden ruh çalmak zorunda kalır. Şamanın bu süreci kendi 

kişisel duyguları için kullanmasından kaygı duyulur. Bir şaman büyücülükle diğer 

rakiplerini devre dışı bıraktıkça güçlenir. Şamanın kendi topluluğunun üyelerine büyü 

yapacağından korkulmasının onu mahkûm etmek ve şaman olarak devre dışı bırakmak 

anlamına geldiğini söyler (Perrin, 2008: 96-97). 

Falcılık Şamanizm’in temel unsurlarındandır (Şener, 1997: 56). Şamanlar fala “tölge” 

ya da “keret” der. Kemik falı, koyun tezeği falı, kumalık falı gibi çeşitleri vardır. 

Kumalık kırk bir taş, nohut ya da fasulye kullanılarak yapılan falın adıdır. Kürek kemiği 

ile yapılan fal en ünlüsüdür (İnan, 1995: 151, 152, 157, 158). 

Ocak, Şamanizm’den Aleviliğe geçen kalıntıları sihir ve büyü yapmak, hastaları 

iyileştirmek, gıyaptan haber vermek, ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi, göğe 

yükselip tanrı ile konuşma, tanrının insan şeklinde görünmesi, tabiat olaylarına 

hükmetme, ateşe hükmetme, kemiklerden diriltme, kadın erkek birlikte ayin yapma 

olarak sıralamıştır (Ocak, 2002: 2). 

Bazı araştırmacılar Alevi dedelerinin görünüş itibariyle de şamanlara benzediğini 

söylemişlerdir. Hüseyin Dedekargınoğlu da kitabında, “Bir şaman gibi tasvir edilen 

Dede Garkın, Elbistan ovasında 400 Türkmen obasından gelen, her biri keramet sahibi 

400 halifesini bir mürşit olarak toplar ve kırk gün ceme sürer.” ifadelerini kullanarak 

eski kaynaklarda da dedelerin şaman gibi giyindiklerini vurgulamıştır (Dedekargınoğlu, 

2012:124). 

Yörükan, cem ayininde giyilen giysilerden bahsederken, “Dedeler umumiyetle üç etekli 

entari giyerler. Nitekim Turfan’da bulunan eserlerde görülen bir resimde Türklerin on 
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asır evvel üç etekli entari giydikleri görülmektedir.” diyerek dedenin giysisini 

Şamanizm’e bağlamaya çalışmıştır (Yörükan, 2005: 100). 

Şener, Alevi dedelerinin taktığı tacı ve giydiği tennureyi şaman gelenekleriyle 

açıklamış, şamanların ayin esnasında giydiği kıyafetlerin bir devamı niteliğinde 

olduğunu söylemiştir (Şener, 1997: 78). Bayat, şaman giysisindeki başlığın takılma 

sebebini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Şamanın başlığı, giysi ile simgeleşen şaman mitolojisinin göstergesidir. Başlık, 
manyakı tamamladığı ve onunla bir bütünlük oluşturduğu için şamanlıkta önemli 
bir yer tutar. Başlık aynı zamanda şamanları birbirinden ayıran simgelerin içinde en 
önemlisidir. Nitekim şamanların keyfî bir şekilde başlık yapmaları veya her 
şamanın istediği başlığı giymesi mümkün değildir. Başlık, kostümü tamamladığı 
gibi aynı zamanda sosyokültürel bir içerik de taşımaktadır. Sihirli bir güce sahip 
başlıklar şamanın en zarif ve savunmasız uzvu olan başını koruduğu için 
şamanlıkta önemli bir dış unsurdur” (Bayat, 2006: 183). 

Ancak, şaman giysisi ile dedelerin kıyafeti sadece görüntü itibariyle benzerlik 

göstermektedir. Alevilikte giyilen tennure ve takılan tacın ifade ettiği ve simgelediği 

anlam Şamanizm’dekinden oldukça farklıdır. Bedri Noyan, Anadolu Aleviliğinde 

dedelerin taktığı tacın anlam ve işlevini ifade ederken taçların isimleri, şekilleri ve 

şekillerinin simgelediği anlam üzerinde durmuştur. Kubbesi on iki terkli (dilimli), 

başa geçen alt kenar kısmı (lengeri) ise dört parçalı, beyaz keçeden yapılmış başlığın 

on iki diliminin On İki İmam’ı, alt kenardaki dört parçanın ise dört kapıyı simgelediğini 

ifade eder (Noyan, 1985: 88-89). Yine Bedri Noyan, dedelerin giydiği tennureyi 

anlatırken şöyle der:  

“İnce bir kumaştan yapılma düz yakalı, kollu, önü yukarıdan aşağıya açık, geniş, 
uzun etekli bir entaridir. Düz beyaz renklisi daha makbuldür. Yaka ve bele kadar 
ön kenarlarına sık paralel dikiş çekilir. Yakası yandan ince şeritle bağlanarak 
kapatılır. Belinde de böyle şeritler vardır. Cep ve düğmesi yoktur. Bektaşiler, 
önceleri, ince deriden yapılmış tennureler de giymişlerdir. Bu giysi, Bektaşiler, 
Mevlevî, Kalenderî ve Hayderîler’de beraberce kullanılır. Tennure Arap 
alfabesinde lâmetif43 harfinin ters çevrilmişi şeklindedir. Bunu giyen insan da 
içinde bir elif harfi gibi durur ve bu İllâ yazısı olur ki “Tanrıdan başka yoktur 
tapacak.” sözündeki yok sayma ifadesi olan “Lâ” ile, varlığını sabit kılış ifadesi 
olan “İllâ”ya delil sayılır idi” (Noyan, 1985: 91). 

                                                 

43 Bu sözcük “elif” olmalıdır.  
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Keçeli, “Bugün Alevilik hakkında eline kalem alan yazarlar Alevilik, Şamanist dinin 

etkisinde kalan bir inançtır, diyerek söze başlıyor. O yüzden Şamanizm’den salt 

Alevilik değil, Sünnilik de etkilenmiştir” demiştir (Keçeli, tarihsiz: 86). 

Yörükan da, “Alevilik yalnız şamanlığın devamı değildir. Herhalde Müslümanlık içinde 

bir mezheptir. Binaenelyh bu mezhebin hakiki kıymet ve mahiyetini ancak 

Müslümanlıkta çıkan mezheplerin ve Bâtınilik hareketlerinin tetkikinden sonra 

anlayabileceğiz.” diyerek Aleviliğin Şamanizm’in devamı olmadığını belirtmiştir 

(Yörükan, 2005: 30). 

Ocak, dağ ve tepe kültlerinin ezelden beri uluhiyeti simgelediğini, her ulusun kendine 

ait ulu bir tepesinin bulunduğunu söyler. Yunanların Olympos’u, eski Türklerin 

Ötüken’i, İslam mitolojilerinin Kaf Dağı’nı buna örnek gösterir. Bektaşi 

menakıpnamelerinde dağ ve tepe kültünü çağrıştıran izlerin olduğunu söyler. Hacı 

Bektaş Veli, Hacım Sultan, Seyit Rüstem Gazi, Gelincik Ana gibi evliyaların inziva, 

ibadet ve riyazet yeri olarak hep yüksek tepeleri seçtiklerini söyler. Tasavvufta böyle bir 

anlayışın bulunmadığını belirterek bu durumu eski dağ ve tepe kültüne mal eder (Ocak, 

2002: 114-115). 

Ocak, Anadolu’da böyle takdis edilen dağlara bilhassa Bektaşi ve Kızılbaş 

toplumlarında sık rastlandığını, Hacıbektaş’taki Arafat Dağı’ndan başka Kırıkkale 

yakınındaki Denek Dağı’nı da örnek olarak göstererek çevre Kızılbaşlarının buraları 

kutlu saydığını söyler. Eskiden olduğu gibi buralar esrar dolu yerler, mübarek mekânlar 

olarak görülürler. Alevi zümrelerin dışında bile bu dağ kültünün bulunduğuna işaret 

eder ve yüksek tepelerdeki yatırlara dikkat çeker. Taş ve kaya kültlerinin Alevi Bektaşi 

menakıpnameleri içinde sadece Hacı Bektaş menakıpnamelerinde bulunduğunu, bu 

kültlerin yalnız Alevi değil Sünni kesim içinde de takdis edilen taş ve kayalara 

rastlandığını belirtir. Anadolu’da birçok yerde “Hz. Ali’nin atının ayağının değdiği yer” 

denerek üzerinde birtakım izler olan kayaların kutsal sayıldığını, aynı kültün Budist 

çevrelerde Buda, Hristiyan ve Müslüman çevrelerde ise yerine göre Hz. İsa, Hz. Musa, 

Hz. Âdem ve Hz. Ali’nin şahsiyeti etrafında belirdiğini söyler. Ayrıca Ocak, Anadolu 

sahasını, ağaç kültünün Müslüman Türklerdeki en ilgi çekici tezahürlerin ortaya çıktığı 

yer olarak ifade eder. Bu kültün Sünni kesim içinde de var olduğunu, ancak 

Kızılbaşlarda daha yaygın olduğunu, Sünni kesimin bu kültle ilgili belli zamanlarda 
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yaptığı özel ayin veya merasiminin olmadığını söyler. Bu Kızılbaş toplulukları içinde 

geçimini ağaç kesmekten sağlayan tahtacılar arasında yaygın olarak görüldüğünü, 

Muharrem ayında ağaç kesmenin kesinlikle günah olduğunu, ağaç kesileceği zaman dua 

okunduğunu belirtir ve tahtacılar için sarıçam, ladin, köknar ve ardıç, yörükler için ise 

karadut, çınar ve katran ağacının kutlu olduğunu belirtir. Ağaç kültünün genellikle dağ 

ve su unsuru ile bir arada dağ-ağaç-su üçlüsü şeklinde veya dağ-ağaç, ağaç-su ikilisi 

şeklinde görüldüğünü söyler. Orhun Kitabeleri’nde Gök Tanrı’dan sonra en hâkim 

unsur olan yer-su kavramının önemli bir kısmının bu üçlü ve ikili kültten ibaret 

olduğunu ifade eder. Bugün takdis edilen ağaçların yüksekçe bir tepe üzerinde, dağın 

eteğinde veya bir su kaynağının kenarında olmasını bu üçlü ve ikili külte bağlar. Orta 

Asya’dan Anadolu’ya kadar ağaç kültünün bulunduğu her yerde ağaç-evliya 

münasebetine rastlandığını, bu münasebetin üç sebepten kaynaklanabileceğini yazar. 

Bazı ağaçların türbe yakınında bulunmasından zamanla kutsiyet kazanması, ağacın 

yanındaki mezarın zaten eskiden beri takdis edilen ağaç sebebiyle zamanla kutsiyet 

kazanması ya da ağaçların yakınında hiçbir türbe bulunmamasına rağmen bir evliya gibi 

adlandırılmasına bakılırsa takdis edilen ağaçtaki ruhun evliya olarak şahıslandırıldığı 

sonucuna varır. İslam öncesi devirde dağ ve tepelerde üstün güç veya ruhların İslami 

devirde böyle kimliği meçhul evliyalara dönüştüğünü ifade eder (Ocak, 2002: 114-121).  

Abdülkadir İnan da Türk geleneklerinde görülen ağaca bez bağlayıp ondan dilek dileme 

motifini şaman geleneklerine bağlamıştır: 

“Mezarlara ve ağaçlara nezir olarak paçavra bağlamak en ibtidai Şamanizm’in 
geleneklerinden biridir ve bütün müslüman Türklerin halk tabakası içinde dinî bir 
vazife imiş gibi telakki edilmektedir. Şamanist bu "nezr" i dağ, orman, ağaç, su 
ruhlarına, umumiyetle "yer su" dediği tanrıya bağışlar, "yer su" ruhları merhametli 
ve koruyucu ruhlardır; az şeye kanaat ederler. Darılmadıkça kanlı kurban 
istemezler. Müslüman Türkler ise bununla bir velinin ruhundan istimdat ederler. 
Yani "yer su" tanrıları gerçek veya uydurma velilerin mezarlarına yerleşerek 
eskiden şamanlık devrinde hak ettikleri paçavraları almakta devam ediyorlar” 
(İnan, 1952: 25). 

Dedekargınoğlu da bu konuda, “Türkmen toplulukların önemli bir bölümü Alevi idiler. 

Türkmenler İslamiyet’i kabul ettikleri dönemlerde, Orta Asya’daki Gök Tanrı inancı ve 

şamanlığa dayanan gelenek ve törelerini de tarih boyunca devam ettirmişlerdir.” 

(Dedekargınoğlu, 2012: 74) demiştir.  
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Ocak, Aleviliğin teolojik yapısının heterodoks terimi ile karşılanabileceğini, 

heteredoksinin ise senkretik bir yapı arz ettiğini belirtir. İslam öncesi Türk inançlarının 

bu anlamda Aleviliğe kaynaklık ettiğini iddia ederek İslam öncesi eski tabiat kültleri, 

Şamanist uygulamalar, özellikle Budizm, Zerdüştilik, Maniheizm ve Mazdeizm gibi 

dinlerin zaman ve mekân içinde bağdaşmasıyla Aleviliğin ortaya çıktığı kanısındadır. 

Ocak, 1240 yılında ortaya çıkan Baba İshak44 olayına özel bir önem vermekte, bu olayın 

Aleviliğin tarihsel altyapısı olduğunu varsaymakta, bu olaya katılanları Kalenderi, 

Yesevi, Haydari ve Vefailerden oluşan heterodoks derviş zümreleri olarak 

nitelemektedir. Yazar, Kalenderilerle Budist rahiplerin “yakın benzerlikler” taşıdığını, 

ayrıca Yesevilik ile Kalenderiliğin karışımından Haydariliğin doğduğunu söylemektedir 

(Ocak, 1996: 66- 77). 

Babailer hareketinin birinci türevinin Bektaşilik, ikinci türevinin ise Alevilik olduğunu 

kaydeden Ocak, bu harekete katılanların Hz. Ali kültü, On İki İmam kültü ve Kerbela 

matemi kültünden haberdar olmadığını, bu kültlerin on beşinci yüzyılın sonlarından 

itibaren İran propagandası ile Anadolu’ya girerek Bektaşiliğe ve Aleviliğe tanıdık 

yapısını kazandırdığını savunmaktadır (Ocak, 1996: 213). 

Ocak, büyü ve efsun konusunda Baba İlyas’ın Menakıpname'de kendisinin bir sihirbaz 

olduğundan bahseden bir hasmının olduğunu yazar. Köprülü’nün Türkmen babalarının 

eski Türk şamanlarının İslamileşmiş şekli olduğu yönündeki fikrini abartılı bulmakla 

beraber tespitlerinin önemli bir kısmının doğru olduğunu söyler. Eski şamanların İslami 

hüviyete bürünmüş yeni temsilcilerinin problem çözmek maksadıyla sihir ve büyü ile 

uğraşmalarını doğal bulur. Velâyetnamelerden yola çıkarak Baba İlyas, Baba İshak, Sarı 

Saltık ve Koyun Baba gibi Alevi evliyalarına sihirbazlık atfeder (Ocak, 1995: 146-147). 

Ocak ayrıca Bektaşilikteki dualar, kurban kesme, dolu içme, nefes söylemenin 

Şamanizm kökenli olduğunu söylemektedir (Ocak, 1992: 474, 376). 

Ocak’ın görüşüne karşı çıkan Aksüt, Baba İshak45 olayının Aleviler için en önemli gün 

olan On Muharrem’de başladığını belirtir. O, olayın önderlerinden Baba İlyas’ın torunu 

olan Elvan Çelebi’nin yazdığı eserde, Kerbela, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in anıldığını 

                                                 

44 Baba İshak olayı hakkında bk. (Ocak, 1996: 105-137). 
45 Ayrıntılı bilgi için bk. (Aksüt, 2013: 17-197). 
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nakleder. Dolayısıyla olaya katılan kitlenin Kerbela ve Muharrem kültlerinden haberdar 

olduğunun açıkça görüldüğünü vurgular.46 (Aksüt, 2013: 174, 175, 176). 

Aksüt, ayrıca Hacı Bektaş Velâyetname’sinde Muharrem matemine ve On Muharrem’e 

özel vurgu yapıldığını ve Hacı Bektaş’ın bunlara çok önem verdiğinin aktarıldığını 

belirtir. XIV. yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Nesimi’nin ve 

XV. yüzyılın son yarısında yaşayan Yeminî gibi Hak âşıklarının deyişlerinde Ali ve On 

İki İmam ögelerinin açıkça yer aldığını ekler. (Aksüt, 2012: 27). 

Ocak ile Erünsal’ın görüşüne karşı gelen bir başka araştırmacı da Yaşar Nuri 

Öztürk’tür. Yaşar Nuri Öztürk; Ahmet Yaşar Ocak ile İsmail Erünsal’ın görüşlerini 

eleştirmekte, Baba İlyas’ta şamanlık aramanın yanlış olduğunu söylemektedir. Baba 

İlyas’ın şamanlığına kanıt olarak gösterilen şeylerin aslında bir sofinin hayatında her 

zaman görülebildiğini, hatta peygamberler için dahi bu durumun geçerli olduğunu 

savunmaktadır: 

“Baba İlyas’ın şamanlığına delil olarak değerlendillen şeyler, herhangi bir sufi için 
her zaman geçerli olacak bir tavra işaret eder. Aynı şeyler, mesela hicri ikinci 
yüzyıldaki bir Arap sufinin hayatında da görülebilir. Bu yaklaşım tarzı, tasavvufi 
kişiliğin zorunlu sonucudur. Bunu bir şaman sihirbazlığına gösterge olarak kabul 
etmenin geçerli bir yanı olacağına inanmıyoruz. Ocak’ın sihirle tedavi diye 
adlandırdığı şey, nefes ve el paslarıyla tedavidir ki buna bizzat Hz. Peygamber’in 
hayatında rastlıyoruz. Bunun adı, bütün hadis kitaplarında yer almış bulunan 
Rukye’dir. Bunu şaman merasimleriyle irtibatlandırmak, tamamen esassız, zorlama 
bir tespittir. Şamanizm eseri gibi gösterilen birçok husus sahabilerin hayatında 
aynen vardır. Bunu Goldziher gibi bir müsteşrik görebilmiştir de Ocak Erünsal 
görememiştir” (Öztürk, 2013: 70). 

Ali Murat İrat, semahın Şamanizm’den ve Uzak Doğu inançlarından, cemin ise kımız 

içme töreninden kalma bir Şamanizm alışkanlığı ve Oğuz Türklerinde düzenlenen 

şölenlerin bir biçimi olduğunu söylemektedir (İrat 2012: 38, 39). 

Melikoff, Alevilikteki Ali’nin aslında eski Türklerin Gök Tanrı’sı olduğunu 

savunmakta, Alevilerin Allah adını kullanmaktan çekindiğini, bunun yerine Tanrı adını 

                                                 

46 Bu eserdeki On Muharrem ile ilgili olan beyitler şöyle geçer: 
Çahar- şenbe Muharram’un onı 
Hükm-i Allah resmi gerdunı 
Bu müridler günine irdi gaman 
Oş bu tarih çünkim oldı tamam (Tulum, 2000: 255). 
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kullandığını söylemektedir. Yazar, bu çekinmenin nedenini “belki de günah duygusu 

ile” biçimde ifade etmektedir (Melikoff, 1994: 44). 

Şener’e göre, içki, saz çalmak, dans etmek (semah) ve kurban da Aleviliğe 

Şamanizm’den geçmiştir (Şener, 1989: 100, 101). Alevilerin güneşi kutsal görüp her 

sabah ona dua ettiğini iddia eden yazar, bu durumu da Şamanizm’e bağlamaktadır 

(Şener, 1989: 100, 101). Şener, “Şaman ayinlerindeki dinsel toplantılarda içilen kımız, 

şarap vs. bugün Anadolu’da bazı dinsel içerikli toplantılarda varlığı ‘dem’ olarak 

sürdürüyor.” demiştir (Şener, 1997: 84).  

Fakat bir Alevi dedesi olan Hüseyin Dedekargınoğlu kitabında dem konusunu şöyle 

açıklar: 

“Dem konusuna Sünnilik ile Müslümanlık yarışına girme olarak bakarsak yanılır 
ve cemde içki olmadığını söyleriz. Hâlbuki cemlerde bir yudum dualı içki dem 
şeklinde anılır. Dolu adıyla anılan dem kırklar ceminde Selman’ın getirdiği bir 
üzüm tanesinin Hz. Muhammed tarafından ezilip suyunu kırklara içirmesinden 
gelir.” (Dedekargınoğlu, 2012: 199). 
 

Mehmet Eröz, Aleviliğin ve Bektaşiliğin dayandığı kaynakları Müslümanlık, İslam 

tasavvufu ve Türk töresi olarak göstermektedir. Türk töresinden kastının Şamanizm 

olduğunu belirten yazar, Şamanizm’le bağ kurmaktaki amacının yanlış yorumlara yol 

açan bazı Alevi ibadetlerinin yabancı kaynaklara değil, eski Türk dinine dayandığını 

göstermek olduğunu söylemektedir. Eröz’e göre, Alevi dedeler Şamanizm’deki 

kamların devamıdır47. Cem ise, eski Türk şölenlerinin devamıdır. Kurban, yer, su, gök 

kültleri de aynı niteliktedir (Eröz, 1990: 175, 314, 315, 316, 317, 318, 418, 419). 

Yörükan, Şaman inancına sahip Eskimoları anlatırken ibadet ve sohbetlerle geçen uzun 

kış gecelerinde gençlere destan ve masalların anlatıldığından, tebdil-i kıyafet olunup 

raks ve terennüm eşliğinde ayinler yapıldığından, bu ayinlerde de bireylerin suçlarını 

itiraf etmek zorunda olduklarından bahseder. Suçların itiraf edilmediği takdirde kıtlık, 

fırtına, avların kaçması gibi felaketlerin meydana geleceğine inandıklarını belirtir. Bu 

                                                 

47 Kâşgarlı Mahmud Divanü Lûgat-it-Türk’te kam sözcüğüne karşılık kâhin sözcüğünü 
kullanmıştır (Mahmud, 2006: 157). 
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durumu da Alevi cemlerindeki dara durup suçunu itiraf etme ritüeline benzetir 

(Yörükan, 2005: 24).  

Yörükan, ayrıca Anadolu Aleviliğinin Şamanizm’den büyük oranda etkilendiğini 

söylemiş, bu savını doğrulamak için de iki inanç içindeki benzer noktalara temas 

etmiştir. Alevilikte hemen her muhitte erenlerin yatırlarının bulunduğu yerin kutsal 

olduğunu söylemiş, bunu da Şamanizm’deki yer-suların kutsallığına bağlamıştır. 

Yörükan çok ciddi bir iddiayla, şaman inancında önemli bir yer tutan baş Tanrı 

Ülgen’in Alevilikte Hz. Ali’ye dönüştüğünü, Ali’nin onun bütün evsafına haiz olduğunu 

iddia etmiştir. Ülgen’in oğulları ve yardımcılarının Ali’nin oğulları ve On İki İmam’a 

dönüştüğünü, Selman, Kanber gibi Ali’nin yardımcılarının Ülgen atanın muavinleri 

yerine geldiğini, Gök Tanrılardan olan Sarı Kızların Alevilikte de aynen muhafaza 

edildiğini söylemiştir. Alevilikte kesin bir Tanrı tasavvurunun olmadığını iddia ederek 

bu durumun da şaman inancından kaynaklandığını ifade etmiştir. Alevi menkıbelerinin 

de şaman menkıbelerinden değişerek oluştuğunu söylemiştir. Şamanlardan farklı olarak 

Alevi inancında ahret anlayışının olmadığını savunan Yörükan, ceza ve mükâfatın bu 

dünyada olduğuna inandıklarını, cem ayininde günahları itiraf edip arındıkları ve 

böylece simgesel olarak yeni bir hayata doğduklarını ifade eder. Alevilerde ölümü başka 

bir hayata doğmak olarak tanımlayan yazar, şamanlarda da aynı inancın bulunduğunu 

bu nedenle de Alevilerin mezarlara eşya bırakıp ölülere aş pişirdiğini söylemektedir. 

Tam bu noktada tenasüh fikrinin şaman inancından kaynaklandığını belirtmektedir. 

Ancak yukarıda yazdığımız gibi Hinduizm gibi köklü inanç sistemlerinde de bu fikir 

mevcuttur. Sosyal yapıda nasıl eski Türklerde oymak beyleri dini reisler ise Anadolu 

Aleviliğinde de dedeler ve ocaklıların oymak beyleri olmasına dikkat çeker. Yörükan, 

Alevi ayin ve merasimlerinin aynen Şamanizm’de olduğu gibi devam ettiğini belirtmiş, 

av ve toy yerine bugün kurban merasimi yapıldığını ifade etmiştir. Yoğ merasiminin de 

aynen devam ettiğini, bu törenlere kadın erkeğin birlikte katılıp matemin kırk gün 

devam etmesinin Şamanizm temelli olduğunu söylemiştir. Bu noktada en can alıcı iddia, 

Şamanizm’de çok önemli olan kamın göklere çıkma ayininin Alevilerdeki cem ayini 

olduğunu, bu ayinin şamanlığın dini vasfının hala yaşadığını kanıtladığını belirtmiştir. 

Nevruz’un, Hazret-i Ali’nin posta oturduğu veya bütün insanlara ve mevcudata ruhsat 

verildiği gün olduğunu ifade etmiştir. O güne kadar bütün kış ayin yapıldığını, 

Nevruz’dan sonra herkes dağılıp altı ay ayin yapılmadığını yazmıştır. Yazar ayrıca, 
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“Süleyman’ın mührünü bulduğu gündür. Hürmüz günüdür, cemin dini tecdit ettiği 

gündür” diyerek cem ayininin, rakı ayini olduğunu, rakının eski Türk dininde de 

mukaddes olduğunu, bazen kurban yerine geçtiğini belirtmiştir. Ayrıca o, “Alevilerde 

rakı sohbeti namı altında dinî bir topluluğun bulunması da böyle bir ihtiyacın 

mevcudiyetini bildirir.” diyerek cem ayininde rakı bulunmasını bu fikre delil olarak 

göstermiştir (Yörükan, 2005: 93- 105). 

Eröz, ayin-i cem kelimesin anlamını açıklarken ayin kelimesinin birçok kaynakta töre, 

adet şeklinde tanımlandığını ve bu kelimenin toplantı töresi, cem âdeti anlamına 

geldiğini söyler. Bundan başka bu kelimeyi Cem Sultan’a atfedenleri de tenkit eder ve 

Cem Sultan zamanında böyle içki ayinleri yapılıyorsa bile bunlar alelade ayinlerdir, der 

(Eröz, 1990: 98). 

İnan’ın aktardığına göre şaman inancında ateş her şeyi temizler, kötü ruhları kovar. 

Aynı zamanda ocak kültü atalar kültüne bağlıdır. Şaman ayinlerinde okunan manzum 

dualardan birinde ateş “Otuz dişli ateş anam, kırk dişli kayın anam, gündüzleri bizim 

için çalışıp çabalıyorsun, karanlık gecelerde bizi (kötü ruhlardan ) koruyorsun….” 

şeklinde kutsanmıştır. Bu ifadenin aynısı başka bir duada da “Ey ateş anamız! Sen 

dokuz ırmağın kavşağında, dokuz köşeli bakır evde oturan ve ırmakların denizlerin 

hatunu (melikesi) olan su tanrısı ile konuşuyorsun.” deniyor. Yine İnan’ın aktardığına 

göre: 

“Düğün törenlerinde ateş ve ocağın gerek Şamanistlerde gerekse Müslüman 
Türklerde çok önemli mevkii vardır. Budist Buretler bile gelin ile güveyi ateş ve 
ocağa secde ettirerek şu duayı okurlar: “Ey melikem, ey anam ateş! Sen Hangay-
Han ve Burhatu-Han dağlarının tepesinde biten karaağaç (ulmus campestris) tan 
yaratılmıştır! Gök yerden ayrıldığı zaman doğmuşsun. Ötügen anamızın tabanından 
(kademinde) peyda olmuşsun! Anamız ateş, senin baban sert çelik, anan çakmak 
taşı, ecdadın karaağaçtır. Senin nurun göklere ulaşır. Yerin altına nüfuz eder. Gökte 
yaşayanın çakmağı ile çakılmışsın, anamız Uluken Hatun’un eliyle yakılmışsın! 
Sarı başlı koyundan aldığımız sarı yağları sana kurban sunuyoruz. Neşeli ve sağlam 
oğlun, güzel kız-gelinin var! Ey daima göklere uzanan ve bakan ateş! Biz sana 
fincan fincan rakı kap kap yağ sunuyoruz, güveye ve geline ve bütün ulusumuza 
sağlık ve güven ver! Biz sana secde ediyoruz” (İnan, 2005: 70). 

Burada ayrıca cem ayinindeki dolu içme ritüelinin şaman ayinindeki şarap veya kımız 

içme ritüelinden geldiğini savunan araştırmacıların dikkat etmeleri gereken bir nokta var 

ki o da sadece Şamanist Türklerde değil, Budist Türklerde de kutsal ruha rakı veya 

şarap sunma motifinin olmasıdır. 
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Altaylarda Şaman adayı ani olarak nöbete girer. Büyük bir yorgunluk hisseder, kasılıp 

titrer, birtakım acayip sesler çıkarak ağlar, sonra birdenbire ayağa kalkar, deli gibi 

dönmeye başlar, ağzından köpükler saçarak yere yığılır. İlerleyen günlerde şaman adayı 

davul çalmaya başlar ve sakinleşir. Ayin sırasında büyük bir vecd içinde kendinden 

geçen şaman, gökyüzünde ve yer altında gördüğü varlıkları anlatır, kendine geldikten 

sonra hiçbir şeyi hatırlamaz (Buluç, 1997: 310- 312). 

Yörükan, aynen şamanlar gibi Alevi dedelerinin de vecd ü istiğraka kapıldıklarını, 

düşkünlerin suçlarını affederken dedenin kendinden geçtiğini söylemiştir. Ancak bu 

ikisi arasında bir fark olduğunu belirtmiştir. Kam Tanrı’ya affettirirken, dede kendini 

Tanrı’nın vekili olarak görüp Allah’ın kendisinde tecelli ettiğini düşündüğü için 

düşkünleri kendisi affeder. Ayrıca kam; bu yolculuğu tek başına yaparken erenler, 

seyahati birlikte yaparlar. (Yörükan, 2005: 103). 

Ayrıca Yörükan, “Semâ, kadınların üryan olarak iştirak ettikleri bir merasimdir. Bu da 

kamın yaptığı raksların bir tekâmülüdür.” (Yörükan, 2005: 104) şeklinde ifade eder. 

Dedenin cem ayini esnasında kendinden geçtiğine, ne katıldığımız cemlerde ne de Alevi 

kaynaklarında rastlayabildik.  

Ünsal Öztürk, semahın dönüş yönü ile şamanın dönüş yönünün birbirinin tersi 

olduğunu, buradan hareketle Şamanizm ile Alevilik arasında bir bağlantı kurmanın 

doğru olmadığını iddia etmektedir. Öztürk’e göre; şamanlar saat istikametinde 

dönmektedir, Alevi semahında ise saatin tersi yönünde dönülmektedir. Şaman 

sihirbazdır, ruhların temsilcisidir. Oysa Alevi dedesi bir insandır ruhlarla bir ilgisi 

yoktur. Şaman, ayini yapar; cemde ise halk seyirci değil, ayini yapandır. Şaman 

ayininde, cemdeki günahların itirafı ve sorgu bölümleri yoktur, Şamanizm’de düşkünlük 

ve musahiplik gibi kurumlara da rastlanmaz. Şaman davul çalar, cemde ise sadece 

bağlama çalınır. Şamanın hareketleri kuralsızdır, bir delinin hareketleri gibidir. Cemde 

ise bir düzen vardır. Şamanizm’de sır yoktur, Alevilikte sır vardır (Öztürk, 2011: 46, 

173, 174, 175, 176). 

Bize göre Anadolu Aleviliği ile eski Türk dini olan Şamanizm’in ortak noktaları olarak 

gösterilen kutsal dağ, kutsal su, kutsal ağaç, kutsal taş, kurban gibi inanç motifleri 

Alevilik dışındaki yapılarda da vardır. Örneğin, Şii ve Sünni İslam’da Arafat Dağı, 

zemzem suyu, Hacer el-esved taşı, zeytin ağacı kutsaldır. Bu durumda, Şii ve Sünni 
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İslam ile Şamanizm arasında da bağlantı kurmak gerekir ki bu, gerçeklere uygun olmaz. 

Yine kurban hem Sünnilik hem de Şiilikte var olan bir külttür. Dolayısıyla 

Şamanizm’de48 ve Anadolu Aleviliğinde kurban kültü ortaktır, diyerek bu iki inanç 

arasında bağlantı kurmak da doğru değildir. 

1.3.2. Anadolu Aleviliği ve Mazdeizm ile Zerdüştizm 

Zerdüştizm, İran’da tek tanrı inancına yer veren dinlerin başında gelir. Bu din Zerdüşt 

adlı kişi tarafından kurulmuştur. Zerdüşt’ün tanrısı Ahura Mazda olduğundan bu dine 

Mazdeizm de denir. Zerdüşt’ün getirdiği din tek tanrıya dayanmaktadır (Keçeli, tarihsiz: 

100). 

İslam Ansiklopedisi’nde belirtildiği üzere bu akidenin en çok bilinen hususiyeti, 

insaniyetçi ve iştirakçi temayülün Mazdak dini emirlerinin bütününde bulunan, insanlar 

arasındaki bütün kıskançlık ve anlaşmazlık sebeplerini ortadan kaldırmak için 

kadınların ve mülkün ortak olması gerektiğine dayanan saf bir dinsel yapı olmasıdır. 

Ansiklopedide al-Şehrastânî’nin görüşlerine de yer verilmektedir. Ona göre, İran 

hükümdarının etrafında bulunan mansıp sahipleri gibi, tapılan şeyi ihata eden dört 

kuvvet, yedi vezir, on iki manevi varlık, üç unsur, hayrın ve şerrin idarecisi vardır. Bu 

anlatım, kâinatın oluşumuyla ilgilidir. İslam Ansiklopedisi de bu noktada Mani dini ile 

Mazda (Mezdek, Mazdak) inancının birbirine çok benzediğini, ancak Mazda inancının 

daha gelişmiş ve köklü bir din olduğunu yazar. Ayrıca bu kaynakta sayfa 528 veya 

529’da Mezdekilere yapılan bir katliamdan söz edilmektedir: “Mezdekîliğin takibat ile 

ortadan kalkmış olması muhtemel değildir; kalanlar İran’da, muhtelif yerlerde, dağlara 

çekilmiş olmalıdırlar; sonraları buralarda Müslüman müelliflerin Mezdekîler ile alâkalı 

göstermekten tereddüt etmedikleri mezheplere ( Hurramîya) rastlanmıştır (Guıdı,1997: 

205).  

                                                 

48 Şamanizm hakkında geniş tafsilatlı bilgi için bk. (İnan, 1995: 1- 207; Roux, 2002: 63- 161; 
Yürükân, 2005; Radloff, 2009: 9- 473; Bayat, 2006: 21- 286; Şener, 1997: 9- 110; Perrin, 1995: 
9- 134; Buluç, 1997: 310- 335). 
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Faik Bulut, Alevi sözcüğünün Farsça - Kürtçe olduğunu ve Aleviliğin de Zerdüşt dini 

olduğunu söylemektedir (Bulut, 2011: 512, 513, 514). 

Bulut ile aynı görüşte olan Bender, daha önce de bahsettiğimiz gibi Alevi sözcüğünün 

Kürtçe olduğunu, alav sözcüğünden türediğini, Kürtçeden Türkçeye geçtiğini, 

Alevilikteki ateş ve ocağın kutsal olmasının Zertdüştlükten geldiğini ifade eder (Bender, 

2003: 93).  

Araştırmacı Rıza Zelyut, Aleviliğin kökenini Hz. Ali’den ayrı tutanları iki kesime ayırır:  

“Birincisi, geçmişte Alevi düşmanlığını devam ettiren Sünni kesimlerden bazı 
yazarlar, diğeri ise Aleviliğin Zerdüştlükten çıktığını iddia eden Kürt kökenli, bazı 
angaje yazarlardır. Aleviliğin Kürt kültürünün ürünü olduğunu ileri süren bazı 
yazarlar, tarihî gerçekleri güncel siyasal amaçlar uğruna değiştirmeye 
çabalamışlardır” (Zelyut, 2012: 21, 22).  

Öz, özellikle Dersim Alevi aşiretlerinde görülen güneş kültünün Zerdüştlükten de önce 

ortaya çıkan Sabilik dinine özgü olduğunu ifade eder. Bu kült; Zerdüştlüğün temel 

kültlerindendir ama onun kaynağı Sabiliktir, der. Zerdüştlüğün geçişi sağlamış 

olabileceğini söyler (Öz, 2008: 50). 

Ayrıca Öz; cem, semah ve öteki terim ve sözcüklerin Asya, Orta Doğu ve Anadolu 

kültürlerinin ortak ürünleri olduğunu, cemin şamanlıkta da Zerdüştlükte de, Anadolu – 

Eski Yunan kültürlerinde de var olduğunu, asıl kaynağının tartışma konusu olduğunu, 

semahın Sünni inançlı Mevlevilikte de bulunduğunu ifade eder (Öz, 2008: 51). 

Öz, Bender’in bu konuyla ilgili söylediklerini şöyle eleştirmiştir; Alevi-Bektaşilik’teki “ 

Eline, beline, diline” ilkesi C. Bender’in sandığı gibi Zerdüşt kaynaklı değildir; köklü 

kaynaklar bunun Manihaizm kaynaklı olduğunu kanıtlamışlardır49 (Öz, 2008: 51). 

Xemgin, Aleviliği İslam’dan ayrı bir inanç olarak gösterirken neredeyse bütün dinlerin 

Mazda inancından doğduğunu iddia eder: 

“Budizm de Mazda inancından önemli oranda etkilenmiştir. Bu inanç, 
Kürdistan’da bazı etkileşim ve değişikliklerle Yezidilik ya da Ezidilik inancı 
halinde günümüzde yaşamını sürdürmeye çalışırken, bölgede varlığını sürdüren 
diğer dini inançlar ve İslamiyet içi bir mezhep olarak belirlenmeye veya 
gösterilmeye çalışılan Aleviliğin içerisinde de felsefesini, temel olgularını, kutsal 
değerlerini koruyup etkilerini sürdürdüğü açık olarak görülmektedir” (Xemgin, 
2012: 17, 18). 

                                                 

49Geniş bilgi için bk. (Köprülü, Barthold 1973: 89). 
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Xemgin, ilk olarak dört unsurdan biri olan ateşin Alevilerdeki kutsallığını Zerdüşt 

dinine bağlar, bununla ilgili Anadolu Alevileri arasında kullanılan sözleri örnek 

gösterir. Ocağın kutsallığını anlatmak için “Ocağın kör ola” bedduasını ve “Ben o kadar 

suçsuzum ki beni ateşe atsalar yanmam” sözlerini verir. Ateşin suçsuzları yakmama 

olayını Hz. İbrahim’in Nemrut tarafından ateşe atılma ve yanmama rivayetine 

dayandırır (Xemgin, 2012:168).  

Aydınlık, ışık, nur ve sıcaklığın kutsal ve tanrısal oluğunu söyler. Tüm evrendeki 

oluşumların, varlıkların oluşum ve yaşam kaynağının da tanrının kendisi olan güneş, 

yani ateşin kendisi olduğuna inanıldığını söyler. Ari inancının güneşi kutsal 

saymasından etkilenen Mazda inancı da ateşi daha da yücelterek ilahileştirmiştir. 

Zerdüşt öğretisinde ateşin bu kutsallığına atfen yapılan tapınakların tümünde hiç 

sönmeyen bir ateş bulunurdu. Bu ateşe bakan ona hizmet eden inanç sahipleri ateşin 

nefeslerinden rahatsız olmaması ve kirlenmemesi için ağızlarını bir bezle örtme yoluna 

gitmişlerdir. Ateşi üflemek, yani insanın maddi kirlerinin vücuttan çıkmasını sağlayan 

nefes yoluyla ateşin kirletilmesi ölüm cezasına çarptırılmayı gerektiren bir suç olarak 

görülmüştür. Kutsal ateşe odunlar eldiven ile atılırdı. İbadet yüzleri ateşe dönük olarak 

yapılırdı. Xemgin tam bu noktada: “Alevi cem ayinlerinde ve diğer tüm kutsal 

törenlerinde de mutlaka ateşi sembolize eden çıra veya mum yakılır. Delil diye 

isimlendirilen bu kutsal sembole kimse arkasını dönemez.” diyerek cemlerdeki kutsal 

ateşi bu eski inançlara bağlamıştır (Xemgin, 2012:169). 

Alevilikte ateşin önemli olduğu aşikârdır. Bazı araştırmacılar bu önemi Zerdüştlük veya 

Şamanlığa atfetmişlerdir. Hatta cem ayinindeki çerağın bu geleneğin bir devamı olduğu 

ifade edilmiştir. Ancak, aynı zamanda bir Alevi dedesi olan araştırmacı Hüseyin 

Dedekargınoğlu çerağın anlamını, cemdeki uygulanışını Hz. Ali’ye bağlamış ve şu 

şekilde anlatmıştır: 

“Bu delilin yanmasında tereyağı ve kesilen kurbanların iç yağı kullanılır. Delilin 
yanında delilci olarak bulunan hizmet sahibi, cem süresince onun sürekli yanmasını 
sağlar. Delilci, cemde delilin sürekli yanmasını sağlayamaz; delile yağ eklemeyi 
geciktirir ya da herhangi bir ihmalden delil sönerse delilci bu hatasından dolayı bir 
kurban kesme yükümlülüğü altına girer. Çerağın (delil) sürekli yanar vaziyette 
olması sağlanır. Çünkü çerağın o meydanı manevi olarak da aydınlattığı kabul 
edilir. Dedekargın süreğinde yapılan cemlerde çerağın yanmasıyla cem başlar. Şâh-
ı Merdan Ali’nin çerağı uyandırılır ki erenler meydanı aydınlansın” 
(Dedekargınoğlu, 2012:  151,152). 
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Görüldüğü üzere ateş, Alevi cemlerinde aydınlatma özelliğinden dolayı kullanılmakta, 

sembolik olarak Ali’ni ışığının orada bulunduğu düşünülmektedir. Mazda inancında hiç 

söndürülmeyen ateşin Alevi cemlerinde söndürülmesi de aradaki farkı gösterir 

niteliktedir. Xemgin, ikinci unsur olan havanın da Alevi öğretisine nefes olarak 

girdiğini, her iki öğretide de havanın tanrının bir parçası olan güneş ışınlarıyla en yakın 

temasta olduğu ve canlıların onu içlerine çekerek tanrısal bir yaşam kaynağıyla 

bütünleştiklerini düşündüklerini yazar. Nefesin doğru alınmasının vücuda fayda 

getirdiği, nefes üzerinde kurulacak hâkimiyetle düşüncenin istenilen yönde gelişmesini 

sağlayabilmenin mümkün olduğu gibi açıklamaları sayfalarca yazar. Fakat bunların 

Alevilik inancı ve ritüelleriyle ne gibi bir ilgisinin olduğu konusunu kapalı bırakır. 

Yalnız bu inancın Alevilikte de aynı olduğunu ve Alevilerin cemlerde okudukları 

nefeslerin kaynağının hava olduğunu söyler (Xemgin, 2012:174). 

Xemgin, aynı şekilde dört unsurdan üçüncüsü olan su için de benzer yüzeysel 

açıklamalar yapar ve buna cemdeki on iki hizmetten biri olan sakka suyu hizmetini 

örnek gösterir. Bu hizmetin hem dış hem de iç temizliği sembolize ettiğini yazar 

(Xemgin, 2012:174). 

Ancak Anadolu Aleviliğinde cemdeki sakka suyu hizmeti Hz. Hüseyin’in Kerbela’da 

susuz kalma olayını simgeler. Dedekargınoğlu bu konuda: “Sakka suyu dağıtmadaki asıl 

amaç inancı, yiğitliği ve dürüstlüğü simgeleyen Hz. Hüseyin’i sevgiyle anmak, 

kötülüğü, haksızlığı, zulmü, vahşeti, alçaklığı simgeleyen Yezit ve Yezit zihniyetini 

lanetlemektir.” diyerek bu hizmetin sebebini açıklar (Dedekargınoğlu, 2012: 241). 

Xemgin, dört unsurdan sonuncusu olan toprağın da cem ayinindeki sembolünün lokma 

hizmeti olduğunu söyler. Bu hizmetin cem ayinine katılan canların beraberlerinde 

getirdikleri ve toprağı sembolize eden yiyeceklerin eşit şekilde canlara dağıtılmasını 

sağladığını belirtir. Toprağı sembolize eden yiyeceklerin dağıtılmasının kutsal 

hizmetlerden sayıldığını ve onsuz cem yapılmayacağını ifade eder (Xemgin, 2012: 191).  

Ancak, Alevilikte lokma hizmeti tamamıyla İslami bir vakaya dayanır. Alevi inancına 

göre lokma bütün canlıların Allah tarafından rızıklandırılmasıdır. Alevilikte dağıtılan 

lokma Hak lokmasıdır. Bu lokma ayrım yapılmaksızın herkese eşit olarak dağıtılır. 

Allah’ın bu nimetleri vermesine dua ile şükredilir ve Allah Allah diye zikir edilir. 

Cemde lokma meydanına ya da sofraya otururken dede şöyle dua eder: “Bismi Şah 
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evvel Allah diyelim, kadim billah diyelim gaziler, şah diyelim geldi şahın lokması, Hak 

versin biz yiyelim demine hu diyelim hu, erenler demine, gerçeğe ya Ali, izni Hak 

desturi Şah yürüyenin işi yürüsün Allah eyvallah.” 

Lokmalar yendikten sonra yapılan dua ise şu şekildedir: “El hamdullilah el hamdulillah 

summe el hamdulillah sofrayı Celilullah bereketi Halilullah şefaati Resulullah şefaat ya 

Resulullah sofra zat ola münkir mat ola. Yiyene Hali yedirene delil ola, gökten hareket 

yerden bereket ola, uğradığımız hanelere Hızır Aleyiselam uğruya, daşa dökülmüye, 

arta eksilmeye, geldikçe hayırlısı gele, verdikçe hayırlısını vere, sıdık ile yene, ceset 

bekçisi ola, cehennem narında yakmıya, huruya gözlüye dil bizden nefes Hunkar Hacı 

Bektaş Veli’den, Muhammed Mustafa şahı Merdan Ali’den, yaratıcı uludan ola, erenler 

demine hu gerçeğe ya Ali” (Şirin, 2013). 

Xemgin’e göre, Alevilerin kelime-i şehadet getirmeleri bile göstermeliktir. Kelime-i 

şehadet’in sonuna Aliyyun veliyullah getirmeleri bunun göstergesidir. Onlar sadece 

İslam içinde gözükebilmek için zekât ve fitre verirler. Ona göre, önceden 

Müslümanlaşıp sonradan Alevi olan kesimler Müslümanlığın şartlarını yerine 

getirmekte, ancak ezelden beri Alevi olan kesimler kesinlikle İslamiyet’in şartlarını 

yerine getirmemektedir. Aleviliğin İslam içinde bir mezhep olarak görülmesini de 

eleştirir. Alevilerin, Aleviliğin İslamiyet’in devrisaadet dönemini temsil ettiği yani 

gerçekten Müslümanlığın özüne tekâmül ettiği ve diğer Müslümanların ise gerçek 

İslamiyet’i saptırdığı iddiasının dayanaksız olduğunu söyler. Ona göre, İslamiyet’in 

katliamlarından kurtulmak amacıyla kendilerinin de Müslüman olduklarını göstermek 

veya inançlarının propagandasını Müslüman halk kesimi arasında rahatlıkla yapabilmek 

amacıyla Aleviler kendilerini İslamiyet şemsiyesi altında gizleme gereği duymuşlardır 

(Xemgin, 2012:101). 

Xemgin, Mazda inancı ile Alevilikteki kutsal sayıların aynı olduğunu savunur. Bu 

sayıları ve sayıların anlamlarını anlatırken mitolojiden uzak bilgilerle tamamen şahsi 

açıklamalar yapar. Ona göre, Alevilikte kutsal olan “1” sayısı Allah’ın birliğini temsil 

eder. Allah ve Muhammed’i “2” sayısı temsil eder. Mazda inancında ise “2” zıtlığın bir 

arada yaşamasını ve dişiliği sembolize eder. “3” sayısı ise Allah Muhammed ve Ali 

üçlemesini veya eline beline diline ahlak kuralını temsil eder.  Bu sayı, Mazda 

inancında ise üç Zerdüşt’ün gelmiş olması; anne, baba, çocuk üçlemesi; üç ateş 
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çeşidinin olması gibi nedenlerle kutsal sayılıp erkeklik sembolü olmuştur. Bu noktada 

teslise değinir ve Hristiyanlıktaki teslisin de kaynağının Mazda dini olduğunu iddia 

eder50 (Xemgin, 2012:169). 

Dört sayısı Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin’i temsil ederken Mazda inancında da 

Zerdüşt’ün evren ve dünyanın oluşum öğretisine göre; her biri üç bin yıl süren dört 

evreyi, dört mevsimi ve cennetteki dört ırmağı temsil eder. Beş sayısı Ali, Fatma, 

Hasan, Hüseyin dörtlemesine Muhammed’in eklenmesiyle oluşur. Mazda inancında da 

ışığın beş unsuru olan ateş, metal, toprak, su ve bitkileri ifade eder.  Altı sayısının da 

tam ve kâmil olan sayı olup beşlemeye Allah’ın eklenmesiyle tamamlandığını belirtir. 

Ahura Mazda’nın da altı meleğini ifade eder. Yedi sayısının Ali’de bulunan yedi 

özelliği sembolize ettiğini, Fatma’nın kuşağında yedi renk olmasının bu anlama 

geldiğini ayrıca insanın başında iki tane gözde, iki tane kulakta, iki tane burunda ve bir 

tane ağızda olmak üzere yedi delik bulunduğundan bu sayının Alevilerce kutsal 

olduğunu söyler. Bu sayının Mazdaist öğretinin mistisizminde yedi dereceyi, oluşumun 

yedi evresi olan güneş-ateş, hava-toz-buhar, su-sıvı, toprak-katı, bitki, hayvan ve 

insanın oluşum evrelerini sembolize eder. Sekiz sayısı cennettin sekiz kapısını, dokuz 

sayısı da Alevilerin kutsal dansı olan dokuz vuruşlu dansı simgeler. On sayısı da 

maddesel oluşumun mükemmel sonuçlanmasını ve evrendeki tanrısal hükümranlığı 

ifade eder. On iki sayısı Aleviliğin altın zinciri olan On iki İmam’ı, Zerdüşt öğretisinde 

evrenin oluşum süreci olan 12 000 yıllık süreyi ifade eder. On dört sayısı Kerbela’da 

şehit edilen on dört kişiyi, on yedi sayısı on yedi kemerbesti, kırk sayısı da kırklar 

meclisi ile dört kapı kırk makamı temsil eder. Xemgin bu sayıların İslami değerlerle 

ifade edilmesinin büyük bir saptırma ve yanlışlık olduğunu söyler. Bu sayıları İslami 

değerlerle açıklamanın zahiri olduğunu, ancak Alevi felsefesinde yani batında bu 

anlamların değişik olduğunu ve zahirin giderek batına yani öze zarar verdiğini söyler 

(Xemgin, 2012:266-269). 

                                                 

50 Bu konu Xemgin’nin “Mazda İnancı ve Alevilik” adlı kitabında şöyle geçer: “Kutsal kitap 
Avesta’ya göre ateş, Ahura Mazda’nın oğlu, ya da Ahura Mazda’nın ruhu olarak belirlenir. 
Zerdüşt öğretisi iyi kavrandığında bu üç deyimin yani tanrı Ahura Mazda, tanrı Ahura 
Mazda’nın ruhu ve oğlu deyimleriyle aynı ve tek şeyin kastedilip anlatılmak istendiği açıkça 
anlaşılır ki o da tanrının bizzat kendisi olduğudur. Bu üçlü belirleme veya birleme bölge 
inançlarından olan Hristiyanlığa aynen geçmiştir” (Xemgin, 2012:169). 
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Görüldüğü üzere kutsal sayılarla ilgili yapılan açıklamalar genel olarak şahsi ve keyfî 

karşılaştırmalara dayanmaktadır. Karşılaştırılan hususların bağlantıları zorlamalarla 

kurulmaya çalışılmaktadır. Alevilik konusunda yazdıklarını da bu minvalde anlamak ve 

yorumlamak mümkündür.  

Yaşar Çoruhlu da,  Türk Mitolojisinin Ana Hatları adlı kitabında mitolojik sayıları 

açıklarken bazı sayıları da Alevi mitolojisine bağlamıştır. “Üç” sayısının Şiilikteki 

üçlemeye (Allah, Muhammed, Ali) işaret ettiğini, kimi Alevi topluluklarda güneşin 

Muhammed, ayın Ali, Zühre ve Fatma olarak görüldüğünü söylemiştir. “Beş” sayısı için 

Fatma’nın eli benzetmesini yapmış, bu elin aynı zamanda Muhammed, Fatma, Ali ve 

Hasan ile Hüseyin’i ifade ettiğini, bu el işaretinin nazarı ve genel anlamda kötülüğü 

engellediğinin düşünüldüğünü belirtmiştir. Yedi sayısının Bektaşi giyiminde de 

simgesel ifade amacıyla kullanıldığını, kemerin eski zamanlarda birtakım erdemleri 

ifade etmek üzere yedi kere bağlandığını belirtmiş, öte yandan Bektaşi tacının yedi 

dilimli olanına güneşe izafeten (belki Tanrı’yı ve bazı yerlerde Ali’yi kastederek) şemsi 

taç denildiğini söylemiştir.51 “On iki” sayısının Alevilikte On İki İmam’ı simgelediğini, 

bu yüzden büyük önemi olduğunu yazar. Anadolu’da Kerbela şehitleri anısına on iki 

gün oruç tutulmasının sebebinin On İki İmam olduğunu söyler. Bektaşi giyiminde 

kolsuz bir yelek olan haydariyenin üst tarafına takılan habbelerin on iki tane olmasına, 

teslim taşı denilen boyna takılan taşların hilal şeklinde olduğuna ve on iki çukurluğun 

bulunduğuna, Bektaşi başlığındaki on iki dilime dikkat çeker. On dört sayısının On iki 

İmam’a Hz. Muhammed ve Kızı Fatma’nın eklenmesiyle Alevilerde kutsal sayıldığını 

ifade eder. On yedi sayısının da Hz. Ali’nin on yedi yoldaşını (on yedi kemerbest)52 

simgelediğini, bu yüzden kutsal sayıldığını söyler. Kırk sayısı İslam dininde ve özellikle 

Alevi İslam’da kutsaldır. Bu kutsallığa İslam’da Muhammed’e vahyin kırk yaşında 

inmiş olmasını, Mehdi’nin dünyaya tekrar gelişinde kırk yıl hüküm süreceğini ve 

geldiğinde göklerin kırk yıl dumanla kaplanacağını, Muhammed’in isminin ilk harfi 

olan mim harfinin sayısal değerinin kırk olmasını örnek olarak gösterir (Çoruhlu, 2010: 

                                                 

51 “Öte yandan Kadirî tarikatinin Eşrefî koluna mensup olanların giydikleri taçlar da yedi 
dilimliydi. Bu tacın (başlığın) yedi terki yedi göze işarettir. Bu tacın üzerine on sekiz bin âlemi 
ifade eden ya da besmeledeki “b” harfleri sayısına göre konulan on sekiz ya da on dokuz köşeli 
mühür, yedi ismi (esmâ-i seba) simgeleyen yedi renk ibrişimle işlenir” (Çoruhlu, 2010: 223). 
52 Bu konu ilerideki bölümlerde ayrıca ele alınacaktır.  
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223). Hz. Muhammed’in miraca çıkarken kırklar meclisine katılması olayı Aleviliğin 

ibadet biçimi olan cemin dayandırıldığı yerdir53. 

1.3.3. Anadolu Aleviliği ve Hristiyanlık 

Melikoff, bir eserinde Bektaşi-Kızılbaşların inancında Budizm, Manihaizm ve yerel 

Hristiyanlığın yanı sıra Nesturiliğin ve Paulisyenliğin bulunduğunu belirtmektedir 

(Melikoff, 2006: 215, 216). 

Aleviliğin doğrudan Zerdüştizm’in devamı olduğunu savunan Xemgin’e göre 

Hristiyanlık da Zerdüşt dininden oldukça etkilenmiştir (Xemgin, 2012: 27). 

Ocak da, Alevi ve Bektaşi geleneğinin Hristiyan etkisinde kaldığını ifade eden 

yazarlardandır. Ölmeden önce göğe çekilmek, suyu kana çevirmek, halka felaket 

musallat etmek, bereket getirmek, az yiyecekle çok kişiyi doyurmak, körleri gördürmek, 

ölü insan ya da hayvanları diriltmek, nefes evladı edinmek, kuru odunu ağaç haline 

getirmek, yerden veya taştan su fışkırtmak, ırmağı veya denizi yarıp geçmek, ırmak 

veya denizin üstünde yürümek gibi motiflere menakıpnamelerde rastlamanın mümkün 

olduğunu ifade eder  (Ocak, 2002: 254-277). 

Ocak, ölmeden önce göğe yükselme motifinin kitle psikolojisinin bir sonucu olduğunu 

ve kitlelerin onları haksızlıklardan kurtaracak insanların ölümsüz olduklarına inanmak 

istediklerini yazar. Bu yüzden bu ruh halinin zaman zaman inanç biçiminde tezahür 

ettiğini ifade eder. Bu inancın Alevilik içindeki yerini ifade etmek için Baba İlyas, 

Mahmut Baba ve Otman Baba menkıbelerini örnek verir. Bu menkıbelerde anlatılan 

olayların neredeyse aynılarının Kitab-ı Mukaddes’te ve Manihaizm anlatılarında 

geçtiğini yazar (Ocak, 1995:154-158).  

Ocak, suyu kana çevirme hadisesinin de iki menkıbede bulunduğunu, ikisinin de Hacı 

Bektaş menkıbesi olduğunu belirtir. Hacı Bektaş abdest almak ister fakat maşrapadaki 

su, kana dönüşür. Bu olayın aynı anda iki kere tekrar etmesini orada bulunanlardan 

Nureddin Hoca sihir olarak telakki eder. Musa, Firavun ’un gözü önünde nehri ve 

                                                 

53 Bu konu ilerideki bölümlerde ele alınacaktır.  
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şehirdeki bütün suları kana çevirir. Halk içecek su bulamaz. Ocak, menkıbede işlenen 

motifin kaynağının bu olay olduğunu düşünür (Ocak, 1995:259-260). 

