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ÖZET 
 

“Kahramanmaraş Alevi Ocaklarında İnanç, İbadet ve Erkân: Sinemilli Ocağı Örneği” 
başlığını taşıyan bu tez çalışmasında öncelikle Kahramanmaraş ilindeki Alevi ocakları ve bu 
ocaklar arasında taliplerinin sayıca fazlalığı ve ritüellerinin canlılığıyla dikkati çeken Sinemilli 
Ocağı’na bağlı taliplerin yerleşim birimleri tespit edilmiştir. Çalışmamızda Kahramanmaraş 
iliyle sınırlı kalınmış, özellikle Sinemilli Ocağı’nın bölgedeki merkezi olan Kahramanmaraş’ın 
Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi, Dervişçimli Mahallesi ve Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ile Çağlayancerit ilçelerindeki ocağa ait yerleşim birimlerine ağırlık verilmiştir. 
Sinemilli Ocağı ile ilgili alan araştırması sırasında gözlem ve görüşme yöntemlerine 
başvurulmuştur. Sinemilli Ocağı’nın Kahramanmaraş ilindeki yerleşim birimlerinde bir süre 
toplulukla beraber kalınmış, onlardan biri olunarak “katılımlı gözlem yöntemi” kullanılmıştır. 
Derleme çalışmaları için Sinemilli Ocağı’nı tüm yönleriyle tanımamızı, öğrenmemizi sağlayacak 
önceden hazırlanmış sorular kaynak kişilere sorulmuş ve onlardan alınan bilgi deşifre edilerek 
aktarılmıştır. Çalışma, toplam dokuz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; araştırma 
konusu hakkında bilgi verilmiş, çalışmanın gerekliliği üzerinde durulmuş, kapsam ve yöntem 
etraflıca izah edilmiştir. İkinci bölümde; Sinemilli Ocağı hakkında Türkiye’de yapılan çalışmalar 
tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde; Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş’taki Alevi yerleşim 
birimleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde; Sinemilli Ocağı’nın kurucusu olarak kabul 
edilen Sultan Sin ve Sinemilli Ocağı hakkında detaylı bilgi verilmiş, ocak ve Sultan Sin 
tanıtılmıştır. Beşinci bölümde; Sinemilli Ocağı’nın inanç yapısı tanıtılmıştır. Altıncı bölümde; 
ocağın ritüelleri, bu ritüellerde görülen hizmetler ve hizmet sahipleri, Sinemilli Ocağı’na mensup 
taliplerin ve ocakzâdelerin yaşadığı yerlerde yapılan cemler, Sinemilli Ocağı’nda cenaze erkânı, 
Sinemilli Ocağı’nda kurban ve Sinemilli Ocağı’nda dinî bayramlar hakkında bilgi verilmiştir. 
Yedinci bölümde; Sinemilli Ocağı’nda mevcut olan su, hayvan, ateş, post vs gibi unsurlar ile ilgili 
dinî inanışlar hakkında bilgi verilmiştir. Sekizinci bölümde; ocakzâde ve talipler arasında 
peygamberlerle, imamlarla, ermişlerle, dede ve analarla ilgili anlatılan dinî hikâyeler verilmiştir. 
Son bölümde; Anadolu Aleviliğinde olmazsa olmaz durumunda olup, cemlerin merkezinde yer 
alan, yolla ilgili bilgilerin aktarımını yapan, unutulmasını engelleyen nefesler ele alınmıştır.  
Temelde Alevi geleneğine bağlı olmakla beraber kimi ritüellerinde kendine özgülükleri 
tarafımızdan tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Alevilik, Sinemilli Ocağı,  İnanç, Cem, Erkân 
 
Danışman: Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin 
Üniversitesi,  Mersin. 
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ABSTRACT 
 

In this thesis study which carries the title of “Belief, worshipping and rites in 
Kahramanmaraş Alevi Ocaks: Example of Sinemilli Ocağı” firstly locations of the believers of 
Alevi Ocaks and Sinemilli Ocağı, which attracts attention because of its high in number believers 
and the vividness of its rituals, were detected. Our study is focused on Ocak locations of 
Kahramanmaraş city, especially Kantarma, Dervişçimli neighbourhoods and Pazarcık, 
Çağlayancerit districts. During the area research of Sinemilli Ocağı, observation and interview 
methods were used. Living with a society in one of the locations of Kahramanmaraş Sinemilli 
Ocağı, “participatory observation method” was used. For compilation studies, questions that will 
allow us to know Sinemilli Ocağı in all its parts were prepared before and asked to the source 
person and the information acquired was decoded. Study consists of nine parts in total. In the 
first part, information about the topic of the research is presented, focused on the importance of 
the study, the extent and method of the study is explained thoroughly. In the second part, 
studies that were done on Sinemilli Ocağı in Turkey is introduced. In the third part, 
Kahramanmaraş and Alevi locations are focused on. In the fourth part, detailed information 
about Sinemilli Ocağı and Sultan Sin who is accepted as the founder of Sinemilli Ocağı is given, 
Ocak and Sultan Sin are introduced. In the fifth part, belief structure of Sinemilli Ocağı is 
introduced. In the sixth part, Information about rituals of the ocak, religious services and people 
who serve, cems which are done in locations of believers of Sinemilli Ocağı and ocakzades, 
funeral rite in Sinemilli Ocağı, sacrifice in Sinemilli Ocağı and religious holidays. In the seventh 
part, Information about religious beliefs that are present in Sinemilli Ocağı on water, animal, 
fire, pelt etc. is given. In the eighth part, Religious stories that are told between ocakzade and 
believers about prophets, imams, saints, dedes and anas are given. In the last part, Nefes’ are 
focused on which are indispensable to Anatolian Alevism, fundamental of cems, convey the 
information about the path and prevents the forgetting of information. Fundamentally 
dependant on Alevi tradition, some rituels’ uniqueness is detected by us.  

 
 
Key words: Alevism, Sinemilli Ocağı, Belief, Cem, Rites 
 
Advisor: Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN, Department of Turkish language and literature, 
Mersin University, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

Anadolu kültürü, bu coğrafyada yaşamış olan birçok topluluğun kültürü ile geçmişten 

günümüze harmanlanarak zenginleşmiştir. Anadolu’ya gelen her yeni toplum, bir önceki 

toplumun kültüründen etkilenerek, önceki kültürü kendi kültürü içerisinde şekillendirmiştir. 

Böylelikle Anadolu coğrafyasında bir kültür zenginliği oluşmuştur. Anadolu Aleviliği de bu 

zenginliğe zenginlik katan temel unsurlardandır.  

Anadolu Aleviliği kendi içerisinde renkli, canlı, kendine özgü, farklı bir hiyerarşik 

yapılanması olan bir oluşum sergilemektedir. Bu hiyerarşik yapı özellikle Alevi ocaklarıyla 

karşımıza çıkmaktadır. Ocak örgütlenmesi Aleviliğin temel kurumlarındandır.   Alevi dedeleri, 

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan ocaklara bağlıdırlar. Bundan dolayı kendilerine ocakzâde 

de denilir. Ocakzâde dedelerin Peygamber soyundan geldikleri, yani evlâd-ı resul oldukları 

kabul edilir ve bu nedenle “seyyid” adı ile de anılırlar.  

Anadolu Aleviliğinde ocak, inanç önderleri olarak kabul edilen dedelerin geldiği soy 

anlamını kazanmıştır. Anadolu Alevileri, “pir" diye adlandırdıkları bir dedeye, bu dedeler de 

başka bir ocaktaki dedeye bağlıdırlar. Bağlı olunan ocak mürşid ocağı, bağlı olan ocak ise pir 

ocağı olarak adlandırılır. Alevi ocaklarının dedeleri böylece birbirlerine silsile şeklinde 

bağlıdırlar. En son bağlanılan ocak ise genel görüşe göre Hacı Bektaş Veli Ocağı’dır.  Bu durum 

Anadolu Aleviliğinde “El ele, el Hakk’a” şeklinde ifade edilmektedir (Arslanoğlu, 2001: 37).  

Ocaklar işlevlerine göre Mürşid Ocakları, Pir Ocakları, Rehber Ocakları ve Düşkün 

Ocakları olarak sınıflandırılmaktadırlar. Alevi ocaklarında kökeni henüz net olarak açıklığa 

kavuşamamış bir hiyerarşik yapılanma söz konusudur (Yaman, 2011: 43-64). 

Ocaklar Aleviliğin geçmişten günümüze gelmesini sağlayan temel unsurdur. Anadolu 

Aleviliği, ocak yapılanması üzerine kurulmuştur. Ocaklara mensup olan ocakzâde olarak anılan 

dedeler, Anadolu Aleviliğinde sosyal hiyerarşinin en üst noktasında bulunmaktadırlar.  

Anadolu Aleviliğinde ocaklar bir imamın soyundan gelerek kutsallık kazanmaktadırlar. 

Bunun yanı sıra da ocağın kurucusu olarak kabul edilen keramet sahibi bir ehil kişiden söz 

edilir. Bu kişi zamanla Baba Mansur, Hacı Kureyş, Seyyid Sabun, Teslim Abdal, Garip Musa, Hıdır 

Abdal, Derviş Cemal gibi ocağa adını dahi verebilir.  

Çalışma konumuz olan Sinemilli Ocağı da on iki imamdan birine bağlanmakla beraber, 

keramet gösterdiğine inanılan bir kişi çevresinde oluşmuştur. Ocağın kurucusu olarak kabul 

edilen ve ocağa adını vermiş olan Sultan Sin keramet ehli bir kişilik olarak karşımıza 

çıkmaktadır ve silsile yoluyla ehl-i beyte dayandırılmaktadır.  

Sinemillli Ocağı, ocaklar hiyerarşik yapılanmasında pir ocağı olarak yer almaktadır. 

Sinemilli Ocağı’nın mürşid ocağı da İmam Zeynel Abdin evlatları olarak kabul edilen Ağuiçen 

ocakzâdeleridir. Son yıllarda Anadolu Aleviliğinin belkemiği olarak algılanan ocaklar ile ilgili 
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detaylı çalışmalar yapılmaktadır. Ancak çok fazla talip sayısına sahip, pir ocakları arasında yer 

alan Sinemilli Ocağı ile ilgili detaylı bir çalışma henüz yapılmamıştır.  

Sinemilli Ocağı, geçmişten günümüze tarihe adını yazdırmış pek çok dede, âşık 

yetiştirmiş bir ocaktır. Ocağa mensup ocakzâde, ana ve taliplerle ilgili sözlü kültürde yaşayan 

pek çok anlatı mevcuttur. Sinemilli Ocağı, Aleviliği yaşam tarzı haline getirmiş bir ocaktır. 

Özellikle ocağın Kahramanmaraş ilindeki merkezi kabul edilen Elbistan ilçesine bağlı Kantarma 

Mahallesi, geçmişte adeta bir Alevilik okulu olarak algılanmış ve pek çok kişinin uğrak yeri 

olmuştur.  

Ocağı önemli kılan bir diğer özellik de Anadolu Aleviliği bünyesindeki kendine 

özgülüğüdür. Ocağın kendine özgü bir yapılanması söz konusudur. Sinemilli ocakzâdeleri, 

Kahramanmaraş ilinde talipleri kendi aralarında paylaşmışlardır. Ocağın temelde Anadolu 

Aleviliği ile aynı olmakla beraber kendine özgü bir inanç yapısı, ritüelleri mevcuttur.  

 

1.1. Araştırma Konusu Hakkında Bilgi 

 

Çalışma konusu olarak Kahramanmaraş’taki merkezi Elbistan ilçesine bağlı Kantarma 

Mahallesi olarak kabul edilen, Anadolu Aleviliği bağlamında pir ocağı olarak anılan Sinemilli 

Ocağı’nın inanç ve ritüelleri esas alınmıştır.  Sinemilli Ocağı’nın kökeni, geçmişteki inanç, ibadet, 

erkân, rietüller ve dinî inançlarının günlük yaşama etkisi gibi unsurlar ile ocağın günümüzdeki 

durumunun tespit edilmesi söz konusudur. Ocağın inançları, ritüelleri, inançların günlük 

yaşama etkisi vs. tespit edilen konular, yazılı bir metin haline getirilerek hem ocağın 

tanıtılmasını sağlayarak Anadolu Aleviliğine katkıda bulunmak hem de bilimsel bir çalışmayla 

ocağın tanıtılmasını ve Sinemilli Ocağı’nın bilinmesini sağlamak hedeflenmektedir. 

Ocağın kurucusu olarak bilinen Sultan Sin’nin kimilerine göre dört, kimilerine göre beş 

oğlu olduğu söylenmektedir. Bu evlatlardan Kalender, Kantarma Mahallesi’nde yaşayan 

ocakzâdelerin atası olarak kabul edilirken Haydar Pazarcık ilçesinde Şığraşanlar olarak da geçen 

ocakzâdelerin atasıdır. Kardeşlerden Nadar ise Elazığ’da kalmış olan kardeş olarak 

bilinmektedir. Bununla birlikte kardeşlerden Aziz’in ailede dedelik yapmayıp ağa olarak 

Pazarcık’ta kalmayı tercih ettiği, orada bir konak kurdurduğu bilinmektedir. Aziz’in evlatları 

ağalık sisteminin kaldırılmasından sonra Pazarcık’tan Gaziantep’e taşınmışlardır. Sinemilli 

Ocağı Sinemilli ve Şığraşan olmak üzere iki temel koldan oluşmaktadır. Sığraşan kolunun bir alt 

kolu ise Derviççim olup bu kol, sonradan ayrı bir kol olarak benimsenmiştir. Şığraşan kolu 

Sinemilli ocakzâdelerinden bir dedeye verilen lakaptan yola çıkılarak bu şekilde 

adlandırılmıştır. Şığraşan kolu, kaynak kişilerle yaptığımız görüşmelere göre Medine’den 

Erzurum-Horasan’a gelmiş, oradan da Elazığ, Malatya, Sivas, Kayseri-Pınarbaşı, Kahramanmaraş 

-  Ekinözü ilçesinin eski adı olan Cela Kasabası’na yerleşmiştir. Yakın zamana kadar eski adıyla 
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Cela Kasabası’nda şimdiki adıyla Ekinözü’nde yaşayan bir dede ailesi bulunmaktaydı ve köy, 

dede yurdu olarak anılmaktaydı. Ancak burada yaşayan dede ailesi, 1950’li yıllarda yurt içi ve 

yurt dışına göçlerle Ekinözü’nden ayrılmıştır. Şığraşan kolunun Cela Kasabası’ndan Hatay’a 

bağlı Eğribucak’a geldikleri, Eğribucak’tan da Kahramanmaraş iline bağlı Narlı ilçesi yakınlarına 

gelip yerleştikleri söylenmektedir. Kahramanmaraş iline bağlı Narlı yakınlarından da geçmişte 

Pazarcık’a bağlı olan Başpınar Mahallesi’ne gelip yerleşmişlerdir. Kaynak kişiler ile yapılan 

görüşmelerden elde edilen bilgiler bu yöndedir (K18, K31). 

Sinemilli Ocağı Anadolu Aleviliği bünyesindeki pir ocaklarından biridir. Sinemilli 

Ocağı’nın mürşid ocağı Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı olarak kabul edilmektedir.  Şığraşan kolunun 

Başpınar Mahallesi’nde yaşayan ocakzâdelerin mürşidleri Malatya iline bağlı Doğanşehir 

ilçesinde yaşamaktadır. Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi’nde yaşayan Sinemilli 

ocakzâdelerinin mürşidleri ise pir ocağı ile aynı bölgede, Kantarma’da yaşamaktadır (K9, K10). 

 

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Türkiye’de son yıllarda Alevi ocaklarıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda 

ele alınan ocak, tüm yönleriyle verilerek bilim dünyasına tanıtılmaktadır. Bu çalışmalar daha 

çok özellikle ocağın merkezi konumunda olan bölgeye ve ocakzâdelerin ağırlıklı olarak 

yaşadıkları yerleşim birimlerine gidilmesi, önceden hazırlanan soruların kaynak kişilere sorulup 

onlarla yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması, ritüellere dahil olunması ile materyallerin 

derlenmesi ve derlenen materyallerin deşifre edilip yazıya geçirilmesine yöneliktir. 

Türkiye’deki ocaklarla ilgili çalışmalarda Sinemilli Ocağı, pir ocağı olarak verilmekte, ancak 

ocakla ilgili detaylı bir çalışma söz konusu olmamaktadır.  

Sinemilli Ocağı’yla ilgili mevcut çalışmalarda ocakla ilgili detaylı bilgi verilmediği, ocakla 

ilgili yüzeysel bilgiler verildiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Ocağın kökeni, geçmişi, bu günü, 

ocakzâdeleri, talipleri, ocak mensuplarının ağırlıklı olarak yaşadıkları yerler, ocağın kendine 

özgü ritüelleri, dede–talip ilişkileri vs. hakkında detaylı bir çalışma söz konusu değildir.  

Bu çalışmanın amacı merkezi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Kantarma 

Mahallesi olarak bilinen Sinemilli Ocağı’nın kökeni, hangi imamın soyundan geldiği, geçmişteki 

inanç, ibadet, erkân, ritüel ve dinî inançların günlük yaşama etkisi gibi unsurlar ile ocağın 

günümüzdeki durumu ve inanç, ibadet, erkân, ritüeller ile dinî inançların bu günkü günlük 

yaşama etkisi vs. tüm yönleriyle ele alıp aydınlatmaktır. Sözlü kültür ortamına ait bu ocakla ilgili 

inanç ve ritüellerin unutulmadan kayıt altına alınması, ocakla ilgili dinî ritüellerin gün yüzüne 

çıkartılması, Sinemilli Ocağı’nı bütün yönleriyle tanıtan yazılı bir eserin oluşturulması, böylelikle 

Alevi ocaklarıyla ilgili çalışmalara katkıda bulunmak temel hedeflerdendir. 



Sema Özveren, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

4 

Yapılacak olan bu çalışmayla öncelikle Sinemilli Ocağı’nın kökeni, geçmişi, inancı, 

ritüelleri, erkânı, inanç yapısının verilmesi ve ocağın bu günkü durumunun tespit edilerek 

ocağın bütün yönleriyle bilim dünyasına tanıtılması ve Anadolu Aleviliğine katkıda bulunulması 

hedeflenmiştir. Ayrıca Nejat Birdoğan’ın Anadolu ve Balkanlar’da Alevi Yerleşmesi Ocaklar–

Dedeler–Soyağaçlar adlı çalışmasında Soy Kütükleri bölümünde Divriği Kara Pirbad soy 

kütüğünde ünlü Ebu’l Vefa’nın torunlarından biri olarak Sinemil’in görüldüğünü belirtmesiyle 

Sinemillilerin, Alevi geleneklerine göre mürşid ocağı olmaları gerekirken kendilerini pir ocağı 

olarak görmeleri ve Mineyik Ocağı’ndan el almalarının açıklığa kavuşturulması ile ilgili 

belirsizliğin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.  

Yapılacak alan araştırması sonucunda sahadan derlenecek inanç, ibadet ve erkânla ilgili 

sözlü kaynaklardan elde edilen materyalin Sinemilli Ocağı’nın toplum hayatındaki işlevleri, 

talipler ve ocakzâdeler arasındaki geçmişten günümüze iletişim ve ilişki tespit edilecektir.   

Bu çalışmada merkezi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi 

olan ve ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve çevresinde yaşayan Sinemilli Ocağı, tüm yönleriyle 

ele alınıp incelenecektir. Böylelikle ocak, bilim dünyasına tüm yönleriyle tanıtılacaktır.  

 

1.3. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

 

Anadolu Aleviliği için önemli bir yapılanma olan ocak sistemi mürşid-pir olmak üzere 

ikili bir yapı göstermektedir. Bir çeşit denetim mekanizması olan bu ayrım ile taliplere de daha 

iyi hizmet götürülmüştür. Bu ocak yapılanması içerisinde pir kapısı olarak yer alan Sinemilli 

Ocağı, önemli ocaklardan biridir. Pir kapısı olan Sinemilli Ocağı üzerine bu güne değin kapsamlı 

bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle de mevcut çalışmamızda ocağın kurucusu, adının nerden 

geldiği, soyunun hangi imama dayandırıldığı, ocağın geçmişteki ritüelleri, inanç yapısı ve 

günümüzdeki ritüelleri ile inanç yapısı etraflıca ele alınmıştır.  

Ocağın esas merkezi Kahramanmaraş olmayıp Elazığ iline bağlı Piran ilçesidir. Ancak 

ocağın önemli isimlerinin Kahramanmaraş’a gelip burada çok uzun yıllar yaşamış olmaları, 

bölgede çok fazla taliplerinin bulunması, hatta çoğu kişi tarafından ocağın merkezinin Elbistan 

iline bağlı Kantarma Mahallesi olarak biliniyor olması nedeniyle çalışmamız Kahramanmanarş 

ili ile sınırlı tutulmuştur.  

Kahramanmaş merkezde de bulunmak üzere ilde yedi ilçede ve yüz kırk yedi mahallede 

Aleviler yaşamaktadır. Çalışmamız Kahramanmaraş ilinde Sinemilli ocakzâde ve taliplerinin 

daha yoğun yaşadıkları yerler olan Elbistan, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri ile 

sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte Kahramanmaraş genelinde bu ocağa bağlı taliplerin yaşadığı 

Elbistan, Pazarcık, Çağlayancerit, Ekinözü ve buralara bağlı mahalleler de çalışma sınırlarına 

dahil edilmiştir. Çalışmanın coğrafi sınırı ve alan araştırmalarının yoğunlaştırılacağı merkezler, 
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öncelikle ocağın merkezi olan ve pir ocakzâdelerinin yaşadığı yer konumundaki Kantarma 

Mahallesi ve yine Elbistan’a bağlı Dervişçimli ile Sinemilli Ocağı’ndan ozakzâdelerin yaşadığı 

Çağlayancerit ilçesine bağlı Başpınar ve Bozlar mahalleleridir. Çalışmamızın kaynak kişileri ise 

kılavuz kişiler yardımıyla belirlenmiş, araştırma konumuz olan Sinemilli Ocağı’na mensup talip 

ve ocakzâdeler ile sınırlı tutulmuştur.  

 

1.4. Araştırmanın Materyal ve Yöntemi 

 

“Kahramanmaraş Alevi Ocaklarında İnanç, İbadet ve Erkân: Sinemilli Ocağı Örneği” 

başlıklı çalışmamızda saha çalışması yoluyla sözlü kültür ortamından inanç, ibadet ve erkân ile 

ilgili bilgiler derlenmiştir.  

Öncelikle konu belirlemesinin ardından Sinemilli Ocağı ile ilgili yazılı kaynaklardaki tüm 

veriler incelenerek teorik alt yapı sağlamlaştırılmıştır. Sonrasında ocağa özgü ritüellerin 

yaşatıldığı Kahramanmaraş ilindeki ocakzâde ve taliplerin yaşadığı Elbistan, Pazarcık, 

Çağlayancerit başta olmak üzere Kahramanmaraş’taki Alevi yerleşim birimleri hakkında 

araştırma yapılarak inceleme sahası hakkında ayrıntılı bilgi elde edilmiştir. 

Sonraki süreçte ocağı geçmişten günümüze tanımamızı, bilmemizi sağlayacak sorular 

hazırlanmıştır. Kılavuz kişiler aracılığıyla belirlenen, konuya hakim olan kaynak kişilerle bire bir 

görüşme yoluna gidilmiştir.  Yönlendirilmiş görüşme yöntemiyle önceden hazırlanan sorular, 

belli bir sıralama ile kaynak kişilere sorulmuştur. Bu kişilerin tecrübelerinden, kendi yaptıkları 

uygulamalardan, bu uygulamaların geçmişte nasıl olduğu ve günümüzde nasıl bir hâl aldığına 

dair bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Kaynak kişilerin konuya hâkim kişilerden seçilmesine 

özen gösterilmiştir. Ayrıca ocağın geçmişini tespit etmek adına yaşlı kuşak ile ocağın 

günümüzdeki profilini ortaya çıkarmak adına orta yaşlı kesim ve genç kuşak ile, ocağın 

gelecekteki durumunu tespit etmek adına da genç kuşakla görüşmeler yapılmıştır. Dolayısıyla 

geçmiş, günümüz ve gelecek arasında karşılaştırma yapılmış ve bu doğrultuda tespitlerde 

bulunulmuştur. 

Sinemilli Ocağı ile ilgili alan araştırması sırasında gözlem ve görüşme yöntemlerine 

başvurulmuştur. Sinemilli Ocağı’nın Kahramanmaraş ilindeki yerleşim birimlerinde bir süre 

toplulukla beraber kalınmış, cemlere dahil olunmuştur. Cemler, video kamera ile kayıt altına 

alınmıştır. Böylelikle aktif katılımcı gözlem yöntemi kullanılmış olup doğal ortamında ritüeller 

kayıt altına alınmıştır. Teknik araç olarak kamera, fotoğraf makinesi ve ses kayıt cihazı 

kullanılmıştır 

Gözlem ve görüşme yöntemiyle elde edilen veriler, daha sonra bilgisayar ortamında 

yazıya aktarılmıştır. Bu işlem sırasında gözlem ve görüşme sırasında tutulan yazılı notlar da 

eklenmiştir. Kanak kişilerden alınan bilgiler, anlamı bozulmadan düzenli cümleler halinde 
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yazıya aktarılmıştır. Yazıya aktarılan bilgiler; inanç, ritüel, halk hikâyesi vs. göre 

sınıflandırılmıştır. İncelenen çalışmalardan elde edilen veriler, sözlü kaynaklardan da alınan 

bilgiler doğrultusunda tasnif edilmiştir. 

Gözlem ve görüşme yöntemiyle sahadan derleme yapılırken bağlama yani derleme 

yapılan ortama yönelik hususlar da göz önünde bulundurulmuştur. Sözlü kaynaklardan 

derlenen bilgilerin, anlatılan ritüellerin toplum için neyi ifade ettiği, önemi vs. üzerinde 

durulmuş, sözlü anlatmaların, ritüellerin nasıl yürütüldüğüne dikkat edilmiştir. Derleme ve 

gözlem yöntemiyle toplanan malzemeyi incelerken Sinemilli Ocağı ve taliplerinin dünya görüşü, 

yaşam biçimleri, dinî inanışları çerçevesinde bağlam da göz önünde bulundurularak 

değerlendirmeye alınmıştır.  Çalışmamızda derlenen malzemenin bağlam merkezli halkbilim 

kuramlarına göre incelemesi tercih edilmiştir. 
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2. SİNEMİLLİ OCAĞI ÜZERİNE TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

2.1. Kitaplar 

 

Türkiye’de daha çok halk bilimcilerin, sosyologların ve ilahiyatçıların etkisinde başlayan 

Anadolu Aleviliği ile ilgili çalışmalar, ülkemizde 20. yüzyıldan bu yana yapılmaktadır. Ancak 

ocaklara yönelik çalışmalar henüz yeterli değildir. Sadece bir ocağı tüm yönleriyle ele alan 

çalışmalar sınırlıdır. Sinemilli Ocağı’nı geçmişten günümüze ele alan bir çalışma da henüz söz 

konusu değildir. Mevcut çalışmalar yüzeysel kalmış, ocağı tüm yönleriyle vermemiştir.  

Mevcut çalışmalarda Sinemilli Ocağı, pir ocakları arasında isim olarak geçmekte; ancak 

kökeni, ocağın kurucusu olarak bilinen Sultan Sin’in kim olduğu, ocağın inanç yapısı, ritüelleri, 

erkânı, ocağın geçmişteki durumu ile şimdiki durumu, ocakzâdeleri, taliplerinin kim olduğu, 

ocağın merkezi, ocakzâdelerin yaygın olarak nerede yaşadıkları vs. hakkında detaylı bilgi 

verilmemektedir.  

Sinemilli Ocağı’yla ilgili bilgiler barındıran ilk kitap Nejat Birdoğan’ın Anadolu ve 

Balkanlar’da Alevi Yerleşmesi Ocaklar–Dedeler–Soyağaçlar (1995) adlı çalışmasıdır. Bu 

çalışmada Sinemilli Ocağı’nın kökeni hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Çalışmanın Soy Kütükleri 

bölümünde “Divriği Kara Pirbad soy kütüğünde ünlü Ebu’l Vefa’nın torunlarından biri olarak 

Sinemil görülmektedir. Bu durumda Sinemillilerin, Alevi geleneklerine göre mürşid ocağı 

olmaları gerekirken kendilerini pir ocağı olarak görmeleri ve Mineyik Ocağı’ndan el almaları 

açıklanamamıştır” şeklinde Sinemilli Ocağı’yla ilgili belirsiz bir ifade vardır. Yazılı kaynakların 

kimilerine göre İmam Zeynel Abidin Ocağı’nın diğer adı Mineyik’tir. Bu ocağa mensup 

ocakzâdeler, Malatya’da eski adıyla Mineyik köyünde yaşamaktaydı. Bu nedenle de bu ocak, 

yaşanılan yerin adıyla da anılmaktadır. Mineyik köyünün şimdiki adı ise Kuyudere’dir. Bu 

çalışmada  Sinemilli Ocağı ile ilgili geçen tek bilgi bu şekildedir.  

Sinemilli Ocağı’ndan söz eden bir başka çalışma da Ali Yaman’ın Alevilikte Dedeler-

Ocaklar (1998) adlı çalışmasıdır. Bu çalışmada Alevi Ocakları adlı bölümde Sinemilli Ocağı’nın 

adı geçmektedir. Ancak çalışmada ocak hakkında bilgi verilmemiştir.  

Sinemilli Ocağı’ndan söz eden bir diğer çalışma da Ali Yaman’a aittir. Alevilik&Kızılbaşlık 

Tarihi (2007) adlı kitapta  “Ocaklar” bölümünde Sinemilli Ocağı’nın adı geçmektedir.  

Sinemilli Ocağı’ndan söz eden bir diğer çalışma ise Ali Aksüt’ün Sözden Yazıya Elbistan-

Nurhak-Afşin-Ekinözü (2014) adlı çalışmadır. Bu çalışmada Sinermilli Ocağı, ocakzâdelerin 

Kahramanmaraş’taki yerleşim birimleri, Sultan Sin’nin türbesi etrafında teşekkül eden 

söylenceler, Sinemilli Ocağı’nın kolları vs. hakkında bilgi vermektedir. Ancak kitapta yer alan 

bilgiler ocağı detaylı bir şekilde tanımamızı sağlamamaktadır. İçerdiği bilgiler açısından bu 

çalışmayı,  bize yol gösteren bir kılavuz saymak kesinlikle yanlış olmayacaktır. 
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2.2. Tezler 

 

Çalışma konumuz olan Sinemilli Ocağı, ocağın kökeni, Sultan Sin’nin kim olduğu, kimin 

soyundan geldiği, ocağın inanç yapısı, ritüelleri, erkânı, ocağın geçmişteki durumu ile şimdiki 

durumu, ocakzâdeleri, taliplerinin kim olduğu, ocağın merkezi, ocakzâdelerin yaygın olarak 

nerede yaşadıkları vs. konular hakkında bir tez çalışması mevcut değildir.  

Yalnız Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Dilek Kızıldağ Soileau 

tarafından hazırlanan “Elif Ana (Maraş-Pazarcık) Ziyareti Üzerine Antropolojik Bir Çözümleme” 

(2006) adlı yüksek lisans tezi söz konusudur. Bu çalışmada Sinemilli Ocağı’na bağlı bir talip 

olmakla beraber genç yaşlarından itibaren gösterdiği kerametleriyle hem bu ocağa bağlı 

taliplerin, dede soyluların hem de genel anlamda Anadolu Alevilerinin saygısını kazanmış bir 

kimlik olan ve Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesinin Aşağı Pulyanlı Mahallesi’nde türbesi bulunan 

Elif Ana ve türbesi ile ilgili bilgiler verilmektedir.  

 

2.3. Bildiriler 

 

Anadolu Aleviliği ile ilgili geçmişten bu güne pek çok sempozyum düzenlenmiştir. Bu 

sempozyumlarda sunulan bildiriler, hem Anadolu Aleviliği için hem de akademik çalışmalar için 

önemlidir.  

Bu sempozyumlardan biri Almanya’nın Bielefeld kentinde 17-18-19 Mayıs 2002 

tarihinde “Bilgi Toplumunda Alevilik” adında üç gün süreyle düzenlenmiştir. Bu sempozyumda 

Prof. Dr. Irène Mélikoff, Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak gibi Anadolu Aleviliği ile ilgili çalışmalarıyla 

tanınan isimler sunumlar yapmıştır.  

Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin TÜBİTAK’ın katkısıyla 28–

30.09.2005 tarihleri arasında düzenlediği Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu 

Isparta’da gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Hamza Aksüt gibi isimler 

sempozyumda önemli sunumlar yapmışlardır.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 2014 yılında Güncel Sorunlarıyla II. 

Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında Nevşehir Hacı 

Bektaş Veli Üniversitesi tarafından 2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış 

Sempozyumu düzenlenmiştir.  

“Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu” 2013 yılında Bingöl 

Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. Bu sempozyumlarda sunulan bildiriler, daha sonrasında Bingöl 

Üniversitesi tarafından basılmıştır. 

Geçmişten günümüze Alevilik ile ilgili düzenlenen sempozyumlarda Sinemilli Ocağı’nı 

bütün yönleriyle tanıtan herhangi bir bildiri sunulmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir.  
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2.4. Makaleler  

 

Sinemilli adının geçtiği ilk çalışma ise gazeteci, yazar Ayhan Aydın tarafından Cem 

Radyo’da 29 Nisan 1999 yılında yapılan “Muharrem Söyleşileri” programında gerçekleştirilen 

söyleşi metninin yazıya geçirilip Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi’nin 14. 

sayısında yayımlanmış halidir. Bu çalışmada söyleşi yapılan Muharrem Naci Orhan’a yöneltilen 

bir soruyu yanıtlarken Sinemilli Ocağı’ndan söz etmekte, ocağın İmam Musa-i Kazım soyundan 

geldiğini öne sürmekte, ocağın kurucusu kabul edilen zatın ise keramet ehli bir kişilik oduğunu 

dile getirmektedir.  

Sinemilli Ocağı’ndan söz eden diğer bir  çalışma Burhan Kocadağ’ın Anadolu Alevilerinin 

İnanç Önderleri (Ocaklar–Dedeler ve Babalar) (2001) adlı çalışmasıdır. Bu çalışmada Sinemilliler 

hakkında kısa bilgiler mevcut olmakla beraber, Sinemilli Ocağı hakkında yeterli bilgi 

içermemektedir. Bu çalışmada Sinemilli Ocağı’nın Kahramanmaraş iline bağlı Pazarcık ilçesinde 

kaç köye sahip olduğu verilmiş, Sinemillilerin Haşaşi Türkmenlerinden olduğu görüşü öne 

sürülmüştür.  

Bir diğer çalışma Hamza Karaoğulan’ın Pazarcık Yöresi Alevilerinde Ölüm ve Ölü ile İlgili 

Uygulamalar (2003) adlı çalışmasıdır. Bu çalışmada Pazarcık yöresinin ölüm erkânı hakkında 

bilgi verilmektedir. Ancak çalışmada Sinemilli adı geçmemekle beraber ele alınan bölgede 

yaşayan Aleviler Sinemilli Ocağı’na bağlı Alevilerdir.  

Sinemilli Ocağı’ndan bir oymak olarak söz eden bir diğer çalışma Alemdar Yalçın ve Hacı 

Yılmaz’ın birlikte yazdıkları Şeyh Hasan Ocağı ve Sineminli Oymağı Üzerine Yeni Bilgiler (2004) 

adlı çalışmadır. Bu çalışmada Sinemilli Ocağı için “Sineminli” adı kullanılmakla beraber, ocak 

daha ziyade Urfa’da yaşayan köklü bir aşiret olan Minli aşireti ile bağlantılı olarak verilmiştir, 

Sineminli Oymağı’nın temsilcilerinin geniş bir vakıf arazileri bulunan Harput’taki Minli 

Tekkesinin mütevellisi olan bir aile olduğu görüşü öne sürülmüştür. 

Doğrudan Sinemilli Ocağı’nı konu alan ilk çalışma, Ayfer Karakaya’nın Sinemilliler: Bir 

Alevi Ocağı ve Aşireti (2006) başlığıyla yayımladığı çalışmadır. Bu çalışmada Sinemilli adının 

nereden geldiği, ocağın kökeni, Sultan Sin’nin türbesinin nerede olduğu, ocağın merkezinin 

neresi olduğu ve ocakzâdelerin yaygın olarak Kahramanmaraş’ın nerelerinde yaşadığı vb. 

konular hakkında bilgi vermektedir.  Ancak çalışmada bilgiler sınırlı olup, ocağın inanç yapısı, 

ritüelleri hakkında bilgi verilmemektedir.  

Sinemilli adının geçtiği bir diğer makale ise Alemdar Yalçın tarafından yazılmış olan 

Anadolu’nun Duraklama ve Gerileme Döneminde Güney  ve  Doğu Anadolu’da Ocaklar-Aşiretler–II 

( 2014) adlı çalışmasıdır. Bu çalışmada yine Sinemilli Ocağı, Urfa’da yaşayan köklü bir aşiret olan 

Milli aşireti ile bağlantılı olarak verilmiştir. Milli, büyük bir aşiret konfederasyonu, yani en üstte 
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Milli aşirti olmakla beraber küçük aşiretlerden oluşan bir topluluk olarak verilmekle beraber 

Sinemilli Ocağı’nın da bu aşiretler topluluğunun bir üyesi olduğu görüşü öne sürülmüştür. 

 

2.5. Diğer Çalışmalar 

 

Sinemilli Ocağı’nı konu edinen önemli bir çalışma Bese Aslan’a aittir. Bese Aslan, 

Sinemilli Ocağı taliplerinden olup Anadolu Aleviliği ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bese 

Aslan’ın 2007 yılında kitap artı CD şeklinde hazırladığı Kırk Makamlık Efkâr adlı çalışmadır. Bu 

çalışmada Aslan,  yöre türkülerini, ağıtlarını derlemiş ve Güvercin Müzik aracılığıyla ilgililere 

sunmuştur. Sinemilli ve Ağuçan ocaklarına mensup ocakzâdeler ve taliplerden derlediği bu 

sözlü gelenek ürünleri ocağın sosyal yapısı, kültürel yapısı hakkında bize yol gösterici 

olmaktadır.  

Sinemilli Ocağı’yla ilgili önemli bir çalışma Bese Aslan’a aittir. Sinemilli Ocağı’na mensup 

ocakzâdelerden derlediği deyişleri Kom Müzik aracılığıyla Pirler Divanı adı ile 2008 yılında 

dinleyicilere sunmuştur. Bu çalışmada Sinemilli ve Sinemilli Ocağı’nın mürşidi olan Ağuçan (Ağu 

İçen)  ocakzâdelerinden Mehmet Yüksel, Ali Ekber Bakır, Hasan Sinemillioğlu, Veyis Erdoğan, 

İbrahim Aldede ve Mehmet Geyik’ten derlediği deyişlere yer vermiştir. 

Bir diğer çalışma yine Bese Aslan’a aittir. Yöre yazarı olan Bese Aslan, 2010 yılında  kitap 

artı CD şeklinde Kalan Müzik aracılığıyla hazırladığı Kürt-Alevi Ağıtları adlı çalışmasında 

Sinemilli ve Ağu İçen ocaklarına bağlı dedelerin, cenaze sahiplerinin ve cenazeye gelen 

cemiyetin ne tür ritüeller yaptığını, hangi ağıtların yakıldığını araştırmış ve çalışmasında 

ağıtlara öncelik vererek aktarmıştır. Sinemilli Ocağı’nın cenaze erkânı ve cenazelerde söylenen 

ağıtları açısından bize yol gösteren bir kılavuz saymak kesinlikle yanlış olmayacaktır. 

Bir diğer çalışma ise  Alevi-Bektaşi müziği sanatçısı, etnomüzikolog, film müziği bestecisi 

olan Ulaş Özdemir’e aittir. 1998 yılında Kalan Müzik aracılığıyla Ummanda/Maraş Sinemilli 

Deyişleri  adlı çalışmasıyla Kahramanmaraş bölgesinde yaşayan Sinemilli ocakzâdelerinden 

derlediği ve dinlediği deyişlere yeniden hayat vermiş, Sinemilli Ocağı’na ait deyişlerin daha çok 

tanınmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.  
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3. ARAŞTIRMA ALANIYLA İLGİLİ BİLGİLER 

 

3.1. Kahramanmaraş Hakkında Genel Bilgi 

 

Kahramanmaraş,  geçmişten günümüze farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir 

merkezdir. İlin yerleşim tarihi M.Ö. 5 binli yıllara kadar gitmektedir. Öyle ki bölgede yapılan 

arkeolojik çalışmalarda Kahramanmaraş bölgesi ve çevresinde Yontma Taş Devrine ait 

kalıntılara dahi rastlanmıştır (Gökhan, 2014: 17-21). Kahramanmaraş, geçmişten günümüze pek 

çok uygarlığa ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. Her yeni uygarlık, bir önceki uygarlığın 

kültüründen etkilenmiştir. Böylelikle farklı uygarlıkların kültürleri bir araya gelerek 

Kahramanmaraş’a özgü bir kültür ortaya çıkarmıştır. Bu kültür, bölgede yaşayan uygarlıklar 

aracılığıyla yüzyıllar içinde oluşmuş ve günümüze gelmiştir. 

Kahramanmaraş ilinin “Kahraman” unvanını almadan önceki adı Maraş’ın kökenine dair 

çeşitli bilgiler mevcuttur. Bunların başında da bölgede uzun bir müddet hakimiyet kurduğu 

tespit edilen Hititlerin komutanlarından Maraj adlı birinin Maraş şehrini kurduğu ve kendi adını 

şehre verdiğine dair bilgi gelmektedir. Bizans kaynaklarında Maraş ili için “Marasin” veya 

“Marassion” şeklinde ifadelerin yer aldığı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Bir diğer 

görüş ise Haçlılar zamanında Maraş bölgesi işgal edildiğinde bu bölgeye bir Haçlı komutanının 

adının verildiği ve “Marassion” olarak adlandırıldığı şeklindedir. Araştırmacılara göre Hitit 

döneminde mevcut olan “Maraj” adını bölge sonradan yine almış, ancak o dönemde bölgeye 

sahip olan Müslüman toplulukların Arap alfabesinde “j” harfi olmadığı için bölgeye “Mer’aş” 

adını verip bölge isminde kısmi bir değişikliğe gittikleri şeklindedir (Gökhan, 2014: 17-21). 

Tarihi önemi olan şehir, konumu açısından da oldukça önemli bir yerleşim yeridir. 

Kahramanmaraş ilinde bitki örtüsü yükseltiye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bölgede 

çalı, orman ve alpin formasyonu olmak üzere üç çeşit bitki formasyonu görülmektedir. 

Kahramanmaraş geçmişten günümüze birçok âşık, yazar ve şair yetiştirmiş önemli bir yerleşim 

yeridir.  

Coğrafi Bilimler Dergisi’nde yayımlanan “Kültürel Özellikler Açısından Kahramanmaraş 

İlçelerinin Karşılaştırılması” adlı çalışmada Kahramanmaraş ve ilçelerinin şair, yazar ve ozan 

kültürü açısından zengin olduğuna dair veriler derlenmiş, tespit edilmiş ve bu çalışmada 

yüzdelik dilimlerle Kahramanmaraş ve ilçelerinin şair, yazar ve ozan kültürü açısından 

zenginliği ilgililere sunulmuştur. Buna göre bölgedeki kültür zenliği oranı Kahramanmaraş 

merkez’de %91, Türkoğlu ilçesinde %93, Nurhak ilçesinde %57 ve Çağlayancerit ilçesinde ise 

%15 olarak verilmiştir (Sandal, Nadire Karademir, 2015:1-16 ). 

Kahramanmaraş, tarihi ve coğrafi güzellikleriyle olduğu kadar Çerkez, Alevi, Ermeni, 

Türk ve Kürt insanları da bir arada barındırıyor olması açısından da önemli bir yerleşim 
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merkezidir. Tarihi geçmişi yüzyıllar öncesine varan Kahramanmaraş, Türk tarihi açısından 

önemli bir merkezdir. Alevi nüfusu da yoğunlukta olan bu yörede tarih içerisinde 

Kahramanmaraş’a özgü bir kültür oluşmuştur.  

 

3.1.1. Coğrafi Yapı 

 

Kahramanmaraş ili, Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz Bölgesi’nin 37° 11’ ve 38° 36’ kuzey 

paralelleri ile 36° 15’ ve 37° 42’ doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Kahramanmaraş, 

alan büyüklüğü bakımından 14.346 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye'nin on birinci büyük ili olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Kahramanmaraş İli Çevre Durum Raporu, 2011: 4). Kahramanmaraş 

kuzeyden Sivas, kuzeydoğudan Malatya, doğudan Adıyaman, güneyden Gaziantep, batıdan 

Adana ve Osmaniye ile kuzeybatıdan Kayseri illeri ile çevrili bir yerleşim birimidir. 

Kahramanmaraş’ta yeryüzü şekillerinin büyük ölçüde Güneydoğu Torosların uzantıları 

olan dağlar ve bu dağlar arasında kalan çöküntü alanlarından oluştuğu görülmektedir. 

Kahramanmaraş ili içinde yer alan Güneydoğu Torosların kuzeye açılan kolları arasında yer alan 

Binboğa Dağları’nın doğuya doğru platolara dönüştüğü görülmektedir. Yeryüzü şekilleri 

noktasında çeşitlilik gösteren Kahramanmaraş ilinin %59,7’sini dağlar, %24’ünü platolar ve 

%16,3’ünü de ovaların oluşturduğu bölge yeryüzü şekilleri üzerinde çalışan araştırmacılar 

tarafından belirtilmiştir (Gürbüz, 2014: 95-135). 

Elbistan, Maraş ve Göksun ovaları olmak üzere Kahramanmaraş ilinde üç geniş ova 

bulunmaktadır. Kahramanmaraş’ın kuzeyinde Binboğa, Nurhak, Engizek ve Berit Dağları 

arasında bir çöküntü ovası özelliği taşıdığı belirtilen Afşin-Elbistan Ovası vardır. 

Kahramanmaraş’taki diğer ovalar ise Gâvur, Aşağı Göksun, Afşin, Andırın, Mizmilli, Narlı ve 

İnekli ovalarıdır (Seçilmiş Göstergelerle Kahramanmaraş 2013: XIII). 

Kahramanmaraş ili, bölgesel olarak Akdeniz Bölgesi’nin Doğu Akdeniz Bölümü’nde yer 

almaktadır. İl, Akdeniz Bölgesi’nin Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine geçiş 

alanında yer almaktadır. Bu bölgesel dağılım nedeniyle de bölgede daha çok Bozulmuş Akdeniz 

ikliminin hakimiyeti söz konusudur. Bölgenin merkezi olan Kahramanmaraş ve çevresinde 

Akdeniz iklimine ait özellikler görülse de yerleşkenin kuzeyine doğru gidildiğinde yükselti de 

arttığından Göksun, Afşin, Elbistan ilçelerinde daha çok karasal iklim, yerleşkenin doğusundaki 

Pazarcık’ta ise Güneydoğu Anadolu iklim özellikleri görülmektedir. 

Yerleşkede Ceyhan Nehri, Aksu Çayı, Körsulu Deresi, Göksun Çayı, Erkenez Çayı, Hurman 

Çayı, Söğütlü Çayı, Göksu Çayı, Fırnız Deresi, Tekir Deresi, Andırın Suyu ve Keşiş Suyu gibi 

akarsular mevcuttur. Bunların arasında en büyüğü de Ceyhan Nehri olup uzunluğu 509 km 

civarındadır (Kahramanmaraş İli Çevre Durum Raporu, 2011: 4-8). Özellikle Ceyhan Nehri, 

Kahramanmaraş için yaşam kaynağı olma özelliği göstermektedir.  
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Kahramanmaraş ili, aynı anda iki iklimi kapsayan geniş bir alana sahiptir. Bozulmuş 

Akdeniz iklimi ile karasal iklim görülüyor olmasından dolayı da ağaç ve yetiştirilen sebze, 

meyve ve tahıl ürünleri de çeşitlilik göstermektedir. Kahramanmaraş ilinde geçmişten bu yana 

halkın önemli geçim kaynaklarından biri de çiftçilik olmuştur. Bunda bölgede karasal iklim ile 

bozulmuş Akdeniz ikliminin bir arada görülüyor olmasından kaynaklanan çeşitlilik etkili 

olmuştur.  

Güneydoğu Torosların kuzeye açılan kolları arasında yer alan Binboğa Dağları, bölge için 

oldukça önemlidir. Kahramanmaraş, çeşitli dağ, ova ve çeşitli akarsularıyla coğrafi açıdan 

muazzam bir görünüme sahiptir. Kahramanmaraş coğrafi güzellikleri, dağları, ovaları ile nadide 

kentlerimizden biridir.  

 

3.1.2. Tarihi Yapı 

 

Kahramanmaraş bölgesi, çok eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmalarda Kahramanmaraş bölgesi ve çevresinde Yontma Taş 

Devrine ait kalıntılara dahi rastlanmıştır. Yapılan arkeolojik kazılar sonucu Bölgede eski 

çağlardan kalan beş yüzden fazla höyük yani yerleşim yeri bulunduğu araştırmacılar tarafından 

ifade edilmektedir.  

Yapılan çalışmalarda Suriye’nin kuzeyinde, Hitit, Arami ve Kenan karakterinin karışık 

olduğu yüksek kültür unsurları taşıyan birçok yerleşim bölgesi bulunduğu araştırmacılar 

tarafından belirtilmekte ve bu yerleşim birimlerinden birinin de şimdiki adı Kahramanmaraş 

olan, o dönem “Gurgum” olarak adlandırılan bölge olduğu belirtilmektedir  (Bülbül, 2014: 21-

29). 

1017 yılında Anadolu, Selçuklular tarafından ele geçirilince Selçuklu beylerinden olan 

Çavuldur Bey de 1071-72 yıllarında Maraş ve çevresini fethetmiştir. Böylelikle Maraş, 

Müslüman Türk toplumunun hakimiyeti altına girmiştir (Bal, 2014: 29-33). 

Anadolu coğrafyası, Anadolu Aleviliği için önemli bir konu olan Baba İshak (1240) 

ayaklanması dolayısıyla Emir Muzafferüddin zamanında Maraş ve çevresinde büyük 

karışıklıklar yaşanmıştır. Babailer Elbistan’da Selçuklu kuvvetlerini bozguna uğratmışlardır. 

Sonrasında da bölgede Dulkadiroğlu hakimiyeti söz konusu olmuş, 1337 yılında bölgede 

Dulkadir Beyliği kurulmuş ve Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine kadar da varlığını 

sürdürmüştür. Beyliğin döneminde özellikle Maraş ve Elbistan önemli iki merkezdi. Bu iki yerde 

Dulkadiroğlu döneminde siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler yaşanmış, ancak beylik 

Osmanlı hakimiyetine girince buralar, eski stratejik önemini yitirmiştir (Eyicil, 2014: 35-38). 

Osmanlı yönetimi altında bulunan Maraş eyaleti, XVII. yüzyılda bugünkü haritaya göre 

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya (Arapkir ve Darende hariç), Gaziantep illeri ile 
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Osmaniye’nin kuzey taraflarını (Kadirli, Saimbeyli ve Tufanbeyli vb. ) ve Kayseri’nin doğu 

kısımlarını (Pınarbaşı, Tomarza ve çevresi) içine alan bir bölgeyi kapsamaktaydı. XVIII. 

yüzyıldaki Osmanlı dönemine ait arşiv kayıtları incelendiğinde Maraş bölgesinde mevcut aşiret 

ve oymaklar arasında esas çalışma konumuz olan Sinemilli Ocağı, Sinamelli (Sinemenli) Aşireti 

olarak aşiret adları arasında geçmektedir. Bu kayıtlara göre XVIII. yüzyılda Maraş bölgesinde 

mevcut aşiret ve oymaklar şunlardır; Akçakoyunlu Aşireti, Atmalı Aşireti, Avcı Oymağı, Avşar 

(Afşar) Aşireti, Bektaşlı Oymağı, Bitikli Oymağı, Boynuyoğunlu Oymağı, Bulanıklı Oymağı, Cerid 

Aşireti, Cihanbeyli Aşireti, Çağırganlı Aşireti, Çakallı Aşireti, Çanakçılı Oymağı, Çelikanlı Oymağı, 

Delikanlı Aşireti, Duraklı Oymağı, Dübek Oymağı, Fadıllı Oymağı, Hacılar Oymağı, Heleteli 

Oymağı, İlbeyli Aşireti, Kara Hasan Uşağı Aşireti, Kılıçlı Aşireti, Küreci Oymağı, Mendollu 

Oymağı, Mihmatlı Aşireti, Reyhanlı Aşireti, Rişvan Aşireti, Sarubaş Oymağı, Sinamelli 

(Sinemenli) Aşireti, Tacirli Aşireti (Söylemez, 2014: 45-55). 

Osmanlı yönetimi altına giren Maraş, uzun yıllar Osmanlı hakimiyeti altında kaldıktan 

sonra I. Dünya Savaşı ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yedinci maddesi -

İtilâf Devletlerine güvenlikleri gereğince gerekli gördükleri stratejik yerleri işgal etme hakkını 

tanıyan madde- gereğince işgal bölgesi konumuna geldi. İngilizler ve Fransızlar, antlaşmanın 

yedinci maddesini esas alarak aralarında anlaşıp Maraş bölgesini de içine alan Suriye, Adana, 

Maraş, Urfa, Antep ve Antakya bölgesini Fransız işgaline bıraktılar. Bu işgal sırasında bölgede 

Sütçü İmam Olayı gibi olaylar da yaşanmıştır. Hem süt satarak geçimini sağlayan hem de 

Uzunoluk Mescidi’nin fahri imamlığını yapan Sütçü İmam, Fransız askerlerinin hamamdan çıkan 

çarşaflı ve peçeli Türk kadınlarına yönelik tacize varan davranışlarını görüp, bunlardan rahatsız 

olmuş ve bu askerlerden birini silahını çekip vurmuştur (Eyicil, 2014: 55-59). 

Sütçü İmam Olayı, Maraş’ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir adım olmuştur. Bu 

olayın devamında bölgede yaşanan birtakım olaylar sonucu Maraş halkı, öz savunma için 

hazırlıklara başlamıştır. Maraş halkı ile Fransızlar arasında geçen zorlu mücadele sonunda 

Maraş’taki Fransız kuvvetleri, 9 Şubat 1920’de aldıkları karara bağlı kalarak 10 Şubat’ı 11 

Şubat’a bağlayan gece bölgeyi terk edip İslâhiye yönüne doğru çekilmişlerdir. Böylelikle Maraş, 

düşmandan kurtulmuştur, 12 Şubat tarihi düşmanın tamamen bölgeden çekildiği tarih olması 

bakımından önemli olmakta, 12 Şubat Maraş’ın Kurtuluşu olarak anılmakta ve günümüzde dahi 

bölgede her yıl kutlanmaktadır.  Sonrasında 5 Nisan 1925 yılında toplanan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, İstiklal Madalyası’nın Maraş bölgesinde direnen fertlere değil de şehir halkına verilmesi 

gerektiğini kararlaştırmış ve Maraş, Kırmızı Şeritli bir İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 

Sonrasında da 7 Şubat 1973 yılında Maraş, Milli Mücadele dönemindeki dik duruşu, direnişi, 

mücadelesi göz önünde bulundurularak TBMM tarafından “Kahramanlık” payesi almış ve 

Maraş’ın adı, “Kahramanmaraş” olarak değiştirilmiştir. (Doğan, 2014: 65-79). 
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Kahramanmaraş, tarihi M.Ö. 5 binli yıllara kadar giden bir yerleşkedir. Çeşitli 

uygarlıklara, kültürlere kucak açmış bölgede, kültür zenginliği söz konusudur. Her yeni uygarlık, 

bir önceki uygarlığın kültüründen etkilenmiş ve bu etkileri kendi kültürleri içerinde 

harmanlayıp bir sonraki uygarlığa bırakmışlardır. Böylelikle yüzyıllar içerinde bölgede bir 

kültür zenginliği oluşmuş ve günümüze kadar gelmiştir.  

Kahramanmaraş’a zamanla Anadolu Alevileri de göç etmiş ve kendi kültürlerini 

beraberlerinde getirmişlerdir. Kendi kültürlerinin yanı sıra da bölgede mevcut kültürden de 

etkilenmişlerdir. Böylelikle Kahramanmaraş’ta yaşayan Alevilerin kendilerine ve bölgeye özgü 

bir kültürleri söz konusu olmuştur. Kahramanmaraş 1200’lü yıllardan itibharen Alevilerin de 

yaşadığı bir yerleşim birimi haline gelmiştir.  Anadolu Aleviliği için önemli bir konu olan Baba 

İshak (1240) ayaklanmasında Maraş’ta ciddi ayaklanmalar söz konusu olmuştur. XVIII. 

yüzyıldaki Osmanlı dönemine ait arşiv kayıtları incelendiğinde de Maraş bölgesinde mevcut 

aşiret ve oymaklar arasında Alevi ocağı olan Sinemilli Ocağı’nın adı geçmekte ve ocağa talip 

olarak aşiretlerden söz edilmektedir.  

Kahramanmaraş’ta yaşayan Aleviler genellikle dağlık merkezlerde, köylerde 

yaşamaktadırlar. 1950’li yıllardan bu yana köylerde, dağ eteklerinde yaşayan Aleviler, şehir 

merkezlerine, ilçelere inmeye başlamışlardır. Kahramanmaraş merkezde çok yoğun olmamakla 

beraber yaşayan Alevi nüfus vardır. Aleviler daha çok Pazarcık, Elbistan, Çağlayancerit, Ekinözü 

gibi ilçelerde ve buralara bağlı köylerde yaşamışlardır. Ancak Kahramanmaraş’ın hemen her 

ilçesinde Alevi köyleri bulunmaktadır.  

 

3.1.3. Nüfus ve Ekonomik Yapı 

 

Kahramanmaraş ilinin Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, 

Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu olmak üzere on bir ilçesi bulunmaktadır. 

Kahramanmaraş geçmişten günümüze pek çok topluluk için bir yaşam alanı olmuştur. Şimdi de 

bu özelliği devam ettirmekle beraber kentleşme kültürünün etkisiyle de bölge belli bir oranda 

göç almaktadır.   

2011 yılında hazırlanan Kahramanmaraş İli Çevre Durum Raporu’na göre ilin 1927 

yılından 2000 yılına değin nüfus artış oranı şu şekildedir:  
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Tablo 3.1. Kahramanmaraş İli Çevre Durum Raporu, 238. 

 

Kahramanmaraş ilinin nüfusu, 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 

1 075 706’dır. İl nüfus büyüklüğü açısından 18. sıradadır (Seçilmiş Göstergelerle 

Kahramanmaraş 2013: XIV). 

Kahramanmaraş ilinde ekonomik, sosyal ve daha farklı şartlara bağlı olarak önemli 

sayıda göç hareketleri yaşandığı görülmektedir. Özellikle kırsal alanlardan il içerisindeki 

şehirlere ve diğer illere olan göçler dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra Kahramanmaraş ilinden 

önemli bir miktarda göçün yurt dışına yapıldığı da görülmektedir. Kahramanmaraş özellikle 

geçmişte dış göç vermiş bir il iken günümüzde ekonominin düzelmesi ile bu göç verme durumu 

kısmen de olsa azalmış durumdadır.  

Kahramanmaraş ili, gelişen ekonomisiyle karşımıza çıkmaktadır. İl, ithalat ve ihracat 

noktasında önemli bir merkez konumundadır. Kahramanmaraş, Türkiye iplik üretiminin % 

35’ini, kumaş üretiminin % 10’unu, metal mutfak gereçlerinin % 60’ını, elektrik kurulu gücünün 

% 7’sini, çimento üretiminin % 7’sini, kağıt üretiminin % 20’sini karşılamaktadır. İl, altın işleme 

ve özellikle kadın ayakkabısı üretiminde ikinci büyük şehir sayılmaktadır. Ayrıca yerleşke, Afşin 

Elbistan A ve B Termik Santralleri ile termik gücünün % 16’sına, işlemede olan 27 hidroelektrik 

santrali sayesinde Türkiye hidrolik kurulu gücünün % 6’sına, Türkiye toplam üretiminin ise % 

4’üne sahiptir (Şerbetçi, 2014:185-210). 

Kahramanmaraş ili, aslında özellikle kültür turizmi açısından oldukça önemli bir içeriğe 

sahip olsa da hak ettiği değeri bir türlü görememektedir. İl genelinde bulunan cami, kale, 

hamam, Eshab-ı Kehf gibi çeşitli mağaralar, akarsular, dağlar, Pınarbaşı vb. ile çeşitli türbe ve 
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ziyaretler barındırmış olmasına rağmen bölgede kültür turizmi maalesef yeterince 

gelişmemiştir.  

Kahramanmaraş bünyesinde bulunan Sütçü İmam Üniversitesi, bölgeye canlılık 

kazandırmıştır. Üniversite bünyesinde 26.580 öğrenci 1052 akademik personel bölgede 

yaşamaktadır. Bunun yanı sıra yerleşkede milli eğitim bünyesinde 1064 okul, yaklaşık 250 bin 

öğrenci ve 12 binin üzerinde öğretmen mevcudu bulunmaktadır (Şerbetçi, 2014:185-210). 

Görüldüğü üzere geçmişte, 1970’li yıllara kadar özellikle kırsal nüfusun ağırlıkta olduğu 

bir ildi. Ekonomik, sosyal ve daha farklı şartlara bağlı olarak insanlardan bölgeden göç 

etmişlerdir. Özellikle de kır nüfus oranında ciddi bir azalma söz konusu olmuştur. Köyden göç 

eden kişilerin büyük bir çoğunluğu da yurt dışına göç etmiştir. Bu kişiler şimdilerde sadece yaz 

aylarında bölgeye gelip kısa bir süre kalmaktadırlar. 

Kahramanmaraş ekonomisinin büyük çoğunluğu geçmişte tarım ve hayvancılık ile 

sağlanmaktaydı. İklim zenginliği ürün çeşitliği sağladığından tarım bölge insanları için öenmli 

bir geçim kaynağıydı. Sulak yerlerin bulunması, su fazlalığı da hayvancılık için önem bir 

nedendi. Tarım ve hayvancılık geçmişe oranla azalmış olsa da halen önemini sürdürmketedir. 

Bunların yanı sıra Kahramanmaraş genelinde arıcılık, besicilik ve alabalık üretim işletmeleri de 

ekonomik hayatı şekillendiren unsurlar arasındadır.  

Şimdilerde ise il ekonomik bakımdan önemli bir ithalat ve ihracat merkezi konumua 

gelmiştir. İplik üretimi, kumaş üretimi, metal mutfak gereçleri, çimento ve kağıt üretimi il 

ekonomisinde önemli bir yerdedir.  

 

3.1.4. Sosyo Kültürel Yapı 

 

Kahramanmaraş tarihsel geçmişi, coğrafi konumu, kıyafet biçimi, el sanatları, kendine 

özgü yemekleri, örf ve adetleri, çeşitli oyunları, masal, ninni, efsane gibi sözlü anlatmaları ve 

yetiştirdiği önemli şair ve âşıkları ile önemli bir yerleşim yeri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kahramanmaraş, çok çeşitli kültürleri barındırmış bir merkezdir. Ancak Maraş, Osmanlı 

toprakları arasına katıldıktan sonra bölgede Türk-İslâm kültürü, örf ve âdetleri hakim olmuştur.  

Kahramanmaraş tarihi mimari yapıları bulunan köklü bir şehirdir. Şehirde pek çok tarihi 

cami, mescid, han, medrese, bedesten, konak ve çarşı bulunmaktadır. Ulu Cami, Kahramanmaraş 

merkezdeki en eski camidir.  

Kahramanmaraş kendine özgü yemekleriyle kültür tarihimizde yer edinmiş bir ilimizdir. 

Kahramanmaraş mutfağı gelişim, değişim ve çeşitlilik göstermektedir. Bunda da büyük ölçüde 

bölgede hakimiyet kurmuş olan toplulukların birbirleriyle etkileşimi, kültür paylaşımı etkili 

olmuştur. Kahramanmaraş yemeklerinin esas unsurunu bölgede önemli bir lezzet unsuru olarak 

anılan sumak ve bölgeyle bütünleşmiş, adını dahi Maraş’tan alan Maraş Biberi oluşturmaktadır.  
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Maraş mutfağına özgü lezzetleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Tirşik çorbası, Maraş 

tarhana çorbası, ekşili çorba, ekşili et kabağı sulusu ve döğme pilavı, ürtmekli çökelek böreği, 

çöş börek (Maraş Mantısı), helise (keşkek aşı), pıtpıt lapası, bulamaç, yoğurtlu kebap, havuçlu 

Maraş pilavı (Acem Pilavı), kömbe, sulu yağlı köfte gibi yemekler; harmanda baklavası, haşıl 

tatlısı, peynir helvası, ballı börek, cevizli kırma tatlısı, hapısa, çullama, incir ilendisi (İlendesi), 

bastık, samsa, pekmez, bestil gibi tatlılar. Bütün bunların ötesinde dünyaya açılan bir Maraş 

lezzeti olan Maraş Dondurması da bölgeye has en önemli ve en bilindik lezzetlerdendir. Maraş 

dondurması Türkiye ve Türkiye dışında meşhurdur. 

Kahramanmaraş ili, Türkiye’de geleneksel el sanatlarının en yoğun şekilde yapıldığı, 

gelenekselliğin en az asimile olduğu merkezlerden biri konumundadır. Kahramanmaraş’ta 

bakırcılık, ahşap oymacılığı, ayakkabı imalatı, kilim dokumacılığı, keçecilik, külekçilik, saraçlık, 

semercilik, bıçakçılık, demircilik, mobilyacılık, dericilik, kuyumculuk geleneksel olarak devam 

ettirilen meslekler arasındadır. Kahramanmaraş’ta özellikle oymacılık, ilk zamanlarından bu 

yana devam etmektedir. İlde şimşir, meşe, ıhlamur ve özellikle de ceviz gibi işlemeye elverişli 

ağaçlar kullanılarak çeyiz sandığı, camekân, rahle, vaaz kürsüleri, vitrin, gazetelik, minber, şifreli 

ziynet kutusu, aynalık, tepsi, tavla, salon sehpası, televizyon sehpası, isimlik,  dolap, şamdan, 

sandalye gibi ürünler üretilip ülke içinde ve ülke dışında satışa sunulmaktadır.  

Kahramanmaraş’a özgü oyunları ve halk müzikleri, Somut Olmayan Kültürel Miras 

kapsamında ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Hikmet Çalış tarafından Kahramanmaraş ili için 

yapılan “Halk Oyunları ve Geleneksel Giyim” adlı çalışmada yöreye özgü oyunlar ve müzikler 

tespit edilmiş ve ilgililer için yazıya aktarılmıştır. Bu çalışmaya göre Kahramanmaraş ilinde halk 

müziğinin icrasında geleneksel çalgılardan davul, orta zurna, kemane, kaval (dilli, dilsiz), bendir 

(kultuk davulu, def), bağlama ve mey kullanılmaktadır.  Yine aynı çalışmaya göre bölgeye 

mahsus yetmiş civarında oyun tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları: Ağırlama, Halebî, Solak, 

Temürağa, Lorpaşa, Çifte Arabi, Hoş Bilezik, Kelo (Üç Topuk), Dokuzlu, Çoban, Ceren, Bağdalı, 

Kına, Hoş Bilezik, Topal Kız, Kartal, Engo, Kırıkhan, Aseive, Ağır Düz (Aşay), Gaba, Maraş Halayı, 

Sallama, Sado, Şirvani, Sin Sin, Sarhoş, Sincari, Berdi, Hoşgörü, Dönmeler vs. Bu oyunlardan 

Gaba, Cenderme ve Köçeli sadece erkekler tarafından oynanan oyunlardır (Çalış, 2014:325-

330).  

Kahramanmaraş ilinde çocuklara özgü geleneksel oyunlar da mevcuttur. Sülenke, 

Çıngılım Çıktı, , Çomçalı Gelin, Mangala, Tura kazık,  Küsküç, Gazoz kapağı, Çelik Çomak vs. bu 

oyunlardan birkaçıdır. 

Kahramanmaraş halk edebiyatı bakımından zengin bir kültüre sahiptir. Kahramanmaraş 

geçmişten günümüze birçok halk şairi, şair ve yazar yetiştirmiş bir ildir. Kültürün oluşum, 

gelişim ve gelecek nesillere aktarımında önemli bir yere sahip olan bu değerlere yörede büyük 

önem verilmektedir. 
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Hezârî, Şirâzî, Şâzî ve Derdî, Meçhulî, Melulî, Çimanî, Devaî, Hüdaî, Mahrumî, Meftunî çok 

meşhurlarıdır. Bütün ülke tarafından tanınan, bilinen ve sahiplenen Âşık Mahsuni Şerif, 

Berçenek köyünden; Hayati Vasfi Taşyürek, önemli isimlerden bir diğeri olan Derdiçok, Âşık 

Yener Tanır beldesinde yetişmiş isimlerdir.  

Kahramanmaraş halk anlatmaları bakımından oldukça zengindir. Yörede Demirci,  

Gusgus Kuşu, Kıyan Dağı gibi efsaneler; Zanni Oğulları, Oduncu gibi masallar; Gündeşlioğlu gibi 

halk hikâyeleri; Ökkeş Oğlu Ökkeş, Kabadayılık Sınavı, Gidilen Yer, Minare Ölçüsü, Dolma, 

Aynanın Tozu, Şirik gibi fıkralar bulunmaktadır.  

Cumhuriyet döneminde yetişmiş önemli halk şairleri yetiştirmiş bir bölgedir 

Kahramanmaraş. Öyle ki kimi araştırmacılar tarafından bölgedeki müzik araştırma konusu dahi 

olmuştur. Örneğin kendisi de bir Maraşlı olan Ulaş Özdemir, 1998 yılında bir parçası olduğu, 

bölgede de önemli bir yeri olan Sinemilli Ocağı’na özgü deyişleri derlemiş ve “Ummanda/Maraş 

Sinemilli Deyişleri” adıyla müzik dünyasına tanıtmıştır. Sinemilli Ocağı deyişlerinin yanı sıra 

bölgede ciddi anlamda bir kültürel aktivite söz konusu olmuş, bölgede etkin olan Sinemilli Ocağı 

aracılığıyla Alevi-Bektaşi edebiyatına özgü eserler de üretilmiştir.  

Meçhulî, Melulî, Türabî gibi isimler bu edebiyata ve kültüre bağlı kalarak eser vermiş 

kimi isimlerdir. Bu isimlerin yanı sıra bölgede Ferahî, Figanî, Giryanî, Abdurrahim Karakoç, 

Ahmet Bulut, Ahmet Çıtak, Ali Demir, Âşık Ali Ataş, Âşık Kalender Eren, Âşık Mahrumî, Âşık 

Mahzunî, Âşık Mısdılı, Âşık Mücrimî, Âşık Nuri, Âşık Çimanî, Âşık Devai, Âşık Hüdayi, Âşık 

Hüseyin, Kul Ahmet, Kul Halil, Kul Hamit, Kul Hasan, Mahir Başpınar gibi pek çok öenmli halk 

şairi yetişmiştir. 

Yöreye özgü pek çok atasözü, deyim, mani, tekerleme ve bilmece gibi kalıp sözler vardır. 

Serdar Akar, Akdeniz’in Altın Kenti Kahramanmaraş kitapta Kalıp Sözler adlı çalışmasında 

Maraş bölgesine özgü kalıp sözleri derlemiştir. Bu çalışmada bölgeye özgü atasözleri, deyimler, 

tekerlemeler, bilmeceler, alkışlar (dualar), kargışlar (beddualar), ağıt ve mani örneklerine yer 

verilmiştir (Akar, 2014: 361-374). 

Okuma-yazma oranı 2010’lu yıllardan sonra % 80’e ulaşmıştır. İl açısından önemli bir 

yeri olan, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Alaattin Özdenören gibi şairlerin okuduğu Maraş 

Lisesi de merkezde yer almaktadır. 1992’de Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi 

kurulmuştur. Ayrıca Elbistan ilçesinde Malatya İnönü Üniversitesine bağlı bir Meslek Yüksek 

Okulu bulunmaktadır.   

Kahramanmaraş, kendine özgü bir sosyo-kültürel yapıya sahiptir. Bunda yüzyıllar 

içerisinde çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapması, farklı topluluklardan göç alması etkili 

olmuştur. Bölgede yemek kültüründen giyim kuşama, çocuk oyunlarından büyüklerin sporlarına 

kadar bölgeye özgü bir yapılanma vardır.  
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Kahramanmaraş ilinde pek çok Alevi yaşamakta ve bölgeye özgü kültüre katkı 

sunmaktadırlar. Örneğin Kahramanmaraş halk edebiyatı bakımından oldukça zengin bir kültüre 

sahiptir. Bunda da bölgede yaşamış olan Alevi âşıkların katkısı çok büyüktür. Alevi-Bektaşi 

felsefesiyle yoğrulan şiirlerini, deyişlerini her icra ettiklerinde yalnız Alevi-Bektaşi edebiyatına 

değil Kahramanmaraş kültürüne de katkı sağlamışlardır.  

 

3.2. Kahramanmaraş’taki Alevi Yerleşim Birimleriyle İlgili Bilgi 

 

Kahramanmaraş ilinin Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, 

Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu olmak üzere toplamda on bir ilçesi 

bulunmaktadır. Bunlardan Elbistan, Pazarcık, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit, Göksun, Türkoğlu 

ve Afşin ilçeleri ile merkeze bağlı mahallelerde Alevi halk yaşamaktadır. Kahramanmaraş ilinde 

başta Sinemilli Ocağı olmak üzere Teslim Abdal Ocağı, Koluaçık Hacım Sultan Ocağı, Üryan Hızır 

Ocağı ve Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı talipleri ve ocakzadeleri yaşamaktadır. Bölgede ağırlıklı olarak 

ise merkezi Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi olarak kabul edilen Sinemilli Ocağı 

talipleri ve dede soyluları yaşamaktadır. Köyden kente göç sonucu bu ocağa bağlı dede ve talip 

sayısı Kahramanmaraş’ta azalmış olsa da yine de yoğunluktadır.  

 

Tablo 3.2. Kahramanmaraş’ta bulunan Alevi yerleşim birimleri.  

İLÇE MAHALLE - KÖY 
 
 
Kahramanmaraş Merkez 

Çiğli Köyü 
Çokyaşar Köyü 
Halkaçayır Köyü 
Kocolar Köyü 
Küpelikız Köyü 
Öksüzlü Köyü 
Sivricehüyük Köyü 

 
 
 
 
 
 
Afşin 

Berçenek Köyü 
Comudüz Köyü 
Haticepınarı Köyü 
İnci Köyü 
İncirli Köyü 
Kaşanlı Köyü 
Kocovası Köyü 
Kötüre Köyü 
Körücek Köyü 
Küçüksevin Köyü 
Oğulakkayası Köyü 
Örenli Köyü 
Sekizçayır Köyü 
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Tablo 3.2. (devamı) 
İLÇE MAHALLE - KÖY 

 
Çağlayancerit 

Bozlar Mahallesi 
Emiruşağı Köyü 

Zeynepuşağı Köyü 
Küçüküngüt Köyü 

 
 

Ekinözü 

Altınyaprak  
Ambar Köyü 

Çiftlikkale Köyü 
Çiftlik Köyü 

Gözpınar Köyü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elbistan 

Aksakal Köyü 
Çıtlık Köyü 

Günaltı Köyü 
Hacıhasanlı Köyü 

Horhor Köyü 
Köseyahya Köyü 
Sarıyatak Köyü 
Tepebaşı Köyü 

Topallı Köyü 
Özcanli Köyü (Karaçar) 

Ovacık Köyü 
Türkören Köyü 

Aktil (Yalıntaş) Köyü 
Ambarcik Köyü 
Bakış Kasabası 
Beştepe Köyü 

Gümüşdöven Köyü 
Çiftlik Köyü 

Demircilik Kasabası 
Derçetopallı Köyü 

Elmalı Köyü 
Hasanali Köyü 

Kantarma Köyü  
Atmalıkaşanlı Köyü 

Körücek Köyü 
Köseyahya Köyü 

Köşk Köyü 
Küçükyapalak Köyü 

Sevdilli Köyü 
Özbek Köyü 

Soğucak Köyü 
Sünnet Köyü 

Tapkıran Köyü 
Toprakhisar Köyü 
Uzunpınar Köyü 

Yalak Köyü 
Yapılı Köyü 

Yapılıpınar (Biragani) Köyü 
Yoğunsöğüt Köyü 

Yazıtopallı Mezrası (topallı) 
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Tablo 3.2. (devamı) 
İLÇE MAHALLE - KÖY 

 
 
 
 
 

Göksun 

Acıelma Köyü 
Alıçlıbucak Köyü (Komır)  

Altınoba 
Göynük 

Hoğtaş Köyü 
Kabayar 

Keklikoluk Köyü 
Sırmalı Köyü 

Yeşilköy Köyü (Daşkesan) 
Yoğunoluk Köyü 
Kabayar mezrası 

 
 
 

Nurhak 

Nurhak Merkez 
Agcaşar Köyü 

Derbent Köyü 
Küllü Köyü 

Degirmenkaya (Mirali) 
Zillihan Köyü (Mole Xâne) 
Umutlu Köyü (Tevekeli) 

Barış Kasabası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pazarcık 

Akdemir Köyü 
Alibeyuşağı Köyü 

Armutlu Köyü 
Bayramgazi Köyü 
Bölükçam Köyü 

Cennetpınarı Köyü 
Çamlıca Köyü 
Çınarlı Köyü 

Çiçekalanı Köyü 
Doğanlı Köyleri 

Denizli Köyü 
İncirli Köyü 

Karaağaç Köyü 
Kelibişler Köyü 

Maksutuşağı Köyü 
Milyanlı Köyü 

Milyanlısoku Köyü (soku) 
Narlı Kasabası 

Salman-ı Pak Köyü 
Söğütlü Köyü 

Şalluşağı Köyü 
Tilkiler Köyü 
Tetirlik Köyü 

Yolboyu Köyü 
Demirciler Köyü 

Çiçek Köyü  
Çöçelli Köyü  

Damlataş Köyü 
Eğlen Köyü 

Hanobası Köyü 
Hasankoca Köyü 
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Tablo 3.2. (devamı) 
İLÇE MAHALLE - KÖY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pazarcık 
 
 
 
 
 

 
İğdeli Köyü 

Karaçay Köyü 
Kirizli köyü 

Memişkahya Köyü 
Nefsidoğanlı Köyü (Doğanlı) 

Osmandede Köyü 
Ördekdede Köyü 
Emiroğlu Köyü 
Köprüağzı Köyü 

Payamlıbağ Köyü 
Turunçlu Köyü 
Yarbaşı Köyü 

Şahintepe Köyü 
Sarıerik Köyü 

Seyrantepe Köyü (topaluşağı) 
Doğanlı Karahasan Köyü 

Davutlar Köyü  
Kuruçay Köyü 
Yenioba Köyü 

Eren Köyü  
Demirci Köyü 

 
 
 

Türkoğlu 

Minehöyük Köyü 
Pınarhöyük Köyü 
Kuyumcular Köyü 

Tahtalıdedeler Köyü 
Tottolar Köyü (fanfas) 

Özbek Köyü 
Kumcatı Köyü 
Yeniköy Köyü 

 

Kahramanmaraş ilinin Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, 

Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu olmak üzere toplamda on bir ilçesi 

bulunmaktadır. Bunlardan Elbistan, Pazarcık, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit, Göksun, Türkoğlu 

ve Afşin ilçeleri ile merkeze bağlı mahallelerde Alevi halk yaşamaktadır.  

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçe merkezinde Alevi nüfus azınlıktadır. Aleviler daha çok 

mahallelerde yaşamayı tercih etmişlerdir. Afşin iline bağlı Kötüre Mahallesi’nde bir cemevi 

bulunmaktadır. Ancak cemevi yapıldığından bu yana burada cem yapılmamıştır. Mahallede 

cemevi, daha çok cenaze yemeklerinin yendiği bir mekan konumundadır. 

Kahramanmaraş ilinin Çağlayancerit ilçe merkezinde Alevi nüfusu olmamakla beraber 

ilçede dört Alevi köy mevcuttur. Abbasiye adlı mahallede de Alevi ve Sünni halk bir arada 

yaşamaktadır. Bozlar köyünde Sinemilli’nin kolu olan Şığraşlara mensup Mehmet Başpınar, 

Hüseyin Donat gibi ocakzâdeler yaşamaktadır.  
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Kahramanmaraş ilinin Ekinözü ilçe merkezinde de Alevi nüfusu yok denecek kadar 

azdır. Alevilerin yaşadığı beş mahalle vardır. Bunlar Çiftlik, Ambar, Çiftlikkale, Altınyaprak ve 

Gözpınar mahallelerdir. Alevi yerleşim birimlerinden ikisinde cemevi bulunmaktadır. Biri 

Yenimahalle Cemevi (Çiftlikale), diğeri de ÇANDER Cemevi’dir. ÇANDER, aslında bölgedeki Alevi 

yerleşim birimlerinden oluşan bir dernektir. Bu Alevi yerleşim birimlerinde yaşayan Aleviler, 

Sinemilli Ocağı talipleridir. Bağlı bulundukları dedeler, Ekinözü’nün Çitflik Mahallesi’nde 

yaşamış olan Sinemilli dedeleridir. Mole Huyson yani Hüseyingil olarak anılan aile sonradan 

bölgede dedelik yapmamıştır. Bölgede çok sayıda türbe, kutsal kabul edilen ağaç, su, dede 

mezarları vs. bulunmaktadır (K30,K31). 

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Demircilik Mahallesi’nde Teslim Abdal Ocağı’na 

bağlı ocakzâdeler yaşamaktadır. Demircilik Mahallesi’nde yaşayan talipler, Koluaçık Hacım 

Sultan Ocağı’na bağlıdırlar. 

 

Tablo 3.3. Kahramanmaraş’ta Alevilerin yaşadığı il merkezi ve ilçelerdeki ocaklar. 

 
YERLEŞİM BİRİMİ 
 

 
OCAK 

Kahramanmaraş Merkez Sinemilli Ocağı ocakzâde ve talipleri 
Afşin Üryan Hızır Ocağı talipleri 
Çağlayancerit Sinemili Ocağı ocakzâde ve talipleri 
Ekinözü Sinemili Ocağı talipleri 
Elbistan Sinemili Ocağı ocakzâde ve talipleri, 

Ağuiçen Ocağı ocakzâde ve talipleri, Teslim 
Abdal Ocağı ocakzâdeleri, Koluaçık Hacım 
Sultan Ocağı talpleri 

Nurhak Sinemilli Ocağı ocakâdeleri,  
Nurhak merkezde Bektaşi yapılanması 

mevcuttur. 
Pazarcık Sinemilli Ocağı ocakzâde ve talipleri, 

Üryan Hızır Ocağı ocakzâde ve talipleri 
Türkoğlu Sinemili Ocağı talipleri 

 

Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesine bağlı Keklikoluk Mahallesi’nde yaşayanlar, 

Koçgiri aşiretinden olup Baba Mansur Ocağı’na bağlı taliplerdir.  

Kahramanmaraş ilinin Nurhak ilçesinde iki cemevi bulunmaktadır. Nurhak, Alevi-

Bektaşi yapılanmasının olduğu bir yerleşim birimidir. 

Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde yaşayanlar genellikle Sinemilli Ocağı’na 

mensup ocakzâde ve taliplerdir. Ayrıca bölgede Elif Ana, Aruz Ana, Günahkâr İsmail Baba, Ali 

Baba, Ali Kutto gibi ermişlerin türbleri debulunmaktadır. Bölgede yaşayan Alevilerin bu 

ermişlere inancı, saygısı ve sevgisi çok fazladır, bu türbeler her dönemde talipler tarafından 

ziyaret edilmektedir. Pazarcık ilçesinde Üryan Hızır Ocağı talipleri de yaşamaktadır. 
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Kahramanmaraş bölgesinde bulunan Üryan Hızır Ocağı talipleri, dedeler arasında bölgesel 

olarak dağıtılmıştır. 

 

Tablo 3.4. Sinemilli ocakzâdelerinin yaşadığı yerleşim birimleri. 

