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KIRŞEHİR YÖRESİ ABDALLARININ 

DİNÎ İNANÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Saim AYATA 

ÖZET 

Araştırmamızda verilerin tesbiti aşamasında katılma, gözlem, anket ve mülakat yöntemleri 

uygulanmıştır. Bir alan araştırması olan araştırmamızın konusunu Kırşehir il sınırları içinde 

yaşayan Abdalların dinî inanç ve uygulamalarının Dinler Tarihi açısından incelenmesi 

oluşturmaktadır. 

Her ne kadar yaşayan inançların incelenmesi konu edinilmişse de etnolojik yapının, inanç 

boyutunun tarih sürecindeki dayanakları da mümkün olduğunca gün ışığına çıkarılmaya 

çalışılmıştır. 

Araştırmamızın amacı, Kırşehir yöresinde yaşayan Abdalların dinî inanç ve uygulamalarını 

tespit etmek; inanç ve uygulamaların karşılaştırmalı bir metotla inceleyerek dinî fenomenleri 

derinlemesine anlamaya çalışmak, yorumlamak, Dinler Tarihi Metodolojisi’ne göre tespit 

edilen dinî fenomenlerin üstlendikleri fonksiyonların, tarihî yöntem yardımıyla ortaya 

koymaktır.  

Türkmenlerin torunları olan, kendilerini “Türkmen Abdalları” olarak ifade eden, bu yönleriyle 

yöredeki Abdallar denilen diğer gruptan (Kürt Abdalları) farklılaşan Abdallar (Ustalar) kapalı 

toplum özelliğini koruyan bir topluluktur. İnanç sistemleri senkretik diyebileceğimiz bir 

özellik taşımakta olup, inançlarının sistemleşmediği görülmekte, farklılık ve çelişkiler 

gözlenmektedir. 

Abdalların inanç ve uygulamalarının şekillenmesinde geleneksel Türk dini ve Sami dinlerinin 

etkin oldukları görülür. 

Abdalların dinî inanç ve uygulamalarını ayrı bir din ve mezhep olarak göremeyiz. 

Peygamberlik konusunda tam bir netlik olmasa da Kur’an’la ilgili farklı görüşler bildirilse de 

kimlik olarak kendilerini Müslüman olarak tanımlamaktadırlar. Abdal inanç ve 

uygulamalarını, halk Müslümanlığında, köy dindarlığında (köy Bektaşiliği) başka bir ifade ile 

kendini Hz. Ali’ye yakın hisseden topluluklarda görmek mümkündür. 

Anahtar sözcükler: Abdallar, Kırşehir Abdalları, Ustalar, Alevî-Bektaşilik, Cem 



A STUDY OF BELIEFS AND PRACTICES 

OF THE ABDALS OF KIRSEHIR 

Saim AYATA 

ABSTRACT 

In the stage of setting the data, participation, observation, survey and interview methods have 

been applied. The subject of our area research is to investigate the religious belief and 

applications of Abdals, who have been living in the boarders of Kırşehir, in the respect of 

religions history. 

However the people’s believes is the subject of the research, the ethnologic structure, the 

belief dimensions in the progression of history has also been tried to bring to light. The aim of 

our research is to determine the religious belief and application of Abdals, to observe their 

believes and applications with a comparative method in order to understand and interpret their 

religious phenomenon deeply and to bring up the functions of the religious phenomenon with 

the help of historical method according to the methodology of religious history. 

The grandchildren of Turkomen, identify themselves as ‘Turkomen Abdals’ and are different 

from the Abdals in the area which are from the other group (Kurdish Abdals) and the Abdals 

(masters) preserve their close public feature. Their belief system has, which we can call, a 

mixed feature, the belief hasn’t systemized. There are difference and contradictions. 

The shaping of the belief and application of Abdals, the Turkish language and Sami religions 

were effective. 

We cannot think the religious belief and applications of Abdals as a separate religion and 

denomination. However there is no clearness in their prophet and they have different opinions 

about Koran, they define themselves as Muslims in the identity. The belief and application of 

Abdals can be defined as public Muslim, village religion, that is, they feel themselves close to 

Caliph Ali. As a result, with the Alaouites and Sunnis Turkish people share the same culture. 

 

Key words: Abdals, Kırşehir, Masters, Alevi-Bektaşilik, Cem 
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GİRİŞ 

A. TEZİN ADI 

Kırşehir Yöresi Abdallarının Dinî İnançları Üzerine Bir Araştırma 

B. KONUSU 

Bir alan araştırması olan çalışmanın konusunu, teorik düzeyde Abdalların tarihsel gelişiminin 

incelenmesi oluşturmaktadır. Uygulama bölümünde ise Kırşehir il sınırları içinde yer alan 

Abdalların dinî inanç ve uygulamalarının Dinler Tarihi açısından incelenmesi teşkil 

etmektedir. 

C. PROBLEMİN ÖNEMİ 

Araştırma için konu olarak seçilen Abdallar, Türk Alevîliği ve Bektaşiliği içinde yer 

almaktadır. Türk Alevîliği ve Bektaşiliğinin geniş kapsamlı olması nedeniyle, araştırmanın 

daha yararlı hâle getirilmesi amacıyla, spesifik halde ele alınarak Kırşehir yöresi Abdallarının 

dinî inançlarının araştırılması ve değerlendirilmesi, Türk Alevî-Bektaşiliği içindeki yerinin ve 

öneminin Dinler Tarihi açısından incelenip ortaya konması problemi üzerinde durulması 

düşünülmüştür. 

İsimleri nedeniyle Oğuz Boylarının kollarından biriyle ilişkilendirilmelerinden başlayan 

Eftalitlerle (Akhunlar) bağlantı kurulan, Anadolu’da değişik isimler altında görülen Abdallar, 

inançları bakımından çoğu zaman heterodoks unsurlar olarak tanımlanmışlardır.1 XIX. 

yüzyıla kadar ciddi bir araştırma yapılmayan bu topluluk XX. yüzyılın ilk çeyreğinden 

itibaren araştırılmaya tâbi tutulmuş ve etnik bakımdan Türk oldukları yönünde deliller ortaya 

konmuştur.2 

Kapalı toplum özelliği taşıyan Abdalların ritüellerini gizli yapmalarından dolayı içinde 

bulundukları toplum tarafından inançları bakımından pek anlaşılamamışlardır. Bundan dolayı 

kendilerine çingene, sürek, elekçi, bohçacı, sünnetçi, eskici, sepetçi gibi isimler takılmıştır. 

Meslekleriyle ilgili olarak verilen bu isimler inançları hakkında bir fikir vermemekte olup, 

Çingenelerle karıştırılmalarına yol açmıştır. 

Tarih boyunca değişik coğrafyalarda yaşayan Türkler Göktanrı Dini, Budizm, Maniheizm, 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm gibi birçok dine inanmışlardır. X. yüzyılda İslâmiyet’le 

                                                 
1 Ünver Günay; Harun Güngör; Türklerin Dinî Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara 1997, s. 296. 
2 M. Fuad Köprülü; “Abdal”, Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 395-398. 
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tanışan Türkler XIII. yüzyılda Orta Asya’dan yoğun bir şekilde Anadolu’ya göç ederek 

Balkanlara kadar yayılmışlardır.3 Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan coğrafî alanda 

karşılaştıkları kültür çevreleriyle etkileşimde bulunmuşlardır. İslâm’ın yayılmasında büyük 

payı olan gezginci dervişlerden Hacı Bektaşî Veli ve Balım Sultan Anadolu’da Bektaşiliğin 

kurucusu olarak kabul edilmişlerdir. Bektaşilik, konar-göçer kültürünün hâkim olduğu 

Abdallar arasında İslâm’ın da kırsal konar-göçer kültürüne özgü tezahürleriyle 

benimsenmiştir. Bu yönüyle günümüzde daha çok Bektaşilik hâkimiyetinde bir Alevîlik 

yaşanmaktadır. 

Anadolu Aleviliğinin doğuşu hakkında birçok görüş ileri sürülmektedir. Bu konuda 

araştırmacıların genel kabulü, Abdallığı da içine alan Anadolu Aleviliğinin peygamberden 

sonraki hilafet meselesindeki tartışma ve kavgaların sonucu olarak ortaya çıktığıdır. Alevî 

kavramının; Alevilikteki Ali kültünün merkezî konumda olmasından dolayı ortaya çıktığı 

görüşü Alevî ve Sünnî çoğu araştırmacılar tarafından kabul edilmiş bir olgudur. Oysa sözü 

edilen bu mücadelelerin Şiiliğin doğuşunu hazırlayan olgular olduğu açıktır. 

Günümüzde bir kısım araştırmacı, Aleviliğin İslâm’la birlikte birçok dinin etkilerini taşıyan 

bir dinî senkretizm olduğu görüşündedir. Bu dinî senkretizmin unsurlarının başında da 

Şamanizm, Budizm, Maniheizm, Zerdüştlük, Orta Doğu ve Mezopotamya kültürünün geldiği 

gösterilmektedir. Bunların ışığında Abdalların dinî inanç ve uygulamalarını anlayarak, dinî  

inançlarının temel ve ana unsurunu hangi dinî sistemin oluşturduğunu açığa çıkarmak gibi 

konular problemimizin temelini teşkil etmektedir. Buna göre problemimizin bağımsız 

değişkenleri toplumsal çevre, sosyo-ekonomik düzey, meslek, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 

dinî inançlar, gelenek ve görenekler olarak belirlenmiştir. 

D. AMAÇ 

Kültürler, kendilerini oluşturan alt kültürlerden beslenirler. Türk kültürü içindeki bazı 

topluluklarda az da olsa farklılaşmış alt kültürlere rastlamak mümkündür. Bu alt kültürlerden 

birini de toplumumuzun bölünmez bir parçasını oluşturan Abdalların inanışları meydana 

getirmektedir. Konu ile ilgili yeterli bir çalışma henüz mevcut değildir. Amacımız Abdalların 

dinî inanç ve ibadet biçimlerinin tanınmasını sağlamak, bu inançların, ibadetlerin Dinler 

Tarihi açısından derinlemesine ve sistemli olarak incelenmesine yardımcı olmaktır. Çünkü 

dini oluşturan fenomenler bir anda ortaya çıkmazlar, fenomeni meydana getiren bir süreç söz 

konusudur. Bu süreçte dinî fenomenlerin kökleri çok gerilere uzandığı gibi ileriye yönelik 

                                                 
3 Ünver Günay; Harun Güngör; Türklerin Dinî Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara 1997,  s. 288 
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süreklilik arzettiği de bilinmektedir. Ayrıca dinî fenomenlerin gerçek anlamda saf halde 

bulunmasının güçlüğü nedeniyle, dinî inançların oluşumunu sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, 

toplumsal çevre, iklim, coğrafya vb. çerçevede de değerlendirmemiz gerekir. 

Anadolu Aleviliği içerisinde yer alan Abdalların bir sosyal grup olarak diğer Alevî-Bektaşî 

unsurlarla benzerlik ve farklılıklarını karşılıklı olarak araştırmak araştırmamızın amaçları 

arasındadır. 

Genel olarak araştırmamızın amacını Dinler Tarihi Metotolojisi’ne göre tespit edilen dinî 

fenomenlerin yorum ve açıklaması sonucunda Abdalların dinî inançlarını anlamak, onların hangi 

dinî sistemin devamı olduğunu ortaya koymak olarak belirtmek mümkündür. 

E. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Abdallar, Anadolu Aleviliği içinde yer alan diğer Alevilerden farklı özelliklere sahip olan, nüfus 

açısından az olmasına rağmen tamamen Türk olan kapalı bir topluluktur. 

Abdalların yerleşik hayata geçmemeleri nedeniyle nüfusları hakkında kesin veriler elde etmemiz 

güçleştirmektedir. Abdallar hakkında Batılı ve yerli araştırmacıların yaptığı çalışmalarda 

yüzeysellik göze çarpmakta daha çok tahminî veriler kullanılmaktadır. Varsayımlara dayalı, 

tartışmaya açık, göreceli, bilimsel metotlara oturtulmamış bu çalışmalar Abdalların inanç ve 

sosyal yapılarını tam olarak açıklamaktan yoksundur. 

Anadolu’da Abdallar Denizli, Dinar, Sivas, Amasya, Çorum, Kırşehir, Sinancık, İskilip, 

Osmaniye, Merzifon, Mecitözü, Havza, Konya, Karaman, Mut, Elmalı yörelerinde 

yaşamaktadırlar.4 Abdalların ritüel ve uygulamalar bakımından Alevilik-Bektaşilik çizgisinde 

oldukları düşünülmektedir. Çıkış noktası itibariyle Seyit Gazi Yetimleri adıyla anılan Abdallar 

Seyit Gazi Tekkesi’ne bağlıydılar. XV. yüzyıldan sonra Abdal, Işık, Torlak, Cavlakî, Mevlevî, 

Halvetî, Haydarî, Kalenderî kelimeleri birbirleri yerine kullanılmaya başlamıştır.5 XV. yüzyılda 

Anadolu’da en fazla Abdal ismiyle anılan Işık, Torlak, Cavlakî, Mevlevî, Halvetî, Haydarî ve 

Kalenderî de denilen, serseri, bozuk inançlı heterodoks derviş zümreleri dört gruba ayrılmıştır. 

Gaziyan-ı Rum 

Ahiyan-ı Rum 

Abdalân-ı Rum 

Bacıyân-ı Rum 

                                                 
4 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s.  338. 
5 Ünver Günay; Harun Güngör; Türklerin Dinî Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara 1997, s.  295. 
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şeklinde isimlendirilen bu derviş zümreleri arasında Abdalların yerlerinin belirlenmesi önem 

arz etmektedir. 

Batılı araştırmacılar tarafından Anadolu Aleviliği üzerinde yapılan çalışmaların büyük 

çoğunluğu, onları etnik ve dinî olarak Türk kültür ve kimliğinden uzaklaştırıcı, misyoner 

yaklaşımlı, önyargılı çalışmalardır. 

Son on yılda Türkiye’de Alevî kökenli yazarların yayınlar hızlı bir şekilde artmıştır. Bu 

yayınlar genellikle Türkiye Aleviliğinin geleneksel yapısını, inanç ve kültürünü, ritüellerini 

anlamaktan çok, ana dinî kütleye tepki niteliği taşımaktadır. Hatta büyük çoğunluğu bilimsel 

verilere dayanmayan, metotsuz, tarihî saptırmalar ve yanlış bilgilerle doludur. Bu bakımdan 

bilimsel açıdan geçersiz tezlerle dolu olup, ideolojik önyargılara ve tamamen siyasî tarihçiliğe 

dayanan özellikler taşımaktadır. Anadolu Aleviliği gibi, uzun bir zaman ve mekân sürecinin 

oluşturduğu inanç sistemini, onu ortaya çıkaran toplumsal yapıyı, onun tarihî arka planını ve 

gelişim sürecini görmezden gelerek sadece bugünkü durumunu alıp incelemek veya yalnızca 

geçmişini dikkate alıp bu günü hesaba katmadan değerlendirmeye çalışmak imkânsızdır. Öte 

yandan Aleviliğin, tarihin belli bir döneminde, belli bir mekânda bugünkü şekliyle birden 

ortaya çıktığını öne sürmek, en büyük metot hatalarından biridir. Buna rağmen bu metot 

hatası yapılmakta ve sanki Anadolu Aleviliği bugünkü bildiğimiz şekliyle tarihin bir 

dönemine hasredilerek meydana çıkmış gibi değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bu konuda 

çalışma yapanların büyük çoğunluğu, Aleviliğin inanç sistemini, ritüellerini ve onları 

oluşturan toplumsal kesimin tarihsel gelişim sürecinden tamamıyla bağımsız olarak 

açıklamaya çalışmaktadırlar. Fenomeni meydana getirenin süreç olduğunu, aynı zamanda 

hiçbir fenomeninin saf halde bulunamayacağını göz önüne alırsak, Alevilerin inanç 

sistemlerinin oluşumunda tarihî süreç, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik çevreler çok etkin 

bir yere sahiptir. Araştırmamızın konusunu teşkil eden “Kırşehir Yöresi Abdallarının Dinî 

İnançlar Üzerine Bir Araştırma”, Abdalların, Dinler Tarihi disiplini açısından çalışılmamış 

olması ve bunun yanı sıra aynı toplumda yaşadığımız bu sosyo-dinî gruba karşı veya bu 

heterodoks grubun ana dinî kütleye karşı olan önyargılarının ortadan kaldırılması bakımından 

da önem arz etmektedir. 

F. SINIRLILIKLAR: 

Abdalların Anadolu’da değişik ad ve ünvanlarla X. yüzyıldan beri tarihte yer aldıklarını 

düşünürsek, bunların bu yüzyıldan beri yaşayıp tarihe etki ettiğini kabul ederiz. Bu kabul, 

onların Anadolu Selçuklularında, Osmanlılarda ve günümüzdeki etkilerini bize gösterir. 

Dolayısıyla birçok isim altında bulunan bu topluluğu her yönüyle ele alıp her yörede 
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yaşayanları araştırmak imkânlar bakımından kolay değildir. Türkiye’de geniş bir alanda 

yerleşmiş olan Abdalların tamamını incelemek zor olduğundan onların bir bölümünü 

kapsayan ancak genel durumları hakkında bilgi veren Kırşehir yöresi Abdallarını 

araştırmamızın evrenine dâhil edip konumuzu böylece sınırlamayı uygun bulduk. Buna göre 

Kırşehir merkezinde Bağbaşı Mahallesi başta olmak üzere Kaman İlçesi ve Akpınar İlçesinin 

Kırtıllar Köyü, Çiçekdağı İlçesinin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Abdalları incelemiş 

bulunmaktayız. 

Araştırma belli bir evren üzerinde ve belli bir zaman diliminde yapıldığı için, elde edilen 

sonuçlar da bu anlamda kendi evreni içinde ve yapıldığı zamanla sınırlı tutulmuştur. 

G. YÖNTEM 

Çalışmamız Dinler Tarihi disiplinine bağlı olarak yapılan bir alan araştırmasıdır. Bu 

bakımdan öncelikle alana gidilerek aşağıdaki yöntemler uygulanarak bilgiler edinilmiştir. 

Alan araştırmaları insan topluluklarının ve kültürlerinin yaşadıkları coğrafî alan içinde 

bilimsel metotlara göre incelenmesidir. Alan araştırması metodu, araştırıcının üzerinde 

araştırma yapacağı toplum ve kişilerinin güvenini kazanmasını gerektirmektedir. Bilgi 

edinilen bu kişiler toplumun tüm bireylerini kapsamaktadır. Biz bu araştırmada Abdal 

kültürünü temsil eden, genellikle geçimlerini çalgıcılıkla sağlayan6, Kırşehir yöresinde 

kendilerine “usta” denilen kişilerle görüşmeler yoluyla bilgi edindik. Bilgi edinirken güven 

sağlamak bakımından Alevî-Bektaşî-Abdal yaşantısından elde ettiğimiz tecrübelerden 

yararlanılmıştır. Alan araştırması bir araştırma metodu olarak katılma, anket, görüşme, 

gözlem ve mülakat gibi derinlemesine bir yaklaşımı gerektirmektedir. Abdal topluluğu düğün, 

sünnet, ölüm, ziyaret, cem törenleri uygulamalarıyla gözlemlenmiştir. Anket soruları bireylere 

doğrudan yönetilmiş; mülakatlarda ise konular arasına uygun sorular sorularak bilgi edinme 

yöntemine gidilmiştir. Bir yerleşim yerinde elde edilen bilgiler teste tâbi tutularak, başka 

yerden elde edilenlerle aynı olup olmadığı ortaya konmuştur. 

Araştırmalarımızda elde ettiğimiz bilgi ve bulgular fenomenolojik metotla incelenmiştir. 

Fenomenlerin özünü anlamak için paranteze alma ve sezgisel teknikler uygulanmıştır.7 Dinler 

Tarihi araştırmalar objektif yaklaşım gerektirdiğinden ve inançlarda doğru-yanlış yaklaşımını 

reddettiğinden bu yargılardan uzak durulmuştur. 

                                                 
6 M. Şakir Ülkütaşır; “Abdallar”, Türk Kültürü dergisi, Sayı 64, Ankara 1968, s. 252. 
7 Fenomenolojik metot için bakınız: Mustafa ÜNAL; Din Fenomenolojisi-Tarihçe Yöntem ve Uygulama, Geçit 

Yayınları, Kayseri 1999, s. 149-160. 
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H. TARİHÎ SÜREÇTE ABDALLAR 

Abdallar hakkında yaptığımız araştırma ve incelemeler bu sözcüğün zaman içinde değişik 

anlamlar yüklendiğini ortaya çıkarmıştır. Tarihte ilk kez “Akhunlar” için kullanılan Abdal 

sözcüğü tasavvufî anlamıyla da renklilik kazanmıştır. Araştırmamızın bu bölümünde Abdal 

sözcüğünün kullanım şekilleri hakkında bilgi vereceğiz. 

1. Abdal Sözcüğünün Etnolojik Anlamda Kullanımı 

Abdal sözcüğü tarihte ilk kez M. IV. asırda Akhunlar için kullanılmıştır. Hint kaynaklarında 

“Akhun, Huna, Eftalid, Abdal”, Çin kaynaklarında “Yetha”, Bizans kaynaklarında “Ephtalit, 

Abdal, Neftalit”, Ermeni kaynaklarında “Hepital”, Sanskritçe kaynaklarda “Huna”, 

Sasanilerle sıkı teması olan İslâm kaynaklarında ise “Heyâtıla, Hebâtıla” olarak geçer. 

Süryani kaynaklarında “Eftalit” ve “Abdal” olarak karşımıza çıkmaktadır.8 Zeki Velidi Togan 

da “Usunlar doğusunda, Doğu Tiyenşan’da Abdal yahut Heptal=Eftalit denilen bir kavim 

yaşamıştır ki, Karluk ve Kencine Türklerinin ecdadı sayılıyorlar” demektedir.9 

Bunlardan başka Çin kaynaklarında isimlerinin “Hua” olduğu; Heptalların Miladî 425 

yıllarında kuvvet kazanarak Batı Türkistan ve Amuderya’yı geçerek Yu-e-çi’lerin bir kolu 

olan Kuşanların memleketini ele geçirerek 427’de Sasani-İran hükümdarı Behram ile 

savaştıkları hatta 465 Sasani Feyruz’un bu Abdalların (Heptal, Eftalit) yardımıyla İran tahtına 

çıktığı belirtilmektedir. Hintlilerle savaşarak Pencab’ı ele geçirip Varvaliz’i başkent yapan 

böylece Usunlular ülkesinde siyasî otoriteyi sağlamış olan Abdalların (Eftalit) hâkimiyetleri 

Hindistan hududundan, doğuda Khoten, Kuzeyde Cungarya sınırlarına kadar uzamıştır. 

Kuşanların Doğu Türkistan tarafından Kuzey Hindistan’a geçenleri  {Akhun, Abdallar, 

Heptal (Eftal çoğul şekliyle Eftalit)}birkaç asır sonra milliyetlerini kaybederek bölge halkına 

karışmışlardır.10 

Z. V. Togan, Harzemşahlar sülalesinin İslâmiyet’ten önceki zamanlarda hüküm süren Abdal 

(Eftalit)lar neslinden olduğunu fakat kendilerini İranî addettiklerini belirtmektedir.11 

554-555 tarihlerinde yazılmış olan Zacharias Rhetor’un tarihinde kuzeyde oturan barbarlar 

(yabancılar) sayılırken, “Khulas, Abdal, Eftalit (Akhun) kaydı geçmektedir.12 

                                                 
8 Enver Konukçu; Kuşan ve Akhunlar Tarihi, Atatürk Üniversitesi yayınları, Erzurum 1973, s. 39-44. 
9 Z. Velidi Togan; Umumi Türk Tarihine Giriş, İst. Ünv. Ed. Fak. Yay. No: 1534, İstanbul 1981, C. I, s. 42. 
10 Z. Velidi Togan; Umumi Türk Tarihine Giriş, İst. Ünv. Ed. Fak. Yay. No: 1534, İstanbul 1981, C. I, s. 46. 
11 Z. Velidi Togan; Umumi Türk Tarihine Giriş, İst. Ünv. Ed. Fak. Yay. No: 1534, İstanbul 1981, C. I, s. 60. Bu 

kavim isminin Arap kaynaklarında “B” harfi “Y” ile yazılarak Heyfal olarak meşhur olmuştur. Yoksa 
kelimenin aslı Hebtal’dir. Diğer yazılış şekli de Yeftel’dir ki bugün dahi böyle bilinmektedir; bunu ilk 
olarak F. W. K. Müler tespit etmiştir. 

12 Enver Konukçu; Kuşan ve Akhunlar Tarihi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1973, s. 113. 
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Akhunlar hakkında 975-991 tarihlerini içine alan eserinde Harezmi “Heyatılalar (Akhunlar) 

ihtişam içinde yaşamış ve Toharistan ülkesine sahip olmuş bir kabilenin mensuplarıdırlar. 

Türkler bunlara Halaç / Halluh derler ve Kengineler onların bakiyeleridir” demektedir. 

Akhunların bakiyesi olarak zikredilen Kengine / Kencineler de Peçenek camiasına giren 

topluluklar olduğundan bahsedilmektedir. Bunu Enver Konukçu, Halaç, Halluh, Karluk 

isminin bir varyantı olarak görmektedir. Mervezî ise, Avfi’den naklen Toharistan’da yahut 

Ceyhun kaynaklarına yakın yerlerde oturan Akhun (Eftalit) Karluklarından bahsetmektedir.13 

Halaçlara X. yüzyıldan itibaren İslâm kaynaklarında rastlanmaktadır. Türk millî 

menkıbelerinde (mesela Oğuz Destanı’nda) bu ad “Kalaç” şeklinde yer almıştır. İlk İslâm 

coğrafyacılarının kayıtlarında Halaçların X. yüzyıldan çok daha önce Ceyhun nehrinin 

güneyine ve batısına geçerek bugünkü Afganistan’ın güney bölümünde yaşadıkları 

anlaşılmaktadır.14 

Halaç (Kalaç) kabile adının etimolojisi hakkındaki bilgilere Oğuz Destanı ve Kaşgarlı 

Mahmuu’un Divanı’nda rastlamaktayız. Birbirine yakın olan bu anlatımlardan Oğuz 

Destanı’na göre; Oğuz, ordusu ile yürürken yolda duvarı altın, pencereleri gümüş ve çatısı 

demirden büyük bir eve rastlar. Kapısı kapalı bu evi açmak üzere, mahiyetindekilerden birini 

bırakarak, ona: -Kalaç- emrini verir. Yine bu destanın benzeri vezir Raşid al-Din’in Camîi al-

Tavarih’inden aktarılmaktadır ki XIV. asrın başlarında Oğuzhan’ın Isfahan seferinden 

döndüğü sırada, yeni doğum yapan zevcesine gıda temini için geride kalan ve orduya 

sonradan katılan bir adama kızarak, ona: -Kal, aç- dediği belirtilir.15 

Abdal ismine VI. asrın sonlarında Batı Afganistan’da Kandahar civarında yaşayan bir kabile 

olarak “Abdal” veya “Abdâlî” şeklinde rastlıyoruz. Bunları bu ismi eski dedeleri olan Abdal’ 

veya Avdal’dan almışlardır.16 Köprülü, Afgan Abdalileri ismiyle bir zamanlar yine buralarda 

hüküm sürmüş olan Eftalit –veya Eptalit, Evtalit, Abdela- adlı Türkler arasında bir ilişki 

olması ihtimalini ileri sürmüştür. Yukarıdaki bilgilere dayanarak Köprülü “Bizim 

tahminimize göre, Afgan Abdalları –yani Abdal: Durranîler- Tıpkı Afgan Galzaileri –yani 

Kalaçlar- gibi, Eftalit devletini kurmuş olan Türklerin soyundandır” demektedir. 

Köprülü bu tezini kanıtlarken Peştu dilinde bulunan Türkçe kelimelerden hareket ederek 

buradaki Türk imparatorluğu yıkıldıktan sonra egemen unsur olan Abdal kabilesine mensup 

                                                 
13 Enver Konukçu; Kuşan ve Akhunlar Tarihi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1973, s. 39-44. 
14 Türk Ansiklopedisi, “Abdal Maddesi”, Cilt 18, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1970, s. 340. 
15 İslam ansiklopedisi, “Abdal Maddesi”, Cilt 5-1, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1948, s. 110. 
16 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s.  403. 
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oymaklardan bir kısmının Afganistan’ın dağlık bölgelerine çekilerek Afgan kabileler arasında 

ana dillerini yavaş yavaş kaybettiklerini söylemektedir. 

Afganlaşmış Gılzai Türklerinin Halaçlardan olduğunu söyleyen Köprülü, “İşte Gılzailerin 

etnik menşeini nasıl Eftalitlerin bakiyesi olan Kalaçlara bağlamak kabil oluyorsa Abdalilerin 

menşeini de bu suretle yine aynı köke bağlamak, çürütülmesi pek kolay olmayan kuvvetli bir 

faraziyedir.” demektedir.17 

Arapça, Farsça ve Türkçede dinî bir grubu ifade etmede kullanılan “Abdal” sözcüğü Türkiye 

İran, Afganistan ve Doğu Türkistan’da dinî grup yanında konar-göçer olarak yaşayan ve 

asılları Türk olan etnik zümreleri de ifade eder. Bu ülkelerde “Abdal” veya “Abdallar” adını 

taşıyan köyler vardır. Bunlardan hangilerinin Abdal dervişlerinden, hangilerinin Abdal adını 

taşıyan konar-göçer Türklerden geldiğini tespit etmek mümkün olabilir. Ancak bu konu bizim 

çalışma alanımız dışında kaldığından ayrıntılı bir çalışmaya gidilmemiştir. 

Sasanilerin müttefiki olan Göktürkler tarafından dağıtılan Afganistan’da asimile olan 

Abdaliler ile İran, Türkistan ve Anadolu’da rastlanan konar-göçer veya yerleşik Abdalların bu 

dağıtılmış Eftalitlerin (veya Akhun devletinin) kalıntıları olması çok muhtemeldir. Bunlar 

genellikle göçebe oldukları için, başka kökten gelen ve tesadüfen aynı adı taşıyan serseri 

dervişlerle hatta Çingenelerle karıştırılmışlardır. konar-göçer Türklere has Şaman 

geleneklerini devam ettiren Abdalların, İslâmlaştıktan sonra Arap ve Fars kaynaklı 

Kalenderiye Abdallarının örf ve âdetlerinin benimsemiş veya aksine Kalenderilerin Türk 

kökenli Abdalların yaşayışlarından bazı unsurlar almış olmaları mümkündür. Kuzey 

Sibirya’da Yakut Türklerinde erkek Şamanlara Abidal denilmesi bu bakımdan dikkat 

çekicidir.18 

F. Grenard Doğu Türkistan’da yaşayan, Türklerden pek farklı olmayan yöre Türklerinin 

kendilerine “Abdal” dedikleri, kendilerini “Heynu” şeklinde ifade eden bir topluluktan 

bahsetmektedir.19 Türkistan’ın Paynap Köyü’ndeki Abdallardan bahseden P. Pelliot 

kendilerini Heynu diye isimlendiren Abdal kelimesiyle daha ziyade dilenci dervişleri kasteden 

bir topluluktan söz eder. Bunlardan başka olaya filolojik açıdan bakan Le Coq, Doğu 

Türkistan Abdallarıyla Adana Abdalları arasında bazı ortak kelimelerin mevcut olmasından 

                                                 
17 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 405-407. 
18 T. D. V. İslâm Ansiklopedisi; “Abdal Maddesi”, C. I, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul 1988, s. 62. 
19 F. Grenard; Le Turkestan et le Tibet, Paris 1898, s. 309. 
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ve hepsinin de “Abdal” ismini taşımasından bunların kendi aralarında hususî diller muhafaza 

etmelerinden bahsetmektedir.20 

“XVII. asırda Hasan Abdal kültünün temerküz ettiği Peşaver’den başlayarak Afganistan, İran 

ve hatta XVIII. asırda Anadolu, Balkan sahalarına kadar yayılan bu Hasan Abdallu veya 

Abdallular Çingenelik isnadına uğramışlardır. Köprülü tip bakımından yerli Türklerden 

farksız olan Doğu Türkistan Abdalları ve Hasan Abdallarının aynı zamanlarda Peşaver’den 

ayrılarak değişik Çingene gruplarından bazı kelimeler almış dilenci-derviş zümrelerinin 

bakiyeleri olabilir demektedir.21 

Hazar ötesinde Türkmen kabileleri arasında Abdal isimli bir kabileden bahseden Nebelson, 

1852 yılında yayınlanan eserinde verdiği bilgiye göre Türkmenler arasındaki bir rivayete göre 

Türkmenlerin ayrıldığı on iki boydan altısının Kay’ın oğlu ve selefi Hasan (Esen)’den geldiği 

belirtilerek bunlardan birincisinin Abdal boyu olduğundan damgalarının ise Ay olduğundan 

bahsetmektedir. Bu kabile dört şubeye ayrılmaktadır: 1- Deli, 2- Kurban, 3- Uğur veya Ogrı, 

4- Mengli-Hoca. 1849 istatistiğine göre bu dört şubenin nüfusu 1065 kişi olup seksen çadır 

daima Astrahan şehri civarında yaşar, diğerleri ise sabit bir yere sahip olmadıklarından 

Kundrav Tatarları yanında yaşarlardı.22 

Galkin ve Nebelson’a izafeten Köprülü, 1869’da yayınladığı eserinde Türkmenler arasındaki 

bu Abdal boyu hakkında; Esen ilinin büyük ceddi Esen’in iki asıl oğlu üç de evlatlığı vardı, 

bu evlatlıklardan biri Abdal’dır ki, Abdal boyu bundan gelmiştir ve dört şubeye ayrılmıştır, 

demektedir. Galkin’in saydığı şubeler Nebelson’unkilerin aynısı olup, bunlardan da daha 

küçük şubelere ayrılmıştır. Yine Esen iline mensup olan Iğdırların Kuldağlı şubesinin Sari 

boyunun Bektemir kolunun dört oymağından biri de Abdallu ismini taşımaktadır. Abdal 

boyunun mühim bir kısmı güney havalisinde bir kısmı da Aleksandr istihkamlarının altı-yedi 

km. civarında konar-göçer hayatı sürmektedirler. Melginof Türkmenlerin büyük bir kabilesi 

olan Yomutlar içinde yüz yirmi çadırlık bir “Abdal İçmek” oymağından bahseder. Schefer 

tarafından da bu Abdallardan bahsedilmektedir. Hive Türkmenlerinden bahseden Vanbery, 

Çavuldur Türkmenlerinin ayrıldığı altı aşiretin birincisini alarak Abdalları göstermektedir. 

Aristov ise eserinde yukarıdaki bahsedilen eserlerden yararlanarak aynı bilgileri vermiştir.23 

Ayrıca Mehmet Eröz’ün tespitlerine göre ise Anadolu’da şu Eftalit (Akhun) oymakları yer 

almaktadır: 
                                                 
20 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s.  409-410. 
21 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s.  411 
22 M. Fuad Köprülü; "Abdal Maddesi", Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1935, s.  47. 
23 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s.  402. 
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ŞeditAbdallı (Göktaş)- Ankara; ÇokcaAbdal (Akgüller)-  Tokat; Abdaldamı (Güzelyayla)-

Tokat; Budalauşağı (Işıklı)- Malatya; Abdalan (Kaygısız)- Diyarbakır; Abdalan (Sırmalıoya)- 

Bingöl; Abdalbodu (Yenihayat) – Çorum; Budalauşağı (Söğütlü)- Malatya;24 

Yörükhan Abdallara “Çiftçilik başlıca sanatları olmakla beraber göçebelerinin su başlarında 

söğüt gölgelerinde, söğüt dallarından yaptıkları sele, sepet gibi şeyler dolayısıyla” Çingene 

denildiğini oysa A. Vanbery’nin Türk Etnoğrafya ve Etnolojisi adlı kitabında, Abdal Musa 

Velayetnamesi’ne nazaran bunların Horasan mülkündeki boydan olduklarını Naci Kum 

Atabeyli belirtmektedir, demektedir.25 

Anadolu’da eskiden beri yerleşmiş Abdal oymakları vardır. Bugünkü Abdallar kendilerinin 

haklı olarak Türk ırkından ve İslâm olduklarını ifade ederler. Bu ifadelerine ilave olarak da 

ulu ve aziz saydıkları Karayağmur’un reisliği altındaki Horasan Erleri (Güney ve Doğu 

Abdalları ise, Oğuzlardan) Beydilli boyu ile beraber Anadolu’ya geldiklerini ısrarla söylerler. 

Abdallar soy itibariyle Türkmen’dirler. Bugünkü Anadolu Abdalları –Tahtacılar, Çepniler 

daha doğrusu bütün Anadolu Kızılbaşları gibi- Babaî Türkmenlerinin bakiyeleridir. Binaen 

aleyh bunları, dili ve soyu bütün bütün başka olan Çingenelerle akraba veya yurt tutmuş 

çingene gibi telakki etmek katiyen doğru değildir.26 

XIII. yüzyılın başlarında Karahıtaylarla Harzemşahlar arasında çıkan mücadelede Fergana 

şehirlerinin terk eden halkın büyük çoğunluğu Anadolu’ya göç etti. Aynı dönemde Büyük 

Selçuklu devletinin Harzemşahlar tarafından yıkılmasından sonra Türk göç dalgaları özellikle 

de Oğuzlar, yani Türkmenler Anadolu’ya yerleştiler. Her ne kadar çoğunluk Oğuzlara ait olsa 

da bu göçmenler arasında Karluklar, Halaçlar, Kıpçaklar ve bazı öteki Türk boyları da vardı.27 

Kemal Samancıgil “Abdallar soy itibari ile Kıptilere akrabadırlar… Biz bunlara iskan edilmiş, 

yerleştirilmiş Kıptiler, diyebiliriz.” demektedir. Oysa aynı yerde “Bugün Anadolu’nun hemen 

her köşesinde Abdal köyleri vardır. Bunların dilleri Türkçe, yaşayışları Türk’tür.” ifadesini 

kullanmaktadır.28 Yaptığımız araştırmalarda Samancıgil’in görüşünü teyit edecek başka 

bulgulara rastlanmamıştır. Zaten kendi tezini de kendisi yukarıdaki sözleriyle çürütmektedir. 

Abdalların Çiğillere (Gegellere) ait bir zümre olmaları ihtimalinden bahseden Yörükan, 

Kaşgarlı Mahmud’un Divanu Lügati’t-Türk adlı eserinden yola çıkarak Çiğiller için 

                                                 
24 Mehmet Eröz, “Sosyolojik Yönden Türk Yer Adları”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, (11-13 Eylül 

1984), Ankara. 
25 Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998 s. 107. 
26 M. Şakir Ülkütaşır; “Abdallar”, Türk Kültürü Dergisi, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1968, s. 251. 
27 A. Yaşar Ocak; Babailer İsyanı, Dergah yayınları, İstanbul 1996, s. 56-57; Ali Rafet Özkan; Türkiye 

Çingeneleri, T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 2000, s. 5. 
28 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Ankara Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 92-93. 
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kullandığı üç anlamdan biri olan “Merkezi veya ocakları Sarıkavak’ta bulunan Çiğil ocağına 

tabi diğer oymaklar mânâsınadır ki Akhisar’daki Bey Obası Gegelleri veya hatta Türk 

Abdalları bu nevidendir.” demiştir. Bu düşüncesini de “Oğuzların Aftalitler (Eftalitler) de 

dahil olmak üzere Ceyhun’dan itibaren bütün Türklere Çiğil dediklerini, bunun da 

Anadolu’daki geleneğe uygun düştüğünü, Abdalların Bala, Keskin, Haymana ve Elmalı 

taraflarında oturanların Türkçe’den başka bir dil bilmediklerini” söyleyerek 

desteklemektedir.29 

2. Abdal Sözcüğünün Tasavvufî Anlamda Kullanımı 

Abdal sözü Türkler arasında Oğuz Türklerinin doğu ve batı kolları arasında çok yayılmış bir 

söz olup genellikle “şaşkın, sersem, ahmak, budala” mânâlarına kullanılmıştır.30 

Abdal, yardımcı, yedek anlamına gelen, Arapça “Bedel” sözcüğünün çoğuludur. Rica’ü’l-

Gayb tarafından bilinmeyen azizlerin sufi hiyerarşisinde bir mertebedir ve her biri özel bir 

bölgeye atanan on derecesi olan bir yapıya sahiptir. Bu sınıflardan herhangi birinde meydana 

gelecek bir eksiklik, bir alt sınıf üyeleri tarafından hemen doldurulmakta olup, görevleri ise 

ihtiyaç olunan yağmuru yardırmak, düşmanlara karşı zafer kazanmaya yardımcı olmak, 

felaketleri yok etmektir.31 Tasavvuf XIII. yüzyıl Anadolusu’nda göçebe ve yarı göçebe 

çevrelerde kuvvetli temsilciler buldu. Bozkırlarda göçebe ve yarı göçebe bir hayat süren 

Türkmenlerle birlikte bulunan ve eski kam-ozanlara benzeyen babaların, fakihlere nazaran 

daha basit ve sade İslâm anlayışı Anadolu şartlarına uygun halk tasavvufunu oluşturuyordu. 

Türkmen babalarının telkin ettikleri Müslümanlık, Arap dil ve kültür karmaşasından uzak,  

sade ve efsanelere yatkın sufilik biçiminde görülüyor, bu yönüyle de heterodoks bir nitelik 

içeriyordu. Bu bir çeşit halk İslâm’ıydı. Henüz kısmî olarak İslâmlaşmış olan Türkmen 

boyları eski şaman inançlarını ve atalarıyla ilgili bir takım kültleri koruyorlardı. Göçebe 

kültürlü Türkçe konuşan bu halk Abdal, “baba” veya “dede” ünvanlarını taşıyan bu kişileri 

heyecanla dinliyor ve söylediklerini uyguluyordu. Halk bu kişilere sufî ekolunun vatanı olan 

Horasan bölgesine nispetle “Horasan Erenleri” ünvanı vermiştir.32 

                                                 
29 Y. Ziya Yörükan ; Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989, s. 401-

403. 
30 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s.  362. 
31 I. Goldzier, “Abdal”, First Encylopadia of İslam, Leiden 1987, C. I, s. 67; A. Yaşar Ocak; Babailer İsyanı, 

Dergah Yayınları, İstanbul 1996, s. 67. 
32 A. Yaşar Ocak; Bektaşi Menkıbelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul 1993, s. 126-128; İsmail 

Kaygusuz; Alevilik, İnanç, Kültür, Siyaset Tarihi ve Din Uluları, Alev Yayınları, İstanbul 1995, C. I, s. 17; 
Cemal Şener; Şamanizm, İstanbul 1997, s. 71; J. Paul Roux; Türklerin ve Moğolların Eski Dini, (Çev.: 
Aykut Kazancıgil), İşaret Yayınları, İstanbul 1994, s. 30. 
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Bu heterodoks derviş zümreleri Kalenderiler, Yeseviler, Haydariler ve Vefailer isimleriyle 

anılmışlardır. Bunlardan köylü ve göçebe halk arasında rağbetle karşılanan Kalenderilerin 

çağın tarihî kaynaklarında taifeyi “ibahiye, taife-i zenadıka, cevalika, kalenderan ve taife-i 

Abdalan” gibi isimlerle anıldıkları görülüyor. Kalenderilerin en çok kullandıkları ünvan 

Abdal ünvanıdır ki şüphesiz Mevlana tarafından da kullanılan tasavvuftaki ilk anlamıyla 

ilgilidir.33 Aşıkpaşazade’nin de erken Osmanlı döneminde dinî mistik bir hareket olan 

Babailiği “Abdalan-ı Rum” olarak isimlendirdiğini belirtmiştir.34 

Abdal kelimesinin XII ve XIV. asırlarda İran’da yazılmış edebiyat tarihi metinlerde “derviş” 

mânâsına XV. asır metinlerinde ise “meczub, divane” mânâsına, XVI. asır metinlerinde ise 

“Kalenderlere benzeyen serseri dervişler” mânâsına, XVII ve XVIII. asırlarda ise İran’da 

“Serseri ve dilenci derviş” mânâsına kullanıldığı görülmektedir.35 

Vahidi’nin XVI. asır başlarında başlı başına mühim ve müstakil heterodoks bir zümre olarak 

diğer zümrelerden ayırarak tasvir ettiği Rum Abdallarının XIV ve XV. asırlarda varlığını 

bildiğimiz Abdallar olduğunu görüyoruz. Bunlar sırtlarında yalnız bir tennure, adeta çıplak 

denecek bir şekilde daima yalın ayak ve başları açık gezerlerdi. Bellerinde bir yün örgü kuşak, 

omuzlarında Ebu Müslim sancağı, ellerinde Baba Şuca çomağı kuşaklarına asılı -kav, çakmak 

ve esrar taşımaya mahsus iki curadan- tahtadan gayet büyük ve saplarına aşık kemiği asılı bir 

sarı kaşık ve bir keşkül vardı. Vücutlarında yanık yerleri, dövme, zülfükar resimleri veya 

Ali’nin ismi, pazularında yılan şekilleri bulunurdu. Ellerinde tef, kudüm, boynuz gibi musikî 

aletleri bulunurdu ve zikir esnasında yahut yürürken bunları çalarlardı. Bunların başlıca 

merkezinin Seyit Gazi olduğu, Otman Baba’yı ve Baba Şuca’yı tarikatın büyükleri olarak 

tanıdıkları Vahidi’nin açıklamasından anlaşılıyor. Bunlar Adem’in sünnetine uyarak çıplak 

gezerler, esrar yerler, sakallarını, saçlarını, bıyıklarını tıraş ederlerdi. Muharrem’de Kerbela 

şehitlerinin matemini tutarlar, bıçakla vücutlarında yaralar açarlar, sonra büyük bir aşure 

ziyafeti yaparlardı. Eski Osmanlı şairlerinin manzumelerinde Abdalların şekil ve kıyafetleri, 

adetleri, yaşayışları hakkında tesadüf edilen malumat, tamamiyle bunu teyit etmektedir. Hele 

XVI. asır şairlerinde ve başlıca Baki’nin divanında buna çok rastlanır. Baki onların 

cur’adanlarından bile bahsetmiştir. Her yönüyle aşırı Alevî olan seccade, şeb ve çırağlarının, 

İmam Hüseyin’den geldiğini söyleyen on iki imamı kabul eden bu grup Kalenderiye’ye 

benzetilmiştir. İnançlarında ise tevella ve teberra’ya sadık olan bu Aleviler tenasüh ve devir 

                                                 
33 A. Yaşar Ocak; Babailer İsyanı, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996, s. 67. 
34 A. Yaşar Ocak; Babailer İsyanı, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996, s.  151; Tarık Mümtaz Sözengil; Tarih 

Boyunca Alevilik, Çözüm Yayıncılık, İstanbul 1991, s. 92. 
35 T.D.V. İslam Ansiklopedisi; “Abdal Maddesi, C. I, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul 1988, s. 61. 
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inancını kabul etmekte Hurufiler, Noktaviler, Haydariler, Kalenderilerin de bu inançlarda 

ortak oldukları görülmekte, hatta Ethemî, Gülşenî, Halvetî, Mevlevî tarikatlarında bile bazen 

bozuk inançları saptananlara rastlanmaktadır. 