Halka felaket musallat etmenin Kitab-ı Mukaddes’te en sık işlenen konulardan biri 

olduğunu söyleyen Ocak, Alevi menkıbelerinde de sık sık bu konunun işlenmesinin 

kaynağının bu olduğunu söyler. Vilayetname-i Seyyid Ali Sultan’dan Musa’nın Mısır’a 

ateş yağdırmasına benzeyen bir menkıbeyi örnek verir (Ocak, 1995:262-263). 

Bereket getirme konusunu da Hacı Bektaş-ı Veli menkıbelerinden örnekle anlatır. Hacı 

Bektaş-ı Veli bir kadından yiyecek ister, kadın ekmeğe biraz yağ sürüp kendisine verir. 

Kadın eve geçtiğinde içinde azıcık yağ olan küpün ağzına kadar dolu olduğunu görür ve 

ekmek isteyen adamın nasıl biri olduğunu anlar. Bir başka menkıbede de Hacı Bektaş-ı 

Veli misafire ikram edecek unları kalmadığını söyleyen Kadıncık Ana’dan un 

çuvallarını ister. Onları silkerek bir avuç un çıkarır. Bunları yoğurur ve bir dua okur. 

Köyün bütün kızları günlerce bu tekneden alınan hamuru ekmek yapar yine de 

bitiremezler. Bu anlatıların da aynısının Kitab-ı Mukaddes’te olduğunu ifade eden 

Ocak, Peygamber Elişa ve İlya’nın da başlarından neredeyse aynı olayların geçtiğini, bu 

motiflerin Kitab-ı Mukaddes’ten alındığını söylemenin yanlış olmayacağını söyler. Az 

yiyecekle çok kişiyi doyurma motifi de Ocak’ın aktardığına göre, Balım Sultan’ın, 

Ahmet Yesevi eliyle kurdurduğu bir sofrada ve Abdal Musa’ya ait bir menkıbede geçer 

(Ocak, 2002: 262-264). Yine bu motif İncil’de şu şekilde geçer: 

“İsa, buradan gitmeleri gerekli değil.” diye yanıtladı, “Siz onlara yiyecek verin!” 
Öğrenciler, “Burada beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok ki.” dediler. 
İsa, “Onları buraya, bana getirin.” dedi. Tüm topluluğa çayıra oturmalarını 
buyurdu. Beş ekmekle iki balığı eline aldı. Gözlerini göğe kaldırarak onları kutsadı. 
Ekmekleri bölüp öğrencilere verdi, öğrenciler de topluluğa. Herkes doyasıya yedi. 
Arta kalan parçalardan 12 küfe dolusu topladılar. Yiyenler yaklaşık beş bin erkekti; 
kadınlarla çocuklar da ayrı” (İncil, 1995: 32). 

Ocak, denizin üstünde yürüme motifinin sadece Hacı Bektaş menakıpnamelerinde değil, 

ondan önce ve sonra kaleme alınmış birçok menkıbede geçtiğini kaydeder (Ocak, 2002: 

277). Bu motif İncil’de şöyle geçer: 

“Sabah üçle altı arası, İsa denizin üzerinde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler 
onun denizin üzerinde yürüdüğüne tanık olunca ürktüler. “Bu bir görüntüdür.” 
diyerek korkudan bağırdılar. İsa o anda onlarla konuştu. “Yüreklenin” dedi, 
“Korkmayın, benim!” Petros onu şöyle yanıtladı: “Ya Rab, eğer gerçekten sen isen 
bana buyruk ver, suların üstünden yürüyerek sana geleyim.” O da “Gel.” dedi. 
Petros tekneden indi, suların üstünden yürüyerek İsa’ya doğru geldi. Ne var ki esen 
rüzgârı görünce korktu. Sulara gömülmeye başlayınca, “Ya Rab, beni kurtar!” diye 
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bağırdı. İsa hemen elini uzatıp Petros’u tuttu. “Ey kıt imanlı adam!” dedi, “Neden 
kuşku duydun?” Onlar tekneye binince rüzgâr dindi” (İncil, 1995: 32-33).   

Alevilikte dergâh kapısının küçük olması geleneği vardır. Bu gelenek, mürşitlerin pire 

gösterdiği saygının ifadesidir. Mürşit engin kapıdan girerken doğal olarak eğilecek, bu 

da sembolik olarak pirin huzuruna çıkarken eğildiğini gösterecektir. İncil’de de Hz. İsa 

öğrencileriyle konuşurken dar kapıdan girilmesini tavsiye etmiştir. Fakat bu öğüt 

Alevilikteki dergâh kapısının dar olmasından çok farklı anlamlar taşımaktadır. Hz. İsa, 

çileli ve zor yolu kastetmiş, bunu da dar kapı olarak nitelemiştir. “Dar kapıdan girin. 

Çünkü yıkıma götüren kapı geniş, yol da kolaydır. Ondan girenler pek çoktur. Oysa 

yaşama götüren kapı dar, yol da çilelidir. Onu bulanlar azdır” (İncil, 1995: 14). 

Hristiyanlıktaki teslis inancı(baba-oğul-kutsal ruh) ile Alevilikteki (Hak “Allah”-

Muhammet-Ali) üçlemesinin benzerliğinden dolayı Aleviliği Hristiyanlıkla bağdaştıran 

Birge, “İlkel türde Hristiyanlar için Bektaşilerin Allah, Muhammed ve Ali üçlemesi, 

diğer ve içinde bulundukları zamanda, daha güvenli adlar altındaki Hristiyan Üçlemesi 

gibi görünmüş olabilir” (Birge, 1991:245). 

Hristiyanlıkta teslis üçlemesi baba-oğul-kutsal ruh biçiminde ifade edilir. Hristiyanlıkta 

teslisin asıl unsuru babadır, baba Tanrı/Allah olarak nitelendirilir. Oğul ise; İsa’yı temsil 

eder ve babanın oğludur. Kutsal Ruh da tanrısal işleri icra edendir. Bu üçü, tek bir 

cevherde toplanmış üç ayrı şahıstır, hepsi de ebedîdir. “Sonuç olarak Hristiyanlıkta 

Baba Allah, yaratıcıdır; İsa Mesih, kurtarıcı ve Kutsal Ruh da takdis edicidir.” (Küçük, 

Tümer, Küçük 2009: 369). 

Hıristiyanlıktaki on iki havarinin değişerek Alevilikteki On iki İmam’a dönüştüğünü 

söyleyen araştırmacılar vardır (Birge, 1991: 244). Ancak bu iki durum arasında sayı 

benzerliğinden başka bir benzerlik bulunmamaktadır. Alevilikte On iki İmam imamet, 

“imam soyundan gelen” soyu devam ettirir ve her imam birbirinin ardıdır. Hristiyanlıkta 

ise; havarilerin çoğu arasında kan bağı yoktur, hepsi çağdaştır. İncil’de on iki havari şu 

şekilde tanıtılmıştır: 

“İsa on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi; kötü 
ruhları çıkarsınlar, her türlü hastalığı ve zayıflığı iyileştirsinler diye. On iki 
habercinin adları şunlardır: Birincisi Petros diye bilinen Simon. Kardeşi Andreas. 
Zebedi’nin oğlu Yakup’la kardeşi Yuhanna. Filippos ve Bartolomeos. Tomas ve 
gümrük vergisi toplayan Matta. Alfeos’un oğlu Yakup’la Taddeos. Partizan Simon 
ve İsa’yı ele veren Yahuda İşkariyot” (İncil, 1995: 20). 
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Ayrıca Birge, Hristiyanlıkta İsa’nın kanını temsil eden şarap ve bedenini temsil eden 

ekmeği Anadolu Aleviliğinin ibadet biçimi olan cem ayinlerindeki dem ve lokmaya 

benzetir (Birge, 1991: 243). İsa’nın bedenini ekmeğe, kanını şaraba benzetme olayı 

İncil’de şu şekilde geçer;  

“Onlar yemek yerken İsa ekmeği alıp kutsadı. Sonra bölüp öğrencilere verdi. “Alın 
ve yiyin, bedenimdir bu.” dedi. Ardından bir bardak aldı,  teşekkür sunduktan sonra 
onlara verdi. “Bundan hepiniz için.” dedi, “Çünkü bu birçoklarını kapsayan-
günahların bağışlanması için akıtılan-‘antlaşma kanımdır.’ İşte size diyorum: 
Bundan böyle bağın bu ürününden içmeyeceğim; babamın hükümranlığında 
sizlerle birlikte tazesinden içeceğim güne dek” (İncil, 1995: 60).  

Eröz de, Alevilik ve Hristiyanlık arasında bağ kurmaya çalışanların savlarını sıralarken 

Alevilikteki Allah, Muhammed, Ali üçlemesinin Hristiyanlıktaki baba, oğul, kutsal ruh 

üçlemesine, On iki İmamın on iki havariye benzetildiğini söyler. Ayrıca vaftiz ile cem 

ayinlerinden önce alınan abdest arasında, İsa’nın kanını temsilen içilen şarapla cemlerde 

içilen şarap arasında, papazların bekâr oluşu ile bazı Bektaşi babalarının bekâr oluşu 

arasında, Hristiyanlıktaki günah çıkarma ile baş okutma erkânı, aforoz etme ile 

düşkünlük arasında, evlenmelerin papaz önünde yapılması ile Alevilikte dede önünde 

yapılması arasında, piskoposluk tacı ile Bektaşi babalarının elif tacı arasında bağ kurup 

bu geleneklerin Hristiyanlıktan kalma olduğunu savunanları tenkit eder (Eröz, 1990: 

176-177). 

1.3.4. Anadolu Aleviliği ve Senkretizm 

Aleviliğin birçok inançtan etkilendiğini yani senkretik bir yapıya sahip olduğunu birçok 

araştırmacı ileri sürmüştür. Bu araştırmacılardan biri Esat Korkmaz’dır. Korkmaz, 

Aleviliğin köklerini, Manicilik, Budizm, Şamanizm, Zerdüştizm, Burahmanizm, 

Mazdekizm, İlk Çağ’daki Anadolu dinleri Dionysos ve Hristiyanlıkta arar (Korkmaz, 

2005: 63, 137, 138, 139, 156, 718). Korkmaz’ın Manicilik ile Alevilik arasında bağlantı 

kuran cümleleri şöyledir: 

“Manicilik genelde Anadolu Batıniliğini, özellikle de Anadolu Aleviliğini derinden 
etkiledi. Alevi gelenek- göreneklerinin; bunlar üzerine yapılanan Alevi ahlak 
ilkelerinin baş kaynağı oldu. Bu kaynaktan beslenerek Aleviler; Maniciliğin “ağız 
el gönül” üçlemesini, “el dil bel” temizliğini belirten üçlemeye evrilterek; yine 
Manicilikte öne çıkarılan sevgiyi, hem inanç alanında Tanrı’ya ulaşmanın, hem de 
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düşünce alanında kardeşliğin, uzlaşmanın, barışın, eşitliğin kaynağı durumundaki 
“aşk” a dönüştürerek, toplumsal ölçekte etik bir felsefeyi Anadolu toprağında 
yaşama geçirdiler” (Korkmaz, 2005: 437). 

Korkmaz’a göre “Anadolu Aleviliğinin Asyalı bir diğer kaynağı Budizm’dir54”. 

Korkmaz, Budizm’deki Nirvana’ya ulaşma inancını tasavvufla bağlantılı görüyor ve bu 

inancı Aleviliğin kökeni olarak sunuyor (Korkmaz, 2005: 137, 138). 

Korkmaz, Aleviliğin temel ibadeti olan cemin, Şamanizm’deki kımız içme töreninin 

devamı olduğunu savunmaktadır. Yazar, dedeliğin kökeni olarak da Şamanizm’i 

göstermektedir. Yine onun iddiasına göre bu Şamanist ritüele daha sonra Budist ve 

Manihaizm unsurlar katılmıştır. İkrar ayini cemi ve musahiplik ayini cemi bu 

unsurlardandır (Korkmaz, 2005: 151). 

Korkmaz, Zerdüştlüğün, Manicilik ve Mazdekçilik55 aracılığıyla Anadolu Aleviliğini 

oluşturan değerler arasına katıldığını iddia etmektedir (Korkmaz, 2005: 718, 719). 

Korkmaz, Burahmanizm56 ile Alevilik arasında kurduğu bağlantıyı şöyle açıklıyor: 

“Burahmanizm’deki Brahma - Vişnu - Şiva üçlemesi, Anadolu Aleviliğinin evren 

görüşünü oturttuğu Tanrı- evren- insan üçlemesinin, Doğulu kaynağını oluşturdu” 

(Korkmaz, 2005: 137, 138) 

Korkmaz’a göre Mazdek (M.S. VI. Yüzyıl) yoksul köylülere dayanarak eşitlikçi bir din 

kurmuştur. Bu yoksul köylülerin düşleri Anadolu Aleviliğinde sosyalizmden de ileride 

olan bir ütopyaya dönüşmüştür. Ayrıca Enel Hak anlayışının, ermişliğin, kâmil insanın 

kökeni de Mazdekçiliktir (Korkmaz, 2005: 453, 454). 

Eski Yunan Tanrılarından biri olan Dionysos, Korkmaz’a göre Dionysos’e tapanlar 

şarap içip sarhoş olur, dağlara çıkar ve naralar atarak döne döne raks ederlerdi. Bu 

sarhoşluk, yeni Platonculuk aracılığıyla Alevilik - Bektaşiliğe ilham olmuştur 

(Korkmaz, 2005: 189). 

Şener, Anadolu Aleviliğinin kökenini üç kaynağa dayandırır: 

                                                 

54 Budizm hakkında bilgi için bk. (Tümer, 1992: 352- 356).  
55 Mezdekilik hakkında bilgi için bk. (Guıdı, 2001: 201- 205). 
56 Brahmanizm hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Tümer, 1992: 329- 333). 
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“Birincisi, İslamiyet içindeki hilafet meselesinde ortaya çıkan olaylardır. Hz. 
Ali’nin Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, halefi olduğu halde halife 
seçilmemesi. İkinci etken, bence, Türkistan ve İran gibi doğu din ve kültürlerinden 
gelen etkidir. Üçüncü kaynak da Eski Anadolu din, inanç ve kültür mirasıdır” ( 
Şener, 1989: 116, 118, 119). 

Ayrıca, Cemal Şener de bu konu da Esat Korkmaz’a yakın görüşler ileri sürmektedir. 

Şener, Aleviliğin en önemli ilkesi olarak nitelediği “eline, beline, diline” sahip olma 

inancının Budizm’de de olduğunu belirtmektedir. Ona göre tasavvuftaki ölümsüzlük 

Hint inancındaki Nirvana’dır; Alevilikteki cemin kaynağı Dionysos ve Zerdüştiliktir. 

Çünkü ona göre Alevi ceminde şarap içilir, şarabın mucidi Anadolu’daki Dionysos ve 

İran’daki cemdir (Şener, 1989: 100, 101). 

Şener, Alevilerde var olduğunu iddia ettiği ateş ve güneş kutsallığını Şamanizm’in 

yanında ayrıca Zerdüştiliğe de bağlamaktadır (Şener 1989: 100, 101).  

Irak Türkmen sosyal bilimcilerinden Dakuklu da, Alevilik düşüncesinin Totemcilik, 

Şamanizm, Zerdüştizm, Budizm, Konfüçyusçuluk, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi 

pek çok din ve mezhepten beslendiğini öne sürerek, senkretik bir yapıya sahip olduğunu 

savunmuştur (Dakuklu, 2010: 22). 

Melikoff, Alevilikteki turna kutsallığını Çin inançlarına bağlamakta, Aleviliğin 

Manihaizm, Budizm ve yeni Platonculuktan etkilendiğini söylemektedir (Melikoff, 

1994: 127, 129, 130). 

Bütün Bektaşilerin Alevi olduğunu söyleyen İsmet Zeki Eyuboğlu’na göre Bektaşilik, 

adını Hacı Bektaş Veli’den almakla birlikte özü bakımından çok gerilere giden çok 

değişik kaynaklara dayanan bir inanç kurumudur. Bu kaynakları Doğu kaynağı, İslam 

kaynağı, Anadolu İlk Çağ kaynağı biçiminde üç grupta sınıflandıran yazar, Şamanizm, 

Brahmanizm, Hint ve Tibet dinlerini sıraladıktan sonra İslam’ı ve Kur’an’ı Bektaşiliğin 

kaynakları arasında saymaktadır. Diunysos törenleri, İran hükümdarı Cemşid, Orpheus 

inançları, Pythagoras inançları, eski Anadolu dinleri olan Hitit ve Frigya inançları ve 

Hristiyanlıktaki teslis de Bektaşiliğin kökenlerindendir (Eyuboğlu,1980: 53- 82). 

Ocak’ın bu konu hakkındaki fikirleri şöyledir:  

“İşte bu uzun macera sebebiyle söz konusu yaptığımız Baktaşî 
menâkıbnâmelerinde tabiat kültürlerinden Şamanist unsurlara, Budist Maniheist 
unsurlardan Anadolu kültür kalıntılarına kadar çok çeşitli ve adeta bu uzun dinî 
macerayı belgeleyen motiflere rastlanabilmektedir. Bunların her biri mankabeler 
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haline dönüşerek bu eserlerde yaşamaya imkân bulmuşlardır. Bu eserlerde yer 
almaları ise, iki tarihsel ve sosyolojik gerçeğin yansımasından başka bir şey 
değildir: 1- Bu inançları taşıyan ve yaşayan geniş bir sosyal taban mevcut 
olmuştur. 2- Bütün bu inançlar, reddi mümkün olmayan bir dinî ve kültürel 
senkretizmin (bağdaştırmacılık) canlı şahididir, ki bu senkretizmin tarihî varisleri 
de Bektaşî ve Alevî (Kızılbaş) toplumudur” (Ocak, 2002: 111). 

Nevruz’u Kürtler, İranlılar, Türkler ve Aleviler sahipleniyorlar. Bu külte, Uzak 

Doğudan Balkanlara uzanan geniş alanda rastlanılıyor. Buralarda yaşayan toplumların 

tarihinde izleri var. Demek ki zamanla ortak kültür haline gelmiş. Nevruz’un 

ayrıntılarıyla irdelenmesi durumunda İran (Zerdüştlük) kökenine pek bir şey kalmıyor. 

Bölgenin tüm toplumlarına mal olmuş bir gelenek. Ayrıca bazı kaynaklar Nevruz’un 

Alevilik inancı içindeki önemini farklı şekilde anlatmıştır. Özkırımlı, Nevruz’un 

önemini şu şekilde anlatmıştır: 

“Yeni gün. Güneşin Koç burcuna girdiği ve eskilerin Mart dokuzu (21 Mart) 
dedikleri günün adıdır. İlkbaharın ilk günüdür. Nevruz İslamiyet’te de kutsal bir 
gün sayılmıştır. Peygamberin son haccı olan veda haccının arefe günü Martın 
sekizine, bayram da dokuzuna rastlamıştı. Hac dönüşü peygamberin 
çevresindekilere, “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.” Dediği 
bildirilir. Bu söz de Martın on dokuzuncu günü söylenmiştir. İşte Nevruz bu 
nedenle Ali’ye bağlı olanlarca bayram sayılmıştır. Ayrıca Alevi ve Bektaşiler 
Ali’nin Nevruzda doğduğunu kabul ederler.” (Özkırımlı, tarihsiz: 202). 

Aleviliğin teolojik yapısının heterodoks terimi ile karşılanabileceğini, heteredoksinin ise 

senkretik bir yapı arz ettiğini belirten Ocak, İslam öncesi Türk inançlarının bu anlamda 

Aleviliğe kaynaklık ettiğini iddia ederek İslam öncesi eski tabiat kültleri, Şamanist 

uygulamalar, özellikle Budizm, Zerdüştlük, Manihaizm ve Mazdeizm gibi dinlerin 

zaman ve mekân içinde bağdaşmasıyla Aleviliğin ortaya çıktığı kanısındadır. Ocak, 

1240 yılında ortaya çıkan Baba İshak57 olayına özel bir önem vermekte, bu olayın 

Aleviliğin tarihsel altyapısı olduğunu varsaymakta, bu olaya katılanları Kalenderi, 

Yesevi, Haydari ve Vefailerden oluşan heterodoks derviş zümreleri olarak 

nitelemektedir. Yazar, Kalenderilerle Budist rahiplerin “yakın benzerlikler” taşıdığını, 

ayrıca Yesevilik ile Kalenderiliğin karışımından Haydariliğin doğduğunu söylemektedir 

(Ocak, 1996: 66- 77). 

                                                 

57 Baba İshak olayı hakkında bk. (Ocak, 1996: 105- 137). 
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Baki Öz ise, Anadolu Alevilerinin heterodoks olduğunu belirtmiş, bu heteredoksluğu 

sağlayan unsurun orta Asya’dan ön Asya’ya gelirken yüzyıllarca süren göçleri sırasında 

Şamanlık, Budizm, Manihaizm, Brahmanizm, Nasturilik, mono fizik, Hristiyanlık, 

Paienlik (sağlık verici, iyilikçi tanrı inancı), Ortodoks Hristiyanlık, Zerdüştlük ve 

Musevilikle etkileşimleri olduğunu ifade etmiştir (Öz, 2008: 145). 

Babailer hareketinin birinci türevinin Bektaşilik, ikinci türevinin ise Alevilik olduğunu 

kaydeden Ocak, bu harekete katılanların Hz. Ali kültü, On İki İmam kültü ve Kerbela 

matemi kültünden haberdar olmadığını, bu kültlerin on beşinci yüzyılın sonlarından 

itibaren İran propagandası ile Anadolu’ya girerek Bektaşiliğe ve Aleviliğe tanıdık 

yapısını kazandırdığını savunmaktadır (Ocak 1996: 213). Ayrıca yazar, Bektaşiliğin 

inanç kökenleri hakkında da benzer görüşler öne sürmüştür. Buna göre, Babai hareketini 

meydana getiren Türkmenler, Anadolu’ya gelmeden önce Budist ve Maniheist etkiler 

başta olmak üzere pek çok dinî unsurlardan beslenmiştir ve bu durum senkretik bir 

mahiyet kazanmıştır. Örneğin; ikrar ayini denen tarikata giriş töreni Manihaizm’dekine 

çok benzemektedir. Ayrıca eline, beline, diline sahip olma ilkesi de Manihaizm’den 

Bektaşiliğe geçmiştir (Ocak, 1992: 474, 376).   

Yukarıda anlattığımız gibi Ali Murat İrat; semahın Şamanizm’den ve Uzak Doğu 

inançlarından, cemin kımız içme töreninden kalma bir Şamanizm alışkanlığı ve oğuz 

Türklerinde düzenlenen şölenlerin bir biçimi olduğunu söylemekte, bununla birlikte 

benzer ritüellerin ve geleneklerin Hristiyanlık, Manicilik ve Eflatunculuktan Kızılbaş - 

Bektaşiliğe geçtiğini savunmaktadır. Değişik inançların Alevi potasında birleştiğini ve 

senkretik bir yapı oluşturduğunu söyleyen İrat, senkretizmi Aleviliğin olmazsa 

olmazlarından en önemlisi olarak nitelemektedir. Yazara göre Alevilikteki On İki İmam, 

Hristiyanlıktaki on iki havari ve Yahudilerin on iki kabilesi kökenlidir. Ayrıca 

Alevilikteki Mehdi inancını Hristiyanlıktaki Mesih inancıyla ilişkilendirmektedir (İrat, 

2012: 36, 37, 38, 39, 217). İrat, Ali kültü, On iki İmam kültü ve Kerbela kültünün 

Safavi devleti aracığıyla Aleviliğe geçtiğini bundan önce Alevilikte bu kültlerin 

olmadığı görüşünü savunmaktadır (İrat, 2012: 34). 

İncelememizin sonucunda Anadolu Aleviliği ile Şamanizm, Zerdüştizm ve Hristiyanlık 

arasında temel inançları karşılaştırdığımız zaman şu sonuçlar ortaya çıkar ki Anadolu 

Aleviliğinde Allah, peygamber, kitap, melek, ahiret günü, (Hak-Allah-Muhammed- 
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Ali), Ehl-i Beyt ve On İki İmam inancı iman esaslarından olup bahsi geçen inançların 

birçoğunda bunlara benzer inançlar görülmemektedir. 

Ritüel açısından da Anadolu Aleviliği ile diğer inançlar arasında şekil benzerliklerinin 

bulunduğu, ancak bu benzerliklerin inanç ve uygulama bütünlüğü içerisinde bir 

etkileşimi ortaya koyamayacak boyutta dar ve sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. 

Anadolu Alevilerinin esas ibadet biçimi olan cem ayini ile diğer inançlar ayini arasında 

benzemeyen noktalar da vardır. Örneğin cemdeki görgü, sorgu, musahiplik ve 

düşkünlük gibi erkânlar, Anadolu Aleviliğinin olmazsa olmazlarındandır ki bu ritüeller 

diğer inançlarda görülmez. Ayrıca cemin yapılabilmesi için; Peyik, Kapıcı, Gözcü, 

Delilci, Ferraş, Zakir, Kurbancı, Nakıp-Aşçı, Tazeker-İbriktar, Saki, İznik, Mihmandar 

gibi on iki hizmet sahibine ihtiyaç vardır. Bu hizmetlere başka inançlarda rastlanmaz. 

Alevilikte olup da başka inançlarda olmayan daha birçok ritüel vardır. Sonuç olarak 

şunu söylemek gerekir ki Zerdüştizm, Budizm, Hinduizm, Mazdeizm, Manihaizm ve 

Hristiyanlık dini ile Anadolu Aleviliği arasında benzerlik haricinde kökensel hiçbir ilgi 

açığa çıkarılamamaktadır. Çünkü Anadolu Aleviliğinin ibadet biçimi olan cemde 

yapılan ibadetlerin İslami ögeleri kapsadığı görülmektedir. Örneğin cemde okunan 

nefesler, deyişler ve duaların tamamı İslam inancını anlatan şiirlerdir. Ayrıca, Anadolu 

Aleviliğinde dedenin Hz. Muhammed soyundan gelme zorunluluğu vardır. Cemde 

dedenin oturduğu post, Hz. Muhammed’i temsil eder. 

Anadolu Aleviliğinin senkretist bir yapı olduğu kabul edilirse Sünni ve Şii İslamı da 

(dolayısıyla İslam’ın tamamını) senkretik kabul etmek gerekir. Çünkü Anadolu 

Aleviliğindeki birçok inanç elemanı Sünni ve Şii İslamda da vardır. Örneğin, 

Hristiyanlıktaki on iki havari ile Alevilikteki On iki İmam, aynı sayıya sahiptir. Oysa 

Şiilikte de On iki İmam vardır. Bu durumda, Aleviliğin Hristiyanlıktan etkilendiğini, 

Şiiliğin Hristiyanlıktan etkilenmediğini söylemek doğru değildir. Buna göre; Alevilik 

senkretist ise Şiilik de senkretisttir, demek gerekir. Aynı şekilde, Alevilere göre Mehdi 

göğe yükselmiştir. Hristiyanlara göre ise İsa göğe yükselmiştir. Buradan hareketle, 

Aleviliğin Hristiyanlıktan etkilendiğini söyleyerek Hristiyanlık unsuru olduğunu kabul 

edersek Şiilikte de Mehdi göğe yükselmiştir ki Şiiliği de senkretist kabul etmek gerekir. 

Sünniliğin ve Şiiliğin, Hristiyanlıktan etkilendiğini ve senkretist olduğunu 

söyleyemeyiz.  
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Aleviliğin ise bazı uygulamalarında senkretist unsurlar barındırdığı söylenebilir, ancak 

bunların başka herhangi bir din menşeli olduğunu ortaya koymak mümkün 

gözükmemektedir. 

1.3.5. Anadolu Aleviliği ve Şiilik (Caferilik) 

Alevilik söz konusu olduğunda tartışıma yaratan en önemli konulardan biri, Anadolu 

Aleviliğinin Şiiliği kapsayıp kapsamadığıdır. Araştırmacıların bu konudaki görüşleri 

birbirinden çok farklıdır. Şia (ِشيَعة) sözcük anlamıyla Arapçada cemaat, ümmet 

anlamına gelmektedir. Bu sözcük,  Hz. Muhammed’den sonra Hz. Ali’nin halife ve 

imam olmasını isteyenler olarak ortaya çıkmıştır. Bunlara Hz. Ali taraftarları da 

diyebiliriz. İmam Cafer Sadık ile birlikte teolojik bir altyapı oluşturarak mezhep 

kimliğine bürünmüştür. Şiilik ve Caferilik, İmam Cafer Es-sadık döneminde eş anlamlı 

olarak kullanılmaya başlamıştır. Zira, “Eşhedü en lailahe illallah ve eşhedü enne 

Muhammeden resulullah ve eşhedü enne Alliyyen veliyullah” sözleriyle şehadet getiren 

ve Caferi fıkhını benimseyen kimselere hem Şii( ِشيعي) hem de Caferi (َجْعَفري) denmiştir. 

Nitekim Şiililere Arapçada  “İsna aşeriyye” ( 58  امامية )”ya da “İmamiyye( أثنى َعَشرية  )

(On İki İmamcı) de denmektedir. Şiilik, geniş bir ifadeyle Hz. Ali’yi, Allah’ın velisi 

olarak tanıyan, onun yolunda giden, On İki İmam’ın, İslam dininin temellerini 

oluşturduğuna inanan, Ehl-i Beyt’e aşırı sevgi duyan, altıncı İmam Cafer Sadık’ın 

fıkhını benimseyen, şeriat konularına çok önem veren bir İslam mezhebidir. Abdülbaki 

Gölpınarlı Şia mezhebinin İmamiyye olduğunu şu şekilde açıklar: 

“İmâmiyye' imâmeti, mezhebin usulünden, yâni temel inançlarından kabul eden ve 
Hz. Peygamber’den sonra On iki İmâm’ın imâmetine inanmayı şart bilen 
mezheptir. On iki imâm kabul ettiğinden dolayı bu mezhebe 'İsna aşeriyye' yâni On 
ikiler mezhebi dendiği gibi hem ibadet ve muamelelerde, hem inançta, bilhassa 
imâm Cafer’üs Sadık’ın, atlarından naklettiği hadislere dayandığından 'Ca’feriyye' 
de denir ve bu mezhebe uyanlara, daha ziyade Ca’ferî denegelmiştir”(Gölpınarlı 
1969: 40). 

                                                 

58 Emir’ül – mü’minîn lakabını Şiiler (Caferiler) ancak Hz. Ali için kullanmaktadır(Gölpınarlı 
1969: 47). 
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En-Nobahti “Fırak eş-Şia” adlı eserinde (en- Nobahti tarihsiz: 16) Aleviliği Şii bir fırka 

olarak değerlendirmektedir. Yazar ayrıca, Şia kelimesinin İslamiyet öncesi 

dönemlerdeki peygamberler için de kullanıldığını söylemektedir. Örneğin, Hz. 

İbrahim’in tutanlara Şiat İbrahim, Hz. Musa’yı tutanlara Şiat Musa ve Hz. İsa’yı 

tutanlara Şiat İsa denildiği belirtmektedir.   

Celal Metin, Şia ile Aleviliğin kavram olarak ortaya çıkışını tarihsel bir olguya 

dayandırarak şu şekilde açıklamaktadır: 

“Alevilik, bezm-i elestten beri İslam’dır ve hep İslam kalmıştır. Aleviliğin, Alevi 
ismini alması, Emevioğlularının, Hz. Muhammed’in getirdiği dini ortadan 
kaldırmak için yaptıkları karşı-devrim hareketiyle meydana çıkmıştır. Zira bu 
karşı-devrim hareketinin karşısında yer alarak Hz. Muhammed’in getirdiği gerçek 
İslam’ı savunanlara Aleviler ve Ali Şia’sı denilmiştir” (Metin, 2012: 25, 27). 

Aleviliğin Şia ile eş anlamlı olduğu görüşünü savunan Kutlu, (2008: 151) Alevi 

sözcüğünün Arapça bir sözcük olup Hz. Ali’ye mensup, bağlı, taraftar, Hz. Ali’yi çok 

seven ve sayan anlamına geldiğini söylemektedir. Ayrıca Hz. Ali’nin soyundan gelen 

seyitlere verilen bir isim olduğunu da söyleyen Kutlu, “Tasavvufta tarikat silsilesi Hz. 

Ali kanalıyla Hz. Peygamber’e ulaşan tarikatlara Alevi” dendiğini ifade etmektedir. 

Gölpınarlı “Alevi” sözü ile “Şia” sözcüğünün eş anlamlı olduğunu ve aynı tarihte ortaya 

çıktığını şöyle ifade etmektedir: “Hazret-i Peygamber’den sonra halife ve Peygamber’in 

vasîsi olarak Hazret-i Ali’yi ve onun soyundan gelen İmâmları tanıyanlara, Ali ve 

evlâdının tarafını güdenlere, Alî taraftarı, yâni “Şia” olanlara da “Alevi” 

denmiştir”(Gölpınarlı 1977: 19). 

Alevi Hak âşıklarından Agâhi bir dörtlüğünde Şia ile Alevi’nin eş anlamlı olduğunu şu 

şekilde ifade eder: 

Agahim59 mezhebim şia, alevi kızılbaşım 

Şehid- i Kerbela’nın fırgatından akan yaşım 

Hüseyn’in derdini bir60 kimseden sorma a kardaşım 

Dile Zeynelaba’dan sor, dilersen61 Zeynep anadan sor (Özmen, 1995: 85). 

                                                 

59 Doğrusu Agahi’yem olacaktır. 
60 Bir değil, hiç olacaktır. 
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Türkdoğan bu konu hakkında şöyle bir açıklama yapımştır: “Şia, Alevi, Kızılbaş hepsi 

aynı esastadır, birbirinden farkları yoktur. Aslında, tek olan Şia’dır. Onun kollarından 

türeyenlere biz “Alevi” diyoruz. Şia, Ali’ye taraftar olan, onu tutanlardır”(Türkdoğan 

2006: 445). 

Şia mezhebi ile Alevilik tarikatının birbiriyle ilişkili olup olmadığı mezhep ile tarikat 

sözcüğünü açıklamakla anlaşılabilir. Mezhep, Arapça bir sözcük olup “”gidilen yol” 

anlamına gelir. Tarikat sözcüğü de yine Arapça olup “yol” anlamına gelmektedir. 

Ancak, Alevilik tasavvuf yoludur, Şiilik ise şeriat yoludur. Abdülbaki Gölpınarlı 

mezhep ile tarikat arasındaki farkı şöyle açıklar: 

“Mezhep, itikatta, yâni inançta, amelde, yâni ibadetlerde, muâmelâtta, din 
emirlerine uyulmadığı takdirde mükellefin uğrayacağı cazalarda, başta kitap, yâni 
Kur’an, sünnet, yâni hadis olmak üzere re’y ve kıyâsı, yahut aklıda bunlara katarak 
tutulan yoldur. Müctehidin, yâni bu esaslara dayanarak bir hükme varan kişinin 
kurduğu usûl ve fürrû’u ihtiva eden bu gidilecek, tutulacak yola “mezhep” denir. 
tarîkate gelince: Usûl, yâni dînî inanç, fürû’, yâni amel ve muamelât hakkında ayrı 
bir sisteme sahip değildir. Tarîkat, kulu Tanrıya ulaştıran, zevk, neşe, irfan, aşı ve 
cezbe yoludur. Bu yolu tutan kişi, sûfîlere göre, varlığını Tanrıya verir; her şeyde 
onun kudret ve hikmetini görür”(Gölpınarlı, 1969: 185, 186). 

Tarihsel olarak da bakıldığında bütün İslam kaynakları Şia sözcüğünün Hz. Ali 

döneminde ortaya çıktığını ve (علي  Ali Şiası, Hz. Ali’nin yanlısı biçiminde (ِشيَعة 

kullanıldığını yazmaktadır. Daha sonra ise mezhep olarak kurumlaşmış ve Şii ya da Şia 

mezhebi adını almıştır. Görüldüğü gibi Şii ile Alevi sözcüğü inanç anlamında aynı 

olmakla birlikte bu iki yapının ritüelleri farklıdır. 

Anadolu Aleviliği ile Şiilik ilişkisini, ikisinin birbiriyle benzeşen ve birbirinden ayıran 

en belirgin özellikleri özetle şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Anadolu Aleviliği, tasavvuf yolu olup şeriat, tarikat, marifet ve hakikat aşamaları 

vardır ki bu aşamaları geçen kimse insan-ı kâmil adını alır. Şiilikte ise şeriat uygulaması 

ağır basmaktadır. 

2. Anadolu Aleviliğinde dede ya da babaya bağlılık olduğu halde Şiilik- Caferilikte 

ayetullaha ya da ayetullah eluzmaya62 sıkı bağlılık vardır.  

                                                                                                                                               

61 Doğrusu dile olacaktır, hece vezninin gereği de budur. 
62 “Ayetullah” (آ ية  اهللا) sözcüğü,  Şii mezhebini temsil eden büyük din adamlarına verilen bir 
unvandır.  Ayetullah eluzma ise (آ ية اهللا العظمى) ya da (المرجع اآلعلى) büyük danışman anlamına 
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3. Anadolu Alevilerin ibadetlerini cem evinde yapar. Şiiler ise camide yapmaktadır. 

Anadolu Alevilerde cem evinde yapılan ibadetlerin bazı bölümleri müzik eşliğinde 

yapılır. Camide ise müzik aletleri kullanılmaz. Günümüzde pek rastlanmamakla birlikte 

geçmişte sembolik miktarda dem alındığına dair bilgiler vardır. Günümüzde ise dem 

sadece şerbet olarak alınır. Şiilikte içki haramdır.  

4. Anadolu Aleviliğinde yola giren kimseler için ikrar ve musahiplik esastır. Ancak 

Şiilikteki ikrar ile Alevilikteki ikrar şekil olarak çok farklıdır. Anadolu Aleviliğindeki 

ikrar cem evinde ocak dedesine bağlılığı toplum huzurunda belirterek gerçekleşir. 

Şiilikte ise bir ayetullahın yazdığı fıkhi metini benimseyerek o ayetullaha bağlılık 

gerçekleşir. Şiiliğin şeriatı ile Anadolu Aleviliğinin şeriatı şekil olarak çok farklıdır.  

5. Şii mezhebinde üç63 vakit farz olan namazı kılmak şeriatın esaslarından sayılır. 

Anadolu Aleviliğinde ise tarikat namazı cuma akşamları (Perşembeyi cumaya bağlayan 

akşam) kılınmaktadır.  Ancak Anadolu Aleviliğinde şeriat namazını kılanlar da vardır. 

6. Şiilikte oruç Ramazan ayında tutulur. Anadolu Aleviliğinde ise Muharrem ayında, 

Muharrem ayının 1. gününden itibaren 9, 10 ya da 12. gününe kadar tutulmaktadır. 

7. Anadolu Aleviliği ile Şiilik arasında bulunan ortak inanç İslam dinine bağlı olmaları, 

her ikisinde de Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisidir. 

8. Şiilikte geçici nikâh )زواج متعة(  kabul edilmektedir. Anadolu Aleviliğinde ise tek 

evlilik hâkimdir. 

Anadolu Aleviliği İslam dini içerisinde teşekkül edip; Allah’a, peygamberlere, 

meleklere, semavi kitaplara, ahiret gününe, Ehl-i Beyt’e, Hakk’a (Allah’a) - Muhammed 

Ali’ye, On İki İmam’a bağlı olmak, tevella ve teberra getirmek (Ehl-i Beyt’e yandaş ve 

yoldaş olanı, onları seveni sevmek, onlara düşman olana düşman olmak) ve bütün 

bunları dil ile ifade edip gönül ile ikrar vermektir. Anadolu Alevileri, talip ve dede 

topluluklarından oluşur. Ritüel olarak ise cem tutanlara, dedeye ikrar verip musahip 

                                                                                                                                               

gelir. Bu terim, bütün Şii dünyasının ve Şii mezhebindeki büyük din adamlarının ayetullahların 
büyük danışmanı, her konuda kendisine müracaat ettiği dinî önderdir. Bu kişinin seyyid olması 
şarttır. Bugün Necef şehrinde bulunan Esseyid Ali Sistani bu makamı temsil etmektedir. Şiilerce 
çok kutsal sayılan Necef şehri Hz. Ali’nin türbesinin bulunduğu yerdir. Irak’ın güneyindeki bu 
şehir, son dönemde İslam kültürünün başkenti olarak bilinmektedir. 
63 Sünnilikte beş vakit olarak kılınan namaz, Şiilikte sabah hariç, öğlen ile ikindi namazı, akşam 
ile yatsı namazı birleştirilip üç vakit olarak kılınmaktadır. 



91 
 

olanlara, eline, beline, diline sahip olanlara, görgüden ve sorgudan geçenlere Anadolu 

Alevisi denir. Kısacası Anadolu Aleviliği, Hz. Ali’nin ve Hz. Ali’den sonra torunu 

İmam Caferi Sadık’ın fıkhına dayanan, inanç esasları Şii İslam64 ile aynı olan, Kur’an-ı 

Kerim’in Bâtıni açıklamasını yapan, “Vahdet-i Vücut” felsefesini benimseyen ve 

Anadolu Türk kültüründen de etkilenen bir İslam tasavvufudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

64 Şiilik hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Gölpınarlı 1987;  Tabatabai 1998; Âlu Kâşifil- Gıtâ 
2004; Strothmann 2001: 502- 513). 
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2. BÖLÜM 

IRAK TÜRKMEN ALEVİLERİNİN İNANÇ 
VE İBADETLERİ 

2.1. İSLAM DİNİNDE BULUNAN BEŞ ERKÂNIN IRAK TÜRKMEN ALEVİ 

ANLAYIŞINA GÖRE UYGULANMASI 

2.1.1. Allah’ın Birliğine İman (Kelime-i Tevhit)  

İman sözcüğü, inanmak demektir.  Alevi İslam anlayışında Allah’a iman etmek, 

Allah’ın birliğine ve emirlerine tam bir teslimiyetle uymak, “EşhedüenLailaheillallah” 

şehadetini getirmek, Allah’ın koyduğu hem zahir hem de batın olan tevhit ilmine 

inanmak ve Allah’ın yarattığı hiçbir yaratığa zarar vermemek demektir. Bu kaideler 

Aleviliğin esas inancını teşkil etmektedir. 

Alevilik inancında Allah’a gerçek anlamıyla inanmak, Allah’ın tevhit cümlesi olan 

“EşhedüenLailaheillallah” sözleri sadece dil ile değil, kalp ile tasdik etmekle 

gerçekleşir. Kalple tasdik etmek Allah’ın varlığına hiç şüphe etmeden mutmain bir 

biçimde inanmak demektir. Çünkü şüpheli iman gerçek iman değildir. Allah’a ve 

Allah’ın kitabına tam bir tasdik ile inanmak Kur’an-ı Kerim’de Fecr suresinde 27, 28, 

29 ve 30. ayette “Ey huzura kavuşan can! Sen O’ndan hoşnut ve O da senden hoşnut 

olarak Rabb’ine dön. Artık (seçkin) kullarımın içine katıl. Ve cennetime gir.” (Turabi 

2013) ve Nisa suresindeki 65. ayette “Hayır, (sandıkları gibi değil,) Rabb’ine ant olsun 

ki, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hüküm 

hakkında kalplerinde bir sıkıntı duymadım tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman 

etmiş olmazlar”(Turabi 2013) açık bir biçimde zikredilmiştir (Şahbas 2012), (Metin 

2012: 62, 63, 64). Alevilikte tevhit “Lailahe illallah Muhammeden Resulullah Aliyyün 

Veliyullah” şeklindedir. 

Hatayî’nin bir deyişinde tevhit konusu şöyle geçer: 
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Evvel ol Allah’ın adı söylenir 

Cümle ibadetin başıdır, tevhid 

Pirim Şeyh Safi’den bize kalmıştır 

Sufi kardeşlerin kanıdır, tevhid (Zade tarihsiz: 427). 

Tevhit konusu Alevi Hak âşığı Sersem Ali Baba’nın bir dörtlüğünde şu şekilde geçer: 

Sabah seherinde virdim budur bu 

Allah bir Muhammed Ali’dir Ali 

Zikrim olan Lâilâheillâlah 

Allah bir Muhammed Ali’dir Ali(Ergun 1944: 228). 

Pir Sultan Abdal’ın bir deyişi cemin tevhit bölümünde söylenir: 

Önüme bir çığır geldi 

Bir ucu var şar içinde 

Bakkallar dükkânın açmış 

Ne istersen var içinde 

Gir dükkâna pazar eyle 

Hışmın yenip hazar eyle 

Aya güne nazar eyle  

Ay Muhammed nur içinde 

Ay Ali’dir gün Muhammed 

Okunan seksen bin ayet 

Balıklar deryaya hasret 

Çarhı döner göl içinde 

Göl içinde çarhı döner 

Susuzluktan bağrı yanar 

Mü’minler secdeye iner 

Seyir var seyir içinde 

Kudret verdi o balı 
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Bahanesi oldu arı 

Dinle imdi âh u zârı 

Arı inler bal içinde 

Pir Sulltan’ım ey gaziler 

Alnımızda ak yazılar 

Tâlib de Pirin arzular 

Bülbül öter gül içinde (Gölpınarlı, Boratav 1991: 99). 

2.1.2. Namaz (Salât)  

Farsça bir sözcük olan namaz, İslam dininin beş temel şartından birini teşkil eder. 

Namaz, Alevi inancına göre farklı bir şekilde yorumlanmaktadır. Alevilerde namaz; dua 

ve niyaz anlamlarına gelmektedir. Anadolu ve Irak Türkmen Alevileri buna daimi salât 

demektedir. Hz. Ali’ye göre “Namaz, her temiz kişinin Tanrı’ya yaklaşmasıdır” 

(Gölpınarlı, tarihsiz: 390).   

Alevilikte namazın kılınıp kılınmadığına dair birçok görüş ileri sürülmektedir. 

Bunlardan biri, Alevilerin eskiden beri namaz kılmadığıdır. Bunun nedeni de Hz. 

Ali’nin mescitte namaz kılarken öldürülmesinin yanı sıra Muaviye döneminde bütün 

Emevi camilerinde Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’e karşı çirkin sözlerin kullanılmasıdır65.  

İslam tasavvufu boyutuyla bakıldığında tasavvuf ehli, namazı farklı bir biçimde 

açıklamaktadır.  

Zikirde (Cem evinde) kılınan namaz, her perşembeyi cumaya bağlayan akşam kılındığı 

için Irak Türkmen Alevileri buna Cüm‘elik (Cumalık) adını verir (eynel Baba 2013; 

Şahbas 2012). Aslında cuma günü bütün Müslümanlarca ibadet günü sayılır. Alevi 

anlayışında, zikirde (cemde) namaz, genelde bir yılda toplam 48 kere kılınır. Ancak 

bazen hafta içinde de toplanıp kılınabilir. Burada kılınan namaz “niyaz” anlamındadır. 

Alevilerde 48 namaz ile birlikte 48 gün oruç tutulur. Fakat tutulan bu oruç zorunlu 
                                                 

65 Bu durum beşinci halife Ömer bin Abdülaziz dönemine kadar devam etmiştir. Fakat daha 
sonra Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz tarafından kaldırılmıştır  (Özdemir 2013: 89). 
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değildir, isteğe bağlı olarak tutulur (Şahbas 2012). Irak Türkmen Alevilerde topluca 

yapılan ibadete zikir adı verilir. 

Son dönemlerde Irak Türkmen Alevilerin bir kısmı, özellikle Tazehurmatu, Dakuk, 

Tuzhurmatu ve Beşir gibi Türkmen yörelerinde yaşayan Alevi Türkmenler Şii (Caferi) 

mezhebinden etkilenerek Şii- Caferi gibi camiye gidip namaz kılmaya başlamıştır. 

Kılınan namazda Şii (Caferi) fıkhı uygulanır. Şii (Caferi) fıkhına göre kılınan namazın 

Hanefi, Maliki, Hanbelî ve Şafii gibi Sünni mezheplerinden farklı görülen iki tane 

belirgin özelliği bulunmaktadır: Birincisi Caferilikte namazda dururken eller düz 

tutulur. Ancak Sünni mezheplerinde eller göbeğe doğru çevrilir. (Ek1: 1). İkincisi ise, 

Sünnilikte bulunmayan bir itikat ezana “Eşhedu enne ‘Eliyyen veliyyullâh”, “Eşhedu 

enne ‘Eliyyen hüccetullah” ve “Heyye ‘elâ heyr-il ‘emel” sözleri eklenmektedir. Şii 

mezhebine Şeriat namazına ikâmet okunması ile başlanır. Bahsi geçen Türkmen yöreleri 

her ne kadar Caferilik ve Sünnilik mezheplerinin etkisinde kalmış gibi görünse de 

Dakuklu’nın anlattığına göre, Tazehurmatu’daki Alevi Türkmen halkı geçmişte Hacı 

Bektaş Veli ocağına bağlıdır (Dakuklu, 1965: 39). Bu bağlılık, Tuzhurmatu’daki Alevi 

Türkmen topluluklarında günümüzde de devam etmektedir. Hünkâr Tekkesi’nin mürşidi 

olan Seyit Hamit’le yaptığımız bir görüşmede, namazla ilgili düşüncelerini 

sorduğumuzda, kendisi bize namaz kıldıklarını, bunun da Hacı Bektaşi Veli ocağına ve 

geleneklerine bağlı olmalarından kaynaklandığını ifade etmiştir. Ayrıca, Hacı Bektaşı 

Veli’nin “Makalat” adlı kitabında namaz, oruç, zekât, hac gibi erkânların farz kılındığını 

da eklemiştir (Aşur 2013). Özellikle Tuzhurmatu, Tazehurmatu ve Dakuk’taki Türkmen 

Alevilerinde iki tür namaz uygulanmaktadır. Camide kılınan namaza şeriat namazı, 

zikirde (cem) kılınan namaza ise tarikat namazı adı verilir. Tarikat namazı; pirin, 

mürşidin huzurunda bulunanların secdeye kapanmalarıdır.     

Tazehurmatulu Derviş Avni “Garip Garip” adlı deyişinin son dötlüğünde namazdan 

bahseder. Bu dörtlük şöyledir:  

İbret al sözümden kardaş gel bu yola 

Beş günlük dünyanın pulu ne ola 

Derviş Avni bekle perde açıla 

Oruç namazı kıl gerip gerip 
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Aleviler cami tabirinin yerine cem evi, cemhane ya da mescit sözcüğünü kullanır. 

Çünkü onlara göre Hz. Muhammed ve Hz. Ali döneminde Müslümanların bir araya 

gelip ibadet yaptıkları yere cami değil hep mescit ismi verilmiştir. Cami sözcüğünün 

Muaviye döneminde ortaya çıktığını iddia etmektedirler.  

Anadolu’daki Alevilerin de bazı yörelerde diğer Müslümanlar gibi camide namaz 

kıldığına rastlanmaktadır (Er, 1998: 11). 

Ancak Anadolu’daki Urfa ve Diyarbakır’daki Türkmen Aleviler cem sözcüğü yerine 

namaz sözcüğünü kullanır (Aykut, 2013). 

Günümüzde eski boyutunu kaybetmiş ya da bazı değişikliklere uğramışsa da, ibadet ya 

da zikir, bazı Türkmen Alevi yörelerinde eskiden olduğu gibi sürdürülmektedir. 

2.1.3. Oruç 

Aleviler hakkında eskiden beri tartışılan en önemli konulardan bir diğeri, Alevilerin 

Ramazan orucu tutup tutmadığıdır. Irak Türkmen Alevileri ve Anadolu’daki Alevilerin 

oruç anlayışına göre sadece mideyi boş tutarak aç kalmakla oruç tutulmuş olmaz. 

Alevilik anlayışına göre oruç, yedi azayla üç yüz altmış beş gün tutulan oruçtur. Gece 

sahura kalkıp haram lokmayla oruca niyet etmek ve haram lokmayla oruç bozmak asla 

ve asla kabul edilmemektedir. Alevilikte bütün her şey için uygulanan ve kural haline 

gelen ele, bele ve dile Allah’ın dilediği biçimde sahip olunmadığı sürece tutulan oruç 

kaç gün olursa olsun kabul edilmemektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi Irak Türkmen ve 

Anadolu’daki Alevilerde her perşembeyi cumaya bağlayan akşam, bir araya gelinip 

birlikte yapılan ibadet günüdür. Bu günde Alevi Türkmenlerin bir kısmı oruç 

tutmaktadır. Çünkü orucun tutulup tutulmayacağına dair bir koşul yoktur. Nitekim 

Alevilikte Muharrem orucunun tutulmasına büyük önem verilmektedir (Şahbas 2012). 

Kur’an’ı Kerim’de Bakara suresinin 183. 184. ve 185. ayetleri oruç hakkındaki 

ayetlerdir. 

Oruç ile ilgili olarak Hz. Ali, Nehcül Belaga isimli kitabında şunları demiştir: “Nice 

oruçlu vardır ki orucunda sadece elde ettiği ancak açlıktır, susuzluktur. Nice geceleri 
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ibadetle geçiren vardır ki o kulluktan elde ettiği şey; uykusuzluktur, yorgunluktur. Ne 

mutlu aklı başında olan ariflerin uykusu ve yemesi ” (Gölpınarlı tarihsiz: 390, 391).  

Ayrıca, Hz. Ali, “Bedenin orucu, irade ve ihtiyarla azaptan korkup sevaba girmeyi, ecre 

nâil olmayı dileyerek yemekten kesilmektir. Nefsin orucu; beş duyuyu öbür suçlardan 

çekmek, kalbi de bütün her şer sebeplerinden ayırmaktır. Kalbin orucu, dil orucundan, 

dilin orucu karnın orucundan hayırlıdır.” diyerek orucu, bedenin zekâtı olarak 

değerlendirir (Gölpınarlı, tarihsiz: 390, 396). 

Aleviler, Hz. Ali’nin söylediği bu güzel sözlere dayanarak salih amelle birlikte 

yapılmayan ibadetin, tutulmayan orucun hiçbir kıymeti olmadığı kanaatindedirler. 

Irak Türkmen Alevileri orucu Ramazan ayında değil Muharrem’de66 tutmaktadır. Ancak 

Şii Caferi mezhebinden etkilenen bazı Alevi Türkmenlerin arasında Ramazan ayında da 

oruc tutanlar vardır. 

2.1.4. Zekât Ya da “Humus”  

Zekât sözcüğü İslam anlayışında dinsel vergi ve sosyal bir olgu olarak değerlendirilir. 

Nitekim zekât, Kur’an-ı Kerim’in verdiği hükümlere göre zengin olan kimseler için 

zorunluluk vardır. Zekât verilecek kişiler ise yine Kur.2an-ı Kerimin bildirdiğine göre 

fakir fukara, köle, kimsesiz ve yetimlerdir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de zekât ile ilgili 

birçok ayet bildirmektedir. Bu ayetler şunlardır: Araf (156).Mücadile (13). Tevbe (18). 

Rum (39). Ala (14). Enbiya (73). Meryem (31). Meryem (55). Fussilet (7). Lokman 

(4). Tevbe (71). Neml (3). Müminun (4). Müzzemmil (20). Tevbe (60). Nur (56). Ahzab 

(33). Hac (41). Maide (55). Bakara (277). Bakara (177). Bakara (43). Bakara (110). 

Hakkın hukukunu koruyan Alevilik, Allah hakkı olarak ayrıca, Anadolu’daki Alevilerde 

özel bir “din vergisi” konmuştur. Bu vergi “dede hakkı” ya da “Hakkullah” adı ile 

bilinmektedir (Dedekargınoğlu, 2012: 112; Sezgin 1991:109).   

Anadolu’da Hacı Bektaş ocağına bağlı Aleviler bunu gönüllü olarak kabul edip 

uygulamaktadır. Bu vergilerin harcandığı yerleri ise şöyle sıralayabiliriz: 
                                                 

66 Bu konuyu ilerideki bölümlerde geniş bir şekilde ele alacağız. 
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1. Kara kazan akçesi: Hem Çelebilerin hem de dergâhın mutfak karşılığı içindir.  

2. Mürşid Hakkı: Çelebilerin ve babaların hakkıdır. 

3. Çerağ Hakkı: Dergâhı aydınlatmak içi yakılan mum ve gaz yağı masrafları 

karşılığıdır. 

4. Adak akçesi: Alevi- Hacı Bektaşlı birisi tarafından adanan adağın gerçekleştiği 

zaman o kişinin dedeye ayırdığı adağa “adak akçesi” denir. Bunlar pir evine yani Hacı 

Bektaş evine gönderilir. 

5. Niyaz akçesi: Bu isimle toplanıp diğer toplananlarla birlikte pir evine yani Hacı 

Bektaş evine gönderilir (Sezgin 1991: 110).  

Dede Garkın ocağına bağlı olanlarda ise Hakkullah’ın dağılımı şöyledir: 

1. % 10 mürşide  

2. % 10 kara kazana  

3. %10 rehbere (Dedekargınoğlu, 2012: 112). 

Caferi fıkhını kabul eden Alevi Türkmenler her yıl malının beşte birini Hakkullah ya da 

hizmet hakkı olarak pire verir67. Pirin gösterdiği hizmetlere karşı verilir, ya da pir 

tarafından yönlendirilerek fakir fukaraya verilmektedir (Şahbas, 2012). 

Aslında Aleviliğin temel inancını oluşturan “musahiplik yolu ya da ahret kardeşliği” 

kurumu yoluyla aralarında bir yardımlaşma sistemi uygulanmaktadır. 

2.1.5. Hac 

Hac ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’in bütünlüğüne bakıldığında, öncelikli ve en temel 

hükümler, fakir fukarayı, yetimi, köleyi, zavallıyı, kimsesizi, yolda kalmışı ve garibi 

korumayı amaçlamıştır. Ancak tasavvuf ehline göre Hac, “Hakk’a ermek için yapılan 

                                                 

67 Bu uygulama Şebek toplumunda da görülmektedir. Şii (Caferi) Türkmenler ise Necef’te 
bulunan büyük Şii din adamlarına (ayetullahlara) Humus vermektedir.  
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manevi ve ruhani bir yolculuktur” (Uludağ 2012: 150). Alevi âşıklarından Şah Hatayi 

bir dörtlüğünde hac için şöyle demiştir: 

Hatayim hal çağında  

Hak gönül alçağında 

Bin Kâbe yapmaktansa 

Bir gönül al çağında(Gölpınarlı 1963: 266). 