 
İL 
 

 
İLÇE 

 
MAHALLE-KÖY 

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KANTARMA 
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN GÜCÜK 
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DERVİŞÇİMLİ 
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT BOZLAR 
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK GULYANLI 
KAHRAMANMARAŞ NURHAK BARIŞ 

ELAZIĞ KEBAN BAYINDIR 
ELAZIĞ KEBAN PİRAN 

ERZİNCAN MERKEZ CUMHURİYET 
(VAĞAVER) 

ERZİNCAN KEMAH DEREKÖY (NADAROĞLU) 
ERZİNCAN KEMAH AKSAKAL (APUŞTA) 

 

Sinemilli ocakzâdeleri, bugün Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinde yaşamaktadır. 

Ancak ocağıa mensup kişiler, daha ziyade ocağı oluşturan dört kardeşin gelip yerleştiği yerlerde 

yaşamaya devam etmektedir. Sinemilli ocakzâdelerinin bugün yoğun olarak yaşadığı yer, 

Sinemilli’nin iki oğlunun da gelip yerleşmeyi tercih ettiği yer olan Kahramanmaraş’tır. 

Kahramnamaraş’ın Elbistan, Çağlayancerit ve Pazarcık ilçe merkezlerinde ve buralara bağlı 

mahallelerde ocakzâdeler yaşamaktadır. Bunun yanı sıra ocağın piri kabul edilen Sultan Sin’in 

yaşadığı yer olan, mezarının da bugün yer aldığı Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Piran köyünde 

de ocakzâdeler yaşamaktadır. Burada yaşayan kimi ocakzâdeler, zamanla Keban ilçesine bağlı 

Bayındır köyüne taşınıp burada yaşamaya devam etmişlerdir. Erzincan ili de dört kardeşten 

birinin gidip yerleştiği yerlerden biri olduğundan burada da Sinemilli ocakzâdeleri 

yaşamaktadır.  

 

3.2.1. Alevi Yerleşim Birimlerinin Tarihi Yapısı 

 

Kahramanmaraş çok eski zamanlardan bu yana çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış, 

hatta kimi uygarlıkların merkezi konumunda bulunmuş bir yerleşim birimidir. Zaman içerisinde 

Aleviler de Kahramanmaraş’a göç edip yerleşmişlerdir. Kahramanmaraş’a gelen Aleviler 

özellikle Pazarcık ve Elbistan ilçeleri ve bunlara bağlı köyler başta olmak üzere Afşin, 

Çağlayancerit, Ekinözü, Türkoğlu ve il merkezine bağlı köylere yerleşmişlerdir. 

Kahramanmaraş’ta yaşayan Aleviler, daha ziyade dağlık kesimlerde, köylerde yaşamışlardır. 

Bölgede yaşayan Aleviler 1950’li yıllardan bu yana il ve ilçe merkezlerinde yaşamaya 
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başlamışlardır. Sonrasında da Alevi nüfusun büyük çoğunluğu yurt içi ve yurt dışı göçlerle 

şehirden ayrılmıştır.  

Alevi nüfusun daha çok köylerinde yaşadığı Afşin’in kuruluş tarihinin Hititler dönemine 

kadar (M.Ö.4000) uzandığı düşünülmektedir.  Afşin de pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir 

yerleşim birimidir. Perslerin ve Romalıların egemenliğinde bulunan bölgeye 1071 Malazgirt 

zaferiyle Anadolu´da yerleşmeye başlayan Oğuz Türkleri gelip yerleşmiştir. Afşin Bey 

komutasında Bizans egemenliğine son verilerek bölgede Selçuklu egemenliğini kurulmuştur. 

Bölgeyi Bizans egemenliğinden çıkarıp Türk egemenliğe alan Afşin Bey’in adı bölgeye 

verilmiştir. Sonrasında beylikler döneminde Kahramanmaraş ve Elbistan’da önemli bir beylik 

olan Dulkadiroğlu egemenliğinde kalmıştır.  

Osmanlı egemenliğine giren Afşin, Elbistan ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken ilçe 

merkezi olmuştur. Türklerin Anadolu’ya geldiği ilk yıllardan itibaren Türkmen topluluklar 

bölgeye göç etmeye başlamıştır. Böylelikle 13 ve 14. yüzyıllarda Alevi nüfus da ilçeye gelip köy 

merkezlerinde yaşamaya başlamıştır. Aleviler, daha ziyade konar-göçer yaşıyor olmaları ve 

dönemin koşulları gereği inançlarını rahat yaşayamıyor olmaları nedeniyle daha ziyade dağlık 

alanlara yerleşmişlerdir.  

Afşin ilçesinde Berçenek, Comudüz, Haticepınarı, İnci, İncirli, Kaşanlı, Koçovası, Kötüre, 

Körücek, Küçüksevin, Oğulakkayası, Örenli ve Sekizçayır çok uzun zamandan beri, yani bölge 

Alevi göçlerini almaya başladığı 13 ve 14. yüzyıllardan bu yana Alevilerin yaşadığı yerleşim 

birimleridir. Son zamanlarda Afşin ilçe merkezinde de Aleviler yaşamaya başlasa da ilçe 

merkezinde Alevi nüfus çok azdır.  

Alevi nüfusun yaşadığı bir diğer yerleşim birimi olan Çağlayancerit ilçesi ve ilçeye bağlı 

köylerdir. İlçenin adındaki Cerid, sözlü kaynakların belirttiğine göre hem Orta Asya’dan bölgeye 

göç eden Cerid aşiretinden, çağlayan ise sularının çok olmasından kaynaklanmaktadır. Dağlık 

bir alanda bulunan Çağlayancerit, Elbistan-Pazarcık arasındaki eski tarihi yola hakim 

konumdadır. Bölgeye adını veren Cerid aşireti, bölgeyi yaylak olarak kullanmıştır. Bölgede 

yerleşimin M.S. 3-4. yüzyıla dayandığını gösteren kalıntılar vardır. Bölgede Roma, Selçuklu, 

Dulkadiroğlu ve Osmanlı hakimiyeti söz konusu olmuştur (Gökhan, 2014: 20). 

Saha çalışmalarımız sırasında sözlü kaynaklardan 13. yüzyılda Anadolu coğrafyası için 

önemli bir olay olan Baba İshak İsyanı'na Çağlayancerit bölgesinden, Cerid aşiret üyelerinden 

katılanlar olduğuna dair bilgiler alınmıştır. Bozlar, Emiruşağı, Zeynepuşağı ve Küçüküngüt 

Çağlayancerit ilçesine bağlı Alevilerin yaşadığı yerleşim birimleridir. Bunlardan Bozlar 

Mahallesi’nde Sinemilli ocakzâdeleri ve talipler bir arada yaşamaktadır (K9).  

Ekinözü XVI. yüzyıl Maraş Tahrir Defterinde Elbistan kazasına bağlı olan Nergele adlı 

nahiyeye bağlı bir köy olarak geçmektedir. Ayrıca bu tarihi belgede bölgenin adı Ekinözü 

olmayıp Celâ olarak geçmektedir. Bölgenin adı 1983 yılında Ekinözü olarak değiştirilmiştir 
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(Gökhan, 2014:17-20). Bölge, Roma ve Bizans dönemlerinden bu yana yerleşim yeri olarak 

kullanılmaktadır. İnsan sağlığı için oldukça faydalı olan yer altı kaynak suları ve toprağı verimli 

bir bölgedir. Bölgede Aleviler, ilçe merkezinde yoğun olmayıp kırsal kesimlerde yaşamaktadır. 

Bölgede Altınyaprak, Ambar, Çiftlikkale, Çiftlik ve Gözpınar olmak üzere Alevilerin yaşadığı beş 

yerleşim birimi vardır. Kaynak kişilerden edinilen bilgiye göre Aleviler bölgeye 14. yüzyıl 

itibariyle gelmişlerdir (K30, K31). 

Elbistan tarihi Etiler dönemine kadar giden bir yerleşim birimidir. Bölge Roma, 

Mekadonya, Bizans, Selçuklu, Moğol, Dulkadiroğlu ve Osmanlı devletlerine de ev sahipliği 

yapmıştır. Bölgenin adı geçmişte Ablasta, Abulustain, Plasta, Plastentia, Ablastha, Ablastayn ve 

Ablistan olarak anıldığı ve kayıtlara da bu şekilde geçtiği bilinmekle beraber, bölgede yaşayan 

kişilerce de daha çok Albistan olarak ifade edildiği görülmüştür (Gökhan, 2014: 22). 

Elbistan Sinemilli Ocağı’nın da yoğun olarak yaşadığı bir Alevi yerleşim birimidir. 

Alevilere ait olduğu tespit edilen 41 yerleşim yeri vardır. Sinemilli Ocağı da bölgeye 1500 ile 

1700 yılları arasında gelip yerleşmiştir. Elbistan özellikle ocakzâdelerin yoğun olarak 

yaşadıkları Kantarma ve Dervişçimli’yi bünyesinde barındırıyor olması açısından önemlidir. 

Elbistan, bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olmakla beraber çok uzun yıllardır Alevilere 

de ev sahipliği yapmaktadır. Elbistan’da Aleviler, daha ziyade dağlık bölgelerde yaşamaktadırlar 

(K3, K4, K7).  

Göksun Roma ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, eski bir yerleşim birimidir. 

İlçe genelinde bulunan höyükler vs. ilçe tarihinin M.S. 3.  yüzyıla kadar uzandığını 

göstermektedir (Kahramanmaraş Defterdarlığı). Acıelma, Alıçlıbucak (Komır),  Altınoba, 

Göynük, Hoğtaş, Kabayar, Keklikoluk, Sırmalı, Yeşilköy (Daşkesan), Yoğunoluk ve Kabayar 

Göksun’a bağlı Alevi yerleşim birimleridir. Göksun genelinde yaşayan Aleviler Koçgiri 

aşiretinden olup Baba Mansur Ocağı’na bağlı taliplerdir. Kaynak kişilerle yaptığımız 

görüşmelerde Göksun bölgesine Alevilerin 14. yüzyıl sonlarında geldiği tespit edilmiştir (K22, 

K23, K24,K25, K26).   

Nurhak, Kahramanmaraş iline bağlı Alevilerin yaşadığı bir bölgedir. Bölgede şimdilerde 

daha ziyade Alevi-Bektaşi yapılanması söz konusudur. Bölgenin adının ilçenin arka tarafında 

bulunan ve eski ismi Nur-ı hak olarak bilinen dağdan geldiği görüşü söz konusudur (Gökhan, 

2014:17-20).  Sözlü kaynakların belirttiğine göre Nurhak İlhanlı İmparatorluğu sınırları 

içerisinde uzun yıllar kalmıştır. Selçuklu, Dulkadiroğlu ve Osmanlı dönemlerinde de önemli bir 

yerleşim birimi olan Nurhak’ın Cerid aşiretinin bir yaylağı olarak uzun yıllar kullanıldığı da 

kaynak kişilerce belirtilmiştir. Nurhak’a Alevilerin gelip yerleşmesi Çağlayancerit ilçesi ile eş 

zamanlı olmuştur. Yani 13. yüzyılda Nurhak, artık Alevilerin yaşadığı bir yerleşim birimi 

olmuştur. Nurhak, ilçe merkezi de Alevilerin yoğun yaşadığı yerlerden olup, ilçeye bağlı Agcaşar, 
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Derbent, Küllü, Degirmenkaya (Mirali), Zillihan (Mole Xâne), Umutlu (Tevekeli) ve Barış 

Alevilerin yaşadığı yerleşim birimlerindendir (K13, K14). 

Pazarcık bölgede en fazla Alevi yerleşim birimine sahip ilçedir. Pazarcık ilçe merkezinde 

de Aleviler yoğun yaşamakta olup Pazarcık’a bağlı 56 Alevi yerleşim birimi vardır. Bölge, eski 

zamanlardan bu yana üzerinde pazarlar kurulan bir bölgedir. Bu nedenle de bölgenin Pazarcık 

olarak adlandırıldığına dair bilgiler söz konusudur (Gökhan, 2014:17-20). Saha çalışmalarımız 

sırasında Pazarcık’ın önceleri Gaziantep’e bağlı olduğunu, daha sonra Kahramanmaraş’a bağlı 

bir ilçe olduğunu öğrendik. Pazarcık Belediyesi’nin belirttiğine göre bölgede Roma Dönemi M.Ö. 

I. yüzyıla ait arkeolojik eserler, arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır.  1071 Malazgirt 

Savaşı’ndan sonra bölgede Türk hakimiyeti başlamıştır. Bölge önce Selçuklu, Dulkadiroğlu, 

ardından da Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Pazarcık’a Türkmenlerin gelmeye başlamasıyla 

beraber Alevi nüfus da bölgeye gelmiştir. Pazarcık ilçe merkezinde de Aleviler yaşamaktadır. 

Ancak Alevi nüfus, daha ziyade kırsal alanlarda, dağlarda yaşamaktadır (K9, K16). 

Türkoğlu, ilçe merkezinde Alevilerin neredeyse hiç yaşamadığı bir yerleşim birimidir. 

İlçe belediyesinin belirttiğine göre bölge çok eski bir yerleşim yeri olmayıp yaklaşık 160 yıllık 

bir geçmişi vardır. İlçenin eski adı İloğlu olarak bilinmekte, ancak halk ağzında daha çok Eloğlu 

olarak telaffuz edilmekteydi. İloğlu, ilçeyi kuran Oğuzların Avşar boyuna mensup olan Tecirli 

aşiretinin bir obasının adıdır. Türkoğlu ilçesine Aleviler, ilçede yerleşim söz konusu olduğu 

dönemde gelmiş ve dağlık yerlere, köylere yerleşmişlerdir. Minehöyük, Pınarhöyük, 

Kuyumcular, Tahtalıdedeler, Tottolar (fanfas), Özbek, Kumcatı ve Yeniköy ilçeye bağlı olup, 

Alevilerin yaşadığı yerlerdir (K12, K18). 

 

3.2.2. Alevi Yerleşim Birimlerinin Nüfusu ve Ekonomik Yapısı 

 

Kahramanmaraş genelinde ciddi bir göç dalgalanması söz konusudur. Ekonomik şartlar, 

sosyal durumlar ve daha başka nedenlerden dolayı yurt içine ve yurt dışına ciddi göçler 

yapılmıştır. Özellikle 1950’li yıllarda Alevilerin de yoğun yaşadığı bölgelerden yurt dışına göçler 

olmuştur. Öyle ki Alevilerin yaşadığı kimi köyler tamamen boşalmıştır. Elbistan, Pazarcık, 

Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit, Göksun, Türkoğlu ve Afşin ilçeleri ile merkeze bağlı 

mahallelerde Alevi halk yaşamakta olup, özellikle ilçelere bağlı yerleşim birimlerinden yurt 

içine ve yurt dışına göçler yaşanmıştır. Çeşitli nedenlerden dolayı Kahramanmaraş’ta yaşayan 

Aleviler, bölgeden göç edip İstanbul, İzmir gibi metropol kentleri başta olmak üzere başka illere 

yerleşmişlerdir. Geçmişte daha çok kırsal kesimlerde yasayan Aleviler, şimdilerde il ve ilçe 

merkezlerinde de yaşamaktadırlar.  

Geçmişte daha kalabalık bir Alevi nüfusa sahip olan Kahramanmaraş’ta Alevi nüfus 

özellikle 1978 yılından sonra ciddi anlamda azalmıştır. Ekonomik sebepler, sosyal durumlar ve 
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1978 yılında yaşanan Maraş olaylarından sonra özellikle şehir merkezinde yaşayan Aleviler, 

başka yerlere göç etmek durumunda kalmışlardır. Öyle ki Kahramanmaraş’ta,  geçmişte çok 

daha yüksek bir orana sahip olan Alevi nüfus gittikçe azalmıştır. Ülkemizde yapılan nüfus 

sayımlarında inançla ilgili sayım yapılmadığından ilde yaşayan Alevi nüfusu net olarak tespit 

edemedik. Ancak ocağın merkezi olan Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi’nde yetmiş 

hane bulunmaktadır, bunların da hepsi Sinemilli Ocağı mensuplarıdır. Aynı şekilde ocağa 

mensup talip ve ocakzâdelerin yaşadığı bir diğer yer olan Dervişçim’de de kırk kişi yazları ve 

kışları burada yaşamaktadır. Çağlayancerit ilçesine bağlı Bozlar Mahallesi’nde de hem 

ocakzâdeler hem de talipler yaşamakta olup burada da yaklaşık olarak bin beş yüz üzerinde 

nüfus yaşamaktadır. İlde Alevilerin yaşadığı mahalleler, ilçe merkezleri esas alındığında bugün 

bir milyonun üzerinde nüfusa sahip olan Kahramanmaraş’ta Alevi nüfus, yüzde onluk kısmı 

oluşturmaktadır. Bu oranın da büyük çoğunluğunu Sinemilli Ocağı mensupları oluşturmaktadır.  

Kahramanmaraş genelinde en yoğun Alevi nüfus Pazarcık ilçesindedir. Pazarcık ilçe 

merkezinde ve ilçeye bağlı yerleşim birimlerinde Alevi nüfus yaşamaktadır. Elbistan, 

Kahramanmaraş genelinde Alevi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı ikinci ilçedir. İlçede 

Alevilerin yaşadığı kırk yerleşim birimi tespit edilmiştir.  Kahramanmaraş genelinde Alevilerin 

yoğun olarak yaşadığı iki ilçe Pazarcık ve Elbistan ilçeleridir. Diğer ilçelerde de Alevilere ait 

yerleşim birimleri vardır, ancak sayıları sınırlıdır. Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit, Göksun, 

Türkoğlu ve Afşin ilçelerinde yaşayan Alevi nüfus diğer iki ilçeye göre daha azdır. 

Kahramanmaraş merkezde de Alevi nüfus yaşıyor olmakla beraber, bu oran az olup merkeze 

bağlı yedi yerleşim biriminde Aleviler yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde yaşayan 

Aleviler, çeşitli nedenlerle göç ettikleri memleketlerine düzenli olarak yaz aylarında gelip 

kalmaktadırlar.  

Kahramanmaraş genelinde Alevilerin yaşadığı bölgeler daha çok kırsal alanlar 

olduğundan tarım ve hayvancılık, temel geçim kaynağıdır. 1950’li yıllardan sonra başlayan göç 

hareketi bölgedeki tarım ve hayvancılığı da etkilemiş,  hu iki alanın azalmasına neden olmuştur. 

Afşin Elbistan A ve B Termik Santralleri ile beraber bölgedeki halka yeni bir iş alanı açılmıştır. 

Bunların yanı sıra Elbistan, Pazarcık, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit, Göksun, Türkoğlu ve Afşin 

ilçelerinde yaşayan Alevilerden kırsal kesimlerde yaşayanlar halen tarım ve hayvancılık ile 

geçinirken, il ve ilçe merkezinde yaşayanlar ise esnaflık, memurluk ve işçilik gibi işler yaparak 

geçimlerini sağlamaktadırlar.  
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3.2.3. Alevi Yerleşim Birimlerinin Sosyokültürel Yapısı 

 

Kahramanmaraş, il merkezi ve ilçelerinin büyük çoğunluğunun geçmişi çok eskilere 

dayanan bir yerleşim yeridir. Kahramanmaraş’ta yaşayan Aleviler arasında eğitim seviyesi gün 

geçtikçe artmakta, okuma-yazma bilen sayısında artış görülmektedir. Öyle ki araştırma 

konumuz olan ve bölgede daha çok Elbistan, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde yaşayan 

Sinemilli ocakzâdelerinin geneli lise, ilkokul mezunu olup 50 yaş ve altı genelde üniversite 

mezunudur.  

Kahramanmaraş genelinde yaşayan Aleviler, geçmişte geniş aile olarak bir arada ve bir 

köyde yaşamaktaydı. Son yıllarda bölgede yaşayan Aleviler daha çok çekirdek aile olarak 

yaşamaktadır. Genellikle de aile büyükleri yine il ve ilçelere bağlı köylerde yaşarken, gelin-

damat ve çocuklar il ve ilçe merkezlerinde ya da başka şehirlerde yaşamaktadır.  

Kahramanmaraş’ta özellikle Alevilerin yaşadığı bölgelerden pek çok âşık, şair 

yetişmiştir. Anadolu Aleviliği kültürüyle yetişen âşıklar, edebi yaratmalarında da bu kültüre yer 

vermişlerdir. Kahramanmaraş’taki Alevi yerleşim birimlerinde yetişmiş belli başlı kişiler: Âşık 

Hüdai Göksün ilçesine bağlı Yoğunoluk köyü, Âşık Kul Ahmet Pazarcık ilçesine bağlı Bozlar 

köyü, Âşık Mahzunî Şerif ve kendisinin saz ustası olduğu söylenilen Âşık Mahrumi Afşin ilçesinin 

Berçenek köyünden iki önemli isim, Âşık Meçhulî Afşin ilçesine bağlı Kaşanlı köyü, Âşık Meftunî, 

Kahramanmaraş merkeze bağlı olan Öksüzlü köyün,  Melulî Afşin ilçesinin Kötüre köyü vs.  

Kahramanmaraş’ta yaşayan Aleviler, geçmişte daha ziyade kırsal alanlarda bir arada 

yaşamaktaydı, kendi içlerinde kapalı bir toplum olarak yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Doğal 

olarak da yapılan evlilikler de kendi köyleri ya da yakın köylerle sınırlı kalıyordu. Ayrıca 

Anadolu Aleviliğinde temel inanışlardan olan ehl-i beyti sevenleri sevmek, onlarla yakın olmak 

olan tevella ile ehl-i beyti sevmeyenleri sevmemek, onlarla mesafeli olmak olan teberra 

inanışları da bölgedeki Aleviler arasında çok yaygındı. Bölgedeki Aleviler, geçmişte tamamen içe 

kapalı bir yapı sergilemekte, devlet ve diğer toplumlarla mesafeli olmaktaydı.  

Son yıllarda yaşanan çeşitli sebepler sonucu ortaya çıkan göçler, içe kapalı bir yapı 

sergileyen Kahramanmaraş Alevilerini diğer toplumlarla ve devletle yakın olmaya itti. Geçmişte 

tüm sorunlarını kendi içerisinde çözen Kahramanmaraş Alevileri, şimdilerde sorunlarını devlet 

düzenine uygun şekilde çözmeye başladı. Devletle ve farklı toplumlarla yakın ilişkiler kuran 

Kahramanmaraşlı Aleviler, evliliklerinde de dışa kapalı yapıyı bozdular, Alevi olmayan 

kimselerle de evlilikler yapmaya başladırlar. Genel anlamda halen çoğu ocakzâde ve özellikle 

yaşlı kesimden taliplerin bu duruma pek hoş bakmadığı dile getirilse de Kahramanmaraşlı 

Aleviler, farklı etnik gruplardan kimselerle evlilikler yapmaktadırlar.  

Kahramanmaraşlı Aleviler, Alevi kültürünü geçmişte daha çok günlük yaşama adapte 

edip, Alevice yaşarken şimdilerde bu durum değişmiştir. Alevilik, adeta bir yaşam biçimi iken 
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şimdilerde yalnız bir inanç olarak kalmakta, hatta kimi Alevi yerleşim birimlerinde unutulmaya 

yüz tutmuş bir olgu olarak var olmaktadır. Kahramanmaraş’ta yaşayan Alevilerden yaşlı kuşak, 

halen Alevice söylemlerde bulunup, Alevice yaşamaya daha çok özen gösterirken genç kuşak 

Aleviliğin ne olduğunu dahi bilmemektedir. 

 

3.2.4. Alevi Yerleşim Birimlerinde Dinî Hayat 

 

Kahramanmaraş ilinde başta Sinemilli Ocağı olmak üzere Teslim Abdal Ocağı, Koluaçık 

Hacım Sultan Ocağı, Üryan Hızır Ocağı ve Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı talipleri ve ocakzadeleri 

yaşamaktadır. Bölgede ağırlıklı olarak merkezi Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi olarak 

kabul edilen Sinemilli Ocağı talipleri ve ocakzâdeleri yaşamaktadır. Kahramanmaraş’ın 

genellikle dağlık kesimlerinde kendilerine yer edinen Aleviler, zamanla ovalara inmiştir. 

Alevilerin Kahramanmaraş’ta ilk olarak gelip yerleştikleri yerler, Osmanlı yönetimine, devlete 

uzak ve ulaşımı zor olan yerler olması nedeniyle seçilmiştir. Ayrıca sulak ve verimli topraklar 

olması nedeniyle de Aleviler, kendilerine buralarda bir yaşam alanı bulmuşlardır. 

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçe merkezinde Alevi nüfus yok denecek kadar azdır. Aleviler 

daha çok mahallelerde yaşamaktadırlar. Afşin iline bağlı Kötüre Mahallesi’nde bir cemevi 

bulunmakta olup aktif değildir. Cemevi daha çok cenaze yemeklerinin yendiği bir mekan 

konumundadır. Mahallelerinde Melulî, Mahrumî, Âşık Mahzunî Şerif gibi edebiyat, sanat ve 

Alevi-Bektaşi kültürü için önemli isimler yetişmiştir. Afşin ilçesine bağlı Kötüre Mahallesi 

sakinleri Üryan Hızır Ocağı talipleridir. Kahramanmaraş ilinin Afşin ilçesinin Hatice Pınarı Köyü 

taliplerinin pirleri Üryan Hızır Ocağı iken mürşidleri Ağuçan (Ağu İçen) ocağıdır (K27, K28, 

K29). 

Kahramanmaraş ilinin Ekinözü ilçe merkezinde de Alevi nüfusu yok denecek kadar 

azdır. Alevilerin yaşadığı beş mahalle vardır. Bu Alevi yerleşim birimlerinde yaşayan Aleviler, 

Sinemilli Ocağı talipleridir. Bağlı bulundukları dedeler, Ekinözü’nün Çitflik Mahallesi’nde 

yaşamış olan Sinemilli dedeleridir. Mole Huyson yani Hüseyingil olarak anılan aile sonradan 

bölgede dedelik yapmamıştır. Bölgede çok sayıda türbe, kutsal kabul edilen ağaç, su, dede 

mezarları vs. bulunmaktadır (K30,K31). 

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Demircilik Mahallesi’nde Teslim Abdal Ocağı’na 

bağlı ocakzâdeler yaşamaktadır. Ancak Demircilik Mahallesi’nin görgüsünü, sorgusunu yapan 

ocak Teslim Abdal Ocağı değildir. Demircilik Mahallesi’nde yaşayan talipler, Koluaçık Hacım 

Sultan Ocağı’na bağlıdırlar. 1965’ten bu yana Demircilik’te görgü cemi yapılmamaktadır. 

Pir Sultan Abdal kadar olmasa da Alevi-Bektaşilerce tutulmuş hemen her cönkte Teslim 

Abdal’ın şiirlerine yer verilir. Teslim Abdal, XVII. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı Mehmet olup IV. 
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Murad’ın Bağdat seferine katıldığı söylenir. Yeniçeri ocağında Halife Babası mertebesine 

yükselmiştir. Alevi-Bektaşi şairleri içinde mümtaz bir yere sahiptir (Kaya, 2004: 56-62). 

Teslim Abdal pir ocağı mensuplarından Hüseyin Ocak, Kahramanmaraş’ın Demircilik 

Mahallesi’nde ikamet etmektedir. Teslim Abdal Ocağının Demircilik’te yaşayan mensuplarının 

mürşidi ise Ağuçan (Ağuiçen) Ocağı evlatlarıdır. Demircilik Mahallesi’nde yaşayan Teslim Abdal 

Ocağı mensupları, Elazığ ilinin Baskil ilçesine bağlı Tabanbükü Köyü’nden buraya gelip 

yerleşmişlerdir (K1, K32). 

Hüseyin Ocak, Teslim Abdal Ocağı’nın mensuplarının Elazığ ilinin Baskil ilçesine bağlı 

Şeyh Hasan (Tabanbükü) Köyü’nden ayrılıp Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Demircilik 

Mahallesi’ne neden geldikleri sorusunu burada bir ocak kurmak adına geldikleri şeklinde 

cevaplamıştır. Babasının ve kendisinin taliplerine gitmediklerini, taliplerinin yıllık görgülerini 

görmediklerini, dâr’a çekmediklerini belirtmiştir (K1).  

Hüseyin Ocak, geçmişten günümüze saydığı dört kuşakla bu ocağa mensup olduklarını 

doğrulamıştır. Mustafa dede oğlu Hüseyin dede, Hüseyin dedenin oğlu Ali dede, Ali dedenin oğlu 

Kemal dede, Kemal dedenin oğlu Hüseyin Ocak’ın babası ve Hüseyin Ocak dedenin kendisi. 

Böylelikle Elazığ’dan çıkıp Demircilik’e yerleşen Teslim Abdal Ocağı ocakzâdeleri teyit 

edilmiştir.  

Teslim Abdal Ocağı’ndan Demircilik’te yaşayan Hüseyin Ocak’ın musahibi vardır. Askere 

gitmeden evvel 18-19 yaşlarında musahip kabuğuna girmişlerdir. Ancak musahibi Hakk’a 

yürümüştür. Hüseyin Ocak, Hakk’a yürüyen musahibi için dâr’dan indirme cemi yapmamıştır. 

Hüseyin Ocak, Demircilik Mahallesi’nde en son yapılan musahiplik ceminin kendi musahiplik 

cemi olduğunu belirtmiştir.  

Demircilik Mahallesi’nde Teslim Abdal Ocağı’nın belirlediği köy babası, Kara Hacı ailesi 

de bulunmaktadır (K1). Babalık da dedelik gibi babadan oğula geçmektedir. Dede köye geldiği 

zaman baba yanında durur, köyde olup biten hadiseleri dedeye bildirir, müşkülleri çözmeye 

yardımcı olur, cem sırasında baba, dedenin yanında oturur, sağında ya da solunda oturması fark 

etmemektedir. 

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Demircilik Mahallesi’nde yaşayan talipler, Koluaçık 

Hacım Sultan Ocağı’na bağlıdırlar. Dedeler bu bölgede yaşamamakta, Malatya’nın Hekimhan 

ilçesinin Basak Köyü’nden gelip taliplerini ziyaret etmektedirler. Ancak dedeler uzun zamandır 

mahalleyi ziyaret etmemekte, 1965’ten bu yana musahiplik cemi Demircilik’te yapılmamaktadır  

(K1, K32). 

2013, 2014 ve 2015 yıllarında Demircilik’te sadece birlik cemi yapılmış, 1965’ten bu 

yana görgü cemi yapılmamıştır. Son yıllarda cem yapılıyor olmasının temel nedenlerinden biri, 

bölgede yaşayan Alevilere cem olgusunu yeniden hatırlatmaktır. Son yıllarda Koluaçık Hacım 

Sultan Ocağı ocakzâdelerinden Turan Ovacık, Demircilik’e gelip talipleriyle ilgilenmektedir.  
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Koluaçık Hacım Sultan Ocağı hakkında bilinenler Velâyetnamelerindeki bilgiler 

doğrultusundadır. Bu bilgiler doğrultusunda Koluaçık Hacım Sultan’ın İmam Naki’nin soyundan 

geldiği, bazı kaynaklara göre ise Hünkâr Hacı Bektaş’ın akrabası olup onunla birlikte Anadolu’ya 

geldiği, Hünkâr vefat ettikten sonra Uşak ilinin Susuz Köyü’ne gelip yerleştiği ve burada tekke 

açtığı, ölmeden evvel yerine Burhan Abdal’ı halife bıraktığı ve Hacım Sultan'ın türbesinin de 

Uşak'ta Hacım Köyü'nde olduğu şeklindedir (Kaya, 2004: 56-62). 

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı bir yerleşim birimi olan Kantarma, Sinemilli 

Ocağı’nın Kahramanmaraş’taki merkezi konumundadır. Kantarma’nın Elbistan ilçe merkezine 

34 kilometre, Kahramanmaraş şehir merkezine ise yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta olduğu 

kaynak kişilerce belirtilmiştir (K3,K4).  Kantarma Mahallesi’nde Sinemilli ve Ağuiçen evlatları 

bir arada yaşamaktadır.  

Geçmişte Ağuiçen dedelerinden Veyis Ağa olarak bilinen dede, Elbistan ilçesinin 

Kantarma Mahallesi’nde yaşayan Sinemilli dedelerinin ve taliplerinin görgülerini görüp onlara 

dedelik yapmaktaydı. Sonradan Ağuiçen Ocağı’ndan olan dedeler, tam olarak belirtilemeyen bir 

tarihte gelip Elbistan ilçesinin Kantarma köyüne yerleşmiş, talipleriyle birlikte yaşamışlardır. 

Abuzer dede ve Veyis dedenin ataları, Kantarma’ya gelip yerleşen Ağuiçen ocakzâdeleridir (K3, 

K4, K5, K6, K7, K33, K34). 

Asıl adı Seyyid Temiz olan Ağuiçen, Seyyid Lokman Perende’nin torunudur. “Pîr‐i Pîrân” 

(Pirlerin Piri) olarak anılan Seyyid Lokman Perende ise  İslam bilgini Seyyid Ebu’l‐Vefâʹnın 

torunudur. Seyyit Lokman Perende, 5. kuşaktan İslam bilgini Ebul Vefa’nın torunudur, Hoca 

Ahmet Yesevi’nin 1166 yılında vefat etmesinden sonra onun okulunun başına geçmiş, birçok Ulu 

Pire ve Türkmen prensine eğitim vermiştir. Ocağın merkezi Hozatʹın Bargini Köyü’ndedir. 

Ocağın kurucusu ise Seyyid Hasan olup türbesi de bu köydedir. Ocağa bağlı dedeler,  

şecerelerinin  İmam Zeynel Âbidin’e dayandığını iddia etmektedirler. Ağuiçen Ocağı, 

Adıyaman’daki pir ocakları tarafından mürşid ocak olarak kabul edilir.  Ocağa bağlı talipler 

Adıyaman, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Sivas, Elazığ, Amasya ve Kahramanmaraş’ta 

bulunmaktadırlar (Rençber, 2013: 159-170). 

Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmeyen Ağu İçen (Seyit Temiz); Sarı Saltık, Hacı 

Bektaş Veli, Muzafereddin Muhammed, Ahmet Faki, Doğan Ata, Üryan Hızır gibi Ulu pirlerle 

Hoca Ahmet Yesevi’nin okulunda okurken, bölge 1219 yılında Moğol işgaline uğramıştır. 

Lokman Perende de ailesi ile birlikte batıya göç edip Erdebil’e yerleşmiştir. 1222 Tarihinde 

Erdebil’de vefat ettikten sonra, onun çocukları Seyyit Muhammed ve Seyit Mahmut, Anadolu’ya 

göç etmişlerdir. Söylenceye göre, Seyit Lokman Perende’nin torunları Seyyit Temiz ve kardeşi 

Seyyit Can, Harput’a (Elazığ) gelmişlerdir. Harput beyleri onları sınamak için kendilerine bir 

fincan ağu (zehir) sunmuşlardır. Seyyit Temiz ağuyu içip bir damlasını harcamadan 

parmağından gerisin geri fincana akıtmıştır. Küçük kardeşi Seyyit Can da ağuyu içip topuğundan 
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gerisin geri fincana akıtmıştır. Ondan sonra bu kardeşler ve soylarına “Ağu İçenler” ya da 

“Ağuçanlar” denilmiştir. Ağuiçen kardeşler, Elazığ’ın Sün köyüne yerleşmişlerdir. Daha sonra 

1239-1240 yıllarında Baba İshak İsyanı’na katılmışlardır. Bu kardeşlerden Seyyit Can, 1246’dan 

sonra (muhtemelen Hacı Bektaş’la birlikte) Sulucakarahöyük’e gitmiştir. Velayetnâme’ye göre 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli onu, Moğol komutanı Kavus Han’a elçi olarak göndermiş, Moğol 

Komutan onu bir dizi sınavdan geçirdikten sonra katletmiştir (Saltık, 2009: 145-176). 

Seyyit Temiz’in dört oğlundan söz edilmektedir. Bunlar Koca Seyyit, Köse Seyyit, Mir 

Seyyit ve Mençek Seyyit. Koca Seyyit, babası Seyit Temiz’le beraber Elazığ’ın Sün köyünde 

yatmaktadır. Koca Seyyit’in soyu Elazığ Sün köyü, Erzincan Ardost ve Erzincan-İliç-Nordan 

köylerine yerleşmişlerdir. 13. yüzyılın sonlarında Saltuklular Çemişkezek’de Melkişan Beyliği’ni 

kurunca, Seyyit Temiz’in oğulları Köse Seyyit, Mir Seyyit ve Mençek Seyyit de Tunceli’ye göçüp 

Ulukale köyüne yerleşmişlerdir. Köse Seyit ve Mir Seyyit, köyün kuzeyinde bulunan Karpan 

dağındaki Kozuk yaylasında yaylada iken bir şekilde vefat etmişlerdir. Mezarları Kozuk 

yaylasının başında bulunmaktadır. Orası “Ağu İçen Yatırı” olarak bilinmektedir. Yakın tarihe dek 

oralara yaylaya çıkanlar tarafından ziyaret edilip, üzerinde kurbanlar kesilmekteydi (Saltık, 

2009: 145-176). 

Daha sonra Seyyit Mençek Hozat’ın Karabakır (Bargıni) köyüne yerleşmiştir. Ağuiçen’in 

oğlu Seyyit Mençek’in Karabakır (Bargıni) köyündeki türbesi hala yöre halkı tarafından önemli 

bir ziyaretgâh olarak görülüp ziyaret edilmekte ve üzerinde kurbanlar kesilip mumlar 

yakılmaktadır. Ağuiçen Ocağı’nın merkezi de bu köy kabul edilmektedir. Ağuiçenliler, büyük 

dedeleri Seyyit Ebul Vefa’dan başlayarak Kürtleşmişlerdir. Çünkü Ebul Vefa’nın babası Seyyit 

Muhammed, Deylem Devleti yıkılırken öldürülmüş, Ebul Vefa’nın annesi Meymune onu Şembek 

bölgesine kaçırıp Kürtlerin arasında saklamış ve orada büyütmüştür. Çocukluk ve gençlik yılları 

Şembek’li hocası Muhammed Şembeki’nin yanında geçmiştir. Ebul Vefa daha sonra Buhara’ya 

gidip Amcası El Mugazi’nin kurduğu okulda okumuş, sonra Şembek’e dönüp hocası 

Muhammed’in elini öpüp vefa gösterince; hocası da ona “Ebul Vefa” adını takmıştır. Ebul Vefa ve 

beş kuşak sonrasına değin soyu Şembek’te Kürtlerin arasında kalmıştır (Saltık, 2009: 145-176 

Elbistan ilçesine bağlı ocakzâdelerin bir diğer yerleşim birimi ise Kantarma’ya yakın bir 

mesafede olan Dervişçimli Mahallesi’dir. Ayrıca yine Kantarma’ya yakın olan Gücük 

Mahallesi’nde de geçmişte Sinemilli ocakzâdeleri yaşamıştır. Şimdilerde Gücük’te yaşayan dede 

ailesi yoktur.   

Elbistan ilçesinde Kantarma’da Sinemilli ve Ağuiçen, Dervişçimli’de Sinemilli ve 

Demircilik’te Teslim Abdal ocaklarına bağlı ocakzâdeler yaşıyor olmasına rağmen Aleviliğe bağlı 

inanç ve ritüeller geçmişe oranla zayıflamış durumdadır. Şimdilerde Elbistan ilçe merkezinde 

Alevi Kültür Dernekleri’ne bağlı bir cemevi bulunmakta ve cemler kış aylarında burada 
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yapılmaktadır. Demircilik’te ise Pir Sultan Abdal Derneği bünyesinde bir cemevi bulunmakta 

olup cemevinde düzenli olarak cemler yapılmamaktadır.  

Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçe merkezinde bir cemevi bulunmamaktadır. Cemevi 

açısından en kapsamlı yer ise bölgede Keklikoluk Mahallesi’dir. Ancak orada da cem yılda bir 

kez köyde düzenlenen festival kapsamında yapılmaktadır. Keklikoluk festivali her yıl haziran, 

temmuz aylarında yapılmakta ve üç gün sürmektedir. Keklikoluk Mahallesi’nde yaşayanlar, 

Koçgiri aşiretinden olup Baba Mansur Ocağı’na bağlı taliplerdir. Ancak Baba Mansur Ocağı’ndan 

dedeler, bölgeyi özellikle son yıllarda neredeyse hiç ziyaret etmemektedirler.  

Keklikoluk Mahallesi’nde inançla alakalı olarak her yıl, ölüleri yâd etme geleneği söz 

konusudur. Mahalleli haziran sonu gibi bölgeye gelmekte, topluca mahalle mezarlığına gidilerek 

bütün ölüler yâd edilmektedir. Mahallede en son Hakk’a yürüyen kişinin ailesinin evinde ya da 

özellikle son zamanlarda Keklikoluk Cemevinde, gelen köylülerle muhabbet edilmekte, Hakk’a 

yürüyen kişinin ailesine başsağlığı verilmektedir (K22, K23, K24, K25). 

Kahramanmaraş ilinin Nurhak ilçesinde iki cemevi bulunmaktadır. Nurhak, Alevi-

Bektaşi yapılanmasının olduğu bir yerleşim birimidir. Bölgede kış aylarında aksatılmaksızın her 

perşembeyi cumaya bağlayan Cuma Akşamı cem yapılmaktadır. Hatta çoğu zaman iki cemevi 

olduğu için Perşembe akşamı bir cemevinde Cuma ya da Cumartesi günü diğer cemevinde cem 

yapılmaktadır. Bölgeye kış aylarında Dertli Divani gelmekte ve dedebaba Hüseyin Güvercin de 

dahil, herkesin yıllık görgüsünü yapmaktadır. Her kış yapılan görgüde gençler, ikrar 

vermektedir. Ayrıca kış aylarında sürekli Hüseyin dedebabanın ya da Hasan Çadır’ın evlerinde 

yolla ilgili muhabbetler edilmektedir.  

Hüseyin Baba’nın musahibi yoktur. Hüseyin Baba’ya göre herkesin ailesi kendisine 

musahiptir, günümüz koşulları esas alındığında, insanların bu denli birbirinden habersiz olduğu 

bir dönemde nusahipliğin yürütülmesi, devam ettirilmesi kolay bir durum değildir. Kaynak 

kişilerden Hüseyin Baba, günümüz musahiplik anlayışı için “bu yolda yürüyen herkes, bizim yol 

kardeşimizdir” ifadesini kullanmıştır (K13, K14, K15). 

Nurhak’ta yaşayanlar Alevi-Bektaşi inancına sahiptir. Nurhak halkı, Hacı Bektaş Veli 

Dergâhı’na bağlı olduklarını belirtmiştir. Ayrıca ilçede yaşayan ocakzâdeler de mevcuttur. 

Nurhak’ta görüştüğümüz kaynak kişilerden Hüseyin Baba, bir ocakzâde olmakla beraber “ser 

çeşmenin gözü Hacı Bektaşı Veli” ifadesini kullanmış ve dergâha bağlı olduklarını belirtmiştir.  

Cemler, Nurhak’ta genellikle gelenekte de olduğu gibi kış aylarında yapılmaktadır. Kasım 

ayıyla beraber bölgede cemler başlamaktadır, mart ayının sonuna kadar da devam etmektedir. 

Yaz aylarında herkesin bahçe, tarla gibi işlerde çalışması cemlerin kış aylarında yapılmasına 

neden olmaktadır. Nurhak’ta yapılan bir cem en az 4-5 saat devam etmektedir (K13, K14, K15). 

Kaynak kişilerden Hüseyin Baba, eskiye nazaran şimdiki cemlerin daha rahat yapıldığını, 

eskiden özellikle kırsalda cem evleri olmadığını, cemlerin evlerde yapıldığını, cem yapmanın 
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genel anlamda Osmanlı yönetimi başta olmak üzere kimilerince sakıncalı göründüğünü, hatta 

cem yaparken cem yapılacak mekânın çevresinde bekçi bırakmak durumunda kaldıklarını ve 

eskiden Arapça cenaze erkânı yapıldığını ve cemlerde Arapça dualar verildiğini belirtmiştir. 

Şimdilerde ise inanç ve ibadet yönünden daha rahat olduklarını cenaze erkânlarını ana dilleriyle 

yaptıklarını, cemlerde sadece ana dil kullandıklarını ifade etmiştir (K13). 

Nurhak’ta görüştüğümüz kaynak kişiler, bölgede Hacı Bektaşı Veli Dergâhı’nın 

belirlemiş olduğu biçimde cenaze erkânı yapıldığını, Hakk’a yürüyen canın tamamen Alevi 

öğretisine göre defnedildiğini belirtmişlerdir. Ancak Nurhak’ta yaşayan insanların bu duruma 

alışması, eski alışkanlıkların bırakılmasının epey bir zaman aldığını, henüz tam anlamıyla 

herkesin bu düzene alışamadığını dile getirmişlerdi (K13, K14, K15). 

Nurhak’ta Azizler (Aziz Ahmet Baba), Mulla İbrahim Baba Mülbehemler (Ali Baba) ve 

Dervişler diye anılan üç aile ehl-i beyt soyundan gelmektedir.   

Azizler, Çağlayancerit ilçesine bağlı bir yerleşim yeri olan Helete çevresinden bu bölgeye 

gelmişlerdir. Bu bölgede mevcut olan Bektaşi yapılanmasından dolayı baba olarak inanç 

önderliği yapan ailelerdendir. Öyle ki tedavi amaçlı Azizler ailesini ziyaret eden kişiler de vardır. 

Azizler ailesi, bölgede sadece ehl-i beyt soyundan gelen bir aile olarak anılmamakta, ayrıca halk 

sağaltması bakımından ocak olarak da kabul görmektedir (Aksüt, 2014:247). 

Dervişler de yine Azizler ile aynı yerden gelmektedir. İki aile de Kahramanmaraş’ın 

Çağlayancerit ilçesine bağlı bir yerleşim yeri olan Helete çevresinden bu bölgeye gelmişlerdir. 

Nurhak’ta yakın zamana kadar babalık hizmetini yürütmüş bir ailedir. Bu aileye  “Saçlı 

Dervişler” de denildiği bilinmektedir (Aksüt, 2014:247). 

Yol ehli kişiler, ocakzâdeler Hakk’a yürüdükten sonra Nurhak’ta inanç belli bir süre 

sekteye uğramıştır, bir boşluk oluşmuştur. Sonrasında da Hüseyin Baba’dan bir önceki nesil,  

yolun kaybolması endişesini yaşamış ve bu duruma çare aramaya başlamışlardır. Nurhak halkı 

bu bölgedeki üç ocaktan birini Hacı Bektaşı Veli Dergâhı’na göndermeye kara vermişlerdir.  

Sonrasında Azizler, Dervişler ve Mülbehemler ailelerinden kişiler, bir evde toplanmışlardır 

(K13, K14, K15). 

Azizler ailesinden olan kişi, bu işi yapmayacağını, yapamayacağını ancak kim dede 

olursa ona destek olacağını ifade etmiştir. Böylelikle bölgede yolu sürdürme işi Dervişler 

ailesinden olan Hüseyin Baba’ya kalmış, halk da Hüseyin Baba’yı isteyince Hüseyin Baba da 

kendini yola adamıştır. Hüseyin Baba o dönem ilçede bulunan dört muhtarın ve halkın onayını 

aldıktan sonra dergâha gitmiştir. O dönem dergâhta olan kişi Feyzullah Çelebi, Hüseyin Baba’ya 

onay vermiş ve mühürlü bir kâğıt vererek “baba” olarak bölgeye yönlendirmiştir (K13, K14, 

K15). 

Hüseyin Baba, o dönem yol ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünmüş ve bunu 

Feyzullah Çelebi’ye ifade etmiştir. Bunun üzerine “nezir” olarak da adlandırılan bir yol gösteren 
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kişi, Nurhak için görevlendirilmiştir. Bu kişi de Alevilik-Bektaşilikte önemli bir isim olan Dertli 

Divani’dir. Dertli Divani, Urfa-Harran’a bağlı Kısas köyünde yetişen âşıklık geleneğinin 

temsilcilerinden olup Hacı Bektaş Veli Dergâhı’ndan el alarak babalık hizmetini yerine 

getirmektedir. Kendini Alevi-Bektaşi öğretisine adamış bir isim olan Dertli Divani, özellikle Urfa, 

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ve Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde aktiftir. O günden beri 

Nurhak’ta İkrar Cemi’ni Dertli Divani yürütmektedir. Diğer zamanlarda da cemleri Hüseyin Baba 

yürütmektedir.  

Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçe merkezinde bir cemevi bulunmaktadır. Ayrıca 

bölgede Elif Ana, Aruz Ana, Günahkâr İsmail Baba, Ali Baba, Ali Kutto gibi ermişlerin türbleri 

debulunmaktadır. Bölgede yaşayan Alevilerin bu ermişlere inancı, saygısı ve sevgisi çok fazladır, 

bu türbeler her dönemde talipler tarafından ziyaret edilmektedir.  

Bölgede yaşayanlar genellikle Sinemilli Ocağı’na mensup ocakzâde ve taliplerdir. 

Pazarcık’ta daha çok Sinemilli Ocağı’nın Şığraşan koluna bağlı olan ocakzâdeler yaşamaktadır. 

Sultan Sinemil evlatlarından olup dedelik değil de ağalık yapan Aziz’in evlatları geçmişte 

Pazarcık’ın Milyanlı Mahallesi’nde yaşamışlardır. Sonrasında da ailenin bir kısmı -Koçdağ ailesi- 

Gaziantep’e taşınmış, bir kısmı da Elbistan tarafında bir çiftlik kurup orada yaşamlarını devam 

ettirmiştir. Halen Milyanlı Mahallesi’nde Koçdağ ailesine ait bir konak ve konağın karşısında aile 

büyüklerinden bir ağanın mezarı bulunmaktadır.  

Pazarcık bölgesinde halen yaşamakta olan evliya örneği ise Fato Ana olarak bilinen 

Fatma Çelik’tir. Fatma Çelik, Sinemilli Ocağı’nın talibidir. Pazarcık merkezde yaşamakta ve evine 

gelen kişileri ağırlamakta, hatta evindeki bir odayı “dilek odası” olarak kullanmaktadır. Öyle ki 

bu odaya kişiler, dilekleri kabul olsun diye değil, dilekleri kabul olduktan sonra ispat olsun diye 

küçük çorap, bez parçası vs. bağlamaktadırlar.  

Bölgede halen Elif Ana’nın oğlu Mehmet Ocak, annesinin türbesinde dedelik yapmakta, 

türbeye gelen canların kurbanlarının gülbengini vermekte ve türbe içerisinde –kışın cem 

meydanında, yazın bahçede- cemlerde posta oturmaktadır.  

Pazarcık ilçesinde Üryan Hızır Ocağı talipleri de yaşamaktadır. Kahramanmaraş 

bölgesinde bulunan Üryan Hızır Ocağı talipleri, dedeler arasında bölgesel olarak dağıtılmıştır. 

Bununla birlikte ocağa bağlı tüm dedeler Üryan Hızır Ocağı taliplerine hizmet edebilmekte, 

görgülerini görebilmektedir. Dedeler aynı bölgede olduklarında ise birlikte aynı posta oturarak 

cem yürütmektedirler. Dedeler arasında oluşacak bir uyuşmazlığın talibe yansımaması 

gerektiğinden uyuşmazlık veya talip paylaşımıyla sorun yaşanmak istenmemiştir. Dedeler, 

birbirlerine rızalık vermekte ve bir cemi beraber yürütmektedirler (K2). 

Üryan Hızır Ocağından bir dede olan Üryan Vakkas dede, bugün Kahramanmaraş’ın 

Narlı ve Pazarcık ilçelerinde yaşayan taliplerine gidip görgülerini görmekte, taliplerine hizmet 

etmektedir. Henüz çok genç olan dedenin, günümüzde taliplerini ziyaret ediyor olması, onlara 
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hizmet götürüyor, müşküllerini çözüyor olması açısından oldukça önemlidir. Görevini geleneğe 

uygun olarak yapıyor olması, taliplerinin müşküllerini çözmek için onlara yakın olmak adına 

bölgede yaşıyor olması açısından da ayrıca kıymete değerdir. Üryan Vakkas Dede, Üryan Hızır 

Ocağına bağlı taliplerin yaşadığı Maraş bölgesindeki her köyde ayda bir gidip cem yapmaktadır. 

Şehir dışında yaşayan Üryan Hızır Ocağı dedeleri, Maraş bölgesindeki taliplerini sık sık ziyarete 

gelmemektedir. Bu görevi burada yaşayan Üryan Vakkas dede ve bölgeye sık sık gelen Mamo 

dede üstlenmiş durumdadır (K2). 

Üryan Hızır Ocağı talipleri, Tunceli, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş’ın 

Pazarcık ilçesi, Mersin gibi yerleşim birimlerinde yaşamaktadırlar. Kentleşmeyle beraber bu 

ocağa bağlı talipler Anadolu’nun hemen her yerine dağılmış durumdadır. Yurt dışına göçle 

beraber bugün yurt dışında yaşayan pek çok Üryan Hızır ocağı talibi bulunmaktadır. 

Kahramanmaraş’ın köylerinde dağınık olarak yaşayan Üryan Hızır Ocağı talipleri vardır (K2). 

Üryan Hızır Ocağı kurucusu Üryan Hızır, Tunceli ilinde Pertek‐Hozat’ın Zeve 

Köyü’ndedir. Bu ocağın Suriye, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Çorum, Erzincan, Erzurum 

ve diğer büyük şehirlerde talipleri bulunur. Üryan Hızır Ocağı, Alevî ocaklar içerisinde pir ocağı 

olarak kabul edilir. Ayrıca bu ocak Hubyar’ın mürşid ocağıdır. Üryan Hızır Ocağı, çocuğu 

olmayan veya erkek çocuk isteyenler tarafından, yine sara ve akıl hastalıklarına şifa bulma 

niyetiyle ziyaret edilir (Rençber, 2013: 159-170). 

Kahramanmaraş Türkoğlu’nda Alevilerin yaşadığı yerleşim birimleri şunlardır: 

Minehöyük, Pınarhöyük, Kuyumcular, Tahtalıdedeler, Tottolar (fanfas), Özbek, Kumcatı ve 

Yeniköy. Buralar, Kahramanmaraş büyükşehir olmadan önce köy olan yerleşim birimleri iken 

Kahramanmaraş büyükşehir olduktan sonra Türkoğlu ilçesine bağlı mahalleler olmuşlardır. 

Türkoğlu’nda yaşayan Aleviler, genellikle Sinemilli Ocağı talipleridir. Ancak Sinemilli 

ocakzâdeleri, buralardaki taliplerine çok uzun zamandır gitmemiştir. Bölgede cemevi olan 

yerleşim birimi yoktur.   
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4. SULTAN SİN VE SİNEMİLLİ OCAĞI 

 

4.1. Alevi Ocakları ve Bu Ocaklar İçerisinde Sinemilli Ocağı'nın Yeri 

 

Anadolu Aleviliğinde ocak sistemi mevcuttur. Bu sisteme göre Alevi toplumunda mevcut 

olan dedelik kurumu, ehl-i beyt soyundan geldiğine inanılan erenle soy bağlantıları kurularak 

yaşatılmaktadır. Anadolu Aleviliğinde mevcut ocaklar yol gösterici, yolu aydınlatıcı niteliğe 

sahiptirler. Ocağa mensup dedeler talipleri bilgilendirmek, onlara yol göstermek, dinî 

ibadetlerini yerine getirmek gibi görevlerle yükümlüdürler (Er, 2014: 54). 

Ocak sözcüğü Türkçe Sözlük’te, Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. 

amaçlarla kullanılan yer; Bahçelerde veya bostanlarda her tür meyve ve sebze tohumu veya 

fidesinin dikimi için ayrılmış toprak çukuru; Aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukları 

kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer; Yeniçeri teşkilatını oluşturan odalardan her 

biri; Ev, aile, soy; Halk hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarılan bilgileri 

kullanarak belirli bir şikayeti veya hastalığı iyileştirdiğine inanılan aile vb. anlamlarına 

gelmektedir (TS, 1998: 1786). 

Anadolu Aleviliğinde ocak, inanç önderleri olarak kabul edilen dedelerin geldiği soy 

anlamını kazanmıştır. Soyağacı kurumu Anadolu Aleviliğine Araplardan geçmiştir. Anadolu 

Alevilerine geçerken de “şecer” veya “şecere” şeklinde geçmiş, yazılı belgelere girdiğinden 

“şecername” şeklinde biçimlenmiştir. Daha sonra bu terim Türkçeleştirilmiş, “soy ağacı” ya da 

“soy kütüğü”  biçimini almıştır (Birdoğan, 1995: 183).  

Anadolu Alevileri, “pir" diye adlandırdıkları bir dedeye, bu dedeler de başka bir ocaktaki 

dedeye bağlıdırlar. Alevi ocaklarının dedeleri böylece birbirlerine silsile şeklinde bağlıdırlar. En 

son bağlanılan ocak ise genel görüşe göre Hacı Bektaş Veli Ocağıdır.  Bu durum Anadolu 

Aleviliğinde “El ele, el Hakk’a” şeklinde ifade edilmektedir (Arslanoğlu, 2001: 37). Anadolu 

Aleviliğinde ve Bektaşilikte “ocak” kutsal bir kavramdır. Anadolu Aleviliğinde Ehl‐i Beyt (Hz. 

Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin) soyundan gelenlere “ocakzâdeler” 

denilmektedir (Rençber, 2013: 159-170). 

Anadolu Aleviliğinde ocak sitemi dışında bir Alevi düşünülemez. Dede, ana, zakir veya 

talip Alevi olan herkes bu sistemin içerisinde yer almaktadır. Ocaklara ve ocakların temsil ettiği 

değerlere ciddi anlamda kutsallık ve manevi güç atfedilmiştir. Öyle ki ocaklarla, ocak dedeleriyle 

ilgili menkıbeler dilden dile aktarılmıştır. Ocaklara yüklenen kutsiyet, manevi güç sonucu kimi 

ocaklara mensup dede aileleri, hastaların başvuru merkezi olmuştur. Ayrıca pek çok dede 

mezarının da zaman içerisinde ziyaretgâhlara dönüştüğü görülmektedir. Düzenli olarak ocağa 

mensup olan talipler tarafından ehl-i beyt soyundan gelen dedelerin mezarları ziyaret 

edilmekte, mezar başında kurbanlar kesilmektedir. 
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Anadolu Aleviliğinde ocakları oluşturmuş aileler, aynı zamanda keramet sahibi 

ululardan da gelmektedir. Bu ulu kişiler kutsallıklarına ehl-i beyt soyundan gelmeleri nedeniyle 

daha fazla kutsiyet kazandırmış olurlar. Alevi ocakları Dede Garkın, Sarı Saltuk, Hıdır Abdal, 

Seyyid Sabun, Üryan Hızır, Teslim Abdal, Kolu Açık Hacım Sultan, Ağuiçen (Ağuçan) ve esas 

araştırma konumuz olan Sinemilli Ocağı gibi Alevi geleneğinin evlâd-ı resul (seyyid) saydığı ve 

kutsal kabul ettiği din ulularının adlarını taşımaktadır.  

Alevi ocaklarının değişik bölgelerde yaşayan topluluklar üzerinde farklı etki alanları 

olduğu görülmektedir. Ocakzâde dedeler, geçmişte istisnai durumlar dışında kendilerine, kendi 

ocaklarına bağlı olmayan yerlerde faaliyet göstermezlerdi. Dedeliğin ocaklarda babadan oğula 

geçtiği gibi taliplik de aynı şekilde kan bağıyla oluşmaktadır. Yani talip, babası hangi ocağa 

bağlıysa o ocağın talibidir. Her ocağın talibi bellidir ve ocaklar, kendi talipleri üzerinde etkilidir. 

Elbette bütün ocaklar Anadolu Aleviliğinde sayılıp sevilmekte ve değer görmektedir. Çeşitli 

nedenlerle bağlı bulundukları ocak ve dedeleri bulunmayan, dedelerin gelip yıllık görgülerini 

görmediği, müşküllerini çözmediği Alevilerin başka ocak dedelerine bağlandıklarına da 

rastlanmıştır (Yaman, 2007: 246-247). 

Buyruk, Menakıb-nâme, Velayet-nâme gibi adlarla anılan kutsal olduğuna inanılan Alevi 

kaynaklarında “ocak” kavramının kullanılmadığını görüyoruz. Aleviliğin temel yapı taşlarından 

biri olan ocaklara, bu kutsal metinlerde rastlanılmaması dikkat çekicidir. Aynı şekilde Alevi yol 

ulularıyla ilgili menkıbelerde de “ocak” kavramına rastlamıyoruz.  

Ali Yaman’ın ifade ettiğine göre, bu kavramın bugün kullanıldığı anlamıyla yerleşmesi bu 

kaynakların yazıldıkları dönemden sonrasına uzanmaktadır. Halkbilimi için önemli yazılı 

kaynaklardan olan cönklerde “ocak” ifadesine rastlanıldığını görmekteyiz. Örneğin Anadolu 

Alevilerinin zihninde hem bir ocakzâde hem de bir ozan olarak önemli bir yer edinmiş olan Pir 

Sultan Abdal’ın bir deyişinde “Ocakoğlu ocağından gelince” ve “Ocakoğlu ocağından varınca” 

şeklinde ocak sözcüğünü Alevilikte kullanıldığı anlamıyla kullandığını görülmektedir (Yaman, 

2011: 43-64). 

Geleneksel Anadolu Aleviliğinde ocak dedeleri, şu niteliklere sahip olmalıdır;  

• Bir ocaktan gelmek, yani ocakzâde olmak veya hizmet veya keramet yoluyla 

mürşidlik payesi kazanmış bir erenin soyundan gelen ocakzâde bir aileye mensup olmak, 

• Anadolu Aleviliği noktasında gerçek anlamda bilgi sahibi olmak ve taliplere 

bilgiyi aktaracak bir konumda olmak, 

• İnsan-ı kâmil statüsünde topluma örnek olacak davranışlarda bulunmak, 

• Aleviliğin temel inanç esaslarına uyuyor olmak, 

• Musahip sahibi olmak,  

• Düşkünlük denen durumu getirecek davranışlardan uzak durmak, 

• Yolun her şeyden evvel geldiğinin bilincinde olmak (Yaman, 2011: 43-64). 
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Geleneksel Anadolu Aleviliğinde ocak dedelerinin işlevleri ise şu şekilde özetlenebilir; 

▪ Sosyal hayatıyla, dinî yönüyle topluma örnek olma ve dinî liderlik görevini yerine 

getirme, 

▪ Toplumu başta inanç yönü olmak üzere aydınlatma, topluma bilgi verme, 

▪ Öncelikle toplumsal birlik ve dayanışmayı sağlama, 

▪ Nikah erkânı, cenaze erkânı, cem gibi sosyal ve dinî törenleri yönetme, 

▪ Toplumda düzeni sağlamak, düzensizlik yaratan kişilere cem ortamında gerekli 

cezaları vermek, gerekirse düşkün ilan etme, 

▪ En temel işlev ise inancın devamlılığını sağlamak, geleneği yaşatmak ve yeni 

nesillere aktarma, 

▪ Kimi ocak dedeleri için ise keramet gösterdiklerinden dolayı çeşitli sıkıntısı olan 

taliplerin sorunlarını, sıkıntılarını çözmek, öyle ki kimi hastaları iyi edeceğine inanılan ocak 

dedeleri hastaların başvuru yeri olmaktadır (Yaman, 2011: 43-64). 

Anadolu Aleviliğinde ocakların çeşitli şekillerde sınıflandırılması söz konusudur. 

Örneğin ocaklar kimilerine göre işlevlerine ve iş bölümüne göre; 1.Mürşid Ocakları, 2.Pir 

Ocakları, 3.Rehber Ocakları, 4.Düşkün Ocakları olarak dört başlık altında ele alınırken, 

kimilerine göre örgütlenme/bağlılık durumuna göre; 1. Bağımsız Ocaklar, 2. Hacı Bektaş 

Çelebilerine Bağlı Ocaklar olmak üzere ayrılmaktadır. Kimilerine göre de ocaklar cem 

ibadetindeki uygulama farklılıklarına göre; 1.Erkânlı Ocaklar,  2.Pençeli Ocaklar olmak üzere 

ayrılmaktadır.  Ayrıca ocakların alt grup veya bölgesel isimlere göre de “Tahtacı Ocakları, 

Dersim Ocakları” vs. şekillerde anılmaları da söz konusudur (Yaman, 2011: 43-64). 

Anadolu Alevilerinin dinî lideri olarak karşımıza çıkan dede, topluma yol gösteren, 

onları dinî anlamda eğiten, bilgilendiren kişidir. Dedelik kurumu, Aleviliğin temel omurgasını 

oluşturur ve topluluğun dinî ve toplumsal hayatına yön verir. Yol kardeşliği olarak da ifade 

edilen musahiplik, aynı zamanda bir otokontrol ve denetleme sistemi olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. Yolun sorun yaşamadan devam ettirilmesi adına çok önemli bir noktada bulunan 

düşkünlük kurumu ise suçların önlenmesinde, toplumsal düzenin sağlanmasında etkilidir 

(Albayrak,  2015: 21-36). Özetle Anadolu Aleviliğinde yukarıdan aşağıya doğru bir otokontrol ve 

denetleme mekanizması vardır. Bu mekanizmanın başında da ocakzâde dedeler bulunmaktadır. 

Ocakzâdeler arasında yaygın bir görüş olarak Alevi ocak sayısının on iki olduğu 

söylenmektedir. On iki sayısının Anadolu Alevileri için öneminin ne büyük olduğu herkes 

tarafından bilinmektedir. Ancak gerek kaynak kişilerle yapılan görüşmeler, gerek başvurulan 

yazılı metinler ocak sayısının neredeyse üç yüz civarında olduğunu göstermektedir. Bunların bir 

kısmı ana ocağı oluştururken bir kısmı da ana ocağın kolu şeklinde göçlerle vs. ortaya çıkmış ve 

ana ocak soyundan bir ocak soylunun adı etrafında yeni bir ocak oluşturmuştur (Yaman, 2011: 

43-64). 
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Anadolu Alevileri tarafından Hz. Muhammed’in Ehl‐i Beyt’i kabul edilen imamlar ve 

dedeler, ocakzâdeler talibin gözünde dinî otoritenin kutsal liderleri olarak kabul görürler. 

Ocakzâdeler yani dede soylular, Anadolu Aleviliğinde dinî lider, önder olarak algılanırlar ve bu 

bağlamda da toplum tarafından saygı görürler. Bu kişilerin saygı görmeleri bağlı oldukları ehl-i 

beyt kökenli erenle ilişkilidir.  

Sinemilli Ocağı, yukarıda belirttiğimiz üzere bir erene bağlanılarak ehl-i beyte 

dayandırılan bir ocaktır. Sinemilli Ocağı, keramet gösterdiğine inanılan, ehil bir kişilik olarak 

tasavvur edilen Sultan Sin’e dayandırılan ve onun evlatlarıyla devam ettirilen bir ocaktır. 

Sinemilli Ocağı, talip sayısı yoğun olan ocaklardan biridir.  

Bugün Kahramanmaraş’ın Elbistan, Pazarcık, Çağlayancerit ilçelerinde bu ilçelere bağlı 

mahallelerde Sinemilli ocakzâde ve talipleri, Ekinözü ve Türkoğlu’na bağlı mahallelerde 

Sinemilli Ocağı talipleri yaşamaktadır. Yine Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin gibi metropol 

kentlerde de göç sonucu Sinemilli Ocağı mensupları yaşamaktadır. Sinemilli Ocağı ocakzâdeleri 

ve talipleri, başta Türkiye olmak üzere dünyaya yayılmış durumdadırlar. Almanya, Fransa, 

İsviçre, İngiltere, Norveç, Kanada gibi ülkelerde Sinemilli Ocağı mensupları yaşamaktadır. Ancak 

ocak mensupları yaz aylarında Kahramanmaraş’a bağlı olan yerleşim birimlerine geri dönmekte, 

kültürlerinden, geleneklerinden, inanç ve ibadetlerinden kopmamaya özen göstermektedirler 

(K3, K4, K7, K9, K12, K18, K20, K21).  

Sinemilli Ocağı, temelde Sinemilli ve Şığraşanlar olmak üzere iki kola ayrılmaktadır. 

Dervişçim, Şığraş koluna bağlı kardeşlerden biri olmakla beraber zamanla ayrı bir kol olarak 

ifade edilmiştir. Böylelikle de ocak üç kol olarak anlatılmaya başlanmıştır.  

Sinemilli Ocağı, rehber kapısı da kendi içerisinden olan önemli bir ocaktır. Sinemilli 

Ocağı’ndan olup Pazarcık ve Nurhak’ta yaşayan “Fesli” soyadını taşıyanlar rehber kapısıdır. 

Ayrıca Sinemilli aynı zamanda bir aşiret adı olarak da geçmektedir. Sinemilli aşiret üyeleri de 

Sinemilli Ocağı’na baplı taliplerdir. Özetle Sinemilli aşireti içerisinde ehl-i beyt soyundan gelen 

bir ocak da barındıran büyük bir aşirettir. Sinemilli Ocağı’nı önemli kılan temel özelliklerinden 

biri de bu durumdur.  

Sinemilli Ocağı, pir kapısıdır. Pir, mürşide göre halkla daha çok iç içedir. Talipler, her 

zaman pirin dâr-ı didarına durmuşlardır. Talip, rehber, pir, mürşid ayrımı kimsenin, kimsenin 

önünde olduğunu göstermez. Postun kutsallığından dolayı pirin nefesi alınır, talip de pire 

rızalığını verir. Talip, rızalığını vermezse pir hiçbir erkân yürütemez. Dolayısıyla pir de talibe 

rızalığını verir. Dedelik, tam anlamıyla ateşten bir gömlektir. Sinemli Ocağı’nda çok fazla dede 

olduğundan ve talip sayısı çok olduğundan köyleri dedelere bölmüşlerdir, birine üç, birine beş 

köy düşmüştür. Bu dedeler, aynı Sinemilli Ocağı’na bağlıdır. Talip, rehber ve pirler de mürşide 

bağlıdır (K3, K4, K5, K11). 
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Sinemilli Ocağı ocakzâdelerinden Hacı Fesli’ye göre eğer bir dedenin birden çok oğlu 

varsa dedeliği hepsi yapabilmektedir, çünkü ehl-i beyt soyundan geliyorsa yol erkânı 

sürdürüyorsa hepsi dededir. Dedelik bir lütuftur, herkese verilmez. Dedeliği, yola daha çok 

gönül vermiş olan, kendisine yakışan yapmalıdır (K37). 

Sinemilli Ocağı, bugün de Anadolu Aleviliği bünyesinde önemli bir ocak olarak varlığını 

devam ettirmektedir. Talip sayısının fazla olması, rehber kapısının kendi ailesinden olması ve 

genel anlamda ocakta keramet gösterdiğine inanılan ermişlerin, dedelerin olması ocağı özel 

kılmaktadır.  

 

4.2. Sultan Sin’in Hayatı ve Soy Şeceresi   

 

Anadolu Aleviliğinde ocak sistemi dışında bir Alevi düşünülememektedir. Ocaklar, ehl-i 

beyt soyundan gelen kişilerce oluşturulmuş ve onların evlatlarıyla da devam ettirilmişlerdir. 

Ocaklar, temelde mürşid ocakları, pir ocakları, rehber ocakları ve düşkün ocakları olmak üzere 

dörde ayrılırlar. Ancak bunlar arasında herhangi bir üst ocak olma durumu söz konusu değildir. 

Anadolu Aleviliğinde ocaklar aracılığıyla sağlanan bir çeşit otokontrol sistemi vardır. Yani 

talipler pir ocakları tarafından, pir ocakları da mürşid ocakları tarafından denetlenmektedir. 

Mürşid ocakları da aynı zamanda belli bir talip topluluğunun pir ocağıdır.  

Anadolu Aleviliğinde ocaklar, genellikle keramet gösterdiğine inanılan bir erenle 

başlatılıp erenin adıyla ya da gösterdiği keramet ile anılırlar. Ağuiçen, Seyyid Sabun vb. ocaklar 

gösterilen keramet ile anılan ocaklardan iken Baba Mansur, Kureyşan, Üryan Hızır vb. ocaklar 

ise keramet gösteren erenle anılan ocaklardır.  

Sinemilli Ocağı, sözlü kaynakların belirttiğine göre "Sultan Sin, Sultan Sinemil ya da 

Sultan Sinan" olarak anılan erenle ortaya çıkmaktadır. Sultan Sin aracılığıyla da ehl-i beyte 

dayandırılan Sinemilli Ocağı, talipler arasında pir ocağı olarak anılmaktadır.  

Sinemilli Ocağı adını ocağın kurucusu olarak anılan Sultan Sin’den almıştır. Ocağın asıl 

merkezi Elazığ’a bağlı Piran ilçesidir, hatta Sultan Sin’e ait olduğu rivayet edilen türbe de 

Elazığ’ın Piran ilçesinin Akgömlek köyündedir.  

Sinemilli Ocağı bir erenle ilişkilendirilen, bu eren adıyla anılan, Alevilikteki otokontrol 

sisteminde yer alan ve yoğun talip sayısına sahip olan ocaklardan biridir. Sinemilli Ocağı, 

Ağuiçen Ocağı’na bağlı bir pir ocağı olarak bilinmektedir. Sinemilli Ocağı, esas merkezi ocağa 

adını veren ve ocağın atası kabul edilen Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) türbesinin de bulunduğu 

Elazığ’ın Piran’dadır. Ancak ocağın kurucusunun oğlu olup Kahramanmaraş’ta ocağı yeniden 

yapılandıran dört kardeşin üçü de Elazığ’dan göç edip Kahramanmaraş’a gelince ocağın merkezi 

Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi olmuştur. Kantarma, Kahramanmaraş büyükşehir 
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olmadan evvel büyük bir köy iken, Kahramanmaraş büyükşehir olduktan sonra Elbistan ilçesine 

bağlı bir mahalle olup Elbistan-Malatya yolu üzerinde yer almaktadır. 

Sinemilli Ocağı’nın kurucusu olarak kabul edilen şahıs, sözlü kaynaklardan edinilen 

bilgilere göre "Sultan Sin, Sultan Sinemil ya da Sultan Sinan" adıyla bilinmektedir. Ocağın 

kurucusu konumunda olan Sultan Sin’in hayatı hakkında net bilgiler ne yazık ki mevcut değildir. 

Özellikle Kahramanmaraş’ta yaşayan Sinemilli Ocağı’na bağlı taliplerin büyük çoğunluğu Sultan 

Sin ile ilgili pek bilgiye sahip değildir. Sultan Sin’in kimin oğlu olduğu, kaç kardeşi olduğu, kaç 

evlilik yaptığı, eşinin adı, kaç çocuğu olduğu, kendisinin Elazığ’ın Piran bölgesi dışına çıkıp 

çıkmadığı, kaç yaşında öldüğü vs. Kahramanmaraş’ta yaşayan Sinemillilerce net olarak 

bilinmemektedir. 

Sinemilli Ocağı ile ilgili bilgi veren yazılı kaynaklarda, Kahramanmaraş’ta yaşayan ocağa 

mensup sözlü kaynaklardan edinilen bilgilerde Sultan Sin’in hayatı ile ilgili net verilere 

ulaşılamamıştır.  

Sultan Sin’in hayatıyla ilgili bilgiler, rivayete dayanan doğumu ve ocağın devamını 

sağladıklarına inanılan dört oğlundan ibarettir. Kendisinin nereden geldiği, nasıl bir hayat 

yaşadığı, eşinin adı, dört oğlu dışında kaç kızı olduğu vs. bilinmemektedir. Yalnız bugün Elazığ’ın 

Piran ilçesinde mevcut bir türbesi olduğu, türbedeki mezarda eşi ve bir çocuğuyla beraber yan 

yana yattığına dair bilgi vardır. Ancak bu da ispatlanmış, net bir bilgi değildir. Bu türbe, Sinemilli 

Ocağı’nın özellikle Elazığ’da yaşayan kolu tarafından sahiplenilmektedir. Çalışma alanımız olan 

Kahramanmaraş’ta yaşayan Sinemilli ocakzâdelerinin bir kısmı böyle bir türbeden söz etmekte, 

bir kısmı tarafından türbe ziyaret edilmekte, çalışma alanımızdaki çoğu talip tarafından da böyle 

bir türbenin varlığı dahi bilinmemektedir.  

Sinemilli Ocağı ile ilgili yapılan çalışmalar ele alındığında, sözlü kaynaklar ile yapılan 

görüşmeler değerlendirildiğinde de Sultan Sin ile ilgili net bilgiler elde etmek pek mümkün 

görünmemektedir. Sözlü kaynakların belirttiğine göre Sultan Sin’in dört oğlu vardır. Ancak  

Kalender Kaya ve Haydar Aksoy gibi ocakzâdelerce de beş oğlu vardır. Ocak da bu kardeşlerden 

devam etmektedir. Bunu sözlü kaynaklardan ve Nejat Birdoğan’ın, Ayfer Karakaya-Stump’ın, 

Alemdar Yalçın ve Hacı Yılmaz’ın vd. Sinemilli Ocağı’ndan söz eden çalışmalarından tespit etmek 

mümkündür. Ancak yazılı bir soy şeceresi elimizde mevcut değildir, tarafımızdan bu ocağın 

geçmişine dönük yazılı bir şecere tespit edilememiştir.  

Sultan Sin’in kimin oğlu olduğuna dair bir rivayet, saha çalışmaları sırasında 

görüştüğümüz Sinemilli ocakzâdelerinden Hüseyin Donat’tan derlenmiştir. Hüseyin Donat’tan 

derlenen rivayete göre “Musâ el-Kâzım’ın tek bir oğlu vardır, adı Sinan’dır. Sinan’ın da üç oğlu 

vardır. Bunlar Haydar (Şığraşan kolu Haydar’ın soyundan gelmektedir), Nadar ve Kalender’dir. 

Bir de Aziz diye bir oğlu olduğunu söyleyenler vardır ama Aziz, Sinan’ın oğlu değildir. Orada bir 

karışıklık olmuş zamanında, sonra da öyle kalmış.” Şeklindedir (K10). Hüseyin Donat’ın 
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belirttiğine göre Sinan, Musâ el-Kâzım’ın tek oğludur, onun da Haydar, Nadar ve Kalender 

isimlerinde üç oğlu vardır. Yani ocak içerisinde anılıp ağalık yapmayı seçtiği söylenen Aziz, 

Sinan’ın oğlu değildir. Ancak sözlü kaynaklarla yapılan görüşmelerin çoğunluğu Aziz’in de ocak 

soylu olduğunu göstermektedir. Bu da Hüseyin Donat’ın Sultan Sin evlatlarıyla ilgili görüşünün 

mümkün olma olasılığının düşük olduğunun göstergesidir.  

Sözlü kaynakların verdiği genel bilgiye göre Sultan Sin, Elazığ’da dünyaya gelmiştir. 

Ayfer Karakaya-Stump’ın çalışmasında Sultan Sin’in doğum yeri olarak Elazığ’a bağlı Harput 

yerleşim birimi verilmektedir. Kaynak kişilerden Ali Ekber Bakır, Veli Pür, Hüseyin Bakır gibi 

kaynak kişilerce de Sultan Sin’in doğum yeri Elazığ’dır. Kaynak kişilerden Hüseyin Donat’ın 

ifadesine göre Sinan, Musâ el-Kâzım’ın oğludur. Ancak Musâ el-Kâzım’ın Elazığ ile bir ilişkisinin 

olmadığı bilinmektedir. Ayrıca Musâ el-Kâzım hicretin 128. yılında dünyaya gelmiştir 

(Gölpınarlı, 1979: 116). Sultan ise evlatlarının Kahramanmaraş’a geliş tarihi 1600 ile 1700’lü 

yılları işaret etmektedir. Dolayısıyla Sultan Sin’in bu tarihlerde yaşamış olduğu göz önünde 

bulundurulursa Musâ el-Kâzım’ın oğlu olma olasılığı söz konusu değildir.  

Anadolu ve Balkanlar’da Alevi Yerleşmesi Ocaklar–Dedeler–Soyağaçlar adlı çalışmasında 

Nejat Birdoğan, Sinemilli Ocağı için “Divriği Kara Pirbad soy kütüğünde ünlü Ebu’l Vefa’nın 

torunlarından biri olarak Sinemil görülmektedir.” şeklinde bilgi sunmaktadır. Bu çalışmasında 

Nejat Birdoğan Şeyh Hıdır adında bir şahsa ait soy şeceresinden söz etmektedir. Bu şecereye 

göre Sinemil, Şeyh Hıdır adlı şahsın yedinci göbekten atası sayılmaktadır. Hatta çalışmada 

Sinemil’in babasının adı da Samed olarak verilmekte olup Samed’den sonrası hakkında bilgi 

yoktur (Birdoğan, 1995: 222-235). 

Çalışmadaki belgelerin orijinal halini göremediğimiz için Nejat Birdoğan’ın bizlere 

sunduğu bilginin doğruluğunu kabul edemiyoruz. Dolayısıyla da elimizde yazılı belgeler 

olmadığından Sinemilli Ocağı’nın Ebu’l Vefa ile bağı olup olmadığını tespit edemiyoruz. Ayrıca 

Sinemilli Ocağı’nın atası kabul edilen Sultan Sin (Sinan, Sinemil) adının özgün bir ad olmasını 

kabul etmekle beraber, Nejat Birdoğan’ın çalışmasında adı geçen Sinemil ile aynı kişi olduğunu 

da kesin olarak kabul edemiyoruz.  

Nejat Birdoğan’ın Anadolu ve Balkanlar’da Alevi Yerleşmesi Ocaklar–Dedeler–Soyağaçlar 

adlı çalışmasında da Sinemilli Ocağı için “Divriği Kara Pirbad soy kütüğünde ünlü Ebu’l Vefa’nın 

torunlarından biri olarak Sinemil görülmektedir (Birdoğan: 1995).Bu durumda Sinemillilerin, 

Alevi geleneklerine göre mürşid ocağı olmaları gerekirken kendilerini pir ocağı olarak görmeleri 

ve Mineyik Ocağı’ndan el almaları açıklanamamıştır.” şeklinde ifade vardır. Bu çalışmada 

Sinemilli Ocağı’nın aslında bir mürşid ocağı olarak anılması gerekirken pir ocağı olarak 

anılmasının tutarsız bir durum olduğu dile getirilmiştir.  

Alemdar Yalçın ile Hacı Yılmaz’ın çalışmaları dikkate alındığında da Sinemilli Ocağı, 

İmam Zeynel Abidin’e dayandırılarak ehl-i beyte bağlanmıştır. Dolayısıyla Sinemilli Ocağı, İmam 
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Zeynel Abidin soyuna bağlandığında mürşid ocağı olmaktadır. Ancak elimizde yazılı belgeler 

olmadığından bu bilgiyi teyit edemiyoruz, bu nedenle de bu bilgiyi doğru kabul edemeyiz. Ayrıca 

Sinemilli Ocağı’nın Mineyik Ocağı’ndan el almasıyla ilgili bilgi yalnızca Nejat Birdoğan’ın sözü 

geçen eserinde karşımıza çıkmaktadır. Sözlü kaynaklarla yaptığımız görüşmeler sırasında da Ali 

Ekber Bakır, Tacım Bakır, Mehmet Başpınar, Sinan Atıcı gibi ocakzâdeler Mineyik Ocağı ile bir 

alakalarının olmadığını, el almanın olmadığını dile getirmişlerdir (Yalçın, Yılmaz: 2004). 

Sinemilli ocakzâde ve talipleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle Sultan 

Sin’in kimin oğlu olduğuna dair kesin bir kanıya varmak mümkün değildir. Sultan Sin ile ilgili 

anlatılan bir rivayete göre Sultan Sin’in babası yoktur. Ayfer Karakaya-Stump’ın da sahadan 

derlediğini dile getirdiği ve Veli Pür’ün de ifade ettiği rivayete göre Sultan Sin’in annesi kimseyle 

ilişkiye girmeden hamile kalmıştır. Genç bir kadının evli olmaksızın hamile kalması da dönem 

için ciddi bir sorun oluşturmuş ve Elazığ’a bağlı Harput'un gümüş madenlerindeki halk da 

kadını diri diri toprağa gömmüştür. Sultan Sin, mezarda annesinin doğum yapması üzerine 

dünyaya gelmiş ve mezardan çıkarılmıştır. Öyle ki Ayfer Karakaya-Stump çalışmasında ocağın 

adı olan Sinemilli ifadesindeki "sin" kelimesini Türkçedeki sözlük anlamını "kabir, mezar" 

anlamıyla açıklanmış olduğuna dikkat çekmektedir.  