Bazen de Abdalların Halvetî tarikatı teşkilatı içine girdikleri görülmektedir. 1574 tarihli resmî 

bir vesikada teftişten kaçan bazı Kızılbaşların Halveti dervişi şekline girdikleri görüldüğü gibi 

Halveti şeyhi Alâeddin’in Abdal lakabıyla ün kazandığı görülmektedir. Abdalların Ethemî ve 

Gülşenî tarikatlarına girdiklerini, hatta Mevleviliğin Kalenderilik, Abdallık, Bektaşilik’le 

karıştığı bilinmektedir. Abdalların giydikleri tennureye Hacı Bektaş tennuresi denildiğinden 

anlıyoruz ki Hacı Bektaş’ın Abdallar arasında büyük yeri vardır. Anlaşılıyor ki “Abdallık” bu 

asırda henüz Bektaşilik’ten ayrı olmakla beraber gerek inanç, gerek erkan bakımından 

aralarında kuvvetli ortak yönler vardır. Bu Abdallar kendilerine Seyit Gazi yetimleri adını 

verirlerdi. Fakiri, Risaleyi Tarifat adlı eserinde Kalenderiler, Hayderiler, Camilerden 

bahsettiği halde Abdallardan bahsetmemektedir, fakat Kalenderi ve Hayderilere Abdal ismini 

vermektedir. Bu gibi heterodoks ve ahlaksız derviş zümrelerine yeni girmiş genç çocuklara 

genellikle köçek adı verilirdi. Fakiri, bunlara Abdal demektedir.36 

Fakiri’nin “Işık” ismini verdiği zümrenin de Abdallar olduğunu düşünen Köprülü o dönemde 

(XVI. asırda) Abdal ve “Işık” kelimesinin birbirlerinin yerine kullanıldığından 

bahsetmektedir. Bu görüşüne Seyit Gazi Abdalları için “Işık” ismi verilen şu mısraları 

göstermektedir. 

Işık oldur k’olamaz hep de hariç 

Kâmu luti u meng ü havaric 

Ali aşkında yanub şöyle pişmiş 

Cihanda on sekiz gez don degişmiş 

Yanında cur’adan yancıklarıdur 

Sanasın Kerbala kancuklarudur37 

Tezkereci Latifi, XV. asır sonlarında ölen Karaferiyeli Hasan Rumî için “Ayağı çıplak başı 

açık Abdallar”, Rumeli’de yetişen Hüseyin mahlaslı bir şairden bahsederken “Abdallar 

meşrebinde, dedeler mezhebinde” olduklarını söylemektedir. Aşık Çelebi ise Seyit Gazi 

Dergahı Abdallarının “başı açık, yalın ayak” yürüdüklerinden bahseder. Ayrıca Hüseynî, 

                                                 
36 T.D.V. İslam Ansiklopedisi; “Abdal Maddesi, C. I, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul 1988, s. 61; M. Fuad 

Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 374-376. 
37 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s.  376. 
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Yetimî gibi mahlaslarla Kerbela’yı ziyaret ettiklerini, XV. asırda Rumeli’nde çoğaldıklarını 

ve büyüklerine “dede” ünvanı verildiğini söylemektedir. 

Basdılar çün küşdi-gir-i nefsi tan mı olsalar 

Başı açık meydan içinde pehlivan Abdallar38 

Hayreti 

Anadolu’da en önemli merkezleri Seyit Gazi Tekkesi olan Abdalların39 sakalları, kaşları tıraş 

edilmiş, şeriat hükümlerine uymayan, şeriat ehline düşmanlık gösteren dergahın zengin 

vakıflarını yiyen özel bayraklar açarak, kudümler, boynuzlar çalarak, alayla dolaşıp bir çok 

genci kandırarak yanlarına aldıklarından bahseden Aşık Çelebi, XVI. yüzyılda dergahın 

Işıklardan temizlendiğini anlatır. Dergah bir ara medrese haline dönüştürülmüş ve bir de 

Nakşibendi şeyhi atanmıştır. Ayrıca Anadolu ve Rumeli’ndeki Işık tekkeleri sıkı bir denetim 

altına alınmış, Varna kadısına yazılan iki emirde de Kaliyakra’daki Sarı Saltuk Tekkesi ile 

Akyazılı Baba Tekkesi’ndeki Işıkların teftişi emredilmiştir. Edirne kadısına yazılan bir 

emirde, Işıkların Muharrem ayı ve diğer aylarda borular, kösler, dümbelekler çalarak 

şehirlerde gezmeleri yasaklanmıştır. (1559-1560 yılları) 

1572 yılında Işıkların tekkenin tamire muhtaç yerlerini tamir etmek, medrese öğrencisiyle hoş 

geçinmek, beş vakit namaza devam etmek, yoluk ve çıplak gezmemek şartıyla yerleşmelerine 

izin verilmiştir. Işıklar yavaş yavaş çoğalarak Seyit Gazi Türbesi’nde eskisi gibi tablhane 

kurarak davul, nekkare, kopuz, şişte çalmaya, yılda bir defa da bayram yapmaya 

başlamışlardır. Burada adı geçen “çıplak, yoluk, rafizi, mülhit, ışıklar”ın Abdallar olduğunu 

söyleyen Köprülü resmî vesikalarda Abdal, Bektaşî, Kalender tabirleri yerine Işık kelimesi 

kullanıldığını bunların haricinde ise “Hurufî, Kızılbaş” kelimelere rastlandığını 

belirtmektedir. 

Seyit Gazi Işıklarına Kalender denilmiş, Abdal-Kalender kelimeleri bu zamanda (H. 1255) 

birbirlerinin yerine kullanılmış Abdallardan ise “Çardarb” Aleviler oldukları Hacı Bektaş’ı 

büyük bir aziz olarak tanıdıkları ifade edilmiştir.40 XVI. asırda Bektaşiliğin ve Hacı Bektaş’ın 

etkisinin Abdallar arasında güçlendiğini anlatan Nergisi’nin (Hamse-i Nergisi) bu görüşünü 

Katip Çelebi Cihannüma’sında Seyit Gazi Tekkesi’nden bahsederken “Burada Bektaşî 

                                                 
38 Bayram Durbilmez; Türk Kültüründe Abdallar ve Abdal Mahlaslı Halk Şairleri, http://www.alewiten.com/ 
39 İsmail Görkem; Türkiye’de Alevî-Bektaşî Ahi ve Nusayri Zümreleri, T.C. Kültür Bakanlığı yayını, Ankara 

2000, s. 198. Gezginci Seyid Gazi dervişlerinin yani Rum Abdallarını Hacı Bektaş ile alakaları 1437 veya 
1458 yılları civarındadır. Bak. M. Fuat Köprülü; “Abdal”, THEA, İstanbul 1935. 

40 T.D.V. İslâm Ansiklopedisi; “Abdal Maddesi”, C. I, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1988, s. 61; M. Fuad 
Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 378. 
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Abdallarının meskun olduğunu” belirterek desteklemektedir. Ayrıca XVII. yüzyılda Evliya 

Çelebi Seyit Gazi ve Hüseyin Gazi Tekkesi’ni Bektaşî tekkesi olarak göstermektedir. 

Bu Bektaşiliğin XVII. asırda diğer birçok heterodoks zümreyi içine alarak kuvvetlendiğinin 

delilidir. XVIII. asırda ise Bektaşî Abdalları tabiri genelleşmiş Abdal ve Bektaşî tabirleri 

birbiri yerine kullanılmıştır. Aynı zamanda Işık, Kalender, Torlak, Abdal kelimeleri eş 

anlamlı olarak kullanılmış; bunlardan bahsederken “Çardarp olan, yani saçlarını, kaşlarını, 

sakal ve bıyıklarını tıraş eden yoluklar” ifadeleri kullanılmıştır. Bunlar için yalnız avret 

yerlerini koyun postu ile örttükleri, bütün vücutları çıplak olup sırtlarında bir tennure 

bulunduğu, çirkin adetleri olduğu, bazılarının başlarında dövme keçeden beyaz ve sivrice bir 

börk giyip ekserisinin başı açık gezdikleri, kuşaklarında küçük baltalar (teber, nacak) 

bulundurdukları bahsedilmektedir. 

İran kaynaklarında Kalenderler için, Türk metinlerinde Abdallar için yukarıdaki ifadeler 

kullanılırken, bunların ellerinde birer ayna tutarak herkese gösterdiklerini, tevazu ve marifet-i 

nefse davet ettiklerini ellerindeki elma veya portakalı halka vererek karşılığında sadaka 

aldıklarını söyler. Ayna tutma âdetinin heterodoks dervişler arasında müşterek olduğu, aynı 

zamanda ayı postu giymek, alınlarında yanıklar yapmak, falcılık etmek, esrar içmek ortak 

özellikleri olarak belirtilmiştir.41 

Rum Abdallarının ise dervişler için neşeli oldukları, avret yerlerini örtmek için koyun postu 

kullandıkları, çıplak gezdikleri ellerinde budaklı bir asa olduğu, başlarında uzunca bir börk 

bulunduğu, delik kulaklarına ince taşlardan halkalar geçirdiği, her tarafta tekkeleri olup 

oralarda yaşadıkları, gezginleri (yolcu) misafir ettikleri “Şah-ı Merdan aşkına” diyerek sadaka 

aldıkları bilinmektedir. Bunların Anadolu’da Seyit Battal dedikleri bir pirlerinin türbesinin 

bulunduğu, asıl büyük tekkelerinin orada olduğu ve Anadolu’nun birçok yerini Seyit Battal 

Gazi’nin fethettiği ve bu tekkede elliden fazla derviş bulunduğu, yılda bir kez büyük bir 

toplantı olup sekiz binden fazla dervişin yedi gün ayin yaptığı belirtilir. Büyük şeyhlerine 

“babaların babası” mânâsına “Assam Baba” derler, iyi tahsil gören müridler gördüklerini 

yazarak şeyhe takdim ederlerdi. Dizlerine kadar beyaz elbise giyer, Cuma günü tekke 

yakınındaki bir çimenlikte bir ziyafet yaparlardı. Yemekten sonra dua ederler aralarında 

köçekler yani genç çocuklar da olurdu. Etraftan topladıkları esrarı babadan sonra diğerleri 

yerlerdi. Sonra kitaplarını ortaya çıkarıp okurlar, daha sonra büyük bir odun yığınını yakıp 

ateşi etrafında el ele raks edip ilahî okurlar, bıçakla kollarına ve göğüslerine yaralar açarlar, 

ateşe girip yaralarına kızgın kül ve üstüne de sünger koyarlar yaraları derhal iyi olurdu. 
                                                 
41 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 380 
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Bayramın son gününde babadan izin alırlar ve dümbelekler çalarak bayraklarla alay alay 

giderler; yolda rastladıklarından sadaka isterlerdi. “De Nicolay Sansovino, Menavino, Leunce 

Lavius’ta yaklaşık olarak birbirine benzeyen yukarıdaki görüş zikredilmiştir”, diyen Köprülü; 

bu bilgilerin Vahidi, Karakaşzade, Latif, Aşık Çelebi gibi yazarların ifadelerine tamamen 

uyduğunu söylemektedir. Köprülü, bayramın Muharrem ayini, ziyafetin aşure ziyafeti, 

dervişlerin vücutlarına yaptıkları dövme resimlerinin zülfikar resmi veya “Ya Ali” gibi yazılar 

olduğunu belirtmektedir.42 

Ahmet Yaşar Ocak, Rum Abdallarının Yesevî, Kalenderî, Haydarî, Vefaî olduklarından 

bahsederek dört gruptan meydana geldiğini bunların: 

1) Baba İlyas-ı Horasanî’nin halife ve müridleri 

2) Muhlis Paşa’nın halife ve müridleri 

3) Hacı Bektaşı Veli’nin halife ve müridleri 

4) Sarı Saltuk, Barak Baba ve benzerlerinin halife ve müridleri olduğunu açıklayarak, 

Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında, beylik arazisinde “Abdal” veya “baba” lakaplı tahta 

kılıçlı bir takım dervişlerin müridleriyle birlikte, gaza ve fetihlere katıldıkları, fethedilen 

topraklarda zaviyeler kurarak bölgedeki yerli halk arasında Sünnî İslâm’la bağdaşmayan 

popüler bir “hetorodoks İslâm” propagandası yaptıkları ve bunların Rum Abdalları olduğu 

belirtilmektedir.43 

Goldziher’e göre güçlü etkiler vasıtasıyla evrenin düzenindeki korunuma katılan Abdallar, 

sıralamada beşinci sırada yer alırlar. 

Bu sıralama şu şekildedir. 

1. Kutup 

2. İmamlar 

3. İslâm’ın beş şartı 

4. Yedi eşsiz (Karşılaştırılan az) fertler 

5. Abdalan 

6. Yetmiş (70) tercih edilebilir 

7. Üç yüz şef 

                                                 
42 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s.  383. 
43 A. Yaşar Ocak; Babailer İsyanı, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996, s.  201. 
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8. Beş yüz kişilik donanımlı süvari gücü 

9. Sayısız akıllı, bilge veya yalnız kişi 

10. El-Recabiyûn 

Bu on sınıfın her biri özel bir bölgeye atanır, her eylemin bir özel sınıfı diğerlerinin her birine 

açıklanır. Her bir sınıf arasında ortaya çıkan boşluklar bir alt sınıfın üyeleri tarafından hemen 

doldurulur. Abdal’a aynı zamanda rukabâ (bekçi, koruyucu anlamına gelir) budala yada bedil 

de denir.44 

H. S. Kissling de yukarıdaki sınıflamayı aynen yaptıktan başka Osmanlı’da Abdal isminin 

dervişler için kullanıldığını söylemiştir. Örnek olarak Şeyh Sümbül Sinan’ın dervişlerine hitap 

ederken “Abdal” dediğini göstermiştir. 

Dervişlerin itibarı azalınca “budala”dan türeyen Abdal sözcüğünün hakaret mânâsına gelen 

“aptal, ahmak” şeklinde kullanıldığından bahseden Kissling, budalanın derviş anlamını 

Bulgarca, Sırpça ve Romanca’da da kullanıldığından söz etmektedir.45 

Köprülü’de ise Abdal kelimesi M. IX. yüzyılda bilinmekte olup sonraları bütün tasavvuf 

zümreleri içinde büyük bir mevkiye sahip olan müellifler arasında birbirinden farklı anlatılan 

Abdallık, müştereken Ricalü’l-Gayb nazariyesiyle açıklanmıştır. Buna göre Allah dünyanın 

manevî düzeninin korunmasına halkın bilmediği bir takım sevgili kullarını görevlendirmiştir. 

Ricalü’l-Gayb denilen bu kişiler arasında muntazam bir mertebeler silsilesi vardır. 

Mertebelerin en yüksek derecesinde Kutbu’l-Aktab bulunur. Ondan sonra sırasıyla iki imam, 

evtâd, efrâd, abdâl gelir. Onun altında da diğer silsileler vardır. Mertebeler aşağıya doğru 

indikçe üyelerin sayısı çoğalır. Yukarı mertebedekiler kendilerinden aşağı mertebe üyelerini 

bilirler. Aşağıdakiler ise yukarıdakileri bilmezler. Yukarıdaki rütbelerden biri boşaldığında bir 

alt rütbe üyesi tarafından hemen doldurulur. Sayıları, vazifeleri, faaliyet sahaları hakkında 

ittifak olmamakla birlikte Ricalü’l-Gayb nazariyesi hakkında birleşen görüş sahipleri sosyal 

hayata karşılık manevî hayatı idare eden rütbeler silsilesi olarak yorumlamışlardır.46 

Abdallar hakkında eskiden beri bir takım hadisler rivayet edilmiştir. Köprülü’de bu hadisle 

ilgili değerlendirmeler şu şekilde yer almıştır: Taberanî, İbni Asakir, Beyhakî, Deylemî, Ebu 

Nu’ayn Isfahanî gibi muhaddisler tarafından rivayet edilen Abdallarla ilgili hadisler, değişik 

yönlerden eleştirilmiş bunların sahih sayılmayacakları iddia edilmiştir. Tasavvuf görüşünün 

                                                 
44 I. Goldziher; “Abdal”, First Encyclopedia of Islam, Leiden 1987, C. I, s. 67.  
45 H. J. Kissling, The Encyclopedia of Islam, New Edition, Leiden 1960, C. I, s. 94. 
46 T.D.V. İslâm Ansiklopedisi; “Abdal Maddesi”, C. I, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1988, s. 59; I. 

Goldziher; “Abdal”, First Encyclopedia of Islam, Leiden 1987, C. I, s. 67. 
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düşman ve eleştiricisi İbni Teymiye Minhacü’s-Sünne adlı eserinde Abdal hadislerini şiddetle 

eleştirdiği halde, İbnu’s-Salah, Sehavî, Şeybanî gibi alimler de bunların sahih olmadığını ileri 

sürmüşlerdir. İbni Teymiye, el-Furkan Beyn-i Evliyau’r-Rahman adlı eserinde bu meseleden 

bahsederken evliyanın Abdal, nükeba, nüceba, evtad, aktab sayıları hakkında dört, yedi veya 

on iki, kırk, yetmiş, üç yüz diye rivayet edilen hadislerin hiçbirinin sahih olmadığını ileri 

sürmüştür. Ashaptan birinin ağzından bu sözler çıkmamıştır. Yalnız Abdal bunlardan 

müstesnadır ki Abdallara dair hadis rivayet edilmiştir. Bu hadise göre Abdallar kırk kişi olup 

Şam’da bulunurlar. Bu hadis Ali’ye dayandırılmakta ise de munkatı olup sabit değildir. İbni 

Teymiye’nin rivayet ettiği bu hadiste Abdal Ali yanında olmayıp Muaviye’nin askerleri 

içerisindedir. Ali ve yanındaki ashap, Muaviye ve yanındaki ashaptan daha eftal kabul 

edileceğinden Abdal’ın Muaviye yanında olması akla uygun gelmemektedir. Buna karşılık 

Suyutî Abdal, nüceba, evtat, kutub hakkındaki hadislerin müdafaası için el-Haberu’d-Dal adlı 

eserini yazmıştır. İbni Hacer de daha evvel Fetevay-i Hadisiyye adlı eserinde bu görüşü 

savunmaya kalkışmıştır. Daha sonra gelen İslâm tasavvufunun bütün klasik eserlerinde bu 

hadislerin sahih olarak kabul edildiğini, tartışmaya bile gerek görülmediğini görüyoruz. 

Mesela Sarı Abdullah Efendi, Ankaravî, Baki, İbni Abidin bu hadisleri doğrudan doğruya 

kabul etmiş, Muhyiddin Aribî ise Futuhat-i Mekkiye adlı eserinde Abdal hakkında uzun uzun 

bahsederek bunların mahiyetleri, vazifeleri, faaliyet sahaları, makamları, zikirleri hakkında 

bilgi vermektedir.47 

Köprülü’den izafeten İbnü’l-Esir, Nihaye adlı eserinde Aliye dayandırdığı bir hadiste 

Abdal’ın Şam’da bulunduğu velilerle ibadet ehli olduklarını, adetleri hakkında 7, 30, 40, 60, 

70 sayıları gösterilmektedir ki sonraki yazarlar da aynı görüşü benimsemiş ve bu konudaki en 

eski adet üzere Abdal sayısını kırk olarak göstermişlerdir. Bu konuda Suyutî, el-Haberu’d-Dal 

adlı eserinde kırk Abdal’ı kabul etmekle bunlardan 22’sinin Şam’da 18’inin Irak’ta olduğunu 

bildirmektedir. Pek yayılmamış bazı rivayetlerde Abdal’ın 40 erkek, 40 kadın olmak üzere 80 

kişi olduğu ifade edilir, fakat Abdal’ın 22’sinin erkek 18’inin kadın olduğunu ileri süren 

rivayetler de vardır.48 

Ricalü’l-Gayb’den bahsedilirken Nükeba 300, Nüceba 70, Abdal 40, Ahyar 7 olarak gösterilir 

ve meskenlerinin Şam olduğu söylenir. Bazı rivayetlerde Abdal sayısı 30 olarak zikredilmiş 

olup en yaygını 40 olandır. Bazı rivayetlerde ise Abdal sayısı 7 olarak kabul edilmiştir. 

Bunlardan her birinin bir iklime görevlendirildiği söylenmiştir. Hatta bunlardan birinin kutup, 

                                                 
47 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 364. 
48 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s.  364; T.D.V. İslâm 

Ansiklopedisi; “Abdal Maddesi”, C. I, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1988, s. 60. 
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ikisinin imam, ikisinin evtad, ikisinin de Abdal olduğu açıklanmakta, 7’incinin Hızır olduğu 

ve bu yedi Abdal’ın yedi kevkebdeki ilahî esrarı bildikleri kaydolunmaktadır. Allah yedi 

iklimi, yedi abdal vasıtasıyla korur, yedi semanın ruhaniyeti bunlara bağlanır ve her abdal 

gücünü her biri yedi semanın birinde bulunan peygamberlerden alır ki bunlar İbrahim, Musa, 

Harun, İdris, Yusuf, İsa ve Adem’dir. Köprülü’ye göre ise İslâm ve Türk memleketlerinde 

halk rivayetlerinde adı geçen yediler bundan kaynaklanmaktadır. Köprülü Abdal hadisleri 

hakkında ise İslâm dünyasında tasavvuf cereyanları başladıktan sonra uyduruldukları 

muhakkaktır, demektedir.49 

Bir başka kaynakta ise; bedel, bedil kelimelerinden türeyen Abdalın 9. yy’da tasavvufta 

dünyanın manevî düzenini sağlayan Allah’ın sevgilileri arasından seçilmiş Hz. Ali’nin rivayet 

ettiği bir hadise göre; kırk din büyüğünün adlarından biridir. XII. yüzyılda ise çeşitli tarikatlar 

da genellikle derviş anlamında kullanılmıştır. Örneğin: 

Varıp yaslanayım Hacı Bektaş’a 

Abdalın olayım çulların içinde 

(Gevheri) 

XIV. yüzyılda ise Anadolu’da Işıklar denilen derviş zümrelerinin genel adı veya cezbe ve 

istirah (trans) halinde bulunan meczuplar için İranlıların mecnun, meczup, divane; Türklerin 

deli (tilbe) kelimeleri karşılığı olarak kullandıkları görülmüştür. Ayrıca aynı anda iki ayrı 

yerde görülebilmek için kendi yerine bir başka vücudu bedel gösterebilen ermiş, Allah’a 

varma yolunda belli aşamaya ulaşmış kimse anlamında da kullanılmıştır: 

Başı açık yalın ayak râh-ı fenâ Abdalıyız. 

Ref edip ten cübbenin uryan olan anlar bizi  

(Niyazi-i Mısrî) 

Kalender, derviş anlamında ise 

Deli gönül Abdal olmuş 

Gezer Elif Elif diye  

(Karacaoğlan) 

                                                 
49 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s.  365-366; T.D.V. 

İslâm Ansiklopedisi; “Abdal Maddesi”, C. I, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1988, s. 59. 
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Bazen de tarikata mensup olan şairlerin mahlasları yanında isimlerin önüne veya sonuna 

eklenerek de kullanılır. Yeşil Abdal, Pir Sultan Abdal, Abdal Musa gibi. 

XIV. yüzyılda sayıları Anadolu’da artan ve kaynaklarda Abdalan-ı Rum (Rum-Anadolu 

Abdalları) olarak anılan zümre Alevilere yakın bir kimlik taşıyordu. Kaygusuz Abdal gibi 

yetişen Abdal lakaplı bir çok şair yetişti.50 

XIV. ve XV. yüzyıllarda Anadolu’da en fazla Abdal ismi ile anılan; Işık, Torlak, Cavlakî, 

Mevlevî, Halvetî, Haydarî ve Kalenderî de denilen, serseri, bozuk inançlı heterodoks derviş 

zümreleri dört gruba ayrılmıştır; 

a) Gaziyan-ı Rum 

b) Ahiyan-ı Rum 

c) Abdalan-ı Rum 

d) Bacıyan-ı Rum 

Köprülü, Aşık Paşazade Tarihi’nden naklettiği bu bilgilerin, Şah İsmail (Hatayî)’in şu 

kıtasıyla doğrulandığını söylemektedir. 

Ezelden dost olanlar evliyaya 

Ahiler, gaziler, Abdallar oldu51 

Babailik tarikatının kalıntıları olan ve Horasan Erenleri adıyla da anılan Rum Abdalları hem 

dinî hem de dövüşçü güçleriyle Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük yararlar 

sağlamışlardır. Geyikli Baba, Abdal Musa ve Abdal Kumral, Türkmen babalarının en ünlüleri 

olup Alevidirler.52 Abdalları ve Abdal inançlarını kendi bünyesinde toplamış olan Bektaşiliğin 

içinde Bektaşî geleneklerinin devam eden şekli olarak, Abdal inançlarını da görmek 

mümkündür. Bunu Rum Abdalları hakkında söylenen şu şiirde açıkça görebiliriz; 

Beğlerimiz elvan gülün üstüne 

Ağlar gelür Şahım Abdal Musa’ya 

Urum Abdalları postum eğnine 

Bağlar gelür Şahum Abdal Musa’ya 

 

                                                 
50 İsmail Kaygusuz; Alevilik İnanç, Kültür, Siyaset Tarihi ve Din Uluları, İstanbul 1995,  s. 179. 
51 M. Fuad Köprülü; "Abdal Maddesi", Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1935, s. 30. 
52 Orhan Hançerlioğlu, “Abdal”, İslam İnançları Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1971. s. 7. 
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Urum Abdalları gelür dost deyü 

Eğnimize abâ, hırka post deyu 

Hastalar gelür derman isteyü 

Sağlar gelür Pirim Abdal Musa’ya 

Her matem ayında kanlar saçarlar  

Demine hû deyu gülbenk çekerler 

Uyandırıp hak çırağın yakarlar 

Nurlar gelür Pirim Abdal Masa’ya53 

Kaygusuz Abdal 

1557 ve 1572 yılları arasında Anadolu ve Rumeli’de kapatılan Seyyid Gazi Tekkesi’ne 1572 

yılında bazı şartların yerine getirilmesiyle tekrar açılma izni verilmiştir. 

XVI. yüzyılda Bektaşilik ve Hacı Bektaş tesiri, Abdallar arasında kuvvetlenmiş ve Seyyid 

Gazi Tekkesi’nden bahsedilirken Bektaşî Abdalları diye de söz edilmeye başlanmıştır. 

Ankara’da Kayaş yakınlarındaki Hüseyin Gazi Tekkesi ile Yakup Tekkesi Abdallara ait 

olduğu halde, Evliya Çelebi tarafından Bektaşî tekkesi olarak adlandırılmıştır. Bu, bize XVII. 

yüzyılda Bektaşiliğin diğer heterodoks tarikatları da içine alarak güçlendiğini göstermektedir. 

XVIII. yüzyıla gelindiğinde artık “Bektaşî Abdalları” tabiri yaygınlaşmış ve Abdal kelimesi 

Bektaşilik yerine de kullanılmıştır.54 

İslâm dünyası ve Türkiye’de yaşayan kendisi gibi Alevî Heterodoks serseri derviş zümrelerine 

benzeyen, onlarla münasebette bulunan, evlenmeyerek tek başına yaşayan Rum Abdalları, 

diğer veliler gibi Hacı Bektaşî Veli’yi kendi tarikatlarının ulularından saymakla beraber 

Bektaşî değillerdi. Şehirlerden çok köylerde kendine mahsus zaviyelerde yaşar, gezginci bir 

hayat sürerlerdi. Yeniçeri Ocağı’nın büyük nüfuzuna dayanan Bektaşilerin, başka tarikatları 

temsil siyaseti XVII. ve XVIII. asırlarda Abdal tekkelerini, zümrelerini ve ananelerini 

Bektaşiliğin, mücerrede ikrar vermiş kolunda eritmesiyle başlar. Bu dönemde Abdallar 

Türkiye’nin değişik yerlerinde köyler kurup yerleşmişler veya Kızılbaş obalar tarzında göçebe 

hayatı yaşamışlardır.55 

                                                 
53 A. Yaşar Ocak; Babailer İsyanı, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996, s. 213. 
54 M. Fuad Köprülü; "Abdal Maddesi", Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1935, s. 34. 
55 M. Fuad Köprülü; "Abdal Maddesi", Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1935, s. 36. 
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XV ve XVI. asırlarda bilhassa Yeniçeri Ocağında resmî bir kült özelliği aldıktan sonra, büyük 

bir nüfuz kazanarak devletin himayesini alan “Bektaşilik”, Batı Anadolu’da Rum Gazileri 

denilen mücahit tayfaları arasına girerek, Osmanlı fetihleriyle Balkanlara geçmiş, Tuna 

kıyılarından Arnavutluk’a kadar çok geniş sahalarda kurduğu tekkelerle Balkanların 

İslâmlaşmasında büyük rol oynamıştır.56 

Böylece İslâmiyet’in Anadolu’da yayılması ve Balkanlara uzanmasında XVII-XVIII. 

yüzyıllarda İran, Afganistan, Orta Asya ve Doğu Türkistan’da dilenci gezici dervişler olarak 

adlandırılan, Kolonizatör Türk dervişlerinin büyük rolleri olmuştur. Anadolu ve Rumeli’de 

Rum Abdalları ismiyle faaliyet gösteren bu serseri dervişler asırlara damgalarını 

vurmuşlardır.57 

Medrese ile ilişkileri bulunmayan, göçebe Türklere Türkmen babalarının öğretisi olarak giren 

Bektaşilik, erkekli kadınlı bir arada oturmaya karşı olmadığından dolayı “Şamanist Türkler” 

arasında daha fazla rağbet görmüştür, demiştik.58 Bu geleneksel yapı içinde dinî bir tören olan 

“Cem”, ruhî bir yapıya dönüşerek toplumu canlı tutmayı başaran güç olmuştur. Alevilik bir 

din için doğal alan “Sonradan benimseyip katılma” geleneğinin dışında kalmış ve merkezî 

otoriteye karşı tavır koyma geleneğini benimsemiştir. Bu karşı koyma “Babalı” geleneği 

şeklinde Aleviliğin günümüze kadar uzanan etkileri üzerinde belirleyici rol oynamıştır.59 

Anadolu Abdallığının etnik ve tasavvufî yapısını birbirinden ayırmak mümkün değildir. İç içe 

girmiş halde olan bu yapıda tasavvufun etkin görünen teşkilat ve yapısına kısaca değinmek 

istiyoruz. Öncelikle Bektaşiliğin Anadolu’daki kollarından bahsedeceğiz. 

Bir Alevî dede babası olan Bedri Noyan’a göre Bektaşilik iki grupta incelenebilir. 

1. Aleviler, Dedeganlar (Sofiyan Kolu): Tahtacı, Kızılbaşı, Çepni, Sürek ve Abdal denilen 

Türklerdir. Soy güden dedeler tarafından yönetilirler. 

2. Bektaşiler (Babağan Kolu): Ruhanî reis olarak Dedebaba ünvanı ile Hacı Bektaşî Veli 

postuna oturan O’na vekalet ettiğine inanılan O’nun teşkilatına bağlı kimselerin bağlı olduğu 

koldur.60 

                                                 
56 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 24. 
57 Ömer Lütfi Barkan; Kolonizatör Türk Dervişleri, Vakıflar Dergisi yayını, C. 2, İstanbul 1974, s. 279-304; 

Ünver Günay; Harun Güngör; Türklerin Dinî Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara 1997, s. 288. 
58 Ünver Günay; Harun Güngör; Türklerin Dinî Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara 1997, s.  291; Fuat Bozkurt; 

Aleviliğin Toplumsal Boyutları,  s. 17. 
59 İsmail Görkem; Türkiye’de Alevi-Bektaşi, Ahi ve Nusayri Zümreleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 

2000, s. 120; Fuat Bozkurt; Aleviliğin Toplumsal Boyutları, s. 25-26. 
60 Bedri Noyan; “Bektaşilik Alevilik”, Günaydın Gazetesi Yazı Dizisi, 29 Mart 1977; M. Tevfik Oytam; 

Bektişiliğin İçyüzü, İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul 1970, s. 350-349. 
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Bektaşilik esasta iki kola ayrılmıştır. Bunlar Hazreti Pirin mücerred geçtiğini, hiç dünya evine 

girmediğini savunan Babağan (Mücerred)lar ve Hz. Pir’in evlenip çocuk sahibi olduğunu 

savunan müehhiller (Çelebiler)dir. Babağan kolu Rumeli ve Arnavutluk’ta yayılmış olup 

sonradan “Tarikat-ı Nazenin” adını da almıştır. Anadolu ve İstanbul’da varlıklarını 

sürdürmüşlerdir. Babağan kolunun dal-budak salamamasına rağmen, Çelebiler Anadolu’da 

beş altı kola ayrılmış ve bu suretle Bektaşilikteki diğer kollar ortaya çıkmıştır. Halk, 

Anadolu’da vücut bulan bu kollara, topyekün “Kızılbaş” demiştir. Hepsi de Hacı Bektaşî 

Veli’ye ve Çelebilere saygı göstermekte olan bu kolların, köylerinde veya yakınlarındaki bir 

veli veya yatırı mürşit tanımaları da genellikle görülür.61 

Bektaşilik Anadolu’da belli başlı şu kollara ayrılmıştır; 

1. Tahtacılar 2) Çepniler 3) Köy Bektaşileri 4) Abdallar 5) Hudadalı ve Mürseliler

 6) Mücerredlik  7) Müteşerriler 

Anadolu’da bu adlar altında anılan Bektaşilerin inanç ve ibadet bakımından aralarında fazlaca 

bir fark yoktur.62 

Anadolu’da Bektaşilikle iç içe yaşayan zamanla Bektaşilik içine giren ve onunla etkileşen 

bazı tarikatlar vardır. Bektaşiliğin etkileşim içinde olduğu tarikatları de şöylece sıralayabiliriz; 

1) Hurufilik 2) Ademperestlik (Merdumperestlik)  3) Tenasüh 4) Vahdet-i Vücud 

5) Teslis 6) Alevilik 7) Batınilik 8) İmamiye 9) Şiilik 10) Tasavvuf63 

Tasavvufta veya Bektaşilikte Abdal, güzel ve yüksek bir mânâ ifade etmektedir. Tebdil 

olmak, değişmek, bir merhaleden diğer bir merhaleye atlamak, kabuğunu bırakıp ruha sinmek 

demektir.64 Etnik ayırımın dışında kalan bu Abdallığı aşağıdaki şiirlerde görebiliriz. 

Abdallığın binasını sorarsan 

Evvela Muhammed Ali Abdaldır 

Hakikât ilminin aslın ararsan 

Cümle ululardan ulû Abdaldır. 

 

                                                 
61 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 86. Not: Abdulkadir Sezgin’in Besim 

Atalay’dan naklettiğine göre Bektaşilik iki kola ayrılmıştır. Bu ayırım şehir (Bektaşî Alevî) Bektaşiliği ve 
köy (Kızılbaş) Bektaşiliği şeklindedir STV Televizyonu, Gökkuşağı Programı, 15.10.1997. 

62 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 111-158. 
63 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 81-110. 
64 M. Tevfik Oytam; Bektaşiliğin İçyüzü, Maarif Kütüphanesi, İstanbul 1970, s. 106-107; Kemal Samancıgil; 

Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 93. 
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Muhammed kırklarda bir hayal gördü 

Bu ne hal deyup künhüne erdi 

Firdevsi alâdan içeri girdi 

Öter bülbüller gülü Abdaldır 

Muhammed kırklara “beli bes” dedi 

Ali’yi görünce “Allah dost” dedi 

Muhammed de Abdal olmak istedi 

Üçler, beşler, kırklar yolu Abdaldır. 

Ben bu Abdallıktan geriye kalman 

Tuttum Abdallığı elimden salman 

Hem Hatice, hem Fatıma hem Selman 

Kemer bestelerin beli Abdaldır… 

KEMTERİ65 

Hatayi’nin bir şiirinde, Abdal, “Başı açık Abdal” şeklinde kullanılmaktadır. 

Men Hasen Hulku’r-Rıza’nın bir muhibb-i âliyem 

Hamdü lillâh kim hasetle kibr ü kinden hâliyem 

Şah Hüseyn-i Kerbelâ’nın başı açık abdâliyem 

Kıblegâhımdır Muhammed, secdegâhımdır Ali 

Kul Mustafa’nın bir şiirinde Abdal kelimesi şu şekilde kullanılmaktadır. 

Nesini sorarsın garip hâlimin 

Çoktan beri yatar, hastadır gönül 

Alışmış gurbete, geçmiş ilinden 

Abdala karışmış posttadır gönül 

Yedi kıtalık bu şiirde Muhammed, Ehli Beyt, Oniki imam, Seyyid Battalgazi, Abdülvehhab 

ve Hacı Bektaşî Veli Abdal olarak anlatılmıştır. 

Sersem Abdal da bir şiirinde Abdallığı şöyle tanımlamaktadır. 

                                                 
65 M. Tevfik Oytam; Bektaşiliğin İçyüzü, Maarif Kütüphanesi, İstanbul 1970, s. 107; Kemal Samancıgil; 

Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 93-94. 
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İmamlara temennamı yitirdim 

Tavafın kabuldür Abdal dediler 

Kırklar ile bir meydanda oturdum 

Tavafın kabuldür Abdal dediler. 

Hızır elim aldı arş’a götürdü 

Bir saatte Kerbela’ya yetirdi 

Ol demde melekler şerbet getirdi 

Tavafın kabuldür Abdal dediler.66 

Dertli Baba’nın Abdallıkla ilgili şiirinden bir kıta alıyoruz. 

Girme Zahid bezmine,görme murai yüzlerin 

Dergah-ı Abdal’e gir de bezm-i hasullahı gör 

Dön ziyaret eyleme İbrahim’in bünyâdını 

Dertli’nin gönlün ziyaret eyle Beytullahı gör.67 

Gevheri’nin şiirinde ise Abdallık şöyle tanımlanır, 

Varıp yaslanayım Hacı Bektaş’a 

Abdal’ın olayım çullar içinde68 

Urum Abdalları hakkındaki bir başka şiir de şöyledir. 

Biz urûm Adalarlıyız 

Maksudumuz yardır bizim 

Geçtik ziynet kabesinden 

Gencinemiz erdir bizim 

Daim kılarız biz zârı 

Carheyleriz elde vârı 

Dost yoluna verdik seri 

Münkirimiz hürdür bizim 

                                                 
66 M. Tevfik Oytam; Bektaşiliğin İçyüzü, Maarif Kütüphanesi, İstanbul 1970, s. 108. 
67 M. Tevfik Oytam; Bektaşiliğin İçyüzü, Maarif Kütüphanesi, İstanbul 1970, s. 271. 
68 Türk Dil Kurumu, “Türkçe Sözlük”, Ankara 1988, C. I, (A-J), s. 2. 
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Aşk bülbülüyüz öteriz 

Rah-ı Hakk’a yüz tutarız 

Ma’na gevheri satarız 

Müşterimiz vardır bizim. 

Üstuvayı gözler gözüm 

Sebu’l-mesanidir yüzüm 

Ene’l-Hakk’ı söyler sözüm 

Mi’racımız vardır bizim. 

Haber aldık Muhammed’den 

Geçmeyiz zat-u sıfattan 

Balım nihan sözler zattan 

İrşadımız sırdır bizim.69 

Veya  

İçtiler fazl-ı ilahî çeşmesinden ab-ı Hızır 

İttiler kesb-i hayât-ı Câvidân Abdallar 

Öldüler ölmezden evvel oldular hayy-ı ebed 

Verdiler can buldular bir özge cân Abdallar 

Görülüyor ki, Abdallık tabirinin kılık kıyafet, otorite ve vakarla hiçbir alakası yoktur. 

Abdallık, zenginlik, fakirlik, giyim, kuşam gibi izafî kayıtlardan arınmış bir gönül işidir. 

Abdallık yukarıdaki şiirlerden anlaşıldığı üzere Arif-i nefs olmak veya ölmeden evvel ölmek 

veya Abdal olup Hakk’a vuslat etmek gibi tabirlerin delili, özge bir alem, ilahî bir aşk ve 

şevke dayanan manevî bir halet-i ruhiyedir. 

Burada Abdallara atfedilen bazı yanlış ithaflara da değinmekte yarar görmekteyiz. Bazı 

kaynaklarda Abdallar hakkında yarı çıplak gezen serseri, derviş zümreleri olmalarından 

bahsedilmektedir.70 Ayrıca Kemal Samancıgil de “Abdallar da kadınlar ehl-i tarikata karşı 

örtünmezlerdi. Her yere gidebilirler, her ayine girerlerdi, serbesttiler. Örtünme ve kaçınma 

Ehl-i Sünnete karşı bile yoktu. Bunlarda iffet ve ismetin mânâsı yok gibidir. Abdalların 

                                                 
69 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 180. 
70 M. Fuad Köprülü; "Abdal Maddesi", Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1935, s.  29. 



 27 

kadınları herkese karşı açıktır, onların bu konuda havsala ve mezhepleri geniştir. Onlarda 

fuhuş aranmazdı. Kızları kapılarda çalışır, hizmetçilik eder, metres, kapatma, odalık gibi işler 

görürlerdi.” demektedir.71 

Bunun gibi yanlış görüşler olsa olsa Abdalların yaşantılarını tanımayıp dışarıdan 

değerlendirme yapmaktan kaynaklanabilir. Abdallar göçebe olmalarından dolayı aileleriyle 

beraber dolaşmışlardır. Meslekleri gereği demircilik, kalaycılık, nalbantlık, kazancılık, 

elekçilik, köçeklik, çalgıcılık, oyunculuk, hikâyecilik, sepetçilik, devecilik, davulculuk gibi 

işlerle uğraşan Abdalların aileleri de kendilerine iştirak etmişlerdir. Hatta kadınlar erkeklerden 

daha aktif durumlarda olmuşlardır, bu da erkeklerden uzak duran Sünnî kadınlar ve erkeklerce 

yanlış yorumlanmıştır, diyebiliriz. 

II. Mahmud tarafından Yeniçeri Ocağı ile birlikte ilga olduktan sonra Abdülaziz zamanında 

tekrar serbest bırakılan Bektaşilik72, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra tekke ve zaviyelerin 

kapatılmasıyla, kendisi de gençliğinde Selanik’te bir Bektaşî olan ve bütün tarikatları gizli bir 

cemiyet olarak kabul eden Mustafa Kemal tarafından ortadan kaldırılmıştır.73 

Abdal denilen serseri derviş zümrelerinin Türkler arasında yayılmasının sonucu olarak, 

Anadolu’nun değişik yerlerinde bugün bile bu ismi taşıyan gruplara rastlamaktayız. 

Yaşayışları Türk, dilleri Türkçe olan saz şairliği ile ün kazanmış geçimlerini davul zurna 

çalmakla sağlayan bu insanlara halk arasında göçebe çingeneler denilmekle beraber onlar 

buna itiraz edip, kendilerinin Abdal, Müslüman, tarikat itibariyle ise Alevî-Bektaşî olduklarını 

söylemektedirler. Akide itibariyle diğer Alevî Türklerden farkları yoktur. 

3. Abdallara Çingene Denilmesi 

Tarihte Abdallarla Çingeneler genellikle birbirine karıştırılmış ve Abdallara çingene gözüyle 

bakılmıştır.74 Özellikle Sünnî İslâm’ı benimseyenler tarafından Çingenelik dayatması 

yapılarak sosyal yapı içerisinde Abdallardan mesleklerinin icrası dışında uzak durulmaya 

çalışılmıştır. Alevî-Bektaşî olmaları nedeniyle kapalı bir toplum şeklinde yaşayan Abdallar 

kendilerini ifade etmekte yeterince başarılı olamamışlardır. 

Abdallarla ilgili yapılan araştırmaların çoğunda Abdal-Çingene açıklamaları göze 

çarpmaktadır. Bunlarla ilgili bazı kaynaklarda şu açıklamalar yer almaktadır. 

                                                 
71 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s.  94. 
72 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 24. 
73 Orhan Türkdoğan, “Alevî Kimliği”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Şubat 1995, S. 12, s. 98. 
74 Ali Rafet Özkan; Türkiye Çingeneleri, T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 2000, s. 32. 
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Yörükan “Çiftçilik başlıca sanatları olmakla beraber göçebelerinin su başlarında, söğüt 

gölgelerinde, söğüt dallarından yaptıkları sele, sepet gibi şeyler dolayısıyla bunlara Çingene 

denildiğini halbuki A. Vanberg’nin “Türk Etnografya ve Etnolojisi” adlı kitabında gördüğü 

Abdal Musa’nın Velayetnamesi’ne nazaran bunların Horasan mülkündeki boydan olduklarına 

kanaat getirdiğini söylemektedir.75 

Abdalların konuştukları dil üzerine araştırma yapan A. Caferoğlu, Abdalların zanaat ve ticaret 

hayatlarındaki benzerlik yüzünden Çingenelerle karıştırılmış olduğunu; Abdalların 

kullandıkları gizli dil ile Çingene ve elekçi dilleri arasında hiçbir münasebetin bulunmadığını 

söylemektedir.76 

Cemil Cahit Güzelbey, Gaziantep civarındaki Abdallar üzerinde yaptığı araştırmada 

Abdalların ne soy, ne de huy bakımından Çingenelerle herhangi bir ilgilerinin 

bulunamayacağını anlatmaktadır.77 

Bugün Anadolu’nun değişik yerlerinden yaşayan kendilerine Abdal adını veren genellikle 

göçebe olarak yaşayan gruplar hakkında yapılan araştırma sonuçlarından bahseden Köprülü, 

Alevî olan bu küçük toplulukların halk arasında hatta Alevî halk arasında Çingene olarak 

isimlendirildiklerinden bahseder. Düğünlerde davul zurna çalarak geçinenlerin âşıklıkla yani 

saz şairliğiyle şöhret kazananların olduğunu söyler. Kendilerine Çingenelik yakıştırılmasını 

şiddetle reddettiklerini belirtir. 

Baha Sait’in Safranbolu Türk Oymakları hakkında yaptığı araştırmalardan hareketle Köprülü, 

mısır kırma ve bağ bozumu zamanlarında Safranbolu’ya gelen göçebelere yerli halkın 

Çingene gözüyle baktıklarını fakat bu Abdalların kendilerinin Türk ve Müslüman olduklarını 

söylediklerini ifade eder. Bunlara mesleklerinden dolayı Kazancı Çingene de derler.78 

Köprülü, Kuzey Suriye’de yaşayan bütün yönleriyle diğer Çingenelere benzeyen Abdalların 

Çingeneliği şiddetle reddettiklerinden bahseder. 