Gerçekten de İslam ahlakına göre tam zamanında alınan bir gönül, bin hacca bedeldir. 

Alevi Hak âşıklarından Agâhi, bir dörtlüğünde haccını şöyle anlatıyor: 

Bak şu zahide ki ne söylemişler 

Agahi Kızılbaş amma demişler 

Hacc’a gitmez68 diye tan eylemişler 

Benim ise yılda hacılığım var (Özmen, 1995: 86). 

Hac konusu Sersem Ali Baba’nın bir dörtlüğünde şöyle geçer: 

Levlâke levlâke buyurdu Allah 

Dâim zikr ederim rızâenlillâh  

Mü’minin kalbinde olur Beytullah 

Allah bir Muammed Ali’dir Ali (Ergun, 1944: 228). 

Harabi’nin Divan’ında, Hacı Bektaş Veli’ye ait olduğu söylenen bir dörtlükte Hac 

konusu şu şekilde dile getirilmiştir:  

Hararet nardadır sacda değildir 

Keramet sendedir tacda değildir 

Her ne ararsan kendinde ara 

Kudüs’te Mekke’de Hac’da değildir (Aytekin, 2012: 138). 

                                                 

68 Buradaki “gitmiş” sözcüğü “gitmez” olmalıdır. 
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Irak Türkmen Alevileri genel olarak hac ziyaretini yaparlar. Ancak yukarıda 

bahsedildiği gibi Kur’an-ı Kerim hükmüne uygun olarak yaparlar. 

Hz. Ali, İslam dininin temel şartlarını şöyle teşbih etmiştir: “ Namaz, her temiz kişinin 

Tanrı’ya yaklaşmasıdır. Hac, her zayıfın savaşıdır. Her şeyin zekâtı vardır. Bedenin 

zekâtı da oruçtur. Kadının savaşıysa kocasıyla iyi geçinmesidir (Gölpınarlı tarihsiz: 

390). Alevi Hak âşığı Sümmanî’nin bir deyişinde Hac konusu şu şekilde geçer:  

Gurbete gidenler azzığın alır 

Kimisi gider de kimisi kalır 

Kimi sevap için Kâbe’ye varır 

Kâbe kapınızda bilmez misiniz 

Alevi Hak âşığı Harabî Hac, zekât ve savm konusu ile ilgili şöyle demiştir: 

Bade eriştir bize Allah için 

Bade-i gülfamına dil oldu ram 

Hac zekât savm ü salât bilmeyiz 

Mest ü harabatileriz subh u şam (Aytekin, 2012: 53). 

Yedi ulu Hak âşıklarından Seyyid Nesimi’nin bir şiirinde hac konusu şu şekilde geçer: 

Haccı ekber kılmak istersen gel ey zahid beru 

Aşıkın kalbi içinde sen bu beytullahı gör (Aytekin, 2012: 138). 

Nesimi’nin bir başka beytinde hac konusu şöyle geçer: 

Hacc-ı ekber kılmak istersen gel ey zâhid beri 

Âşıkın kalbi içinde sen bu beytullahı gör (Uludağ, 2012: 150). 

Yunus Emre bir beytinde haccı şöyle ifade eder:  

Ak sakalı bir koca bilmez hali nice 

Emek vermesin hacca bir gönül yıkar ise (Uludağ, 2012: 150). 
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2.2. IRAK TÜRKMEN ALEVİLERİNDE TARİKAT ANLAYIŞI 

2.2.1. Dört Kapı Kırk Makam Felsefesi ya da “İnsan-ı Kâmil” Kavramı 

Dört kapı kırk makam anlayışının Aleviliğin temel inancını teşkil ettiği iddia 

edilmektedir. Bu dört kapı; şeriat, tarikat, marifet ve hakikattir. Bu kapıların her biri de 

on makamdan, yani on aşamadan oluştuğu için bu yapıya dört kapı kırk makam adı 

verilmiştir. 

Irak Türkmen Aleviler de genellikle Kur’an-ı Kerim olmak üzere İmam Cafer Sadık’ın 

ve Şeyh Safi “Buyruğu” ve Hacı Bektaş Veli’nin “Makalat” adlı eserini esas alır. Bu 

dört kapı kırk makam teorisine Hacı Bektaş Veli’nin Makalat adlı eserinde yer 

verilmiştir. Bu anlayışa göre kâmil bir insan yani “insan-ı kâmil” olabilmek, bütün bu 

merhaleleri uygulamakla gerçekleşebilir. Nitekim bu dört kapı kırk makamda bulunan 

şartlara bakılırsa hemen hemen bütünü Kur’an-ı Kerim’den alınmıştır. 

Şeriat, tarikat, mafifet ve hakikat sözcüklerine genellikle her tasavvufi şiirlerde ve 

kitaplarda rastlanmaktadır (Gölpınarlı, 1977: 101). 

Bu dört kapı kırk makam için araştırmacılar ve yazarlar çeşitli benzetmelerde bulunur. 

Örneğin, Fuat Bozkurt dört kapıyı şöyle değerlendirir: “Aleviliğe girmek, bu kuruluşta 

yükselmek, ilerlemek bu dört kapı anlayışına dayanır. Dört kapıyı bilmek Aleviliğin 

özünü anlamaya açılan ilk pencereyi bulmak demektir” (Bozkurt, 1993: 92). 

Celâlettin Ulusoy “Hünkâr Hacı Bektaş Velî ve Alevî- Bektaşî yolu” adlı kitabında dört 

kapı için şöyle der: 

“Dört kapının, Hak yolunda yürüyen bir insanın ömrü içinde geçirdiği manevi 
aşamalar olduğunu kabul edenler vardır. Buna göre şeriat, kendi benliğini 
kötülükten arıtmayan; gelişmemiş, olgunlaşmamış insanın din kuralları ve yasalar 
zoruyla eğitilmesi, kişilere ve topluma zarar verecek hareketlerde bulunmasına 
meydan verilmemesidir. Tarikat, insanın kendi istek ve iradesiyle, hiçbir dış 
zorlama olmadan her türlü kötülüğü benliğinden kovabilmesi, eline geçebilecek 
tüm iyilikleri hiç kimseden esirgememesi devresidir. Marifet, duygu ve ilimde en 
yüce düzeye ulaşma, Tanrısal sırlara erişmektir. Hakikat, Hakk’ı görmek, zaman ve 
mekân içinde Tanrısal âlemin gücü içinde erimektir” (Ulusoy1986: 215, 216).  
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Bazı mutasavvıflar ve yazarlar dört kapı için güzel teşbihler yapmıştır. Bunlardan, 

büyük tasavvuf şairi Yunus Emre, yazdığı dizelerinde dört kapıyı şu şekilde ifade 

etmiştir:       

İlk kapı Şeriat 

Emri nehyi bildirir 

Yuya günahlarını  

Her bir Kur’ân hecesi 

İkincisi Tarikat 

Kulluğa bel bağlaya  

Yola doğru varanı 

Yarlığa hocası  

Üçüncüsü Marifet 

Canın gözünü açar 

Bu mana sarayının 

Arşa değer yücesi 

Dördüncüsü Hakikat 

Eren her şeyi bula 

Bayram ola gündüzü 

Kadir ola gecesi (Özmen, 1995: 95, 96). 

Bektaşi dedebabası Bedri Noyan, Bektaşilik Alevilik Nedir?  adlı kitabında dört kapıyı 

farklı farklı vasıflar vererek şu şeklide açıklamaktadır: 

“Mistiklere göre dört kapı, sırasıyla: “Âlem-i nâsût, Ceberût, Melekût, Lahût’tur. 
Dört unsur’a benzetenler ise sırasıyla: Şeri’at: Yel “hevâ” , Tarikat: Ateş, Ma’rifet: 
Su, Hakikat: Topraktır. Bektaşilere göre ise: Şeri’at: Anasından doğmak, Tarikat: 
ikrar vermek, Marifet: Nefsini bilmek, Hakikat: Hakk’ı kendi özünde bulmaktır. 
Fakirlere göre ise Şeri’at: Dünyaya gelmek, bilgi sahibi olmak ve kendini 
kurtarmaktır. Tarikat: Dürüst olarak yaşamak (ettiği bazı hatâlara tövbe ederek) 
Marifet: Bilginin meyvesini almak, çevresine, memleketine ve insanlığa yararlı 
hâle gelmektir. Hakikat: Edebî hayta doğmak, insanlığın gönlünde yaşamaktır” 
(Noyan 1985: 98, 99). 
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Bazıları ise dört kapıyı insan yüzüne ve evrene, şeriatı göze, tarikatı kulağa, marifeti 

ağıza, hakîkati buruna benzetmektedir. Evrene benzetenler ise şeriatı, insanlar evrenine; 

tarikatı, melekler evrenine; marifeti, tanrısal güce; hakikati ise tanrısal evrene 

benzetmiştir (Ulusoy 1986: 215, 216). 

Abdülkadir Sezgin ise bu konuda şöyle diyor: “Şeriat bir ağaçtır, tarikat onun dalları, 

marifet yaprakları, hakikat da onun meyvesidir” (Sezgin, 1991: 144). 

Bazı tasavvuf ehli dört kapıyı “Peygamberin sözü şeriat, fiili tarikat, hali marifet, sırrı 

hakikattir; şeriat baba, tarikat ana, marifet oğul, hakikat torundur; şeriat farz, tarikat 

vacip, marifet sünnet, hakikat nafiledir” (Metin, 2012: 136) şeklinde yorumlamaktadır. 

Dört kapıyı çağ ve devirlere benzetenler de vardır: “Şeriat, Hz. Muhammed devri; 

Tarikat, Ali ve Hacı Bektaş Velî devri; Marifet, bilim’in ve fennin geliştiği Yeni Çağ; 

Hakikat ise insanlığın mutluluğa ve kesin barışa ulaşacağı devirdir” (Ulusoy, 1986: 215, 

216). 

Bu aşamalar ilahi hukuk sistemini ve salih amellerin temelini oluşturmaktadır. Ahlak bir 

kişinin toplumdaki hukuksal ilişkisini belirtmektedir. Nitekim ahlakı güzel olan kişinin 

hukuksal ilişkisi ve davranışları da güzel olur. Ancak, ahlakı güzel olmayan kişinin 

toplumdaki hukuksal ilişkisi de güzel olmaz (Metin, 2012: 135). 

Irak Türkmen Alevilerinde döt kapı kırk makam anlayışı ile ilgili birçok deyişe 

rastlanır. Alevi Hak âşığı Genç Abda, deyişleriyle Türkmen Alevilerince çok sevilen 

Hak âşıklarından biri sayılır. Genç Abdal bir deyişinde mürşide olan inancını anlatırken 

dört kapı kırk makamdan bahseder. Bu deyiş Irak Türkmen Alevi zikirlerinde (cem) sık 

sık söylenir. Deyişin son dörtlüğü şöyledir: 

Genci Abdal sözün yeter el verir 

Muradına sene Hak’dan ol verir 

Dört kapıdan kırk makama yol verir 

Hakikate özüne hâl eyler seni 

Alevi Hak âşığı Hatayî, Irak Türkmen Alevi zikirlerinde deyişleri çok fazla söylenilen 

bir Hak âşığıdır. Hatayî bir deyişinin bir dörtlüğünde kırk makamdan bahseder. Bu 
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deyiş Alevi Türkmen zikirlerinde (cem) çoklukla icra edilmektedir. Deyişte bir dörtlük 

şöyle geçer: 

Men bağçaların gülüyem 

Her çimenin bülbülüyem 

Kırk kapının kilitiyem 

Açabilirsen gel beri 

Hacı Bektaş Veli’nin “Makalat” adlı eserinde dört kapı sırasıyla, şeriat, tarikat, marifet 

ve hakikat şeklinde sıralanmaktadır. 

2.2.1.1.  Şeriat Kapısı 

Şeriat, İslam dininin yasalarıdır. Daha geniş bir ifade ile Allah’ın yasakladığı ve 

yasaklamadıklarına uymaktır. Fuat Bozkurt, şeriat sözcüğünün Türkçeden türemiş bir 

kelime olduğunu düşünerek bu sözcük üzerine hece ayrılığı yapıldığı zaman “şer’i at” 

sözcüğünün ortaya çıktığını yazmaktadır (Bozkurt, 1993: 93). 

Gölpınarlı’ya göre “Şerîat, İslam dininin inanç, ibadet ve muâmelât esaslarının ve 

hükümlerinin tümüdür. Şerîata uymak, dinin esaslarına inanmak, gerek ibadet gerek 

muâmelât hususunda da hükümlerini yerine getirmektir” (Gölpınarlı, 1977: 102). 

Şeriat kapısı, Alevi inancını oluşturan dört temel ilkelerden en önemlisidir. Çünkü 

şeriatta bulunan Allah tarafından konan yasalara uyulmadan Alevilik tarikatına 

girilemez. Allah’ın hukuku olarak değerlendirilir. Kulun namusu Allah’ın şeriatına 

uymakla ortaya çıkabilir (Metin, 2012: 147). 

Alevi inancında bu kapı insanın yeni bir hayata geçmesi, başka bir deyişle, hayvani 

yaşamdan kurtulup insani bir yaşama başlaması demektir. 

Şeriat Kapısında Bulunan Makamlar 

1. İman getirmektir: Allah’ı bir bilip ona inanmak. (Maide 9). 

2. İlimi öğrenmektir (İmran 79). 
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3. Namaz kılmak, zekât vermek ve oruç tutmaktır. Gücü yeten için hacca gitmektir. 

Ayrıca, gazâ etmek ve seferberlik hâli olunca da bundan kaçınıp düşmana karşı 

durmaktır. Cünüplükten temizlenmektir (Bakara 43), (Âl-i İmran 97), (Maide 6).  

4. Helal kazançtır ve faizi haram bilmektir (Bakara 275).  

5. Nikâh yapmaktır. 

6. Hayz’ın (âdet halinde) ve nifâs’ın (lohusalık halinde) eşinden uzak olmak.  

7. Sünnet-i Cemâattir.  

8. Şefkattir.  

9. Arı giymek ve arı yemektir. 

10. Emr-i mârûf’tur ve yaramaz işlerden sakınmaktır(Yaman 1998: 27; Yılmaz, Akkuş, 

Öztürk 2010: 29, 30; Kızılgöz 2011: 426; Türkmani 1948: 62). 

2.2.1.2. Tarikat Kapısı 

Alevi anlayışında hem sırat-ı mustakim hem de tarık-ı mustakim olan bu iki yol birisi 

Allah’ın görünen diğeri ise görünmeyen hukukuna verilen bir isimdir (Metin, 2012: 

165).   

Kur’an-ı Kerim’de sırat-ı mustakimden bahseden ayet şöyle geçer: “Artık Allah’a iman 

eden ve O’na sımsıkı sarılanları (Allah) kendi rahmet ve lütfuna yerleştirecek ve onları 

kendine yönelterek doğru yola hidayet edecektir” (Nisa-175), (Turabi 2013). Tarık-ı 

mustakim den bahseden ayet ise şöyle geçer: “ Ey kavmimiz! Biz Musa’dan sonra 

indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, Hakk’a ve doğru yola hidayet eden bir kitap 

indirdik.” dediler (Ahkaf 30.), (Turabi 2013).   

Tarikat Kapısında Bulunan Makamlar 

1. El alıp tevbe kılmaktır.  

2. Mürîd olmaktır. “Fes’elû ehle’zikri in küntüm lâ ta’lemûn.” Pes, mürîd üç dürlü olur: 

evvel, mürid-i mutlak’dır. İkinci mirid-i mecâz’dır. Üçüncü, mürid-i mürted’dir. Amma, 

mürîd-i mutlak oldur kim; her türlü halden şeyhine, niçün deyüp, hüccet getirmeye, 
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Mürîd-i mecâzî oldur kim, zâhirde dileğinde ola, bâtında kendi dileğinde ola. Mürîd-i 

mürted oldur ki, şeyhin bir türlü hâlin göricek, derhal yüzün döndüre. 

3. Saçın gidermektir ve libasın diydirmektir. 

4. Mücâhede, göyünmektir. Nefsin olgunlaşması için mücahede etmektir. 

5. Hizmet etmektir. Hizmetkâr olmaktır.  

6. Havf’dir, yani korkudur. 

7. Ümîd dutmakdur. Ümîdvâr olmak. Ümit tutmayı bilmektir. 

8. Hırkdar, zenbildir, makasıdır, seccâdedir, ibarettir, hidâyettir. Pes hidayet azizlere 

verilir.  

9. Sahib - makam’dır. Sahib-i cemiyettir ve sahib-i nasihattir, sâhib-i muhabbet 

olmakdır. O makama sahip olmaya lâyık zatlardır. 

10. Aşktır, şevktir ve fakirliktir (Yaman, 1998: 27, 28; Yılmaz, Akkuş, Öztürk, 2010: 

30; Kızılgöz, 2011: 427, 428, 429, 430; Türkmani, 1948: 62, 63).    

2.2.1.3. Marifet Kapısı  

Bu aşama Allah’ı kavramak, Arapçada ( عارف هللا) Allah’ı bilmek anlamına gelmektedir.  

Marifet Kapısında Bulunan Makamlar 

1. Edeptir. 

2. Korkudur. 

3. Perhizkârlıktır. Haram olanlardan sakınma, takvâ sahibi olmak. 

4. Sabr-u kanaattır. 

5. Utanmaktır. 

6. Cömertliktir. 

7. İlim’dir. (Bilgi sahibi olmak.) 

8. Miskinliktir. Benlikten çıkıp kişinin kendini Allah’a vermesi. 
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9. Mârifettir. (Ma’rifet sahibi olmak.) 

10. Kendü özün bilmektir. Nitekim Hz. Resûl (S.A.V.) buyurur: “Men arefe nefsehû 

fekad arefe Rabbeh” (Yaman, 1998: 29; Yılmaz, Akkuş, Öztürk, 2010: 31; Kızılgöz, 

2011: 431; Türkmani 1948: 63). 

2.2.1.4. Hakikat Kapısı, “İnsan-ı Kamil - tek varlık” ya da “Devriye” İnancı 

Hakikat tasavvuf anlamına da gelir. Hakikat ilmi tasavvuf, şeriat ilmi fıkıhtır. Hakikatle 

şeriat bir paranın iki yüzü gibidir. Hakikatsiz şeriat makbul değildir, şeriatsız hakikat ise 

batıldır. İkisi arasında tam bir uyum vardır. Şeriat kulluğun gereğini yerine getirmektir, 

hakikat uluhiyeti temaşa etmektir. Nesnelerin var olmasını sağlayan Hak’tır. Zira her 

şeyin hakîkati, mahiyeti Hak’tır.  

Aleviliğe göre Kur’an-ı Kerim’de “ Doğu da Allah’ındır, batı da. Nereye yönelseniz,  

orası Allah’ın yüzüdür. Allah (güç ve merhametliyle her şeyi) kapsayandır ve (O her 

şeyi) bilendir” (Bakara 115.), (Turabi 2013) bunun işaretidir. 

Hakikat Kapısında Bulunan Makamlar  

1. Toprak olmaktır. (Toprak gibi mütevâzı ve verimli olmak.) 

2. Yetmiş iki milleti ayıplamamaktır. (Bütün herkese aynı gözle bakmak ve 

ayıplamamak.) 

3. Elinden geleni men’ kılmamaktır. (Elinden gelen her türlü iyiliği yapmak ve yerine 

getirmek.) 

4. Dünya içinde yaratılmış mecmû nesne, ondan emin olmaktır. (Dünyadaki her şeyin 

ve herkesin kendisinden güvende olması.) 

5. Mülk ıssına yüzünü sürüp, yüzü suyun bulmaktır. (Mülkün mutlak sahibi Allah’a 

karşı itâatkâr olmak. Ona olan muhabbetini göstermek.) 

6. Sohbettir, sohbette hakikat esrârın söylemektir. 

7. Seyir’dir. (Seyr ü sülûka girmek.) 

8. Sır’dır. Sır saklayabilmek. 
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9. Münacât’tır. (Allah’a yalvarıp yakarmak.) 

10. Müşahede’dir, Çalap Tanrı’ya ulaşmak makamıdır. “Allah’ın varlığını müşâhede 

etmek ve O’na ulaşmak”  (Yaman 1998: 29; Yılmaz, Akkuş, Öztürk 2010: 31; Kızılgöz 

2011: 432; Türkmani 1948: 63, 64). 

Hatayî, Kul Himmet ya da Pir Sultan Abdal’a ait olan bir deyişte69 hakikat kapısı şu 

şekilde tasvir edilir: 

Hakikat bir gizli sırdır  

Açabilirsen gel beri 

Küfr içinde iman vardır  

Seçebilirsen gel beri  

Açıldı cennet kapusu 

La’li gevherdir yapusu 

Kıldan incedir köprüsü 

Geçebilirsen gel beri 

Canımız melek canıdır 

Tenimiz Selman tenidir 

İçidiğim aslan kanıdır 

İçebilirsen gel beri 

Pirimden öğüt almışam 

Üstadımdan ders almışam 

Men kanadım bağlamışam 

Uçabilirsen gel beri 

Men bağçaların gülüyem 

Her çimenin bülbülüyem 

Kırk kapının kilitiyem 

                                                 

69 Bu deyişin tam olarak kime ait olduğu belli değildir. Kaynaklarda Şah İsmail Hatayî, Pir 
Sultan Abdal ya da Kul Himmet’e ait olduğuna dair bilgiler vardır(Arslanoğlu 1992: 338). 
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Açabilirsen gel beri 

Şah Hataiyem eydür human 

Dağları bürüdü duman 

İşte İncil işte Kur’an 

Seçebilirsen gel beri (Zade, tatihsiz: 478, 479). 

Yunus Emre’nin bir deyişinde dört kapı şöyle anlatılmıştır: 

Bir acep onulmaz derdim var idi 

Derde derman bulduk elhamdülillah  Şeriat kapısı 

Vasıl olduk Muhammed Mustafa’ya 

Ağlar ike güldük elhamdülillah 

Sır bâbı açıldı şeyhim yüzünden 

Can sefalar sürdü tatlı sözünden  Tarikar kapısı 

Masiva tozunu gönül yüzünden 

Tevhid ile sildik elhamdülillah 

Bir şehre vardım ki adı denilmez 

Bir bahre daldım ki haddi bilinmez  Ölmeden evvel ölmek 

Dilde mürid oluben geri dönülmez 

Ölmeden ön öldüm elhamdülillah 

Hakkın dergâhına bağladım elim 

Gördüğüm hâlları şerh eder dilim  Marifet kapısı 

La mekân yurduna uğradı yolum 

Fenâ fillah olduk elhamdülillah 

YUNUS EMRE kâmil oldu imanım 

Hakka teslim ettim bu şirin canım  Hakikat kapısı 

La mekân yurdudur şimdi mekânım 

Beka billâh olduk elhamdülillah (Metin, 2007: 125). 
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Bu dört kapı ve kırk makamın bir bütün olduğunu görmekteyiz.  Alevilikte, insan-ı 

kâmil olmak için bütün bu aşamaları geçmek gerekmektedir. Bu aşamalar manevi bir 

olgunlaşma sürecinin safhalarıdır. Kişinin tekâmülünün ve günahlarından arınmasının 

yoludur. Bu kapılardan başarıyla geçen insan, hakikat aşamasına geldiğinde bütün 

günahlarından arınmış, nefsini tam anlamıyla terbiye etmiş ve bir velide bulunması 

gereken özellikleri edinmiş olmalıdır. Her kapı veli olma yolunda gereken özellikleri 

temsil eder ve bu yola girmiş kişiyi teşvik eder. 

Alevi inancında kâmil insan ya da insan-ı kâmil kavramı içine giren bir kutup öğretisi 

vardır. Bu öğreti Anton Jozef Dierl’in “Anadolu Aleviliği” adlı kitabında şöyle geçer: 

“Dünyayı yöneten 366 tane (artık yılın sayısı kadar) deha vardır. Bunlardan bir 
tanesi evrenin çevresinde döndüğü Kutup’tur. Kutup olmasaydı, evren bir kaosun 
içine düşerdi. Kutsal dehalar insan vücudundan çıkarak bir melek varlığına 
bürünme yetisine sahiptirler. Bedensiz bir ruh olarak bütün dünyayı dolaşabilirler, 
hatta Tanrının huzuruna kadar çıkabilirler. Bu 366 deha insanlığın asıl 
hükümdarlarıdır. Onları kimse tanımaz. Onlar birbirini ya şahsen ya da dinsel bir 
bağ aracılığıyla tanırlar; aralarında uzak bölgeler bulunsa da birbirleriyle ruhsal 
iletişimleri vardır. Bu dehalar arasında da ruhani bir hiyerarşi vardır. Birinci sırada 
Kutup yer alır. Ondan sonra üç Mukaba, sonra dört Evtat, sonra yedi Abdal, sonra 
kırk Abdal gelmektedir” (Dierl, 1991:133). 

Hakikat kapısında karşılaştığımız iki öğreti vardır: 

2.2.1.4.1. Irak Türkmen Alevilerde Vahdet Vücut (Tek Varlık) Anlayışı 

Bir insanın insan-ı kâmil olması için kitap ilmini bilip onunnla amel etmesi, doğal 

ilimleri bilmesi, ilimde son aşama olan vücut ilmini okuması ve bilmesi gerekir. Bu üç 

aşamayı geçen kul, kâinatın aşkın ürünü olduğunu anlar ve Allah’a âşık olur. Bu da dört 

aşamadan oluşur: 

Birinci aşama, kulun Allah’a yürümesi;  

İkinci aşama, kulun Allah’la yürümesi; “muti kable ente muti” sırrı (ölmeden evvel 

ölmek) nefsi emaresin öldürüp küfrünü iman etmektir. 

Üçünü aşama, kulun “menarafe nefsuhu” sırrına ulaşıp Allah’la buluşması, Allah’la 

yürümesidir. Kul, Allah’a âşık olduğu için o var iken ben niçin olayım der, kendisini 

Allah’ta eritir, yok eder. Zerrenin deryada yok olduğu gibi kul burda fena fillah 

makamına ulaşır. Allah kelamı odur ki, bana âşık olanı ben öldürürüm, ama ona bir 

bedel öderim, ona kendimi veririm. 
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Dördüncü aşama, Bekabillâh olur. Yukarıda zikrettiğimiz İmam Caferi Sadık’ın verdiği 

Kur’an’ı Kerim’in Bâtıni yorumunda diyor ki: Bir dedenin beş oğlu olur, beşi de dede 

olamaz. Bunların içinde ışık görülen biri varsa o, dede olur, bir dedenin de otuz oğlu 

olsa onların hiçbirinde ışık görülmezse otuzu da pir postuna oturamaz. Yukarıda tarif 

ettiğimiz dört aşamadan geçip Allah’ın hikmetiyle Bekabillah’a ulaşan kişi, insan-ı 

kâmil olmuştur. Allah Rabbil âlemindir. Hulul, Bekabillah’a ulaşmak demektir. Bunlar 

zaten seçilmiş nurdur. İşte tasavvufta buna Arapça olarak “vahdet vucûd”, Türkçe 

olarak “tek varlık” denir. Bu ilmi Alevilikte ancak tasavvuf ehli bilir (Şirin, 2013). 

Alevi Hak âşığı Edip Harabi’nin Vahdetname adlı kasidesi bu konuya en açık örnektir: 

Vahdet sarayına girenler için 

Hakk’ı hakkelyakin görenler için 

Bu sırrı Harabi bilenler için 

Birlik meydanında cevlân eyledik (Aytekin, 2012: 46, 47). 

Alevilerin yedi Hak âşığından biri saydığı Fuzuli, bir şiirinde Vahdet-i vücuttan şöyle 

söz eder: 

Ehl-i dünyânın olmaz âhıretî 

Ger bunu ister isen andan geç 

Meskenin bezm-gâh-ı vahdettir 

Ey Fuzûlî bu hâh- dandan geç (Gölpınarlı, 1948: 63). 

Anadolu Alevileri ve Irak Türkmen Alevilerinde “vahdet-i vucûd” felsefesine 

rastlanmaktadır. Kerkük’e bağlı Dakuk bucağında Türkmen Alevileri arasında sıkça 

söylenen ve Babalar tekkesinde bir süre şeyhlik yapan Talip Semin’e ait bir deyiş örneği 

bu inancı anlatır: 

Gezme günahkâr ey Âdem 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Yarın kiyamet var Âdem 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Giden niçün dönmez geri  
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Meğer Rıza vermez yeri 

Gelen göçer kalmaz yeri 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Ey dünyaya ağzın açan 

Çıkar gider sendeki can 

Gelse ölüm var mı kaçan 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Deli gönül gel eyle dad 

Sefer üzden kim eyle zad 

Din evini bozdu fesad 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Kiminin malı harmandı 

Kimi acdan perişandı 

Bu ne gündür ne zamandı 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Çağırdım Muhammed hem Ali 

Nice olur bunun yolu 

Nefse uyup olma deli 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Bilin artık her şey biter 

Gelen bu dünyaya gider 

Talip Semin ağlar diyer 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Irak Türkmen Alevileri arasında “vahdet-i vucûd” inancını vurgulayan daha birçok 

deyiş mevcuttur. Örneğin; Dakuk’ta Alevi tekeklerinde sık sık icra edilen, destan 

biçiminde yazılan, âşık Turabî’ye ait olduğu söylenen bir deyişin son mısraları şöyledir: 

Marifet camın içüp mestane gelmişlerdeniz   

Vahdet-i ruzi ezelden aşk oluptur pirimiz 
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Ol sebepten tekey-i fakr-i fenadır yerimiz 

Ad olur meni beşerden gerçeğim tasvirimiz 

Ây-i gilden sanma ey zahit bizim tahmirimiz 

Nur-î Hak’dan suret-i insâna gelmişlerdeniz 

2.2.1.4.2.  Irak Türkmen Alevilerinde “Devriye” İnancı 

Devriye sözcüğünün kökü Arapçadır ve “devre”dir. Arapçada bunu karşılığı olarak 

“tenasüh” tabiri de kullanılır. Devriyeyi araştırmacı ve yazarlar farklı biçimlerde 

tanımlamıştır. Örneğin, Dedekargın ocağı dedesi olan Hüseyin Dedekargınoğlu, devriye 

için şöyle bir tanım verir: 

“Devriye Alevi inanışında insan ruhunun asıl kaynağı olan gerçek varlıktan (Vücud-
u Varlık) ayrılıp tekrar ona dönünceye kadar geçireceği evreler. Alevi inancına göre 
insan ruhunun geldiği asıl kaynağa dönüşü ancak insanın olğunlaşma sürecini 
tamamlaması ile olur. İnsan-ı Kâmil’in gerçek yaratanla bütünleşmesi devriye ile 
tamamlanmış olur. Alevilikte devriye inancının bir parçası olarak “Ruhun 
ölmezliğine ve ruh göçüne inanılır. Bu inanışa göre ölümlü olan bedendir, ruh ölmez. 
Bu inanış Alevilikte “Can ölmez, ten ölür.” cümlesi ile ifade edilir. Alevi deyimiyle 
“Hak ile Hak olur.” Yani insan-ı kâmilin ruhu yaratana kavuşur onunla bütünleşir. 
Alevilikte insan-ı kâmil mertebesine ulaşmış kişiye “Eren” denir. Eren deyimi 
olgunlaşma sürecini tamamlamış insan-ı kâmil olmuş Alevi mürşitlerini, pirlerini 
tamamlayan bir sıfattır. Bunlara Erenler (Baba Erenler, Horasan Erenleri, Urum 
Erenleri gibi) denir. Erenler ölmezler, Hakk’a yürürler. Bu yüzden Alevilik 
anlayışında olgun kişilere, pirlere, mürşitlere öldü denmez; Hakk’a yürüdü, tabiri 
kullanılır. Henüz olgunlaşmamış, İnsan-ı kâmil mertebesine ulaşmamış kimseler için 
“ham ervah” tabiri kullanılır.”(Dedekargınoğlu, 2012: 190). 

Alevilikte devriye açık bir biçimde görülür. Ancak bu inanca göre devriye, yalnız insan-

ı kâmil denen ermişler, veliler arasında gerçekleşebilir. Veliler ya da ermişler Allah’ın 

yeryüzündeki temsilcisi olduğuna göre bunlar ölümsüzdür. Çünkü bunların ruhu 

Allah’ın ruhuyla bütünleşmiştir. Nitekim Alevi Hak âşıklarının nefeslerinde geçen 

devriyelere dikkat edilirse ilk peygamberden başlayarak son peygambere kadar methiye 

yapar, en son kendi adını söyler. Örneğin, Alevi Hak âşığı Yunus Emre’nin bu konudaki 

bir nefesi şöyledir: 

Tehi görmen siz beni dost yüzün görüp geldim 
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Bâkî devlet rûzigâr dost ile sürüp geldim 

Oldur söyleyen dilde varlık dostundur kulda 

Varlığım her ol ilde ben bunda garip geldim 

Bazergânım mata’ çok destgirum üstadım Hak 

Ben ziyanum assıya anda denşirup geldim 

Yedi gök yaradıldı aşk ile bünyâd oldu 

Toprağa nazar oldu ahsırup durup geldim 

Gördüm yedi tamusun sekiz uçmak kamusun 

Korkudan günahım anda sızırup geldim 

Nuh oldum Tufan için çok duruştum din için 

Fir’avnı Mûsâ ile suya boğdurup geldim  

Zekkeriyyâ ben oldum kaçtım ağaça girdim 

Kanım dört yana saçtım depem dildirüp geldim 

Eyyup oldum tenime cefâ kıldum canıma 

Çağırdım Sübhân’ıma kurtlar doyurup geldim 

Bir çöp oldum basıldım Mansur oldum asıldım 

Hallaç panbuğu gibi bunda atılıp geldim 

İsâ oldum kudretten bahâne bir avretten 

İnâyet oldu Hak’dan ölü dirgürüp geldim 

Mûs- oldum Tûr’a ağdım bin bir kelime kıldım 

Halâyık ne olasın ben anda bilüp geldim 

Âdem oldum durmadım nefs boynunu burmadım 

Yanılup boğday yedim uçmaktan sürlüp geldim 

Muhammed’i bir gece Hak okudu Mi’race 

Serteser ucdan uca bile yüz sürüp geldim 

Yalınız Sübhân idi peygamberler cân idi 

Yunus’da pinhân idi sûret değşirüp geldim (Ergun, 1944: 14, 15; Noyan, 2000: 128). 
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Anadolu Alevileri ve Irak Türkmen Alevileri Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinin 28. ve 

56. ayetinin devriye inancıyla ilgili olduğuna inanırlar (Şirin, 2013; Şahbas, 2012). Bu 

ayetler Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde geçer: “ Allah’ı nasıl inkâr edersiniz? Oysa siz ölü 

idiniz, O sizi dirilti, sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra O’na 

döndürüleceksiniz.” (Bakara 28), “Sonra şükredesiniz diye, ölümünüzden sonra sizi 

dirilttik” (Bakara 56),  (Turabi 2013). 

Yedi ulu Hak âşığından olan Pir Sultan Abdal’a ait bir devriye örneğinin ilk dörtlüğü 

şöyledir: 

Seyrân ettim erenlerin demini 

Kudret kandilini yanarken gördüm 

Burâk olub içtim âb-u hayât’tan 

Hazret- Peygamber’i kanarken gördüm (Noyan, 2000: 129). 

Yine yedi ulu Alevi Hak âşığından biri olan Seyyid Nesimi’nin şiirlerinde devriye 

örneğine rastlanmaktadır. Nesimi’nin devriyeyi anlatan şiirinin son dörtlüğünü buraya 

aktarıyoruz: 

Mansûr ile varub dâra çekildim 

Yusuf’la kul olub bile satıldım 

Şam’da İsâ ile göğe çekildim 

Mûsâ dahi Tûr’dan gelirem (Noyan, 2000: 130). 

Alevi inancına göre Hz. Ali bazen bir ermiş ya da bir veli sıfatıyla gelebilir. Örneğin, 

yedi ulu Hak âşığından biri olan Hatayî, Hacı Bektaş Veli’nin Hz. Ali olduğunu, yani 

Hz. Ali’nin Hacı Bektaş Veli’de tezahur ettiğini ve buna inanmayanların da Yezit 

olduğunu açıkça söyler: 

Hatayî’yi tanımayan  

Hak sözüne kanmayan  

Hacı Bektaş Ali’dir 

Yezittir inanmayan 

Âşık Gufrani’nin deveriye inancını anlatan şiirinin bir dörtlüğü şu şekilde geçer: 
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Katre idim ummânlara kavuştum 

Kaç bulandım, kaç duruldum kim bilir? 

Âlemleri kaç devredip dolaştım 

Bir san ‘ata kaç sarıldım kim bilir? (Noyan, 2000: 130). 

Pir Sultan Abdal’ın bir deyişinde devriye şöyle geçer: 

Hak70 bizi yoktan var etti 

Şükür yoktan vara geldim 

Yedi kat Arşta asılı 

Kandildeki nura geldim 

Eyyub ile ten erittim 

Lâ’l ü mercan gevher tuttum 

Vuslat ile taş arıttım 

Ben bu yolu süregeldim 

Yunus’la ummana daldım 

Kırk gün balık ile kaldım 

Davud’la demirci oldum  

Örse çekiç çalageldim 

Sahâbelere uğradım 

Kudret lokmasını yedim  

Er bir dedim Hak bir dedim 

Beni sıdım bire geldim 

Ganimet ilen çatıldım 

Ana rahmine yitildim 

İbrahim’l’ oda atıldım 

                                                 

70 Alevi edebiyatında sıkça rastlanan Hak, Allah’ın karşılığıdır. Bu ad Kur’an-ı Kerim’de de 
geçer. 
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Gülistanda nara geldim  

Bir muazzam büyük şarda 

N’ istersen bulunur varda 

Kapusu oniki yerde 

İstediğim şara geldim 

Dışı altın içi gümüş 

Suyu baldır şeker yemiş 

Yer yer bedestan derilmiş 

Dilediğim yere geldim 

Deniz böldüm asâ ile 

Göğe uçtum İsâ ile 

Tûr dağında Mûsâ ile 

Münâcâtta durageldim 

Pir Sultan Abdal coşkuna 

Gel olur gönül köşküne 

Oniki’ İmâmın aşkına 

Ben bu seri veregeldim (Gölpınarlı1963: 74, 75). 

Anadolu Alevilerinde71 olduğu gibi Irak Türkmen Alevi zikirlerinde devriye inancı 

açıkça ifade edilir. Örneğin, Alevi Hak âşığı Şiri’ye ait olan bir devriye, Dakuk’ta İmam 

Zeynelabidin köyünde yapılan bir zikir sırasında Alevi zikir (cem) zakiri Kemal Haydar 

Leylanlı tarafından okunmaktadır. Ayrıca Musul’da Karayatağ’da Alevi zakiri Adil 

Topçu tarafından okunduğunu da araştırmamız sonucunda tespit ettik. 

Cihan var olmadan ketmi âdemde 

Hak ile birlikte yekdaş idim ben 

Yarattı bu mülkü çünkü o demde 

Yaptım tasvirini nakkaş idim ben 

                                                 

71 Daha başka devriye örnekleri için bk. (Noyan, 2000: 130- 135). 
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Anasırdan bir libasa büründüm 

Nârü bâdü hâkü âptan göründüm 

Hayrülbeşer ile dünyaya geldim 

Âdem ile bile bir yaş idim ben 

Âdemin sulbünden Şit olup geldim 

Nuhu nebi olup Tufana girdim 

Bir zaman bu mülke İbrahim oldum 

Yaptım Beytullahı taş taşıdım ben 

İsmail göründüm bir zaman ey can 

İshak Yâkup Yusuf oldum bir zaman 

Eyyub geldim çok çağırdım el’aman 

Kurt yedi vücudum kan yaş idim ben 

Zekeriyya ile beni biçtiler 

Yahya ile kanım yere saçtılar 

Davut geldim çok peşime düştüler 

Mührü Süleymanı çok taşıdım ben 

Mübarek asâyı Musaya verdim 

Ruhulkudüs olup meryeme erdim 

Cümle evliyaya ben rehber oldum 

Cibrili Emine sağdaş idim ben 

Sulbü pederinden Ahmedi Muhtar 

Rehnümalarından erdi Zülfikar 

Cihan varolmadan Ehlibeyte yâr 

Kul iken zat ile sırdaş idim ben 

Tefekkür eyledim ben kendi kendim 

Mucize görmeden imana geldim 

Şahımerdan ile Düldüle bindim 

Zülfikar bağladım tiğ taşıdım ben 
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Skahüm hamrinden içildi şerbet 

Kuruldu aynıcem ettik mahabbet 

Meydana açıldı sırrı hakikat 

Aldığım esrarı çok taşıdım ben 

Hidayet irişti bize Allah’tan 

Biat ettik cümle Resulûllah’tan 

Haber verdi bize Seyrifillâh’tan 

Şahımerdan ile sırdaş idim ben 

Bu cihan mülkünü devredip geldim 

Kırklar meydanında erkâna girdim 

Şahı velâyetten kemerbest oldum 

Selmanı Pâk ile yoldaş idim ben 

Şükür matlabımı getirdim ele 

Gül oldum feryadı verdim bülbüle 

Cemolduk bir yere Ehlibeyt ile 

Kırklar meydanında ferraş idim ben 

İkrar verdik cümle düzüldük yola 

Sırrı fâşetmedik asla bir kula 

Kerbelâda İmam Hüseyin’le bile 

Pâkettim dâmeni gül taşıdım ben 

Şu fenâ mülküne çok geldim gittim 

Yağmur olup yağdım ot olup bittim 

Urûm diyarını ben irşat ettim 

Horasan’dan gelen Bektaş idim ben 

Gâhi nebi gâhi veli göründüm 

Gâhi uslu gâhi deli göründüm 

Gâhi Ahmet gâhi Ali göründüm 

Kimse bilmez sırrım kallâş idim ben 
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Şimdi hamdülillâh Şirî dediler 

Geldim gittim zatım hiç bilmediler 

Sırrımı kimseler fehmetmediler 

Hep mahlûk kuluna kardaş idim ben72 (Ergun, 1944: 118, 119, 120; Noyan, 2000: 124- 

126; Öztelli, 1973: 235, 236, 237). 

2.3. IRAK TÜRKMEN ALEVİ TARİKATI ANLAYIŞINDAKİ DİN ÖNDERLERİ 

Irak Türkmen Aleviler, şeyh- mürşit, dede- halife, derviş ve talip topluluğundan oluşur.  

2.3.1. Mürşitlik (Pirlik) ya da Şeyhlik  

Mürşit ya da şeyh tarikat irşadını veren ve tarikatın önderi olarak bilinen kişidir. Her iki 

terim aynı anlamda kullanılır. Şeyhlik ya da mürşitlik Alevilik tarikatında ise en üst 

makamı temsil eden ruhani mertebedir. Mürşit olan kimsenin keramet sahibi olması 

şarttır (Şahbas, 2012). Nitekim Alevilikte mürşidin postu Hz. Muhammed’i temsil eder. 

Hz. Muhammed’in soyundan73 gelme zorunluluğu vardır. Mürşit yalnız dinî görevler 

                                                 

72 Kemal Haydar Leylanlı ile Adil Topçu bu devriyeyi birbirinden farklı ezgilerle okumuşlardır. 
Kemal Haydar Leylanlı’nın okuduğu bu deyişin görüntüsü, Adil Topçu’nun da okuduğu bu 
deyişin ses kaydı arşivimizde bulunmaktadır. 
73 Türkiye’de Hacı Bektaş ocağı grup olarak iki kola ayrılmaktadır: 
1. Çelebiyan ya da Dedegân kolu: Bu grup kendilerinin Hacı Bektaş’ın soyundan geldiklerini 
iddia etmekte ve kendilerini bel evladı olarak tanıtmaktadır. Bu gruba göre gerek mürşit gerekse 
pirin soy silsilesi Hz. Hüseyin’e dayanması yani seyyid olması şarttır (Atalay, 1991: 28; 
Türkmani, 1948: 38, 39; Şener, 1996a: 15; Aksüt, 2012: 64). Irak Türkmen Alevileri arasında 
eskiden bu guruba bağlı olanlara “dervişan” denirdi(Nacioğlu, 2010a: 69). Nitekim Hacı Bektaş 
Veli’nin de soy silsilesi İmam Musa Kazım’a dayanmaktadır. Bederi Noyan “Bektaşîlik 
Alevîlik Nedir” adlı kitabında bu gruba Alevi adını vererek bunlar Tahtacı, Çepniler, Sürek ve 
Abdallar denilen bölümdür.” demektedir (Noyan, 1985: 13). Hacı Bektaş Veli’nin soy silsilesi 
ve yol silsilesi konusunu daha önce Bektaşi kavramı konusunda geniş bir biçimde ele aldığımız 
için tekrar etmeye gerek duymadık.   
2. Mücerret ya da Babagan kolu: Bu grup ise Hacı Bektaş Veli’nin evlenmediğini mücerret 
(bekar) olduğunu iddia etmekte ve kendilerini yol evladı olarak tanıtmaktadır. Bu gurupta ise 
mürşidin ya da pirin seyyid olması şart değildir. Bir dede ya da mürşid eğitilerek ve seçilerek  
“halifelik- dede babalık” postuna oturabilir (Atalay, 1991: 28; Türkmani, 1948: 39; Noyan, 
1985: 13; Şener, 1996a: 15; Aksüt, 2012: 64). Eskiden Irak Türkmen Alevileri arasında bu 
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değil ayrıca toplumun sosyal sorunlarıyla da ilgilenir. Dolayısıyla Alevi toplumu bütün 

konularda mürşide danışır. O halde mürşit, Alevi toplumunun hem dinî hem de sosyal 

önderi sayılır. 

Eskiden Irak Türkmen Alevilerde mürşit, halifesi vasıtasıyla bütün tekkeleri dolaşır ve 

orada zikir yapardı. Mürşidin ziyaret ettiği tekkeye o bölgede bulunan bütün dervişler, 

dedeler, müritler toplanırdı ve zikir yapılırdı (Şahbas, 2012). Mürşit, insan-ı kâmil 

denen özellikleri bulunan kimsedir, olağanüstü güce ve her tülü keramete sahip 

olmalıdır. Bütün bu özellikler bulunmadan mürşit olması düşünülemez.  

Irak Türkmen Alevileri mürşide karşı çok büyük bir saygı ve inanca sahiptir. mürşidin 

birçok kerametlere sahip olduğu ve her sorunu çözeceği ve Allah’ın yeryüzündeki 

temsilcisi olduğuna inanırlar. Alevi Hak âşığı Genç Abdal’ın mürşide olan inancını 

anlatan bir deyişi Türkmen Alevilerce çok sevilen ve sık sık icra edilen deyişler 

arasındadır. Bu deyiş şöyledir: 

Sıtk ile mürşidin pek tut eteğinden 

Yanında bir makbul kul eyler seni 

Hizmet eyle candan sarf et emeğin 

                                                                                                                                               

gruba bağlı olanlara “sofiyan” denirdi(Nacıoğlu, 2010a: 69). Babagan kolunun hangi dönemde 
ortaya çıktığı ile kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Hamza Aksüt bu konuyla ilgili şu bilgileri 
vermektedir: “Babagan kolunun ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Bu konuda yapılan en 
ünlü spekülasyon, 1501 yılında posta oturan Balım Sultan’ın dedeler için bekarlığı şart koşarak 
kurumlaştırdığı ve Bektaşilik adında bir tarikat kurduğudur. Ne var ki Balım Sultan da 
Çelebilerdendir, hatta ölümünden sonra posta kardeşi Kalender Çelebi oturmuştur. Bu durumda 
Hacı Bektaş soyundan olan birinin soydan gelme dedeliği ortadan kaldırma gibi bir girişiminin 
olamayacağı açıktır. Bu konudaki başka bir görüş 1550’lerde posta oturduğu iddia edilen 
Sersem Ali Baba’nın mücerretliği (bekarlığı) kurumsallaştırdığıdır. Hatta Sersem Ali Baba’nın, 
padişah I. Süleyman’ın kayınbiraderi olduğu bile iddia edilmektedir. Osmanlı padişahının 
kayınbiraderinin Hacıbektaş ocağı dedesi olmak istemesi de pek gerçekçi değildir”(Aksüt, 2012: 
64, 65). Hacı Bektaş ocağına bağlı olan birçok ocak vardır. Bu ocaklar hakkında ayrıntılı bilgi 
için bk. (Aksüt, 2012: 53- 135). Ayrıca, Osmanlı döneminde Yeniçeri adlı asker grubuna 
Yeniçeri ocağı deniyordu. Geleneğe göre bu ocağı Hacı Bektaş kutsamıştı. Bu konu da Yaşar 
Nuri Öztürk, şu bilgileri vermektedir: “Yeniçeri ocağı, Osmanlı hazinesinden para alan askerî 
zümrelerin en önemlisidir. Hristiyan çocukların, devşirme suretiyle toplanıp eğitilmesiyle 
oluşan bir teşkilat idi. Bu devşirme usulüne bakarak Yeniçeri ocağını, “Hristiyanları 
Müslümanlaştırmak için kurulmuş bir teşkilat veya “cebrî ihtida ocağı” (Gibbonns, Osmanlı 
Devletinin kuruluşu, 98 vd.) gibi ifadelerle tanıtmak, tartışmaya açık beyanlardır”(Öztürk, 2013: 
83,84).Yeniçeri ocağı II. Sultan Mahmut döneminde kaldırılmıştır(Atalay, 1991: 39;  Köprülü, 
2001: Noyan, 1985: 23; 461; Ocak, 1992: 374; Ayar, 1998: 28: Şener, 1989: 127). Yeniçeriler 
hakkında geniş bilgi için bk. (Ayar, 1998; Gül, 2006: 68- 111; Öz, 2013).   
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Mürşidin buyurduğu yol eyler seni 

Seni senden alır mürşidi dane 

Varlığın benliğin atar bir yana 

Hakikat ilmini bildirir sene 

Kuş dilinden söyler dil eyler seni 

Gönül gözün açar nazar kılınca 

Tevellayi teberrayi bilince 

Kazanda kaynadır kâmil olunca 

Acı iken tatlı bal eyler seni 

Ahdine sadık ol candan özünden 

Siler karasını gönül yüzünden 

Rahmet deryasından hikmet yüzünden 

Katre iken ölü göl eyler seni 

Genci Abdal sözün yeter el verir 

Muradına sene Hak’dan ol verir 

Dört kapıdan kırk makama yol verir 

Hakikate özüne hâl eyler seni 

Genci Abdal’ın mürşide, pir’e olan inancı hakkındaki bir başka deyişi ise Kerkük’te 

yapılan Türkmen Alevi zikirlerinde (cem) zakir Hamza Hüseyin tarafından çoklukla 

söylenmiştir. Bu deyiş ise şöyledir: 

Hak nasip eyledi pir cemalını 

Canı gözü ile gördüm elhamdülillah  

İnandım aşk ile iman getirdim  

Katarına girdim elhamdülillah 

Sıtk ile bend oldum sözün sağına  

Eriştim ol zaman üçler çağına medet ya Resulullah  

Aşk ile şevk ile Pir ayağına  

Yüzüm gözüm sürdüm elhamdülillah 
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Erler pirler ile doldu meydanım  

Kalmadı gönlümde şek u gümanım  

Pir eteğin tuttum buldum imanım  

İkrarımı verdim elhamdülillah  

Hu gerçeğe deyüb beni aldılar  

Mürşit huzuruna çöküp geldiler ya eba el- kasim 

Onulmaz yarama merhem sardılar  

Derman buldu derdim elhamdülillah  

GENÇİ ABDAL cümle varından geçup  

Dost cemalın gördüm öz gözüm açup  

Pir elinden dolu bir kadeh içup  

Maksuduma erdim elhamdülillah74 

Irak Türkmen Alevilerde kendilerini Safevi kabul eden babalar; eskiden, Erdebil 

tekkesine bağlı olduklarını iddia ederek şeyhlik icazetnamesini oradan alırlardı, ancak 

bu icazetnameyi aldıktan sonra şeyhlik yapabilirlerdi. Erdebil tekkesine gitmeden önce 

Irak Türkmen Alevi şeyhlerinden mühürlü onay belgesi alınır ve daha sonra Erdebil’e 

gidilirdi. Örneğin, çok eski bir dönemde, Dakuk’ta Baba Hasan’nın amcası olan ve 

Safevi soyundan gelen Baba Mahmut da şeyhlik icazetnamesi almak için Erdebil 

tekkesine gitmiştir (Ek 1: 2,3 ). 

2.3.2. Dedelik ya da Halifelik  

Irak Türkmen Alevilerde halifelik mürşitliğin bir alt makamını teşkil eder. Halife, 

tarikat şeyhinin ya da mürşidinin yardımcısıdır. Irak Türkmen Aalevilerde halifenin 

seyyit olma zorunluluğu yoktur. Halife aynı zamanda dede adıyla da anılır. Irak 

Türkmen Alevilerde dede, belli bir keramete sahip olmalıdır. Örneğin on sekizinci 

yüzyılda Irak’ta Alevi Türkmenler arasında yaşamış olan Dede Merdan, Dede Cafer ve 
                                                 

74 Hamza Tuzlu bu deyişi gazel tarzında söylemiştir. Bu deyişin ses kaydı arşivmizde 
bulunmaktadır. 
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Dede Gayıp adlarıyla tanınan üç zat75, o dönemde halifelik görevi yapmıştır ve keramet 

sahibidirler (Şahbas, 2012). Alevilikte dede, din adamına verilen bir unvandır. Halifenin 

görevleri ise dervişleri bir araya toplamak, yönetmek ve tarikat mürşidine, şeyhine 

vekaleten zikri (cemi) yürütmektir. Ancak sorgu, görgü, mürtedlik (düşkünlük) ya da 

mehsupluk (musahiplik) gibi tarikat erkânları haricinde sadece muhabbet zikirlerini 

(cemilerini) yürütür. 

2.3.3. Dervişlik ya da Sofuluk 

Derviş, kaba anlamı ile yola hizmet etmek isteyen, ilk girecek adaya denir. Er kişilere 

derviş, sofu diye hitap edilir. 

Derviş, Allah yolunda hizmet eden, daima Allah zikri ile meşgul olan, nefsindeki 

kötülüklerden arınıp insan olabilme, Allah'a kulluk yapabilme gayretiyle yaşayan, 

dünya nimetlerine sırtını dönen bir sıfat olarak kullanılır. Irak Türkmen Alevilerde yola 

girecek taliplere, ikrar verecek canlara yol ve yordamı gösteren, yardım eden kişiye 

derviş denir.  

Derviş, Anadolu Alevilerindeki rehber makamını karşılığıdır. Bu kişinin seyyit olması 

yani Hz. Muhammed’in dolayısıyla Hz. Hüseyin’nin soyundan gelmesi şart değildir. 

Derviş,  Kerkük yöresinde kullanılan bir unvandır, Musul’da ise bu unvanın yerine 

“sofu” kullanılır (Zeynel Baba 2013). 

2.3.4. Müritlik Ya da Taliplik Makamı 

Talip ya da mürit, her iki sözcük de Arapça olup talep eden kişi anlamındadır. Yola 

girmek ve ibadet yapmak isteyen kişiler için kullanılır. Hak-Muhammed-Ali yolunda 

hizmet etmek üzere bir dede ocağına mensup olan ve bu ocağın dedesine (pirine) ikrar 

ile bağlanan, pirin telkinleriyle yol ve erkâna uyan kişiye talip denir. Bağlılık sırasına 

göre aşağıdan yukarıya hiyerarşi şöyledir: Muhib- talip- derviş- halife- mürşit.  

                                                 

75 İlerideki bölümlerde bu üç zattan ayrıntılı biçimde bahsedeceğiz. 
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2.3.5. Muhip Makamı 

Arapça bir sözcük olan muhip, seven anlamındadır. “Muhip”, kelime anlamıyla Alevi 

olmayan ancak Aleviliğe sempati duyan ve kısmen Alevi ibadetlerine katılan kimsedir. 

Aynı zamanda Muhammed-Ali ve Ehl-i Beyt’i seven kişidir.  

2.4. IRAK TÜRKMEN ALEVİLERDE ZİKİR (CEM) ÇEŞİTLERİ VE İCRASI 

2.4.1. Genel Olarak Yapılan Zikirler (Cemler) 

Genel zikirler,  daha çok Hz. Ali, Ehl-i Beyt ve On iki İmam’ın fazileti hakkında ya da 

doğum ve ölümleri gibi özel münasebetleri anmak amacıyla yapılır. Bu zikirler halkın 

genel katılımıyla, daha doğrusu, hem tarikat mensupları hem de muhipler arasında 

yapılmaktadır. 

2.4.2. Özel olarak yapılan Zikirler (Cemler) 

Özel zikirler (cemler) 76 sadece tarikat içinde belli bir yere ulaşanlar, dervişler, sofular 

ya da tarikat ikrarı vermiş kimseler, daha geniş bir ifade ile tarikat mensupları arasında 

yapılmaktadır. Özel zikirleri şu başlıklar altında toplayabiliriz:  

                                                 

76 Alevilik yolunun ne kadar üstün olduğu hakkında Aleviler arasında sözlü gelenekten gelen bir 
rivayet vardır: Buna göre Hz. Muhammed, Allah tarafından miraca çağırıldığında Allahu Te’âla 
kendisine ikinci defa Kur’an’ın tamamını 30000 şeriat, 30000 tarikat, 15000 marifet, 15000 
hakikat olmak üzere 6666 ayeti 90000 kelam olarak vermiştir. Mirac dönüşünde Mina’da, yani 
Hz. Ali’nin evinde Kırklarla cem kurulmuştur. Kırklar Hz. Muhammed’e der ki Allah’tan ne 
emir aldıysan söyle de biz onu tutalım. Hz. Muhammed 90000 kelam aldım, 90000 kelamın 
haricinde 60000 kelam da Hz. Ali’de kaldı. Bana ümmet olan Ali’ye talip olsun ki kelamın 
tamamını öğrensin. Muhammed efendimizin bu buyruğuna göre Kur’an, Allah’ın yasasıdır. Bu 
nedenle yol, yani Alevilik yolu çok uludur. Şöyle ki, Hz. Muhammed efendimiz bir zaman yolu 
süren muhiblere ve seyitler üzerine Hz. Ali’yi denetimine gönderir. Hz. Ali yanına giderken 
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a. Tarikat İkrarı Mehsup (Musahip)  ya da Yol Kardeşliği veya Ahret Kardeşliği Erkânı  

b. Görükmek Ya da Hizmet Götürmek (Görgü ya da Sorgu) Erkânı 

c. Mürted ya da Cezalı (Düşkün) Kimselerin Düşkünlüğünün Kaldırılması Erkânı  

2.4.3. Zikrin (Cemin) İcrası 

Anadolu Alevilerinde ibadet maksadıyla toplanmaya ya da bir araya gelmeye “cem77” 

adı verilmektedir. Irak Türkmen Alevilerinde ise “zikir” adı verilmektedir.  