Bu bilgi gerçeküstü olup bir rivayettir. Bu rivayetten yola çıkarak Sultan Sin’i herhangi 

bir imam soyuna dayandırmak da pek mümkün değildir. Alevi ocaklarında dedelik, babadan 

oğula geçmekte olup soy erkekler üzerinden devam etmektedir. Bu rivayette ise Sultan Sin, 

babası olmayan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özetle bu rivayette Sultan Sin’in soyunu 

silsile yoluyla ehl-i beyte dayandıracağımız bir baba, soy söz konusu değildir.  

Ali Yaman’ın Alevilikte Dedeler, Ocaklar adlı kitabında Sinemilli Ocağı’nın kurucusu 

Sultan Sin’e ilişkin bilgi vardır. Sinemilli Ocağı’nın Hicri 1265 tarihli şeceresinde ise Kerbelâ 

Dergâhı’nda, dergâhtan şahitlerin de onayıyla şecere verildiğini ifade eden Yaman, şecerenin şu 

şekilde bittiğini belirtir: Bu şecerenin sahibi Şeyh Hasan Sultan Sinemil evlatlarından Es-Seyyid 

Şeyh İbrahim olduğu sabit olup iş bu mahalle kayıt ve şerh verildi ki talipleri buna göre amel 

etsinler. Ne fazla ne eksik bir şey yazıldı. İşin doğrusunu Allah bilir. Bu şecereyi Kerbelâ 

Tekkesi’nde, Tanrı’nın aciz kullarından olan Şeyh Kasım oğlu Şeyh Musa kaleme almıştır  

(Yaman, 1998: 76). 

Bu savında Yaman, Sinemilli Ocağı’nın Kerbelâ’dan şecere alan bir ocak olduğunu 

belirtmekle beraber, Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) kim olduğuna dair bilgiler vermemektedir. 

Elimizde Kerbelâ’dan alınan yazılı belge bulunmadığından bu bilgiyle yetinmek durumundayız. 

Çalışmada Sinemilli Ocağı’nın kurucusunun adının Sultan Sinemil olarak geçmesi önemlidir. 

Ocağın adının kurucusunun adından geldiği yönündeki görüşü destekler niteliktedir.  

Cem Radyo’da 29 Nisan 1999 yılında yapılan “Muharrem Söyleşileri” programında 

gerçekleştirilen söyleşi sırasında Alevi ocakzâdelerinden Muharrem Naci Orhan dede ise 
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Sinemilli Ocağı ve Sultan Sin ile ilgili olarak; “Sinemilliler, Hz. Musâ el-Kâzım evlatlarındandır. 

Musâ el-Kâzım’ın evlâtlarından, Sinemil ismindeki zat, diğer seyyidlere göre daha mübeyyir, 

daha tekâmül etmiş, daha kâmil bir insan, daha yolu erkânı bilen, belki de keramet sahibi kişi 

olduğu için, Sultan Sinemil adıyla anılıyor” şeklinde bir beyanda bulunmuştur.   

Muharrem Naci Orhan dede de Sinemilli ocakzâdelerinden Hüseyin Donat ile aynı 

görüştedir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bu pek de mümkün değildir. Musâ el-Kâzım’ın 

yaşadığı dönem ve yer ile Sinemilli Ocağı’nın kurucusunun yaşadığı yer birbiriyle 

uyuşmamaktadır.  

Anadolu Alevilerinin İnanç Önderleri (Ocaklar–Dedeler ve Babalar) (2001) adlı 

çalışmasında Sinemilliler hakkında bilgiler veren Burhan Kocadağ, Sultan Sin’den (Sinan, 

Sinemil) söz etmemektedir. Burhan Kocadağ çalışmasında “Sinemilliler, Haşaşi 

Türkmenlerindendir. Yani Alamut kalesindeki Hasan Sabah ile ilintilidirler. Alevileri Dedelik 

sınıfına mensup Sinemilliler, yörelerinde diğer ocaklara göre fazlasıyla ünlenmemekle beraber 

Maraş bölgesinde etkin bir ocak olarak görünmektedirler.” şeklinde bir ifade kullanmaktadır. 

(Kocadağ, 2001).   

Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) adı çalışmada geçmemekle beraber, Sinemilli Ocağı’nı 

Haşaşi Türkmenlerinden saymaktadır. Böylelikle dolaylı olarak ocağın kurucusu olan Sultan Sin 

(Sinan, Sinemil) Haşaşi Türkmenlerinden sayılmıştır. Ancak bu bilgiyi nerden, nasıl edindiğini 

belirtmeyen Kocadağ’ın bu savını doğru kabul edemeyiz.  

Alemdar Yalçın ve Hacı Yılmaz’ın birlikte yazdıkları Şeyh Hasan Ocağı ve Sineminli 

Oymağı Üzerine Yeni Bilgiler adlı çalışmada Sinemilli Ocağı’ndan “Sineminli” olarak söz 

edilmektedir. Bu çalışmada ocağa ait olduğu belirtilen şecere ve icazetnameye yer verilmiş olup 

belgelerin orijinal halleri verilmemiştir. Sinemilli Ocağı, bu çalışmada İmam Zeynel Abidin 

soyuna bağlanmıştır. Şeyh Hasan Ocağı ve Sineminli Oymağı Üzerine Yeni Bilgiler” adlı 

çalışmada Sinemilli Ocağı’nın Kerbelâ’ya giderek nasıl ve ne için soy şeceresi aldığı şu şekilde 

ifade edilmiştir: “…Ailenin kimliğini yeniden belgeleme ihtiyacı duymuş ve bunun içinde bir 

heyet halinde Kerbelâ’ya giderek kendilerinin İmam Zeynel Abidin soyundan geldiğini 

belgelemeye çalışmıştır. Belgelerin üzerindeki tüm bilgiler gözden geçirildiği zaman geniş bir 

coğrafya parçasına yayılmış olan Sinemilli oymağının temsilcileri olan bir aile ortaya 

çıkmaktadır.” (Yalçın, Hacı Yılmaz, 2004: 30). 

Sinemilli Ocağı’nın İmam Zeynel Abidin soyundan geldiğine yönelik görüş, Nejat 

Birdoğan tarafından da savunulmaktadır. Bu çalışmada Sultan Sin’den (Sinan, Sinemil) ziyade 

onun oğlu olduğu yazılı ve sözlü kaynaklarca ifade edilen, Kantarmalı dedelerin kendisinin 

soyundan olduğu belirtilen Kalender’den söz edilmektedir. Böylelikle Sultan Sin (Sinan, 

Sinemil), İmam Zeynel Abidin soyuna bağlanmaktadır. 
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Yine bu çalışmada Sineminli Ocağı, Milli aşireti ile bağlantılı verilmiştir. “Sineminli” 

aşireti bu çalışmada Milli aşiretinin bir üst kolu olarak ifade edilmiştir. Hatta çalışmada 

belgelerden Harput’ta bulunan bir tekkeden söz edilmekte ve bu tekke de dahil “Sinemilli” 

üzerinden Milli aşireti ile ilişkilendirilmektedir (Yalçın, Hacı Yılmaz, 2004: 30). 

Alemdar Yalçın ile Hacı Yılmaz’ın birlikte hazırladıkları mevcut çalışmada ocak adı 

“Sineminli” olarak geçmektedir. Yine mevcut çalışmada şecere, mahkeme tutanakları, senet vb. 

belgelerden söz edilmekte, bu belgelerde Sinemilli Ocağı’nın adının geçtiği, fakat Sultan Sin’e 

dair bilgi olmadığı görülmektedir. Bu çalışmadaki belgeleri birebir okuma imkânı 

bulamadığımız için bilgilerin doğruluğunu kesin olarak kabul etmemekle beraber Nejat 

Birdoğan’ın da Sinemilli Ocağı’nın İmam Zeynel Abidin soyundan geldiğine dair savı savunuyor 

olmasına dikkat etmeliyiz (Yalçın, Hacı Yılmaz, 2004: 30). 

Sinemilli Ocağı ile ilgili bilgiler sunan Alemdar Yalçın, Anadolu’nun Duraklama ve 

Gerileme Döneminde Güney ve Doğu Anadolu’da Ocaklar-Aşiretler–II ( 2014) adlı çalışmasında 

Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) adı geçmemekle beraber Sinemilli Ocağı, Urfa’da yaşayan köklü bir 

aşiret olan Milli aşireti ile bağlantılı olarak verilmiştir. Milli, büyük bir aşiret 

konfederasyonudur. Yani en üstte Milli aşireti olmakla beraber küçük aşiretlerden oluşan bir 

topluluk olarak verilmekle beraber Sinemilli Ocağı’nın da bu aşiretler topluluğunun bir üyesi 

olduğu görüşü öne sürülmüştür. Çalışmada Sinemilli Ocağı ile ilgili olarak şu ifadeler mevcuttur: 

Osmanlı arşiv belgelerinde Milli (Millü), Millili, Millo, Milli Ekradı, Milli göçer, Milli-i Kebir, Milli-i 

Tavan (Taban), Milli-i Sagir, Milli Türkmeni, Milli Akkeçili, Milli Mahmut, Milli Pazgürü ve 

Bahaeddinlü, gibi adlarla anılmaktadır. Bazı bölgelerde halen varlığını sürdüren Milan (milliler 

anlamında -an Farsça ekiyle) aşireti, bu konfederasyonun devamı olarak varlığını 

sürdürmektedir. Sinemilli adıyla Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Sivas yöresinde 

faaliyet gösteren, 16. yüzyılda da Harput’ta kadılık ve yöneticilik yapan Alevi Ocaklı aşiretinin de 

bu konfederasyona dahil olduğunu düşünebiliriz. Aralarında sadece ismin bir bölümü ile ilgili 

bir benzeşme bulunmakla birlikte aynı coğrafi bölgelerde yaşıyor olmaları bu ilişkinin kurulup 

kurulamayacağının araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Sinemilli Ocaklı aşiretinin Osmanlı 

Arşiv belgelerinde “Yörükan taifesi” olarak geçtiğini görüyoruz. Ayrıca Sinemilli aşiretinin bize 

ulaşan belgelerinden beylerinin 15. yüzyılda Harput kadısı olarak görev yaptıkları, Elbistan 

yöresinin aşiretin yaylası olduğu, Kerbelâ’dan alınmış ocak icazetnamesine sahip oldukları 

anlaşılmaktadır (Yalçın, 2014: 31-32). 

Ayfer Karakaya-Stump’ın önce Kırkbudak Dergisi’nde yayımlanan sonrasında da 

Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık adlı kitabında yer alan “Sinemilliler: Bir Alevi Ocağı ve Aşireti” 

başlıklı yazısında Sinemilli Ocağı’ndan ve kısaca Sultan Sin’den söz etmektedir. Bu çalışmasında 

Ayfer Karakaya-Stump Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi’nden 

edindiği belgelerden söz etmektedir. Bu belgelerden biri olduğunu belirttiği icazetnamede 
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Sultan Sin’in adı, şu şekilde geçmektedir: “Sahib-i hazihi eş-şecere Es-Seyyid Şeyh İbrahim ibn-i 

Şeyh Hasan, Sultan Sinemil evladlarından olduğu sabit olunup işbu mahalle kayd ve sahh u şerh 

virildi…”  (Karakaya: 2015: 113-165). 

Ayfer Karakaya-Stump yukarıda zikrettiğimiz çalışmasında icazetnamede değişiklik 

yapıldığını şu sözleriyle ifade etmektedir:  

Burada adı geçen Şeyh Hasan oğlu Seyit Şeyh İbrahim, eski icazetnameyi 1848 yılında yeniden 

kopyalatan kişi değil, orijinal şecerenin sahibi olan kişidir. Orijinal Arapça metinde verilen Seyit İbrahim’e 

ait soy şeceresinde Sultan Sinemil adı geçmemektedir. Sultan Sinemil adını içeren Türkçe notun, 

icazetname 1848 yılında temize çekildiği zaman eklenmiş olma olasılığının yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Nitekim Arapça olan ana metinde icazetnamenin sahibi olarak Şeyh Hasan oğlu Seyit Şeyh İbrahim adı 

geçmektedir ve bu kişiye ait olduğu belirtilen soy ağacı kısaca şu şekilde verilmiştir: Seyit İbrahim, onun 

babası Seyit Hasan, onun babası Şeyh Nazar(?), onun babası Şeyh Zenun(?), onun babası Hayran Abdal. 

(Karakaya: 2015: 113-165). 

 

Tablo 4.1. Kantarma-Belge 8, Sinemilli Ocağı’ndan Seyyid Bektaş’ın Rebiyyü’l evvel ayının 10. 

günü yıl 1207/1792 yılında Kerbelâ kasabasında soy kütüğü yazan divanın tespit ettiği soy 

şeceresi (Karakaya-Stump, 2015: 126-150). 

SİNEMİLLİ OCAĞI SOY ŞECERESİ 
Seyyid Bektaş’ın babası es Seyyid Ali 

es Seyyid Ali’nin babası es Seyyid Hamza 
es Seyyid Hamza’nın babası es Seyyid Mustafa 
es Seyyid Mustafa’nın babası es Seyyid Hamza 
es Seyyid Hamza’nın babası es Seyyid Galender 

… 
İmam Zeynel Abidin 

… 
Hz. Ali 

 

 

 

Belge 4.1.  Kantarma-Belge 8 (Karakaya-Stump, 2015: 126). 
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h. 1207/m. 1792 tarihli, nakibüleşraftan alınan seyitlik tezkeresi (Arapça) Maraş’ın Elbistan 

kazasından Seyit Bektaş’ın, Kerbela’daki nakibüleşraf huzurunda seyitliğini kanıtladığına dair 

düzenlenmiş tezkere. Seyit Bektaş seyitliğini, hemşehrisi olan şahitlerin yörede kendisinin ve atalarının 

İmam Zeynel Abidin soyundan gelen seyitler olarak bilindiğine dair şehadetleriyle kanıtlamıştır. Bu 

şahitlerden ikisi Seyit Hasan oğlu Seyit Bektaş ve Molla Haşan oğlu Ve- li’dir. Belgede verilen kısa soy 

ağacına göre, Seyit Bektaş’ın babası Seyit Ali, onun babası Seyit Hamza, onun babası Seyit Mustafa, onun 

babası Seyit Hamza, onun babası Seyit Kalender’dir (Karakaya-Stump, 2015: 126). 

Karakaya-Stump’ın “Kantarma-Belge 8” adıyla çalışmasında verdiği belgeyi, Alemdar 

Yalçın ve Hacı Yılmaz’ın birlikte yazdıkları Şeyh Hasan Ocağı ve Sineminli Oymağı Üzerine Yeni 

Bilgiler adlı çalışmada “Belge 5” olarak vermişlerdir. Bu çalışmada Belge 5 olarak verilen şecere 

ise söyledir:  

Kerbelâ kasabasında soy kütüğü yazan divanın tespit ettiği o mübarek soy şöyledir: Seyyid 

Bektaşın babası es-Seyyid Ali onun babası es Seyyid Hamza onun babası es Seyyid Mustafa onun babası es 

Seyyid Hamza onun babası Bostan ailesinden ve Maraşın ileri gelenlerinden es Seyyid Galender ki kendisi 

o civarda meşhur bir kişidir. Ve kendisi gibi adı geçen dedelerinin hepsi de İmam Zeynel Abidin’e bağlıdır. 

Bu yüce şecere Nakibul Eşrafın huzurunda en yüce yere yazılmış olup buna o beldenin halkı şahit 

olmuştur. Yine diğer bir şecere de şöyledir: es-Seyyid Bektaş onun babası es-Seyyid Hasan ve es-Seyyid 

Veli onun babası Molla Hasan. Bütün bunlar yazılıp kendisine verildi ki elinde bulunsun ve gerektiği 

zaman bunu kullanabilsin. Rebiyyü’l evvel ayının 10. günü yıl 1207/1792. (Yalçın, Hacı Yılmaz, 2004: 

30). 

Tabloda adı geçen es Seyyid Galender’in, Sultan Sin (Sinan, Sinemil) evlatlarından olup, 

Kantarmalı Sinemilli ocakzâdelerinin atası olma olasılığı yüksektir.  İki çalışmada da aynı isimler 

geçmekle beraber Ayfer Karakaya-Stump’ın çevirisinde “Elbistan” olarak geçen yer adının 

Alemdar Yalçın ve Hacı Yılmaz’ın çevirisinde “Bostan” olarak geçiyor olmasıdır.  

Ayfer Karakaya-Stump’ın belirttiğine göre icazetnamenin orijinalinde Sultan Sin’den 

(Sinan, Sinemil) söz edilmemektedir. Sultan Sin (Sinan, Sienemil) adı icazetnameye sonradan 

eklenmiştir. Sözü geçen belge elimizde mevcut değildir, ancak Ayfer Karakaya-Stump 

çalışmasında belgenin orijinal halini de paylaşmıştır. İcazetnamede Sultan Sinemil adı geçmekle 

beraber, bu adın belgeye sonradan eklenip eklenmediğine dair net bir bilgiye sahip değiliz.  

Sinemilli Ocağı ile ilgili yukarda zikrettiğimiz yazılı ve sözlü kaynakların ortak noktası 

ocağın kurucusunun Sultan Sin (Sinan, Sinemil) olduğu yönündedir. Ocağın kurucusu olarak 

kabul edilen Sultan Sin’e (Sinan, Sinemil) ait olduğu söylenilen türbesi ise Elazığ’ın Piran köyleri 

diye anılan dokuz mezrasından biri olan Akgömlek köyündedir. Akgömlek köyüne, Baskil’in 

kuzeyinde yer alan Övlük Baba Türbesi’ne doğru gidilince ulaşılmaktadır.  

Saha çalışmalarımız sırasında görüştüğümüz kaynak kişilerce ocağın adı olan 

Sinemilli’nin Sultan Sin (Sinan, Sinemil) olarak anılan kişiden geldiğini tespit ettik. Ancak Ali 

Ekber Bakır, Veli Pür gibi kaynak kişiler ile yaptığımız görüşmeler ve Ayfer Karakaya-Stump’ın 
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çalışmasını ele aldığımızda Sultan Sin’in Urfa kökenli büyük bir aşiret olan Milli aşiretinden 

olduğunu da gördük. Kaynak kişilerden Veli Pür ocağın adı olan Sinemilli ifadesinin de “Milli 

aşiretinden Sinan” olarak algılanması gerektiğini dile getirmiştir. Buna göre ocağın 

kurucusunun gerçek adı Sinan'dır. Ancak Kürtçede isimlerin kısaltılması ve sona “o” harfinin 

eklenmesi yaygın bir gelenektir. Dolayısıyla Sinemilli birleşik sözcüğünün birinci kısmı Sinan 

adının ilk hecesi olan "Sin"den gelmektedir. Kelimenin ikinci kısmı ise Urfa kökenli büyük bir 

aşiret olan Milli aşiretinin adı olan "Milli"dir. Dolayısıyla Sinemilli, "Sin-i Milli" yani "Milli'li 

Sinan" anlamına gelmektedir (Karakaya-Stump, 2015:136) (K12, K16).  

Sinemilli Ocağı’nın Milli aşiretinin bir alt kolu olduğuna yönelik görüş Veli Pür, Ali Ekber 

Bakır gibi sözlü kaynaklar ile Alemdar Yalçın, Hacı Yılmaz, Ayfer Karakaya-Stump gibi isimlerin 

ortak görüşüdür. Hatta Veli Pür’ün belirttiğine göre ocağın adı da “Milli aşiretinden Sinan” 

olarak algılanmalıdır. Sinemilli Ocağı ile ilgili genel ortak görüş, ocağın Urfa kökenli büyük bir 

aşiret olan Milli aşiretinin bir alt kolu olduğuna yöneliktir. Zaman içerisinde Milli aşireti ile 

bağları tamamen kopmuş olan ocak, geleneklerini yine de korumuştur. Öyle ki kaynak kişilerden 

Veli Pür’ün verdiği bilgiye göre 1990’lı yıllarda Pazarcık’a atanan Urfalı bir öğretmen kendi 

evlerine misafirliğe gelmiş ve orada duvardaki halıyı görüp, halının deseninden ve yapılış 

şeklinden yola çıkarak Veli Pür’e “Yoksa siz Milli aşiretinden misiniz?” diye sormuştur. Halının 

deseni ve yapılışı Milli aşiretine özgü olan bir şekilde yapılmıştır. Kültürün kalıcılığını da 

gösteren bu anekdot, Sinemilli Ocağı ile Milli aşireti bağına da işaret etmektedir. 

Sinemilli Ocağı’ndan Hüseyin Bakır, Ali Ekber Bakır, Hüseyin Soysüren vb. isimler ocağı 

İmam Bakır’ın soyuna dayandırırken Hüseyin Donat, Mehmet Başpınar gibi isimler ocağı Musâ 

el-Kâzım’ın soyuna dayandırmaktadır. Nejat Birdoğan, Alemdar Yalçın ve Hacı Yılmaz’ın 

çalışmalarında Sinemilli Ocağı’nı İmam Zeynel Abidin soyuna bağlamaları dikkat çekicidir. Ayfer 

Karakaya-Stump’ın ise çalışmasında ise belgeler dikkate alındığında Sinemilli Ocağı’nın İmam 

Zeynel Abidin’den geldiği görülmektedir. Belgelerin orijinal halinin verilmesi bu bilgiyi teyit 

etmemizi de sağlamıştır. 

Dervişçimli dedelerinden Kalender Kaya ve Haydar Aksoy, aslında Sultan Sin’in Tunceli 

kökenli olduğunu dile getirmişlerdir. Horasan kökenli olan Sultan Sin’in on iki aşiret arasında 

yer alıp Tunceli’ye geldiğini, buradan da bir dağılma olduğunu ifade etmişlerdir. Sultan Sin’in de 

Elazığ’a gelip yerleştiğini dile getirmiştir. Sonrasında da Sinemilli torunlarından olan Koca 

Şığraş’ın gelip Pazarcık bölgesine yerleştiğini dile getirmişlerdir (K33, K34). Ancak bu on iki 

aşiret adını belirtmemekle beraber, Sultan Sin’in Tunceli’den neden ayrıldığını, Elazığ’a neden 

yerleştiğini de belirtmemişlerdir. Ayrıca Sultan Sin evlatlarının değil de torunlarından olan Koca 

Şığraş’ın Kahramanmaraş’a geldiğini söylemişlerdir.  

Sultan Sin’e dair bir soy şeceresinin elimizde olmaması, yazılı ve sözlü kaynaklarda 

Sultan Sin hakkında sınırlı bilgiler olması Sultan Sin’in Tunceli kökenli olup olmadığına dair 
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kesin bilgiye varmamızı engellemektedir. Ancak Hüseyin Bakır, Hacı Fesli, Mustafa Bakır, 

Kalender Kaya, Haydar Aksoy, Mehmet Başpınar ve Sinan Atıcı gibi ocakzâdelerin genel görüşü 

ocağın Horasan kökenli olduğu şeklindedir.  

Kahramanmaraş’ta yaşayan kimi ocakzâde ve taliplere göre ise ocağın gözü Elazığ 

olmayıp Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi’dir. Sultan Sin adlı zat 

Kahramanmaraş’ta yaşamadığından da ocağın adının Sinemilli olmasını şu rivayete 

dayandırmaktadırlar: Bir seferden dönen ordu, hangi dönem olduğu ve nereye bağlı bir ordu 

olduğu bilinmemektedir, Kantarma Mahallesi’ne uğrar. Burada bulunan Sinemilli Ocağı 

atalarından bir dede, büyük bir tabak (sini) ile gelen misafirlere yemek sunar ve bu yemek 

yenmesine rağmen azalmaz ve bitmez. O sinideki yemek ile bütün ordu karnını doyurur (K3, K6, 

K13). Bu rivayete göre Sinemilli adındaki “sin” ifadesi, içindeki yemek bitmeyen tabak olan 

sini’den gelmektedir.  

Saha çalışmaları sırasında edindiğimiz bir bilgiye göre de Sinemilli Ocağı, İran’da Sin 

denen bölgeden göç ederek önce Elazığ’a oradan da Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin 

Kantarma Mahallesi’ne gelip yerleşmiştir. Hüseyin Bakır, Mustafa Ali Canpolat ve Ali Ekber 

Bakır gibi ocakzâdelerin verdiği bilgiye göre Sinemilli Oağı’nın adı da geldikleri bölge nedeniyle 

Sinemilli olarak anılmaktadır (K3, K6, K12). Bu bölgenin İran’da şu anda neresi olduğu 

tarafımızdan belirlenememiştir.  

Sinemilli Ocağı’nın mürşidi, Ağuiçen Ocağı evlatlarıdır. Sinemilli Ocağı ocakzâdeleri pir 

iken Ağuiçen Ocağı ocakzâdeleri mürşittir. Mürşid olan Ağuçan Ocağı’nın İmam Zeynel Abidin’in 

soyundan geldiği bilinmektedir. Ağuiçen Ocağı’nın merkezi olarak Elazığ’ın Sün köyü kabul 

edilmektedir. Ağuiçen Ocağı’nın büyük bir çoğunluğu, bugün Elazığ’ın Sün Köyü’nde ikamet 

etmektedir. Sinemilli dedeleri, Erzincan’da Ali Abbas evlatları olan Ağuiçen Ocağı’na bağlıdırlar 

(K3, K4, K5, K6, K7). 

Koca Seyit yani İmam Zeynel Abidin’in soyundan gelen evlatlara, Sinemilli yani İmam 

Bakır’ın soyundan gelen evlatlar secde etmektedirler. Sinemilli evlatları, “Öl ikrar verme, öl, 

ikrarından dönme, gelme gelme, dönme dönme, dönenin canı gider, malı gider” diyerek Ağuiçen 

evlatlarına ikrar vermişlerdir. Böylece Ağuiçen Ocağı yani İmam Zeynel Abidin’in soyundan 

gelenler, Sinemilli taliplerine mürşid, Sinemilli dedelerine ise pir olmuşlardır (K10).  

Mürşidlik kavramı, Anadolu Aleviliğinde belirli bir takım ocaklara haiz kılınan, Ağuiçen 

Ocağı, Baba Mansur Ocağı, Hacı Bektaş Ocağı gibi belli başlı ocakların, diğer pir ve mürşid 

ocakları üzerinde bir statü olarak konumlandırılmasını izah eden bir kavramdır. Mürşid ocağı, 

Sinemilli Ocağı gibi pir ocaklarının dedesi anlamını ihtiva eden bir kavramdır. Talip de bu 

dedelerin kendilerine bağlı olan, Alevi erkânını, ritüellerini öğrettiği, anlattığı, birlikte cem 

cemaat yaptığı, bu hizmetleri almak isteyen kimseleri ifade eden bir kavramdır. Bu üç kavram 

bir bütünü oluşturan parçalardır (K7). 
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Sinemilli Ocağı, 1600-1700’lü yıllarda Kahramanmaraş’a gelip yerleşmiştir. Sözlü 

kaynakların ve Ayfer Karakaya-Stump’ın Sinemilliler ile ilgili çalışması esas alındığında da bu 

bilgi teyit edilmektedir. Öyle ki Faruk Söylemez’in Yeni Çağda Maraş adlı çalışması 

incelendiğinde XVIII. yüzyıldaki Osmanlı dönemine ait arşiv kayıtlarının incelendiğini ve Maraş 

bölgesinde mevcut aşiret ve oymaklar arasında esas çalışma konumuz olan Sinemilli Ocağı, 

Sinamelli (Sinemenli) Aşireti olarak aşiret adları arasında geçtiğini görmekteyiz (Söylemez, 

2014: 45-55). 18. yüzyılda Kahramanmaraş’taki mevcut aşiret ve ocaklar arasında Sinemilli 

adının geçiyor olması, ocağın bölgeye 18. üzyıl öncesinde geldiğini göstermektedir. Ocağın esas 

merkezi olan Elbistan ilçesine bağlı Kantarma’nın kuruluşundan evvel yine Kantarma Mahallesi 

yakınlarındaki Kızılkandil’e yerleşmeleri ve burada üç defa köyü kurmalarına rağmen üçünde 

de köyün yıkıldığı tarihlere bakıldığında Sinemillilerin Kahramanmaraş’a geldiği tarih 1600-

1700’lü yıllara denk gelmektedir. 

Kahramanmaraş’a gelen Sinemilliler, Kantarma’dan evvel Kantarma’ya yakın olan dere 

kenarına ev yapmış, köyü orada kurmuşlardır. Bu bölgenin adı da Kızılkandil olarak 

bilinmektedir. Ancak Kızılkandil’de yerleşim bir türlü sağlanamamıştır, çeşitli sebeplerden köy 

üç defa yıkılmıştır. İlk ikisinde köylüler, köyü yeniden inşa etmiş ve orada yaşamaya devam 

etmişlerdir. Ancak üçüncü kez köy yıkıldığında köyü yeniden inşa etmek yerine, dere yatağına 

daha uzak olan dağ tarafına evler yapılıp köy kurulmuştur (K3, K4, K7, K8, K12, 17, K18).  

Sinemilli ocakzâdelerinden Hacı Fesli’ye göre Sinemilli ocakzâdeleri, Kahramanmaraş’a 

Erzincan’dan gelmişlerdir. Sonrasında da Pazarcık’ta yaşayan ocakzadelerden bir kısmı 

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ne yerleşmiştir. Barış Mahallesi’ne 

ocakzâdeler, arazilerine yakın olmak düşüncesiyle gelmişlerdir. Kahramanmaraş’ta Ali 

Dedeoğlu, Sinan Atıcı gibi Sinemilli ocakzâdeleri, yol yürütmektedir. 

Sinemilli Ocağı’nın kurucusu olan Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) dört oğlu vardır. Bunlar 

Haydar, Nadar, Kalender ve Aziz olarak sayılmaktadır. Hüseyin Donat gibi ocakzâdelere göre de 

Şems adlı beşinci bir oğlu olmakla beraber Şems ile Haydar’ın aynı kişi olduğunu söyleyen 

Mehmet Başpınar gibi ocakzâdeler de vardır (Birdoğan, 1995: 123-124), (K9, K10). Hüseyin 

Donat’ın belirttiğine göre Aziz oğlu değildir, orada bir karışıklık olmuştur. 

Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) evlatları arasında anılan Aziz dedelik yapmamıştır. Aziz 

dedelerin ifadesiyle kılıç kuşanmayı tercih etmiş ve ağalık yapmıştır. Bugün Kahramanmaraş’ın 

Çağlayancerit ilçesine bağlı Bozlar Mahallesi’nde Azizlere ait olan konağın karşısında bir aile 

büyüğü ağanın mezarı vardır. Azizler, ağalığın kaldırılmasıyla beraber Gaziantep ve Elbistan’a 

göç etmişlerdir. Gaziantep’te yaşayan ve Koçdağlar olarak bilinen Aziz evlatları Çağlayancerit 

ilçesine bağlı Bozlar Mahallesi’ndeki konaklarına da zaman zaman gelmektedir. Aziz 

evlatlarından bir diğer aile de Elbistan’da bir çiftlik kurmuştur ve halen orada yaşamaktadır 

(K12, K16, K42). 
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Sinemilli Ocağı Ali Ekber Bakır, Hüseyin Donat, Mehmet Başpınar, Kalender Kaya, 

Haydar Aksoy vd. ocakzâdelerin belirttiğine göre Sinemilli, Şığraşan olmak üzere iki temel 

koldan oluşmaktadır. Sinemilli olarak anılan dedeler, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine göç 

ederken, Şığraşanlar Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine göç etmişlerdir. Başlangıçta tamamı 

Sinemilliler olarak anılırken Kahramanmaraş’ta yaşayan dedelerden birine verilen bir lakap, 

zamanla Pazarcık’taki bütün Sinemilli dedelerini kast eder olunca Pazarcık’taki ocak dedeleri 

Şığraşlar olarak anılmaya başlamışlardır (K9, K10, K33). 

Ocağın Nadarlar olarak bilinen daha küçük bir kolu da Erzincan'da, özellikle merkeze 

bağlı Vağaver (şimdiki Cumhuriyet Mahallesi) ile Kemah'a bağlı Nadaroğlu (yeni adı Dereköy) 

ve Apuşta (yeni adı Aksakal) köylerindedir. Ayrıca Vağaver Köyü’nden bir dede ailesi, dört 

kuşak önce Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bayındır Köyü’ne giderek talipleri arasında yaşamaya 

başlamıştır.   Elazığ aslında Sinemilliler'in Maraş ve Erzincan'a göçmeden önceki ortak vatanıdır. 

Sinemilli Ocağı, talip sayısı çok fazla olan, taliplerini de kendi içinde barındıran büyük bir 

ocaktır (Karakaya-Stump, 2015:115-117) (K3, K5, K7, K8, K12). 

Kahramanmaraş’ta Mamko dede olarak anılan Mehmet Başpınar, Hüseyin Donat gibi 

Şığraşanlardan gelen ocakzâdelerin belirttiğine göre uzun ve simsiyah sakalları olan, görüntüsü 

de heybetli olan Sinemilli dedesi zamanla “Şığraş” olarak anılmaya başlamıştır. Bölgede sevilen, 

sayılan ve bir o kadar da kendisinden çekinilen Şığraş dedenin lakabı, zaman içerisinde yalnız o 

dedeyi değil, Pazarcık’taki bütün Sinemilli ocakzâdelerini ifade eder hale gelmiştir.  

Dervişçim, Şığraşanların yaşadığı Pazarcık’tan ayrılıp Elbistan’a gelmiş ve Kantarma 

yakınlarına yerleşmiştir. Yukarıda adlarını zikrettiğimiz ocakzâdelere göre zaman içerisinde 

Şığraşan kolundan olan Dervişçimli, ayrı bir yerde yaşaması nedeniyle de ayrı bir kol olarak 

anılır olmuştur. Böylelikle ocak için Sinemilli ve Şığraşan kolundan oluşan ocak, iki değil de üç 

kol olarak anılmaya başlamış, talipler arasında “ocak Sinemilli, Şığraşan ve Dervişçimli olmak 

üzere üç koldur” algısı oluşmuştur (K9, K10, K33, K34). 

Pazarcık’ta yaşayan Şığraşlar soyundan Hüseyin Donat ve Mehmet Başpınar’ın 

belirttiğine göre ocak, Medine’den Erzurum-Horasan’a gelmiş, oradan da Elazığ, Malatya, Sivas, 

Kayseri-Pınarbaşı, Kahramanmaraş iline bağlı Ekinözü ilçesinin eski adı olan eski adı olan Celâ 

Kasabası’na gelip yerleşmiştir. Ekinözü ilçesinin eski adı olan Celâ Kasabası’nda yakın zamana 

kadar dede ailesi vardı. Bu köy, Ekinözü ilçesinde halen dede yurdu olarak anılmaktadır. 

Ekinözü ilçesinin eski adı olan Celâ Kasabası’ndan da Sivas’a bağlı olan Eğribucak’a gelmişlerdir. 

Eğribucak’tan da Kahramanmaraş ilinin Narlı ilçesi yakınlarına yerleşmişlerdir. Narlı 

yakınlarından da Çağlayancerit’in Başpınar Mahallesi’ne yerleşmişlerdir.  

Sinemilli Ocağı Ali Ekber Bakır, Hüseyin Donat, Mehmet Başpınar, Kalender Kaya, 

Haydar Aksoy vd. ocakzâdelerin belirttiğine göre Sinemilli, Şığraşan ve Dervişçim olmak üzere 

üç temel koldan oluşmaktadır.  
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SİNEMİLLİ OCAĞI 

 

SİNEMİLLİ  ŞIĞRAŞ 

 

Şema 4.1. Kahramanmaraş’ta bulunan Sinemilli Ocağı’nın alt kolları 

 

Kaynak kişilerden Mehmet Başpınar, Hüseyin Donat gibi Şığraşanlardan gelen 

ocakzâdelerin belirttiğine göre Şığraşan kolu bir lakaptan yola çıkılarak bu şekilde 

adlandırılmıştır. Mehmet Başpınar’ın silsile yoluyla dedesi olan Şığraş denen Sinemilli dedesi, 

uzun ve simsiyah sakallarından dolayıbölgede bu şekilde anılmıştır. Şığraş Dede, zamanında 

bölgede çok sevilen, sayılan bir dede olduğundan Şığraş lakabı, zaman içerisinde yalnız dedeyi 

değil aileyi de ifade eder hale gelmiştir.  

Dervişçim, Şığraşanların yaşadığı Pazarcık’tan ayrılıp Elbistan’a gemiş ve Kantarma 

yakınlarına yerleşmiştir. Yukarıda adlarını zikrettiğimiz ocakzâdelere göre zaman içerisinde 

Şığraşan kolundan olan Dervişçimli, ayrı bir yerde yaşaması nedeniyle de ayrı bir kol olarak 

anılır olmuştur. Böylelikle Sinemilli ve Şığraşan kolundan oluşan ocak, zaman içerisinde iki değil 

de üç kol olarak anılmaya başlamış, talipler arasında ocak için Sinemilli, Şığraşan ve Dervişçimli 

olmak üzere üç koldur algısı oluşmuştur. 

Sinemilli Ocağı kendi içersinde ayrılmaktadır, ocak içerisindeki kimi aileler rehber 

kapısı olarak kabul edilmektedir. Rehber kapısını oluşturan aileler de talipler tarafından “baba” 

olarak anılmaktadır. Rehber kapısı olarak Pazarcık ve Nurhak’da yaşayan “Fesli” ailesi kabul 

edilmiştir.   

Ocak üzerine çalışma yapan Ayfer Karakaya-Stump’ın belirttiğine göre Sinemilli Ocağı,  

taliplerini de içinde barındıran, büyük bir ocaktır. Sinemilli içerisinde dede ailesi, rehber kapısı, 

ağa ve talipler vardır. Ocak, talip sayısı açısından da oldukça zengindir. Merkezi 

Kahramanmaraş olan ocağın, dede aileleri daha çok Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesine 

bağlı Kantarma Mahallesi ve Çağlayancerit ilçesine bağlı Başpınar’da yaşamaktadırlar 

(Karakaya, 2015).   

Kahramanmaraş’ta ocağın merkezi kabul edilen Kantarma dedeleri, Sultan Sin’in oğlu 

Kalender’in evlatlarıdır. Kalender’in Meryem, Fate, Hatun adlı kızları dışında dört erkek çocuğu 

olduğu söylenmekte, ancak bu çocukların adları bilinmemektedir. Bu dört erkek kardeş de 

“Babalar” olarak anılmaktadır. Bu dört kol; Delil Uşağı (Dalli), Dedeler (Dedan), Kalan/Kalolar 

ve Memikan yani Memikuşağı şeklinde adlandırılmaktadır. Kantarma’da yaşayan Sinemilli 

ocakzâdelerinin “Dedeler” denilen koldan geldiği düşünülmektedir. Dedeler kolundan dört 

kabilenin oluştuğu, bunların arasında da “Bektaşlar” ya da “Bektaşan” olarak anılanların, 

DERVİŞÇİM 
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Kantarma’nın önemli bir dede ailesi olduğu hatta bu ailenin “dede evi” olarak anıldığı ifade 

edilmektedir (Aksüt, 2014: 107-108) (K1, K2, K3, K6, K9). 

Sultan Sin evlatlarından Nadar, Erzincan’da kalmış, diğer üç kardeş ise 

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine ve daha güneye yayılmışlardır. Ocağın kökeni olarak ise 

ocakzâdeler, Horasan’ı işaret etmektedirler. Ocağın merkezi olan Elbistan’ın Kantarma 

Mahallesi’nde yaşayan Sinemilli ocakzâdeleri, bu dört kardeşten Kalender’in evlatları 

olduklarını ifade etmektedirler. Sinemilli’nin Aziz kolundan gelenleri ise Kahramanmaraş’ın 

Mamatlı, Emir Uşağı, Zeynep Uşağı, Alibey Uşağı, Sofular, Çiğil, Nargele ve Ambar köylerinde 

yaşamaktadırlar (Birdoğan, 1995: 123-124), (K3, K4, K9, K10, K11, K12). 

Sinemilli Ocağı, Ayfer Karakaya-Stump’a göre taliplerini de içinde barındıran, büyük bir 

ocaktır. Sinemilli Ocağı içerisinde dede ailesi, rehber kapısı, ağa ve talipler vardır. Merkezi 

aslında Elazığ olan ocağın bugün merkezi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Kantarma 

Mahallesi olarak kabul edilmekte olup ocakzâdeler de Kantarma’da ve Çağlayancerit ilçesine 

bağlı Başpınar’da yaşamaktadırlar.  

Başpınar Mahallesi’nde yaşayan Sinemilli pirlerinin mürşidi olarak ise Ağuiçen Ocağı’na 

mensup olup “Kara Dedeler” olarak da bilinen Muharrem Temiz ve Hüseyin Doğan’ın ailelerinin 

kabul edildiğini ifade etmişlerdir. Mürşidleri olan Kara Dedeler Malatya ilinin Doğanşehir 

ilçesinde yaşamaktadırlar. Mürşidlerinin İmam Zeynel Abidin’in soyundan geldiği 

söylenmektedir. 

Sinemilli Ocağı’nın piri, bugün ocağın merkezi olarak bilinen Kahramanmaraş iline bağlı 

Elbistan ilçesinin Kantarma Mahallesi’nde yaşayan Ali Ekber Bakır dededir. Ayrıca yine 

Çağlayancerit ilçesinin Başpınar Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Başpınar (Mamko) dede de 

ocağın cem yürüten, posta oturan dedeleridir.  

Ocağın şimdiki merkezi kabul edilen Kantarma Mahallesi’nde yetişmiş ve Alevilik 

bağlamında da önemli bir yer edinmiş dedeler vardır. Bunların başında şimdiki pir Ali Ekber 

Bakır’ın babası Tacım dede gelmektedir. 1904 doğumlu olan Büyük Tacım dede, döneminin en 

ulu Alevi dedelerindendir, isim yapmıştır. Günümüzde dahi pek çok Alevi tarafından bilinmekte 

ve saygıyla anılmaktadır, 1988’de vefat etmiştir. Tacım dede saz çalan, deyiş okuyan, sabahlara 

kadar saz ve deyişler eşliğinde, kendinden geçip Hak’la bütünleşen bir dede olarak anılmaktadır. 

Anadolu’da Alevilerin kullandığı bir sembol olan küpeyi Tacım dede de kullanmıştır. Neden 

küpe taktığını soranlara ise bunun Orta Asya’dan gelen bir gelenek olduğunu, Şii Şah İsmail ve 

Yavuz Sultan Selim’in de küpe kullandığını belirtmiştir (K3, K4, K12, K17). 

Bir diğer önemli isim Büyük Tacım dedenin kardeşi olan İbo Dede, talipleri üzerinde 

sazıyla sözüyle nüfuz etmiş bir kişiliktir. Öyle ki Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ve daha 

pek çok yerde geçmişte talipler “İbo dedenin üzerine” diyerek yemin ederlermiş. Kendi oğlu 

ölüm döşeğinde iken kavga eden taliplerinin arasını bulmak için taliplerinin üzerine gitmiş, 
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orada oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra böyle bir durum karşısında dahi sabır göstermiş, 

küsleri barıştırmadan o köyden ayrılmamıştır. Oradaki sorunu çözdükten sonra da gelip 

oğlunun cenaze işlerine koşmuş bir dededir (K3, K4, K8, K12). 

Büyük Tacım dedenin amca çocuğu olan Şeyho dede, dedelik bilgisi engin olan ve Alevi 

inancını üst seviyede yaşayan ve taliplerine aktaran bir dede olarak saygıyla anılmaktadır. 

Hakkını vererek, layıkıyla taliplerinin sevgisini, saygısını kazanmış, bugün adı dillerden 

düşmeyen, talipleri arasında saygıyla anılan bir dededir (K3, K4, K8, K12). 

Daha sayabileceğimiz taliplerinin gönlünde taht kurmuş, günümüzde saygıyla anılan, 

eskiye nazaran daha az da olsa halen mezarları ziyaret edilen, mezarları başında kurbanlar 

tığlanan pek çok Sinemilli dedesi Kahramanmaraş’ta yaşamaktadır. Sultan Sin ile başlayan 

Sinemilli Ocağı, önemli bir pir kapısı olma vasfını sürdürmektedir.  

Sinemilli Ocağı, başta Elazığ ve Kahramanmaraş olmak üzere İzmir, İstanbul, Adana, 

Mersin gibi illerde talipleri olan bir ocaktır. Öyle ki yurt dışına göçlerle beraber Sinemilli Ocağı 

talipleri Avrupa’da da ciddi rakamlara ulaşmıştır. Özellikle Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika ve 

Hollanda Sinemilli ocakzâde ve taliplerinin yaşadığı yerlerdir.  

Sinemilli Ocağı Alevi geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan, geleneğin gereklerini yerine 

getiren bir ocaktır. Anadolu Aleviliği çerçevesinde kendine özgü inanç ve uygulamaları da 

bulunan Sinemilli Ocağı’nda rehber kapısı da ocağın içerisindendir. Yani Sinemilli Ocağı’ndan 

belirli aileler (Kahramanmaraş’ta yaşayan Fesli ailesi) talibin rehber kapısıdır.  

Sinemilli Ocağı, geçmişte günlük yaşamını dahi Alevi geleneklerine, inanç ve ibadetine 

uygun olarak yaşamaktaydı. Günlük yaşam Alevi öğretisine uygun olarak ehl-i beyt sevgisiyle, 

dört kapı kırk makam düsturuyla yaşanmaktaydı. Düzenli olarak kış aylarında hemen her hafta 

perşembeyi cumaya bağlayan gece cem yapılmakta, her fırsatta da Alevi erkânıyla ilgili 

muhabbetler edilmekteydi. Sinemilli Ocağı, talipleri tarafından yoğun saygı ve sevgi gören bir 

ocak olup Hakk’a yürüyen dedelerin mezarları dahi talipler tarafından düzenli olarak ziyaret 

edilmektedir. Sinemilli Ocağı’na bağlı talipler için ocakzâdelerin kendileri, mezarları, evleri vs. 

kutsal sayılmaktadır. Ocağa bağlı talipler ocakzâdelerin kendilerine hediye olarak verdikleri en 

ufak nesneyi dahi kutsal saymakta, bunu çok uzun yıllar evlerinde tutmaktaydı. 

 

4.2.2. Sultan Sin’in Menkıbevî Hayatı  

 

Sultan Sin (Sinan, Sinemilli), Sinemilli Ocağı’nın kurucusu olarak kabul edilmektedir. 

Kendisinin hayatına dair net bilgiler olmadığı gibi Kahramanmaraş ilinde yaşayan Sin evlatları 

ve Sinemilli Ocağı talipleri tarafından da ocağın atası olduğu bilinmekte, Kantarma’da bulunan 

ocakzâdelerce İmam Bakır’ın soyundan geldiği, Pazarcık’ta yaşayan ocakzâdelerce de Musâ el-

Kâzım’ın soyundan geldiği ifade edilmektedir.  
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Sultan Sin Türbesi’nin Elazığ’a bağlı Piran köyünde olması, Kahramanmaraş ili sınırları 

içinde olmaması, özellikle kimi taliplerin Sultan Sin’i bilmemesine, tanımamasına yol açmıştır. 

Bölgede yaşayan talipler, daha ziyade Şığraş, Dervişçimli ve bölgede ocağın merkezi olarak 

kabul edilen Kantarma’yı ve buralarda yaşamış dedeleri bilmekte, onları tanımakta ve onlar 

hakkındaki rivayetleri, menkabeleri aralarında anlatmaktadırlar. Bu nedenle de 

Kahramanmaraş’ta yaşayan ocak dedeleri de, talipleri de, anaları da bize ocağa bağlı bu bölgede 

yaşamış dedeler hakkında menkabeler anlatmışlardır.  

Kahramanmaraş’ta yaşayan Sinemilli Ocağı taliplerinin bir kısmı, ocağın bölgedeki 

merkezi Kantarma, Pazarcık ile Dervişçimli dışında başka bir yerde varlığından haberdar 

değildir. Dolayısıyla da bölgede yaşayan kişilerin ocağın esas atası olan Sultan Sin’e, hayatına 

dair bilgileri de sınırlıdır.  

Sinemilli Ocağı’nın kurucusu olarak kabul edilen Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) 

menkıbevî hayatı hakkında tarafımızdan yazılı kaynaklarda net bir veri elde edilememiş, kaynak 

kişiler ile yaptığımız görüşmelerde de ocağın kurucusunun menkıbevî hayatını aydınlatacak 

yeterli bilgiye ulaşılamamıştır.  

Sultan Sin ile ilgili elde edilen menkıbevî hikâyeler, Kahramanmaraş’ta yaşayan kaynak 

kişiler ile yapılan görüşmeler sırasında ve yazılı kaynak taramaları sırasında tespit edilmiş olup 

bu hikâyelerin sayısı sınırlıdır. Sultan Sin'le ilgili hem sözlü hem yazılı kaynaklardan bir araya 

getirdiğimiz menkabeleri 1. Sultan Sin’in doğumuyla ilgili menkabeler, 2. Sultan Sin’in mezarıyla 

ilgili menkabeler başlıklarıyla vermek mümkündür. 

1. Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) doğumuyla ilgili menkabeler:  

• “Bundan çok uzun vakit evvel belki altı belki yedi yüzyıl evvel Harput'un gümüş 

madenlerinden Kahramanmaraş’a göç etmiş bizimkiler. Orada bir genç kız yaşıyormuş. Bu kız 

kimseyle ilişkiye girmeden hamile kalmış. Kızın hamile kaldığını haber alan, gören, duyan 

topluluk, eski vakit tabi, kızı diri diri gömmüşler. Kız haliyle orada can vermiş. Mezardan gün 

boyu bir bebek ağlaması sesi gelmiş. Gece olunca da ay ışığı mezarın tam üstüne vuruyormuş. 

Görenler hayret etmiş. Oradan geçen biri hem ayın ışığını görünce hem de bebeğin ağlama sesini 

duyunca mezarı açmaya karar verip köyden yardım istemiş. Topluluk da ayın ışığının mezara 

vurmasını hayretle karşılayıp yardım etmeye kara vermiş. Derken bunları mezarı açmışlar ki 

bebek doğmuş, ölmüş anasını emiyor. Tertemiz, güzel bir bebekmiş, görenler hayret etmiş. 

Saatlerce kapalı olduğu mezarda ölmemiş, üstüne doğup ölmüş anasını emiyormuş.”  (Karakaya-

Stump, 2015:135-136) (K3, K12). 

Anlatıda ocağın adı olan Sinemilli ifadesindeki "sin" kelimesinin Türkçe'deki sözlük 

anlamının "kabir, mezar" anlamıyla açıklanmış olduğu dikkat çekmektedir. Ocağın adının 

mezardan başlayan bir hayat ile bütünleşmesi dikkat çekicidir. Mezar, genel anlamıyla insanlık 
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için hayatın bittiği yerdir. Sinemilli Ocağı’nda ise mezar Sultan Sin’in hayatının başladığı yer 

olarak verilmektedir.  

Anadolu Aleviliğinde ölüm bir son değil, başlangıçtır. Kişi, ulaşmak istediği Hakk’a ölüm 

ile kavuşmuş olur. Sultan Sin’in hayatının bir ölümle başlıyor olması bu açıdan da önemlidir. 

Annesinin genç bir kadın iken hamile kalıp diri diri gömülmesi, ana karnındaki Sultan Sin’in 

ölmüş ana karnında varlığını devam ettirmesi ve kendi başına doğup, üzeri toprakla örtülü iken 

saatlerce ağlayıp varlığını çevredekilere duyurması sonun başlangıcı olarak ifade edilmekte ve 

kendisine kutsallık atfedilmesini sağlamaktadır. 

2. Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) mezarıyla ilgili menkabeler: 

•  “Sultan Sinemil’in mezarının olduğu yer geçmişte bir kervan yoludur. Bir gün bir 

kervan gelir ve Sultan Sinemil’in mezarının yakınında konaklar. Öncelikle kervancılar, oraya 

hayvanlarını bağlamak için kazıklar çakarlar ve bu kazıklara da hayvanlarını bağlarlar. Gece olur 

ve kervancılar yatacak yerlerini ayarlarlar. Kervan sahibinin de gözleri görmeyen kör bir oğlu 

vardır. Onun yatağını da farkında olmadan bu mezara en yakın yere yaparlar. Sonrasında 

kervancılar dinlenmek için yataklarına girip uyurlar. Sultan Sinemil, gece çocuğun rüyasına 

girer, artık göreceğini söyler, ardından da adını söyler. Sabah olduğunda kervancılar, kervan 

sahibinin oğlunun bağrışlarıyla uyanırlar. Gözleri görmeyen çocuk, artık gördüğünü ve bunun 

Sultan Sinemil sayesinde olduğunu kervancılara anlatır. Sonrasında şaşkın vaziyette etrafına 

bakınan kervancılar ikinci bir olaya daha tanık olur. Akşam konakladıkları yerde hayvanlarını 

bağlamak için çaktıkları kazıklar, birer ulu ağaca dönüşmüştür. Bunun üzerine kervan sahibi, 

oraya Sultan Sinemil için ahşaptan bir türbe yaptırır ve yoluna devam eder.” (K12, K18), (Aksüt, 

2014: 112). 

Bugün Elazığ’da Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) türbesinin bulunduğu yerde yaşlı meşe 

ağaçları vardır. Bölge halkına göre bu ağaçlar, kervancıların hayvanlarını bağlamak için toprağa 

kazdıkları kazıklardır. Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) kerametiyle bu kazıklar birer ulu meşe 

ağacına dönüşmüştür. Bu rivayet Elazığ’da yaşayan Sinemilliler arasında yaygın olarak 

anlatılmakla beraber Kahramanmaraş’ta yaşayan Sinemilli ocakzâdelerden Hüseyin Soysüren 

tarafından kısmen bilinmekte, ocağın talibi olan Veli Pür tarafından ise Elazığ’daki şekliyle 

anlatılmaktadır. Bu rivayetin Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) mezarının bir türbe haline gelmesini 

sağladığına inanılmaktadır. Bu rivayete göre Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) kerametleri yalnız 

doğumuyla sınırlı kalmayıp ölümünden sonra da devam etmektedir.  

• “Bu rivayete göre olay Kıbrıs Savaşı sırasında Aydınlı bir pilot tarafından 

yaşanmıştır. Pilotun ifadesine göre savaş sırasında uçağını pistten havalandırmıştır. Bu esnada 

bir pir gelip kendisine “Ben sana at demeden, bombalarını atmayasın.” demiştir. Pilot ise bu 

söyleneni kulak ardı etmiş, ciddiye almamıştır. Pir, pilotun kendisini ciddiye almadığını görünce 

aynı cümleyi tekrar etmiştir. Bunun üzerine de pilot, bu cümleyi inatla söyleyen pirin kim 
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olduğunu merak etmiş ve pire “Sen kimsin?” sorusunu yönletmiştir. Bu soruya cevap olarak pir, 

“Ben Elazığ Keban Piran köylerinden Sultan Sinemil’im.” demiştir. Aydınlı olan pilot, pirin 

söylediklerini yerine getirdikten sonra üssüne dönmüş ve orada tüm hedefleri vurduğu için 

komutanının övgülerini almıştır. Pilot, komutanına övgüler için teşekkür edip “Ben vurmadım, 

vurduran vurdurdu.”  demiştir. Savaş sonrası pilot, Elazığ Piran köylerine gelmiş, Sultan Sinemil 

Türbesi’ni bulmuş ve burada kurban kesip yaşadığı olayı bölgedekiler anlatmıştır” (K12), 

(Aksüt, 2014: 111). 

Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) kerametlerinin ölümünden sonra da devam ediyor olması 

önemlidir. Özellikle de doğumuyla ilgili mezardan başlayan hayatını ele alan rivayet dikkate 

alındığında Sultan Sin’e (Sinan, Sinemil) adeta yok olmama, ölümsüzlük özelliğinin yüklendiği 

görülmektedir. 

Kahramanmaraş’ta yaşayan Sinemil evlatları arasında Sultan Sin’in hayatta iken 

gösterdiği düşünülen menkabelerin bilinmiyor, anlatılmıyor olması dikkat çekicidir. Yukarıda 

da belirttiğimiz üzere Kahramanmaraş’ta yaşayan ocakzâde ve talipler, daha ziyade 

Kahramanmaraş’ta yaşamış Sinemil evlatlarının kerametlerini, menkabalerini bilip 

anlatmaktadırlar.  

Sinemilli Ocağı’nın bölgede yaşayan talipleri, ocağın kökenine dair net bilgileri olmağını 

ifade ederken kimi talipler de ocağın hangi imam soyundan geldiğini dahi bilmediklerini 

belirtmişlerdir. Bu duruma çoğu kişinin ocağın merkezini yalnız Kantarma Mahallesi olarak 

biliyor olması, ocağın kökenini, tarihini merak etmiyor olmaları ve Sultan Sin (Sinan, Sinemil)  

Türbesi’nin bölge dışında, Elazığ’da olması ve bu türbenin varlığından çoğu Sinemilli Ocağı 

talibinin haberi olmaması etkili olmuştur. Ayrıca değişen dünyayla beraber çoğu kişinin Alevilik 

bitiyor dediği, Aleviliğin değişip dönüştüğü kentleşme süreci de Sinemilli Ocağı taliplerinin 

itikattan ayrılmasında, erkânı, ocağı, ocağın atasını unutmasında ya da öğrenme gereği 

duymamasında etkili olmuştur.  

 

4.3. Sultan Sin Türbesi  

 

Sultan Sin (Sinan, Sinemil) Türbesi, Elazığ’ın Piran köyleri diye anılan dokuz 

mezrasından biri olan Akgömlek köyünde bulunmaktadır. Akgömlek köyüne, Baskil’in 

kuzeyinde yer alan Övlük Baba Türbesi’ne doğru gidilince ulaşılmaktadır. Bu köyün yakınında 

Ziyaret Tepesi olarak anılan yerde yaşlı meşe ağaçlarının bulunduğu, sonradan yapıldığı tahmin 

edilen bir türbe bulunmaktadır. Türbe çok geniş bir alanda olmayıp, 2016-2017 yılında 

restorasyon yapılmıştır.  

Türbede üzerinde hiçbir yazı bulunmayan, beton ile kaplanmış bir mezar 

bulunmaktadır. Mezarda yatanın kimliği net olarak bilinmemekle beraber bölge halkı mezarda 
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yatan kişi için, “Sultan Sinemil’in bekçisidir” ifadesini kullanmaktadırlar. Sultan Sin’in her 

dönemde bekçiliğini yapanlar Akgömlek köyünün bitişiğindeki Karaçorlular yapmıştır. Rivayet 

edilir ki Sultan Sin hayattayken, “Bekçimi ziyaret etmeden kimse beni ziyarete gelmesin.” 

demiştir. Bundan dolayı da bu türbe, Sultan Sinemil Türbesi’ni ziyarete gelenlerce ziyaret 

edilmektedir (Aksüt, 2014: 111), (K12, K18). 

Sultan Sin (Sinan, Sinemil) Türbesi, içerisinde üç mezar barındırmaktadır. Bu 

mezarlardan birinin Sultan Sinemil’e ait olduğu söylenmekle beraber diğer iki mezarın da adları 

bilinmeyen Sultan Sin’in eşi ve oğluna ait olduğu söylenmektedir (Aksüt, 2014: 111). 

Sultan Sin Türbesi, ilk olarak ahşaptan yapılmıştır. Rivayet edilir ki Sultan Sinemil’in 

mezarının olduğu yer geçmişte bir kervan yoludur. Bir gün bir kervan gelir ve Sultan Sinemil’in 

mezarının yakınında konaklar. Sabah uyandıklarında bazı kerametler ile karşılaşırlar ve burada 

bir türbe olduğunu anlarlar. Bunun üzerine de burası kutsanmış ve türbe olarak gelip geçenlerin 

dualar ettiği, kurbanlar sunduğu, ziyaret edilen bir mekân haline gelmiştir (K12, K18). 

Akgömlek köylüleri, her Cuma akşamı denen perşembeyi cumaya bağlayan akşam, 

Sultan Sin Türbesi’nde mum yaktıklarını ifade etmişlerdir. Bu türbede ziyarete gelenler mum 

yakarak dileklerde bulunmaktadırlar. Sultan Sin’i anmakta, ona dua edip, dileklerde 

bulunmaktadırlar. Sultan Sin Türbesine gelenler, Sultan Sin’in mezarından toprak alıp 

beraberlerinde götürmektedirler (Aksüt, 2014: 111), ( K12, K14). 

Sultan Sin Türbesi, Kahramanmaraş il sınırları dışındadır. Bu nedenle de 

Kahramanmaraş’ta yaşayan çoğu talip tarafından bilinmemektedir. Türbenin varlığını bilen 

ocakzâdelerden Hüseyin Soysüren, Hüseyin Bakır vd.  isimler ise türbeyi bir defa ziyarete 

gittiklerini belirtmişlerdir. Sinemilli Ocağı’nın Kahramanmaraş’ta yaşayan taliplerinin büyük 

çoğunluğu ocağın merkezini Elbistan ilçesine bağlı Kantarma olarak bilmektedirler. Öyle ki kimi 

talipler Sultan Sin’in ocağın kurucusu olduğunu dahi bilmemektedirler. Ocağın adını da yukarıda 

da değindiğimiz üzere göç edilen İran’daki Sin denen bölge ya da Kantarmalı dedenin bir orduya 

içindeki yemek azalmayan ve bitmeyen büyük sini ile yemek vermesi sonucu böyle anılmasına 

bağlamaktadırlar. 

Genellikle ocağın bölgedeki merkezi konumunda olan Kantarma esas alınmaktadır. Çoğu 

talip ise bölgede ilk keramet gösterdiğine inanılan Dervişçimli dedelerini önemsemekte ve 

onları ocağın önde geleni saymaktadırlar. Bununla beraber Kahramanmaraş’taki Sinemilli 

taliplerinin genel görüşü, ocağın merkezi Elbistan’a bağlı Kantarma’dır şeklindedir.  

Sultan Sin hakkında yeterli bilgisi olmayan yöre talipleri ocağın merkezi olarak 

Kantarma’yı esas alıp, keramet gösterdiklerine inandıkları dede mezarlarını kutsamaktadırlar. 

Kutsal gördükleri Hasan Sinemillioğlu, Tacım dede, İbo dede, Şeyho dede, Köse dede vd. dede 

mezarlarını da düzenli olarak koç kurbanlar ile ziyaret etmektedirler. Bu ziyaret sırasında da 

Kantarma’da yaşayan dedelerden kurban için dualar alınmakta, mezar başında lokmalar yapılıp 
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yenilmektedir. Kimi talipler de dede mezarlarından toprak almakta ve alınan bu toprağın 

kendilerini olumsuz durumlardan, hastalıktan, kötülükten koruyacağına inanılmaktadır.  

Sinemilli Ocağı talipleri, daha ziyade Kahramanmaraş ilinde doğup büyümüş, talip 

üzerine gitmiş, talibin derdine derman olmuş ve Hakk’a yürümüş olan dede mezarlarını sık sık 

ziyaret etmekte ve bu mezarlar başında çeşitli prtaikler, inanç ve uygulamalar 

geliştirmektedirler.  

 

4.4. Sinemilli Ocağı’nda Dede-Talip İlişkileri ve Coğrafî Dağılım 

 

Anadolu Aleviliğinde hiyerarşik bir yapılanma söz konusu olup ocaklar bu sıralamanın 

üstünde yer alırlar. Alevilikte de ocak sistemi dışında bir Alevi düşünülemez. Anadolu 

Aleviliğinde ocaklar silsile yoluyla ehl-i beyte bağlanmaktadır. Böylelikle de ocaklara kutsallık 

verilmektedir. Ocaklarda cemlerde posta oturan, cem yürüten, talibin görgüsünü, sorgusunu 

yapan kişi “dede” olarak anılmaktadır. Ocakzâde dedeler, topluma yol gösteren, onları dinî 

anlamda eğiten, bilgilendiren kişilerdir. Talip ise yola gönül vermiş olan, Alevi yolunu, erkânını 

her şeyden evvel gören kimsedir.  

Anadolu Aleviliğinde ocaklar aracılığıyla dedelik babadan oğula geçtiği gibi taliplik de 

babadan oğula geçmektedir. Anadolu Aleviliğinde kişi, babası hangi ocağın talibiyse o ocağın 

talibi olarak dünyaya gelir.  

Anadolu Aleviliğinin zor koşullardan geçerek günümüze gelmesini sağlayan ocaklar 

olmuştur. Yolu, erkânı sürdüren ocakzâde dedeler aracılığıyla yol devam etmiş, bu günlere 

gelmiştir. Geçmişten bu yana Anadolu Aleviliğinde dede adeta baba, talip de evlat olmuştur. 

Talip, dedesine gönülden bağlı olmuş, dede de talibini kendi evladı gibi sevip, saymış, ona yolu, 

edebi, erkânı öğretmiştir. Dede-talip ilişkisi Anadolu Aleviliğinin en önemli hususlarından birini 

teşkil etmektedir. Bu ilişki zayıfladığı ya da koptuğu zaman Anadolu Aleviliği de zayıflamış 

olacaktır. Anadolu Aleviliğini ayakta tutan temel unsur dede ve talip arasındaki sıkı ilişki ve 

bağdır. 

Sinemilli Ocağı’nda da geçmişte dede-talip ilişkisi baba-evlat ilişkisi şeklindeydi. Talip 

dedesine çok bağlıydı, dede talibini her yıl düzenli olarak gelip görür, müşküllerini çözer, 

görgüsünü yapardı. Sinemilli talipleri, dedelerine çok bağlı olup dede köye geldiği zaman her şey 

değişirdi. Öyle ki geçmişte dede köye gelip cem yaptığı zaman dedenin oturduğu döşek, minder 

günlerce yerinden kaldırılmazdı.  

Sinemilli Ocağı’nda dede-talip ilişkisi geçmişe oranla ne yazık ki zayıflamış durumdadır. 

Talip eskisi kadar dedeyi bilmemektedir, hatta özellikle genç nüfus dedesinin kim olduğunu 

dahi bilmemektedir. Dedeler ise geçmişte olduğu gibi talip üzerine gitmemekte, onların 



Sema Özveren, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

63 

görgüsünü, sorgusunu yapmamaktadır. Sinemilli ocakzâdeelri ile talipleri arasındaki geçmişte 

olan güçlü ve derin bağ günümüzde zayıflamış durumdadır.  

Sinemilli Ocağı’na bağlı talipler Adıyaman, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Sivas, Elazığ, 

Amasya ve Kahramanmaraş’ta yaşamaktadırlar (Rençber, 2013: 159-170). Ancak 

metropolleşme, yurt dışına göç sonucu Sinemilli ocakzâde ve talipleri, İstanbul, İzmir, Ankara, 

Adana, Mersin Balıkesir gibi kentlerde ve Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç gibi 

ülkelerde yaşamaktadır (K3, K4, K5, K7, K9, K12, K17, K18, K30, K31). 

 

4.4.1. Ocakzâdelerin ve Taliplerin Yaşadıkları Yerler 

 

Sinemilli Ocağı’nın asıl merkezi Elazığ olmakla beraber Kalender Kaya, Haydar Aksoy 

gibi ocakzâdelerce Sinemilli Ocağı, Tunceli kökenlidir. Tunceli’de de Sinemilli talipleri 

yaşamaktadır. 

Sinemilli Ocağı, Kahramanmaraş’a gelince ilk olarak Elbistan ilçesine bağlı Kantarma 

Mahallesi yakınlarındaki Kızılkandil’e yerleşmiştir. Ancak Kızılkandil’de üç defa evler yapılmış, 

köy kurulmuş olsa da üçünde de köy yıkılmıştır. En son önemli Sinemilli dedelerinden Büyük 

Tacım dedenin köyden ayrılması, Hakk’a yürümesinden sonra köy tekrar yıkılmış ve bir daha 

Kızılkandil’e yerleşme olmamıştır. Sonrasında köy halkı şimdi yaşadıkları Kantarma’ya 

yerleşmişlerdir (K18). Böylelikle de Kahramanmaraş’ta Sinemilli Ocağı’nın merkezi Kantarma 

olmuştur. Kantarma’da hem Sinemilli ocakzâdeleri hem de Sinemilli aşiretinden olup Snemilli 

talipleri yaşamaktadır.  

Sinemilli Ocağı’nın esas merkezi olan Elazığ’ın Piran köylerinde Sinemilli ocakzâdeleri 

yaşamaktadır. Ocağın Nadarlar olarak bilinen daha küçük bir kolu da Erzincan'da, özellikle 

merkeze bağlı Vağaver (şimdiki Cumhuriyet Mahallesi) ile Kemah'a bağlı Nadaroğlu (yeni adı 

Dereköy) ve Apuşta (yeni adı Aksakal) köylerindedir. Ayrıca Vağaver Köyü’nden bir dede ailesi, 

dört kuşak önce Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bayındır Köyü’ne giderek talipleri arasında 

yaşamaya başlamıştır.   Elazığ aslında Sinemilliler'in Maraş ve Erzincan'a göçmeden önceki 

ortak vatanıdır. Talip sayısı çok fazla olan, taliplerini de kendi içinde barındıran büyük bir 

ocaktır (Karakaya-Stump, 2015:115-117) (K3, K5, K7, K8, K12).  

Sinemilli Ocağı’nın merkezi olarak günümüzde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı 

Kantarma Mahallesi kabul edilmektedir. Sultan Sin (Sinan, Sinemil) evlatları 1600’lü yılların 

sonu ile 1700’lü yılların başında Kahramanmaraş’a gelip yerleşmişlerdir (Karakaya-Stump, 

2015:115-117).  Kahramanmaraş’ta başta Elbistan olmak üzere Çağlayancerit, Pazarcık ve 

Nurhak ilçelerinde Sinemilli ocakzâdeleri yaşamaktadır. Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 

Sinemilli ocakzâdelerinden olup, ocağın rehber kapısı da olan “Fesli” ailesi yaşamaktadır. 

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit, Pazarcık içlerinde ve Elbistan ilçesine bağlı Dervişçimli’de 
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Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) oğlu olduğuna inanılan Haydar’ın ve Aziz’in evlatları yaşamaktadır. 

Ocağın bölgedeki merkezi kabul edilen Elbistan’a bağlı Kantarma’da ise Sultan Sin’in (Sinan, 

Sinemil) oğullarından Kalender’in soyu yaşamaktadır.  

 

Tablo 4.2. Sinemilli Ocağı taliplerinin yoğun olarak yaşadığı yerleşim birimleri. 

 
İL 

 
İLÇE 

Adana Merkez 
Seyhan 

Adıyaman Çelikhan 
Ardahan Damal 
Çorum  

 
Elazığ 

Merkez 
Piran 
Keban 

Erzincan Kemah 
Gaziantep Merkez 

 
Kilis 

 
 

İstanbul 

Gazi Mahallesi 
Yenibosna 

Bahçelievler 
Beylikdüzü vb. 

İzmir Karşıyaka 
Merkez 

İzmit Merkez 
 
 

Kahramanmaraş 

Elbistan 
Pazarcık 

Çağlayancerit 
Ekinözü 

Türkoğlu 
Kayseri Sarız 

Pınarbaşı 
Malatya Akçadağ 

Arguvan 
Darende 

 
Mersin 

Yenişehir 
Mezitli 

Toroslar 
 

Sivas 
Çetinkaya 
Şarkışla 
Yıldızeli 

 

Bugün Kahramanmaraş’ın Elbistan, Pazarcık, Çağlayancerit,  Ekinözü, Türkoğlu ilçeleri 

başta olmak üzere, bu ilçelere bağlı mahallelerde Sinemilli ocakzâdeleri ve ocağa bağlı talipler 

yaşamaktadırlar. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ağırlıklı olarak yaşayan Alhas aşiretinin 

tamamının pirleri Sinemilli, mürşidleri ise Ağuiçen Ocağı’dır. Sinemilli dedelerine Alhaslılar, 

Akçadağlılar vs. bağlıdır. Yine Ekinözü ilçesinin Çiftlik, Ambar, Çiftlikkale, Altınyaprak ve 
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Gözpınar mahallelerinde Sinemilli Ocağı talipleri yaşamaktadır. Kahramanmaraş’ın hemen her 

ilçesinde Sinemilli talipleri yaşamaktadır. Pazarcık ilçesinin Maksutuşağı ve Bozlar mahallerinde 

ve civardaki başka bazı mezra ve köylerde de Sinemilli ocakzâdeleri ve talipleri vardır. 

Bugün Sinemilli Ocağı ocakzâdeleri ve talipleri, başta Türkiye olmak üzere dünyaya 

yayılmış durumdadırlar. Kayseri (Sarız, Pınarbaşı), Malatya (Arguvan, Akçadağ), Adıyaman, 

Erzincan, Elazığ, Sivas (Şarkışla, Yıldızeli, Çetinkaya), Ardahan (Damal), Gaziantep (Kilis) ve 

Çorum’da yaşayan Sinemilli mensupları vardır. Çorum’da da Sinemilli Ocağı’na bağlı taliplerin 

yaşadığını Ayfer Karakaya-Stump gibi araştırmacılar ile ocağın ocakzâdelerinden olan Ali Ekber 

Bakır, Tacım Bakır gibi isimler ifade etseler de bu taliplerin Çorum’a bağlı hangi ilçede 

yaşadıklarını net olarak ifade edememektedirler (Karakaya-Stump, 2015:115-117) Almanya, 

Fransa, İsviçre, İngiltere, Norveç, Kanada gibi ülkelerde Sinemilli Ocağı mensupları 

yaşamaktadır. Ancak ocak mensupları yaz aylarında Kahramanmaraş’a bağlı olan yerleşim 

birimlerine geri dönmekte, kültürlerinden, geleneklerinden kopmamaktadırlar  (K3, K4, K7).   

Kahramanmaraş’ta bulunan Zillihan, Ağcaşar, Küllü, Zerdekeş, Malap, Soğucak, Karaçar 

(Özcanlı), Nergele, Miranlı (Değirmenkaya)’nın bir kısmı genel anlamda Sinemilli Ocağı 

talipleridir. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin mahallelerinde, Kayseri, Sarız’ın köylerinde 

Sinemilli Ocağı talipleri vardır. Hatta Amasya’nın bazı köylerinde Sinemilli Ocağı talipleri vardır, 

ancak talipler ve Sinemilli Ocağı arasındaki bağ düzenli bir iletişim olmadığından, dedeler talip 

üzerine gitmediğinden kopmuştur diyebiliriz. 

Sinemilli Ocağı talip sayısı yoğun bir ocaktır. Kentleşme ile beraber talipler sınırlı bir 

alandan çıkıp ülke geneline hatta dünya geneline yayılmışlardır. Sinemilli Ocağı talipleri ve 

ocakzâdeleri, neredeyse dünyanın her yerinde yaşamaktadır. Ocağın merkezi konumunda olan 

ve geçmişte iki evden biri dede ailesi olan Kantarma Mahallesi çok ciddi göçler vermiş ve 

ocakzâderin ve talplerin büyük bir kısmı için yazlık bir uğrak mekânı konumuna gelmiştir. 

Kahramanmaraş genelinde Kantarma Mahallesi’nde yaşanan durum söz konusudur. Ocağa 

mensup ocakzâdeler ve talipler, yaşadıkları yerlerden yaz aylarında ayrılıp kısa bir süreliğine 

Kahramanmaraş’a gelmektedir.  

 

4.4.2. Sinemilli Ocağı’nda Dede-Talip İlişkisi 

 

Anadolu Alevilerinin dinî lideri olarak karşımıza çıkan dede, topluma yol gösteren, 

onları dinî anlamda eğiten, bilgilendiren kişidir. Dedelik kurumu, Aleviliğin temel omurgasını 

oluşturur ve topluluğun dinî, toplumsal hayatına yön verir (Albayrak,  2015: 21-36). 

Anadolu Aleviliğinde ehl-i beyt soyundan gelen, bu yol ve erkânı sürdürmek isteyen kişi 

dede olur. El vererek ehil kişiyi dede olarak görme durumu Anadolu Aleviliğinde, özellikle de 

Sinemilli Ocağı’nda çok da söz konusu olan bir durum değildir. Posta oturmanın olmazsa 
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olmazları olan ehl-i beyt soyundan gelmek, gönül kırmamış olmak, toplumla barışık bir yaşam 

sürdürüyor olmak, musahip sahibi olmak gibi şartları yerine getiren kişi zaten postu hak eder ve 

posta oturur. Öteki şekilde kişinin posta oturması mümkün değildir. 

Alevilik denen olgu, eskiden daha çok kırsal kesimlerde var olan, orada yaşayan insanlar 

üzerinde etkiliydi. Dolayısıyla yaşam formu, biçimi itibariyle mürşid, pir, rehber ve talip denen 

kavramlar, iç içe ve sürekli bir iletişim halindeydi. Bu kavramlar, bu yolun birlikte olmazsa 

olmaz kavramlarıdır. Denilebilir ki, talipsiz dede düşünülemeyeceği gibi dedesiz talip de 

düşünülemez. Aynı şekilde pirsiz mürşid düşünülemeyeceği gibi mürşidsiz pir de düşünülemez.  

Hz. Muhammed ve Hz. Ali, Kırklar makamında talip olmuşlardır, Hz. Hüseyin ise pir 

olmuştur. Talip kavramı, Hz. Muhammed ile Hz. Ali’den kalmıştır. Talip olmadan dedelik olmaz, 

dedeliğin anlamı kalmaz. Dedeler Hz. Hüseyin’in yolunu, yol bilmişlerdir, Hz. Hüseyin’in 

vekâletini almış, böylece dedelik görevini yerine getirmişlerdir. Talipler de Hz. Muhammed ve 

Hz. Ali’nin yolunu, yol bilmelidirler. Hz. Muhammed ve Hz. Ali, Hz. Hüseyin’in dâr-ı didarına 

durup musahip kabuğuna girmişlerdir (K10). 

Talip pire; pir mürşide bağlıdır. Ayrıca Anadolu Aleviliğinde rehber kapıları vardır. 

Rehber olmadan olmaz, rehber olmayınca tarikat yürümez, musahiplik olmaz. Dedeler, geçmişte 

musahiplik için cem cemaat yaparlardı, musahip olacaklar musahip kabuğuna girerlerdi. 

Musahipler, eşleriyle beraber gelip dedenin karşısına otururlardı, dâr-ı didarları, görgüleri 

görünürdü. Bir sonraki yıl dedeler, tekrar taliplerine giderlerdi. Dedeler, eskiden senede bir 

kere tarikat yaparlardı, taliplerini ziyarete giderlerdi, orada bir sorun varsa onu çözerlerdi, cem 

yaparlardı. Şimdilerde ise pek yapılmamaktadır, eskiden kış aylarında yapılan bu durum, şimdi 

insanların şehir dışında, yurt dışında vs. olmalarından dolayı yaza alınmış durumdadır (K10). 

Dedelikte rehber–pir–mürşid ayrımı, zamanında yola daha iyi hizmet verebilmek adına 

yapılmış bir ayrımdır. Rehber de ehl-i beyt soyundan gelir, yol için pir ve mürşid kadar 

önemlidir. Yol gösteren kişidir, dede bir köye gittiğinde oradakileri tanımıyorsa, orada ne olup 

bittiğini bilmiyorsa rehber burada dedeye yardımcı olur, olan biteni anlatır ve kişileri tanıyan 

bilen kişidir (K37). 

Dervişçim dede, Pazarcık’tan ayrılıp Elbistan’ın kendi adıyla anılacak olan bölgesine 

geldiğinde bölgedekiler tarafından gariban bir derviş olarak algılanmıştır (K33, K34). 

Sonrasında da çalışmamızın hikâyeler kısmında detaylı vereceğimiz kerametleri gösterince 

toplum tarafından saygı görmüş ve kendisinden çekinilir olmuştur. Koca Şığraş, Hasan 

Sinemillioğlu, İbo dede, Şeyho dede, Büyük Tacım dede, Bektaş dede, Atıcı dede gibi Sinemilli 

ocakzâdelerinin döneminde Sinemilli Ocağı’nda dede-talip ilişkisi oldukça güçlüydü. Öyle ki 

talipler için dedeler, adeta birer ilah durumundaydı.  

Sinemilli Ocağı’ndan 1904 doğumlu olan Büyük Tacım dede, döneminin en ulu Alevi 

dedelerindendir, isim yapmıştır, günümüzde dahi pek çok Alevi tarafından bilinmekte ve 
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saygıyla anılmaktadır. 1988’de vefat etmiştir. Tacım dede, saz çalan, deyiş okuyan, sabahlara 

kadar saz ve deyişler eşliğinde, kendinden geçip Allah’la bütünleşen bir dedeymiş. Anadolu’da 

Alevilerin kullandığı bir sembol olan küpeyi Tacım dede de kullanmıştır. Neden küpe taktığını 

soranlara ise bunun Orta Asya’dan gelen bir gelenek olduğunu, Şii Şah İsmail ve Yavuz Sultan 

Selim’inde kullandığını belirtmiştir (K3,K12, K17). 

Büyük Tacım dedenin kardeşi olan İbo Dede, talipleri üzerinde sazıyla sözüyle nüfuz 

etmiş bir kişiliktir. İbo dede, yörede nüfuzu olan bir dedeymiş. Öyle ki bu yörede Alevi ve 

Sinemilli ocağına bağlı biri yemin etmek, ant vermek zorunda kalırsa "Ba sari Kaki İbik bi" yani 

"İbo Dedenin başı için" diyerek yemin eder. İbo dede, kendisinden önce taliplerini düşünen, 

hakkını vererek cem yürüten, muhabbet meclisleri düzenleyen, ilim irfan sahibi bir dedeymiş 

(K17). 

Büyük Tacım dedenin amca çocuğu olan Şeyho dede, dedelik bilgisi engin olan ve Alevi 

inancını üst seviyede taliplerine anlatabilen bir dedeymiş. Hakkını vererek, layıkıyla taliplerinin 

sevgisini, saygısını kazanmış, bugün adı dillerden düşmeyen, saygıyla anılan bir dededir (K17). 

Son dönem birikimli dedelerden olan Hasan dede, vefat etmiştir. Bilgi açısından son 

derece donanımlı olan dede, taliplerini bilgilendirme konusunda da üst düzeyde bir yerdeymiş. 

Hakkını vererek cem cemaat yapan, taliplerinin sevgisini hak eden ender bulunan dedelerden 

olan Hasan dede, bugün dahi hemen akla gelen ve saygıyla anılan bir Sinemilli dedesidir (K4, 

K17). 

Mehmet Mustafa Yüksel dede, vefat etmiştir. Halkın içinde sazıyla, sözüyle yer edinmiş, 

bugün ise gönüllerdeki yerini halen koruyan bir dededir. Hakkını vererek cem cemaat yapan 

nadir dedelerdendir, Mehmet dede gibi. 1991 Ekim’inde vefat etmiştir (K4, 17). 

Son derece bilgili olan dede, sağlığı el verdikçe halen cemlere, muhabbet meclislerine 

katılmaktadır. Halkın içinde sazıyla, sözüyle yer edinmiş, halkın sevgisini kazanmış bir dededir. 

Hakkını vererek cem cemaat yapan nadir dedelerdendir. Mehmet Yüksel dede 2014 eylül ayının 

on dokuzunda Hakk’a yürümüştür. 

Pazarcık’ta doğan Sinemilli ocakzâdelerinden olan Mustafa Ali Canpolat dede, emekli 

öğretmendir. İzmir’de yaşayan dede, zaman buldukça cemlere katılmakta, posta oturmaktadır. 

Ancak geçmişte olduğu gibi talip üzerine gitmemektedir. 

Ali Ekber dede, 1941 doğumlu, Sinemilli ocağına bağlı pir ocağından değerli bir 

Kantarma dedesidir. “Ben, herkesin ayak turabıyım” diyen dede, bıkmadan, usanmadan, sevgi ve 

saygı çerçevesinde dedelik yapmaktadır. Ancak eskisi gibi köylere gidip, dedelik görevini 

eskiden olduğu şekilde gerçekleştirmemektedir. 

1980 doğumlu olan Sinan Atıcı, Pazarcık doğumlu Sinemilli ocakzâdelerindendir. Asıl işi 

olan müzik öğretmenliğini, geçmişteki dedelik kurumunu yeniden yaşatmak, talip üzerine 
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gidebilmek bırakmıştır. Bir dönem Elbistan Alevi Kürltür Dernekleri Cemevi’nde dedelik 

yapmıştır.  