A. V. Le Coq’den izafeten Köprülü, Adana’da yaptığı bir araştırmada Türklerin Abdal olarak 

isimlendirdiği Kürtlerin Gewende dediği, davulcu anlamına gelen Teberci adını taşıdıklarını 

ve Abdal olduklarını söyleyen kişilerden bahsetmektedir.79 Ancak burada yanlışlıkla 

Teberci’nin davulcu anlamına geldiğinin söylendiği kanaatindeyiz. 

                                                 
75 Y. Ziya Yörükan; Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989,  s. 107. 
76  A., Caferoğlu; Anadolu Abdallarının Gizli Dillerinden Bir İki Örnek 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuat 

Köprülü Armağanı, Yalçın Matbaası, İstanbul 1953, s. 77. 
77 C. Cahit, Güzelbey; “Abdallar”, Foklor, Mayıs 1972, Sayı 25, s. 21-25. 
78 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 389-390. 
79 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 391. 
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Köprülü, Ali Rıza Yalman’ın beş gruba ayırdığı Abdallar içindeki Gurbet ve Karaduman 

Abdalları hakkında bunlara Çingenelik isnadının haklı olabileceğini savunur.80 Çağdaş 

araştırmacılardan A. Rafet Özkan ise Abdalların çingene olmadığını halk tarafından 

çingenelerle karıştırıldığını söylemektedir.81 

Abdallar hakkında araştırma yapan Ülkütaşır, “Halk bunları elek, sepet yapmak; bir kısmı da 

göçebe olmak bakımından Çingene addeder. Mesela; Abdallara Güney Anadolu’da 

“Çiğnene”, Doğu Anadolu’da “Elekçi” derler… Konya ve dolaylarında da Abdallara “Carcar” 

adı verilir”, der.82 

Samancıgil ise “Soy itibariyle Kıptılarla akrabadırlar… Biz bunlara iskan edilmiş, 

yerleştirilmiş Kıptılardır diyebiliriz.” demektedir.83 

Abdallar hakkında araştırma yapan Gülçiçek, “Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya kadar geniş 

bir coğrafya üzerinde dağınık gruplar halinde yaşayan, eskiden daha çok göçebe, bugün artık 

yerleşik hayata geçmiş olan, bölgelere göre “Abdal, “Abdali, Avdal, Habdal, Gilaman, 

Gurbet, (Gurbeti, Kurbati), Çingene, Guyende (Gewende, Gawende), Aynlu (Heynu), 

Teberci, Carcar” gibi değişik isimlerle adlandırılan ve aralarında birçok farklılıklar bulunan 

Abdal grupları vardır.” demektedir. Gerenar’dın da 1893’te yaptığı Orta Asya seyahatinde 

Doğu Türkistan’nın Keriya (Keria) bölgesindeki Abdallarla ilgili tespitinde bunların köken 

olarak bir çeşit yerleşik Luli (Kırgız)-Çingeneleri olabileceğini varsaydığını anlatır.84 

Günümüz araştırmacılarından Ali Aksüt, Silifke’de yaptığı araştırmada Abdalların 

yerleştikleri mahalleye Kıptıyen Mahallesi adı verildiğini söyleyerek, halkın Demirci 

Abdallarına Çingan (ses çıkaran) adını verdiğinden, günümüzde bu kelimenin yanlışlıkla 

“Çingen”e dönüştüğünü belirtmektedir.85 

Konya-Akşehir Yarenler’deki araştırmasında ise Aksüt, Teberler diye bilinen ve çalgıcılıkla 

geçinen Abdallar arasına Akşehir Yenimahalle’de birkaç Çingene aile karıştığını ve onlara 

“Mınıki” dendiğini belirtmektedir.86 

                                                 
80 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 394. 
81 Ali Rafet Özkan; Türkiye Çingeneleri, T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 2000, s. 32. 
82 M. Şakir Ülkütaşır; “Abdallar”, Türk Kültürü Dergisi, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1968,  s. 251; Ali Aksüt; 

“Abdallarla İlgili Notlar”, http://www.alewiten.com/sakir1.htm. 
83 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 93. 
84 Ali Duran Gülçiçek; http://www.hbektas.gazi.edu.tr/25.%20dergi/gulcicek.htm. 
85 Ali Aksüt; “Abdallarla İlgili Notlar”, http://www.alewiten.com/sakir1.htm, s. 1-2 
86 Ali Aksüt; “Abdallarla İlgili Notlar”, http://www.alewiten.com/sakir1.htm, s. 6. 
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Abdallara Çingene yakıştırması yapan ulaşabildiğimiz kaynakların bir kısmını belirtmiş 

bulunmaktayız. Aynı kaynaklar, Abdalların neden Çingene olamayacaklarıyla ilgili bazı 

açıklamalar yapmışlardır. Bunlar: 

Köprülü’ye göre; 

1. Abdalların bir kısmının derviş kıyafetine girerek serseri zümreler halinde dilendiklerini 

biliyoruz. Bunların ya eski Rum Abdallarının bakiyesi olduğu, yahut onları taklit ettikleri için 

Abdal ismini aldıkları tasavvur edilebilir… Bütün İslâm memleketlerinde, Çingenelerin 

serseri derviş taifeleri arasına karıştıkları bugün iyice anlaşılmıştır. Çingenelerin dilenci 

dervişlerin arasına girmesi herhalde XIV. Asırdan evvel –hiç olmazsa XIII. Asırda- başlamış 

olmalıdır. Bunu söylemekle dilenci derviş zümrelerinin Çingenelerden oluştuğu iddia 

edilemez. Anadolu Abdalları arasında dilenci dervişler küçük bir kısmı teşkil eder. 

2. XVIII. Asır başlarında Anadolu’nun Güneydoğu’sunda Türkmen aşiretleri arasında 

Abdallu ve Köçek Abdullu isimlerini taşıyan Türkmen oymaklarının mevcut olduğundan 

bahsedilmektedir.87 Aynı kaynaklarda Abdal Kuyumcu aşiretinden bahsedilmekte fakat 

bunların Çingeneliği hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

3. Abdallar genellikle çalgıcılık ve türkücülükle, hikâyecilikle uğraşırlar. Ali Rıza Bey, 

tambur Çalan Abdal âşıklardan bazı türküler naklettiği gibi, Abdulkadir Bey de Abdalların 

hikâyecilikle ve Köroğlu hikâyeleri anlatmakla meşhur olduklarını söylemektedir. 

Azerbaycan’da da Abdal adını taşıyan bir Köyü’n âşıklar yetiştirmekle meşhur olduğu bunu 

teyit etmektedir. “Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz” atasözü Abdalların düğünlerde 

çalgıcılıkla, davul zurna çalmakla tanınmış olduklarını gösterir. Kürtlerin Abdallardan çalgıcı 

ve türkücü yetişmesi nedeniyle onlara Gevende, Gûyende adını vermeleri ve bu kelimeyi 

Abdal adıyla eş anlamlı gibi kullanmaları, onların çingeneliği için bir delil olamaz. Kaldı ki 

Hacı Bektaşî Velî, Yunus Guyende deyimini kullanmış, Azerbaycan’da Abdal Köyü’nde 

yetişen saz şairlerine de Çingene isnadında bulunulmamıştır. Abdal saz şairleri arasında hâlâ 

Dede Korkut Destanları’nın yaşamakta olması daha çok Abdalların Çingene değil 

Türklüklerini gösteren delillerden biridir. Abdallar arasında çalgıcı ve türkücülerin çokluğu ve 

asıl çingeneler arasında da bu mesleklerin yayılmış bulunması belki de böyle bir iddiaya yol 

açmış olabilir. Mesela; Adana’da Karaisalı kazasında Alibaş (Alabaş) ismindeki bir aşirete 

“Ozan” adı verilmekte ve bu kelime “Çalgıcı Çingene” anlamında kullanılmaktadır. Oysa eski 

Oğuzların saz şairi olarak kullandıkları bu kelimenin böyle bir anlamı yoktur. Bir kısım 

                                                 
87 Ahmet, Refik; Anadolu’da Türk Aşiretleri, İstanbul 1930, s. 87. 
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Abdalların kazancılık, demircilik, elekçilik, sepetçilik gibi işlerle uğraşmaları ve bu gibi sanatların 

bazı Çingene grupları arasında da yayılmış olması abdalların Çingeneliği hakkında bir delil 

olamaz. Hazer ötesindeki Türkmen oymakları arasında bazılarının bu işlerle fazla meşgul 

oldukları ve bundan dolayı “Kazancı, Deveci” gibi isimlerle anıldıkları unutulmamalı bununla 

beraber, falcılık, cambazlık, üfürükçülük gibi Çingeneler arasında çok yayılmış bazı sanatların 

bazı Abdallar arasında da bulunması aralarına eski zamanlarda Çingene unsurlarının sokulmuş 

olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

4. Anadolu Abdallarının, Alevilerin bulunduğu alanlarda yaşamaları ve Alevî inançları taşımaları, 

dedelerinin diğer Alevî dedeleri gibi Hacı Bektaş merkezindeki Çelebilerle ilgili olmaları 

nedeniyle Abdalları Türklüklerinden en ufak bir şüphe bile duyulmayan eski Türk Şamanizmi’nin 

izlerini koruyan Anadolu Alevî Türklerinden ayırmak imkansızdır. Abdallarda onlar gibi kısmen 

göçebe olmakla birlikte kısmen de eski zamanlardan beri toprağa bağlanarak, ekincilik hayatına 

geçmiş bulunmaktadırlar. Bütün Anadolu ve Rumeli Kızılbaş zümreleri arasında kuvvetle 

yaşadığı bilinen Safevilik izleri bunlar arasında da vardır. Şu halde ne yaşayış şekilleri ne de ayin 

ve itikatları bakımından bunlara Çingenelik isnadı kolay kolay kabul edilecek cinsten değildir.88 

Abdallara Çingene denilmesi hakkında Ülkütaşır, “Halk bunları elek, sepet yapmak; bir kısmı da 

göçebe olmak bakımından Çingene addeder. Binaenaleyh bunları dili ve soyu bütün bütün başka 

olan Çingenelerle akraba veya yurt tutmuş Çingene gibi telakki etmek katiyen doğru değildir. 

Bugünkü Anadolu Abdalları –Tahtacılar, Çepniler, daha doğrusu bütün Anadolu Kızılbaşları gibi- 

Babaî Türkmenlerinin bakiyeleridir. Abdallar, soy itibariyle Türkmendirler” ifadesini 

kullanmaktadır.89 

Abdallar hakkında Samancıgil ise “Bugün Anadolu’nun hemen her köşesinde yer yer Abdal 

köyleri vardır. Bunların dilleri Türkçe yaşayışları Türk’tür” demektedir.90 

Ali Rıza Yalman (Yalkın) Elbeyli Abdallarından Topal Abdal’a: “Siz Çingene misiniz?” dedim. 

Topal Abdal: 

“Haşa efendim, biz Çingene değiliz. Çingene soyu ayrıdır, dedi.” şeklinde açıklama 

yapmaktadır.91 

                                                 
88 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 395-398; Ali Duran 

Gülçiçek; http://www.hbektas.gazi.edu.tr/ 25.%20dergi/gulcicek.htm, s. 5. 
89 M. Şakir Ülkütaşır; “Abdallar”, Türk Kültürü Dergisi, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1968, s. 251; Y. Ziya 

Yörükan; Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989,  s. 108. 
90 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 92-93. 
91 Ali Rıza Yalman (Yalkın); (Haz.: Sabahat Emir), Cenupta Türkmen Oymakları, Kültür Bakanlığı yayınları, 

256 Kültür Eserleri 14, Ankara 1977,  s. 18. 
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Cemil Cahit Güzelbey ise Gaziantep yöresinde bulunan Abdallar üzerinde yaptığı bir 

araştırmada Abdalların ne soy, ne de huy bakımından Çingenelerle herhangi bir ilgilerinin 

bulunamayacağını söylemektedir.92 

Abdallarla ilgili bir başka kaynakta ise “Karaman ve Akmanlarla ilgili efsanenin farklı 

versiyonları hâlâ Türkmenler arasında anlatılır. Türkmen Abdallarının rivayetleri şöyledir. 

“Bir zamanlar Türkistan’da Akman ve Karaman adında iki kardeş vardı. Bu kardeşler Ahmet 

Yesevi’ye vergi ödeyen Abdal boyuna mensuptular.”93 

Kırşehirli mahallî sanatçı (halk ozanı) Neşet Ertaş bir türküsünde 

Ey garip gönüllüm dertli yoldaşım 

Neden belli değil baharın kışın 

Var mıdır sormazlar ekmeğin aşım 

Zengin isen ya bey derler ya paşa 

Fukara isen ya Abdal derler ya Çingen haşa 

Kim onun halini sormuş demezler 

Cahilin gözünde hormuş demezler 

Gariplere kim iş vermiş demezler 

Zengin isen ya bey derler ya paşa 

Fukara isen ya Abdal derler ya Çingen haşa 

Sen de bir insansın insanlar gibi 

Haksız kazancınan sürmedin demi 

İnsanlığın kuralları böyle mi 

Zengin isen ya bey derler ya paşa 

Fukara isen ya Abdal derler ya Çingen haşa 

O hakkı tanımaz kul kandıranlar 

İnsanlığın ne olduğun ne anlar 

İnsanlık varlıkla olursan anlar 

                                                 
92 C. Cahit, Güzelbey; “Abdallar”, Foklor, Mayıs 1972, Sayı 25, s. 21-25. 
93 S. G. Agacanov; Oğuzlar, Selenge yayınları, İstanbul 2002, s. 335-336; Ayrıca bak. Ali Rafet Özkan; Türkiye 

Çingeneleri, T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 2000,  s. 32. 
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Zengin isen ya bey derler ya paşa 

Fukara isen ya Abdal derler ya Çingen haşa 

Boş durmak günahtır çalışmak sevap 

Çalış ne duruyon sen de bir şey yap 

Çoğalır yoldaşın gör nice ahbap 

Zengin isen ya bey derler ya paşa 

Fukara isen ya Abdal derler ya Çingen haşa 

Garibim engin ol uyma cahile 

Şeytanın kazancı nafile hile 

Sana ad takarlar üzülme bile 

Zengin isen ya bey derler ya paşa 

Fukara isen ya Abdal derler ya Çingen haşa94 

Bu türküde ERTAŞ, halkın kendilerine Çingene yakıştırmasında bulunduğunu ima 

etmektedir. Oysa Çingene olmayıp kendilerinin Türkmen Abdalları olduklarını Abdallar da 

söylemektedir. 

01.12.2001 tarihinde Star Gazetesi’nde Musa AĞACIK tarafından Neşet ERTAŞ’la yapılan 

röportajda Neşet ERTAŞ; 

- Yıllarca sizi Abdal, Çingene diye aşağılayanlara sözünüz, sorusuna; 

- Abdalız ama Çingene değiliz, demiştir. 

Bu tür ayırımları yapanlarla ilgili diğer bir soruya da şu dörtlükle cevap vermiştir. 

Dünya cennettir insana 

Eşit olsun sana bana 

Kıyılmasın hiçbir cana 

Analar ağlamasın 

Yukarıda belirtilen görüşlerden anlaşılacağı üzere Anadolu Abdallarının Çingenelerle hiçbir 

yakınlıkları yoktur. İcra ettikleri meslekler çingeneler tarafından da yapıldığından halkın 

                                                 
94 Bayram Bilge Tokel; Neşet Ertaş Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000, s. 60-61. 
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gözünde Çingenelerle bir tutma, onlarla karıştırma eğilimi göze çarpmaktadır. Abdalların 

Anadolu’daki diğer Alevî zümreleri gibi Alevî-Bektaşî oluşları da Çingene olmadıklarının 

göstergesidir. Ayrıca Abdallarla ilgili Kırşehir yöresinde yaptığımız araştırmada Abdalların 

kendilerini “Türkmen Abdalları” olarak ifade ettikleri görülmüştür. Tarihi kaynakların ve 

kendilerinin Türkmen olduklarını ifade ettikleri halde Abdallara Çingenelik yakıştırmasında 

ısrar etmek bir yanılgıdır. Kısacası Abdallar soy olarak Türk’türler. 



 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ABDALLARIN COĞRAFÎ DAĞILIMLARI 

A. ABDALLARIN ANADOLU’DAKİ COĞRAFÎ DAĞILIMLARI 

Anadolu’da yaşamakta olan Abdalların Orta Asya kökenli olduklarına, kendilerinin 

Horasan’dan geldiklerine inandıkları, dedelerinin Hacı Bektaş çelebilerinden ruhsat ve izin 

aldığını, Konya’daki Karayağmur Dede’nin Horasan nesline mensup ve saygın sayılan bir kişi 

olduğunu, Abdal Musa Velayetnamesinde bunların Horasan mülkünün boylarından 

olduklarını, bir kısmının Karayağmur’un reisliği altında bir kısmının (Güneydoğu Abdalları) 

da Oğuzlardan Beydilli Oymağı ile birlikte, diğer bir kısmının da (Kilis-Zabaran Köyü’ndeki 

“pırpırlar” isimli Abdal oymağı) Karakoyunlularla birlikte Horasan’dan Anadolu’ya 

geldiklerini görüyoruz.95 

Cevdet Türkay’a göre Abdal oymakları, Osmanlı bölgelerinde Türkmen taifesi, Türkmen 

aşiretleri96 ve Türkmen cemaatleri97 başlıkları altında isimlendirilmiştir. Bu esere göre Abdal 

cemaatlerinin Anadolu’daki dağılımları: Maraş, Tarsus Sancağı (Adana Eyaleti), Hayrabolu 

Kazası (Vize Sancağı), İstanbul ve havalisi, Tatar Pazarı Kazası (Paşa Sancağı), Rumeli, 

Kütahya Sancağı, Erzurum Eyaleti, Adana, Bozok, Biga, Aydın Sancağı, Çukurova, 

Zülkadriye Kazası (Maraş Sancağı), Karaman Eyaleti, Sivas Eyaleti’nde bulunuyor şeklinde 

gösterilmiştir.98 

Peter A. Andrews ve yardımcısı R. Benninghaus’un bugünkü durumu göstermek üzere 

yayımladığı Ethnic Groups in the Republic of Turkey adlı kitabına göre ise Abdalların 

Anadolu’nun hemen her tarafında yaşadığı belirtilmektedir. Bu esere göre Abdallar Adana’da 

18, Ankara’da 12, Gaziantep’te ise 7 ayrı yerde oturuyor olarak gösterilmektedir. Bunların 

                                                 
95 Y. Ziya Yörükan; Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989, s.  402. 
96 Cevdet Türkay; Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda Oymak, Aşiret ve Cemaatler, 

Tercüman yayınları, İstanbul 1979, s. 45. 
97 Cevdet Türkay; Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda Oymak, Aşiret ve Cemaatler, 

Tercüman yayınları, İstanbul 1979,  s. 173. 
98 Y. Ziya Yörükan; Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989, s. 403. 
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dışında Antalya, Bolu, Çorum, Denizli, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Sinop, 

Sivas, Tokat, Yozgat gibi pek çok ilde daha yaşamakta oldukları görülüyor.99 

Andrews ve Bennighause, Abdalların bu yerleşim yerlerinin dışında Aydın, Balıkesir, Bingöl, 

Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İçel, Kars, 

Kastamonu, Manisa, Muş, Niğde, Samsun, Trabzon, Tunceli, Urfa, Van, Zonguldak gibi 

yerlerde yaşamakta olduklarını 20 yazılı kaynağa dayanarak ortaya koymuşlardır.100 

Abdalların bulunduğu yerleşim merkezleri tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Vilayet Merkez Kaza Nahiye Köy 

Adana 

*Boynuoğan 

Mahallesi 

*Dumlupınar 

Mahallesi 

*19 Mayıs 

Mahallesi 

Ceyhan 

“ 

Karataş 

Kozan 

- 

- 

- 

- 

- 

Durhasandede 

Yürük 

Abdalören 

Adana Merkez 

Kadirli 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Armağanlı 

Azaplı 

Çiğcık (Cicık) 

Düvenli (Araplı) 

Elbistanlı 

Hordalık 

Kızılömerli 

Mehmetli 

Öksüzlü  

Sıtır 

                                                 
99 Peter A, Andrews; Benninghaus R.; Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Dr. Ludwig Rechert Verlag, s. 

226-229. 
100 Peter A, Andrews; Benninghaus R.; Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Dr. Ludwig Rechert Verlag, s. 

231-236. 
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Merkez 

“ 

- 

- 

Toprakkale 

Abdalpınar 

Adıyaman - Gölbaşı  Maltepe 

Afyon 

- Çay 

“ 

Dinar 

Emirdağ 

Sultandağı 

Şuhut 

“ 

- 

- 

- 

- 

- 

Deresinek 

Uyanık(Yeşilyurt) 

 

 

 

Ağın 

Bedeş 

Aksaray 
Var Merkez 

Ortaköy 

- 

- 

Abdallar 

- 

Amasya 
- - 

Merzifon 

- 

- 

Küçükkızılca 

- 

Ankara 

*Hüseyin 

Gazi Mh. 

*Nato Yolu 

Çevresi 

*Yenidoğan 

Mh. 

*Dikmen – 

İlker Mh. 

*Feridun 

Çelik Mh. 

*Siteler – 

Önder Mh. 

- 

- 

Haymana 

“ 

“ 

“ 

“ 

Şerefli Koçhisar 

“ 

Delice 

Çubuk 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Yakup Abdal 

Çinçin Bağları 

Köse Abdal 

Yeniköy 

Çekirge 

Yurtbeyli 

Köseabdal 

“ 

Altınbaşak 

Elmalı 

Demirci 
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 Bala 

“ 

“ 

Çankaya 

“ 

Gölbaşı 

Polatlı 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Koçyayla 

Abilhas 

Yeniköy 

Gökçeyurt 

Soğulcak 

Bahçe 

- 

Antalya 

Varlık Mh. - 

Alanya 

Finike 

Gazipaşa 

Manavgat 

“ 

“ 

Elmalı 

Serik 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ZeytinKöyü 

- 

Yuvalı 

- 

Bereketli 

Şelalealtı 

Yemişli 

- 

- 

Aydın 
- Merkez 

Kuyucak 

- 

- 

Yeniköy 

Yamalak 

Balıkesir - Balya - - 

Bingöl - Genç - Abdalan 

Bolu 

- Düzce 

“ 

“ 

“ 

Mudurnu 

- 

- 

- 

- 

- 

Kırkpınar 

Akpınar 

Abdalgideni 

Çam 

Abdallar 

Burdur - Merkez - Gölbaşı 
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Bursa Abdal Mh. - - - 

Çorum 

Var 

 

- 

- 

Mecitözü 

Ortaköy 

Sungurlu 

“ 

“ 

Alaca 

İskilip 

Osmancık 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Abdalata 

Abdalbodur 

- 

Yaylacık 

- 

Pöhrek 

Gölpınarlar 

- 

- 

- 

Denizli 

- 

 

- 

- 

- 

Tavas 

“ 

Honaz 

“ 

Sarayköy 

“ 

Serinhisar 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Abdal 

 Cabar 

Kocabaş 

Horasanlı 

Kızılca 

Dereçiftlik 

Kingen 

Abdal 

Uyanık 

Yatağan 

Diyarbakır - - Dicle Abdalan 

Elazığ - Karakoçan - Abdalan 

Erzurum 

*Sütevleri 

Mh. 

*mahallebaşı 

Aşkale - Abdalcık 
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Mh. 

Eskişehir 

*Emek Mh. 

*Koşmat Mh. 

*Kurtuluş 

Mh. 

Çifteler - Sarıkavak 

Gaziantep 

*Karşıyaka 

Mh. 

*Ünaldı Mh. 

*Hoşgör Mh. 

 

 

Behisni 

“ 

Oğuzeli 

“ 

“ 

“ 

“ 

İslahiye 

Şambayatı 

Keysun 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Aşağı Abdallar 

Çakallı Abdallar 

Başdeli 

Çatalsu 

Çaybaşı 

Akçağıl 

Demirkonak 

Karaburçlu 

Giresun 

- - 

- 

Bulancak 

Piraziz 

“ 

- 

Abdal Rum 

Abdal 

- 

Gümüşhane - Bayburt - Yakupabdal 

Hatay - Reyhanlı - Abdalhöyük 

Isparta 

*Bağlar Mh. 

*Yedi 

Şehitler Mh. 

*Karakavak 

Mh. 

Gelendost 

Uluborlu 

Eğirdir 

Yalvaç 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Göktaş 

- 

Kahramanmaraş - Pazarcık - - 

Kastamonu 
- Taşköprü 

“ 

- 

- 

Abdal Hasan 

Abdal 
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Azdavay - 

Karaman 

*Dışteke Mh. 

*Eskiyeni 

Mh. 

*Fatih Mh. 

- - - 

Kars 

- Çıldır 

Selim 

- 

- 

İrişli 

Bayburt 

Kayseri 

*Battalgazi 

Mh. 

*Caferbey 

Mh. 

*Karacaoğlu 

Mh. 

*Kümbet 

Mevkii 

Bünyan 

Sarız 

“ 

Akkışla 

- 

- 

Koyunabdal 

- 

Tavla 

Kırıkkale 

*Pınarbaşı 

Mh. 

*Karşıyaka 

Mh. 

Merkez 

“ 

Keskin 

“ 

 

- Uzunlar 

Elmalı 

- 

KöprüKöyü 

Kırşehir 

Bağbaşı Mh. Akpınar 

Kaman 

Mucur 

Çiçekdağı 

- 

- 

- 

- 

Kırtıllar 

Konya 
*Abdallar 

Mh. 

Ermenek 

Akşehir 

- 

- 

Çukurbağ 

- 
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*Yeni Mh. 

*Doğanlar 

Mh. 

*Eskiçimenlik 

Mh. 

Beyşehir 

Çumra 

Ilgın 

Kulu 

Seydişehir 

Yunak 

“ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Çamlar 

Ortaköy 

- 

- 

- 

Sülüklü 

Çekirge 

Malatya 

Çavuşoğlu 

Mh. 

Merkez 

Akçadağ 

Doğanşehir 

Yazıhan 

Gözgene 

- 

- 

- 

Budala 

Siske Abdal 

Yuvalı 

Tencili 

Manisa 

- Salihli 

Karaağaç 

Gördes 

Kula 

Akhisar 

Gülbene 

- 

- 

Abdal Mehmet B. 

Budala 

- 

- 

Mersin 

- Tarsus 

“ 

“ 

“ 

Mut 

“ 

Silifke 

- 

- 

- 

- 

- 

Abdal Kuyusu 

Akgedik 

Polatlı 

- 

Ortaköy 

- 

Muş 
- Bulanık 

Varto 

- 

- 

- 

Hasan Köyü 
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Nevşehir 
- Hacıbektaş 

“ 

- 

- 

- 

Geygel 

Samsun 

- Terme 

Havza 

Ladik 

Karaabdal 

- 

- 

Karaabdal 

- 

Karaabdal 

Sinop - - Gerze Abdaloğlu 

Sivas 

- 

 

Şarkışla 

Kangal 

Koyulhisar 

Gemerek 

Suşehri 

- 

Kavak 

- 

- 

- 

Abdallı 

Abdaloğlu 

Yukarıkale 

Eskiyurt 

- 

Şanlıurfa - Birecik - Abdallo 

Tokat 

- Merkez 

“ 

“ 

Zile 

“ 

Niksar 

“ 

“ 

“ 

“ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Çerdiğin 

Sarıtarla 

Hasanbaba 

Abdallar 

Çokça Abdal 

Abdaldamı 

Abdalkolu 

Dönekse 

İleyiş 

Sadoğlu 

Trabzon - Vakfıkebir - Abdallı 
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Tunceli 

- Pülümür - Şampaşa Karader. 

Abdalan 

Uşak 
Elmalıdere 

Mh. 

- - - 

Van 

- Erciş 

“ 

- 

Zilan 

Abdal Mezrası 

Hasan Abdal 

Yozgat 

- Merkez 

“ 

“ 

“ 

Boğazlıyan 

Çayıralan 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

Yerköy 

- 

Kızılkoca 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kırıksoku 

Höyük Abdallar 

Kuzan 

Sakınınören 

Yenikışla 

Çukurören 

Evciler 

Gülderesi 

Karaazap 

Kurtderesi 

Ortaköy 

Elmahacılı 

Zonguldak101 

- Devrek 

Ulus 

- 

- 

- 

- 

Tablo 1 

                                                 
101 Abdalların yerleşim yerleri ile ilgili olarak şu eserlere bakınız: Köprülü, M. Fuat, “Abdal”, T.H.E.A., İstanbul 

1935, s. 46. 
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B. KIRŞEHİR YÖRESİ ABDALLARI 

1. Yerleşim Birimleri 

Kırşehir yöresi Abdalları, Kırşehir merkezinde Bağbaşı Mahallesinde ikamet etmektedirler. 

Merkez dışında ise Akpınar İlçesinin Kırtıllar Köyü’nde, Çiçekdağı İlçesinin Fevzi Çakmak 

Mahallesinde, Mucur İlçesinin Büyük Solaklı Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesinde 

yerleşmişlerdir. Kaman İlçesinin Sarıuşağı Mahallesinde de toplu olarak bulunmaktadırlar. 

Yakın zamana kadar büyük çoğunluğu Yağmurlu Büyükoba’da yaşarken, buradan 1930’li 

yıllardan itibaren taşınan Abdalların, Akpınar İlçesi Kırtıllar Köyü’ne, Kırşehir’in Bağbaşı 

Mahallesi’ne, bir kısmı da başta İzmir olmak üzere diğer şehirlere yerleşmişlerdir. 

Akpınar İlçesinin Kırtıllar Köyü102, Abdalların yerleşik hayata geçiş denemelerinin yapıldığı 

ilk yerleşim yeridir. Daha önce şu an bulunan Kırtıllar Köyü’nün beş kilometre 

güneydoğusunda yerleşmiş iken deprem dolayısıyla bugünkü yerlerine gelmişlerdir. Kırtıllar 

Köyü Abdalların merkezi konumunda iken ekonomik yönden barınamayıp şehirlere açıldığı 

yer olarak da kabul edilebilir. 103 

2. Nüfus 

Günümüzde Türkiye’de ne kadar Abdal olduğu hakkında elimizde kesin bilgiler 

bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili istatistikî çalışmalar yapılmamıştır. Bununla birlikte 

Abdallar üzerinde araştırma yapan bazı bilim adamları konuyla ilgili tahminî bilgiler 

vermektedir. 

Bunlardan M. Şakir Ülkütaşır, 1936 yılı itibariyle 30-40 bin kadar olabileceklerini 

belirtmiştir. 1945 yılı basımlı eserinde Kemal Samancıgil, bütün Anadolu’da sayıları otuz bini 

geçmezdi, şeklinde bildirmiştir. 

Araştırma alanımız olan Kırşehir’de ise Bağbaşı Mahallesinde yaklaşık yüz elli hane Abdal 

ailesi olup nüfuslarının 750-800 dolayında olduğundan bahsedilmektedir.104 

Akpınar İlçesine bağlı Kırtıllar Köyü’nün tamamı Abdallardan oluşmaktadır. Bu köy Abdallar 

diye de bilinir. Burada önceleri 20’nin üzerinde hane varken Bağbaşı Mahallesine göçleri 

sonunda bugünkü hane sayısı 15’e kadar düşmüştür. Yaklaşık nüfus ise 50-60 kişi 

civarındadır. Çiçekdağı İlçesi’nin F. Çakmak Mahallesinde yaklaşık 30 ve yaklaşık 150-160 

                                                 
102 Eskiden “Abdallar Köyü” denilirken,sonradan Tırtıllar ve daha sonra da Kırtıllar olarak isimlendirilmiştir. 
103 Haşim Akman; Neşet Ertaş Kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006, s. 5. 
104 Abidin Ertem; Kırşehir. 
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nüfus bulunmaktadır. Mucur İlçesinde Büyük Solaklı ve Karşıyaka Mahallesinde 6 hane ve 

20-25 kişi vardır. 

Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahallesinde 100’den fazla hane ve 550-600 kişi civarında olduğu 

belirtilmiştir.105 

3. Eğitim Durumları 

Abdallar yaptıkları işler ve benimsedikleri hayat tarzları gereği yarı göçebe bir hayat 

sürmektedirler. Özellikle Bağbaşı Mahallesinde ikamet edenler yaz aylarında çalgıcılık 

mesleğini icra etmekte, kış aylarında ise genellikle İzmir’e giderek değişik iş sahalarında 

çalışmaktadırlar. Genellikle eski eşya toplayıcılığı ve kapıcılık işleriyle meşgul olmaktadırlar. 

Çocukların küçük yaşlarda aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla gerek aile 

büyüklerinin mesleklerini gerekse çalışabilecekleri diğer iş alanlarını tercih ettikleri 

görülmektedir. Bu da eğitim ve öğretim durumlarını olumsuz yönde etkilemekte, öğretime 

dayalı meslek edinme pek fazla görülmemektedir. 

Yaptığımız araştırmada Bağbaşı Mahallesindeki Abdal topluluğundan yüksek okul mezunu 

(emekli öğretmen) bir kişiye rastlanmıştır. Araştırma sahamızda 55-60 yaşın üzerindeki 

Abdalların ilkokul mezunu olan çok az kimse bulunmaktadır. Çoğunluğu okuma-yazma 

bilmeyen ve az bir kısmı da okur-yazar kategorisinde değerlendirilecek kişilerden 

oluşmaktadır. Bu yaş grubu üzerindeki kadınlarda ise okuma yazma oranı sıfıra yakındır. 

40-55 yaş grubunda ise ilkokul mezunu yüzde elli civarındadır. Diğerleri ise genellikle 

okuma-yazma bilen az bir kısmı ise okuma-yazma bilmemektedir. 

25-40 yaşı grubuna gelince yüzde yetmiş dolayında ilk okul mezunu olup yüzde yirmi beş 

dolayında okuma-yazma bilen tespit edilmiş, çoğunluğunu bayanların oluşturduğu yüzde 

beşlik bölüm ise okuma-yazma bilmemektedir. 

15-25 yaş diliminde ise yüzde on seviyesinde lise terk veya lise mezununa rastlanmakta; 

yüzde atmış ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup yüzde yirmi beşi ilkokul mezunu, 

yüzde beşi ise ilkokul terk veya okula başlamayanlardan oluşmaktadır. 

7-15 yaş grubunda ise kayıt dışı bulunan yüzde bir seviyesinde okula gitmeyen bulunmakta 

olup diğerleri zorunlu eğitim sistemi içerisinde yer almaktadır. 0-7 yaş grubunda ise okul 

öncesi eğitime önem verilmemektedir. Abdal nüfusun en yoğun olduğu Bağbaşı 

                                                 
105 Haydar Akyol; Kaman İlçesi. 
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Mahallesi’nde eğitim durumlarıyla ilgili olarak yaptığımız anket sonuçları Tablo 2 ‘de 

gösterilmiştir. 

 O
ku
m
a 
Y
az
m
a 

Y
ok
 

O
ku
m
a 
Y
az
m
a 

B
il
en
 

İl
kö
ğr
et
im
 

M
ez
un
u 

L
is
e 
M
ez
un
u 

Y
ük
se
k 

O
ku
l 

M
ez
un
u 

T
op
la
m
 

E - 10 - - - 10 
07-15 

K 1 9 - - - 10 
E - 2 6 2 - 10 

16-25 
K 1 3 6 - - 10 
E - 3 7 - - 10 

26-40 
K 1 2 7 - - 10 
E 1 4 5 - - 10 

41-60 
K 2 3 5 - - 10 
E 6 2 1 - 1 10 

60-Yukarı 
K 9 1 - - - 10 

TOPLAM 21 39 37 2 1 100 
Tablo 2: Anketimiz 100 kişi esas alınarak 10’u bayan, 10’u erkek olmak üzere beş ayrı yaş gurubuna uygulanmıştır.  

Kırtıllar Köyü’nde okul bulunmayıp öğrenciler yakında bulunan Kelismailuşağı Köyü 

ilköğretim okuluna taşımalı olarak gönderilmektedir. 

4. Abdalların İcra Ettikleri Meslekler 

Abdallar tarih süreci içerisinde babadan oğla geçen, gezginci hayata uygun olan meslekleri 

tercih etmişlerdir. Bu mesleklerin başında az da olsa çiftçilik, demircilik, nalburluk, elekçilik, 

köçeklik, dilencilik vardı.106 

M. Ş. Ülkütaşır ise Abdalların meslekleri hakkında “Abdallar muhtelif zanaatlar yaparlar, iş 

tutarlar. Bir kısmı bilhassa erkekleri davul, zurna çalar; köçeklik, elekçilik, sepetçilik 

yaparlar. Bu arada köylünün saban, tırpan, orak, bel ve nal gibi ziraat aletlerini de yaparak 

demircilik ve nalbantlık yaparlar. İçlerinde doğrudan doğruya çiftçilikle uğraşanları pek azdır. 

Hasat mevsiminde ırgatlık, mısır kırma ve bağ bozumu zamanlarında işçilik yaparak ve 

“kırf107” toplayarak maişetlerini temin edenleri vardır. Bir kısım Abdalların sünnetçilik, 

kasaba ve bilhassa köylerde dilencilik, gizli olarak üfürükçülük, hekimlik başlıca uğraşlarıdır. 

Güney Doğu’daki Tencil Abdallarının kuyumculuk ve cambazlık (at alım-satımı) ile 

uğraştıkları Kazancı adı verilen Abdalların da bakır kap kacak yaparak geçindiklerinden 

                                                 
106 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 94. 
107 Kırf: Abdalların bir tabiri olup, buğday biçilirken tarla kenarına üşüşen Abdallar, bir davul-zurna faslı 

yaparak tarla sahibini eğlendirir ve giderken de tarlada yere dökülen başakları toplayıp hurçlarına doldurur, 
böylece her tarlaya uğrar ve kırf ederler. 

Eğitim Seviyesi 

Yaş Gurubu 
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bahsedilmektedir. Abdallar, Anadolu Türkmenlerinin profesyonel mızıkacılarıdır. Sünnî 

köylü taassubu çalgıyı, türküyü Abdallara terk etmiştir. Onlar, Türk halk musikisi ve raks 

(oyun kültürünü) sadakatle devam ettirmektedirler. 108 

Ali Rıza Yalman ise Abdalların meslekleri hakkında şu görüşlere yer vermiştir. 

1. Fakçılar: Aşirete av avlayan Abdallardır. 

2. Tencili Abdalı: Cambazlık, kuyumculuk, üfürükçülük yapan ve böyle geçinen Abdallardır. 

3. Beydili Abdalı: Türkmenlere yamak ve yardımcı olan Abdallardır. 

4. Gurbet veya cesis Abdalı: Sepetçi Abdallardır. 

5. Karaduman Abdalları: Bunlar Mısırlı İbrahim Paşa’nın iskan (yerleştirme) beyine 

Mısır’dan gönderdiği büyük bir musikî ve raks heyetinin kalıntılarıdır.109 

Fuat Köprülü ise “Anadolu’daki Abdallar, halk arasında hikayecilikle, çalgıcılık ve 

oyunculukla şöhret kazanmışlardır” şeklinde görüş beyan etmektedir.110 

Bir makalesinde Gülçiçek, “Abdalların bütün varlığı bir kara çadır, bir inek, bir de  avurtları 

çökük eşektir. Gayet fakir olan bu insanlar, ağaç kaşık, iğ (kirmen, eğirmen), tütün tahtası 

(Dar-ı tütün), müzik aletleri, özellikle “tambur” dedikleri bağlama (saz), su fıçısı veya testisi, 

sepet ve elek yapıp satarak, düğünlerde müzik yaparak, ayrıca keklik tutarak geçimlerini 

sağlıyorlar” demektedir.111 

Kırşehir Abdalları atalarından devir aldıkları meslekleri olan çalgıcılık mesleğini icra ederek 

geçimlerini temin etmektedirler. Bu meslekle özdeşleşen “Ustalar” ismiyle anılmaktadırlar.112 

5. Abdallarda Dil 

Abdalların dilleri üzerinde daha çok duran iki araştırma görüyoruz: A. Caferoğlu ve Le Coq. 

Diğer araştırmacılar ise Abdalların konuşmalarını toplumun diğer kesimlerinden gizlemek 

için kendi aralarında anlaşmayı sağlayan, dil özellikleri taşımayan az sayıdaki kelimelerin 

şifrelenmesinden ibaret olduğunu belirtmektedirler. 

Bunlardan Fransız sinolog Paul Pelliot 1906’larda yaptığı Orta Asya araştırma gezisi sonucu 

yazdığı “Les Abdals De Painap” adlı eserinde Doğu Türkistan’daki Painap Köyü’nde yaşayan 

                                                 
108 M. Şakir Ülkütaşır; “Abdallar”, Türk Kültürü Dergisi, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1968, s. 252-253. 
109 Ali Rıza Yalman (Yalkın); (Haz.: Sabahat Emir), Cenupta Türkmen Oymakları, Kültür Bakanlığı yayınları, 

256 Kültür Eserleri 14, Ankara 1977, s. 18-19. 
110 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s.  363. 
111 Ali Duran Gülçiçek; http://www.hbektas.gazi.edu.tr/25.%20dergi/gulcicek.htm, s. 3-4. 
112 Cevat Hakkı Tarım; “Kırşehir Tarihi, Kırşehir İl Basımevi, Kırşehir 1945, s. 14. 
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Abdallardan söz ederken Kaşgar bölgesindeki Türklerden edinilen bilgilere göre Abdallar 

kendileri gibi aynı dili konuşan bir Müslüman topluluğu olarak anlatılmıştır. Pelliot buradaki 

gezgin Abdalların Kaşgar Türkçesi dışında Farsça, Kızgızca, Hintçe, Kıpçakça ve Arapça gibi 

bazı dilleri de öğrendiklerini belirtmektedir. 

1893 yıllarında Fb. Grenara, Orta Asya seyahatinde yaptığı araştırmada Doğu Türkistan’nın 

Keriya (Keria) bölgesinde elli Abdal ailesiyle karşılaşmış yedi sekiz evde Serçende (Qargan, 

Thertehon) bulunduğunu tespit etmiştir. Kendilerine Heynu (Aynu) adını veren ve bölge 

Türkleri tarafından Abdal olarak adlandırılan, tip bakımından Doğu Türkistan Türklerinden 

pek farklı olmayan bu topluluk kendilerine özgü bir dille konuşurlardı ki bu dil daha çok 

Farsça temeline dayanan bir dildir.113 

Grenard’a izafeten Köprülü, bunlardan topladığı Türkçe olmayan yetmiş yedi kelimeden otuz 

yedisinin halis Farsça on birinin bozuk Farsça olduğunu, bölge Türklerinin bilmedikleri bazı 

Farsça kelimeler de kullandıklarını, bazı kelimelerin Çingenelerle müşterek olduğunu 

söylüyor.114 

Abdalların diliyle ilgili geniş bir çalışmayı Albert von le Coq yapar. Yaptığı araştırmada 

Abdallarla ilgili ayrı bir dil görüşünü öne sürer. Araştırmasında buradaki Abdalların Türkistan 

ahalisinden pek farklı olmadıklarını, konuştukları dilin daha çok Türkçe, Farsça ve Arapça 

karışımından oluştuğunu belirtir. 1901-1902 yıllarında İslahiye yakınlarındaki Zincirli 

Köyü’ne giden Le Coq kendilerine “Teberci” ismini veren Türkçe ve Kürtçe dışında 

kendilerine özgü bir dil konuşan iki Abdalla karşılaşır. Bunların konuşmalarını ses kaydına 

alan Le Coq bunu W. Foy’a bırakarak dönmek zorunda kalır. W. Foy değerlendirmesinde 

Teberci Abdallarının göçebe Yörüklerinin bir kolu olduğunu fakat onlardan farklı bir dil 

konuştuklarını yazmaktadır. 

Dilleri, cümle kuruluşları, fiil çekimi yönünden Güney Türkçesi’ne benzediği halde, sözcük 

bakımından daha çok Kürtçe, bazı kelimeler Çingenece ve Anadolu’nun artık kaybolmuş bazı 

sözcüklerinden oluşmaktadır. Le Coq buradan hareketle bu dilin Urumiye Gölü civarındaki 

Hallaç (Kalaç) köylerinde yaşayan Teberci ve Domaların, Batı İran’da “Karacı” dedikleri 

Çingenelerin lehçesiyle yakın benzerlikleri olduğunu yazmaktadır.115 

Orta Asya uzmanı M. Aurel Stein 1911-1912’lerde Kin-Jang bölgesindeki Abdallar 

üzerindeki araştırmasında ve Z. Hao Kiangru ve Hakim’in 1976’da Hotan bölgesinde, Giwoz 

                                                 
113 Ali Duran Gülçiçek; http://www.hbektas.gazi.edu.tr/25.%20dergi/gulcicek.htm, s. 2-3. 
114 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 407-408. 
115 Ali Duran Gülçiçek; http://www.hbektas.gazi.edu.tr/25.%20dergi/gulcicek.htm, s. 3-4. 



 50 

Köyü’ndeki “Aynu (Eynu)” Uygurlar tarafından “Abudaeren” diye adlandırılan Abdalların 

dilleriyle ilgili yaptıkları araştırmalarda İran’dan gelen bu halkın konuştukları dilin İran 

dilinin bir kolu olduğunu ama zamanla Uygurca’nın etkisinde kalarak bir çok değişiklikler 

gösterdiğini yazmaktadırlar. Sinolog O. Ladstätter ve Türkolog A. Tietze’nin 1983 ve 1986 

Xinjiang’a yaptıkları araştırma gezisinde, Urumçi’de değişik üniversite ve Kaşgar’daki 

Pedagoji Yüksek Okulu’ndaki birçok bilim adamlarıyla yaptıkları görüşmelerde yöredeki 

Abdalların kökenleri ve dilleri hakkında geniş bilgiler edinirler.116 

Anadolu’daki Abdalların dilleriyle ilgili Köprülü Denizli, Dinar, Sivas, Amasya, Çorum, 

Osmancık, İskilip, Merzifon, Mecitözü, Havza, Konya, Karaman, Mut, Elmalı taraflarında 

kendilerine Abdal ismini veren küçük Alevî zümreleri vardır. Halk ve hatta Alevî halk 

arasında bu göçebeler Çingene sayılırlar. Düğünlerde davul zurna çalmakla geçinirler… 

Dilleri Türkçedir ve Çingenece bilmezler, demektedir.117 

Safranbolu’daki göçebe Türk oymakları hakkında bilgi veren Baha Bey, bu Abdalların dilleri 

Türkçedir, demektedir.118 

Çakıroğlu’nun Anadolu Yörükleri hakkındaki kitabından naklen F. V. Hasluck Abdallar yahut 

kendi tabiriyle Abdal Yörükleri hakkında bilgi verirken bunların kendilerine mahsus bir dille 

konuştuklarını söylemektedir. 