Irak Türklerinde yapılan zikirler, Anadolu Alevilerinde78 yapılan zikirler gibi hem 

ayrıntılı değildir hem de bazı farklılıklar gösterir. Örneğin; tarikata girmek isteyen 

kişinin görgüsü ve sorgusu mehsup (musahip) olan ya da mürted, cezalı79 (düşkün) olan 

kişinin düşkünlüğünün kaldırılması, zikir esnasında yapılır. Ayrıca, Anadolu 

Aleviliğinde bir cemin gerçekleşebilmesi için on iki hizmet sahiplerinin belirlenmesi 
                                                                                                                                               

yanına hizmetçisi olan Kamber’i alır. Hz. Ali orada yapılan cemlerin birisine Kamber’i peyik 
olarak gönderir. Kamber, o cemin dedesine giderek “Ceminize talip olarak Hz. Ali geliyor.” 
deyince dede cemi bozup Hz. Ali’yi karşılama telaşına kapılır. Kamber Hz. Ali’ye gelir durumu 
anlatır. Hz. Ali Kamber’e “Burada bizim yerimiz yok, bunların cemi gerçek ya da Hak cem 
değil” der. Hz. Ali birkaç ceme de Kamber’i gönderip aynı durumla karşılaşıyor, en son 
Kamber’i İmam Hüseyin cemine peyik gönderiyor. Kamber’e, “İmam Hüseyin’e de ki, ya 
Hüseyin cemine Aliyyül Murtaza ve annen Hz. Fâtıma geliyor” der. Kamber Hz Ali’nin 
buyruğu üzerine İmam Hüseyin’in yaptığı ceme giderek bütün bunları İmam Hüseyin’e iletir. 
İmam Hüseyin de hiç telaş etmeden “ Eğer bir talip olarak geliyorlarsa buyursunlar gelsinler.” 
der. Kamber Hz. Hüseyin’in bu sözlerini Hz. Ali’ye iletir Hz. Ali’de bu durumu Hz. 
Muhammed’e bildirir. Hz. Muhammed, bu cemin gerçek bir cem olduğunu ve pirlik makamını 
İmam Hüseyin’nin hak ettiğini söyler (Şirin, 2013). 
77 “Mum söndü” ya da “çerağ söndü” ifadesi tarih boyunca Alevi toplumuna atılan acı bir 
iftiradır. Bu ifade Alevilerin ibadet biçimi olan cem ayini sırasında kadın ve erkeklerin cinsel 
ilişkiye girmesi anlamındadır. Aslında Alevilere atılan bu iftira tarih boyunca azınlıkta kalmış 
inanç gruplarına da yüklenmiştir. Alevilere atılan bu iftirayı da bu kapsamda ele almak gerekir. 
Örneğin, Yahudilere, Hristiyanlığın Paulikien mezhebinden olanlara mum söndü suçlaması 
yöneltilmiştir ( Hamilton, Stoyano, 2011: 174, 191).  
78 Türkiye’deki Alevilerde yapılan cemler hakkında bazı araştırmacılar farklı tasnifler yapmıştır. 
Bu tasnifler, ikrar cemi, muhabbet cemi, musahiplik cemi, düşkünlük kaldırma cemi,  Abdal 
Musa veya birlik cemi, İmam Hüseyin cemi, dardan indirme cemi, Nevruz cemi, ve görgü ya da 
sorgu cemi vs. şeklindedir. Türkiye’de yapılan cemler hakkında ayrıntılı bilgi için bk (Muhtar 
Dede, Tarihsiz: 18- 55; Bozkurt 1993: 174- 223; Korkmaz, 2000: 207- 441; Fığlalı, 1996: 326- 
336; Atalay, 1340H: 9- 13; Onatça, 2007: 35- 40; Ulusoy, 1986: 263- 290; Dedekargınınoğlu, 
2012: 121- 253; Metin, 2007: 17- 368; Bozkurt, tarihsiz: 124- 207; Yalçın, 2007: 241- 269). 
79 Telafer yöresinde mürted (düşkün) olan kişi için cezalı sözcüğü kullanılır(Zeynel Baba, 
2013). 
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gerekmektedir. Bu on iki hizmet şunlardır: Peyikçi, Kapıcı, Gözcü, Delilci, Ferraş, 

Zakir, Kurbancı, Nakıp-Aşçı, Tazeker-İbriktar, Saki, İznikçi, Mihmandar. Cemde 

bunların her birinin belli bir görevi vardır. Ancak Irak Türkmen Alevilerinde bu on iki 

hizmete rastlanmaz. Bunun nedeni, Anadolu’da yapılan zikirlere katılım sayısının, Irak 

Türkmen Alevilerindekinden daha çok olmasıdır. Ancak cem esnasında ceme katılan 

kişiler, isteğe bağlı olarak hizmet verirler. Irak Türkmen Alevilerinde zikirler genellikle 

perşembeyi cumaya bağlayan akşam saatlerinde başlamakta ve bazen sabaha kadar 

devam etmektedir. 

Zikirden önce bir takım hazırlıklar yapılır. İlk önce zikrin yeri belirlenir. Belirlenecek 

yer tarikat efradından birinin evi olmalıdır. Bu ev zikre katılacakların tümünü alabilecek 

kadar büyük olmalıdır. Şu hususu da belirtmek gerekir ki Anadolu Aleviliğinde kadınlar 

erkeklerle birlikte cem yaparken, Irak Türkmen Alevilerinde şeriat usulüne göre, 

kadınlar zikirde erkeklerden ayrı bir odada bulunur(Ek 1: 4). 

Bundan sonra bütün tarikat mensuplarına haber verilir. Ayrıca zikirde yenecek yemekler 

için hazırlık yapılır. Örneğin, kurban hazırlanır ve zikirden önce kesilir. Bazen de zikrin 

sonunda kurban kesilir. Zikirde yenen şeylere “lokma” denir. Bazı Türkmen Alevi 

zikirlerinde de dem dağıtılır. Örneğin; Musul’a bağlı Karayatağ köyünde yapılan zikirde 

dağıtılan demin, yaşı büyük kimselere bir iki damla olmak suretiyle verilip içildiği, 

küçüklere ise yalnızca koklatıldığı bilinmektedir (Abdullah, 2013).  

Mürşit zikir yerine birkaç müritle birlikte gelir. Mürşit zikir yerine girerken orada hazır 

bulunan bütün dervişler, talipler ayağa kalkarak yüksek bir sesle salâvat verirler. Sonra 

mürşit oturur ve orada bulunan bütün dervişler, müritler sırasıyla mürşidin elini öperek 

salâvat verirler. 

Irak Türkmen Alevilerinde yapılan zikrin bölümleri, duruma göre değişir. Bazen ilk 

önce lokma yenir ve daha sonra Kur’an-ı Kerim okunur. Bazen de ilk önce Kuran-ı 

Kerim okunur ve zikrin sonunda lokma yenir (Ek 1: 5). Kur’an okunduktan sonra şeyh-  

mürşit, Ehl-i Beyt, Hz. Ali ve On iki İmam hakkında bir konu ile ilgili sohbet açar. 

Daha sonra orada bulunan herkes tarafından sırayla ya da zakirler tarafından nefesler, 
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deyişler80, ve methiyeler okunur. Irak Türkmen Alevilerinin zikirlerinde okunan 

nefesler ve deyişler genellikle Alevilerce yedi ulu Hak âşığı sayılan Nesimi başta olmak 

üzere Yemini, Hatayî, Fuzuli, Virani, Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet’ in nefesleri ve 

deyişlerinden seçilir.81 Bundan başka Seyyid Seyfi, Kumru, Turabi, Harabi, Genç Abdal 

gibi Alevi Hak âşıklarının nefes ve deyişileri okunur. Ayrıca Kerkük’te yapılan zikirler 

esnasında Irak Türkmen sözlü halk edebiyatı ve müziğinde en önemli yer alan horyat 

(hoyrat) ve mânilerin (dörtlüklerin)82 icra edilmesine de rastlanır. Irak Türkmen 

Alevilerinde zikir bölümleri çoğunlukla gazel tarzında bir nefes ile başlar ve bundan 

sonra deyişlere geçilir. Ancak, eskiden beri özellikle Kerkük, Dakuk ve Tuzhurmatu ve 

yöresinde yapılan zikirlerde nefesler ve deyişler arasında horyat ve mâniler (dörtlük) 

icra edilir. Örnek olarak Kerkük’e bağlı Dakuk bucağının İmam Zeynelabidin köyünde 

yapılan bir zikirde zakir Hamza Hüseyin Tuzlu salâvat vererek zikire gazel tarzı bir 

nefes ile başlamakta, daha sonra deyişe geçmekte ve deyişin sonunda birkaç horyat 

                                                 

80 Telafer yöresinde nefes ya da deyiş sözcüğü yerine “hekket” ya da “hakikat” sözcüğü 
kullanılır. 
81 Geçmişte bu törenler gizlice yapılırdı, daha sonraları yarı aleni biçimde devam ettirilmiştir. 
Terzibaşı, bu konu hakkında şunları yazmaktadır: “Bunlar, Bektaşi ve Safevi tekkeleridir. Bu 
tekkelerde daha çok gizli törenler icra edilir. Alevi Türk şairlerinin nefesleri okunan bu 
törenlerde çalgı aletlerinden en çok, saz aleti kullanılır. Son zamanlarda yarı aleni bir hal alan 
bu törenlere, Kerkük’e bağlı Dakuk bucağındaki Bektaşi ve Sofiler tekkesinde şahit 
olmaktayız”(Terzibaşı, 1975: 180). 
82 Irak Türkmenleri arasında hoyrat sözcüğü yerine horyat kullanılır. Bu konu hakkında geiş 
bilgi için bk. (Tuzlu, 2010: 42- 45). Irak Türkmen Alevilerinde icra edilen nefes, deyiş, mersiye, 
horyat ve mani örnekleri metinler bölümünde verilmiştir. Horyatlar ve maniler Irak Türkmen 
sözlü halk edebiyatının ve müziğinin en güzel örneğini teşkil eder. Horyatlar edebî tür olarak 
cinaslı, kafiyeli, redifli ve kafiyeli, kelime tekrarı ile kurulan, kanatlı ve dörtten fazla mısradan 
oluşan altı türe ayrılır. Irak Türkmenleri arasında eksik hece ile başlayanlara yani birinci mısrası 
3,4 ya da 5 heceden oluşan ve dördüncü mısrasının son hecesiyle telaffuz da aynı olmakla 
birlikte anlamı farklı olanlara cinaslı hoyrat adı verilir. Ancak birinci mısrası eksik olmayan, 7 
heceden oluşanlara ise mani ya da dörtlük adı verilir. Dörtlükler hem uzun hava hem de kırık 
hava tarzında söylenirken cinaslı hoyratlar sadece uzun hava şeklinde icra edilir. Irak 
Türkmenleri bu tarz uzun havaya usûl adını verir. Örneğin, Beşiri usûlü, Matarı usûlü, Mazan 
usûlü ve Muhalif usûlü. Burada çok önemli bir hususu belirtmek lazımdır ki, Irak Türkmenleri 
arasında özellikle Kerkük’te usûl diye bilinen ezgilerin Türkiye’de “tavır” karşılığında 
kullanılır. Usûl sözcüğü Türkiye’de müziğin ritmik yapısının ifadesi için kullanılır. Irak 
Türkmen horyat ve manilerin hem edebîsi hem de musikisi hakkında ayrıntılı bilgi için bk. 
(Mahdı, 2010; Tuzlu, 2011: 40- 43; Tuzlu, 2014: 221- 244; Terzibaşı, 1955, 1956, 1957; 
Terzibaşı, 1961;1970-1972; Terzibaşı, 1975; Terzibaşı, 1980; 36- 99; Terzibaşı, 1989; 
Akkoyunlu, 1986; Paşayev, 1998: 103- 160; Nakip, 1991: 1- 38; Nakip, 2009: 39- 63; Saatçı, 
1977). 



129 
 

usûlü83 icra etmektedir. Irak Türkmen Alevilerinde zikire genellikle “Allahumma salli 

ala Muhammed ve Âl-i Muhammed, ya dost Hak Muhammed Ali dost, pirim dost, 

mevlam dost” sözleri ile başlanır. Telafer yöresinde hekket ya da hakikattan sonra tevhit 

okunur. Daha sonra hutbe okunur ve herkes secdeye kapanır (Ek 1: 6,7). Telafer’de 

zikrin çok önemli bir bölümünü oluşturan semah zikrin son bölümünde dönülür ve 

böylece zikir son bulur (Zeynel Baba, 2013). Kerkük yöresinde eskiden uygulanan 

semah günümüzde pek uygulanmamaktadır (Şahbas, 2012).  

Derviş Hasan, Tuzhurmatu’da eskiden beri yapılan zikirlerde semah icrasının 

olmadığını söylemektedir. Ancak “dervişan” denen bir çeşit oyun vardır ki, semaha 

benzememkle birlikte bir ibadet uygulamasıdır. Belli hareketleri bulunan bu oyun, 

ancak dervişler tarafından oynanırdı. Avuç bükülerek iki başparmağı dik tutup ayak 

tabanını yere vurarak dönülür (Esme, 2013).  

Semah, Anadolu Aleviliğinde zikrin çok önemli bir bölümünü teşkil etmekle birlikte 

çok ayrıntılıdır ve birçok çeşidi vardır.84 

Irak Türkmen Alevileri zikirlerinde enstrüman85 olarak genellikle saz kullanılır. Ancak 

Kerkük’e bağlı Dakuk ve Tuzhurmatu ilçelerinde sazın yanı sıra def de kullanılır. 

Eskiden ney de kullanılırken daha sonra bu enstürman bırakılmıştır. Zikirde şeyh- 

mürşit de nefes ve deyiş okur. Nefes ve deyiş okunurken topluluk tarafından yüksek 
                                                 

83 Hamza Tuzlu burada Kerkük hoyrat usûlleri arasında icrası çok zor olan Kesük - Kesik 
usûlününü icra etmiştir. 
84 Semahlar Anadolu’da birçok çeşite ayılır. Örneğin Fuat Bozkurt, semahları Ali nur semahı, 
çark semahı, turna semahı, Kırat semahı, Kırklar semahı, gönüller semahı, ya Hızır semahı, 
Bengi, miraçlama, alaçam semahı, dem geldi semahı, Nevruz semahı, çapraz semahı, 
Muhammed Ali semahı, Çorlu semahı, yatır semahı, Çoban Baba semahı, Cebrail semahı, 
Erzincan semahı, Hubyar semahı, Şiran semahı, Samsun – Ladik semahı, Fethiye Tahtacı 
semahı ve Hacı Bektaş semahı şeklinde sıralamıştır(Bozkurt, 1990: 51- 112). Armağan Elçi 
semah türlerini yirmi dokuza ayırır: Ali nur semahı, çark semahı, Kırklar semahı, kırat semahı, 
ladik semahı, Cebrail semahı, Hacı Bektaş semahı, Erzincan semahı, erkân semahı, Hubyar 
semahı, gönüller semahı, Nevruz semahı, ya Hızır semahı, Şiran semahı, gençler semahı, dem 
geldi semahı, turnalar semahı, Miraçlama, Çorlu semahı, çapraz semahı, Zeynel Abidin semahı, 
Tokat ve ordu yöresi semahları, yatır semahları, Çoban Baba (Koyun baba) semahı, Bengi- 
Mengi, İzmir (Orla- Narlıdere- Uzundere) yöresi semahları, Aptallarda ve Tahtacılarda semah, 
Urfa , Kars, Tunceli semahları(Elçi, 1998: 478- 557). Anadolu Alevilerindeki semah hakkında 
ayrıntılı bilgi için bk. (Bozkurt, 1990; Elçi, 1998: 339- 557: Onatça, 2007; Öz, 2006; Taştan, 
1992; Timisi, 2007). 
85 Eskiden Türkiye’de yapılan cemlerde sazın yanı sıra keman ve def de sıklıkla kullanılırdı. 
Günümüzde keman ve def nadir olarak kullanılmaktadır.  
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sesle salâvat verilir. Salâvat şu şekildedir: “Salâvat ala Muhammed ve Âl-i Beyti 

Muhammed”. Oturanlar hep birlikte “Allahumma salli ala Muhammed ve Âl-i Beyti 

Muhammed” diyerek karşılık verir. Ayrıca, çok önemli bir husus da şudur ki her nefesin 

ya da deyişin ve zikrin sonunda “Hu Ali ve mevlam Ali” sözleri topluca söylenir. Genel 

olarak zikir mürşidin duasıyla sona erir. Mürşidin duası şöyledir: “Dualar kabul olsun, 

yemekler afiyet olsun, Allah cümlemizi Muhammed ve Âl-i Muhammed’den ayırmasın, 

dünyada ve ahrette”(Ek 1: 8,9).  

Ancak yukarıda anlatıldığı gibi bu aşamalar bitince mehsup, sorgu, mürtedlik 

(düşkünlük) kaldırmak gibi erkânlar yapılacaksa orada bulunan bütün muhipler ayrılır. 

Sadece talipler, dervişler ve tarikat ehli kalır. Daha sonra özel zikir başlar ve gecenin 

geç saatlerine kadar, bazen de sabaha kadar devam eder.  

2.5. IRAK TÜRKMEN ALEVİLERİNDE TARİKAT ERKÂNI 

2.5.1. Tarikat İkrarı Mehsup (Musahip) ya da Yol Kardeşliği veya Ahiret 

Kardeşliği Erkânı  

Irak Türkmen Alevilerde “mehsup” sözcüğü, Anadolu Alevilerinde “musahip” 

karşılığında kullanılır. Musahip, Arapça bir sözcük olup sahip (yoldaş) anlamında 

kullanılır. Alevilikte iki evli çiftin birbiriyle kardeş olmasına musahip denir. Yol ya da 

ahret kardeşi86 de denir (Şahbas, 2012).  

Alevilikte yola girmek için ilk şart ikrar vermektir. Aleviliğin temel kitaplarından olan 

İmam Cafer Buyruğu’na göre musahipliğin dayanağı Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin 

musahip olmasıdır. Alevi inanışında bu durum zahiri ve bâtıni olarak iki biçimde 

yorumlanır. Zahiri olarak bu konunun hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığına dair Alevi 

kaynaklarında iki tür bilgi vardır. Birincisi İmam Cafer Sadık Buyruğu’ndadır:  

                                                 

86 Bu gelenek Irak’ın kuzeyinde yaşayan Şebek toplumunda daha farklı bir biçimde 
görülmektedir. Şebeklerde yapılan musahiplik töreni için bk. (es- Sarraf, 1954: 111-115).  
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“Hazreti Resul buyurdu. İki adam birbiriyle musahip olmalı, dedi. Hemen ol saat 
Hazreti Muhammed, Şahı Merdan Ali ile musahip ve kardeş olup birlik mânâsını 
gösterdiler. Muhammed Mustafa sallallahu taalâ aleyhi vesellem kendi mübarek 
eliyle kuşağın açtı. Şahı Merdan Aliyyel Murtazayı bağrına bastı. İkisi bir 
gömlekten baş gösterdiler. Başı iki gövdeyi bir gördüler. Hazreti Resul, Ali 
hakkında bu hadisi okudu. “Lahmike lahmi, demmike demmi, ruhike ruhi, cismike 
cismi.” Senin kanın benim kanım, senin etin benim etim, senin vücudun benim 
vücudum, senin ruhu benim ruhum, senin canın benim canımdır” (Atalay, tarihsiz: 
23). 

Bu olayın nerde ve hangi tarihte gerçekleştiğine dair buyrukta bir bilgi verilmemektedir. 

Ancak birçok Alevi kaynağında Hz. Muhammed’in son haccının dönüşünde Gadir Hum 

denen yerde gerçekleştiği yazılmıştır (Dedekargınoğlu, 2012: 184). 

İkinci rivayet ise Hz. Muhammedin, Ansar ve Muhacirler arasında El- muvahat (المؤاخاة) 

(kardeşlik) 87ilan ettiği ve kendisinin Hz. Ali ile musahip olması olayına dayanmaktadır. 

(Muhtar Dede tarihsiz: 120; Ulusoy 1986: 227; Bulut 2013: 108). 

 Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye yaptığı hicretten (kardeşlik olayı) (المؤاخاة)

sonra ortaya çıkmıştır. Hz. Muhammed’in beraberinde Mekke’den göç eden 

Müslümanlar88 Medine’ye geldiğinde daha fakirdi. Hz. Muhammed bu sosyal 

dengesizliği ortadan kaldırmak ve eşitliği sağlamak için her Muhacir’in bir Ensar’ı 

kendisine kardeş olarak seçmesini ister. Hz. Muhammed eshabları arasında 

muvahat(kardeşlik) icra ettiğinde Hz. Ali Hz. Muhammed’in huzuruna gelir ve şu 

sözleri söyler: “Ya Resûl, herkesi kardeş yaptın, beni yalnız bıraktın,”. Hz. Muhammed, 

Ali’ye “Sen benim hem dünyada hem de ahirette kardeşimsin,” der ve ikisi kardeş olur 

(Ulusoy, 1986: 227). 

                                                 

87Muvahat olayı İslam bilginleri ve avam tarafından onaylanmıştır. Bu olay bazı kaynaklarda 
şöyle anlatılır: “İmam-ı Ahmed bin Hanbel, Zeyd bin Ebi Ufiden ve Sâhibül mişkat İbni 
Ömer’den, Tırmizi İbni Ebi Ufi’den, Abdullah bin Ahmet bin Hanbel, Sa’id bin Cübeyr’den, 
Ahmet Müsnedinde Ebu Hüzeyfetül Yemani’den, Muvaffak Cabir bin Abdullah’tan, 
Hümeveyni ibni Abbas’dan ve Zeyd İbni Erkam’den ve Sa’id bin Müseyyip’ten ve İmame’den, 
bu hadîs rivayet olunmuştur” (Derman, 1965: 64). 
88 MS 622 yılında Mekke’de bulunan Müslümanlar inançlarından dolayı müşriklerden gördüğü 
baskı yüzünden başka bir bölgeye göçe zorlandılar. Hz. Muhammed ve yanındaki 
Müslümanların Mekke’ye yaptığı bu göç “Hicret” olarak ifade edilir. Kelime anlamı olarak 
hicret sözcüğü, “terk etmek ayrılmak, bir yerden başka bir yere göç etmek” demektir. İslam 
terminolojisinde bir dinî kavram olarak kullanılır. Hicret eden kişilere de Muhacir denir. 
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Türkiye’de görüştüğümüz dedeler ve dervişler ile Irak’taki Türkmen Alevi dedeler ve 

dervişler aynı bilgiyi veriyor: Musahiplik, Hz. Muhammed ile Hz. Ali’den kalmıştır. 

Hz. Muhammed, Muhacirlerle Ansarlar arasında huzha ilan ederken Hz. Ali’yi de 

kendisine kardeş etmiştir (Şahbas 2012; Zeynel Baba Baba 2013; Dede Kargınoğlu 

2013; Şiirin, 2013). Bize göre ikinci rivayetin gerçekliği daha kuvvetli ihtimaldir. 

Çünkü Gadir Hum olayının tamamı Hz. Ali’nin Hz. Muhammed tarafından halife olarak 

tayini ile ilgilidir. Musahiplik ile ilgili bir bilgiye rastlanmaz. Hz. Muhammed ile Hz. 

Ali’nin musahip olmasının icrası buyrukta şöyle geçer: 

“Peygamber kutsal gömleği giydi. “Ali ile bir ağacın meyvesiyiz.” buyurdu. Sonra 
Hz. Ali’nin elini tuttu. Başparmağını başparmağına koydu. Kendisine vekil olsun 
diye kendi yerine dikti. (Feth suresi 10. Ayeti okudu) (Sonra kendi seccadesini 
getirmelerini istedi. Seccadeyi getirdiler. Hz. Muhammed minberden aşağı indi. 
Hz. Ali, Hz. Muhammed’in izniyle seccadeyi serdi. Hz. Muhammed kutsal 
kuşağını seccadenin üzerine bıraktı. Sonra birinci adıma Tanrı’nın, ikinci adımda 
Cebrail’in, üçüncü adımda da kendi adını anarak seccadeden üç adım uzaklaştı. 
Onları bütün insanlar hayranlıkla izliyordu. Hz. Muhammed söze başladı. “Bu 
kuşak Mirac gecesi Cebrail’in benim belime bağladığı kuşaktır. Ben de senin 
beline kuşatıyorum” dedi. Kuşağı Ali’nin beline bağladı. Birinci düğümü 
Tanrı’nın, ikinci düğümü Cebrail’in, üçüncü düğümü kendinin adını anarak 
düğümledi. O sıkı bağın uçlarından birini sağ, birini sol yanına soktu”(Atalay, 
tarihsiz 23, 24). 

Hz. Muhammed, Hz. Ali’ye şöyle buyurmuştur: “Ey Ali, sen benim kardeşimsin. Tıpkı 

Musa ve Harun gibi. Bundan sonra sen de seni izleyenlerin ve inananların belini 

bağla”(Atalay tarhsiz: 25). Zaten Hz. Muhammed Hz. Ali’ye kardeşlik duygusunu dile 

getirmiştir. 

Musahipliğin bâtıni kaynağı ise Alevi inancına göre dünya var olmadan Hz. 

Muhammed ile Hz. Ali’nin bir nurdan olduğudur. Nitekim bu inanç Alevi inancının 

olmazsa olmazlarındandır.  

Bu konuyu daha önceki bölümlerde örneklerle açıklamıştık. Bu birliktelik birçok deyiş 

ve nefeste vurgulanmaktadır. Burada iki örnekle yetineceğiz. Alevilerce Yedi ulu Hak 

âşığından biri sayılan Pir Sultan Abdal bir deyişinde şöyle der: 

Bu dünyanın evvelini sorarsan 

Allah bir Muhammed Ali’dir Ali 

Sen bu yolun sahibini ararsan Ali’dir Ali 

Allah bir Muhammed Ali’dir Ali (Öztelli, 2008: 153). 
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Viranî’nin bir dörtlüğü şöyledir: 

Kudret kandilinde parlayup duran 

Muhammed Ali’nin nûrûdur vallâh 

Zuhur edip kâfir leşkerin kıran 

Elinde Zülfikar Alî’dir billâh89 (Bayrı, 1957: 16). 

Alevilikte bir kişinin yola girebilmesi için ilk önce ikrar vermesi gerekir. İkrar, söz 

vermek anlamına gelir. Alevi tarikatına girmek için musahip olmak şarttır. Ancak 

Türkiye’de Alevi mürşit ocaklarından biri sayılan Hacı Bektaş Veli ocağının babagan, 

mücerretlik90 (bekâr) kolunda şart değildir. Irak Türkmen Alevilerinde Hacı Bektaş 

ocağına bağlı olan bazı gruplarda mehsupluk ikiye ayrılır: Birincisi, iki evli eş arasında 

yapılan mehsupluktur (musahiplik). İkincisi ise bekâr iki kişinin arasında yapılan 

mehsupluktur (musahiplik). Ancak bir kişi kendine göre bir mehsup bulamamışsa 

tarikata tek başına da girebilir. 

Mehsup- musahip olmak isteyen kişiler, ilk önce bir dervişe ya da sofuya başvurarak 

tarikat öğretilerini dinlerler.  

Onların birbirine daha iyi ısınması, birbirini yakından tanıması için derviş ya da sofu 

belli bir zaman tanır. Bu süre içinde bu kişiler birbirini tartar, birlikte zaman geçirir. 

Buna nişanlılık dönemi de diyebiliriz. Daha sonra bunlar dervişin ya da sofunun verdiği 

bütün öğretilere uymak üzere zikirde şeyh- mürşit huzuruna abdestli olarak gelirler ve 

ikrar verirler. 

Şeyh- mürşit bunlara: “Derviş tarafından anlatılan yolun erkân ve adâbının bütününe 

uyacak mısınız? ” diye sorar. Onlar da mürşit tarafından koşulan bu şartların tamamına 

uyacaklarına dair söz verirlerse tarikata alınırlar. Daha sonra şeyh- mürşit onlara 

gülbenk okur ve mehsupluk (musahiplik) kurbanı kesilir. Ancak kesilen bu kurban Irak 

Türkmen Alevileri arasında farklılık göstermektedir. Örneğin, Kerkük’te yaşayan 

Aleviler arasında bu kurban üç yaşında bir koç ya da horoz olabilir (Şahbaz, 2013). 

Ancak Telafer’deki Türkmen Alevilerde üç yaşında bir koçun kurban kesilmesi şarttır. 
                                                 

89 Başka örnekler için daha önceki Hak-Muhammed-Ali konusunda bk. 
90 Daha önceki bölümlerde anlattığımız gibi bu kol, Hacı Bektaş Veli’nin evlenmemiş mücerret 
(bekâr) olduğunu iddia etmektedir. 
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Bir başka husus da Musul’da musahip olacak kişilerin evli olmaları şarttır (Zeynel 

Baba, 2013). Ancak Kerkük’te yaşayan Alevi Türkmenlerde yola tek de girilebilir. 

Örneğin, belli sebeplerden dolayı evlenmeyen kimseler bekâr91 olarak girebilir (Şahbaz, 

2013).  

Musahiplik “malı mala, canı cana katmak” şeklinde açıklanır(Dedekargınoğlu 2010: 

343). Musahiplik bütün zorlukta, sevinçte, yoklukta, varlıkta,  sağlıkta ve hastalıkta 

birbirlerine destek olmaları, kardeşten daha yakın olmaları anlamına gelmektedir. 

Mehsupların (musahip) “eline, beline, diline” sahip olması şarttır. Aksi halde 

mehsup(musahip) kişi mürted (düşkün) sayılır. 

Hukuk sistemine riayet edilen Alevilikte, seyit ile talip, zengin ile fakir mehsup 

(musahip) olamaz. Ayrıca, mehsup olacak kişiler aynı dili konuşmalıdır. Sonuç olarak, 

mehsupluk (musahiplik) Aleviler arasında bir soyal yardımlaşma kurumu olarak 

değerlendirilebilir. 

Musahip çocukları birbiriyle evlenemez. Arada küskünlük olamaz. Dayanışma ve 

yardımlaşma içinde olurlar. Birbirlerinin çocuklarını kendi çocukları gibi bilirler. Maddi 

yönden birbirlerine katkı sağlarlar. Birbirlerinden bir şey gizlemezler. Birisi bir yanlış 

yaptığında veya hata ettiğinde öteki de sorumlu olur. Bu yol kılıçtan keskin, kıldan 

incedir derler. 

Bir kişi hayatında bir defa musahip olur. Musahiplikten vazgeçilemez. Bunun içindir ki 

musahip olurken bu yolun çok zorlu bir yol olduğu, ateşten bir gömlek olduğu, musahip 

olacaklara birkaç defa hatırlatılır. Musahiplerden birisinin eşi Hakk’a yürüdüğü zaman o 

eşin yerini bir başkası alamaz. Musahipler birbirlerine öz kardeşlerinden daha yakındır. 

Aynı ana ve babadan olan iki erkek kardeşten birisinin eşi vefat ettiği zaman dul kalan 

eşin kaynı ile evlenmesinde bir sakınca görülmez. Musahip iki kardeşin eşlerinden 

herhangi biri vefat ederse sağ olan musahibin ölen musahibin eşiyle evlenmesi mümkün 

değildir, hatta musahiplerden birinin karısı vefat etmiş, diğer musahibin de kocası  vefat 

etmiş olsa dahi evlenmeleri yine mümkün değildir.  Şayet böyle bir evlilik olursa 

                                                 

91 Burada şunu belirtmek lazım ki Selman Pak adıyla tanınan Selman el- Farisi bu konuya örnek 
olabilir. Bilindiği gibi Alevilerce çok kutsal bir kişi olarak bilinen on yedi Kemerbest’ten biri 
sayılan bu zatı bir rivayete göre Hz. Muhammed Ehl-i Beyt’inden sayar.    
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düşkünlük sebebidir. Musahip çocukları için de aynı uygulama söz konusudur: İki öz 

kardeşin çocukları arasında evlilik yapılırken musahip iki kardeşin çocukları arasında 

evlilik yapılamaz (Dede Kargınoğlu, 2013). 

Ancak burada vurgulanması gereken bir konu da Telafer’de bir musahibin musahip 

kardeşi öldüğü zaman da o kişiye düşkün denir. Bu kişinin kendine, aynı durumda olan 

bir musahip bulması gerekir (Zeynel Baba, 2013). Ancak bu durum, Kerkük’teki 

Türkmen Alevilerde şart değildir(Şahbas, 2012). Ayrıca bu erkân uygulamasına yalnız 

tarikat mensubu dervişler ya da sofular katılabilir. Musahiplerin yedinci nesil çocukları 

dahi birbiriyle evlenemez. Bu konuyu Pir Sultan Abdal bir deyişinde çok açık bir 

biçimde anlatmıştır:  

Eğer farz içinde farzı sorarsan 

Yine farz içinde farzdır musâhib 

Dört kapıdan kırk makamdan ararsan 

Yine farz içinde farzdır musâhib 

Musâhibsiz kişi ceme gelir mi 

Ettiği niyazlar kabul olur mu 

Muhammed Ali yolundan derman bulur mu 

Yine farz içinde farzdır musâhib 

Musâhibsiz kişi ceme götürmen 

Tecellisi bozuk Hakk'a yetirmen 

Musâhipsiz ile durup oturman 

Yine farz içinde farzdır musâhib 

Farz Allah’tan kaldı, ya sünnet kimden 

Musâhibin işi daima sırdan 

Musâhibli kişi ol Şah-ı Merdan 

Yine farz içinde farzdır musâhib 

PİR SULTAN ABDAL'ım hey kerem-kânı 

Yine sensin dü cihanın sultanı 



136 
 

Aşnanı buldun musâhibin kanı 

Yine farz içinde farzdır musâhib (Öztelli, 2008: 159). 

2.5.2. Görünmek Ya da Hizmet Götürmek (Görgü ya da Sorgu) Erkânı 

Alevilikte tarikata girmiş kişilerin mürşidin huzurunda verdiği ilk ikrarın her yıl 

tazelenmesine sorgu ya da görgü denir. Irak Türkmen Alevilerinde ise görükmek yada 

hizmet götürmek olarak adlandırılır. Bunun kaynağı da Hz. Ali’ye dayanır. Alevilere 

göre Hz. Ali: “Ey müminler! Allah sizi hesaba çekmeden siz kendinizi hesaba çekin.” 

diye buyurmuştur. Ancak Alevi İslam inancını diğer dinlerden ayıran en önemli özellik, 

Bezm-i elest’te ruhlar tarafından Allah’a yapılan biatın Aleviler tarafından her yıl 

yeniden tazelenmesi ve bir yıl boyunca yaptığı tüm davranışlarından dolayı Allah’a, 

kendi vicdanına ve içinde yaşadığı topluma hesap vermesidir. 

Bu erkâna sorgu ya da görgü denmesinin nedeni, talip ile mürşit arasında geçen sözlerin 

soru ve cevap şeklinde olmasıdır. Burada talibin ikrarında durup durmadığı konusunda 

sorular sorulur ve talip bunları cevaplar, böylece ikrarını tazelemiş olur. Ancak ikrarını 

bozmuşsa mürted(düşkün) sayılır. Görgü ya da sorgu erkânı Alevilikte çok önemlidir. 

Nitekim bu erkânın uygulamasına yalnız dervişler, sofular ve musahipliler/ ahret kardeşi 

olanlar katılır. 

Irak Türkmen Alevilerinde tarikata girmiş, ikrarı alınmış kimseler, ikrarı tazelemek için 

her yıl şeyhe- mürşide gidip görünürler. Geçmişte ise Alevi mürşidinin kendisi 

dervişlerin taliplerin ikrarını tazelemek üzere yöre yöre dolaşırdı. Kerkük yöresinde 

görgü, sorgusu yapılan kişi tarafından bir kurban kesilir ya da yemek verilir. Tabii ki bu 

durum, görgüsü ya da sorgusu yapılan kişinin maddi durumuna göre değişir (Şahbas 

2012). Ancak, Telafer yöresinde iki musahip tarafından bir tavuk ile horozun kesilmesi 

şarttır (Zeynel Baba, 2013). 

Kerkük yöresindeki Türkmen Alevilerde bu erkânın uygulamasında on iki hizmet 

sahiplerinin bulunması şart değildir(Şahbas 2012; Seyyit Hamit, 2013). Musul’da ve 

Musul’a bağlı Telafer’deki Türkmen Alevilerde ise bu erkânın uygulanması için on iki 



137 
 

hizmetçinin bulunması gerekli idi. Fakat günümüzde artık bu şart aranmaz92 (Zeynel 

Baba, 2013). 

2.5.3. Mürted ya da Cezalı (düşkün) Kimselerin Düşkünlüğünün Kaldırılması 

Erkânı 

Mürted sözcüğü Arapça olup “kurallara karşı hareket eden kişi” anlamına gelir. Dinî 

anlamda ise dininden dönen demektir. Tarikatta ise mürted, ikrarını bozan kişi için 

kullanılır. Anadolu Alevilerinde mürted karşılığı olarak düşkün sözcüğü kullanılır. 

Mürdetlik, Alevilerin yaşadığı yerleşkede, toplumsal huzura ve barışa, ahlaka ve 

geleneğe aykırı iş ve işlemler yapanlar, mağdur olanın talebi ve yolun gereği mürted 

sayılır. Bu eylemler; hırsızlık, yalancılık, fitne, fesatlık, komşu hakkını gözetmemek, 

zina, livata, sebepsiz yere boşanmak ve adam öldürmek  gibi genellenebilir. Ancak, 

insan öldürmek ve zina gibi suçları, günahları işleyen kimseler yoldan çıkarılır ve 

düşkün ilan edilir. Fakat diğer suçlar, suçu işleyen tarafından mürşidin huzurunda kabul 

edilip özür dilenip ve mürşit tarafından mürted (düşkün) olan kişiye verilen ceza 

karşılanırsa mürtedliği kalkar. Örneğin, mürted ilan edilen kişiden mürşit tarafından 

ceza olarak bir bir kuzu kurban kesmesi istenir. Ancak, bu durum kişiden kişiye, maddi 

duruma göre değişir. Yani maddi durumu iyi olmayanlardan ceza olarak kuzu yerine bir 

horoz kurban etmesi ya da yemek sunması istenir. Irak Türkmen Alevileri bu kurbana 

“mürted kurbanı” adını verir. Irak Türkmen Alevi toplumu arasında eskiden mürted olan 

kişi o kadar küçük düşerdi ki o kişiye selam verilmez ve selamı bile alınmazdı (Şahbas, 

2012). Anadolu Alevilerinde ise düşkün/müşkül kurbanı denir. 

                                                 

92 Anadolu Alevilerinde görgü ceminde on iki hizmet şarttır. Ceme gidecek olan taliplerde 
küskünlük ve dargınlık olmamalıdır. Böyle bir durum var ise rehber (halife), cemden önce bu 
problemleri çözmeye çalışır. Çözemediği problemi dedeye havale eder ve problem orada 
çözülür. Talipler yaş sırasına göre meydana serilen seccadenin (kimi yerde post denmekte) dört 
bir köşesinde ve ortasında niyaz edip dar’a dururlar ve her yeni gelen, önce seccadeye sonra 
kendinden öncekilerin ayağına niyaz eder diğerleri de o kişinin omuzundan niyaz alırlar. Herkes 
meydanda tamam olunca pir onlara önce telkin verir, sonra tek tek konu, komşu ve çevresi ile 
nasıl olduklarını, hallerini sorar. Herkes birbirinden razı ise pir dua okur ve talipler yerine 
oturur. Birbirinden rızalığı olmayan var ise nedenini meydanda açıklar. Dede konuyla ilgili 
karar verir ve sorunu giderirse şikâyetçi olan ve şikâyet edilen yerine oturur. Sorun giderilmez 
ise suçlu olan dışarı alınır. Ceme diğer hizmetler ile devam edilir.  
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Irak Türkmen Alevileri arasında ritüel açıdan bazı yörelerde farklılıklar görülür. 

Örneğin Kerkük yöresinde mürtedliğin kaldırılması için genelde tarikat mensupları 

dervişler ve tarikatta belli bir aşamaya gelen kimseler arasında küçük bir özel zikir(cem) 

olur ve mürted(düşkün) kişinin mürtedliği (düşkünlüğü) kaldırılır. Böylece mürted 

(düşkün) olan kişi kurban keserek ya da yapılan zikre yemek sunarak ve mürşidin 

huzurunda ikrarını tazeleyerek zikre (ceme) 93 katılabilir (Şahbas, 2012). 

Fakat Musul’a bağlı Telafer’deki Türkmen Alevilerde yolda olan bir kişi katil, zina ve 

hırsızlık gibi günahlar işlerse bunun cezası ilk önce Kerbela’ya giderek Hz. Hüseyin’in 

türbesini ziyaret etmek ve bir kurban kesmektir. Bundan sonra pirin huzurunda ikrarını 

tazeleyerek işlediği günahlarından geçilir ve yola devam eder (Zeynel Baba, 2013). 

Burada vurgulanması gereken bir konu da yukarıda da bahsettiğimiz gibi Telafer’de bir 

musahibin musahip kardeşi öldüğü zaman da o kişiye düşkün denmesidir. Çünkü 

musahibi öldüğü zaman zikri devam edemeyeceği için bu kişinin kendisine kendi 

durumlarında olan bir musahip bulması gerekir (Zeynel Baba 2013). Bu erkân 

uygulamasına diğer erkânlarda olduğu gibi ancak yol mensubu olan dervişler ve sofular 

katılabilir. 

                                                 

93 Sarraf Şebekler bu uygulamaya “ İtiraf Gecesi”(Leyletül İtiraf- َليلة اإلعِتراْف ) adını vermektedir 
(es- Sarraf, 1954: 99). 
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3. BÖLÜM 

IRAK TÜRKMEN ALEVİLERDE GELENEK, GÖRENEK 
VE HALK İNANÇLARI 

3.1. TÖRENLER VE MERASİMLER 

3.1.1. Doğum ve Ad Koyma Töreni 

Eskiden Irak Türkmen Alevilerinde dünyaya gelen çocuk, doğumdan sonraki üçüncü ya 

da yedinci gün dedenin yanına götürülür. Dede, çocuğun kulağına dua okur. Okunan bu 

dua ile çocuğun uğurlu ve hayırlı olacağına inanılır. Ancak bu dua okunmazsa çocuğun 

uğursuz olacağına inanılır94. 

Türkmen Aleviler ve Şiiler çocuklarına genellikle On İki İmam ve Ehl-i Beyt 

isimlerinden vermektedir.  Bu isimler verildiğinde o evin bereketli olacağına inanılır. O 

evde kötülük def olur. Bu adlar, genel olarak Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin, Haydar, 

Abbas, Cafer, Sadık, Murtaza, Müşteba, Rıza, Karrar, Zülfikar ve Mehdi gibi isimler 

olmakla birlikte kadın adları Hatice, Fâtıma, Zeynep, Gülsüm ve benzeridir. Eğer 

doğum İmam ve Ehl-i Beyt’ten olan evliyaların birisinin doğum gününe ya da ölüm 

gününe rastgelirse o evliyanın ismi verilir. Örneğin, Muharrem ayında doğarsa Hüseyin 

adı konur. “İmam Zeynelabidin nur adı” diye bilinen ayda doğanlara kız olursa Nur, 

erkek olursa Zeynelabidin ismi verilir. 

                                                 

94 Şii Türkmenlerde de var olan bu inançta molla, çocuğun kulağına ezan okur. Ayrıca bu inanç, 
kuzey Irak’ta yaşayan Şebek toplumunda da görülmektedir. Alevi inancında olan Şebekler, 
inançlarına çok bağlıdır. Her konuda pirlerine danışırlar. Onlar için pir her şeydir. Şebeklerde, 
çocuk doğduğundan yedi gün sonra babası ve annesi tarafından pire götürülür. Ayrıca pire kuzu, 
ekmek ve şarap bırakılır. Kasap kuzuyu keser, çocuğu olanın akrabası ve yakınları oraya 
toplanır, pir, çocuğa hayır duası ettikten sonra kurban yenir ve şarap içilir. Daha sonra eğlence 
düzenlenir (es- Sarraf, 1954: 121).  
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3.1.2. Kebin ve Toy (Nikâh ve Düğün) Merasimi 

Türkmen Alevileri çoğunlukla kendi aralarında kız alır ve verirler. Yabancıyı tercih 

etmezler. Boşanmak yasaktır. Ancak bir kadın büyük bir suç ve zina gibi büyük 

günahlar işlerse cemde bütün herkesin önünde boşanma gerçekleşir. 

Irak Türkmenleri, düğünü “toy” olarak isimlendirir.  Alevi, Şii ve Sünni Türkmen 

halkları mezhep farkı gözetmeksizin düğün merasimlerini aynı şekilde kutlarlar. 

Evlilik öncesinde uygulanan bazı gelenekler şu şekildedir: Namus ve asalet gelin 

adayında aranan niteliklerin başında gelir. Evlilik aşamasında görüşmeler, kız istemek, 

şirinlik, nişan, nikâh, çeyiz hazırlığı, kına ve düğün yapılır (Zabıt, 1964: 39, 40; 

Yakuboğlu, 1976: 71, 72). Düğünlerde beste, hoyrat ve çeşitli havalar okunur. Kadınlar 

damlardan “helhele” 95 çekerek bu eğlencelere eşlik ederler. Düğünler hoyrat 

çağıranların maharetlerini gösterdikleri bir alandır. Ayrıca, hoyrat çağırma sünnet 

düğünü törenlerinde de Irak Türkmenleri tarafından uygulanan bir gelenektir. Çalgı 

meclisleri de düğünlerin ayrılmaz bir parçası olarak mezhep farkı gözetmeksizin bütün 

kültürlerde varlığını devam ettirmektedir. Düğünden bir önceki akşam, gelinin kız 

arkadaşları gelin evinde toplanıp, düzenledikleri “hesret gecesi” boyunca geline türlü 

hayır nağmeleri okur ve oyunlar oynarlar96 (Paşayev, 1998: 92, 93). 

Düğünlerle ilgili bahsedilen gelenekler bütün Türkmen halklarını kapsamaktadır. 

Örneğin; tamamı Alevi ve Şii Türkmenlerden oluşan Beşir köyündeki düğün 

gelenekleri, uygulanma sırası ile şu şekildedir:  

Düğün süresince güveyin sağ ve sol olmak üzere iki tane sadıcı bulunmaktadır. Gelin 

köye gelmeden bir müddet önce sağdıçlardan bir tanesi köyü süsleyerek düğüne 

hazırlardı. Yemekler de sağdıçlardan birinin evinde yapılır ve güvey de burada 

yıkanırdı. Gelin, sağdıcın evinden kendi evine davul zurna ve alkışlar eşliğinde 

getirilirdi (Ek 1: 10, 11). (Dakuklu,1970: 32). Dakuklu’nun düğün ile ilgili aktardığı, 

                                                 

95 Helhele: Sevinç ve mutluluğu ifade eden bir çeşit çığlıktır. Urfa ve Diyarbakır civarlarında 
“helhele” sözcüğünün karşılığında “zılgıt” sözcüğü kullanılmaktadır. 
96 Irak Türkmenlerinde evililik, düğün ve nikâh hakkında ayrıntılı bilgi içi bk. ( Zabıt, 1964: 39- 
43; Ziraatçı, 1961a: 44; Ziraatçı, 1961b: 34- 35; Paşayev, 1998: 89- 101; Yakuboğlu, 1976: 70- 
73). 
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halk arasında uygulanan yaygın bir geleneğe göre gelin ve güvey, İmam Ali adıyla 

bilinen ziyaretgâha gider ve karanlık çökene kadar orada kalırdı. Buradan dönüşte 

güvey, gelinin yanına girdiğinde ilk olarak ayağına basar. Böyle yaparsa evlilikte geline 

söz geçireceğine inanılır (Dakuklu, 1970: 32). 

Beşir halkı arasında çok meşhur bir söz vardır: “Emi kızı ile emi oğlunun kebini erşte 

kesilip” (amcaoğulları ve amcakızlarının nikâhları arşta kıyılmıştır). Bu inanç Hz. Ali 

ile Hz. Fâtıma’nın nikâhlarının ilk olarak arşta kıyıldığı inanışına dayandırılmaktadır 

(Dakuklu,1970: 30, 32). Bunun yanı sıra Alevi ve Şii Türkmenler Caferi mezhebi 

üzerinden nikâh kıymaktadırlar. 

Dakuk’ta geçmişte uygulanan bir geleneğe göre, güvey düğünden önce tekkeye 

götürülür ve tekkede yıkanırdı. Bunun evliliğe şans ve bereket getireceğine inanılırdı 

(Semin, 2013; Şahbas, 2012). 

Alevi ve Şii Türkmenler düğün merasimlerini Muharrem ayında gerçekleştirmezler. 

Çünkü Hz. Hüseyin’in şehit edildiği bu ayda düğün yapmanın uğursuzluk getireceğine 

inanılır. 

3.1.3. Ölüm ve Cenaze Töreni 

Irak Türkmen Alevi ve Şiilerde ölen97 kişi için üçüncü, yedinci, kırkıncı günler ve yıl 

dönümü98 önemli tarihlerdir. Bu vakitlerde ölünün anısına tören düzenlenir ve ölünün 

ailesi tarafından öğlen vakti yemek yapılır, ölünün yakınları ve bölge halkı yemeğe 

davet edilir. Akşam ise taziye merasimi düzenlenir. Burada Kur’an-ı Kerim’le birlikte 

Ehl-i Beyt hakkında methiyeler ve nefesler de okunur99. Ölünün türbesi kırkıncı gününe 

                                                 

97Anadolu ve Irak Türkmen Alevilerinde ölüm sözcüğünün karşılığında bazen “Hakk’a yürüdü” 
ifadesi kullanılır. Bununla ilişkili olarak Tuzhurmatu’da Irak Alevi ve Şii Türkmenlerde eskiden 
mezarlık sözcüğünün karşılığında “Hak evi” sözcüğü kullanılırdı. 
98 Alevi ve Şii Türkmenlerde bu sayılar çok önemlidir. Bu konuyu “Kutsal Sayılar” başlığı 
altında geniş bir biçimde ele alacağız. 
99 Eskiden Alevi ve Şii Türkmenler arasında ölen kişinin kırkıncı gününde dua okuyacak olan 
molla (hoca) birkaç gün önceden belirlenirdi. Seçilen mollanın (hocanın) Kur’an-ı Kerim’i çok 
iyi bir biçimde okumak ve çok güzel bir sese sahip olmakla birlikte Ehl-i Beyt, Hz.Ali ve On iki 
İmam hakkında ezberinde çokça nefesler, methiyeler bilmesi gerekir. Irak’ın çeşitli bölgelerinde 
Türkmenler arasında özellikle Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Beşir, Dakuk, Tisin gibi yerlerde 
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yaklaşmadan birkaç gün evvel kaldırılır.  Bir Alevi ve Şii Türkmen geleneğine göre, 

cenazenin kaldırılması sırasında tabut üç kez yere bırakılır, tekrar omuzlara alınır ve 

mezarlığa doğru uğurlanır (Ek 1: 12). Bu gelenek de Alevilikte ve Şiilikteki Allah, 

Muhammed, Ali üçlemesine dayanmaktadır. Ölü eğer kendi bölgesinde gömüldü ise 

üçüncü günü ve yedinci günü dâhil olmak üzere her perşembe akşamı yakınları ve 

akrabaları tarafından ziyaret edilir. Türbesi üzerinde Kur’an-ı Kerim okunur ve ölünün 

yakını olan kadınlar tarafından ağıtlar yakılır, sazlamalar okunur. Ancak ölü Necef ya 

da Kerbela’da gömülü ise ölünün ailesi ve akrabaları tarafından araçlar kiralanarak 

Necef ya da Kerbela’ya gidilir ve üç ya da dört gün orada kalınır. Her sabah ve akşam 

vakti ölünün türbesi ziyaret edilir. Bu ziyaretlerde kadınlar tarafından ağıtlar söylenir. 

Ölen kişinin genç ve bekâr olması durumunda kadınlar, çok daha etkileyici ve acılı 

sözler kullanarak ağıtlar yakarlar. 

Alevi ve Şii Türkmenlerin ölü gömme gelenekleri bazı hususlarda Sünnilerden farklılık 

göstermektedir.  Örneğin, Alevi ve Şii telkincisi ölüye: “Sana melekler dinini sorarsa 

İslam’dır, kitabını sorarsa Kur’an’dır, kıbleni sorarsa Kâbe’dir, peygamberini sorarsa 

Hz. Muhammed’dir, imamını sorarsa “On İki İmam, İmam Ali’yyül-  Murtaza 

imamımdır, İmam Hasan’ül- Müctebâ imamımdır, İmam Hüseyin Şehid-i Kerbelâ 

imamımdır, İmam Ali Zeynülabidin imamımdır, İmam Muhammed el- Bakır 

imamımdır, İmam Cafer es- Sadık imamımdır, İmam Musa el- Kâzım imamımdır, 

İmam Ali er-Rızâ imamımdır, İmam Muhammed Takiyy’il- Cevâd imamımdır, İmam 

Ali en-Nakiyy’il- el- Hâdi imamımdır, İmam Hasan el- Askeri imamımdır, İmam 

Muhammed el- Mehdi imam-ı zamanımdır.” de, şeklinde telkin okur. Telkin sırasında 

İmam Mehdi’nin ismi zikredilince orada bulunanlar, ayağa kalkar, ellerini başlarına 

koyar ve tekrar otururlar. Bu esnada “Allah’ım onun zuhurunu çabuk eyle.” derler. Son 

olarak hoca herkesten ölünün adına helallik ister ve cenaze merasimi böylelikle son 

bulur. 

                                                                                                                                               

Kur’an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt hakkındaki nefesleri ve methiyeleri çok iyi bir şekilde okuyanlar 
ortaya çıkmıştır. Kerkük’te ve Tuzhurmatu’da Türkmenler arasında eskiden şöhret bulan 
okuyucular Beşir’de molla Cuma ve molla Galip, Tuzhurmatu’da ise 2010 senesinde hayatını 
kaybeden Alevi zakir Hamze Hüseyin Tuzlu olmuştur. Günümüzde ise en güzel okuyuculara 
Tuzhurmatu’da yaşayan Alevi tarikatına mensup olan Kemal Hayder Leylanlı ve Şii (Caferi) 
mezhebine mensup olan Tuzhurmatulu Abbas Yahya örnek verilebilir. Adı zikredilen bu iki 
kişi, ezberden sayısızca nefes ve methiyeler okur. 
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Alevilik inancında kırk sayısı büyük önem arz ettiği için aileden birisi öldüğünde 

kadınlar ve erkekler siyah elbiseler giyerler, erkekler ölünün kırkı çıkıncaya kadar 

sakallarını tıraş etmezler; kadınlar da bir yıl boyunca siyah elbiselerini üzerlerinden 

çıkarmazlar. Bu da, Alevi ve Şii halkları başta olmak üzere bütün Müslümanların 

uyguladığı, toplumdaki insanın değerini vurgulayan bir gelenektir. 

3.2. GÖRENEKLER  

3.2.1.Sofra Adabı ve Ahlakı 

Alevi İslam toplumunda edep ve ahlak çok önemlidir. Ahlak sözcük anlamıyla “kişinin 

ya da bir toplumun davranşlarını belirleyen bir unsur” olarak tanımlanabilir. Alevi 

Türkmenlerde görülen adetlerden biri de sofra adabıdır. Alevi Türkmenler’de cemde ve 

sofra başına otuturken yemeğe başlamadan önce pir bir dua okur sonra yemeğe başlanır. 

Burada okunan dua ise şöyledir: “Bismi Şah Allah Allah bu gitti gayrisi gele, Hak 

Muhammed Ali berekin vere, gittikleri yerden gem gussa görmeyele, hizmet sahibleri 

hizmetinden şefaat bula, lokma hakkına, evliya kerimine, cümertler demine, Allah ey 

vallah hu dost pirimiz, ustadımız Hunkar Hacı Bektaş Veli, Balım Sultan, üçler, beşler, 

yediler, On iki İmam, on dört masum-î kemerbest şuhadayı Kerbela ruhlarına hayır 

sahibi ruhuna tekke hazır ve gayib olanların ruhlarına ve millet şehitlerinin ruhlarına 

“Allahuma salli ala Muhammed ve Âli Muhammed” 

Bu dua Kerkük’e bağlı Tazehurmatu bucağında Hünkâr tekkesinde Seyyit Hamit 

tarafından okunmuştur. Bu dua okunurken sofrada oturanlar ise “Allah Allah” sözünü 

tekrar etmektedir. (Ek 1: 13).  

3.2.2. Bıyık Bırakma Geleneği 

Bir Alevi’nin en önemli özelliklerinden biri de bıyık bırakmaktır. Bıyık bırakmak 

Alevilik inancında çok kutsal olup önemli bir yere sahiptir. (Ek 1: 14).  Bu gelenek Hz. 
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Ali’ye dayanmaktadır. Rivayete göre; İmam Ali Hz. Muhammed’i yıkarken Hz. 

Muhammed’in göbeğinde biriken suyu içmiş ve Hz. Ali’nin bir anda bıyıkları uzamış, 

kestikçe de uzamaya devam etmiş. Aynı zamanda bıyık birçok yerde şekil ve kimlik 

belirtecek biçimde kesilir, Aleviler bunu kendilerini diğer tarikatlardan ayrı tuttuklarını 

belirtmek için yaparlar. Bu sebepten dolayı bıyık bırakmak kutsal bir gelenektir ve 

tarikatını belli etme amacı taşır. Bıyık bırakmak Şebekler ve Kakailer100 de de çok 

kutsal sayılır. 