Sinemilli Ocağı’nda özellikle 1960’lı yıllara kadar dedeler, talipler için hem 

kendilerinden çekinilen hem de kendilerine büyük bir saygı duyulan kimselerdi. Özellikle 

1900’lü yılların başında Sinemilli ocakzâdeleri, talipler için kutsal sayılmaktaydı. Dedelerin 

oturduğu minder, döşek dahi önemsenip korunmaktaydı. Dede ailelerinin taliplere verdiği en 

ufak bir bez parçası dahi saklanmakta ve bunun talipleri koruduğuna inanılmaktaydı. Öyle ki 

Sinemilli dedelerinden Atıcı dede, İbo dede, Tacım dede gibi isimler taliplerin gözünde birer yarı 

Tanrı konumundaydı.  

Kahramanmaraş’ta yaşayan Sinemilli talipleri için 1900’lü yıllara kadar dedeler, üzerine 

yemin edilen en önemli ve kutsal varlıklardı. Geçmişte talipler, dedelere saygı duymakla 

beraber, dedeler de kendilerini taliplere karşı sorunlu hissetmekte, talip üzerine gitmekteydi. 

1968 kuşağının Aleviliği, dinî hakir gören tavrı Kahramanmaraş Aleviliğine darbe vurmuştur. 

Bunun yanı sıra Kahramanmaraş’ta 1978 yılında yaşanan olaylar da bölge Alevilerinin 

birbirlerinden kopmasına, yoldan uzaklaşmasına neden olmuştur.  

Geçmişte çok zor koşullarda, kar kıyamet demeden talip üzerine giden Sinemilli dedeleri 

Hakk’a yürüyünce, 1960 sonrası nesil bu işi eskisi kadar önemsememiştir. 2000’li yıllardan bu 

yana Sinemilli Ocağı, yeniden bir hareketlenme göstermiş olup dedeler, sınırlı sayıda da olsa 

talipleri üzerine gitmeye başlamıştır (K4, K5)  

1990’lı yıllara kadar Sinemilli taliplerinin büyük çoğunluğu Hakk’a yürüyen dedelerin 

mezarlarını düzenli olarak ziyaret etmekteydi. Bu mezarlar başında kurbanlar tığlanmakta olup, 

dede mezarından topraklar alınıp evlere götürülmekteydi. Sinemilli ocakzâdelerinden Mehmet 

Başpınar’ın belirttiğine göre 1990’lı yıllara kadar talipler, her dönem babasının mezarına 

ziyarete gelip kurban tığlamaktaydı. Mehmet Başpınar, son 20 yılda mezar başına gelip dua 

eden, kurban tığlayan talip sayısının çok az olduğunu dile getirmiştir.  

Nurhak’ta yaşayan Sinemilli Ocağı’nın rehber kapısı olan “Fesli” ailesinden Hacı Fesli ise 

taliplerin halen babasının mezarı başına geldiğini, burada dualar edip kurbanlar tığladıklarını 

ifade etmiştir.  

Sinemilli Ocağı’nda dede-talip ilişkisi maalesef eskiye nazaran zayıflamış durumdadır. 

Kentleşme, köyden kente göç, yurt dışına çıkışlar buna zemin hazırlamıştır. Eskiden kış 

aylarında dedeler taliplerine ziyarete gitmekte, oradaki sorunları çözmekte, yıllık görgülerini 

görüp dönmekte iken şimdilerde ise bu durum yazın Sinemilli Ocağı’nın ocakzâdelerinin 

bulunduğu yerleşim birimlerinde yaz döneminde yapılan kısa soluklu cemlerle sınırlı 

kalmaktadır. Saha çalışmaları sırasında görüştüğümüz Hasan İspir’n belirttiğine göre 1990’lı 

yıllardan bu yana Sevdilli’ye Snemilli dedeleri gelip cem cemaat yapmamışlardır. Sinemilli 
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Ocağı’nın Şığraş kolundan olan Hüseyin Donat’ın belirttiğine göre ise ocakzâdelerin de yaşadığı 

Başpınar Mahallesi’nde 1980’lerden bu yana cem yapılmamıştır.  

Saha çalışmaları sırasında görüştüğümüz Ali Açıkgöz ve Mehmet Kiraz’ın belirttiğine 

göre Ekinözü’nde yaşayan Sinemilli talipleri, Sinemilli dedelerinden en son 1988’de Hakk’a 

yürüyen Büyük Tacım dedeyi görmüşlerdir. Ali Açıkgöz, Büyük Tacım dedenin oğlu olan Ali 

Ekber dedenin Ekinözü’ne gelmediğini, ÇAN-DER’in (Çiftlik, Anbar ve Nergele Köylerinin Ortak 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) bölgede kurmuş olduğu cemevinde cem yapılacağı 

zaman Ali Ekber dedenin yanına gidip ceme çağırıldığını ama dedenin bölgeye gelip cem 

yapmadığını belirtmiştir. 

Talipler yine hemen her dönemde dedelerinin mezarlarına ziyarete gitmektedir, ancak 

dedeler taliplerine genel anlamda gitmemekte, yıllık görgülerini görmemektedir. Örneğin 

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinin Bozlar Mahallesi’nde dede ailesi yaşıyor olmasına 

rağmen 1980’den bu yana cem töreni yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Sinemilli Ocağı, geçmişten bu yana talipleri ile iç içe yaşamış bir ocaktır. Öyle ki ocağın 

kimi talipleri aynı aşiretten olup Sinemilli evlatlarıdır. Uzun yıllar talip ile iç içe yaşamış olan 

ocakta son zamanlarda dede-talip ilişkisi ciddi anlamda zayıflamıştır. Ekinözü ilçesinde yaşayan 

Aleviler, Sinemilli Ocağı talipleridir. Ancak Ekinözü’nde cem yapılacağı zaman, ocağın bölgedeki 

merkezi konumunda olan Kantarma dedeleri değil, başka ocaklardan dede gelip cem 

yapmaktadır. 

 

4.5.Değerlendirme 

 

Sinemilli Ocağı, esas merkezi ocağa adını veren ve ocağın atası kabul edilen Sultan Sin’in 

(Sinan, Sinemil) türbesinin de bulunduğu Elazığ ilinin Piran ilçesidir. Ancak ocağın kurucusu 

olan dört kardeş de o bölgeden göç edip Kahramanmaraş’a gelince zaman içerisinde ocağın 

merkezi Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi olmuştur. Sinemilli Ocağı, Kahramanmaraş 

ilinde oldukça önemli nüfuzu olan ocaktır. Kahramanmaraş’ta yaşayan Aleviler tarafından 

tanınmakta, bilinmekte ve saygı duyulmaktadır. Öyle ki Kahramanmaraş’ta yaşıyor olup başka 

bir ocağa mensup olan talipler dahi Sinemilli Ocağı’na büyük bir saygı duymakta, hatta kimi 

talipler bu ocağın talibi olmadığı halde Sinemilli Ocağı’na ziyarete gelmektedirler.  

Sinemilli Ocağı, talip sayısı oldukça yoğun bir ocaktır. Anadolu Alevileri için mahiyeti 

büyük olan bu ocağın kökeni net olarak aydınlanmış değildir. Ocağa mensup kaynak kişiler 

ocağın kökeni hakkında farklı iki görüş belirtmektedir. Ocağın Kahramanmaraş ilindeki merkezi 

konumunda olan Sultan Sin evlatlarından Kalender soyundan gelen, Kantarma’da yaşayan 

Sinemilli dedelerine göre Sinemilli Ocağı, İmam Bakır soyundan gelmektedir. Yine Sultan Sin 

evlatlarından Haydar’ın evlatları olan Pazarcık’ta yaşayan Sinemilli dedelerine göre ise Sultan 
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Sin, İmam Musa-i Kazım evlatlarındandır. Dolayısıyla da Sinemilli Ocağı İmam Musa-i Kazım’a 

dayandırılmaktadır.  

Ocağa ait elimizde yazılı bir şecere bulunmayışı, ocağın kökeni hakkında net bilgilerin 

elimizde olmayışı ocağı net olarak açıklamamıza engel olmaktadır. Ancak Sinemilli Ocağı’na ait 

bir soy şeceresi ya da yazılı metin elimizde mevcut olmadığından eldeki yazılı kaynaklar ve 

kaynak kişiler esas alındığında Sinemilli Ocağı’nın İmam Zeynel Abidin’in soyundan geldiğini 

kabul etmek şimdilik daha doğru olacaktır.   

Sinemilli Ocağı ile ilgili bilinen kesin bilgilerden ilki Sultan Sin’in (Sinan, Sinemil) Elazığ 

Piran bölgesinde bulunan türbesidir. Diğer bilgi ise Haydar, Nadar, Kalender ve Aziz (Şems) 

adlarıyla bilinen dört oğlu olduğu ve bunlardan Nadar hariç diğer üç kardeşin Kahramanmaraş’a 

gelip yerleştiğidir. Sultan Sin’in hayatıyla ilgili bilinen tek rivayet de doğumuyla ilgilidir. 

Kahramanmaraş ilinde Sinemilli Ocağı’na bağlı kişiler daha ziyade o bölgede yaşamış olan 

dedeleri ve onların kerametlerini, onlar hakkındaki rivayetleri dile getirmekte, ocağın atası 

olarak kabul edilen Sultan Sin’in adını ve dört oğlunun varlığını ifade etmektedirler. Sultan 

Sin’in kim olduğu, babasının kim olduğu, oğullarının nasıl dağıldığı tam olarak bilinmemektedir.  

Sultan Sin’in hayatı hakkında da sınırlı bilgiler olup soy şeceresi de net olarak 

bilinmemektedirler. Ocağın merkezi olarak bölgede kabul edilen Kantarma Mahallesi’nde 

geçmişte mevcut bir şecere olduğu, ancak şecerenin kaybolduğu ifade edildiğinden ocağın 

soyuna dair yazılı bir belge de elimizde yoktur.  

Kahramanmaraş’ta bulunan Sinemilli Ocağı; Sinemilli, Şığraşan ve Dervişçimli olmak 

üzere üç koldan oluşmaktadır. Dervişçimli kolu, Şığraşan kolunun bir alt koludur. Yani 

Dervişçimli kolu dedeleri de Şığraşan kolu gibi, Sultan Sin’in oğlu Haydar’ın evlatlarıdır. Elbistan 

ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi’nde yaşayan dedeler ise daha ziyade ocağın adı olan Sinemilli 

dedeleri olarak anılmaktadır.  

Sultan Sin evlatlarından Kalender’in dört erkek çocuğu olduğu söylenmektedir. Bu dört 

erkek kardeş de “Babalar” olarak anılmaktadır. Bu dört kardeş, dört ayrı kol olarak 

değerlendirilmektedir; Delil Uşağı (Dalli), Dedeler (Dedan), Kalan/Kalolar ve Memikan yani 

Memikuşağı şeklinde adlandırılmaktadır. Kantarma ilinde yaşayan Sinemilli ocakzâdelerinin 

Dedeler denilen koldan geldiği kaynak kişilerce ifade edilmiştir. Dedeler kolundan dört 

kabilenin oluştuğu, bunların arasında da Bektaşlar ya da Bektaşan olarak anılanların, 

Kantarma’nın önemli bir dede ailesi olduğu hatta bu ailenin “dede evi” olarak anıldığı kaynak 

kişilerce ifade edilmektedir. 

Sinemilli Ocağı kendi arasında ayrılmaktadır. Bazıları rehber kapısı, bazıları da talipler 

tarafından baba olarak benimsenmiştir. Rehber kapısı olarak Pazarcık ve Nurhak’da yaşayan 

“Fesli” ailesi kabul edilmiştir.  Sinemilli Ocağı’nın bir kısmı Pazarcık’tan göç ederek Doğanşehir-

Dedefeng’e taşınmışlardır. Sinemilli Ocağı’nın bir kısmı da Dervişçimli’ye yerleşmişlerdir. 
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Sonrasında da Dervişçimli’de yaşayan dede ailelerinden biri Pazarcık’ın Gulyanlı Köyü’ne gelip 

yerleşmişlerdir. 

Sultan Sin türbesi de bu bölgede olmadığından çoğu kişi, türbenin varlığını bilmekle 

kalmaktadır. Sinemilli Ocağı ocakzâdelerinden bir kısmı ata mezarı olan bu türbeye gitmiştir. 

Dolayısıyla da Kahramanmaraş ilinde yaşayan Sinemilli Ocağı’na bağlı ocakzâde ve talipler 

türbenin nasıl inşa edildiği, türbenin tarihçesi, mimari yapısı, türbede yapılan uygulamalar ve 

türbe çerçevesinde oluşan hikâyeler hakkında çok fazla bilgi sahibi değillerdir.  

Sinemilli Ocağı ocakzâdeleri ve talipleri, günümüzde küreselleşme, ekonomi gibi 

gerekçelerle neredeyse tüm dünyaya yayılmış durumdadır. Ocağa bağlı kişiler yurt içinde ve 

yurt dışında çeşitli yerlerde yaşamaktadırlar. Bu dağılmayla beraber de ocağın dede-talip ilişkisi 

zayıflamış durumdadır. Yılın sadece belli aylarında bir araya gelen dedeler ile talipler arasındaki 

geçmişte mevcut olan kutsal bağ, mesafe vs. gibi gerekçelerle zayıflamış durumdadır. Sinemilli 

Ocağı da Anadolu Aleviliğinin genelinde mevcut olan gevşemeden maalesef payını almış 

durumdadır. Ayrıca yeni neslin yolu, erkânı tam olarak bilmiyor olması da ocaktaki dede-talip 

ilişkisini zayıflatmıştır.  
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5. SİNEMİLLİ OCAĞI’NDA İNANÇ YAPISI 

 

5.1. Allah 

 

Anadolu Aleviliğinde, aynı kavramı karşılamak üzere “Hak” ve “Allah” ifadeleri 

kullanılmaktadır. Hak ifadesi daha yoğun kullanılmakla beraber Allah ifadesi de Anadolu 

Alevileri arasında kullanılmaktadır.  

Allah, Ar. (Allah), a.1) Doğanın ve insanın aklının soyut biçimi; akıl üreten akıl anlamında 

soyut düşünce yumağı (Korkmaz, 2016: 85).  

Hak, Ar. (hakk) a. Yokluktaki, hiçlikteki “Mutlak Tanrı”nın, “güzelliğin görülmeye olan 

eğilimi” sonucu “dönüşüme” uğramasıyla beliren ve kendi ayrımında olan gizli tanrı (Korkmaz, 

2016: 295).  

Hak, kişilerin korktukları bir unsur olmayıp, sevgiyle bağlı olunan bir varlıktır. Öyle ki 

Anadolu Alevilğinde Hak, yerde ve gökte olmayan, bir müminin gönlünde olandır. Hak, 

kendisine inananlara herkesten daha yakındır, gönülde ikamet etmektedir. Sevilen, sayılan ve 

kendisiyle bir olmak istenen olgudur.  

Anadolu Aleviliğinde mevcut olan Dört Kapı, Kırk Makam algısına göre de en sonda kişi 

Hakikat kapısına varmakta, Hak ile bir olmaktadır. Hak, çeşitli aşamalardan geçilerek 

ulaşılabilen özel bir varlıktır. Bu aşamalar ona ulaşmak için birer basamak görevinde olup biri 

yerine getirilmediği takdirde kendisine ulaşılamamaktadır.  

Anadolu Aleviliğinde Hak, yalnızca ibadet sırasında hatırlanan bir unsur değildir. Hak 

inanışı, Anadolu Aleviliğinde günlük yaşamda da kendisine yer bulmuştur. Kişiler bir işe 

başlayacakları vakit, kendilerinde güç görmedikleri vakit “Ya Hak!” diyerek Hak’tan destek 

istemektedirler. Ve Anadolu Alevileri Hakk’ın her koşulda kendilerine yardım ettiğine 

inanmaktadırlar.  

Sinemilli Ocağı’nda Hak’a bakış açısı, Hak inancı şu şekildedir: illaki bir yaratan, var olan 

düzene hükmeden bir varlık vardır. Ancak bu varlık ne yerde, ne göktedir. Bu varlık, bir 

müminin kalbindedir. Hak’ı gökte tasvir etmeyen, kendi içlerinde olduğunu söyleyen bir Hak 

inancına mensuplar. Hak her zaman, her mekânda hazırdır kendisine ibadet edilmesi için. 

Dolayısıyla “Ya Hak!” demek bir ibadettir (K4). 

Sinemilli Ocağı mensupları için Kâbe, insan gönlüdür. Tek tipleştirmeden, herhangi bir 

ayrım gözetmeksizin tüm insanları bir olarak görürler. Anadolu Aleviliğinin temel düsturu olan 

72 millete bir nazarla bakmak, Sinemilli Ocağı için de geçerlidir. Pirlerin ve taliplerin en çok 

önemsediği şey insan kalbi kırmamaktır.  

Sinemilli Ocağı pirleri ve talipleri için, insanı tanımayan bir kul, Yaradan’ının varlığını da 

içinde taşıyamaz. Hak “benim karşıma kul hakkı ile gelmeyin” diyor, yani bana yönelik kusurları 
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bir yerde affederim ama kendi aranızda olan meseleleri, sorunları, komşuna verdiğin 

rahatsızlığı, haksızlığı affedemem demek istiyor, şeklinde bir bakış açısına sahipler. Sinemilli 

Ocağı’nda Alevilik, böyle bir düşünceyle, böyle bir felsefeyle büyümüştür (K4, K8, K9, K10, K11, 

K12).  

Sinemilli ocakzâdelerine göre, Alevi inancı tartışmalara her zaman açıktır, düşünceye set 

konulamaz şeklinde düşünce özgürlüğüne saygı duymakta olduklarını ifade etmişlerdir. Doğru 

da olsa yanlış da olsa kişinin düşüncesidir, saygı duyulur, gerçekten doğru olan usturuplu bir 

dille, hoşgörü çerçevesinde anlatılır, bu inanca göre tüm düşünceler özeldir, önemlidir. Biz insan 

düşüncesi hür, tüm kainatta sarısıydı, kırmızısıydı, ırkıydı, cinsiydi cibilliyetiydi, soyuydu 

sopuydu, herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm insanları bir görürüz. Biz yetmiş iki millete bir 

nazar ile bakarız, Yunus Emre der ki “Yetmiş iki millete bir nazarla bakmazsan eğer, kıldığın 

namaz, namaz değildir”. Bizce Hak’ın yarattığı kullar üzerinde kötü söz haramdır. İnsanları 

herhangi bir biçimde ayırmayı asla kabul etmeyiz. Aleviler, sadece Alevi toplumlara özgü değil, 

tüm toplumlara eşit yaklaşmaktadırlar şeklinde genel bir bakış açıları vardır  (K4, K8, K9, K10, 

K11, K12).  

Sinemilli Ocağı’na mensup dedelerinin bir kısmına göre eğitimle, seferberlikle inancı 

pekiştirmek gerekmektedir. Rabbülâlemin deyip daha sonra bizden farklı inançtaki insanları 

öldürmeye çalışmak, zarar vermek insanlığa aykırı bir durumdur, böyle bir yaratılış olamaz ki 

olmaması da gerekir, böyle bir düşünce tarzı Hak’ın kerametine ve peygamberliğe terstir, 

Alevilik inancı, böyle bir düşünceyi asla kabul etmez, benimsemez, bir sineği, böceği, karıncayı 

dahi öldürmek günahtır, bundan zevk alınmaz zaten zevk alınacak bir yanı da yoktur şeklinde 

bir düşünceye sahiplerdir. Yaratılan her varlık, kutsaldır, değerlidir felsefesiyle yaşamlarını 

sürdürmektedirler. 

Anadolu Aleviliğinin tamamında olduğu gibi Sinemilli Ocağı’nda da Hak bir dost, bir 

yaren olarak nitelendirilmektedir. Hak, kendisinden korkulan, insana uzak bir valık olmayıp, 

kendisine sevgiyle bağlanılan ve insanın içinde, kalbinde olan bir varlıktır. Bu nedenle de 

Anadolu Aleviliğinde ibadet edileceği vakit, sağ el, sol göğüs üzerine götürülür. Böylelikle 

insanın gönlündeki Hakk’a işaret edilmiş olur.  

 

5.2. Ali 

 

Ali, Ar. (Ali, Halife Ali bin Ebu Talip [598-661]) a. 1)Eski Türk inancından gelen Gök 

Tanrı’nın bedenleşmesi bağlamında Hz. Ali’yi simgelediğine inanılan Güneş. 2) Tanrı’nın sonuç 

üretmesi bağlamında, tanrısal özün görünüşe taşınmasına aracılık eden güneş ışığını bize 

yansıtan ve Tanrı’nın velisinin bedenleşmesi olarak algılanan Ay (Korkmaz, 2016: 84).  
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Hz. Ali, İslam kaynaklarının belirttiğine göre Kâbe’nin içinde doğan ilk ve tek insandır. 

Hz. Muhammed’in amcasının oğlu ve damadıdır. Hz. Ali, Hz. Muhammed’e ilk inanlardan olup ilk 

Müslümanlar arasında sayılmaktadır. Hz. Ali, Hz. Muhammed vefat ettiği dönemde 33 

yaşındadır. Aslında ilk halife olması gerektiği söylense de bunun için 24 yıl beklemesi 

gerekmiştir. Kişisel ve fiziksel özellikleri ile çok sevilen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öyle ki Hz. Muhammed’in Hz. Ali ve Hz. Ali’nin kendisine özel olan kılıcı Zülfikar için 

“Zülfikar’dan başka kılıç, Ali’den başka yiğit yoktur” dediği bilinmektedir. Hz. Ali haksızlıkların 

karşısında duran bir yiğit olarak Anadolu Alevilerinin gönlünde taht kurmuştur (Sertel, 

2016:117-120). 

Melikoff’un belirttiğine göre iki tane Hz. Ali vardır. Biri İslam âleminde tanınan, bilinen 

tarihi bir kişilik olan Hz. Ali, diğeri ise Anadolu Alevilerinin Ali’sidir. O, yeri ve göğü yaratan, 

göğü gürleten, yağmuru yağdıran eski Türklerin Gök Tengrisi’dir. Anadolu Alevilerinde Hz. Ali 

ile güneş arasında da bir bağ mevcuttur. Ali’nin simgeleri arasında yer alan güneşle bağlantılı 

koç ve turna Anadolu Alevilerinin Ali’sini simgelemektedir. Zaman içerisinde bir değişim ve 

dönüşüm geçiren Gök Tanrı inanışı, senkretik bir yapısı olan Anadolu Aleviliğinde Hz. Ali olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Korkmaz, 2009: 321-322). 

Anadolu Alevilerinin Ali’si, genel anlamıyla İslam âleminin Ali’sinden farklı bir yapı 

sergilemektedir. Anadolu Alevilerinin Ali’si kadın-erkek müşterek ayin yapan, semah dönen, 

Kırklar meclisinde engürden yapılan şerbeti içen, Kırklar denen topluluğun başı, hatta Hz. 

Muhammed’in dahi sırrına eremediği bir Ali’dir (Er, 2014: 12).  

Hz. Ali, Şah-ı Merdan Ali, Şîr-i Yezdan Ali, Ali el Mûrteza olarak farklı isimlerle de anılır. 

Eşikte oturan da döşekte oturan da birdir, Hz. Ali koluna neşter vurur, hepsinin kolundan kam 

damlar, bir üzümü kırk kişi paylaşırlar. Buradaki amaç toplumda insanlar herkesi eşit görsün, 

birbirlerine saygı göstersin, sevinçlerini, üzüntülerini beraberce paylaşsın, kimseyi kimseden 

üstün görmesin, herkese bir nazarla bakabilsin mesajını vermektir. Birinin ayağı tökezleyince, 

diğeri mutlu olmasın, aksine düşene kalkması için yardımcı olsun. Zengin, fakir vs. ayrımlarda 

asla bulunulmaz. Önemli olan insandır, insana öncelik verilir, verilmelidir (K8, K9, K11). 

Sinemilli Ocağı mensupları, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ebu Bekir’in ismini halifelik 

dönemindeki duruşlarından dolayı ve daha sonraki o kanlı mirastan dolayı isimlerini pek 

zikretmezler. Hz. Muhammed, veda haccından gelince, Uhud denilen yerde bir rivayete göre 

yirmi yedi tane deveyi üst üste koyarak, merekesinin üstüne çıkıp “Ben ölmeye öleceğim, benim 

varisim Kur’an ve Hz. Ali’nin ehl-i evladıdır. Ben Ali’yim, Ali benim, Beni seven Ali’yi sevsin, 

Ali’yi sevmeyen beni sevmesin, İlmin deryası ben isem, kapısı Ali’dir. Ehl-i beytime biat 

edeceksiniz, Kur’an-ı Kerim’i de özünü bozmadan, Hak bileceksiniz.” şeklinde halka hitap 

etmiştir. Bu açıklamadan sonra Hz. Ali kolunu kaldırmış sonra da Hz. Muhammed kolunu 

kaldırmış ve ikisinin koltuk altlarında birer ben olduğu görülmüştür. Hz. Muhammed vefat 
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ettikten sonra ulemalar bir araya gelmiş, o dönemde cami yok, mescit var. Ulemalar düşünmüş 

ve camiyi yapmışlardır, o merekeden esinlenip minareyi yapmışlardır. Minareyi yapmalarındaki 

amaç ise halka seslerini duyurmaktır. Hz. Ali’yi halife yapmamışlardır o dönemde. Daha sonra 

Hz. Ali dördüncü halife olmuştur  (K5, K8, K12). 

Alevi toplumunun camiye gitmemesiyle ilgili olarak, Hz. Ali’nin camide öldürüldüğü için 

gitmedikleri gibi genel bir yanılgı vardır. Ancak Hz. Ali, kendi evinin bahçe kapısında otururken, 

Abdurrahman İbn Mülcem’in zehir sürülmüş olan kılıcıyla öldürülmüştür. Aleviler, Şeyh 

Bedrettin’in ifadesine göre tabiatı, kendilerine mekân, bulunduğu sökük ve dökük mekânı da 

kendilerine mekân tayin etmişlerdir. Hak her zaman, her mekânda hazırdır kendisine ibadet 

edilmesi için. Dolayısıyla “Ya Hak” demek bir ibadettir (K12). 

Şah kelimesinin Alevilik inancında önemli bir yeri vardır. Nedenleri ise öncelikle Hz. 

Ali’nin adının Şah-ı Merdan olması ve Şah Hatayî’den sonra söylenen ve Şah Hatayi’nin, Hatayi 

mahlasıyla yazdığı ve söylenen deyişlerden, nefeslerden sonra bir sempati duyulmuş olmasıdır. 

Hz. Ali, Şah-ı Merdan Ali, Şîr-i Yezdan Ali, Hz. Ali, Ali el Mûrteza olarak farklı isimlerle anılır (K8). 

Genelde Anadolu Alevileri, özelde ise Sinemilli Ocağı için Hz. Ali kâmil insandır. Herkesin 

varmak istediği yere o çoktan varmış, Hak ile bir olmuştur. Bu nedenle de Sinemili Ocağı’nda Hz. 

Ali, hem bir halife hem de ulvi bir kişilik olarak anılmakta ve kendisine çok saygı 

gösterilmektedir. Hz. Ali, on iki imamların başı olması sebebiyle de kutsal kabul edilmektedir.  

Anadolu Alevileri her zaman için mazlumdan yana bir tavır sergilemişlerdir, onlara göre Hz. Ali 

haksızlığa uğramış, ancak asil duruşundan ödün vermemiştir. Bu duruşundan ötürü de Hz. Ali, 

Hz. Hüseyin kutsanan isimlerdir.  

Hz. Ali, eşi ile ibadet yaptığına inanılan kişi olması açısından da Anadolu Alevileri için 

oldukça önemlidir. Kırklar 23 erkek, on yedi kadın ile ibadet gerçekleştiren bir topluluktur ve bu 

topluluğun başı da Hz. Ali olarak bilinmektedir. Kırklar içerisindeki varlığı, onların başı olması 

Hz. Ali’yi, Anadolu Alevileri için kutsanan, önemli sayılan, ibadetlerde daima zikredilen bir isim 

haline getirmiştir.  

 

5.3. Allah-Muhammed-Ali Üçlemesi 

 

Dünyada mevcut inanç sistemlerinin bir kısmında tıpkı Anadolu Aleviliğinde olduğu gibi 

bir üçleme karşımıza çıkmaktadır (Er,2014: 12). Anadolu Aleviliğinde de innacın temeli 

oluşturan bir üçleme söz konusudur. Anadolu Aleviliğinde inanç, Hak-Muhammed-Ali sevgisi 

üzerinde şekillenmiştir. Bu bağlamda da pratikler söz konusu olmuştur. Bu anlayışın temelinde 

biçimden çok özün esas alınması söz konusudur. Alevilikte biçimsel pratikler, uygulamalar 

olmakla esas olan öz yani iç anlamlar olarak bildiğimiz batın kısımdır. Zahir olan biçimselliğin 

ön planda olduğu dış anlamlar öncelenmez. Bu iç manayı yani özü kavrama süreci Anadolu 
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Aleviliğinde ideal insan olarak betimlenen insan-ı kâmil (olgun insan) olma aşaması olarak 

belirtilir. Olgun insan olmak ise en özet haliyle “ölmeden evvel ölmek” olarak ifade edilir. 

Anadolu Aleviliği, Hak-Muhammed-Ali yolu olarak da nitelendirilir. Bu yoldaki pratiklerle amaç 

insan-ı kâmil oluşturma çabasıdır  (Yaman,2007: 220-221). 

Hz. Muhammed ve Hz. Ali’yi birlikte anmanın gerekliliğini vurgulayan, ikisini bir görüp 

onların Hak’a yakın olduklarına inanılan, öyle ki Hz. Muhammed ve Hz. Ali’yi ayrı görünce 

hakikatin öğrenilemeyeceği, hakikate ulaşılamayacağını ifade eden Anadolu Alevileri için çok 

önemli olan üçlemedir  (Korkmaz,2016: 85). 

Anadolu Aleviliğinde iki tane Ali algısı ile karşılaşıyoruz. Bunlardan biri Hz. 

Muhammed’in amcasının oğlu ve damadı, İslam halifelerinin dördüncüsü, İslam uğruna 

savaşmış ve Hz. Muhammed tarafından halife olarak seçilmiş tarihi bir kişilikle karşımıza 

çıkarken bir diğeri de Anadolu Alevileri tarafından yüceltilen, kadın-erkek bir arada ayin 

düzenleyen, Anadolu Alevileri için çok büyük önem arz eden Kırklar denen topluluğun başı olan, 

Hz. Muhammed’in miracı sırasında aslan figürü ile onun karşısına çıkan hatta Hz. Muhammed’in 

dahi kendisinin sırrına eremediği bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır (Çıblak,2005: 54-55). 

Anadolu Aleviliğinde çok önemli bir yeri olan, inancın temeli olarak algılanan bu 

üçlemede yalnız söyleyişte değil, içerikte de bir bütünlük söz konusudur. Genel inanışa göre 

Hak, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’yi kendi nurundan yaratmıştır. Dolayısıyla da üçü bir nurdan 

oluşmaktadır (Er, 2014: 14). 

Hak-Muhammed-Ali birliği aslında Tanrı-evren insan diyalektiğini içinde gizlediği İnsan-

Tanrıcılık anlayışını, Hak-Muhamm-Ali perdesinin ardından belirtmektedir. Melikoff, Aleviliğin 

kendine has felsefesini “Tanrıbilim” olarak ifade etmektedir. Bu ifadesini de, Hak-Muhammed-

Ali üçlemesinin diyalektiğinin anlaşımayıp evren-insan-toplum sorunlarının akıldan inanç 

alanına, felsefeden tanrıbilim alanına taşındığını, böylelikle de Anadolu Aleviliğinin felsefesinin 

tanrıbilim olarak ifade edildiğini açıklar (Korkmaz, 2009:159). 

Alevi toplumu, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’yi birbirinden ayrı görmez. Zaten aralarında bir 

akrabalık bağı vardır. Bu akrabalık bağı dışında da manevi bir bağ vardır ki bütün Alevi 

kesimlerinde olduğu gibi Sinemilli Ocağı’nda da kendini göstermektedir. Birini diğerinden ayrı 

düşünmezler. Hz. Muhammed ve Hz. Ali birbirinin amca çocuğudur, birbirlerinin 

musahipleridirler, birbirlerinin özünü, halini, ahvalini tanımışlardır ve Hak’a varmışlardır, Hak’ı 

özünde tanımışlardır, gönüllerine almışlardır. Alevilik inancında başta Hak-Muhammed-Ali 

üçlemesi olmak üzere üçler, beşler, yediler gibi önemli vurgular vardır. Bir birlikteliği sağlamak 

amacıyla Hak- Muhammed-Ali birlikte anılırlar. Bu anmada saflık, iyi niyet, güzel ameller gibi 

özünde iyi olan her şey vurgulanır (K8, K10, K12).  

Bu düşünceyle Sinemilli Ocağı’na mensup özellikle yaşlı kişiler suyu içerken ya da 

yemeğe başlarken Hak-Muhammed-Ali üçlemesini dile getiriler. Öyle ki bazı Sinemilli Ocağı 
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mensupları suyu üç yudumda içmekte ve her yudumda üçlemeyi dile getirmektedir. Birinci 

yudumda “Ya Hak”, ikinci yudumda “Ya Muhammed” üçüncü yudumda ise “Ya Ali” 

demektedirler (K8, K10, K12).  

Sinemili Ocağı’nda “Hak-Muhammed-Ali” birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken ve 

birlikte anılan bir durum sergilemektedir. Bu üçleme, Anadolu Aleviliğinin tamamında kendine 

yer bulmuş, ibadetlerin vazgeçilmezi olmuştur. Cemlerde hemen her hizmet üçlenmektedir. 

Farraş yere üç kez süpürge çalar, saka suyu “Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” diyerek üç adımda 

meydana getirip, taliplere dağıtır, çerağ “Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” denilerek uyarılır vs. 

Bu ibadetin vazgeçilmezi olan üçleme günlük yaşamda da kendisine karşılık bulmaktadır. 

Anadolu Alevilerinin geçmişte bir gün içerisinde en çok kullandığı ifade “Ya Allah, ya 

Muhammed, ya Ali” idi. Şimdilerde de özellikle yaşlı kesim bu ifadeyi günlük yaşamda yoğun bir 

şekilde kullanmaya devam etmektedir. 

Hak-Muhammed-Ali Sinemilli Ocağı’nda da tüm Anadolu Aleviliğinde olduğu gibi ayrı 

görülmez. Bu birlik anlayışı Anadolu Alevilerinin ibadeti içerisinde kendisine yer edinmiştir. 

Cemlerde çerağın “Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” denilerek üç seferde yakılması, süpürgecinin 

yere üç süpürge vururken ilk vuruşta  “Ya Hak”, ikinci vuruşta “Ya Muhammed”, üçüncü vuruşta 

da “Ya Ali” demesi, saka suyunun üç seferde dağırılması vs. bu üçlemenin ibadette yer 

edindiğinin açık göstergesidir.  

Sinemilli Ocağı’nda bu birlik anlayışı yalnız ibadete değil, günlük hayata da yansımıştır. 

Özellikle ocağa mensup yaşlı kişiler şimdilerde de su içerken ya da yemeğe başlarken Hak-

Muhammed-Ali üçlemesini dile getirmektedirler. Öyle ki bazı Sinemilli Ocağı mensupları suyu 

üç yudumda içmekte ve her yudumda üçlemeyi dile getirmektedir. Birinci yudumda “Ya Hak”, 

ikinci yudumda “Ya Muhammed” üçüncü yudumda ise “Ya Ali” demektedirler. Bu üçlemenin 

kişilere bir güç, kuvvet verdiğini de hissettikleri aşikârdır. Sinemili Ocağı’na mensup kişiler, bir 

işi yaparken zorlandıkları anda “Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” dediklerinde işi daha rahat 

yaptıklarını ifade etmişlerdir.  

 

5.4. Miraç ve Kırklar 

 

Kırklar dediğimiz kimseler, gayb erenleri olarak karşımıza çıkarlar. Ermiş, ulu kimseler 

olarak anılan, kim oldukları net olarak bilinemeyen, yalnız kutsal olduklarına ve varlıklarına 

inanılan, genellikle yirmi üç erkek, on yedi kadın olarak ifade edilen kırk kişilik erenler, 

evliyalar, ermişler topluluğu olarak Anadolu Aleviliğinde karşımıza kutsal bir topluluk olarak 

çıkarlar (Korkmaz, 2016: 406). 

Kırklar, Anadolu Aleviliğinde temel kültlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anadolu Alevileri için cemler, Hz. Muhammed’in Miraç’tan döndükten sonra yirmi üçü erkek, on 
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yedisi kadından oluşan Kırklar adı verilen ruhani bir meclise girmesi ve orada bulunan kişilerle 

olan ilişki ve konuşmalarına dayanmaktadır. Ayrıca her cem töreni bu olayın bir çeşit anılması, 

canlandırılması ve ruhsal olarak yeniden yaşanmasıdır. Yani her cem, aslında bir anlamda 

Kırkları anma ve yeniden yaşatmadır (Arslanoğlu, 2000: 69-90). 

Anadolu Alevileri ve Bektaşiler inançlarının temelini Kırklar denen bir topluluğun 

yaptığı ceme, onların muhabbetlerine dayandırmaktadırlar. Kırklar denen topluluk, yirmi üç 

erkek on yedi kadından oluşan başında da Hz. Ali’nin bulunduğuna inanılan, kendilerine 

kutsallık atfedilen bir topluluktur. Bu inancı benimseyen ve yayılmasını sağlayan kimselerin 

başında Hoca Ahmed Yesevî, , Hacı Bektaş gibi isimler, Horasan Erenleri, Rum Erenleri gibi önde 

gelen tasavvuf ehilleri gelir. Sonrasında da Balım Sultan, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Kul 

Himmet, Pir Sultan gibi önemli isimler gelir (Çıblak,2005: 57). 

Hz. Muhammed’in Miraç’ı ve sonrasında yaşandığına inanılan olaylar, rivayetler kimi 

Alevi uluları, âşıkları, zakirleri, pirleri tarafından şiir şeklinde cemlerde saz eşlinde icra 

edilmektedir. Anadolu Aleviliğinde önemli bir yer edinmiş olan Şah Hatayî’nin Miraçlama 

örneği, genellikle cemlerde saz eşliğinde zakirler veya dedeler tarafından okunmaktadır. Kırklar 

ve Miraç, Anadolu Alevileri için oldukça önemli bir yerdedir. Bunu da Anadolu Alevileri için 

önemli olan nefesler arasında Miraçlama denen bir alt türün varlığından anlamak mümkündür.  

Anadolu Alevilerinin temel ibadetleri olan cemlerde zakirler sazları eşliğinde Hz. Muhammed’in 

nasıl Miraç’a çıktığını, orada aslan kılığındaki Hz. Ali ile karşılaşmasını, Hak ile görüşmesini, 

dönüşte Kırklara uğramasını, onların kapısını üç defa çalıp üçüncü de içeri girebilmesini, orada 

engürden şerbet yapmasını, onlarla semah dönmesini vs. anlatırlar.  

Sinemilli Ocağı mensuplarına göre, Kırklar’ın yaptığı ilk cem,  Hz. Fatma ananın evine 

yakın Kırklar Mağarasında yapılan bir cemdir. Yirmi üçü erkek, on yedisi kadın toplam kırk 

kişiden oluştukları için Kırklar olarak ifade edilirler. Kırklar cemi de diğer cemler gibi yapılan 

bir cemdir. Bu cemde on iki hizmet görülür. Kurbanlar tığlanır, lokmalar dağıtılır (K5). 

Sinemilli Ocağı’nda anlatılan rivayete göre Hz. Muhammed Miraç’a gittiği zaman bir 

aslan üzerine saldırmıştır ve Hz. Muhammed’in parmağından yüzüğünü almıştır. Hz. 

Muhammed Miraç’a gidip, geldiğinde yatağının sanki içinden hiç çıkılmamış gibi sıcak olduğunu 

görmüşlerdir, bakanlar. Cebrail ya da Miraçlama meselesinde Alevilerin genel anlamda işte Hz. 

Muhammed’e vahiy geldiği, Burak adlı bir ata bindiği, Cebrail vasıtasıyla, birlikte yedi kat göğe 

yükselip orada Hak ile birleştiği noktası bu şekilde anlatılırken aslında anlatılmak istenen Hz. 

Muhammed’in kendi iç dünyasında, Cebrail diye tabir edilen akıl vasıtasıyla kendi iç dünyasına 

çıkışı yolunu ifade etmesidir (K5, K6, K9).  

Miraç, Hz. Muhammed’in göğe yükselip, Hak ile görüşmesi olarak kabul edilmektedir. 

Aslında ise Hz. Muhammed ile Hz. Ali arasındaki sevgi, saygı, gerçek olarak kabul edilmektedir. 

Şu şekilde rivayet edilir; Hz. Muhammed Hak’la görüşmek için yedi kat göğe çıkmıştır, yoluna 



Sema Özveren, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

79 

bir şîr (aslan) yatmıştır. Cebrail (as) vahiy getirip, o hatemi ver ki bu aslan seni korusun 

demiştir. O hatemi verdiği aslan, aslında Hz. Ali’dir, yani o varlığı verdiği kişi Hz. Ali’dir. Hz. 

Muhammed Hak ile konuşmasını yani miracını tamamlayıp geri dönünce kendisine “Ya 

Muhammed, sen miraca gittin ama Hak sana hangi seda ile selendi” şeklindeki soruya “Ali’nin 

sedasıyla” cevabını vermiştir (K3, K4, K5, K6, K9, K10, K12). 

Hz Muhammed, miracını tamamladıktan sonra kendisine bir seda daha gelir “Ya 

Muhammed sen miraca çıktın ama kırkların makamına kadar gitmezsen senin miracın caiz 

değildir” şeklinde. Bunun üzerine Hz. Muhammed, kırkların makamına kadar gelmiştir. Gelince 

tık-ı bâb etmiştir, yani kırkların kapısını çalmıştır. İçerdeki kırklardan bir seda gelmiştir, 

“kimsiniz” şeklinde, cevap olarak Hz. Muhammed “ben Hz. Peygamberim” demiştir. Verdiği 

cevapta “ben” sözcüğünü kullanmasından dolayı kırklardan bir seda daha gelmiştir “Ya 

Muhammed, Muhammed’imiz içimizde, sen git ümmetini bul, peygamberliğini yap, 

Muhammed’liğini ispat et, bizim Muhammed’imiz, peygamberimiz içimizde” şeklinde. Bunun 

üzerine Hz. Muhammed geri dönmüştür beş, on adım kadar. Kendisine tekrar seda gelmiş “Ya 

Muhammed, ne yapıyorsun, senin miracın caiz olmuyor, tekrar kırklara kadar git”, Hz. 

Muhammed’de “Ben gittim efendim, kapı açılmadı” deyince aynı seda” Kapıyı çalınca, sana 

kimsiniz diye seda verirlerse, el-fakir-i ve fukaralardanım, esirim, yetimim, fakirim bende 

sizlerdenim deyince, bu kapı sana açılır” demiştir. Bunun üzerine Hz. Muhammed tekrar 

kırkların kapısını tık-ı bâb etmiş, yine “kimsiniz” şeklinde bir seda gelmiştir kırklardan, Hz. 

Muhammed “El-fakir-i ve fukaralardanım, esirim, yetimim, fakirim bende sizinle beraberim” 

diyerek, cevap vermiştir. Bu şekilde cevap verdiğinde, kapı açılmış, içeri girmiştir. İçeri girince 

hep birlikte, halka oluşturmuş, muhabbet ediyorlar durumda görmüştür. Birini, birinden ayırt 

edememiştir ve “ Büyüğünüz hanginiz, küçüğünüz hanginiz” diye sormuştur. Kırkların başında 

da Hz. Ali vardır, Hz. Muhammed o an Hz. Ali’yi de tanımaz, Hz. Ali “Birimiz, kırkımız; kırkımız, 

birimiz. Büyüğümüz, küçüğümüzdür; küçüğümüz, büyüğümüz” şeklinde cevap vermiştir. Bu 

cevap üzerine Hz. Muhammed nişan istemiştir, nişan isteyince Hz. Ali kolunu açıp, neşter 

vuruyor kendi koluna, neşter tek kola vurulmasına rağmen orada bulunan otuz dokuz kişinin 

kolundan da kan damlıyor. O dönemde kırklardan olan Salman-ı Farisî, bir rivayete göre Pars’ta, 

bir rivayete göre de Şam’dadır, kırklara lokma getirmek için gitmiştir. Kırklara lokma getiren 

kişidir Salman-ı Farisî. Uzakta olmasına rağmen, onun kanı da içeriye gelmiş, böylece tam kırk 

kişi olmuşlardır. O zaman Hz. Muhammed, kırklara nail olur, hep birlikte semaha kalkarlar, cem 

yürütürler, ibadetlerini gerçekleştirirler (K3, K4, K5, K6, K9, K10, K12). 

Salman-ı Farisî bir tane üzüm tanesini alır, getirir, Hz. Muhammed’in önüne koyar ve 

“Bunu bize eşit parçaya böl” der. Hz. Muhammed’de tek bir üzüm tanesi eşit bir şekilde nasıl 

kırka böleceğini düşünür, o esnada kendisine bir vahiy gelir, vahiyde bu üzüm tanesini bir tasın 

içine koyup, su eklemesi ve şerbet yapması söylenir. Söyleneni yapar, üzüm tanesini tasın içine 
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koyup ezer, üzerine de su ekler, böylece engür (şerbet) yapmış olur ve herkese birer yudum 

verir, böylece kırk kişiye eşit paylaştırmış olur. Alevilik inancı, kültürü de oradan gelir. Hz. 

Muhammed ve Hz. Ali’nin orada cem cemaat yapması, Hz. Hüseyin’in orada olması ve Kırklar 

makamının büyük varlıkları olmaları etkili olmuştur (K3, K4, K5, K6, K7, K10).  

Kırkların özü, sözü birdir. Bugün günümüzde cem törenlerinde “gittiği miraç ola, geldiği 

hac ola” denir. Alevilik inancında hurafelere yer yoktur. Erkân dilinde de küçülmesini bildikçe 

büyüyenler, kendisini büyük gördükçe küçülenler vardır. Öyle ki Kırklar meclisinde küçüğümüz, 

büyüğümüzdür, büyüğümüz, küçüğümüz denmiştir. Eşikte oturan da döşekte oturan da birdir, 

Hz. Ali koluna neşter vurur, hepsinin kolundan kam damlar, bir üzümü kırk kişi paylaşırlar. 

Buradaki amaç toplumda insanlar herkesi eşit görsün, birbirlerine saygı göstersin, sevinçlerini, 

üzüntülerini beraberce paylaşsın diyedir. Birinin ayağı tökezleyince, diğeri mutlu olmasın, 

aksine düşene kalkması için yardımcı olsun. Bir üzüm tanesinin kırk parçaya bölünmesinden 

kasıt kimin, neye ihtiyacı varsa onu vermektir. Temel amaç bu düşünlere uyan, bunlara göre 

yaşayan insanları oluşturmaktır (K3, K4, K8, K12). 

Kırklar meclisinde yirmi üçü erkek, on yedisi kadın, Seyita Tur Nisa, Fatıma Ez Zehra 

taifesi olarak bu ibadeti yürütmüşlerdir, böylece Kırklar makamına dahil olmuşlardır. Kırlar, bir 

üzüm tanesini bir kişi yiyince tamamı kendinden geçen bir topluluktur, “ Üzüm tanesi koydu 

Salman’ın keşküllahına, kudretten bir el geldi, ezde-i nur eyledi, o şerbetten bir içti, cümlesi oldu 

hayran, memli Müslim biryan biryan”. Kırklar, ehl-i memnun, ehl-i kâmil kişilerdir. Kırkların 

arasında on yedi bacı vardır, bunarın arasında Nemrud’un eşi olan Asya Hatun, Fatıma Ez Zehra, 

Hatice’el Kübra, evliyaların bacıları vardır. Yirmi üç de ehl-i kâmil olan erkek vardır. Bu kişilerin 

tamamı, kendilerini yetiştirmiş ve kırk kişi olarak bir araya gelmişlerdir ve Hz. Ali’nin evinde bu 

kırklar makamını, kırklar cemini yürütmüşlerdir. Günümüzde de birbirlerinden feyz alan, ilham 

alan, birbirlerine karşılıklı görüş bildiren, hak yolunu ele alan, ehl-i beyti ele alan, ehl-i kâmil 

kişiler toplanıp cemiyet oluyorlar, bu cemiyet kırklar olarak kabul ediliyor (K4, K10, K12). 

Anadolu Aleviliğinin bel kemiği konumunda olan Miraç ve Kırklar anlatısı, Sinemilli 

Ocağı için kutsallık taşıyan bir anlatıdır. Özellikle ocağa mensup yaşlı kişilerce inanılarak 

anlatılan bu sözlü kültür ürünü, cemlerde de dile getirilmektedir. Anadolu Aleviliğinde genel 

anlamda cemin başlangıcı olarak, Miraç sonrası Hz. Muhammed’in Kırklara uğraması ve orada 

bir engürden kırk kişinin mest olup semaha kalkması alınmaktadır. Bu nedenle de temel 

ibadetin başlangıcı sayılan Miraç ve Kırklar, Anadolu Aleviliğinde, Sinemilli Ocağı’nda önemli bir 

yer edinmektedir.  Kadın-erkek müşterek ayin yapmalarının temeli sayılan Kırklara bir saygı söz 

konusudur.  

 

 

 



Sema Özveren, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

81 

5.5. Ehl-i Beyt 

 

Ehllibeyt’in sözcük anlamı, ev halkıdır. Ev halkı yani, Ehl-i beyt, Hz. Muhammed, Hz. Ali, 

Hz. Fatıma Ez Zehra, Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan’dır. Bunlara Arapça penç denir. Ehl-i beyt, 

Aleviler arasında Pençe-i Al-i Aba olarak da adlandırılırlar (Yaman, 2007: 222). Bu beş kişinin 

genel adına, bunlardan oluşan aileye ehl-i beyt denilmektedir (Korkmaz, 2016: 217). 

Ehl-i Beyt, genel anlamıyla “ev halkı” manasına gelmekle beraber Hz. Muhammed, Hz. 

Ali, Hz. Muhammed’in kızı ve Hz. Ali’nin eşi Hz. Fatma, Hz. Muhammed’in torunları, Hz. Ali ve Hz. 

Fatma’nın çocukları olan Hasan ve Hüseyin için kullanılmaktadır. Ehl-i Beyt ifadesi, sembolize 

edilirken bir el olarak ifade edilir. Ehl-i Beyt dediğimiz bu kişi için “al-i aba” ve “pençe-i al-i aba” 

ifadeleri de kullanılmaktadır (Çıblak, 2005: 60).  

Ehl-i beyt, ehil kişinin evi anlamına gelir. Ehl-i beyt, Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma 

Ez Zehra, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’dir. Ehl-i beyt evi, bunlardır. Bunların soyundan gelen 

imamlarda ehl-i beyt olarak anılmıştır. Bugün Alevi dedelerinin büyük çoğunluğu da ehl-i beyt 

sülalesindendir. Aslında Alevi dedesi olabilmek için, ehl-i beyt soyundan olmak gerekmektedir. 

Ehl-i beyt Hz. Peygamberin evlatları ve soyundandır. Ancak her kim ki Hz. Peygamberin, Hz. 

Ali’inin, on iki imamların yolundan giderse, onların yolundan ayrılmazsa bu kişilerde ehl-i beyt 

sayılır  (K5, K9, K10). 

On iki imamlar, ehl-i beyt soyundan gelmektedirler. İmam Hasan, Hz. Hüseyin, İmam 

Zeynel Abidin Hz Ali’nin çocukları iken İmam Bakır torunudur. On iki imamların hepsi ehl-i beyt 

soyundandır (K10, K12). 

Ehl-i beyt kavramı, on iki imamlar üzerine kurulmuştur. Şu ocak, şu imamın soyundan, 

bu ocak bu imamın soyundan denilerek bir takım ocaklarlara kutsallık verilmektedir.  Şecere 

itibariyle, ehl-i beyt kanalıyla, kendilerini Hz. Ali’ye dayandırırlar. Gerçekte Hz. Ali’nin on ikiden 

fazla çocuğu vardır. Birçok ocak, değişik dedeler ya da seyitler vasıtasıyla değişik imamların 

soyundan geldiklerini ileri sürerler. Düşünürsek, İmam Bakır’ın soyundan gelmek, aslında İmam 

Zeynel Abidin’in soyundan gelmektir. Çünkü İmam Bakır, İmam Zeynel Abidin’in oğludur. 

Dolayısıyla bu on iki imamlar hususunda çok ince ayrımlara gerek yoktur. Şecereyi kabul 

edersek, aslında tüm ocaklar, kendilerini Hz. Ali, dolayısıyla Hz. Muhammed’e dayandırmış 

oluyorlar (K7). 

Ehl-i Beyt, Anadolu Aleviliğinde genel anlamıyla “ev halkı” anlamına gelmekle beraber 

Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Muhammed’in kızı ve Hz. Ali’nin eşi Hz. Fatma, Hz. Muhammed’in 

torunları, Hz. Ali ve Hz. Fatma’nın çocukları olan Hasan ve Hüseyin için kullanılmaktadır. Ehl-i 

beyt, Anadolu Alevileri için saygıyla anılan, ibadetlerde daima zikredilen ailedir. Aynı zamanda 

ehl-i beyt algısı, Anadolu Aleviliğinde dede olabilmenin ön koşulu olarak da alınmaktadır. 

Ocakzâdeler, soylarını on iki imamlar aracılığıyla Hz. Ali’ye, dolayısıyla Hz. Muhammed’e 
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dayandırmış olmaktadırlar. Bu şekilde soylarına kutsallık kazandırmış, dinî önder olma vasfı 

elde eden dedeler, seyyidlik mertebesiyle cem yürütmektedirler.  

Sinemilli Ocağı da kendisini bir imam aracılığıyla ehl-i beyte dayandırmaktadır. 

Böylelikle de seyyidlik kazanmakta ve kutsanmaktadır. Keramet gösterdiğine inanılan bir eren 

olan Sultan Sin, soy yoluyla bağlandığı imamlar aracılığıyla ehl-i beyte bağlanmış ve kutsiyetine 

kutsiyet eklemiştir.  

 

5.6. On İki İmam 

 

Anadolu Aleviliğindeki on iki imam inanışının kökeni olarak Melikoff gibi kimi 

araştırmacılar İslam öncesi dönemi işaret ederler. Öyle ki Anadolu Aleviliğinin mihenk taşı 

konumunda olan, ocakların bağlanarak kutsallık kazandığı on iki imam inanışının İslamiyet 

öncesinde Orta Asya’da yaşayan Türkler tarafından kullanılan her yılı bir hayvan ile 

simgeleyerek ifade eden “On İki Hayvanlı Türk Takvimi”nin simgeleriyle yer değiştirmiş hali 

olduğunu dile getirirler. On iki imamlardan birincisi olan Hz. Ali’nin İslamiyet öncesi dönemdeki 

Gök-Tanrı inanışına denk olduğunu belirterek on iki imam inanışının da Anadolu Aleviliğinde 

kutsallaştırılmasının on iki hayvanlı Türk takvimine dayandırılmasını mantıklı bulduklarını 

ifade etmektedirler (Korkmaz, 2009: 371). 

Anadolu Aleviliğinde ise on iki imamlar, ehl-i beyt soyu olarak algılanmakta ve buna 

dayanarak bu soydan geldiğine inanılan ocaklar kutsanmaktadır. Ehl-i beyt kavramı, on iki 

imamlar üzerine kurulmuştur. Ehl-i beyt, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma Ez Zehra, Hz. 

Hüseyin ve Hz. Hasan’dır. Bunların soyundan gelen imamlarda ehl-i beyt olarak anılmıştır. 

Bugün Alevi dedelerinin büyük çoğunluğu da ehl-i beyt sülalesindendir.  Sinemilli Ocağı 

dedelerine göre her Alevi vatandaşın bilmesi gereken on iki imam sıralaması ise şu şekildedir: 

1. Hz. Ali 

2.İmam Hasan 

3.Hz. Hüseyin 

4.İmam Zeynel Abidin 

5.İmam Bakır 

6.İmam Cafer-i Sâdık 

7.İmam Musa-i Kâzım 

8.İmam Ali Rıza 

9.İmam Ali Takî 

10.İmam Ali Nakî 

11.İmam Hasan-el Askerî 

12.İmam Mehdî-i Arî Resul 
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On iki imam sıralamasında ilk sırada yer alan Hz. Muhammed’in damadı Hz. Ali’nin asıl 

ismi Ebü’l Hasan Ali b.Ebi Talib el Kureyşi el Haşimi olarak kayıtlara geçmektedir. Hz. Ali’nin 

babası Ebu Talib, annesi Fatıma binti Esed b.Haşim’dir. Hz. Ali, Hz. Muhammed’e ilk 

inananlardandır. İslam âleminin dördüncü halifesi olarak geçer. Kendisinin Hasan, Kerbelâ’da 

şehit edilen Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve ölü olarak dünyaya geldiği söylenilen Muhsin 

adlı çocukları vardır. Kendisi şehit edilerek ölmüş ve bugünkü Necef olarak bilinen Küfe’de 

yatmaktadır (Özkorkmaz, 2011: 19-28). 

On iki imamların ikincisi ilk imam olan Hz. Ali’nin oğlu, Hz. Hasan’dır. Hz. Hasan’a adını, 

dedesi Hz. Muhammed vermiştir. Kendisine “Zeki” ve Mücteba” lakapları ile seslenilmiştir. İslam 

âleminde Hz. Hasan soyundan gelenlere Şerif unvanı verilmektedir (Özkorkmaz, 2011: 19-28). 

On iki imamların üçüncüsü de Hz. Hasan’ın kardeşi, Hz. Ali’nin oğlu, Kerbelâ şehidi Hz. 

Hüseyin’dir. Hz. Hüseyin Kerbelâ’da yaşadıklarından dolayı, Anadolu Alevileri için ayrı ve özel 

bir anlamı vardır. Muharrem ayında Hz. Hüseyin saygıyla, sevgiyle ve yaşananlardan dolayı 

büyük bir üzüntüyle anılır. Anadolu Alevilerinin temel ibadeti olan cemlerde, muhabbetlerde, 

yol ile ilgili sohbetlerde Hz. Hüseyin saygıyla anılır ve kendisi için saz eşliğinde mersiyeler 

okunur (Özkorkmaz, 2011: 19-28). 

On iki imamların dördüncüsü İmam Zeynel Abidin’dir. Gerçek adı Ali b.Hüseyin b.Ali b. 

Ebi Talib el Kureyşi el Haşim olan İmam Zeynel Abidin olarak geçer. Kerbelâ olayı yaşandığında 

henüz dört yaşında bir çocuk olan Zeynel Abidin, Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib’in soyunu devam 

ettirmiştir (Özkorkmaz, 2011: 19-28). 

On iki imamların beşincisi İmam Bakır, Ebu Ca’fer Muhammed b. Ali b. Hüseyin el-Bakır 

adıyla bilinir. Hasan b. Ali Zeynel Abidin’in kızının çocuğudur. Silsile yoluyla Hz. Ali 

torunlarındandır  (Özkorkmaz, 2011: 19-28). 

On iki imamların altıncısı kendine ait olduğu söylenilen Buyruk ile Anadolu Alevileri için 

oldukça önemli bir yer edinmiş olan İmam Cafer-i Sadık’tır. Gerçek adı Ebu Abdillah Ca’fer 

b.Muhammed el Bakır b. Ali Zeynelabidin b.Hüseyin b.Ali b.Ebi Talib olan İmam Cafer-i Sadık, 

silsile yoluyla Hz. Ali’ye dayanır, onun soyundandır  (Özkorkmaz, 2011: 19-28). 

İmamların altıncısı olarak bilinen ve yazmış olduğu Buyruk adlı eserle Anadolu 

Alevilerinin, Caferilerin ve Bektaşilerin büyük sevgisini ve saygısını kazanmış olan İmam Cafer 

Sadık’ın Hakk’a yürümesinin ardından, kendisinin oğlu İsmail’i imam olarak kabul edenler 

İsmailiye adını almışlardır; yine İmam Cafer Sadık’ın oğlu olan Musa Kazım’ı yedinci imam 

olarak kabul edenler, sonrasında imamlığı on iki kişi olarak ifade edip esas imamiyeyi 

oluşturmuşlardır. İnançta, ibadet biçiminde, ritüellerde vs. altıncı İmam Cafer Sadık yolu 

benimsendiği için bu mezhebe Caferiye (Caferilik) adı verilmiştir (Çıblak, 2005: 61). Geçmişten 

günümüze Anadolu Alevileri özellikle nikah törenlerini, cemlerini İmam Cafer Sadık Buyruk’una 

bağlı kalarak yapmışlardır.  
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On iki imamların yedincisi, İmam Musa-i Kazım’ın gerçek adı Ebu’l Hasan Mûsâ b. Ca’fer 

el Kazım olarak geçer. On iki imamlardan sekizincisi yedinci imam Musa-i Kazım’ın büyük oğlu 

olan İmam Ali Rıza’ın gerçek adı Ebu’l Hasan Ali b. Mûsâ er- Rıza olarak geçer. On iki imamların 

dokuzuncusu mezarı, dedesi olan Musa-i Kazım’ın yanında olan ve gerçek ismi Ebu Ca’fer 

Muhammed b. Ali el Cevâd olan İmam Ali Takî’dir (Özkorkmaz, 2011: 19-28). 

On iki imamların onuncusu gerçek ismi Ebu’l Hasan Ali b. Muhammed el Hadi olarak 

bilinen İmam Ali Nakî’dir. On iki imamlardan on birincisi gerçek adı Ebû Muhammed Hasan b. 

Ali el- Askerî olarak bilinen Hasen-el Askerî’dir. On birinci imam olan Hasen-el Askerî’nin 

bilinen bir çocuğu yoktur, ancak bilinen bir çocuğu olmamasına rağmen genel görüş bir çocuğu 

olduğu yönündedir. Bu çocuk da on iki imamlardan on ikincisi olarak kabul edilen ve bir gün 

ortaya çıkıp dünyaya düzeni getireceğine inanılan İmam Mehdî-i Arî Resul’dür (Özkorkmaz, 

2011: 19-28). 

Anadolu Aleviliğinde on ikinci imam olarak karşımıza çıkan Mehdî çevresinde bir inanç 

oluşturulmuştur ve bu inanç sadece Anadolu Alevilerine özgü değildir. Hemen bütün dinlerde, 

inançlarda özellikle kıyamette ya da kıyamete yakın bir kurtarıcıdan söz edilmektedir. Bu 

kurtarıcı, yeryüzüne gelecek ve dünyaya düzen getirecektir şeklinde bir inanç söz konusudur. 

Bu kurtarıcı Hristiyanlıkta Mesih (İsa), Budizmde Budda, Brahmanizmde Vişnu vs. çeşitli 

isimlerde karşımıza çıkar. Genellikle tarikatın ya da dinîn kurucusunun dünyanın sonuna doğru 

ortaya çıkacağı ve dünyayı bozulmuş düzeninden kurtarıp düzene sokacağına inanılmaktadır 

(Çıblak,2005: 62).  

Kimi araştırmacılar da Mehdîlik inancının Türkmenler arasında yayılmasına Baba 

İlyas’ın Tanrı’dan mesaj aldığını, Mehdî kimliğiyle kendisini peygamber olarak ilan ettiğini, bu 

anlayışın da İslam içerisinde Sünni algıdan daha ziyadeŞiî algıya daha uygun olduğunu 

belirtmektedirler  (Çıblak,2005: 63). 

İmam Hasan, Hz. Hüseyin, İmam Zeynel Abidin Hz Ali’nin çocukları iken İmam Bakır 

torunudur. On iki imamların hepsi ehl-i beyt soyundandır (K7, K8, K10). 

İmam Zeynel Abidin için bazı âşıklar “Yetmiş iki pare olmuştur, Zeynel Abidin aba” 

derler ama İmam Zeynel Abidin yetmiş iki parça olmamıştır. Kerbelâ’da sevdiklerini kaybettiği 

için, öyle söylenmektedir. Gözünün önünde sevdiği yetmiş iki insanı katletmiştir. O yüzden 

sürekli ağlamıştır. Sevdiğini, yakınını kaybeden kişiden bir şeyler eksilmesi de bunun 

göstergesidir. Rivayete göre İmam Zeynel Abidin’in otuz altı evladı vardır. İçlerinden sadece 

birine imametlik vermiştir (K11). 

On iki imamların yedincisi olan İmam Musa-i Kazım’ın on sekizi erkek, otuz dört çocuğu 

vardır. Bunlardan dedeliğe eğilimi olan ise üç çocuğu vardır, biri sekizinci imam olan, İmam Ali 

Rıza, diğeri Sultan Sin, diğeri ise Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin babası olan İbrahim Sani’dir. 

Sultan Sin’nin de dört tane oğlu vardır, Kalender, Nadar, Haydar ve Aziz. Kalenderler bugün 
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Elbistan, Kantarma köyü dedeleridir, Haydarlar Elbistan, Pazarcık’taki dedelerdir, Nadarlar 

Elazığ’ın Sün köyündedirler, bu köyün tamamıdır, Azizler ise Bozdağ’da Tapo Ağa ve 

Adıyaman’da yaşayan Ali Ağa’nın ailesidir, bir de Doğanşehir’in Hudut köyünde bulunan Abidin 

Ağa ve Aziz Ağa vardır. Bunlar dedeliği değil, ağalığı benimsemişlerdir. Bunlar hem ağa hem 

dede sıfatıyla anılırlar (K5). 

İmam Cafer-i Sadık, altıncı imamımızdır, ehl-i beyt soyundandır, Hz. Muhammed’in 

beşinci torunudur. On iki imamlar arasında mezhep sahibi olarak bilinen imamdır. İmam Cafer-i 

Sadık, İmam Cafer-i Mehd-i Sanai olarak da bilinir. İmam Cafer-i Sadık, Alevilerin buyruğudur. 

Hatta bugün Caferîlik şeklinde bir mezhep konuları vardır. Aleviler, kendilerini İmam Cafer-i 

Sadık mezhebinden sayarlar. Şöyle derler “Sorma be birader, mezhebimizi. Biz mezhep bilmeyiz, 

yolumuz vardır. Çağırma meclis-i riyaya bizi, biz şerbet içmeyiz, dolumuz vardır.” ve “ Can 

vermeyen kişi, canana ermez. Muhammed, Ali’ye mezhep sorulmaz. Biz Muhammed, Ali’yi 

sevenlerdeniz” dizelerinden de anlaşılacağı gibi Aleviler, kendilerini başka mezheplerden pek de 

ayrı tutmaktan uzak dururlar. İmam Cafer-i Sadık’ın Kutsal Kitap’ı, yazıldığı dönemdeki 

Alevilerin inanç yapılarını, cemlerini, ritüellerini, yol arkadaşlıklarını, kişilerin birbirleriyle 

insani yöndeki ilişkilerini ele alıp, tasvir eden bir kitaptır. Kutsal Kitap, bugün farklı yazarlarca 

ele alınmıştır (K5, K8, K10, K12). 

Alevi bir çift evleneceği zaman, Alevilik inancında dinî nikâhı kıyılırken, İmam Cafer-i 

Sadık’ın mezhebi üzerine nikâh kıyılır. Nikah kıyılırken “Hakümme ez ale nikahan nil âlemin 

fazilen beynel helal, mal haram vesselati vesselem, ehnel nusarî, ehnel eriman, kemal kahval 

temareke fir kelam, Hak’ın emri üzere, peygamberimiz Muhammed Ali Mustafa Hak u Tâla 

Aleyhi Vesselem’in kavli üzere, peygamberimizin beşinci torunu olan, İmam Cafer-i Sadık 

hazretlerinin mezhebi üzerine, cemaatimizin marifeti üzerine, akdi nikah olmakta, tevhitliğe ve 

tevitliğe, helalliğe ve muallağa” denir. Daha sonra isimler söylenir, “ verdin mi” sorusu sorulur, 

evlenen kişiler tek tek “verdim” der, “Bizde vekâleten aldık, kabul ettik, senli vesselem ela 

cemiyen enbiyan ve el-nursarî, Elhamdülillahi Rabbil’âlemin, el-fatiha” şeklinde devam eder 

(K10). 

Alevilik inancında Kutsal Kitap vardır, bu kitap İmam Cafer-i Sadık’ın buyruğunu içerir. 

Aleviler için asıl kutsal kitap, insandır, ilim irfan sahibi insanlardır. Aslında Tevrat, Zebur, İncil 

ve Kur’an-ı Kerim kutsal kitaplardır. Ancak Alevi inancında bu kitapların yanı sıra İmam Cafer-i 

Sadık’ın buyruğunu içeren Kutsal Kitap da vardır. Bu inanca göre önemli olan akla, mantığa 

uygun olmasıdır. Alevilik, ehl-i beyt hakkında bilgi veren bir kitaptır. Bu kitapta bir insanın 

ahlaklı, bilgili, anlayışlı, saygılı vs. olması gerektiği anlatılır. Bu buyruk, tamamen İmam Cafer-i 

Sadık’ın sözlerini içerir, Alevi cemlerinin nasıl olmasıyla ilgili detaylı bilgiler barındırır (K5, K8, 

K10, K12). 
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Buyrukta “Talip, düştüğü yerde kalkar, ne pirinden kalkar, ne pir, mürşidinden, ne 

rehberinden kalkar.” yazar. Yani insan kime hakaret ettiyse, haksızlık yaptıysa, o kişi kendisini 

affedebilir, o kişi affetmedikten sonra hiç kimse affedemez. Kim, kime ne günah ettiyse, gidip o 

kişiden özür dilemeli, rızalığını almalıdır. Yoksa o günah kendisiyle beraber olur, ömrü boyunca 

yakasından ayrılmaz (K11). 

Ehl-i beyt soyundan gelen dedeler, talibin ikrarını alırken de taliplerine iyi niyetli 

olmaları, Hak yolundan ayrılmamalarıyla ilgili telkinlerde bulunur. Sonrasında kadın, erkeğinin 

elini öper erkek de tuttuğu eteği ve dedenin elini öper. El ele, el Hakk’a diyerek ikrar verirler 

(K5). 

On iki imam algısı, ehl-i beyt ile iç içe değerlendirilmesi gereken bir konudur. Çünkü on 

iki imamlar ehl-i beyt soyundan gelen kişiler olmakla beraber kendilerinden sonra gelen ve 

günümüzde dede olarak kabul edilen kişlerin kutsallık kazanmasında etkin olan kimselerdir. 

Günümüzde ocakların varlığı ve dede soylu kişilerin varlığı on iki imam algısına 

dayandırılmaktadır. Ocaklar, soylarını on iki imamlar aracılığıyla ehl-i beyte dolayısıyla da Hz. 

Muhammed’e dayandırmaktadırlar. Böylelikle de seyydilik mertebesinde olan ocaklar, 

toplumun dinî lideri olma vasfını elde etmişlerdir.  

Anadolu Aleviliğinin genelinde olduğu gibi Sinemilli Ocağı’na mensup dedelerin toplum 

tarafından kabul edilip sevilip sayılması için her şeyden evvel kendilerinin soyunu 

dayandıracakları bir imama ihtiyaçları vardı. Bu imam aracılığıyla soylarına kutsallık atfedilmiş 

olacak ve toplum tarafından kabul göreceklerdir. Sinemilli Ocağı dedeleri de kendilerini bir 

imama bağlayarak toplumun dinî önderi olmuş, geçmişten günümüze toplum tarafından saygı 

görmüş ve toplum üzerinde söz hakkına sahip olmuşlardır.  Sinemilli Ocağı’nın kurucusu olarak 

kabul edilen Sultan Sin, keramet gösterdiğine inanılan bir erendir. Bu erenin soyu on iki 

imamlara dayandırılarak kutsallığına kutsallık eklenmiştir.  

 

5.7. Mürşid-Dede-Talip 

 

Anadolu Aleviliğinde lider statüsünde kabul edilen, sosyal sıralamada en üstte yer alan, 

toplumda sosyal düzeni de sağlayan, yaptırım gücüne sahip kimse dede olarak karşımıza çıkar. 

Böylelikle farklı yerlerde yaşayan Aleviler, bağlı oldukları ocağın dedesinin kontrolü 

altındadırlar. Dedeler, belli bir soydan gelirler, Anadolu Aleviliğinde onlara bu yaptırım gücünü 

veren de bağlı oldukları soydur, bu soy kutsal kabul edilir ve ocak olarak ifade edilir. Bu nedenle 

de dedeler, ocakzâde olarak da anılırlar (Çıblak,2005: 63). 

Anadolu Aleviliğinde temel kurum dede ocaklarıdır. Bu ocaklar hem dinî hem de sosyal 

görevler üstlenmişlerdir. Hem alevi toplumunun dinî ihtiyaçlarını gidermek hem de onların 

sosyal hayatlarını denetlemekle yükümlüdürler. Dede ocakları mürşid, pir ve rehber şeklinde 
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hiyerarşik bir sıralamaya sahiptir. Rehber, yol gösteren, taliplerin ceme hazırlanmasını sağlar, 

cem öncesinde talipler arasındaki sorunları çözmeye çalışır. Rehber çözemediği sorunları pire 

bildirmekle yükümlüdür, pir cemi yürüten dededir. Dede, yani pir cemde talipleri görgüden, 

sorgudan geçirmekle mükelleftir. En üst basamakta da mürşid bulunur, mürşid pire yetki veren 

kimsedir. Mürşid piri denetlemekle mükelleftir. Alevice ifade edecek olursak rehber, pire 

bağlıdır, onun talibidir; pir, mürşide bağlıdır, yani ona taliptir  (Aksüt,2009: 23). 

Anadolu Aleviliğinde ocak sistemi dediğimiz bir hiyerarşik sistem vardır. Bu hiyerarşik 

sistemin temeli de net olarak bilinmemektedir. Bu hiyerarşik siteme göre kimi ocaklar, başka 

ocaklara bağlı bulunmaktadır. Bağlı olan ocağa “pir ocağı” adı verilirken bağlı olunan ocağa da 

“mürşid ocağı” denmektedir (Çıblak,2005: 64). 

Dede ailelerine dayanan Ocak örgütlenmesi Alevilik’in temel kurumlarındandır. Ocak 

üyeleri yani dedeler, sosyal hiyerarşinin en üst noktasında bulunurlardı. Dedelerin sahip 

oldukları yetkiler ve yaptırım güçleri cemaatin sosyal düzenini sağlayan çok etkili bir güç 

olmuştur. Alevi dedeleri, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan ocaklara bağlıdırlar. Bundan 

dolayı kendilerine ocakzâde de denilir. Ocakzâde dedelerin Peygamber soyundan geldikleri yani 

evlad-ı resul oldukları kabul edilir ve bu nedenle “seyyid” adı ile de anılırlar. Ocakzâde dedeler 

arasında “El ele el Hakk’a” şeklinde de ifade edilebilen, “Mürşid-Pir-Rehber” şeklinde bir görev 

bölümüne gidildiği de bilinmektedir.  

Taliplere hizmetin daha iyi bir şekilde götürülebilmesi adına böyle bir ayrım yapılmıştır. 

Pir-mürşid arasında herhangi bir fark söz konusu değildir temelde ikisi de ehl-i beyt soyundan 

gelmektedir  (K16). 

Alevi ocakları arasında kökeni henüz açıklığa kavuşturulmamış bir hiyerarşik yapılanma 

söz konusudur. Taliplerin hizmetlerini görmek üzere ocak mensubu dedelerin, böyle bir iç 

hiyerarşik düzen oluşturdukları ifade edilmektedir. Ocakların bir bölümü, başka ocaklara 

bağlıdır. Bağlı olunan ocak mürşid ocağı, bağlı olan ocak ise pir ocağıdır (Yaman,1998: 81). 

Her bölgenin kendine ait mürşidleri olduğu gibi eskiden bunun ötesinde bir de mürşid-i 

kâmil makamı vardı. Maraş bölgesinde yaşayan Seinemilliler için bu makam Hüseyin Doğan 

dedeye verilmişti. Sinemillilerin müşküller, Hüseyin Doğan dedeye bildirilirdi. Örneğin Pazarcık 

bölgesinde Said-i Hallec denen rehber ailesinden biri Sinemilli pirlerine “Bu güne kadar rehber 

bizdik, pir sizdiniz. Bunu artık değiştirelim, biz pir olalım siz rehberlik edin.” Dediğinde bu 

adamı kimse ikna edememiş ve konu mürşid-i kâmil olan Hüseyin Doğan dedeye bildirilmiştir. 

Hüseyin Doğan dede, gelip sorunu çözmüş ve değişiklik olmaması noktasında rehber ailesini 

ikan etmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında Malatya’nın Mineyik Köyü’nde daha önce de Alevilik 

adına toplanmış olan 40 tane tescilli Alevi ocak, yine aynı yerde, yeniden bir araya gelerek bir 

takım karalar alıyorlar. Bunlar arasında savaş sırasında Mustafa Kemal’i desteklemek, yeni 

kurulacak Türkiye’nin içerisinde yer almak gibi karalar alınmış ve Hacı Bektaş-ı Veli 
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Dergâhı’nda bulunan Cemalettin Efendi’yi de Alevi-Bektaşi toplumunun önderi seçmişlerdir. O 

sırada Ağuçan (Ağuiçen) Ocağı’nın ricası, önerisi üzerine de Doğan dedenin oğlu Hüseyin Doğan 

heyet tarafından daha 12-13 yaşında iken mürşid-i kâmil seçilmiştir. Bunun üzerine Hüseyin 

Doğan için hususi bir öğretmen -Abdullhamit’in bir danışmanı olduğu söyleniyor- getirtilmiştir. 

Ancak savaş süreci olmasından dolayı eğitim sekteye uğramıştır  (K16). 

Dedelik denen olgu ehl-i beyt soyuna özgü, ocaklara ait olan bir kavramdır. Her alevi 

dede olamaz, dede olmak için öncelikle eh-i beyt soyundan olmak gerekmektedir. Sonrasında ise 

musahip sahibi olmak, yolun gereklerini yerine getirmek ve yola layık bir yaşam sürmek 

gereklidir. Dedelik yapan bir kişinin tüm erkek çocukları da dede olmaz. Erkek çocukların hepsi 

ocakzâde olarak anılır, ancak dede bir tanesidir. İlla ki dedenin büyük erkek evladı dede 

olacaktır diye bir kural yoktur, ancak uygulamada genellikle büyük olan çocuk dede olmaktadır. 

O da yola bağlılığına, taliplerle olan ilişkisine, içindeki yol aşkına göre belirlenir. Özetle dedeyi 

aslında yol, sürek belirler bu yola, süreğe layık olan kişi dedelik yapar (K16). 

Talip; tarikata girmek isteyen, pire bağlı kimse olarak karşımıza çıkmaktadır. Bektaşi 

veya Alevi olmak isteyen kimse (Korkmaz, 2016: 647). Talip pire, pir mürşide bağlıdır. Sinemilli 

Ocağı’nda da durum aynı şekildedir. Yani ocak mensuplarınca talip, pire; pir, mürşide bağlıdır. 

Ayrıca bir de rehber kapıları vardır. Rehber olmadan olmaz, rehber olmayınca tarikat yürümez, 

musahiplik olmaz. Eskiden peyk denen hizmetliler vardı, “ kimde kaldı bu peyk, kalmadı canda 

ilik, bu demde, bu sohbette, hoş surettir bu suret…”. Esasen Kırklar makamında peyk hizmetini 

Hz. Hızır yerine getirmiştir  (K10). 

Peyk; köydeki talipleri “Dedeler sizi çağırıyor.” diyerek çağırır. Akşama cemaat 

toplanınca ibadet edilir, herkes lokmasını alır, niyazlarını getirirler, dualar edilir. Herkes 

geygisini giyerdi, pantolonla vs. değil, Alevilik inancında, görgüsünde geygi, tarikat giysisine 

benzetilir. Dedeler, musahiplik için cem cemaat yaparlardı, musahip olacaklar musahip 

kabuğuna girerlerdi. Musahipler, eşleriyle beraber gelip, otururlardı, dar-ı didarları, görgüleri 

görünürdü gelecek seneye kadar. Gelecek sene dedeler tekrar giderlerdi taliplerine, o vakitler. 

Dedeler, eskiden senede bir kere tarikat yaparlardı, taliplerini ziyarete giderlerdi, orada bir 

sorun varsa onu çözerlerdi, cem töreni yaparlardı. Şimdilerde ise pek yapılmamaktadır, eskiden 

kış aylarında yapılan bu durum, şimdi insanların şehir dışında, yurt dışında olmalarından dolayı 

yaza alınmış durumdadır (K10). 

Muhammed ve Hz. Ali, Kırklar makamında talip olmuşlardır, Hz. Hüseyin ise pir 

olmuştur. Talip kavramı, Hz. Muhammed ile Hz. Ali’den kalmadır. Talip olmadan dedelik olmaz, 

dedeliğin anlamı kalmaz. Dedeler, Hz. Hüseyin’in yolunu, yol bilmişlerdir, Hz. Hüseyin’in 

vekâletini almış, böylece dedelik görevini yerine getirmişlerdir. Talipler de Hz. Muhammed ve 

Hz. Ali’nin yolunu, yol bilmelidirler. Hz. Muhammed ve Hz. Ali, Hz. Hüseyin’in dar-ı didarına 

durup, musahip kabuğuna girmişlerdir (K10). 
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Koca Seyit yani İmam Zeynel Abidin’in soyundan gelen evlatlara, Sinemilli yani İmam 

Bakır’ın soyundan gelen evlatlar ikrar veriyorlar, secde ediyorlar. “Öl ikrar verme, öl, ikrarından 

dönme, gelme gelme, dönme dönme, dönenin canı gider, malı gider.” diyerek ikrar veriyorlar. 

Böylece Ağuçan Ocağı yani İmam Zeynel Abidin’in soyundan gelenler, taliplere mürşid, Sinemilli 

dedelerine yani İmam Bakır’ın soyundan gelenlere ise pir olmuşlardır. Alevi inancı daima 

ezilenden yana olmuştur. Dedeler de aynı şekildedir, taliplerinin her daim yanındadırlar (K8, 

K10).  

Alevilik denen olgu, eskiden daha çok kırsal kesimlerde var olan, orada yaşayan insanlar 

üzerinde etkiliydi. Dolayısıyla yaşam formu, biçimi itibariyle mürşid, pir, rehber ve talip denen 

kavramlar, iç içe ve sürekli bir iletişim halindeydi. Bu kavramlar, bu yolun birlikte olmazsa 

olmaz kavramlarıdır. Denilebilir ki, talipsiz dede düşünülemeyeceği gibi dedesiz talipte 

düşünülemez. Aynı şekilde pirsiz mürşid düşünülemeyeceği gibi mürşidsiz pir de düşünülemez 

(K8).  

Mürşidlik kavramı, Anadolu Aleviliğinde belirli bir takım ocaklara haiz kılınan, onlarda 

olduğu düşünülen, Ağuçan Ocağı, Baba Mansur Ocağı, Hacı Bektaş Ocağı gibi belli başlı ocakların, 

diğer pir ve mürşid ocakları üzerinde bir statü olarak konumlandırılmasını izah eden bir 

kavramdır. Sinemilli Ocağı gibi pir ocaklarının dedesi anlamını ihtiva eden bir kavramdır. Talip 

de bu dedelerin kendilerine bağlı olan, Alevi erkânını, ritüellerini öğrettiği, anlattığı, birlikte cem 

cemaat yaptığı, bu hizmetleri almak isteyen kimseleri ifade eden bir kavramdır. Bu üç kavram 

bir bütünü oluşturan parçalardır (K8).  

Bir diğer önemli kavram ise “ana” kavramıdır. Elbette öğretmensiz okul olmayacağı gibi 

dedesiz Alevilik de olmaz. Ancak Aleviliği sadece dede kavramına indirgemek de doğru değildir.  

Alevilik ulu bir yoldur, insanlığı kapsar. Eğer dede yoksa yolu yürütecek kişi, anadır. Ana cenaze 

erkânını da bakabilir, nikâh da kıyabilir, posta oturup cem de yürütebilir. Alevilik, kendini 

günün koşullarına uyarlayan bir inançtır. Koşullar, ortam neyi gerektiriyorsa o yapılmalıdır 

(K16). 

Eskiden dede soyundan gelenler, dede soylu kişilerle evlenirdi. Hatta buna dikkat 

edilirdi. Günümüz evliliklerinde bu kurala uyulmamakta öyle ki dede soylu, talip evlilikleri 

dışında farklı inançlardan, dinlerden kişilerle de evlilikler yapılmaktadır. Bu tarz evlikler sonucu 

ana kavramı da dede kavramı da zarar görmüş görünüyor, dede soylu olup bir talipler evlenen 

veya talip olup dede soylu biriyle evlenen kadının, ana olarak posta oturması inanç açısından 

geleneğe bakıldığında zor görünüyor  (K16). 