Kuzey Suriye Abdalları üzerinde araştırma yapan Luschan kendilerini Abdal olarak ifade 

eden gerek bünye ve simaca gerek etnografik vasıfları itibariyle, gerekse sosyal yaşantı 

bakımından diğer Çingenelerden farksız olmalarına rağmen, Çingenelik isnadını reddeden bir 

gruptan bahseder. Luschan Suriye ve Anadolu Çingenelerinin Suriye’de Arapça, Anadolu’da 

Türkçe konuşmakta olup asıl dillerini büyük bir dikkatle gizlediklerini ve yavaş yavaş 

unutmakta olduklarını söylemektedir.119 

Yörükan ise Sarıkavak’ta dahi Abdallardan birkaç hane vardır. Bunlar, Bâlâ, Keskin, 

Haymana ve Elmalı taraflarındaki bazı köylerde bulunan Abdallarla beraber Türkçeden başka 

hiçbir dil bilmezler, demektedir.120 

                                                 
116 Ali Duran Gülçiçek; http://www.hbektas.gazi.edu.tr/25.%20dergi/gulcicek.htm, s. 4. 
117 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 389; Ali Rafet 

Özkan; Türkiye Çingeneleri, T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 2000,  s. 32. 
118 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 390. 
119 M. Fuad Köprülü; "Abdal", Edebiyat Araştırmaları II, Ötüken Yayınları, İstanbul 1989, s. 391. 
120 Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 

403. 
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“Bektaşilik Tarihi” adlı eserinde Kemal Samancıgil, “Bugün Anadolu’nun hemen her 

köşesinde yer yer Abdal köyleri vardır. Bunların dilleri Türkçe, yaşayışları Türk’tür. Ancak 

dillerine bazen kelimeler, terkipler de karıştırırlar, kullanırlar. Bunlar yabancı kelimeler gibi 

görünürse de hakikatte çocukların konuştuklarını etrafındakilerden saklamasına yarayan 

kuşdili gibi bir şey… Abdalların kullandıkları bu kelimeler başka bir dile ait olmaktan ziyade 

kendilerince uydurulmuş şeylerdir. Bir lakırdıyı karşılarındakinden saklamak isterlerse bu 

kelimeleri, tabirleri söz arasına karıştırırlardı. Maksat, cümlelerini anlaşılmaz hale sokmaktır,” 

diye ifade etmektedir.121 

M. Şakir Ülkütaşır, Türk Kültürü Dergisi 64. Sayısında yayınlanan makalesinde “Anadolu’da 

eskiden beri yerleşmiş Abdal oymakları vardır. Bugünkü Abdallar kendilerinin, haklı ve 

doğru olarak, Türk ırkından ve İslam olduklarını ifade ederler… Abdalların dilleri Türkçedir. 

Vakıa, söz arasında dinleyenlere pek yabancı gelen bazı söz ve deyimler kullanırlar. Şu kadar 

var ki, kullandıkları bu söz ve deyimler, başka bir dile ait olmaktan ziyade kendilerince 

uydurulmuş argo mahiyetinde, birer söz veya deyimdirler. Yani bir sözü karşısındakinden 

saklamak isterlerse –ki bilhassa mezhebi sırlarının gizlemek için böyle konuşma tarzına daha 

çok başvururlar. Bu söz ve deyimleri laf arasına karıştırırlar, cümleleri anlaşılmaz bir hale 

sokarlar” şeklinde bir açıklama yapmaktadır.122 

Ali Rıza Yalman’ın “Cenupta Türkmen Oymakları” adlı eserinde sofra ve mutfak 

malzemeleri isimleri araştırılmış bunların Türkmenlerde kullanılan isimler olduğu sonucuna 

varılmıştır. Sonuç olarak “Bütün Türkmenlerde olduğu gibi bu köy halkı arasında da ana 

kardeşine “Tiyze”, baba kardeşine “Bibi”, ananın anasına “Ebe”, ve babanın babasıyla ananın 

babasına, ikisine birden “Dede” ismi verilmektedir, ifadesi yer almaktadır.123 

Abdalların konuştukları özel veya gizli dil üzerinde bir araştırma yapmış olan A. 

Caferoğlu’da, Abdalların zanaat ve ticaret hayatlarındaki benzerlik yönünden Çingenelerle 

karıştırılmış olduğuna; Abdalların kullandıkları gizli dil ile Çingene ve elekçi dilleri arasında 

hiçbir münasebetin bulunmadığını söylemektedir.124 

Abdallar üzerinde yaptığımız alan araştırmalarında Abdalların Türkçeden başka bir dil 

bilmediklerini tespit etmiş bulunmaktayız. Abdalların “Teberce” diye ifade ettikleri dil özelliği 

                                                 
121 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 92-93. 
122 M. Şakir Ülkütaşır; “Abdallar”, Türk Kültürü Dergisi, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1968, s. 43-44. 
123 Ali Rıza Yalman (Yalkın); (Haz.: Sabahat Emir), Cenupta Türkmen Oymakları, Kültür Bakanlığı yayınları, 

256 Kültür Eserleri 14, Ankara 1977, s. 14. 
124 A. Caferoğlu; Anadolu Abdallarının Gizli Dillerinden Bir İki Örnek 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuat 

Köprülü Armağanı, Yalçın Matbaası, İstanbul 1953, s. 77; Saim Ayata; Kayseri Merkezinde Meskun 
Abdalların Dinî İnançları Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1997, s. 44. 
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taşımayan bir takım kelimeler kullandıkları görülmüştür. Yukarıdaki kaynaklarda da ifade edildiği 

üzere kendi aralarında, başkaları tarafından anlaşılmasını istemedikleri bir takım ifadeleri 

kendilerinin anlayacakları tarzda kelimeler kullanarak gizledikleri görülmüştür. Bu konuda 

bilgisine başvurduğumuz Ferhat Şahin ve Ali Sel “Düğünlere, sünnetlere gidiyoruz, sürekli 

etrafımızda insanlar bulunuyor, gerek mesleğimizi icra ederken, gerek arkadaşlarımızla anlaşmak 

bakımından gerekse konuştuklarımızla çevredekilere en küçük rahatsızlık vermemek için kısa ve 

sadece Abdalların anlayıp konuştuğu bir takım şifreli sözler yıllardır kullanılmaktadır”125 

demişlerdir. Hiçbir şekilde dil özelliği taşımayan çok dar alanı kapsayan günlük hayatla ilgili 

davranış biçimlerinin simgeleri olan bu anlaşma şekline birkaç örnek şöyledir: 

Bainne: 

Harkut: 

Kıtır: 

Geder: 

Nehirle: 

Gene: 

Cavla: 

Ruhlu: 

Afa: 

Hersut: 

Ce: 

Ivişle: 

Av: 

Nehir 

Cıvıdan 

Ver 

Yumurta 

Şeker 

Eşek 

Kaç 

Gel 

Bak 

Allah 

Polis 

Ekmek 

Ev 

Gitmek 

Su 

Sus 

Kadın 

Tuf: 

Hataf: 

Kar: 

Coy: 

Metana: 

Yabı: 

Hıştır: 

Nek: 

Nafta: 

Cav: 

Girm: 

Gene: 

Nımısla: 

Cerem: 

Sigara 

Tabanca 

Bıçak 

Sopa, deynek 

Ölü, cenaze 

At 

Katır 

Sus 

Adam 

Göz 

Ben 

Gelmek 

Yatmak 

para 

Ekler Türkçedir: 

Nafta:  Adam  > Naftalar:   Adamlar 

Cav-la-dı: Gördü  > Cav-lı-yo-rum:  Görüyorum 

Cav-la-ma-dı: Görmedi >  Cav-la-mı-yo-rum: Görmüyorum 

                                                 
125 Ferhat Şahin; Ali Sel; Kırtıllar Köyü. 
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Cümlede Kullanılışı: 

Cerem ver-de tuf bein-la-yım (Para ver de sigara vereyim) 

Genellikle sadece emir halinde kullanılan bu sözcüklerden anlaşılacağı üzere Abdalların 

Türkçe konuşan bir topluluk olduğu sonucu çıkmaktadır. 

6. Ekonomik Durumları 

Abdallar daha önce bahsedildiği gibi elekçilik, sepetçilik, demircilik, köçekçilik, davul zurna 

çalmak vb. işlerle uğraşan kişilerdir. Kırşehir Abdalları ise özellikle çalgıcılık, sünnetçilik, 

bavul ticareti (bayrak, küçük Kur’an, Amme, Tebareke cüzü, karınca duası vb.) ve kış 

aylarında eskicilik yaparak geçinmektedirler. Çalgıcılık yapan ve Kırşehir’de Ustalar olarak 

anılan Abdallar, özellikle düğün mevsimi olarak tercih edilen yaz aylarında davul-zurna, 

sünnet işlerinin yoğun olduğu dönemlerde iş bulmakta yaz aylarının dışında mesleklerini icra 

edebilecekleri iş sahası bulamamaktadırlar. Bundan dolayı yaz ayları için ekonomik durumları 

geçimlerini rahatlıkla temin edebilecek seviyede olup başka bir gelirleri olmadığı için kış 

aylarında ekonomik sıkıntı çekmektedirler. Ustalardan Zafer BAŞARAN yaz aylarında hemen 

her düğünde kişi başına bugünün değeriyle ortalama 500 YTL aldıklarını söylemektedir. 

Ayda beş-altı Abdal düğününde çalgı çalmaktadırlar. Abdallar hafta sonları başka düğünlere 

(Resim 1) gittikleri için kendi düğünlerini hafta içi, özellikle de Pazartesi-Perşembe, Salı-

Perşembe günleri, yapmaktadırlar.126 Hatta bizatihi gözlemlediğim bir Abdal düğünü Salı 

günü başlamıştı. 

Bu kazançlı dönemlerinde harcamaları da aynı orandadır. Gönüllerinin istediği gibi yaşarlar; 

yarın endişesi duymazlar.127 Başka bir ifade ile bu aylar, günlük kazançlarını günlük 

tükettikleri zamanlardır. Kazançlarının bol olduğu zaman kendi düğünlerinde masraftan hiç 

kaçınmazlar; kendi deyimleriyle “su gibi para akıtmaktadırlar”. 

Eskiden beri yörenin hatta İç Anadolu’daki geniş bir alanın sünnet düğünlerini ve sünnetlerini 

kendilerinin yaptığını belirten Abdallar son zamanlarda yaygınlaşan toplu sünnetler, eski 

geleneğin değişip halkın doktorlara yönelmesi sonucunda mesleklerinin ellerinden alındığını 

ve bu meslekteki gelirlerinin ekonomik kayıp olarak yansıdığını söylemektedirler. Az da olsa 

tercih edilen Abdallar sünnet işleriyle uğraşmaktadırlar. 

Abdalların bir bölümü T.C. Kültür Bakanlığı Kırşehir Abdallar Müzik Topluluğu altında 

faaliyet göstermektedir. Bunlar İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde kendilerine ayrılan yerde 

                                                 
126 Zafer Başaran; Kırşehir, Bağbaşı Mahallesi. 
127 Bu hususla ilgili ayrıca bkz. Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara 1998, s. 109. 
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hafta için her gün 08.00-12.00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Bunun karşılığı olarak 

aylık ücret aldıklarından yıl boyu özel çalışmaları dışında standart gelirleri olduğundan dolayı 

diğer Abdallara göre ekonomik rahatlığı olan kesimi oluşturmaktadırlar. Kültür Bakanlığı 

bünyesinde çalışan Abdallar on altı kişiden oluşmakta olup Bakanlığın düzenlediği 

etkinliklere katılmaktadırlar. 

Abdallar, kış aylarında mesleklerini fazlaca icra edebilecekleri alan bulamadıklarından başta 

İzmir olmak üzere diğer şehirlere gitmektedirler. Yüzde seksen-doksan İzmir’e gidip 

çoğunlukla eski eşya toplayarak, eskicilik yaparak geçimlerini temin etmekte veya 

bulabildikleri kapıcılık, inşaat, bavul ticareti vb. işleri yapmaktadırlar. Kırşehir’de kalan az 

sayıdaki Abdallar ise çoğu zamanlarını kahvehanelerde düşebilecek bir iş ümidiyle 

geçirmektedirler. (Resim 2) 

Abdalların gelir seviyesini etkileyen bir başka unsur da Hırla, Aşıkpaşa ve Şenköy 

mahallelerindeki, abdallarla akrabalık yönünden bağları bulunmayan fakat kendilerini Abdal 

olarak isimlendiren topluluğun varlığıdır. Abdallar, bunların Abdal olmadığını Bozok’tan 

gelme olduklarını Alaturka saz çaldıklarını, düğün çalgıcılığının geçerli olduğu dönemlerde 

çalgıcılık yaptıklarından toplumun onları Abdal-Kürt Abdalı olarak adlandırdığını 

belirtmektedir.128 

Kırşehir yöresinde yaşayan Abdallar (Kırşehir merkez, Mucur, Çiçekdağı, Kaman) 

çalgıcılıkla geçinirken sadece Kırtıllar Köyü’nde geçim kaynağı farklılık arz etmektedir. Bu 

köyde yaşayanlar çoğunlukla inşaat işleriyle uğraşmakta diğerleri ise tarım ve çalgıcılıkla 

geçimlerini temin etmektedirler. Gelir seviyelerinin çok düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

1951 yılındaki toprak reformunda devlet Kırtıllar Köyü sakinlerine de toprak vermiş; ancak 

yerleşik düzene tam uyum sağlayamayan Abdallar, topraklarını yakında bulunan 

Kelismailuşağı köylülerine satarak köylerini terk etmişlerdir.129  

Kırşehir yöresi Abdallarında kadınların aile ekonomisine katkıları ev işleri şeklinde 

olmaktadır. 

7. Abdalarda Aile Yapısı ve Ahlakî Değerler 

Abdallarda çekirdek aile yapısı göze çarpar ve ailede bütün fertler güçleri oranında aile 

ekonomisine katkıda bulunurlar. Kadın, erkek ve çocuklar ellerinden gelen günlük işlerle 

uğraşır; aile geçimini temine çalışırlar. 

                                                 
128 Ali Aksüt; “Abdallarla İlgili Notlar”, http://www.alewiten.com/sakir1.htm, s. 14. 
129 Haydar Sel; Mehmet Tekin; Kırtıllar Köyü. 



 55 

Kırşehir yöresi Abdallarında erkekler çalgıcılık işleriyle meşgul olmakta kent merkezinde 

bayanlar ev işleriyle ilgilenmekte, kırsal alanda ise eşlerinin işlerine yardımcı olmaktadırlar. 

Çocukları da genellikle baba mesleğine yöneldiği ve yönlendirildiği için daha iyi bir gelecek 

hazırlama çabası göze çarpmamaktadır. Kırtıllar Köyü dışında düğünlerde kadın ve erkekler 

bir arada bulunur ve birlikte eğlenirler.  

Evlenecek gençler eş seçiminde serbest olup hiçbir surette baskı yapılmaz. Evlenen çiftler, 

evliliklerinin ilk yıllarında ekonomik nedenlerden dolayı erkeğin ailesiyle birlikte 

kalmaktadır. Yöredeki bütün Abdallar müstakil evlerde oturmaktadırlar. Çok katlı binaları 

pek tercih etmemektedirler. Bir avlu etrafında sıralanan odaların her biri bir aileyi 

barındırmaktadır. Kış aylarında erkekler, il dışına çıktığından ailelerde nüfus azalmaktadır. 

Diğer Alevî-Bektaşilerde olduğu gibi Kırşehir yöresi Abdallarının da ahlakî değerlerinin 

temelinde “eline, beline, diline sahip ol” sözü yatmaktadır. Bu konuda bir araştırmacımız, 

“Abdallarda fuhşun aranmadığını, kadınların herkese açık olduğunu,  iffet ve ismetin onlar 

için hiçbir anlamı olmadığını söylemektedir.130 Bu görüş Abdal kadınların erkekler arasında 

rahat hareket etmelerinden çıkarılmış olmalıdır. Bizim yaptığımız araştırmalarda bu görüşü 

doğrulayabilecek hiç bir sonuca ulaşılmamıştır. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ailelerde tek eşlilik esas olup birden fazla eş hoş 

karşılanmamakta hatta yasaklanmaktadır. Kapalı toplum özelliğini koruyan Abdallarda dış 

evlilik (Alevî-Bektaşî olmayanlarla) düşkünlük sebebi sayıldığından yapılmamaktadır. Bu 

toplumun iç dinamiğini korumak bakımından önem arzetmektedir. 

Abdalların meslekleri icabı düğünlerde içki tüketimi fazla olduğundan bunun gençlere de 

yansıdığı görülmektedir. 

Ahlakî değerlerin daha iyi korunabilmesi için Bektaşilik’in tam olarak uygulanması 

gerektiğini belirten Abdallar, Kaman dışında dedelerin gelip vecibelerini anlatmadığından 

yakınmaktadırlar. Bundan dolayı çocukların bilgisiz kaldığından, tarikat ilkelerine tam olarak 

uyulmadığından az da olsa ahlakî yozlaşmaya doğru gidildiğinden bahsetmektedirler. 

Abdallar bir zamanlar kendilerine yakıştırılan “mum söndü” olayına şiddetle tepki 

göstermekte ve böyle yakıştırmaların hiçbir dine sığmayacağı görüşünü paylaşmaktadırlar. 

Kanaatimizce bu yakıştırma tarikat uygulamalarının yasaklandığı dönemlerde gizlilikle 

yapılan cemlerin baskın tehlikesi karşısında gözcülerin uyarısıyla delil dışındaki ışıkların 

                                                 
130 Kemal Samancıgil; Bektaşilik Tarihi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, s. 74, 95. 
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(mumların) söndürülmesini gören tarikat uygulamalarını bilmeyen kişilerin yanlış 

yorumlamasından kaynaklanmaktadır. 

C. ABDALLARLA İLGİLİ ATASÖZLERİ 

Abdalların karakteristik özelliklerini bize yansıtacağını düşündüğümüz ve ulaşmayı 

başardığımız Abdallarla ilgili atasözlerini buraya almayı uygun gördük. Bu atasözleri sadece 

Abdalların karakteristik özeliklerini yansıtmakla kalmayacak; onların yaşantıları hakkında 

bize bir fikir verecektir.  

1. “Abdal’dan paşa, tahtadan maşa olmaz.” 

Açıklaması: Abdalların birlik olamayacaklarını, dünya işlerini önemsemedikleri için düzenli işlere 

uyum sağlayamayan, rahat kişilikli olduklarını belirtir. 

2. “Abdal ile dövüşmeyince kasnak başa geçmez.” 

Açıklaması: Basit iş ve kişilerle, dar görüşlü kişilerle muhatap olmanın insanları küçülteceğini 

anlatmak için kullanılan bir atasözüdür. Abdalların mesleklerinden (kalbur-kasnak-elek) yola 

çıkılarak söylenmiştir. 

3. “Ak anamın (nine-yenge) sözü Abdalın sazı.” 

Açıklaması: Bu söz işinde tecrübe sahibi olmuş, tecrübeleriyle insanlara yol gösterebilecek 

aşamaya gelişmiş, işini hakkıyla yapanlara kulak verilmesi gerektiğini belirtir. 

4. “Abdalın dağarcığından ne düşer.” 

Açıklaması: Abdalların eğitim-öğretim seviyelerinin fazla olmamasından dolayı bilgilerinden 

faydalanacak birileri olmadığını anlatan bir söz olup özellikle köy Bektaşileri için kullanılmıştır. 

5. “Abdalın bir ekmeği var. Ha karnında ha koynunda.” 

Açıklaması: Abdalların günübirlik yaşadıkları ve dünya nimetlerini umursamadıklarını anlatan bir 

deyimdir. Özellikle tasavvufî anlamda bir lokma bir hırka prensibiyle ilişkilendirilir. 

6. “Abdalın korkağı, taşın büyüğüne sarılır.” 

Açıklaması: Korktuklarını belli etmemek babında söylenmiş bir sözdür. 

7. “Abdala da stora (sevimlilik) gerek.” 

Açıklaması: Toplum içinde hor görülen insanların da kendilerini sevdirecek davranışlar 

sergilemesi beklentisini yansıtan bir deyimdir. 

8. “Abdal Horasını geçti, sen tarikat arıyorsun.” 
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Açıklaması: Bir işin zamanını geçtiğini belirten “iş işten geçti” sözü ile özdeş bir deyimdir. 

9. “Abdal düğünden çocuk oyundan usanmaz.” 

Açıklaması: İnsanların meslekleri severek yapmaları gerektiğini belirten bir söz olup, aynı 

zamanda Abdalların düğünlerde çalgıcılık, davul, zurna çalmakla tanınmış olduklarını gösterir. 

10. “Abdalın karnı doyunca gözü yolda olur.” 

Açıklaması: Kişilerin işleri bittikten sonra karşısındakini önemsemediğini belirten bir sözdür. 

11. “Dağ yürümez Abdal yürür.” 

Açıklaması: Abdalların babalı ruhunu yani merkeze tepkilerini dile getiren bir sözdür. 

12. “Abdala mâlum olur.” 

Açıklaması: bir şeyin olacağını önceden sezen kişi için şaka yollu kullanılır. Fakat daha çok 

tasavvufta mesafe katetmiş kişiler için geleceği önceden sezmek anlamındadır. 

13. “Yumurtanın kıymeti yok fakat Abdal haysiyetini arar.” 

Açıklaması: Bir işi onur meselesi yapan kişiler için kullanılır. Burada meslekleri icabı Abdalların 

gösterilerde yumurtaları havada döndürmelerinden türetilmiştir. 

14. “Abdal alacayı, isli karacayı sever.” 

Açıklaması: İnsanların kimlik ve kişiliklerini her zaman açığa vurduklarını belirten deyimdir. 

15. “Abdalın karnı doyunca göz pabucundadır.” 

Açıklaması: “Abdalın karnı doyunca gözü yolda olur” atasözüyle aynı anlamı taşımaktadır. 

16. “Bir kaşıkla dokuz Abdal doyar.” Bu atasözü “Dokuz Abdal bir kaşıkla geçinir.” şeklinde de 

kullanılır. 

Açıklaması: Abdallar için yeme içme ve rızık sıkıntısı olmadığını ve bunun önemsenmediğini 

belirten bir deyimdir. 

17. “Dokuz Abdal bir kilimde uyur; iki padişah bir iklime sığmaz.” 

Açıklaması: İnsanların birbirleriyle uyum içinde yaşamalarının mümkün olduğunu fakat 

idarecilerin toplumları birbirine düşman kıldığını belirtir. 

18. “Abdalın giydiği aba / Biri dururken birine tövbe.” 

Açıklaması: İki eşliliğin hoş karşılanmayıp, zorluklar çıkaracağını anlatmaktadır. 

19. “Abdala kar yağıyor demişler, titremeye hazırım demiş.” 
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Açıklaması: Başlarına gelebilecek felaketlerin sonuçlarını peşinen kabul ettiklerini anlatan bir 

deyimdir. 

20. “Abdal ata binince bey oldum sanır; şalgam aşa girince yağ oldum sanır.” 

Açıklaması: Layık olmadığı bir makama erişen kişilerin kibirlenmesi anlamını yüklenmektedir. 

21. “Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur.” 

Açıklaması: İnsanlar neyi nerede aramaları gerektiğini iyi bilmelerini hatırlatan bir sözdür. 

22. “Abdal Abdalı tekkede; hacı hacıyı Mekke’de; Dürzü Dürzü’yü Dakka’da bulur.” 

Açıklaması: Birbirine yakın karakterli kişilerin dostluk kurma ihtimalleriyle ilgilidir. 

Benzeşenlerin birbirlerini nerede ve nasıl bulacaklarıyla alakalıdır. 

23. “Abdal semirmes; ugru beyimas (dilenci semirmez, hırsız zengin olmaz)” 

Açıklaması: Dilencilikle insanların geçimlerini sağlayamayacaklarını, hırsızlığın da yararının 

olmayacağına işaret eden bir atasözüdür. 

24. “Abdallık parayla – pulla değil.” 

Açıklaması: Her oluşuma tepki gösterenler için kullanılan bir deyimdir. 

25. “Kırk Abdal doyuran.” Açıklaması: İnsanların birçok şeyi yapmalarına rağmen yapılan işin 

önemsizliğini belirten bir atasözüdür.131 

                                                 
131 Abdulbaki Gölpınarlı; Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler Ve Atasözleri, İstanbul 1977, s. 4; Ömer Asım 

Aksoy; Atasözleri ve deyimler Sözlüğü I, Atasözleri sözlüğü, İnkılâp Kitapevi, İstanbul 1995, s. 105-106; 
Bayram Durbilmez; Türk Kültüründe Abdallar ve Abdal Mahlaslı Halk Şairleri, http://www.alewiten.com/; 
Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk Atasözleri ve Deyimleri, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977, s. 17-18; 
H. Fethi Gözler; M. Ziya Gözler; Açıklamalı Türk Atasözleri Sözlüğü, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul 
1982, s. 65-67; Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü; Türk Atasözleri ve Deyimleri, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul 1971, s. 3-4; M. Nihat Özön; Türk Ata Sözleri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1952, s. 1. 



 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

KIRŞEHİR YÖRESİ ABDALLARININ İNANÇ SİSTEMİ 

A) TANRI TASAVVURU 

1) Allah İnancı 

Abdallar Allah’ı bir ve tek yaratıcı olarak kabul etmektedirler. Onlara göre; dünyayı, insanı, 

hayvanı ve kainattaki her varlığı, düzeni yaratan Allah’tır. O her şeyi gören, işiten, bilen, 

yeniden diriltici, sonsuz güç sahibi bir varlıktır. Söz arasında “Allah belanı versin”, 

“Allah’ından bul”, Allah kalbine göre versin” gibi ifadeler kullanmaları Tanrı’nın yukarıda 

belirtilen özellikleri yüklediklerinin göstergesidir. Onlara göre Tanrı insanları yargılayacak, 

ödüllendirecek, cezalandıracak, affedecek, diriltecek niteliklere sahiptir. Tanrı’nın iki adı 

vardır. Birincisi; gizli adı “hu”dur. İkincisi açık adlarıdır ki kainattaki her olay onun açık bir 

göstergesi olarak kabul edilir. Onlar Tanrı’nın yaptıklarının mutlak bir sebebi olduğunu 

kabul ederler ve bu yüzden “hikmetinden sual olunmaz” derler. Gücü sonsuzdur, açık adları 

Bismillah ve Bismillahirrahmanirrahim gibi sözlerdir. Abidin ERTEM’in okuduğu şu şiir 

bu konuya ışık tutmaktadır.132 

Ey cümle bu âlemler ulusu koca Tanrı 

Ey baki-i kayyum-ü kadir, ey yüce Tanrı 

Ya evvel-ü ahir ü ya şah-i dü alem 

Hükmünde senin küllisi uçtan uca Tanrı 

İsyanlara gark oldum efendim tut elimden 

Affet günahım, bakma sakın sen suça Tanrı 

Didar-ı cemalinle beni eyle müşerref 

Mahfice bu dil istedi bir tez, koca Tanrı 

Lütfünle okur (Genci) hakikatten efendim 

Hakka! Kamu âlemlere sensin hoca Tanrı 
                                                 
132 Abidin Ertem; Kırşehir. 



 60 

Ertem’in Gencî’den okuduğu bu şiirin açıklaması şu şekildedir. 

Ey bütün âlemlerin ulusu koca Tanrı… Sen ne yücesin… Sen fena bulmayan daima 

ayakta dimdik duran ve her şeye gücü yeten bir şahsın… Baştan başa iki dünya senin 

egemenliğin altındadır. Ben isyanlara boğuldum efendim (Tanrım). Benim günahlarımı 

affet de bağışlamanla elimden tut da kaldır. Güzel yüzünü bana göster (şereflendir). 

Gizli bir dilek diledi bu dil koca Tanrı. Genci senden hikmet dersi alan öğrencindir. 

Bütün âlemlerin hocası sensin Tanrı. 

Allah göğün son katı olan arş-ı alâ olarak isimlendirilen yerde bulunmakla birlikte her 

zaman her yerde insanların kalbindedir. Abdallar da diğer Alevî-Bektaşiler gibi 

inançlarının merkezine Tanrı’yı koymuşlardır. Alevî-Bektaşî felsefesine göre Tanrı 

insanın içindedir. İnsanın gönlü Tanrı evidir. İnsanın siması Tanrı’nın özelliklerini taşır, 

Tanrı insanı kendi sûretinde yarattı, şeklinde Tanrı’yı ifade etmiştir.133 Allah sevgilidir, 

yücedir, yaratıcıdır, yapıcıdır, iyilikler ve güzellikler ondandır. Allah kötü işlerle, şerle 

ilgilenmez.134 Onlar, şerleri yaratılmışlarda görürler ve hayır sahibi Allah’ı sevgili 

bilirler. Fığlalı’ya göre de Alevilik, Allah’tan korkmak, çekinmek şöyle dursun, O’nun 

bağışlayıcılığına güvenerek insanı hayrete düşürecek derecede serbest bir üslup içinde 

O’na yaklaşmakta, O’nunla konuşmakta ve hatta yadırganacak biçimde 

şakalaşabilmektedir.135 

….. 

….. 

Beni affeylesen düşen mi şandan 

Şahlar bile geçer böyle isyandan 

Ne dökülür ne eksilir haznenden 

Affet günahımı yalancı mısın  

(AZMİ) 

….. 

….. 

                                                 
133 Abidin Ertem’in anlattıkları ile Battal Pehlivan’ın anlattıkları benzerlik arzetmektedir. Battal Pehlivan; 

Alevi Bektaşi Düşüncesine Göre Allah, İstanbul 1991, s. 7, 25-26. 
134 Haydar Akyol; Kaman İlçesi. 
135 Ethem Ruhi Fığlalı; Türkiyede Alevilik Bektaşilik, Selçuk yayınları, Ankara 1994, s. 283. 
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Garip kulun yaratmışsın 

Derde mihnete katmışsın 

Anı aleme atmışsın 

Sen çıkmışsın uca Tanrı 

Kaygusuz Abdal 

Ahmet ERTAŞ, Allah yaratır, yücedir, fakat O herdem bizimledir, özümüzdedir, 

gönlümüzdedir. Özümüz Allah’tandır, diyerek Allah inancını belirtmiştir. Eyüboğlu’da 

“İnsanda Tanrısal bir öz vardır. Nitekim ruh, can, bu Tanrısal özden başka bir varlık 

değildir.” ifadesiyle tasavvuf boyutundaki Tanrıdan bahseder.136 

Şunu da belirtmemiz gerekir ki bütün Alevî-Bektaşilerde olduğu gibi Abdallarda da 

Allah-Muhammed-Ali anlayışı mevcuttur. Bu anlayışta yaratıcı Allah, Muhammed ve 

Ali ise de vücutta iki baş gibi algılanmaktadır. 

2. Muhammed İnancı 

Abdallar Alevî-Bektaşî inancı gereği Muhammed’i, Ali’den ayrı düşünmekte ve 

Muhammed-Ali şeklinde ifade etmektedirler. Muhammed kitap vahiy edilen peygamber 

olsa da mutlaka Ali bağıntısı göz ardı edilmemektedir. Muhammed bazen Ali’nin 

gölgesinde görülmüştür. 

Konuyla ilgili Ali Can ERTEK, “Buyruktaki Kırklar Meclisi” ritüelini137 anlatmış 

“Miraca çıkarken Muhammed’in yüzüğünü alıp Allah’ın huzuruna çıkışı izin veren Ali 

değil miydi” diyerek Muhammed’in gerek Ali karşısındaki gerekse Kırklar Meclisi 

konumu hakkında açıklama yapmıştır. Kırşehir Abdalları Muhammed’in Gadir-i 

Hum’da kendi yerine halefi olarak Ali’yi seçtiğini de belirtmektedirler.138 

3. Ali İnancı 

Ali’nin Alevî-Bektaşiler arasında müstesna bir yeri vardır. Kırşehir Abdalları Ali’yle 

Muhammed’i bazen aynı nurdan, bazen Ali’yi daha üstün görmektedirler. Onlar için 

Ali, onların mihmanıdır; Allah’ın aslanıdır; Allah’ın suret-i beşeridir; kainatın yaratılış 

                                                 
136 Ahmet ERTAŞ’ın anlattıkları ile ilgili ayrıca bkz. İsmet Zeki Eyüboğlu; Bütün Yönleriyle Bektaşilik 

Alevilik, Der yayınları, Ankara 1980, s. 250. 
137 Fuat Bozkurt; Buyruk, Ayyıldız yayınları, İstanbul 1982, s. 7-11. 
138 Ali Can Ertek; Kırşehir Bağbaşı. 
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sebebidir. Ali’ye izafeten “Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım” sözünden bahsederler. 

Bunu da şu dörtlüklerle dile getirirler. 

Cebraile sordu Muhammed bunu 

Nice bin yıl evvel kurdu oyunu 

Magrip’ten Meşrika kudret topunu 

Atan Muhammed tutan Ali’dir 

Muhammed Ali geldi dünya yüzüne 

Zülfükarı çekti kavga yüzüne 

Kafirler içinde hava yüzüne 

Mancınıkla kendini atan Ali’dir139 

Ali’yi velayetin tek sahibi görerek Muaviye ve Yezid’e lanet okuyan Abidin ERTEM, 

Ali’ye yapılan haksızlıklardan bahsederek, Hasan ve Hüseyin’in şehadetinin Ali 

tarafından önceden bilindiğini söyleyerek başımız dara düşünce Ali’den yardım umarız, 

dedi ve şu şiiri okudu. 

Cemalini gördüm ezel ezelden 

Çağırdığım şahı merdan Ali’dir 

Tuttum eteğini galu beladan 

Çağırdığım şahı merdan Ali’dir 

Uçtan uca bu dünyayı dolaşan 

Velayet sırrından gösterdi nişan 

Her hacet vaktinde gelip ulaşan 

Çağırdığım şahı merdan Ali’dir 

Bir sıkıntıya düştüklerinde “Ya Ali”, “Yetiş ya Ali” bazen de “Allah ya Muhammed ya 

Ali”, “Ali el-Murtaza aşkına”, “Muhammed Ali aşkına”, gibi deyimler kullanarak 

Ali’nin sıkıntılarını gidermede, güç yetirmede yardımcı olacağını beklediklerini söyledi. 

Biz bu gibi anlarda Ali’yi bizimle birlikte hissederiz. Bu da bize problemlerin çözümünde 

güç verir, ayakta kalmamızı sağlar. Ali bizim içimizdedir. Enerji verir. İçimizdeki 
                                                 
139 Aydın Çekiç; Kırşehir Merkez. 
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bütünlük halinde hissettiğimiz ikinci benliği oluşturur ki burada bir ben (Ali) vardır. Biz 

de bizden içeri ifadesini kullandı. 

Abdallarda Ali evliyaların piri hünkârı, dört kitabın esrarı, gaiplerin bilicisi, Hızır gibi 

yetişen, müminlerin elinden tutan her yerde hazır olan, kul hakkı ve büyük günahların 

dışında günahkârlara şefaat eden bir anlayışa sahiptirler. Bu bir şiirde şu şekilde ifade 

edilmiştir. 

….. 

Sensin cümle gaipleri bilici 

Sensin müminlere yardım kılıcı 

Kamu düşkünlerin elin alıcı 

Tanrının arslanı Ali’m gel yetiş 

Hem Ali’sin hem velisin Hızırsın 

Hak emriyle alemlere nazırsın 

İsmin söylendiği yerde hazırsın 

Tanrı’nın arslanı Ali’m gel yetiş 

….. 

4. Allah-Muhammed-Ali Üçlemesi 

Kırşehir Abdallarında Allah-Muhammed-Ali sevgisi bunların birbirlerine karşı konum 

ve durumları Allah-Muhammed-Ali şeklinde göze çarpmaktadır. Bazen Muhammed 

nebidir, bazen Muhammed’in Ali olduğunu görürsünüz, Allah yaratıcıdır, Muhammed 

yeryüzünde onun aracısıdır. Bazen de Muhammed Ali, Ali Muhammed olur. 

Allah-Muhammed-Ali ile ilgili sorumuzu cevaplayan Aydın ÇEKİÇ, buradaki (üçleme) 

Allah-Muhammed-Ali birliğidir. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz biri oluşturan 

bütündür. Ali Allah’ın nurudur. Muhammed de nurudur. Muhammed Ali birbirinden 

ayrılmaz Allah da bunlardan ayrı düşünülemez, dedikten sonra kime ait olduğunu 

bilmediği Hatayi’ye ait şu şiiri ilave etti. 
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Men dahi nesne bilmezem 

Allah bir Muhammed Ali 

Özüm gurbete salmazam 

Allah bir Muhammed Ali 

Mümin Müslim etek tutar 

Bir gönülde mekan tutar 

Hu deyicek gelür yeter 

Allah bir Muhammed Ali 

Anlar, birdür, bir oluptur 

Baliyine nur oluptur 

Dört köşe sır oluptur 

Allah bir Muhammed Ali 

İki yavru var yuvada 

Muallak döner havada 

Dağda deryada, ovada 

Allah bir Muhammed Ali 

Aslında insanda bu üçlemeden ayrı tutulmaz. İnsanoğlu varlığın sebebi, Allah’ın bütün 

hazinelerinin saklandığı, sonsuz bir sır denizidir. İnsanoğlu kendindeki sırları, hazineyi, 

değeri keşfetmediği sürece insan olmanın bilincine ulaşmamış demektir. Ne zaman ki 

insan olmanın bilincine ulaşırsa artık Allah-Muhammed-Ali yani yaratıcısıyla 

bütünleşmiş olur. O da onlardan olur, dedi. Bunu şöyle örneklendirdi. 

İki cihan aslı sensin 

Allah, Muhammed, Ali’sin 

Şah-ı merdan dili sensin 

Allah, Muhammed, Ali’sin 

Sensin zübde-i mevcudat 

Sensin mefhum-ü meşhudad 

Alimü’s-sırrı hafiyyat 

Allah, Muhammed, Ali’sin 

Şeriat tarikat sensin 

Hakikat marifet sensin 

Hadimu dil kudret sensin 

Allah, Muhammed, Ali’sin 
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Afak senin aksindir bil 

Gubarı gel kalbimden sil 

Zerren senin Fırat ü Nil 

Allah, Muhammed, Ali’sin 

Başları sıkıştığında, karşılaştıkları güç durumlarda gerek Allah, gerek Muhammed 

gerekse Ali’den yardım talebinde bulunduklarını söyleyen Aydın ÇEKİÇ gerektiğinde 

üçünü bir kabul eder, yardım talebinde bulunuruz. Allah olmuş, Ali olmuş, Muhammed 

olmuş; Allah-Muhammed-Ali olmuş ne fark eder, hepsi de bir değil midir? Onları ayrı 

gayrı düşünemeyiz. Biz de ayrımcılık yoktur, diyerek şu şiiri örnek verdi. 

Nideyim sefayı, zevki dünyada 

Budur muradımız indi Hüda’da  

Yarın mahşer günü koyma cezada 

Meded Allah, ya Muhammed ya Ali 

Niyazım var üstadıma pirime 

Selavat eylerim destkirime 

Katarından didarından ayırma 

Meded Allah, ya Muhammed ya Ali 

Genç Abdalım özüm Hakk’a bağlarım 

Coşkun sular gibi akar çağlarım 

Eşiğine yüzüm sürer ağlarım 

Meded Allah, ya Muhammed ya Ali140 

Ali ile Muhammed aynı nurdan yaratılmıştır. Hakk’ın nuru Adem babamızdan Havva 

anamıza, ondan oğlu Şit’e, ondan sonra da birçok temiz sulplerden ana rahimlerine 

naklederek Abdulmuttalib’e kadar gelmiş; bunun sulbünde nur ikiye bölünerek, bir 

bölüğü küçük oğlu Abdullah’a, diğer bölüğü büyük oğlu Ebu Talip sulbüne intikal 

etmiştir. İşte, Abdullah ve Ebu Talip yüzünden tecelli eden Hak insan şekline bürünerek 

Muhammed Ali diye isimlendirilmiş ve bu dünyada kendini göstermiştir. Bu yüzden Ali 

                                                 
140 Aydın Çekiç; Kırşehir Merkez. 
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Muhammed’den ayrılamaz. Ali ile Muhammed bir elmanın iki yarısı gibidirler. Ali deyince 

Muhammed’i, Muhammed deyince Ali anlaşılır. Şu mısralar bu hususu anlatmaktadır. 

Ali Muhammed’dir Muhammed Ali 

Mührüne lutfuna demişiz belli 

Ali Muhammed’dir Muhammed Ali 

Gördüm bir elmadır el-hamdülillah 

Meded Allah, ya Muhammed ya Ali 

Anlar kurdu doğru erkanı yolu141 

Abdallarda Ali çok özel bir yere sahiptir. Bazen o kadar yüceltilir ki kainatın yaratılış 

sebebi kabul edilir. Bunu açık açık ifade eden Abdallardan Haydar SEL, miraç olayından 

bahsederken Muhammed’in ulaştığı elin Ali’nin eli olması sebebiyle Ali’nin makamının 

Allah’ın yanında olduğu görülmektedir, diyerek aşağıdaki dörtlükleri okumuştur. 

Eğer ibadetten sual edersen 

Kıblemdir Muhammed secdemdir Ali 

Kulluğumdan benim cevap istersen 

Kıblemdir Muhammed secdemdir Ali 

….. 

Kaşın mihrabına sürdüm yüzünü 

Dinim Muhammed’dir imamım Ali 

Hak söyletir, hak söylerim sözümü 

Dinim Muhammed’dir, imamım Ali 

….. 

Yoğuken yer ile gökler ezelden 

Kudret kandilinde pünhan Ali’din 

“Kün” deyince bezm-i elesten evvel 

Alemi var eden sultan Ali’dir 

Kırşehir Abdallarında Allah-Muhammed-Ali anlayışı iç-içe girmiş bir şekilde 

açıklanmaktadır. Burada Allah-Muhammed-Ali’nin konumları şöylece belirlenmiştir. 

                                                 
141 Zülfi Şahin; Kırtıllar Köyü. 
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Allah’ın yaratıcı konumunda olup “Muhammed-Ali’nin kul-veli” olduğu durumlar söz 

konusu olmakla birlikte bazen de Ali’nin Tanrı yanına konulduğu görülmektedir. Allah-

Muhammed-Ali’nin birbirlerini tamamlayan denk unsurlar oldukları da gözlenmektedir. 

Abdallarda Allah’ın vazgeçilmez yaratıcı unsur, Muhammed’in dini belirleyici, 

kurallarını koyan, kitap sahibi, Ali’nin de Alevilik-Bektaşilik için vazgeçilmezlik 

düşüncesinde olduğu, bu üçlemenin doğuş sebepleri arasında sayılabilir. Fakat bu 

üçlemede bazen Allah, bazen Ali ön plana çıkmaktadır. Muhammed ise Ali ile birlikte 

anılmaktadır. 

Alevî-Bektaşî kaynakları özellikle de Abdallar, Allah-Muhammed-Ali üçlemesi ile 

Hıristiyanlıktaki teslis inancının birbiri ile aynı olmadığını, farklı olduklarını 

söylemektedirler. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda ilk etapta Alevilik-Bektaşilik’te 

Baba-Oğul-Kutsal Ruh ilişkisine benzer bir ilişkinin söz konusu olamayacağını 

belirtmektedirler. Konuyla ilgili açıklama yapan Abidin ERTEM ve Ahmet ERTAŞ, 

“Haşa Allah baba olur mu?” diyerek bu farklılığı dile getirmişlerdir. 

B. EHL-İ BEYT SEVGİSİ 

Aleviliğin ve Bektaşiliğin en belirgin özelliği Hz. Ali’de odaklanan sevgidir. İslamiyet 

içinde Aleviliğe özellik ve ayrıcalık kazandıran, Türk, Alevî ve Bektaşiliğinin temel 

prensiplerinden biri de Hz. Ali’yi, Ehl-i Beyt’i ve On İki İmam’ı sevmektir. Hz. 

Muhammed’i Allah’ın elçisi olarak gören Alevî-Bektaşiler ondan sonra imamlık ve din 

önderliğini Hz. Ali’nin hakkı olarak bilir ve dinin bunu gerektirdiğini, doğru ve gerçek 

yolun bu olduğunu savunurlar.142 Hz. Ali ve O’nun soyundan gelenler Ehl-i Beyt olarak 

adlandırılıp, kurtuluşa ermişler olarak kabul edilirler.143 Bundan dolayı onlara karşı da 

büyük bir sevgi söz konusudur. 

Ehl-i Beyt’in Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den meydana geldiğine 

inanılır. Rivayete göre bir gün Hz. Muhammed bunları abasının altına alarak “Allah’ım 

bunları günahtan koru ve affet, bunlar benim ehl-i beytimdir. Bunları sevenleri sev, 

sevmeyenleri sevme” demiştir. Bu yüzden Ehl-İ Beyt bazen “Pençe-i Âl-i Aba” şeklinde 

isimlendirilerek bir elin beş parmağı olarak (avuç içi) görülür. Ehl-i Beyt Muhammed 

Ali’nin yaradılışındaki nurun Fatma aracılığı ile imamlara yayılmasının göstergesidir. 

Ümmü Selem’den bir rivayete göre de Hz. Peygamberle beraberken onlara yemek 

                                                 
142 Rıza Zelyut; Öz Kaynaklara Göre Alevilik, Yön Yayıncılık, İstanbul 1992, s. 260. 
143 M. Tevfik Oytam; Bektaşiliğin İçyüzü, Maarif Kütüphanesi, İstanbul 1970, s. 273. 
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(hazire) pişirip yedirdikten sonra Peygamberimiz Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in 

üzerini bir örtü ile örten ve “Allah’ım onlar benim ehl-i beytimdir. Onlardan kusur gider 

ve onları tertemiz kıl” der. Ehl-i Beyt, Âl-i Aba, Hamse-i Âl-i Aba, Pençe-i Âl-i Aba, 

Bende-i Âl-i Aba” buradan doğmuştur. 

Bir başka rivayette Hz. Muhammed bir gün Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i abasının 

altına alarak şöyle demiştir. “Bunlar benim Ehl-i Beytimdir, bunların neslinden ilmi hak 

kuran hiçbir vakit ayrı düşmez. Mahşere varıp Kevser şarabı içinceye kadar bunların 

temiz neslinden uyulacak imamlar zuhur eder.” 

Ehl-i Beyti sevmeyen kafirdir. Ehl-i Beyti sevenleri sevmek (Tevella), sevmeyenleri 

sevmemek (Teberra) temel inanç esasıdır. Ehl-i Beyt sevgisi sevgilerin en yücesidir, 

farzdır.  

Denir Ehl-i Beyti sevene nâci 

Ademde ayandır Allah’ın vechi 

Muhammed’in giydiği hırkayı tâcı 

Sefil Abdal giydi şaha aşk olsun144 

C. TEVELLA –TEBERRA 

Tevella: Arapça tevellinin Farsça kullanışı olup, birini dost etmek, sevmek mânâsına 

gelir. Bektaşilik’te ise Âl-i Aba’nın velayetini tanımak, onları sevmek, onlardan meded 

ve şefaat istemek, onları dost bilmek anlamında kullanılır. 

Teberra: Arapça’da teberri olup uzak olmak, sevmeyip yüz çevirmek, uzaklaşmak 

anlamına gelir. Bektaşilik’te Emevilerin ikinci hükümdarı Yezit ile onun neslinden 

gelenleri ve taraftarlarını sevmemek anlamanı gelir. 