3.2.3. Selamlaşmak 

Irak Türkmen Alevilerde Alevi, Bektaşi tarikatına mensup olan kişiler birbirleriyle 

farklı bir biçimde tokalaşmaktadır. Toklaşırken birbirlerini başparmağını sıkarak 

birbirlerinin elini öperler. (Ek1: 15, 16). Başparmağının sıkmanın nedeni Alevilerce ve 

Şiilerce kutsal sayılan ve Allah’ın hücceti, sırrı olarak bilinen on iki imam (masum) on 

ikincisi olan İmam Muhammed el, Mehdi el Muntazar101 adı ile tanınan bu imamdan 

daha önceki bölümde, On iki İmam konusunda bahsettiğimiz için tekrar bahsine gerek 

duymadık. Bu imam, Allah tarafından korunup, bu imamın gaiptee olduğuna, 

ölmediğine, yaşadığına, kıyametten önce zuhur edeceğine ve bütün insanlığı adalete ve 

selamete kavuşturacağına inanır. 

Alevi inancına göre bu imamın başparmağında kemik bulunmamaktadır. Bunun yanı 

sıra bu imam, ameli salih insanlara ve tasavvuf ehline daha doğrusu tarikatta üst 

aşamalara gelmiş kimselere görünmektedir. Bu nedenle iki kişi birbiri ile tokalaşırken 

birinin başparmağında kemik bulunmadığını anlayınca onun ermiş bir insan olduğunun 

farkına varır. Ayrıca birbirlerinin elini öpmeleri ise birlik ifade etmektedir. (Şahbas, 

                                                 

100 Kakai birinin bıyığı Alevi birinden daha uzun olmakla birlikte iki uç da yukarıya doğru 
burulur. Burada bir hadiseyi anlatmak isteriz ki geçmiş zamanda bir Kakai yemek yerken 
bıyığından bir kıl, dişi arasına sıkışmış, bu kılı çıkarmaya çalıştıysa da çıkaramamış; o dönem 
araba bulunmadığı için, eşeğine binmiş ve doktora gitmiştir. Doktor da o kılı kurtarmak için çok 
uğraşmış ancak kurtaramamıştır. Durum böyle olunca doktordan dişini çekmesini istemiş, 
doktor da bu isteği üzerine dişini çekmiştir (Şahbas 2013). Tabii ki bu durumun gerçekleşmiş 
olması inandırıcı gelmeyebilir, ancak sonuçta bu da bir inançtır. 
101 Muntazar: Bekleyen 
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2012). Zira Alevilikte bütün canlar birdir. Bu gelenek eskiden çok yaygın olup ancak 

günümüzde belli kişiler arasında uygulanmaktadır. 

3.3. Kutsal Aylar, Bayramlar, Günler, Sayılar, Kişiler ve Kutlamalar 

3.3.1. Kutsal Aylar, Bayramlar ve Günler 

3.3.1.1. Ramazan Bayramı102  

Irak genelinde Ramazan Bayramı mezhep farkı gözetmeksizin, bütün Alevi, Şii ve 

Sünni Türkmenler tarafından sabırsızlıkla beklenir ve heyecanla karşılanır. Bir ay 

boyunca İslam dininde farz kılınan ve tutulan orucun sonunda bayram için çeşitli 

hazırlıklar yapılır.103 

Bu hazırlıklar süresince bölgedeki terziler ve berberler gece gündüz çalışır. Kadınlar 

temizlik ile uğraşır ve geleneksel bir bayram yiyeceği olan “külçe (kurabiye)” pişirirler. 

Külçeler tırnaklı, kaburgalı, hurmalı, şekerli ve cevizli olmak üzere çok çeşittir 

(Kardeşlik, 1968: 31) Bunun yanı sıra, bayram sabahı yemek için letige, kayısı, kuru 

fasülye, pilavlık, tavuk budu ve et alınır. 

Bayram arifesinde, erkekler, ikindi namazından sonra mezarlığa gider, mezarları 

temizler, su döker, buhur veya mum yakar, dualar okurlar. 

Ramazan ayı bitmeden her Türkmen ailesinin, aile bireyleri sayısına göre fitre vermesi 

gerekir. Irak Türkmen halkı arasında buna “serfitre” denmektedir. Fitrenin bayramdan 

önce verilmesi şarttır. 

Bayram günü, erkekler bayram namazından dönünce bayram yemeği yenir, ardından 

topluca mezarlığa gidilir. Mezarlığa giderken helva, külçe gibi yiyecekler götürülür. Bu 

yiyecekler oradakilere dağıtılır ya da mezar taşına bırakılır. Bayramlaşma sırasında 

                                                 

102 Anadolu Alevilerinde olduğu gibi Irak Türkmen Aleviler de Ramazan Bayramı’nı kutlamaz 
ve buna Şeker Bayramı derler. 
103 Alevi Türkmen topluluklarında oruçla ilgili anlayışlardan “Oruç” ve “Muharrem Ayı” 
başlıklı konularda detaylıca bahsetmiştik. 
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küçükler büyüklerin elini öpüp çeşitli hediyeler alırken büyükler de küçükler için güzel 

temennilerde bulunurlar. Bayram ziyaretleri sırasında gelen misafirlere yiyecek ikramı 

yapılır. Ayrıca ramazan boyunca sokakları dolaşıp davul çalan davulcuya da bahşiş 

verilir. Nişanlı çiftler de birbirlerinin evine giderek hediyeler götürürler.  

Sünni ve Şii Türkmenler camiye gidip bayram namazını kılarken Alevi Türkmenler, 

bayram sabahı kendi yörelerindeki piri ziyaret ederek pirle bayramlaşır. Geçmişte çok 

yaygın olan bir gelenek ise bayram sabahı yemek yapıp yemektir. Burada yenen yemeğe 

“bayram lokması” adı verilir. Günümüzde bu gelenek eskisi kadar yaygın olmasa da 

yaşatılmaya devam etmektedir (Şahbas, 2012). 

Ramazan Bayramı, bir aileden herhangi bir kimse vefat ettikten sonraki ilk bayram ise, 

bu ailenin evine bütün Türkmenlerce taziye düzenlenir. 

Tuzhurmatu’daki Alevi Şii Türkmenler, bayramın ikinci gününü İmam Ahmet yatırına 

gidip burada piknik yaparak geçirirler. Bu günde, İmam Ahmet yatırı etrafında büyük 

bir kalabalık oluşur ve bayram coşkuyla kutlanmaya devam eder. Bayramın üçüncü 

günü ise kutlamalar Mursa Ali makamında devam eder. Tuzhurmatu halkı bu dağın 

eteklerinde toplanır. Yöre esnafı çeşitli bayram malzemeleri getirerek burada satar 

(Bayatlı, 1974: 8). 

Kifri’de eskiden bayramın ikinci gününden itibaren Alevi- Şii, Kakai ve Sünni Türkmen 

halkı tarafından Baba Şahsuvar yatırı ziyaret edilirdi. Bayramın son günü olan dördüncü 

güne Irak Türkmenleri “bayram götü” adını vermektedir. Bu gün de diğer günlerden 

daha az coşkulu olmak kaydıyla halk tarafından kutlanır. 

Nitekim, Tazehurmatu, Dakuk, Telafer, Beşir ve Musul gibi ilçelerde Alevi 

Türkmenlerde Ramazan, Kurban ve Nevruz Bayramları boyunca tekke ve yatırları 

ziyaret etmek, makamlara ve mezarlara gitmek gelenekselleşmiştir. 

Geçmişte coşkuyla kutlanan bayramlar, ülkedeki istikrarsızlık ve güvenlik sıkıntıları 

nedeniyle, şimdilerde eski coşkusunu yitirmiştir; geleneklerin birçoğu 

uygulanamamaktadır. 
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3.3.1.2. Kurban Bayramı 

Irak Türkmen Alevilerinde Kurban Bayramı’nın kutlanması bazı gelenekler aynı 

olmakla birlikte Şii ve Sünni Türkmenlerden Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi belli 

noktalarda ayrılmaktadır. 

Türkmenler Kurban Bayramı’nın gelişini büyük bir heyecanla bekler. İslam dininde ve 

Alevi İslam’da kurban kesme geleneği, Kur’an-ı Kerim’in Sâffât suresinin 102-107. 

ayetlerinde belirtildiği gibi, Hz. İbrahim oğlunu Tanrı’ya kurban etmek üzereyken  

kurban olarak gönderilen koçun Hz. İsmail’in yerine geçmesi olayına 

dayandırılmaktadır.  

Kurban kesmenin bir kimseye farz olabilmesi için o kişinin maddi durumunun yerinde 

olması ve ergenlik yaşını geçmiş olması gerekir. Kurbanı genellikle kurban sahipleri ya 

da kendilerine vekâlet verilen kasaplar kesmektedir. Kurbanlık olarak başta koç olmak 

üzere çoğunlukla sığır, davar, deve cinsinden hayvanlar tercih edilir. Vahşi hayvanlar ve 

kümes hayvanları kurban edilmez. Irak Türkmenlerinde kesilen kurbana Arapçadan 

alınan “ ضحية – dehiyye  (kurbanlık)” adı verilir. Kurban kesmek için kullanılacak 

bıçağa din adamı tarafından dua okunur. Davar cinsinden bir kurbanı kesmek için tek 

kişi yeterlidir, ancak kurban sığır cinsinden ise kesmek için birkaç kişi gerekmektedir. 

Hayvan kesilmeden önce kulağına kim için kurban edileceği söylenir. Kurbanlık 

hayvanın herhangi bir hastalığı ya da sakatlığı olmaması önemlidir. 

Hayvanın eti, kesen kişiye,  komşu ve akrabalara ve fakir fukaraya dağıtılmak üzere üçe 

ayrılır. Kurban eti çiğ ya da pişmiş olarak dağıtılabilir. 

Ramazan ve Kurban bayramlarını birbirinden ayıran tek şey, Kurban Bayramı’nda 

Allah’a kurban kesilmesi geleneğidir. Bayram öncesi büyük küçük herkes bayram 

hazırlığı yapar. Yemekler hazırlanır, temizlik yapılır, evler süslenir ve bayramlık 

kıyafetler alınır. Kendisine alınan bayramlığı bayram gelmeden giyen çocukları 

korkutmak için “beyram üstiye suçar” (bayram üstüne sıçar) deyimi kullanılır. 

Yiyecekler arasında en yaygın yapılanı ise külçe (kurabiye) dir. Türkmenler arasında 

gelenekselleşen diğer yemekler de fasulye ve letige (kuru kayısı) yemekleridir. Bayram 

arifesi Türkmenlerce “Arafat” adıyla bilinir; bayramın bir gün sonrasına ise “bayram 

götü” denir. 
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Mezarlar, Arafat günü akşamı ziyaret edilir; kadınlar ölünün başında ağlayarak yas 

tutarken erkekler ise Kur’an okurlar.  

Bayram sabahı bayramlaşma yapılır, küçüklere hediyeler ve çerez verilir. Erkekler 

bayram namazına, kadınlar mezarlık ziyaretine, çocuklar ise oynamak için sallankuçlara 

(çarkıfelek, dolama) giderler. Herkes eve döndükten sonra, hep birlikte yemek yenir. 

Çocukların oyun alanlarında davul zurna eşliğinde şenlikler düzenlenir, oyunlar 

oynanır, halaylar çekilir.  

Alevi Türkmenlerini Sünni ve Şii Türkmenlerden ayıran birtakım bayram gelenekleri 

mevcuttur. Örneğin, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, bayram sabahı pirin veya 

mürşidin evine gidilir. İlk bayramlaşma pir ve mürşid ile burada yapılır. Buradan eş, 

dost ve akraba ziyaretlerine gidilir. Bayram ziyaretleri sırasında küsler ve dargınlar 

barışır. Bayramlaşma bitince eve dönülür ve hep birlikte yemek yenir. Bayram sabahı 

yapılan yemeğe Alevi Türkmenlerce “bayram lokması” denir.  

Nitekim, Irak genelinde, Salahattin iline bağlı Tuzhurmatu, Kerkük’e bağlı 

Tazehurmatu, Beşir, Dakuk; Musul’a bağlı Telafer ve Diyala’ya bağlı kasaba ve 

ilçelerdeki Alevi Şii ve Sünni Türkmenler,  Kurban Bayramı’nda ve bütün bayramlarda 

tekke, yatır, makamlar ve mezarlar gibi kutsal mekanları ziyaret ederler. Örneğin, 

Tuzhurmatu’da İmam Ahmet, Mursa Ali, Şah Masuma, Dakuk’ta İmam Zeynelabidin 

makamı; Diyala şehrine bağlı olan Hanekin’de İmam Abbas, Baba Mahmut, Kifri’de 

Baba Şahsuvar; Telafer’de Er Mahmut yatırı, İmam Ali makamı, İmam Sait yatırı, Hıdır 

Elyas makamı vs. gibi kutsal yerler mezhep ayırt etmeksizin bütünTürkmenlerce ziyaret 

edilmektedir. 

Geçmiş bayramlarda, Irak Türkmenlerinin yaşadıkları yörelerde öğleden sonraları at 

yarışları düzenlediği ve bu yarışlara da “cirit” adı verildiği bilinmektedir (Zabıt, 1964: 

26; Kardeşlik 1968: 31; Marufoğlu, 2013). 

Anadolu’da olduğu gibi, Irak Türkmenlerinde de iki bayram arası nikâh ve düğün 

yapmak uğursuzluktur. 
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3.3.1.3. Nevruz Bayramı 

Nevruz Bayramı Irak genelindeki Alevi, Şii, Sünni Türkmenler tarafından, ritüellerin 

farklılık göstermesi şartıyla mezhep ayırmaksızın kutlanan önemli bir tarihtir.  

Irak Türkmen Alevi ve Şii toplulukları Nevruz’u Hz. Ali’nin doğum günü olarak kutlar. 

Sünnilerde ise Nevruz, bahar mevsiminin müjdeleyicisi olarak kültürel bir kimlik 

kazanmıştır. Nevruz Bayramı son yıllarda mezhep farkı gözetmeksizin Irak genelindeki 

bütün Türkmenler tarafından kutlanmaktadır (Şahbas, 2012).   

Nevruz gününde en yaygın uygulanan geleneklerden biri ateş yakmaktır. Bazı 

bölgelerde herkes kendi evinde bir çomağın başına bir parça bez bağlayıp şefilte 

(meşale) yakarak kutlamaktadır (Şahbas, 2012).  Diğer topluluklardan farklı bir ateş 

yakma geleneğine sahip olan Türkmenler, bazı yörelerde de yoksul bir kişiden para 

karşılığında bir lastik yakmasını isterler. Tuzhurmatu ve Dakuk bölgesindeki 

Türkmenlerin ise ateşlerini kendilerinin yaktıkları bilinmektedir. 

Nevruz, Irak Türkmenlerince eski dönemlerde büyük bir coşkuyla kutlanmış, ancak 

sonrasında kutlamalar eski coşkusunu yitirmeye başlamıştır.  

3.3.1.4. Hıdırellez (Hızır Elyas) Bayramı 

Hızır genel olarak İslam kültüründe özellikle Alevi kültüründe de olduğu gibi Irak 

Türkmen Alevilerinde de aynı şekilde kabul görmüş, Mûsâ Peygamber’in bile bilmediği 

şeyleri bilen, onun etrafında ve hep onunla anılan bir kült oluşturmuştur. Kur’an’da ismi 

ile anılmayıp, Hz. Mûsâ’nın arkadaşı, yoldaşı olarak anılır. Kur’an-ı Kerim’de Hızır ile 

ilgili ayetler Kehf suresinin 64 – 83. ayetleridir. 

Hızır’ın ne anlama geldiği Hızırnâme adlı eserde şu şekilde açıklanmıştır. “İslâm 

kültürü içerisinde Hızır’ı insanların müşkillerini çözen, tayyimekân edeni, uzaklık, 

yakınlık, gün ve saat ölçülerini sınırsız kullanan, yer, zaman, mekân kavramı olmayan, 

yardımcı ve kurtarıcı anlamına gelir.”(Altınok, 2007: 10). Anadolu’nun bazı 

bölgelerindeki Aleviler Hızır orucu diye üç gün oruç tutar. Bu bölgede Hızır Elyas 

kutlamaları 6 Mayıs günü başlamaktadır. Türk halkı arasında “Hızır gibi yetişti.” “Her 
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geceyi kadir, her geleni Hızır bil.” “Hızır uğramak” deyimleriyle Hızır’ın sıkıntı, zorluk, 

çaresizlik ve darda kalanlara yardım ettiğine, evlere bolluk, bereket dağıttığına ve 

baharla birlikte tabiatın canlanmasına yardım ettiğine inanılmaktadır (Altınok, 2007: 

10). 

Anadolu halk inancında Hızır, peygamber ya da ulu bir ermiş kabul edilir; ondan “ Hızır 

Peygamber”. “Hızır Aleyhisselam” ya da “ Hızır Nebi” olarak söz edilir. Ölümsüzlük 

suyu içmiştir; doğaya yeniden can verir. Halk arasında, üzerinde çiçeklerden yapılmış 

bir cübbesi bulunan, kırmızı pabuçlu, ak sakallı ve nur yüzlü bir yaşlı olarak betimlenir. 

Bastığı yerde güller, çiçekler açar; ekinler yeşerir, bülbüller ötmeye başlar; elini 

sürdüğü kişi dertlerden, uğursuzluklardan ve hastalıklardan arınır; ömür boyu sürecek 

bir bolluğa kavuşur” (Korkmaz, 1993: 168). 

İran Azerbaycanı’nda “Hızır Nebi Bayramı” olarak bilinmektedir ve Şubat ayının ikinci 

haftasında kutlanır (Korkmaz, 1993:167). 

Hızır Elyas Irak’ın kuzeyindeki Telafer’de yöre halkı ve özellikle de Alevi, Şii 

Türkmenler tarafından bayram olarak kutlanmaktadır104. Geçmişten bu yana her şubat 

ayının 12. ve 18. günleri arasına denk gelen, perşembe günüyle başlayan Hızır Elyas 

bayramı 3 gün sürmekte olup her yıl Alevi, Şii ve Sünni Türkmen halklarının geleneği 

haline gelmiştir. Hızır Elyas ile ilgili resmi kaynaklarda herhangi bir veri 

bulunmamaktadır (Çolakoğlu, 2012: 7).  

Bu kutlama üç gün boyunca sürmektedir. Geleneksel olarak kutlanır ve bayram öncesi 

hazırlıklar yapılır. Bayramdan iki gün önce Telafer halkı derede temizlenir ve sonraki 

gün ise evde hanımların yaptığı un105 helvalarının yanı sıra kurabiyeler, şeker helvaları 

ve ceviz helvaları yenir (Çolakoğlu, 2012: 10). 

                                                 

104 Hızır kutlaması Irak’ın kuzeyinde yaşayan Hristiyan ve Yezidi topluluklarında görülür. 
(İlhanbeg 1974: 13). “Yezidî taifesine göre, Xızır Elyas “bengilik otunu” elde etmek için dağları 
aşıp, deryaları boylayarak dünyayı bir uçtan öbür uca kadar gezen Makedonyalı İskender’in bir 
askeridir (Çolakoğlu, 2010: 8). 
105 “Telafer’de bayram hazırlıkları sırasında dile gelmiş bir hikaye şöyledir. “Un helvası yapan 
acemi bir kadın, bu helvaya tuz konur mu, konulmaz mı, hususunda tereddüde düşmüş. Bu 
konuda acemi olduğu için, dışarıda başka birine sormak istemiş. Hemen evden dışarıya çıkarak 
yoldan geçen yaşlı bir adama seslenmiş: “İhtiyar baba, ihtiyar baba, sakalın tuzsuz un helvasına 
benziyor” demiş. Güngörmüş ağırbaşlı adam da, kadının sıkıntısını anlamış ve hemen cevabını 
vererek: “Git kızım git, un helvasına tuz konulmaz” demiş.” (Çolakoğlu, 2012: 10 ). 
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Bayram günü sabahında eş, dost, komşular birbirlerini ziyaret eder ve bayramlaşırlar. 

Bayram günü ziyaretleri kinlileri, küsleri yüz yüze getirir ve bu günlerde birbirlerini 

affederler. Bayram ziyaretlerinde ikramların yanı sıra lokmalar da yenildikten sonra 

evin küçüklerine bayram harçlıkları verilir. Bayram ziyaretleri son bulduğunda herkes 

çeşitli ulaşım araçlarıyla veya yaya olarak Hızır Elyas tepesinde toplanır. Orada 

eğlenceli müziklerin beraberinde halaylar ile bayram kutlamaları gerçekleşir. (Ek 1: 17 

). 

Eskiden, yapılan at yarışları da bu kutlamaları daha heyecanlı hale getirirdi (İlhanbeg, 

1974: 13; Çolakoğlu, 2012: 11). Kışın sona ereceği ve yaz mevsiminin, sıcak havaların 

geleceğini müjdeleyen bu bayrama Telafer’de bazen “Cezül Suf” “yün kesmek” adı 

verilirdi (İlhanbeg, 1974: 13). 

Telaferde’ki Alevi Şii Türkmenler başta olmak üzere Hızır Elyas ile ilgili inançlardan 

söz etmek gerekirse bayram gecesi Hızır Elyas’ın106 evlere uğrayarak o evin hanımının 

saçından kestiğine ve o evdeki un çuvalına beş parmağını basmasıyla o eve beraberinde 

bereketi de getirdiğine inanılır. Buna tanıklık etmiş kişiler de vardır (Çolakoğlu, 2012: 

11). 

                                                 

106 Hz. Hızır’ın ihtiyaç halinde ihtiyaç sahiplerine göründüğü ile ilgili hikâyeler birçok kişi için 
merak konusu olmuştur. İnanca göre, kırk gece namaz kılıp Allah’a dua eden kişi kırkıncı 
günün sabahı Hz.Hızır’ı görecektir. Bununla ilgili Kerkük’te gerçekleşmiş bir olay da 
mevcuttur: “Günün birinde Kerkük’te Zeynel adında bir yoksul, Hz. (Hıdır) Hızır’ı görmek 
amacıyla kırk gece namaz kılar ve Allah’a dua edip yalvarır. Kırkıncı gün sabahın erken 
saatlerinde evden dışarı çıkar; ama (Hıdır) Hızır’ı görmez, konuyu ariflerin birine anlatır:  “Kırk 
gece namaz kıldım ve Allah’a dua ettim ama Hz. (Hıdır) Hızır’ı görmedim.” O bilgin arif, Hz. 
Hızır’ın normal insanlar biçiminde görüldüğünü ve kırkıncı gün herhangi bir kimseyi görürse 
onun Hz. (Hıdır) Hızır olduğunu, o perişan hâlli, zavallıya söyler. O naçar, yoksul tekrar kırk 
gece Allah’a ibadet eder. Kırkıncı gün sabahleyin evden çıkınca karşısına tanıdığı adamın biri 
gelir. Hemen adamın ayağına kapanır, hâlinin pek perişan olduğunu ve bu durumdan kurtulmak 
için paraya ve mala muhtaç olduğunu anlatır. Meğer o adam, bu zavallıyı tanırmış, “Ulan neyin 
var? Benim Butrus olduğumu bilmiyor musun?” der. Ama o biçare, yoksul Butrus’un sözlerine 
bir türlü inanmaz, “Sen, Hz. (Hıdır) Hızır’sın” der. Her ikisi de kahvehaneye girdikten sonra 
adam, “Cemaat, benim kim olduğumu Zeynel’e anlatın” der. Kahvede oturanlar: “Neyin var? 
Ne olmuş sana? Çıldırdın mı? Senin Butrus olduğunu kim bilmez?” diye cevap verirler. Butrus, 
yüzünü Zeynel’e çevirir, “Ha Zeynel, ben (Hıdır) Hızır mıyım yoksa Butrus muyum?” der” 
(Mahmut, 2002: 15). Bu hikâyeden şu sonuç ortaya çıkıyor ki kırk gece namaz kılıp Allah’a dua 
eden insanlar, kırkıncı günün sabahında karşılarına çıkan kişinin Hızır olduğuna inanırlar; ancak 
Hızır, insan kılığına büründüğü için görülen kişilerin gerçekten Hızır olup olmadığı şüpheyle 
karşılanmıştır. 
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Eskiden Hızır Elyas Bayramı büyük bir coşku ile kutlanırdı. Bayram süresince esnaflar, 

yiyecek, içecek, eşya ve bazı malzemeler getirip satarak ziyaretçilerin ihtiyaçlarını 

karşılarlardı (İlhanbeg, 1974: 13). 

Aleviler, Şii Türkmenler ve Araplarda da Hızır Elyas On İki İmam’ın sonuncusu olan 

İmam Mehdi’nin vekili sayılır. İmam Mehdi’nin kıyametten önce ortaya çıkışıyla 

adaleti getireceğine ve yanında Hızır Elyas’ın da olacağına inanılır. Bu konuya daha 

önceki bölümlerde değinmiştik. 

3.3.1.5. Gadir Hum Bayramı 

Gadir Bayramı olarak bilinen bu gün bütün Aleviler ve Şiilerce en önemli bayramlardan 

biridir. Bu olay  “Haccetül Veda- Veda Haccı” adıyla bilinen, Hz. Muhammed son 

haccından dönerken “Gadir Hum” denen bir yerde gerçekleşen bir vakadır. Burada Hz. 

Muhammed Hz. Ali’yi halife olarak tayin etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Maide suresinin 

67. ayetinin “Yâ eyyüherresûlü bellıg mâ ünzile ileyke min rabbike, ve in lem tef’al 

femâ bellagte risâleteh” tercümesi şöyledir: “ Ey Peygamber! Rabbinden sana 

indirileni(halka) ilet. Eğer bunu yapmazsan, O’nun mesajını iletmemiş olursun (elçilik 

görevini yerine getirmemiş olursun)”,(Turabi 2013). Bu olay doğrultusunda Hz. 

Muhammed’e indirildiğine dair bütün Alevi ve Şii toplulukları müttefiktir. Hz. 

Muhammed’e bu ayet indikten sonra Hz. Muhammed Hz. Ali’nin elini kaldırarak şu 

sözleri söylemiştir: 

“Bu Ali’dir. Ali kardeşimdir ve amcamın oğludur. “Lahmike lahmi, demike demi, 
ruhike ruhi, cismike cismi” bunun anlamı da şöyledir: “Eti etimdir, kanı kanımdır, 
ruhu ruhumdur, bedeni bedenimdir”. “Ali benden, ben Ali’denim, Ali ile bir 
bütünün iki parçasıyız (Tek Nurdan). Ali ile ben dünya’da ve ahrette beraberiz” 
(Dedekargınoğlu, 2012: 184). 

Hz. Muhammed orada bulunanlara şöyle hitap etmiştir: “Biliniz ki Allah benim 

Mevla’mdır. Ben de bütün Müslümanların Mevla’sıyım. Ben de kimin Mevla’sı isem 

Ali de onun Mevla’sıdır. Her kim Allah’ı severse beni sever. Her kim Allah’ın düşmanı 

ise benim de düşmanımdır. Yarabbi; Ali’yi sevenleri sev. Ali’ye düşman olanlara 

düşman ol. Benden sonra halifeniz ve imamınız Ali’dir” (Dedekargınoğlu, 2012: 184). 
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Hz. Muhammed Hz. Ali’yi veli ilan ettiğinde, ikisi bir gömlekte iki baş, bir beden 

olurlar, oradaki ashaptan bazıları bundan şüphelendiler ve bir baş olsunlar da inanalım 

dediler. Bunun üzerine bir gömlekte iki beden bir baş oldular. Buna inanıp ikrar edenler 

gelip İmam Ali'yi tebrik ettiler. 

Sonra Hz. Muhammed orada toplanlara hitap ederek şu sözleri söyler: “ Elyevm 

ekmeltü leküm dinüküm ve etmemtü aleykum ni’meti ve razytü lekümül İslame dinen” , 

tercümesi: “ Bugün dininizi size kâmil kıldım ve nimetimi size tamamladım ve din 

olarak İslam’ı size seçtim”(Mâide 3.), (Turabi 2013). Bu olayı anlatan Hüseyin 

Nairi’nin bir şiirini örnekleyebiliriz: 

Bu gün Şad-ü, bu gün mrsrur cümle müminin oldu 

Ali İbn-i Ebi Talip (Emirül-  Müminin) oldu 

Gadiri Humda hükm etti Allah, durdu Peygamber 

Velâyet müjdesin bildirdi (Cebril-i Emin) oldu 

Bu hükm-i halikı, izhar kıldı halka, Peygamber 

Onu ahbab işitecek şad, düşmanlar gamin oldu 

Ezel (Hattabın oğlu) bi’at etti, söyledi tebrik 

Beşerler dahil-i ferman-i (Rebbül-Âlemin) oldu (Derman, 1965: 201). 

Bütün Alevi ve Şii dünyası bu olay üzerine bu günü kutlamaktadır. Irak Türkmen 

Aleviler ve Şiilerin ortak inancı olan bu günü, her sene çok yaygın bir biçimde kutlarlar. 

Ancak Aleviler cem evinde kutlarken Şiiler ise camide kutlar. Alevi Türkmenler bir 

araya toplanır ve bu münasebeti anmak için tören düzenlenir. Bu tören genellikle akşam 

saatlerinde başlar ve gece saatlerine kadar devam eder. Burada her yer süslenir, 

yemekler, tatlılar, tatlı içecekler, kurabiyeler yapılır ve halka dağıtılır. Bu törende ilk 

olarak bu olay anlatılır. Ayrıca Hz. Ali’nin ve Ehl-i Beyt’in faziletleri anlatılır, bunların 

hakkında Şiiler methiyeler okur. Özellikle Alevi Hak âşıklarından şiirler okunur. 

Aşağıda verilen şiir Kul Nesimi’ye ait olan bir şiirdir. Alevi Türkmenler arasında sıkça 

okunan bu şiirin özellikle bu gün için okunması bir gelenek haline gelmiştir.  

Yoluna canlar fedâdur yâ Aliyyelmurtazâ 
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Destgirin hem Hüdâdır yâ Aliyyelmurtazâ 

“Lahmüke lahmi” dedi çün ol şefiülmüznibin 

Ol da hakkında nidâdır yâ Aliyyelmurtazâ 

Zülfikarın hârici boynundan eksik olmasın 

Zira kim kârın gazâdır yâ Aliyyelmurtazâ 

Ma’ den-i cûd-i sehâsın lütfle iman kerem 

Sana Haktan bu atâdır yâ Aliyyelmurtazâ 

Ey şu kimse sevmedi bunda seni anda nolur 

Havz-ı kevserden cüdâdur yâ Aliyyelmurtazâ 

Kim ki zahir görmedi nakşında nakkaşı ayân 

Bî- basirettir a’mâdır yâ Aliyyelmurtazâ 

Bu NESİMÎ medhin okur, kıl inayet sen ana 

Eşiğinde bir gedâdır yâ Aliyyelmurtazâ (Öztelli, 1969: 47). 

3.3.1.6. Nur Ayı 

Recep ayının 26 ve 27. günü Alevi ve Şii Türkmenlerce Nur ayı olarak bilinir. Bu ayda 

Alevi ve Şii Türkmenler Kerkük’e bağlı Dakuk bucağında bulunan İmam Zeynelabidin 

makamına gelir. (EK 39). Bu makam Alevi ve Şii Türkmenlerce çok önemli bir 

ziyaretgâh sayılır. Bu makam göz açmakla şöhret almıştır.  

Bu ziyaretgâha giden bütün körlerin değil yalnızca saf temiz niyet ile giden körlerin 

gözü açılır.107 

                                                 

107Hüseyin Şahbaz’ın anlattığına göre eskiden İmam Zeynelabidin köyünde gerçekleşen bu 
münasebetlerin birinde yakından tanıdığı bir kadın oraya gider, imamın mezarı içinde yatar. 
Ancak gece rüyasına birisi gelir ve senin gözün açılmaz çünkü büyük günah işlemişsin der. O 
kadın da eve gelir ve evdekilere bu olayı anlatır(Şahbaz, 2013). 
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Kutlamalar ve evliliklerlerin yapıldığı bu ayın kutsal olduğuna inanılmaktadır. Kimi 

zaman sayısı binlere ulaşmış topluluklar, dilek dilemeye ve şifa niyetleri ile İmam 

Zeynelabidin makamının yolunu tutarlar. Ziyaret mevsimleri Recep ayının 26 ve 27. 

günlerinde başlar ve Şaban ayının bir veya ikinci gününe kadar devam eder ve bu süreç 

boyunca Irak’ın her köşesinden akın alır. Ziyaretçi sayısının on bini bulduğu dahi 

görülmüştür. Halk ziyaret mevsimi süresince gökten nur indiğine, kör gözlerin bile 

açıldığına inanır. Bu aya Nur Ayı denmesinin sebebi de budur. Irak’ın birçok ilçesinden 

körler buraya getirilir ve makamı çevreleyerek mezarın demir parmaklıklarına sarılıp 

çığlıklarla yakarırlar. Öyle ki en acımasız insanın bile bu acıklı manzara karşısında 

direnç gösteremeyerek ağlayacağı iddia edilir. Birçok görme engelli vatandaşın görme 

duyusunu tekrar kazandığına şahit olunmuştur. Açılan gözü nazardan sakınmak amacı 

ile üzerine aba atılır. Bunun iki amacı vardır. Birincisi, gözleri açılan körlerin yaşadığı 

şok sebebi ile kendisine zarar vermesini engellemektir. Bir diğer sebep ise gözü açılan 

körleri orada bulunan halkın gazabından korumaktır. Çünkü o esnada makamda bulunup 

bu keramete şahitlik eden insanlar, gözü açılan kimsenin üzerine nur yağdığına 

inandıkları için kendisinden bir parçaya sahip olmak isterler. Koparılan nurlu parça 

gözlere sürülürse nurların fazla olduğuna inanılır (Dakukulu, 1964: 31). 

3.3.1.7. Muharrem Ayı ve Aşure Töreni 

Muharrem ayının onuncu günü Hz.Hüseyin’in şehit edildiği gündür. Alevilerin bu ayda 

oruç tutmasının nedeni, Muharrem ayının Allah katında kutsal bir ay olmasıdır. 

Rivayetlere göre on Muharrem’de birçok dini olaylar yaşanmıştır. Bazılarına göre bu 

gün, çok hayırlı bir gün olup bayram gibi kutlanmaktadır. Örneğin yerler, gökler, 

Cebrail, Hz. Âdem peygamber o gün yaratılmış, Hz. Nuh Peygamber tufandan 

kurtulmuş, Hz. Musa Kızıl Deniz’i geçmiş, Hz. İbrahim ateşten, Hz. İsmail kurban 

edilmekten kurtulmuş, Hz. Yusuf zindandan çıkmış ve Hz. Yunus, balığın karnından 

kurtulmuştur. Buna benzer daha birçok olay on Muharrem’de gerçekleşmiştir. Ancak bu 

rivayetlerin tam tersini savunan Abdülbaki Gölpınarlı, bu rivayetlerin esası olmadığını 

ve Ehlibeyt’e karşı uydurmalar olduğunu söyler (Gölpınarlı, 1977: 33, 34). 
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Alevi Hak âşığı Yunus Emre’nin Kerbela olayını ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i 

anlatan bir şiiri şöyledir: 

Şehitlerin serçeşmesi, evliyanın bağrı başı, 

Fatma ana gözü yaşı: Hasan ile Hüseyin’dir 

Hazret Ali babaları, Muhammed’dir dedeleri, 

Arşın iki gölgeleri: Hasan ile Hüseyin’dir 

Dedesiyle bile varan, Kevser ırmağında duran, 

Susuz ümmete su veren: Hasan ile Hüseyin’dir 

Kerbelânın yazıları, şehit düşmüş gâzileri, 

Fatma ana kuzuları içinde: Hasan ile Hüseyin’dir 

Kerbelânın ta içinde, nur akar siyah saçında, 

Yatan al kanlar içinde: Hasan ile Hüseyin’dir 

Yunus eder: Dünya fâni, bizden evvel gelen kani 

İki cihanın sultânı: Hasan ile Hüseyin’dir (Derman, 1965: 202). 

Irak Türkmen Alevi ve Şiiler bu güne “tabık” adını vermektedir. Çok acı bir gün sayılan 

bu günde bütün Alevi Türkmenler siyahlar giyerler. Ayrıca, Irak’ın genelinde ve 

özellikle Alevi ve Şii Türkmen bölgelerde yürüyüşler düzenlenir. Bu yürüyüşlerde, 

mersiyeler okunarak sinezen dövülerek, zincirler vurularak ve kafaya kılıçlar vurularak 

şehrin dört bir etrafı dolaşılarak Hz.Hüseyin’in Kerbela’da savaş anını anlatan 

mersiyeler, şiirler söylenmektedir. Bu tören çok düzenli ve görkemli bir biçimde 

yapılmaktadır. 

Muharrem ayında orucun tutulmasının nedeni, Muharrem ayının Allah katında kutsal 

bir ay olması, ayrıca Hz. Hüseyin’in Muharrem ayında şehit edilmesidir. Irak Türkmen 

Alevileri genel olarak Muharrem ayının birinci gününden itibaren onuncu gününe kadar 

oruç tutmaktadır. Onuncu gün bitince otuz gün boyunca et yemek yasaklanır. Çünkü 

Hz. Hüseyin, On Muharrem’de şehit edilmiştir. Ancak dokuz ve on iki gün oruç tutanlar 

da vardır. Musul’daki Alevi Türkmenler, Muharrem’de dokuz gün oruç tutarlar 
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(Abdullah, 2012). Oruç tutma geleneği, Şii Türkmenlerde de görülmektedir. Fakat Şii 

Türkmenler genelde Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu gününde oruç tutmaktadır. 

Bu geleneğe Şebek toplumu da dâhildir.108  

Muharrem ayında oruç tutmak başka dinlerde de vardır. İslam dininde olduğu gibi başka 

dinlerde tutulan oruç yine Muharrem ayına denk gelmektedir. Peygamberlerin de 

Muharrem ayında oruç tuttuklarına rivayet edilir. 

Irak Türkmen Alevilerinde Muharrem ayında yapılan daha başka ritüeller de vardır. 

Örneğin mersiyelerin okunduğu günün sonunda Hz. Hüseyin’in şehit edilmesini temsil 

eden gösteriler düzenlenir.109 Bu temsiller süresince insanlar zincirlerle dövünürler. 

Mersiye okuyan kimseler de gür sesleri ile okudukları özel nağmelerle onları 

yüreklendirir ve daha da coşmalarına sebep olurlar. Gösteriye katılan herkes göğüslerini 

döverken mersiyelerin nakarat kısmı hep birlikte tekrarlanır. (Ek 1: 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24). Muharrem ayında, Musul Türkmen Alevileri’nin gerçekleştirdikleri tören 

sırasında hizmet gören kişiler su dağıtırlar, bir yandan da şu dizeleri tekrarlarlar: 

“Akıtıram gözümün yaşın, çağırıram sakkayi Hüseyin” (Abdullah, 2012). 

Irak Türkmen Alevi ve Şii toplumunda yapılan tören boyunca çok sayıda okunan dinî 

içerikli mersiyelerin bir kısmı şu şekildedir: 

Ey cemali muzhiri 

Ayeti kubra ya Ali 

Ey celalinden cemali 

Hak xuveyda (hüveyda) ya Ali110… 

Gidiriğ Kerr u belaya 
                                                 

108 Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi Şebekler, Kuzey Irak’ta yaşayan ve çoğunluğu 
Alevi olan bir inanç topluluğudur. Şebek toplumu Ramazan orucunu tutmamakla birlikte 
Muharrem ayının birinci gününden itibaren dokuzuncu gününe kadar oruç tutmaktadır.  
Şebekler, Ramazan orucu için şöyle demektedir: “Ramazanın eşeği çamura düştü biz onu 
kurtarınca bizi Ramazan orucundan muaf etti”(es- Sarraf, 1954: 97). 
109 Savaş atmosferini en gerçekçi şekilde yansıtmakta olan bu temsillerde Hz. Hüseyin’i, eşi Hz. 
Zeynep’i, çocuklarını,  üvey kardeşi İmam Abbas’ı, Yezid ordusunun komutanı Şimir’i, 
Harmele’yi ve ordunun önde gelen kişilerini canlandırmak üzere insanlar görevlendirilir. 
Yakalanma, esir alınma, işkence görme sahneleri de bu rolleri üstlenen insanlar tarafından 
sergilenir. 

110 Tuzhurmatu’da mersiye okuyan Abbas Yahya Kulu’dan derlenmiştir. 



158 
 

Yolumuz kesti Yezit 

Bağladı kollarımız 

Zulmeder Âli Yezit 

Ya Hüseyin Zehra balası(yavru) 

Ya Hüseyin Allahu Ekber111… 

Ben Hüseyni Ali’yem(Ali’yim) 

Ceddimin sevgiliyem(sevgiliyim) 

Babam Heyder-i(Haydar) Kerrar 

Cennetteki gülüyem(gülüyüm)112… 

Irak’ta bütün Aleviler ve Şiilerce Muharrem’in onuncu ve kırkıncı günü keşkek 

(aşure)113 denen bir çeşit yemek yapılır ve dağıtılır.  Bu yemek buğday ile yapılır.  

Alevi geleneğine bağlı olan Tazehurmatu halkı, geçmişte ve günümüzde Muharrem ayı 

ile ilgili törenler düzenlerdi. Dakuk’lu eskiden Tazehurmatu’da Muharrem ayını şu 

şekilde açıklamaktadır: “Tazehurmatu, Alevidir ve Bektaşi gidişatına bağlıdır. İçlerinde 

pek çok mutasavvuf türemiştir. Meclislerde, Muharrem ayında Nesimi, Fuzuli, Kumri, 

Hatayi, Yemini ve Havai gibi şairlerin divanları okunur”(Dakuklu, 1965: 39). 

Alevi ve Şii Türkmenler özellikle Muharrem ayının birinci gününden itibaren on ve on 

birinci gecesine kadar Kur’an ve Hz. Hüseyin için ziyaret duaları okur.  Muharremin 

onuncu gecesine “şami geriban” gecesi denir. Bu gecede Hz. Hüseyin’in başına gelen 

bütün olaylar anlatılır ve ışıklar kapatılır, bunun da nedeni Hz. Hüseyin’nin torunları ve 

kız kardeşi olan Hz. Zeyneb’in Yezit tarafından çok çile çektiği ve karanlık bir günün 

ifadesi olarak geleneksel bir hale gelmiş olmasıdır. Burada okunan duaların yanı sıra 

Alevi Hak âşıklarından özellikle İmam Hüseyin âşığı olan Fuzuli’nin Hz. Hüseyin’in 

Kerbela olayında Yezit’le olan savaşını anlatan “Hadikatüssuada”  adlı eserinden 

                                                 

111 Tuzhurmatu’da yapılan bir Muharrem ayında yapılan bir aşure töreninden derlenmiştir. 
112 Tuzhurmatu’da Alevi âşık Hamza Hüseyin Tuzlu’ya ait olup ses kaydı arşivimizdedir. 
113 Türkmenlerin genelinde, mezhep farkı gözetmeksizin aşure şu şekilde hazırlanır: Bir gün 
boyunca suda bekletilen buğday suyla birlikte tencereye atılır. Ardından içine kabuklu badem ve 
et konulur. Et tam olarak piştikten sonra hazırlanan aş tabaklara koyulur. Üzerine şeker ve 
kızgın yağ dökülerek tarçın ile servis edilir ve yenir. Aşure yapılırken temizlenen kabuklu 
bademlerin kasalara ve para keselerine konması ile bademlerin bereket getireceğine inanılır 
(Akkoyunlu, 1987: 18). 
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beyitler, nefes, deyiş ve mersiyeler okunarak sinezen vurulur. Fuzuli hayranlığının 

apaçık görüldüğü Kerkük’ün hemen her yerinde Türkmen Aleviler tarafından Fuzuli’nin 

divanı okunurken, Kumru’nun da okunduğu bilinmektedir. Musul Türkmen 

Alevilerinde ise çoğunlukla Kumru’nun Hz. Hüseyin’in Kerbela olayını anlatan 

“Kenzül-Mesaip” adlı kitabının okunması yaygın bir gelenek haline gelmiştir 

(Abdullah, 2012). Tören bitince orada bulunanlara çeşitli yemekler, meyveler dağıtılır 

ve tören son bulur.  

3.3.2. Kutsal Sayılar ve Kişiler 

3.3.2.1. Üç Sayısı 

Irak Türkmen Alevilerinde üç sayısının kutsallığı Hak (Allah), Hz. Muhammed ve Hz. 

Ali’yi simgelemesinden gelir. Bu sayı Şii Türkmenlerce de çok kutsaldır ki bir Alevi ya 

da Şii Türkmen toplumunda ölen kişi için birinci günden itibaren üçüncü güne kadar 

yemek yapılır ve halk yemeğe davet edilir. Ayrıca, Irak Türklerinde Alevi ya da Şiilerde 

bir ekmek yere düşerse üç kez öpülür ve kenara konulur. Türkmen Alevilerde bir kişinin 

cenazesi yerden kaldırılırken o cenaze üç kez yerden omuzlara alınıp bırakılır ve 

dördüncü de mezara götürülür. Kur’an-ı Kerim’de üç sayısıyla ilgili ayetler şunlardır: 

Bakara Suresi ayet 196; Bakara Suresi ayet 228; Ali- İmran Suresi ayet 41; Nisâ Suresi 

ayet 171; Maide Suresi ayet 73; Maide Suresi ayet 89; Hud Suresi ayet 65; Kehf Suresi 

ayet 22; Vâkıa Suresi ayet 7; Talak Suresi ayet 4.  

3.3.2.2. Beş Sayısı 

Beş sayısı Anadolu Aleviliğinde, Irak Türkmen Alevilerde ve Şiilerde Âl-î Âbâ’yı 

temsil eder. Bunlar sırasıyla şöyledir: Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan 

ve Hz. Hüseyin’dir. Türkmen Aleviler, beş sayısının ne kadar önemli olduğu ile ilgili 

olarak şunu ifade eder: İnsan eli beş parmaktan oluşmaktadır.  
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3.3.2.3. Yedi Sayısı 

Irak Türkmen Alevilerde yedi sayısı ile ilgili birçok görüş vardır. Âl-î Âbâ’ya, Selman 

Farisi ile Ümmü Seleme’nin eklenmesi ile yediye tamamladığı; tasavvufun aşk, marifet, 

istiğna, tevhid, hayret, fakr, fenâ aşaması olmak üzere yedi aşamadan oluştuğu;  

Anadolu’da ulu Alevi Hak âşıklarının Nesimî, Yeminî, Viranî, Hatayî, Fuzulî, Kul 

Himmet ve Pir Sultan Abdal olmak üzere yedi olduğu; bir haftanın yedi günden ve 

gökyüzünün yedi tabakadan oluştuğu fikirlerine dayanır. Dolayısıyla Türkmen Alevi, 

Şiiler ve bazı Sünniler de dâhil olmak üzere ölen kişi için ölümünün yedinci gününde 

yemek yapılır ve yine üçüncü gününde olduğu gibi halk yemeğe davet edilir. Eskiden 

düğün yedi gün yedi gece yapılırdı. Yine gelin haftası denilen, evliliğin yedinci günü 

gelinin akrabaları gelini ziyaret ederek ona çeşitli hediyeler sunarlar. 

3.3.2.4. On İki Sayısı 

 Alevi ve Şii Türkmenlerde çok önemli bir sayıdır. Bu sayı On İki İmam’ı114 sembolize 

eder. Bu On İki İmam sırasıyla şöyledir: 

İmam Ali 

İmam Hası 

İmam Hüseyin 

İmam Ali Zeynelabidin 

İmam Muhammed el- Bakır 

İmam Cafer es-Sadık 

İmam Musa el-Kazım 

                                                 

114 Nimet el- ilahhiye, Kunabadıyye, Zehebbiye, Safaiyye ve Ocağiyye tarikatlarında On İki 
İmam’a salavat getirmek “Salavat Ekkubra’’ biçiminde geçmektedir. Bu salavat şu şekilde 
geçer: “Allahumme Salli ala el Mustafa Muhammed ve el Murtaza Ali ve el Betül Fâtıma ve el 
Sıbtayin el imamiyin Hasan ve Hüseyin ve salli ala Zeynelabidin Ali ve el- bakır Muhamed ve 
es- Sadık Cafer ve el- kazım Musa ve Rıza Ali ve et-Taki Muhammed ve en-Naki Ali ve ez-
Zeki el-Askeri Hasan ve salli ala Muhammed el- Mehdi sahip el-emri ve el- asri ve ez-zaman ve 
halifeti el- er-Rahman ve İmam el-insi ve cin acelleallahu ferecehu” (es- Sarraf, 1954: 52). 
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İmam Ali er- Rızâ 

İmam Muhammed Takiyy’il- Cevad 

İmam Ali en-Nakiyy’il- el- Hâdi 

İmam Hasan el- Askeri 

İmam Muhammed el- Mehdî 

Daha önce bahsini ettiğimiz On iki İmam Alevi ve Şii Türkmenlerde çok kutsaldır ve 

“on iki masum imam” adı ile de anılır. On iki İmam, Irak Türkmen Aleviler ve Şii 

topluluklarının inanç ilkelerinden biridir. Alevi Türkmenler ve Şiiler bu On iki İmam’ın 

masum olmakla birlikte mucize ve kerametlere sahip olduklarına inanırlar. Irak’taki 

Aleviler ve Şii Türkmenler niyaz nezir adına kurbanlar keser. Dualarında On iki 

İmam’ın kerametleri, mucizeleri hakkında beyitler okuyarak onlardan şefaat dilerler. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Türkmen Aleviler ve Şiiler ölen kişi için yıl dönümü yapar. 

Bu durumda yılın on iki aydan oluşması On iki İmam’ı simgeler. Burada dikkat çeken 

husus ise yılın on iki ay olmasıdır. Ortalama gün ve gece on iki saattir, güneşle dünya 

arasında da on iki burç vardır. Âdem Safiyullah’ın On iki İmam olduğu gibi dört kitaplı 

peygamber dediğimiz Musa’nın on iki kavmi vardı. Kızıl Deniz’e vurduğunda on iki hat 

açılmıştır. Her kavim kendi hattından geçmiştir. Davud peygamberin on iki sıbtı (torun) 

vardır. İsa’nın on iki havarisi vardır. Hz. Muhammed Mustafa’nın da On iki İmamı 

vardır. Bu On iki İmamlar peygamberlerin ve ümmetin tayin ettiği bir olay değildir On 

iki İmamları Allah belirler. Alevi Türkmen zikirlerinde (cemlerinde)  on iki hizmet 

sahibi vardır. Ayrıca, cemde On iki İmam’ı anlatan nefeslere Duvazdeh İmam adı 

verilir. Duvazdeh İmam istisnasız her zikirde (cemde) okunur.    

3.3.2.5. On Dört Sayısı 

Irak Türkmen Alevilerde on dört sayısı on dört masum-u pak’ı simgeler. Bunlar 

sırasıyla şöyledir: 

Muhammed Ekber (Muhsin) İmam Ali’nin Oğludur 

Abdullah İmam Hasan’nın Oğludur 

Abdullah İmam Hüseyin’nin Oğludur 

Kasım İmam Hüseyin’nin Oğludur 
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Hüseyin İmam Zeynelâbidin’nin Oğludur 

Kasım İmam Zeynelâbidin’nin Oğludur 

Ali Eftar Muhammed Bâkir’ınn Oğludur 

Abdullah Asgar İmam Cafer-i Sadık’ın Oğludur 

Yahya Hadi İmam Cafer-i Sadık’ın Oğludur 

Salih İmam Musa-i Kazım’ın Oğludur 

Tayyıb İmam Musa-i Kazım’ın Oğludur 

Cafer Tahir İmam Muhammed Taki’nin Oğludur 

Cafer İmam Ali Naki’nin Oğludur 

Kasım İmam Ali Naki’nin Oğludur (Kaleli 1996: 275, 276; Türkmani 1948: 31, 32). 

Ayrıca on iki masum imama Hz. Fâtıma ile Hz. Muhammed eklendiği zaman on dört 

sayısına ulaşılır dolayısıyla Irak Türkmen Alevileri ve Şiileri on dört sayısının bunu 

simgelediğini de söyler. 

3.3.2.6. On Yedi Sayısı 

On yedi sayısı Anadolu Alevilerinde ve Irak Türkmen Alevilerinde çok büyük öneme 

sahiptir. Bu on yedi kemerbestler Aleviliğin tarikat silsilesini teşkil eder. Bu kişiler 

sırasıyla şöyledir: 

Salman Farisi (Salman Pak) 

Muhammed Ebu Bekir Oğlu 

Malik Eşder  

Amamr Yasir Oğlu 

Veysel Karani 

Abuzer Caffar 

Huzeyme Haris Oğlu 

Abdullah Badi-i Hazai Oğlu 

Abdullah Adil Haris Oğlu 
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Ebu Heysemüt Tıhani 

Haris Seybani 

Utbe Haşim Oğlu 

Muhammed Huzeyfe Oğlu 

Kamber Ali Sultan 

Mürtefi Vezza Oğlu 

Sa’d Kays Hamadani Oğlu 

Abdullah Abbas Oğlu (Kaleli, 1996: 277, 278; Türkmani, 1948: 33). 

3.3.2.7. Kırk Sayısı 

Kırk sayısı, Alevi İslam’da çok kutsal bir sayı olup özel bir yere sahiptir. Alevi İslam’da 

bu sayının kutsal sayılması meşhur bir rivayete dayanmaktadır. Hatta Alevilik inancının 

temel taşını teşkil eder. Alevilikte kırk sayısı kırk kişiyi simgeler ve bunlar Kırklar 

olarak bilinir ki bunlar kırk abdal erenlerdir.  

Rivayete göre kırklar toplantısı, Hz. Muhammed’in miraca giderken gökte aralarına 

katıldığı otuz dokuz eren kişiden oluşan ve kendisinin katılmasıyla kırk kişi olan bir 

toplantıdır. Kırkların kimler olduğu ile ilgili bütün yazılı kaynaklarda Hz. Muhammed 

ve Hz. Ali’den başka yalnız Selman Farisi adı geçmektedir. Diğer otuz yedi kişinin 

kimler olduğu bilinmemektedir. Allah tarafından bunlara dünya sisteminin dengesini 

sağlayacak bir güç verilmiştir. Bunlar gaiptirler, göze görünmezler, kısa zamanda uzun 

mesafeler kat etme gücüne sahip olduklarına inanılır. Bunlar,  ayrıca mazlumların 

hakkını savunmaktadır. Kırklar Cemi, Alevi kaynaklarda değişik biçimde geçmektedir. 

Bu rivayet, Fuat Bozkurt’un hazırladığı “İmam Cafer Sadık Buyruğu” adlı kitapta şöyle 

anlatılmaktadır;  

“Hz. Muhammed bir sabah erken miraca gidiyordu. Ansızın yoluna bir aslan çıktı. 
Aslan üzerine kükremeye başladı. Muhammed ne yapacağını şaşırdı. Birden bir ses 
duydu: Ey Muhammed yüzüğünü aslanın ağzına ver! Muhammed söyleneni yaptı. 
Yüzüğünü aslanın ağzına verdi. Aslan nişanı alınca sakinleşti. Muhammed yoluna 
devam etti. Göğün en yüksek katına erişti. Orada dostuna kavuştu. Onunla doksan 
bin söz konuştu. Bunun otuz bini şeriat üzerine idi, inanlara indi. Kalan altmış bini 
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ise Ali’de sır oldu. Cenette Hz. Muhammed’e bal, süt, elmadan oluşan bir yemek 
geldi. Bunlar özellikle seçilmiş yiyeceklerdi. İnsan için sütün yüz yararı, balın yüz 
yararı vardı. Elma da katılınca bu üç yiyeceğin bin bir yararı bulunuyordu. Balın 
peteği insanın mayası, sütün memesi ana rahmi, elmanın kabuğu derisi sayılırdı. 
Tanrı, süte sevgiyi, bala aşkı, elmaya dostluğu bağışladı. Üçünü de cennet ürünü 
olarak insanlara yolladı. Muhammed, miraçtan dönerken şehirde bir kubbe gördü. 
Bu kubbe ilgisini çekti. Yürüyüp onun kapısına vardı. İçerde birileri sohbet 
ediyordu. Hz. Muhammed, içeri girmek için kapıyı vurdu. İçerden bir ses geldi: 
“Kimsin, ne için geldin?” diye sordu. Hz. Muhammed: “Ben peygamberim. Açın, 
içeri gireyim. Erenlerin güzel yüzlerini göreyim!” diye karşılık verdi. İçeriden: 
Bizim aramıza peygamber sığmaz. Var, peygamberliğini ümmetine yap dediler. 
Bunun üzerine Muhammed kapıdan çekildi. Tam gideceği sırada Tanrı’dan bir ses 
geldi. “Ey Muhammed, o kapıya var.” buyurdu. Tanrı’nın bu buyruğu üzerine 
Muhammed, yeniden o kapıya varıp çaldı. İçerden: “Kim o?” diye sordular. Hz. 
Muhammed: “Ben peygamberim. Açın gireyim mübarek yüzlerinizi göreyim.” 
dedi. İçeriden: Bizim aramıza peygamber sığmaz, ayrıca bize peygamber gerekli 
değil dediler. Tanrı’nın elçisi, bu sözler üzerine geri döndü. Oradan uzaklaşacağı 
sırada Tanrı yeniden buyurdu: “Ey Muhammed, geri dön. Nereye gidiyorsun? Var, 
o kapıyı arala” buyurdu. Tanrı’nın elçisi yine o kapıya vardı. Kapının tokmağını 
çaldı. İçeriden: “Kimsin?” diye ses geldiğinde Yoktan var olmuş bir yoksul 
oğluyum. Sizi görmeye geldim. İçeri girmeme izin var mı?, diye karşılık verdi. 
Yeniden geri dönüp geldiğini bildirmedi. O anda kapı açıldı. İçeridekiler: 
“Merhaba, hoş gelip uğur getirdin; gelişin kutlu olsun, ey kapılar açarı!” diye 
karşılayarak içeri çağırdılar. O mecliste Kırklar oturmuş, aralarında söyleşiyorlardı. 
Peygamber Hazretleri:''Kutsal kapı, hayırlar kapısı açıldı. 
Bismillahirrahmanirrahim'' diyerek önce sağ ayağını içeri atıp o kapıdan içeri girdi. 
İçeride otuz dokuz inanmış can oturuyordu. Muhammed, bakınca bunların yirmi 
ikisinin er, on yedisinin bacı olduğunu gördü. ''Muhammed peygamber geldi'' diye 
gaipten bir ses geldi. Muhammed’in içeri girmesi için, inananlar ayağa kalktılar. 
Hepsi ona yer gösterdi. Hz.Ali'nin yanına oturdu. Ama onun Hz.Ali de o mecliste 
idi. Hz.Muhammed, Hz.Ali'nin yanına oturdu. Ama onun Hz.Ali olduğunu 
anlamadı. Hz.Muhammed'in aklında birtakım sorular belirdi.''Bunlar kimler? Tümü 
aynı düzeyde. Büyükleri hangisi, küçükleri hangisi?'' diye düşündü. Soru sormayı 
gereksiz görüyordu. Ama dayanamadı:''Sizler kimsiniz? Size kim derler?'' diye 
sordu. İçeridekiler: ''Biz Kırklarız.'' diye karşılık verdiler. Hz.Muhammed: ''Peki 
sizin ulunuz kim, küçüğünüz kim, ben anlayamadım.'' dedi. Kırklar: ''Bizim ulumuz 
da uludur. Küçüğümüz de uludur. Bizim kırkımız birdir, birimiz kırktır.'' diye 
karşılık verdiler. Hz.Muhammed: ''Ama biriniz eksik, o birinize ne oldu?'' diye 
sordu. Kırklar: ''O birimiz Selman'dır. Taşraya çıktı. Pars'a gitti. Ama niçin sordun? 
Selman da burada. Onu aramızda say.'' dediler. Hz.Muhammed, Kırklardan bunu 
göstermelerini istedi. O zaman Hz.Ali kutsal kolunu uzattı. Kırklardan biri ''Destur'' 
diyerek Hz.Ali'nin koluna bıçak vurdu. Hz.Ali'nin kolundan kan akmaya başladı. 
Bu sırada tüm Kırkların bileğinden kan akıyordu. O anda pencereden bir damla kan 
girip ortaya damladı. Bu kan, taşrada bulunan Selman'ın kolunun kanıydı. Sonra 
Kırklardan biri Hz.Ali'nin kolunu bağladı. Öbür Kırkların da tümünün kanı durdu. 
O sırada Pars'tan Selman-ı Farisi'nin geldiğini gördüler. Selman bir üzüm tanesi 
getirdi. Kırklar bu üzümü getirip Hz.Muhammed'in önüne koydular: 
Hz.Muhammed duruma baktı.''Bunlar kırk kişi, üzüm tanesi bir tane. Ben bu 
üzümü nasıl böleyim?''diye düşünceye daldı. O anda Tanrı, Cebrail'e: ''Sevgilim 
(Muhammed) zorda kaldı. Tez yetiş, cennetten bir nur tabak al, ilet. O üzümü bu 
tabak içinde ezip şerbet eylesin. Kırklara verip içirsin'' diye buyurdu. Cebrail, 
cennetten nurdan yapılmış bir tabak alıp Tanrı'nın elçisi'nin karşısına geldi. 
Tanrı'nın selamını ileterek o tabağı Muhammed'in önüne koydu.''Şerbet eyle, ey 
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Muhammed'' dedi. O sırada Kırklar, Muhammed üzümü ne yapacak diye 
seyrediyorlardı. Birden, Hz. Muhammed'in önünde nurdan tabağın belirdiğini 
gördüler. Tabak güneş gibi ışık veriyordu. Hz.Muhammed, tabağın içine bir damla 
su koydu. Sonra parmağı ile o üzüm tanesini nurdan tabak içinde ezip şerbet eyledi. 
Tabağı Kırkların önüne koydu. Kırklar o şerbetten içtiler. Tümü ilk yaratılıştaki 
gibi sarhoş oldular. Oturdukları yerden ayağa kalktılar. Bir kez ''Ya Allah'' diyerek 
el ele verdiler. Üryan büryan semaha girdiler. Muhammed de bunlarla birlikte 
semaha girdi. Kırkların semahı ilahi bir nur içinde sürdü. Semah ederken 
Hz.Muhammed'in başından mübarek imamesi düştü. İmame kırk parça oldu. 
Kırkların her biri bir parçasını aldı. O parçayı etek yapıp kuşandılar. 
Hz.Muhammed, bunlara pirlerini ve rehberlerini sordu. Kırklar:''Pirimiz Şah-ı 
Meran Ali'dir; kuşkusuz, tartışmasız ve rehberimiz, Cebrail Aleyhisselam'dır.'' 
dediler. Bunun üzerine Hz.Muhammed, Hz.Ali'nin orada olduğunu anladı. Hz.Ali, 
Hz.Muhammed'in yanına doğru yürüdü. Hz. Muhammed, Hz.Ali’nin geldiğini 
görünce saygı ve sevgi ile eğilerek Hz.Ali'ye yer gösterdi. Kırklar da 
Hz.Muhammed'e katılarak, Hz.Ali karşısında saygı ile eğilerek, yol açıp yer 
gösterdiler. Bu sırada Hz.Muhammed, Hz.Ali'nin parmağında nişan-ı mührü 
gördü” (Bozkurt, 2009: 13-18).  