Anadolu Aleviliğinde gizli, görünmeyen bir hiyerarşik yapılanma söz konusudur. Aslında 

sürekli bir denetleme mekanizmasının söz konusu olduğu Anadolu Aleviliğinde kimse üst 

tepede olmayıp herkes bir eşkilde denetlenmektedir. Mürşid-Pir-Rehber hiyerarşik 

sıralamasında rehber pir tarafından, pir mürşidi tarafından denetlenmekte olup mürşid ocakları 
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aynı zamanda kimi taliplerin pir ocağı konumundadır. Dolayısıyla da kendilerinin de bir mürşid 

ocağı vardır ve denetlenmektedir. Böylelikle de sürekli bir denetim mekenizması söz konusu 

olup özellikle geçmişte bütün sorunlar kendi aralarında çözülmekteydi.  

Sinemilli Ocağı, pir ocağı olmakla beraber, Koca Seyit evlatlarından olan Ağuçan 

Ocağı’nın talibidir, yani Ağuçan Ocağı Sinemilli Ocağı’nın mürşid kapısı konumundadır. Rehber 

kapsı da Sinemili Ocağı içerisinde yer almaktadır. Ocağın Kahramanmaraş ilindeki merkezi 

konumunda olan Elbistan ilçesine Kantarma Mahallesi’nde mürşid kapısı olan Ağuçan Ocağı, pir 

kapısı olan ve rehber kapısını da içinde barındıran Sinemilli Ocağı bir arada yaşamaktadır. 

Bölgeye önce Sinemilli dedeleri gelip yerleşmiş, sonrasında da mürşid kapısı olan Ağuçan 

evlatları gelip yerleşmiştir.  

Ocağın bölgedeki merkezi olan Kantarma Mahallesi’nde rehber-pir-mürşid bir arada 

iken her Perşembe cem yapılmaktaydı. Aynı durum yalnızca Sinemilli Ocağı dedelerinin yaşadığı 

Pazarcık’a bağlı Bozlar ve yine Elbistan’a bağlı olan Dervişçimli içinde geçerliydi. Bozlar ve 

Dervişçimli mahallelerinde geçmişten günümüze yalnızca pir kapsı olan Sinemilli evlatları 

yaşamaktadır. Cem yapılacağı zaman Sinemili dedeleri cemi yürütmekteydi. Kantarma 

Mahallesi’nde ise cemleri pir kapısı olan Sinemilli Ocağı dedeleri ve Ağuçan Ocağı dedeleri cemi 

birlikte yürütmekteydi.  

 

5.8. On İki Hizmet 

 

Anadolu Aleviliğinde temel ibadet olan cem törenlerinde “on iki hizmet” sahipleri vardır. 

Bunlar geçmişten günümüze devam ettirilen hizmetler olup, hemen her yerde aynı şekildedir. 

Yalnız bölgesel olarak kimi yerlerde hizmetin adı veya sırası değişmektedir. Örneğin kimi 

yerlerde kurban hizmetinden sorumlu olan hizmet ehlinin adı “aşçı” olarak geçmektedir, kimi 

yerlerde de cemde düzeni sağlayan kişi olan gözcü için “yoklamacı” adı da kullanılmaktadır  

(Çıblak,2005: 72).  

Gelenekte erkân açılmadan evvel bir gün öncesinde hizmet sahipleri için gerekli 

hazırlıklar yapılarak cm yapılacağı akşam cemevine on iki adet post serilir. Gelenekte bu 

postların her birinin bir sahibi bulunmaktadır. Bunlar:  

1. Baba Pir postu: Horasan postu,  

2. Aşçı 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,  
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8. Kilerci postu: Şahkulu Hacım Sultan,  

9. Kahveci postu: Şah-ı Sazili,  

10. Kunbancı postu: Hz. İbrahim (a.s.),  

11. Ayakçı postu: Abdal Musa Sultan,  

12. Mihmandar postu: Hızır (a.s.). 

Ayrıca bu sıralamada bazen bir değişiklik olmakta, post sahipleri anılırken kilerci postu 

ve kahveci postu yerine Mürşid postu ve Ahmed-i Muhtar makamı, Hz. Muhammed postu, 

rehber postu, Hz. Ali makamı, Ali postu gibi ifadeler kullanılmaktadır. Ayrıca Anadolu 

Aleviliğinde geçmişte bu hizmet sahipleri rast gele seçilmeyip öncelikle musahipli çiftlerden 

seçilmesine özen gösterilirdi (Ayata,2006: 17-22).  

On iki hizmet görevlilerini dede seçer, tören olduğu zaman dedenin önceden seçtiği 

kişiler gelir ve dedenin kendisine önceden uygun gördüğü hizmeti yerine getirir. Tören 

sırasında her şey eksiksiz ve sorunsuz şekilde halledilmelidir. Her köyün hizmetlileri ayrıdır, 

dede o köye gittiğinde cem töreni yaptıracak olursa önceden seçtiği kişiler, gelip hizmetlerini 

görürler (K7, K9, K10). 

Hizmet sahipleri seçilirken gelenekte rastgele seçim söz konusu değildir. Bu kişilerin 

musahipli çiftlerden olmasına ve asla düşkünlük cezası almamış olmalarına dikkat edilirdi. 

Günümüzde ise evli çiftlerden ziyadebekar gençlerin hizmet sahibi oldukları, bekar iken hizmet 

sahibi olduklarından musahip sahibi olmadıkları görülmektedir. Düşkünlük durumu yine söz 

konusu olmakta düşkün ilan edilmiş kişilerden hizmet ehli seçilmemektedir   (K16). 

Köylerde talip, dedeye eli boş gelmez. Lokmanın azlığına çokluğuna bakılmaksızın bu 

lokma dedeye götürülür. Lokma dağıtılırken 12 hizmet görevlisi, herkes lokmasını aldığında 

bağırarak “Elinde yoktur, tuttur terazi, herkes oldu mu hakkına razı?” diye sorar. Biri ses 

çıkarırsa, hani arkadaşıma iki elma verdin, bana niye bir elma verdin, derse iki elma alandan 

rızalık alınıp elma bölünür yahut itiraz eden kişi ile konuşulur ve rızalığı alınır. Bir şekilde 

rızalık alınır. On iki hizmetin oluşmasında Şah İsmail’in büyük faydası olmuştur. Aslında daha 

fazla hizmet vardır, ancak bu on iki hizmet en çok bilinen ve en gerekli olanlardır (K7, K9, K10). 

1. Dede, ser-cem denir, cemi yönetir. (Bektaşîlerde baba, Alevilerde dede, topluluğun 

dinî lideridir. Sahibini mürşidin oluşturduğu hizmettir. Mürşid inançta, pirde de olduğu gibi 

aklın bedenleşmiş biçimi olarak algılanır. Bu nedenle de mürşid, Anadolu Alevilerinin inanç 

noktasında toplumsallaştığı yer olan cem meydanında akıl kıblesi, imgesi olarak karşımıza çıkar 

(Korkmaz, 2008: 220-222). 

2. Rehber, görgüsü yapılanlarla ceme katılanlara yardımcı olur, yol gösterir. Dedenin 

yardımcısıdır. Rehber de tıpkı pir ve mürşidte olduğu gibi aklın simgesidir. Talibi yol bilgisiyle 

yönlendirir, talibin bir akıl varlığı haline gelmesine yardımcı olur (Korkmaz, 2008: 222). 
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Rehberlik bir nevî dedelik gibidir, babadan oğula geçer, ancak oğlu, babasına 

yakışmayan hal ve hareketlerde bulunursa bu görevinden atılır. Sergilediği hal ve hareketlere 

bağlı olarak düşkün dahi edilebilir. Sinemilli Ocağı’nın merkezi olan Kahramanmaraş iline bağlı 

Elbistan ilçesinin Kantarma Mahallesi’nde rehberinin oğlu bu göreve layık olmadığından, 

inancına ve kültürüne uygun davranışlar serilemediğinden düşkün kabul edilmiş ve toplumdan 

uzaklaştırılmıştır. Bu mahallede şimdilerde yapılan cemlerde rehberlik görevini aslında mürşid 

olan Ağuçan (Ağuiçen) Ocağı'nın evladı olan Veyis dede yürütmektedir (K12). Sinemilli 

Ocağı’nda dede ailesinden olan rehbere “baba” denilmektedir (K3). 

3. Gözcü, cem töreninde düzeni ve sükûneti sağlar. Felsefeye, Alevilik öğretisine dayanan 

hizmetin düzenli bir biçimde yürütülmesini kontrol eder. Alevi-Bektaşi felsefesinin, öğretisinin 

eksiksiz, yola uygun bir şekilde yerine getirilmesini sağlar (Korkmaz, 2008: 222). 

4. Çerağ,  Hz. Muhammed’in Tanrı’dan gelen ilk nur olduğuna dair inanış çerçevesinde 

ilk ışığın anısına sembolük olarak bir çıra, mum, kandil ya da lamba cemlerde yakılmaktadır 

(Korkmaz, 2009:197). Çerağcı, çıranın yakılması ve meydanın aydınlatılmasından sorumludur. 

Cemler genellikle akşam saatlerinde yapıldığından bu hizmet ehli gerçekte belirlenen 

hizmetlerin öğretiye uygun biçimde yürütülmesini sağlamak için meydanı ya da cemevini 

aydınlatır. Simgesel anlamda kişiye, doğaya dirilik veren öz olarak nitelenen doğal enerjinin, 

ışığın, aydınlığın Tanrısal kaynağı odak merkezi haline getirmek amacıyla ışığı sürekli canlı 

tutma işlevini üstlenir (Korkmaz, 2008: 222). Cem bitiminde de ışık, çerağ direkt söndürülmez, 

“sır edildi” ifadesi kullanılır.  

5. Zakir, deyiş, duvaz, miraçlama söyler. Genellikle iki kişiden oluşur, saz çalarlar, 

dedenin yardımcılarıdırlar. Alevi-Bektaşi felsefesini öğreten birer ders niteliğinde olan nefesleri, 

sıralı erkânların gerekli yerlerinde okumak zakir, sazandar, kamber vs. isimlerle anılan hizmet 

ehlinin temel görevidir. Simgesel anlamda ise zakir gelenek taşıyıcısı olma özelliği taşır.  Bâtıni 

inançta Cebrail, insanın aklı olarak karşımıza çıkar. Bu aklı Alevilik yolu olarak ele aldığımızda 

aklın taşıyıcısı olarak karşımıza çıkan hizmet ehli, zakirdir (Korkmaz, 2008: 223). 

6. Ferraş, car, süpürge çalar, gerekirse rehbere yardım eder, ortayı temizler. Bu hizmet 

ehli, simgesel anlamda Alevi-Bektaşi felsefesinde öne çıkan iki üçlemeyi canlı tutma işlevini 

üstlenmiştir. Bunlardan ilki Tanrı-Doğa (Evren)-İnsan, diğeri ise Hak-Muhammed-Ali 

üçlemesidir. Birinci üçleme bağlamında insan, tüm doğanın kanıtı olarak bir küçük âlem olarak 

varlıkların en üstünde yerini almaktadır. İnsan, burada doğanın ilk örneği anlamında bir Doğa 

Tanrı olarak karşımıza çıkar. İkinci üçlemede ise Batınî kimlikli kimse, Tanrı’nın uzantısında 

doğanın, evrenin kanıtı olarak akıl varlığı olarak, Tanrı’yı önceleyen bir İnsan Tanrı konumunda 

karşımıza çıkar (Korkmaz, 2008: 223-224). Cemlerde ferraş makamına bakan kişi Kırklar 

Meclisi’nde de adı geçen Selmân-ı Fârsî’dir (Korkmaz, 2009: 326). 
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7. Sakka, ibrik atar, su atar. Cemde su getirme, suyu dağıtma hizmetlerinden sorumlu 

olan hizmet ehlidir.  

8. Sofracı-Kurbancı, lokma ve kurban işlerine bakarlar. Sofracı, simgesel anlamda kanlı 

ve kansız kurbanların sunulması, bunların lokma haline getirilmesiyle manevi anlamda ölmeden 

evvel ölünebileceğini ifade etmiş olur (Korkmaz, 2008: 224). 

9. Pervane-Semahçı, cem esnasında semah dönüleceği sırada meydana gelip semah 

dönen kişilerdir. Semahların ilk olarak görüldüğü yer, olay olarak Alevi-Bektaşi öğretisinde 

Kırklar Cemi söz konusudur. Yirmi üç erkek, on yedi kadından oluşan Kırklar Cemi, semahın 

dönüldüğü ilk yer olarak kabul edilmektedir. Ancak semahlarda gezegenlerin güneş çevresinde 

dönüşleri simgelenmektedir. Cemlerde mürşid postunda oturan dede, güneşi temsil etmektedir. 

Diğer hizmet ehilleri ve ceme katılan kişiler yıldızları ve gezegenleri simgeleştirirler. Semah 

sırasında ellerin yukarı kalkması Gök Tanrı’ya, yere doğru uzanması Yer Tanrı’ya olan inancı ve 

bunlara tapınmayı belirtir. Ayakların yere vuruşuyla da kötü ruhların kovulması söz konusudur. 

Ellerin göğüste çapraz olarak birleşmesi ise temel felsefesi “yetmiş iki millete bir nazarla 

bakmak” olan Aleviliğin semahlarında tüm insanlığı kucaklamak ve sevgi dağıtmak ifade edilir. 

Dairesel dönüşlerde bir gülün biçimleriyle bir atın yürüyüşünü ya da turna kuşunun uçuşunu, 

kanat süzüşünü görmekteyiz (Korkmaz, 2008: 224-225). 

10. Peyk, cem törenini komşulara haber verir. “Ey cemaat, bugün filancanın evinde cem 

var” şeklinde duyurur. 

11. İznikçi, cemevinin temizliğine bakar. 

12. Bekçi, cem töreninin ve ceme katılanların ve onların evlerinin güvenliğini sağlamakla 

görevli kimsedir (K9). 

Bu on iki hizmet dışında özellikle Sinemilli Ocağı’nın merkezi sayılan Kahramanmaraş 

ilinin Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi’nde çok daha fazla hizmet vardır. Örneğin 

eskiden cem yapılacağı zaman, köylülerin hayvanlarına bakması için köyden birkaç hizmetli 

seçilirdi. Yine aynı şekilde küçük çocuğu olan kadınların ceme dahil olabilmeleri için köyün 

çocukları bir evde toplanır, onlara bakmaları için birkaç kadın görevlendirilirdi (K3, K4, K8, 

K12). Böylelikle cem yapılacağı zaman kominal bir şekilde iş paylaşımı yapılırdı. Bu durum 

taliplerin ceme daha rahat katılmalarını sağlamaktaydı.  

On iki hizmet, Anadolu Alevilerinin temel ibadeti olan cemin olmazsa olmazıdır. 

Özellikle musahiplik gibi içeri cemlerde on iki hizmetin görülme zorunluluğu vardır. On iki 

hizmetin de kendi içerisinde bir kutsallığı olmakla beraber hizmet sahipleri geçmişte rast gele 

seçilmezdi. Özellikle hiç düşkün ilan edilmemiş olan, musahipli çiftlerden hizmet sahipleri 

seçilirdi. Hizmet sahipleri de kendilerine uygun görülen hizmete layık olabilmek adına 

ellerinden geleni yapmaktaydılar.  
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Anadolu Aleviliği, sadece ibadet saati ile sınırlı olan bir inanç şekli değildir. Bu inanç 

şeklinde yaşam biçimi ve inanç iç içe geçmiştir. Kişi, üstlendiği göreve layık olduğunu günlük 

hayattaki yaşam biçimiyle de göstermek durumundadır. Topluma aykırı, ters hiçbir şey 

yapmamalı, yolun gereklerine uygun davraışlar sergilemelidir.  

Şimdilerde ise musahiplik geçmişe oranla azaldığından, düşkünlük ise işlevini neredeyse 

yitirdiğinden hizmet sahiplerinin seçiminde bu iki koşul aranmamaktadır. Musahip edinmenin 

ön koşulu olan evli olmak koşulu da hizmet sahiplerinin seçiminde etkili olmamakta, bekar 

kişilerden de hizmet sahipleri seçilmektedir. Sözü edline durum özellikle kent ortamında 

görülmekle beraber, kırsala da yansımış durumdadır.  

Sinemilli Ocağı’nda geçmişte hizmet sahipleri seçilirken musahipli çiftlerden olmasına, 

daha önce hiç düşkün ilan edilmemiş olmasına,  yola bağlılığını her fırsatta gösteren biri 

olmasına özen gösterilirdi. Özellikle kışları dedenin yaşadığı köylerde her Perşembe, dedenin 

talip üzerine gittiği köylerde de dede geldiğinde cem yapılırdı. Şlimdilerde dedenin yaşamaıdğı 

köylerde cem, neredeyse hiç yapılmamakta, dedenin yaşadığı köylerde de ya seyrek yapılmakta 

ya da hiç yapılmamaktadır. 

Pazarcık ilçesine bağlı dede ailelerinin yaşadığı Bozlar’da 1980’lerden beri cem 

yapılmamaktadır. Ocağın bölgedeki merkezi konumunda olan Kantarma’da ise geçmişte kış 

aylarında hemen her Perşembe yapılan cemler şimdilerde yaz aylarında bir iki defa 

yapılmaktadır. Hal böyle olunca da hizmet sahiplerinin musahipli kişlerden seçilme olasılığı da 

düşmektedir. Özellikle 1980 sonrası kuşağın büyük çoğunluğu Alevi erkânını dahi 

tanımamaktadır.  Yolu, gereklerini tanıyanlar, bilenler arasında da musahip edinme eğilimi yok 

denecek kadar azdır. Dolayısıyla da şimdilerde yapılan cemlerde hevesli gençlerden hizmet 

sahipleri seçilmektedir. Kantarma’da ise yazılan cemlerde genellikle orta yaşın üzerinde olan 

musahipli olup uzun yıllardır görgüden geçmeyenler ya da hiç musahip edinmemiş evli 

çiftlerden veya gençlerden hizmet sahipleri seçilmektedir.  

 

5.9. Erkân 

 

Erkân, tarikatın önde gelenleri tarafından belirlenen ve o tarikat için kanun, yasa 

durumunda olan kural, tören ve ilkeler bütününü ifade eder (Çıblak, 2005: 77). 

Erkân, Ar. (erkân <rükn, direk’in çoğulu) a. 1) ruhsal aşama yönünden üst seviyelerde 

yer alan tarikat yolcuları, yol ehli kimseler. 2) Tarikat ve yol ile ilgili ritüel ve kurallar bütünü; 

erkân-ı tarikat (Korkmaz, 2016: 226). 

Erkân, yol, tarikat demektir, gidilen yolu kabul etmektir. Bu yol, geçmişten günümüze 

kadar, hatta sonrasını da içine alan bir yoldur. Bu bağlamda erkân, bu yol üzerinde yapılan her 

türlü faaliyet, ibadet, ritüel vs. her şeydir (K4, K6, K7, K10). 
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Anadolu Aleviliğinde yol bir, Hak-Muhammed-Ali yoludur, sürek bin birdir. Bu yolu giş 

ise bölgesel olarak, ocaklar arasında değişiklikler göstermektedir. Örneğin cem temel ibadet 

olup, on iki hizmet sıralaması, dedenin verdiği dualar vs değişiklik göstermektedir. Musahiplik 

cemlerinde musahip kabuğuna girilirken yapılan ritüeller, ocaklar arasında değişiklik 

göstermektedir. Kimi bölgelerde dedeler, musahiplik ceminde tarik denen çubuğu kullanılırken 

kimi bölgelerde pençe-i âli aba kullanmaktadır.  

Sinemilli Ocağı mensuplarına göre erkân, kâmil insan olma mertebesine ulaşmayı 

sağlayacak her türlü vasıf ve özellikleri ifade eder. Bütün kurallar, kaideler ve eylemler bütünü 

olarak bakmak gerekmektedir. Erkân, bütünü ifade eden bir kavramdır, örneğin cem bir 

erkândır, görgü bir erkândır, musahip kavli bir erkândır. Bu yol üzerinde yapılan her türlü 

ibadet, muhabbet vs. bir erkândır. 

Sinemilli Ocağı mensuplarına göre önemli olan önce kendi özünü benimsemek daha 

sonra Hak yoluna gitmektir. Cemaatin tamamı “Biz hepimiz razıyız, rızalık vermişiz, yolun kabul 

olsun, Hak senden razı olsun” diyerek kişinin yolunda ilerlemesine rızalık verirler. Farklı 

toplumlarda çeşitleri olmakla beraber, Sinemilli Ocağı’nın merkezi olan Kahramanmaraş ilinin 

Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi’nde yaşayan Sinemilli dedeleri için yol birdir, erkân 

birdir (K4, K6, K7, K10). 

Sinemilli Ocağı’na bağlı olan Aleviler için “yol bir, sürek bin birdir”. Yol, Alevilik yoludur, 

süreç ise yörelere göre değişen örf ve adetlerdir. Eskilerde musahiplik ceminde bir değnek 

konuluyordu, ona erkân veya tarık deniliyordu. Musahip olacak kişilere dede ya el veriyor ya da 

erkân veya Tarık denen değnekle vuruyordu. Yolun kuralı neyse ona uymak gerekmektedir, 

kurala uymadıktan sonra o iş yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur. Yola giden bir insanın, yolunu 

iyi bilmesi gerekmektedir (K4, K6, K7, K10). 

Anadolu Aleviliğinde genel anlamda erkân farklılıkları olmakla beraber yolun sonu her 

zaman için Hakk’a ulaşmaktadır. Bu durum, Anadolu Aleviliği için kullanılan Hak-Muhammed-

Ali yolu ifadesinden de anlaşılmaktadır. Sinemilli Ocağı’nda kendine özgü erkân farklılıkları 

mecuttur. Örneğin ayrı bir ikrar cemi yapılmamakta, canların ikrarı musahiplik ceminde 

alınmaktadır. Sinemilli Ocağı’nda aslında ocakzâde olan rehber kapısı “baba” sıfatıyla 

anılmaktadır. Cemlerden evvel Sinemilli dedeleri gelip posta niyaz olup posta oturmakta, 

talipler de dedeye niyaz olmaktadır.  

Bütün bu erkân farklılıklarına rağmen Sinemilli Ocağı da Anadolu Aleviliği bünyesinde 

var olan, bir ermiş kişi olan Sultan Sin ile ehl-i beyte bağlanan bir ocaktır.  
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5.10. Niyaz 

 

Niyaz, Anadolu Aleviliğinde bir ibadet olarak karşımıza çıkar. Bu ibadete göre bir 

tarikatın büyüğüne, tarikat için kutsal sayılan, mühim bir makamı temsil eden post vs. nesneye, 

yere yapılan ibadettir. Bunlar vasıtasıyla Hakk’a yalvarmayı, dua etmeyi esas alır (Korkmaz, 

2016:519-520).  

Niyaz: 1. Bir tarikat ulusuna, büyüğüne ya da tarikatta makamı temsile den şeye, yere ve 

bunlar aracılığıyla Tanrı’ya yalvarma, yakarma biçiminde uygulanan bir ibadet. 2. Birbirine 

gösterilen sevgi duygusu, saygı, hürmet. 3. Dilekte bulunma, dileme, rica. 4. Sunulan armağan, 

para  (Korkmaz, 2016: 519). 

Niyaz etmek: 1.Yalvarmak, yakarmak. 2. Saygı sunmak, hürmet etmek. 3. Dilekte 

bulunmak, dilemek, rica etmek (Korkmaz, 2016: 520). 

Anadolu Aleviliğinde namaz yerine niyaz anlayışı hakimdir. Anadolu Alevi-Bektaşi 

topluluğunun kutsal saydığı, altıncı İmam Cafer Sadık Buyruk’unda niyaza verilen önem şu 

şekilde ifade edilmiştir, “Namazdan murat niyazdır. Hakk’a baş indirip secde kılmaktır. Bir kişi 

secdeyi terk eylese Hak teâlâya ubudiyyet ve perestiş etmemiş ve binaealeyh şeytan gibi merdut 

olmuş olur.” (Çıblak,2005: 86). 

Anadolu Aleviliğinde esas olan niyazdır. Niyaz, tarikat ulusuna, erenlere, âşıklara, 

sadıklara saygı anlamında uygulanmaktadır. Onlar vasıtasıyla Hak’tan bir şey dileme, şükür vs 

amaçlarıyla da niyaz edilmektedir. Kutsal görülen mekanlara, eşyalara, kişilere niyaz 

edilmektedir.  

Niyaz çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Sinemili Ocağı’ndan ocakzâde ve talipler ile 

yaptığımız görüşmelerde şu şekillerde niyaz yapıldığını tespit ettik: Hak, Muhammed, Ali, on iki 

imamlardan birinin veya inanç ulularından birinin adı geçtiğinde sağ elin işaret parmağı dudağa 

götürülerek öpülür, sonrada da sol göğüs üzerine konuşlandırılarak niyaz edilir. Taliplerin 

cemal cemale yani yüzlerini önce sağ, sonra sol taraflarını birbirlerine değdirmeleri yoluyla 

niyaz edilir. Bu niyaz şekli cemin başında yapılır. Ayrıca cem başlamadan cem salonuna, 

meydanına gelen kimi talipler de cem salonuna, meydanına gelirken eşiği öperek niyaz etmiş 

olurlar (K5, K9, K12). 

Sinemilli Ocağı’nda cemiyet oturmuş durumunda iken biri dışarıdan gelip, kapıyı açar 

açmaz  “Hü Erenler, cemaatiniz hayırlı olsun, yol erkânınız kabul olsun, Hak yardımcınız olsun” 

der ve topluluğun oluşturduğu halkanın ortasına, rehber, pir ve mürşidin yanına kadar gelir, 

önce sağ ayağı, sol ayağının üstüne gelecek şekilde ayakta durur, daha sonra yüz üstü eğilir, 

ellerini yan yana koyar önce sağ elinin içini, sonra sol elinin içini, en sonda iki elinin birleşim 

yerini öper ve ayağa kalkar yine aynı şekilde ayakta durur, böylece niyaz etmiş olur. O sırada 

dede cemaate dönerek “Bu zatı da kardeşliğinize, tarikatınıza kabul ediyor musunuz” diye sorar, 
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cemaat rızalık verdikten sonra, kişi sağ elinin işaret parmağını dudağının üstüne götürür, daha 

sonrada sağ elini sol göğsünün, kalbinin üstüne koyar ve hemen bir yere geçip, cemaate katılır. 

Alevilerin namazı, niyazlarıdır. Hak ile bir olmaktır (K4, K10). 

Niyaz, Anadolu Aleviliğinde daha çok insana edilir, bu da tasavvuf düşüncesi içerisinde 

değerlendirilmektedir. İnsana niyaz edilmesinin eski Türk geleneği olduğuna dair ifadeler, bazı 

kaynaklarda dile getirilmektedir. Eski Türk geleneğinde Oğuz Türkleri, şamanların önünde 

secde edilmesi günümüzde Alevi dedelerin önünde secde edilmesine benzetilmektedir  (Çıblak, 

2005: 87).  

Niyaz, hem şükür, hem dua, istek ve dilenme hepsini içinde barındıran bir durumdur. 

Anadolu Aleviliğinde türbeler, ocakzâde mezarları, Hak, Muhammed, Ali, yol uluları, cem yapılan 

meydan, dedenin oturuğu post vs. niyaz yapılan temel unsurlardandır. Bunlara saygı 

duyulmakta ve gönülden bir sevgi ile bağlı olunmaktadır. Bunların adı geçince, bu mekanlara 

gidilince, bu eşyalar görülünce niyaz edilir. En çok yapılan niyaz şekli ise sağ elin işaret parmağı 

dudağa götürülerek öpülür, sonrada da sol göğüs üzerine konuşlandırılarak yapılır. Bu 

genellikle Hak, Muhammed, Ali, yol uluları vs. isimleri geçince yapılmaktadır. Cemlerde de en sık 

yapılan niyaz bu şekilde yapılmaktadır.  

Sinemili Ocağı’nda da en yaygın niyaz şekli sağ elin işaret parmağı dudağa götürülerek 

öpülür, sonrada da sol göğüs üzerine konuşlandırılarak yapılan niyazdır. Ocakzâde ve talipler, 

yol ulularının, on iki imamların vs. adı geçince bu şekilde niyaz ederler.  

 

5.11. Dâr-Dâr’a Durma 

 

Dâr’a durmak, taliplerin dedenin ya da babanın ve diğer taliplerin huzurunda, yol 

uğrunda gerekirse canını bile vermeye hazır olduğunu belirtmek adına niyaz edip cem 

meydanın ortasına gelip ayaklar mühürlenmiş bir şekilde, kollar göğüste çapraz olacak şekilde, 

baş öne doğru hafif eğik vaziyette durma biçimine verilen isimdir  (Korkmaz, 2016:177). 

Dâr: 1. Hallac-ı Mansur’un asıldığı direk anlamında darağacı. 2. Tarikatla ilgili törenlerin 

yapıldığı meydan ya da meydan odasının orta yeri (Korkmaz, 2016:176).  

Dâr’a durmak (çekilmek, çıkmak, gelmek, kalkmak):  Cemaatin ve dedenin önünde, 

canını yol uğruna vermeye hazır olduğunu bildirmek için niyaz ederek meydanın ya da meydan 

odasının ortasına gelerek ayaklar mühürlenmiş (sağ ayak başparmağını, sol ayak ayak 

başparmağı üzerine koymak), kollar göğüste çapraz, baş öne eğik durmak  (Korkmaz, 2016: 

177). 

Dâr ya da dâr-ı Mansur, “Enel Hak” diyerek can vermiş olan Hallac-ı Mansur anısına 

dergâha, tekkeye bağlanmanın, yol uğruna gerekirse canını feda etmenin bir ifadesi olarak 
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görülmektedir. Bir hizmeti yerine getirmek, hizmet ehli olan her can, önce bu meydana gelir ve 

Hakk’a teslim olur (Korkmaz,2016:177). 

Dâr, iki anlama gelir. Birincisi Kürtçe ve Farsça da kapı anlamındadır, ikincisi ise Alevi 

ritüelinde asılmak anlamındadır. Kendini dâr’a çekmek diye bir kavram vardır. Buna Mansur 

Dâr’ı, Hüseyin Dâr’ı, Fazlı Dâr’ı, Nesimi Dâr’ı gibi değişik isimler verilmektedir (K7).  

* Dâr’ı Fazlı: Yüzüstü yere kapanma duruşuyla temsil edilen Fazlullah-ı Hurufi gibi, yol 

uğruna başı boyundan kestirmeyi göze alma. Cem esnasında secdeye varıldığında alınan duruş, 

bu isimle anılır.  

* Dâr’ı Hüseyin: Ayak mühürleme duruşuyla temsil edilen İmam Hüseyin gibi, yol uğruna 

canını vermeye razı olma. 

* Dâr’ı Mansur: 1. Dâr. 2. Asılma duruşuyla temsil edilen, darağacında asılarak öldürülen 

Hallc-ı Mansur gibi, yol uğruna ölümü göze alma, asılmaya hazır olma. Bu dârda kollar hafif 

aşağı doğru sarkık durur (K16). 

* Dâr’ı Nesimi: Diz üstü duruşuyla temsil edilen, Nesimi gibi yol uğruna yüzülmeye hazır 

olma (Korkmaz, 2016:177). (K16). 

Bunlar dışında bir de Fatma Ana Dâr’ı diye anılan bir dâr vardır. Aslında Fatma Ana Dâr’ı 

ile Dâr’ı Hüseyin aynı duruştur. Gelenekte aynı duruş, iki farklı isimle anılmaktadır. Bu dârda 

sağ ayak parmağı, sol ayak parmağının üstüne gelir, sağ el sol göğüs üstünde, kalbin üzerine 

denk gelecek şekilde, baş hafif öne eğik durulur  (K16). 

Genel, ortak görüş itibariyle Mansur Dâr’ı kavramından söz edilir. Mansur Dâr’ında, 

Hallaç-ı Mansur’a gönderme vardır. Onun, kendi inancı yüzünden dâr’a çekilmesine gönderme 

yapılır. Burada genel anlamda, aslında kişinin, kendisiyle yüzleşmesini ve dolayısıyla o anlamda 

temizlenmesini, arınmasını toplumla yüzleşmesini, bir şekilde helalleşmesi, toplumun da onu, o 

şekilde arınmış kabul etmesini ifade eden bir kavramdır (K7). 

Alevilik yolu ulu bir yoldur ve insanlığı kapsar. Bunun en güzel örneği Dâr’ı Mansur 

olarak adlandırılan dâr duruşunun varlığıdır. Hallc-ı Mansur asılırken, o dönem Alevilerine 

İmamiye sınıfı denilmektedir, İmamiye sınıfı Hallc-ı Mansur’a destek vermemiştir. Çünkü insan 

enel Hakk olabilir, Hakk ile bütünleşebilir, ama bu ehl-i beyte özgür bir durumdur, bir talibe, 

müride özgü bir şey olamaz, demişlerdir. Fakat, Hallc-ı Mansur asıldıktan sonra onunla ilgili 

rivayetler, kerametler dilden dile yayılınca Aleviler, cemlerimizde dört tane dâr vardır, biri de 

Mansur Dâr’ıdır, demeye başlamışlardır (K16).  

Dâr’ı didar denen şey ise, yol içerisinde, erkân içerisinde, ayin-i cem içerisindeki özel bir 

ritüeldir. Kişinin eylemleriyle, kendi iç dünyasıyla ve nefsiyle yüzleşmesini ifade eder. Bunu kişi, 

cem olgusu içerisinde, toplumla yüz yüze yapar. Aleviliğin özsel anlamda, daha sembolik 

ritüellere indirgenmeyen, diğer Ortodoks inançlardan ayrıksı duran yönüdür. Kişinin gerçek 
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anlamda kendisiyle yüzleşmesi, öz eleştiri de bulunması, eleştiri vermesi ve bu anlamda 

arınmasını ifade eder (K7). 

Toplumla iç içe, uyumlu, adaletli, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamaya 

yönelik bir eylemdir. Yani kişi, kendisini dâr’a çektiğinde aslında öncelikle kendisiyle, sonra da 

toplumla yüzleşir, bu bağlamda toplum da kişinin kendisiyle yüzleşir.  

Geçmişte cem içerisinde herkesin o dâr’dan geçmesi ya da bir şekilde arınmış olması 

şartı vardı. Bu durum birazda zorunluluktan meydana gelmiştir diyebiliriz, çünkü kapalı bir 

toplum yapısına sahip olan Aleviler, otoriteyle aralarındaki sorundan dolayı, kendi meselelerini, 

kendileri halletmeye çalışmışlardır. Toplumun daha izole, kendi sorunlarını, kendileri arasında 

çözmesinin bir sonucudur. Bu nedenle cem yapılan meydan hem Hak Meydanı hem de Dâr 

meydanıdır. Orada talip, dede, mürşid herkes yüzleşmektedir.  

Her şeyin ayan beyan olduğu yerdir Dâr Meydanı. Su altındakilerin su yüzüne çıktığı 

yerdir. Bu meydana çıkan kişi, kendiden geçmiş, kendini yola feda etmeye hazır olduğunu 

belirtmiş olur. Bu meydanda Hak, her şeyin önündedir. Dâr Meydanı, aslında kişinin yola 

bağlılığını ifade ettiğini ve her zaman yola bağlı kalacağına dair söz verdiği meydandır. Bu 

meydanda kişi, demirden leblebiyi yiyeceğini, yola bağlı kalacağını, yolun bütün kurallarını 

kabul etmiş olduğunu ifade eder.  

Dâr, içinde bulunulan Hak-Muhammed-Ali meydanıdır. Musahiplik kabuğuna girmeyen 

Dâr’ı bilmez. Musahiplik kabuğuna girecekler dar meydanına gelir. Hz. Hüseyin’in Dâr’ına, Hz. 

Muhammed ile Hz. Ali’nin kabuğuna girip, hem Dâr hem didar olunur. Bu Dâr’a gelen canlar 

ölmeden evvel ölmüş sayılırlar, her an için kendini sütten temiz tutmalıdırlar, kendini 

korumalıdırlar, kimsenin hakkına göz dikmemelidirler, herkese karşı iyi niyetli olmalıdırlar, art 

niyet nedir, bilmemelidirler (K5, K7, K10). 

Dâr-ı didar olduktan sonra, bütün cemiyete sorulur, rızalık alını, bu kişi dardan inecek, 

rızalık veriyor musunuz diye sorarlar. Cemaat rızalık verdikten sonra dede bir dua daha verir, “ 

Dar’ın, didarın kabul olsun, Hak, Muhammed, Ali yardımcın olsun, gördüğün dâr-ı didar Ali ile 

Muhammed’in darı olsun, gördüğün didar Hz. Hüseyin’in didarı olsun” şeklinde. Daha sonra o 

kişi niyaz verip, geçer, yerine oturur. Böylece dar’dan inmiş olur (K10). 

Sinemilli Ocağı’nda musahiplerden biri vefat ettiğinde diğer musahip, vefat eden 

musahibini dardan indirir. Dâr’dan indirirken de yine bir cem düzenlenir. Sağ olan musahip ile 

vefat eden musahibin aile fertleri, tekrardan dede huzuruna çıkarlar. Vefat eden musahip, 

sağlığında birilerine kötülük ettiyse, birilerini kırdıysa, birine bir borcu varsa o kişilerden rızalık 

almak ve kalan borcu ödemek sağ kalan musahibin görevidir. 

Sinemilli Ocağı’nda dâr’dan indirme ise iki musahipten birinin Hakk’a yürümesi sonucu 

yapılan cem törenidir. Bir kişinin, bir kişiden alacağı varsa, kalbini kırdıysa vs. durumlar hep dar 

meydanında ortaya konulur. Kişiler arasındaki husumet vs. dar meydanında çözülür. Sorunlar 
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konuşulur, haklı olan bulunur, suçlu olan özür diler, bir daha aynı hatayı yapmayacağının 

temennisini verir, diğer kişinin gönlünü alır. Diğer kişi de razıyım der. Daha sonra da dede 

duasını verir. 

 

5.12. Rızalık 

 

Rıza, Tanrı’dan gelen her şeyi gönül hoşluğu ile karşılamaktır. Rızalaşma ise yola aynı 

gece alınan çiftler için, bir yıl sonra dede o bölgeye geldiğinde yeni bir cem ile dâr’a çekme 

durumudur. Rızalık ise birbirine dargın, kırgın, alacaklı-borçlu ya da davalı olan yola bağlı 

canların cemden evvel sorgulanıp kendisiyle, cemaatla ve yolla rızasının alınması durumu, 

rızalık almadır (Korkmaz, 2016: 575-577). 

Musahip yahut komşu dar-ı didara çıktığında rızalık var mıdır, siz bana vekâlet veriyor 

musunuz, yani siz bu işe razı mısınız diye sorulur. Kişi derse ki sizin yapacağınız her şeye kendi 

adıma rızalık veriyorum, o zaman dedenin söyleyeceği, yapacağı her şeye tamam demek, kabul 

etmek durumundadır. Dede dar-ı didar ya da cem yapacağı zaman cemaate sorar, rızalık veriyor 

musunuz diye. Cemaatin rızalık vermesi, sizi buna layık görüyoruz demesi anlamına gelir (K6, 

K8, K9). 

Sinemilli dedeleri, “elinizle indirmediğinizi kaldırmayın, gözünüzle görmediğinizi 

söylemeyin, doğru gel, doğru otur, Hak yolundan ayrılmayın” gerçekliğine bağlı yaşamışlardır. 

Bunu taliplerine de aşılamaya çalışmışlardır. Bir kimsenin rızası olmadan o kişinin herhangi bir 

şeyini almak orada dursun dokunmak dahi hoş karşılanmamıştır. Rızalık kavramı Alevilik 

inancının temel yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Öyle ki dedeler Alevlik bir rıza 

kapısıdır, derler. Rızadan öte bir şey yoktur. Büyüğün küçüğüne, küçüğünün büyüğüne saygı 

göstermesi, şefkatli davranması gerekmektedir. Kişi, bir yola gideceği zaman çevresindekilerden 

rızalık almalıdır (K6, K8, K10). 

Sinemilli Ocağı’na mensup ocakzâdelere ve taliplere göre beş kişilik bir masaya gelen 

suyu, çok susadım diyerek gereğinden fazla, iki kişilik içerse bir kişi, o bile haramdır. Haram, 

yeme, içme âdetini bilmemektir, sana zor gelen bir şeyi, başkasına yapmaktır, kendi anneni, 

babanı, eşini, çocuğunu nasıl koruyorsan başkasının ailesini de aynı şekilde korumaktır, 

anlayışına saygı duymamaktır (K8). 

Bir kişi, başka birinin kalbini kırdıysa o kişi onunla konuşmuyorsa, kalbini kıran kişi, 

gidip diğer kişiden özür dilemelidir. Kalbi kırılan kişi de gelip dedenin huzurunda o kişiyi 

affeder. Kişi özür dileyecek erdemi, diğer kişi de o kişiyi affedecek yüceliği göstermelidir (K5, 

K6). 

Alevilik inancının temel yapı taşlarından olan ve yolun en vazgeçilmez unsurları 

arasında sayılan rızalık, hak hukuk yememek, başkasının hakkına tecavüz etmemektir. Aynı 
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zamanda da bir niyet kavramıdır. Birinden bir şey alıyorsak o kişinin rızalık vermesi, yani o şeyi 

bize verdiğini onaylaması gerekir. İnanca göre aldığınız şeyi aldığınız kişi onaylamazsa haram 

sayılmaktadır.  

Anadolu Aleviliği için yapılan tanımlardan biri de “Alevilik, rıza kapısıdır.” şeklindedir. 

Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere bu yolda her şeyden evvel rızalık vardır, rızalık alınmadan bir 

işe başlanmaz, bir yola gidilmez, hatta sofradaki su bile içilmezdi. Şimdilerde ne yaızk ki bu 

durumda da bir değişim, esneme söz konusu olmaktadır.  

Rızalık almadan sofradaki suyu bile içmeyen Anadolu Alevileri, şimdilerde genel 

anlamda bu kapıyı, rızalık şehrini unutmuş durumdadır. Ancak Alevi birlikleri, dernekleri bu 

kurumu, bu şehri yaşatma çabasına girişmiş durumdadır. Bu da Anadolu Aleviliğinin yeniden 

yeşereceğine, kutsallığını yitirmeden her daim var olacağına dair umutları arttırmaktadır.  

 

5.13. Dört Kapı Kırk Makam 

 

Anadolu Aleviliği, öğretisini Hacı Bektaşı Veli’nin adına bağlanan “Dört Kapı Kırk 

Makam”  eğitim sisteminden almıştır. Hacı Bektaşı Veli, Kırk Makam’ı Tanrı’ya ulaşma eğilimiyle 

yola çıkmış olan, bu yolda olan yol erinin geçmesi gereken evreler olarak tanımlamıştır. Hacı 

Bektaşı Veli her kapının gereklerini, yerine getirilmesi gerekenleri ayrı ayrı vermiş ve bunlara 

birer sıfat ile sembolleştirmiştir (Korkaz, 2015:111). Anadolu Alevileri ve Bektaşiler, dört kapı 

kırk makama mutlak bir şekilde bağlıdırlar. Bu dört kapıdan ilki olan şeriat kişinin dünyaya 

gelmesi, doğmak; ikinci kapı olan tarikat kapısı ikrar vermek; üçüncü kapı olan marifet kapısı 

kişinin nefsini bilmesi ve onu yenmesi; son kapı olan hakikat kapısı ise Hakk’ı özünde bulmak, 

Hak ile bir olmak şeklinde genel anlamıyla ifade edilmektedir (Er, 2014: 31). 

Hak yolunda yürüyen talibin geçmek zorunda olduğu manevi aşamalar dört kapı ile 

ifade edilmektedir. Dört kapının sahibi, Muhammed-Ali’dir. Simgesi ise eşiktir. Eşik, Anadolu 

Aleviliğinde kutsaldır ve kişiyi Hakk’a götüren kapıdır. Bu nedenle de eşiğe basılmaz ve eşiğe bir 

saygı ifadesi olarak eşik öpülür. Kişi, eşiğin önünde sol diz üzerine çökerek elleri eşiğe koyup 

her bir eli bir kez öpmek suretiyle eşiğe saygısını ifade etmiş olur (Korkmaz, 2008: 155-156). 

Dört kapının kıblesi secdedir. Secde, cemlerde makama, posta, ehl-i beyte saygı için yere 

kapanma ya da eğilme davranışıdır. Secdede ellerin iç kısımları açık bir şekildedir, iç kısımlar 

yere konmaz, başparmak dışında kalan parmaklar avuca doğru bükülerek bu parmakların dış 

tarafıyla açık durumdaki başparmağın iç tarafı yere dokundurulur. Dizler bükülür ve sol diz 

yere dayanır. Önce sağ, sonra ol göz, ardından da alın yere değdirilir. Bundan sonra da ayağa 

kalkılarak niyaz duruşuna geçilir. Yaşlı veya dizleriyle ilgili rahatsızlığı olan kimseler secdeyi 

ayakta niyaz ile de yapabilirler. Dört kapının cünubu ise dört kapının hizmetini bırakarak 

kimsenin rızalığını almadan kendi başına iş yapmaktır (Korkmaz, 2008: 155-156). 
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Şeriat Kapısı, talibin Hakk’a ulaşmak için çıktığı manevi yolda ilk sırada yer alan, kişinin 

kendini eğittiği eğitim evredir. Bu kapının sahibi Hz. Muhammed’tir. Kapının anlamı ise yol ile 

ilgili bilgi, yol ulularını tanıma, bilmedir. Şeriat kapısının inancı, ibadettir. Şeriat kapısının 

simgesi olarak “hava” ifade edilir (Korkmaz, 2008: 157-162) 

Tarikat Kapısı, talibin Hakk’a ulaşmak için çıktığı manevi yolda geçmesi gereken ikinci 

aşamadır. Bu kapının sahibi olarak Hz. Ali karşımıza çıkar. Kapının anlamı tarikat kurallarına, 

törenlerine ve ilkelerine yönelik bilgileri edinmedir. Tarikat kapısının inancı Batınî âlemde 

niyazdır. Bu kapının simgesi olarak “ateş” ifade edilir (Korkmaz, 2008:  163-167). 

Marifet Kapısı, öğretiye göre insan-ı kâmil aşamasında üçüncü sırada yer alan arif 

kimselerle özdeşleştirilen, tanrısal sırlara vâkıf olunduğuna inanılan, kişinin manevi anlamda 

Hak yolunda en yüce düzeye ulaştığına inanılan üçüncü aşamadır. Bu yolun da sahibi olarak Hz. 

Ali karşımıza çıkar. Bu yolun anlamı Hakk’a gönül vermiş, bu yola kendini adamış kişinin bu 

yolda gönül zenginliği ile elde ettiğine inanılan üstün bilgidir. Marifet kapısının inancı olarak 

adak karşımıza çıkar. Bu kapının simgesi ise “su” olarak belirtilir (Korkmaz, 2008: 167-171). 

Hakikat Kapısı, talibin Hakk’a ulaşmak için çıktığı manevi yoldaki en son aşamadır. Bu 

aşamaya gelen kimse Hakk’ı görme şansına ermiştir. Bu aşama muhiplerle özdeşleşmiş olarak 

karşımıza çıkar. Dördüncü kapı olan Hakikat kapısının sahibi Hz. Ali’dir. Bu kapının anlamı 

Batıni anlamda bilgidir, kişinin uzun ve zorlu bir yol olan Hak yolunda edindiği bilgilerdir. 

Hakikat kapısının inancı vuslattır. Kişi, çıktığı bu iç yolculuğunda bütün aşamaları geçerek 

Hakk’a ulaşmış, kavuşmuştur. Bir diğer ifadeye göre de bu yola çıkan ve başarılı olan kimse 

özüne, kendi yaratıcısına, ruh olarak tanrısal âlemden çıkarak herhangi bir gövdeye giren 

ruhun, bu gövdeden ayrılarak yeniden tanrısal âleme dönmesidir. Hakikat kapısının simgesi 

“toprak” olarak ifade edilir (Korkmaz, 2008: 171-174). 

Kırk makam, Hak yolunda yürüyen talibin bu yolda yükselmek için geçmek zorunda 

olduğu manevi alt aşamalar olarak tanımlanır. Sahibi ise Hacı Bektaş Veli’dir. Hacı Bektaş-ı Veli 

Kırk makamı, Hak yolundaki kişinin bu yolu sonlandırabilmesi, Hakk’a ulaşması için geçirmesi 

gereken evreler olarak ifade etmiştir (Korkmaz, 2008: 156-157). 

Alevilik inancındaki dört kapı Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat kapılarıdır. Her kapının 

kendi içinde unsurları vardır. Şeriat, anadan doğma olan durumdur bilgi, ilim açısından. Kişi 

henüz yola yeni girmiştir, yol ile ilgili bilgileri azdır.  Tarikat, yolda olmaktır, Hakk’a ulaşmak 

için yapılan yolculukta kişi ilerleme kat etmiştir Marifet ise Hakk’a ulaşmak için son adımdır, 

kişi artık benliğini Hak yoluna koymuştur, manevi anlamda Hak ile bir olmuştur. Kendini Hakk’a 

ulaşmaya adamış, nefsini yok etmiştir. Hakikat ise kişinin Hakk’a ulaşmış olduğu aşamadır (K9, 

K11). 

Hak’tan gelen kişi Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat kapılarını tek tek geçmiş, sonunda 

yine geldiği yere, yurduna, Hakk’a ermiştir.   Bir insan, dört kapıyı tekmil etmedikten sonra 
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hiçbir yere giremez. Aleviliğin özü de bu şekilde, kademe kademedir. Misal bugün pir olmak için 

başta bir musahip kabuğuna girmek gerekmektedir. Aslında Sinemilli Ocağı mensuplarına göre 

tüm Alevilerin evlendikten sonra musahip sahibi olması gerekmektedir  (K9, K11). 

Şeriat Kapısı’nın makamları: 1.İman etmek,  2.İlim öğrenmek, 3.İbadet etmek, 

4.Haramdan uzaklaşmak, 5.Ailesine faydalı olmak, 6.Çevreye zarar vermemek, 7.Peygamberin 

emirlerine uymak, 8.Şefkatli olmak, 9.Temiz olmak, 10.Yaramaz işlerden sakınmak. 

Tarikat Kapısı’nın makamları: 1.Tövbe etmek, 2.Mürşidin öğütlerine uymak, 3.Temiz 

giyinmek, 4.İyilik yolunda savaşmak, 5.Hizmet etmeyi sevmek, 6.Haksızlıktan korkmak, 

7.Ümitsizliğe düşmemek, 8.İbret almak, 9.Nimet dağıtmak, 10.Özünü fakir görmek. 

Marifet Kapısı’nın makamları: 1.Edepli olmak, 2.Bencillik, kin ve garezden uzak olmak, 

3.Perhizkârlık, 4.Sabır ve kanaat, 5.Hayâ, 6.Cömertlik, 7.İlim, 8.Hoşgörü, 9.Özünü bilmek ve 

10.Ariflik. 

Hakikat Kapısı’nın makamları: 1.Alçakgönüllü olmak, 2.Kimsenin ayıbını görmemek, 

3.Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek, 4.Hak’ın her yarattığını sevmek, 5.Tüm insanları bir 

görmek, 6.Birliğe yönelmek ve yöneltmek, 7.Gerçeği gizlememek, 8.Manayı bilmek, 9.Tanrısal 

sırrı öğrenmek ve 10.Tanrısal varlığa ulaşmak (Yaman, 2007: 208).  

Anadolu Alevilğinde dört kapı, kırk makam Hakk’a giden yoldaki aşamalardır. Her bir 

kapının kendi içerisinde şartları bulunmkatadır ve talip, bu aşamaları tek tek aşmak 

durumundadır. Sinemili ocakzâdelerine göre yeni doğan bir bebek, dünyaya gelerek Şeriat 

kapısını açmış olur. Kişi bu aşamada bir tarikata girer, böylleikle talip olur. Bu aşamada talip, 

yolu ve yolun gereklerini tanıyacak, öğrenecektir.  

Yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenen talip, Anadolu Aleviliğinde marifet kapısı 

olan ikinci kapıya geçişte kimi yerlerde ikrar vermekte, yani bir kan akıtarak yola bağlı 

klacağına dair söz vermektedir. Talip, yolun gereklerini artık biliyordur ve bunları yerine 

getirmekle yükümlüdür. Sinemilli Ocağı’nda ergenliğer geçişte talplerin ve ocakzâdelerin ikrarı 

alınmamaktadır, sonrasında kişi evlendikten sonra musahiplik erkânında ikrarı alınmaktadır. 

Tarikat aşamaısnda talip, yola daha bağlıdır ve Hakk’a ulaşmak için yapılması gereken her şeyi 

bukmadan usanmadan yapar. Dünyevi şeylerden arınıp maneviyata yönelir. Kimsenin kalbini 

kırmamaya özen gösterir. 

Bir sonraki aşama ise Hakk’a ermek için son adım olup marifet kapısıdır. Bu aşamada 

evli çiftler, Sinemilli Ocağı’nda musahip edinip ikrar vermekte ve bir kez daha yola bağlı 

kalacaklarına dair söz vermektedirler. Bu aşamada talip, kendini tamamen Hakk’a adamıştır. 

Maddiyat tamamen onun için bitmiş, maneviyat her şeyin önüne geçmiştir.  

Son aşama olan Hakikat kapısında ise talip, ölmeden evvel ölmeyi başarmıştır. Hak ile 

bir olmuş, Hakk’ın özünde kendi özünü yitirmiştir. Bir önceki aşamada insan-ı kâmil yani olgun 
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insan mertebesine ulaşan talip, son kapıda Hakk’ı kendi özünde bulmuştur. Hakikat kapısının 

simgesi olan topraktan da anlaşılacağı üzere bu aşamada talip, özüne dönmüştür.  

 

5.14. On Dört Masum-u Pâk 

 

On dört masumlar veya On dört masum-u pâk deyimleri, Anadolu Alevileri tarafından 

kutsal kabul edilen ve küçük yaşta şehit edildiklerine inanılan ehl-i beyt soyundan gelenleri 

nitelemek için kullanılır  (Yaman, 2007: 223). 

On dört masum-u pâk, tarikat erbabına göre on iki imam ile peygamber ve Hz. Fatıma Ez 

Zehra’dır. Bektaşilere nazaran on iki imamdan başka ayrıca on dört masum-u pâk da vardır. 

Sadık Vicdani Bey’in “Bektaşilik” adlı gayri matbu eserinde bu isimler şu şekilde geçmektedir:  

Muhammedül ekber – ibni Aliyyülmürteza, 

Abdullah – ibni Hasan - ibni Aliyyilmürteza, 

Abdullah – ibni Hüseyn – ibni Aliyyülmürteza  «Ali esgar», 

Kasım – ibni Hüseyn - ibni Aliyyilmürteza, 

Hüseyn – ibni Ali Zeynel’abidin – ibni Hüseyn, 

Kasım – ibni Ali Zeynel’abidin, 

Aliyyül’eftas – ibni Muhammedilbâkır, 

Abdullah – ibni Câferissâdık, 

Yahyelhâdi – ibni Câferissâdık, 

Salih – ibni Mûselkâzım, 

 Tayyib - ibni Mûselkâzım, 

 Câfer – ibni Muhammedittakî, 

 Câfer – ibni Hasenil’askerî, 

Kasım – ibni Hasenil’askerî  (Ergun, 1930: 462). 

İmamların soyundan gelen bu on dört kişi, masum olmalarına rağmen şehit 

edilmişlerdir. Cem törenlerinde, muhabbet meclislerinde on dört masum-u pâk anılır. Bunlar 

küçük yaşta çocuklardır ve katledilmişlerdir. Cemlerde bu insanların masumiyeti, şehit 

edilmeleri vurgulanır. Hatta Sinemilli Ocağı’nda kimi ocakzâdeler ve talipler,  Muharrem Ayı’nda 

on iki imam için tuttukları on iki günlük oruç dışında üç gün de masum-u pâk orucu tutarlar. Bu 

oruç, yas-ı matem ayında on iki günlük oruçtan üç gün önce tutulmaya başlanır. Böylelikle 

Muharrem’de toplam on beş gün oruç tutulmuş olmaktadır (K10). 

On dört masum-u pâklar, Sinemili Ocağı’nda masumiyeti simgelemektedir. Talipler 

arasında az olmakla beraber daha çok ocakzâdeler, muharrem ayında on dört can için üç günlük 

oruç tutmaktadırlar. Böylelikle on iki gün süren oruç, on beş gün olmaktadır. Geçmişte Sinemilli 

Ocağı’nda Muharrem ayında yapılan muhabbetlerde bu on dört masum candan da söz 

edilmekteydi. Hatta kimi analar bu canlar için ağlamaktaydı.  
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Şimdilerde ise Muharrem ayında yine kimi ocakzâdeelr tarafından bu on dört can için üç 

günlük oruç tutulmakla beraber muhabbetler yapılmadığından eskisi kadar da 

anılmamaktadırlar. Çoğu kişi tarafından isimleri bilinmeyen bu on dört can, küçük yaşta şehit 

edildiklerine inanıldığından kutsanmaktadır.  

 

5.15. On Yedi Kemerbest 

 

On Yedi Kemerbest, Hz. Muhammed’in buyruğuyla Hz. Ali on yedi kişinin belini 

bağlamıştır ki Alevilerin Buyruk kitaplarında On Yedi Kemerbestler olarak yer almaktadır. 

Bunlar Hz. Muhammed’e ve evlad-ı resule ikrar vermiş, bağlanmış kişiler olarak görüldüğünden 

Alevilerce büyük saygı gösterilmektedir.  

Bunların adları şu şekildedir: Selmanı Faris, Kanber, Cafer-i Tayyar, Ebu Zerr-i Gıffari, 

Cabir-i Ensari, Malik-i Eşter, Abdullah b. Abbas, Hasan-ı Basri, Zünnun-i Mısri, Ebu Derda, 

Cömerd-i Kasab, Amr, Ammar b. Yaser, Süheyl-i Rumi, Ebu Mihcen, Süleym, Seyfüddin (Yaman, 

2007: 224).  

On Yedi Kemerbest, Hz. Ali’ye bağlılığını ifade eden ilk on yedi kişiyi ifade etmektedir. 

Yol uluları, inancın önde gelen isimleri olarak anılmaktadır. Bu on yedi kişi,  Kırklar olarak 

nitelediğimiz kişilerin de arasında yer almaktadırlar. Bu kişilerin isimleri genel anlamda 

bilinmemekle beraber on yedi kemerbest olarak ifade edilip özellikle dinî törenlerde saygıyla 

anılmaktadırlar. Bu kişilerden söz edilirken de kimi canlar, sağ ellerini sol göğüslerinin üzerine 

koyarak bu kişilere niyaz edip gönüllerinde onlara yer verdiklerini belirtmiş olurlar (K16). 

Sinemilli Ocağı ocakzâdelerine göre on yedi kemerbest, Hz. Ali’ye bağlılığını belirten ilk 

on yedi kişiyi simgelemektedir. Ayrıca bu on yedi kişi, Kırklar olarak anılan ve Anadolu 

Aleviliğinde önemli ve özel bir yeri olan topluluğun içinde de yer almaktadır. Sinemilli 

ocakzâdelerinin bir kısmı bu on yedi kişinin isimlerini bilmekle beraber, taliplerin büyük 

çoğunluğu bu on yedi kişinin varlığını dahi bilmemektedir. Elli yaş altı talipler, bu on yedi kişiyi 

daha çok tanımıyor, bilmiyor olmakla beraber, elli yaş üstü taliplerin bir kısmı on yedi kişinin 

varlığını bilmekte ama isimlerini bilmemektedir. 

 

5.16. Tevella-Tecella (Teberra) 

 

Teberra: a. Alevilik ve Bektaşiliğin temel ilkelerinden biri durumunda bulunan;  

ehlibeyte ve ehlibeyt soyundan gelenlere ve bunları sevenlere düşmanlık gösterenleri, fenalık 

edenleri sevmeme, bunları sevenleri de sevmeyip onlardan uzak durma; ilk üç halifeye, onlara 

saygı gösterenlere sevgisizlik, tiksinme ve nefret duyma ilkesi (Korkmaz, 2016:677). 
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Tevella: Alevilik ve Bektaşiliğin temel ilkesi durumunda olan ehlibeyti ve ehlibeyt 

soyundan gelenleri sevme, onları sevenleri sevme (Korkmaz, 2016: 685). 

Ehl-i beytin dostuna dost, düşmanına uzak olmak gerekmektedir Alevi inancında. 

Sinemilli ocağına mensup dedeler ve Sinemilli Ocağı’nın mürşidi olan Ağuçan (Ağu İçen) Ocağı 

dedeleri teberra yerine tecella kavramını da kullanmaktadırlar  (K4, K8, K10). 

Tecella (teberra) anlayışına göre ehl-i beytin soyuna hakaret eden, saygısızlık yapan 

insanlardan uzak durmak gerekmektedir. Bu insanlarla aralarında daima bir mesafe bulunması 

gereklidir, şeklind yaygın bir görüş vardır.  

Sinemilli Ocağı’nda ise ehl-i beyte kasteden, sevmeyen, saygısızlık eden insanlar tecellayı 

hak ederler, tecellanın içerisindedirler şeklinde bir anlayış vardır. Bu anlayışa göre ehl-i beyti 

sevmeyenlerden, onların soylarından uzak durmak gerekmektedir.  Öyle ki Sinemilli Ocağı’nda 

ehl-i beyti sevmeyen kişilerle evlenmek düşkünlük sebebidir.  

Sinemilli Ocağı’nda ehl-i beytin soyuna saygı gösteren, onlara saygısızlık etmeyen, hakir 

görmeyen kişiler ise tevellanın içerisinde kabul edilmektedir. Bu kişiler ve bu kişilerin 

soylarından olan kişileri sevip saymakta, onlara yakınlık göstermektedirler.  

Sinemilli ocakzâde ve taliplerine göre Alevilere zulüm eden, onları sevmeyen kimseler 

tecellayı hak ederler. Bu kişileri kınamak, onlardan uzak durmak gerekmektedir, onların 

soyundan biriyle evlenmek, onlarla samimiyet kurmak vs. geçmişte yasaklanmıştır. Öyle ki 

tecellayı hak eden, o soydan biriyle evlenmek düşkünlük sebebidir. Bu kişi, toplumdan atılmayı 

hak etmiş sayılmaktadır. Şimdilerde bu durumda da esneklik söz konusu olmuştur. Örneğin 

geçmişte Alevi olmayan biriyle evlilik düşkünlük sebebi iken şimdilerde dede soylular da dahi 

farklı inanç ve mezheplerden insanlarla evlenmektedir.  

Sinemilli ocakzâde ve talipleri için teberra ise geçmişten bu güne korunmuştur. Yani ehl-

i beyti seven, sayan, onlara saygısızlık etmeyip, onları el üstünde tutan kişiler geçmişte de 

günümüzde de sevilip sayılmaktadır.  

 

5.17. Hayırlı – Gülbenk 

 

Hayırlı, mürşid/dede dediğimiz kişiler tarafından kimi hizmet aşamalarında okunan iyi 

niyetli dualar olarak ifade edilmektedir (Korkmaz,2016: 315). Bu dularda sağlık ve hayat ile 

ilgili iyi niyetli ifadeler yer almaktadır.  

Gülbank ise tarikatın yol merasimlerinde yüksek sesle cemaatin içerisinde okunan, özel 

dualar, Hakk’a yakarış olarak ifade edilmektedir (Korkmaz,2016: 290).  

Gülbank veya Gülbenk, dua anlamına gelmektedir. Hayırlı gülbenk ise hayırlı dualar, 

kötü şeylerin tamamından arınmak anlamındadır. Aleviler de şehirleşmeden payını almış, bu 

sayede hayatlarına yeni kavramlar girmiştir, hayırlı kavramı da bunlardan biridir. Gülbenk 
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yaygın bir kavram olmasına rağmen hayırlı kavramı Sinemilli Ocağı’nın genelinde ve özellikle de 

ocağın merkezi olan Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi’nde 

yaygın kullanılan bir kavram değildir.  

Gülbenk kavramı, Alevi toplumunda nefesler, deyişler ve semahlar kadar önemli bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Alevi ritüelinin ve erkânının olmazsa olmazlarından 

biridir. Herhangi bir işe, herhangi bir erkâna, herhangi bir ritüele başlamadan önce, içinde ya da 

sonlandırılırken dede, pir ya da mürşid tarafından söylenmesi, okunması gerekli görünen, 

istenilen, talep edilen bir nevi hayır dua diyebileceğimiz bir kavramdır. Özetle dededen alınmak 

istenen hayır duasıdır. Sofranın da, yola çıkmanın da vs. gülbengi vardır. Sinemilli Ocağı için 

denilebilir ki talibin belki de, dededen en çok talep ettiği şey, hayır duası almaktır (K4, K7, K10). 

“Can özünüzden bağlayı bel evliya erkânına, Elhamdülillah, yine durduk pirimiz 

divanına, çok kusurum var amman alamam sordum geldim, erenatına, eshanına, malım kurban 

bu yola, canım ol yeter tercüman, Hak eyvHak pirimiz fermanına. Irak gittik, yakın geldik, dağı 

deldik, boğazımıza taktık, fazlı gibi hançer göbeğimizde, Nesimi gibi posta elimizde, Mansur gibi 

boğazımızda, ne kimsenin hakkından kaçarız ne de haklı hakkımızdan kaçarız, hakkı olan 

kardeşler talep etsinler” Gülbenk, bunların içindedir, rızalık almak için sorulan sorular da iyi 

niyetli dualardadır  (K4, K10). 

Sinemilli Ocağı dedeleri, cemlerin sonundaki lokma faslı başta olmak üzere hemen her 

yemekten sonra taliplerine lokma duası verirler. Yenen yemeğin hayırlara vesile olması, 

hastalara şifa, dertlilere derman olması vs. şeklinde iyi niyetli dualar edilmektedir. Lokma 

duasının yanı sıra kurban tığlanmadan önce dede gülbenk okumaktadır. Cemlerde on iki hizmet 

ve semahtan sonra gülbenk okunmaktadır. Cem bittikten sonra da dede, taliplerine oturan-

duran duası vermektedir.  

Sinemili Ocağı’nda dua, gücüne inanılan bir unsurdur. Talipler için ocakzâdelerden 

alınan hayırlı bir dua oldukça önemlidir. Öyle ki geçmişte bir kişi, hastalandığı zaman, ocağa 

gitmekte oradaki pirlerden dua almaktaydı. Duanın yaratıcı bir gücü olduğuna inanılmaktadır. 

Şimdilerde de dua, genel anlamıyla Sinemili Ocağı’nda gücünü korumaktadır. Talipler, dedelerin, 

ermişlerin dualarının gücü olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle de türbe, Hakk’a yürümüş 

dede mezarları, ocakzâde dedelerin evleri vs. ziyaret edilmektedir.  

 

5.18. Ahiret 

 

Ahiret, insanların öldükten sonra gittiklerine innaılan yer, öbür dünya olarak genel 

anlamıyla ifade edilir. Batın anlamıyla ise ahiret, doğayı ya da doğa parçalarını nesne 

kimliklerinden, insanı da beden kimliğinden “sıyrılarak” ulaşıldığına innaılan, doğa ve beden 
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olmayan yer olarak algılanan, “görünmeyen” durumunda bulunan âlem, öbür dünya (Korkaz, 

2016: 41). 

Anadolu Aleviliğinde ahret inancı bir son, ayrılık değil, aksine bir kavuşma olarak 

nitelendirilir. Bu nedenle de Alevi toplumunda bir kişi vefat ettiğinde “Hakk’a yürüdü” ifadesi 

kullanılır. Böylelikle kişinin öze döndüğü, Hak ile bir olduğu belirtilmiş olur. Ahiret inancı 

noktasında Anadolu Aleviliğinde temel olan kul hakkı yememiş olmaktır. Hakk’ın kul hakkına 

girmek dışında diğer eksiklikleri affedeceğine inanılır. Bu nedenle Alevilerin temel ibadeti olan 

cemlerde, rızalık kavramı temel olmaktadır. Bunun yanı sıra sosyal, hukuksal işlevi de olan 

cemlerde kul hakkı yiyen kişiler düşkün ilan edilerek cezalandırılır ve bu kişiler hakkına 

girdiklerin kişilerin rızalığını almadığı sürece düşkün sayılıp Hak katında da affedilmeyeceğine 

inanılır (Yaman, 2007: 219). 

Sinemilli Ocağı dedeleri, ahrete gitmenin kolay olmadığı görüşündedir, ahrete gitmek 

için hâl, amel, ehval, edep, aya gerektiğini dile getirmektedir. Kişinin aklına, mantığına, gönlüne 

sığmayan bir şeye inanmaması gerektiğini dile getirmektedirler. Cennet de cehennem de bu 

dünyâd adır, şeklinde bir görüşleri vardır. Sorgu suallerin bu dünyada olduğu kanısındadırlar. 

Sinemilli Ocağı dedeleri ve talipleri, mantığın az da olsa bazı şeyleri kavraması gerektiğini ifade 

etmektedirler (K3, K9). 

Sinemilli Ocağı ocakzâdeleri ve genel anlamda talipleri yer altındaki cennet için 

kimsenin, kimseye zarar verme hakkının olmadığını, yer altındaki cenneti düşünmekten ziyâd e, 

yeryüzünü, Alevisi ile, Sünnisi ile, Kürdü ile, Türkü ile, doğulusuyla, batılısıyla, bütün 

inançlarıyla, kültürleriyle nasıl cennete çevirebileceğimizi düşünmeliyiz şeklinde bir görüşe 

sahiptirler.  Yeryüzü cenneti olmazsa, yer altı cenneti de olmaz, diye ifade etmektedirler. 

Yeryüzünde bir başkasıyla dostluk kurarak bir cennet yaratmanın peşinde olmayan bir inancı 

Alevi inancı kabul etmemektedir. İnsan yaşamı kutsaldır, önemli olan noktada budur. Cennet, 

cehennem ucu açık kavramlardır. Ancak asıl olan yeryüzünü cennet eylemektir (K3, K4, K8, K9). 

Öbür tarafta mutlaka bir yer vardır ama cennet, ama cehennem, ama başka bir şey. Hatta 

öte dünyadan da bu dünyaya tekrar gelinebilirde ancak ne olarak geleceğimizi ya da bu dünyaya 

tekrar gelip gelemeyeceğimizi kimse bilemez, tıpkı cennet, cehennem kavramları gibi (K4). 

Cennet de, cehennem de insanın içindedir. Öyle ki insanlara davranış biçiminiz çok 

önemlidir diyen Sinemilli Ocağı dedeleri, konuyla ilgili olarak şu kıssayı anlatmışlardır:  

 “Bir gün bir Ateist, Budist bir rahibe rastlıyor, dönüp ‘Ya Rahip, cennet nedir, cehennem 

nedir’ diye soruyor. Bunun üzerine Rahip ‘Be birader, var yoluna git” diyor ve yoluna devam 

ediyor. Ateist sinirlenip kılıcını çekip peşinden gidiyor. Tam kılıcı kaldırmışken rahip dönüp 

‘Dur kardeşim, işte senin bu hiddetin cehennemdir’ diyor ve yoluna devam ediyor. Ateist tekrar 

peşinden gidiyor ve ‘Peki cennet nedir’ diyor, sakin bir şekilde. Rahip ‘İşte senin bu güzel ifaden 

de cennettir’ diyor” (K12) 
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Tüm inanç sistemlerinde öte dünya düşüncesi söz konusudur, diyebiliriz. Tüm dinlerde 

ve inançlarda Ortodoks ve Heterodoks kavramları vardır. Ortodoksizm, biraz daha katı, 

muhafazakâr bir yapıyı temsil ederken, Heterodoksizm ise biraz daha dünyayla uyumlu ya da 

başka şeyleri de içinde barındıran bir yapıyı temsil etmektedir. Alevilik, bu anlamda Heterodoks 

bir yapı sergilemektedir.  

Alevilik sembolize edilen, bir takım ritüellere indirgenen, kalıplara sığdırılan bir inançla 

ibadetle kendisini sınırlandırmaz. Dolayısıyla Alevilik inancında cennet, cehennem ya da ahret 

olarak nitelediğimiz kavramlar ayrı bir dünyâd a değil, yine bu dünyâd adır. Yani cennet de, 

cehennem de bu dünyâd adır. Alevilik inancında da ahiret olgusu vardır, ancak diğer Ortodoks 

İslam inançlarının işaret ettiği gibi değildir. Alevi inancında kişinin günahı sembolik olarak 

yapılan bir ritüelle ortadan kalkmaz. Kişinin gerçek anlamda iç arınmasıyla alakalıdır, yani kişi 

gerçek anlamda öyle hissetmiyor ve dışarıya yansıtmıyor, yaşamıyorsa hayatında, o şekilde 

sembolik bir arınma mümkün değildir.            

 

5.19. Değerlendirme 

 

Sinemilli Ocağı’nın Kahramanmaraş ilinde yaşayan ocakzâde ve talipleri, Anadolu 

Aleviliğine bağlı bir inanç yapısına sahiplerdir. Anadolu Aleviliğinde esas olan “yol bir, sürek bin 

bir” ifadesi de esas alındığında Kahramanmaraş ilinde yaşayan Alevilerin kendilerine özgü inanç 

ve pratiklerinin olması yadırganası bir durum değildir.  

Kahramanmaraş ilinde mevcut olan Sinemilli Ocağı’nda on iki imamların isimleri daima 

zikredilmektedir. Sinemilli Ocağı’nda ehl-i beyte gönülden bir bağlılık durumu söz konusudur. 

Hak-Muhammed-Ali üçlemesinin günlük hayata dahi yansıdığını görmek mümkündür. Öyle ki 

özellikle geçmişte Sinemilli Ocağı mensupları, daha ziyade ocağın anaları, suyu üç yudumda 

içmekte ve her yudumda üçlemeyi dile getirmekteydiler. Birinci yudumda “Ya Hak”, ikinci 

yudumda “Ya Muhammed” üçüncü yudumda ise “Ya Ali” diyerek suyu yudumluyorlardı. Köyden 

kente göç, Alevi erkânından uzak kalma vs. nedenlerle bu yaşam biçimi Sinemilli Ocağı’nda da 

sarsılmış durumdadır. Değil suyu üçleme ile içmek çoğu ocak talibi bu üçlemenin ne anlama 

geldiğini dahi bilmemektedir.  

Anadolu Aleviliğinin bel kemiği olan rızalık anlayışı, Sinemilli Ocağı’nın da temel yapı 

taşı konumundadır.  Öyle ki özellikle ocakzâde ve talipler bir tas su için dahi rızalık istemekte, 

kimsenin hakkına girmemeye özen göstermektedirler. Dört kapı, kırk makam algısı Sinemilli 

Ocağı’nda halen aktif rol oynamakta, ancak bu kapıların kilitlerinden biri olan musahiplik, 

günümüzde yapılmadığından daha ziyade sözde kalmaktadır.  

Anadolu Aleviliğinde temel taşlardan biri de Tevella-Teberra inanışıdır. Özellikle ocağın 

bölgedeki merkezi konumunda olan Kantarma mahallesinde dedeler, bu inanışı çok 
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önemsemekte ve teberra inanışına “tecella” da demektedirler. Sinemilli Ocağı’na bağlı 

ocaâkzadeler, geçmişte bu inanışa, algıya daha bağlı iken şimdilerde bu durum da 

metropolleşme ile zedelenmiştir. Özellikle de kentleşmeyle beraber bölge dışına göç eden ve 

Alevi erkânından uzakta olan ocakzâde ve taliplerde bu anlayış da zedelenmiştir.  

Sinemilli Ocağı’nın Kahramanmaraş ilinde Elbistan, Pazarcık, Çağlayancerit ve geçmişte 

Ekinözü’nde yaşayan dedeleri varken günümüzde halen Elbistan, Pazarcık, Çağlayancerit 

ilçelerinde dedeler yaşamaktadır. Sinemilli Ocağı dedeleri bölgede yaşıyor olmalarına rağmen 

yol eskisi gibi ilerlememektedir. Öyle ki Ekinözü’nde ÇANDER’in düzenlediği ceme Adıyaman-

Gölbaşı’ndan dede ceme davet edilmiştir. Bölgede cenaze erkânına halen Sinemilli Ocağı 

dedeleri bakmakta, ocağın merkezi kabul edilen Kantarma’da yapılan cemleri dedeler 

yönetmektedir.  

İnceleme alanımız olan Kahramanmaraş ilinde Anadolu Aleviliğinin önemli ocaklarından 

olan Sinemilli Ocağı’nda inanç yapısıyla ilgili öğretileri tam anlamıyla, eksiksiz bilenlerin her 

geçen gün azaldığı ve maalesef ilerleyen süreçte daha da azalacağı tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Bu durumun temel nedenlerinden biri genç nüfusun cemlere çok fazla dahil olamaması, 

geçmişteki gibi küçük yaşlardan itibaren cem ortamına dahil olup yaparak, yaşayarak yolu 

öğrenememeleri, cemlerin düzenli olarak yapılmıyor olması gelmektedir.  

Ayrıca yine Sinemilli Ocağı’nın Kahramanmaraş ilinde isim yapmış, ölümlerinin 

üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen günümüzde dahi mezarları ziyaret edilerek saygıyla 

anılan dedelerinin yerlerinin boş kalmış olması, günümüzde bu şekilde keramet ehli, yolu 

kendinden evvel gören, öğretiye sıkı sıkıya bağlı dedelerinin bulunmayışı da etkilidir. Ayrıca 

“Hizmet Hak içindir” algısıyla herhangi bir karşılık beklemeksizin, talibin verdiği hakullah ile 

yetinecek, maneviyatı güçlü, kendini Hak yoluna adamış kişiler de hem hizmet sahibi olarak 

hem de dede olarak mevcut değildir.  

Sinemilli Ocağı, Anadolu Aleviliği içerisinde önemli bir yeri olan, talip sayısı oldukça 

fazla önemli bir ocaktır. Bu ocağın inanç yapısı da Anadolu Alevi-Bektaşi inanç sistemine göre 

şekillenmiştir. Bu ocağın inanç ve uygulamaları, ritüelleri ve törenleri ocağın geleneğine, 

Anadolu Aleviliği’ne bağlı bir yapısı olduğunu göstermektedir. 
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6. SİNEMİLLİ OCAĞI'NDA DİNÎ HAYAT 

 

6.1. Cemlerde Görülen Hizmetler ve Hizmet Sahipleri  

 

Geçmişten günümüze ritüellerde ve yapılan törenlerde ikili bir ilişki söz konusu 

olmaktadır. Bu ilişki söz ve eylemden oluşmaktadır. Ritüel ve törenlerde eylem, sözden daha 

etkili ve önemli bir durumdadır. Söz, eylemin devamı niteliğinde olup eylemi desteklemektedir. 

Ritüel Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet gibi semavi dinlerde de Şamanizim, kültler gibi inanç ve 

yaşam biçiminde de karşımıza çıkmaktadır. Yapılan törenler ve ritüeller, inancın ya da törenin 

gereğini yerine getirmenin yanı sıra o toplumdaki bireyler arası iletişimi kuvvetlendirmek, 

birlikteliği, sosyal dayanışmayı arttırmak gibi işlevler de üstlenmektedir. Anadolu coğrafyası 

gerek dinî gerek sosyal törenleri ve ritüelleri ile bu işlevleri ziyâd esiyle yerine getirmektedir. 

Alevi-Bektaşi topluluklarında da birlikteliği, sosyal dayanışmayı sağlayan ve her türlü dağılmayı 

engelleyen, grup bilincini güçlendiren birtakım ibadet, ritüel ve kimi kurumlar söz konusudur. 

Bunlar arasında cem ibadeti, musahiplik, dedelik, dede-talip ilişkisi, rızalık, muharrem, matem, 

görgü gibi ritüel ve kimi kurumlar yer almaktadır (Albayrak,  2015: 21-36; And, 2012: 33). 

Alevi-Bektaşilerde birlikteliği, sosyal dayanışmayı sağlayan, grup bilincini arttıran kimi 

ibadet, ritüel ve kurumlar söz konusudur. Bunlar arasında cem, musahiplik, dedelik gibi 

kavramları saymak mümkündür. Birlik bilincini kuvvetlendiren bir ritüel olarak cemler, 

karşımıza çıkmaktadır. Cemler, Alevi toplumu için sadece bir dinî ritüel değildir. Dinî ritüel 

olmasının ötesinde toplumu bir arada tutan, birlik beraberlik sağlayan, kişilerin yola uygun olup 

olmadığının muhakemesinin yapıldığı yerlerdir (Albayrak, 2015: 21-36). 

Anadolu Aleviliği belli başlı ritüel ve kurumlar üzerinden geçmişten günümüze gelmiştir. 

Bu gelenekte yaparak, yaşayarak, ritüellerin bir parçası olarak geleneği öğrenmek esas 

alınmıştır. Geçmişten günümüze ocakzâdeler, kendilerini küçük yaşlardan beri dahil oldukları 

bu ritüellerde geliştirmişler, yol ile ilgili bilgileri bu ritüel ve törenlerde öğrenmişlerdir. Talipler 

de yola dair bilgileri bu ritüel ve törenlerde yaparak, yaşayarak öğrenmiş ve yola bağlılıkları bu 

törenlere dahil oldukça kuvvetlenmiştir.  

Günümüzde her perşembe cem, sadece belli başlı yerlerde yapıldığından ritüel ve 

törenler azalmış ve dede-talip ilişkisi de zayıflamıştır. Yolu güçlendiren, yola bağlılığı arttıran 

unsur, kişilerin dahil olup bir parçası haline geldiği ritüel ve törenlerdir. Öyle ki yolu uzun uzun 

anlatmak yerine bir cem ritüeline dahil olmak yolu daha iyi kavramaya, öğrenmeye ve yola daha 

bağlı olmaya yarayacaktır. 

Sinemilli Ocağı’nda da tüm Anadolu Alevilerinde olduğu gibi temel olan ritüel cem 

aynidir. Cem, Anadolu Alevilerinin dinî ibadeti olup kadın-erkek müşterek yapılmaktadır. Cem 



Sema Özveren, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

112 

esnasında on iki hizmet dediğimiz Anadolu Aleviliğinde karşılaştığımız hizmetler görülür. Bu 

hizmetler; 

Dede: Anadolu Aleviliğinde ehli beyt soyundan geldiğine inanılan, cemde posta oturan 

ser-cem olan, cemi yürüten kişidir.  

Rehber: Dedenin yardımcısı olarak ceme gelenlere, görgüsü yapılacaklara yardımcı olan 

kişidir.  

Gözcü: Cem ortamını gözetleyen, cem ibadetinin sorunsuz bir şekilde sonlanmasını 

sağlayan, cemin düzenini sağlayan kişidir.  

Çerağcı: Cemde Hak-Muhammed-Ali birliğini simgeleyen, cemin delili olan çerağı uyaran 

yani ışığı yakan, cem alanının manevi anlamda aydınlanmasını sağlayan kişidir.  

Zakir: Elinde Telli Kur’an ile her biri ders niteliğinde olan, yolu anlatan, öğreten deyişleri 

söyleyen, cemin bülbülü olarak da anılan, sazıyla nefesler okuyan kişidir.  

Ferraş: Süpürge hizmeti olarak da bilinen bu hizmette cem alanının manevi anlamda 

temizlenmesi amaçlanır. Bu amaçla yere üç defa süpürge çalan kişidir.  

Sakka: Cem meydanında su dağıtma görevini üstlenen kişidir.  

Sofracı-Kurbancı: Ceme gelenlerin niyazlarını dağıtan, kurbanlarını tığlayıp lokma yapan 

kişidir. 

Pervane-Semahçı: Cemde semah dönme görevini üstlenen kişidir.  

Peyk: Cem yapılacağı zaman sabahtan, akşam cem olacağını ceme gelecek kişilere 

duyurma görevini üstlenmiş, cemin yapılacağını haber veren kişidir.  

İznikçi: Cem meydanının temizliğini üstlenmiş, meydanın ve cem salonunun temizliğine 

bakan kişidir.  

 Bekçi: Ceme gelen canların, cem meydanının ve ceme gelenlerin evlerinin güvenliğini 

sağlamakla yükümlü kişidir (Korkmaz, 2008: 222-326). 