Oytam’a göre tevella Muhammed’i, Ali’yi ve bunların neslinden gelen On İki İmamı, 

On Dört Masumu riyasız, canı gönülden sevmek, hatta onları sevenleri sevmektir. 

Teberra ise Muhammed’e, Ali’ye ve bunların neslinden gelen imamlara, masumlara, 

hatta bunları sevenlere bile düşmanlık eden münkirlerden uzak ve beri olmaktır, hatta 

daha ileri giderek İmam Hüseyin’i şehit eden ve ettirenlere lanet etmektir. 

 

                                                 
144 Abidin Ertem; Kırşehir Merkez. 
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Okuyun lanet hımar-ı hük-ü hirs’e 

Onlar ki düşmen-i Âl-i Aba’dır 

Teberra kılmayana yok tevella 

Teberrasız tevellalar hatadır 

Teberra kıl eyâ (Mollayi Rumi) 

Teberra kılmayanlara belâdır.145 

Tevella ve teberra Bektaşilik dışındaki mutasavvıflara göre ise kişin kendi nefsi ile 

mücadelesidir; yani nefsini düşman bilerek nefsin arzularını yerine getirmemek, nefs 

temizleninceye kadar muhasebe ve uğraştan bir an bile ayrılmamaktır.146 

Gönül gözün açar nazar kılınca 

Tevellayı teberrayı bilince 

Kazanda kaynatır kamil olunca 

Acı iken tatlı bal eyler seni 

Kaman’daki Abdallardan Hasan Hüseyin AKYOL, Yezid’e lanet okumak bizim için 

önemli bir dinî görevdir. Biz bununla Yezid’e ve onun taraftarlarına Allah’ın merhamet 

etmemesini ve hiçbir şekilde suçlarının bağışlanmamasını dilemiş oluyoruz. Böylece 

Muhammed’e, Ali’ye dolayısıyla da Allah’a bir ibadet yapmaktayız, demiştir.147 

Bizlerden bekleme zühd-ü ibadet 

Tutmuşuz evvelden rah-i selamet 

Tevella olmaktır bize alamet 

Sanma ki sağımız solumuz vardır 

Kırtıllar Köyü’nden Hacı Haydar BAKIRCI, biz tevellayı H. Bektaşî Veli’den öğrendik, 

öncesinde tevella ve teberra tarikatlara girmemişti. Anadolu erenleri beli-bes (yol 

bağlayıp yol evladı olmak) deyip kendisine bağlandığı zaman onlara tevellayı öğretmiş 

tevellasız hiçbir tarikatın önemi olmayacağını Allah katında da makbul olmayacağını 

öğretmiştir. Biz de biliyoruz ki teberrasız tevella olmaz. Çünkü Peygamber “Kim Âl-i 

                                                 
145 M. Tevfik Oytam; Bektaşiliğin İçyüzü, Maarif Kütüphanesi, İstanbul 1970, s. 49, 51. 
146 M. Tevfik Oytam; Bektaşiliğin İçyüzü, Maarif Kütüphanesi, İstanbul 1970, s. 49, 51. 
147 H. Hüseyin Akyol; Kaman. 
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Aba’nın düşmanıdır; ona Allah lanet etti. Allah’ım Âl-i Aba’yı sevenleri sev, düşman 

olanlara da düşman ol” buyurmuştur. Tevellayı teberrayı bilmeyenler zahidler ve ham 

ervahlardır. Onlar da bize Kızılbaş diyorlar. Desinler Ehl-i Beyti sevdiğimizden dolayı 

kim ne derse kabul ederiz, diyerek şu şiiri okudu. 

Zahid bize dese ne gam Kızılbaş 

Nakşini almakta olmuşuz nakkaş 

Pirimiz hünkardır hem Hacı Bektaş 

Erenler babının kurbanıyız biz 

Görülüyor ki tevella-teberra inancı Kırşehir Abdalları arasında önemli yer tutmaktadır. 

Açıktan ifade edilmese de sanki iman esaslarından biri gibidir. Belki de bu yüzden 

Alevî-Bektaşilerin kapalı bir toplum olarak kalmalarına sebeplerinden birisi teberradır. 

D. ON İKİ İMAM İNANCI 

Hz. Ali ile başlayan Muhammed Mehdi ile tamamlanan ve Hz. Ali soyundan gelen On 

İki İmam’a karşı büyük sevgi, saygı, bağlılık gösteren Alevî-Bektaşiler, besledikleri bu 

sevgiden dolayı büyük sevap kazandıklarına inanırlar. Alevilik ve Bektaşilik’te adı 

geçen On İki İmam’ın isimleri aşağıda verilmiştir. 

On İki İmamın İsimleri ve 
Babaları 

Doğumu/H. 
Ölümü 

/H. 

Ömür 
Yıl 

1. İmam ali (İbn-i Ebu Talib) 

2. İmam Hasan (İbn-i İmam Ali) 

3. İmam Hüseyin (İbn-i İmam Ali) 

4. İmam Zeynel Abidin (İbn-i İmam Hüseyin) 

5. İmam Muhammed Bakır (İbn-i İmam Zeynel 

Abidin 

6. İmam Caferi Sadık (İbn-i Muhammed Bakır) 

7. İmam Musayi Kazım (İbn-i Caferi Sadık) 

8. İmam Ali-yül Rıza (İbn-i Musa-i Kazım) 

23 yıl evvel 

3 yıl sonra 

4 yıl sonra 

38 yıl sonra 

57 yıl sonra 

 

80 yıl sonra 

27 yıl sonra 

153 yıl sonra 

40 

50 

61 

96 

117 

 

148 

185 

218 

63 

47 

57 

58 

60 

 

68 

59 

65 

                                                 
148 M. Tevfik Oytam; Bektaşiliğin İçyüzü, Maarif Kütüphanesi, İstanbul 1970, s. 302. 
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9. İmam Muhammed Taki (İbn-i Ali-yül Rıza) 

10. İmam Ali-yyün Naki (İbn-i Muhammed Taki) 

11. İmam Hasan-ül Askeri (İbn-i Ali-yyün Naki) 

12. İmam Muhammed Mehdi (İbn-i Hasan’ül 

Askeri)148 

195 yıl sonra 

214 yıl sonra 

231 yıl sonra 

255 yıl sonra 

220 

254 

260 

266 

25 

40 

29 

Gaybubat 

Kırşehir Abdallarında (daha çok Kaman) ibadet ve erkanlarında On İki İmam ismi, 

düvaz, düvaz-imam, düvazde, düvazde-imamen başlıklı On İki İmam’ı anlatan nefesler 

tekrarlanır. 

….. 

Dört kapıdan men şad içeri girdim 

İmam Hasan şahım Hüseyni gördüm 

Şah İmam Zeynel’e yüzümü sürdüm 

Esrarımız Şah-ı Merdan Ali’dir 

Muhammed Bakır’dır Cafer-i Sadık 

Kazım, Ali Rıza Kur’anı natık 

Zahirim aşıktır, batınım maşuk 

Dindarımız Şah-ı Merdan Ali’dir 

Taki, Naki, Asker, bir oldu beli 

Muhammed Mehdi’yi sevdim ezeli 

Kuşandı Zülfikar, sürdü Düldül’ü 

Sırdaşımız Şah-ı Merdan Ali’dir149 

….. 

Ehl-i Bey’tin en önemli ismi hiç kuşkusuz Hz. Ali’dir. Künyesi Ebu’l-Hasan’dır. 

Peygamber tarafından verilen bir künyesi Ebu Turab (Toprak babası)dır. Esedullahi’l-

Galip, El-Murtaza, Haydari Kerrar gibi lakapları vardır. Hz. Ali çocukluğundan itibaren 

Peygamberle beraber yaşamış, onunla sıkıntılarını paylaşmış, öldürülmeye kastedildiği 

                                                 
149 Saim Ayata; Kayseri Merkezinde Meskun Abdalların Dinî İnançları Üzerine Bir Araştırma, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1997, s. 44. 
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gün yerine yatağını devralmış, Allah’ın aslanı ismiyle kahramanlık göstermiş efsanevî 

bir şahsiyettir. Bu yüzden Ali Peygamberin halefi olmaya herkesten daha yakın 

görüldüğünden Ali’ye haksızlık yapılmıştır. Hz. Muhammed Tebük Seferi’ne çıkarken 

Medine’de bıraktığı Ali’nin savaşa katılmak için Peygambere yetişmesi üzerine Hz. 

Muhammed Ali’ye “Sen Medine’ye dön ailemde ve kendi ailende benim halifem ol, ey 

Ali! Musa’ya göre Harun neyse sen de bana göre o mevkide bulunmaya razı değil 

misin…”150 demiştir ki; Ali, Adem ve Havva’dan Abdul Muttalib’e kadar gelen nurun 

yarısıdır. Binlerce yıl hüküm süren peygamberlik geleneğinin, nübüvvet kapısının 

mührüdür. Daha sonra Hz. Fatıma’da birleşen bu nurdan silsiletü’z-zehep (altın soy) adı 

verilen On İki İmam meydana geldi; âleme şeref verdi. İnsanlar doğru yolu bu nurun 

ışığı yüzünden kaybetmemiş hak ve hakikat günümüze kadar değişmeden gelebilmiştir. 

On İki İmam varlığı âleme rahmettir. Mağarada kaybolan son İmam Mehdi ölmemiş 

gözlerden gizlenmiştir. Bugün zamanımızın imamı odur. 

Kırşehir yöresi Abdallarına On İki İmam’ın isimlerini sorduğumuzda, On İki İmam’a 

sevgilerini belirtmekle birlikte çoğunluğu (Kaman dışında) imamların isimlerini 

sayamamışlardır. Ancak tarihte yaşadıkları olaylar dolayısıyla isimleri ön plana çıkan 

Ali, Hasan, Hüseyin, Caferi Sadık ve Mehdi’nin adları çoğunluk tarafından 

bilinmektedir. 

Bilgi sahibi oldukları konuların başında hilafet konusunda Ali’ye haksızlık yapıldığı 

gelmektedir. Hasan’ın zehirlenmesi, Hüseyin’e Kerbela’daki yapılan muamelenin diri 

tutulması göze çarpmaktadır. İlmî yönüyle mezhep imamı olarak Cafer-i Sadık 

bilinmektedir. Mehdi beklenen imamdır. 

E. MEHDİ İNANCI 

On ikinci ve son imam olarak inanılan Muhemmed el-Mehdî b. Hasan el-Askeri 15 

Şaban 255 (30 Temmuz 869) tarihinde doğmuştur. Rivayetlere göre künyesi 

peygamberin künyesi olan Ebu’l-Kasım’dır. Pek çok lakabı olup bunlar Sahibi’z-Zaman 

(zamanın sahibi), el-Kaaim (Ayakta Duran), el-Muntazar (Beklenen), el-Mehdi 

(Hidayet Olunmuş), el-Hüccet (Kesin Delil) ki bunlardan en çok kullanılanlar el-Mehdi, 

el-Muntazar, el-Kaaim’dir.151 

                                                 
150 Ethem Ruhi Fığlalı; Türkiyede Alevilik Bektaşilik, Selçuk yayınları, Ankara 1994,  s. 242. 
151 Ethem Ruhi Fığlalı; Türkiyede Alevilik Bektaşilik, Selçuk yayınları, Ankara 1994, , s. 272. 
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Peygamber soyundan birçok kişi, Yezitler tarafından çeşitli işkencelere, adaletsizliklere, 

haksızlıklara maruz bırakılmıştır. Soylarından gelenler imamlar gelmiş, yeryüzüne nur 

saçmışlardır. Babası Hasan el-Askeri’nin ölümünden sonra Mehdi, Allah tarafından, 

geri gönderilinceye kadar Allah katına çıkarılmıştır. Ancak başka bir rivayete göre 

Mehdi; evlerindeki serdab’a girerek gözden kaybolmuştur. Kaybolduğu için Abdallar 

arasında daha çok “Gayb İmam” olarak anılır. Halen sağ olup kıyametten önce nasıl ki 

İlyas, Hızır, Deccal çıkacaksa Mehdi de zulümle dolu günde dünyaya adaleti 

getirecektir. Mehdi’nin gelmesi için kıyametin alametlerinin oluşması gerekmektedir. 

Dünyada Müslümanlara zulüm artacak, küfür hakim olacak ancak o zaman Mehdi 

ortaya çıkıp inananlarla birlikte kafire galip olup, yeryüzüne barış, adalet ve huzur 

getirecektir.152 

Abdallardaki Mehdi inancı ile Hıristiyanlıktaki Mesih inancı neredeyse birbirinin 

aynıdır. Nasıl ki Hıristiyanlıkta dünyanın sonuna doğru ortaya çıkacağına inanılan ve 

Hıristiyanların ortak düşmanı olanların Mesih tarafından ortadan kaldırılacağı 

söyleniyorsa153 aynı şekilde Abdallar da Mehdi için söylemektedirler. Abdalların Mehdi 

inancı aynı zamanda İmamiye Şia’sının Mehdi inancıyla aynıdır. 

F. AHİRET İNANCI 

Abdalarda kıyametten sonra ahiret hayatının başlayacağına inanılır. Kıyamet büyük bir 

sarsıntı ve şiddetle yeryüzünün ve gökyüzünün düzeninin bozulup yok olması anlamına 

gelir. Ahirette bütün insanlar ve hayvanlar için bir hesaplaşma olacaktır. İnsanların 

dünyada yapmış oldukları her iyilik ve kötülük muhatabıyla insanın karşısına 

dikilecektir. Boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacaktır. Ahirette hesap ve 

mizan olacağını, mizan terazisinin başında Hz. Ali’nin duracak ve küçük günahlara kefil 

olarak affını isteyebilecektir. Kul, hakkı ve büyük günahlar ise hesaplaşarak 

çözülecektir. Özellikle On İki İmam ve Ehl-i Beyt’e eziyet edenlerin günahlarının 

hesaplarının veremeyecekleri kadar çoktur. Bunların günahları affolunmayacaktır; 

çünkü masum ve günahsız insanlara zalimce davranmışlardır. Kısacası peygamberlik 

mührünün üzerinde gezenler, peygamberin nuruyla nurlananlara eziyet edenler, cenneti 

hak etmemişlerdir. Bunu “Yezitler, Münkirler, Şimriler, kundaktaki bebekleri, masum-ı 

                                                 
152 Ferhat Şahin; Kırtıllar Köyü. 
153 Kitab-ı Mukaddes; Orhan Matbaacılık, İstanbul 1997, s. 250-251. 
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pakları vahşice öldürenler mi cennete girecekler” diyerek ifade etmektedirler. Ahirette 

Allah’ın adaleti tecelli edecek; haksızlığa uğrayanlar, haklarını alacaklardır.154 

Abdallar iyi bir insan olma yolunun dünyadan geçtiğini “Ölmeden önce ölmenin” 

hayatta iken yapılması gerektiğini, tarikat prensiplerinin de bunun için uygulanması 

gerektiğini söylerler. (Kırtıllar, Mucur, Bağbaşı) Muhasipliğin dünya-ahiret kardeşliği 

olduğunu, dara durmanın ahiretten evvel dünyada hesaplaşmak olduğunu dile getirirler. 

Bundan dolayı ölüler için yapılan duaların daha çok insanların hayatta iken yaptıklarının 

önemli olduğunu, güzelliğin yaşarken yapılması gerektiğini ileri sürerler.155 

G. TENASÜH İNANCI 

Tenasüh (Ruh göçü) genel bir tarifle öldükten sonra insan ruhunun başka bir kalıba 

geçmesi suretiyle hayatının sürdürmesi şeklinde açıklanır. Tenasüh inancı insanlığın ilk 

zamanlarından beri dünyanın bazı yerlerinde değişik biçim ve anlayışlarda görülmüş 

çok eski bir inançtır. İnsan ruhunun bir başka insana, hayvana, bitkiye veya cansız bir 

varlığa göç etmesi gibi çeşitli biçimleri vardır. Aleviliğin ilk dönemlerinde tenasüh 

inancı Alevileri de etkilemiş ve Alevilik inancının girdiği her yerde değişik biçimlerde 

varlığını sürdürmüştür. Alevilikte tenasüh inancına göre Âdem’in ruhu sıra ile taşa, 

toprağa, hayvana, en son insana girmiş böylece kemale ermiştir. İnsan güzel ahlak 

sahibi olur, kimseyi incitmezse iyi ve güzel işlerle ömrünü geçirirse temiz kalpli olursa 

öldüğü zaman ruhu asıl ruha döner. Hayatlarını bu şekilde geçirmeyen insanların ruhu 

derecesine göre taşa, toprağa, bitkiye veya hayvana girer, orada eziyet görür ki asıl 

cehennem burasıdır. 

Kırşehirli Abdallardan Birol BEKTAŞ ve Abidin ERTEM, ruh her yeri dolaşır, her yeri 

gezer; Âdem olur cennete girer; Musa olur tura çıkar. İsa olur göklere uçar; Muhammed 

Ali olur Hayberi fetheder. Kısacası her şey olur. Her kalbe girer çıkar, diyerek şöyle 

devam etti. Biz Bektaşiler biri ölünce öldü yerine kalıp değiştirdi, kalıp dinlendirdi, 

Hakk’a yürüdü, köçeklere kavuştu, uçmağa vardı gibi kelimeler kullanırız, demektedir. 

Tarikatta ham ruh, uyanık can dediklerimiz vardır. Eskiden erkâna girmeden ölene devri 

asan olsun, yol edeb-erkân görüp olgunlaşanlara ise “ruh-ı revanı şad” olsun denilirdi ki 

bunlar tenasüh inancının varlığını gösterir. Bizde ruh kuştur. Ten ise onun kafesidir. 

Ölmek yerine göçmek vardır. Ruh yok olmaz. Başka tene (kalıba) girer. Ruh kalıbını 

                                                 
154 Abidin Ertem; Kırşehir Merkez. 
155 Birol Bektaş; Kırşehir Merkez. 
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değiştirip durur. Önemli olan ruhların bu kalıp değiştirmeler sırasında, geçtiği sınavlarda 

başarılı olarak kemale ermesidir. Nefeslerimizdeki hazır erenler, ruhları hazır olanlar 

anlamınadır. Ali’nin ruhu andığımız her yerde ve nazırdır, diyerek şu kıtaları ilave etti. 

Tuttum ayineyi yüzüme 

Ali göründü gözüme 

Katıldım nazarı özüme 

Ali göründü gözüme 

Âdem, ana Havva ile 

Ol âlemü’l-esma ile 

Çark-ı felek sema ile 

Ali göründü gözüme 

…………………… 

Hilmi geda-i kemter 

Görüp gözüm dilim söyler 

Her nereye kılsam nazar 

Ali göründü gözüme 

Yukarıdaki görüşlerden anlaşılacağı üzere tarikat bilgisine sahip olan Abdallarda, tarikat 

anlayışında bilinen ruhların olgunlaşıncaya kadar geçirdiği aşamalar kabul edilmektedir. 

Yani ruhlar Ali’nin ruh mertebesine ulaşarak, Allah’a ulaşıp O’nunla bütünleşebilir. 

Bundan dolayı kötülükten uzak durup güzel işler yapmak ruhları bir mertebe daha 

ileriye taşımak için güzellikler ve iyilikler yapmak gerekmektedir. Böylece iki cihanda 

mutlu olunabilir. Abdallar insanları kötülükten engellemeye yönelik prensipler 

doğrultusunda hareket etmek gerektiğine inanırlar. 



 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KIRŞEHİR ABDALLARINDA İBADETLER 

A. CEM TÖRENİ (AYİNİ) 

Cem; toplamak, topluluk, toplantı, cemiyet demektir. 

Ayin; âdet, görenek, kanun, töre, usul, ibadet tarzı anlamlarına gelir. 

Ayin-i cem ise cem âdeti, cem töreni, toplantı töresi anlamlarına gelir.156 Bir başka 

görüşe göre töre, yol, erkân prensipleri ve müeyyidelerine göre teşkilatlanmış, 

dayanışmaya, sevgiye, saygıya ve disipline dayanan bir topluluktur. Ayin-i cem bir 

takım prensipleri olan ve kapalı bir toplum olarak bilinen Alevî toplumunun 

uygulamakta olduğu ve Alevî olmayanların kabul edilmediği bir ibadettir (törendir). 

Cem ayinleri yapılış şekillerine göre şu isimler altında incelenebilir. Bunlar; 1- İkrar 

verme cemi, 2- Görgü cemi, 3- Abdal Musa kurbanı, 4-Koldan kopan erkânı, 5- Dardan 

indirme erkânı, 6- Baş okutma (sorulma) erkânı, 7- Perşembelik. 

1. İnanç Olarak Cem Töreninin dayanağı 

Alevi-Bektaşilerde cem ayini, Kırklar meclisine dayanır. Abdalların inanışına göre Hz. 

Muhammed Mirac’a çıktığında Allah ile görüştükten sonra bir eve rastlar. Muhammed 

evin kapısını çalınca içerden kimsin ne için geldin, diye bir ses duydu. Muhammed, ben 

Allah’ın peygamberiyim, açın içeri gireyim. Erenlerin güzel yüzlerini göreyim, diye 

cevap verdi. Bunun üzerine içerden bir ses: “Bizim aramızda peygambere yer yok git 

peygamberliğini ümmetine yap” dediler. Peygamber kapıdan çekildi. Tam gidiyordu ki 

Tanrı’dan bir ses geldi: “Ey Muhammed o kapıya tekrar var” buyurdu. Bunun üzerine 

Muhammed yeniden o kapıyı çaldı. İçerden: “Kim o” diye sordular. Hz. Muhammed, 

aynı cevabı verip yine aynı cevabı alınca tekrar kapıdan uzaklaşırken Tanrı yeniden 

buyurdu: “Ey Muhammed nereye gidiyorsun? Tekrar git ve o kapıyı arala.” buyurdu. 

Muhammed üçüncü kez o kapıya vardı. Kapıyı çaldı, içerden “Kimsin?” diye bir ses 

geldi. Muhammed, “Bir garip kulum, yoktan var olmuş bir yoksulun oğluyum. İçeri 

                                                 
156 Ethem Ruhi Fığlalı; Türkiyede Alevilik Bektaşilik, Selçuk yayınları, Ankara 1994, s. 326. 
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girmeme izin var mı?” diye sorduğunda kapı açılır, içerdekiler “merhaba hoş geldin. 

Gelişin kutlu olsun ey kapıları açan” diye karşılayarak içeri aldılar. İçerde yirmi ikisi 

erkek on yedisi bayan otuz dokuz kişi bulunuyordu. Hepsi ayağa kalkarak Hz. 

Muhammed’e yer gösterdiler. Hz. Muhammed farkında olmadan Hz. Ali’nin yanına 

oturdu. Dayanamayıp, “Sizler kimlersiniz?” diye sordu. Onlar “Bizim büyüğümüz de 

uludur, küçüğümüz de uludur. Kırkımız birdir, birimiz kırktır.” dediler. Hz. 

Muhammed, “Biriniz eksik, ona ne oldu?” deyince onlar: “Birimiz dışarıda onun adı 

Selman’dır. Onu da aramızda say.” dediler. Hz. Muhammed Kırklardan bunu 

ispatlamalarını istedi. O zaman Hz. Ali kolunu uzattı. Kırklardan biri “destur” diyerek 

koluna bıçak vurdu ve kolundan kan akmaya başladı. Bu arada diğerlerinin kolundan da 

kan akmaya başladı. O sırada pencereden içeri bir damla kan girip ortaya damladı. Bu 

kan dışarıda bulunan Selman’ın kolunun kanı idi. Sonra Kırklardan biri Hz. Ali’nin 

kolunu bağladı. Öbür Kırkların da kanı durdu. Bu sırada Selman bir üzüm tanesi ile 

geldi. Kırklar üzümü Hz. Muhammed’in önüne koyarak “bu üzüm tanesini 

paylaştırmasını”, istediler. Hz. Muhammed nasıl pay edeceğini düşünürken Allah 

Cebrail’i görevlendirerek üzüm tanesini şerbet halinde Kırklara sunmasını iletti. Bunun 

üzerine Hz. Muhammed üzümü tabağın üzerine koyup bir damla su ekleyerek 

parmağıyla ezip şerbet etti ve Kırklara sundu. Kırklar şerbeti içip sarhoş olup semaha 

kalktılar. Hz. Muhammed de onlarla semaha katıldı. Sonra onlara rehberlerini sorunca 

“Pirimiz Şah-ı Merdan Ali, rehberimiz ise Cebrail’dir” dediler. O anda Hz. Muhammed, 

Hz. Ali’nin orada olduğunu anladı ve saygıyla yer gösterdi. (Bağbaşı, Kırtıllar, 

Çiçekdağı) 

Cemlerin manevî havasıyla ilgili bazı rivayetler: 1980 öncesi siyasî akımların 

kutuplaştığı, birbirleriyle kavgalı oldukları dönemde Abdallara karşı olan gruplar 

cemlere saldırılarda bulunuyorlardı. Bunlardan biri olan Elmahacılı Köyü’nde 

Kırıksokulu Murtaza babanın başkanlığındaki bir cem erkânının basılması üzerine 

baskına gelen ilk grup cemdekileri koyun şeklinde gördüklerini söyleyince ikinci grup 

daha baskın düzenlenmiştir. Fakat onlar da cem ayinindekiler koyun olarak 

görmüşlerdir. Bunun üzerine geri dönüp gitmişler. 

İkinci bir rivayette Kırıksoku Köyü’nde cem ayininde yol görülürken kundaktaki 

çocuğunu karların üzerine bırakıp ceme giren kadının sabaha doğru cemden çıkınca 

aldığı çocuğundan buharlar çıktığından bahsedilmektedir.  
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Bir başkasında ise mahallelerdeki siyasî olayların cereyan ettiği yıllarda Mehmet 

Çakır’ın dediğine göre kendisinin de içinde bulunduğu ceme Yezitler saldırı yapmaya 

gelmişler; sokağın başında önlerinde yeşil bir örtü belirmiş ve yollarını kapatmış; bu 

yüzden baskın yapamamışlar; böylece cemdekiler, ilahî bir kuvvet tarafından 

korunmuştur.157 

Abdallar “Kırklar ceminin” veya “cemin” yukarıda anlatılan rivayetten kaynaklandığına 

inanırlar. Cem de semah dönerken bu mecliste bulunma duygusu içinde hareket ederler. 

Cemlerdeki “dolu” Hz. Muhammed’in üzümü pay ettiği şerbete dayandırılır. 

2. Cem Törenlerindeki Görevliler 

Abdallar cem törenlerinde görevlendirilenlere “On İki Hizmet Eri” adını verirler. Erkan 

açılmadan bir gün önce hizmet sahipleri hizmetleri için gerekli hazırlıkları yaparak 

cemin yapılacağı akşam cem evine (Meydan evi) on iki tane post sererler ki bu postların 

adları ve sembolleri, işaretleri şunlardır. 

1. Baba Pir postu : Horasan postu 

2. Aşcı postu : Seyit Ali Sultan 

3. Ekmekçi postu : Balım Sultan 

4. Nakip postu : Kaygusuz Sultan 

5. Atacı postu :  Kamber Ali Sultan 

6. Meydancı postu :  Sarı İsmail Sultan 

7. Türbedar postu : Karadonlu Can Baba 

8. Kilerci postu :  Şahkulu Hacım Sultan 

9. Kahveci postu : Şah-ı Şazili 

10. Kunbancı postu :  Hz. İbrahim (a.s.) 

11. Ayakçı postu : Abdal Musa Sultan 

12. Mihmandar postu : Hızır (a.s.) 

Bazen de; kilerci postu ve kahveci postu yerine Mürşit postu, Ahmed-i Muhtar makamı, 

Hz. Muhammed postu, rehber postu, Hz. Ali makamı, Ali postu kullanılmaktadır. 

                                                 
157 Mehmet Çakır; Çiçekdağı. 
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Ayakçı ile meydancı, meydan evini temizletip halı, kilim, seccade vb. döşerler. Saki 

dem şişelerini, kadehleri, sürahileri hazırlar. Çerağcı şamdanları, mumları dikip hazırlar. 

Hepsi muhasip olan on iki hizmet eri şunlardan meydana gelir. 

Dede (Mürşit, Sercem): Dedelik, soydan gelme olup, Ocak’a ait bir makamdır. Cem 

ayinini yöneten kişidir. Dede bulunmadığında ikrar alma, müsahiplik, dardan inme 

ayinleri yapılamaz. Bu törenlerde dede delil (mum)in yanına oturarak postu ve ayinde 

bulunanları karşısına alır. Dede cemi yönetir. Kurbanı tığlar. Bıçağı dualar. Lokmaların 

duasını yapar. Problemleri çözüme bağlar ve görev dağılımını yapar vb.158 

Rehber (Mürebbi, Kemerbest): Görgüsü yapılanlara ve ceme katılanlara yardımcı olur. 

Dede gelmediği zaman cemleri idare eder. İkrar alma, meydandan geçme ve musahiplik 

ritüellerine ilk defa katılacak olanlara bu ayinlerdeki uygulamalar hakkında bilgi verir. 

Dikme yol eri, baba da denilen rehber gruba girecek olanlara da öncülük eder ki 

dededen sonra en fazla sorumluluk gerektiren iş rehberindir. 

Kapıcı (Bekçi): Cem evinin kapısında bekleyerek giren ve çıkanı kontrol etmek törene 

katılmayacakları içeri almamak gibi görevleri vardır. Musahibi ve karısı yardımcılarıdır. 

Her gelenden “Hu…………… eyvallah” diyerek niyaz alır. Sağ elini dudağına götürür. 

Lokmanın yenilmesi esnasında kimseyi dışarı çıkarmaz. 

Gözcü: Cemde meydandaki canlara bakmak, düzeni ve sükûneti sağlayarak erkâna 

aykırı hareket yapılmamasını sağlar. Cemdeki herkesi iyi tanıyan kişidir. Davranışlara, 

konuşmalara yön vererek büyük bir titizlikle edebe uymayanları edebe uydurur. 

Delilci (Çerağcı): Delil’in (Mum) yakılması meydanın aydınlatılması, ayin boyunca 

delilin sönmemesini sağlamakla görevlidir. Delile ayin esnasında niyaz edildiği için 

sönmemesi gerekir. Söndüğü an ayindeki herkes düşkün kabul edilir. 

Sazender (Sazcı, Zakir, Âşık): Cem ayininde deyiş, düvaz, miraçlama söylerler. Saz 

eşliğinde yaptıkları bu işle semahı idare ederler. Genellikle üç kişi olmakla birlikte 

nadiren bir ya da iki kişi de olur.  

Süpürgeci (Ferraş, Carcı): Meydanı süpürmekle görevlidir. Selman hizmeti de denir. 

Abdallarda süpürgeci dedenin önünü sembolik olarak süpürür. Dedenin erkânı 

açmasıyla cem töreni başlar. Süpürgeci gerekli görüldüğünde rehbere yardımcı olur. 

                                                 
158 Mehmet Eröz; Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, Otağ Matbaacılık, İstanbul 1977, s. 108. 
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Saka (İbriktar, Dolucu): Saka suyu dağıtır. Adaya abdest aldırır. Bu abdestten sonra aday 

ömür boyu abdestli sayılır ve bir daha abdest almasına gerek kalmaz. Sırasıyla dededen 

başlayarak herkese dolu dağıtır. Abdallarda dem almak, dolu almak olarak isimlendirilen bu 

olay daha önce anlatıldığı gibi Kırklar meclisinden gelmektedir. İbriktar Abdallara tarikat 

abdesti aldırır ki bu abdest ibriktarın bir ibrik ve havluyla dededen başlayarak ellerin 

yıkanması ve ellerin yüzlere sürülmesi (mesh) şeklinde yapılır. (Resim 3) 

Sofracı (Kurbancı, Lokma dağıtıcı): Kurban ve yemek işlerine bakar. Cemlerde kurban 

edilecek hayvanın meydana getirilmesi (dedeye dua için) kesilmesi, pişirilmesi, sofranın 

hazırlanması ve lokmanın dağıtılması işleriyle görevlidir. 

Ayakcı (Peyk): Ceme katılacaklara haber verir. Bazı yerlerde davetçi, okuyucu, tellal da 

denir. Ayakçı olan kişi meydancının, ferraşın, ibriktarın görevlerini de yerine getirebilir. 

Meydancı: Cemin toplantı yerinin hizmetleriyle ilgilenir. Meydancı olan kişi mürşidin 

düzen ve görev dağıtımına göre diğer vazifelerden bazılarını da üstlenebilir (ayakçı, 

ferraş, ibriktar, çerağcı, pervane) 

Pervane: Bunlar meydanda semah yaparlar, meydancıya hizmetlerinde yardımcı 

olurlar. 

3. Cem Töreninin Çeşitleri 

Dokuz çeşit cem töreni vardır.  

a. İkrar verme cemi 

b. Musahiplik 

c. Görgü cemi 

d. Abdal Musa kurbanı 

e. Kerbala (Muharrem) ayini 

f. Koldan kopan erkânı 

g. Dardan indirme erkânı 

h. Baş okutma (sorulma) erkânı 

i. Perşembelik159 

                                                 
159 Bizim tespitlerimizin dışında cem törenleri çeşitleri ile ilgili şu esere de bkz. Cemal Sofuoğlu; Avni 

İlhan; Alevilik Bektaşilik Tartışmaları, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, Ankara 1997, s. 116-119. 
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a. İkrar Verme Cemi 

Bektaşilik yoluna girmek isteyenler için düzenlenen ayindir. Musahibiyle birlikte bir 

çiftin yola girmesi (dört kişi) için yapılan cemdir. Alevî olmamasına rağmen Bektaşilik 

yolunun Babağen koluna yani Derviş Bektaşiliğine girmek isteyenler için de bu ayin 

yapılır. 

b. Musahiplik 

Muhammed ve Ali’nin dünya ahiret kardeşliğine bağlanmaktadır. Yola giren her Abdal 

musahip olmak zorundadır. Musahiplik evli çiftler arasında olur. Yaşı büyük olan erkek 

sağ başta solunda eşi onun solunda diğer erkek ve en sonda da diğer erkeğin eşi olmak 

üzere bellerinde kemerbest kuşağı ayakları yalın olarak dedenin karşısında huzura 

gelirler. Musahiplerin duası yapıldıktan sonra önceden hazırlanan kurban (koyun) ve 

dolu (şarap) erkana uygun olarak yenilip içilir. Artık iki musahip bir biriyle dünya ahiret 

kardeşi ilan edilmiştir. 

Abdallarda musahiplik törenin yapılışı şu şekilde gözlemlenmiştir. Bir biriyle musahip 

olmak isteyen iki can bu isteklerini bir dedeye iletirler. Dede duayla iki mendili (bez 

parçası, tığ-ı bend) bu iki kişiye bağlayarak ikisini bir birini denetlemesini, 

gözetlemesini ister ve bir süre tayin eder. Tayin ettiği sürenin sonunda zakirle gelir. On 

iki hizmetkarı belirler. Tekbir ve dualarını ederek görevlerini açıklar. Her musahibin bir 

kurbanı olduğu için iki kurban vardır. Dede kurbanlardan birini dualar. (Resim 4) 

Bundan sonra zakir sazıyla bir iki deyiş, üç tane de düvaz imam söyler. Deyiş ve 

duazlar arasında dede dualar yapar. Musahipler, kurbanlarıyla beraber dededen dua alır. 

Kurbanı yürüterek dışarı alırlar. Dedenin huzurunda iki musahipten birisi diğerine 

vekaletini verir. Vekaleti alan musahip dedeyle beraber tekbir getirerek (Allah 

Muhammed ya Ali Hünkar, Hacı Bektaş-ı Veli tekbiri Halil, can-ı İsmail, tercüman-ı 

Cebrail, bismillah Allah, Allahüekber –üç kere-) bismillah der ve tığlanmış (dualanmış) 

kurbanı keser. Dede kurban kanından musahiplerin alnını mühürler ve kan gömülüp 

kaybedilir. Kurbanın kuyruk yağı eritilerek mum yapılır. Bu mum musahipliğe şahit 

olarak kabul edilir; yani “kurban delil, mum şahittir.” Lokmalar pişirilirken musahipler 

eşleriyle birlikte meydana getirilir. Dizleri üzerine oturtularak dua edilmeye başlanır. 

Dua bitince aşık On İki İmam adına on iki deyiş ve bir düvaz söyler. Hiç kullanılmamış 

büyükçe bir bez, sabun, iğne, iplik ve makas getirilir. Dede bunlardan dört kefen biçer. 

İki erkeğin önde olduğu ve eşlerinin de birinin eşi diğerinin ayaklarına alnını koymak 
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suretiyle arkada olduğu halde dördü de secde haline getirilerek kefenleri üzerlerine 

örtülür. 

Dede, bu canlardan şikayeti, alacağı, herhangi bir rahatsızlığı olan var mı diyerek 

topluluğun rızasını alır. Topluluk razı olduğunu bildirince “Siz razı iseniz, Allah da razıdır” 

diyerek onları semaha kaldırır. Semahtan sonra zakir on iki deyiş bir düvaz söyler. Dede 

duasını yapar. Tevhid yapılmasını (birleme) ister. Cemdekiler Allah Allah sesleriyle 

dizlerine vurur. Pişirilen lokma meydana getirilir. Zakir on iki deyiş üç düvaz söyler. Yine 

tevhid yapılır. Dede tarikat erkanına uyan on sekiz yaşını geçmemiş musahipli bir kişinin bu 

lokmadan yemesini ister. Yeni ve eski bütün musahipler lokmalarını yerler. Duasız olarak 

kesilen diğer kurban ise düşkünlerin dışında herkes tarafından yenilebilir. Dede 

musahiplerin dünya-ahiret kardeşliklerini ilan ederek, musahipliğin şartlarını hatırlatır. 

Zakir on iki deyiş bir düvaz imamı söyler. Böylece musahipler Muhammed-Ali gibi dünya 

ahiret kardeşi olup ellerine, bellerine, dillerine sahip olmak zorundadırlar. 

Bunlar arasında sır ve özel kalmamıştır. Birbirlerinin evlerine teklifsizce girip çıkma, 

yeme-içme gerekirse cebindeki harçlığı bile alma hakkına sahip olur.160 

c. Görgü Cemi 

On İki İmam hizmeti görülerek, genellikle kış aylarında yapılırken son yıllarda 

Abdalların ekonomik durumları gereği olarak iş sezonlarının sonunda sekiz-onuncu 

aylarda yapılmaktadır. Bu aylar ekonomik bakımdan tarikat görgüsünün yerine 

getirilmesinde en uygun zaman olarak seçilmiştir. Anadolu Abdallarının en önemli dinî 

törenlerinden olup “tercemen (tercüman)” olarak da bilinmektedir. Abdallar arasındaki 

şikayetler, kavgalar, borçlar, anlaşmazlıklar vb. gözden geçirilerek burada olumlu 

şekilde sonuca bağlanır. Hatalar tekrarlanmamak üzere tövbe edilir. Problemlerin 

tamamı çözüldükten sonra kurban kesilir. Ayine katılanlar tarafından yenilir. Bu ayinde 

görülen canların ikrarlarının yeniledikleri kabul edilir. 

4. Abdal Musa Kurbanı 

Kırşehir Abdallarında (Kaman) Abdal Musa Cemi genellikle Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan 

gece sonbaharda yapılır. Çünkü bu aylar bu Abdalların erkan görebilmelerine en uygun aydır. 

Abdal Musa, Hacı Bektaş-ı Veli’nin halifesi kabul edilip meydandaki on iki posttan ayakçı 

postunun sahibidir. Genellikle komşuların istekleri veya canların kurban kesmek 

                                                 
160 Bu hususta bk. İsmail Görkem; Türkiye’de Alevî-Bektaşî, Ahi ve Nusayri Zümreleri, T.C. Kültür 

Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000, s. 127-136. 
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istediklerinde, dede veya başka bir misafir geldiğinde herhangi bir dargınlık veya başka bir 

sorun çıktığında onu çözmek için canları bir araya toplamak için yapılan bir cemdir. 

Abdal Musa Cemi için önceden görevlendirilmiş ve hazırlıklarını yapmış bulunan on iki 

hizmet eri huzura gelerek hizmet nişaneleri olan kemerlerini dedenin duasıyla kuşanırlar. 

Abdallarda iki adet gözcü bulunmak zorundadır. Diğerleri iki veya daha fazla hizmeti de 

üstlenebilir. Gözcünün elinde dualanmış, cem boyunca hiçbir şekilde yere değmemek üzere 

taşıdığı bir değnek vardır. Gerekirse edep ve erkâna aykırı davrananlar uyarılır veya 

cezalandırılır. Ceme katılacaklar abdestlerini almış olarak gelirler. Bu canlar ceme girişte 

sağ ellerini kalpleri üzerine koyarak boyun keser; secde pozisyonunda üç kere postu (veya 

yeri) ve dedenin elini (avuç iç) öperek cem halkasındaki yerlerini alırlar, yani niyaz ederler. 

Dede, “Bismişah, Allah Allah, akşamlar hayrola, hayırlar fethola, şerler defola…” diye 

başlayan Muhammed-Ali, On İki İmam, on dört masumu pak, on yedi kemerbest, Hacı 

Bektaş-ı Veli, Balım Sultan, üçler, beşler, yediler, ricalü’l-gayb erenlerinin adları geçen, 

münkir ve Yezid’e lanet okunan, bir gülbenk ile cemi başlatır. Kurbanlar su, tuz ve bıçakla 

beraber dedenin huzuruna getirilir. Sazcı aşıklar, sazlarını öperek ellerine alır üç nefes bir 

düvaz okurlar. 

Nefes 
….. 

Dertliler derdinin pazarıdır bu 

Merdane mertlerin asarıdır bu 

Gerçek erenlerin esrarıdır bu 

Muhammed-Ali’nin yoludur bu yol 

Yakup gibi ağla Kenan olasın 

Sabret Yusuf gibi zindan olasın 

Kul edip nefsini sultan olasın 

 Muhammed-Ali’nin yoludur bu yol 

….. 
Düvaz 
….. 

Ol imam Zeynel’in destinde idim 

Muhammed Bakır’ın dostunda idim 

Caferi Sadık’ın postunda idim 

Musa Kazım, Rıza’ya indi bu kurban 
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şeklinde devam eden bir düvaz okunur. Düvaz ve nefes arasında dede huzurunda 

ayaklarını mühürleyen musahipler kurbanların sağ ayaklarını kaldırarak duasını 

yaptırırlar. Kurban duası “Allah, Muhammed, Ali, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, Tekbiri 

Halil, Canı İsmail, Tercümanı Cebrail, Bismillah Allah, Allahu Ekber” üç defa 

denilerek yapılmaktadır. Bu sırada su, tuz ve ekmek kurbanın ağzına sürülerek, 

kurbandan işaret beklenir. Kurbanın aksırması, titremesi, çırpınması, işemesi vb. işaret 

sayılır. İşaret alınmadan kurban kesilmez. Kurbanlar için yapılan bu işleme “kurbanın 

tığlanışı” denilmektedir. İşareti görülen tığlanmış kurban meydandan çıkarılıp kesime 

götürülür. Sonra süpürgeci ve gözcü dedenin huzuruna gelerek ayaklarını mühürleyip 

bir “gülbank” okumaktadırlar.  

Gülbank ….. 

 Biz de üç bacı idik, güruhu naci idik 

Kırklar meydanında süpürgeci idik 

Süpürgeci Selman kör olsun Mervan 

Mülke geldi Süleyman Allah eyvallah 

….. 

Gülbank sonunda süpürgecinin süpürgesi gözcü tarafından erkânın usulüne göre alınır. 

(Resim 5) Süpürgeci hizmetini tamamlamış olur. Dede onun duasını “Pirden Selmanı 

paka, hizmetin kabul ola, Allah eyvallah” diyerek yerine getirir. Süpürgeci geri geri 

çekilerek huzurdan ayrılır. Süpürgecinin meydanda duruşunu bozması kurban veya 

benzeri yaptırım gerekmektedir. Süpürgeci görevini her erkân (bölüm) arasında yeniler. 

Sırada tığlanan kurbanın kesimi için bıçağın dualanması vardır. Bıçak dualanarak 

dedenin kurbanı kesmek için izin verdiği cana sunulur. (Resim 6) Kurban “Allahu 

ekber, lailahe illallahu, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi’l-hamd” tekbiri üç defa 

getirildikten sonra kesilir. Kurban kesimi sırasında Abdalların “Cem Bülbülü” dedikleri 

sazcılar üç nefes bir düvaz okumaya devam ederler. On-on beş dakikalık ihtiyaç molası 

verilir. Canların toplanmasından sonra gözcü “Edep erkân, ey erenler” der ve derisi 

yüzülen kurban yerle teması kesilerek büyük bir kap içerisinde dedenin huzuruna 

getirilip dedenin duası alınır. Duadan sonra kurbanın sağ ön bacağından alınan bir parça 

et “gayb erenler” payı olarak havaya atılır. Böylece herkesten önce gayb erenlerin 

kurbanın tadına bakması sağlanır. 
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Sırada tarikat abdestinin alınması vardır. Tarikat abdestinin alınacağı su, iki hizmetkâr 

ve bir ibrikçiyle huzura getirilerek duası yapılır. Duadan sonra dededen başlamak üzere 

ayine katılan tarikat abdesti ellerin yıkanması ve yüzlerin mest edilmesiyle alınmış olur. 

Abdestten sonra süpürgeci görevini yerine getirir ve cem bülbülleri yine üç nefes bir 

düvaz söylerler ayine ara verirler. İhtiyaç molasının ardından delilci tarafından kurbanın 

kuyruk yağıyla hazırlanan mum (cerağ) dualanmak üzere dedeye sunulur. Cemdeki 

bütün canlar ayağa kalkar. Dede “Çerağ-ı Rûşân, Fahr-i dervişan, himmeti piran, pir-i 

Horasan, kuşat-i Meydan” diyerek bir tercüman okur. 

Çerağ-ı evliya nur-u semavat 

Ki bu menzildir ol Tûr-i münacat 

Kaçan kim Ruşen ola kıl niyazı 

Muhammed ali’ye candan salavat 

….. 

Sonra mumu yakar,  bütün canlar salavat getirir. Çerağcı elindeki delille (mum) 

hazırlanan bütün mumları yakar ve arkasından şu düvazı okur. 

Bismi şah Allah Allah … 

Çün çerağ-ı fahr uyandırdık Huda’nın aşkına 

Seyyidü’l-kevneyn Muhammed Mustafa aşkına 

Sonra dede uzunca bir dua eder mum (delil) ayine şahit kabul edildiği için cem sonuna 

kadar yanmak üzere canların görebileceği bir yere dua ile konulur. (Resim 7) 

Süpürgeci hizmetini yerine getirir, ara verilir. Gözcünün çağrışıyla canlar toplanır. Cem 

bülbülleri yine üç nefes bir düvaz okurlar. Sırada semah vardır. Semazenler gözcü 

eşliğinde dedenin okuyacağı kısa bir gülbank ve dua ile izin alırlar. 

Cem bülbüllerinin semah havası çalması ve söylemesiyle semah başlar. 