Burada bir hususu belirtmenin konu açısından faydalı olacağını düşünüyoruz ki o da Hz. 

Muhammed’in aslanla karşılaşması konusudur. Bu konu bazı kaynaklarda değişik 

biçimde geçer. Örneğin, Kuzey Irak’ta yaşayan farklı inanç grupları Şebekler başta 

olmak üzere Kakailer ve İbrahimilerin dilinde dolaşan bir başka rivayete göre Hz. 

Muhammed miraca çıkarken beraberinde Hz. Cebrail vardı. Gökyüzünün birinci katında 

Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. İsa ve daha başka peygamberlerle görüştükten 

sonra ve gökyüzünün en üst katına varınca muazzam aslanla karşılaşır (es-Sarraf, 1954: 

51). 

Alevilere göre Hz. Ali’nin “Allah’ın aslanı” lakabını alması bu rivayete dayanmaktadır. 

Kırk sayısı ile ilgili daha başka birçok inanç da ortaya çıkmıştır. Nitekim Hz. 

Muhammed’e vahiy kırk yaşındayken inmiştir. Alevi ve Şii inancında çok önemli bir 

yere sahip olan İmam Mehdi’nin dünyaya tekrar gelişinde kırk yıl hüküm süreceği, 

geldiğinde göklerin kırk yıl dumanla kaplanacağı inancına dayanır. Irak Türkmen Alevi 

ve Şiiler tarafından ölen kişi için kırkıncı günü merasim düzenlenir. Ayrıca özellikle Hz. 

Hüseyin’i anmak için Hz. Hüseyin’in Yezi’de karşı savaşı ve o savaşta şehit edildiği 

günden itibaren her yıl Muharrem ayının kırkıncı gününde de merasim düzenlenir. Bu 

merasime Irak Türkmen Aleviler ve Şiiler “arbainiyye” adını verir. Kur’an-ı Kerim’deki 

kırk sayısı ile ilgili ayetler şunlardır: Bakara Suresi, ayet 51; Maide Suresi, ayet 26; 

Araf Suresi, ayet 142; Ahkaf Suresi, ayet 15. 



166 
 

3.4. IRAK TÜRKMEN ALEVİLERİNDE BAZI HAYVANLARLA İLGİLİ 

İNANÇLAR 

3.4.1. Tavşan 

Tavşanın Alevi Türkler tarafından uğursuz bir hayvan olarak görüldüğü bilinmektedir 

(Çoruhlu, 2006: 162). Alevi ve Sünniliği belirgin biçimde ayıran ögelerden biri olan bu 

inancın ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli rivayetler mevcuttur. Alevi-Bektaşilerde tavşanın 

uğursuz sayılmasının nedeni kafasıyla kediye, kuyruğu ile domuza benzetilmesi ve 

garip bulunmasıdır (Bozkurt, 1993: 151, 152). Tavşan, birçok hayvandan farklı olarak 

adet görmektedir; adet gören hiçbir hayvanı yemeyen Irak Türkmen Alevileri için 

tavşan yemek mekruh sayılmıştır (Şahbas, 2012). 

3.4.2. Güvercin 

Güvercin, eski Türk inançlarında tanrı görülen kuşlardan biridir(Bozkurt 1993: 146). 

Alevilik inancında da avlanması ve yenmesi doğru değildir; çünkü Alevi edebiyatında 

sıklıkla işlenmesinden de anlaşıldığı gibi güvercin uğurlu sayılan bir kuştur. Güvercine 

duyulan bu saygının sebepleri arasında en yaygın kabul göreni Hacı Bektaşı Veli ile 

ilgili olan rivayettir. Uluğbey Alevi- Bektaşilerinin de desteklediği bu inanca göre Hacı 

Bektaş, Horasan’dan Anadolu’ya güvercin kılığında gelmiştir (Eröz, 1990: 401, 402). ( 

Pir Sultan Abdal’ın “güvercin donunda duran” dediği, Derviş Mehmet’in, “Güvercin 

donuna girdin de geldin, altındaki postunu aldın da geldin.”  şeklinde işaret ettiği 

şüphesiz Hacı Bektaşı Veli’dir. Anadolu Aleviliğinde olduğu gibi Irak Türkmen 

Alevilerinde de güvercin kutsal sayılır; çünkü erenlerin güvercin donunda geldiğine 

inanılır. Uğurlu bilinen bu hayvana duyulan saygı ve gösterilen hürmet neticesinde 

etinin yenmesi de mekruh kılınmıştır. 
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3.4.3. Geyik 

Alevilerce uğurlu sayılan hayvanlardan bir diğeri de geyiktir. Avlanması ve etinin 

yenmesi durumunda uğursuzluk getireceği düşünülür. Bu inancın ortaya çıkış sebebi ise 

Hacı Bektaş, Abdal Musa gibi erenlerin kılık değiştirmek için geyik donunu 

kullanmalarıdır. Öte yandan Geyikli Baba’nın bir geyik-insan olması ve ünlü Alevi atası 

Dede-Kargın’ın geyik derisinden taç giymesi gibi ayrıntılar da geyiğin uğurlu sayılması 

inancının oluşmasında rol oynamıştır (Bozkurt, 1993:146). Irak Türkmen Alevilerinde 

de geyiğin kutsal sayılmasının sebepleri aynıdır ve bu hayvanın avlanması da etinin 

yenmesi de makbul değildir.  

3.4.4. Balık 

Irak Türkmen Alevi inancına göre bıyıklı, hayız gören ve üzerinde pulu bulunmayan 

balıkların yenmesi mekruhtur. Alevi Türkmenleri, Şii Türkmenler de dâhil olmak üzere, 

bu tür balıkları ne avlar ne de yerler.  

3.4.5. Yeminler 

Alevi ve Şii Türkmen toplumunda, bir anlaşmazlık durumunda, meseleyi çözebilmek ve 

taraflara güven verebilmek için insanlar, Ehl-i Beyt ve On iki İmam başta olmak üzere 

kendilerince kutsal sayılan, toplumda saygı gören zatların üzerine yemin ederler. Bunun 

yanı sıra, her Alevi-Şii Türkmen’in de kendi yöresindeki makamların ve yatırların 

üzerine yemin ettiği bilinmektedir. Türkmen Alevileri arasında geçen yeminler şu 

şekildedir:  
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Peğember haqqıyçın115 (peygamber hakkı için) 

İmam Ali haqqıyçın 

İmam Hüseyin haqqıyçın 

İmam Hüseyin’in başı haqqıyçın 

Hz. Abbas’a kor (kör) gedim (gideyim) 

Hz. Abbas’tan olsun bana 

On iki imam haqqıyçın 

Hz. Abbas haqqıyçın 116  

Dinimde 

İmanımda 

Allah haqqıyçın 

Allah vekil peygamber kefil 

Kur’an haqqıyçın 

İmam Ali’nin kılıcı haqqıyçın 

Ali Çirağı haqqıyçın 

 

 

                                                 

115 “Haqqıyçın” kullanımı Tuzhurmatu’daki Türkmen Alevilerine aittir. Bu sözcük Kerkük’te 
“heqqiyçin” şeklinde telaffuz edilir. Birçok Türkmen yöresinde “heqqiyçin” kullanılırken 
Telafer’de ise bunun yerine “haturçu” (hatır için) sözü kullanılır. Örneğin, Telafer Alevi Şii 
Türkmenleri arasında, yemin şu şekilde edilir: “Allah haturçu”, “On iki İmam haturçu”. 
116 Hz. Abbas, Hz. Ali’nin bir diğer kadından olan oğludur. Hz. Hüseynin Yezite karşı yapılan 
Kerbela Savaşı’nda Hz. Hüseyin ile beraber son ana kadar savaşmış, Yezit ordusu tarafından 
sağ kolu kesilerek şehit edilmiştir. Mezarı da Irak’ın güneyinde Bağdat’ tan bir saat mesafelik 
uzaklıktadır. Kerbela’da Hz. Hüseyin’in mezarı ile karşı karşıyadır. Alevi ve Şii Türkmenler bu 
imamın haklı haksız meselesi ile ilgili dilenen bir dileği tez vakitte gerçekleştireceğine inanırlar. 
Türkmen Alevi ve Şii halkı arasında Hz. Abbas’ın bu özelliğine ithafen “başı sıcak” ifadesi 
kullanılır. Bu imama Hazret Abbas hakkıyçın şeklinde yemin edilir. Özellikle çok büyük zulme 
ve haksızlığa uğrayan kimseler bu imama yemin eder. Çok büyük meseleler için bazen 
Kerbela’ya gidilerek ve imamın mezarının giriş kapısında elleri yukarıya doğru kaldırarak 
yemin edilir.  
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4. BÖLÜM 

IRAK TÜRKMEN ALEVİLERİN ÜNLÜ KUTSAL MEKÂNLARI 
TEKKELER VE ZİYARETGÂHLAR 

4.1. HÜNKÂR TEKYESİ (TEKKESİ)  

Bu tekke Kerkük’e bağlı Tazehurmatu ilçesinde bulunmaktadır. Hünkâr adıyla tanınan 

bu tekke tarihi kesin belli olmamakla birlikte Hacı Bektaş Veli’ye nisbet edilir. Ancak 

bazı rivayetlere göre yaklaşık iki yüz elli yıl önceye dayanır. Bu tekkenin tarihçesi 

hakkında kaynak bulunmamaktadır. Halk dilinde dolaşan söylentilere göre bu tekkenin 

hikâyesi şöyledir: Hacı Bektaş Veli, Gani İbrahim Baba’nın oğullarından birinin 

rüyasına gelir ve oranın kendisine ait olduğunu, orayı kazıp beyaz taşı ve bazı eşyaları 

bulmasını söyler. Ancak bu kişi rüyayı ciddiye almaz. Üçüncü gün Hacı Bektaş Veli 

tekrar adamın rüyasına girer ve onu, söylediklerini yapması konusunda uyarır. Bunun 

üzerine adam yeri kazmaya başlar. Hacı Bektaş’ın söylediği beyaz taşı ve bazı eşyaları 

aynen rüyada belirtildiği gibi bulur. Bu olay halk arasında yayılınca orada bir kubbe 

yapılır. Bu mekân önceleri bir çöplük halindeyken o günden itibaren tekke haline gelir 

ve birçok kerametler görülünce Tazehurmatu halkı tarafından kutsal bir mekân olarak 

bilinir.117 Bu olay Seyit Hamit’in dedesi, Seyit Aşur döneminde gerçekleşmiştir (Aşur, 

2013). Dolayısıyla bu tekkede oturan ilk kişi Seyit Aşur olmuştur. Bu tekke Musevi 

seyitler yani soy silsilesi yedinci imam Musa el-Kazım’a dayanan kişiler tarafından 

yönetilir. Günümüzde bu tekkeyi yöneten Musevi soyundan gelen,  Hacı Bektaş Veli 

ocağına bağlı bir Alevi mürşidi olan Seyit Hamit’tir.  

                                                 

117 Söylentiye göre makamın yakınında oturan, tekkenin bakımı ile ilgilenen bir kadın 
bulunmaktaymış. Kadın her gün tekkeyi temizledikten sonra bir altın lira bulurmuş. Hacı Bektaş 
Veli bu konuyu kimselere anlatmamasını tembihlemiş, birilerine söylediği takdirde kendisini bir 
daha göremeyeceğini ayrıca altın da bulamayacağını söylemiş. Fakat kadın bu olanları kocasına 
anlatmış ve o günden sonra altın da bulamamış, Hacı Bektaş Veli’yi de görememiş. Ancak bu 
durum kadını tekkenin temizliğini ve bakımını yapmaktan alıkoymamış. Kadın ömrünün sonuna 
kadar tekkenin temizliğini yapmaya devam etmiş(Aşur, 2013). 
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Musevi seyitlerin soy silsilesi yedinci imam Musa el- Kazım’a dayanır. Bu soy silsilesi 

tekkenin duvarında aslı olan şecereye göre şöyledir: Seyyid Hamit, Seyyid Ahmet, 

Seyyid Aşur, Seyyid Rıza, Seyyid Halil, Seyyid Zeynel, Seyyid Badi, Seyyid 

Muhammed, Seyyid Ali, Seyyid İbrahim, Seyyid Abbas, Seyyid Abdullah, Seyyid 

Yusuf, Seyyid Abdullah, Seyyid Hasan, Seyyid İmameddin, Seyyid Yusuf, Seyyid 

Nizamedin, Seyyid Ahmet, Seyyid Bayezideddin, Seyyid İsmail, Seyyid Baba Resul, 

Seyyid Abdussani, Seyyid Abdurresul el- ekber, Seyyid Kalender, Seyyid Abdulevvel, 

Seyyid İsa el- ahreb, Seyyid Hüseyin, Seyyid Bayezid, Seyyid Abdulkerim el- 

Kesnezani, Seyyid İsa El- berzenci, Seyyid Baba Ali el- hemedani, Seyyid Muhammed 

Mansur, Seyyid Abdülaziz, Seyyid Abdullah, Seyyid İsmail el- maruf bi l- muhdes, 

İmam Musa el- Kazım, İmam Cafer El- Sadık, İmam Muhammed el- bakır, İmam 

Zeynelabidin, İmam Hüseyin, İmam Ali bin Ebi Talip (as).  

Tekkenin girişinde Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin makamı ve Seyit Hamit’in dedesi Seyit 

Hüseyin Seyit Rıza’nın türbesi bulunmaktadır. Tekkede zikir olmak üzere daha başka 

birçok dini tören düzenlenmektedir. Alevi tarikatı mensupları her perşembeyi cumaya 

bağlayan akşam saatlerinde bu tekkeye gelerek burada zikir yapmaktadır. Daha farklı 

muayyen zamanlarda Ehl-i Beyt ve On iki İmamların doğumu ve ölümü ile ilgili birçok 

tören düzenlenmektedir.118 

Ayrıca Seyit Hamit tarafındanRamazan ayında bu tekkenin müritleri bu tekkeye 

toplanarak çeşitli dualar edilir, tarikat ile ilgili birçok konular anlatılır ve Kur’an 

okunur. Bunların yanı sıra bütün bayramlar bu tekkede kutlanır. Şii geleneklerinden 

etkilenen Türkmen Aleviler her yıl Muharrem ayında Hz. Hüseyin’nin şehit edilişi 

nedeniyle törenler ve merasimler düzenler.  

Bu tekkede birçok keramet görülür. Örneğin her çeşit rahatsızlığı olan hastalar bu 

tekkeye gelir ve orada bir süre kaldıktan sonra şifa bulur. Ayrıca sosyal sorunları olan 

kimseler sıkıntılarını, şikâyetlerini oraya gelerek Seyit Hamit’e bildirirler ve Seyyit 

Hamit tarafından bu kişilere çeşitli dualar okunur. Bu dualar hasta ve sorunları olan 

kişilere göre değişerek hazırlanmaktadır. (Ek 1: 25, 26 ). 

                                                 

118 Son dönemlerde Irak’taki Alevi tekkelerinin yanında Hüseyniyye adı verilen yapılar inşa 
edilmiştir. Burada Şii (Caferi) mezhebine tabi olanlarla beraber Alevi inancında olanlar da 
namaz kılmanın yanı sıra Ehl-i Beyt ile ilgili çeşitli törenlere katılmaktadırlar. 
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4.2.  DEDE CAFER TEKYESİ (YUKARI TEKYE-TEKKE) 

Kerkük’e bağlı Dakuk ilçesindeki Hacı Bektaşi ocağına bağlı bir Türkmen Alevi 

tekkesidir. Bunun kurucusu Dede Cafer Sefer Ağa’dır.119 Bu zat Demirci aşiretinden 

olup sakin, kanaatkâr, dedikodudan uzak, dünyevilikten uzak birisi idi. Yakınları ve 

müritleri dede Cafer’in keramet sahibi olduğunu söylüyordu. Dakuk halkının bir sorunu 

olduğunda Dede Cafer’e danışırdı. Dede Cafer, Leylan, Tazehurmatu, Tuzhurmatu ve 

Dakuk’a bağlı İmam Zeynel Abidin köyü gibi diğer ilçe ve köylerde de çok tanınan bir 

zattı. Bu tekkenin mürşit ocağı olarak da bağlı olduğu şeyh Seyit Muhammed Seyyah 

oğlu Seyit Hasan’dır. Eskiden Kerkük'e bağlı Kifri ilçesinde yaşamaktaydı. Bunun yanı 

sıra, tekke Türkçe dilinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. 

                                                 

119Dede Cafer Tekkesi’nde bir ara hizmet yapan Asker Samet Yağmuroğlu tarafından kaleme 
alınan bu bilgi, eski harflerle yazılan bir not defterinden alınmıştır. Bu defterdeki bilgilere göre 
Dede Cafer Dakuk’ta Demirci aşiretinden Halife Hadi Gaib’in amcasıdır. Dakuk’ta kendi 
hanelerinde gözlerini dünyaya açmıştır. Bütün hayatını abisi Zeynel’in evinde geçirmiştir. 
Merhum, dünya zevklerine uzaktı. Bir gün abisi Zeynel evlenmesini tavsiye eder; Dede Cafer 
ise “Abi, bu güne kadar bütün işlerinizi elimden geldiği kadar yaptım, bundan sonra benim 
dünya işleri ile ilgilenmem çok zordur. Beni kendi halime bırak ki, baki kalan fani ömrümü 
Cenab-ı Hakk’a ibadetle geçireyim ve bana ait olan bütün malım mülküm size hediye olsun” 
der. Abisi, Dede’nin bu teklifini ve ricasını kabul eder. Dede Cafer, amcazadelerinden Derviş 
İbrahim Rıza’nın evine gelir ve kendisinden kalacak yer talep eder. Derviş İbrahim merhumun 
bu isteğini cana minnet bilip şimdiki metfun olduğu hücreyi kendisine verir ve hayatının sonuna 
kadar hizmette kusur etmeyeceğine dair söz verir. Dede buraya yerleştikten sonra gece gündüz 
bütün zamanını Allah’a ibadet etmekle geçirir. Günden güne kendisinde harikulade kerametler 
gözükür. Ziyaretine gelen her bir şahıs şayet bir dilek için gelmişse onun dileği için hayır duası 
eder ve şahıs muradına nail olur. Gitgide halk arasında ünü yayılır. Örneğin, Dakuk ve 
Tuzhurmatu’da muhipler artmaya başlar. Kerkük’te Dede Merdan isminde Hak âşığı bir derviş 
ile tanışır. Ara sıra Kerkük’e gider Dede Merdan’dan tarikat irşadı alır. Bazen de bizzat Dede 
Merdan Dakuk’a gelip Dede Cafer’in yanında birkaç gün kalırdı. Dede Cafer, bir gün 
amcazadesi olan derviş İbrahim’den evlenmesini talep eder. Derviş İbrahim, Dede’nin bu 
teklifini kabul ederek amcası Ahmet Ağa’nın kızı Müslüme’yi ister. Ahmet Ağa bu isteği cana 
minnet bilip kızını Derviş İbrahim’e verir.  Derviş İbrahim’in Müslüme Ana’dan Sakine, Şemse 
ve Zühre adında üç kız çocuğu olur. Uzun bir zaman sonra Dede hastalanır. Bu hastalığı 
zamanında Derviş İbrahim’in akrabalarından birisi düğün merasimi düzenler ve Derviş 
İbrahim’i düğüne davet eder. Derviş İbrahim düğüne icabet etmez. Bunu öğrenen Dede Cafer, 
Derviş İbrahim’den düğüne gitmesini ister.  Derviş İbrahim; “Seni bu halde bırakıp toya nasıl 
giderim?” der. Dedenin ısrarı üzerine Derviş İbrahim düğüne gider. Az bir müddet içerisinde 
Dede ömrünün sonuna yaklaşır. Derviş İbrahim’in eşi Müslüme’yi çağırır ve Derviş İbrahim’e 
haber yollamasını söyler. Müslüme haber gönderir. Derviş İbrahim gelmeden az önce Dede 
Cafer Hakk’ın rahmetine kavuşur. Derviş İbrahim eve gelip Dede’nin cansız bedenini görünce 
cenazenin üstüne eğilip çok ah ü zar eylemiştir. Derviş İbrahim, Dede Cafer’i ömrünü ibadetle 
geçirdiği Dede Cafer Tekkesi olarak bilinen o hücrede defnetmiştir.  
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Dede Cafer’in ölüm tarihi ve tekkenin inşası hakkında elimizde ne bir yazılı kaynak ne 

de bilgi vardır. Yalnızca, Iraklı araştırmacı yazar Abbas el-Azzavi, “Tarih el-Irak Beyne 

İhtilaleyn” adlı eserinde Kerkük - Dakuk’ta bu tekkenin bulunduğunu yazmaktadır (el- 

Azzavi, 1935: 154).  

Dede Cafer’in vefatından sora tekke’nin idaresine Derviş İbrahim geçmiştir. Bir müddet 

sonra Derviş İbrahim de vefat etmiştir. Bu zatın vefatından sonra demirci aşiretinin bu 

yolu seven ileri gelenleri, örneğin Hadi Gaib, kardeş ve akrabaları tekkenin inşasını 

üstlenmiş ve tekkeyi düzenli bir hale getirmişlerdir. Tekkenin halifeliğini merhum Hadi 

Gaib kabul etmiş ve tekkenin her ihtiyacını karşılamıştır. Hadi Gaib’in vefatından sonra 

yerine Halife Ahmet geçmiştir. Hicri 1349 senesinde vefat eden Halife Ahmet 

Muhammed Bakır mezarlığına defnedilmiştir. Bundan sonra Halife Ahmet’in büyük 

oğlu Reşid Efendi halife olmuştur. Halifelik görevini yapan bu zat çok iyi bir şair olarak 

da tanınırdı. Reşit Efendi şiirlerinde Dede Cafer gibi tarikat ehlini anar ve Ehl-i Beyt 

hakkında kasideler söylermiş. Bu zat da hicri 1352 miladi 1934 senesinde vefat etmiştir. 

Ancak İbrahim Dakuklu’ya göre bu zat 1932 senesinde vefat etmiştir120 (Dakuklu, 

1962: 43). Artık Dede Cafer tekkesinde halife olacak kimse kalmadığından Kerkük’te 

ikamet eden Halife Ahmet Hurşid’in Ali Ekber Oğulları bu göreve talip olmuştur. Onlar 

halifelik görevini yapacak uygun kişiler değillerdi. Seyyid Muhammed Ağa dervişleri 

görmek için Dakuk, Kerkük, Tazehurmatu, Tisin, Leylan ve İmam Zeynelabidin 

Köyü’ne gelir ve oradaki bütün dervişlerin durumlarını kontrol eder, yerine döneceği 

zaman halife tayin etmek ve tarikat irşadı öğretmek için dervişlerle müşavere ederdi. 

Mürşit Seyyid Muhamed Ağa, Dede Cafer Tekkesi’ne Derviş Asker adında birisini 

uygun görmüş ancak Derviş Muhsin adında birisinin şeyhin önerisine karşılık “Derviş 

Mehdi’nin halife olmasını ben daha uygun görüyorum.” demesiyle halifelik görevi 

Derviş Mehdi’ye verilmiştir. Halife Mehdi de hayatının sonuna kadar bu yolda çalışıp 

dervişlerden ve şeyhlerden hizmetini esirgememiş miladi 1994 yılında da Hakk’ın 

rahmetine kavuşmuştur.  

Dede Cafer Tekkesi’ne hizmet eden Derviş Asker, Derviş İbrahim Rıza’nın küçük kızı 

Zühra’nın ve Yağmuroğlu Samed’in oğludur. Tarikat piri olan Şeyh Seyyid Muhammed 

Ağa’dan biat almıştır ve şimdi de Şeyh Mahmut Ağa hazretlerine hizmet etmektedir. 
                                                 

120 Bu zat hakkında bilgi için bk. (Dakuklu, 1962: 42- 43). 
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Dede Cafer Tekkesi’ne ziyarete gelen ziyaretçilere ve dervişlere özellikle Şeyh Mahmut 

Ağa’ya candan hizmet eden bir derviştir. Bundan sonra hayatları boyunca kendisi ve 

çocukları bu hizmetten maddi ve manevi bir şeref hâsıl etmeyi ümit ederler. 121  

Dede Cafer Tekkesi tarikat sohbetlerinin yanında edebî sohbetlerin de yapıldığı bir yer 

haline gelmiştir. Örneğin, Irak Türkmen edebiyatında ün kazanan Dakuk’tan İbrahim 

Dakuklu, Muhammed Hurşid Dakuklu ve Doç. Dr. Hüseyin Şahbaz, Tuzhurmatu’dan 

Hasan Görem, yine Kerkük’e bağlı Tisin’den Şair Celal Efendi, Telafer’den Felekoğlu 

gibi ünlü kişiler sık sık burada toplanmışlardır. Âdeta bir kültür merkezi olan Dede 

Cafer Tekkesi bu zatların kültürel, sosyal, insani değerler kazanmalarında ve ufuklarının 

genişlemesinde çok önemli bir rol oynamıştır (Dakuklu 2010: 17). 

Bilindiği gibi bütün tekkelerin, dergâhların kapısı küçük yapılmıştır. Bunun nedeni ise 

dedeye saygı göstermek için o kapıdan eğilerek girilmesidir. Bu tekkenin kapısı da diğer 

tekkelere benzer şekilde küçük yapılmıştır. 

Dede Cafer’in mezarı üstünde yurt edinmesi için kendisine verilen taşlar, asa ve kendi 

sardığı beyaz sarık bulunmaktadır. Bu taşlar dilek dilemeye gelenler tarafından üst üste 

dizilir ve mezarın etrafında dönülmeye başlanır. Taşlar düşmeden dönüş tamamlanırsa 

dileğin kabul olacağına inanılır. Ayrıca, tekke içinde üzerinde Ehl-i Beyt ve Kur’an-ı 

Kerim’den ayetler yazılı olan bakırdan yapılmış bir tabak ve Dede Cafer’in kendi 

kullandığı buk (nefir) ve hırkası bulunmaktadır.  

Tekkede, Kur’an-ı Kerim okumak, zikir yapmak gibi bazı ibadetler gerçekleştirilir. 

Özellikle Hz. Muhammed (Ehl-i Beyt) ve On iki İmam hakkında methiyeler, nefesler 

okunur. Bu Tekkede her Cuma gecesi ibadet ve dini sohbetler yapılır. Ramazan ayında 

da dualar okunur. Özellikle Hz. Hüseyin’in ziyaret duası okunur, methiyeler zikirler ve 

tesbihat yapılır. Hz. Hüseyin’in ölümünü anmak için mersiyeler söylenir. Tekkede, 

Muharrem ayında ve özellikle on Muharrem’de yemek yapılır ve halka dağıtılır. 

Muharrem’in on birinci gününde (Şami Gariban) Hz. Hüseyin’in Yezid’le yaptığı savaş 

anlatılır. Aynı zamanda sinezen vurulur ve dualar okunur. Oraya gelenlere yemek 

dağıtılır. Tekkeyi çoğunlukla Alevi ve Şii Türkmenler hastalarına şifa bulmak, 

                                                 

121 Bu bilgiler Dede Cafer tekkesinde bir ara hizmet yapan Asker Samet Yağmuroğlu tarafından 
kaleme alınan, eski harflerle yazılan bir not defterinden alınmıştır. 
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muratlarını gerçekleştirmek, dua etmek ve dileklerde bulunmak için ziyaret ederler. (Ek 

1: 27, 28, 29, 30 ). 

4.3. DEDE GEYİB (GAİB) TEKYESİ (TEKKESİ) 

Bu tekke Salahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin Çakala Mahallesi’nde 

bulunmaktadır. Rivayete göre bu tekke 1253 hicri yılında Alevi Hacı Bektaş ocağına 

bağlı Dede Geyib Bayram tarafından inşa edilmiştir. Dede Geyib Bayram vefat ettikten 

sonra yerine oğlu Muhammed Bakır Ağa geçmiştir. Muhammed Bakır Ağa’nın 

ölümünden sonra ise Ali Hurşit Ağa geçmiştir. Daha sonra da onun soyundan gelenler 

devam ettirmiştir. Dede Geyib kendi isteğiyle orada gömülmüştür. 

Dede Geyib aşireti eskiden Musul’da, Telafer ve Sincar bölgesinde, yaşayan ve Alevi 

bir aşiret olan Mavıllı aşiretine mensup olup bağlı oldukları mürşit de Pir Zekeriya el- 

A’reci ’dir 122 (Nacioğlu, 2010 b: 62). 

Bu tekke şairlerin, mutasavvufların, dervişlerin toplanma merkezi olmuştur. Ayrıca, 

dervişan tarikatı mensupları olan Muhammed Ali, Yokud, Konyalı şair Abdüllatif ve 

diğerleri gibi seyyahların da bu tekkeye gelip orada kaldıkları rivayet edilir. Tekkede 

zikir, Hz. peygamber ve Ehl-i Beyt hakkında şiirler ve nefesler okunur. Tekkenin 

yanında mezarlık bulunmaktadır. Bu mezarlıkta Dede Geyib’in torunları olan ve ağa 

aşireti adıyla bilinen ölüleri gömülür.123 2006 yılında bu tekkenin yanında İhsan Mehdi 

Ağa tarafından bir Hüseyniye inşa edilmiştir (Nacioğlu, 2010a: 42). Bu Hüseyniye’de 

taziye merasimleri de düzenlenmektedir. 

Dede Geyib’in keramet sahibi olduğuna dair bir rivayet mevcuttur. Rivayete göre, eski 

dönemde bir jeoloji uzmanı, konaklamak maksadıyla Dede Geyib Tekkesi’ne gelir. 

Başta İngilizce konuşan bu adamın aslında İngiltere’de yaşayan bir Türk olduğu 

anlaşılır. Dede Geyib kendisine ne iş yaptığını sorduğunda adam jeoloji uzmanı 

                                                 

122 Pir Zekeriya el A’reci ’nin türbesi Musul-Sincar bölgesindedir. 
123 Alevi ve Şii Türkmen toplumu, ölülerini genellikle kendileri için kutsal sayılan makamların 
ve yatırların yanındaki mezarlıklara gömmeyi tercih ederler. Alevi ve Şii Türkmenlerin burayı 
tercih etmesinin nedeni, makamlardaki keramet sahibi kimselerin hürmeti sayesinde ölülerin 
kabir azabı kurtulacağı inancıdır. 
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olduğunu ve Irak’a araştırma için geldiğini söyler ve Dede Geyib maharetlerini 

göstermesini ister. Adam da çantasından bir çay tabağı çıkararak içine toprak, su ve 

birtakım maddeler atıp karıştırır, ardından Dede Geyib’e bunun Reşadiye lirası olarak 

bilinen 21 ayar bir altın olduğunu söyler. Bunun üzerine Dede Geyib, “İngiltere’den 

buralara gelip bana sadece bir Reşadiye lirası mı yaptın? O zaman izle de biz nasıl lira 

yapıyoruz gör” der. Dede Geyib “ya hû ya Ali” diyerek elini önündeki küle daldırır. 

Oradan bir avuç kül alır, seyyaha elini açtırır ve avcuna bir avuç lira döker, üzerine “İşte 

biz de böyle lira yaparız” der. Gördükleri karşısında şaşkınlığa uğrayan adam, Dede 

Geyib’e sorar: “Siz kimsiniz?”. Dede Geyib cevap verir: “Biz sadece Allah’ın kuluyuz. 

Allah’ı ve Ehl-i Beyt’i tanırız. Hak yolundayız” Adam hemen oracıkta Şii-Caferi 

mezhebi üzerine şehadet getirerek Müslüman olur ve şöyle der: “ Eşhedu en la ilaha 

illallah, Eşhedu enne Muhammeden Resulullah ve Eşhedu enne Aliyyen veliyyullâh” 

(Esme, 2012). 

Eskiden bu tekkeye Tuzhurmatu’daki, özellikle Alevi Türkmenlerden, hasta çocuklar 

getirilirdi ve türbeye bir iplik üç kez sarılarak dilek dilenir ve sarılan iplik çocuk 

iyileşinceye kadar öyle dururdu. Hasta çocuk şifasına kavuşunca çocuğun sahibi 

tarafından bir tencere yaprak sarması oraya getirildi. Bağlanan iplik açılırdı ve dolma 

(yaprak sarması) orada bulunanlara dağıtılırdı(Ağa, 2012). (Ek 1: 31, 32). 

4.4. DEDE MERDAN TEKYESİ (TEKKESİ)   

Dede Merdan Çoban Ağa’nın oğludur. Bu tekke Kerkük şehrinin merkezinde 

bulunmaktır. Rivayete göre bu tekke Dede Merdan tarafından 300 yıl önce inşa 

edilmiştir. Bu tekkenin tarihçesi hakkında kaynak bulunmamaktadır. Iraklı araştırmacı 

Abbas el-Azzavi, “Tarih el-Irak Beyne İhtilaleyn” adlı kitabında bu tekkenin tarihçesi 

hakkında bilgi vermemekle birlikte ancak Kerkük’te bulunduğundan söz etmektedir (el- 

Azzavi 1935: 154). Dakuk’taki Dede Cafer ile Tuzhurmatu’daki Dede Gayip bunun 
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müritleri, dervişleri sayılır.  Dede Merdan’ın mürşidi ise Muhammed Seyyah adında bir 

zattır124 (Şahbas, 2012). 

Alevilik tarikatı Dede Merdan vesilesiyle Kerkük yörelerine yayılmıştır. Bir gün 

Kerkük’te Dede Merdan’ın ziyaretine misafir sıfatıyla bir şahıs gelir. Bu gelen misafir 

kendini Dede’ye tanıtırken; “Ben Berzenci Seyidi Şeyh İsa ve Şeyh Musa evladındanım 

ve ismim Seyyid Muhammed Seyyah’tır. Şimdi Caf aşiretiyle yaşıyorum” der. Dede 

Şeyh’i Bâtıni olarak tanıdıktan sonra Şeyh hazretlerine söz verir: “Bizim muhitte birçok 

muhiblerimiz vardır. İnşallah az bir zaman zarfında hizmetinizle müşerref oluruz”. Şeyh 

hazretleri birkaç gün Dede’nin misafiri olduktan sonra Dede’yle vedalaşıp kendi 

memleketi olan Kifri kazasına döner. Dede Merdan, Dakuk’ta olan Dede Cafer ve 

Tuzhurmatu’da Dede Gayib tarikat sever kimselere haber götürür. Şeyh ile aralarında 

konuşulan tarikat hususunda bütün hakikati anlatırlar. Yakın bir zamanda birlikte 

Kifri’de ikamet eden Seyyid Muhammed Seyyah’ın ziyaretine giderler. Orada üç gün 

misafir olarak kalırlar. Herkes kendi bölgesindeki halka bu yolu anlatmaya başlar. 125 

Alevilik o günden günümüze kadar gelmiştir.126  

Eskiden Dede Merdan Tekkesi’nde Dede Merdan ile ilgili birçok keramete şahit 

olunmuştur. Söylentilere göre, o dönem tekkede hizmet amacıyla bulunan kimseler, 

damın çatısından eve girerken Dede Merdan’ı görür ve “Kim var orada?” diye seslenir. 

Dede Merdan’dan ses çıkmaz. Bu da Dede Merdan’ın tekkeyi sık sık ziyaret etmesine 

ilişkin görülen kerametlerden biridir. Tekkede bulunan hizmetçilerin şahitlik ettiği bir 

başka keramet ise Dede Merdan’ın mezarı üzerinde bulunan taşların zaman zaman 

birbirine değmesidir. Alevi ve Şii Türkmenlerden çocuğu olmayanlar ve deliler, Dede 

Merdan Tekkesi’ne gelip şifa bulurlar. Dede Merdan kendi isteği üzerine oraya 

defnedilmiştir (Şahbas, 2012). Dede Merdan’ın mezarı üzerinde, Dede Merdan’ın 
                                                 

124 Bu zat hep seyahat halinde olduğu ve gittiği yerde çadırlar kurarak kaldığı için buna seyyah 
adı verilmiştir (Şahbas, 2012).   
125 Bu tarikatın da o bölgedeki mürşidi olarak Seyyid Muhammed Seyyah kabul edilir. Seyyid 
Muhammed Seyyah’ın ölümünden sonra mürşit postuna Şeyh Hasan oturur. Bu bölgedeki bütün 
dervişler de Şeyh Hasan’a mensup olurlar. Şeyh Hasan’ın vefatından sonra büyük oğlu Seyyid 
Muhammed Ağa bu posta oturur. Dedesi ve babası gibi bu tarikatı devam ettirmiştir. Şeyh 
Muhammed de vefatından sonra posta oğlu Mahmut Efendi’nin geçmesini vasiyet etmiştir.  
126 Bu bilgiler Dede Cafer Tekkesi’nde bir ara hizmet yapan Asker Samet Yağmuroğlu 
tarafından kaleme alınan, eski harflerle yazılan bir not defterinden alınmıştır. 
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kendisine ait olan bir asa ve orayı yurt edindiğini gösteren birkaç tane de taş 

bulunmaktadır. (Ek 1. 33). 

4.5. BABALAR VEYA “BABA TALİP” TEKYESİ (TEKKESİ) 

Babalar ya da Baba Talip Tekkesi adı ile tanınan bu tekke, Irak Türkmenlerinin Kerkük’e 

bağlı Dakuk bucağında bulunmaktadır. Bu tekke Alevi bir tekke olup tekkenin şeyhleri 

kendilerinin  Musevî  seyyitlerinden  olduklarını  iddia  etmektedirler.  (Musa,  2012). 

Babalar  Tekkesi,  Azerbaycan’ın,  Erdebil  şehrinde  bulunan  Şeyh  Safi’nin  Erdebil 

Tekkesi’ne  bağlanmaktadır.  Burdaki  Babalar,  Safevi  olduklarını  iddia  etmektedirler. 

Babalar,  Şeyhler aşiretine mensuptur. Bu aşiret yüzyıllar önce Kerkük’e bağlı Dakuk’a 

yerleşmiştir ve özellikle  Irak’ın  kuzeyinde, Musul dolaylarında bulunmaktadır. Haccac 

Bin  Yusuf  es‐  Sekafi  döneminde  Ehl‐i  Beyt  soyundan  yani  seyyit  olanlara  karşı 

tutuklamalar  gerçekleştirilmiştir  ve  birçok  seyyit  göçe mecbur  kalıp Maveraünnehir, 

Türkiye ve Suriye dolaylarına yerleşmiştir. Şah İsmail Safevi’nin Bağdat’ı fethi ile tekrar 

topraklarına  yerleşebilme  imkânı  bulan  seyyitler,  burada Alevilik  tarikatını  Ehl‐i  Beyt 

muhiblerine  irşad etmeye başlamışlardır. Şu anda tekke olarak bilinip tanınan Babalar 

Tekkesi,  eskiden  ev  halindeydi.  Tekkenin  hangi  tarihte  inşa  edildiğine  dair  kesin  bir 

malumat bulunmamaktadır. Bugün tekkede bulunan Baba Talib’in oğlu Abbas Baba’nın 

anlattığına  göre,  tekke Musa  Baba  tarafından  inşa  edilmiştir. Musa  Baba  öldükten 

sonra yerine oğlu Baba Talip geçmiştir (Musa, 2012).  

Babaların  soy  silsilesi,  Babalar  Tekkesi’nde  asılı  bir  tabloda  bulunan  şecerede  Baba 

Talip’ten başlayarak şu şekilde geçmektedir: Baba Talip, Baba Musa, Baba Hasan, Baba 

Muhammed,  Şeyh Hüseyin,  Şeyh Musa,    Şeyh Meclûm,  Şeyh Safiyeddin,  Şeyh Abbas, 

Şeyh  Murtaza,  Şeyh  kulu.  Günümüzde  ise  bu  soy,  Baba  Talib’in  oğlu  Abbas  Baba 

tarafından yürütülmektedir. Alevi Şii Türkmen halkı Babalara karşı çok büyük sevgi ve 

saygı beslemektedir.   

Rivayete  göre  vaktiyle  Babaların  kerametlerine  inanmayan  iki  kişi Hasan  Baba’nın  o 

dönemde başında bulunduğu  tekkenin  içindeki eşyaları  çalmaya  karar  verir. Tekkeye 
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soygun  için  girdiklerinde  karşılarına  devasa  büyüklükte  bir  ejderha  çıkar.  Ejderhanın 

ağzı  öyle  büyüktür  ki  ağzını  açtığında  içine  insanları  sığdırabilecek  boyutlara 

ulaşmaktadır.  Soyguncular  ejderhayı  görünce  şaşkınlıktan  donakalır  ve  hemen  orayı 

terk ederler. Karşılaştıkları bu akıl almaz olayı kimseye anlatmazlar. Bir süre sonra ikisi 

de amansız bir hastalığa yakalanır ve elleri ayakları tutmaz olur. Nereye giderlerse şifa 

bulamaz,  tedavi  olamazlar.  Bu  belanın  başlarına  niçin  geldiğinin  farkında  olan 

soygunculardan  bir  tanesi  çektiği  acılara  dayanamadığı  ve  bir  an  önce  af  dilemek 

istediği  için  tekkede başlarından geçen olayı annesine anlatır. O vakte kadar olaydan 

bihaber olan annesi, hem  tekkeyi  soymaya  cüret etmelerine hem de olayı  kendisine 

anlatmamalarına  çok  kızar.  Kadın  durumu  Baba  Hasan’a  anlatınca,  Baba  Hasan, 

kadından bu  iki kişiyi kollarından tutup sürükleyerek tekkeye getirmesini ve ejderhayı 

gördükleri  yere  bırakmasını  ister.  Kadın  Baba  Hasan’ın  isteğini  yerine  getirir  ve 

kollarından  sürükleyerek  tekkeye  getirdiği  bu  iki  kişiyi  ejderha  ile  karşılaştıkları  yere 

bırakır.  Baba  Hasan  soyguncuların  durduğu  yere  bir  leğen,  bir  de  su  dolu  ibrik 

koymalarını  ister.  Soyguncular  ellerini  avuçları  yukarı  bakacak  şekilde  kafalarının 

üzerinde birleştirirler. Baba Hasan da önce ellerinden akacak ve ellerini  temizleyecek 

şekilde suyu boşaltmaya başlar. Daha sonra  leğende biriken suyu da alıp kafalarından 

aşağı  döker.  İşledikleri  suçlardan  arınmalarının  bir  temsili  olan  bu  işlemden  sonra 

hırsızlar  şifa  bulur.  Ayrıca  bu  olayı,  soygunculardan  Hamit  isminde  biri  doksan 

yaşındayken, Baba Hasan’ın torunlarından olan yaşı o vakit itibariyle on beş yaşlarında 

olan  Adnan  Semin’e  anlatmıştır.  Biz  de  Adnan  Semin’den  naklen  aktarmış 

bulunmaktayız. Ayrıca eskiden Baba Hasan Tekkesi adı ile bilinen bu tekkede dervişlerin 

çile çektikleri görülmüştür (Semin, 2013). 

Hasan Baba ile ilgili bir başka keramet de Nuriye isimli bir kadın tarafından Adnan 

Semin’e anlatılmıştır. Adnan Semin kendisiyle yaptığımız görüşmede hikâyeyi bizimle 

paylaşmıştır. Rivayete göre Nuriye isimli kadın bir gece rüyasında Baba Hasan’ı görür. 

Baba Hasan kendisine, “Kâfir Musa, aleyhimizde çok kötü laflar etmiş, ben de şimdi 

onu uyarmaya gidiyorum” demektedir. Uyandığında ise kadın köylülerden biri olan 

Musa’nın başına gelenleri duyduğunda hayrete düşer.  Musa isimli köylü, eşeğine 

binerken, yuların ucundaki demir gözüne isabet etmiş ve adamın gözü çıkmıştır. Kadın,  
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Baba Hasan’ın Musa’ya bir ders vermiş olduğunu anlar ve rüyasının gerçek olduğunu 

fark ederek bunu bir keramet sayar (Semin, 2013). 

Tekkenin sorumluluğu şeyhler aşiretine mensup seyyid birisindeydi. Bu seyyidin de 

baba olabilmesi için Erdebil Tekkesi’ne gidip orada babalık icazetnamesini alması 

gerekirdi. Eskiden babalık icazetnamesi için iki sene Erdebil tekkesinde eğitim ve 

sınava tabi tutulur ve başarılı olduktan sonra bu icazetnameye sahip olunabilirdi.  

Babalar Tekkesi’nde birçok kerametlere tanık olunmuştur. Örneğin, babanın ellerini 

hasta kişinin baş hizasında yıkamasıyla birçok hasta şifa bulmuştur. Ayrıca, Hz. 

Hüseyin’in şehit edilişini andıkları Muharrem ayının onuncu gününde yapılan keşkeğin 

(aşure) hazırlanması sırasında, baba o keşkeği eliyle karıştırmakta ve muhteşem 

sıcaklığına rağmen herhangi bir zarar görmemektedir (Semin, 2013). 

Bu tekkeye eskiden Dakuk halkı öyle çok inanırdı ki tekkenin yanından geçerken 

tekkenin duvarını öperlerdi. Dakuk bölgesindeki Alevi ve Şii Türkmen halkı bir sorunu 

olduğu zaman bu tekkeye müracaat eder, hastalarına şifa diler, dileklerini dilerlerdi. 

Bütün bunların yanı sıra, Babalar Tekkesi, birçok önemli edebiyatçı ve yazar için de 

sosyal bir paylaşım alanı olup, insanların kendilerini pek çok açıdan geliştirdiği kültürel 

bir okul mahiyetindeydi (Dakuklu, 2010: 17). 

Babalar Tekkesi’ne bağlı olan birçok mürit vardı. Tekkede çeşitli Alevi Hak âşıklarının 

şiirleri okunur. Ayıca Hz. Hüseyin’in Muharrem ayında Yezid’le yaptığı savaşta şehit 

edilmesiyle ilgili methiyeler, mersiyeler okunur ve sinezen yapılır. Tekkelerde ayrılan 

Hüseyniye bölümlerinde Hz. Hüseyin’in, On İki İmam’ın vefat günlerini anma töreni ve 

doğum günlerinin kutlamaları yapılır. Eskiden bu tekkede uygulanan bir başka gelenek 

ise düğünden önce damat bu tekkeye gelir ve burada yıkanırdı. Günnümüzde bu gelenek 

devam etmemektedir (Ek 1: 34 ). 

4.6. KÖSE BABA TEKYESİ AŞAĞI TEKYE (TEKKE)  

Aşağı Tekke adı ile tanınan bu tekke Kerkük şehrine bağlı Dakuk ilçesinin Aşağı 

Mahallesi’nde bulunmaktadır. Eskiden bu tekke içerisinde güzel, süslü bir bahçe olduğu 
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bilinir. Ancak daha sonraları terk edilen bu bahçeye evler inşa edilmiştir. Asıl adı 

İbrahim Köse Baba’dır ki halk arasında Köse Baba diye tanınır (Şahbas, 2012). 

Köse Baba ömrünü bu tekkeye adamıştır. Rivayete göre derviş İbrahim burada kırk gün 

çile çekmiştir. Evli olan, fakat çocuğu olmayan çiftler bu tekkeye gelirler. Köse 

Baba’nın ünü, sıkıntısı olanları yemek ile müjdelemesidir. Köse Baba tarafından bu 

tekkeye her zaman yemek bırakılır. Hatta günlerden bir gün birisi Köse Baba’yı imdada 

çağırır ve hemen o kişinin eteğinden bir balık yere düşer. Bu zatın Birinci Dünya 

Savaşı’nda birkaç kişiye göründüğü de rivayetlerden biridir (Şahbaz, 2013). 

Eskiden tekkede zikir yapılırken hükümet militanları geldiği zaman kapıda duran kişi 

“Gün öğünde bulut var.” derdi ve kitaplar toplanır, içkiler koyulurdu. Bu tekkede 

imamların ölüm ve doğum günleri kutlanırdı. 

Özellikle her Muharrem ayında Hz. Hüseyin’in Kerbela olayı anlatılır, nefesler okunur 

ve sinezen vurulur. Muharrem ayında tekkeye gelen kimse dilek için tekkeden gizlice 

bir çay kaşığı ya da çay bardağ altlığı veya çay bardağı götürür. Dileği gerçekleştiğinde 

götürdüğü eşyanın yerine bir takım getirir. Bu gelenek günümüzde de devam 

etmektedir. Bu tekkenin tam ortasında İbrahim Köse Baba’nın mezarı bulunmaktadır. 

Tekkenin duvarında Köse Baba’nın cübbesi,  buku (nefir) ve tesbihi asılıdır. (Ek1: 35).  

4.7. KIRKLAR TEKYESİ (TEKKESİ) 

Bu tekke Diyala iline bağlı Karetepe127 kasabasında bulunmaktadır ve Karatepe’de bir 

evin içindedir128. Bu tekkeye Kırklar tekkesi denmesinin nedeni tekkenin içinde kırk 

taşın bulunmasıdır. Karatepe halkı tarafından ve Irak’ın hemen hemen bütün yerlerinden 

oraya şifa bulmak için gelinmektedir. 

                                                 

127 Bu kasaba eski dönemlerde İran sınırları içerisindedir ve o dönemlerde İran’ın resmî dinî 
Zerdüştlüktür. Dolayısıyla Karatepe halkı Zerdüşt dinini kabul etmiştir. Zerdüştler, bu kasabada 
bulunan bir tepe üzerinde ölülerini yaktıklarından dolayı bu tepe, Karatepe ismini almıştır. 
128 Ev halkı bazı zamanlar evin içinden birilerinin çıktığını gördüklerini iddia etmektedirler. 
Evden çıktığı görülen bu kişilerin bir müddet sonra bir anda gözden kaybolduklarına çokça şahit 
olunmuştur. 
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Bir rivayete göre bu tekke bir kadının evidir. Bu kadın testiyle evine su çekmeye gittiği 

bir gün subaşında beyaz elbiseli bir grup erenle karşılaşır. Erenler kadına “Bizimle 

karşılaştığın için çok şanslısın.” derler ve ona evin bir köşesini kazıp orada kırk taş 

bulacağını ve bu kırk taşın insanlara şifa olacağını söylerler. Ayrıca bir ayakkabı teki129 

verirler. Bu ayakkabının çocuğu olmayan kadınlara ve çarpılmış çocuklara derman 

olacağını eklerler. Alevi ve Şii Türkmen halkı, çeşitli yerlerden ziyarete gelir dileklerini 

diler, dualarını eder ve bir gece kaldıktan sonra şifa bulur. Ayrıca kısmi yüz felci 

geçiren çocuklar ve bazen de yetişkinler tekkeye getirilir, yüzlerinin felçli kısmına 

tekkede bulunan bu ayakkabı tekiyle vurulur ya da kırk taştan birisi hastalıklı bölgeye 

sürülür. Bir gün süreyle orada yatırılan çocukların eski haline döndüğüne şahit 

olunmuştur. Şifa bulmak için tekkeye gelen kimseler kimi zaman tekkede bulunan 

ayakkabı tekini ya da taşları bir süreliğine tekkeden çıkarır ve evlerine götürürler. Bu 

uğurlu nesnelerin kerametinden faydalanıp şifa bulduktan sonra ise tekkeye geri 

getirirler. Geçmişte iyi durumda olan bu ayakkabı teki uzun süre tekkeden evlere 

taşınmış olduğu için şimdilerde yıpranmış durumdadır ( Hüseyin, 2012). (Ek 1: 36, 37, 

38 ). 

4.8. İMAM ZEYNELABİDİN MAKAMI  

İmam Zeynelabidin makamı, yine aynı isimle anılan ve Dakuk bucağının iki kilometre 

kuzeyine düşen köyde bulunmaktadır. Köyde İmam Hüseyin’in oğlu Zeynelabidin’e ait 

bir yatır olduğuna da inanılır. Ancak İmam Hüseyin’in oğlu İmam Zeynelabidin’in 

gerçek türbesi Medine’nin Baki mezarlığındadır. Kimileri ise yatırın Ehl-i Beyt’in 

torunlarından birine ait olduğunu iddia eder. Söylentilere göre geçmişte yöre halkını 

doğru yola sevketmek üzere gelmiş ve yine burada vefat etmiştir. Bu iddiaların gerçeğe 

daha yakın olduğu düşünülmektedir. İmam Zeynelabidin yatırının tam olarak hangi 

tarihte inşa edildiği bilinmemektedir. Tarihî kaynaklarda bu makama ilişkin herhangi bir 

bilgiye rastlanmamıştır, ancak Dakuk halkı arasında anlatılagelen, ata ve dedelerden 

kalma çeşitli rivayetler mevcuttur. 

                                                 

129 Bu ayakkabının diğer tekinin İstanbul Aksaray’da olduğu rivayet edilir ( Hüseyin, 2013). 
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Osmanlı padişahı 4. Murat, Bağdat’ı İranlıların elinden geri almaya giderken ordusu ile 

birlikte Dakuk yakınlarında konaklamıştır. Gelişlerinden düşmanı haberdar etmemek 

için padişah gece boyu ışık yakmayı yasaklamıştır. Geceleyin kuralı ihlal eden birinin 

olup olmadığını denetlemek için etrafı kolaçan ederken biraz uzakta bir ışığın 

parladığını görmüş ve yaverleriyle ışığı takip etmiştir. Bir süre sonra kendisini bir 

derenin başında bulmuştur. Burada yaşlı bir dervişin mezar başında oturduğunu ancak 

ışığın yok olduğunu görmüştür. Bunun üzerine dervişe “Derviş, burada yanan bir ışık 

vardı, nereye gitti?” diye sorunca derviş, “Burada ışık yok, ben hiç böyle bir şeye 

rastlamadım.” diye cevap vermiştir. Padişahın ısrarları dervişin cevabını 

değiştirmemiştir, ancak sultanın durumuna üzülen derviş, oradan ayrılmak isterken 

padişah tekrar sormuştur: “Peki bu yatır kimin yatırıdır?” Derviş, yatırın İmam 

Zeynelabidin’e ait olduğunu söylemiştir. O sırada 4. Murat, uzaktan gördüğü ışığın bu 

yatırdan yükselen bir nur olduğunu, bu mezardan kalktığını anlamış, bunun üzerine 

Bağdat’ı fethedince bu yatırın üzerine yüksek bir kubbe yaptırmaya karar vermiştir 

(Dakuklu, 1964: 30, 31). 