Sinemilli Ocağı’nın merkezi sayılan Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesine bağlı 

Kantarma Mahallesi’nde temel olan bu on iki hizmet dışında çok daha fazla hizmet vardır. 

Geçmişte cem yapılacağı vakit, köylülerin hayvanlarına bakması için köyden birkaç hizmetli 

seçilirmiş. Yine aynı şekilde küçük çocuğu olan kadınların ceme dahil olabilmeleri için köyün 

çocukları bir evde toplanır, onlara bakmaları için birkaç kadın görevlendirilirmiş. 

Bölgede cenaze erkânına Sinemilli Ocağı dedeleri bakmaktadır. Her mahallede kısmen 

değişen cenaze yıkama işlerine bakan kadın ya da erkekler vardır. Bu kişiler de hizmet ehli 

kabul edilmektedir. Bazı yörelerde de cenaze erkânına dedelerin yanı sıra Nurhak’ta Hasan 

Çadır, Pazarcık’ta Veli Pür gibi isimler bakmaktadır. Bu kişiler rastgele seçilmemekte, yol ile 

ilgili bilgisi olan, cenaze erkânı hakkında bilgisi olan kişilerin seçilmesine özen gösterilmektedir.   
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6.2. Cem Mekânı ve Zamanı 

 

Cem, Arapça kökenli bir sözcüktür. Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca – Türkçe 

Ansiklopedik Lûgat adlı eserinde cem sözcüğü için “1.Toplama, yığma. 2.birden fazla insan, 

hayvan ve eşyayıgösteren isim. 3.a.gr.çoğul.” olarak geçmektedir (Osmanlıca–Türkçe 

Ansiklopedik Lûgat, 2010: 148). 

Cem, a. Ar. Cem' 1.Toplama, bir araya getirme; 2. db. esk. Çokluk. 3. mat. Toplama. (TS, 

2000:451).  Cem sözcüğün Türkçe karşılığı olarak “toplamak, bir araya getirmek” ifadeleri 

kullanılmaktadır. Anadolu Alevileri, “cem” kavramını tam da bu anlamıyla, bu anlama uygun 

olarak yüzyıllardır kullanmıştır, ifadesi yerinde olacaktır. Cem, Anadolu Alevilerince “Hak-

Muhammed-Ali Divanı” olarak adlandırılmaktadır. Cem olgusu, Anadolu Alevilerinin tinsel 

törenini karşılamaktadır. Cem ibadetinin bir diğer adı da bazı bölgelerde “halkan namazı” olarak 

geçmektedir. Burada namaz sözcüğüyle ifade edilen Buyruk’taki ifadeyle niyazdır. Niyaz ile kast 

edilen ise Hakk’a yalvarma ve ona dua etmektir. “Ayn-ül Cem, Cem Ayini, Abdal Musa Kurbanı, 

Birlik Cemi, Dardan İndirme Erkânı, Koldan Kopan Erkânı, Ali Cemi, Görgü Cemi, İçeri Kurbanı, 

Düşkün Cemi, Kısır Cem” gibi farklı isimler yine bu ritüeli karşılar (Yaman, 2007: 228-229). 

Anadolu Aleviliğinin inancı, felsefesi, yaşam şekli ve dünya görüşü cemlerde gizlidir  

(Çıblak, 2014: 65). Cemler, Anadolu Alevileri-Bektaşileri için en önemli öğedir, inancın ibadet 

boyutunu teşkil eder. Yaşam biçimleri, hayata bakış açıları, inanç yapıları cemler de açık bir 

şekilde gözlemlenebilir.   

Cem sözcüğünün kökeniyle ilgili farklı görüşler öne sürülmüştür. Buna göre Alevilikte 

geçen “cem” sözcüğünün kökeni Farsçadır. İran söylencelerinde içkiyi (şarabı) bulan içkili 

toplantıları düzenleyen Kisra’nın (şahın, padişahın) adıdır. İran’ın eski Zerdüşt dininde Cem 

(Cemşid) adı verilen padişahı anmak, saygı göstermek maksadıyla belli dönemlerde törenler 

düzenlenirdi. Bu törenlerde içkiler içilir, çalgılar çalınır, şiirler okunur, oyunlar oynanırdı. Bu 

törenlere “ayin-i cem” denilmiştir. Sonuç olarak Cem adı verilen şah ile Farsça “toplanma, bir 

araya getirme” anlamına gelen ayin sözcüğü bir anlamda birleşerek “ayin-i cem” kullanımını 

ortaya çıkarmıştır (Korkmaz, 2008: 208-209). 

“Ayin-i cem, ayn-ı cem” ifadelerinin “ayn’ül cem, ayn-ı cem tamlamalarının bozulması 

sonucu ortaya çıktığı kabul edildiği zaman bu sözcük “birliğin özü, birliğin kendisi” gibi 

anlamlara gelmektedir (Gölpınarlı, 2004: 66). Ayin-i cem kavramı, Alevi-Bektaşiler ve 

Mevleviler arasında “gerçek birleşme, birliğin özü” anlamında kullanılmaktadır  (Çıblak, 2014: 

66).  

Cem olayının kökeni ise geleneksel görüşe göre, Hz. Muhammed ve Hz. Ali zamanında 

yaşandığı varsayılan ve Hz. Muhammed’in Mirac’ı sonrası yapılan “Kırklar Cemi”ne 

dayandırılmaktadır (Yaman, 2007: 229). 
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Cem kavramının kökeni olan Kırklar ile ilgili olarak araştırma konumuz olan Sinemilli 

ocakzâdelerinin anlattığı rivayet şu şekildedir: 

Muhammed, miracını tamamladıktan sonra kendisine bir seda daha gelir “Ya 

Muhammed sen miraca çıktın ama kırkların makamına kadar gitmezsen senin miracın caiz 

değildir” şeklinde. Bunun üzerine Hz. Muhammed, kırkların makamına kadar gelmiştir. Gelince 

tık-ı bâb etmiştir, yani kırkların kapısını çalmıştır. İçerdeki kırklardan bir seda gelmiştir, 

“Kimsiniz?” şeklinde, cevap olarak Hz. Muhammed “Ben Hz. Peygamberim” demiştir. Verdiği 

cevapta “ben” sözcüğünü kullanmasından dolayı kırklardan bir seda daha gelmiştir “Ya 

Muhammed, Muhammed’imiz içimizde, sen git ümmetini bul, peygamberliğini yap, 

Muhammed’liğini ispat et, bizim Muhammed’imiz, peygamberimiz içimizde” şeklinde. Bunun 

üzerine Hz. Muhammed geri dönmüştür beş, on adım kadar. Kendisine tekrar seda gelmiş “Ya 

Muhammed, ne yapıyorsun, senin miracın caiz olmuyor, tekrar kırklara kadar git”, Hz. 

Muhammed’de “Ben gittim efendim, kapı açılmadı” deyince aynı seda” Kapıyı çalınca, sana 

kimsiniz diye seda verirlerse, el-fakir-i ve fukaralardanım, esirim, yetimim, fakirim bende 

sizlerdenim deyince, bu kapı sana açılır” demiştir. Bunun üzerine Hz. Muhammed tekrar 

kırkların kapısını tık-ı bâb etmiş, yine “kimsiniz” şeklinde bir seda gelmiştir kırklardan, Hz. 

Muhammed “El-fakir-i ve fukaralardanım, esirim, yetimim, fakirim bende sizinle beraberim” 

diyerek, cevap vermiştir. Bu şekilde cevap verdiğinde, kapı açılmış, içeri girmiştir. İçeri girince 

hep birlikte, halka oluşturmuş, muhabbet ediyorlar durumda görmüştür. Birini, birinden ayırt 

edememiştir ve “ Büyüğünüz hanginiz, küçüğünüz hanginiz” diye sormuştur. Kırkların başında 

da Hz. Ali vardır, Hz. Muhammed o an Hz. Ali’yi de tanımaz, Hz. Ali “Birimiz, kırkımız; kırkımız, 

birimiz. Büyüğümüz, küçüğümüzdür; küçüğümüz, büyüğümüz” şeklinde cevap vermiştir. Bu 

cevap üzerine Hz. Muhammed nişan istemiştir, nişan isteyince Hz. Ali kolunu açıp, neşter 

vuruyor kendi koluna, neşter tek kola vurulmasına rağmen orada bulunan otuz dokuz kişinin 

kolundan da kan damlıyor. O dönemde kırklardan olan Salman-ı Farisî, bir rivayete göre Pars’ta, 

bir rivayete göre de Şam’dadır, kırklara lokma getirmek için gitmiştir. Kırklara lokma getiren 

kişidir Salman-ı Farisî. Uzakta olmasına rağmen, onun kanı da içeriye gelmiş, böylece tam kırk 

kişi olmuşlardır. O zaman Hz. Muhammed, kırklara nail olur, hep birlikte semaha kalkarlar, cem 

yürütürler, ibadetlerini gerçekleştirirler (K3, K4, K5, K6, K9, K10). 

   Salman-ı Farisî bir tane üzüm tanesini alır, getirir, Hz. Muhammed’in önüne koyar ve 

“Bunu bize eşit parçaya böl” der. Hz. Muhammed’de tek bir üzüm tanesi eşit bir şekilde nasıl 

kırka böleceğini düşünür, o esnada kendisine bir vahiy gelir, vahiyde bu üzüm tanesini bir tasın 

içine koyup, su eklemesi ve şerbet yapması söylenir. Söyleneni yapar, üzüm tanesini tasın içine 

koyup ezer, üzerine de su ekler, böylece engür (şerbet) yapmış olur ve herkese birer yudum 

verir, böylece kırk kişiye eşit paylaştırmış olur. Alevilik inancı, kültürü de oradan gelir. Hz. 
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Muhammed ve Hz. Ali’nin orada cem cemaat yapması, Hz. Hüseyin’in orada olması ve kırklar 

makamının büyük varlıkları olmaları etkili olmuştur (K3, K4, K5, K6, K9, K10). 

Anadolu Aleviliğinde özellikle kış aylarında perşembeyi cumaya bağlayan akşam cem 

yapılması esastır. Anadolu Alevileri için özel bir yeri olan Matem Ayı olarak da anılan Muharrem 

Ayı dışında kalan zamanlarda cem yapılabileceğine dayanarak “Kırk sekiz Cuma cem haktır” 

ifadesi kullanılmaktadır. Cem sadece dinsel bir olay değildir, içerik ve işlevsellik yönünden daha 

geniş bir yelpazeye sahiptir. Cemlere dinsel, eğitsel, hukuksal işlevler de yüklenmiştir (Yaman, 

2007: 229). 

Anadolu Aleviliğinde cem olgusuna dinsel, eğitsel, hukuksal işlevler de yüklenmiştir. 

Ancak köyden kente göç, ekonomik sorunlar, geçim sıkıntısı vs. sonucu cemlerin eski işlevleri de 

değişmeye başlamıştır. Öyle ki “Kırk sekiz Cuma cem haktır” ifadesi dahi değişiklik göstermiştir 

(Yaman, 2007: 229). Her perşembeyi cumaya bağlayan gece cem başta kentler olmak üzere, 

kimi köylerde dahi yapılmamaktadır. Hatta kentlerde koşullara göre cemlerin daha çok hafta 

sonları veya her ayın son perşembesi vb. tarihlerde yapıldığı görülmektedir.  

Sinemilli dedelerine göre evrende hiçbir nokta gösteremezsiniz kendi etrafında döngüsü 

olmayan. Misal uzay boşluğunda gördüğümüz bütün yıldızlar, diğer gezegenler vs. birbirleriyle 

belirli bir eksen etrafında, bir yörünge üzerinde dönüşümlüdürler. Alevilikte cemlerle 

bütünleşmiş olan semah da evrenin dönüşümünü izah etmeye, örf ve adetlerimizi kıstas alarak 

anlatmaya çalışmaktadır. Alevilik inancında Kâbe, insandır. Semah sırasında da bütün cemaat, 

birbirini gördüğü zaman, Tanrı’yı kendi vasfında hissetmiş olur. Bir semah etrafında “kırkımız 

birimiz, birimiz kırkımız” diyerek Kırklar, ceminde kırk kişi aynı noktaya nazar olarak baş 

indirmişlerdir, Hak’ı böyle zikretmişlerdir. Cemlerde tüm imamların isimleri söylenir. Semahın 

belirli figürleri yoktur, bu Hak’la bütünleşmedir ve kişi nasıl isterse öyle davranmaktadır (K3, 

K8, K9, K11).   

Semah dönülen alana Salman Meydanı denir. Semah, per Farsça kanat, vane uçmak 

demektir. Pervane gibi aşkla dönülür semah, oyun değildir. Sinemilli dedelerine göre semahın 

düğünlerde vs. dönülmemesi gerekir, çünkü semah oyun ya da eğlence aracı değildir. Semah, 

Alevi toplumunun dinî ibadeti olan cemin en büyük parçasıdır. Yalnız cemlerde aşka gelen 

kişilerce yapılır, gösteriş için yapılmaz, yapılamaz.  

Farklı bölgelerde farklı biçimlerde semah dönülmektedir. Sinemilli ocakzedeleri ve 

taliplerine göre bunun nedeni de birbirinden uzak bölgelerde olan Alevi toplumlarının, bazı 

ritüelleri kendilerine göre uyarlamalarıdır. Aslında tek bir çatı altında olan bu inanç ve ritüeller, 

ortak paydada eğitim veren bir kurum olmamasından dolayı farklı yörelerde, farklı 

biçimlenmiştir.  

Günümüzde köyde veya kentte yapılan cemlere katılım oranı Alevi nüfusuna 

bakıldığında düşüktür. Hele ki genç nüfusun cemlere katılım oranı çok daha düşük bir 
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durumdadır. Genel anlamda Alevi gençliğinde yolu tanımama, bilmeme durumu söz konusudur. 

Bu durum herkes ve hemen her yer için geçerli olduğundan Sinemilli Ocağı da bundan payını 

almıştır. 

Sinemilli Ocağı’nın pirlerinin yaşadığı yerler de dahil olmak üzere gelenekte bir 

zayıflama söz konusu olmuş ve ocakzâdelerin yaşadığı yerlerde dahil cemlerin düzenli olarak 

her cuma gecesi yani perşembe akşamı yapılması sekteye uğramış durumdadır. Ocağın merkezi 

sayılan Kantarma da dahil olmak üzere Pazarcık, Dervişçimli, Elbistan, Çağlayancerit vs. 

yerlerde düzenli cem yapılmamaktadır. Çağlayancerit ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’nde 

Sinemilli Ocağı’nın Şığraşan kolundan pirleri yaşıyor olmasına rağmen 1980’li yıllardan beri 

düzenli cem yapılmamaktadır.  

 

6.3. Cem Çeşitleri 

 

Anadolu Aleviliğinin inancı, felsefesi, yaşam şekli ve dünya görüşü cemlerde gizlidir.  

(Çıblak, 2014: 65). Cemler, Anadolu Alevileri-Bektaşileri için en önemli öğedir, inancın ibadet 

boyutunu teşkil eder. Yaşam biçimleri, hayata bakış açıları, inanç yapıları cemler de açık bir 

şekilde gözlemlenebilir.   

Anadolu Aleviliğinde cem olgusuna dinsel, eğitsel, hukuksal işlevler de yüklenmiştir. 

Ancak köyden kente göç, ekonomik sorunlar, geçim sıkıntısı vs. sonucu cemlerin eski işlevleri de 

değişmeye başlamıştır. Öyle ki “Kırk sekiz Cuma Cem haktır” ifadesi dahi değişiklik göstermiştir 

(Yaman, 2007: 229). Her Perşembe cem başta kentler olmak üzere, kimi köylerde dahi 

yapılmamaktadır. Hatta kentlerde koşullara göre cemlerin daha çok hafta sonları veya her ayın 

son perşembesi gibi tarihlerde yapıldığı görülmektedir.  

Sinemilli dedeleri ve Sinemilli Ocağı’nın mürşidi olan Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı’na bağlı 

dedelerin belirttiğine göre bir yılda elli iki hafta vardır, bunlardan dördü çeşitli sebeplerden 

dolayı yapılmamaktadır. Kırk sekiz haftanın içerisinde de cem törenleri vardır. Alevi inancında 

genel olarak perşembeyi cumaya bağlayan gece cem yapılır. Bunlardan biri Birlik Cemi, Kerbelâ 

olayının anısına Zeynel Abidin Cemi, Kurban bayramında yapılan Bayram Cemi, Aşure 

yapıldığının akşamı yapılan Aşure Cemi, Nevruz Cemi, Hıdır İlyas (Hıdırellez) Cemi, mart ayı 

içerisinde de Hz. Ali anısına yapılan bir cem vardır, İkrar (Musahiplik) Cemi bir de Tarık-ı 

Tercümanlık Görgüsü vardır. Geriye kalan kırk haftada da Sinemilli dedelerinin Birlik Cemi 

olarak adlandırdığı öğreti cemleri yapılır. Birlik Cemi de diğer cemlerde olduğu gibi perşembeyi 

cumaya bağlayan gece yapılmaktaydı. 

Sinemilli Ocağı’nda cem sırasında semaha ilk kimin kalkacağı belli değildir, isteyen 

herkes semaha kalkabilir. Hangi semahların dönüleceği ise cemi yöneten dedenin inisiyatifine 

bağlıdır. Yöre yöre değişiklik göstermektedir, semahlar. Sinemilli Ocağı’nın ağırlı olarak yaşadığı 
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Kahramanmaraş’ın Elbistan, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde genellikle Başım Açık, Yalın 

Ayak Semahı, Kırklar Semahı, Turnalar Semahı vs. semahlar dönülmektedir. Kahramanmaraş 

iline bağlı Nurhak ilçesinde genellikle Urfa-Nurhak Semahı dönülmektedir. Herhangi bir dinî 

oyun sergilenmesi durumu söz konusu değildir. 

Zamanla değişmeler söz konusu olmuştur. Örneğin geçmişte başta Pazarcık bölgesi 

olmak üzere Kahramanmaraş bölgesinde Abdal Musa Cemi yapılmamaktaydı. Dedelerin beraber 

yaşamadığı, belli dönemlerde gelip taliplerini gördüğü, görgülerini gördüğü köylerde ise dede 

köye geldiği vakitlerde doğrudan Musahiplik Cemi yapılmaktaydı. Dedeler, eskiden kış aylarında 

Ocak ayının sonu Şubat ayının başı gibi köylere gidip taliplerin görgülerini görüp müşküllerini 

çözerlermiş. Şubat ayı, Hızır ayı olarak geçmekte olduğundan ibadet ayı diye de bilinir. O yüzden 

de dedeler, taliplerine gitme işini özellikle bu aya bırakırlarmış. Ayrıca tarla, bahçe işlerinin de 

olmadığı, herkesin evinde olduğu dönem olması açısından da kış ayları ibadet için daha uygun 

aylar olarak görülmüştür..  

 

6.3.1. Birlik (Öğreti / Kısır) Cemi 

 

Birlik cemleri, talipleri Anadolu Aleviliği öğretisi noktasında eğitmeyi amaçlayan 

cemlerdir. Bu cemler, musahibi olan olmayan herkesin girebildiği, taliplerin Alevilik noktasında 

olgunlaşmasını amaçlayan, herkese açık cemlerdir (Şahin, 2012: 111-126). Birlik cemleri, 

standart cemler olarak tanımlanabilmektedir. Geçmişte genellikle kış aylarında akşam 

saatlerinde başlayan cemler 8-10 saat devam ederdi (Dedekargınoğlu, 2010: 327-348). 

Birlik (öğreti/ kısır) cemleri talipleri yol hakkında bilinçlendirmek, bilgilendirmek, 

onları Alevilik inancı doğrultusunda eğitmek, musahiplik gibi kapsamlı cemlere hazırlamak 

amacıyla yapılan cemlerdir. Geçmişte kış aylarında düzenli olarak Cuma Akşamı şeklinde anılan 

perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde yapılan cemlerden biridir. Bu cemlerin kısır cem olarak 

adlandırılmasının nedeni ise düşkün kimseler hariç musahibi olan, olmayan herkesin bu 

cemlere katılabiliyor olmasıdır (K5, K6, K8, K9, K12).  

Geçmişte yapılan cemler, özellikle Cuma akşamı denen perşembeyi cumaya bağlayan 

gece yapılırdı. Akşam beş-altı gibi başlayan cemler, ertesi gün sabah dört-beş gibi sonlanırdı. 

Şimdilerde ise genel anlamda Anadolu Aleviliğinde meydana gelen değişim ocağa bağlı yerleşim 

birimlerinde de kendini göstermiştir. Bunun en güzel örneklerinden biri de saatler süren cemin 

bir-iki saatle sınırlı tutulur hale gelmiş olmasıdır (K4, K6). 

Sinemilli Ocağı dedeleri, geçmişte kendi yaşadıkları yerlerde de özellikle kış aylarında 

ziyaret ettikleri taliplerinin yaşadıkları yerlerde de akşamları cem yapmaktaydılar. Dede, 

taliplerine gittiği vakit cem yapılacağı bilinirdi. Cem yapılacağı gün hazırlılar sabahtan başlardı. 

Öncelikle sabah erken saatlerde rehber ve gözcü köyde dolaşıp birbirine dargın, kırgın, 
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birbiriyle küs kimse olup olmadığını öğrenirdi. Bu kişilerin arasını düzeltmeye çalışırlardı. Eğer 

bu kişilerden barışmak istemeyen olursa da akşam yapılacak ceme çağırılır, cem başlamadan 

evvel Hak meydanında, dede huzurunda barış sağlanmaya çalışırdı (K4, K6). 

Akşam cem yapılacağını, on iki hizmetten biri olan peyk yani haberci sabahtan köylüye 

duyurur. Akşam cem olacağını duyan talipler, işlerini erkenden bitirip evlerine gider ve temiz 

kıyafetlerini giyerek ceme hazırlanırlar. Köyde cem sırasında cemdekilerin hayvanlarına 

bakacak,  çocuklarına bakacak hizmet sahipleri seçilir ve cemin başlamasına yakın bir zamanda 

hizmetlerinin başında olurlar. Bütün küçük çocuklar bir evde toplanır ve çocuklara bakmakla 

yükümlü kadınlar o evde hazır bulunur (K4, K6, K8). 

Geçmişte köyün en büyük odasına sahip olan evde cem yapılır iken şimdilerde 

cemevlerinde yapılmaktadır. Cem yapılacak olan oda ve ev sabahtan temizlenip hazırlanır. Ev 

sahibi varsa dedenin postunu, post yoksa en güzel döşeklerini, minderlerini, yastıklarını getirip 

cem yapılacak odaya serer. Dedenin oturacağı yer belirlenir ve oraya minder, post vs. konur. 

Cem yapılacak odada dedenin oturduğu yerin önü, semah dönülebilmesi için bir halka 

oluşturacak şekilde açık bırakılır, gerisine talipler halka şeklinde oturur. Ceme gelen canlar da 

temiz kıyafetleriyle cem için hazırlanan odaya gelir (K4, K6, K8). 

Cem yapılacak odanın kapısından içeri mürşid, pir, rehber ve zakir sıralamasıyla (sağdan 

sola doğru) girilir. Mürşid, pir, rehber ve zakir semah dönülecek alana gelip posta karşı diz üstü 

çöker, daha sonra eğilip, ellerinin içi kendilerine doğru olacak şekilde önce sağ elin içi, sonra sol 

elin içi en son da birleşim yerini öperek niyaz edip yerlerine geçerler. Cemde -eğer varsa- 

mürşid, sonra pir, rehber ve zakir oturma düzeni sağdan sola doğru bu şekildedir. Bunun 

dışında bir düzen Sinemilli Ocağı’nda söz konusu değildir (K4, K6, K8). 

Dede, geçmişte cemlerde bir posta otururdu. Öyle ki geçmişte ailede yıllarca saklanan ve 

babadan oğula kalan, kendi ceddinin de geçmişte oturduğu kutsal post, dedenin oturması için 

serilirdi. Öyle ki geçmişte postu saklamak, onun bakımını yerine getirmek, cemlerde ortaya 

çıkarmakla görevli bir kişi bulunurdu. Post, geçmişte de günümüzde de dedenin makamı olarak 

ifade edilmektedir. Makam, dedenin cem sırasında oturduğu yerdir. Bu makamın manevi anlamı 

olmaktadır. Bu post ile ehl-i beyt kast edilmektedir. Günümüzde posttan ziyade minder, sedir 

veya koltuk kullanılmakta olup manevi anlamı halen varlığını sürdürmektedir.  

Cem yapılacak olan odaya sağ ayakla ve sol el sağ göğüs üstünde hafif boyun eğik dâr 

vaziyetinde girilir. Kimi canlar da cem yapılacak odanın eşiğine niyaz olup cem odasına girer. 

Kimi talipler elinde lokması ile gelip dedeye niyaz olur. Dededen lokma için dua aldıktan sonra 

lokmayı lokmacı denen hizmet sahibine teslim edip bir yere oturur (K4, K6, K8). 

Bekçi kapıda bekler, köylülerin mallarına, cem yapılan meydana olabilecek herhangi bir 

sıkıntıyı, sorunu haber etmekle yükümlüdür. Cemin başından sonuna kadar orada bekler.  
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İznikçi ise cemevini, cem yapılacak olan alanı temizlemekle yükümlü olan hizmet sahibidir. 

Cemden önce ve sonra meydanını temizlemektedir (K4, K5, K6, K8, K18). 

Dede ceme gelen canlara “Ey canlar” şeklinde hitap edip bir müşkülü olan var mı diye 

sorar, oradakilerin birbirinden razı olup olmadığını öğrenir. Böylelikle de cemin başladığını 

oradaki canlara da bildirmiş olur. Dede cem içindeki düzenden kısaca söz eder. Taliplere cem 

içerisinde edep, erkâna uygun davranmalarını, kendi aralarında konuşmamalarını vs. öğütler. 

Alevi inancına göre yarası olan sızlar. Oradakilerden bir dargınlığı, kırgınlığı olan varsa 

dede bunları çözer, dargınları barıştırır. Sabah gözcü ve rehberin barıştıramadığı talipler de Hak 

meydanında, dede huzurunda barıştırılır. Bu sırada yol, erkân hakkında da muhabbet edilmiş 

olur (K4, K5, K6, K8). Taliplerden dedeye soru sormak isteyenler sorularını sorar, dede de 

taliplerine bir öğretmen edasıyla cevap verir. 

Sorunlar çözüldükten, muhabbetler edildikten sonra dede, gönülleri birlemek adına üç 

defa “Gönüller bir mi, ey canlar?” diye sorar. Talipten üç defa “Hak, eyvallah” alındıktan sonra 

cem başlamış olur (K3, K4).  Dede canlardan gönül birliği nişanı olarak niyaz ister. Talipler de 

öne doğru eğilip sağ el sol göğüs üstünde niyaz ederlerdi.  Kimi canlar da sağ el, sol göğüs üstüne 

konduktan sonra sağ elin işaret parmağını dudağına götürürdü.  

Ardından dede, ceme gelen canlara “Hak, Muhammed, ya Ali! Geldiğiniz hac, gittiğiniz 

miraç ola.” der.  Dede bu şekilde bir ifade kullandıktan sonra talipler hep bir ağızdan  “Hak, 

eyvallah” derler (K4, K5, K6, K8). 

Dede ceme başlarken kimi yörelerde “Bismillahirrahmanirrahim”, kimi yörelerde 

“Bismişah Allah Allah!” , kimi yörelerde “Destur-u Şah bir ismi Hûda” diyerek başlar. Sinemillli 

Ocağı’nda da dedeler, geçmişten günümüze ceme başlarken “Bismişah Allah Allah!” 

demektedirler (K4, K5, K6, K8). 

Dede ceme gelen canlardan cemi yürütebilmek için rızalık alır. Dede taliplerden rızalık 

alırken “Bismişah Allah Allah! Ey cemaat ben hizmete başlayacağım. Siz bana rızalık veriyor 

musunuz, destur veriyor musunuz?” der. Talipler de “Hak, eyvallah” diyerek dedeye rızalık 

vermiş olurlar (K4, K5, K6, K8). 

Rızalık alındıktan sonra dede kendi zakirliğini yapacaksa, dedenin zakiri varsa zakir sazı 

eline alır. Sinemilli Ocağı’nda geçmişte dedeler, genellikle kendi zakirliklerini yapmaktaydılar. 

Dede ya da zakir genellikle hizmet sahiplerini saz eşliğinde dâr’a çağırır. Eğer bütün hizmetlerin 

görülmediği bir cem ise dede ya da zakir bir deste bağlar, yani üç deyiş söyler (K3, K4, K5, K6, 

K8). Sinemilli Ocağı’na mensup dedelerin çoğu kendi zakirliğini kendileri yapmaktaydı. Kendi 

zakirliğini yapmayan dedelerin de zakiri olurdu. Sinemilli Ocağı’nda Birlik Cemi’nde genellikle 

on iki hizmet uygulanmaz. 

Sinemilli Ocağı’nda cemlerde zakir ya da dede genellikle Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal gibi 

yedi ulu ozanların ya da Sinemilil ocakzâdelerinin deyişleri okunmaktadır. Zakirin okuduğu 
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deyişler, dedenin söyledikleriyle eş güdümlü, birbirini tamamlar nitelikte olmaktadır. Sinemilli 

Ocağı’nda dedelerin çoğu kendi zakirliklerini kendileri yaptıklarından taliplere anlattıkları, 

söyledikleriyle uyumlu Yedi Ulu Ozan’dan, kendi büyüklerinin deyişlerinden ya da kendilerine 

ait olan örneklerden seslendirmektedirler (K4, K5, K6, K8, K18). 

Deste bağlandıktan sonra dede, zakire “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl 

ola. Gerçek erenler demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Zakir bu duayı dinlerken 

sazın üzerine hafifçe eğilir.  

Dede “Bismişah, Allah Allah! Akşamlar hayr ola, Hayırlar feth ola, Şerler def ola. Münkir, 

münafıklar berbat ola, müminler şad ola, meydanlar abad ola, sırlar mestul ola, gönüller mesrur 

ola, hanedan-ı fukara mamur ola, er Hak, Muhammed Ali yardımcımız, gözcümüz, bekçimiz ola, 

On İki İmam, On Dört Masum pak, On Yedi Kemer-best efendilerimiz katarlarından, 

didarlarından ayırmaya, Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Balım Sultan Efendilerimiz 

muin ve Dest-i-girimiz ola, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların ve Ricalülgayb erenlerinin ve 

Kulbül-aktap Efendilerimizin hayr himmet-i âlileri ve safa nazarları üzerimizde hazır ve nazır 

ola. Allah Erenler, münkir, münafık şerrinden ve salüs mekrinden emin ve hafz-ı himaye eyleye, 

iki cihan da korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyleye, dertlerimize derman, 

gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyleye. Zümre-i Naci´den ve 

Güruh-i Salih´inden eyleye, gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan eyleye, 

namerde muhtaç etmeye, dualarımızı dergâh-ı izzetine kabul eyleye, vaktimizin hayrı gele, dil 

bizden, nefes Hz. Hünkar Efendimizden ola, yuh münkire, lanet Yezid´e, rahmet mümine; Nur-i 

Nebi Kerem-i İmam Ali, gülbeng-i Muhammed-i Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. Demi Pir, Kerem-i 

Evliya, gerçek erenler demine Hû” diyerek dua verir. 

 Hizmet sahipleri meydana ne zaman geleceklerini önceden bildikleri için dede onları 

çağırmadan kendileri kalkıp, hizmetlerini görürler. Eğer hizmet sahipleri hangi sırayla 

çıkacaklarını bilmiyorlarsa dede sırasıyla hizmet görevlilerini meydana çağırır, onlar da dedenin 

söylediği sıraya göre kalkıp, hizmetlerini görürler. Hizmet sahipleri dedenin huzurunda üç 

adımda gelirler. Her adımda da sırasıyla “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” derler (K4, K5, K6, 

K8). 

Sonra meydana delilci gelir ve delili “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” diyerek üç seferde 

uyarır. Bu delil geçmişte tek bir çerağ olmakla beraber şimdilerde üç mum, üç ampul olarak 

kullanılmaktadır. Delili uyaran delilci, eller dizin üzerinde eğik vaziyette dedenin karşısında 

dâr’a durur (K4, K5, K6, K8, K18). 

“Çerağı Ruşen, Fahri Dervişan, Zuhuru iman, Himmeti Piran, Piri Horasan, Kürşadı 

meydan, Kuvveyi Abdalan, Kanunu Evliya, Gerçeklerin demine Hû! La feta illa Ali la Seyfa illa 

Zülfükar. Bi nuru azametike ya Allah, ya Allah, ya Allah! Ve bi nuru nübüvvetike ya Muhammed 
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ya Muhammed ya Muhammed! Ve biri nuru velayetike ya Ali ya Ali ya Ali!” şeklinde delil duasını 

okur.  

Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Çerağcı duasını aldıktan sonra üç adımda geri 

geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Sonrasında da dede, özellikle kısır cemlerde Alevi erkânı hakkında uzun uzun bilgiler 

vermeye başlar, taliplere yolu, yolun gereklerini, musahipliğin gerekliliğini vs. anlatır. Yol ile 

ilgili bilgiler dışında edep erkân, ahlak vs. hakkında da öğretici ifadeler kullanıp taliplere yol 

gösterir. Bunu yaparken de Alevi öğretisine uygun, sıcak samimi bir üslup kullanır. Dede, sürekli 

taliplerine güzel dileklerde, dualarda bulunmaktadır. “Allah Allah! Niyetiniz, dilekleriniz, 

amelleriniz kabul ola, kabul û makbul ola, Şah-ı Merdan yardımcınız ola, sizi darda, zorda, 

uğursuza, yaramaza koymaya, Hak Muhammed Ali divanına…” şeklinde devam eden ceme gelen 

canlara yönelik ve özellikle her hizmetin kabulü yönünde bir vurgu yapan dualarda bulunur. 

Dede cemden evvel kesilen kurbana, lokmalarının kabulüne, canların birbirlerine verdikleri 

sözlere sadık kalmalarına ithafen dualar okur ve yolu her zaman önceler. Özellikle de Alevi 

yolunu çok iyi anlatan şu gülbengi sık sık tekrarlar: “Gelme gelme, dönme dönme, gelenin canı 

gider, dönenin malı gider”  (K4, K5, K6, K8). 

Sonrasında ibrikdar, üç adımda dede huzuruna gelir. Bu hizmet sırasında genellikle 

hizmet sahibinin sol omzunda havlu vardır. Bu iki hizmet sahibi önce birbirlerinin eline, sonra 

dededen başlayarak canların eline “Hak, Muhammed, ya Ali!” diyerek üç defa su döker (K4, K5, 

K6, K8, K18). 

Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. İbrikdar duasını aldıktan sonra üç adımda 

geri geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Sonrasında da lokmacı hizmet alır. Dedenin karşısında sağ ayakla ve sol el sağ göğüs 

üstünde hafif boyun eğik dâr vaziyetinde durur. Sol elinde de lokma bulunur. “Bismişah Allah 

Allah! Hak, Muhammed, ya Ali. Hacı Bektaşı Veli’nin dergâhında, dârında bu canlara gelen 

herkesin helal lokması ile Allah, Muhammed, Ali’nin hidayetiyle Hak kabul eylesin. Lokmanız 

dâr’ı didarında evlatlarına, çoluk çocuğuna acı, keder göstermesin. Yiyene helal, yedirene delil, 

bu hizmeti yerine getirenden de Hak razı olsun.” (K3).  

Lokmacı hizmetinden sonra eğer cemde bir kurban kesilecekse kurbancı kurbanı, 

kurban sahibi (kurban sahibinin eşi ve çocukları da katılabilir) ile beraber meydana üç adımda 

gelir. Kurban sahibi meydana gelirken kurbanın başından tutar. Dâr vaziyette dedenin 

huzurunda dururlar (K3). 
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Dede kurbana duasını verir: “Bismişah, Allah Allah! Lâ fetâ illa Ali, lâ Seyfe illa Züfikâr. 

Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşir-il-müminin. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali! Pirimiz, 

üstadımız Hûnkâr Hacı Bektaş Veli. Kurbanınız kabul ola. Kabul u mutlak ola. Muratlarınız hâsıl 

ola. Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola. Kurbanlarınız kazaya, belaya karşı dura. Hastalara şifa, 

dertlere deva ola. Dil bizden, nefes Hûnkârdan ola. Gerçeğe Hû.” (K3). 

Duadan sonra ise kurban edilecek hayvanın bir ayağını kaldırması, yere yatması, 

meydana pislemesi, geviş getirmesi, kulağını sallaması, irkilmesi veya melemesi gibi herhangi 

bir işaret vermesi beklenirdi. Bu işaret beş dakika içinde de olabilir, beş saat içinde de olabilirdi. 

Geçmişte kurban, işaret vermeden kesilemezdi. Kurban, işareti verdikten sonra, dede gülbengini 

okur daha sonra kurban tığlanmaya giderdi (K4, K6). 

Kurban, işareti verdikten sonra, kurban tığlanmaya giderdi. Kurban kesim yerine 

götürüldükten sonra duası verilir, daha sonra kurban kesilirdi. Eskiden kesim yapılacak olan 

yerde bir kanal açılırdı, kurbanın kanı vs. oraya akıtılırdı, kurban edilen hayvanın kanı başka 

yere akıtılmaz, toprağın yüzeyinde bırakılmazdı. Kurbanın kanı, kalbi ve beyni, iç organları ile 

lokmaya konmayan parçaları bu kuyuya gömülürdü. Sinemilli Ocağı’nda ve ocağa bağlı 

taliplerce kurbanın kalbi ve beyni yenmektedir (K3, K4, K6). 

Sonrasında da kurbancı ve lokmacı birlikte lokmayı hazırlardı. Geçmişte cemler çok 

uzun süre devam ettiğinden lokma cem bitmeden evvel hazır olurdu. Lokma hazırlanırken, cem 

yapılmaya devam edilirdi. Lokma hazırlama işiyle ise kurbancı, lokmacı ve kimi gönüllü kişiler 

ilgilenirdi. Lokmaya yardımcı olmak Hak hizmeti olarak değerlendirilirdi  (K3, K4, K6). 

Ancak bu durum uzun zaman önce değişikliğe uğramıştır. Cem başlamadan evvel dede, 

kurban edilecek hayvana gülbengini vermekte ve cemden önce kurban kesilip lokma haline 

getirilmektedir. Cemler geçmişte saatler sürerken şimdilerde bir-iki saatle sınırlı tutulunca 

kurbanın meydana getirilmesi, işaret vermesinin beklenmesi, sonrasında kurban edilmesi ve 

lokma edilip cem meydanına getirilmesi için yeterli süre de bulunmamaktadır.  

Kurban tığlanmaya gittikten sonra farraş meydana gelir. Meydana üç kez “Ya Hak, ya 

Muhammed, ya Ali” diyerek süpürge çaldıktan sonra süpürgeyi sol kol altına alarak dâr 

vaziyette durur. Farraş tercemanını okur: 

“Destur Pirim! Güruh-i Nâci’yim, Kırklar Meydanı’nda süpürgeciyim. Pir divanında 

durucuyum. Hûseyin-i Kerbela için gözlerim kan yaştır. Lanet olsun Yezid’in bağrı kara taştır. 

Erenler meydanında Aliyyel-Mürteza baştır.  Pirimiz Kırklar içinde Seyyid-i Ferraş’tır. 

Muhammed Mustafa, İmam Hasan, İmam Hûseyin Ali ra bülende salavat!” 

Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Farraş duasını aldıktan sonra üç adımda geri 

geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 
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Gözcü ve iznikçi cemin başından sonuna kadar cem erkânın eksiksiz ve sorunsuz bir 

şekilde tamamlanması için hazırda bekler. İznikçi cem odasının düzenine ve temizliğine 

bakarken gözcü cemin düzeninden sorumludur.  

Sonrasında sözü yine Telli Kur’an alır ve deyişler söylenir. İsteyen canlar da bu sırada 

semaha kalkar. İki deyiş bir düvaz imam ile bir deste bağlanır. İsteyen canlar semaha kalkar. Bu 

bölümde genellikle Şah Hatayi’den deyişler okunur. Saz bitince semaha kalkan canlar, dedenin 

karşısında dâr vaziyette dururlar.  

Sinemilli Ocağı dedeleri genellikle şu duayı verirler: “Bismişah Allah Allah! İlahi hata 

kıldık, Hudâ için bağışla, Muhammed Mustafa hakkı için bağışla,  Adem-i Seyfullah hakkı için 

bağışla, Sefî Nebiullah, Adem-i Seyfullah hakkı için bağışla, Nuh û Nebiullah hakkı için bağışla, 

İsa i Ruhullah için, Musa-i Kerimullah için, İbrahim Halilullah hakkı için bağışla, Ali’yel Veliullah 

hakkı için bağışla, Hûnkâr Hacı Bektaş Veliyullah hakkı için bağışla, Haticet’ül Kübra, 

Fatımatü’lZöhre hakkı için bağışla, Hasan için meydana girdik, Hûseyini deşt-i Kerbelâ hakkı için 

bağışla, İmam Zeynel Abidin’in abı hakkı için bağışla, İmam Bakır Pâkî Evliya hakkı için bağışla, 

İmam Caferî Sâdık tarık-ı embiya hakkı için bağışla, Şah Musaî Kazım, Ali Musaî Rıza hakkı için 

bağışla, Şah Takî Bağ Nakî nur û ziyâ hakkı için bağışla, Hasal El’Askerî ol Mehdî Sahip Rîva 

hakkı için bağışla, Demlerimiz dem ola, cemlerimiz cem ola, Demimiz on iki imamların demi ola,  

Cemimiz, Kıkrlar’ın cemi ola, Eğilen başlarımız ağrı, acı görmeye. Gerçeğe Hû, mümine Ya Ali!” 

(K18). 

Semahtan sonra dede “Cemaat bir nefes alsın.” der ve kısa süreli ara verilir. İsteyenler 

dışarı çıkar, sigara içer vs. ihtiyaçlarını giderir. Cemaat nefes alıp geldikten sonra canlar, diz üstü 

oturarak cem vaziyeti alır (K3).  

Canlar diz üstü cem vaziyetinde iken zakir, eline sazını alıp bir deste bağlar. İki deyiş bir 

de on iki imamların anıldığı düvazimam okur. Bunlar genellikle Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal gibi 

yol ulularının deyişleridir. 

Sonrasında da dede, özellikle kısır cemlerde Alevi erkânı hakkında uzun uzun bilgiler 

vermeye başlar, taliplere yolu, yolun gereklerini, musahipliğin gerekliliğini vs. anlatır. Alevi 

edebi, erkânı, dört kapı, kırk makam, ehl-i beyt sevgisi, tevella-teberra inanışı, ahlak vs. 

hakkında da öğretici ifadeler kullanıp taliplere yol gösterir. Bunu yaparken de Alevi öğretisine 

uygun, sıcak samimi bir üslup kullanır. 

Dede, sürekli taliplerine güzel dileklerde, dualarda bulunmaktadır. “Allah Allah! 

Niyetiniz, dilekleriniz, amelleriniz kabul ola, kabul û makbul ola, Şah-ı Merdan yardımcınız ola, 

sizi darda, zorda, uğursuza, yaramaza koymaya, Hak Muhammed Ali divanına…” şeklinde devam 

eden ceme gelen canlara yönelik ve özellikle her hizmetin kabulü yönünde bir vurgu yapan 

dualarda bulunur (K4, K5, K6, K8). 
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Sonrasında yine sözü zakir alır. Sazı ile Hz. Muhammed’in Miraç ve Kırklar hadiselerini 

anlatan miraçlamayı okur: 

Geldi Cebrail çağırdı ya Muhammed Mustafâ  

Hak seni Miraca okudu dâvana kâdir Hudâ  

 

Evvel emanet budur ki bir rehber tutasın  

Olasın tarik içinde tarik-i müstakîma  

 

Muhammed şakule vardı yoktur menden bir azim  

İmdi senden el tutalım Hak buyurdu ve’s-sehâ  

 

Ahan Cebrail bağladı Habibullah belini  

İki gönül bir oluben yürüdüler dergâha  

 

Vardı dergâh kapısına gördü bir aslan yatur  

Aslan bir hamle kıldı ki başta koptu bir fetâ  

 

Buyurdu sırr-ı kâinat “korkmasın, der,  

Habibim Hâtemin ağzına versin senden ister nişâna 

 

 Hâtemin ağzına verdi aslan kılındu sakin  

Muhammed’e yol verildi aslan gitti tahata  

 

Vardı Hakk’a da’vâ etti ona bunu söyledi  

“Ne güzel sırrın var imiş hayli cevr ettin bana”  

 

“Ol benim sırr-ı devletim sana tâbi hayatı”  

Geldi eşiğe baş eğdi kıble-i kıblegâha  

 

Gördü bir biçare derviş hemen yutmak diledi  

Ali bile olsa idi dayanamaz ol cana  

 

Doksan bin kelâm danıştı iki gönül dostuna  

Tevhidi armağan verdi yeryüzünde insana 

 

Kalktı ayak üzerine himmetini diledi  

“Ümmetini yarlıgadım” dedi perverdigâra  

 

İnip türab etti yüzün Hakk’a teslim etti özün  
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Hak tapşırıp salkım üzüm Hüseyn ile Hasan’a  

 

Anlayıben secde kıldı hoş kal Sübhânım dedi  

Varıp evine dönerken yolda uğradı Kırklara  

 

Vardı Kırklar sohbetine oturup oldu sakin  

Cümlesi de secde etti hazret-i emîrullaha  

 

Kudretten bir el geldi ezdi şerbet eyledi  

Muhammed hâtemin gördü uğradı müşkül hâla  

 

Anı bir nûş eyledi cümlesi oldu hayran  

Mümin Müslim üryân püryân başladılar samaha (Canlar, semaha kalkar.) 

 

El çaluben Allah Allah dediler Allah Allah  

Muhammed bile duruştu Kırklar ile samâha  

 

İrâdetler kadîm oldu erkân yerini aldı  

Muhammed’i gönderdiler hatırla oldu safâ  

 

Ali’ye tavaf eyledi mührü önüne koydu  

“Sen bir sırr-ı vilâyetsin” dedi Saddak Mustafâ  

 

Evvel sensin âhir sensin cümle sana bağlıdır  

“Tevellâyım sana ezel ya Aliyü’l-Murtazâ  

 

Şah Hatai bu kelâmı vasfedüben söyledi  

Haklı söz inandıramam özü çürük ervâha (Birdoğan, 2001: 189-191). (K3). 

 

Miraçlama okunurken canlar miraçlama içerisinde geçen “Muhammed ayağa durdu” 

kısmında hep birden ayağa kalkarlar. Yine miraçlama içerisinde geçen “Cümlesi de secde kıldı” 

kısmında da canlar secdeye varırlar, başlarını yere değdirirler. “Mümin müslüm üryan büryan” 

dizesi okunurken de cemaatten semaha kalkmak isteyen canlar semaha dururlar.  

Semah bittikten sonra semah dönen canlar, diz üstü oturup dedeye niyaz olurlar. Dede 

onlara dua verir: “Bismişah Allah Allah! İlahi hata kıldık, Hudâ için bağışla, Muhammed Mustafa 

hakkı için bağışla,  Adem-i Seyfullah hakkı için bağışla, Sefî Nebiullah, Adem-i Seyfullah hakkı 

için bağışla, Nuh û Nebiullah hakkı için bağışla, İsa i Ruhullah için, Musa-i Kerimullah için, 

İbrahim Halilullah hakkı için bağışla, Ali’yel Veliullah hakkı için bağışla, Hûnkâr Hacı Bektaş 
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Veliyullah hakkı için bağışla, Haticet’ül Kübra, Fatımatü’l Zöhre hakkı için bağışla, Hasan için 

meydana girdik, Hûseyini deşt-i Kerbelâ hakkı için bağışla, İmam Zeynel Abidin’in abı hakkı için 

bağışla, İmam Bakır Pâkî Evliya hakkı için bağışla, İmam Caferî Sâdık tarık-ı embiya hakkı için 

bağışla, Şah Musaî Kazım, Ali Musaî Rıza hakkı için bağışla, Şah Takî Bağ Nakî nur û ziyâ hakkı 

için bağışla, Hasal El’Askerî ol Mehdî Sahip Rîva hakkı için bağışla, Demlerimiz dem ola, 

cemlerimiz cem ola, Demimiz on iki imamların demi ola,  Cemimiz, Kıkrlar’ın cemi ola, Eğilen 

başlarımız ağrı, acı görmeye. Gerçeğe Hû, mümine Ya Ali!” (K8,K12). 

Bu duadan sonra canlar, dedeye sırtlarını dönmeden, geri geri giderek üç adımda semah 

meydanından ayrılıp yerlerine otururlar.  

Canlar yerlerine oturup düzen sağlandıktan sonra sofracı, sofraları sermeye başlar. 

hizmet sahipleri cem yapılan meydanda sofraları yerlere sererlerdi. Bu sırada orada olan canlar 

da bu hizmete yardım ederlerdi. Geçmişte yalnız et, pilav ve ekmekten oluşan lokma lemper 

dediğimiz tepsiler üzerine konularak meydana getirilirdi. Lokma dede huzuruna da ceme gelen 

canların önüne gittiği şekilde getirilirdi, dedeye özel bir uygulama yoktu (K4, K6, K18) 

Eskiden sadece pilav, et ve ekmekten oluşan lokma günümüzde salata veya ayran gibi 

şeylerle ikram edilmektedir. Şimdilerde ise sofra serme âdeti pek uygulanmamaktadır, işin daha 

kolayına kaçılmakta pet tabak, bardak, kaşıklar kullanılmaktadır. Hatta son yıllarda herkes 

lokmasını cem sonunda kapalı, kapaklı pet kaplarda alıp evine gitmektedir (K4, K6, K18) 

Lokmacı “Elimde yoktur, toktur terazi, herkes oldu mu hakkına razı?” diye canlara sorar, 

orada bulunan canlar da “Hak, eyvallah.” diyerek razı olduklarını bildirir. Sofra serilirken de 

kaldırılırken de herkes yardımlaşır, kimin sereceği veya kimin kaldıracağı belli değildir. Herkes 

lokmasını aldıktan sonra dede “Yürü!” dediği vakit canlar, lokmalarını yerler. İlk lokmayı 

genelde dede aldıktan sonra hep birlikte lokma yenilirdi.  

Lokmalar yendikten sonra dede dua verir: “Bismişah Allah Allah!  Sofra-i Ali el bereket-i 

celil, Yiyip, yedirene, oturup, durana,  Nur, imana aşkı şevk ola, Lokma sahipleri lokmalarında,  

Hizmet sahipleri hizmetlerinde şefaat bula,  Lokmanızı artığı eksilmeye, taşa dökülmeye,  Bir 

lokmanız, bin bir kazaya, belaya kalkan ola, Hak Muhammed Ali yardımcınız ola, Hak 

Muhammed, Ali cümle cemimizden, Lokmasını dergâh-ı izzetine kabul eylesin.”  

Sofra duası da yine dededen dedeye değişiklik göstermektedir. Ortak olan iyi niyet ve 

güzel dileklerdir. Bu lokmayı yiyen, ceme dahil olanlar için iyi niyetli, hayırlara vesile dualardır 

(K4, K6, K18). 

Birlik ceminde de diğer cemlerde olduğu gibi erkânlar yerine getirilirken cemde 

bulunan canlar kendi aralarında konuşamazlar. Hangi nedenle olursa olsun cemden 

ayrılamazlar. Eğer cemin düzenini bozan kişiler olursa bunlar, gözcü tarafından cem boyunca 

tespit edilir. Cemin sonunda dedeye bildirilir. Dede bu canları meydana çağırır. Bu kişiler sağ 

ayak başparmağı, sol ayak başparmağının üzerinde olacak biçimde dedenin karşısında dâr 
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vaziyetinde dururlar. Dede cemdeki canlara bu kişilere nasıl bir ceza verelim diye sorar. Bu ceza 

kararı cemdeki canlarla beraber verilir. Cemdekiler az bir miktar para cezası ya da toplanılacak 

başka bir cemde lokma hazırlamaları yönünde ceza verilmesini isterler. Dede bu kişilere cezayı 

kabul edip etmediklerini sorar. Onlar da “Hak Eyvallah” diyerek cezalarını çekmeye razı 

olduklarını belirtmiş olurlar (K4, K5, K8, K16). 

Dede, lokma duasını verdikten, cem içindeki uygun olmayan davranış gösterenlere 

cezaları verildikten sonra “Şah yürüsün. Herkes kendi divanında, niyazında, kusurunda 

serbesttir. Evine de gidebilir, burada muhabbete de devam edebilir.” dedikten sonra bazı canlar 

evine giderken bazı canlar da meydanda kalıp muhabbete devam eder. Canlar, lokmadan hemen 

sonra ayrılacaksa kimileri gelip dedenin huzurunda dedeye niyaz olur. Kimi canlar da sağ 

ellerini sol göğüs üstüne koyup başlarını öne eğerek “Aşk-ı niyaz ederim” der. Kimi canlar da sağ 

ellerini sol göğüs üstüne koyup başlarını öne eğerek “Bu niyaz bütün cemaatindir” der ve dede 

huzurundan çekilirler. Cem odasından çıkarken eşiğe basmamaya özen göstererek çıkarlar. Kimi 

canlar cem odasından geri geri çıkar, dedeye asla sırtlarını dönmez iken kimi canlar da dede 

huzurundan geri geri çıkıp kapıdan çıkarken kapıya dönerler (K3). 

Lokmadan sonra cem odasından ayrılmayan canlar muhabbete devam ederler. Yine 

Alevilik ile ilgili muhabbetler edilir. Dede bir öğretmen edasıyla taliplerine yol hakkında gerekli 

bilgileri verir. Uzun süren muhabbetler sonunda dede taliplerine “Ey canlar, gecenin de bir 

hakkı vardır” diyerek söze başlar ve oturan-duran duasını verir: 

“Bismişah Allah Allah! Akşamlar hayrola, hayırlar fetola, şerler def ola, müminler şad ola, 

meydanlar abad ola… On iki imamların katarında, didarında, On dört masum pâk, on yedi 

kemerbestin himmetleri üzerimizde ola. Üçler, beşler, yediler, on iki imamlar, on dört masum 

pâklar, on yedi kemerbestler, doksan bin gaib erenleri safa nazarını esirgemeye. Cenab-ı Hak 

cümle canları münkir-münafık şerrinden koruya, kollaya. Dertlerimize derman, hastalarımıza 

şifa, gönüllere iman nasib eyleye. Dil bizden, nefes pirimiz, Hünkarımız Hacı Bektaş Veli’den 

ola… La feta  illa Ali la Seyfe illa Zülfikar. Bercemal zatı pak al-i Aba ra salavat. Allahûme salli ala 

seyyidina Muhammed ve Ali al-e Muhammed. Oturan-duran, koğsuz gaybetsiz, sağ salim evine 

varıp yastığa baş koyan, sağa yatıp selamet kalka. Gerçeğe Hû, mümine Ya Ali!”  

Ceme gelen canlar evlerine giderken hizmet sahipleri ve dede cem odasında oturup 

bekler. Herkes cem odasından ayrılınca çerağcı, dedenin önüne meydana çerağı getirir ve diz 

üstü dedenin karşısında oturur. Dede ya da çerağcı delili sır eder. Bu sıra tüm hizmet sahipleri 

dâr vaziyetinde dedenin karşısında çerağcının gerisinde dururlar. Dede ya da çerağcı, çerağı sır 

ederken “ Bismişah Allah Allah! Batın oldu çerağ-ı nur-u Ahmed. Zahir oldu Şems-i Mah-ı 

Muhammed.” der ve “Ya Allah” diyerek birinci çerağı sır, “Ya Muhammed” diyerek ikinci çerağı 

sır eder, “Ya Ali” diyerek de son çerağı sır eder. Çerağ sır edilirken genellikle mum 
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kullanıldığından dede ya da çerağcı sağ elinin başparmağı ile işaret parmağının arasına mumun 

yanan ucunu alarak ateşi söndürür.  

Dede huzurunda dâr vaziyette duran hizmet sahiplerine dua verir: “Allah Allah! 

Hizmetiniz kabul ola, kabul u makbul ola. Muradınız hâsıl ola. Gerçek erenler demine Hû, 

mümine Ya Ali!”. Sonrasında da dede ve hizmet sahipleri meydandan ayrılır. Hizmet sahipleri ve 

dede aynı anda meydandan ayrılırlar. Yine posta sırt dönülmemeye özen gösterilir ve eşiğe 

basılmaz. Dede o gece kimin evinde misafir olacaksa onunla gider ya da cem yaptığı evde 

kalacaksa kendisine hazırlanan odaya geçer (K3.) 

Geçmişte özellikle ocağın Kahramanmaraş ilindeki merkezi olan Elbistan’a bağlı 

Kantarma Mahallesi’nde kış aylarında hemen her Perşembe eğitici amaçlı yapılan birlik cemleri, 

şimdilerde yapılmamaktadır. İlçe merkezlerinde bulunan cemevlerinde belirli dönemlerde 

cemler yapılmaktadır. Ancak bu cemlerin çoğunu da Sinemilli dedeleri yönetmemektedir.  

Sinemilli ocakzâdelerinin yaşadığı yerleşim birimlerinde dahi düzenli cemler son 

bulmuş durumdadır. Dedeler, şimdilerde talip üzerine gitmediğinden cem yapılmamaktadır. 

Birlik cemleri de tıpkı diğer cemler gibi askıya alınmış durumadır. Köylerde geçmişte musahipli 

hizmet sahipleri varken şimdilerde hizmet sahibi kimse yoktur.  

Ocağın bölgedeki mörkezi kabul edilen Kantarma’da dahi son birlik cemi 2013 yılının 

yaz ayında yapılmıştır. Bu cemde de hizmetler görülmüş hizmetlerin tamamı görülmemiştir. 

Ayrıca geçmişte gece yarılarına kadar devam birlik cemi, 2013 yılında üç ile üç buçuk saat 

arsında tutulmuştur. Sinemilli Ocağı’na özgü cem algısı söz konusu olmayıp daha ziyade Avrupa 

Alevi Birliği Federasyonu’nun belirlemiş olduğu düzene göre cem yapılmıştır. Posta Sinemilli 

dedeleri oturmuş, ancak erkân ocağa özgü olmamıştır. 

 

6.3.2. İkrar Alma ve Musahiplik Cemi (Tarikat Cemi) 

 

İkrar, tarikata girmek için verilen söz için kullanılmaktadır. İkrar alma töreni ise tarikata 

girmek isteyen kişinin tarikata dahil olabilmesi için söz verme eyleminin gerçekleştiği cemdir. 

İkrar almak da mürşid ya da dedenin, tarikata giren canın verdiği sözü, yaptığı açıklamayı 

dinlemesi olarak ifade edilmektedir (Korkmaz, 2016:341-371). 

Musahip: a. İkrar verecek, nasip alacak erkek ve kadının (karı-koca) seçtiği kefil 

anlamında eş, yol arkadaşı yol kardeşi. Musahiplik ise gerekleri bulunan musahipliğin olması 

gerekenlerini yerine getirmek olarak ifade edilmektedir (Korkmaz, 2016: 481-497). 

Musahip olmak adına söz veren kimseler, Hak-Muhammed-Ali yoluna girmiş kabul 

edilirler. Musahip olacak kişilerin aynı yerde yaşıyor olmaları, aynı dili konuşuyor olmaları, 

yaşlarının en azından yakın olması, maddi durumları arasında çok fark olmaması, konum olarak 

birbirine yakın konumda olmaları gerekmektedir. Eğer musahip olacak kişiler arasında maddi-
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manevi anlamda çok büyük farklar olursa musahipliği yürütmeleri sıkıntıya girer. Bu da yola 

verilen sözün tutulmamasına neden olabilir. Pir meydanında, cemaatin karşısında söz veren 

kimseler, Kırklar dediğimiz Anadolu Aleviliğinde önemli bir yeri olan topluluk ile kardeş olmuş 

sayılırlar. Bu sözü tutamayıp musahipliği bozanlar Hak-Muhammed-Ali yolundan çıkmış ve yola 

ihanet etmiş, dolayısıyla da büyük bir günah işlemiş olurlar (Çıblak, 2005:112-113). 

Musahiplik kurumunun Anadolu Aleviliğine nereden geldiğine dair çalışma yapanlar, bu 

geleneğin Ahilik aracılığıyla Anadolu Aleviliği kapsamına girdiğini belirtilmektedir. Ahiler 

arasında bulunanların loncalarında olan her esnaf ve zanaatkârın bir ortak ve kardeşinin 

bulunması kuralı vardır. Anadolu coğrafyasında bulunan loncaların dinî bir yanının olduğu ve 

bunların tarikatlar ile aralarında benzerlikler olduğu bilinen bir gerçekliktir. Ahilik’te bulunan 

ortak ya da kardeş olma geleneği Ahiler, Bektaşilerin yanına sığındıkları dönemde Anadolu Alevi 

ve Bektaşilerine geçmiş ve zaman içerisinde dinî bir kural, kaide haline gelmiştir. Bu ritüel, 

zamanla yayılmış, Orta ve Doğu Anadolu’ya kadar yayılmıştır. Anadolu Alevileri, musahiplik 

kurumuna lonca teşkilatlarının aksine kutsal bir anlam yüklemiş ve bu kutsal anlama on iki 

hizmetin tamamının yer aldığı içeri cemler ile ulaşılmıştır  (Çıblak, 2005:121). 

Görgü cemi olarak da adlandırılan ikrar ceminde amaç ikrar tazelemek, bu cem 

aracılığıyla tövbe etmek ve manevi anlamda arınmaktır. Genellikle musahip sahibi olanlar, daha 

önce ikrar vermiş olanlar ve ikrar vermeye talip olanlar bu ceme girebilir (Korkmaz, 2008: 227). 

Cemler genellikle herkesin boş olduğu, özellikle kırsal alanlarda kimsenin tarla, bahçe işi 

kalmadığı zamanlarda yapılır. Ayrıca cemlerin perşembeyi cumaya bağlayan “Cuma akşamı” 

olarak adlandırılan akşam yapılması gerekmektedir (Korkmaz, 2008: 227). 

Her Alevinin, yılda bir kez görgüden geçmesi gerekmektedir. Bu görgüden geçme ile 

talibin durumunun sorgulanması yapılmış olur ve ikrarını tazeleyip topluma hesap verir. Bu 

cemde hesaplaşma ve helallik alma durumu söz konusudur. Ceme girenler kimseyle küs, dargın, 

kırgın kalamazlar. Anadolu Aleviliğinde yıllık görgüden geçmeyen talip, manevi anlamda 

temizlenmiş sayılmaz ve talip manevi anlamda temizlenmedikçe o talibin kurbanı yenmez 

(Korkmaz, 2008: 227-228). 

İnsanın iç dünyası, niyetini yansıtır. İkrar, o niyette durabilmektir. Önemli olan Tanrı’ya, 

o kutsal değerlere inanmak ve cemaate, topluluğa kendinî ayan beyan edebilmektir. İkrar, bir 

nevi niyetle özdeştir. Örneğin, bir kişi “ben ziyarete gidiyorum, dede” derse yani siz benim 

inancımın dedesisiniz, vasfısınız, ben buraya biat ediyorum demek istemiş olur. Biat etmek, 

kendinî niyaz etmektir. İkrar, Tanrı’ya inanma ve kendinî ayan beyan etmektir. Kişinin, önceden 

söylediği bir yalanı sonradan itiraf edip yalan söylediği kişiden özür dilemesi bir ikrardır ki bir 

insan ikrarında düzgünse zaten yalan söylemez. Sinemilli Ocağı’nda ayrı bir ikrar verme cemi 

olmamakta, canlar musahiplik ceminde ikrar vermektedirler (K9). 
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Alevilik inancına göre ilk musahipler, Hz. Muhammed ile Hz. Ali’dir (Hz. Ali’nin diğer adı 

Haydar’dır). Mekke’den Medine’ye hicretleri olunca Hz. Muhammed, Medine’deki halkı çağırıp, 

Ensarilerle (Medine’de yaşayan halk) Muhacirler (Mekke’den Medine’ye göç eden halk) bundan 

böyle kardeş olacak demiş, iki halkı musahip kabuğuna almış, onları kardeş etmiştir. Mekke’den 

Medine’ye 182 kişi gelmiştir, Hz. Muhammed bu insanların mağdur olmaması, perişan olmaması 

için böyle bir musahiplik yoluna gitmiştir. Bu sırada Hz. Ali “ Ya Muhammed, Ensariler ile 

Muhacirleri birbirine kardeş ettin, ben ne olacağım, sen de bana kardeşsin” demiştir, bunun 

üzerine Hz. Muhammed Hz. Ali’yle musahip kabuğuna girmiş, kardeş olmuşlar ve birlikte tarikat 

yürütmüşlerdir. Hz. Muhammed’in damadı olan Hz. Ali, aynı zamanda da amca çocuğudur. 

Musahiplik için Hz. Ali’yle Hz. Muhammed’in yolu denir (K6, K9, K10). 

Sinemilli Ocağı ocakzâdeleri ve taliplerine göre musahiplik, Alevilerin kendi 

yaşamlarındaki, gönül dünyalarındaki manevi algılamanın en hassas olduğu, kendileriyle 

yüzleşebildikleri en kutsal durumdur. Musahiplik, çok derin bir yoldur, kıldan ince, kılıçtan 

keskindir. Musahipler, ayrı kanı, ayrı canı birleştirmiş olurlar. Musahiplik, Anadolu Aleviliğinin 

olmazsa olmazıdır, musahipler bir elmanın yarısıdır. Kelime anlamı olarak ise denk olmaktır, 

erkândaki algılaması ise aynı anadan doğmuş olmamalarına rağmen kardeş olabilmek, yani bel 

kardeşliği değil, yol kardeşliği, hâl kardeşliği yapabilmektir. Manevi yükümlülükleri, 

sorumlulukları, maneviyatı ağır bir durumdur. Aslında ise bir çeşit otokontroldür  (K4, K5, K6, 

K8, K9, K10, K33, K34, K37).  

Musahiplik, külli şer ve külli hayırda yani her şeyde ortak olup bir cana erebilmektir, 

yani bütünleşebilmektir. Musahip olmak, kolay bir şey değildir, gerektiğinde çok ağır bedeller 

ödemek gerekebilir. Şeyh Bedrettin’in dediği gibi musahiplikte yarin dudağından gayrı her şey 

ortaktır. Musahipler, bir bedene girmiş ruh gibidir. Musahipler birbirlerine baktığında 

kendilerini görürler. Musahiplerden biri hata yaptığında diğeri onu uyarmakla görevli 

olduğundan bir nevi otokontroldür. Musahiplerin eşleri de birbirleriyle kardeş sayılır. Özde bir, 

sözde bir, bütün kutsallıklar ortak paydada paylaşılır. Aslında musahiplikte kadının yeri daha 

fazladır. Erkeğin, zaten diğer erkekle çocukluktan ya da gençlikten gelen bir samimiyeti vardır. 

Evlendikten sonra eşleri istemezse hiçbir şekilde musahip olamazlar. Musahiplerin çocukları, 

birbirine amca çocuğu olur, bunlara evlilik düşmez  (K4, K5, K6, K8, K9, K10 K33). 

Bir bayramda ya da herhangi bir özel günde bir musahip, kendi çocuğuna bayramlık vs. 

alırsa, musahibinin çocuğuna da almalıdır. Musahiplik, ömür boyu sürer, bozulması gibi bir 

durum söz konusu değildir. Musahiplerden biri işlediği suç sonucunda düşkün kabul edilse dahi, 

diğer musahip başka birini kendine musahip tutamaz. Musahiplerden biri düşkün ilan edilirse, 

diğer musahipte düşkün kabul edilir, musahibin düşkünse sen de düşkünsün anlayışı vardır. 

Musahiplik, şartları çok ağır bir durumdur, herkes musahip olamaz, yükümlülüklerini 

kaldıramaz. Musahiplikte hem kadın hem erkek ikrarı birlikte alınır. Bir bedende dört baş 
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olurlar. Kadın, erkek ikrarı birlikte alındığından, alınma şekli açısından bir fark göstermez. Ehl-i 

beyt soyundan gelen dedeler, talibin ikrarını alırken de taliplerine iyi niyetli olmaları, Hak 

yolundan ayrılmamalarıyla ilgili telkinlerde bulunur. Sonrasında kadın, erkeğinin elini öper 

erkek de tuttuğu eteği ve dedenin elini öper. El ele, el Hakk’a diyerek ikrar verirler. Bu ikrardan 

herhangi bir şekilde dönüş yoktur  (K4, K5, K6, K8, K9, K10). 

Dâr’a durmak, kişinin eksileriyle, artılarıyla, kusurlarıyla, güzellikleriyle kendini 

anlatabilmesidir. Komşulara, dara duran kişiyle ilgili şikâyetleri olup olmadığı Hak meydanında 

sorulur. Bu meydanda her şey ikrardır. Dâr-ı didarı görmek içinde musahip olmak gerekir. 

Sinemilli Ocağı dedelerine göre bu dâr’da kurban kesilir, kendi ikrarını, kendi inancını, kendi 

kutsallığını cemlerde ortaya koyarlar. Dâr’a durmak, kendini ikrar edebilmektir (K9). 

Musahiplikte bir musahibin eşi, diğer musahibin bacısı, kendisi kardeşi, çocukları 

çocuğu sayılır. Benim, senin kavramları musahiplikte yer almaz, imkânları birbirlerinindir. 

Eskiden herkesin musahibi olurdu. Musahiplerden biri vefat ederse, diğer musahibin borcu sağ 

olan musahibin üzerine kalır. Bu musahip hiçbir şekilde itiraz etmeden, ölen musahibinin 

borcunu öder. Tarikata girmek için musahip sahibi olmak gerekmektedir. Öyle ki bir musahibi 

olmayan Alevi yoktu eskiden, hatta musahibi olmayan Alevi, Alevi sayılmazdı. Şimdilerde bu 

durum ne yazık ki değişiklik göstermektedir. Musahiplerden birinin bir borcu varsa herkesten 

önce musahibine gider, musahibinde yoksa da musahibi onla beraber aramaya çıkar. Musahibi 

borcu ödediyse de, diğer musahip, eli genişler genişlemez, musahibim zorda kalmasın diyerek 

bir an önce musahibinin borcunu ödemeye çalışır (K4, K5, K6, K8, K10). 

Sinemilli Ocağı dedelerine göre bu sistem başıboşluğu, kişilerin kendi çıkarları 

doğrultusunda, kurnazlıkla hareket etmelerini önlemiştir. Kişilerin gerektiğinde, kendilerinden 

hesap soracak dedelerin varlığını bilmesini, hesaplaşacağı bir cemiyetin varlığını bilmesini, 

düşkün olmaktan çekinmesini ve bu doğrultuda hareket etmesini sağlamıştır. O andan itibaren 

kişinin yaptığı her yanlış ya da art niyetli düşünce yalnızca karşısındaki kişiye değil, huzurunda 

söz verdiği cemiyete, posta oturmuş olan dedeye haksızlıktır. Alevi erkânındaki algılama bu 

şekildedir. Alevilik inancına göre kişinin kendiyle yüzleşmesi, günahlarından arınması dar 

meydanında olur. Musahiplerden biri, musahipliğin yükümlülüklerine uymazsa ceza alır (K5, 

K6, K8).  

Aslında musahipliğin yükümlülüklerinden ziyade, Alevi toplumlarınca, diğer 

toplumlarda olduğu gibi, hoş karşılanmayan zina, hırsızlık, bilerek birinin canına kast etmek gibi 

sonuçları çok ağır olan ve telafisi olmayan suçlar işlerse, kişi cezalandırılır. Bu cezalar cemlere 

alınmama, toplumdan uzaklaştırılma gibi cezalardır.  

Musahipler arasında bir dargınlık, kırgınlık olursa dede devreye girer, musahipleri 

barıştırır, haksız olan musahibe de orada bulunan canlarla beraber bir ceza verilir. Bu ceza 

meydana bir lokma getirmek, bir sonraki sene o zamanlarda kurban kesmek gibi cezalardır. 
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Günümüzde ise musahipler arasındaki uyuşmazlıklar çözüldüğünde, haksız olan musahibe 

cemevinin bir eksiğini giderme, cemevine yardımda bulunma, bir fakirin ihtiyaçlarını görme gibi 

cezalardır. Musahiplerden birinin kızına görücü geleceği zaman, öbür musahip de çağırılır, 

kendisine danışılır, rızası alındıktan sonra kız, istenilen aileye verilir. Çünkü bir musahibin 

çocuğu, öbür musahibin de çocuğu sayılır. Musahiplerden birinin bir sırrı varsa onu musahibiyle 

paylaşması gerekir. Musahiplik, sözde değil özde olmalıdır.  

Alevi inancına göre bir kişinin musahibi yoksa ehl-i beyt soyundan olmasına rağmen 

dede olamaz. İkrar vermeden, ikrar alınmaz. Bir dede, ikrarsız posta oturamaz, ikrar vermeden 

bir başkasının ikrarını isteyemez. Misal bugün pir olmak için başta bir musahip gerekir. Aslında 

tüm Alevilerin evlendikten sonra musahip sahibi olması gerekir. Eskiden musahip olacaklar 

kişilerin aynı mahalleden veya aynı köyden olmasına özen gösterilirdi. Bunun nedeni ise o 

zamanlar iletişimin, ulaşımın zor olmasıydı. Musahipler, birbirlerine öz kardeşten daha 

yakındır. Musahip, musahibin varıdır, ikisi bir elmanın yarısıdır, diye bir söz vardır hatta  (K4, 

K6, K9). 

Maalesef Sinemilli Ocağı’nda da genel Alevi kesiminde olduğu gibi musahiplik, 

günümüzde pek olmayan bir durumdur. Sinemilli Ocağı dedelerine göre Alevi toplumu, bir 

müddet başka şeylerin peşinden koşmuş, kendi özünü arka plana almıştır. Böyle olunca da yeni 

nesil, musahiplik gibi, dâr’a durma gibi kavramlardan uzak kalmış, sonuç olarak da daha tam 

olarak ne olduğunu bilmediği bu durumlara girememiştir. Zamanla da unutulmaya yüz 

tutmuştur. Sinemilli Ocağı’nda genel anlamda yaklaşık elli yıldır, musahiplik yapılmamaktadır. 

Ancak Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesine Başpınar Mahallesi’nde yaşayan Sinemilli 

ocakzâdelerinden olan Ahmet Donat iki yıl önce eşiyle beraber musahip kabuğuna girmiştir. 

Musahibi yurt dışında olan Ahmet Donat, musahibi geldiği süre her yıl kurbanını keseceğini 

belirtmiş, musahip tutmakla da taliplere örnek ve yol gösterici olmak istediğini belirtmiştir. 

Görgü cemi ise, insanların bir kısmının yurt dışında olmasından dolayı yaz aylarında Seinemilli 

ocakzâdeleri ve talipleri yurt dışından ya da yurt içinde şehirleşmeyle göç ettikleri yerlerden 

geldiği zaman denk getirildikçe yapılabilmektedir (K4, K6, K7). 

Musahipler ne zaman gelip kurbanlarını kesip tarikat erkânına girerlerse o cem, Tarikat 

Cemi’dir. Sinemilli Ocağı’nda ve ocağa bağlı aşiretlerde yaşayan talipler arasında erkânda 

ergenlik çağına gelen çocuğun musahibi konuşulmaya başlanılır, musahip tutmak birden olan 

bir durum değildir. Ergenliği geçen çocuğa kimi musahip almak istersin yahut bu kişiyi musahip 

alır mısın şeklinde sorulur. Çocuklar bu kavramla ve kendilerine musahip olarak sunulan 

seçenekleri düşünerek büyürler. Belirli yaşa kadar beklenilmesinin sebebi ise şunlardır; evlilik 

süresini beklemek, çünkü musahip olmak için evli olmak gerekir, musahiplerin bu süre 

içerisinde anlaşamadıkları noktalar olursa bunları görüp, gönül kırmadan yollarını 

ayırmalarıdır (K4, K6, K8, K10). 
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Musahiplik herkesin yapabileceği, yürütebileceği bir şey değildir. Musahip 

edinebilmenin de kimi kuralları vardır. Bunlar: a) ergenliği tamamlanmış olması ve evli olması, 

b) düşkün olmaması, c) yolun gereklerine uygun bir hayat yaşıyor olması, yani yalandan, 

kötülükten vs. uzak duruyor olması, d) musahip edineceği kişinin, kendi eşinin ve musahibinin 

eşinin birlikte yola girmeye razı olması gerekmektedir. Bu kurallardan birine uymayan kimse 

kendine musahip belirlemiş olsa dahi musahip edinemez (K4, K6, K8, K10). 

Dâr’a durmadan, dâr’a duracak olgunlukla, kendisiyle özdeşleşecek bir arkadaş bulana 

kadar bekler. Karar verdikten sonra, bir yıllık deneme süresi aşamasına gelirler musahip 

olacaklar, dedeye bir ikrar (söz) verirler, bu sırada kurbanının olması o kadar da önemli 

değildir. Genellikle söz verilen ilk yılda kurban kesilmeyip canlar, bir can olmaya gönül 

verdiklerini dedeye sözlü olarak ifade ederler. Bu söz de bir cem sırasında olmaktadır. Halkın da 

hazır bulunduğu cemde canlar, dede huzuruna çıkıp musahip olmak istediklerini, bu yol, erkâna 

girmek istediklerini belirtip dededen rızalık alırlar. Dede de bu canlara “sınama” ya da “kazanç” 

olarak anılan bir yıllık deneme süresi verir.  

Bir yıl sonra da eğer birbirlerine uygun olduklarına kesin kanaat getirirlerse gelip 

ikrarlarını verirler, kurbanlarını keserler. Ondan sonra musahip olurlar. Musahip olduktan 

sonra da normal şartlarda yılda bir defa olan yıllık görgüden geçmeleri gerekir. Eskiden 

musahiplik cemleri de diğer cemler gibi istirahat ayları olarak da bilinen kış aylarına denk 

getirilirdi, ancak günümüzde belirli bir zamanı yoktur, yazın da kışın da yapılabilmektedir. Bu 

ceme musahipsiz kimse giremez, dede ceme başlamadan musahibi olmayanları cemden 

gönderir, kalan kişiler arasında da dargınlık, kırgınlık olanlara arasında barış sağlanmaya 

çalışılır, eğer barış sağlanmazsa o kişiler de elenip, cemden gönderilir. Musahip olacaklar, dört 

candır, dört baş, bir bedendir. Musahip olacaklar bir bedene bürünür (K4, K6, K8, K10). 

Dâr’a birlikte duracağını kesin olarak kararlaştıran talipler, önce rehbere gidip, musahip 

olmaya kesin karar verdiklerini durumun Sinemilli Ocağı’na mensup olan pire iletilmesini 

söylerler. Rehber bu durumu pire iletir, pir de durumu mürşid olan Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı 

dedesine bildirir. Bunun üzerine musahiplik cemi düzenlenmeye karar verilmiş olur (K4,K6). 

Geçmişte musahip cemleri bir gün ile sınırlı değildi. Yeni musahip olacaklar, yıllık 

görgüden geçip kurbanlarını tığlayacaklar vs. derken musahip cemleri gecelerce sürmekteydi. 

Dede bu sürede köyde kalır, gündüz talipler işlerine gider, akşamları da cemler yapılırdı. 

Dede cemden bir gün önce kendi yaşadığı yerden kalkıp cemin yapacağı köye gelir. Gün 

olarak da genellikle perşembeyi cumaya bağlayan gece yani Cuma akşamı tercih edilir. Ancak 

duruma göre haftanın her günü musahiplik cemi toplanabilmektedir. Cemin nerede ve ne zaman 

yapılacağını dede tarafından görevlendirilmiş kişi olan peyktarafından kapı kapı duyurarak 

canlara haber verir. Ayrıca dede cemden önce yapılması gerekenleri musahip adaylarına da 

detaylı olarak anlatır (K4, K6, K8). 
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Peyk yani haberci, kimlerin musahip olacağını önceden köylüye haber verirken musahip 

olacaklar da dar günü gelmeden önce herkesten rızalık alır, helalleşir, kırıp üzdüğü, incittiği 

varsa hatta haklı bile olsa gider, o kişilerle niyazlaşır. Büyük, küçük ayırmadan, o kişiler farklı 

köyde bile olsa gidip rızalığını almak zorundadır. Hatta erkân gereği, helalleşmesi gereken kişi 

köyden göçüp gitmiş ise dahi o kişiyi bulup, ondan rızalık alması gerekir. Günümüzde teknoloji 

çok gelişmiş olduğundan, eskilere nazaran böyle bir şey daha kolaydır, telefon, internet vs. 

iletişim araçlarıyla da rızalık alınabilir. Eskilerde ise birebir gidilip, niyazlaşıp, rızalık alınır öyle 

gelip musahip kabuğuna girilirmiş (K4, K6, K8). 

Musahip olacaklar ve eşleri niyazlaşırlar. Rehberin gözetiminde kurbanlarını hazırlarlar. 

Abdestlerini suyla değil, aslında huyla almaları gerekir. Alevi inancında önemli olan iç 

temizliktir. Temizlendikten, üstüne başına çeki düzen verdikten, temiz kıyafetler giydikten 

sonra o cemiyete girmek gerekir. Bu düsturla erkân kurulur (K4, K6, K8). 

Mürşid, pir ve rehber olarak musahiplik cemi yürütülür. Mürşid, her zaman olmak 

zorunda değildir, ama pir ve rehber olmak zorundadır. Köyde sözü geçen, nazı geçen kimse o da 

gözcü tayin edilirdi. Cem içerisindeki bütün sükûneti gözcü sağlamaktaydı, gözcünün elinde asa 

bulunurdu. Rehberin de belirli ritüelleri vardır. Bazı konularda piri, peyki, musahip olacakları 

bilgilendirir. Mürşid olmadığı zaman, musahiplik cemini pir ve rehber yürütür. Musahiplik 

ceminde asıl iş, rehberdedir (K4, K6, K8). 

Bu ceme musahibi olmayan kimse kesinlikle giremez. Musahibi olanlar da zoraki bir 

durum olmadığı sürece bu ceme dahil olmakla yükümlüdür (K4, K6). 

Sinemilli Ocağı dedeleri, geçmişte kendi yaşadıkları yerlerde de özellikle kış aylarında 

ziyaret ettikleri taliplerinin yaşadıkları yerlerde de akşamları cem yapmaktaydılar. Dede, 

taliplerine gittiği vakit cem yapılacağı bilinirdi. Cem yapılacağı gün hazırlılar sabahtan başlardı. 

Öncelikle sabah erken saatlerde rehber ve gözcü köyde dolaşıp birbirine dargın, kırgın, 

birbiriyle küs kimse olup olmadığını öğrenirdi. Bu kişilerin arasını düzeltmeye çalışırlardı. Eğer 

bu kişilerden barışmak istemeyen olursa da akşam yapılacak ceme çağırılır, cem başlamadan 

evvel Hak meydanında, dede huzurunda barış sağlanmaya çalışırdı (K4, K6). 

Akşam cem yapılacağını, on iki hizmetten biri olan peyk yani haberci sabahtan köylüye 

duyurduktan sonra akşam cem olacağını duyan talipler, işlerini erkenden bitirip evlerine gider 

ve temiz kıyafetlerini giyerek ceme hazırlanırlardı. Köyde cem sırasında cemdekilerin 

hayvanlarına bakacak,  çocuklarına bakacak hizmet sahipleri seçilir ve cemin başlamasına yakın 

bir zamanda hizmetlerinin başında olurlardı. Bütün küçük çocuklar bir evde toplanır ve 

çocuklara bakmakla yükümlü kadınlar o evde hazır bulunurdu (K4, K6, K8). 

Köyün en büyük odasına sahip olan evde cem yapılırdı. Ev sahibi de eğer musahibi yok 

ise evinde cem yapılmış olmasına rağmen bu ceme giremezdi. Cem yapılacak olan oda ve ev 

sabahtan temizlenip hazırlanırdı. Dedenin oturacağı yer belirlenir ve oraya minder, post vs. 
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konurdu. Cem yapılacak odada dedenin oturduğu yerin önü, semah dönülebilmesi için bir halka 

oluşturacak şekilde açık bırakılır, gerisine talipler halka şeklinde otururdu. Ceme gelen canlar 

da temiz kıyafetleriyle cem için hazırlanan odaya gelirdi (K4, K6, K8). 