Turnalar, dem geldi, garibler yeldirme gibi çeşitleri olan semahlar yavaştan hızlıya 

doğru bir akış takip eder. Semah dönüşü sırasında dedenin önüne gelen can, dedeyi 

selamlar. (Resim 8) 

Semaha örnek olarak; 

….. 
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Devredip gezersin dar-ı faniyi 

Bağdat diyarına vardın mı turnam 

Medine şehrinde Fadime anayı 

Makamı ordadır gördün mü turnam 

….. 

Hızlanarak devam eder. 

….. 

Bugün bize pir geldi 

Gülleri taze geldi 

Önü sıra Kamberi 

Aliye’l-Mürteza geldi 

Kurban eti pişirilmeye hazır hale geldiğinde tuz ve su ile birlikte dede huzuruna getirilir. 

Bu çiğ lokmanın tuz ve suyu dede tarafından dualanarak konur; ara verilir. (Resim 9) 

Aradan sonra toplanan canlardan şikayetleri, dargınlıkları, kırgınları olanların durumu 

dedeye bildirilir. Dede gerekli gördüklerini huzura çağırarak aralarındaki sorunları 

giderir. (Resim 10) Cem bülbülleri üç nefes bir düvaz söyler. Bu arada pişmiş olan 

kurbanın “üçler lokması” dedenin huzuruna getirilir. Bu görevi “Kara kazan sahibi 

kadıncık ana” adına babanın eşi olan, ana yapmak zorundadır. Ana tarafından getirilen 

lokma dede tarafından dualanır. (Resim 11) Dede “Pir adına” bir lokma alarak lokmanın 

tadına bakar ve üçler lokması dededen başlayarak ekmekle beraber bütün canlara 

dağıtılır. lokma yenilmeden şu dua yapılır: “Bismi şah evvel Allah diyelim, kadim Allah 

diyelim. Geldi Ali sofrası ya şah diyelim. Şah versin biz yiyelim. Allah eyvallah, hu 

dost.” Lokma yenildikten sonra ise şu dua yapılır: “Bismi şah Allah Allah, bu gitti 

yenisi gele. Hak Muhammed-Ali bereketini vere, yiyip gidenlere, pişirip getirenlere 

şevk ola. Gittiği yerler gam kasavet görmeye. Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat 

bula. Lokma hakkına, evliya keremine, cömertler cemine, gerçek erenler demine Allah 

eyvallah hu dost.” Duadan sonra ara verilir. Toplandıktan sonra bir nefes bir düvaz 

okunarak “saka suyu” getirilir. Dede başparmağını suya batırarak duasını yapar. 

Dualanan saka suyundan meleklere sunulması için önce göğe daha sonra da cemdeki 

erenlere serpilir. Buna “Cem birleme” de denir. (Resim 12) Saka suyunun serpilmesi 

esnasında cemdekiler “Ah Hüseyin vah Hüseyin… Yezid’e lanet” diyerek hep bir 
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ağızdan bağırırlar. Saka suyunun cehennem ateşinden koruduğuna inanılır. Topluca bir 

düvaz okunur. Edep erken alınarak on iki hizmet görevlilerini hizmetlerinin kabul 

edilmesi için ceme katılanlar ve cem görevlileri dede huzurunda dua ederler, duadan 

sonra hazırlanan lokmalar gelir, sofra kurulur ve yenilir. 

Yemekten sonra dede “Oturan, duran, kovsuz gıybetsiz evine varan…” bir dua ve bir 

gülbank okur ki bu gülbank ayinin bittiği, canların evlerine gitmelerine izin verildiği 

anlamına gelir. Canlar akşamdan beri kapıda bekleyen pervaneyle (kapıcı) helalleşir. 

Hizmetin kabulü dileğinde bulunarak toplantıyı terk ederler. Ertesi gün kurban edilen 

hayvanın sakatatından (kelle, karın, ayak) yapılan “can başı” denilen öğle yemeği 

verilir. 

5. Kerbela (Muharrem) Töreni 

Kırşehir yöresi Abdalları Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişinin yasını tutarlar. 

Muharrem ayının başından itibaren bazen on bazen de on iki gün matem orucu tutarlar. 

Matem orucunda suyu saf (duru) haliyle içmemek (çay, ayran, oralet vb. içilebilir), tıraş 

olmamak, cinsel ilişkiye girmemek, temizlik yapmamak, sabun ve eriyici maddeler 

kullanmamak, yumurta gibi canlı içerikli gıdalar tüketmemek, saç, tırnak kesmemek, 

yüksek sesle konuşmamak, yüksek sesle müzik dinlememek, eğlenmemek gibi kurallara 

uyulur. On ikinci günün akşamı kurban tığlanır ve cem yapılır. Buna bir kısım Abdal, 

cem birleme demektedir. Bu gecede Kerbela şehitleri için dualar okunur, mersiyeler 

söylenir ve şerbet içilir. 

Kaman Abdallarından Hüseyin SALMAN, bu töreni şu şekilde anlatmaktadır: Cemden 

önce şerbeti hazırlarız. Saki şerbet kabını dedeye sunar. Dede sağ elinin küçük 

parmağını şerbet kabına batırarak duasını yapar ve bir yudum içer. Saki, “sakahum ya 

Hüseyin” diyerek cemdekilere gezdirerek şerbetten birer yudum içirir. Hüseyin’e 

rahmet Yezid’e lanet okunur. İş bitince saki, dara durur ve “sakahum rabbihum şaraben 

tahuren…” ayetini ve dualar okur. Arkasından bir tercüman söyler. 

………. 

Kerbela’da su su diye ser verenler aşkına 

Gözüm yaşım sebil ettim On İki İmam aşkına 

………… 
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Arkasından dede “sakahum ya Hüseyin…” gülbankı okur. Saki şerbet kabını yerine 

bırakarak görevini tamamlar. Bundan sonra sofralar kurulur, lokmalar yenilir. Dede 

oturan, duran, koğusuz, gıybetsiz evine varan…” tercümanıyla cemi bitirir.161 

6. Koldan Kopan Erkânı 

Gençlere öğretmek onları ceme alıştırmak tarikat fikirlerini aşılamak için yapılan bir 

muhabbet toplantısıdır. Diğer ayinlere genç kızlar ve bekar erkekler katılmadığı için 

Abdal gelenekleri bu erkanla yeni nesillere aktarılır; bu yüzden erkâna giderken eli boş 

gidilmez. Herkes maddî durumuna göre yiyecek getirir. Erkekler demleriyle, meze ve 

yiyecekleriyle gelirler. Burada cem ayinine benzer bir tören yapılmaz. Çerağlar yakılır, 

demler içilir, bülbüller şakır, semahlar yapılır, buyruklar okunur. Gençler burada semah 

usulünü nefes ve buyruk söylemesini öğrenirler. Ayin-i cem ruhuyla hareket ederler.162 

7. Dardan İndirme Erkânı 

Bu erkan ruh için yapılan bir törendir. Ölen bir canın helalleşmeden öldüğü kabul 

edilerek sağlığında bu erkana nasıl katılmışsa ölümünden sonra da onun ruhunun şad 

olması için varisleri tarafından dardan indirme erkanı yapılır. Bu dardan indirme erkânı, 

baş okutma veya ikrar verme erkanı gibidir. Erkan başlayınca ölen canın yerine onun 

varisleri dar-ı mansura dikilirler. “Vefat edenin adına ağrınmış, incinmiş, gücenmiş 

kimseler varsa, dile gelsin, bile gelsin, hakkını talep etsin. Allah eyvallah” tercümanı 

okurlar. Şayet ölen canın ödenmemiş borcu varsa, alacaklı çıkarsa, varisler ödemeyi 

kabul ederler. Alacaklı çıkmazsa cemdekiler: 

“Gönül birliğiyle biz hatalarını affettik, Allah da affetsin. Ruhu şad olsun. Hak erenler 

elinden tutsun.” diyerek topluca eğilip niyaz ederler (yeri öperler). Dardan indirme 

erkanının giderlerini ölen canın varisleri temin ederler. Sazendeler ölen canın ruhunu 

yüceltmek için nefes ve düvaz okurlar ki bunlardan bir nefes şu şekildedir. 

İşte geldim işte gittim 

Yağ çiçeği gibi bittim 

Şu dünyada ne iş ettim 

Ömürcüğüm geçti gitti 

Çağırdılar imam geldi 

Her biri bir işe yeldi 

Azrail pençesini saldı 

Can kafesten uçtu gitti 

                                                 
161 Hüseyin Salman; Kaman. 
162 Mehmet Çakır; Çiçekdağı. 
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 İşte geldim yuyucular 

 Tenime  su koyucular 

 Kefenim elinde hoca 

 Kefenciyim biçti gitti 

İlettiler mezarıma 

Sığındım gani kerime 

Toprak attılar gerime 

Gözüm yaşı taştı gitti 

 Kabrime bir melek geldi 

 Bana bir sualcik sordu 

 Hışımla bir topuz vurdu 

 Tepdilciğim şaştı gitti 

 Ayırdılar ilimizden 

 İp attılar belimizden 

 Pek tuttular kolumuzdan 

 Can cesetten uçtu gitti 

İmam telkine başladı 

Bir sevapcık iş işledi 

Komşular bizi boşladı 

Geri dönüp kaçtı gitti 

 Teslim Abdal oldu tamam 

 İşte geldi ahir zaman 

 Yardımıcımız On İki İmam 

 Ten turaba karıştı gitti 

8. Baş Okutma Erkanı 

Bu erkânın, herhangi bir kusuru bulunsun veya bulunmasın, insanın kendini temize 

çıkarması, canlardan helallik alması anlamına gelir. Bu erkânı her Abdal’ın yılda bir 

defa veya en geç dört yılda bir yapması zorunludur. Baş okutma erkanı, görgü cemi gibi 

yapılmaktadır.163 

9. Perşembelik 

Her Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece on iki hizmetin yürütülmediği, yörede 

yaşayan Abdalların sorunlarının tartışılıp çözüme bağlandığı toplantıdır. 

Perşembelikte dedenin bulunması zorunlu değildir. Genellikle baba (mürebbi) bir davet 

çıkartarak toplantı yerimizi duyurur. Abdalar da onun başkanlığında toplanırlar. 

İhtiyaçlar, problemler çözümlenerek bir sonuca bağlanır. Toplantılar, her hafta mümkün 

olduğunca farklı bir evde, imkânı el veren bir canın evinde yapılır ve bu Perşembeliğe 

gençler, çocuklar da katılabilir. Dede olmadığı zaman yerine iki yanında musahiple 

baba oturur. Ev sahibi Cebrail kurbanı hazırlar. Diğer canlar ise evlerinden yemekler 

getirirler. Aralarında dargınlık olanlar, içlerinden biri aracılığı ile dede yada baba 

                                                 
163 Ahmet Ertaş; Kırşehir. 
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huzuruna iletilir. Dede yada baba onları davet eder. Onlar huzurda diz çökerek otururlar, 

huzurda barıştırıldıktan sonra süpürgeci hizmetini dede veya babanın önünü süpürerek 

yerine getirir ve el suyu dağıtır. Daha sonra yemek yenilir, sofra duası yapılır. 

Süpürgeci tekrar görevini ifa eder. İstenilirse semah dönülür ve sohbet edilir.164 

B. KURBAN 

Abdallar dinî uygulamalarını kurban ile yapmaktadırlar. Kurbanlar sunuluş şekline göre 

değişik amaçlara yöneliktir. Abdallar ayin-i cemlerde Hak için bir koyun kurban 

ederler. Tığlanan kurbanın etini ceme katılanlar yerler. İnanışa göre; burada kesilen asıl 

kurban koyun değildir; talibin (ikrar verenin) kendisidir. Talip ikrar verirken dost 

yoluna canını kurban eder bütün varlığını ve benliğini onun yolunda harcayacağına söz 

verir. Dostundan gelecek her türlü davranışı gönülden kabul etmiş ve bağlanmıştır. 

Zaten baştan da kendisine bu hatırlatılmıştır ki “Gelme, gelme; dönme, dönme; 

……………….. Gelenin canı dönenin malı ………” ifadesiyle ikrar vermenin “gelenin 

canı, kurban edilmek” anlamına geldiği belirtilmektedir. Hatta şu dörtlük bunu açıkça 

ifade etmektedir. 

Kıymazsan baş ve cana 

Uzak dur, girme meydana 

Bu meydanda nice başlar 

Kesilir hiç soran olmaz 

Abdallara bu meydan samimi oymayanların yeri değil, canını canana feda edenlerin 

yeridir. 

Bugün erenlere kurban 

Serim meydanda meydanda 

Kalbim ikrar canım feda 

Canım meydanda meydanda165 

                                                 
164 Mehmet Çakır; Çiçekdağı. 
165 Kenan Akyol; Kaman. 
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1. Sunuş Şekli Bakımından Kurban 

a. Kanlı Kurban 

Abdalların kurban türleri içerisinde en çok kanlı kurbanı uyguladıklarını görüyoruz. 

Müsahiplik ceminde kesilen kurban iç kurbanı olarak kabul edilir. Diğer kurbanlara 

“tercüman” adı verilir. Cemlerde tercüman ve iç kurban kesimi dede tarafından su, tuz 

ve ekmeğin dualanması ile başlar. 

Kurbancı dedenin önüne kurbanı getirir. Kurbana su, tuz ve ekmek verildikten sonra, 

kurban sahibi kurbanıyla birlikte dedeye doğru döner; sağ eliyle kurbanın sağ ayağını 

hafifçe havaya kaldıracak şekilde tutar. Kendisiyse sağ ayağının başparmağını sol ayağının 

başparmağı üzerine koyarak mühürler. Hafifçe eğilerek niyaz eder. Dede ise kurbanı dualar. 

Sonra kurbandan delil (aksırma, titreme, işeme vb.) beklenir. Kurban kesiminden önce 

yapılan bu işlemlere kurbanın tığlanması denir. Dualanan bıçakla da kurban kesilir. 

Kesilen kurbanın kanı daha önce açılan bir çukura akıtılır. Kanın etrafa saçılmamasına, 

kesenlerin üzerine sıçramamasına dikkat edilir. Kurbanın derisi yüzülüp işkembe ve 

bağırsakları çıkarıldıktan sonra diğer organlar parçalanmadan özellikle de kemikleri 

kırılmadan et kemikten ayrılır. Etler küçük parçalara bölündükten sonra pişirilmeye 

gönderilir. Pişirilen et sadece ceme katılanlar tarafından yenilir. Kurbanın yenilmeyen 

kısımları ve kemikleri açılan çukura gömülür. Derisi satılarak parası muhtaç olanlara 

verilir.166 

Abdallar, kurbanı hayvanın boyun kısmı kıbleye gelecek şekilde yatırarak keserler. 

Kurban kesecek bıçak dede tarafından dualanır. Bıçak bir cemde bir defa dualanır, kaç 

kurban varsa kesimi yapılır. Her cemde bıçağa dua verilir ve bir bıçakla ancak yedi 

cemde kurban kesilebilir. Dede bıçağı şu şekilde dualar: 

“La ilahe illallah, mürşidi kamilullah, Aliyu’l-veliyullah, lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ 

Zülfikar, bismillah, ferman-ı celil, kurban-ı Halil, delil-i Cebrail, can-ı İsmail, diyelim 

tekbir Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber, lâ ilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu 

ekber, velillahi’l-hamd, velâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyü’l-azim.”  

Abdallarda cemlerin dışında pay kurbanı, adak kurbanı, kurban bayramı kurbanları, bir 

felaketten kurtulunca “kurtuluş” kurbanı, ev yapımında temel atılırken, yeni bir taşıt ve 

konut alındığında kesilen kurbanlar bulunmaktadır. Bunlar musahiplik cemi dışında 

                                                 
166 Mehmet Çakır; Çiçekdağı. 
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kaldığından “dış kurbanı” olarak isimlendirilirler. Kesilen kurbanın kanına parmakla 

dokunulur, alınlara sürülür. Böylece kazalardan, belalardan korunulacağına inanılır.167 

b. Kansız Kurban 

Kırşehir yöresi abdallarında kansız kurban uygulamalarının başında dolu gelmektedir. 

Dolu cem ayinlerinde ibadet maksadıyla içilmektedir. Dolu zevk için veya sarhoş olmak 

için içilmez. O, “sakahum sırrı”na dayanır. Nasıl ki Hz. Ali bir üzüm tanesinden şerbet 

yapıp kırk kişiye içirmişse, cemdekiler de ibadet, niyaz, zikir için dolu alıp benliklerini 

Allah’a yöneltirler.168 

Kırşehir Abdallarında gördüğümüz ikinci örneğe ise düğün törenlerinde 

rastlanmaktadır. Düğünlerde genellikle bir testi içinde madenî para ve pullar konularak 

evin bahçe kapısı (dış kapı) girişinde, gelinin kapıdan girişi esnasında üzerinden atılıp 

kırılarak bolluk ve bereket kurbanı sunulur. 

2. Sunulduğu Varlıklar Bakımından Kurban 

a. Tanrı’ya Sunuş 

Tanrı’ya sunulan kurbanların başında kurban bayramında kesilen kurban gelmektedir. 

Bu kurban “kurban-ı Halil can-ı İsmail” denilerek kesilir. Buradan anlaşılacağı üzere bu 

kurban İsmail’in canının kurtarıldığı İbrahim kurbanı kabul edilerek Tanrı’ya 

sunulmaktadır. Tanrı’ya sunuş kurbanlarının ikincisi adak kurbanıdır. Bu kurban bir 

dileğin gerçekleşmesi durumunda Tanrı’ya şükrü belirten kurbandır. 

b. Atalara Sunuş 

Kırşehir yöresi Abdalları Muharrem ayının on ikinci günü, Hz. Hüseyin için kurban 

kesmektedirler. Bu kurbanla Hz. Hüseyin’in ruhunun huzur bulacağını söyleyen 

Çiçekdağlı Dursun ÇAKIR, bu günde Hüseyin’i kurban verdik. O da bizden kurban 

beklemektedir, demiştir.169 

Ayrıca türbe ve mezar ziyaretlerinde de kurban kesilmektedir. Bu suretle ölen canın 

veya velinin kurban vesilesiyle Allah’a yakınlaştırılacağına inanılır. 

Bunların dışında cem ayinlerinde kesilen kurbanların bir parçası gayb erenler hakkı için 

atılmaktadır ki bu da atalara bir sunuş şekli olarak kabul edilebilir. 

                                                 
167 Haydar Akyol; Kaman. 
168 Anket sonuçlarına verilen cevaplardan çıkarılmıştır. 
169 Dursun Çakır; Çiçekdağı. 
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c. Ruhlara Sunuş 

Kırşehir Abdalları ölenin arkasından yedisinde veya kırkında yemek vermektedirler. 

Bununla ölen kişinin ruhu bundan haberdar olacağını beklerler. Bunun dışında ölen kişiyi 

rüyasında gören kimse rüyayı görüş şekline göre etraftaki yoksullara ya giysi vermekte ya 

da yemek yedirmektedir. 

3. Kurban Edilen Varlıklar 

Yöre Abdallarının kurban olarak sundukları hayvanların başında koyun gelmektedir. Koyun 

cemlerde, kurban bayramında, adaklarda, can aşında en fazla tercih edilen hayvandır. 

Bunun dışında Cebrail kurbanlarında horoz kesilir. Çünkü horoz gecenin bitimini aydınlığın 

başlangıcını belirtir. Abdallar Cebrail Meleğine benzettikleri için horoz kurbanına “Cebrail 

kurbanı” adını vermektedirler. Onlara göre Cebrail meleği kuş gibi uçmaktadır. Bu haliyle 

de en çok horoza benzemektedir. Önemli bir husus da kurban olacak hayvanlarda eksik 

uzuv veya herhangi bir özür bulunmaması gerektiğidir. 

C. NAMAZ 

Kırşehir yöresi Abdallarında namaz ibadeti konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. Bazı 

Abdallar namazlarının kılınmış olduğunu söylerken, bir kısmı da ibadet olarak namazı 

kabul etmemektedir. Fakat çoğunluğun namazın kılınması gerektiği yönünde görüş beyan 

ettikleri görülmüştür. Namaza karşı çıkanlar, Allah aşkının, Muhammed-Ali sevgisinin esas 

olduğunu söylemişlerdir. 

Bunu Hasan GÜÇERMAN şu dizelerle dile getirmiştir. 

Aşk yolunda ol kaim 

Şahidin olsun hak daim 

Budur salat, budur saim 

Saladır ha! Saladır ha170 

Elvan KARACA da şunu söylemiştir. 

Bizlerden bekleme zühd ü ibadet 

Tutmuşuz evvelden rah-i selâmet 

Tevella olmaktır bize alâmet 

Sanma ki sağımız solumuz vardır171 

                                                 
170 Hasan Güçerman; Mucur. 
171 Elvan Karaca; Mucur. 



 94 

Bu sözlerle söz konusu kişiler, Bektaşilik’te namazın olmadığını belirtmeye çalışmışlardır. 

Abdalların büyük çoğunluğu namazın kılınması gereken bir ibadet olduğunu söylerken 

bilmedikleri veya alıştırılmadıkları için bu ibadeti yerine getiremediklerini 

söylemektedirler. Bunun yanında namazlarını tamamen kılan az sayıda Abdala 

rastlanmaktadır. Kırtıllar Köyü’nde Hacı Haydar BAKIRCI ve eşi Güldane BAKIRCI’yla 

namazlarını kıldıktan sonra görüşmemize devam ettik. 

“Türkiye Alevî-Bektaşilerinde namaz uygulamasının fazla olmamasına rağmen siz namaz 

kılıyorsunuz” sözümüze “Hacı Bektaş-ı Veli dar-ı Çeçi’nin üstünde namaz kılardı, ama 

ziyaretçiler namazdan niyazdan çok uzaklar, hatta Hz. Ali namaz kılarken üç defa tekbir almıştı. 

Cemaatin “tekbiri niye üç defa aldın” sorusuna cevabı ise “birinci ve ikinci tekbirlerde Allah’ı 

göremedim bu yüzden üçüncü tekbiri aldım” buyurduğunu belirtmişlerdir.172 

Köyde İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olan bir Abdal gencin şu an bakımsız durumda 

bulunan camide (Resim 13) önceleri namaz kıldırıp bu konuda bilgiler verdiğini de 

öğrenmiş bulunuyoruz. Abdallarda namazın cem gibi gerekli olduğunu söyleyen Haydar 

SEL, Hatayi’den şu mısraları okudu. 

Türlü günahlarım yere döküldü 

Hak için abdestim aldığım zaman 

Sağ yanıma iki melek dikildi 

Sabah namazını kıldığım zaman 

 Gökten yere indirdiler Burağı 

 Hu deyince yakın eder ırağı 

 Dünyada, ahrette yanar çırağı 

Öğlen namazını kıldığım zaman 
……………… 

Mü’min olan canlar beş vaktin kılar 

Onun içi dışı nur ile dolar 

Muhammed Mustafa şefaat kılar 

Yatsı namazını kıldığım zaman173 
…………… 

                                                 
172 Haydar Bakırcı; Güldana Bakırcı; Kırtıllar Köyü. 
173 Haydar Sel; Kırtıllar. 
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Daha sonra Mehmet TEKİN, Kaygusuz Abdal’dan olduğunu söylediği şu mısraları 

okudu. 

On iki şartı vardır salatın 

Kılıp onu menziline iletin 

Aynel yakin var ise bir illetin 

Onun da adedi şeşdir efendi 

Hadesten, necasetten eyle taharet 

Ört avret yerini etme kerahet 

İstikbal-i kıble, vakitle niyet 

Bu altı saydığım dıştır efendi 

Tekbir al ellerin başına götür 

Kıyam, kıraat, rüku, sücuttur 

Kaide-i ahirede bir miktar otur 

Kılarsan ne güzel iştir efendi174 

D. HAC 

Hac konusunda Abdallarda iki farklı görüşün varlığı göze çarpmaktadır. Bir kısım 

Abdalın, hac için Mekke’ye gitmenin gerekmediğini söyledikleri Kabe’yi insanın kalbi 

olarak ifade ettikleri görülmüştür.175 Hacı olmak için Mekke’ye Medine’ye giderek ülke 

ekonomisinin Araplara aktarıldığını, bunun yerine ülke içindeki fakir ve yoksullara 

yardım edilmesinin gereği üzerinde duran Mehmet ÇAKIR, görüşlerini şu mısralarla 

desteklemiştir. 

Girme zahit bezmine görme mürai yüzlerini 

Dergah-ı Abdal-e gir de bezm-i hasullahı gör 

Dön, ziyaret eyleme İbrahim’in bünyâdını 

İnsanın gönlün ziyaret eyle, beytullahı gör176 

                                                 
174 Mehmet Tekin; Kırtıllar. 
175 Bu konu ile ilgili ayrıca bkz. Halil Toprak; Kur’an’da Hikmet Tarihte Hakikat, Can yayınları, İstanbul 

1990, s. 35. 
176 Mehmet Çakır; Çiçekdağı. 
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Aynı konuda Yılmaz KAPLAN da 

Hatâyi hâl çağında 

Hak, gönül alçağında 

Yüz bin Kabe yapmaktır 

Bir gönül al, çağında 

dörtlüğünü okudu.177 

Bunun yanında bu görüş sahipleri Hacı Bektaş’ı ziyaret etmenin de hac vazifesini yerine 

getirmede yeterli olacağını söylemektedirler. Maddî imkânı yeterli olan Abdallar her yıl 

Hacı Bektaş’ı ziyaret etmektedirler. Fakat her aileden en az bir kişinin Hacı Bektaş’ı 

ziyaret etmesi gerektiğini belirtmektedirler. Abdalların çoğunluğu Temmuz ayı içinde 

yapılan Hacı Bektaş’ı Anma Törenleri’ne katılarak orda bir hafta konaklamaktadırlar. 

Özellikle çilehanede yapılan ziyaretlerin ardından bir birlerine “Allah kabul etsin” 

dileğinde bulunmaktadırlar. Bunu dileklerin kabulü ve hac vazifesini yapıldığı 

temennisiyle söylediklerini belirtmektedirler. Ziyaret yerlerinin isimlerinden 

anlaşılacağı üzere burası hac mekanına benzetilmeye çalışılmıştır. Mesela Arafat 

denilen bir tepe, zemzem suyu, dileklerin kabulü için yapılan bazı uygulamalar bu 

durumu pekiştirmektedir. 

Diğer bir grup Abdal ise haccın Mekke’ye giderek yapılması gereken bir ibadet 

olduğunu söylemekte ve az bir bölümü de hacca gitmektedir ki bunların başında 

Kırtıllar Köyü’nden bir (Hacı Haydar BAKIRCI), merkez Bağbaşı Mahallesinden iki 

kişinin (Haydar, Duran)  hacca gittiği gözlenmiştir. 

E. ZEKAT VE FİTRE 

Zekat ve fitre Abdallar arasında uygulanmamaktadır. Bu konuda görüşlerine 

başvurduğumuz Abdallardan Veli ERTEM, Burhan ERTAŞ, Bektaş ŞAHİN, “zekat ve 

fitre konusunda yeterince bilgi sahibi değiliz, verecek durumumuz olsaydı bilgimiz de 

olurdu”, diyerek Abdalların zekat ve fitreyi verecek zenginliklerinin olmadığını 

belirtmişlerdir. 

                                                 
177 Yılmaz Kaplan; Çiçekdağı. 
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F. ORUÇ 

Abdallar arasında uygulanan dinî pratiklerin en önemlilerinden biri de oruçtur. Ramazan 

orucu tutanlar olmakla birlikte (Hacı Haydar BAKIRCI gibi) en önemli oruç Muharrem 

orucu veya İmam Hüseyin orucu (yası) olarak bilinen oruçtur. Bu oruç daha çok 

Kerbela’da on gün aç ve susuz bırakılan Hz. Hüseyin’in durumunu paylaşmak amacıyla 

tutulur. Abdallara göre her yıl Hz. Hüseyin’in yasını tutmak gerekmektedir. Bu oruçla 

bir nebze de olsa Hz. Hüseyin’in ruh hali anlaşılmış ve acıları paylaşılmış olmaktadır. 

İkrar veren her Abdal Muharrem orucu veya İmam Hüseyin yasını tutmak zorundadır. 

Adından da anlaşılacağı üzere Muharrem orucu Muharrem ayının başlangıcından 

itibaren on gün veya on iki gün boyunca tutulur. Bu ayın tespiti ise Kurban bayramına 

yirmi bir gün ilave edilerek tespit edilir. Oruca niyet “tuttuğum yas İmam Hüseyin yası 

olsun” sözleriyle başlar. Her gün için ayrı ayrı niyet edilebileceği gibi Muharrem ayının 

ilk gününde yapılan niyet diğer günleri için de geçerli olur. Oruca başlama zamanı saat 

yirmi dörttür. Şayet akşamdan sonra erken bir zamanda uyunursa o vakit oruç 

başlamıştır. İftar vakti ise güneşin batması ve havanın karamasıyla başlar. 

Kırşehir Abdallarından Abidin ERTEM, Ahmet ERTAŞ ve Mucurlu Hasan 

GÜÇERMAN’ın anlattıklarına göre matem dolayısıyla on iki gün boyunca yenilip 

içilmesi ve yapılması yasak olan davranışlar vardır. Bunlar: Su içmek (çay, ayran, 

gazoz, diğer sulu içecekler vb. içilebilir), et yemek, yumurta yemek (canlı olduğu kabul 

edildiği için), soğanı başından kesmek (baş kesmek yasak olduğundan arkasından 

kesilir), elma yemek (Cennet meyvesi olduğundan), içki içmek, eğlence yapmak, kan 

akıtmak (cana kıymak), futbol oynamak (Hz. Hüseyin’in başı tekmelendiğinden dolayı), 

tıraş olmak, banyo yapmak, cinsel ilişkiye girmek, çamaşır yıkamak, elbise değiştirmek, 

aynaya bakmak, saç taramak, radyo, teyp, televizyon vb. araçları yüksek sesle dinlemek, 

yüksek sesle konuşmak, sabun kullanmak (eriyen bir nesne uğursuzluk getirir), düğün 

yapmak, yüksek sesle gülmektir.178 

Muharrem ayının on bir ve on ikinci günlerinde tutulan oruca “uğundurma orucu” denir. 

Bu iki gün boyunca gece ve gündüz hiçbir şey yenilip içilmez bu oruç Muharrem aynın 

on ikinci gün güneş doğmadan önce kesilen Cebrail kurbanıyla açılır. Kesilen hayvanın 

kanı, tüyleri, bağırsakları ve yenmeyen diğer kısımları gömülür. Kurban bütün olarak 

pişirilir. Kurban etinden ancak musahip olanlar yiyebilir. Uğundurma orucunu genelde 

                                                 
178 Abidin Ertem; Ahmet Ertaş; Kırşehir Merkez; Hasan Güçerman; Mucur. 
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yaşlılar tutmaktadır. Yedi yıl üst üste uğundurma orucu tutan hacca gitmiş sayılır. 

Yedinci yılın sonunda bir koç kurban edilir. Bu kurbana “İmam Hüseyin kurbanı” da 

denir. 

Abdallarda Ramazan orucunu tutanlar da vardır. Araştırma sahamızdaki Abdalların 

büyük çoğunluğu Ramazan orucunun tutulması gerektiğini söyledikleri halde 

tutamadıklarını da belirtmektedirler. 

G. AŞURE 

Kırşehir Abdallarına göre aşure On İki İmam orucunun sona erdiğini belirten ağız 

tatlılığı hem de Nuh Peygamberden kalan bir gelenektir. Nuh tufanıyla ilgili olarak 

tufan sonrası yiyecekleri kalmayan Nuh ailesinin geminin anbarında kalan buğday, 

nohut, kuru üzüm vb. gıda maddelerinin bir kazana atılarak pişirilmesi mantığına 

dayandırılır. Burada az miktardaki aşur çorbası gemidekileri doyurduğu gibi eksilmeden 

kalmıştır. Kırtıllar Köyü’nden Güldane BAKIRCI’nın anlatışına göre Kerbela 

mateminin sonunda aşure günü başlar yani aşure günü on iki Muharrem günüdür. Aşure 

günüyle ilgili olarak hazırlık aşamaları hakkında şu ifadeleri kullanmakta sekizde saz, 

dokuzda don, onda aşur, on birde şişir on ikide pişir. Burada ifade edilenin sekiz 

Muharrem’de üç düaz ve bir deyişle saz çalınır, dokuz Muharrem’de insanlar 

üzerlerindeki mendili ıslatır bir yere asarlar, on Muharrem Hacı Bektaş-ı Veli’nin aşure 

günü olup, on bir muharrem aşure malzemelerinin kazana konulup şişirildiği gündür. 

On iki muharremde ise pişirme işlemi yapılır. Hacı Bektaş’taki büyük kara kazanda on 

Muharrem’de aşure vurulmadan (pişmeden) hiç kimse aşure pişiremez. Abdallara göre 

her aile aşure pişirme hakkına sahip değildir. Aşure pişirecek ailelerin ocaktan gelmesi 

gerekir. Yani bir silsile takip edilmelidir. Buna uymayanların vurdukları aşureler zehir 

gibi acı olup, aşure yapmakta ısrar ederlerse başlarından bela eksik olmaz. 

Aşure malzemeleri en az on iki çeşitten meydana gelmelidir. Biri dahi eksik olsa aşure 

hakkıyla yerine getirilmemiş kabul edilir. Aşure malzemeleri su, tuz, yarma, elma, 

fındık, fıstık, ceviz, karanfil, tarçın, kuru üzüm, kuru fasulye ve nohut vb. 

malzemelerden oluşur. Aşure için hazırlanan malzemeler tokmak denen işlemden 

geçirilir. Bu işlem yardımlaşma usulüyle yapılır. Bir kişi bir defada en fazla on iki 

tokmak vurabilmektedir. Yaptığımız araştırmalara göre; on iki Muharrem’e tam olarak 
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uyulmadığı, aşure ayı olarak bilinen Muharrem ayının on ikisini takip eden günlerde de 

yapıldığı görülmüştür.179 

Kırşehir Abdallarına göre aşure bir kutlama değildir. Hatta bu konuda Sünnileri 

eleştirerek “Âdem ile Havva’nın buluşması, Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması gibi 

olaylar bir araya getirilerek bizim matem orucumuzu sahiplenmeye çalışmaktalar”, 

demektedirler. Dahası “bütün bu olaylar bu güne mi rastlamıştır”, diyerek imkânsız 

olduğunu söylemektedirler. Sünnîler, bütün bunlarla Hz. Hüseyin’e yapılanları unutmak 

ve unutturmaya çalışmaktadırlar şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. 

                                                 
179 Güldana Bakırcı; Kırtıllar Köyü. 



 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

GİRİŞ / GEÇİŞ RİTÜELLERİ 

A. DOĞUM 

Evlilikteki esas amaç çocuk sahibi olmaktır. Bunun için gelinin doğurganlığı beklentisi 

vardır. Abdallar gelin, damat evine geldiği zaman gelinin kucağına küçük bir çocuk 

vererek çocuğu olması düşüncelerini ima ederler. Gelin de kısa süre de olsa çocuğu 

kucağında tutarak bu beklentiye cevap vermiş olur. Ayrıca gelin arabalarının önüne 

oyuncak bir bebek koyarak çocuğa giden yolun başladığını ifade ederler. 

1. Çocuğu Olmayan Kadınların Çocuk Sahibi Olma Girişimleri 

Kırşehir yöresi Abdallarında istemesine rağmen çocuk sahibi olamayan kadınlar olayı 

yakın çevredeki bayanlara açarlar. Genellikle köy ve ilçelerde yaşayan bayanlar, 

çevredekilerin tavsiyeleri yönünde özellikle tıbbî olmayan yöntemlere başvururlar. 

Bunlar muska, bir dede veya hocaya okunma, ziyaret yerlerini ziyaret etme gibidir. 

a. Muska 

Abdallarda çocuğu olmayan kadınlar dede, hoca, ocaklı, şeyh gibi dinî otorite 

sahiplerine muska yazdırırlar. Yazılan muskaların beklentiye cevap vermesi umulur. 

Bunun için de yazan tarafından yapılan tavsiyelere tamamen uyulduğu gözlenmektedir. 

İşi bitince ya ihtiyaç sahiplerine verilir ya uygun bir yerde saklanır yada yakılarak imha 

edilir. 

b. Dede veya Hocaya Okunma 

Kırşehir yöresi Abdallarında çocuğu olmayan kadınlar, bağlı bulundukları ocak 

dedelerine okunurlar. Okunma işlemini genellikle dedenin erkân için geldiği vakit bazen 

de dedeye gitmek şeklinde uygulanmaktalar. Nadiren de olsa dedeye ulaşamadıkları 

vakit etrafta bu uygulamalarıyla ün yapmış hocalara da okunmaktadırlar. Bunların 

dışında sağlık kuruluşlarına da başvuranların sayısı git gide çoğalmaktadır. 
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c. Ziyaret 

Kırşehir yöresi Abdalları çocuk sahibi olabilmek için kendilerine yakın olan ziyaret 

yerlerine giderler. Bu ziyaret yerlerinin başında Hacı Bektaş ve yakınlarındaki türbeler 

gelmektedir. Bu uygulamayla ilgili Hacı Bektaş’taki dilek ağacına bez parçası bağlama 

âdetini görmekteyiz. Burada dileklerin kabulü için dua edilerek bez bağlanır. 

Araştırmamızda Çiçekdağı İlçesinin Cepni Köyü’nde bulunan Elvan Çelebi Türbesi bu 

amaçla da ziyaret edilir. Buradaki ağaçlara dileklerin kabulü için bez bağlanır. (Resim 

14)  Bazen bu dileklerin kabulü için kurban kesildiği görüldüğü gibi bazen de dileğin 

gerçekleşmesi şartıyla adak adanır. Şayet ziyaretten sonra çocuk olursa doğan çocuğa 

ziyaretle ilgili isim verilir. 

2. Çocuğu Yaşamayan Kadınların Yaptığı Uygulamalar 

a. Doğumla İlgili Uygulamalar 

Abdallar genellikle kentlerde sağlık kuruluşlarına giderek doğum yapmaktadırlar. Kırsal 

alanda ise daha çok doğum işinde tecrübe sahibi olmuş kendilerine ebe denilen bayanlar 

yardımıyla doğum yapmaktadırlar. Doğum yaptıran kadınlar doğumun kolay olabilmesi 

için “el benim elim değil Fatma anamızın eli” diyerek doğum girişimine başlar. Bu 

sözlerle başlayan doğumun daha kolay olacağına ve çocuğun yaşayacağına inanılır. 

b. Kutsal Mekan Uygulamaları 

Kırtıllar Köyü’nden Güldane BAKIRCI’nın anlattıklarına göre doğumdan sonra 

çocukları ölen kadınlar, yakınlarında bulunan bir yatır veya ziyaret yerine giderek dua 

edip çocuğun yaşaması için dilekte bulunurlar. İmkânları elverenler adak adarlar. 

Bundan sonra doğan çocuk yaşarsa çocukla beraber ziyaret yerine gidilip adanan kurban 

kesilir. Kurban eti dağıtılır veya orada yenir yenilmeyen kısımlar yatır alanına gömülür. 

Artık çocuğun yaşayacağına inanılır.180 

c. Çocuğa Verilen İsimle İlgili Uygulamalar 

Çocukları sürekli ölen aileler yeni doğan çocuklarının yaşaması ümidiyle erkek 

çocuklarına Duran, Durmuş, Durdu, Durali, Yaşar vb. isimler; kız çocuklarına ise Dursun, 

Yaşariye, Durgül vb. isimleri koyarlar. Ziyaret yerlerine giderek çocuklarının yaşaması 

dileğinde bulunanlar ise genellikle ziyaret edilen türbenin (yatır) adını koyarlar (bunlar; 

Ali, Fatma, Sultan, Musa, Zeynel, Cafer, Murtaza, Bektaş, Elvan, Seyit vb.). 

                                                 
180 Güldana Bakırcı; Kırtıllar Köyü. 
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3. Al Bastı İnancı 

a. Al Basması Olayı 

Doğumla ilgili anlatılan inançlar içinde “al basması, al gelini, alkor gelmesi” gibi 

durumlardan söz edilmektedir. Kırtıllar Köyü’nden Zülfi ŞAHİN’in anlattığına göre 

doğumdan itibaren, doğuran kadınlar kırk gün boyunca koruma ve gözetim altında 

tutulurlar. Aksi takdirde al basması sonucu kadınların dili tutulup konuşamaz; felç olur; 

çocuk morarır; ölür. Ana ölebilir. Çocuğun ağzından burnundan kan gelir. Kadın 

lohusalık döneminde temiz olmadığından al gelininin kadını öldürmek isteyeceğine ve 

belirtinin de genellikle anada görüleceğine inanılır. Al gelininin gelişinin sadece lohusa 

tarafından hissedileceğine ve lohusaya gözükerek onu korkutup öldürme girişiminde 

bulunacağına inanılmaktadır. Lohusa al gelinini gördüğünde ona iğne batırırsa onu 

yakalayacağı inancı hakimdir. Hatta böyle bir durumda al gelininin yakalandığı, uzunca 

bir süre yakarışı sonucunda serbest bırakıldığı rivayetinden bahsedilmektedir.181 

b. Al Bastıdan Korunma Yöntemleri 

Abdallar al gelininden korunmak için doğumun üzerinden kırk gün geçinceye kadar bir 

takım önlemler almaktadırlar. Konuyla ilgili anket sorularımızdan çıkan sonuçlarla 

Çiçekdağı’ndan Fatma ÇAKIR’ın vermiş olduğu şu bilgiler örtüşmektedir. Lohusa 

kadının kaldığı evin ışığı kırk gün süre ile yakılır ve lohusanın yanında yakınlarından 

bir bayan bulundurulur. Ekmek, bıçak, ayet, küçük Kur’an-ı Kerim (Enam, Hamaylı), 

erkek elbisesi kadının başucunda bulundurulur. Bebeğin başına ayna konulur veya 

giysisine yorgan iğnesi sokulur. Lohusanın yatağının kenarına iğne sokulur. Lohusanın 

bulunduğu kapıya çivi çakılıp soğan bağlanır. Kırk gün boyunca lohusadan hiçbir nesne 

alınıp verilmez. Al bastıdan korunmak için “kırklıların” karşılaşmamasına özen 

gösterilir. Bunlar gerek yeni gelin, gerek yeni doğum yapmış kadın, gerekse cenaze 

olabilmektedir. Mümkün olduğunca uzak durulmasına rağmen kırklı bir kadın eve 

gelecekse ana hemen çocuğunu kucağına alarak korunmuş olur. Lohusanın bulunduğu 

evin yakınlarında bir düğün veya cenaze alayı geçecek olursa lohusa ve çocuk alayın 

geçeceği yerden daha yüksek bir noktaya çıkarılır veya yakınlardan geçen yol, suyun 

(dere, çay, ırmak) karşı tarafına geçirilir. Alayın geçişinden sonra evine döner. Lohusa 

kadının evinden cenaze çıkacak olursa lohusa ve çocuğu yakın bir akrabanın evine 

alınır. Ya lohusanın veya cenazenin kırkının çıkması halinde evine döner. Aksi taktirde 

                                                 
181 Zülfi Şahin; Kırtıllar köyü. 
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ölü ile lohusanın kırkının karıştığından dolayı çocuk ve ananın zarar göreceğine inanılır. 

Çocuk boy abdesti alması gereken kadınlara gösterilmez ve kucaklarına verilmez. 

Çünkü bu durumda inanışa göre çocuk hastalanabilir.182 

Al bastığına inanılan kadını bu durumdan kurtarmak için siyah bir yazma başının 

üzerinde gezdirilir. Bu şekilde korunma sağlanamamışsa efsun için dedeye veya bir 

ocağa götürülerek dualanır. 

4. Kırkın Çıkarılması 

Mucur Abdallarından Güllü GÜÇERMAN, doğumdan kırk gün sonra temizlenmek 

amacıyla çocuk ve ananın kırkının çıkarılması âdeti vardır. Burada çocuk ve ana usule 

göre banyo yaptırılır. Çocuğun kırkının çıkarılması işlemine ananın yakınları ve 

arkadaşları katılabilir. Kullanılmamış küçük bir kapla kırk kap su alınarak müsahipli bir 

kadın tarafından çocuk bu suyla banyo yaptırılır. Yeni elbiseler giydirilir ve salavat 

getirilir. Kadın ise kendisi banyo yaparak temizlenir. Böylece ikisinin de kırkı çıkmış 

olur, demektedir.183 

5. Ad Koyma 

Kırşehir yöresi Abdallarında dedelerin geldiği dönemlerde (özellikle Kaman) doğan 

çocuklara isimleri dede tarafından verilmektedir. Dedelerin koyduğu isimler genellikle 

Ali, Hasan, Hüseyin veya 12 imamdan birinin ismidir. Dedenin olmadığı zaman aile 

büyükleri, konulmamışsa genellikle aile büyüklerinden birinin ismini verirler. Aile 

büyüklerinin ismi verilmemişse toplumdaki yaygın olan güncel isimlerden birini 

verirler. 

Çiçekdağlı Abdallarından Adem AKRAZ, çocuk olması dileğiyle herhangi bir yatırın 

ziyaretine gidilmişse o yatırın adının verildiğini söylemiştir.184 Örneğin Elvan 

ÇELEBİ’ye gidilmişse Elvan, Hacı Bektaş’a gidilmişse Bektaş, Seyit Gazi’ye 

gidilmişse Seyit gibi isimler verilir. Türk kültüründe olduğu gibi Kırşehir yöresi 

Abdallarında da erkek çocuğun olması daha fazla önem taşımaktadır. Bunun için de 

birkaç kız çocuğuna sahip olanlar yeni doğan kız çocuklarına Döne, Döndü gibi isimler 

koymaktadırlar. Daha önce belirtildiği üzere çocukları sürekli ölen kimseler çocuklarına 

Duran, Durmuş, Durdu, Durali, Yaşar gibi isimler vermektedir. Abdallar, Alevî Bektaşî 

                                                 
182 Fatma Çakır; Çiçekdağı. 
183 Güllü Güçerman; Mucur. 
184 Adem Akraz; Çiçekdağı. 



 104 

geleneği doğrultusunda Ömer, Osman, Bekir, Ebu Bekir, Selim, Yavuz gibi isimleri pek 

vermezler. Koydukları isimler arasında daha çok On İki İmam’ın (Ali, Hasan, Hüseyin, 

Zeynel, Abidin, Hasan Hüseyin, Naki, Taki, Ali Rıza, Cafer, Asker) isimleri verilir. 

Bayanlarda ise Fatma ve Zeynep isimleri daha çok kullanılır, demektedir. 

6. Köstek Kesme 

Çocuklar arasında yürüme çağına gelen fakat yürüme zorluğu çeken, sık sık düşen 

çocukların kendi akranları gibi yürüyebilmesi için köstek kesme işlemi uygulanır. 

Çocuk sokağa çıkarılarak ayakları ince bir iple birbirine bağlanır. Cinsiyetine göre iki 

gelişmiş çocuk, yürüme zorluğu çeken çocuğun yanından başlayarak daireye benzeyen 

sokak aralarında birbirlerine ters istikamette düşmeden koşmaya özen göstererek gelir. 