İmam Zeynelabidin’in kubbesi ilk olarak Bağdat’ın fethinden sonra 4. Murat zamanında 

yaptırılmıştır. Kubbe; üzeri boş, topraklı bir tepe üzerine inşa edilmiştir, ancak uzun 

süre şiddetli yağmur ve fırtınalara direnç gösterememiştir. Yatırın iç kapısının yüksek 

bir yerinde bulunan kitabede yazılanlara göre, yatır 1059 hicri yılının 8 Şevval’inde 

Şemsi Paşazade Ahmet Paşa tarafından onarılmıştır. Daha sonraları yatıra bir de mescid 

eklenmiştir. Buradaki minbere kazınan kitabede ise mescidin 1026 hicri yılının Zilhicce 

ayında, Şehr-i Zur vilayetinin valisi olan Kayış Muhammed Paşa tarafından onarıldığı 

yazmaktadır (Dakuklu, 1964: 31). 

Mezarın içinde bulunan Arapça yazılı olan bir tabloya göre İmam Zeynelabidin makamı 

adıyla bilinen bu makamın içinde üç yatır bulunmaktadır. Bu yatırlar ise Necmettin 

Yahya, Hibetullah ve Abu Cafer Muhammed’dir. Bunlar Seyyid abu el- Futuh adıyla 

bilinen bir zatın evlatlarından olup soy silsileleri Alevilerce on iki masum imamdan 

sırasıyla yedincisi olan İmam Musa el- Kazım’a dayanır. 

Seyyid abu el- Futuh’un soy silsilesi Mezarın içinde bulunan Arapça yazılı olan bir 

tabloya göre şöyle geçer: Evlat es-Seyyid abu el- Futuh, abu el- Muzaffer Hibetullah, 

Fahrettin eş-Şair abu Muhammed el- Hasan Nakip Semerra, ibn ebu el- Berekat, 
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Sadullah, Raziyeddin Nakip Samera 479 Hicri senesinde fevat eden ibn- Abdullah el- 

Hüseyin, abu Muhammed el- Hasan ibn abu Abdullah, Ahmet ez- Zarir, abu el- Hasan 

Musa el- Ebreş, ibn Cafer Muhammed el- Ârac, ibn Musa abu Sephe mezarı Bağdat’ta 

el- Kazamiyye bölgesinde bulunmakta olan ibn İbrahim el- Murtaza el- Asgar, ibn Musa 

el- Kazım. Öncelikle Nur130 ayında körler tarafından ziyaret edilen İmam Zeynelabidin 

makamı yılın çeşitli vakitleri de ziyaretçi akınına uğrar. İnsanlar hastalıklarına şifa 

bulmak, dileklerini dilemek, muratlarını gerçekleştirmek için buraya giderler. Ayrıca 

Muharrem ayının onuncu ve kırkıncı günü de Şii ve Alevi Türkmenler Hz. Hüseyin’in 

anma törenlerini burada gerçekleştirir. Bunun yanı sıra Sünni Türkmenlerin de İmam 

Zeynelabidin makamını ziyaret ederek, dileklerini diledikleri görülmüştür. (Ek 1: 39 ). 

4.9.  HIDIR ELYAS (HIZIR ELYAS) MAKAMI 

Hızır Elyas makamı, Telafer ilçesinin güneyinde, Telafer kalesinin beş kilometre 

uzağında bir tepenin131 üzerinde bulunmaktadır. (Ek 1: 17 ). Hızır’ın bu tepenin üzerine 

indiğine inanıldığı için, Hızır makamı olarak anılır. Bununla ilgili olarak söylenenlerin 

ne zamandan beri rivayet edildiği bilinmemektedir (İlhanbeg, 1974. 13). 

Eskiden bu makamla ilgili yaygın olarak bilinen bir inanç bulunmaktadır. Örneğin, 

evlenmek isteyen genç kız ve erkekler, gözlerini kapatarak, tepenin üzerinde bulunan 

bir deliğe parmaklarını sokarlar. Parmaklarının deliğe girmesi yakında evleneceklerine 

girmemesi ise evlenmeyeceklerine işarettir (İlhanbeg, 1974: 13). 

Bir başka rivayete göre ise, makamın duvar ile kapısına içeriden ve dışarıdan kına 

sürmenin şans getireceğine inanılırdı (Abbas, 2011: 6). 

Hızır Elyas makamında en yaygın yapılan kutlamalardan bir tanesi Hızır Elyas 

Bayramı’dır.132  

                                                 

130 Bu konu daha önceki bölümlerde Nur ayı başlıklı konuda ele alınmıştır. 
131 Bu tepe üzerinde Asurilere ait eserler de bulunup, üzerlerinde herhangi bir arkeolojik 
araştırma yapılmamıştır (İlhanbeg, 1974. 13). 
132 Bu konudan, Hızır Elyas Bayramı başlığı altında bahsedilmiştir. 
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4.10.  İMAM AHMET MEZARI 

İmam Ahmet mezarı, Salahattin iline bağlı Tuzhurmatu’nun batı taraflarında, eskiden 

tren istasyonunun bulunduğu yerin yakınlarında yer almaktadır. İmam Ahmet’in İmam 

Musa el-Kazım’ın torunlarından olduğu söylenmektedir.  

Tarihi kaynaklarda İmam Ahmet mezarının inşası hakkında herhangi bir kayda 

rastlanmamıştır. Bu mezarın, 1293 hicri, 1863 miladi yılında ilk defa Tisinli Şeyhler 

Hasan tarafından tamir edildiği bilinmektedir. Şeyhler Hasan, ilk olarak çamurla inşaa 

edilmiş olan türbeyi tamir ederken kireç ve kaya kullanmıştır (Nacioğlu, 2010a: 35). 

Sonraları kubbenin üzerine sekiz metre uzunluğunda bir demir eklenmiştir. Türbenin 

alanı yaklaşık olarak kırk dokuz metrekaredir. Bu alanın ortasında türbenin kendisi 

bulunur. Türbenin kıbleye dönük olan tarafında ise bir mihrap vardır. Bu mezarın 

çevresindeki alanda Seyit Hüseyin, Seyit Kalender ve Seyit Hamit’in gömülü olduğu 

bilinmektedir. 

Tuzhurmatu’daki Alevi ve Şii Türkmenler, Muharrem ayının onuncu ve kırkıncı günü 

Hz. Hüseyin’i anmak üzere gerçekleştirdikleri törenlerde bütün köyü dolaşır ve son 

olarak İmam Ahmet mezarının bulunduğu alanda toplanırlar. Burada çeşitli mersiyeler 

okunur, zincir ve sinezenler dövülür. 

Bu mezarı, Tuzhurmatu’daki Alevi ve Şii Türkmenlerin, her cumartesi günü, Ramazan 

ve Kurban bayramlarının ise ikinci günü ziyaret etmeleri gelenek haline gelmiştir.  

Geçmişte düğünlerin ertesi sabahı gelinler ve damatlar da burayı ziyaret ederlerdi. İmam 

Ahmet mezarı birçok ziyaretçiye çeşitli sebeplerden ev sahipliği yapmaktadır. Akıl 

hastaları, engelliler, sosyal problemleri olanlar, küs kimseler bu mezarı ziyaret edip 

hastalıklarına şifa, dertlerine deva ararlar. Önemli sınavların öncesinde insanlar İmam 

Ahmet’ten başarı ve şans dileklerinde bulunurlar. Bekâr genç kız ve erkekler de kısmet 

dilemek için buraya gelirler. İmam Ahmet’in kerametinden faydalanıp, istekleri kabul 

olan insanlar sonrasında bu mezara gelip adaklarını sunarlar. Adanan adak; kurban, 

yaprak sarması yahut başka bir yemek de olabilir. Burada aile ve akrabalarca yenir ve 

diğer ziyaretçilere de ikram edilir. (Ek 1: 40, 41, 42). 
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4.11. YEL İMAMI   

Yel İmamı, Dakuk’ta, Kerkük’le Bağdat’ı bağlayan ana yolun üzerinde bulunmaktadır. 

Bu yatır hakkında yapılan son araştırmalara göre, bu zatın, asıl adı Seyit Hadi olup 

İmam Musa el-Kazım’ın torunlarındam olduğu anlaşılmıştır. Yatırın içinde bulunan 

tablodaki şecereye göre bu zat 282 hicri senesinde vafat etmiştir.  İmam Musa’ya kadar 

dayanan bu zatın şu soy silsilesi şekilde geçer: Seyit Hadi bin Mehdi bin el- Hüseyin bin 

el- İbrahim el- bin el- Musâ abu bin Musâ abu sebhe bin İbrahim el- Murtaza bin el- 

İmam Musa el- Kazım (as) Yel İmamı lakabı ile bilinmektedir. Ayrıca bu yatırın içinde 

bu zatın kızı olan Aleviyye Meryem’in de mezarı bulunmaktadır.  

Alevi ve Şii Türkmenler bu yatırı çoğunlukla bahar mevsiminde ziyaret eder ve dualar 

okuyup çeşitli dileklerde bulunurlar. Yel İmamı yatırı zaman içinde, hastaların, zihinsel 

problemleri yahut sosyal sıkıntıları olanların, çocuğu olmayanların ve önemli bir sınavın 

arifesinde başarı ve şansa ihtiyacı olanların uğrak yeri olmuştur. (Ek 1: 43). 

4.12. BABA ŞAHSUVAR MEZARI  

Baba Şahsuvar Diyala şehrine bağlı bir Türkmen bölgesi olan Kifri ilçesinde, dağın 

eteğinde bulunan bir yatırdır. Dağın adı bu zatın adı ile anılmaktadır. Bu yatır ile ilgili 

Kifri halkı arasında çeşitli rivayetler dillerde dolaşmaktadır. Bir rivayete göre Baba 

Şahsuvar adı ile tanınan bu zat Hz. Hüseyin’in torunlarından olan bir zahittir. Bir başka 

rivayete göre Baba Şahsuvar Hz. Ali‘nin sakalarındanmış ve Harun Reşit döneminde 

yaşamış olan bu zat o dönem seyit infazları sırasında şehit edilmiştir. Rivayetlere göre o 

yatırda sadece kafası defnedilmiştir133( Hüseyin 2014). Bununla ilgili mevcut olan 

söylentiye göre, Baba Şahsuvar, On iki İmamlar’a Koşa Çoban’dan (Kifri Çayı) su 

taşımaktayken bir grup kimliği belirsiz gayrimüslim tarafından şehit edilmiştir. Şehit 

edildikten sonra yalnızca gövdesi bulunan İmam Şahsuvar’ın başı bir süre sonra 

                                                 

133 Kifri halkından olan İhsan Hüseyin ile yaptığımız görüşmede bu rivayeti babasından aldığını 
belirtmiştir. 
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Kifri’nin kuzeyinde ortaya çıkmış ve tam bu bölgeye kendisi adına bir makam inşa 

edilmiştir (Bayatlı, 1973a: 34). 

Rejioğlu ise bu zatın Alevi- Bektaşi babalarından olduğunu yazarak kendisinin Baba 

Şahsuvar adını alması ile ilgili şu bilgileri vermektedir: 

“Baba Şahsuvar, bir babai şeyhi idi. İran ile Osmanlı padişahının boy ölçmedikleri bir 

çağda ve onun devlet sınırlarını henüz kesin olarak çizilmediği bölgede yaşamış, 

dolaşmış, cenk etmiş kahraman bir sipahi idi. Dalkılıç, cezbe halinde düşmanlarına 

saldırırdı, kahramanlıkları dillere destan olmuş.  Zor bir atlı olduğu için ona Şahsuvar 

denildi. Çok sevilen, mukaddes bir ihtiyar olarak ölmüştür ve adı verilen dağın 

tepesinde gömülmüştür (Rejioğlu, 1963: 33).  

Rejioğlu, Baba Şahsuvar’ın ve Kifri’de bulunan diğer yatılar hakkında şu bilgiyi 

eklemektedir:  

“Şimdi Kifrililer tarafından tutulan, sayılan ve ziyaret edilen; On İki İmam, İmam 
Muhammed, Baba Şahsuvar, İmam Halilullah hep bu tekyelerin (tekke) ve 
dergâhların yetişdirdikleri kâmil mürşitlerdir. Sonraları 4. Murad zamanında yine 
Anadolu’nun etkisiyle halk yavaş yavaş Hanefi mezhebini kabullenmişlerdir” 
(Rejioğlu, 1963: 33- 34).  

Kifri halkı Baba Şahsuvar makamı başta olmak üzere tekkeler, yatırlar, mezarlar gibi 

birçok ziyaretgâha giderdi. Buradaki kerametlere öyle çok inanırlardı ki hasta 

çocuklarını ilk olarak buraya götürür, muskalar yazdırır ve buradaki şeyhlerin, pirlerin 

çocukların başına üflemesiyle şifa bulacaklarına inanırlardı (Rejioğlu, 1971a: 27, 28). 

Birçok makamda ve yatırda sıklıkla görüldüğü gibi, Baba Şahsuvar makamının da 

hemen yanında bir mezarlık bulunmaktadır.  

Iraklı araştırmacı el- Hasani de Baba Şahsuvar’ın bir zahit olduğunu söylemektedir(el- 

Hasani, 1956: 223). 

Mezarın aşağı bölümlerinde Fatma Ana Tanduru diye bilinen bu yer kuyu şeklinde 

kazılmıştır. Dualar Kifri halkı tarafından çok büyük bir önem taşıyan bu tandur ile 

dilenmektedir. Dilek dileyenler muratlarına erdiklerinde oraya bir tencere yaprak 

sarması götürür. Halk dilek tutmak için çeşitli yerlerden bu yatıra gelir. Dilek tutan kişi 

üç yuvarlak taşı üst üste koyarak küçük parmağı ile üzerine hafifçe dokunarak dilek 

tutmakta, alt ve üst sabit kalırken ortadaki taş dönerse dileğin gerçekleşeceğine 
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inanılmakta idi. Bu gelenek eskiden var olup günümüzde varlığını kaybetmiştir.134 Baba 

Şahsuvar da kör gözün açıldığına tanık olunmuştur. 

Bu yatırda görülen kerametlerden biri, Kifri’de geçmişte ortaya çıkan şiddetli bir kusak 

(kusma) salgını ile ilgilidir. Hızla yayılan bir hastalık, bilhassa Bağdat Kapısı Mahallesi 
                                                 

134 Genellikle Sünni Türkmenlerden oluşan Kifri halkı, Türkmen Şiiler (Caferiler) gibi Ehl-i 
Beyt’e saygı ve sevgi duymaktadır. Bunun yanı sıra Kifri halkının Ehl-i Beyt’e karşı duydukları 
sevgi ve saygıyı, gelenek ve göreneklerinde görmekteyiz. Bizim görüşümüzü destekleyen, 
bugün yaşamıyor olsa da bazı halk inançları ve adetler görmekteyiz. Kifri’de Alevi ve Şii 
Türkmenlerce çok ünlü bir gelenek olan İmam Zeynelabidin’in karşısına çıkmak, İmam Abbas 
çayı, Muharrem ayında Hz. Hüseyin için keşkeğin yapılması ve bununla birlikte siyah 
giyinmeleri v.s gibi törenlere şahit olmaktayız. Ancak İmam Abbas’a karşı bütün bunların 
içinde daha çok inanılmaktadır ki bunun sebebi de İmam Abbas’a tutulan dileklerin daha hızlı 
gerçekleşeceğine inanılmasıdır. Kifri halkı arasında Ehl-i Beyt adlarından Ali, Merdan, 
Hüseyin, Rıza, Abbas vs. gibi isimlere çokça rastlanmaktadır. Ayrıca Kifri Türkmenleri 
tarafından Şimir ve Yezid’e büyük bir nefret duyulur, yemek yerken ekmeğin su bardağının 
veya rahiyesinin üzerine konmamasına özen gösterilir ki bunun nedeni de şudur; ekmeğin, 
bahsedilen rahiyenin üzerine yerleştirilmesi durumunda Şimir’in suya kavuşacağına inanırlar. 
Eskiden Kifri’de bahar mevsiminde öğleden sonra güneşin batışında, kanşara çıkmak diye bir 
inanca rastlanmaktadır. Belli bir günde kadınlar ve genç kızlar Kifrinin paşa bağının orada 
toplanıp İmam Zeynelabidin’in atı ile oradan geçmesini beklerler. Burada kadınlar ve genç 
kızlar dilek dilemektedir. Orada imamı gören kişinin dileğinin gerçekleşeceğine inanılır. Aynı 
zamanda da bu, sosyal bir etkinlik idi. Çünkü oraya gelen kadınlar genç oğullarına genç 
kızlardan beğenirdi. Ayrıca Alevi inancını yansıtan bazı kalıntılar da görülmektedir. Halkın bel 
rahatsızlıkları için şifa dilediği İmam Muhammed makamı, felçlilerin uğrak yeri haline gelen ve 
genelde çarşamba günleri ziyaret edilen İbrahim Halilullah makamı bu ziyaretgâhlardandır.  On 
İki İmam isimli ziyaret makamı da Kifri’de yer alır, rivayete göre bahsi geçen On iki İmam 
gayrimüslümlerle savaşırken şehit düşmüştür. Şıh (Şeyh) Baba, Baba Kâşâ ve Baba Kattal 
türbeleri de Kifri’deki Türkmen halkının bel hastalıkları için ziyaret ettiği önemli makamlardır 
(Bayatlı 1973b: 49). Rejioğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Şıh Baba,  din ve devlet adına birçok 
savaşa katılmış, gazalara çıkmış ve bütün bunlarda büyük başarılar elde etmiştir. Sonrasında 
kendi adı ile anılan, esaslarını kendisinin oluşturduğu Bektaşi dergâhının başına geçmiş ve 
oranın şeyhi olmuştur. Bu saygıdeğer zat için bir yanlışlık neticesinde Şıh Bava denmiştir 
(Rejioğlu 1971b: 20). Bu zatlar, daha çok Kakailer'in ziyaret ettikleri yatır ve ziyaretgâhlardır. 
Eskiden sıkça ziyaret edilen bu ziyaretgâhlar, ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve güvenlik sorunları 
sebebiyle günümüzde ziyaret edilememektedir. Kifri’de ayrıca tarihi önem taşıyan Üç ve Yedi 
Mağara adı ile bilinen iki mağara vardır. Yedi Mağara beyaz kayadan kazılmış Üç Mağara ise 
kırmızı kayadan kazılmıştır. İhsan Hüseyin ile yaptığımız görüşmede kendisi, Kifri’nin 
yaşlılarından olan babasından aktararak, buranın eskiden Alevi dervişlerinin, çile çekmek için 
gittikleri yerler olduğunu söylemiştir (Hüseyin 2014). Araştırmacı Claudius James Rich, bu 
bölgede yaptığı gözlem ve araştırmalarının sonucunda Kifri’deki On iki İmam yatırının 
Sasaniler dönemine ait olduğu ve bugunkü Kifri’ye birkaç kilometre uzaklıkta olan eski 
Kifri’deki harabelerin ise Hristiyan’ların burada yaşadıkları döneme ait olduğu görüşünü 
yazmaktadır (Rich 1951: 14, 16). Bilindiği gibi çok önemli bir tarihi geçmişe sahip olan 
Kifri’de arkeolojik araştırmaların yapılmasının tarih çalışmalarına büyük katkıları olacağını 
düşünüyoruz. Kifri hakkında geçmişten günümüze kadar ayrıntılı bilgi için bk. (Dakuklu, 1971:  
26, 27; Hüseyin, 2014: 9- 28). 
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olmak üzere, Kifri’nin genelinde birçok cana mal olmuştur; ancak Kifri’nin bir diğer 

bölgesi olan İsmail Beg Mahallesi hastalıktan hiçbir zarar görmemiştir. Yöre halkı bu 

durumu Baba Şahsuvar’ın bölgedeki varlığına bağlamaktadır (Bayatlı, 1973a: 34). 

Kifri halkı bu yatıra karşı büyük sevgi ve saygı göstermektedir. Rivayet edilir ki eskiden 

bu yatıra Irak’ın güneyinden bir kadın uzun bir süre hizmet etmekte olup daha sonra 

vefat etmiştir. Bu kadın bu yatıra karşı çok büyük saygı duymaktaymış ki dağın üzerine 

çökerek çıkmakta ve yatıra doğru bakıp eğilerek arkasına bakmadan inmekteymiş. (Ek 

1: 44, 45). 

4.13. İBRAHİM SEMİN MEZARI  

İbrahim Semin yatırı Karatepe’ye bağlı Çimene bölgesinin bir tepesinde bulunan bir 

ziyaretgâhtır.135 Bu zatın soyunun On iki İmamlardan sırasıyla yedincisi olan İmam 

Musa el-Kazım’a dayandığı bilinmektedir. Yatırın içindeki mezarın üstünde bulunan 

Arapça yazılan bir tabloda İbrahim es- Semin’nin soy silsilesi şöyle geçer: “İbrahim es-

Semin bin es- Seyit Taceddin bin İzzeddin bin Abdurrahim bin Kasım bin İbrahim bin 

Hüseyin bin Musa bin İbrahim ibn Musa bin Cafer bin Muhammed bin Ali bin el- 

Hüseyin bin Ali bin ebi Talip Emir’ül – mü’minîn as”. Yine aynı tabloda verilen bilgiye 

göre bu zata “semin” denmesinin nedeni kilolu olmasıdır. 

Seyit soyundan gelmekte olan İbrahim es- Semin, Abbasi halifesi olan Harun er- Reşid 

döneminde “Seyit Kıranı”136 olaylarında yaşamıştır. İbrahim es- Semin, bu dönemde 

Harun Reşid’in zulmünden kurtulmak üzere şimdiki Çimene bölgesine yerleşir. 

Rivayete göre bir müddet sonra seyyid soyuna yaptıklarından üzüntü duyan Harun er- 

Reşid, İbrahim es- Semin’in yerini öğrenir ve özür dilemek için yanına gider. Bir 

söylentiye göre vezirlerine, İbrahim es- Semin’in bir kerametini görürse onu Bağdat’a 

getireceğini söyler. İbrahim es- Semin, Harun er- Reşid’i evinde misafir eder, bu sırada 

halifeye kendi kahve takımları ile kahve ikram eder. Harun Reşid kahve takımlarını 

                                                 

135 Geçmişte Kifri ile Karatepe arasında bulunan ve idari olarak Karatepe’ye bağlı Çimene 
köyünde şu anda yerleşim bulunmamaktadır ve köy metruk bir vaziyettedir. 
136 Seyit kıranı; Abbasi halifesi olan Harun Reşit döneminde seyitlere karşı yapılan hamlenin 
adıdır. Bu dönemde Harun er- Reşit tarafından sayısızca seyit tutuklanmış ya da öldürülmüştür.   
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görür görmez onların yalnızca kendi sarayında bulunan ve kendisine ait olan kahve 

takımı olduğunu anlar ve bunu İbrahim es- Semin’in bir kerameti sayar. Bu keramet 

üzerine İbrahim Semin’den ısrarla Bağdat’a yerleşmesini ister. İbrahim Semin, Harun 

Reşid’in aracına işaret ederek, “Bu araç nerede durursa orada kalırım” diye şart koşar. 

Halife Harun er- Reşid’in aracı Çimene bölgesinden biraz uzakta durur ve aynı anda 

İbrahim es- Semin de vefat eder. Halife, İbrahim es- Semin’i öldüğü yere defneder ve 

üzerine şimdilerde “İbrahim es- Semin” adıyla bilinen makamı yaptırır. Bu makamın 

ileride önemli bir ziyaretgâh olacağı düşünülerek avlusuna bir de su kuyusu kazdırır 

(Bayatlı, 1973a: 34). 

İbrahim es- Semin yatırı genellikle bahar mevsiminde Alevi, Şii, Sünni olmak üzere 

bütün Türkmenler tarafından ziyaret edilmektedir. Halk, bu makama gelip piknik yapar 

ve çeşitli dileklerde bulunur. Türkmenler tarafından yoğun ziyaretçi akınına uğrayan 

makamın akıl hastalıklarına şifa olduğu bilinmektedir. Bunun haricinden çocuklar, diğer 

hastalar, yaşlılar, kadınlar gibi toplumun hemen her kesiminden her şikâyet için bu 

makama gelinir ve İbrahim es- Semin adına dualar okunur. İbrahim es- Semin yatırı 

bayramlarda da Türkmenler tarafından büyük kalabalıklarla ziyaret edilir. Son 

dönemlerde eski yapısı yıkılarak yeni kubbe inşa edilmiştir. (Ek 1: 46 ). 

4.14. SEYİT ER MAHMUT MEZARI  

Er Mahmut yatırı, Telafer kalesinin subaşının üst taraflarında bulunmaktadır. Musa-i 

Kâzım’ın evlatlarından olduğu düşünülen bu zatın adı Mehmud İbn Ork�n İbn Takî’dir 

ve Telafer bölgesindeki Alevilerce, ermiş birisi olduğuna inanılmaktadır; ancak bu yatır 

hakkında tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Yatırın yanında bir de 

mezarlık bulunmaktadır. Er Mahmut ile ilgili Telafer’de bilinen kerametlerden biri 

şöyledir: 

Söylentiye göre oğlu uzun süredir askerde olan bir kadın yemek yaparken ağlamaktadır. 

Yakınlardan geçen bir zat kadının ağladığını işitir, yanına gider ve kadına niçin 

ağladığını sorar. Kadın, “Oğlum askere gideli çok zaman geçti, güzel bir yemek yaptım, 

keşke oğlum burada olsaydı da bu yemekten o da yeseydi.” der. Bu zat, cevaben 

“Oğlunun bu yemekten yemesini çok istiyorsan, ona ulaştırabilirim ancak yemeği senin 
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yaptığına dair bir nişan bırak.”der. Kadın da kendi yüzüğünü nişan olarak yemeğin 

yanına bırakır. Bu zat da yemeği alır kadının oğluna götürür, verirken “Bu yemeği 

annen gönderdi.” der. Oğlan, yemeğin yanında annesinin yüzüğünü görünce gerçekten 

annesinin yaptığına inanır ve yemeği yer. Bir süre geçtikten sonra oğlan askerden döner 

ve annesinie yemeği aldığını ve yemeğin yanında yüzüğün de bulunduğunu anlatır. 

Olaydan bir süre sonra bu zatın Er Mahmut olduğuna inanılır (Çolakoğlu, 2013). 

Seyit Er Mahmut Mezarı çocuğu olmayan kadınlar, hastası olan kimseler tarafından 

sıklıkla ziyaret edilen bir makamdır. Ayrıca kısmet arayan kadınlar perşembe, erkekler 

ise cuma günleri olmak üzere buraya gelir, dua eder ve dileklerde bulunurlar. 

Telaferdeki Alevi Türkmenler burayı ziyaret edip muratlarını isterken, “Er Mahmut, 

murazım ver çırağ yandırım (Er Mahmut, muradım ver çerağ yandırayım)” derler. 

Muradı gerçekleşenler lamba yakar yahut kurban kesip cuma günleri yatıra getirerek 

dağıtırlar. Kurban adamak şart değildir, yatırda dağıtılan bir yemek de olabilir. Yine 

dilekleri gerçekleşen kimselerin mum yakıp yatıra bıraktıkları da görülmüştür. Bazıları 

ise şükranlarını iletmek amacıyla bir gün süreyle yatırda yatarlar. Seyit Er Mahmut 

mezarının türlü dinî ritüellere ev sahipliği yaptığı da bilinmektedir. Örneğin; Alevi 

Türkmenler, Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk gününde namazlarını burada 

kılarlar. (Ek 1: 47). 

4.15. ŞAH MASUMA   

Şah Masuma Salahattin’e bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bulunmktadır. Bu yatır hakkında 

Tuzhurmatu halkı arasında çeşitli rivayetlerden söz edilir ve bu yatırdaki zatın erkek ya 

da kadın olduğuna dair farklı iddialar mevcuttur. Örneğin; Şex Müsün (Şeyh Muhsin) 

ya da Şex Mehsime (Şeyh Masuma) adlarıyla anılmaktadır. Ama yatırın duvarındaki 

mermer parçasına eski Türkçe ile yazılan şiirde bunun asıl adı Hesne olarak geçer. Halk 

arasında dolaşan bir bilgiye göre, Şah Masuma Tuzhurmatu’da bulunan İmam Ahmet’in 

kız kardeşi olmakla birlikte On İki İmam’ın sırasıyla yedincisi olan İmam Cafer oğlu 

İmam Musa el- Kâzım’ın (A.M) (M745- 799) torunlarındandır. Araştırmacı Nacioğlu, 

bu zatın cinsiyeti hakkında kesin bir bilgi vermemekle birlikte ancak İmam Musa el- 
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Kazım’ın kızlarından Hesne adında bir kızının olduğunu yazmaktadır (Nacioğlu, 2010a: 

35, 36).  

Ancak bu zatın kız olduğunun ihtimali daha güçlüdür. Çünkü türbenin içinde bulunan 

ve Şah Masuma’nın esasında Hesne isminde bir kadın olduğunu düşündüren Osmanlıca 

yazılan bir şiir bulunmaktadır. Bu şiir şöyledir: 

Mazhar-i feyz- ı Huda ferdu Kadir la yenam 

Huvaygâh hazret el- İmam Hesne’dür bu makam 

Hacı Beyt el- Haram ol Kamber ağa Hazreti 

Sarf gayret eyledi tamirine bi ihtimam 

Cevheri tarih inşasına dahi ta söyledi 

Hüsün niyettir ziyaret eylüyor aşk imam  

Bu şiire Nacioğlu da işaret etmektedir (Nacioğlu, 2010a: 36). Bu yatır, 1347 hicri 

yılında Hacı Kamber Hüseyin Ağa tarafından tamir edilmiştir. Yapı itibarıyla bu yatır iç 

içe olan iki odadan oluşmaktadır. Odanın birincisinde iki türbe bulunmaktadır; birincisi 

Kamber Ağa (1348 H), ikincisi ise Kamber Ağa’nın oğlu Zeynelabidin’in türbesidir. 

İkinci odanın tam ortasında bu zatın türbesi bulunmakla birlikte boş bir alan 

bulunmaktadır. Bu alan oraya gelen ziyaretçilerin oturma yeridir. Bu yatırın yanında bir 

de mezarlık bulunmaktadır. Mezarlığın adı da halk dilinde “Şeyh Müsün” türbeliği 

(mezarlığı) olarak geçer. Alevi ve Şii halkının bebeklerini ve çocuklarını sıklıkla bu 

mezarlığa gömdüğü bilinmektedir. 

Bu yatır, kadınlar başta olmak üzere Tuzhurmatu’daki Alevi ve Şii Türkmenler 

tarafından çeşitli dilekler için çarşamba günü ziyaret edilir. Ayrıca hasta çocuklar da 

şifa bulması için buraya götürülür ve çocuk üç kes bu yatın etrafında dolaştılır ve şifa 

bulur  (Ek 1: 48). 
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4.16. MURSA ALİ (MURTAZA ALİ) MAKAMI  

Mursa Ali makamı Salahattin’e bağlı Tuzhurmatu ilçesinde dağın üzerinde bulunan bir 

ziyaretgâhtır. Bu dağ üzerinde bu makamın bulunmasından dolayı bu dağ “Musra Ali 

Dağı” ismini almıştır. Alevi ve Şii Türkmenlerce çok kutsal sayılan bu makamın nasıl 

ortaya çıktığı ve ne zaman inşa edildiğine dair birkaç rivayetten söz edilir.  

Araştırmacı Salah Nacioğlu bu konu ile ilgili iki tane rivayetten bahseder ki birinci 

rivayete göre, Hz. Ali, kendisi ile beraberinde gelen Alevi Azerilerle bu dağın üstünde 

namaz kılmıştır ve dolayısıyla makam Mursa Ali adını almıştır. İkinci rivayete göre 

salih bir insan, rüyasında bu dağın üzerinde Hz. Ali’nin namaz kıldığını ve okuyla o 

yeri çizdiğini görmüştür ve orası Mursa Ali adını almıştır. Bu adı almasının nedeni 

Türklerin lakabı isimden önce kullanmasıdır. Arapçada ise isim lakaptan önce gelir. 

Dolayısıyla Araplar Ali el- Murtaza olarak kullanırlar. Bu dağın adı Ali Dağı olarak 

geçer. Ayrıca orada bulunan askerî noktaya da Murtaza Ali noktası denir (Nacioğlu, 

2010a: 36, 37).  

Başka bir rivayete göre ise bu makam, eskiden Tuzhurmatu’da yaşayan, Alevi dedesi 

olan daha önceki bölümlerde bahsini ettiğimiz Dede Gayip ve ortağı Murtuz tarafından 

inşa edilmiştir. Makamın Mursa adını almasına sebep gösterilen rivayetlerden biri Dede 

Gayip’in ortağı Murtuz’nın bu makamın inşasında yer almasıdır. Dede Gayip’in 

torunlarından olan Salahattin Ağa, kendisiyle yaptığımız bir görüşmede bu rivayeti bize 

şöyle anlattı: “Dede Gayip cuma günü rüyasında Hz. Ali’nin o dağın üzerinde durup 

Dede Gayip’e seslendiğini görür ve şöyle der: ‘Ey Gayip benim için bu dağın en yüksek 

yerine bir makam yap’. Dede Gayip bunu ortağı olan Murtuz’a söylemez. Daha sonra 

yine bir cuma günü tekrar aynı rüyayı görür.  Bu kez Murtuz’a söyler ve bu makamı 

ikisi birlikte inşa eder ( Ağa, 2012). 

Tuzhurmatu halkı dilinde dolaşan bir başka anlatıya göre ise eski dönmelerde bu 

makamın yanından kervanların geçtiği, halkın orada ticaret yaptığı ticari bir yer 

sayılırdı. Halk orada alışverişini yaparken çeteler tarafından yağmalama ve soyulmaya 

maruz kalır. Halk bu durum karşısında dua etmekten başka hiçbir şey yapamamaktadır. 

Günlerden bir gün çeteler yağmalamaya gelirken karşılarına bir atlı çıkar ve bu çeteleri 
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kovalar. O günden sonra halk hiçbir çete ile karşılaşmamıştır. Tuzhurmatu halkı o gelen 

atlının Hz. Ali olduğunu düşünür ve bu olayı Hz. Ali’nin bir kerameti olarak görür. 

Nacioğlu’nun aktardığı bir bilgiye göre Jackson adında bir seyyah bu makamdan 

bahsetmektedir. Alevi ve Şii Türkmen yerleşim bölgesi olan Tuzhurmatu halkı 

tarafından bu makam eskiden cuma gecesi ziyaret edilir ve orada ateş yakılırdı 

(Nacioğlu, 2010a: 37). 

Bu makamda birçok keramet görülmüştrür. 1820 senesinde araştırma amacı ile Irak 

bulunan Glaudius James Rich adında bir seyyahın verdiği bilgiye göre ise geçmişte her 

cuma günü makamın orada kendiliğinden bir ışık yanar ve bu ışığın yanmasının sebebi 

Tuzhurmatu halkınca Hz. Ali’nin kerameti olarak düşünülürdü (Rich, 1951: 22). 

Bu makam da yaşanan bir diğer keramet ise Alevi ailesine mensup olan Hasan Esme 

adında birisinin yaşamış olduğu kerametir. Hasan Esme, yaşamış olduğu bu kerameti 

bize şöyle anlattı: “Günlerden pazartesi idi. Musra Ali makamını ziyarete gittim. 

Makamın orada oturdum, canım çok sıkılıyordu. İçten çağırdım, dedim ki bu kadar 

ziyaretine geliyorum ama hiç göremiyorum seni ya Ali bir defa olsa bile seni görmek 

istiyorum. Aradan fazla zaman geçmeden birinin ayak seslerin duydum. Birden döndüm 

baktım ki Tuzhurmatu’da tanınan Seyit Mahmut seyit Ali elinde sarma sigarası ile 

yanıma geliyor. Selam verdi, ben de aleyuk selam, dedim. Seyit hayırdır burada ne işin 

var, diye sordum. O da bana: “Buralara gelmeyeli 6 sene oldu, şimdi buradan geçerken 

ziyaret etmek istedim.” dedi ve bana bir sigara takdim etti. Ben de sigarayı aldım ve tam 

sigarayı yakarken seyit birden yok oldu. Ben de aradım, ancak bir türlü bulamadım 

kendisini. Aradan birkaç gün geçince çalıştığı yere gittim ve kendisine: “Seninle 

karşılaştığımızda sen bana sigarayı verdin, sonra birden nereye gittin?” diye sordum. 

Kendisi çok şaşırdı ve “Ben seninle hiç karşılaşmadım ki.” dedi. Beni çok şaşkınlık 

içerisinde bıraktı. Kendisine: “Peki sen oraya ne kadar zaman oldu gitmeyeli?”diye 

sorduğumda yaklaşık 5- 6 sene oldu gitmeyeli, dedi. Sonra durumu anlatınca bana dedi 

ki: “O karşılaştığın zat ceddim Ali’dir, ben değilim. Sen çok içten çağırdığın için senin 

çağrına gelmiştir.” Ben de çok duygulandım ve eğildim seyidin elini öptüm (Esme, 

2012).    
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Mursa Ali Dağı eteğinde Fatma Nene (Hz. Fâtıma) kamışlığı adında bir yer bulunmakta 

olup bu yer, Tuzhurmatu Türkmen Alevi- Şii halkı tarafından ziyaret edilirdi. Ancak 

siyasi nedenlerden dolayı günümüzde bu ziyaret gerçekleştirilmemektedir.  

Kurban ve Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü Tuzhurmatu’da Alevi ve Şii 

Türkmenlerinin bu makamı ziyaret etmesi bir gelenek haline gelmiştir. Eskiden bu 

makamı ziyaret etmek için gelen Tuzhurmatu halkı tarafından ziyaret gerçekleştirilir, 

dua edilir ve çeşitli dilekler dilenirdi. Makam ziyaret edildikten sonra dağın eteklerinde 

toplanılırdı. Yöre esnafları tarafından buraya çeşitli bayram malzemeleri getirilir ve 

malzemeler halka satılırdı (Bayatlı, 1974: 8). 

Eskiden bayramın üçüncü günü ile ilgili bir başka geleneğe rastlanır ki Tuzhurmatu’da 

özellikle Alevi bir aşiretine mensup olan Âl-i Gulam aşireti fertleri tarafından her 

Ramazan ve Kurban Bayramı’nın üçüncü günleri dolma (yaprak sarması) yapılır ve 

orada halka dağıtılırdı. Bu da Tuzhurmatu’nun kuruluş günü olarak kutlanırdı 

(Nacioğlu, 2010a: 37). Ancak günümüzde Irak’ın genelinde ve özellikle bu bölgede 

yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bu makam, 2003 yılında kimliği meçhul kişiler 

tarafından patlatılmıştır. Dolayısıyla geçici olarak günümüzde bu gelenek devam 

etmemektedir. Ayrıca bu makamın her Nevruz Bayramı’nda da Alevi ve Şii Türkmenler 

tarafından ziyaret edildiği bilinmektedir (Ek 1: 49). 
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IRAK TÜRKMEN ALEVİLERİNDEN DERLENEN DEYİŞ VE 
HORYAT (DÖRTLÜK) ÖRNEKLERİ 

DEYİŞ ÖRNEKLERİ 

Bülbül iken nâleyi efgânım aldın ey felek137 

Bir lebi gonca yüzi gülşânım aldın ey felek 

Ey şu bu ğemle ben nece haki ile yeksan olmayım  

Varını hem yalını yâranım aldın ey felek 

Ey felek ilikle namın bir dehi yâd etmeyim 

Haşre dek derd ü gamınla gönlümü şâd etmeyim 

Derd ü geminden nece ben zar i feryâd etmeyim 

Bir adâlet sâhibi sultânım aldın ey felek  

Sabr ederdim her kazaya Hazret-i Eyyûb gibi 

Yüz sürerüp dergâhına cananımın carip gibi 

Koyma kan ağlasun bu gözlerim Yakûb gibi 

Mısli yok bir Yûsuf-ı Ken’ân’ın aldın ey felek 

Men NECİBİ Hüseyniyem Dârâ’yı virsen istemem 

Gerçi Mecnûnam bugün Leylâ’yı virsen istemem 

Hâsıl-ı va’d eylüyüb dünyâyı virsen istemem 

Sen benim dünya değer cânânım aldın ey felek138 

*** 

Hak kendi nurundan uymuş yaratmış  
                                                 

137 Bu satır bazı yerlerde şu şekilde geçer: “Bülbül iken nâle gonca-i efgânım aldın ey felek”.  
138 Bu deyişTuzhurmatulu Alevi zakir Hamza Hüseyin Tuzlu tarafından icra edilmiştir. Bunun 
ses kaydı arşivimizde mevcuttur. 
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Padişah eylemiş ilin üstüne  

Gördüm cemalını salâvat verdim 

Sökülmüş cefalar serin üstüne  

Vallahi (Kur’an’dır) senin yüzlerin  

(Yasini şeriftir) iki gözlerin  

(İnna fetahnadur) senin sözlerin  

(Vedduha) inmiştir dilin üstüne  

Kirpikler üstüne benler dizilir  

İkrarından dönen Hak’tan üzülür  

Ak göksün üstüne tebbet yazılır  

(Veşşemsu) inmiştir kolun üstüne 

Anlıma yazıldı böylece yazı  

Gelin hep edelim Hakk’a niyazı  

(Ayet-el kürsi) ile güzel ihlâsı  

Okuyup gelmişem yolun üstüne  

SEYİT NESİMİ’ der şemi çırağı  

(Errahmandur) iki kaşın arası  

Güzel (bismillah) ile (İlham suresi)  

(Elif lam) inmiştir ka dil üstüne139 

*** 

Hak nasip eyledi pir cemalını 

Canı gözü ile gördüm elhamdülillah  

İnandım aşk ile iman getirdim  

Katarına girdim elhamdülillah 

Sıtk ile bend oldum sözün sağına  

Eriştim ol zaman üçler çağına medet ya Resulullah  
                                                 

139 Bu deyişi Hamza Hüseyin Tuzlu gazel tarzında icra etmiştir. Deyişin ses kaydı arşivimizde 
mevcuttur. 
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Aşk ile şevk ile Pir ayağına  

Yüzüm gözüm sürdüm elhamdülillah 

Erler pirler ile doldu meydanım  

Kalmadı gönlümde şek u gümanım  

Pir eteğin tuttum buldum imanım  

İkrarımı verdim elhamdülillah  

Hu gerçeğe deyüb beni aldılar  

Mürşit huzuruna çöküp geldiler ya eba el- kasim 

Onulmaz yarama merhem sardılar  

Derman buldu derdim elhamdülillah  

GENÇİ ABDAL cümle varından geçup  

Dost cemalın gördüm öz gözüm açup  

Pir elinden dolu bir kadeh içup  

Maksuduma erdim elhamdülillah140 

*** 

Gözümden kan u revan oldu 

Habibin intizarından 

İçim ahu figan oldu 

Habibin intizarından 

Bu can aşka esir oldu 

Tanıldı sekir oldu 

Bütün gar u hakir oldu 

Habibin intizarından 

Bu fıkrat bağlar 

Hayâlın canımı dağlar 

Gönülferyad eder ağlar 
                                                 

140 Hamza Tuzlu bu deyişi gazel tarzında söylemiştir. Bu deyişin ses kaydı arşivimizdedir. 
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Habibin intizarından 

Başımda dolu sevdadur 

Gel şehrinde gavgadı 

Bir can günde yatmadı 

Habibin intizarından 

Gözüm yaşı serap oldu 

Ciger çünkü kebap oldu 

Gönül gemden harap oldu 

Habibin intizarından 

Tükendi kalmadı lezzet 

Bu gönlüm eyledi izzet 

Düşüptür canım akıp kan 

Habibin intizarından 

Nesimi can u revan eyler 

Gece gündüz fiğan eyler 

Gözü yaşı tufan eyler 

Habibin intizarından 

*** 

Nakarat 

Yoluna canlar fedâdur yâ Aliyyelmurtazâ 

Destigirin hem Hüdâ’dur yâ Aliyyelmurtazâ 

“Lahmike lehmi” dedi çün ol şefiülmüznibin 

Buda hakkında nidâdur yâ Aliyyelmurtazâ 

Nakarat  

Zülfikâr’ın hârici boynundan eksik olmasın 

Zira kim kârın gazâdur yâ Aliyyelmurtazâ 

Nakarat 

Me’ den-i cûd-i sehâ sensen ey kânı kerem 



199 
 

Sana Hak’tan bu atâdur yâ Aliyyelmurtazâ 

Nakarat 

İnsu cinse sevmedi bunda seni anda nolur 

Havz-ı kevserden cüdâdur yâ Aliyyelmurtazâ 

Nakarat 

Kim ki zahir görmedi nakşında nakkaşı ayân 

Bî- basirettir a’mâdur yâ Aliyyelmurtazâ 

Nakarat 

Bu NESİMÎ medhin okur, kıl inayet sen ana 

Eşiğinde bir gedâdır yâ Aliyyelmurtazâ141 

Nakarat 

*** 

Behamdullah ki İslâmım delilim Mustafa geldi 

Emirim, rehberim, şahım Aliy- yel Murtaza geldi 

İmamım: ol kerem kânı nice men sevmenem ânı 

Resulün kurretül ayni Hasan Hulkir- Rıza geldi 

Feda olsun ona canım ki odur dinim imanım 

İki âlemde sultanım Hüseyn-i Kerbelâ geldi 

Ana ins-ü Melek bende, en edna bendesi bende 

Cihanı kutbu âlemde: Ali Zeynel abâ geldi 

Muhammed Bakır ol şahım, İmam Ca’fer dürür mâhım 

Bunlardan Muse- yi Kâzım, ki ol nur-i Huda geldi 

Yüzüdür Kaf-ı vel Kur’ân, göründü Kâ’bey-i İrfan 

Cihana rahmet-i Rahman Ali Musa Riza geldi 

                                                 

141 Nesimi’ye ait olan bu deyiş, Hamza Hüseyin Tuzlu tarafından İmam Zeyneabidin köyünde 
yapılan bir zikir (cem) sırasında saz ve def eşliğinde icra edilmiştir. Deyişin ses kaydı 
arşivimizde bulunmaktadır. Bu deyişin üçüncü kıtası bazen şu şekilde de geçer: “Ma’deni cûd-i 
sahâsın lütfle iman kerem.” (Öztelli, 1969: 47). 
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Taki Şâh-i Velâyettir, NakiNur-i Hidayettir 

Bular makbul-i Hazrettir, ki bize rehnuma geldi 

İmam-ı Asker-i kıblem, eşiği taşıdır Kâ’bem 

Yolunda Can-ü dil vermek, bana gayet safa geldi 

Muhammed Mehdi-yi ahir, gene bir gün ola zahir 

O vaktin harici münkir, bu dergâhdan cüda geldi 

Behey derviş gözün aç bak, cihan bunlarladır revnak 

Bunlarn bastığı toprak gözüme tutiye geldi 

Sözün SEYFİ ilâhidir, kelâmın nutk-i şahidir, 

Hakikat burcı mâhîdir, bu methim bi riya geldi142 

*** 

Yüz çevirdim Beytullah’a ağladım 

Çağırdım Muhammed meded ya Ali 

Hakk’ın huzurunda eğdim başımı 

Meded ya Muhammed meded ya Ali  

Hasan Hüseyin Zeynel Abidin Şahımız 

Kerbela kahrından bitmez ahımız 

Dünya darlığından var günahımız 

Meded ya Muhammed meded ya Ali  

Muhammed bakırdır ilimin babası 

Cafer es-Sadık’tır dertler devası 

                                                 

142 Alevi Hak âşığı Seyfi’ye ait olan bu bu deyiş Türkmen Aleviler arasında çok yaygın bir 
biçimde söylenir. Alevi edebiyatında bu tür deyişlere “Duvaz İmam” ya da “On İki İmam” 
denir. Dakuk’ta Dede Cafer Tekkesi’nde çok sevilen deyişlerden biridir. Bu deyiş Telaferli 
Alevi âşık Ahmet Rıza Abbu tarafından sık sık okunmaktadır. Ahmet Rıza Abbu bu deyişi 
TRT’de okumuştur. Ayrıca bu deyişi Karayatağlı Adil Topçu farklı melodi ile söylemiştir. Bu 
deyişin ses kaydı arşivimizde bulunmaktadır. 
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Bab el-Havaicin çoktur şifası 

Musay’ı Kazım’ın çoktur şifası 

Garip İmam Rıza sembol çaramız 

Bilirem sizlerin çoktur keremiz 

Murazım almazsam soymam karanı 

Meded ya Muhammed meded ya Ali 

Muhammed Cuvad’ım Taki’dur Taki 

Ali’yül Hadi’ye diyerler Naki 

Hasan el- Askeri Mehdi’dir Baki 

Meded ya Muhammed meded ya Ali143 

*** 

Nakarat 

Bu yola baş eğmişleriz 

Hu ya Ali demişleriz 

Birkaç fakir dervişleriz 

Hu ya Ali demişleriz 

Bizim yol bir er yoludur  

Geçenler bir ser yoludur 

Gulami Haydar yoludur  

Hüseyinler yoludu yolumuz 

Nakarat 

Bizim yolumuz Hak yoludur  

Âşıklara aşk yoludur 

Cihanı levnek yoludu  

Gerçekler yoludu yolumuz  
                                                 

143 Bu deyiş Hamza Hüseyin Tuzlu tarafından okumuştur. Bunun ses kaydı arşivimizde 
mevcuttur. 
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Nakarat 

Bizim yol bir Pir yoludur   

Hakk’ı bilen bir yoludur  

Görünen bir nur yoludur  

Görenler yoludu yolumuz 

Nakarat 

Bu yol bir inci yoludur  

Derde ilacın yoludur 

Hem dehri nacı yoludur  

Gidenler yoludu yolumuz  

Nakarat 

Bizim yolumuz can yoludur  

Dolu bir iman yoludur 

Natıkı Kur’an yoludur  

Bilenler yoludu yolumuz 

Nakarat 

Bizim yol bir güzel yoldur  

Hakikaten nezel yoldur 

Kabletmez bir gazel yoldur  

Diyenler yoludu yolumuz 

Nakarat 

*** 

Nakarat 

Dost ey vallah ey vallah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah 

İlla Allah illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah 

Mestane gelmişleriz 

Mudiye bilmişleriz 

Naciler olmuşlarız  
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Nakarat 

Hak kıldı sırrımızı 

Bildirdi Rabbimizi 

Gösterdi gizli bizi 

Nakarat 

Dergâh süren Pir olur 

Hak bilmeyen dür olur 

Hak sevmeyen kör olur 

Nakarat 

Açıldı gonca güller 

Çok şad oldu gönüller 

Muhabbete erenler 

Nakarat 

Gel aşkına ere gel  

Dost cemalın göre gel 

Hoşca kalın vere gel 

Nakarat 

Dost yüzünü görelim 

İzlerini sürelim 

Aslımıza döneğin 

Nakarat 

Dervişem budur sözüm 

Hakk’a bağlıyam özüm 

Ne olur açılsa gözüm 

Nakarat144 

                                                 

144 Alevi cemlerinde tevhit cemin en önemli bölümünü teşkil eder. Bu tevhit örneği Dakuk’ta- 
İmam Zeynelabidin köyünde Zakir Hamza Hüseyin Tuzlu tarafından saz ve def eşliğinde icra 
edilmiştir. Bunun görüntüsü arşivimizde bulunmaktadır. 