Cem yapılacak odanın kapısından içeri mürşid, pir, rehber ve zakir sıralamasıyla (sağdan 

sola doğru) girilirdi. Mürşid, pir, rehber ve zakir semah dönülecek alana gelip posta karşı diz 

üstü çöker, daha sonra eğilip, ellerinin içi kendilerine doğru olacak şekilde önce sağ elin içi, 

sonra sol elin içi en son da birleşim yerini öperek niyaz edip yerlerine geçerlerdi. Cemde -eğer 

varsa- mürşid, sonra pir, rehber ve zakir oturma düzeni sağdan sola doğru bu şekildeydi. Bunun 

dışında bir düzen Sinemilli Ocağı’nda söz konusu değildir (K4, K6, K8). 

Dede, geçmişte cemlerde bir posta otururdu. Öyle ki geçmişte ailede yıllarca saklanan ve 

babadan oğula kalan, kendi ceddinin de geçmişte oturduğu kutsal post, dedenin oturması için 

serilirdi. Öyle ki geçmişte postu saklamak, onun bakımını yerine getirmek, cemlerde ortaya 

çıkarmakla görevli bir kişi bulunurdu. Post, geçmişte de günümüzde de dedenin makamı olarak 

ifade edilmektedir. Makam, dedenin cem sırasında oturduğu yerdir. Bu makamın manevi anlamı 

olmaktadır. Bu post ile ehl-i beyt kast edilmektedir. Günümüzde posttan ziyade minder, sedir 

veya koltuk kullanılmakta olup manevi anlamı halen varlığını sürdürmektedir. 

Cem yapılacak olan odaya sağ ayakla ve sol el sağ göğüs üstünde hafif boyun eğik dâr 

vaziyetinde girilir. Kimi canlar da cem yapılacak odanın eşiğine niyaz olup cem odasına girer. 

Kimi talipler elinde lokması ile gelip dedeye niyaz olur. Dededen lokma için dua aldıktan sonra 

lokmayı lokmacı denen hizmet sahibine teslim edip bir yere oturur. 

Cem yapılacak olan odanın ortasında semah dönülebilmesi için boş bırakılan alanın 

etrafında daire biçiminde kadın-erkek karışık bir şekilde otururlardı. Oturma düzeni olarak 

semah için ayrılan halkada ilk sırada erkekler, erkeklerin de gerisinde kadınlar oturur. Geçmişte 

hizmet sahipleri musahipli çiftlerden seçilirdi. Hizmetleri de genellikle erkekler yerine 

getirmekteydi. Bu oturma sırasında da asla kutsiyeti olan posta, dedenin makamına sırt 

çevrilmez, posta dönük olmaya özen gösterilirdi. Talipler odada halka şeklinde oturur, dedelerin 

ve zakirin içeri girmesini beklerlerdi  (K4, K6, K8). 

Dede ceme gelen canlara “Ey canlar” şeklinde hitap edip bir müşkülü olan var mı diye 

sorar, oradakilerin birbirinden razı olup olmadığını öğrenir. Böylelikle de cemin başladığını 

oradaki canlara bildirmiş olur. Dede cem içindeki düzenden kısaca söz eder. 

Sonrasında dede “Bismişah Allah Allah!” der ve sorgu sorulmaya başlanır. Dede, ceme 

gelen canlara “Aranızda şikayeti olan var mı? Aranızda birbiriyle küs, dargın olan var mı? 

Aranızda bir derdi, bir isteği olan var mı?” diye sorar. Bir derdi olan, şikayeti olan önce sağ elini 

kaldırıp kendini belli eder, sonrasında da meydana gelip sağ ayak baş parmağı sol ayak 

başparmağının üzerinde, bel eğik eller dizin üzerinde olmak üzere dedenin karşısında dâr’a 

durur. Dârdaki can ne söylemek istiyorsa, kimle ne derdi varsa çekinmeden söyler. Can, dedenin 
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ve cemin huzurunda, Hak meydanında şikayetini, dileğini dile getirdikten sonra, eğer birisinden 

şikayetçi olmuş ise o kişi de meydana çağırılır. Dede cemdeki canlara dönüp “Gören, duyan var 

mı? Bilen söylesin, bu yol hakikat yoludur, hiçbir şey gizli kalmaz. Burası Hak meydanıdır. 

Burada haksızlık olmaz.” der. Bunun üzerine o konuda bilgisi olanlar kalkıp bildiklerini 

söylerler. Böylelikle haklı ile haksız ayırt edilmiş olup haksız olan kişinin suçu hafif bir suç ise 

karşısındakinin rızalığını alması ve bir sonraki cemde lokmayı karşılaması gibi bir ceza verilir. 

Eğer büyük bir suç işlemiş ise de düşkün ilan edilir ve o cemden dışarı çıkması istenilir. 

Oradakilerden bir dargınlığı, kırgınlığı olan varsa dede bunları çözer, dargınları 

barıştırır. Sabah gözcü ve rehberin barıştıramadığı talipler de Hak meydanında, dede huzurunda 

barıştırılır. Bu sırada da muhabbet edilmiş olur. Taliplerden dedeye soru sormak isteyen olursa 

onlar sorularını sorar, dede de taliplerine cevap verir.  

Sorunlar çözüldükten, muhabbetler edildikten sonra dede, gönülleri birlemek adına üç 

defa “Gönüller bir mi erenler?” diye sorar. Talipten üç defa da “Hak, eyvallah” alındıktan sonra 

cem başlar.  Dede canlardan gönül birliği nişanı olarak niyaz ister. Talipler de öne doğru eğilip 

sağ el sol göğüs üstünde niyaz ederler.   

Ardından dede, ceme gelen ve özellikle de yeni musahip olacak canlara “Hak, 

Muhammed, ya Ali! Geldiğiniz hac, gittiğiniz miraç ola.” der.  Dede bu şekilde bir ifade 

kullandıktan sonra talipler hep bir ağızdan  “Hak, eyvallah” derler (K4, K5, K6, K8). 

Dede ceme başlarken kimi yörelerde “Bismillahirrahmanirrahim”, kimi yörelerde 

“Bismişah Allah Allah!”, kimi yörelerde “Destur-u Şah bir ismi Hüda” diyerek başlar. Sinemillli 

Ocağı’nda da dedeler, geçmişten günümüze ceme başlarken “Bismişah Allah Allah!” 

demektedirler (K4, K5, K6, K8). 

Dede ceme gelen canlardan cemi yürütebilmek için rızalık alır. Dede taliplerden rızalık 

alırken “Bismişah Allah Allah! Ey cemaat ben hizmete başlayacağım. Siz bana rızalık veriyor 

musunuz, destur veriyor musunuz?” der. Talipler de “Hak, eyvallah” diyerek dedeye rızalık verir 

(K4, K5, K6, K8). 

Rızalık alındıktan sonra dede kendi zakirliğini yapacaksa, dedenin zakiri varsa zakir sazı 

eline alır. Sinemilli Ocağı’nda geçmişte dedeler, genellikle kendi zakirliklerini yapmaktaydılar. 

Dede ya da zakir genellikle hizmet sahiplerini saz eşliğinde dâr’a çağırır. Eğer bütün hizmetlerin 

görülmediği bir cem ise dede ya da zakir bir deste bağlar, yani üç deyiş söyler. Sinemilli Ocağı’na 

mensup dedelerin çoğu kendi zakirliğini kendileri yapmaktaydı. Kendi zakirliğini yapmayan 

dedelerin de zakiri olurdu. Sinemilli Ocağı’nda Birlik Cemi’nde genellikle on iki hizmet 

uygulanmaz (K3, K4, K5, K6, K8). 

Sinemilli Ocağı’nda cemlerde zakir ya da dede genellikle Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal gibi 

yedi ulu ozanların ya da Sinemilil ocakzâdelerinin deyişleri okunmaktadır. Okuduğu deyişler, 

dedenin söyledikleriyle eş güdümlü, birbirini tamamlar nitelikte olmaktadır. Sinemilli Ocağı’nda 
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dedelerin çoğu kendi zakirliklerini kendileri yaptıklarından taliplere anlattıkları, söyledikleriyle 

uyumlu Yedi Ulu Ozan’dan, kendi büyüklerinin deyişlerinden ya da kendilerine ait olan 

örneklerden seslendirmektedirler (K4, K5, K6, K8, K18). 

Deste bağlandıktan sonra dede, zakire “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl 

ola. Gerçek erenler demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Zakir bu duayı dinlerken 

sazı üzerine hafifçe eğilir.  

Dede “Bismişah, Allah Allah! Akşamlar hayr ola, Hayırlar feth ola, Şerler def ola. Münkir, 

münafıklar berbat ola, müminler şad ola, meydanlar abad ola, sırlar mestul ola, gönüller mesrur 

ola, hanedan-ı fukara mamur ola, er Hak, Muhammed Ali yardımcımız, gözcümüz, bekçimiz ola, 

On İki İmam, On Dört Masum pak, On Yedi Kemer-best efendilerimiz katarlarından, 

didarlarından ayırmaya, Pirimiz üstadımız Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, Balım Sultan Efendilerimiz 

muin ve Dest-i-girimiz ola, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların ve Ricalülgayb erenlerinin ve 

Kulbül-aktap Efendilerimizin hayr himmet-i âlileri ve safa nazarları üzerimizde hazır ve nazır 

ola. Allah Erenler, münkir, münafık şerrinden ve salüs mekrinden emin ve hafz-ı himaye eyleye, 

iki cihan da korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyleye, dertlerimize derman, 

gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyleye. Zümre-i Naci´den ve 

Güruh-i Salih´inden eyleye, gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan eyleye, 

namerde muhtaç etmeye, dualarımızı dergâh-ı izzetine kabul eyleye, vaktimizin hayrı gele, dil 

bizden, nefes Hz. Hünkâr Efendimizden ola, yuh münkire, lanet Yezid´e, rahmet mümine; Nur-i 

Nebi Kerem-i İmam Ali, gülbeng-i Muhammed-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli. Demi Pir, Kerem-i 

Evliya, gerçek erenler demine Hû” diyerek dua verir. 

Hizmet sahipleri ne zaman meydana geleceklerini önceden bildikleri için dede onları 

çağırmadan kendileri kalkıp, hizmetlerini görürler. Eğer hizmet sahipleri hangi sırayla 

çıkacaklarını bilmiyorlarsa dede sırasıyla, hizmet görevlilerini meydana çağırır, onlarda dedenin 

söylediği sıraya göre kalkıp, hizmetlerini görürler. Hizmet sahipleri dedenin huzurunda üç 

adımda gelirler. Her adımda da sırasıyla “”Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” derler (K4, K5, K6, 

K8). 

Sonra meydana delilci gelir ve delili “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” diyerek üç seferde 

uyarır. Bu delil geçmişte tek bir çerağ olmakla beraber şimdilerde üç mum, üç ampul olarak 

kullanılmaktadır. Delili uyaran delilci, eller dizin üzerinde eğik vaziyette dedenin karşısında 

dâr’a durur (K4, K5, K6, K8, K18). 

 “Çerağı Ruşen, Fahri Dervişan, Zuhuru iman, Himmeti Piran, Piri Horasan, Kürşadı 

meydan, Kuvveyi Abdalan, Kanunu Evliya, Gerçeklerin demine Hû! La feta illa Ali la Seyfa illa 

Zülfükar. Bi nuru azametike ya Allah, ya Allah, ya Allah! Ve bi nuru nübüvvetike ya Muhammed 

ya Muhammed ya Muhammed! Ve biri nuru velayetike ya Ali ya Ali ya Ali!” şeklinde delil duasını 

okur (K3). 
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Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Çerağcı duasını aldıktan sonra üç adımda geri 

geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur. Hizmet sahibi yerine oturuken de delil deyişi zakir tarafından okunmaya başlanır. 

Bu deyiş genellikle şu iki deyişten biri olmaktadır: 

“Hata ettim Hüda yaktı delili 

Muhammed Mustafa yaktı delili. 

Ol Ali Abâ’dan Haydar-ı Kerrar 

Ali’yyel Murtaza yaktı delili 

Hatice-Tül Kübra Fatima Zehra 

Ol Hayrün Nisa yaktı delili. 

Hasan’ın aşkına girdim meydana 

Hüseyn-i Kerbela yaktı delili. 

İmam Zeynel, İmam Bakır-ı Cafer 

Kâzım Musa Rıza yaktı delili. 

Muhammed Taki’den hem Ali Naki 

Hasan-ül Askeri yaktı delili. 

Muhammed Mehdiyi Ol Sahib-zaman 

Eşiğinde Ayet yaktı delili. 

Bilirim Günahım hadden aşubdur 

Hünkâr-ı Evliya yaktı delili. 

Oniki İmamdır bu nur Hatayi 

Şir-i Yezdan Ali yaktı delili” (Çıblak, 2014:220). 

 

“Kudret Kandili’nde parlayıp duran 

Muhammed Ali’nin Nuru’dur Hak 

Zuhur edip küffar leşkerin kıran 

Elinde Zülfikar Ali’dir billah 

Elinde Zülfikar, altında Düldül 

Uğrunca Kanber’in dilleri bülbül 

Hazret-i Fâtıma cennette bir gül 

Ona sırrım dedi Hak Hâbibullâh 

Zuhur etti İmam Hasan, Hüseyin 

Onların nurundan ziyalandı din 

Kırk pare bölündü Zeynel-Abidin 

Çekeriz yasını Hasbetenlillâh 

Muhammed Bâkır’dan Câfer-i Sadık 

İmam Mûsa Kâzım’la hem Rıza dedik 

Tarikat âbıyla cismimiz yuduk 
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Hak buyurdu mümin kalbi Beytullâh 

Takî, Nakî, İmamların civanı 

Hasan-ül Askeri cismimin canı 

Elinde hücceti sahib-zamanı 

Vakit tamam olup göndere Allah. 

Ta ezel ezelden böyle kuruldu 

Hariciler bu dergâhtan sürüldü 

Kün deyince yedi kat gök duyuldu 

Bir harf ile bina tuttu arşullâh 

Viranî’yem niyazım var üstaza 

Elinde Zülfikar hem ehl-i gaza 

Binbir dondan baş gösterdi Murtaza 

Biz dahi bir bölük tuttuk eyvallâh” (Özmen, 1998: 436). 

 

Sinemilli Ocağı dedeleri kimi zaman kendilerine ait ya da kendi soyundan dedelere ait 

deyişleri de okumaktadırlar.  

Musahiplik ceminde musahip olacaklar yalın ayak, başı açık, koç kurbanlı erkâna 

gelirler. Kadınların başında tülbent ya da eşarp olur. Rehber de musahip olacakların en sağında 

bulunur. Rehberin solunda yaşı büyük olan musahip, onun solunda yaşı büyük olan musahibin 

eşi,  onun solunda yaşı küçük olan musahibin eşi ve onun solunda da yaşı küçük olan musahip 

durur (K3,K4). 

Rehber, secdeye varıp dedeye niyaz olur. Sonrasında da rehber, dedenin elini öper. Bu 

sırada da musahip olacaklar dede huzurunda dâr vaziyette olurlar. Dede, musahip olacaklara 

musahipliğin zor bir durum olduğunu söyler ve musahipliğin koşullarını ve yükümlülüklerini 

anlatır. Sonrasında da bu şartları kabul edip etmediklerini sorar. Musahip olacak dört can da 

olumlu karşılık verince dede musahipler için her şeyin iyisini, hayırlısını dilediği bir gülbank 

okur.  

Bu gülbanktan sonra kurbancı ve gözcü musahip olacakların kurbanı ile meydana gelir 

ve dâr’a durur. Eskiden tek kurban kesilmezdi, o köyde kaç kişi musahip tutacak veya kaç kişi 

yıllık görgüden geçecekse, onların hepsi kurbanlarını alıp gelirdi tek tek gülbenkler verilir, daha 

sonra kurbanlar tığlanmaya gönderilirdi. Musahip olacak her çiftin kurbanı ayrıdır, gelenekte 

musahip olacak kaç çift varsa o kadar koç olmalıdır. Musahip olacak canlar kurbanlarını 

ortaklaşa alırlar. Kurban işi uzun süren bir iştir,  bu yüzden kurbancı- sofracı cemin başından 

sonuna kadar göreviyle ilgilenir. Kurban meydana geldiğinde dede veya zakir kurbanla ilgili saz 

eşliğinde deyişler söyler (K4, K6, K16). Bu deyişler genellikle Şah Hatayi gibi ulu ozanların 

deyişleridir. Genellikle de Şah Hatayi’ye ait şu iki deyişten biri ya da ikisi art arda okunmaktadır.  

I. 
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“Akıl ermez Yaradan’ın sırrına 

Muhammed Ali’ye indi bu kurban 

Kurban olam kudretinin nuruna 

Hasan Hüseyin’e indi bu kurban 

 

Ol İmam Zeynel’in destinde idim 

Muhammed Bâkır’ın dostunda idim 

Câfer-i Sadık’ın postunda idim 

Mûsa Kâzım Rızâ’ya indi bu kurban 

 

Muhammed Takî’nin nurunda idim 

Aliyyün-Nakî’nin sırrında idim 

Hasan-ül-Asker’in darında idim 

Muhammed Mehdi’ye indi bu kurban 

 

Aslı Şâh-ı Merdan gürûh-u Nâci 

Gerçeğe bağlıdır bu yolun ucu 

Senede bir kurban talibin borcu 

Pir-i Tarikata indi bu kurban 

 

Tarikattan hakikata ereler 

Cennet-i âlâ’ya hulle sereler 

Muhammed Ali’nin yüzün göreler 

Erenler aşkına indi bu kurban 

 

Şah Hatayi’m eder bilir mi her can 

Kurbanın üstüne yürüdü erkân 

Tırnağında tesbih kanında mercan 

Mümin müslümana indi bu kurban” (Çıblak, 2014:223-224).  

 

II. 

“Gel ey gönül okuyalım ism-i âzam duasın  

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar  

Oku dilden hem gönülden ta ki silinsin pasın  

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar  

 

Zülfikar’dır Hak katında indi Ali destine  

Zülfikar’ı kuşanıban girdi kâfir kastına  

Ta ezelden yazılmıştır Zülfikar’ın üstüne  
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Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar  

 

İsm-i âzam pürcemâl-i hem Muhammed ya Ali  

Bir oluban Hakk’a varır iki cihan serveri  

Her gazâya gittiğinde bunu okurdu  

Ali Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar  

 

Şâh Hatâyî can ü dilden böyle etmiştir ikrar 

 Aşikârdır ikrar üste dü cihanda nâmı var 

Âli’yi Ali demiştir Hazret-i Perverdigâr 

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar.” (Özmen, 1998:186). 

 

Kurban, Hak meydanına canlı bir şekilde getirildiğinde mutlaka kurban sahibinin de 

orada olması gerekir. Kurbancı ve kurban sahipleri, dede kurbanla ilgili deyişler söylerken 

kurbana el verirler. Kurbanla ilgili okunan dualar da dededen, dedeye değişmektedir. Ancak 

genelde kurbanın hayırlara vesile olması, Hak tarafından kabul edilmesine dair dualardır: 

“Bismişah, Allah Allah! Lâ fetâ illa Ali, lâ Seyfe illa Züfikâr. Nasrun minallahi ve fethun karib ve 

beşşir-il-müminin. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali! Pirimiz, üstadımız Hûnkâr Hacı Bektaş Veli. 

Kurbanınız kabul ola. Kabul u mutlak ola. Muratlarınız hâsıl ola. Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola. 

Kurbanlarınız kazaya, belaya karşı dura. Hastalara şifa, dertlere deva ola. Dil bizden, nefes 

Hûnkârdan ola. Gerçeğe Hû.” (K3, K4, K6). 

Daha sonra kurbanın geviş getirmesi, kulağını sallaması, irkilmesi veya melemesi gibi bir 

işaret beklenilir. Bu işaret beş dakika içinde de olabilir, beş saat içinde de olabilir, kurban işaret 

vermeden kesilemez. Kurban, işareti verdikten sonra, dede gülbengini okur daha sonra kurban 

tığlanmaya gider. Eğer içeri giren kurban herhangi bir işaret vermeyip sessizce durursa, dede 

zakirden bir düvâz-ı imam söylemesini ister. Sonra kurbana gülbengini verir ve kurban 

tığlanmaya gönderilir. Orada da kurbana bir dua verilir (K4, K6, K16). 

Kurbanlar, gelenekte cem erkânı boyunca cem meydanında kalırdı. Kurban tığlandıktan 

sonra lokma olarak hazırlanır. O lokma hazırlanırken, cem yapılmaya devam edilir, kurbanla 

ilgilenen kişiler vardır. Bunlardan kurbancı belirlenmiştir, diğerleri ise gönüllü kişilerdir. 

Kurban kesim yerine götürüldükten sonra duası verilir, daha sonra kurban kesilir. Eskiden 

kesim yapılacak olan yerde bir kanal açılırdı, kurbanın kanı vs. oraya akıtılırdı, başka yere 

kurban edilen hayvanın kanı akıtılmaz, toprağın yüzeyinde bırakılmazdı. Kurban edilen 

hayvanın kanı, kalbi ve beyni, iç organları ile lokmaya konmayan parçaları bu kuyuya 

gömülürdü. Sinemilli Ocağı’nda ve ocağa bağlı taliplerce kurbanın kalbi ve beyni yenmektedir 

(K4, K6, K16). 
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Kurban ile meydana gelen musahip olacaklar, rehber ile kurbancı kurbanı dışarı 

çıkardığında temsili olarak tekrar cem alanına girerler. Daha sonra musahip olacaklar yaşı 

büyük olan musahip rehberin hemen yanında olmak üzere, onun eşi, yaşı küçük olan musahip 

ve eşi şeklinde sıralı bir vaziyette rehberin eşliğinde üç adım atarak posta oturmuş olan pirin 

huzuruna çıkarlar.  (K4, K6, K8). 

Dede huzurunda rehberin elini öpen musahip olacak canlar, rehberin sol yanında dâr’a 

dururlar. Yine en sağda rehber olmak üzere, onun solunda yaşı büyük olan musahip, onun 

solunda yaşı büyük olan musahibin eşi, onun solunda yaşı küçük olan musahibin eşi ve onun 

solunda da yaşı küçük olan musahip olmak üzere dizilirler (K3). 

 Musahip olacaklar boyun bağı veya bel bağıyla birbirine düğümlenir, hatta bazı yerlerde 

musahip olacakların boynuna bir ip atılmaktadır. Rehber musahip olacak canların bellerini bir 

tülbent ya da kuşak ile bağlanır. Bel bağlamak, anlam olarak kuşak bağlamaktır, ama kendini bir 

yere adama veya kendini bir yöne sürekli olarak yönelmiş hissetmektir. Buradaki amaç bundan 

sonra günahımızla, sevabımızla ehl-i beyt katarına, didarına, bu yola layık olabilmek için bu 

yolda yaşanacak bütün sıkıntıları boynumuzda taşıyabiliriz demektir (K4, K6, K8). 

Rehber musahip olacakların beline kuşak bağlarken musahip olacaklar dede huzurunda 

ayaklar mühürlü (sağ ayak başparmağı, sol ayak başparmağı üzerinde) dâr vaziyette dururlar. 

Bu sırada da dede dua eder: “Bismişah Allah Allah! Hizmet-i merdan ile dil bendini. Güşüvare 

kılmışem Pir pendini. Rehber ile Pir’e ettik iktida. Taktı Selman boynuma tığ bendini. Allah 

eyvallah.” 

Musahipler elleri dizin üzerinde eğik vaziyette dedenin karşısında dâr’a dururlar ve cem 

meydanındakilere “Selâmünaleyküm, tarikat erenleri” derler, cemiyet de “Aleyküm selam şeriat 

erenleri, nerden gelip, nereye gidiyorsunuz?” şeklinde sorar. Musahip olacaklar genelde 

“Şeriattan geldik, tarikata gidiyoruz” derler, bazı yörelerde de “Dünyadan geldik, ahrete 

gidiyoruz” derler. Sonrasında cemdekiler bir kez daha musahip olacaklara “Aleyküm selam 

tarikat erenleri, nerden gelip, nereye gidiyorsunuz?” deyince musahip olacaklar “Tarikattantan 

geldik, marifete gidiyoruz” derler. Cemdekiler son kez “Aleyküm selam marifet erenleri, nerden 

gelip, nereye gidiyorsunuz?”deyince musahip olacaklar “Marifetten geldik, sırrı hakikate, Hakk’a 

gidiyoruz” derler. Böylelikle musahip olan canlar Hak yolundan asla ayrılmadan 

ilerleyeceklerini ve bu yolda atılan dört adımla da ilerleme gösterdiklerini ifade etmiş olurlar. 

Sinemilli Ocağı’nda musahiplik cemi sırasında okunan dualar, genellikle bire bir ayetler, 

sureler değildir. Dualar, o anki durumla ilişkili olarak, dedelerin kendilerinden de eklediği bazı 

kısımlarla o anda söylenir. Alevi erkânlarında böyle bir durum söz konusudur. Önemli olan edep 

ve erkâna uygun bir üslup kullanmak, iyi niyetlerde bulunmaktır. Dualarda özellikle her 

hizmetin kabulü yönünde bir vurgu vardır, “Allah Allah! Niyetiniz, dilekleriniz, amelleriniz kabul 

ola, kabul-u makbul ola, Şah-ı Merdan yardımcınız ola, sizi darda, zorda, uğursuza, yaramaza 
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koymaya, Hak Muhammed Ali divanına…” şeklinde devam eder. Kesilen kurbana, lokmalarının 

kabulüne, verdikleri söze sadık kalmalarına ithafen dualar okunur, “Gelme gelme, dönme 

dönme, gelenin canı gider, dönenin malı gider” gibi. O andan itibaren kişinin yaptığı her yanlış 

ya da art niyetli düşünce yalnızca karşısındaki kişiye değil, huzurunda söz verdiği cemiyete, 

posta oturmuş olan dedeye haksızlıktır. Alevi erkânındaki algılama bu şekildedir (K4, K5, K6, 

K8). 

Sonrasında dede musahiplere artık yol kardeşi olduklarını söyler ve musahipliğin 

sağlıklı yürütülmesiyle ilgili öğütlerde bulunur.  Sonrasında da dede, musahiplere dört kapı, kırk 

makamı anlatır. Ehli kamil bir insan olmanın sırrının dört kapıdan geçmek olduğunu ifade eder. 

Musahiplere Hak yolundan ayrılmamaları, yalan söylememeleri, riyakarlık yapmamaları, 

küçüklerini sevip büyüklerini saymalarını, elleriyle koymadıklarını almamalarını, gözleriyle 

görmediklerini söylememelerini vs. tembihler. Dedenin öğütlerine karşılık musahip olacaklar 

“Hak, eyvallah” şeklinde yanıt verirler (K3). 

Bunun üzerine dede, musahip olmak isteyenlere cemaatin önünde de musahipliğin 

şartlarını kabul edip etmediklerini bir kez daha sorar ve ay ile güneşin bu musahipliğe şahit 

olduğunu söyler. “Eğer ki sen ikrar gütmezsen, ikrarın seni gütsün mü? Eğer ki sen, ikrar 

gütmezsen, bu boynundaki yağlık (tığbent), boynuna karayılan olup, sarılsın mı?” diye dede 

sorar, musahip olacaklarda niyaz ederler ve “Hak, eyvallah” derler (K4, K6, K8). 

Meydan postu, meydana serildikten sonra ikrar verecek olan kişiler posta otururlar - ya 

da ölüp dirilmeyi temsilen meydana beyaz bir bez serilir ve musahip olacaklar bunun üzerine 

otururlar -  kendilerine dualar verilir. Oturdukları post, yeniden başlangıç amaçlıdır, eğer bu 

güne kadar işledikleri bir günah, yaptıkları bir kusur varsa bu postla beraber, onları dışarı 

atıyoruz, bu saatten sonra iyilikten başka bir şey yapmayacağız, diye ikrar verirler. Genellikle 

yaşı büyük olan musahip sağ başta durur, onun yanında eşi durur, öbür musahip sol başta, 

yanında da kendi eşi bulunur (K4, K5, K6, K8). 

Musahip olacaklar bu şekilde dede huzurunda iken dede onlara dua verir: “Bismişah 

Allah Allah! Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dâr’dan, çağırdığınız pirden şefâat göresiniz. 

Dâr’larınız, divanlarınız kabul ola. Muratlarınız hasıl ola. Dergâh-ı izzetine yazılmış ola. Dâr’ına 

durduk, Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Divanına durduk, Ya Muhammed, ya Muhammed, ya 

Muhammed! Keremine sığındık, Ya Ali, ya Ali, ya Ali! İnâyet eyleyin, ya on iki imamlar.  Yol 

gösterin ya on dört masum-u pâklar.  Yardım eyleyin ya on yedi kemerbestler.  Ceminize alın ya 

kırklar. Bağışlanma, senin yüzü suyu hürmetine olsun ya Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli. Ya 

Rabbi! Dâr’larımızı, divanlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle! Gerçeğe Hû, mümine ya Ali!”  

Sonrasında dede, musahip olacaklara “Bu yol Ali’nin yoludur, Hallac-ı Mansur’un dârı ve 

Hak divanıdır. Ne işittiniz, ne gördünüz?” der. Musahip olacaklar da dedeye “Biz Hak işittik, Hak 

gördük.”  şeklinde dedeye yanıt verir (K3). Sonrasında dede cemdekilere musahip olacaklardan 
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şikayeti vs. olanların meydana çıkıp şikayetlerini söylemesini ister. Şikayeti olan olursa sorun 

konuşulup çözülür ve şikayeti olan can ile musahip olacak dört can niyazlaşır. Şikayeti olan 

yoksa da dede musahip olacaklara dönüp “Önce özünüzü arayın. Sonra Hakk’a varın. Özünüzle 

nasılsınız?” diye sorar. Bu soru üzerine önce rehberin solundaki yaşı büyük musahip rehberin 

elini öper, sonra da dört can birbiriyle niyazlaşır.  

Dede, musahip olacaklara dönüp “İlk kapı şeriat, ikincisi tarikat, üçüncüsü marifet, sonra 

sırrı hakikat. Hak mı?” diye sorunca musahip olacaklar “Hak, eyvallah!” diye dedeye yanıt 

verirler. Sonrasında dede, musahip olacaklara Alevilik erkânına uygun yaşamalarını, muharrem 

orucunu tutmalarını, ellerine, bellerine, dillerine sahip olmalarını vs. öğütler. Musahip olacaklar 

“Hak, eyvallah!” dedikten sonra ayağa kalkarlar. Dedenin elini öptükten sonra cemdeki canlarla 

niyazlaşırlar. Sonrasında tekrar dede huzurunda dâr’a dururlar. Dede musahip olacaklara yine 

dua eder öğütlerde bulunur ve iyi dileklerde bulunur.  

Musahip olacak canlar,  postun üzerine dedenin önünde sağ kolun üzerinde yüz yere 

dönük vaziyette önde yaşı büyük olan musahip adayı ve eşi, onların ardında da yaşı küçük olan 

musahip adayı ve eşi olmak üzere uzanırlar. Bu uzanma biçimi erkek önde sağ kol dirseklerden 

bükülmüş vaziyette, baş sağ kolun üzerinde, yüz yere bakacak şekilde olmaktadır. Musahip 

olacak büyük erkeğin arkasına da birbirine değmeyecek şekilde yaşı büyük olan musahip 

adayının eşi yatmaktadır. Onun ardına yaşça küçük olan musahip adayı ve eşi yatmaktadır. Dede 

ya onlara el verir(genelde yaşı büyük olan musahip adayına el verir) ya da erkân veya tarık adlı 

çubukla dört cana da gelecek şekilde üç kez “Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali!” diyerek dört canın 

da sırtlarına vurur (K3, K4, K6, K8). Böylelikle dede, musahip olacak canlara Pençe-i Âl-i Âba ile 

dokunmuş sayılır. Ancak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan Kantarma Mahallesi’nde 

dedeler, genelde el vermeyi tercih etmektedirler. Ancak kimi Sinemilli dedeleri tarık denen 

çubuğu da kullanmışlardır.  

Sonrasında meydana gelip yine en sağda rehber olmak üzere rehberin solunda yaşı 

büyük olan musahip, onun solunda yaşı büyük olan musahibin eşi,  onun solunda yaşı küçük 

olan musahibin eşi ve onun solunda da yaşı küçük olan musahip dururlar. Musahip olacakların 

ve dedenin sağ el başparmağı birbirine bağlanır. Rehber de sağ elinin baş parmağını bu birliğe 

dahil eder. Bu da ikrar birliğini ifade etmektedir (K3). 

Rehber, pire musahipler adına “Eli elde, yüzü yerde, özü Dâr-ı Mansur’da, Hak 

Muhammed Ali yolunda, pir divanında, hazır cemaatin huzurunda, Cafer-i Sadık’ın erkânı, 

Hünkâr-ı Hac-ı Bektaşi Veli’nin iştihadı üzerine nefes pirdendir.” der. Ancak Cafer-i Sadık’ın 

erkânı, Hünkâr-ı Hac-ı Bektaşi Veli’nin iştihadı üzerine denen kısım, yöre yöre değişmektedir. 

Sonrasında da dede, yine musahip olacak canlara dua verir. Sonrasında musahip olacaklar geçip 

yerlerine oturur (K4, K5, K6, K8). 
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Ardından faraş meydana gelip sağ eliyle üç kez “Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” diyerek 

meydanı süpürür. Sonra da dedenin karısında dâr vaziyette oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Ardından ibrikçi meydana gelip mürşidin, rehberin eline su döker. Sonrasında da 

dedenin karısında dâr vaziyette oturan farraşın ayağına su damlatır ve “Ya Allah” diyerek 

farraşın sol yanına oturur. Dede ikisine bir “Allah Allah! Hizmetiniz kabul ola. Muradınız hâsıl 

ola. Gerçek erenler demine Hû, mümine Ya Ali!” diyerek duasını verir. Dua aldıktan sonra iki 

hizmet sahibi birbiriyle niyazlaşır (K4, K5, K6, K8, K18). 

Canlar yerlerine oturup düzen sağlandıktan sonra sofracı, sofraları sermeye başlar. 

Hizmet sahipleri cem yapılan meydanda sofraları yerlere sererlerdi. Bu sırada orada olan canlar 

da bu hizmete yardım ederlerdi. Sofraya tığlanan kurban eti bir leğen içinde gelir. Cem 

erenlerine paylaştırılır. Lokmacı “Elimde yoktur, toktur terazi, herkes oldu mu hakkına razı?” 

diye canlara sorar, orada bulunan canlar da “Hak, eyvallah.” diyerek razı olduklarını bildirir. 

Sofra serilirken de kaldırılırken de herkes yardımlaşır, kimin sereceği veya kimin kaldıracağı 

belli değildir (K3, K4, K6, K18). 

Musahip olacak canlar dede sofrasına otururlar. Herkes lokmasını aldıktan sonra dede 

“Yürü!” dediği vakit canlar, lokmalarını yerler. Bu sırada dede musahip olacaklara “Hak 

kurbanınızı kabul eylesin” diye dilekte bulunur.  

Lokmalar yendikten sonra dede sofra duasını verir:  “Bismişah Allah Allah!  Sofra-i Ali el 

bereket-i celil, Yiyip, yedirene, oturup, durana,  Nur, imana aşkı şevk ola, Lokma sahipleri 

lokmalarında,  Hizmet sahipleri hizmetlerinde şefaat bula,  Lokmanızı artığı eksilmeye, taşa 

dökülmeye,  Bir lokmanız, bin bir kazaya, belaya kalkan ola, Hak Muhammed Ali yardımcınız ola, 

Hak Muhammed, Ali cümle cemimizden, Lokmasını dergâh-ı izzetine kabul eylesin.”  

Sonra farraş meydana gelir. Meydana üç kez “Ya Hak, ya Muhammed, ya Ali” diyerek 

süpürge çaldıktan sonra süpürgeyi sol kol altına alarak dâr vaziyette durur. Farraş tercemanını 

okur:“Destur Pirim!Güruh-i Nâci’yim, Kırklar Meydanı’nda süpürgeciyim. Pir divanında 

durucuyum. Hûseyin-i Kerbela için gözlerim kan yaştır. Lanet olsun Yezid’in bağrı kara taştır. 

Erenler meydanında Aliyyel-Mürteza baştır.  Pirimiz Kırklar içinde Seyyid-i Ferraş’tır. 

Muhammed Mustafa, İmam Hasan, İmam Hûseyin Ali ra bülende salavat!” 

Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Farraş duasını aldıktan sonra üç adımda geri 

geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Sonrasında ibrikdar, üç adımda dede huzuruna gelir. Bu hizmet sırasında genellikle 

hizmet sahibinin sol omzunda havlu vardır. Bu iki hizmet sahibi önce birbirlerinin eline, sonra 

dededen başlayarak canların eline “Hak, Muhammed, ya Ali!” diyerek üç defa su döker (K3).  
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Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. İbrikdar duasını aldıktan sonra üç adımda 

geri geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Saki meydana elinde su dolu bir tas ile üç adımda “Ya hak, ya Muhammed, ya Ali” 

diyerek gelir. Önce dedeye, sonra rehbere su verir. Sonrasında cemdekilere sunar. Tasın dibinde 

su kalınca gelip dâr’a durur, son damla suyu da kendisi içer. Dede hizmet sahibine “Allah Allah! 

Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek 

duasını verir. İbrikdar duasını aldıktan sonra üç adımda geri geri giderek (dedeye sırt 

dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere geçip oturur (K4, K5, K6, K8, 

K18). 

Sonrasında musahip olacaklar, meydanda dâr vaziyette dururlar. Rehber musahiplerin 

belindeki kuşağı rehber açar. Yaşı büyük olan, rehberin hemen solundaki musahibin kuşağını 

rehber açtıktan sonra birbirine bağlı olan kuşaklar kendiliğinden açılır (K3).  

Sonrasında musahip olan dört can birbirinden niyaz alır. Bu genellikle “Ya Allah, ya 

Muhammed, ya Ali” diyerek üç kez birbirlerine sarılmaları ya da birbirlerinin omuzlarına 

başlarını, yarı sarılır vaziyette  “Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” diyerek koymaları ile olur. 

Sonrasında da dedeye, posta karşı diz üstü çöker, daha sonra eğilip, ellerinin içi kendilerine 

doğru olacak şekilde önce sağ elin içi, sonra sol elin içi en son da birleşim yerini öperek niyaz 

ederler. Musahip olacak canlar dedenin önünde diz çökerek ya da ayakta dâr’a durarak 

beklerler. Dede bu canlara “Bu yol kıldan ince, kılıçtan keskin, çelikten leblebi, yiyebileceksen 

geleceksin. Yiyemeyeceksen ne bu kişiyle kardeş olacaksın ne de bu yola gireceksin. İkrarın var 

mıdır?” diye sorar. Musahip olacak canlar da “Hak, eyvallah!” diyerek dedeye ve orada hazır 

bulunan canlara söz vermiş olurlar. Sonrasında dede yine bu canlara gülbeng verir. Sonrasında 

musahip olacaklar birbirlerinin eşlerine sarılırlar ve omuzlarından niyaz alırlar. Alınlarından 

öperler. Dede tekrar yolun gereklerini musahip olacak canlara hatırlatır. Musahip olacak canlar 

yine “Hak eyvallah” deyip, yolun gereklerini kabul ettiklerini dile getirmiş olurlar. Sonra rehber 

eşliğinde dedeye sırt çevirmeksizin yerlerine geçerler  (K4, K5, K6, K8). 

Sonrasında dede “Cemaat bir nefes alsın.” der ve kısa süreli ara verilir. İsteyenler dışarı 

çıkar, sigara içer vs. ihtiyaçlarını giderir. Cemaat nefes alıp geldikten sonra canlar, diz üstü 

oturarak cem vaziyeti alır.  

Canlar diz üstü cem vaziyetinde iken zakir, eline sazını alıp bir deste bağlar. İki deyiş bir 

de on iki imamların anıldığı düvazimam okur. Bunlar genellikle Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal gibi 

yol ulularının deyişleridir.  

Sonrasında da dede, Alevi erkânı hakkında uzun uzun bilgiler vermeye başlar, taliplere 

yolu, yolun gereklerini, musahipliğin gerekliliğini vs. anlatır. Alevi edebi, erkânı, dört kapı, kırk 
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makam, ehl-i beyt sevgisi, tevella-teberra inanışı, ahlak vs. hakkında da öğretici ifadeler kullanıp 

taliplere yol gösterir. Bunu yaparken de Alevi öğretisine uygun, sıcak samimi bir üslup kullanır. 

Dede, sürekli taliplerine güzel dileklerde, dualarda bulunmaktadır. “Allah Allah! 

Niyetiniz, dilekleriniz, amelleriniz kabul ola, kabul û makbul ola, Şah-ı Merdan yardımcınız ola, 

sizi darda, zorda, uğursuza, yaramaza koymaya, Hak Muhammed Ali divanına…” şeklinde devam 

eden ceme gelen canlara yönelik ve özellikle her hizmetin kabulü yönünde bir vurgu yapan 

dualarda bulunur (K4, K5, K6, K8). 

Sonrasında yine sözü zakir alır. Sazı ile Hz. Muhammed’in Miraç ve Kırklar hadiselerini 

anlatan miraçlamayı okur: 

“Geldi Cebrail çağırdı ya Muhammed Mustafâ  

Hak seni Miraca okudu dâvana kâdir Hudâ  

 

Evvel emanet budur ki bir rehber tutasın  

Olasın tarik içinde tarik-i müstakîma  

 

Muhammed şakule vardı yoktur menden bir azim  

İmdi senden el tutalım Hak buyurdu ve’s-sehâ  

 

Ahan Cebrail bağladı Habibullah belini  

İki gönül bir oluben yürüdüler dergâha  

 

Vardı dergâh kapısına gördü bir aslan yatur  

Aslan bir hamle kıldı ki başta koptu bir fetâ  

 

Buyurdu sırr-ı kâinat “korkmasın, der,  

Habibim Hâtemin ağzına versin senden ister nişâna 

 

 Hâtemin ağzına verdi aslan kılındu sakin  

Muhammed’e yol verildi aslan gitti tahata  

 

Vardı Hakk’a da’vâ etti ona bunu söyledi  

“Ne güzel sırrın var imiş hayli cevr ettin bana”  

 

“Ol benim sırr-ı devletim sana tâbi hayatı”  

Geldi eşiğe baş eğdi kıble-i kıblegâha  

 

Gördü bir biçare derviş hemen yutmak diledi  

Ali bile olsa idi dayanamaz ol cana  
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Doksan bin kelâm danıştı iki gönül dostuna  

Tevhidi armağan verdi yeryüzünde insana 

 

Kalktı ayak üzerine himmetini diledi  

“Ümmetini yarlıgadım” dedi perverdigâra  

 

İnip türab etti yüzün Hakk’a teslim etti özün  

Hak tapşırıp salkım üzüm Hüseyn ile Hasan’a  

 

Anlayıben secde kıldı hoş kal Sübhânım dedi  

Varıp evine dönerken yolda uğradı Kırklara  

 

Vardı Kırklar sohbetine oturup oldu sakin  

Cümlesi de secde etti hazret-i emîrullaha  

 

Kudretten bir el geldi ezdi şerbet eyledi  

Muhammed hâtemin gördü uğradı müşkül hâla  

 

Anı bir nûş eyledi cümlesi oldu hayran  

Mümin Müslim üryân püryân başladılar samaha (Canlar, semaha kalkar.) 

 

El çaluben Allah Allah dediler Allah Allah  

Muhammed bile duruştu Kırklar ile samâha  

 

İrâdetler kadîm oldu erkân yerini aldı  

Muhammed’i gönderdiler hatırla oldu safâ  

 

Ali’ye tavaf eyledi mührü önüne koydu  

“Sen bir sırr-ı vilâyetsin” dedi Saddak Mustafâ  

 

Evvel sensin âhir sensin cümle sana bağlıdır  

“Tevellâyım sana ezel ya Aliyü’l-Murtazâ  

 

Şah Hatai bu kelâmı vasfedüben söyledi  

Haklı söz inandıramam özü çürük ervâha” (Birdoğan, 2001: 189-191). 

 

Miraçlama okunurken canlar miraçlama içerisinde geçen “Muhammed ayağa durdu” 

kısmında hep birden ayağa kalkarlar. Yine miraçlama içerisinde geçen “Cümlesi de secde kıldı” 
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kısmında da canlar secdeye varırlar, başlarını yere değdirirler. “Mümin müslüm üryan büryan” 

dizesi okunurken de cemaatten semaha kalkmak isteyen canlar semaha dururlar.  

Semah bittikten sonra semah dönen canlar, diz üstü oturup dedeye niyaz olurlar. Dede 

onlara dua verir: “Bismişah Allah Allah! İlahi hata kıldık, Hudâ için bağışla, Muhammed Mustafa 

hakkı için bağışla,  Adem-i Seyfullah hakkı için bağışla, Sefî Nebiullah, Adem-i Seyfullah hakkı 

için bağışla, Nuh û Nebiullah hakkı için bağışla, İsa i Ruhullah için, Musa-i Kerimullah için, 

İbrahim Halilullah hakkı için bağışla, Ali’yel Veliullah hakkı için bağışla, Hûnkâr Hacı Bektaş 

Veliyullah hakkı için bağışla, Haticet’ül Kübra, Fatımatü’lZöhre hakkı için bağışla, Hasan için 

meydana girdik, Hûseyini deşt-i Kerbelâ hakkı için bağışla, İmam Zeynel Abidin’in abı hakkı için 

bağışla, İmam Bakır Pâkî Evliya hakkı için bağışla, İmam Caferî Sâdık tarık-ı embiya hakkı için 

bağışla, Şah Musaî Kazım, Ali Musaî Rıza hakkı için bağışla, Şah Takî Bağ Nakî nur û ziyâ hakkı 

için bağışla, Hasal El’Askerî ol Mehdî Sahip Rîva hakkı için bağışla, Demlerimiz dem ola, 

cemlerimiz cem ola, Demimiz on iki imamların demi ola,  Cemimiz, Kıkrlar’ın cemi ola, Eğilen 

başlarımız ağrı, acı görmeye. Gerçeğe Hû, mümine Ya Ali!”  

Bu duadan sonra canlar, dedeye sırtlarını dönmeden, geri geri giderek üç adımda semah 

meydanından ayrılıp yerlerine otururlar.  

Musahiplik ceminde de diğer cemlerde olduğu gibi erkânlar yerine getirilirken cemde 

bulunan canlar kendi aralarında konuşamazlar. Hangi nedenle olursa olsun cemden 

ayrılamazlar. Eğer cemin düzenini bozan kişiler olursa bunlar, gözcü tarafından cem boyunca 

tespit edilir. Cemin sonunda dedeye bildirilir. Dede bu canları meydana çağırır. Bu kişiler sağ 

ayak başparmağı, sol ayak başparmağının üzerinde olacak biçimde dedenin karşısında dâr 

vaziyetinde dururlar. Dede cemdeki canlara bu kişilere nasıl bir ceza verelim diye sorar. Bu ceza 

kararı cemdeki canlarla beraber verilir. Cemdekiler az bir miktar para cezası ya da toplanılacak 

başka bir cemde lokma hazırlamaları yönünde ceza verilmesini isterler. Dede bu kişilere cezayı 

kabul edip etmediklerini sorar. Onlar da “Hak Eyvallah” diyerek cezalarını çekmeye razı 

olduklarını belirtmiş olurlar (K4, K5, K8, K16). 

Canlar muhabbete devam ederler. Yine Alevilik ile ilgili muhabbetler edilir. Dede bir 

öğretmen edasıyla taliplerine yol hakkında gerekli bilgileri verir. Uzun süren muhabbetler 

sonunda dede taliplerine “Ey canlar, gecenin de bir hakkı vardır” diyerek söze başlar ve oturan-

duran duasını verir: 

“Bismişah Allah Allah! Akşamlar hayrola, hayırlar fetola, şerler def ola, müminler şad ola, 

meydanlar abad ola… On iki imamların katarında, didarında, On dört masum pâk, on yedi 

kemerbestin himmetleri üzerimizde ola. Üçler, beşler, yediler, on iki imamlar, on dört masum 

pâklar, on yedi kemerbestler, doksan bin gaib erenleri safa nazarını esirgemeye. Cenab-ı Hak 

cümle canları münkir-münafık şerrinden koruya, kollaya. Dertlerimize derman, hastalarımıza 

şifa, gönüllere iman nasib eyleye. Dil bizden, nefes pirimiz, Hünkarımız Hacı Bektaş Veli’den 
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ola… La feta  illa Ali la Seyfe illa Zülfikar. Bercemal zatı pak al-i Aba ra salavat. Allahûme salli ala 

seyyidina Muhammed ve Ali al-e Muhammed. Oturan-duran, koğsuz gaybetsiz, sağ salim evine 

varıp yastığa baş koyan, sağa yatıp selamet kalka. Gerçeğe Hû, mümine Ya Ali!”  

Ceme gelen canlar evlerine giderken hizmet sahipleri, yeni musahip olan canlar ve dede 

cem odasında oturup bekler. Herkes cem odasından ayrılınca çerağcı, dedenin önüne meydana 

çerağı getirir ve diz üstü dedenin karşısında oturur. Dede ya da çerağcı delili sır eder. Bu sıra 

tüm hizmet sahipleri dâr vaziyetinde dedenin karşısında çerağcının gerisinde dururlar. Dede ya 

da çerağcı, çerağı sır ederken “ Bismişah Allah Allah! Batın oldu çerağ-ı nur-u Ahmed. Zahir oldu 

Şems-i Mah-ı Muhammed.” der ve “Ya Allah” diyerek birinci çerağı sır, “Ya Muhammed” diyerek 

ikinci çerağı sır eder, “Ya Ali” diyerek de son çerağı sır eder. Çerağ sır edilirken genellikle mum 

kullanıldığından dede ya da çerağcı sağ elinin başparmağı ile işaret parmağının arasına mumun 

yanan ucunu alarak ateşi söndürür.  

 Dede huzurunda dâr vaziyette duran hizmet sahiplerine ve yeni musahip olan canlara 

dua verir: “Allah Allah! Hizmetiniz kabul ola, kabul u makbul ola. Muradınız hâsıl ola. Gerçek 

erenler demine Hû, mümine Ya Ali”. Sonrasında da dede ve hizmet sahipleri meydandan ayrılır. 

Hizmet sahipleri ve dede aynı anda meydandan ayrılırlar. Yine posta sırt dönülmemeye özen 

gösterilir ve eşiğe basılmaz. Dede o gece kimin evinde misafir olacaksa onunla gider ya da cem 

yaptığı evde kalacaksa kendisine hazırlanan odaya geçer.  

Dolu, kimi yörelerde içilirken kimi yörelerde içilmez. Daha doğrusu dolu, Bektaşi 

toplumlarında olan bir durumdur. Ocak dedelerinde dolu içme, üçleme gibi bir durum söz 

konusu değildi genellikle. Sinemilli Ocağı’nda dolu içileceği zamanda şu şekilde olur; bir kadeh 

elden ele dolaştırılır musahip olacaklar arasında, bazıları tadarken, bazıları da alıp niyaz eder 

yani içmediği halde içmiş kabul edilir. Dolu için kimi yörelerde rakı, kimi yörelerde de şarap 

kullanılır. Genel anlamda Sinemilli Ocağı ocakzâdelerinde ve taliplerinde cem esnasında dolu 

içme geleneği söz konusu değildir, sadece lokma vardır. Sinemilli Ocağı’nda cemden sonra 

muhabbet edilirken dolu içildiği görülmektedir (K4, K5, K8, K16). 

Eskiden musahiplik cemi bittiğinde, diğer cemlerde olduğu gibi insanlar hemen 

dağılmazdı, kalıp dedeyle sohbet ederlerdi. Şimdilerde ise cem bitiminde dağılma duası vardır, 

oturup, durana iyi niyetlerin olduğu bu dua bitince köylü, halk dağılıp, evlerine gider. Bu dua: 

“Oturan, duran, kolsuz, gıybesiz sırrı sır eden, ederek evine varan, Hak, Muhammed, Ali 

yardımcısı, gözcüsü ola” şeklindedir (K4). 

Musahip olunduktan sonra her yıl, yıllık görgüden geçmek gerekir. Musahiplerden biri, 

yurt dışındaysa, her yıl gelemeyecek bir durumdaysa vekâletini eşine verir, eşi vekâleten gelip 

görgü ceminde durur (K4). 

Metropolleşmenin getirdiği yabancılaşma, kendi kültüründen uzaklaşmadan musahiplik 

cemi de ne yazık ki etkilenmiştir. Günümüzde musahiplik cemi genel anlamda tüm Alevi 
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kesimlerinde neredeyse hiç yapılmamaktadır. Sinemilli Ocağı dedeleri ve taliplerine göre her 

Alevi’nin ikrarının alınması ve musahip tutması gerekmektedir. Böylece yola bağlılığın artacağı, 

sorumluluk bilinci daha yüksek insanların varlığından söz edileceği kanısındadırlar (K4, K16 ). 

Kendi içerisinde bir otokontrol mekanizması da olan musahiplik, şimdilerde Sinemilli 

Ocağı’nda işlevini yitirmiş durumdadır. Geçmişten b u yana musahip sahibi olan canlar da yıllık 

görgüden geçmemekte, kurbanlarını tığlamamaktadırlar.  

Anadolu Aleviliğini geçmişten bu yana ayakta tutan temel iki unsur, düşkünlük ve 

musahipliktir. Ne yazık ki bu iki unsur da günümüzde işlevini yitirmiş durumdadır. Köyden 

kente göç, kendi toplumundan uzaklaşma vs. derken birlik algısı çözülmüştür.  

Geçmişte Sinemilli Ocağı için çok önemli bir yeri bulunan musahiplik, şimdilerde sadece 

söz edilen bir konu olmuştur. Yol kardeşliği olan, bir elmanın yarısı olmayı bahşeden musahiplik 

şimdilerde “katlanılması çok zor, yapılamaz, günümüzde yürütülemez” gibi ifadelerle 

bitirilmiştir. Elbette köyden kente, yurt dışına göçlerle canlar, toplumlarından uzaklaşmaktadır. 

Ancak aynı köklerden olan canların bu özel durumu belki de günümüze adapte ederek 

yaşatması gerekmektedir.  

Geçmişte posta oturmak için sadece dede evladı olmak yeterli değilken şimdilerde 

yeterli hale gelmiştir. Posta oturmanın ön koşullarından musahiplik, şimdilerde ocakzâdeler için 

dahi zorlu bir durumdur. Günümüzde yurt içinde veya yurt dışında cem yürüten, posta oturan 

çoğu Sinemilli dedesinin musahibi yoktur.  

Geçmişte musahip edinmiş olan ocakzade ve talipler de yıllık görgüden geçmeleri 

gerekliliğini göz ardı etmişlerdir. Geçmişte her yıl kurbanlar tığlanmakta, görgü ve musahiplik 

cemi yapılmakta iken şimdilerde birlik cemi dahi yapılmamaktadır.  

Sinemilli dedeleri, 1980-90’lardan bu yana talip üzerine gitmeyi genel anlamda 

bırakmışlardır. Çoğu Sinemilli Ocağı talibi sadece Alevi olduğunu bilmekle yetinmektedir. 

Mushaiplik gibi önemli bir kavram çoğu talip tarafından bilinmemektedir.  

 

6.3.3. Düşkünlük Cemi 

 

Anadolu Aleviliğinde düşkün yola, yolun gereklerine aykırı davranış gösteren, bu 

nedenle de suçlu olan kimse için kullanılan ifadedir. Düşkün edilen kimse, ağır bir suç işlemiş ise 

düşkün ocağına giderek ön soruşturma sonrasında düşkünlüğü kaldırılmak üzere geri 

gönderilir. Ancak cezası netleşmiş ve düşkünlüğü hak etmiş kimsenin düşkünlüğü devam eder  

(Korkmaz,2016: 203). 

Düşkünlük dediğimiz durum, Anadolu Alevilerinde yolun gereklerine, yola uygun 

olmayan, yola aykırı davranışlarda bulunanların, yola aykırı davranışın büyüklüğüyle doğru 

orantılı olarak cezalandırılmasıdır. Yola aykırı davranışın gereği olarak suçu işleyen kimse 
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toplumdan soyutlanır, cemlere alınmaz, toplumdan dışlanır, sürgün edilir hatta geçmişte 

gerekirse ölümü dahi gerçekleştirilirdi. İşlenen suçun ağır olması durumunda gerekirse ayrı bir 

düşkünlük cemi yapılır, meydan açılır ve suçu işleyen kimse cemaatin karşısında sorgulanıp 

hakkı olan cezayı alırdı (Çıblak, 2005:108). 

Anadolu Aleviliğinde bir kimsenin düşkün ilan edilmesini gerekli kılan durumlar vardır. 

Her işlenen suç karşılığında kimse rastgele düşkün ilan edilmez. Düşkün ilan edilmeyi gerekli 

kılan özel durumlar şunlardır:  

• Birinin canına kast etme, adam öldürme, 

• Zina, 

• Hırsızlık, 

• Birden fazla kadınla evlilik yapma,  

• Boşanma,  

• Eşinin günahından sorumlu olma, 

• Dedeye, meydan eri olan kimseye yalan söyleme, 

• Gizli sırları açığa çıkarma, 

• Ocak hakkı denen hakullahı ödememek,  

• Alevi olmayan biriyle evlilik yapma,  

• Yol ehli olan kişilere ihtiyaçları durumunda yardımcı olmama, 

• Zamanında baş okutmama (Çıblak;2005:108).   

Anadolu Aleviliğinde geçmişte düşkünlük hak eden kişilere verilen cezalar da rastgele 

olmayıp suçun büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu suç ve cezalar şu şekilde sıralanabilir: 

• Hırsızlık yapmış olan Alevinin el ve ayakları kızgın ateşte, saçla dağlanır, 

• Eğer Alevi biri, kazayla başka birini öldürdüyse, kazayla adam öldüren kişinin 

bilekleri, pazuları bıçak ucu kızgın ateşte ısıtılarak çizilir.  

• Eğer Alevi biri, yalan söylemiş ise dili ile avurdu kıskaç ile çekilir, ancak bu 

kıskaç harlı ateşte ısıtılmış olmalıdır, 

• Eğer bir Alevi zina yapmışsa cinsel organı dağlanır, 

• Bir Alevi, herhangi bir sırrı açığa vurmuşsa gözleri bağlanır, tepesine ve diline 

dağ çekilir, ardından da acı bir karışım yapılıp kendisine içirilir. İşlenen diğer suçlarda suçluyu 

dağlama cezası yoktur, kimi suçların cezası olarak yardımda bulunma, para verme, kurban 

kesme vs. vardır (Bey,2000:160-161). 

Anadolu Alevliğinde düşkünlük kalıcı ve geçici olmak üzere işlenen suçun ağırlığına göre 

belirlenir. Kalıcı olan ebedi düşkünlüğün bir diğer adı da yoldan düşmedir. Çünkü bu şekilde 

kalıcı düşkün ilan edilen kimse, artık o toplumun arasında, onlarla birlikte yaşayamaz. Özellikle 

yol için büyük önem arz eden ikrarın bozulması, Alevi olmayan biriyle evlenmek, zina yapmak 
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kişinin yoldan düşmesini gerekli kılan suçlardır. Bu suçları işleyip bu şekilde yoldan düşmüş 

kabul edilen kimseler ömürlerinin sonuna kadar cem ortamına dahil olamazlar, cemlere kabul 

edilmezler, topluluğun içerisinde bu kişiler yokmuş gibi davranılır, kimse bu kişilerle muhatap 

olmaz, yani Alevi toplumunda yaşayamaz hale gelirler. Öyle ki geçmişte yoldan düşmüş kabul 

edilen kişilerin ölümleri durumunda cenazelerine el sürülmez, cenazeleri yıkanmazdı (Eröz, 

1977: 144) 

Düşkünlük Ocağı,  aslında Erzincan’da bulunmaktadır. Erzincan’da bulunan ocak, Hacı 

Bektaş-ı Veli tarafından kurulan bir ocak olarak bilinmektedir. Türkiye’de bulunan Alevilerin 

tamamı, düşkünlük söz konusu olunca bu ocağa tabiidir. Bu ocağın adı, Hıdır Abdal Ocağı’dır. 

Hacı Bektaş-ı Veli, halifelerini yanına toplayıp yöre taksimi yapmıştır. Dağılım yapılınca Hıdır 

Abdal adlı halifeye bir şey söylenmemiştir, Hıdır Abdal da “Pirim, bana bir şey vermedin” 

deyince Hacı Bektaş-ı Veli ona da düşkünler ocağını verdiğini söylemiş, gidip bu ocağı kurmasını 

tembihlemiştir. Bu ocağın görevi düşkün ilan edilen kişilerin, gerekenleri yaptıklarından, 

rızalıklar alındıktan sonra düşkünlüklerini kaldırmaktır (K16). 

Düşkünlük, bir kişinin topluma uygun davranmaması, ahlak sınırlarına dikkat etmemesi, 

başkalarının hakkına, malına göz dikmesi, boşanması, cana kast etmesi gibi toplumu olumsuz 

etkileyecek davranışlar sergilemesi sonucunda toplumdan uzaklaştırılmasıdır. Sinemilli 

Ocağı’nda ve ona bağlı taliplerde bir kişi, işlediği suç neticesinde hemen düşkün kabul edilmez, 

işlediği suçun büyüklüğüne bağlı olarak cezalandırılır. Cem meydanı adeta toplumun 

mahkemesi niteliğindedir. Kalp kırmak, hakaret etmek gibi olaylarda kişi düşkün kabul edilmez, 

kırdığı veya hakaret ettiği kişi kimse ondan özür diler, rızalığını alır (K5, K12). 

Birinin canına kast etmek, öldürmek, namus, ırz düşmanlığı yapmak, Alevi öğretisine 

karşı bir suç işlemek, evli iken bir başka kadınla ilişki yaşamak gibi konular düşkünlüğü 

gerektirir. Öyle ki bu gibi konularda toplumun bir araya gelip, bu kişi düşkündür demesine dahi 

gerek yoktur. Dede, köye gittiğinde bu suçlardan birini işleyen bir kimse varsa, o kişiyi topluma 

almaz ve kovar bu da o kişinin düşkün ilan edildiğinin göstergesidir (K5, K12). 

Düşkünlüğü kaldırmak Hıdır Abdal Ocağı dedelerine gidilmesini gerekmektedir, kişiyi 

düşkün ilan eden dedeler, düşkünlüğü kaldıramaz. Kişi, düşkün dedesi olarak da anılan Hıdır 

Abdal Ocağı dedesine gidip suçunu itiraf eder, bir daha tekrarlamayacağına dair söz verir. Hıdır 

Abdal Ocağı dedesi, kişinin dârını, didarını, sorgusunu tamamladıktan sonra kişinin 

düşkünlüğünün kaldırıldığına, cezasını yeterince çektiğine dair bir belge verir. Kişi, o belgeyi 

alıp kendi dedesine gelir, öylece topluma yeniden dahil olup cemlere girebilir. Ancak 

düşkünlüğün kaldırılması işlediği suça bağlıdır. Hıdır Abdal Ocağı dedesi, kişinin suçuna bağlı 

olarak düşkünlüğü kaldırmayabilir. 

Sinemilli Ocağı’nda Alevilik inancına göre bir düşkünlük bir de müşküllük vardır. 

Düşkünlük çok zor bir meseledir. Sinemilli dedelerine göre düşkünlük, meyvesi çok iyi olan bir 
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ağacın, kuruyan tek meyvesi olarak düşünülebilir. Dedelere göre, nasıl ki çürüyen o meyve 

yenmezse, sahibine bir faydası yoksa düşkünlük de böylesi bir şeydir. Kişinin işlediği suç, 

yaptığı hata affedilemez bir şey ise düşkünlük olur. Eğer çok ağır değilse, affedilebilir bir şeyse, 

barış sağlanabilecek bir olaysa müşküllüktür. Bu da dedelerin aracı olmasıyla, cemiyetin var 

olmasıyla affedilir, sorun çözülür. Kişinin Hıdır Abdal Ocağı dedelerine gitmesine gerek 

kalmadan çözülebilir meselelerdir (K6). 

Sinemilli Ocağı’nda ve ona bağlı taliplerde düşkün ilan edilen kişinin ailesine karşı bir 

tavır yoktur, düşkünlük kişiye karşıdır. Bir cenaze veya bir düğün olduğunda toplum buna 

katılır. Hatta düşkün kişiye baş sağlığı dilenir, ancak düşkün kişiyle pek muhatap olunmamaya 

özen gösterilir. Düşkünlük sebebi çok ağır bir suçsa, düşkün kişinin çocuğunun veya bir yakının 

düğünü varsa gerekirse toplum düşkün kişiyi, o düğünden gönderebilir, bu toplumun 

düğünüdür diyerek orada bulunan canlar düğüne ev sahipliği yapabilirler. Kişinin işlediği suçun 

bedeli ailesine ödetilmez. Sinemilli Ocağı dedelerine göre aileye karşı tavır almak vs. gibi 

durumlar Alevilik inancına uymayan bir durumdur, bu nedenle de yalnız suçlu kişi ile muhatap 

olmamak yeterlidir (K5, K12). 

Sinemilli Ocağı’nda suç işleyen bir kişiyi düşkün ilan etmek için ya da bir kişinin 

düşkünlüğünü kaldırmak için ayrı bir cem yapılmamaktadır. Genellikle kış aylarında hemen her 

perşembe akşamı yapılan kısır cemlerin başında düşkünlük konusu da ele alınmış olurdu. Dede 

canlardan rızalık alırken bir derdi, sıkıntısı olan var mı diye sorduğu cemin giriş kısmında ya 

kişi işlediği suça göre düşkün ilan edilip cemden atılır ya da cezasını çekmiş olan düşkün, 

haksızlık ettiği kişinin, dede ve cemaatin de rızalığını alıp ceme dahil olarak düşkünlüğü 

kaldırılmış olurdu. Bir ikrar ceminde de bir düşkünü, dede meydana çıkarıp düşkünlüğünü 

kaldırabilir. Düşkünlüğü kalkan kişi, bir yıl sonra kurbanını kesmek durumundadır. Zina işleyen 

ve cana bilerek kast eden kişiler, genelde düşkün olarak kalırlar, onların düşkünlüğü 

kaldırılmaz, onlar toplumdan dışlanırlar (K4, K5, K12). 

Eğer cem yapılmayacaksa düşkün ilan edilecek kişi için adeta bir mahkeme heyeti 

kurulur. Düşkünlük yapılacağı zaman, köy halkı Sinemilli Ocağı dedesinin isteği üzerine bir evde 

toplanır. Köyün önde gelen birkaç kişisi de orada hazır bulunur. Dedenin önderliğinde toplanan 

köylüye olay anlatılır. Öncesinde rehber, düşkün ilan edilecek kişinin suçunu tüm ayrıntılarıyla 

araştırır. Bilgileri olduğu gibi pirine anlatır. Pir de rehberinden aldığı bilgileri, gidip mürşide 

anlatır, mürşid de bir karar verir. Eğer mürşid yoksa bu kararı pir kendi başına da verebilir. 

Köyün ileri gelenleri ve dedeler, konu hakkında konuşup tartışırlar. Olay basit bir olay ise barış 

sağlama yoluna gidilir. İşlediği suça göre kişinin düşkünlüğü belirlenir. İşlediği suça göre para 

cezası, cemden atılmak, toplumdan uzaklaştırılmak gibi cezalar verilir (K4, K5, K12). 

Eğer kişinin işlediği suç cana kast etmek, zina etmek gibi düşkünlüğü hak eden bir suç 

ise kişiye gerekli ceza verilir. Kişi düşkünlüğünü uzunca bir süre yaşadıktan sonra, yaptığı 
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hatayı telafi ederse, Sinemilli Ocağı dedesi, düşkün kişinin düşkünlüğünün kaldırılması için 

kişiyi Hıdır Abdal Ocağı’na gönderir. Düşkün olan kişi, düşkün dedesine gider, dede kişinin 

dar’ını, didarını, sorgusunu yapıp, tekrar kendi dedesine gönderir. Düşkünlüğü kaldırılan kişi 

Sinemilli dedesine gelirken de düşkün dedesinden bir yazı yahut belge getirir (K5, K12). 

Düşkün ilan edilebilmesi için kişinin ikrarını vermiş olması gerekir. İkrar verdikten 

sonra kişinin sorumlulukları daha fazla olmaktadır, kişi ikrar vererek yola bağlı kalacağına dair 

söz vermiş olur. Çünkü eskiden sadece kendisine, ailesine karşı sorumlu olan kişi, ikrar 

verdikten sonra hem kendisine, hem kendi ailesine, hem musahibine hem de musahibinin 

ailesine karşı sorumlu olur. Kişi bilir ki kendisi düşkün ilan edilirse musahibi de düşkün kabul 

edilir. Kişi, düşkün ilan edildiğinde, kesinlikle ceme alınmaz. Sinemilli Ocağı’nda genellikle 

musahibi de ceme alınmamakla beraber, bazen musahibe karşı daha ılımlı olunabilmekte, 

cemlere alınabilmektedir (K12). 

Eskiden kış aylarında Sinemilli Ocağı dedeleri, taliplerine giderler, huzuru, düzeni 

sağlarlar, cem töreni yaptırırlardı. Bir düşkün varsa, pirin gücü yetmediğinde mürşide havale 

ederlerdi, mürşidin gücü yetmediğinde de Hıdır Abdal Ocağı dedelerine havale edilirdi. Düşkün 

dedelerinin Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyünde Hıdır Abdal adlı bir ocağı vardır, 

eskiden oraya gidilip bir kurban kesilirdi, dar-ı didar olunurdu, daha sonra mürşide gidilirdi, 

mürşid de pire havale ederdi. Düşkün dedeleri günümüzde de Erzincan'ın Kemaliye ilçesine 

bağlı Ocak köyünde yaşamaktadırlar (K8, K10, K12). 

Kaynak kişilerden Veli Pür, tanık olduğu bir düşkünlük durumunu şu şekilde ifade 

etmiştir: “Benim musahip erkânına girdiğim sene iki adam karısını boşamıştı. Bu iki adamı 

meydana getirdiler. Dede, bu iki adama ‘Bana üç yerden yazılı belge getireceksiniz. Bir Hacı 

Bektaş-ı Veli Dergâhı, iki Irak’ta İmam Hüseyin Dergâhı, üç Mısır’da Kaygusuz Abdal Dergâhı. Bu 

üç yerden bana yazılı belge getireceksiniz ki ben sizin kurbanınızı keseceğim ki biz bu adamları 

affettik diye’. Sonrasında da o adamlar, bu üç yere gitmemiştir. Bizim bölgenin düşkünlerinin 

Hüseyin Doğan dededen öteye gidip gitmediklerini de bilmiyorum. Ancak eskiden sistem 

böyleydi. Sonrasında da zaten Alevilik bitti…”(K16). 

Anadolu Aleviliğinin yaşamış olduğu değişim, dönüşümden Sinemilli Ocağı da nasibini 

almıştır. Anadolu Aleviliğinin temel yapı taşı konumunda olan düşkünlük kurumu işlevselliğini 

yitirmiş durumdadır. Ocağın Kahramanmaraş ilindeki merkezi konumunda olan Kantarma 

Mahallesi’nde dahi günümüzde böyle bir uygumla söz konusu değildir.  

Geçmişte geçici ya da kalıcı düşkünlüğü gerektiren unsurlar bu gün ne yazık ki 

sıradanlaşmış ve düşkünlük kurumu yok olma noktasına gelmiştir.  Öyle ki Aleviliği ayakta tutan 

ve düzeni sağlayan temel unsur düşkünlük işlevsiz hale gelmiştir.  

Geçmişte bir arada yaşayan Sinemilli ocakzâde ve talipleri, şimdilerde farklı kentlerde, 

farklı hayatlar sürmektedir. Geçmişte bir arada edep, erkân ile yaşayan canlar, şimdilerde 
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birbirinden habersiz ve birbirine karşı duyarsız bir yaşam sürmektedir. Öyle ki geçmişte düşkün 

ilan edilen canlar, ceme dahi alınmazken şimdilerde düşkünlüğü gerektiren davranış 

sergileyenler posta oturmaktadır.  

 

6.3.4. Dâr’dan İndirme Cemi 

 

Anadolu Aleviliğinde vefat eden kimse için “öldü” ifadesi yerine “Hakk’a yürüdü” ifadesi 

kullanılmaktadır. Hakk’a yürüyen can, dede, baba ya da dedebabanın Hakk’a yürümesinin 

üçüncü, yedinci veya kırkıncı gününde bir tören düzenlenmektedir. Hakk’a yürüyen kişi için 

cemaatten rızalık almak adına düzenlenen bu törene “dâr’dan indirme erkânı” adı verilmektedir 

(Korkmaz,2016:176-177). 

Anadolu Aleviliğinde vefat eden canın ruhu adına düzenlenen cemlere, dâr’dan indirme 

cemi adı verilir. Hakk’a yürüyen canın eşi ve dostları başta olmak üzere alışveriş ettiği 

insanlardan rızalık alınarak, bu insanlarla helalleşmesini sağlamak ve Hakk’a yürüyen canın 

ruhunu rahat ettirmek amacıyla dâr’dan indirme erkânı düzenlenmektedir (Fığlalı, 1990:332). 

Anadolu Aleviliğinde ölen bir canın Hakk’a ulaşabilmesi için dünyaya ilk geldiğinde 

özünde taşıdığı temizliğe tekrar kavuşması gerektiği düşüncesi vardır. Bu arınmayı 

gerçekleştirmek ve üzerinde kul hakkı kalmadan Hakk’a kavuşabilmesini sağlamak için de ölen 

kişinin yakınları ya da musahibi tarafından bütün canların katılımıyla dedenin huzurunda 

“dâr’dan indirme – dâr’ı çekilme” adı verilen bir tören yapılmaktadır. Böylelikle Hakk’a yürüyen 

canın, alacağı – vereceği veya başkalarıyla olan herhangi sorunları halledilerek o canın kurbanı 

da yenilerek üzerinde kul hakkı kalmadan Hakk’a yürümesi sağlanmaktadır (Çıblak, 2013: 273). 

Sözlü kaynaklar ve yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre dârdan indirme cemi, 

ölen kişinin hayattayken herhangi bir kişiye borcu olup olmadığının belirlenmesi, eğer borcu 

varsa bu borcun yakınları tarafından ödenmesi ya da ölene karşı herhangi bir kırgınlığı, 

dargınlığı olanların geride kalanlarla helalleşmeleri, haklarına razılık göstermeleri esasına 

dayalı bir cemdir. Kişinin arınmış olarak Hak huzuruna çıkmasını sağlamaya yönelik bir cemdir 

(Çıblak, 2013: 274). 

Sinemilli Ocağı’nda ve ocağa bağlı taliplerde eskiden musahiplerden biri vefat ettiğinde 

diğer musahip, vefat eden musahibini dâr’dan indirirdi. Dâr’dan indirirken de yine bir cem 

düzenlenirdi. Sağ olan musahip ile vefat eden musahibin aile fertleri, tekrardan dede huzuruna 

çıkarlardı. Vefat eden musahip, sağlığında birilerine kötülük ettiyse, birilerini kırdıysa, birine bir 

borcu varsa o kişilerden rızalık almak ve kalan borcu ödemek sağ kalan musahibin göreviydi. 

Aile ve musahip, ölen talibin bütün sorumluluğunu, borcunu, yaptığı haksızlıkları üzerine alırdı.  

Dar’dan indirme ceminde kurban tığlanır, ölen kişinin ruhuna gülbengler okunur, semah 

dönülmezdi (K4, K35). 
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Kahramanmaraş ilinde bulunan Sinemilli Ocağı’nda yalnız musahibi olan kişiler için 

dâr’dan indirme erkânı yapılmaktadır. Genellikle dâr’dan indirme erkânı için Hakk’a yürüyen 

kişinin kırkının çıkması beklenir ya da kırkıncı gününde erkân düzenlenir. Bu erkâna ölen 

kişinin ailesi, yakınları, musahibi ve musahibinin ailesi katılır. Çok kalabalık olmayan bir 

erkândır. Genellikle Hakk’a yürüyen kişinin evinde ya da Hakk’a yürüyen canın musahibinin 

evinde bu cem yapılır (K4, K35). 

Cem başlamadan evvel dede gelir ve Hakk’a yürüyen can için tığlanan kurbana gülbeng 

verir. Bu kurban meydana getirilmez. Kurban kesim yerine götürüldükten sonra duası verilir, 

daha sonra kurban kesilirdi. Eskiden kesim yapılacak olan yerde bir kanal açılırdı, kurbanın kanı 

vs. oraya akıtılırdı, başka yere kurban edilen hayvanın kanı akıtılmaz, toprağın yüzeyinde 

bırakılmazdı. Hayvanın kanı başka yere akıtılmaz kanı, kalbi ve beyni, iç organları ile lokmaya 

konmayan parçaları bu kuyuya gömülürdü. Sinemilli Ocağı’nda ve ocağa bağlı taliplerce 

kurbanın kalbi ve beyni yenmektedir (K4, K6). 

Bu erkâna katılacak kişiler odada toplandığı vakit dede, cemi başlatır. Hakk’a yürüyen 

kişinin eşi, musahibi ve çocukları dedenin karşısında sağ ayak başparmağı sol ayak 

başparmağının üzerinde eller dizde eğik vaziyette dâr’a dururlar. Dede, başta Hakk’a yürüyen 

canın ailesi, musahibi olmak üzere orada bulunanlara “Ehli canlar, burada hazır bulunan can ile 

Hakk’a yürüyen canın Hak dininden razı mısınız?” diye sorar. Orada bulunanlar da “Hak, 

eyvallah” derler. Bu soru ve cevap üç kez tekrarlanır. Daha sonra dede Hakk’a yürüyen can için 

kurbanın kesilip kesilmediğini sorar. Dedenin önünde hazır bulunan can da “Hak Eyvallah” 

diyerek kurban kesildiğini ve lokma edildiğini ifade etmiş olur(K10, K35). 

Hakk’a yürüyen can için lokma yapıldığını öğrenen dede, cemde hazır bulunanlara 

dönerek Hakk’a yürüyen candan razı olup olmadıklarını, bu canın yaşarken birilerini üzüp 

üzmediğini, kimseye borcu olup olmadığını sorar. Orada bulunan canlar da hep bir ağızdan 

“Hak, eyvallah” derler. Sonra dede dârda duran musahibe ve Hakk’a yürüyen canın ailesine 

“Burada bulunan ya da bulunmayan canlardan biri benim bu Hakk’a yürüyen candan alacağım 

vardı, kendisinden böyle şikayetimvardı derse bunların hepsini karşılamaya kefil misin?” Hakk’a 

yürüyen canın musahibi ve ailesi  “Hak Eyvallah” derler. Dede bu soruyu üç kez sorar ve üç kez 

“Hak Eyvallah”  cevabını alır. Sonrasında Hakk’a yürüyen canın musahibi ve ailesi dedeye niyaz 

olurlar. Diz üstü çöker, daha sonra eğilip, ellerinin içi kendilerine doğru olacak şekilde önce sağ 

elin içi, sonra sol elin içi en son da birleşim yerini öperek niyaz ederler. Sonrasında da yerlerine 

geçerler (K10, K35).  

Sonrasında mersiyeler okunur. Semah dönülmez. Ardından lokmalar meydana gelir. 

Dede orada bulunanlara paylarına düşen lokmadan razı olup olmadıklarını sorup rızalıklarını 

alır. Herkes lokmasından razı ise hep bir ağızdan “Hak, eyvallah” derler. İlk lokmayı genelde 

dede aldıktan sonra hep birlikte lokma yenilirdi. Sofra serilirken de kaldırılırken de herkes 
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yardımlaşır, kimin sereceği veya kimin kaldıracağı belli değildir. Lokma yendikten sonra canlar 

tepsinin köşesine ya yalnız sağ elin başparmağını ya da iki elin başparmağını koyarlar ve dede 

bu şekilde sofra duasını okur: 

“Bismişah Allah Allah! Sofra-i Ali el bereket-i celil, Yiyip, yedirene, oturup, durana, Nur, 

imana aşkı şevk ola, Lokma sahipleri lokmalarında, Hizmet sahipleri hizmetlerinde şefaat bula, 

Lokmanızı artığı eksilmeye, taşa dökülmeye, Bir lokmanız, bin bir kazaya, belaya kalkan ola, Hak 

Muhammed Ali yardımcınız ola, Hak Muhammed, Ali cümle cemimizden, Lokmasını dergâh-ı 

izzetine kabul eylesin.”(K4, K6, K10, K18, K35). 

Lokmalar yendikten sonra canlar, dededen dualarını aldıktan sonra evlerine dağılır. Cem 

odasından çıkarken de canlar dedeye, posta sırtlarını dönmemeye ve eşiğe basmamaya özen 

gösterirler (K10, K35). 

Şimdilerde ise Sinemilli Ocağı’nda genellikle Dâr’dan İndirme Cemi yapılmamaktadır. 

Hakk’a yürüyen can için bir cenaze erkânı düzenlenmekte, cenaze sahiplerince bir yemek 

hazırlanıp tüm canlara sunulmaktadır.  

Ocağın dedesi,  cenaze erkânı sırasında Hakk’a yürüyen can için orada bulunanlardan 

rızalık almakta, orada bulunan canların, Hakk’a yürüyen can için gülbengler okumalarını 

sağlamakta ve eskiden Dâr’dan İndirme Cemi sırasında olduğu gibi Hakk’a yürüyen canın 

birilerini kırıp kırmadığını, birilerine borcu olup olmadığını sormaktadır.   Eğer Hakk’a yürüyen 

can birilerini kırdı ise onların rızalığını almakta, eğer canın birilerine borcu varsa bu borcun 

ödenmesi için Hakk’a yürüyen canın yakınlarıyla görüşmekte ve kimsenin hakkının kimsede 

kalmamasını sağlamaktadır. 

 

6.3.5. Muharrem Ayı ve Aşure Cemi 

 

Hz. Hüseyin, Emevî halifesi Yezid bin Muaviye’nin halifeliğini kabul etmediği 

gerekçesiyle 10 Ekim 680 (H. 10 Muharrem 61) tarihinde ailesi ve yakınlarıyla birlikte Irak 

sınırları içerisinde bulunan Kerbelâ mevkiinde şehit edilmiştir. Bu olay özellikle Şiîler arasında 

büyük tepkiler yaratmıştır. Kerbelâ’da yaşananlar, Anadolu’da da Alevî ve Bektaşî toplulukları 

tarafından derin bir hüzünle anılmaktadır. Bu nedenle muharrem ayında, Kerbelâ’da şehit 

edilenler için matem tutulur ve bu olayda rolü bulunanlara karşı büyük öfke duyulmaktadır 

(Çıblak, 2005: 141-150). Bu algıdan dolayı da Muharrem ayının 1. günü ile 12. günü arası 

Kerbelâ şehitleri anısına yas-ı matem ayıdır ve bu ayda bu şehitler anısına oruç tutulur 

(Korkmaz, 2016: 479).  

Anadolu Alevîleri için temel olan, muharrem ayında 12 gün süreyle tutulan oruçtur. Bu 

oruç kimi yörelerde Hz. Hüseyin’in amcasının oğlu Müslim Akil ve iki oğlu (Muhammed ve 

İbrahim) için de tutulur. Ayrıca Masum-u Pak’lar için muharrem orucunun hemen öncesinde üç 
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gün oruç tutulur. Kimi dedelerce muharremde oruç tutmanın gerekliliği Kur’an-ı Kerim’deki 

Araf Suresi’nin 142. ayetine de dayandırılmaktadır (Korkmaz, 2008: 442-464). 

Muharrem orucu, şehitler şahı İmam Hüseyin ve diğer Kerbelâ şehitleri için 

tutulmaktadır. Ayrıca Kerbelâ Olayı’ndan sağ kurtulan İmam Zeynel Abidin aracılığıyla ehl-i beyt 

soyunun devam etmiş olmasına şükretmek için oruç tutulur. Bu orucun tutulmasının bir diğer 

nedeni de bütün peygamberlerin Muharrem ayını kutsal kabul ettiklerine yönelik inanıştır. Bu 

inanışa hürmeten 12 gün boyunca Muharrem orucu tutulmaktadır. Muharremde matem 

edilmesinin sebebi ise Kerbelâ’da şehit edilen İmam Hüseyin ve diğer Kerbelâ şehitlerini yâd 

etmek, onların acılarını paylaşmaktır, hissetmektir (Yaman, 2011: 241-243). 