İlk gelen, çocuğun ayağındaki bağlı ipi koparır ve ödüllendirilir. Bu uygulamadan sonra 

çocuğun kösteğini kesen gibi yürüyüp koşacağına inanılır.185 

7. Diş Hediği 

Diş hediği hakkında bilgisine başvurduğumuz Zeynep ÇELEBİ, bununla ilgili şunları 

anlatmıştır. Çocuğun dişleri çıkmaya başladığı zaman aile yakınları akrabalar davet 

edilir. Küçük bir tencerede buğday hediği yapılır. Buğday hediği davetlilere ikram 

edilir. Hedikten yiyen herkes tabağa bahşiş bırakır. Diş hediği törenine katılamayan 

tanıdıklara tabaklarda diş hediğinden gönderilir; bahşişleri alınır. Toplanan bahşişler 

çocuğun ihtiyaçları için harcanır.186 

B. SÜNNET 

Kırşehir yöresi Abdalları sünnetin Hz. İbrahim’den kalma bir gelenek olduğunu kabul 

ederler. Aynı zamanda Hz. Muhammed’in de sünnetli olarak doğduğunu söylerler. 

1. Sünnet Olmanın Amacı 

Abdallar, sünnet olmayı erkekliğe ilk adım atış ve İslâm’ın gereklerinden (sünnet) 

birinin yerine getirilmesi olarak kabul ederler. 

2. Sünnet Çocuğunun Yaşı 

Kırşehir Abdallarından Bektaş AKDOĞAN ve Ali BAŞARAN, çocuklarımızı 

genellikle iki-beş yaşları arasında sünnet ettiririz. Sünnet mesleğimiz olduğundan dolayı 

                                                 
185 Çiçekdağlı Duran Çelebi. 
186 Zeynep Çelebi; Çiçekdağı. 
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bir yaşından itibaren sünnet ettiğimiz olur. Sünnet uygulaması için bir ila on yaş arası 

idealdir, demişlerdir.187 

3. Sünnet Mevsimi 

Sünnetler, Muharrem ve Ramazan ayı dışında yılın her ayında yapılır. Fakat tercih 

edilen zaman dilimi özellikle ilkbahar ve sonbahar arası sıcak günlerdir. Abdallar kendi 

çocuklarını mümkün olduğunca bir başka Abdal sünnetçiye sünnet ettirirler. Kendi 

çocuklarının sünnetini uygun bir zamanda, yani boş zamanlarında yaparlar. Bu hava 

şartlarının uygun olduğu herhangi bir günde de olabilir. 

4. Sünnet Düğünü 

Abdallar arasında sünnet düğünü yaygındır. Düğünden en az bir hafta önceden düğün 

kartları bastırılıp, yakın akraba ve eş-dosta davetiye gönderilir. Bizim sünnet 

düğünlerimiz evlilik düğünleri gibi iki veya üç gün sürer. Bu düğün için tüm hazırlıklar 

yapılarak düğünün ilk günü düğün evine salâvat-ı Şerifelerle bayrak asılır. Yakınları 

öncelikle hayırlı olsuna gelirler. Düğün sahibi gelen her yakın için bir masa açar ve 

yemek ikram edilir. Yemekten sonra her gelene içki ikramında bulunulur. Bir yandan 

düğün çalınır, eğlenceler tertip edilir. Sünnet olacak çocuk eğlendirilmeye çalışılır. 

Düğünün son günü geldiğinde çocuk kirvesiyle birlikte gelerek daha önce belirtildiği 

gibi Abdallardan bir sünnetçi tarafından sünnet edilir. Sünnet edilen çocuk bir masa 

başına oturtulur veya daha önce hazırlanan sünnet yatağına yatırılır. Burada çocuğa 

hediyeler verilir. Bu hediyeler bazen çocuk için saklansa da çoğu zaman aile içi 

masraflarında kullanılır.188 

Abdallarda çalgı olarak davul ve zurna ilk sırayı alır, “köçek” denilen kadın kılığına 

bürünmüş erkekler gösteriler yaparlar. Gösterilerde renkli giysiler kullanılmakta, sini, 

yumurta, kaşık, zil ve peruk malzeme olarak kullanılmaktadır. Köçek olan kişi ayak 

topuklarına kadar uzanan alt tarafı geniş bir eteklik giyer. Üste bir bayan bluzu ve 

perukla kendine bayan görünümü verir. Davul zurna eşliğinde zil veya kaşıkla 

oynayarak ortaya çıkar. Siniyi başının üstünde döndürerek bir takım hareketler yapar. 

Yumurtaları (en az üç yumurta) peşi peşine havaya atarak yere düşürmeden döndürmek 

suretiyle bazı gösteriler sunar. 

                                                 
187 Bektaş Akdoğan; Ali Başaran; Kırşehir Merkez. 
188 Ayvaz Başaran; Kırşehir Merkez. 
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Daha önce de söylediğimiz gibi sünnetin Hz. İbrahim’den kalma bir gelenek olduğunu 

kabul eden Abdallar salâvat getirmedikçe ve Hz. İbrahim’in ismi anılmadıkça sünnetin 

makbul olmayacağını söylemektedirler. Hatta bu konuda sağlık kuruluşlarınca yapılan 

sünnetleri dahi eleştirmektedirler. Sünnetin usulüne uygun yapılabilmesi için şu 

salâvatın okunması gerekmektedir. 

Bismillahirrahmanirrahim 

Halil İbrahim’den kaldı bu âdet  

Diyelim boynumuza hem farz hem sünnet 

Getirelim peygamberimize salâvat 

Salli ala seyyidina Muhammed 

Sünnet Abdalların çalgıcılıktan sonra gelen en önemli meslekleridir. Bu mesleklerini 

Anadolu’yu köy köy, kasaba kasaba gezerek icra ederler. Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. 

Harun GÜNGÖR, şu tespitini anlatmıştır: 

“Köyümüzde hemofili hastalığı tespit edildiğinden dolayı sünnet olan çocukların 

kanamalarını durdurmada güçlük çekilmekte ve uzun tedavi gerekmektedir. Oysa 

yıllarca köyümüzde Abdalların yaptıkları sünnetten sonra yaraya atılan bir tozla 

problemsiz sünnet gerçekleştirilmiştir.” 

Gelir kaynaklarının önemli bir bölümünü bu meslekle sağlayan Abdallar, haklı olarak 

yüz yıllardır yaptıkları bu mesleğin ellerinden alındığını, söylemektedirler. Ellerinden 

alınan meslekleri sebebiyle ekonomik gelirlerinde büyük bir düşüş olduğunu 

belirtmektedirler. Halkın sağlık kuruluşlarına yönelmesinden ve özellikle de toplu 

sünnetlerden yakınan Abidin ERTEM, Ahmet ERTAŞ, Ayvaz BAŞARAN, Abdalların 

ekmeğiyle oynadılar, diyerek serzenişlerini dile getirmişlerdir.189 

Abdalların az sayıda bulunduğu Mucur, Çiçekdağı ilçeleri ve Kırtıllar Köyü’ndeki 

sünnet uygulamaları günübirlik olup sünnet düğünü birkaç saatte yapılmaktadır. 

5. Kirvelik 

Kırşehir yöresi Abdallarında sünnet esnasında çocuğu yanında yer alan ve onu tutan 

kişiye kirve denir. Kirve olan kişi ile sünnet olan çocuğun babası arasında kardeşliğe 

                                                 
189 Yukarıdaki uygulamalar, Kırşehir Merkez Bağbaşı Mahallesindeki tespitlerimizdir. Abidin Ertem; 

Kırşehir Merkez; Ahmet Ertaş; Kırşehir Merkez; Ayvaz Başaran; Kırşehir Merkez. 
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benzer bir yakınlık oluşur. Kirve olacak kişinin özellikle mümkünse Abdal veya Alevî-

Bektaşî olmasına özen gösterilir. Kırşehir merkezi (Bağbaşı) dışındaki Abdallarda kirve 

olan kişi sünnet töreni masraflarını üstlenmektedir. Merkezde ise daha çok sünnet 

düğünü yaptıran (çocuk babası) kişi masrafları üstlenmektedir. 

Bazı kaynaklarda kirveliğin Alevî kökenli olduğu görüşü ileri sürülmüştür.190 Ancak 

kirveliğin en yaygın olduğu bölgeler; Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleridir191 ve 

bu bölgelerde Alevî guruplar kadar Sünnî guruplar da bulunmaktadır.192  

Süryanî ve Yezidilerde de kirvelik kavramının mevcut olması kirveliğin Anadolu’da 

sosyo-dinî bir kurum olduğu tarzında yorumlanabilir. Süryanilerde sünnet uygulaması 

olmamasına rağmen kirvelik kavramı vardır;193 ancak Yezidilerde sünnet işini vaftizden 

bir hafta sonra vaftizci yapmakta ve kirve olarak kabul edilmektedir. Kirve çocukları 

arasında da evlenme yasağı uygulanmaktadır.194 

Orta Asya Türk topluluklarında da kirvelik benzeri yedi nesil evlenmeme uygulamasına 

rastlamaktayız. Kırgızlarda baba soyundan yedinci nesile kadar akrabalarla evlenmek 

yasaklanmışken,195 Kazaklarda da benzeri uygulamaların varlığına rastlamaktayız.196 

Kırşehir abdallarında kirve çocuklarının evlenmesi hakkında önceleri yedi nesil 

evlenmeme yasağı uygulanmakta iken son zamanlarda bu uygulamaya çok dikkat 

edilmediğini görülmektedir. 

C. EVLENME 

1. Evlenmesi Yasaklananlar 

Abdallarda diğer Alevî-Bektaşî gruplarında olduğu gibi dış evlilik söz konusu değildir. 

Yani Abdallar hem Sünnîlerle hem de diğer Alevî gruplarla evliliğe onay vermezlerken, 

son zamanlarda bu kurala tam olarak uyulmadığı göze çarpmaktadır. İç evliliğe 

(endogami) neden olan sebeplerin başında Abdalların konar-göçer hayat yaşamaları ve 

                                                 
190 Mustafa Aksoy; “Türkiye’de Kirveliğin Kültür Sosyolojisi Açısından Tahlili”, V. Milletlerarası Türk 

Halk Kültürü Kongresi: Gelenek, Görenek, İnançlar, Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1997, s. 49-51. 

191 The Encyclopedia of Religion, Circumcision p.p. 512. 
192 Sedat Veyis Örnek; Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1995, s. 183. 
193 Ayşe Yıldırım; Hristiyan Kirveliği, “Folklor/Edebiyat, Cilt: IX, Sayı: XXXIII, s. 95-97. 
194 Erol Sever; Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni, Berfin Yayınları, İstanbul 1996, s. 65. 
195 Kemal Polat; Kırgızlarda Doğum, Evlenme ve Ölüm Fenomenleri, Basılmamış Doktora Tezi, Atatürk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2003, s. 123-124. 
196 Mualla Uydu Yücel; “Kazak Türklerinin Dil Yapısı”, Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Aile Semineri 

(25-26 Mayıs 1998) Bildiriler, “Globus” Dünya Basımevi, İstanbul 2000, s. 59. 
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gittikleri her yerde diğer topluluklara kapalı, kendi gruplarıyla içe kapanık bir toplum 

yaşantısı sürdürmeleri gelmektedir. Kırşehir yöresi Abdalları Kaman, Mucur, Çiçekdağı, 

Kırtıllar’da bu geleneklerini devam ettirmektedirler. Kırşehir Bağbaşı Mahellesinde 

ikamet eden Abdallarda ise bu geleneğin bazen terk edildiği görülmektedir. 

Bunun dışında Abdalların dış evliliğe kapalı olmalarındaki en önemli sebebin yol 

düşkünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz 

Kırtıllar Köyü’nden Hacı Haydar BAKIRCI ve Güldane BAKIRCI “Bizde Yezid’le 

evlenen veya Alevî-Bektaşî olanlarla evlenmeyenler düşkün olarak kabul edilir. O kişi 

ile (erkek veya bayan) bütün ilişkimizi keseriz. Ne zamanki ayrılıp tarikata döner 

düşkünlüğü kaldırılırsa o zaman ilişkilerimizi normale döner”, demişlerdir.197 

Bunlardan başka musahiplik kurumundan kaynaklanan evlenme yasağı da vardır. 

Burada tarikat ehli olan musahip olarak dünya ahiret kardeşliği ilan edilen iki kişinin 

çocukları yedi nesil boyunca bir biriyle evlenemezler. 

Abdallarda tek eşlilik (monogami) esastır. Çok eşlilik (poligami) uygulamalarına karşı 

çıkan, bunu yapanları düşkün ilan ederek toplumdan dışlayan bir anlayış hâkimdir. 

2. Kız İsteme, Nişan 

Abdallar kapalı toplum olduğu için kendi çevrelerinde bütün bekâr erkek ve kızlar 

birbirlerini tanırlar. Eş seçiminde gençlerin tercihi dikkate alınır. Erkek ve kız birbirini 

beğendikten sonra iş ailelere kalır. Kırtıllar Köyü’nden Ferhat ŞAHİN, Zülfü ŞAHİN ve 

Ali SEL’in anlattıklarına göre erkek ailesi adına kız ailesi tarafından da saygınlığı 

bilinen (varsa dede, baba, musahip olan) birileri ve erkeğin ana, babası kız evine kız 

istemeye giderler. Söze “Allah’ın emri, Peygamberin kavli ve İmam Cafer-i Sadık 

mezhebi üzerine kızınız ……..’yı oğlumuz ……..’ya istiyoruz” diyerek girerler. Kız 

ailesi düşünme için süre isterler. Birkaç gün sonra erkek ailesi tekrar kız evine gider. 

Kız evinin rızası olursa “Allah, Muhammed ve cemaatin şahit olması için üç kere 

verdim” der. “Hayırlı mübarek olsun” diyerek karşılıklı tebrik edilir. Erkek yakınlarının 

getirdiği tatlı veya lokumlar “ağız tatlılığı” için yenir. Tatlının amacı işin tatlı başlayıp 

tatlı sonlandırılması içindir. Nişan günü belirlenir. Nişan günü geldiğinde küçük bir 

eğlence düzenlenerek yenilir, içilir; nişan yüzükleri takılır. Davul zurna eşliğinde kadın 

erkek birlikte halaylar çekip oynanır. 

                                                 
197 Haydar Bakıcı; Güldane Bakırcı; Kırtıllar köyü. 
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Nişandan sonra belirlenen bir günde evlenecek kız ve erkeğin ihtiyaçlarını karşılamak 

için damat ve gelin adayı yakınlarıyla birlikte alış verişe çıkarlar. Bu alışverişe “düzen 

denir. Alınan ihtiyaç malzemelerin giderleri erkek ailesi tarafından karşılanır. Kız 

ailesinin verdiği çeyiz sandık içi malzemeleri, halı, kilim, mutfak malzemesi, yatak 

odası takımından ibarettir. Bunun dışındaki giderler için erkek ailesinin kız ailesine 

vereceği bir miktar para vardır. Bu paranın belli bir miktarı olmayıp, erkek ailesinin 

ekonomik durumuna göre değişmekte ve miktarda damadın babasının belirleyeceği 

kadardır. Süt hakkı kızın yetiştirilmesinde yapılan fedakârlıklara karşılık sembolik bir 

anlam ifade etmenin yanında maddî anlamda kız ailesine yapılan desteği de ifade 

etmektedir. 

3. Düğün 

Abdallarda düğün için bir hafta önceden davetiyeler hazırlanıp yakınlara evleneceklerin 

eş-dostuna dağıtılır. Daha önceki uygulamalarda düğün Perşembe günü öğleden sonra 

başlarken günümüzde meslekleri olan çalgıcılık gereği hafta içinde (Pazartesi-Cuma) 

yapmaktadırlar. T. C. Kültür Bakanlığı Kırşehir Abdallar Müzik Topluluğu üyelerinden 

Alican ERTEK ve Ali CAKICI düğün öğleden sonra “bayrak altı okuntusu” (sözlü 

davetiye) ile başlar. Davetlilerin toplanmasından sonra düğün sahibi kurban keserek 

evin damına veya balkonun uzaktan görülebilecek bir yerine bayrak asar. Bayrak 

asılırken On İki İmam’ın isminin de geçtiği dua okunur. Akşama kadar davul zurna saz 

cümbüş ve klarnet eşliğinde oyunlar oynanır. Düğünün ikinci günü eğlence devam eder. 

Halay çekilerek bir iki saatlik bir süre kız evine “hayırlı olsun”a gidilir. Daha sonra 

erkek evine dönülerek yemekler yenilip içkiler içilir. Düğüne yeni gelen her davetli için 

masa açıp yemek ikram etmek ve ilk içki servisi yapmak geleneği vardır. Önceleri bütün 

içki giderleri düğün sahibine ait iken günümüzde içilecek ilk içkilerin masrafı düğün 

sahibine ait olup sonraki içilen içkiler davetliler tarafından karşılanmaktadır. Abdallarda 

içki tüketimi fazla olduğundan düğün sahibine ekonomik yük getirmekte idi. Bu yüzden 

düğün sahibinin masraflarını paylaşabilmek adına böyle bir çözüm düşünülmüştür, 

demişlerdir.198 

Gece geç saatlere kadar süren düğünde erkek ve bayanlar birlikte oynar ve halay 

çekerler. Düğünün denetim, düzen ve kontrolü için “yiğitbaşı” adı verilen kollarında 

kırmızı kurdele bulunan iki kişi görevlendirilir. Bu iki kişi düğünün iç ve dış 

                                                 
198 Ali Can Ertek; Ali Çakıcı; Kırşehir Merkez. 
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güvenliğini sağlamakla birlikte düğün hizmeti de görürler. Düğünün üçüncü günü erkek 

evinden davul zurna eşliğinde kurbanlık hayvanla ve içkilerle beraber kız evine gidilir. 

Gelin adayının kınası yakılıncaya kadar orada  oyunlar oynanır. Eğlenceler yapılıp 

halaylar çekilir. Halaylar; ağırlama, üç ayak, Habib-i Şirvan, sıçratma havalarında 

çekilir. Akşam olup kız evinde gelin ağlatma havası ile kına yakıldıktan sonra kına 

alınarak erkek evine dönülür. Biraz eğlenceden sonra sağdıçlardan biri tarafından On İki 

İmam’ın da isimlerinin anıldığı bir dua yapılarak “Allah, Muhammed, ya Ali” denilerek 

damadın kınası yakılır. Gecenin geç vakitlerine kadar eğlence devam eder.199 

Düğünün son günü gelin alma hazırlıkları yapılır. Erkekler arasından bir “Bayraktar” 

yani düğün kafilesinin önderi seçilir. Bir bayraktar da karşılayıcı olarak kız evinden 

seçilir. Kız almaya gidildiğinde önce bayraktarlar karşılaşır. Bayraklarla birbirlerini 

selamlarlar. Kız evinin bayraktarı erkek evinin bayraktarına sorular sorar. Bu sorulara 

verilen cevaplar makul ve mantıklı olmalıdır. Şayet cevaplayamazsa damat tarafı 

kafilesini hakkıyla temsil edememiş, bayraktarlık görevini yerine getirememiş 

olmaktadır. Bayraktar gelin alma süresince bayrağı elinden bırakmadan ona sahip 

olmalıdır. Bir çocuk veya gencin bayrağı alması durumunda bahşiş vererek bayrağı 

kurtarmak zorundadır. Bu arada gelin hazırlanmaktadır. Hazırlıklarını tamamlayan 

gelinin kardeşi veya yakınlarınca kızın beline kırmızı bir kurdele bağlanır. Bu kurdele 

namus ve iffetin sembolü olarak kabul edilir. Gelin evden çıkmadan içeri kilitlenir. 

“Kapı bastırığı” adı altında bahşiş alınır. Bahşiş uygulaması çeyiz sandığı için de vardır. 

Gelin evden çıkarken ana, baba, kardeş ve diğer yakınlarıyla vedalaşıp büyüklerin 

ellerini öper onlar da geline harçlık verirler. Sonra damadın koluna giren gelin, gelin 

arabasına bindirilir. Damadın evine gelmeden önce kafileyle birlikte yakın bir türbe 

(Elvan Çelebi Türbesi vs.) ziyaret edilir. Buradaki duadan sonra damadın evine gelen 

gelin evin kapısından girerken içinde bozuk paralar ve çerez olan bir çömlek gelinin 

üstünden atılır ve kırılır. Gelinin geçiminin güzel olması, rızkının bol ve bereketli 

olması için evin kapısının eşiğine yağ sürülür.200 

Gelin eve girdiği vakit eline ekmek verilir. Orada bulunanlar bu ekmekten birer parça 

kopararak yer. Bu, gelinin rızkının bol olması için yapılan bir gelenektir. Bu sırada 

yemekler yenilir. Akşama kadar eğlenceler devam eder. Akşam vaktine kadar bekâr 

sağdıcın evinde kalan damat akşam olunca gelinle bir araya gelir. 
                                                 
199 Fatma Çakır; Çiçekdağı. 
200 Zülfü Şahin; Kırtıllar. 
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4. Nikah 

Kaynak şahıslardan aldığımız bilgilere göre, Kırşehir yöresi Abdallarında dedelerin 

ayinleri yönettiği zamanlarda ikrar verme ayininde evlenecek çiftlerin nikahları 

kıyılırdı. Nikah kıyma işlemini dede, baba veya baba vekili uygulardı. Sünnî imamlara 

kesinlikle nikah kıydırılmazdı. İkrar ceminde nikahı kıyılacaklardan yalan 

söylemeyeceklerine, ahlak ve iyilikten taviz vermeyeceklerine, şirk koşmayacaklarına, 

hırsızlık yapmayacaklarına dair söz alınırdı. Burada kısacası; tarikatın “eline, beline, 

diline sahip ol” prensibi huzurda ilan edilmiş olurdu. 

Kırtıllar Köyü’nden Mehmet TEKİN, nikah kıyma işlemini şu şekilde anlattı. 

Gelinin erkek evine getirildiği günün akşamı varsa dede, baba veya baba vekili erkek 

evine gider. Orada bulunanlardan iki şahit huzurunda nikah kıyma işlemine başlanır. 

Nikah kıyan, damat ve geline evlilik için rızalarının olup olmadığını sorar. Onlardan 

olumlu cevap aldıktan sonra “Allah Allah lâ-ilâhe illallah Aliyyü’l-veliyullah, mürşid-i 

kamilullah Allah’ın emri Muhammed Ali’nin kavli, İmam Caferî Sadık mezhebi üzerine 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin yolu üzerine sizleri karı koca ilan ediyorum” der; mutluluklar 

dileyerek nikah işlemini tamamlamış olur. Gelinle damat nikah kıyana niyaz eder. 

Gerdek gecesi nikahtan sonra gelin odasına çekilir. Damat sağdıçlarıyla bir müddet 

kaldıktan sonra sağdıçlar ve bir grup arkadaşıyla birlikte salavat getirir daha sonra 

gerdeğe gönderilir. Gerdeğe girdikten sonra damat silah sıkarak kızın bakireliğini tescil 

eder. 

Günümüzde nikah uygulamalarında tarikat nikahına tam olarak uyulmamaktadır. 

Muhtarlık, belediye gibi resmî kurumlarda da nikah yapılmaktadır. Fakat bunun yanında 

çocukları ilköğretim çağına gelinceye kadar resmî nikah yaptırmayanlara da 

rastlanmaktadır. 

Araştırma sahamız içindeki Kaman’da dedelerin erkan için geldiği dönemlere rastlayan 

evliliklerde zaman zaman tarikat nikahının da kıyıldığı Ferhat AKYOL tarafından ifade 

edilmiştir. 

5. Boşanma 

Abdallar arasında boşanma ve ayrılma yasak olup bunu yapanlar düşkün kabul edilir. 

Meydandan karar almadan eşini boşayan erkek veya zina ettiği ispatlanan kadın 

düşkünlük cezası ile toplumdan dışlanır. Karısını meydandan izinsiz boşayan ve başka 
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bir kadınla evlenen Abdal zina etmiş ve evlendiği kadına zina ettirmiş kabul edilir. 

Düşkün kabul edilmesinin en önemli sebebi nikahta verdiği sözü tutmamak ve 

meydandan karar alınmadan başına buyruk hareket etmesidir.201 

D. ÖLÜM 

Kırşehir yöresi Abdallarında ölüm dünya hayatının sona ermesi ve ahiret hayatının 

başlaması şeklinde algılanmaktadır. Yani bitiş, yok oluş olmayıp yeni bir başlangıçtır. 

Ölümle ilgili uygulama ve inanışları şu şekilde inceleyebiliriz. 

1. Ölüm Habercisi İnanışlar 

Abdallarda ölümü hatırlatan inanışların başında yıldız kayması gelmektedir. Her insanın 

bir yıldızı olduğu, kayan her yıldızda da bir kişinin öleceğine inanılmaktadır. 

Hayvanlardan ise baykuş uğursuz olarak kabul edilip, baykuşun üzerine konup öttüğü 

evin kötülükler ve ölümlerle karşılaşacağına inanılır. Hatta birine beddua edilirken 

“evinde baykuşlar ötsün” şeklinde ifade kullanılmaktadırlar. Baykuşun uğursuzluk 

getireceği görüşüne rağmen Allah tarafından önüne üç dört tane kuş geldiği ve 

bunlardan birini seçerek yediğini belirten Çiçekdağı Abdallarından Mehmet ÇAKIR, 

Allah katında makbul bir kuş olabileceğini de söylemiştir. Gündüz vakti köpek uluması 

evden bir cenaze çıkacağı inanışı dolayısıyla hoş karşılanmaz. Her iki durumda da bu 

hayvanları kuru soğanla taşlama inancı vardır. 

Abdallar rüyalarında vefat eden yakınlarını çok sık gördüklerinde rüyayı gören kişinin 

ahirete çağrıldığına, dolayısıyla öleceğine inanırlar. Rüyasında yaşlı ağaçların 

devrildiğini görmek, evden birinin öleceğine işaret eder. Bir kişinin Rüyasında evinin 

yıkıldığını görmesi; en yakınlarından (eş, çocuklar, baba) birini kaybedeceği şeklinde 

yorumlanır.202 

2. Ölümden Korunma İnanış ve Uygulamaları 

Önceden de bahsedildiği gibi çocuk ölümünün fazla olduğu ailelerde çocuklara Durdu, 

Duran, Yaşar vb. isimler verilerek onun ölmeyeceğine inanılır. Ölüm anı yaşanırken 

evde uyuyan biri varsa hemen uyandırılır. Evden ikinci bir cenazenin çıkmasını 

engellenmek için cenaze evden çıktıktan sonra ev süpürülür; ölünün yatağı ve eşyaları 

dışarı alınır. 

                                                 
201 Abidin Ertem; Ali Can Ertek; Kırşehir Merkez 
202 Mehmet Çakır; Çiçekdağı. 
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Cenaze defni anında mezara toprak atılırken kürekler yere bırakılır. Diğer kişi yerden 

alır ki böylece yeni bir cenaze gömmekten, ölümden korunma sağlanır. 

3. Ölünün Defne Hazırlanması ve Defin 

Abdallar, ölüm anında ruhun bedenden ayrılarak uçup gittiğine inanırlar. Buna kolaylık 

sağlamak için çoğu zaman ölüm anında kapı ve pencereler açılır. Ölen kişinin çenesi ve 

ayakları çatılır. Gözleri kapatılır. Üzerindeki elbiseler çıkarılır. Üzerine tamamını 

kapatacak şekilde bir battaniye vb. kapatılır. Defin işlemi gündüz yapılır. Akşam üstü ve 

gece ölümlerinde ise ertesi gün defnedilmek üzere cenaze evde bekletilir. Orada 

bulunanlar ölüye ağıtlar yakarlar. 

Ölünün yıkanması için ev yakınına (avluya) ocak kurulup büyük bir kazanda su ısıtılır. 

Cenazenin yıkanması işlemini varsa dede yoksa imam yapmaktadır. Araştırma sahamız 

içindeki yerlerden dede ayin zamanlarında sadece Kaman ilçesine gelmekte ve bu 

esnada cenaze olursa onları yıkamaktadır. Kırşehir merkez Bağbaşı Mahallesi, Akpınar 

İlçesi, Kırtıllar Köyü, Çiçekdağı İlçesi ve Mucur’da imamlar yıkama işlemini 

yapmaktadırlar. Konuyla ilgili görüşlerini belirten Hacı Haydar BAKIRCI “Dedeler, 

cenazemize bile gelmiyor. Bizi hocalara (imamlara) muhtaç ettiler” ifadesini 

kullanmıştır.203 

Cenaze erkek ise imam ve erkekler; bayan ise çoğunlukla bu işte tecrübe sahibi bayanlar 

tarafından yıkanırlar. Yıkamaya başlamadan önce varsa koltuk altı ve etek tıraşı yapılır. 

Sonra ağzına burnuna su verilerek bütün vücudu yıkanıp gusül abdesti aldırılır. Yıkama 

işleminde ölünün ailesi, sevdikleri, yakınları kazandan su alarak yıkama işlemine 

katılırlar. 

Ölü yıkandıktan sonra kefenlenir. Kefen bezi üç parçadan oluşur. Kefenleme işleminde 

kefen bezi makasla kesilmez; yırtılarak bağlanır. Kefenin üst kısmı vücuda sarılarak 

ölünün boğazından aşağıya doğru dizlerine kadar indirilir. Diğer iki parça ölüyü enden 

ve boydan örtecek şekilde sarılır; ayak başparmakları birbirine bağlanır. Güzel kokular 

(gülsuyu) serpilir. Kefenleme işleminden sonra ölü sal ağacının (salaca) üzerine 

konulup düşmemesi için bağlanır. Ölünün üzerine yeşil renkli bir örtü örtülür. Cenaze 

erkek ise baş kısmına giysilerinden biri genellikle ceket konur. Bayan ise ölünün baş 

kısmına yazma konulur. Evlenmeden ölen genç kızlarda tabutun üzerine gelinlik, 

                                                 
203 Haydar Bakırcı; Kırtıllar köyü. 
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erkeklerde ise elbise konulur. Ölü sal ağacında, omuzlar üzerinde taşınarak cenaze 

namazı kılınmak üzere musalla taşına konur.  

Cenaze namazını önceleri dede kıldırırken, günümüzde daha çok imamlar 

kıldırmaktadır. “Cenaze namazında hangi dualar okursunuz?” sorusuna Haydar SEL, 

“dua bilmediğimiz için imama uyarız”, karşılığını vermiştir.204 

Cenaze namazı kılındıktan sonra imam “merhumu nasıl bilirdiniz” diye sorduğunda “iyi 

bilirdik” diye olumlu cevap alırsa “hakkınızı helal edin” der ve böylece ölen kişi ile 

helalleşilmiş olur. Namazdan sonra tabut omuzlar üzerinde taşınarak mezarın başına 

getirilir. Mezar ölen kişinin boyuna göre uzun yada kısa hazırlanır. Derinliği erkeklerde 

ölenin göbek hizasına, bayanlarda göğüs hizasına kadar olmasına dikkat edilir. Ölen 

kişinin yakınlarından iki kişi mezarın içine indirilir. Bayanlarda ise nikâh düşmeyen 

(kardeşi, babası, oğul, torun vs.) kişiler ölüyü mezara başı batıya gelecek şekilde 

koyarlar. Kefenin ayak ve baş bağı çözülerek ölü sağa doğru hafif meyil verilerek 

mezara konulma işlemi tamamlanır. Bazı yerlerde ölüler, “sapıtma” ya da “saptırma” 

adı verilen bir iç bölüme konulmaktadır. Coğrafî bölgelere göre mezarın üzerine tahta 

veya sal205 örtülür. Daha sonra bir yanda Yasin sûresi okunurken mezarın üzerine toprak 

atılır. Ölünün son olması inancıyla toprak atan kişi küreği yere bırakır. Toprak atacak 

diğer kişi küreği elden değil, yerden almak zorunda kalır. Mezar örtme işi 

tamamlandıktan sonra ölü yıkama suyundan getirilen az bir suyla başucundan ayak 

ucuna kadar bu su dökülerek ahirete boy abdestiyle temiz bir şekilde intikal ettiğine 

inanılarak defin işlemi tamamlanır. 

Define katılanlar döndükten sonra imam ölünün hece taşının (baş taşı) karşısına geçerek 

telkin (ölüye kabirde sorulacağına inanılan soruların cevabını hatırlatma) yapar. Defin 

işleminden sonra başsağlığı için topluca cenaze evine dönenlere su ve şeker 

karışımından oluşan şerbet ikram edilir. Üzüntülü olan cenaze evi halkının yemek 

hazırlayamayacağı düşünülerek yakın akraba ve komşuları yemek getirirler. Cenaze 

definini takip eden üçüncü gün yemek verilir. Mevlid ve Kur’an okunur. Buna “Ağız 

Köpüğü” denir. Bu uygulama yedinci, kırkıncı ve ölüm günü yıldönümünde de yapılır. 

Kırkıncı gün verilen yemekte, ölenin etinin kemiğinden ayrıldığı düşüncesiyle 

yemeklerde kemikli et bulundurulur. Ölünün etinin kemiğinden ayrılmasına yardımcı 

                                                 
204 Haydar Sel; Kırtıllar köyü. 
205 Sal: On-on beş cm. yüksekliği, 40-50 cm. genişliği ve yaklaşık bir metre uzunluğu olan bir taş örtüdür. 
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olmak düşüncesiyle bu etten yiyenler eti kemikten ayırırlar. Bu yemeklere “yedisini 

yapmak, kırkını yapmak” isimleri verilir.206 

Cenaze sahipleri bir hafta süreyle işe çıkmaz. Kırk gün boyunca müzik dinlemez. Sakal 

tıraşı olmaz. Eşleriyle cinsel ilişkiye girmez. Kısacası kırk gün yas tutarlar. Cenazenin 

çıktığı evin ışığı bir veya yedi gün boyunca geceleri açık bırakılır. Perşembe’yi 

Cuma’ya bağlayan gece ölünün evini ziyaret ettiğine inanılarak yatağını serenler de 

vardır. 

Kırtıllar Köyü’nden Hüseyin BAKIRCI, ölen bir kişiyi rüyada görmenin “ölü istemek” 

anlamına geldiğini; bu tür rüyaları tekrar görmemek için rüyadan sonra “Allah rahmet 

eylemesin; bir daha gelmesin; ölü öte yana; yattığı yer çayır, diken ola” diyerek lanet 

okunduğunu söylemiştir. Aynı şekilde kötü rüyaların bir daha görülmemesi için şafak 

söküp sabah ezanı okunmadan sağa sola bakmadan bir kuru soğan ortadan bölünerek 

başının üzerinden dama atılır. Yine sağa sola bakmadan yatağa dönülür. Daha başka 

kötü rüyalar görüldüğünde rüyalar akıp gidip geri dönmemesi için önce akan bir suya 

veya tuvalete anlatılır. Bazen de yemek verdikten sonra kötü rüyalar anlatılmaktadır.207

                                                 
206 Haydar Akyel; Kaman İlçesi. 
207 Hüseyin Bakırcı; Kırtıllar Köyü. 



 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TABİATLA İLGİLİ İNANIŞLAR 

A. YAĞMUR DUASI 

Kırşehir yöresi Abdalları ziraat işleri ile uğraşmadıklarından yağmurla çok fazla 

alakadar olmadıklarını söylemektedirler. Abidin ERTEM, Kaman’dan Haydar AKYOL, 

Mucur’dan Şahin GÜÇERMAN, Çiçekdağı’ndan Duran ÇELEBİ’nin anlattıklarına 

göre bir avuç toprağı olmayan Abdalların işini yağmur engellemektedir. O halde 

yağmur duasına çıkmanın bir anlamı da yoktur. Ancak birlikte yaşadıkları topluma 

uyum sağladıkları, onlarla birlikte hareket ettikleri bilinmektedir.208 

Abdalların bir dönem konup göçtükleri, Kırşehir’deki ilk ve en eski yerleşim 

merkezlerinden Yağmurlu Büyükoba’dan İbrahim AZIK, Hüseyin AZIK, Hacı Ali 

AKDENİZ, “Abdallar, bizim neşe kaynağımızdı. Onlar bizim sünnetimizi düğünümüzü 

çalarlardı. Temiz, dürüst ve ahlaklı insanlardı. Bizimle birlikte Yedi Kardeşler mezarlığı 

ve Dede mezarlığı denilen tepede yağmur duasına çıkarlardı.” diye söylemektedirler. 

Yağmurlu Büyükoba’da Abdallar Sünnilerle birlikte oturmayıp yüz yüzelli metre 

uzaklıktaki bir yamaca evlerini yapmışlardır. Bugün ne evlerinden ne de mezarlarından 

hiçbir iz kalmamıştır. Tarla haline dönüştürülen bu yerler tamamen terk edilmiştir. 

Fakat birlikte yaşadıkları toplumdan ayrı düşmemek adına ihtiyaçları olmamasına 

rağmen yağmur duasına çıkmışlardır. Bu da uyumluluklarının bir göstergesidir.209 

B. AĞAÇLA İLGİLİ İNANIŞLAR 

Kırşehir yöresi Abdalları gül, iğde, ceviz, çam, dut, elma, alıç, ardıç ağaçlarını kutsal 

olarak kabul edip dileklerinin kabulü için bu ağaçlara bez bağlarlar. Dut ağacının 

Horasan’dan geldiğine inanıldığı için bir nevi Horasan erenlerine benzetilmesi sebebiyle 

kutsal kabul edilmiştir. Abdallar iğdenin kokusunu cennet kokusu olarak kabul etmekte, 

bundan dolayı iğde ağacının kutsallığına inanmaktadırlar. Sevgiliye benzettikleri, 

                                                 
208 Abidin Ertem; Haydar Akyol; Şahin Güçerman; Duran Çelebi; Kırşehir Merkez. 
209 İbrahim Azık; Hüseyin Azık; Hacı Ali Akdeniz; Yağmurlu (Büyükbaba) Köyü. 
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türkülerine konu ettikleri gülün Abdallarda ayrı bir yeri vardır. Dileklerin kabulü için 

gül dalına çaput bağlandığı gibi gül ağacının dibine taş atarak da dileklerin 

gerçekleşmesini umarlar. Ayrıca Hıdırellez’de bir taş veya kâğıda dilekler yazılıp altına 

isim ilave edilerek gül dalına bağlamak suretiyle dileklerin gerçekleşeceğine inanılmaktadır. 

Abdallar, gülü cennet bahçesinin süsü olarak kabul ederler. Aynı zamanda Hz. Adem’in 

cennetten kovulmasına sebep olan meyvenin elma olduğuna inandıklarından “Cennet 

meyvesi” ifadesini kullanmakta bundan dolayı da elma ağacını kutsal saymaktadırlar. 

Kırşehir Abdallarından Selahattin KARACA elma ile ilgili şu mısraları söylemiştir: 

Ali Muhammed’dir Muhammed Ali 

Gördüm bir elmadır elhamdülillah210 

Ardıç ve ceviz ağaçları Abdalların mesleklerini icra ettikleri sazın yapımında 

kullanılmaktadır. Bundan dolayı değer verilmektedir. “Ocağına incir ağacı dikilsin” 

sözünden dolayı incir ağacı sevilmeyen bir ağaç olarak görülmektedir. Bunların dışında 

yaşlı ağaçlar, ulu ağaç olarak kabul edilmektedir. Bu ağaçların kesilmesinin uğursuzluk 

getireceğine inanılır. Kırtıllar Köyü’nden Güldane BAKIRCI’nın anlattığına göre bir yakını 

yol üstündeki ulu bir ağacı kesmiş; bu yüzden başından belalar eksik olmamış; yuvası 

yıkılmış; ocağı sönmüştür. Diğer Alevî Bektaşilerle birlikte Hacı Bektaş’taki bir alıç 

ağacına Abdallarda dileklerinin kabulü için çaput bağlamaktadırlar.211 

C. HAYVANLARLA İLGİLİ İNANIŞLAR 

Kırşehir yöresi Abdalları şu hayvanlara inanışları gereği diğer hayvanlardan daha çok önem 

verirler. Bu hayvanlar, turna, koyun, kaz, güvercin, ceylan, horoz, bülbüldür. Abdallar arasında 

en çok sevilen ve saygı duyulan kuşlardan biri turnadır. Turna, semah gösterilerinin en 

önemlilerinden, “Turnalar Semahı”na, ad olmuştur. Turnaların gidişleri, dönüşleri, ötüşleri 

Abdallarca anlam yüklü olarak tasvir edilir. Turnaların uçuş yollarında zaman zaman 

gökyüzünde daire oluşturarak dönmelerini semaha benzetirler. Onların sesi “Ali Avazı” olarak 

kabul edilir. Kamanlı Ferhat AKYOL turnalarla ilgili olarak İlhamî’den şu kıtaları okudu: 

İki turnam gelir, başı cığalı 

Eğlen turnam eğlen, Ali misin sen 

Birisi Muhammed birisi Ali 

                                                 
210 Selahattin Karaca; Mucur İlçesi. 
211 Güldana Bakırcı; Kırtıllar Köyü. 
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Eğlen turnam eğlen, Ali misin sen 

Yoksa Hacı Bektaş-ı Veli misin sen 

İki turnam gelir, rengi kırmızı 

Biri İmam Zeynel, sürelim yüzü 

Biri İmam Bakır, edem niyazı 

Eğlen turnam eğlen, Ali misin sen 

Yoksa Hacı Bektaş-ı Veli misin sen212 

Abdallar koyunu kutsal olarak kabul edip öylece severler. Sevdikleri bir hayvanı kurban 

etmek gerektiği inancından hareket ederek kurban olarak çoğunlukla koyunu tercih 

ederler. Hatta araştırma sahamızda Abdalların oturduğu bölgelerde “adaklık koyun 

bulunur” ilanına bir çok duvar ve levhada rastladık. 

Abdallarda kazla ilgili rivayetler Hz. Ali’ye dayandırılarak dinî bir nitelik 

kazandırılmıştır. Abdallar kazın Hz. Ali’nin eteğine niyaz ettiğine inandıkları gibi Hz. 

Ali’nin şehit edildiği gün öldürüleceğini sezdiği için camiye gitmesini engellemek 

amacıyla elbisesinin eteğinden çektiğine inanmaktadırlar. Sezgi gücünün yüksek olduğu 

kabul edilen bu hayvanın Hz. Ali’nin ölümüne engel olmak çabasından dolayı çok 

sevildiği görülmektedir. Hatta Hz. Ali’nin kazlarla birlikte yapılan resimleri ve kart 

postalları çerçeveletip evlere asmaktadırlar.213 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin Horasan’dan Anadolu’ya güvercin donunda geldiği inancıyla 

Abdallar güvercine değer vermektedirler. Bu yüzden güvercin besleyen özellikle de 

kesmeyen Abdallar güvercinle ilgili şu beyitleri söylemektedirler. 

Güvercin donuyla urûma uçan 

İmamlar evinin kapısın açan 

……………. 

 Ali oldum Adem oldum bahane 

Güvercin donuyla geldim cihane 

                                                 
212 Ferhat AKyol; Kaman İlçesi. 
213 Abidin Ertem; Kırşehir Merkez. 
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Bütün Alevî-Bektaşilerde olduğu gibi Abdallarda da ceylan sevilen bir hayvandır. 

Çünkü o aslanla ceylanı bir arada yaşatmaya çalışan Hacı Bektaş-ı Veli’nin resimlerine 

konu olmuştur. 

Abdallarda Cebrail Kurbanı uygulaması vardır. Cebrail kurbanı olarak kesilen hayvan 

her zaman horozdur. Kurban edileceği vakit dinî bir anlam ifade eden beyaz horozların 

Cebrail görünüşlü olduğuna inanan Abdallar hayvanlar arasında yeni günün 

başlangıcının horozlar tarafından ilan edildiğine inanırlar. Horozlar akşam olup 

“yerlerin kilitlenmesinden” sonra kilitlenme işinin sona erdiğini bildiren ilk hayvandır. 

Bülbülün güle olan hasretini tasavvufta insanın Allah’a olan hasretine benzeten 

Abdallardan Çiçekdağlı Mehmet ÇAKIR, “Bülbül nasıl ki güle sevdasını, sevgisini 

ötüşüyle bildiriyorsa tarikatta da insan o arayış ve feryad içindedir”, demektedir. Bülbül 

dinî inanç yönünden çok tarikat yönüyle ön plana çıkarılmış bir hayvandır. Hüseyin 

BEKTAŞ, bununla ilgili şu şiiri okumuştur. 

Ey şahin bakışlım bülbül avazlım 

Bir eli kadehlim, bir eli sazlım 

İşte ben gidiyorum, kal ahu gözlüm 

Ne sen beni unut ne de ben seni 

………………. 

Abdallarda sevilen hayvanların yanında sevilmeyen ve uğursuz sayılan hayvanlar da 

vardır. 

Abdallar arasında en sevilmeyen hayvan tavşandır. Tavşanın etini yemek haram kabul 

edilip yasaklanmıştır. Tavşan kulaklarıyla eşeğe, burnu ve bıyıklarıyla kediye 

benzediğinden dolayı “hilkat garibesi” olarak isimlendirilmiştir. Konuyla ilgili konuşan 

Abdallardan Ahmet ERTAŞ, “Pis, murdar, hayvanlar içinde hayız gören tek hayvandır.” 

diyerek tavşanın etinin olmadığını tamamen kandan oluşan bir hayvan olduğunu 

söylemiştir. Kan yemenin ise İslam’da haram olduğunu ilave etmiştir. Tavşanın 

ölüsünün dirisinin ve dokunduğu nesnelerin pis olduğunu söyleyerek yolculuk 

esnasında tavşanın önlerinden geçmesi uğursuzluk olarak kabul ettiklerini 

belirtmiştir.214 

                                                 
214 Ahmet Ertaş; Kırşehir Merkez. 
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Tavşanın aksine önlerinden tilki geçmesi uğurlu sayılmıştır. 

Baykuş da uğursuz sayılan hayvanlardandır. Birine beddua edilirken “Baykuş tünesin 

ocağına” tabiri kullanılmaktadır. Konuyla ilgili konuşan Mehmet ÇAKIR, “her ne kadar 

uğursuz saysak da hergün önüne dört kuş gelirmiş onlardan bir tanesini yermiş. Demek 

ki Allah katında sevilen bir kuştur”, demektedir.215 

Abdallar kekliğin Hz. Ali’nin kanını içtiğinden dolayı gagasının kırmızı olduğuna 

inanmakta olup bu hayvanı da sevmemektedirler. Keçiyi de şeytanın keçi donuna 

girdiğine inandıkları için sevmediklerini söyleyenler de vardır. Bazı Abdallar yılan ve 

kurdu da sevilmeyen ve uğursuz hayvanlar arasında saymaktadırlar. 

D. SU İLE İLGİLİ İNANIŞLAR 

Abdallarda su insana sunulan en büyük nimetlerden biri olarak kabul edilir. Lohusalığın 

bitiminde regl (hayız) dönemi bitiminde ve cinsel ilişkiden sonra su ile banyo 

yapılmazsa insanın kirli olduğuna inanılır. Bu temizliği yapmayan kadınlar cem ayinine 

kabul edilmezler. Doğumundan kırk gün sonra çocuklara “kırkı çıkma” banyosu 

yaptırılır. Böylece o da anası gibi temiz kabul edilir. 