204 
 

*** 

Esrarı nuru Huda’sın ya Ali senden medet  

Dört kitapsın heletasın ya Ali senden medet  

Kün deyince var eyledin on sekiz bin âlemi  

Hanedanı Mustafa’sın ya Ali senden medet  

Sarı karınca misali ervahları var ettin  

Gören gördü görmeyenin kalp gözünü kör ettin  

Durmaz zahit taş atar sen kendini sır ettin  

Bey altında ki noktasın ya Ali senden medet  

Du cihanın ıssı sensin görürsün başan başa  

Evliya kayyum makamsın inkâr edemem hâşâ  

Seksen katar cemal çıktı bir kamçı vurdun taşa  

Bir ismin sırrı Süphan’sın ya Ali senden medet  

Rehberine secde etmez ahir şeytandır özü  

Burda Hakk’ı görmeyenin ahrette kördür gözü  

Muti kable ente muti sırrına erse özü  

Bir hususta lemyezansın ya Ali senden medet  

Bir noktada besmeledir el atadır bir yanın  

Yetmiş üç millet içinde ehl-i irfana uyanın  

Ey NESİMİ ey VERANİ hikmetin sormayanın 

Alevisin Murtaza’sın ya Ali senden medet145 

*** 

Mazharı nuru Huda’sın ya Muhammed ya Ali 

                                                 

145 Nesimi’ye ait olan bu deyiş Dakuk ve Tuzhurmatu’da sıklıkla icra edilen bir deyiştir. 
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Hem dem Şah evliyasın ya Muhammed ya Ali 

Hatice hem Fatima Hûlkir-rıza’nın hakkı-çün 

Gözlerime ruşina-sın ya Muhammed ya Ali 

Men Hüseynin bendesinin bendesi-yem bendesi  

Bilmiş-em Zeynel abasın ya Muhammed ya Ali 

Bakırı Cafer yoluna canımı kıldım feda 

İster-em ver gel suhâsın ya Muhammed ya Ali 

Kazım-u Musa Rıza vü hem Taki vü bâ Naki  

Hem Ceddi Ali abasın ya Muhammed ya Ali 

Hasan Askeri Mehdiyi sahip zaman hürmeti 

Cürmüm lütfeyle atasın ya Muhammed ya Ali 

Bu VERANİ abdal fakrın derdine deva eden  

Gayri yoktur siz devasız ya Muhammed ya Ali146 

*** 

Muhabbet kapısın açayım dersen 

Açan açtıran Ali’dir Ali 

Hakk’ın cemalini göreyim desen 

Gören gösteren de Ali’dir Ali 

Muhammed Mustafa cihan serveri 

Mürşide147 açıldı bu yolun sırrı 

Kimseler bilmezdi Ali’den gayri 

Bilen bildiren Ali’dir Ali 

Derviş ola kardeş düşme inada 

Safi gel bu yola olasay sada 
                                                 

146 Virani’ye ait olan bu deyiş Dakuk’tan derlenmiştir. 
147 Bu sözcük bazen de “miraçta” olarak da geçer. 
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Meni git terk eyle yiriş muraza  

Yeriyen yeriden Ali’dir Ali 

Münkirin leşkeri148 Şam’a çekildi 

Mümin olanlara name yazıldı 

Kırkların ceminde engür ezildi 

Ezen ezdiren Ali’dir Ali 

Muhammed Ali’dir Kırkların başı 

Onu bilmeyenin nice olur işi 

Bosnevî gözünden akıttı yaşı 

Akıtan aktıran Ali’dir Ali149 

*** 

Her sabah her sabah hey hey 

Seher yelleri seher yelleri hey hey esen Ali’dir 

Muhammed şefaat hey hey mahşer yerinde  

İslam’ın sancağın hey hey çeken Ali’dir 

İslam’ın bayrağın hey dost çeken Ali’dir 

Münkürün gıdası hey hey Hak’tan kesildi 

Nesimi üzüldü hey dost Mansur asıldı 

Dünya yetmiş kere hey hey doldu boşaldı 

Dolduran dolan Ali’dir 

Dolduran dolan Ali’dir 

Pir Sultan Abdalım şad olup güldü 

Kabeyi şeriftir hey hey bir nida geldi 

Hakk’ın emri ile hey dost dört kitap indi 

Okuyan Muhammed hey hey yazan Ali’dir 

                                                 

148 Ordu, asker 
149 Alevi Hâk Aşığı Bosnevi’ye ait olan bu deyiş Irak Türkmen Alevi zikirlerinde (cem) çok 
söylenilen deyişler arasındadır. Bu deyişi Musul’a bağlı Bartılla köyünde Alevi cem zakiri Âşık 
Ahmet Mehdi icra etmiştir. Bunun ses kaydı arşivimizde mevcuttur. 
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Okuyan Muhammed hey dost yazan Ali’dir150 

*** 

Gezme günahkâr ey Âdem 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Yarın kiyamet var Âdem 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Giden niçün dönmez geri 

Meğer Rıza vermez yeri 

Gelen göçer kalmaz yeri 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Ey dünyaya ağzın açan 

Çıkar gider sendeki can 

Gelse ölüm var mı kaçan 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Deli gönül gel eyle dad 

Sefer üzden kim eyle zad 

Din evini bozdu fesad 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Kiminin malı harmandı 

Kimi acdan perişandı 

Bu ne gündür ne zamandı 

Gel Allah’a dön Allah’a 

Çağırdım Muhammed hem Ali 

Nice olur bunun yolu 

Nefse uyup olma deli 

Gel Allah’a dön Allah’a 
                                                 

150 Pir Sultan Abdal’a ait olan bu deyiş, Musul- Karayatağ köyünden derlenmiştir. Ses kaydı 
arşivimizdedir. 
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Bilin artık her şey biter 

Gelen bu dünyaya gider 

Talip Semin ağlar diyer 

Gel Allah’a dön Allah’a151 

*** 

Mustafa’nın çagırıyım Murtaza’dan dönmezem 

Muctaba’nın bendesiyem Kerbela’dan dönmezem 

Âbidin’nin abdiyem bilkul yakin 

Bakır’ı Hak ve Rıza’dan dönmezem 

Cafer Sadık yolunda başımı terk eyledim 

Musa’yı Kazım hakikat aşkımı berk eyledim 

Bu vucudum rahına hâk eyledim 

Hem Taki’yi muktedadan dönmezem 

Ol Naki sultan âlemedir yakin 

Asker’i ol Askerin dönme sakın 

Çün bilirsin Mehdi’dir nuri Hakkın 

Enveri nuru ducadan dönmezem 

Bi beter kurbanıdır Rüşti gözüm 

Haşre dek men dönmezem budur sözüm 

Pire dönderdim hakayıkla yüzüm 

Men gulam hânedândım evliyadan dönmezem 

*** 

Nakarat 

                                                 

151 Bu deyiş Dakuk’ta Babalar Tekkesi’nde bir ara Babalık yapan Talip Semin’e aittir. Bu deyiş 
Dakuk’ta Alevi Türkmenler tarafından zikirlerde (cem) icra edilmektedir. 
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Ey menim dinim Muhammet Şahi Merdanım Ali 

Hak senin vasfın edip ey can u cananım Ali  

Yada sallam her ol zaman Ahmet’i Muhtar’ı men 

Zikredip her vaht dilimde Haydar’i Kerrar’ı men 

Gece gündüz yazaram methinle bu eş’arı men  

Nakarat  

Bil Muhammet’ten sora Hakkın vasisi Murzata 

Bizlere şefi bulardı bilginen yavmelceza 

Qil tevessul bulara ta de’f ola her bir kaza 

Nakarat 

Kendi nurunnan yarattı bunları çünkü Huda 

Bil Muhammed le Ali’dur âleme nuru ziya 

Can u dilden ey azizim bunlara kıl iktida 

Nakara 

Gönlünü pak eyle kardaş Ali’ye kıl ihtiram 

Ali’ni sevmiyenin kabul olmaz hacc u siyam 

Sen Ali evladına gel kendini eyle gulam 

Nakarat 

Ali’nin hakkında nazil nanca ayet bak özün 

Hak onu meth eylemiş yazmıştı Kuran’da sözün 

Gece gündüz Murtaza’ya ey azizim tut yüzün 

Nakarat 

Mehdi Tuzlu kul eyle her dem Ali’ye kendini 

Taze eyle Ali’nin evladına sen ahdini 

Yaz Ali methinde sözler gözle durru Mehdi’yi 
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Nakarat152  

*** 

(Yürü durma Kerbela’ya ey Hüseyin) 

 

Azmi rahi Kerbeladır yükle yükler ey Hüseyin 

Yollara tığlar çekildi seni bekler ey Hüseyin 

Yürü durma Kerbela’ya sen bugün kavga içün 

Takdiri Rabbani oldu bu gerekler ey Hüseyin 

Çok nâmeler yazdılar gönderdiler tez gel yetiş 

Verdiler söz döndüler çok mir u begler ey Hüseyin  

Hak yolunda sen dayandın bu cefaya aferin 

Üç mahfuzda yazıldı bu emekler ey Hüseyin 

Kestiler su yolların vermediler bir katre su 

Kaldı teşne gül dudaklar döndü renler ey Hüseyin 

Ehl-i Beyt’i Mustaafa’nın kaldı gül zarı susuz 

Eğdi boynun gitti matem gül çiçekler ey Hüseyin 

Fırat yollarını gözler su için Âl-î Resul 

Fırat kaldı intizarda su köpükler ey Hüseyin   

Kana ğirkan oldu peygamber şebihî Ekber’in 

Hüsnüne Hayran onun bin Yusuf tekler ey Hüseyin 

Yengi damad Kasim’in hınnasını kan ettiler 

Matem ve hüzne atıldı gül bezekler ey Hüseyin 
                                                 

152 Bu deyiş Tuzhurmatu’da Alevi ailesine mensup Şair Mehdi Hasan Esme’ye aittir. 
Tuzhurmatu ağzı ile yazılmış olan bu şiirde geçen anlaşılmayan sözcükler şöyledir:  Menim: 
Benim. Yada sallam: Hatırlarım. Vaht: Vakit. Yazaram: Yazarım.  Eş’arı: Şiirleri. Eefi: Şefaat 
eden. Bulardı: Bunlardır. Bilginen: Bilesin ki.  Yavmelceza: Hesap günü. Qil: Kıl. Tevessul: 
Yarmak. Nurunnan: Nurundan. Ziya: Işık. İktida: Tabi olmak, uymak. İhtiram: Saygı. 
Sevmiyenin: Sevmeyen. Siyam: Oruç.  Nazil: İnmiş. Nanca: Ne kadar. Ahdini: İkrarını. 
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Hasafetle verdi can Abbas şemşir cihan 

Neylesun hur etti onu kol bilekler ey Hüseyin 

Asgar oklandı boğazdan su yerine içti kan 

Nice dönmesun kızıl kâna yürekler ey Hüseyin 

Heyme gâhda koptu atfal ve ayâl içre figan 

Utanmadı Mustafa’dan bu köpekler ey Hüseyin 

Heymelerden çıktı taşra ağlar atfal u ayal 

Toza toprağa süründü kan etekler ey Hüseyin 

Hikmeti Rabbanî olmasaydı bu iş bî guman 

İner idi yere göklerden melekler ey Hüseyin 

Peygamber ummet ne bilsin ne olduğun bunda senin 

Dedeni kimdir sordular mı bi idraklar ey Hüseyin 

Resulullah dedi mi yapın bu işi ummete 

Yoksa mı yaptı bunu Rum u Franklar ey Hüseyin 

Ol zaman canına kim kast eyledi ehli xalal 

Çalkalandı kursî le Arş u melekler ey Hüseyin 

Gitti başın Şam’a kaldı sahrada başsız bedensiz 

Buna reva görür mü yer ile gökler ey Hüseyin 

Katline şad oldular bu kavmi nadan bi haber 

Tuttu yasın Hindiler Furslar ve Türkler ey Hüseyin 

Ağlasın gözyaşı tüksün bu gün ahbabı kiram  

Kim bu günde şad olur başına xaklar ey Hüseyin 

Felekoğlu köşeyi ehzana girmiş eyler ah 
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Derdu gemle sohbet eyler gönlün anlar ey Hüseyin153 

*** 

( Gel Gel Efendim) 

Aradan çok zaman geçti gelmedin 

Gemlere batmışam gel gel efendim  

Ben âşık hambalı sormadın neden 

Seni Şah bulmuşam gel gel efendim 

Fikr ile hayâlım seninle gezer 

Derdi firakına bu gönlüm düzer 

Gel halıma dostum eyle nazar 

Yollarda kalmışam gel gel efendim 

Keyfimi itirdim düşmüşem irağ 

Hicrinden konuptu saçlarıma ağ 

Sensiz sinem viran dertlere ortağ 

Kederden ölmüşem gel gel efendim 

Salamım yolladım gelmedi cevap 

Özün bana yeter eyle bir sevap 

Gönlümün bağları oluptı harap 

Sene alışmışam gel gel efendim 

Günler gitti aylar firak oldu il 

Dostumun bağında açmaz gonca gül 

Gözden akan yaşım gel elinle sil 

Aşkını tutmuşam gel gel efendim 

Bu can kurban olsun böyle kadere 

Bu başım belalı çektin severe   

Âşık cefasın yazdım bir bir deftere 
                                                 

153 Bu mersiye Irak Türkmen divan edebiyatı ve Alevi edebiyatının ünlü Şairi Telaferli 
Felekoğlu’na aittir (Flekoğlu, 1965: 42).  
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Otsuz yanmışam gel gel efendim  

Tükenmeyen bu aşk içimde bitmez 

Hayâlı didarın serrimden gitmez 

Gönlümün ah u zarın kimseler bilmez 

Gemde dolaşmışam gel gel efendim 

İrağ yollarına boynumu burdum 

Ne zaman didarın dolu göz görrem 

Derviş Avni diyer özüm öldürrem 

Candan usanmuşam gel gel efendim154 

*** 

Sezadır zatına ancak risaler ya Resulullah 

Beşirsin şanına laik beşaret ya Resulullah 

Seni âlemlere rahmet içun gönderdi ol Bari 

Bize merhamet kılmak mürüvvet y a Resulullah 

Yüzün görmeksin iman getirdin biz bila şüphe 

Cenabından umarız şefaat ya Resulullah 

Sirac nuri envarsın yüzün nur ile ey sultan 

Sıratından bizleri geçir selamet ya Resululalh 

Senin katında kasırdur lisanî cümle insan 

Seni meth eyleyen bilmez nihayet ya Resulullah 

Bir isimin “Ürvet el-  Viskâ” sana kim etse istimak 

Eder ol rah matluba hidayet ya Resulullah 

Rica eder bunu senden bu kemter Âşık Şakir 

                                                 

154 Bu deyişi Tazehurmatu’da Hünkâr Tekkesi’nde dervişlik yapan Derviş Avni’den derledik. 
Hambalı: Hamal. Derviş Avni bu deyişte İmam Mehdi’yi özleyişini anlatmaktadır. İtirdim: 
Kaybettim. Konuptu: Konmuş. İrağ: Uzak. Ağ: Ak. Ortağ: Ortak. Oluptı: Olmuş. İl: Yıl. 
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Ede bir kere kabrini ziyaret ya Resulullah155 

*** 

Kurretül’ayni Habibî kibriyasın ya Hüseyin 

Nur-u çeşmi Şahı Merdan Murtazasın ya Hüseyin 

Hem çiğer pareş Zehra Fatıma Hayrünnisa 

Ehli- Beyti Muctebasın Âl-î Abasın ya Hüseyin 

“Vedduhâ vel leyli” geldi validin din hakkına çün 

Zatî pakî padişahı enbiyasın ya Hüseyin 

Sene kavl ile dokunan hiç bular mı mağfiret 

Gonca-i Gülşen saray Mustafasın ya Hüseyin 

Ehli mahşer desti Haydar’dan içerken kevseri 

Sen susuzlukla şehid-i Kerbelasın ya Hüseyin 

Sad hazar lanet olsun ol yezidin canına  

Nica gadr etti sana nur-u Hüdasın ya Hüseyin 

Kıl şefaat Arif’e ceddin Muhammed aşkına 

Arsai mahşerde makbul-ü ricasın ya Hüseyin156 

*** 

Ey ağalar gelin temaşaya verin salâvat 

Methini okurum İmam Rıza’nun 

Her dem halleder nice müşkilat 

Keremi çok olsun İmam Riza’nun 

Kümbeti kızıldır sanduki zerin 

Arşin kursin yerin lengeri 

                                                 

155 Âşık Şakir’e ait olan bu deyiş Dakuk’ta Dede Cafer Tekkesinden derlenmiştir. 
156 Âşık Arif’e ait olan bu deyişi Dakuk’ta 2013 yılında, Muharrem ayında Alevi ve Şii 
Türkmenler tarafından yapılan bir aşure töreninden derledik. 
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Cennetten çıkar nice bin peri 

Gelir tavafına İmam Rıza’nun 

Altına seriptir ibrişim hali 

İran’dan Turandan çekilir malı  

Biçare kullara muin destigir olur 

Her dem çağırır İmam Rızan’nun 

Altına seriptir postu Haydari 

Daşmen gönlümde dilim ezberi 

Bir eli ile koparan bab hayberi 

Oda babasıdur İmam Rıza’nun 

Sabah gölgesinde körler açılır 

Akşam gölgesinde şiller açılır 

Kışın çilesinde güller açılır 

Dererler bağından İmam Rıza’nun 

Akşamdan akşama dad ve feryadım 

Aşina ile aşina yad eyle yadım 

Şekiste Abbas diyer budur muradım 

Kamusunda oldum İmam Rıza’nun157 

*** 

Doğdu ol şah-ı risâlet bastı arş üzre kadem 

Saldı ol Nûr’i Nübüvvet pertevin fevkal- ümem 

Çalınup tabl-ı beşâret geldi şâh-ı Enbiyâ 

Gül güle doldu cihâna kondu ol sâhib zaman 

Nûr-i vechinden alındı encüm ü şemsü kamer 

Bahr-i ilminden bilindi hikmet-i levh u kalem 

                                                 

157 İmam Rıza hakkında söylenen bu deyişi araştırma sürecimizde Dakuk’ta Dede Cafer 
Tekkesi’nden derledik. 
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“Merhaba ya Mustafâ ey nûr-i ayn-i asfiyâ”   

Merhaba ya sahibül- mi’râc-i fi- taci- zulem” 

Gelmeseyin âleme sen halk olunmazdı cihân 

Dostuluğuna yaratıldı ey Nebiyy-i muhterem 

Biz günahkâr ümmete sen Şâhı irsâl eyledi 

Hamdü- li’llâh sana ümmet eylemiş ol zi- Kerem 

Ya Resulâllâh şefaat kıl Niyazi mücrime 

Şol zaman kim baş açık yalın ayak kan ağlıram158 

*** 

Dünyaya göz açıp gelip geleni 

Muhammet’tir dinim imanım Ali 

Tarif edip nefsimi bildim bileni 

Muhammet’tir dinim imamın Ali 

Ayırmam Hak’tan Ali’ni bir an 

Ali ma’el Hak natik-i Kuran 

Mazhar el- acayip elinde devran 

Muhammet’tir dinim imanım Ali 

Pegembere endi vahi ile menber 

Terinnen axardı misk ile amber 

Gece gündüz dilde oluptur ezber 

Muhammet’tir dinim imanım Ali 

Muhammet Mustafa hatemi iman 

Ali’ye musahhar her sirri Süphan 

Tuzlu Oğlu ister Rahmeti Rahman 

Muhammet’tir dinim imanım Ali159 

                                                 

158 Alevi Hak Âşığı Niyazi’ye ait olan bu deyişi Dede Cafer Tekkesi’nden derledik.  



217 
 

*** 

Cahilin sözüne men bulanmaram 

Lezzeti sohbetten hiç usanmaram 

Dünya servetine bir aldanmaram 

Çok şanı üskekti bir bildiğim var 

Kudretten güzeldi bir sevdiğim var 

Eser yel başıma savuru tozun 

Sanki görmemişem iller var özün 

Fark etmem girişin yengisin bozun 

Çox şanı üskekti bir bildiğim var 

Kudretten güzeldi bir sevdiğim var 

Bu sevda dolaşı başım evinde 

Adıdır gözümde kaşım evinde 

Rıdvanı cennet var yaşım evinde 

Çox şanı üskekti bir bildiğim var 

Kudretten güzeldi bir sevdiğim var 

Ey gönül izninle aşktan dolgunan 

Heqqet huzurunda dizin çökünnen 

Taaccüp eyleme maksat bulgunan 

Çox şanı üskekti bir bildiğim var 

Kudretten güzeldi bir sevdiğim var 

Bu aşkı kalbimde bir kızdıran var 

Meyveni şaraba bir ezdiren var 

Rüya âlemini bir gezdiren var 

Çox şanı üskekti bir bildiğim var 

Kudretten güzeldi bir sevdiğim var 

                                                                                                                                               

159 Bu deyiş, Alevi genç âşık Ali Hüseyin Tuzlu’ya aittir. Geleni: Geleli. Ma’el Hak: Hak ile. 
Pegember’e: Peygamber’e. Endi: İndi. Menber: Minber. Terinnen: Terinden. Axardı: Akardı. 
Oluptur: Olmuş. Sirri: Sırrı. 
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Şükürler tenimde adın kazdırdı 

Bir adı Ali’ye meni ezdirdi 

Tuzlu Oğlu’na munu yazdırdı 

Çox şanı üskekti bir bildiğim var 

Kudretten güzeldi bir sevdiğim var160 

*** 

Yar olan bellidir kuruşu güzel 

Ustattan ders almışam duruşu güzel 

Bir hiçe çixaram eğer dolmasam 

Xubların tutuşu vuruşu güzel 

Men yarımı seçtim cümle âlemden 

Bilmeyen annamaz dertli halımdan  

Görendem özün gül kimin solmasam 

Söksün kalbim çeksin alsın elimden 

Bir yar yar değilse yar diyemem ben 

Ağ yarın arıyınca hiç gidemem ben 

Tuzlu’nun oğluyam ker mest olmasam 

Hiçbir meyxaneye yox giremem ben161   

*** 

Rahip ser be serdir put hanelerde   

Zevki safa olur yar olan yerde 

Âşık derbederdir meyxanelerde 

Mesti bade olur bar olan yerde 

                                                 

160 Bu deyişi Alevi genç âşık Ali Hüseyin Tuzlu’ya aittir. Bulanmaram: Sözüne kalmam. 
Usanmaram: Usanmam. Aldanmaram: Aldanmam, kanmam. Çox: Çok. Üskekti: Yüksetir. 
Güzeldi: Güzeldir. Savuru: Savurur. Görmemişem: Görmemişim. Yengisin: Yenisini. Bozun: 
Eskisini. Dolaşı: Dolaşır. Dolgunan: Dolu ol. Heqqet: Hakikate. Çökünnen: Çök. Bulgunan: 
Bul. Meni: Beni. Munu: Bunu.  
161 Bu deyişi Alevi genç âşık Ali Hüseyin Tuzlu’ya aittir. Ustattan: Üstattan. Almışam: 
Almışım. Çixaram: Çıkarım. Annamaz: Anlamaz. Görendem: Görünce. Arıyınca: Arayınca. 
Oğluyam: Oğluyum. Yox: Yok.  
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Seçmerem bu yoldan başka bir yolu 

Melâmet değildi murattır sonu 

Sevenlerin gevli muhabbet dolu 

Aşkına yanar daim nar olan yerde 

Tutuşanlar yanar cuvan çağında 

Meral olup gezer üskek dağında 

Renk renk güller açar cennet bağında 

Bülbül öter gülü zar olan yerde 

Bahsi aslı faslı burda cüdadır 

Zahitler bu yola beli idadur 

Şeriat marifet nur-i Xudadur 

Tarikat Heqqete çar olan yerde 

Verin camalına salâvat hazar 

Ehli Hak ölmeden ahvalın yazar 

Erler meclisine pir qiler nazar 

Muhammed Ali’den kar olan yerde 

Tuzlu’nun Oğluyam aşkı izlerem 

Muhabbet sirrini qelpte gizlerem 

Onuyçun her vaht yalğız gezerem 

Dayanmaram xulqum dar olan yerde162 

*** 

Abidan-ı Mustafayız biz Hüseynilerdeniz  

Aşıkân-ı Murtazayız biz Hüseynilerdeniz 

Başımız top eyledik Şah-ı şehidan aşkına 

                                                 

162 Ser be ser: Kendi başına. Seçmerem: Seçmem. Değildi: Değildir. Gevli: Gönlü. Cuvan: 
Güzel. Üskek: Yüksek. Camalına: Cemaline. Ahvalın: Ahvalin. Qiler. Kılar. İzlerem: İzlerim. 
Sirrini: Sırrını. Qelpte: Kalpte. Gizlerem: Gizlerim. Onuyçun Onun için. Her vaht: Her vakit. 
Yalğız: Yalnız. Gezerem: Gezerim. Dayanmaram: Dayanamam. Xulqum: Mizacım, zevkim. 
Dar: Sıkıntı.  
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Can fedayi Kerbelayiz biz Hüseynilerdeniz 

Nola mecruh eylese a’da bizim endamımız 

Mest-i sahba-yı cefayız biz Hüseynilerdeniz 

Tir-i ta’n-ı zahide kıldık hedef biz Hüseynilerdeniz 

Hamil-i derd u belayiz biz Hüseynilerdeniz  

Ateş-i hubb-i imanım ile yansın cismimiz 

Suz-i aşka mübtelayız biz Hüseynilerdeniz 

Hamse-i Ehl-i Kisadır serde tac-ı fahrimiz 

Derviş-i bab-i rızayız biz Hüseynilerdeniz 

Hacı Bektaş Velidir pirimiz Hilmi Dede 

Bende-i Âl-i Abayiz biz Hüseynilerdeniz163 

*** 

Geçtiğim yolların gülü tökülmüş 

Gözüme yabacı yol gerip gerip 

Ben Ölenden sora Azrail neme 

İçim paramparça öl gerip gerip 

Gündüzüm gecem hem çabuk dolanı 

Dünya merde ecci yada ballanır 

Dağdan akan sular renki bulanır 

Otlak su içinde göl gerip gerip 

Yolcuyum giderim selam dostuma 

Ölümün okunu atma kasdıma 

Yaralıdı gönlüm gelme üstüme 

Sazım elde inler tel gerip gerip 

                                                 

163 Hilmi Dede’ye ait olan bu deyiş, İmam Zeynelabidin köyünde yapılan bir zikir (cem) 
sırasında Şeyh Necip tarafından icra edilmiştir. Bu icranın görüntüsü arşivimizdedir.  
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Dallarım büküldü döndü kırgına 

Bu aşk beni çekti ağır yorguna 

Hercimi sarf ettim dostum uğruna 

Dükkânsız kar para pul gerip gerip 

Viran sarmış gecesi sayağ 

Seher yıldızından çok gece uyağ 

Güllerini dermiş bir zalım ortağ 

Bülbüllerim ötmez dal gerip gerip 

Bu mülkü dünyaya çok oldum mail 

Bir tenden canı alar Azrail  

Gözler bakmaz olu dil olmaz kail 

Derrim cevap verer dil gerip gerip 

Güzel Allah ister verem cevabım 

Boynuma salallar ağır kitabım 

Yorğanım taş olur toprağ yatağım 

İlan akrap yurdu el gerip gerip  

İbret al sözümden kardaş gel bu yola 

Beş günlük dünyanın pulu ne ola 

Derviş Avni bekle perde açıla 

Oruç namazı kıl gerip gerip164 

*** 

(Şükür Olsun) 

Şükür Hakk’a verip nimet  

Yiyip içelim şükür olsun  

                                                 

164 Bu deyişi Tazehurmatulu Derviş Avni’den derledik. Tökülmüş: Dökülmüş. Gerip: Garip. 
Ölenden: Öldükten. Sora: Sonra. Dolanı: Dolaşır. ‘Ecci: Tatsız, tatlı olmayan. Yad: Rakip. 
Ballanır: Bal olur. Yaralıdı: Yralıdır. Döndü kırgına: Kırılmış hale geldi. Hercimi: Harcımı. 
Sayağ: Sayık. Uyağ: Uyak. Alar: Alır. Derrim: Tenim. Salallar: Bırakırlar. 
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Sofra demi hoş muhabbet 

El geçelim şükür olsun 

Evvel baştan bismillah’dır 

Gün Muhammed Ali mahdur 

Öndört masumlar penahdur 

Gül saçalım Şükür olsun 

Bu Ali’nin sofrasıdır  

Yiyenlerin devasıdır 

Erenlerin lokmasıdır 

Hamd edelim şükür olsun 

Angut âb-i kırklar içti 

Merdaneler serden geçti 

Hak sofrası yollar açtı 

Gel gidelim şükür olsun 

Muhabbettir bu dem bize 

Şükür olsun çoğa aza 

Soframızda her niyaza 

Aşk görelim şükür olsun 

Nimet devamlı şükürle 

Kalp dirili Hak zikrile 

Edep erkân bildiği pirle 

Çok diyelim şükür olsun 

Sofra sonu hamd u senâ 

Derviş Avni Gel inana 

Ehlullah vardı imana 

El açalım şükür olsun165  

                                                 

165 Sofra duası olan bu deyişi Tazehurmatulu Derviş Avni’den derledik. 
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*** 

Nakarat  

Medet yahu medet 

Medet yahu diyip geldiğ 

Hak lem yezeli bildiğ 

Mürşidin elini aldığ 

Nakarat 

Medet yahu diyip zikret 

Ol Hakk’ı daim fikret 

Her bir şeye hamdet 

Nakarat 

Medet yahu diyip her dem 

Dergâhınnan yüz döndermerem 

Yahu ya Ali diyenlerem 

Nakarat 

Medet yahu diyip ersem 

Dolu içenler tek sersem 

Cemalın bir kere görsem 

Nakarat 

Medet yahu diyip şaha 

Gerçekler demi dügâha 

Kelamın cevherden baha 

Nakarat 

Medet yahu diyip hazır 

Ehl-i Beyt’e zefer nasır 

Muhabbete olur nazır 

Nakarat 
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Medet yahu diyip dosta 

Bir gün nasip olur posta 

Durma söyle qelbi heste 

Nakarat 

Medet yahu diyip dilin 

Mürşide itaat qilin 

Gönlünüzden kini silin 

Nakarat 

Medet yahu diyip ara 

Axtar dostun sora sora 

Bulaştır göz gévlin nura 

Nakarat 

Medet yahu diyip bile 

Zuhur olmuyuptur hele 

Can ile gönüllerin sile 

Nakarat 

Yahu diyip Hamza Derviş 

Faqirlerin gévli geniş 

Medet yahu ile biter iş 

Nakarat166 

*** 

Nakarat 

La ilaha illallah 

                                                 

166 Hamza Hüseyin Tuzlu’ya ait olan bu deyişi kardeşi Ali Hüseyin Tuzlu’dan derledik. Diyip: 
Deyip. Geldiğ: Geldik. Bildiğ: Bildik. Aldığ: Aldık. Dergâhınnan: Dergâhından. Yüz 
döndermerem: Yüz çevirmem. Diyenlerem: Diyenlerim, söyleyenlerim. Cemalın: Cemalin. 
Baha: Paha. Nasır: Zafer. Cannan: Candan. Qelbi: Kalbi. Heste: Hasta. Qilin: Kılın. Axtar: Ara. 
Gévlin: Gönlün. Olmuyuptur: Olmamıştır. Faqirlerin: Fakirlerin. Gévli: Gönlü.     
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Evladan evla olan 

La ilaha illallah 

Âladan âla olan 

Nakarat 

Qible mah-î müminan  

Behteri Piri piran 

Muhammed Nuri Rahman  

Nakarat 

Ali’yel Murtaza şah 

İki Âleme padişah 

Velayette yedullah 

Nakarat 

Ağla tök gözyaşını 

Öp Kerbela daşını 

Ol kim verdi başını 

Nakarat 

İmamım bimar ağa 

Sizden olmayız cüda 

Yer gögün nur-i Xuda 

Nakarat 

Muhammed Bakır irfan 

Varisi şanı iman 

Kelamullah-i kuran 

Nakarat 

Deyü Muhammed Ali 

Sıtk ile Ca’fer yolu 

Ahu daim bu qulu 

Nakarat 



226 
 

Zindankâr Musa el- Kazım 

Ol Hak’adır niyazım 

Dilin döndersin lazım 

Nakarat 

Nesli Ahmet Murtaza 

Şah Ali Musa er- Rıza 

Hak emrine ol rıza 

Nakarat 

Taqiden taqva sensin 

Ahsen et-taqva sensin 

Akvadan aqva sensin 

Nakarat 

Saqi remz u ddin ol Neqi 

Ol se’id olma şeqi 

Habib ullahtır sexi 

Nakarat 

Güne ser asker olan 

Hem sözü burhan olan 

Qadim ul ihsan olan 

Nakarat 

Medi’dur sahip zaman 

Ahdi vefa bi guman 

Doğru begçisi ezman 

Nakarat 

Hamza’yam kemter qum 

Yolunda qurban Urum 

Diyersem şifa buldum 

Nakarat 
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Hamza’yam kemter qulam 

Yolunda qurban olam 

Diyersem şifa bu dem 

Nakarat167 

***  

(On Dört Serveri Âlem) 

 

Hakk’ın ağzı dili yoktur Muhammet’tir Hakk’ın dili 

Kudreti var eli yoktur Ali’dir kudretin eli 

Beş ile giren bir libasa içen kevser dolu kâse 

Fatıma’dır Hayru-nisâ geldi ondan on bir Veli 

Hasan Hakk’ın derbendesi Muhammed’in göz perdesi 

Karrar Betül perverdesi iki nur cihanın olğlu 

Hüseyin şehitler şahıdır başın kesen gemrahidir 

Görü Hakk’ın dergâhidir zuvvar dolar sağı solu 

İmanım Zeyneabidin o seyyidi Seccadi din 

Natık-î kuran mubin içi ilim irfan dolu 

Bakır seyfi şeriattır halka nuri hidayettir 

Ca’fer mahi tarikattır ışıkladı halka yolu 

Musa el- Kazım behr-i hikmet seyri sefineyi kudret 

Dalgansın coştu üsret yürüdü her yana seli 

Rıza koştu beyabana girdi düştü Horasan’a  

Seğirdi şevki her yana nuristan eyledi ili 

Taki kemali etkiya Naki cemali asfiya 

Aldılar makamı ülya oldular Hakk’a sevgili 

Hasan Askeri’dir server serinde Mehdi’yi rehber 

                                                 

167 Bu deyiş Hamza Hüseyin Tuzlu’ya aittir. Tök: Dök. Daşını: Taşını. Xuda: Tanrı. Qulu: Kulu. 
Zindankâr: Ömrü zindan da geçen. Döndersin: Değiştirsin. Taqiden:  Taki’den.  Taqva: Takva. 
Aqva: Güçlü. Remz u ddin: Dinin sembolü. Neqi: Naki. Se’id: Mutlu. Şeqi: Eşkıya. Sexi: 
Cömert. Diyersem: Söylersem.  
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Saklı kaldı onda esrar Hakk’ın dergâhında gizli 

Aldı hücceti emane yutura sahip zamana 

Gelecek Mehdi cihana ola halk ona müvali 

Bunları hup yaratmış Hak nurundan eylemiş ıtlak 

Şan ve şeref hüsn-i ahlak bahş eylemiş bir kemalı 

Felekoğlu yazar ilam On dört serveri Âlem  

Muhammed seyyidi Âdem iki cihanın afzali168 

*** 

(Ali İçin Neler Dedi Muhammed) 

 

Benim Hakk’ın peygamberi, Hak velisidir Haydar 

İlim şehri benim dedi, şehrin kapısıdır Haydar 

Eti eti, kanı kanım ona dedi fahri Âlem  

Âba sırrına katılan, Êhl-i Âbasıdır Haydar 

Kulu Kanber, atı doldol, ona verdi zulfikâr 

Leşkeri Hak pehlivanı, İslâm farisidir Haydar 

Kılıcında fetf olundu, hep salusa pothaneler 

Geldi Hak’tan fatihası, fetih suresidir Haydar 

Ol Hayberi tutup yıkan, köprü yapan kapısını 

Yolu açan müminlere, Zafer köprüsüdür Haydar 

Ayeti ve el- Adiyât’dan el- selâsil vakiasın 

Dini İslâm favz eyledi, Hakk’ın livasıdır Haydar 

Ondadır masdarî hikmet, on bir imam atasıdır 

Peygamber’in veli ahdi, varis vasisidir Haydar 

                                                 

168 Bu deyiş Felekoğlu’na aittir. (Felekoğlu 2011: 52- 55). Zuvvar: Ziyaretçi. Behr-i hikmet: 
Hikmet denizi. Etkiya: Takva sahibi olanlar. Ülya: Yüksek. Müvali: Tabi olmak.  Itlak: Çıkmak. 
Afzali: İyisi.  
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Bu belâgat merkezine, çün Muhammed oldu mürsil 

Odur merkezin burcu, burcun kalesidir Haydar 

Işıklamış felekleri, güneşin gör nice şevki 

Böylece din devletin şevki fanusıdır Haydar 

Dişin kâfirler kıranda, yerişti fazl el- ilahi 

Yaladı ağzının kanın, cismi azasıdır Haydar 

La feta illa Ali’dir, la Seyfe illa zulfikâr 

Sesledi şanına tekbir, Savti sedasıdır Haydar 

Haydarî görmediğim gün olmasın dedi Muhammed 

Din sarayın kuran binem yapan binasıdır Haydar 

Haydar’ın sırrına her kes yete bilmedi her kimse 

Hakkıyla kul arasında visal perdesidir Haydar 

 Felekoğlu der, tükenmez kalemle Haydar’ın fazlı 

Mahzun-i sırrı vilayet sırrın kamusudur Haydar169 

*** 

                                                 

169 Bu şiir Felekoğlu’na aittir (Felekoğlu 2007: 86, 87). Farisidir: Süvarisidir. Favz eyledi: 
Kazandı. Masdarı: Kaynağı. Mürsel: Gönderilen.  Savt: Ses. Binem: Binâm. Kamusudur: 
Sözlüğüdür.  
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HORYAT (DÖRTLÜK)170 ÖRNEKLERİ 

Seherinnen      Me‘dene var 

Ay çıxar seherinnen     Tut yüküy me‘dene var 

Olaş ya Şahı Merdan    Mehemmed din diregi 

Üstime seherinnen171    ‘Eli’den me‘de ne var172 

(Terzibaşı, 1975:384 )    (Terzibaşı, 1975: 364) 

Mis degilem       ‘Eli’den meded 

Altunam mis degilem    ‘Eli Veliden meded 

‘Eli menim arxamdı     Xaxa begden paşadan 

Ğerib békes degilem173    Bize ‘Eli’den meded174 

                                                 

170 Burada bir hususu belirtmek isteriz ki Irak Türkmen Türkçesi ile yazılan horyat metinleri 
Tuzhurmatu ağzına göre yazılmıştır. Irak Türkmen Türkçesi, ağız özellikleri bakımından 
Türkmenler arasında yöreden yöreye farklılıklar göstermektedir. Bu farklı özelliklerden en 
önemlisi Kerkük ağzında bir kelimenin sonu genellikle “v” harfi ile biterken Tuzhurmatu’da ise 
“y” harfi ile biter. Örneğin “geldin” kelimesi Kerkük ağzında geldiv, Tuzhurmatu ağzında ise 
geldiy şeklinde telaffuz edilir. Irak Türkmenlerinin bazı bölgelerinde “y” bazı bölgelerinde ise 
“v” harfi kullanılır. Türkmen yazarı Habib Hürmüzlü “Kerkük Türkçesi Sözlüğü” adlı kitabında 
Irak Türkmen ağızlarını incelerken bu ağzı “v” ile “y” grubu olmak üzere iki grup altında 
toplamıştır. “V” grubundaki yöreler “Kerkük, Erbil, Hanekin, Tavuğ, Tırkalan, Kümbetler, 
Yayçı, Mendeli, Karağan, Kızlarbat, Şahraban, Kazanye, Bedre” yöreleridir. “Y” grubu ise, 
“Tellafer, Kifri, Altunköprü, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Sellamiye, Beşir, İmam Zeynelabidin, 
Tisin, Karetepe, Bayat ağzı (Amirli, Türkalan, Bastamlı, Aştöken, Abbud, Yalançılar, Çardaklı, 
Zengili, Biravuçlu), Süleman Beg bucağının bir semtinde Muratlı, Musul ve Musul ve 
yörelerinde bulunan Türkmen köyleri”dir (Hürmüzlü, 2003: 39). Türkçedeki “yıkılmak” 
kelimesi Kerkük’te “yıxılmağ”, Tuzhurmatu ağzında “ı” harfi “i” ye, “a” harfi de “e” harfine 
dönüştürülerek “yixilmeğ” şeklinde kullanılır. Daha başka bir örnek, “avcı” kelimesidir. Bu 
sözcük Kerkük ağzında “avçı”, Tuzhurmatu’da ise “avçu” olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 
“divane” sözcüğü Kerkük’te “dıvana”, Tuzhurmatu’da ise “ı” harfi “u” harfine dönüştürülerek 
“duvana” biçiminde kullanılır. Bir örnek daha verecek olursak “altın” sözcüğü Tuzhurmatu’da 
“altın” şeklinde kullanılırken Kerkük’te “altun” olarak kullanılmaktadır. Daha başka örnekler de 
verebiliriz. Irak Türkmen Türkçesi konusu hakkında detaylı bilgi için Habib Hürmüzlü’nün 
“Kerkük Türkçesi Sözlüğü” adlı çalışmasına bk. (Hürmüzlü, 2003). 
171 Seherinnen: Seher vaktinden. Çıxar: Çıkar. Üstime: Üstüme.  
172 Eskiden bu horyat Alevi inancına bağlı olan Tazehurmatlu Türkmen halk sanatçısı Şükür 
Hayara tarafından sık sık icra edilirdi. Şükür Hayara bu horyatı Kesik usulü ile Bağdat 
Radyosu’nda icra etmiştir. Bunun ses kaydı arşivimizde bulunmaktadır. Me'de: Başka. Yükiv: 
Yükün.  
173 Bu dörtlük Şükür Hayara tarafından icra edilmiştir. Ses kaydı arşivimizde mevcuttur. Mis:  
Bakır. Altun: Altın. Degilem: Değilim. ‘Eli: Hz. Ali. Bunun yerine bazen “ o yar” sözü geçtiği 
gibi “ ğerib békes” sözü yerine de “ men kimsesiz” sözü geçer. (Terzibaşı, 1975: 368).  
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(Terzibaşı, 1975: 368)    (Terzibaşı, 1975: 334) 

‘Eli’di menim arxam    ‘Eli menim din arxam 

Ne şirinem ne talxam    Qanat vér men de qaxam 

‘Eli’ye Veli déyib     ‘Eli’ye bél bağlıyıb 

Menim arxa ba arxam175    Menim arxa ba arxam176 

(Terzibaşı, 1975: 432)    (Terzibaşı, 1975: 432) 

‘Eli menim ustadım     Dervişem keşkülâna 

Vér muradım kés dadım    Sinem vérdim nişana 

Dünyece aqlım vardı    Yérişsin Şahımerdan 

Delli qoydu dost adım177    Men faqqır perişana178 

(Terzibaşı 1975: 432)    (Terzibaşı 1975: 490)   

Dervişin daşı ‘Eli      Dervişin mevlası var 

Vachinin qaşı ‘Eli      Lası yox illası var 

Üçler béşler yédiler     Vérse ser vérmez dersin  

Qirxlerin başı ‘Eli179    Hüseyîn’in Kerbalası var180 

Dervişem baş bağlaram    Dervişem dervişene 

Başıma baş bağlaram    Yar ollam her düşene 

Muhebbet savumasın    Can sele canım vérrem 

Qelbim ataş bağlaram181    Başımda halbu sene182 

                                                                                                                                               

174 ‘Eli: Hz. Ali. Meded: İmdat, yardım. Xaxa: Halka. Xaxa sözcüğü yérine bazen “size” 
sözcüğü geçer. (Terzibaşı, 1975: 334).  
175 Bu dörtlüğü Şükür Hayara söylemiştir. Ses kaydı arşivimizdedir. Şirinem: Tatlıyım. Talxam: 
Acımsıyım. 
176 Qaxam: Kalkam. 
177 Dünyece: Dünya kadar. Delli: Deli. 
178 Yérişsin: Yetişsin ya da ulaşsın. Şahımerdan: Hz. Ali. Faqqır: Fakir. 
179 Dörtlükteki “daş”, taş demektir. Alevilik tarikatında eskiden bir derviş bir memleketi yurt 
edinmek, irşad etmek amacıyla veliler, ermişler tarafından o dervişe birkaç tane taş verilirdi. İşte 
bu dörtlükteki “daş” sözünden bu anlam çıkmaktadır. Vachinin: Yüzünün. Bu dörtlük Hamza 
Hüseyin Tuzlu tarafından zikir sırasında icra edilmiştir. Ses kaydı arşivimizde bulunmaktadır.  
180 Bu dörtlük Alevi zakir Hamza Hüseyin Tuzlu tarafından bir zikir sırasında söylenmiştir. Ses 
kaydı arşivimizde mevcuttur. Burada “dersin” sözü yerine bazen de “sırrın” sözü geçer. 
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Dervişem ben tacım var    Dervişem kéşkülüm var 

Yetmiş üç ‘ilacım var    Her bağda béş gülüm var 

Néynirem dünye malın    Yétişsin Şahımerdan 

Devletsiz ser tacım var183     Her yérde müşkülüm var184 

(Terzibaşı 1975: 490). 

Bağvan olan bağ daşar    ‘Aşıqtı tez ağlayan 

Dağlı olan dağ daşar     Sazında tél dağlıyan 

‘Eli’nin muhabbetin     Cennette beğliğ sürer 

Qelbi olan sağ daşar185    ‘Eli’ye bél bağlıyan186 

Derde dermandır ‘Eli    Düğüşün serri ‘Eli  

Nuru imandır ‘Eli     Dönmezdi geri ‘Eli 

Bütün muhib şi‘eler     Dünyada qiyamatta  

Sene hayrandır ‘Eli187    Dervişe erdi ‘Eli188 

Şi‘eler geçer ahı     Postunu seren ‘Eli    

İşlemezler günahı     Erlere eren ‘Eli 

Mehşerde şefileri     Cennet bağında bağvan 

‘Eli’dir Necef şahı189    Barını deren ‘Eli190 

 

Şah ‘Eli bélimiz var     Bu bağlar xalı bağlar 
                                                                                                                                               

181 Bu dörtlüğü Tuzhurmatulu Alevi zakir Hamza Hüseyin Tuzlu zikir sırasında icra etmiştir. 
Bunun ses kaydı arşivimizde bulunmaktadır. Dervişem: Dervişim. Savumasın: Soğumasın. 
Qelbim: Kalbim. Ataş: Ateş. 
182Bu dörtlük Hamza Hüseyin tarafından bir zikir sırasında söylenmiştir. Ses kaydı arşivimizde 
mevcuttur. Ollam: Olurum. Sele: Söyle. Vérrem: Veririm. 
183 Bu dörtlüğü Hamza Hüseyin bir zikir sırasında icra etmiştir. Bunun ses kaydı arşivimizdedir. 
Néynirem: Ne eyleyim. Dünye: Dünya. 
184 Yérişsin: Yetişsin ya da ulaşsın. Şahımerdan: Hz. Ali. 
185 Bu dörtlük Alevi cem zakiri Hamza Hüseyin Tuzlu’nun kardeşi genç âşık Ali Hüseyin 
Tuzlu’dan derlenmiştir. 
186 Bu dörtlük Hamza Hüseyin Tuzlu’ya aittir. 
187 Bu dörtlüğü Hamza Hüseyin Tuzlu’nun kardeşi âşık Ali Hüseyin Tuzlu’dan derledik. 
188 Bu dörtlük Muhammet Hüseyin Tuzlu’ya aittir. 
189 Bu dörtlüğü âşık Ali Hüseyin Tuzlu’dan derledik. 
190 Bu dörtlük Ali Hüseyin Tuzlu’dan derlenmiştir. 
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Dergâahta cemimiz var    Etrefin çalı bağlar 

Baş üskek sözü bütün    Mehemmed Mustafa’nın 

Her yérde yérimiz var191    Kemerin ‘Eli bağlar192 

 

Qax yériyden av meni    Dervişlik beliydendi 

Beke tutar tav meni     Feryadım eliydendi 

Gét axtar bin bir kitap    Bu dünya kurulanı 

‘Eli’de bir ‘eyyib tap    ‘Eli Hakk’ın aslanı 

Ge meclisten qav meni193    Hak özü ‘Eliydendi194 

‘Eli düştüy dile sen     Hatayim han oğludur 

Her ne étsex bilesen     Ehli irfan oğludur 

‘Asmanın bezegidi     Ona yetim demeyin 

Erkekler erkeğidi     Oda bir can oğludur195 

Şi‘elerin beğidi 

Yad néderse eylesin196  

Hatayi’yem hatam var    Hatayim handan çıkmaz 

Âşk otundan butam var    Aşk otu candan çıkmaz 
                                                 

191 Bu dörtlüğü Ali Hüseyin Tuzlu’dan derledik. 
192Eskiden bu dörtlük Tuzhurmatu’da Birinci Dünya Savaşı’ndan önce yaşamış olan Âşık Rıza 
tarafından Dede Gaib Tekkesi’nde yapılan zikirlerde (cem) icra edilirmiş (Nacioğlu, 2005: 9). 
Ayrıca Tazehurmatu’da Alevi geleneğine bağlı olan Türkmen halk sanatçısı Şükür Hayara 
tarafından Bağdat Radyosunda ağıt tarzında söylemiştir. Bunun ses kaydı arşivimizde 
mevcuttur. Xalı: Boş, Etrefin: Etrafın. Çalı bağlar: Diken sarar. ‘Eli: Hz. Ali. 
193Bu dörtlüğü Mehdi Esme’den derledik. Qax: Kalk. Yériyden: Yerinden. Av meni: Masaj yap. 
Beke: Belki. Tav: Güç, Kuvevet. Gét: Git. Axtar: Ara, araştır. ‘Eli: Hz. Ali. ‘Eyyib: Ayıp. Tap: 
Bul. Ge: Gel.Qav meni: Kov beni.  
194Bu dörtlük Mehdi Esme’ye aşttir. Bu dörtlükte geçen beliydendi sözcüğü evet anlamında 
kullanılmıştır. Irak Türkmenn Türkçesinde beli sözcüğü Türkçede evet karşılığındadır. 
Dervişlere bir soru sorulduğu zaman cevabı beli ya da ey Vallah der.  Burada Şair bu sözcüğü 
bu anlamında kullanmıştır.Eliydendi: Elindendi. Senin yüzündendir. Kurulanı: Kurulalı, var 
olalı. ‘Eli: Hz. Ali. Özü: Kendi. Hakk’ın: Allah’ın. ‘Eliydendi: Hz. Ali beraberdir. 
195 Hatayi’ye ait olan bu dörtlük eskiden Âşık Rıza tarafından Tuzhurmatu’da yapılan Alevi 
zikirlerinde (cem) icra edilirdi (Nacioğlu, 2005: 10). 
196‘Eli: Hz. Ali. Düştüy dile sen: Hep dillerdesin. Her ne étsex bilesen: Her ne yaparsak bilirsin. 
‘Asman: Gökyüzü. Bezeg: Süs. Şi‘elerin beğidi: Şiiler’in Beyidir, efendisidir. Yad: Yabancı, 
düşman. Néderse: Ne yaparsa yapsın.  
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Mene yetim démeyin    Cüht eyle sayıyla bil 

Ali kimin atam var197    Sayılan sanan çıkmaz198 

Hatayim han oğludur 

Ehli irfan oğludur 

Ona yetim demeyin 

Oda bir can oğludur199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

197 Yedi ulu Hak âşığından olan Hatayi’ye aittir. Bu dörtlük eskiden Tuzhurmatu’da yapılan 
zikirlerde Âşık Rıza tarafından icra edilirdi (Nacioğlu, 2005: 10). 
198 Hatayi’ye ait olan bu dörtlük, eskiden Tuzhurmatu’da yapılan zikirlerde Âşık Rıza tarafından 
söylenirdi (Nacioğlu, 2005: 10). 
199 Hatayi’ye ait olan bu dörtlük eskiden Âşık Rıza tarafından Tuzhurmatu’da yapılan Alevi 
zikirlerinde (cem) icra edilirdi (Nacioğlu, 2005: 10). 
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SONUÇ 

Sonuç olarak bu çalışmada Alevilik kavramları üzerinde durulmuştur. “Alevi” sözcüğü 

ele alınmış, yapılan Arapça dil bilgisi çalışmalarıyla bu terimin Arapça bir sözcük 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bektaşi, Safevî Kızılbaş kavramlarının ortaya çıkışıyla 

ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

Allah’a iman, peygamberlere, kutsal kitaplara, meleklere, ahrete, Hak (Allah) –

Muhammed – Ali, Ehl-i Beyt, Âli Aba’ya iman, On İki İmam ve Hz. Mehdi’ye imanın 

Anadolu Aleviliğinin inanç esasları olduğu tespit edilmiştir. 

Anadolu Aleviliği Şamanizm, Mazdeizm, Zerdüştizm, Hristiyanlık dinleri ile 

karşılaştırılmış; Anadolu Aleviliğinin senkretizm bir yapıya sahip olmadığı, Şiilikle 

benzer ve farklı yönlerinin görüldüğü tespit edilerek bir İslam tasavvufu olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

İslam dininde bulunan beş erkânın (kelime-yi tevhit, namaz-salât, oruç, zekât-humus, 

hac) uygulanması konu olarak ele alınmış ve Türkmen Alevilerin Şiilikten ve 

Caferilikten büyük ölçüde etkilendikleri görülmüştür. Bu etki, yöreden yöreye 

değişiklik arz etmiştir. Şiiliğin Irak Türkmen Aleviler üzerindeki etkisi oldukça fazladır. 

Türkmen Alevilerin bir kısmının Şii Caferi fıkhı üzerine namaz kıldığı, Ramazan ayında 

oruç tuttuğu görülmüştür.  

Irak Türkmen Alevilerinde tarikat anlayışı ele alınarak Anadolu Alevileriyle anlayış 

benzerlikleri ortaya çıkmıştır. Alevi Türkmen şeyhlerinin- mürşitlerinin Hacı Bektaş 

Veli ocağına bağlı oldukları görülmüştür. 

Irak Türkmen Alevi tarikat anlayışındaki din önderlerine verilen unvanların Anadolu 

Alevilerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

Irak Türkmen Alevilerde zikir (cem) çeşitleri açıklanmış, zikrin icra aşamalarına yer 

verilerek Anadolu Alevilerine göre edebiyat ve müzikal açıdan göze çarpan farklılıklar 

tespit edilmiştir. Irak Türkmen Alevilerdeki zikrin (cemin), zikir sırasında gazel tarzında 

deyişler ve uzun hava tarzında hoyratlar, mâniler (dörtlükler) söylenmesi bakımından 

Anadolu Aleviliğinde yapılan cemlerden farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. 
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Irak Türkmen Alevilerde tarikat erkânı ele alınmış, Anadolu Aleviliğiyle farklılıkları 

tespit edilerek görgü, sorgu, musahiplik ve düşkünlük gibi erkânların uygulanmasının 

Anadolu Alevilerinde ayrıntılı olduğu, ancak Irak Türkmen Alevilerinde ise daha basit 

bir şekilde gerçekleştiği görülmüştür. Anadolu Aleviliğinde bu erkânlar uygulanırken 

Dede tarafından on iki hizmet belirlenmektedir. Ancak Irak Türkmen Alevilerinde böyle 

bir şart aranmamakla birlikte zikre (ceme) katılan herkes tarafından bu hizmetlerin 

erkânların uygulanması sırasında Dede belirlemeden yerine getirildiği görülmektedir. 

Bazı ritüellerin ise özelliklerini koruyarak Irak Türkmen Alevilerinde varlığını devam 

ettirdiği saptanmıştır.   

Irak Türkmen Alevilerde gelenek, görenek ve halk inançları incelendiğinde bazı gelenek 

ve göreneklerin Anadolu Alevi geleneklerinden sıyrılarak Şiilik geleneklerine göre 

şekillendiği görülmüştür. 

Irak Türkmen Alevilerinde kutsal mekânlar başlığı altında tekkeler ve ziyaretgâhlara yer 

verilerek bu mekânlarda yapılan ritüellerden bahsedilmiş, mekânların tarihçeleri ve 

zatlar hakkında da bilgiler verilerek birtakım tespitlerde bulunulmuştur. 
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EK 1. ZİYARETGÂH VE GÖRÜŞME FOTOĞRAFLARI 

 

 

 

 
 (Ek 1: 1) 

Tazehurmatu’da Hünkâr Tekkesi’nde 

Seyit Hamit tarafından namaz kıldırılırken çekilen bir fotoğraf 
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(Ek 1: 2) 

Şeyh Mahmut’un Erdebil’e gitmeden önce aldığı ve kendisinin şeyh olmayı hak ettiğinin Dakuk’taki 

dedeler tarafından teyit edildiğini gösteren onay belgesi 
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(Ek 1: 3) 

Şeyh Mahmut’un Erdebil Tekkesi’nden aldığı icazetname 
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(Ek 1: 4) 

Telafer’de kadınların zikir esnasında bulundukları alanda çekilen bir fotoğraf 

 

(Ek 1: 5) 

Kurban lokma yemek sırasında çekilen bir fotoğraf 

(Dakuk’a bağlı İmam Zeynelabidin köyünde) 
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(Ek 1: 6) 

Telafer’de zikir esnasında mürşit dua okurken çekilen bir fotoğraf 

 

(Ek 1: 7) 

Telafer’de zikir esnasında mürşit dua okurken talipler ve sofular secde halindeyken çekilen bir fotoğraf 
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(Ek 1: 8) 

            Irak Türkmen Alevilerde bir zikir sırasında çekilen bir fotoğraf 

           (Dakuk’a bağlı İmam Zeynelabidin köyünde) 

 

(Ek 1: 9) 

Irak Türkmen Alevilerde zikir sırasında çekilen bir fotoğraf 

                (Dakuk’a bağlı İmam Zeynelabidin köyünde) 
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(Ek 1: 10) 

1959 yılında gelin, damat evine götürülürken çekilen bir fotoğraf (Salahattin- Tuzhurmatu) 

 

(Ek 1: 11) 

Eskiden Tuzhurmatu’da düğün esnasında çekilen bir fotoğraf 
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(Ek 1: 12) 

Salahattin- Tuzhurmatu’da bir cenaze merasiminde çekilen bir fotoğraf 

 

(Ek 1: 13) 

Tazehurmatu’da Hünkâr Hacı Tekkesi’nde mürşit Seyyit Hamit sofra 

duası okurken çekilen bir fotoğraf 
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(Ek 1: 14) 

Kerkük’e bağlı Dakuk ilçesinde Hızır Elyas makamının 

hizmetçisi, Alevi tarikatına mensup bir kişi 

 

(Ek 1: 15) 

İki Alevi birbiriyle selamlaşırken çekilen bu fotoğraf 

Tuzhurmatu ilçesine bağlı Piravçılı köyünde çekilmiştir. 



265 
 

 

(Ek 1: 16) 

Kerkük’e bağlı Dakuk ilçesinde iki Alevi- Bektaşi tarikat 

mensubu selamlaşırken çekilmiş bir fotoğraf 

 

(Ek 1: 17) 

Telafer’de Hızır Elyas Bayramı kutlanırken çekilen bir fotoğraf 
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(Ek 1: 18) 

Tuzhurmatu’da eski dönemlerde Aşure merasiminde Hz. Hüseyin’in 

Kerbela olayında şehit edildiği anlar temsil edilirken çekilen bir fotoğraf 

 

(Ek 1: 19) 

Tuzhurmatu’da Aşure merasiminde Hz. Hüseyin’in 

Kerbela olayında şehit edildiği anlar temsil edilirken çekilen bir fotoğraf 
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(Ek 1: 20) 

Tuzhurmatu’da Aşure merasiminde Hz. Hüseyin’in 

Kerbela olayında şehit edildiği anlar temsil edilirken çekilen bir fotoğraf 

 

(Ek 1: 21) 

Tuzhurmatu’da eski dönemlerde Aşure merasiminde çekilen bir fotoğraf 
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(Ek 1: 22) 

Tuzhurmatu’da eski dönemlerde Aşure merasiminde çekilen bir fotoğraf 

 

(Ek 1: 23) 

Kerkük’ün Tisin ilçesinde Muharrem ayında çekilen bir fotoğraf 
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(Ek 1: 24) 

Tuzhurmatu’da Aşure töreninde çekilen bir fotoğraf 

 

(Ek 1: 25) 

Tazehurmatu’da Hünkâr (Hacı Bektaş Veli) Tekkesi’nin  

eski görünümü olup Suphi Saatçi’den alınmıştır. 
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(Ek 1: 26) 

Tazehurmatu’da Hünkâr (Hacı Bektaş Veli) Tekkesi’nin yeni hali 

 

(Ek1: 27) 

Dede Cafer’in mezarı Kerkük- Dakuk 
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(Ek 1: 28) 

Mezarın üstünde bulunan ortasında Ehl-i Beyt adı ve kenarlarında ayetler yazılan bakır bir tabak 
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(Ek 1: 29) 

Dede Cafer’in hırkası 

 

(Ek 1: 30) 

Dede Cafer’in kullandığı buk (Nefir) 
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(Ek 1: 31) 

Dede Geyib’in mezarı (Salahattin - Tuzhurmatu) 

 

(Ek 1: 32) 

Dede Geyib Tekkesi’nde zikir yapılan oda (Salahattin - Tuzhurmatu) 
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(Ek 1: 33) 

Dede Merdan Tekkesi - Kerkük 

 

 

(Ek 1: 34) 

Babalar Tekkesi Kerkük - Dakuk 
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(Ek 1: 35) 

Köse Baba Tekkesi - Dakuk 

 

(Ek 1: 36) 

Kırklar Tekkesi Diyala - Karatepe köyünde 
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(Ek 1: 37) 

Kırklar Tekkesi’nde bulunan tek ayakkabı 

 

( Ek 1: 38) 

Kırklar Tekkesi’nde bulunan kırk taş 
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(Ek 1: 39) 

İmam Zeynelabidin Makamı Dakuk - Zeynelabidin köyü 

 

Tuzhurmatu’da İmam Ahmet Mezarı’ndan eski bir görüntü 

(Ek 1: 40) 
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(Ek 1: 41) 

Tuzhurmatu’da İmam Ahmet Mezarı’nda bayramdan eski bir görüntü 

 

(Ek 1: 42) 

İmam Ahmet Mezarı’nın dış görünümü ( Salahattin - Tuzhurmatu ) 
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(Ek 1: 43) 

Yel İmamı - Dakuk 

 

 
(Ek 1: 44) 

Baba Şahsver Türbesi’nin dış görünümü (Diyala - Kifri) 
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(Ek 1: 45) 

Baba Şahsuvar Türbesi’nin iç görünümü (Diyala - Kifri) 

 

 

(Ek 1: 46) 

İbrahim Semin yatırı Diyala şehrinde 
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(Ek 1: 47) 

Telafer’de Er Mahmut Mezarı 

 

(Ek 1: 48) 

Şah Masuma’nın Mezarı (Tuzhurmatu) 
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(Ek 1: 49) 

Mursa Ali (Murtaza Ali) Makamı – Tuzhurmatu’da 2003 yılında makamın açılış günü 

çekilen bir fotoğraf 
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Derviş Bakır Hasan, Dakuk’a Bağlı İmam Zeynelabidin köyünde eski dönemde çekilen bu 

fotoğraf Suphi Saatçi’den alınmıştır. 

 

Dakuk’ta Alevi dervişler bir arada 
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Kerkük’e bağlı Tazehurmatu’da eskiden yapılan bir zikir sırasında çekilmiş bir fotoğrafta 

dervişler görülmektedir. 

 

Alevi Hak Âşığı Telaferli Rıza Abbo 
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Derviş Abbas Musa ile birlikte (Kerkük - Dakuk 2013) 

 

Seyyit Hamit ile birlikte Hünkâr Tekkesi (Kerkük - Tazehurmatu 2013) 
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Doç. Dr. Hüseyin Şahbas ile birlikte (Türkiye - Ankara 2013) 

 

 

Abbas Baba ile birlikte (Babalar Tekkesi - Dakuk- Kerkük 2013) 
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Bir Şebek Seyyit mürşidi ile birlikte (Musul 2013) 

 

Enver Baba ile birlikte ( Salahattin - Tuzhurmatu  2013) 
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Ünlü edebiyatçı ve şair Ali Marufoğlu ile birlikte ( Salahattin - Tuzhurmatu 2013) 

 

 

Derviş Ali Seimin ile birlikte (Dakuk - Kerkük 2013) 
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Alevi mürşidi Muhammed Baba ile birlikte (Musul - Telafer 2013) 

 

 

Dede Cafer Tekkesi’nde hizmetçiler ile birlikte (Kerkük Dakuk 2013) 
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Alevi mürşit Hüseyin Dede Garkınoğlu (Türkiye - Ankara 2013) 

 

 

Bir Türkmen Alevi ile birlikte (Tuzhurmatu - Piravçılı 2013) 
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Derviş Hasan Esme ile birlikte (Salahattin- Tuzhurmatu 2012) 

 

Alevi âşık Ahemet Rız Abbu (Musul - Telafer) 
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Doç.Dr. Hüseyin Şahbas (Türkiye – Ankara 2012) 
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EK 2. ORJİNALLİK RAPORU 
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EK 3. TEZ ÇALIŞMASI ETİK KURUL İZİN MUAFİYETİ FORMU 
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