Askere gitme, gurbete uzun süreli gitme vb. yolculuklarda gidenin arkasından su 

atılması, su gibi akıp gidip geri dönülmesi inancını vurgulamaktadır. 

Abdalların cem törenlerinde Dede, suyu dualadıktan sonra tarikat abdesti almaktadır ki, 

bu temiz olarak tarikatın gereklerinin yerine getirilmesine hazır olmak anlamını taşır. 

Ayrıca bu suyun cemdekilerin üzerine “Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin…” sesleri arasında 

serpilmesiyle Kerbela’daki susuzluğun önemi hatırlanmaktadır. 

Abdallar ölüyü temiz olarak defin etmek için su ile yıkarlar. Ayrıca defin işleminden 

sonra cenazenin yıkandığı sudan bir miktar alarak mezarın üstüne baştan ayağa doğru 

dökmek suretiyle topraktaki ölüyü bir kez daha temizlemiş olurlar. 

Abdallarda yas amacıyla su kullanımının yasaklandığı zamanlarda vardır. Kerbela 

olayında Hz. Hüseyin ve yandaşlarının suya hasret bırakılmalarının hatırasını yaşatmak 

amacıyla muharrem ayının ilk on yada on iki gününde su kullanmazlar. Yani gerek 

içmek, gerekse banyo, tıraş, çamaşır vb. işlerinde kullanmazlar. Her zaman suya 

                                                 
215 Mehmet Çakır; Çiçekdağı İlçesi. 
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tükürmek, abdest bozmak, kirletmek yasaklanmıştır. Kötü rüyaların su gibi akıp gitmesi 

ve geri dönmemesi için öncelikle suya anlatıldığı inancı da mevcuttur. 

Su ile ilgili yukarıdaki uygulamalardan Abdalların suya büyük önem verdikleri 

görülmektedir. Su bazen ulaşılmaz kılınarak bazen de inanç gereklerinin (tarikat 

abdesti) uygulanmasına hazırlık bakımından önem taşımaktadır. Bu yönleriyle su kutsal 

bir anlam ifade etmektedir. 

E. ATEŞ İLE İLGİLİ İNANIŞLAR 

Abdal inanışlarında ateşin önemli bir yeri vardır. Cem ayinlerinde on iki hizmet 

erlerinden birisi çerağcı olarak isimlendirilmektedir ki, görevi, oradaki mumların yakılıp 

ortamın aydınlatılmasıdır. Yine dedenin delil uyandırma olarak isimlendirilen kurbanın 

kuyruk yağından hazırlanan mumu dualayıp yakması da buna işarettir. 

Abdallar ölünün çıktığı evin ışıklarını bazan üç, bazan de yedi gece yakarlar. Ayrıca 

ziyaret ettikleri türbe ve yatırlarda mum yakarak dua etmektedirler. Abdallarda güneş 

battıktan sonra ateş vermemek gibi bir inanç mevcuttur. Verildiği zaman bu işlemin 

uğursuzluk getireceğine inanılmaktadır. Ateş ve korun üzerine idrar yaparak 

söndürmenin de uğursuzluk getireceğine inanılmaktadır. 

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılıyor ki Abdallar ateşi aydınlatan, yol gösteren, ışık tutan, 

uyandıran bir nesne olarak görmektedirler. Cem ayinlerinde dedeler delil uyandırarak 

cemin açılışını yaparken, çerağcılar ise açılan yolda aydınlanmanın devamını sağlayarak 

yol göstermeye devam etmektedirler. Yine aynı şekilde ölünün çıktığı evin ışığı açık 

tutularak ruha evinin yolu gösterilmektedir. Yerlerin mühürlenince ateşin verilmeyişi 

ise evin ışıklı kalması, aydınlığının başkalarına devredilmemesi anlamına gelmektedir. 

Ateşe idrar yapılmaması ise aydınlığın pis sayılan idrarla yok edilmemesi anlamını ifade 

eder. 

F. NAZAR İNANCI 

Kırşehir yöresi Abdalları, kem gözlerin, kötü nefeslilerin nazarının değeceğine 

inanmaktadırlar. Bütün haset insanların nazarlarının değeceğini belirttikten sonra en 

fazla çakır gözlü, mavi gözlü (gök gözlü) insanların gözlerinin değeceğini 

söylemişlerdir. Bu tür insanlardan korkulacağını belirten Abdallardan Çiçekdağılı 

Mehmet ÇAKIR, yaşadığı bir olayı şu şekilde anlatmıştır: 
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“Yıllar önce mahallemizde  bulunan nazarı değen uğursuz bir adam vardı. Nazarının 

değdiği herkesçe bilinen bu kişi bir gün yoldan geçen deve için ‘şu deveyi öldüreyim 

mi’ diyerek deveye nazar etti. Fakat devede hiçbir belirti olmayınca ‘isterseniz gidip 

bakın bu devede iğde ağacı var’ dedi. Gidip baktığımızda devenin eğerinde iğde çubuğu 

olduğunu gördük.”216 

Nazarın daha çok küçük çocuklara değdiğini anlatan Abdallar, çocuklarını yabancı 

insanlara göstermemeye gayret sarfetmektedirler. 

Bunun yanında nazardan koruyucu tedbirler de alınmaktadır. Bu tedbirlerin başında 

nazar boncuğu, iğde ağacından bir parça, muska taşımak gelmektedir. Evlerin 

korunması için de gözüken bir yerine büyük baş hayvan kafasının kemiği asılır. Aileyi 

nazardan korumak içinse evlere at nalı takılmaktadır. 

Abdallar nazara uğradığına inandıkları varlıklar için bir takım uygulamalar yaparlar. 

Nazar edilen varlık, varsa dedeye, babaya okutulur.217 Yoksa yaşlı bir kadın veya erkeğe 

okutulur. Kurşun dökülür. Üzellik otu yakılarak nazara uğrayanların burunlarına dumanı 

tutulur. Fatiha ve İhlas sureleri okunduğu gibi besmele çekerek On İki İmam’ın 

isimlerini zikredenler de vardır. Bazen kuşburnu çubuğu, yerinde dikili vaziyette 

dururken, yukarıdan aşağıya ikiye ayrılarak nazar değen kişiyi arasından atlatarak 

geçirmek şeklinde bir uygulama yapılmaktadır. “Yapılan uygulamaların faydasını 

görüyor musunuz” sorusuna “yer gök dua ile duruyor” dediler.218 

G. GECE İNANCI 

Abdallar güneşin batmasını “yerlerin mühürlenmesi” olarak görmekte, mümkün 

olduğunca bu zamandan sonra evin dışındakilerle alışverişlerini durdurmaktadırlar. 

Yani çocuklarını evden çıkarmamak, çocukların eşyalarını dışarıda bırakmamak, kırklı 

çocukları evin dışına çıkarmamak inançlarına sahiptirler. Çünkü şeytanlar, cinler, periler 

bu vakitte ortaya çıkmaktadır. Bu vakitte başlanan yolculuk uğursuzluk getirir ve uzun 

sürer. Geceleri aynaya bakılmaz. Tırnak kesilmez. Diken çıkarılmaz. Tavuk ve horoz 

kesilmez. Çöp dökülmez. Kaynar su dışarı atılmaz. Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan 

geceler ise dikiş dikilmez. Yerler mühürlenince evin ihtiyacında kullanılan tencere, tava 

gibi kaplar (kara kap), soğan, sarımsak, maya, sabun verilmez. Evde kırklı çocuk var ise 

                                                 
216 Mehmet Çakır; Çiçekdağı İlçesi. 
217 Ayrıca bak. Harun Güngör; Türk Bodun Bilimi Araştırmaları, Kıvılcım yayınları, Kayseri 1998, s. 90. 
218 Ayvaz Başaran; Kırşehir Merkez. 
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kırk gün boyunca gece-gündüz ateş verilmez. Ateş verince ateşin kesileceğine; şeker, 

tuz verilince ağız tadının bozulacağına; ayna verince aydınlığın kaybolacağına 

inanılmaktadır.219 

Yerler mühürlenince soğan, sarımsak kabuğu ve elma kabuğu, ekmek kırıntısı ateşe 

atılmaz. Açık bulunan sönmemiş ocak aile ocağını söndüreceği gerekçesiyle su atılarak 

söndürülmez.220 

H. ZİYARET YERLERİ 

Kırşehir yöresi Abdallarının ziyaret yerlerini türbeler olarak görmekteyiz. Bunların 

yerel nitelikte oldukları gibi ulusal nitelikte olanları da vardır. 

Kırşehir il merkezinde bulunan Abdalların ziyaret ettikleri yerlerden biri de “Ahi Evran 

Türbesi”dir. Fazla rağbet olmamasına rağmen zaman zaman bazı Abdallar buraya 

gelerek dua edip dilekte bulunmaktadırlar. 

Kaman’da yerleşik halde bulunan Abdallar ise Kırıkkale ili Keskin İlçesi’nde bulunan 

“Hasan Dede türbesi”ni ziyaret ettikleri gibi Keskin’in güneyinde Kaman yakınlarında 

bulunan “Haydar Sultan” veya “Haydar Dede” ismiyle anılan türbeyi de ziyaret ettikleri 

görülmektedir. 

Çiçekdağı’nda oturan Abdallar ise Çepni Köyü yakınlarındaki “Elvan Dede Türbesi”ni 

ziyaret etmektedirler. Türbe, Alevî-Bektaşî olmakla birlikte Abdal olmayan Çepni 

Köyü’nün beş yüz metre aşağısındaki bir yamaç üzerine yakın zamanda (1998) yeniden 

düzenlenmiştir. Abdallar adaklarını bu türbede keser; dua ve dilekler için bu türbeye 

giderler. Bu türbenin üç bölümden oluştuğu görülmektedir. 

1. Bölüm Elvan Dede’nin yattığı türbedir. İçinde Elvan Dede’ye ait olduğu kabul edilen 

yeşil bir örtüyle örtülmüş üzerinde “Sancı Tahtası” olarak isimlendirilen beş altı tahta 

parçası bulunan bir tabut vardır. Duvarlarında ise Atatürk, Hz. Ali ve On İki İmam 

resimleri ile süslenmiştir. Tabutun baş ucuna yakın köşede yeşil bir kılıf içinde “Ağrı 

(sancı) Değneği” bulunmaktadır. (Resim 15) 

2. Bölüm Sivas Hubayr’dan gelme Hızır İlyas (Hızır İlyas Geyik Koşmuş) Türbesi 

bulunmaktadır. Aşeviyle bitişik inşa edilen bu türbenin içinde yeşil örtüyle örtülmüş bir 

tabut, duvarlarında ise Hz. Ali, On İki İmam tabloları bulunmaktadır. 

                                                 
219 Fatma Çakır; Çiçekdağı. 
220 Döndü Şahin; Kırşehir Merkez. 
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3. Bölüm “Rıza Dede Akkız Aşevi” adında bir yemekhaneden oluşmaktadır. Adak ve 

kurban zamanlarında aşevinde yemek pişirilip gelen ziyaretçilere dağıtılmaktadır. 

Aşevinin içinde yemek pişirmek için gerekli her türlü malzeme mevcuttur. 

Türbenin dışında Atatürk büstünün yanında bulunan tahta bir sehbanın ayaklarına dilek 

amacıyla birçok çaput bağlandığı görülmektedir. Ayrıca birkaç bez parçasının Atatürk 

büstüne bağlandığı görülmüştür. (Resim 16) 

Bütün Adadolu Alevî-Bektaşilerinde olduğu gibi Kırşehir Abdallarının da en önemli 

ziyaret yeri Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’dir. Daha önceleri zaman buldukça peyder pey 

ziyaret edilen bir yer iken son yıllarda “Hacı Bektaş-ı Veli’yi Anma Törenleri” adı 

altında her yıl düzenlenen ziyaretlere Kırşehir Abdalları kafilelerle taşınmakta ve anma 

günleri boyunca bir hafta süreyle orada kalmaktadırlar. Bir hafta boyunca süren ziyaret 

ve toplu etkinliklere katılarak inançlarının gereğini yerine getirmektedirler. 

Buraya gelen Abdallardan çocuğu olmayanlar, hasta olanlar, hastası olanlar, kısmet ve 

rızkının açılmasını isteyenler gibi değişik dilek ve istek sahipleri, dilek ve isteklerinin 

gerçekleşmesini arzularlar. Bunun için bir takım faaliyetlerde bulunurlar. Çilehane 

denilen mevkide yerine getirilen bu faaliyetlerden bazı örnekler şu şekildedir. Burada 

bulunan kısa, zaman önce yapılan Hacı Bektaş-ı Veli büstünün kaide bölümünde küçük 

taşların kaideye tutturulmasıyla dileklerin kabul olacağına inanılmaktadır. (Resim 17) 

Horasan’dan atılıp buraya düştüğüne inanılan “ökse ağacı (dilek ağacı, dert ağacı)”na 

bez parçaları bağlanarak tutulan dileklerin gerçekleşeceğine; bu ağacın kökü kucaklanıp 

iki elin birbirine değdirilmesi durumunda dileklerinin kabul olacağına inanılmaktadır. 

Bu ağaç yakın zamanlarda kuruduğu için bunun hemen yakınlarındaki diğer ağaçlara 

aynı işlem uygulanmaktadır. 

Yörede bulunan Deliklitaş mevkiinde Deliklitaş’ın girişinde dileklerinin kabulü için 

mumlar yakılmakta, küçük bir mağaradan açılan delikten dışarıya çıkmak suretiyle 

günahlardan arınılacağına inanılmaktadır. (Resim 18) 

Ağrı Kayası denilen yerde küçük ve kaygan bir kayanın üzerinden sırt üstü aşağıya 

doğru kayılarak, özellikle bel ağrısı olmak üzere ağrı ve sancıların geçeceğine, 

dileklerin kabul olacağına inanılmaktadır. (Resim 19) 

Yöredeki bir yerde azamî nohut büyüklüğündeki ufak taşların belli sayıda toplanmasıyla 

dileklerin kabul olacağına inanılmaktadır. 
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Ayrıca Hacı Bektaş-ı Veli’nin gizlendiği kayaya, gizleniyor gibi durmak yöredeki 

küçük taşları toplayıp bir yerde kümelemek, mezarları ziyaret etmek ve Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin ayak izleri olduğuna inanılan taşa niyaz etmek (Resim 20) dileklerinin kabulü 

için burada yapılan uygulamaların arasındadır. 

Bunların dışında maddî durumları elverenlere Muharrem ayı içinde Kerbela’yı ziyaret 

etmenin de hak olduğunu söylemekle birlikte bunu yapamadıklarını belirtmektedirler. 
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SONUÇ 

Kırşehir Abdalları hakkında yapmış olduğumuz araştırmada onların tarihî süreç içindeki 

yer ve konumlarını açıklamaya çalıştık. Abdal kelimesinin hangi topluluklarda, hangi 

anlamda nasıl anlaşıldığını yorumlamaya çalıştık. Abdal kelimesi tarihte ilk defa Akhun 

Türkleri için kullanılan Eftalit, Abdali, Abdal, Neftalit, Ephtalit, Eftelit isimleri ile 

anılmıştır. 

Göktürk devleti tarafından son verilen Akhunlardan sonra bu kelimenin etnik anlamda 

kullanımına küçük topluluklarda rastlıyoruz. Bazı kaynaklarda Oğuz boyunun bir kolu 

olarak bazen de Doğu Türkistan, Afganistan, İran, Azerbaycan bölgelerinde bir topluluk 

ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Abdal kelimesi bir devlet ismi olarak XVII. yy'da Afganistan’da “Abdali Devleti” ile 

karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Anadolu’nun İslamlaştırılması döneminde Orta Asya’da 

Anadolu’ya gelerek İslam’ı anlatan özellikle de Moğol istilası sırasında telkinleriyle 

Anadolu halkına moral kaynağı olmuş, gezginci kolonizatör Türk dervişleri için 

kullanılmıştır. Buradan Abdal kelimesinin iki anlamda kullanıldığı görüşüne 

ulaşabiliriz. Bunlar; 

1. Etnik anlamda (soy ismi) Akhun Türkleri için kullanılan Abdal kelimesi, 

2. Orta Asya’dan Anadolu’ya ve Balkanlara kadar olan alanda göçebe halkı 

İslam’a davet eden gezginci dervişler olan Abdallardır. 

Etnik anlamda Abdallar hakkında yeterince araştırma yapılıp konuya tam anlamıyla 

nitelik kazandırılamamıştır. Fakat elde edilen tarihî kaynaklardaki bilgilerin hem 

tasavvufî hem etnik anlamda, bazen de birbirleri yerine kullanılmaları konuyu 

aydınlatmada zorluk çıkarmıştır. Abdallara bulundukları yörelere, yaptıkları işlere göre 

değişik isimler de verilmiştir. 

Bu isimlerin başında Abdali, Abdallu, Teberci, Guyende (Guvende, Gevende), Çingene, 

Kışımâl, Karacı, Karaduman, Gurbet, Ozan, Çalgıcı, Köçek, Deveci, Usta, Elekçi, 
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Sepetçi, Bohçacı, Davulcu, Carcar, Kıpti, Bodık, Kazancı, Fakçı, Çingan (ses çıkaran), 

Edeler, Gegel (Geygel) gelmektedir. 

Bu isimlerden birçoğu konar-göçer hayatla yakından ilgilidir. Abdallar, günümüzde de 

yukarıda sayılan isimlerin birçoğu ile ifade edilmekte olup bu da konar-göçer hayatı 

hâlâ devam ettirdiklerini göstermektedir. 

Göçebelikleri tarih akışı içinde bazen hayvancılığa dayalı bazen de hayat şartlarının 

zorlamasıyla çalgıcılık, sünnetçilik, sepetçilik, hayvancılık, bavul ticareti, kalaycılık 

gibi değişik şekillerde olmuştur. 

Bunları yaparken küçük yerleşim alanları olan köy ve kasabalarda çadır göçebeliği 

hayatı yaşmaktadırlar. 

Abdallar, yukarıda belirtildiği gibi soy itibariyle Türkmen’dirler. Anadolu Abdalları, 

diğer Anadolu Kızılbaşları gibi Babai Türkmenlerinin bakiyeleridir. Buradan hareketle 

Abdalların Kalenderî zümreleriyle alakalı olabilecekleri düşünülebilir. Çünkü 

kalenderiler de Alevî olup bazı Alevî ocaklarına bağlı idiler. Ayrıca Osmanlı tahrir 

defterlerinde ismi geçen, bugün de Türkiye coğrafyasına dağılmış Abdal ismi bulunan 

köyler vardır. Bunlar muhtemelen eski mistik zümrelerin mücerret bekarlarının toprağa 

yerleşmesi sonucunda meydana gelmiş yerleşim birimleridir. Bu mistik guruplar davul, 

çeng, boru çalarak musikî icra ediyorlar. Günümüzdeki Abdallar da benzeri aletlerle 

aynı işi yapmaktadırlar. Üçüncü olarak da dervişlerin teber taşımaları ve Abdallara da 

teberci denilmesi başka bir ortak noktadır. Teberin, Ebu Müslüm Horasani’nin Abbasi 

ihtilalinden sonra mitolojik niteliği ile mistisizme geçtiği düşünülürse Abdalların 

Horasandan gelen Türkmen guruplarından olduğu ihtimali daha da kuvvetlenmektedir. 

Dili ve soyu bütünüyle farklı olan çingenelerle karıştırılmaları tamamen yanlıştır. 

Meslekleri icabı elek, sepet yapmak ve göçebe olmak bakımından çingenelerle akraba 

sanmak veya yerleşik çingene olarak adlandırmak genel bir halk yanılgısıdır. 

Günümüzde Abdalların tanıtımında önemli rolü olan Kırşehirli Mahallî Sanatçı Neşet 

ERTAŞ, bir şiirindeki şu nakaratlarla konuyla ilgili dayatmalara gerekli cevabı 

vermiştir. 

…………….. 

Zengin isen ya bey derler ya paşa 

Fukara isen ya Abdal derler ya Çingen hâşâ 
……………... 
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Kendisiyle yapılan bir röportajda konuyla ilgili soruya “Abdalız ama Çingene değiliz.” 

diyerek Türkmen olduklarını belirtmiştir. Bir rivayete göre Ertaş’ın ataları asırlar önce 

Horasan’dan gelip Yağmurlu Büyükoba’ya yerleşen bir büyük kabile, Deveci 

Kabilesi’ydi.221 

Rum Abdalları Anadolu’nun İslamlaşmasında, İslam’ın Balkanlara ulaşmasında 

Heterodoks İslamî gruplar olarak değişik tarikat adı altında önemli roller 

üstlenmişlerdir. 

Alevî-Bektaşî tarikatı içinde yer alan Abdallar, özellikle Bektaşî tarikatının Yeniçeri 

ocağında nüfuz kazanmasıyla Bektaşiler olarak anılmıştır. Bektaşiler olarak anılmanın 

yanında Işık, Torlak, Cavlakî, Kalenderî, Melâmî, Babaî gibi isimlerle de anılmışlardır. 

XVIII. yy'da Yeniçeri ocağının dağıtılmasıyla büyük bir takibe uğrayan Bektaşiler XIX. 

yy'da yeniden toparlanmış ise de XX. yy'da faaliyetleri gençliğinde Selanik’te kendisi 

de bir Bektaşî olan Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından tamamen yasaklanmıştır. 

Bu durum Alevî-Bektaşî olan Abdallar üzerinde etkisini göstermiş ibadet olarak 

addettikleri Bektaşilik geleneklerini yerine getirmelerini engellemişse de sürekli şekilde 

hükümet kontrolünden uzak kalan Alevî zümrelerinin bulunduğu köylerde ayinlerini 

gizlice yapabildikleri bilinmektedir. Bu ayinlerin başında İkrar Verme, Görgü, 

Musaiplik, Abdal Musa, Koldan Kopan, Dardan İndirme, Baş Okutma, Kerbela ayin ve 

erkânları gelmektedir. Alevî-Bektaşî kültürü içinde eğitim seviyesi bakımından en 

düşük seviyede olan Abdallar, kitabî bilgilerden daha çok sözlü anlatımla elde ettikleri 

yüzeysel bilgileri aynı yöntemle yeni kuşaklara aktarma gayretindedirler. Fakat yeni 

nesil önceki kuşaklara göre bilgi ve uygulama bakımından daha yoksun görülmektedir. 

Alevilik-Bektaşilik konularında ailevî boyutları aşmayan bilgiler verilmekte, yılda bir 

iki kez il dışından gelen Dedeler, Abdalların ayinlerini erkânlarını yerine 

getirmektedirler. 

Kırşehir yöresi Abdallarına Kırşehir merkeze Dedeler “Yeşil Bağ Yakan” sülalesinden 

Tozluoğulları ocağından “Tozlular” adı altında Yozgat’tan gelmekte iken son 30-40 

yıldır gelmedikleri ve ayin-erkan yapılmadığı görülmektedir. 

                                                 
221 Bayram Bilge Tokel; Neşet Ertaş Kitabı, Akçağ Basım-Yayın; Ankara 2000, s. 68. 
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Kırşehir Kaman İlçesine Kırıkkale’nin Elmalı Köyü’nden Tozluoğulları denilen Dedeler 

gelip cem yaptırmaktadır. Burada cemler terk edilmeyip diğer Alevî-Bektaşilerin aksine 

7-9. aylarda yapılmaktadır. 

Kırtıllar Köyü’ne de Elmalı Köyü’nden “Tozlu ocağından” Dedeler gelmekte iken son 

15-20 yıldır cem yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Mucur İlçesi’nde eskiden cemler yapılırken Mucur’dakiler Elmalı Tozluoğulları 

ocağından Ahmet BOZKURT, Dedeye bağlı oldukları halde günümüzde cemleri 

yapabilecek yeterli çoğunluk bulunmamaktadır. 

Çiçekdağı İlçesi’ne Elmalı “Kırıksoku”dan dedeler gelip cem yaptırırken uzun zamandır 

(15-20 yıldır) gelememektedirler. Son babaları “Cemal Baba” öldükten sonra ise burada 

da ayin-erkânlar uzun zamandır yapılamamakta, ayinleri yapmak için yeterli çoğunluk 

da bulunmamaktadır. 

Anadolu Abdallarının genellikle bohçacılık, kalburculuk, sünnetçilik, sepetçilik, 

çalgıcılık gibi işlerle meşgul olmaları onlara çingene yakıştırmasına sebep olmuştur. 

Kırşehir Abdalları çalgıcılığı meslek edindikleri için “ustalar” olarak 

adlandırılmaktadırlar. Aynı işi yapan diğer insanlardan farklılıklarını belirtmek için ise 

“Türkmen Abdalları” olarak isimlendirilmektedirler. Aynı işi yapan kendilerine Abdal 

denen diğer bir grup çalgıcıların iş bulabilmek için Abdal adını kullandıklarını oysa 

onların kendileriyle alakası olmayan “Kürt Abdalı” olduklarını söylemektedirler. Bunlar 

özellikle Aşık Paşa Mahallesinde ikamet etmektedirler ve Bozok’tan gelmişlerdir. 

Kırşehir Abdalları ise kendilerinin tarihini bilmedikleri bir dönemde konar-göçer hayatı 

devam ettirdikten sonra Yağmurlu Büyükoba Köyü’ne yerleşmişlerdir. Daha sonra 

Büyükoba’dan göç ederek konar-göçer hayata devam edip, bir kısmı Kırşehir merkez 

Bağbaşı Mahallesi’ne, bir kısmı da Akpınar İlçesi Kırtıllar Köyü’nü ikamet yeri olarak 

seçmişlerdir. 1938 yılındaki depremden sonra Kırtıllar Köyü yerle bir olunca yaklaşık 

5-6 km uzaklıktaki bugünkü yerine taşınmışlardır. Kırşehir Abdallarını tanıtan Neşet 

ERTAŞ, burada doğmuş hayatını anlattığı bir şiirinin girişinde bunu açıklamıştır. 

1938 cihana Kırtıllar Köyü’nde geldin dediler 

Babama Muharrem anama Döne dediysem bildin dediler 

Gittikleri her yerde olduğu gibi buralarda da “ustalar” olarak mesleklerini icra 

etmektedirler. Abdallar diğer Alevî-Bektaşiler gibi Allah, Muhammed, Ali, Ehl-i Beyt 
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inancına sahip olup aralarında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. “Eline, beline, 

diline sahip ol” düşüncesini kendilerine prensip edinmişlerdir. Her ne kadar bazı 

kaynaklarda “iffet ve ismet meselesi çok geniş ve çok serbesttir” dense de kesinlikle 

Abdalların ahlak anlayışını yansıtmamaktadır. 

Örf, âdet, töre, gelenek ve görenekler bakımından Türk toplumunun diğer kesimleriyle 

aynı değerleri paylaşan Abdallar, insana saygı, misafirperverlik gibi değerlere önem 

vermekte, yaratandan ötürü yaratılanı sevmekte olduklarını göstermektedirler. 

Sazlarını toplumda barış, sevgi kardeşlik kurulması üzerine kullanan türkü ve 

bozlaklarında bunu dile getiren Abdallar Aleviliğ’in siyasallaştırılmasına ve Alevî-

Bektaşilik üzerine oynanan oyunlara katılmadıkların belirtmektedirler. Anadolu 

coğrafyasında yaşayan bütün insanların kardeş olduğunu, birbirlerini sevgi ile 

kucaklamaları gerektiğini söylemektedirler. Göçebe toplumun dinî, ahlakî ve sosyal 

yaptırım gücü olarak görebileceğimiz “düşkünlük” müessesesi, cemlerin yapıldığı 

yerlerde Abdalların yargı ve mahkeme görevini yerine getirmeye devam etmektedir. Bu 

yolla toplumun dışa kapalı, içe dönük yapısı korunmuş, Alevî olmayan diğer kesimlerle 

ilişkileri sınırlı tutulmuş bağları zayıflamıştır. Bu sayede iç evlilik devam etmiş, 

akrabalık bağlarının kendi içinde genişlemesi sağlanmıştır. 

Sonuç olarak içe dönük olarak yaşayan Kırşehir Abdalları, inanç yönünden diğer Alevî-

Bektaşî topluluklarına benzemektedirler. 

Yaz aylarında çalgıcılık, kış aylarında il dışında değişik işlerde çalışmaları göçebe Türk 

topluluğu olduklarını ve hâlâ bu tür hayat tarzını terk etmediklerini göstermektedir. 

Alevî ve Sünni’siyle Türk toplumunun ön yargılardan uzak kalarak, Abdalları bir nebze 

de olsa tanımaları birlik ve beraberliğimizi korumamız açısından önemlidir. Üzerinde 

yaşadığımız bu topraklar hepimizin olduğuna göre, asgari müştereklerimizi çoğaltarak 

birlikte yaşamak bütün insanımızın ülküsünü oluşturmalıdır. 

Tez konumuz olan Kırşehir’in ve Abdalların uluslararası alanda adının duyulmasını sağlayan 

Neşet ERTAŞ, doğduğu, büyüdüğü bu şehre olan sevgisini şu dizelerle dile getirmiştir. 

Ana vatanımsın, baba yurdumsun 

Ozanlar diyarı şirin Kırşehir 

Hasret kaldım, bağrımdaki sızımsın 

Hasretin bağrımda derin Kırşehir 
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Kimi engin kimi yüksek evlerinle 

Kimi fakir, kimi zengin beylerinle 

Kazaların, nahiyelerin, köylerinle 

Gönlümün içinde yerin Kırşehir 

Feleğin yazdığı kara yazıynan 

Çok yürüdüm bağrımdaki sızıynan 

Kara kaşlarıylan kara gözüynen 

Aşık etti beni birin Kırşehir 
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Kenan AKYOL; Kaman-  Kırşehir 

Mehmet ÇAKIR; Çiçekdağı – Kırşehir 

Mehmet TEKİN; Kırtıllar Köyü – Akpınar İlçesi – Kırşehir 

Veli ERTEM; Kırşehir Merkez 

Yılmaz KAPLAN; Çiçekdağı – Kırşehir 

Zafer BAŞARAN; Kerşehir Merkez 
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ 

Balta Yemeği: Kazım yemeği de denilen mezar kazanlara verilen yemek. 

Bayraktar: Düğün törenlerinde bayrağı taşımakla görevli kişi. 

Bismişah: Hz. Ali’yi kasten şahın adıyla demektir. 

Can: Cem törenlerine katılanlara verilen isim. 

Canaşı: Ölünün üç, yedi, kırk ve yılında verilen yemeğe denir. 

Cebrail Kurbanı: Tarikat ehlince kesilen horoz kurbanı. 

Çingene: Farsça kökenli çingene sözcüğü, Çengian’dan çeng (çalgı, müzik aleti) çalan 

anlamında genellikle çalgı çalarak geçimini sağlayan topluluğa (Rom’lara) verilen 

isimdir. Doğuda gurbete düşmüş anlamında “gurbat, gurbati veya kurbat” 

denmektedir. 

Daradurma: Dedenin yer aldığı dinî uygulamalarda yapılır. Dedenin karşısında sağ 

ayak başparmağı sol ayak başparmağı üzerine konulur. Eller göbek üstünde sağ el 

sol el üstüne bağlanarak baş hafifçe öne eğilmiş bir vaziyette ayakta durmaktır. 

Delil: Musahiplerin katılabildiği cem törenlerinde ayin süresince yakılan mum. 

Delilci: Cem törenlerinde mumu yakmak ve cem boyunca yanmasını sağlamakla görevli 

kişi. 

Dem Almak: Tarikatta içki  almak, nefes alıp vermek. 

Destur: Tanrı’nın veya mitolojik şahsiyetlerin herhangi bir eylemi oluşumuna izin 

vermesi. 

Dolucu: Dinî uygulamalarda dedenin kutsamasından sonra içilen kutsal içkiyi dağıtan 

kişi. 

Don-Dona Girmek: Genellikle doğaüstü özelliklere sahip olduğuna inanılan kişilerin 

istedikleri varlıkların kılığına girebilme durumlarını ifade eder. 

Düvaz İmam: On İki İmam’ın tamamının isimlerinin geçtiği şiirler. 

Erkan Açma: Cemin başlaması, Abdallarda cem süpürgecinin meydanı sembolik 

olarak süpürmesiyle başlar. 
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Erkan Değneği: Yaklaşık yetmiş-yetmiş beş veya yüz-yüz yirmi cm boyunda kayın 

ağacından kesilmiş kutsal sayılan düz sopaya verilen isimdir. Bir torba içinde 

saklanır. Dede bu asa ile cemi idare eder. 

Erkan Yürütme: Cemdeki kuralların belli bir sıraya göre uygulanması 

Erkan: Cemde yapılması gereken kurallar bütünüdür. 

Gewende: Farsça guyende, saz şairi, söyleyici demektir. 

Hak: Tanrı’nın isimlerinden biridir. 

Hakkullah: Dedenin yapmış olduğu hizmet karşılığı olarak masraflarının karşılanması 

için verilen bedeldir. 

Hu: Tanrı’nın isimlerinden biridir. 

Kırf: Abdalların bir deyimi olup esası şudur: Buğday biçilirken Abdallar tarlaya gelerek 

bir zurna faslı yaparlar. Giderken de hurçlarına (heybelerine) buğday başaklarını 

doldurup giderler. Böylece her tarlaya uğrar, kırf ederler. Diğer ürünlerin hasadında 

da bunun aynısını yaparlar. 

Kuşak: Cem törenlerinde musahipli görevlilere dedenin dua ile bağladığı yeşil renkli 

bez. 

Meydan: Cemin yapıldığı mekân. 

Niyaz: Secde etmek demektir. Secde anlamındaki niyazın çeşitli şekilleri 

bulunmaktadır. 

Pençe-i Al-i Aba: Ehl-i Beyt yani Muhammed-Ali-Fatma-Hasan-Hüseyin’i 

simgelediğine inanılan açık şekildeki çizilmiş eldir. 

Selman: Cem törenlerinde mekânı sembolik olarak süpürmekle görevli kişi. 

Talip: İkrar vermemiş olanların dinî statüsü. 

Tarikatlı: İkrar vermiş olan Abdalların oluşturduğu dinî grup. 

Teberra: Ali’yi sevmeyenleri sevmemek. 

Tevella: Ali’yi sevenleri sevmek. 

Tığlamak: Kurban kesiminden önce dedenin kurbanla ilgili yaptığı işlemler, dualamak. 

Yiğit Başı: Düğünlerde güvenliği sağlamakla görevli kişi 
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ANKET SORULARI 

YAĞMUR DUASI 

1- YAĞMUR DUASI NE ZAMAN YAPILIR? 

a) İlkbaharda, 

b) Sonbaharda, 

c) Kuraklık olduğu her zaman, 

2- YAĞMUR DUASI NERELERDE YAPILIR? 

a) Camide, 

b) Köy meydanında, 

c) Mezarlık yakınında, 

d) Belli mevkide, mevkinin ismi 

3- YAĞMUR DUASINDAN ÖNCE VE SONRA TOPLU YEMEK YENİLİR Mİ? 

4- YEMEK HANGİ MALZEMELERLE YAPILIR? 

5- YEMEK MALZEMESİ NASIL TEMİN EDİLİR? 

a) Yemek malzemesi köyden toplanır 

b) Masrafını belediye karşılar, 

6- YAĞMUR DUASINA KADINLAR KATILIR MI? 

7- YAĞMUR ÇOK YAĞDIĞI ZAMAN YAĞMURU DURDURMAK İÇİN NE 

YAPILIR? 

KURBAN 

1- HANGİ ZAMANLARDA KURBAN KESİLİR? 

a) Bir felaketten kurtulduğu zaman, 

b) Ev yaparken (temel atılırken), 
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c) Adak olarak, 

d) Hıdırellezde, 

e) Muharrem ayında, 

2- KURBANI TIĞLAMAK NE DEMEKTİR? 

ORUÇ 

1- HANGİ AYLARDA ORUÇ TUTULMAKTADIR? 

a) Ramazan ayında, 

b) Muharrem ayında, 

c) Haftanın belli günlerinde, 

2- ORUÇ TUTULURKEN YENİLİP İÇİLMEYEN BESİN MADDELERİ VAR 

MIDIR? 

HAYVANLAR 

1- KUTSAL SAYILAN HAYVANLAR VAR MIDIR? 

a) Turna, 

b) Keklik, 

c) Tavşan, 

d) Kurt, 

e) Tilki, 

f) At, 

g) Koyun ve keçi, 

2- “KURT ULUSUNDAN GÖRDÜĞÜNÜ İŞLER” “İT İLE ALAMETE KURT 

İLE KIYAMETE KALASIN” SÖZLERİ SİZCE NEYİ İFADE ETMEKTEDİR, 

BU SÖZLERDEN NE ANLIYORSUNUZ? 

ÖLÜMLE İLGİLİ ADETLER 

1- ÖLÜ MEZARA NASIL KONULUR? 

a) Kefenle, 
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b) Elbiseyle, 

c) Sevdiği eşyalarıyla (Silahı, bıçak, saat, yüzük, halı ve elbisesi vb.), 

2- ÖLÜ AŞINA NE AD VERİLİR? 

3- ÖLÜ, ÖLÜMÜN HANGİ GÜNLERİNDE ANILIR? 

a) Haftasında, 

b) Kırkıncı gününde, 

c) Elli ikinci gününde 

d) Yıl dönümünde, 

4- ÖLÜYE DEVİR YAPILIRSA NASIL YAPILIR? 

5- CENAZEYİ YIKAMAK İÇİN YAPILAN SU KAYNATILAN OCAK NASIL 

SÖNDÜRÜLÜR? 

a- Ocak kendiliğinden sönmeye bırakılır, 

b- Üzerine su dökülerek söndürülür, 

c- İçe doğru ocak bozularak söndürülür, 

d- Ocağın bulunduğu yerde bir hafta süreyle ateş yakılır, 

6- CENAZE EVİNDE KAÇ GÜN IŞIKLAR YANIK BIRAKILIR? 

a) Bir gün, 

b) Yedi gün, 

c) Kırk gün, 

7- GÜNEŞ BATTIKTAN SONRA HANGİ EŞYALAR ÖDÜNÇ VERİLMEZ? 

a) Tencere, tava, kazan, 

b) Soğan, sarımsak 

c) Ateş, 

d) Ayna, 

e) Sabun, 

8- HANGİ MADDELER ATEŞE ATILMAZ VE YAKILMAZ? 
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a- Soğan kabuğu, 

b- Sarımsak kabuğu, 

c- Ekmek kırıntısı, 

d- Ve benzerleri, 

9- HANGİ AĞAÇLAR KUTSALDIR? 

a) İğde, 

b) Elma, 

c) Kuş burnu, 

d) Dut, 

e) Ve diğer ağaçlar, 

10- HANGİ AĞAÇLARA ÇAPUT BAĞLANIR? 

a) Dedenin köyü ziyareti sonunda bölgeyi terk ederken çaput bağladığı ağaca, 

b) İğde ağacına, 

c) Elma ağacına, 

d) Kuşburnu ağacına, 

e) Dut ağacına, 

f) Ve diğer ağaçlara, 

11- YUKARIDAKİ AĞAÇLARIN HANGİSİNİN DİBİNE TAŞ ATILIR VE NİÇİN 

ATILIR? 

12- “YERLER KİLİTLENDİ” DENİLİNCE NE ANLIYORSUNUZ? 

DOĞUMLA İLGİLİ ADETLER 

1- ALKARASI, ALGELİNİ NEDİR? BUNLARDAN KORUNMAK İÇİN NE 

YAPILIR? 

2- BİR KİMSEYE ALBASTIĞI NASIL BELLİ OLUR? 

3- ALBASMASI VEYA ALGELİNİNDEN NASIL KORUNULUR? 

a) Evde ışık yakılır, 
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b) Lohusanın başına tüfek, tabanca, bıçak vb. silah konulur, 

c) Lohusanın başına ekmek ve Kur’an asılır, 

d) Evde sürekli bir erkek bulunur, 

e) Ve diğerleri 

4- KİMLERİN NAZARI DEĞER 

a) Mavi gözlülerin 

b) Çakır gözlülerin 

c) Kara gözlülerin 

d) Haset olanların 

5- NAZARDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILIR? 

a) Kurşun dökülür, 

b) Çubuk atılır, 

c) Afsunlanır, 

d) Daha başka neler yapılır? 

SÜNNET 

1- SÜNNET NE ZAMAN YAPILIR? 

2- SÜNNET MERASİMİNDE YEMEK VERİLİR Mİ? 

3- SÜNNET HEDİYELERİNDEN ELDE EDİLEN PARALAR NE YAPILIR? 

CEM AYİNİ 

1- CEM AYİNLERİ HANGİ GÜN VE ZAMANLARDA YAPILIR? 

2- CEM AYİNLERİNİ KİM İDARE EDER? 

3- MEZAR TAŞLARI 

a) Mezar taşları ne zaman dikilir? 

b) Mezar taşlarına çaput bağlanır mı? 

c) Mezar taşlarına bayrak asma adeti (askerde olanlara, şehit olanlara ve gençler için 

asma adeti vardır), 
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4- CENAZE MERASİMİNDE KİMLER İÇİN HANGİ RENKDE BAYRAK 

KULLANILIR? 

a) Kızlar için 

b) Erkekler için 

5- ALEVİLİK, ABDALLIK VE BEKTAŞİLİK ARASINDA NE GİBİ 

FARKLILIKLAR VARDIR? 

GÜNEŞ VE AYLA İLGİLİ İNANIŞLAR 

1- GÜNEŞ VE AY TUTULDUĞU ZAMAN NE YAPILIR? 

a) Havaya tüfek atılır, 

b) Teneke çalınır, 

c) Ezan okunur, 

d) Sala verilir, 

RÜYA 

1- ÖLÜYÜ RÜYASINDA GÖREN SADAKA VERİR Mİ? 

2- ÖLÜYÜ RÜYASINDA GÖREN DAMA SARIMSAK VE SOĞAN ATAR MI? 

3- ÖLÜYÜ RÜYASINDA GÖREN AKRABALARINA ONU RÜYASINDA NASIL 

GÖRDÜĞÜNÜ HABER VERİR Mİ? 

4- RÜYA YORUMU YAPILIR MI? 

5- RÜYA YORUMUNU KİMLER YAPAR? 

ON İKİ İMAM VE DİĞER BAZI KONULAR 

1- ON İKİ İMAMIN İSİMLERİNİ YAZINIZ 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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f)  

g)  

h)  

i)  

j)  

k)  

l)  

2- HACI BEKTAŞİ VELİ’NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİNİZ Mİ? 

3- AŞAĞIDAKİ KELİMELER NE ANLAMA GELMEKTEDİR? 

a) Kum,  

b) Meşet 

c) Kerbela 

d) Kırkbudak 

4- ALİ ABÂ KİMLERDEN MEYDANA GELİR? 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

CİN VE PERİLER 

1- CİNLER NERELERDE BULUNUR? 

a) Kuytu yerlerde, 

b) Tersliklerde, 

c) Ören yerlerinde, 

d) Mezarlıklarda, 
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2- BİLDİĞİNİZ BİR CİN VEYA PERİ HİKAYESİNİ ANLATIR MISINIZ? 

3- CİNLER HANGİ HAYVAN DONUNDA GÖZÜKÜR? 

a) Koyun 

b) Keçi 

c) Tavşan 

d) Kurt 

e) Kaz 

4- BULAŞIK SUYU VE SICAK SU NİÇİN YERLERE DÖKÜLMEZ? 

a) Cinleri yakacağı için, 

b) Cin çarpmaması için, 

c) İçinde ekmek kırıntıları olduğu için, 

DİNÎ KİTAP OKUMA 

1- HANGİ DİNÎ KİTAPLAR OKUNMALIDIR? 

a) Hüsniye, 

b) Şah İsmail’in hikayeleri, 

c) Cenk kitapları, 

d) Caferi Sadık’ın buyruğu, 

e) Nehcü’l-Belağa 

f) Cavidan 

KURT AĞZI BAĞLAMA 

1- KURT AĞZI NE ZAMAN BAĞLANIR? 

2- KURT AĞZI BAĞLAMA SIRASINDA NE OKUNUR? 

3- KURT AĞZI BAĞLAMA İÇİN HANGİ ARAÇLAR KULLANILIR? 

4- KURT AĞZI BAĞLAMADA KİMLERE OKUTULUR? 

İNSANLA İLGİLİ UYGULAMALAR 

1- İNSANLAR HANGİ ŞEKLE (DONA, KILIĞA) BÜRÜNEBİLİRLER? 
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a) Kuş (güvercin) 

b) Geyik 

c) Koyun 

d) Diğerleri 

2- DÜĞÜN BAŞLARKEN NELER YAPILIR? 

a) Bayrak kaldırılır, 

b) Okuntu gönderilir, 

c) Kurban kesilir, 

d) Yazma, mendil, çerez vb. dağıtılır, 

3- DÜĞÜNLERİN YAPILIŞ ŞEKLİ 

a) Ne zaman başlar? 

b) Hangi günler çalınır? 

c) Kaç gün sürer? 

d) Hangi çalgılar çalınır? 

e) Baba evinden gelin nasıl çıkar? 

f) Gelin erkek evine nasıl getirilir? 

EKONOMİK HAYAT 

1- GEÇİMİN NASIL SAĞLANIR? 

2- GENELDE NE İŞLE UĞRAŞILIR? 

3- HANGİ İLLERE ÇALIŞMAYA GİDİLİR? 

4- KADINLARIN EKONOMİK HAYATA KATKILARI VAR MIDIR? 

5- KADINLAR HANGİ İŞLERLE UĞRAŞARAK EKONOMİK KATKI 

SAĞLARLAR? 

EĞİTİM 

1- ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLİR? 
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2- ÇOCUKLAR İÇİN TAVSİYE EDİLEN, CAZİP GÖRÜLEN MESLEKLER 

NELERDİR? 

3- ÇOCUKLARIN ÖĞRETİMİNE NE DERECEDE ÖZEN GÖSTERİLİYOR? 
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ÖZGEÇMİŞ 

25.05.1966 tarihinde Kayseri ilinin Talas İlçesi Ardıç Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini 

Ardıç Köyü İlkokulu’nda, orta öğrenimini Kayseri Sümer Ortaokulu ve Lisesi’nde 

tamamladı. 

1984 yılında girdiği Ç. Ü. İskenderun Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Bölümünü 

1987 yılında bitirdi. 1989 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girerek 

buradan 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dinler Tarihi Bilim Dalında yüksek lisansa başladı. 1997 yılında yüksek lisansı 

tamamladı. 1999 yılında bahsi geçen bilim dalında doktora eğitimine başladı. 

1995 yılında Denizli İli, Çivril İlçesi İmam-Hatip Lisesi’nde başladığı öğretmenlik 

görevini halen Kayseri Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi’nde sürdürmektedir. 

Adres: 

Ardıç Köyü 

 Talas / Kayseri 

Ev Tel: 0352 425 21 11 

Cep Tel: 0536 654 62 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