Muharremin ilk gününü tespit etmek oldukça zor bir iştir. Yılın bütün sayılı günlerinin 

takvime göre belirlenmesine rağmen Alevîler bu ilk günü, kendi genel bilgilerine göre tespit 

ederler. Buna göre, Kurban Bayramı’ndan itibaren yirmi gün sayılır ve ertesi günü muharrem 

ayına girilir. Bir başka hesaplama şekli ise günlere göredir; muharremin başlangıç günü, 

haftanın hangi gününe gelmişse bir sonraki yılda ondan iki gün öncesine rast gelir. Örneğin, bu 

yıl muharrem pazar günü başlamış ise gelecek yıl muharremin günü cuma olacaktır. Tabii ki bu 

durumda da kesin bir tarih veremediği için köyler arasında hatta aynı köyde muharrem 

orucunun başlangıcı farklı günlere rastlamaktadır (Çıblak, 2005: 141-150). 

Muharrem ayı süresince yapılması gereken gelenekte kimi ritüeller söz konusudur. Bu 

ritüeller şunlardır;  

• Su içilmez, ancak oruç açıldıktan sonra hoşaf, ayran gibi sulu gıdalar tüketilir.  

• Kurban tığlanmaz. 

• Saç, sakal traşı olunmaz. 

• Çamaşır değiştirilmez. 

• Cinsel münasebette bulunulmaz. 

• Eğlence, düğün yapılmaz. Bu tür yerlere de gidilmez. Matem ayı süresince 

herhangi bir eğlence durumu söz konusu değildir. 

• İçki içilmez. 

• Ağaç kesilmez. 

• Yemek yapılırken soğanın başı kesilmez. Oruç başlamadan önce ay boyunca 

yetecek kadar soğanın başı kesilerek muhafaza edilir, ay içerisinde bu şekilde tüketilir. 

• Böcek öldürülmez, herhangi bir canlıya zarar vermemek esastır. 

• Kokulu maddeler kullanılmaz. 

• Süslenilmez, kişi kendi kişisel bakımını yapmaz. 

• Aynaya bakılmaz (Korkmaz, 2016: 394-401). 

Anadolu Alevîsi yaşam tarafından yadsınan ya da yaşamla çelişen hiçbir şeyi kabul 

etmez. Bu bağlamda geçmişten gelen bu ritüellerin “banyo yapmama”, “tıraş olmama”, “çamaşır 
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değiştirmeme” vs. yaptırımları, toplumsal çağdaş yaşamda geçerliliğini yitirdiğinden terk 

edilmiştir diyebiliriz. Önemli olan Muharrem orucuyla yaşatılmak istenen ruhtur. Dış görünüşte 

değil, gönülde Hz. Hüseyin’in uğradığı haksızlığın ve zulmün uyandırdığı saygıyı duymaktır. Sus 

içilmez dediğimiz su orucu, şehâdet anına kadar sürer. Yani onuncu günü öğle vakti artık suya 

iftar edilir, fakat matem, on ikinci günün sabahına kadar sürer. Bunun nedeni olarak Alevîler, 

Hz. Hüseyin’in cenazesinin bu zamana kadar sırlanmadan (defnedilmeden) bekletilmiş, on ikinci 

gün sırlanmış olduğunu ifade ederler. Muharrem’in on ikinci günü öğle vakti aşure ile oruç 

bitirilir (Korkmaz, 2016: 394-401). 

Kaynak kitapların belirttiğine göre geçmişte muharrem ayının onuncu gününde 

Müslümanlar arasında aşure kaynatıp çevreye dağıtma geleneği vardı. Muharrem ayının onuncu 

günü Hz. Ali’nin küçük oğlu, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in ve onu sevenlerin 

Kerbelâ’da şehit edilmesinden ötürü aşure yapıp dağıtma geleneği, Hz. Hüseyin’in ve diğer 

Kerbelâ şehitlerinin ruhu için aşure yapıp dağıtma geleneği halini almıştır. Anadolu Alevileri ve 

Bektaşileri, muharrem ayının bir ile on ikinci günü arasında matem orucu tutarlar, genellikle de 

on ikinci gün aşure günü kabul edilip aşure denen bir çeşit tatlı çorba yapılır (Korkmaz, 

2008:461). 

On iki imam oruçlarında yakınını kaybeden bir kişinin tuttuğu yas temel alınır, yakınını 

kaybeden kişi ne yapıyor veya ne yapmıyorsa onlar temel alınır. On iki imam oruçlarında ehl-i 

beyt için, zulüm gören ehl-i beyt ailesi üyeleri için yas tutulur. Aslında Hz. Hüseyin’den öncede 

zulümler vardır, ancak Hz. Hüseyin’le birlikte anılmaya başlar. Hz. Hüseyin’in şehadetiyle İslam 

içerisinde perçinleşince bunu adına muharrem yani yas-ı matem denmiş, dolaysısıyla da on iki 

imam adına oruç tutulmuştur. Bu bir oruçtan ziyade matemdir. Önemli olan bu orucu tutmaktan 

çok anlamak, benimsemek, kişinin kendi iç dünyasıyla algılayabilmesidir (K4, K7, K37). 

Sinemilli ocağında on iki imam oruçlarında Kırklardan kalan bir durum söz konusudur. 

Kırklar, ilk olarak Hz. Muhammed’in miracı sonrasında karşımıza çıkan 23’ü erkek, 17’si 

kadından oluşan bir cemiyettir. Kırkların özü, sözü birdir. Kırlar, bir üzüm tanesini bir kişi 

yiyince tamamı kendinden geçen bir topluluktur, “Üzüm tanesi koydu Salman’ın keşküllahına, 

kudretten bir el geldi, ezde-i nur eyledi, o şerbetten bir içti, cümlesi oldu hayran, memli Müslim 

biryan biryan…” şeklinde de bu durum deyişlerde ifade edilmektedir.  Kırklar ehl-i memnun, 

ehl-i kâmil kişilerdir. Kırkların arasında on yedi bacı vardır, bunların arasında Nemrud’un eşi 

olan Asya Hatun, Fatıma Ez Zehra, Hatice’el Kübra, evliyaların bacıları vardır. Yirmi üç de ehl-i 

kâmil olan erkek vardır. Bu kişilerin tamamı, kendilerini yetiştirmiş ehil kişilerdir. Hz. Ali’nin 

evinde bu kırklar makamını, kırklar cemini yürütmüşlerdir (K5, K8). 

Kırkların bir üzüm tanesini eşit biçimde paylaşıp mest olmalarından dolayı on iki imam 

oruçlarında, orucunu üzümle açmak çift oruç yerine geçmektedir. Eskiden bu uygulama 

Sinemilli Ocağı’nda sık olarak görülürmüş. Oruç tek bir üzüm tanesiyle açılır, genelde tek üzüm 
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tanesi dilin altına konulur ve kendiliğinden erimesi beklenilirmiş. Daha sonrasında o üzüme ek 

herhangi bir şey yiyip içilmezmiş. Bu şekilde altı gün oruç tutan kişiler, on iki gün oruç tutmuş 

sayılırlarmış (K3). 

Sinemillli Ocağı’na mensup Kahramanmaraş ilindeki bazı yerlerde ise döndürme 

dediğimiz durum sadece bir gün yapılmakta ve on iki güne denk sayılmaktadır. Ancak Sinemilli 

ocağının Pazarcık’ın Başpınar köyünde yaşayan Şığraşan koluna mensup olan dede ve talipler, 

bu döndürmeye ek olarak normal on iki imam oruçlarını da genellikle tutmaktadırlar. Yani 

canlar, oruçlarını bir üzüm tanesi ile açmakta, sonrasında da normal iftarlarını yapmaktadırlar 

(K8). 

Döndürme dediğimiz olay, Pazarcık’ın Milyanlı köyünde ise eskiden şu şekilde 

uygulanmaktaymış. Muharrem ayında tutulan on iki günlük oruç boyunca kişi,  güneş batarken 

orucunu sadece bir üzüm tanesiyle açmakta, onun dışında herhangi bir şey yiyip içmemekteydi. 

Muharrem orucunun on ikinci gününe değin bu şekilde oruç tutulmakta diğer ritüeller de aynı 

şekilde yerine getirilmekteydi. Yani kişi ay boyunca matemin gereklerini yerine getirmekle 

beraber ek olarak oruçta sadece bir üzüm tanesi tüketmekteydi (K16). 

Döndürme dediğimiz durum gerçekleştirilirken bir günlük döndürme uygulaması kimi 

yörelerde çift oruç sayıldığından oruç altı gün tutulmakta, kimi yörelerde döndürmeyle tutulan 

bir günlük oruç, on iki güne denk sayılmakta, kimi yörelerde ise on iki gün boyunca bu 

uygulama yapılmaktadır. Döndürme uygulaması yapılırken de on iki imam orucunun gerekleri 

yerine getirilmekte, kurban tığlanmamakta, eğlence yapılmamakta, kişiler eğlencelere 

gitmemekte, tıraş olmamakta vs. en sonunda da yine on ikinci gün öğleyin aşure yapılmakta, 

tüm köylü mümkün olduğunca bir araya gelip orucunu hep beraber aşureyle açmaktadır.  

Bu yas gösteriş için değil, Hak içindir. En az şekilde yemek yenilir, kişisel bakım 

olabildiğince az yapılır. Öyle ki eskilerde bu on iki imam oruçlarında on iki gün boyunca 

yıkanılmaz, et yenmez, saf su içilmez, erkekler tıraş olmaz, bıçak ele alınmaz, herhangi bir 

meyve veya sebzenin baş kısmı kesilmez, aynaya bakılmazmış. Öyle ki hatta içliklerinin 

yıkanmama durumu dahi geçmişte söz konusuymuş (K4, K10, K12). 

Bu oruçta sahura kalkılmaz, gece on ikiye kadar kişi yemek yiyebilir, ancak esas olan 

yemeği doyacak kadar değil, kendisini idare edecek şekilde en az yemekle idare edebilmesidir. 

Bu oruç güneş batarken açılır, sofra donatılmaz, sofra en asgari şekilde olmalıdır. Kerbelâ’da 

şehit edilenler, susuz kaldıklarından dolayı saf su tüketilmez. Bu oruç, ehl-i beyti ve onlara 

yapılanları unutmama, onlara karşı olan saygıyı göstermek, onlara hizmette bulunmak adına 

tutulur. Gün battığında oruç açılır, gece on ikiden sonra herhangi bir şey yiyip, içilmez (K4, K10, 

K12). 

Sinemilli Ocağı’nın merkezi olan Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan ilçesinin Kantarma 

Mahallesi’nde yaşayan Sinemilli Ocağı’na mensup dedeler, geçmişte on iki imamlarda toplanıp, 
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bu yası dillendirirlermiş. Yas süresince her akşam bir evde toplanıp, mersiyeler söyler, Kerbelâ 

şehitlerini yâd ederlermiş. Bunu yaparlarken sofralarının en asgari şekilde olmasına özen 

gösterirler, şaşalı sofralardan uzak durulur, en fazla bir kâse çorba içilirmiş (K12). 

Sinemilli Ocağı dedelerine göre Kerbelâ’da bir yezidlik söz konusudur. Matem, İmam 

Hüseyin’den bu yana değil, Hz. Âdem’den, Hz. Nuh’tan bu yana var olan, gelen bir durumdur. 

Çoğu dinî büyüklerimiz şehit edilmiştir, onlar için matem tutulur. Nuh Aleyhisselam, Zekirya 

Aleyhisselam, İbrahim Halil’ul-Rahman üzerinden Hz. Hüseyin’e kadar gelmiş, Hz. Hüseyin 

üzerinde de kalmıştır. Hz. Hüseyin, bilerek ölüme gitmiştir, bunu çevresindekilere de 

söylemiştir “Malını, mülkünü, evladını sevenler, ben ölüme gidiyorum. Buna dikkat edin, bu 

durumu göze alıyorsanız benimle gelin.” şeklinde söylemesi üzerine çoğu kişi kendisiyle 

gelmemiş, kendi ahali evladıyla ve hür olarak katılan bir kişiyle, toplam yetmiş kişi olarak 

Kerbelâ’ya gitmişlerdir. Hz. Hüseyin, Yezid’e boyun eğmemiş, direnmiştir. Bugün Hz. Hüseyin’in 

çok sevilmesinin nedenlerinden biri de bunu yapmış olmasıdır. Sinemilli Ocağı dedelerinden 

Tacım Bakır’a göre aslında yeryüzündeki en iyi devrimci Hz. Hüseyin’dir, çünkü Muaviye’ye biat 

etmemiştir (K4, K8, K10). 

Muharrem Cemi,  aslında Sinemilli Ocağı’nın Alevilik geleneğinde yoktur. Tören 

algılaması aşure yapıp, tüm köylüye, komşulara dağıtmak şeklindedir. Günümüzde kurulan kimi 

vakıflar bu durumu bir tören haline getirmişlerdir. Ancak Kahramanmaraş ilinde bulunan 

Sinemilli Ocağı’nda bir muharrem töreni algılaması yoktur. Ocağın bölgedeki merkezi komunda 

olan Kantarma Mahallesi’nde geçmişte aşure yapılacağı zaman dedeler bir araya gelip bir nevi 

muhabbet meclisi oluşturup muhabbet eder, tartışırlardı. Bu muhabbet sonunda da birer kâse 

aşure yiyip evlerine dağılırlar. Ayrıca bir tören düzenlenmez. Tören, vakıfların ve günümüz 

koşulları sonucunda ortaya çıkmış bir durumdur (K12). 

Şimdilerde aşure tatlı çorba anlamında kullanılmaktadır. Sinemilli Ocağı’nın merkezi 

kabul edilen Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi’nde ise aslında, 

eskiden bir kişinin koyun, inek, keçi, kuzu gibi bir hayvanı kurt saldırında yaralı ya da ölü kalırsa 

ya kişi kendiliğinden keserse hayvanını, o hayvanın eti küçük küçük doğranır, güneşte 

kurutulurdu, buna “durma” denirdi. On iki imam oruçlarından sonra çorba yapılırken, o 

kurutulan et parçaları, dövme, yağ ve suyla pişirilirdi, şeker vs. söz konusu değildi. Şimdilerde 

ise aşure tamamen tatlı çorba anlamında bir şeye dönüştürüldü. Eskiden var olan yokluktan 

dolayı öyle olduğunu, şimdilerde ise kişilerin şeker gibi tüm malzemeleri bulduğu için rahatlıkla 

aşureyi yaptığını düşünenler olabilir. Ancak koyunu, yağı, dövmeyi bulan kişiler çok rahatlıkla 

diğer malzemeleri de edinebilirler. Şimdilerde yapılan tatlı çorba anlamındaki aşure ise, 

içerisinde on iki çeşit malzeme bulundurmak zorundadır. Bunun nedeni de on iki imam adına 

yapılıyor olmasıdır. Eskiden de kurutulmuş etle yapılan çorbaya on iki çeşit malzeme koyulurdu, 

su, tarçın, tuz, yağ, et, su gibi hepsi ayrı birer malzeme sayılırdı (K12). 
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On iki imam oruçları on iki gün boyunca tutulur, akşamları oruçlar dua eşliğinde açılır. 

Ancak özellikle ocağın merkezi olan Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesine bağlı Kantarma 

Mahallesi başta olmak üzere Sinemilli Ocağı’nda sadece on iki gün oruç tutulmakta, bu oruçtan 

üç gün öncesinde masum pâk orucu tutulmaktadır. Genel anlamda Sinemilli Ocağı’ında 

muharrem ayında toplam on beş gün oruç tutulmaktadır. Daha sonra sohbetler başlar, deyişler 

söylenir, düvaz-ı imamlar söylenir. On ikinci günün sonunda aşure yapılır, aşurenin yapıldığı 

günün akşamında da birlik cemi düzenlenir (K12). 

Akşam cem yapılacağını, on iki hizmetten biri olan peyk yani haberci sabahtan köylüye 

duyururdu. Akşam cem olacağını duyan talipler, işlerini erkenden bitirip evlerine gider ve temiz 

kıyafetlerini, yas ayı olduğu için genellikle siyah renkli kıyafetlerini, giyerek ceme 

hazırlanırlardı. Köyde cem sırasında cemdekilerin hayvanlarına bakacak,  çocuklarına bakacak 

hizmet sahipleri seçilir ve cemin başlamasına yakın bir zamanda hizmetlerinin başında 

olurlardı. Bütün küçük çocuklar bir evde toplanır ve çocuklara bakmakla yükümlü kadınlar o 

evde hazır bulunurdu (K4, K6, K8). 

Aşure ceminde sabahtan aşureler kaynatılmaya başlanır. Her ev ayrı ayrı kaynatıp cem 

yapılan eve de getirebilir, bir evde toplanıp orada da aşure kaynatılabilir. Geçmişte köyde 

genellikle kocaman bir ateş yakılmakta ve ateşin başında mersiyeler söylenerek büyük bir 

kazanda aşure kaynatılmaktaydı.  

Köyün en büyük odasına sahip olan evde cem yapılırdı. Cem yapılacak olan oda ve ev 

sabahtan temizlenip hazırlanırdı. Ev sahibi varsa dedenin postunu, post yoksa en güzel 

döşeklerini, minderlerini, yastıklarını getirip cem yapılacak odaya serer. Dedenin oturacağı yer 

belirlenir ve oraya minder, post vs. konurdu. Cem yapılacak odada dedenin oturduğu yerin önü, 

semah dönülebilmesi için bir halka oluşturacak şekilde açık bırakılır, gerisine talipler halka 

şeklinde otururdu. Ceme gelen canlar da temiz kıyafetleriyle cem için hazırlanan odaya gelirdi 

(K4, K6, K8). 

Cem yapılacak odanın kapısından içeri mürşid, pir, rehber ve zakir sıralamasıyla (sağdan 

sola doğru) girilirdi. Mürşid, pir, rehber ve zakir semah dönülecek alana gelip posta karşı diz 

üstü çöker, daha sonra eğilip, ellerinin içi kendilerine doğru olacak şekilde önce sağ elin içi, 

sonra sol elin içi en son da birleşim yerini öperek niyaz edip yerlerine geçerlerdi. Cemde -eğer 

varsa- mürşid, sonra pir, rehber ve zakir oturma düzeni sağdan sola doğru bu şekildeydi. Bunun 

dışında bir düzen Sinemilli Ocağı’nda söz konusu değildir (K4, K6, K8). 

Dede, geçmişte cemlerde bir posta otururdu. Öyle ki geçmişte ailede yıllarca saklanan ve 

babadan oğula kalan, kendi ceddinin de geçmişte oturduğu kutsal post, dedenin oturması için 

serilirdi. Öyle ki geçmişte postu saklamak, onun bakımını yerine getirmek, cemlerde ortaya 

çıkarmakla görevli bir kişi bulunurdu. Post, geçmişte de günümüzde de dedenin makamı olarak 

ifade edilmektedir. Makam, dedenin cem sırasında oturduğu yerdir. Bu makamın manevi anlamı 
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olmaktadır. Bu post ile ehl-i beyt kast edilmektedir. Günümüzde posttan ziyade minder, sedir 

veya koltuk kullanılmakta olup manevi anlamı halen varlığını sürdürmektedir.  

Cem yapılacak olan odaya sağ ayakla ve sol el sağ göğüs üstünde hafif boyun eğik dâr 

vaziyetinde girilir. Kimi canlar da cem yapılacak odanın eşiğine niyaz olup cem odasına girer. 

Kimi talipler elinde lokması ile gelip dedeye niyaz olur. Dededen lokma için dua aldıktan sonra 

lokmayı lokmacı denen hizmet sahibine teslim edip bir yere oturur (K4, K6, K8). 

Bekçi kapıda bekler, köylülerin mallarına, cem yapılan meydana olabilecek herhangi bir 

sıkıntıyı, sorunu haber etmekle yükümlüdür. Cemin başından sonuna kadar orada bekler.  

İznikçi ise cemevini, cem yapılacak olan alanı temizlemekle yükümlü olan hizmet sahibidir. 

Cemden önce ve sonra meydanını temizlemektedir (K4, K5, K6, K8, K18). 

Dede ceme gelen canların gönüllerini birlemek adına üç defa “Gönüller bir mi canlar?” 

diye sorar. Talipten üç defa da “Hak, eyvallah” alındıktan sonra cem başlar.  Dede canlardan 

gönül birliği nişanı olarak niyaz ister. Talipler de öne doğru eğilip sağ el sol göğüs üstünde niyaz 

ederler.   

Ardından dede, ceme gelen canlara “Hak, Muhammed, ya Ali! Geldiğiniz hac, gittiğiniz 

miraç ola.” der.  Dede bu şekilde bir ifade kullandıktan sonra talipler hep bir ağızdan  “Hak, 

eyvallah” derler (K4, K5, K6, K8). 

Dede ceme başlarken kimi yörelerde “Bismillahirrahmanirrahim”, kimi yörelerde 

“Bismişah Allah Allah!” , kimi yörelerde “Destur-u Şah bir ismi Hüda” diyerek başlar. Sinemillli 

Ocağı’nda da dedeler, geçmişten günümüze ceme başlarken “Bismişah Allah Allah!” 

demektedirler (K4, K5, K6, K8). 

Dede ceme gelen canlardan cemi yürütebilmek için rızalık alır. Dede taliplerden rızalık 

alırken “Bismişah Allah Allah! Ey cemaat ben hizmete başlayacağım. Siz bana rızalık veriyor 

musunuz, destur veriyor musunuz?” der. Talipler de “Hak, eyvallah” diyerek dedeye rızalık verir 

(K4, K5, K6, K8). 

Dede canlara “Bismişah Allah Allah! Niyetiniz, dilekleriniz, amelleriniz kabul ola, kabul û 

makbul ola, Şah-ı Merdan yardımcınız ola, sizi darda, zorda, uğursuza, yaramaza koymaya, Hak 

Muhammed Ali divanına…” şeklinde devam eden ceme gelen canlara yönelik ve özellikle her 

hizmetin kabulü yönünde bir vurgu yapan dualarda bulunur. Dede cemden evvel kesilen 

kurbana, lokmalarının kabulüne, canların birbirlerine verdikleri sözlere sadık kalmalarına 

ithafen dualar okur ve yolu her zaman önceler. Özellikle de Alevi yolunu çok iyi anlatan şu 

gülbengi sık sık tekrarlar: “Gelme gelme, dönme dönme, gelenin canı gider, dönenin malı gider”  

(K4, K5, K6, K8). 

Rızalık alındıktan sonra dede kendi zakirliğini yapacaksa, dedenin zakiri varsa zakir sazı 

eline alır. Sinemilli Ocağı’nda geçmişte dedeler, genellikle kendi zakirliklerini yapmaktaydılar. 

Dede ya da zakir genellikle hizmet sahiplerini saz eşliğinde dâr’a çağırır. Eğer bütün hizmetlerin 
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görülmediği bir cem ise dede ya da zakir bir deste bağlar, yani üç deyiş söyler. Sinemilli Ocağı’na 

mensup dedelerin çoğu kendi zakirliğini kendileri yapmaktaydı. Kendi zakirliğini yapmayan 

dedelerin de zakiri olurdu. Sinemilli Ocağı’nda muharrem ayında yapılan cemde genellikle on iki 

hizmet uygulanmaz (K3, K4, K5, K6, K8). 

Sinemilli Ocağı’nda cemlerde zakir ya da dede genellikle Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal gibi 

yedi ulu ozanların ya da Sinemilil ocakzâdelerinin deyişleri okunmaktadır. Okuduğu deyişler, 

dedenin söyledikleriyle eş güdümlü, birbirini tamamlar nitelikte olmaktadır. Sinemilli Ocağı’nda 

dedelerin çoğu kendi zakirliklerini kendileri yaptıklarından taliplere anlattıkları, söyledikleriyle 

uyumlu Yedi Ulu Ozan’dan, kendi büyüklerinin deyişlerinden ya da kendilerine ait olan 

örneklerden seslendirmektedirler. Muharrem ayı olmasından dolayı bu cemde mersiyeler 

söylenir, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ şehitleri için gözyaşları dökülür  (K4, K5, K6, K8, K18). 

Deste bağlandıktan sonra dede, zakire “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl 

ola. Gerçek erenler demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Zakir bu duayı dinlerken 

sazı üzerine hafifçe eğilir.  

Dede “Bismişah, Allah Allah! Akşamlar hayr ola, Hayırlar feth ola, Şerler def ola. Münkir, 

münafıklar berbat ola, müminler şad ola, meydanlar abad ola, sırlar mestul ola, gönüller mesrur 

ola, hanedan-ı fukara mamur ola, er Hak, Muhammed Ali yardımcımız, gözcümüz, bekçimiz ola, 

On İki İmam, On Dört Masum Pak, On Yedi Kemer-best efendilerimiz katarlarından, 

didarlarından ayırmaya, Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Balım Sultan Efendilerimiz 

muin ve Dest-i-girimiz ola, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların ve Ricalülgayb erenlerinin ve 

Kulbül-aktap Efendilerimizin hayr himmet-i alileri ve safa nazarları üzerimizde hazır ve nazır 

ola. Allah Erenler, münkir, münafık şerrinden ve salüs mekrinden emin ve hafz-ı himaye eyleye, 

iki cihan da korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyleye, dertlerimize derman, 

gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyleye. Zümre-i Naci´den ve 

Güruh-i Salih´inden eyleye, gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan eyleye, 

namerde muhtaç etmeye, dualarımızı dergâh-ı izzetine kabul eyleye, vaktimizin hayrı gele, dil 

bizden, nefes Hz. Hünkar Efendimizden ola, yuh münkire, lanet Yezid´e, rahmet mümine; Nur-i 

Nebi Kerem-i İmam Ali, gülbeng-i Muhammed-i Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. Demi Pir, Kerem-i 

Evliya, gerçek erenler demine Hû” diyerek dua verir. 

Hizmet sahipleri ne zaman meydana geleceklerini önceden bildikleri için dede onları 

çağırmadan kendileri kalkıp, hizmetlerini görürler. Eğer hizmet sahipleri hangi sırayla 

çıkacaklarını bilmiyorlarsa dede sırasıyla, hizmet görevlilerini meydana çağırır, onlarda dedenin 

söylediği sıraya göre kalkıp, hizmetlerini görürler. Hizmet sahipleri dedenin huzurunda üç 

adımda gelirler. Her adımda da sırasıyla “”Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” derler (K4, K5, K6, 

K8).  
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Sonra meydana delilci gelir ve delili “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” diyerek üç seferde 

uyarır. Bu delil geçmişte tek bir çerağ olmakla beraber şimdilerde üç mum, üç ampul olarak 

kullanılmaktadır. Delili uyaran delilci, eller dizin üzerinde eğik vaziyette dedenin karşısında 

dâr’a durur (K4, K5, K6, K8, K18). 

“Çerağı Ruşen, Fahri Dervişan, Zuhuru iman, Himmeti Piran, Piri Horasan, Kürşadı 

meydan, Kuvveyi Abdalan, Kanunu Evliya, Gerçeklerin demine Hû! La feta illa Ali la Seyfa illa 

Zülfükar. Bi nuru azametike ya Allah, ya Allah, ya Allah! Ve bi nuru nübüvvetike ya Muhammed 

ya Muhammed ya Muhammed! Ve biri nuru velayetike ya Ali ya Ali ya Ali!” şeklinde delil duasını 

okur.  

Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Çerağcı duasını aldıktan sonra üç adımda geri 

geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Çerağ hizmetinden sonra dede, ceme gelen canlara Kerbelâ’da yaşananlardan söz eder. 

Kimi canlar göz yaşlarına hakim olamaz. Orada yaşanan acı ceme gelen canlar tarafından 

hissedilir. Uzun uzun Kerbelâ olayı anlatılır, Hz. Hüseyin başta olmak üzere Kerbelâ şehitleri 

anılır. 

Sonrasında ibrikdar, üç adımda dede huzuruna gelir. Bu hizmet sırasında genellikle 

hizmet sahibinin sol omzunda havlu vardır. Bu iki hizmet sahibi önce birbirlerinin eline, sonra 

dededen başlayarak canların eline “Hak, Muhammed, ya Ali!” diyerek üç defa su döker (K4, K5, 

K6, K8, K18). 

Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. İbrikdar duasını aldıktan sonra üç adımda 

geri geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Sonrasında da lokmacı hizmet alır. Dedenin karşısında sağ ayakla ve sol el sağ göğüs 

üstünde hafif boyun eğik dâr vaziyetinde durur. Sol elinde de lokma yani bir tas  aşure bulunur. 

“Bismişah Allah Allah! Hak, Muhammed, ya Ali. Hacı Bektaşı Veli’nin dergâhında, dârında bu 

canlara gelen herkesin helal lokması ile Allah, Muhammed, Ali’nin hidayetiyle Hak kabul eylesin. 

Lokmanız dâr’ı didarında evlatlarına, çoluk çocuğuna acı, keder göstermesin. Yiyene helal, 

yedirene delil, bu hizmeti yerine getirenden de Hak razı olsun.” (K3).  

Aşure ceminde kurban kesilmez, kan akıtılmaz. Muharrem ayı içerisinde yapılan 

ritüellerden biri de soğanın vs. başını kesmemektir. Muharrem ayında hayvanın da kanının 

akıtılmadığı, başının kesilmediği görülmüştür.  
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Sonrasında farraş meydana gelir. Meydana üç kez “Ya Hak, ya Muhammed, ya Ali” 

diyerek süpürge çaldıktan sonra süpürgeyi sol kol altına alarak dâr vaziyette durur. Farraş 

tercemanını okur: 

“Destur Pirim! Güruh-i Nâci’yim, Kırklar Meydanı’nda süpürgeciyim. Pir divanında 

durucuyum. Hûseyin-i Kerbela için gözlerim kan yaştır. Lanet olsun Yezid’in bağrı kara taştır. 

Erenler meydanında Aliyyel-Mürteza baştır.  Pirimiz Kırklar içinde Seyyid-i Ferraş’tır. 

Muhammed Mustafa, İmam Hasan, İmam Hûseyin Ali ra bülende salavat!” 

Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Farraş duasını aldıktan sonra üç adımda geri 

geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Gözcü ve iznikçi cemin başından sonuna kadar cem erkânın eksiksiz ve sorunsuz bir 

şekilde tamamlanması için hazırda bekler. İznikçi cem odasının düzenine ve temizliğine 

bakarken gözcü cemin düzeninden sorumludur.  

Sonrasında sözü yine Telli Kur’an alır ve deyişler söylenir. Genellikle de Şah Hüseyin’in 

Kerbelâ’da şehit edilişini anlatan şu mersiye okunur:  

“Bu gün matem günü geldi  

Ah Hüseyn ü vah Hüseyin  

Senin derdin bağrım deldi  

Ah Hüseyn ü vah Hüseyin.  

 

Kerbelâ’nIn önü yazı  

Yüreğimden çıkmaz sızı  

Yezidler mi kırdı sizi  

Ah Hüseyn ü vah Hüseyin.  

 

Bizimle gelenler gelsün 

Serini meydana koysun  

Hüseyn ile şehid olsun  

Ah Hüseyn ü vah Hüseyin.  

 

Kerbelâ’nın yazıları  

Şehid düştü gazileri  

Fatma Ana kuzuları  

Ah Hüseyn ü vah Hüseyin.  

 

Esti deli poyraz esti  

Kâfir Mervan bizi bastı  
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Hüseyn’in başını kesti  

Ah Hüseyn ü vah Hüseyin. 

 

 Kerbelâ’nın önü düzdür  

Geceler bana gündüzdür  

Şah Kerbelâ’da yalnızdır  

Ah Hüseyn ü vah Hüseyin.  

 

Gökte yıldız paralandı  

Şehriban ana karalandı  

İmam Hüseyn yaralandı  

Ah Hüseyn ü vah Hüseyin. 

 

 İmam Hüseyn attan düştü  

Kâfir gelüb kanın içti  

Atı Medine’ye kaçtı  

Ah Hüseyn ü vah Hüseyin.  

 

Bir su verin ma’sum cana  

Yezid içti kana kana  

Fatma Ana yana yana  

Ah Hüseyn ü vah Hüseyin.  

 

Kerbelâ’da biter yonca  

Boyu uzun beli ince  

Şah Hatâyî’m kasârınca  

Ah Hüseyn ü vah Hüseyin.” (Ergun, 1959: 110-111).  

 

Bu mersiye okunurken canlar ayağa ve sağ elleri sol göğüs üstünde dâr vaziyetinde 

mersiyeyi dinlerler. Kimi canlar mersiye okunurken göz yaşlarına hakim olamayıp ağlar. 

Sonrasında iki mersiye ya da iki deyiş daha okunur.  

Tekrar muhabbetler edilir, Yezid’e lanetler okunur. Kerbelâ olayı anlatılır. Şah Hüseyin 

ve onunla berabre olan yetmiş iki yiğitten söz edilir. Yapılan haksızlık anlatılır. Şah Hüseyin’in 

susuz bırakılması anlatılır. Dede de dahil tüm canlar acıyı hissederler. Öyle ki kimi zaman dede 

de dayanamayıp ağlar.  

Sonrasında sofracı, sofraları sermeye başlar. Hizmet sahipleri cem yapılan meydanda 

sofraları yere sererlerdi. Bu sırada orada olan canlar da bu hizmete yardım ederlerdi. Aşure 
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dede huzuruna da ceme gelen canların önüne gittiği şekilde getirilirdi, dedeye özel bir uygulama 

yoktu (K4, K6, K18) 

Lokma dede huzuruna da köylünün önüne gittiği şekilde getirilir, bu eskiden lemper 

dediğimiz tepsiler üzerine konularak olurdu.  Dede lokma duasını okuduktan sonra da herkes 

lokmadan razıysa sofralar kurulur, lokmalar yenirdi. İlk lokmayı genelde dede almaktadır. 

Lokmacı “Elimde yoktur, toktur terazi, herkes oldu mu hakkına razı?” diye canlara sorar, orada 

bulunan canlar da “Hak, eyvallah.” diyerek razı olduklarını bildirir. Sofra serilirken de 

kaldırılırken de herkes yardımlaşır, kimin sereceği veya kimin kaldıracağı belli değildir. Herkes 

lokmasını aldıktan sonra dede “Yürü!” dediği vakit canlar, lokmalarını yerler. İlk lokmayı 

genelde dede aldıktan sonra hep birlikte lokma yenilirdi.  

Lokmalar yendikten sonra dede şu dualardan birini verir: 1) “Bismişah Allah Allah!  

Sofra-i Ali el bereket-i celil, Yiyip, yedirene, oturup, durana,  Nur, imana aşkı şevk ola, Lokma 

sahipleri lokmalarında,  Hizmet sahipleri hizmetlerinde şefaat bula,  Lokmanızı artığı eksilmeye, 

taşa dökülmeye,  Bir lokmanız, bin bir kazaya, belaya kalkan ola, Hak Muhammed Ali 

yardımcınız ola, Hak Muhammed, Ali cümle cemimizden, Lokmasını dergâh-ı izzetine kabul 

eylesin.” 2) “Bişmişah Allah Allah! Nimeti Celilullah, Bereket İbrahim Halilullah, Şefaat 

Resullullah,  Sofraza kuran münkir mât ola, Sofra sahibinin lokması kabul ola, Kabul u makbul 

ola.  Artığı eksilmeye, taşa dökülmeye, Bir ablesi bine yazıla,  Kerem evliya himmeti erdişe 

Divan-ı gerdaha kayıd ola.” (K4, K6). 

Sofra duası da yine dededen dedeye değişiklik göstermektedir. Ortak olan iyi niyet ve 

güzel dileklerdir. Bu lokmayı yiyen, ceme dahil olanlar için iyi niyetli, hayırlara vesile dualardır 

(K4, K6, K18).  

Dede taliplerine “Ey canlar, gecenin de bir hakkı vardır” diyerek söze başlar ve oturan-

duran duasını verir: 

“Bismişah Allah Allah! Akşamlar hayrola, hayırlar fetola, şerler def ola, müminler şad ola, 

meydanlar abad ola… On iki imamların katarında, didarında, On dört masum pâk, on yedi 

kemerbestin himmetleri üzerimizde ola. Üçler, beşler, yediler, on iki imamlar, on dört masum 

pâklar, on yedi kemerbestler, doksan bin gaib erenleri safa nazarını esirgemeye. Cenab-ı Hak 

cümle canları münkir-münafık şerrinden koruya, kollaya. Dertlerimize derman, hastalarımıza 

şifa, gönüllere iman nasib eyleye. Dil bizden, nefes pirimiz, Hünkarımız Hacı Bektaş Veli’den 

ola… La feta  illa Ali la Seyfe illa Zülfikar. Bercemal zatı pak al-i Aba ra salavat. Allahûme salli ala 

seyyidina Muhammed ve Ali al-e Muhammed. Oturan-duran, koğsuz gaybetsiz, sağ salim evine 

varıp yastığa baş koyan, sağa yatıp selamet kalka. Gerçeğe Hû, mümine Ya Ali!”  

Ceme gelen canlar evlerine giderken hizmet sahipleri ve dede cem odasında oturup 

bekler. Herkes cem odasından ayrılınca çerağcı, dedenin önüne meydana çerağı getirir ve diz 

üstü dedenin karşısında oturur. Dede ya da çerağcı delili sır eder. Bu sıra tüm hizmet sahipleri 
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dâr vaziyetinde dedenin karşısında çerağcının gerisinde dururlar. Dede ya da çerağcı, çerağı sır 

ederken “ Bismişah Allah Allah! Batın oldu çerağ-ı nur-u Ahmed. Zahir oldu Şems-i Mah-ı 

Muhammed.” der ve “Ya Allah” diyerek birinci çerağı sır, “Ya Muhammed” diyerek ikinci çerağı 

sır eder, “Ya Ali” diyerek de son çerağı sır eder. Çerağ sır edilirken genellikle mum 

kullanıldığından dede ya da çerağcı sağ elinin başparmağı ile işaret parmağının arasına mumun 

yanan ucunu alarak ateşi söndürür.  

Dede huzurunda dâr vaziyette duran hizmet sahiplerine dua verir: “Allah Allah! 

Hizmetiniz kabul ola, kabul u makbul ola. Muradınız hâsıl ola. Gerçek erenler demine Hû, 

mümine Ya Ali”. Sonrasında da dede ve hizmet sahipleri meydandan ayrılır. Hizmet sahipleri ve 

dede aynı anda meydandan ayrılırlar. Yine posta sırt dönülmemeye özen gösterilir ve eşiğe 

basılmaz. Dede o gece kimin evinde misafir olacaksa onunla gider ya da cem yaptığı evde 

kalacaksa kendisine hazırlanan odaya geçer (K3.) 

Cem bittikten sonra cemiyet hemen dağılmazdı. Orada kalıp dede ile sohbetler eder, Hz. 

Hüseyin ve Kerbelâ şehitleri yâd edilmeye devam edilirdi. Sonrasında da canlar, dedeye sırt 

çevirmeksizin, eşiğe basmamaya özen göstererek cem meydanından çıkıp, evlerine giderlerdi 

(K4, K6). 

Aşure cemi, Sinemilli Ocağı’nda geçmişte yoğun olmamakla beraber, matem ayı halen 

ağırlığını sürdürmektedir. Yine muharrem ayı boyunca oruçlar tutulmakta, yas havası 

yaşanmakta, orucun on ikinci günü de aşure yapılmaktadır. Ancak muharrem ayı boyunca 

yapılan muhabbetler şimdilerde ocağın bölgedeki merkezi konumunda olan Kantarma 

Mahallesi’nde dahi yapılmamaktadır.  

Geçmişte orucun on ikinci günü bir evde toplanıp hep birlikte yenilen aşure, şimdilerde 

herkesin evinde ayrı ayrı kaynamaktadır. Aşure kaynatan canlar, aşurelerini çevredekilere 

dağıtmaktadırlar. Geçmişte oruç süresince uyulması zorunlu olan katı kurallar da yaşam 

koşulları gereği esneklik göstermiştir. Şimdilerde yine oruç süresince sofralar sade 

tutulmaktadır. Genel anlamda muharrem ayına yüklenen manevi değer bozulmamış, muharrem 

ayı özünü korumuştur.  

 

6.3.6. Hızır Cemi 

 

Hızır ya da Hıdır, kişinin en zor zamanlarında, mutsuz ve umutsuz dönemlerinde ortaya 

çıkan ölümsüz ve gizemli bir kişiliktir. Hızır ayında Hızır için Anadolu’da yapılan farklı pratikler 

söz konusudur. Kimileri tarlalarında Hızır adına kan akıtıp kurban kesmekte ve bu kurban 

kanını da bereket getirmesi maksadıyla da tarlalarına serpmektedirler (Korkmaz, 2009: 367-

369). 
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Şubat ayının 3 günü (13-14-15 Şubat) Hızır’a seslenme, ondan yardım dileme, dilekte 

bulunma, doğanın yeniden doğuşunu kutlamak maksadıyla Anadolu’nun pek çok yerinde oruç 

tutulmaktadır. Hızır orucunun Anadolu Alevileri tarafından tutulma nedenlerinden biri de Hz. 

Hasan ve kardeşi Hz. Hüseyin hastalandığı dönemde anneleri Hz. Fatıma ile babaları Hz. Ali’nin 

üç gün yemek yemeyip beklemeleridir.  Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin üç gün süreyle tuttuğu bu 

oruca gönderme yapmak, onları hatırlamak maksadıyla Anadolu Alevileri, iftarda su içmemek 

koşuluyla üç gün oruç tutarlar (Korkmaz, 2015:125-127). 

Anadolu halk inanışında Hızır, ölümsüzlük suyu içmiş bir ulu ermiştir. Hızır’ın dönem 

dönem dünyâd a yardıma ihtiyacı olan kişilere, halktan biri gibi görünerek yardım ettiğine 

inanılmaktadır. Ayrıca yine Hızır’ın doğanın canlanmasına yardımcı olduğu, doğaya can verdiği 

inanışı da vardır. Hızır’ın bastığı yerde bahar olur, çiçekler açar, ekinler yeşerir, doğa canlanır 

şeklinde bir algı söz konusudur. Anadolu halk inancında Hızır’ın elini sürdüğü kişinin dertten, 

kederden, hastalık ve uğursuzluklardan arınıp rahata, bolluk, berekete kavuşacağı şeklinde bir 

inanış vardır (Korkmaz, 2015:125-127). 

Hızır, karada biri zor durumda kaldığında, zor durumda kalan kişinin çağrısına yetiştiği 

varsayılan manevi güçtür. İlyas ise denizde zor durumda kalan, boğulma tehlikesi vs. yaşayan 

kişilerin çağrısına yetiştiği varsayılan manevi güçtür. Kimilerine göre Hızır ile İlyas birbirlerine 

musahiplerdir, kimilerine göre de bu ikisi kardeştir (K4, K16). 

Eskiden hızır ayında Sinemilli Ocağı’na bağlı talipler orucun üçüncü günü sabahın erken 

saatlerinden başlayarak köyün bir başından diğer başına kadar bütün evleri dolaşır,  her evden 

un, şeker, yağ, tavuk vs. gibi eşyalar toplarlardı. Akşama kadar süren bu eğlenceli eşya toplama 

faslı köyün en son evinde son bulur, bütün köylü bu evde toplanırdı. Toplanılan malzemeler ile 

Kahramanmaraş’a özgü bir çeşit börek olan kömbe yapılırdı. Bu kömbe bir eğlence havasında 

hep birlikte yenilirdi (K4, K16). 

Kahramanmaraş ilindeki Sinemilli Ocağı’nda genellikle şubat ayının ikinci haftasında 

Hızır’ı temsilen sakallı bir dede ve hanımı gibi giyinen çocuklar ya da gençler, köyün bir 

başından diğer başına kadar tüm evleri gezer, bu evlerdeki yiyecek eşyalardan toplarlardı. 

Yalnız yiyecek olmayıp kimi yerlerde para vs. de toplandığı tespit edilmiştir. Köyün sonundaki 

evde o yiyecekler aş yapılır, genellikle kömbe yapılır ve yenilirdi. Bu yapılan aş Hızır lokması 

olarak kabul edilirdi. Toplanan paralar ise köyde ihtiyaç sahibi kişi veya kişilere verilirdi (K5).  

Hızır ayında kurban kesilebilir, ancak zorunluluğu yoktur. Sinemilli Ocağı dedelerine 

göre kişinin kurban yapacak gücü yokken kendini, maddiyatını zorlayıp kurban keserse kurbanı, 

kurban sayılmaz. Hızır’ın gücünden medet ummak için, kendini zorlamadan lokma yapıp, 

çevrendekilere yedirmek yeterlidir (K5). 

Şimdilerde ise genellikle Kahramanmaraş’ın ilçelerinde bulunan cem evlerinde Hızır 

cemi yapılmaktadır. Bu cem de ya mesaj bilgilendirmesi ile ya da cemevinden yapılan duyuru ile 
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halka duyurulmaktadır. Halk bu duyuru doğrultusunda lokmalarını alıp cem evlerine gitmekte 

ve orada cem yapılmaktadır. Bu cemde kurban kesilmemekte, ceme gelen canların getirdiği 

lokmalar cem sırasında cemevi görevlileri tarafından paketlenmekte ve cem bitiminde herkese 

dağıtılmaktadır.  

Hızır cemleri yapılmaktadır. Hızır cemleri kimi yörelerde şubat, kimi yörelerde ise mayıs 

aylarında yapılmaktadır. Sinemilli Ocağı’nın merkezi sayılan Kantarma Mahallesi’nin bulunduğu 

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de ise genelde şubat ayında yapılmaktadır.  

Hızır cemi, bir çeşit kısır cemdir, bu ceme musahibi olan, olmayan herkes katılabilir. 

Dede, meydanı dar duasını vererek açıyor. Herhangi bir dinî oyun sergilenmez (K4). 

Cem yapılacağı gün hazırlılar sabahtan başlardı. Öncelikle sabah erken saatlerde rehber 

ve gözcü köyde dolaşıp birbirine dargın, kırgın, birbiriyle küs kimse olup olmadığını öğrenirdi. 

Bu kişilerin arasını düzeltmeye çalışırlardı. Eğer bu kişilerden barışmak istemeyen olursa da 

akşam yapılacak ceme çağırılır, cem başlamadan evvel Hak meydanında, dede huzurunda barış 

sağlanmaya çalışırdı (K4, K6). 

Akşam cem yapılacağını, on iki hizmetten biri olan peyk yani haberci sabahtan köylüye 

duyururdu. Akşam cem olacağını duyan talipler, işlerini erkenden bitirip evlerine gider ve temiz 

kıyafetlerini giyerek ceme hazırlanırlardı. Köyde cem sırasında cemdekilerin hayvanlarına 

bakacak,  çocuklarına bakacak hizmet sahipleri seçilir ve cemin başlamasına yakın bir zamanda 

hizmetlerinin başında olurlardı. Bütün küçük çocuklar bir evde toplanır ve çocuklara bakmakla 

yükümlü kadınlar o evde hazır bulunurdu (K4, K6, K8). 

Köyün en büyük odasına sahip olan evde cem yapılırdı. Cem yapılacak olan oda ve ev 

sabahtan temizlenip hazırlanırdı. Dedenin oturacağı yer belirlenir ve oraya minder, post vs. 

konurdu. Cem yapılacak odada dedenin oturduğu yerin önü, semah dönülebilmesi için bir halka 

oluşturacak şekilde açık bırakılır, gerisine talipler halka şeklinde otururdu. Ceme gelen canlar 

da temiz kıyafetleriyle cem için hazırlanan odaya gelirdi (K4, K6, K8). 

Cem yapılacak odanın kapısından içeri mürşid, pir, rehber ve zakir sıralamasıyla (sağdan 

sola doğru) girilirdi. Mürşid, pir, rehber ve zakir semah dönülecek alana gelip posta karşı diz 

üstü çöker, daha sonra eğilip, ellerinin içi kendilerine doğru olacak şekilde önce sağ elin içi, 

sonra sol elin içi en son da birleşim yerini öperek niyaz edip yerlerine geçerlerdi. Cemde -eğer 

varsa- mürşid, sonra pir, rehber ve zakir oturma düzeni sağdan sola doğru bu şekildeydi. Bunun 

dışında bir düzen Sinemilli Ocağı’nda söz konusu değildir (K4, K6, K8). 

Dede, geçmişte cemlerde bir posta otururdu. Öyle ki geçmişte ailede yıllarca saklanan ve 

babadan oğula kalan, kendi ceddinin de geçmişte oturduğu kutsal post, dedenin oturması için 

serilirdi. Öyle ki geçmişte postu saklamak, onun bakımını yerine getirmek, cemlerde ortaya 

çıkarmakla görevli bir kişi bulunurdu. Post, geçmişte de günümüzde de dedenin makamı olarak 

ifade edilmektedir. Makam, dedenin cem sırasında oturduğu yerdir. Bu makamın manevi anlamı 
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olmaktadır. Bu post ile ehl-i beyt kast edilmektedir. Günümüzde posttan ziyade minder, sedir 

veya koltuk kullanılmakta olup manevi anlamı halen varlığını sürdürmektedir.  

Cem yapılacak olan odaya sağ ayakla ve sol el sağ göğüs üstünde hafif boyun eğik dâr 

vaziyetinde girilir. Kimi canlar da cem yapılacak odanın eşiğine niyaz olup cem odasına girer. 

Kimi talipler elinde lokması ile gelip dedeye niyaz olur. Dededen lokma için dua aldıktan sonra 

lokmayı lokmacı denen hizmet sahibine teslim edip bir yere oturur (K4, K6, K8). 

Cemde aktif rol oynayan on iki hizmet görevlileri, semah dönülmesi için boş bırakılan 

bölümün, dairenin ilk sırasına otururlar.  Ne oradaki topluluk ne de dede birbirlerine asla sırt 

çevirmezler, ibadet cemal cemale yapılmaktadır. Bu durum, Alevi inancında Kâbe’nin insan 

olmasından kaynaklanır, canların birbirleriyle cemal cemale olmasıdır. Semah dönülürken dahi 

dedeye sırt çevrilmez, dedenin karşısından geçerken niyaz olunur, hızlı bir şekilde de dedenin 

huzurundan geçilir (K4, K6, K8). 

Bekçi kapıda bekler, köylülerin mallarına, cem yapılan meydana olabilecek herhangi bir 

sıkıntıyı, sorunu haber etmekle yükümlüdür. Cemin başından sonuna kadar orada bekler.  

İznikçi ise cemevini, cem yapılacak olan alanı temizlemekle yükümlü olan hizmet sahibidir. 

Cemden önce ve sonra meydanını temizlemektedir (K4, K5, K6, K8, K18). 

Dede ceme gelen canlara “Ey canlar” şeklinde hitap edip bir müşkülü olan var mı diye 

sorar, oradakilerin birbirinden razı olup olmadığını öğrenir. Böylelikle de cemin başladığını 

oradaki canlara bildirmiş olur. Dede cem içindeki düzenden kısaca söz eder. 

Alevi inancına göre yarası olan sızlar. Oradakilerden bir dargınlığı, kırgınlığı olan varsa 

dede bunları çözer, dargınları barıştırır. Sabah gözcü ve rehberin barıştıramadığı talipler de Hak 

meydanında, dede huzurunda barıştırılır. Bu sırada da muhabbet edilmiş olur. Taliplerden 

dedeye soru sormak isteyen olursa onlar sorularını sorar, dede de taliplerine cevap verir (K4, 

K5, K6, K8). 

Sorunlar çözüldükten, muhabbetler edildikten sonra dede, gönülleri birlemek adına üç 

defa “Gönüller bir mi canlar?” diye sorar. Talipten üç defa da “Hak, eyvallah” alındıktan sonra 

cem başlar.  Dede canlardan gönül birliği nişanı olarak niyaz ister. Talipler de öne doğru eğilip 

sağ el sol göğüs üstünde niyaz ederler.   

Ardından dede, ceme gelen canlara “Hak, Muhammed, ya Ali! Geldiğiniz hac, gittiğiniz 

miraç ola.” der.  Dede bu şekilde bir ifade kullandıktan sonra talipler hep bir ağızdan  “Hak, 

eyvallah” derler (K4, K5, K6, K8). 

Dede ceme başlarken kimi yörelerde “Bismillahirrahmanirrahim”, kimi yörelerde 

“Bismişah Allah Allah!” , kimi yörelerde “Destur-u Şah bir ismi Hüda” diyerek başlar. Sinemillli 

Ocağı’nda da dedeler, geçmişten günümüze ceme başlarken “Bismişah Allah Allah!” 

demektedirler (K4, K5, K6, K8). 
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Dede ceme gelen canlardan cemi yürütebilmek için rızalık alır. Dede taliplerden rızalık 

alırken “Bismişah Allah Allah! Ey cemaat ben hizmete başlayacağım. Siz bana rızalık veriyor 

musunuz, destur veriyor musunuz?” der. Talipler de “Hak, eyvallah” diyerek dedeye rızalık verir 

(K4, K5, K6, K8). 

Rızalık alındıktan sonra dede kendi zakirliğini yapacaksa, dedenin zakiri varsa zakir sazı 

eline alır. Sinemilli Ocağı’nda geçmişte dedeler, genellikle kendi zakirliklerini yapmaktaydılar. 

Dede ya da zakir genellikle hizmet sahiplerini saz eşliğinde dâr’a çağırır. Eğer bütün hizmetlerin 

görülmediği bir cem ise dede ya da zakir bir deste bağlar, yani üç deyiş söyler. Sinemilli Ocağı’na 

mensup dedelerin çoğu kendi zakirliğini kendileri yapmaktaydı. Kendi zakirliğini yapmayan 

dedelerin de zakiri olurdu. Sinemilli Ocağı’nda Birlik Cemi’nde genellikle on iki hizmet 

uygulanmaz (K3, K4, K5, K6, K8). 

Sinemilli Ocağı’nda cemlerde zakir ya da dede genellikle Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal gibi 

yedi ulu ozanların ya da Sinemilil ocakzâdelerinin deyişleri okunmaktadır. Okuduğu deyişler, 

dedenin söyledikleriyle eş güdümlü, birbirini tamamlar nitelikte olmaktadır. Sinemilli Ocağı’nda 

dedelerin çoğu kendi zakirliklerini kendileri yaptıklarından taliplere anlattıkları, söyledikleriyle 

uyumlu Yedi Ulu Ozan’dan, kendi büyüklerinin deyişlerinden ya da kendilerine ait olan 

örneklerden seslendirmektedirler (K4, K5, K6, K8, K18). 

Deste bağlandıktan sonra dede, zakire “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl 

ola. Gerçek erenler demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Zakir bu duayı dinlerken 

sazı üzerine hafifçe eğilir.  

Dede “Bismişah, Allah Allah! Akşamlar hayr ola, Hayırlar feth ola, Şerler def ola. Münkir, 

münafıklar berbat ola, müminler şad ola, meydanlar abad ola, sırlar mestul ola, gönüller mesrur 

ola, hanedan-ı fukara mamur ola, er Hak, Muhammed Ali yardımcımız, gözcümüz, bekçimiz ola, 

On İki İmam, On Dört Masum pak, On Yedi Kemer-best efendilerimiz katarlarından, 

didarlarından ayırmaya, Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Balım Sultan Efendilerimiz 

muin ve Dest-i-girimiz ola, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların ve Ricalülgayb erenlerinin ve 

Kulbül-aktap Efendilerimizin hayr himmet-i alileri ve safa nazarları üzerimizde hazır ve nazır 

ola. Allah Erenler, münkir, münafık şerrinden ve salüs mekrinden emin ve hafz-ı himaye eyleye, 

iki cihan da korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyleye, dertlerimize derman, 

gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyleye. Zümre-i Naci´den ve 

Güruh-i Salih´inden eyleye, gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan eyleye, 

namerde muhtaç etmeye, dualarımızı dergâh-ı izzetine kabul eyleye, vaktimizin hayrı gele, dil 

bizden, nefes Hz. Hünkar Efendimizden ola, yuh münkire, lanet Yezid´e, rahmet mümine; Nur-i 

Nebi Kerem-i İmam Ali, gülbeng-i Muhammed-i Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. Demi Pir, Kerem-i 

Evliya, gerçek erenler demine Hû” diyerek dua verir. 
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Hizmet sahipleri ne zaman meydana geleceklerini önceden bildikleri için dede onları 

çağırmadan kendileri kalkıp, hizmetlerini görürler. Eğer hizmet sahipleri hangi sırayla 

çıkacaklarını bilmiyorlarsa dede sırasıyla, hizmet görevlilerini meydana çağırır, onlarda dedenin 

söylediği sıraya göre kalkıp, hizmetlerini görürler. Hizmet sahipleri dedenin huzurunda üç 

adımda gelirler. Her adımda da sırasıyla “”Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” derler (K4, K5, K6, 

K8). 

Sonra meydana delilci gelir ve delili “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” diyerek üç seferde 

uyarır. Bu delil geçmişte tek bir çerağ olmakla beraber şimdilerde üç mum, üç ampul olarak 

kullanılmaktadır. Delili uyaran delilci, eller dizin üzerinde eğik vaziyette dedenin karşısında 

dâr’a durur (K4, K5, K6, K8, K18). 

“Çerağı Ruşen, Fahri Dervişan, Zuhuru iman, Himmeti Piran, Piri Horasan, Kürşadı 

meydan, Kuvveyi Abdalan, Kanunu Evliya, Gerçeklerin demine Hû! La feta illa Ali la Seyfa illa 

Zülfükar. Bi nuru azametike ya Allah, ya Allah, ya Allah! Ve bi nuru nübüvvetike ya Muhammed 

ya Muhammed ya Muhammed! Ve biri nuru velayetike ya Ali ya Ali ya Ali!” şeklinde delil duasını 

okur.  

Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Çerağcı duasını aldıktan sonra üç adımda geri 

geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Sonrasında bu cemde Hızır’dan, bu ayın kutsallığından, bereketinden söz edilir. Aynı 

zamanda da Alevilik hakkında bilgiler verir. Dede taliplerine yol ve erkân hakkında bilgi verir. 

Aleviliğin rızalık kapısı olduğunu sık sık tekrarlar. Taliplerine kapıya gelen kimseyi boş 

çevirmemelerini öğütler. Zor durumda olduklarında “Ya Hızır” dediklerinde o işin üstesinden 

geleceklerini. Buna da Hızır’ın yardımcı olacağını söyler. Hızır için kimi yerlerde kullanılan “Boz 

atlı Hızır” ifadesi Sinemilli ocakzâdelerince de kullanılmaktadır. 

Sonrasında ibrikdar, üç adımda dede huzuruna gelir. Bu hizmet sırasında genellikle 

hizmet sahibinin sol omzunda havlu vardır. Bu iki hizmet sahibi önce birbirlerinin eline, sonra 

dededen başlayarak canların eline “Hak, Muhammed, ya Ali!” diyerek üç defa su döker (K4, K5, 

K6, K8, K18). 

Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. İbrikdar duasını aldıktan sonra üç adımda 

geri geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Sonrasında da lokmacı hizmet alır. Dedenin karşısında sağ ayakla ve sol el sağ göğüs 

üstünde hafif boyun eğik dâr vaziyetinde durur. Sol elinde de lokma bulunur. “Bismişah Allah 

Allah! Hak, Muhammed, ya Ali. Hacı Bektaşı Veli’nin dergâhında, dârında bu canlara gelen 
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herkesin helal lokması ile Allah, Muhammed, Ali’nin hidayetiyle Hak kabul eylesin. Lokmanız 

dâr’ı didarında evlatlarına, çoluk çocuğuna acı, keder göstermesin. Yiyene helal, yedirene delil, 

bu hizmeti yerine getirenden de Hak razı olsun.” (K3).  

Eğer Hızır ceminde bir kurban tığlanacaksa kurban edilecek hayvan, cem meydanına 

gözcü ve kurbancı eşliğinde üç adımda, Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali denilerek getirilirdi. 

Kurban meydana geldiğinde dede veya zakir-dede kendi zakirliğini de yapabilir- kurbanla ilgili 

saz eşliğinde deyişler söylerdi. Kurbancı ve rehber, dede kurbanla ilgili deyişler söylerken 

kurbana el verirler (K4, K6). Kurbanla ilgili genellikle aşağıdaki deyişler okunmaktadır: 

I. 

“Akıl ermez Yaradan’ın sırrına 

Muhammed Ali’ye indi bu kurban 

Kurban olam kudretinin nuruna 

Hasan Hüseyin’e indi bu kurban. 

 

Ol İmam Zeynel’in destinde idim 

Muhammed Bâkır’ın dostunda idim 

Câfer-i Sadık’ın postunda idim 

Mûsa Kâzım Rızâ’ya indi bu kurban. 

 

Muhammed Takî’nin nurunda idim 

Aliyyün-Nakî’nin sırrında idim 

Hasan-ül-Asker’in darında idim 

Muhammed Mehdi’ye indi bu kurban. 

 

Aslı Şâh-ı Merdan gürûh-u Nâci 

Gerçeğe bağlıdır bu yolun ucu 

Senede bir kurban talibin borcu 

Pir-i Tarikata indi bu kurban. 

 

Tarikattan hakikata ereler 

Cennet-i âlâ’ya hulle sereler 

Muhammed Ali’nin yüzün göreler 

Erenler aşkına indi bu kurban. 

 

Şah Hatayi’m eder bilir mi her can 

Kurbanın üstüne yürüdü erkân 

Tırnağında tesbih kanında mercan 

Mümin müslümana indi bu kurban.” (Çıblak, 2014:223-224).  
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II. 

“Gel ey gönül okuyalım ism-i âzam duasın  

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar  

Oku dilden hem gönülden ta ki silinsin pasın  

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar . 

 

Zülfikar’dır Hak katında indi Ali destine  

Zülfikar’ı kuşanıban girdi kâfir kastına  

Ta ezelden yazılmıştır Zülfikar’ın üstüne  

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar. 

 

İsm-i âzam pürcemâl-i hem Muhammed ya Ali  

Bir oluban Hakk’a varır iki cihan serveri  

Her gazâya gittiğinde bunu okurdu  

Ali Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar.  

 

Şâh Hatâyî can ü dilden böyle etmiştir ikrar 

 Aşikârdır ikrar üste dü cihanda nâmı var 

Âli’yi Ali demiştir Hazret-i Perverdigâr 

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar.” (Özmen, 1998:186). 

 

Dede kurban deyişinden sonra kurbana duasını verir: “Bismişah, Allah Allah! Lâ fetâ illa 

Ali, lâ Seyfe illa Züfikâr. Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşir-il-müminin. Ya Allah, ya 

Muhammed, ya Ali! Pirimiz, üstadımız Hûnkâr Hacı Bektaş Veli. Kurbanınız kabul ola. Kabul u 

mutlak ola. Muratlarınız hâsıl ola. Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola. Kurbanlarınız kazaya, belaya 

karşı dura. Hastalara şifa, dertlere deva ola. Dil bizden, nefes Hûnkâr’dan ola. Gerçeğe Hû.” (K3). 

Kurbanla ilgili okunan dualar da dededen, dedeye değişir, ancak genelde kurbanın hayırlara 

vesile olması, Hak tarafından kabul edilmesine dair dualardır. 

Kurban kesim yerine götürüldükten sonra duası verilir, daha sonra kurban kesilirdi. 

Eskiden kesim yapılacak olan yerde bir kanal açılırdı, kurbanın kanı vs. oraya akıtılırdı, başka 

yere kurban edilen hayvanın kanı akıtılmaz, toprağın yüzeyinde bırakılmazdı. Hayvanın kanı 

başka yere akıtılmaz kanı, kalbi ve beyni, iç organları ile lokmaya konmayan parçaları bu kuyuya 

gömülürdü.  Sinemilli Ocağı’nda ve ocağa bağlı taliplerce kurbanın kalbi ve beyni yenmektedir. 

Alevi inancına göre dişi hayvan kurban edilmez. Bu geleneğin ise Hz. İbrahim’den geldiğini ifade 

edenler olmakla beraber dişinin üreticiliğinden dolayı da kurban edilmediğini ifade edenler de 

vardır (K4, K6). 



Sema Özveren, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

178 

Sonrasında da kurbancı ve lokmacı birlikte lokmayı hazırlardı. Geçmişte cemler çok 

uzun süre devam ettiğinden lokma cem bitmeden evvel hazır olurdu. Lokma hazırlanırken, cem 

yapılmaya devam edilirdi. Lokma hazırlama işiyle ise kurbancı, lokmacı ve kimi gönüllü kişiler 

ilgilenirdi. Lokmaya yardımcı olmak Hak hizmeti olarak değerlendirilirdi. 

Şimdilerde Hızır ayında kurban tığlanılmamakta, cem yapılmamaktadır. Kimi canlar 

Hızır ayında kömbe vs. yapıp dağıtmaktadır.  

Kurban tığlanmaya gittikten sonra farraş meydana gelir. Meydana üç kez “Ya Hak, ya 

Muhammed, ya Ali” diyerek süpürge çaldıktan sonra süpürgeyi sol kol altına alarak dâr 

vaziyette durur. Farraş tercemanını okur: 

“Destur Pirim! Güruh-i Nâci’yim, Kırklar Meydanı’nda süpürgeciyim. Pir divanında 

durucuyum. Hûseyin-i Kerbela için gözlerim kan yaştır. Lanet olsun Yezid’in bağrı kara taştır. 

Erenler meydanında Aliyyel-Mürteza baştır.  Pirimiz Kırklar içinde Seyyid-i Ferraş’tır. 

Muhammed Mustafa, İmam Hasan, İmam Hûseyin Ali ra bülende salavat!” 

Dede hizmet sahibine “Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hâsıl ola. Gerçek erenler 

demine Hû, mümine Ya Ali” diyerek duasını verir. Farraş duasını aldıktan sonra üç adımda geri 

geri giderek (dedeye sırt dönülmez) halkanın ilk sırasında hizmet sahipleri için ayrılan yere 

geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Gözcü ve iznikçi cemin başından sonuna kadar cem erkânın eksiksiz ve sorunsuz bir 

şekilde tamamlanması için hazırda bekler. İznikçi cem odasının düzenine ve temizliğine 

bakarken gözcü cemin düzeninden sorumludur.  

Sonrasında sözü yine Telli Kur’an alır ve deyişler söylenir. Hızır ile ilgili deyişler 

söylenir. Sinemilli Ocağı’nda Hızır ile ilgili daha ziyade Şah Hatayi’ye ait deyişler okunmaktadır: 

“Yine mihman gördüm gönlüm şâd oldu  

Mihmanlar siz bize safâ geldiniz  

Kar kış yağar iken bahar yaz oldu  

Mihmanlar siz bize safâ geldiniz.  

 

Misâfir aşk kapusunun dilidir  

Hızr’ı sev kim sahibinin gülüdür  

Tanrı misâfiri pîrim Ali’dir  

Mihmanlar siz bize safâ geldiniz.  

 

Bir eve kahr ola misâfir gelmez  

Çalınsa çırpınsa ektiği bitmez  

Çağırsa bağırsa bir ere yetmez  

Mihinanlar siz bize safâ geldiniz.  
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Himmet eyle sen ki dâima gele  

Yavan yaşık bizim yüzümüz güle  

Büyük küçük anı hep Hızır bile  

Mihmanlar siz bize safâ geldiniz.  

 

Misâfir gelir ki kısmeti bile Misâfir  

Hızır’dır özrünü dile  

Hatâyî’m uğruyu tut ver gel ele  

Mihmanlar siz bize safâ geldiniz.” (Ergun, 1959:90) 

 

Sonrasında iki deyiş daha okunur. Bu sırada da isteyen canlar bu sırada semaha kalkar. 

İki deyiş bir düvaz imam ile bir deste bağlanır. Bu bölümde genellikle Şah Hatayi’den deyişler 

okunur. Saz bitince semaha kalkan canlar, dedenin karşısında dâr vaziyette dururlar.  

Sinemilli Ocağı dedeleri genellikle şu duayı verirler: “Bismişah Allah Allah! İlahi hata 

kıldık, Hudâ için bağışla, Muhammed Mustafa hakkı için bağışla,  Adem-i Seyfullah hakkı için 

bağışla, Sefî Nebiullah, Adem-i Seyfullah hakkı için bağışla, Nuh û Nebiullah hakkı için bağışla, 

İsa i Ruhullah için, Musa-i Kerimullah için, İbrahim Halilullah hakkı için bağışla, Ali’yel Veliullah 

hakkı için bağışla, Hûnkâr Hacı Bektaş Veliyullah hakkı için bağışla, Haticet’ül Kübra, 

Fatımatü’lZöhre hakkı için bağışla, Hasan için meydana girdik, Hûseyini deşt-i Kerbelâ hakkı için 

bağışla, İmam Zeynel Abidin’in abı hakkı için bağışla, İmam Bakır Pâkî Evliya hakkı için bağışla, 

İmam Caferî Sâdık tarık-ı embiya hakkı için bağışla, Şah Musaî Kazım, Ali Musaî Rıza hakkı için 

bağışla, Şah Takî Bağ Nakî nur û ziyâ hakkı için bağışla, Hasan El’Askerî ol Mehdî Sahip Rîva 

hakkı için bağışla, Demlerimiz dem ola, cemlerimiz cem ola, Demimiz on iki imamların demi ola,  

Cemimiz, Kıkrlar’ın cemi ola, Eğilen başlarımız ağrı, acı görmeye. Gerçeğe Hû, mümine Ya Ali!” 

(K18). 

Semahtan sonra dede “Cemaat bir nefes alsın.” der ve kısa süreli ara verilir. İsteyenler 

dışarı çıkar, sigara içer vs. ihtiyaçlarını giderir. Cemaat nefes alıp geldikten sonra canlar, diz üstü 

oturarak cem vaziyeti alır (K3).  

Canlar diz üstü cem vaziyetinde iken zakir, eline sazını alıp bir deste bağlar. İki deyiş bir 

de on iki imamların anıldığı düvazimam okur. Bunlar genellikle Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal gibi 

yol ulularının deyişleridir. 

Sonrasında da dede, Alevi erkânı hakkında uzun uzun bilgiler vermeye başlar, taliplere 

yolu, yolun gereklerini, musahipliğin gerekliliğini, Hızır’ın önemini vs. anlatır. Alevi edebi, 

erkânı, dört kapı, kırk makam, ehl-i beyt sevgisi, tevella-teberra inanışı, ahlak vs. hakkında da 

öğretici ifadeler kullanıp taliplere yol gösterir. Bunu yaparken de Alevi öğretisine uygun, sıcak 

samimi bir üslup kullanır. 
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Dede, sürekli taliplerine güzel dileklerde, dualarda bulunmaktadır. “Allah Allah! 

Niyetiniz, dilekleriniz, amelleriniz kabul ola, kabul û makbul ola, Şah-ı Merdan yardımcınız ola, 

sizi darda, zorda, uğursuza, yaramaza koymaya, Hak Muhammed Ali divanına…” şeklinde devam 

eden ceme gelen canlara yönelik ve özellikle her hizmetin kabulü yönünde bir vurgu yapan 

dualarda bulunur (K4, K5, K6, K8). 

Sonrasında yine sözü zakir alır. Sazı ile Hz. Muhammed’in Miraç ve Kırklar hadiselerini 

anlatan miraçlamayı okur: 

“Geldi Cebrail çağırdı ya Muhammed Mustafâ  

Hak seni Miraca okudu dâvana kâdir Hudâ.  

 

Evvel emanet budur ki bir rehber tutasın  

Olasın tarik içinde tarik-i müstakîma.  

 

Muhammed şakule vardı yoktur menden bir azim  

İmdi senden el tutalım Hak buyurdu ve’s-sehâ.  

 

Ahan Cebrail bağladı Habibullah belini  

İki gönül bir oluben yürüdüler dergâha.  

 

Vardı dergâh kapısına gördü bir aslan yatur  

Aslan bir hamle kıldı ki başta koptu bir fetâ.  

 

Buyurdu sırr-ı kâinat “korkmasın, der,  

Habibim Hâtemin ağzına versin senden ister nişâna. 

 

 Hâtemin ağzına verdi aslan kılındu sakin  

Muhammed’e yol verildi aslan gitti tahata.  

 

Vardı Hakk’a da’vâ etti ona bunu söyledi  

“Ne güzel sırrın var imiş hayli cevr ettin bana”  

 

“Ol benim sırr-ı devletim sana tâbi hayatı”  

Geldi eşiğe baş eğdi kıble-i kıblegâha.  

 

Gördü bir biçare derviş hemen yutmak diledi  

Ali bile olsa idi dayanamaz ol cana.  

 

Doksan bin kelâm danıştı iki gönül dostuna  

Tevhidi armağan verdi yeryüzünde insana. 
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Kalktı ayak üzerine himmetini diledi  

“Ümmetini yarlıgadım” dedi perverdigâra.  

 

İnip türab etti yüzün Hakk’a teslim etti özün  

Hak tapşırıp salkım üzüm Hüseyn ile Hasan’a.  

 

Anlayıben secde kıldı hoş kal Sübhânım dedi  

Varıp evine dönerken yolda uğradı Kırklara.  

 

Vardı Kırklar sohbetine oturup oldu sakin  

Cümlesi de secde etti hazret-i emîrullaha.  

 

Kudretten bir el geldi ezdi şerbet eyledi  

Muhammed hâtemin gördü uğradı müşkül hâla.  

 

Anı bir nûş eyledi cümlesi oldu hayran  

Mümin Müslim üryân püryân başladılar samaha. (Canlar, semaha kalkar.) 

 

El çaluben Allah Allah dediler Allah Allah  

Muhammed bile duruştu Kırklar ile samâha.  

 

İrâdetler kadîm oldu erkân yerini aldı  

Muhammed’i gönderdiler hatırla oldu safâ.  

 

Ali’ye tavaf eyledi mührü önüne koydu  

“Sen bir sırr-ı vilâyetsin” dedi Saddak Mustafâ.  

 

Evvel sensin âhir sensin cümle sana bağlıdır  

“Tevellâyım sana ezel ya Aliyü’l-Murtazâ.  

 

Şah Hatai bu kelâmı vasfedüben söyledi  

Haklı söz inandıramam özü çürük ervâha.” (Birdoğan, 2001: 189-191). 

 

Miraçlama okunurken canlar miraçlama içerisinde geçen “Muhammed ayağa durdu” 

kısmında hep birden ayağa kalkarlar. Yine miraçlama içerisinde geçen “Cümlesi de secde kıldı” 

kısmında da canlar secdeye varırlar, başlarını yere değdirirler. “Mümin müslüm üryan büryan” 

dizesi okunurken de cemaatten semaha kalkmak isteyen canlar semaha dururlar.  
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Semah bittikten sonra semah dönen canlar, diz üstü oturup dedeye niyaz olurlar. Dede 

onlara dua verir: “Bismişah Allah Allah! İlahi hata kıldık, Hudâ için bağışla, Muhammed Mustafa 

hakkı için bağışla,  Adem-i Seyfullah hakkı için bağışla, Sefî Nebiullah, Adem-i Seyfullah hakkı 

için bağışla, Nuh û Nebiullah hakkı için bağışla, İsa i Ruhullah için, Musa-i Kerimullah için, 

İbrahim Halilullah hakkı için bağışla, Ali’yel Veliullah hakkı için bağışla, Hûnkâr Hacı Bektaş 

Veliyullah hakkı için bağışla, Haticet’ül Kübra, Fatımatü’lZöhre hakkı için bağışla, Hasan için 

meydana girdik, Hûseyini deşt-i Kerbelâ hakkı için bağışla, İmam Zeynel Abidin’in abı hakkı için 

bağışla, İmam Bakır Pâkî Evliya hakkı için bağışla, İmam Caferî Sâdık tarık-ı embiya hakkı için 

bağışla, Şah Musaî Kazım, Ali Musaî Rıza hakkı için bağışla, Şah Takî Bağ Nakî nur û ziyâ hakkı 

için bağışla, Hasal El’Askerî ol Mehdî Sahip Rîva hakkı için bağışla, Demlerimiz dem ola, 

cemlerimiz cem ola, Demimiz on iki imamların demi ola,  Cemimiz, Kıkrlar’ın cemi ola, Eğilen 

başlarımız ağrı, acı görmeye. Gerçeğe Hû, mümine Ya Ali!”  

Bu duadan sonra canlar, dedeye sırtlarını dönmeden, geri geri giderek üç adımda semah 

meydanından ayrılıp yerlerine otururlar.  

Canlar yerlerine oturup düzen sağlandıktan sonra sofracı, sofraları sermeye başlar. 

hizmet sahipleri cem yapılan meydanda sofraları yerlere sererlerdi. Bu sırada orada olan canlar 

da bu hizmete yardım ederlerdi. Geçmişte yalnız et, pilav ve ekmekten oluşan lokma lemper 

dediğimiz tepsiler üzerine konularak meydana getirilirdi. Lokma dede huzuruna da ceme gelen 

canların önüne gittiği şekilde getirilirdi, dedeye özel bir uygulama yoktu (K4, K6, K18) 

Eskiden sadece pilav, et ve ekmekten oluşan lokma günümüzde salata veya ayran gibi 

şeylerle ikram edilmektedir. Şimdilerde ise sofra serme âdeti pek uygulanmamaktadır, işin daha 

kolayına kaçılmakta pet tabak, bardak, kaşıklar kullanılmaktadır. Hatta son yıllarda herkes 

lokmasını cem sonunda kapalı, kapaklı pet kaplarda alıp evine gitmektedir (K4, K6, K18) 

Lokmacı “Elimde yoktur, toktur terazi, herkes oldu mu hakkına razı?” diye canlara sorar, 

orada bulunan canlar da “Hak, eyvallah.” diyerek razı olduklarını bildirir. Sofra serilirken de 

kaldırılırken de herkes yardımlaşır, kimin sereceği veya kimin kaldıracağı belli değildir. Herkes 

lokmasını aldıktan sonra dede “Yürü!” dediği vakit canlar, lokmalarını yerler. İlk lokmayı 

genelde dede aldıktan sonra hep birlikte lokma yenilirdi.  

Lokmalar yendikten sonra dede dua verir: “Bismişah Allah Allah!  Sofra-i Ali el bereket-i 

celil, Yiyip, yedirene, oturup, durana,  Nur, imana aşkı şevk ola, Lokma sahipleri lokmalarında,  

Hizmet sahipleri hizmetlerinde şefaat bula,  Lokmanızı artığı eksilmeye, taşa dökülmeye,  Bir 

lokmanız, bin bir kazaya, belaya kalkan ola, Hak Muhammed Ali yardımcınız ola, Hak 

Muhammed, Ali cümle cemimizden, Lokmasını dergâh-ı izzetine kabul eylesin.”  

Sofra duası da yine dededen dedeye değişiklik göstermektedir. Ortak olan iyi niyet ve 

güzel dileklerdir. Bu lokmayı yiyen, ceme dahil olanlar için iyi niyetli, hayırlara vesile dualardır 

(K4, K6, K18) 
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Hızır ayında yapılan cemde herhangi nedenle olursa olsun cemden ayrılamazlar. Eğer 

cemin düzenini bozan kişiler olursa bunlar, gözcü tarafından cem boyunca tespit edilir. Cemin 

sonunda dedeye bildirilir. Dede bu canları meydana çağırır. Bu kişiler sağ ayak başparmağı, sol 

ayak başparmağının üzerinde olacak biçimde dedenin karşısında dâr vaziyetinde dururlar. Dede 

cemdeki canlara bu kişilere nasıl bir ceza verelim diye sorar. Bu ceza kararı cemdeki canlarla 

beraber verilir. Cemdekiler az bir miktar para cezası ya da toplanılacak başka bir cemde lokma 

hazırlamaları yönünde ceza verilmesini isterler. Dede bu kişilere cezayı kabul edip 

etmediklerini sorar. Onlar da “Hak Eyvallah” diyerek cezalarını çekmeye razı olduklarını 

belirtmiş olurlar (K4, K5, K8, K16). 

Dede, lokma duasını verdikten, cem içindeki uygun olmayan davranış gösterenlere 

cezaları verildikten sonra “Şah yürüsün. Herkes kendi divanında, niyazında, kusurunda 

serbesttir. Evine de gidebilir, burada muhabbete de devam edebilir.” dedikten sonra bazı canlar 

evine giderken bazı canlar da meydanda kalıp muhabbete devam eder. Canlar, lokmadan hemen 

sonra ayrılacaksa kimileri gelip dedenin huzurunda dedeye niyaz olur. Kimi canlar da sağ 

ellerini sol göğüs üstüne koyup başlarını öne eğerek “aşk-ı niyaz ederim” der. Kimi canlar da sağ 

ellerini sol göğüs üstüne koyup başlarını öne eğerek “bu niyaz bütün cemaatindir” der ve dede 

huzurundan çekilirler. Cem odasından çıkarken eşiğe basmamaya özen göstererek çıkarlar. Kimi 

canlar cem odasından geri geri çıkar, dedeye asla sırtlarını dönmez iken kimi canlar da dede 

huzurundan geri geri çıkıp kapıdan çıkarken kapıya dönerler (K3). 

Lokmadan sonra cem odasından ayrılmayan canlar muhabbete devam ederler. Yine 

Alevilik ile ilgili muhabbetler edilir. Dede bir öğretmen edasıyla taliplerine yol hakkında gerekli 

bilgileri verir. Uzun süren muhabbetler sonunda dede taliplerine “Ey canlar, gecenin de bir 

hakkı vardır” diyerek söze başlar ve oturan-duran duasını verir: 

“Bismişah Allah Allah! Akşamlar hayrola, hayırlar fetola, şerler def ola, müminler şad ola, 

meydanlar abad ola… On iki imamların katarında, didarında, On dört masum pâk, on yedi 

kemerbestin himmetleri üzerimizde ola. Üçler, beşler, yediler, on iki imamlar, on dört masum 

pâklar, on yedi kemerbestler, doksan bin gaib erenleri safa nazarını esirgemeye. Cenab-ı Hak 

cümle canları münkir-münafık şerrinden koruya, kollaya. Dertlerimize derman, hastalarımıza 

şifa, gönüllere iman nasib eyleye. Dil bizden, nefes pirimiz, Hünkarımız Hacı Bektaş Veli’den 

ola… La feta  illa Ali la Seyfe illa Zülfikar. Bercemal zatı pak al-i Aba ra salavat. Allahûme salli ala 

seyyidina Muhammed ve Ali al-e Muhammed. Oturan-duran, koğsuz gaybetsiz, sağ salim evine 

varıp yastığa baş koyan, sağa yatıp selamet kalka. Gerçeğe Hû, mümine Ya Ali!”  

Ceme gelen canlar evlerine giderken hizmet sahipleri ve dede cem odasında oturup 

bekler. Herkes cem odasından ayrılınca çerağcı, dedenin önüne meydana çerağı getirir ve diz 

üstü dedenin karşısında oturur. Dede ya da çerağcı delili sır eder. Bu sıra tüm hizmet sahipleri 

dâr vaziyetinde dedenin karşısında çerağcının gerisinde dururlar. Dede ya da çerağcı, çerağı sır 
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ederken “ Bismişah Allah Allah! Batın oldu çerağ-ı nur-u Ahmed. Zahir oldu Şems-i Mah-ı 

Muhammed.” der ve “Ya Allah” diyerek birinci çerağı sır, “Ya Muhammed” diyerek ikinci çerağı 

sır eder, “Ya Ali” diyerek de son çerağı sır eder. Çerağ sır edilirken genellikle mum 

kullanıldığından dede ya da çerağcı sağ elinin başparmağı ile işaret parmağının arasına mumun 

yanan ucunu alarak ateşi söndürür.  

Dede huzurunda dâr vaziyette duran hizmet sahiplerine dua verir: “Allah Allah! 

Hizmetiniz kabul ola, kabul u makbul ola. Muradınız hâsıl ola. Gerçek erenler demine Hû, 

mümine Ya Ali”. Sonrasında da dede ve hizmet sahipleri meydandan ayrılır. Hizmet sahipleri ve 

dede aynı anda meydandan ayrılırlar. Yine posta sırt dönülmemeye özen gösterilir ve eşiğe 

basılmaz. Dede o gece kimin evinde misafir olacaksa onunla gider ya da cem yaptığı evde 

kalacaksa kendisine hazırlanan odaya geçer (K3.) 

Hızır ayında şimdilerde kimi canlar üç gün oruç tutmaktadır. Ancak büyük çoğunluk 

tarafından bu oruçö tutulmamaktadır. Ocağa mensup ocakzâde ve talipler, son yıllarda Hızır 

ayında genellikle bir şey yapmamaktadır.  

Geçmişte yapılan kapı kapı gezip un, buğday, bulgur, yağ, şeker, tuz vs. gibi eşyalar 

toplama, en son evde bunu lokma yapıp hep birlikte yeme geleneği de son yıllarda 

yapılmamaktadır. Şimdilerde genellikle Kahramanmaraş ilinde bulunan Sinemilli Ocağı’nda 

Hızır ayında kurbna yapılmamaktadır. Bunun yerine kimi ocakzâde ve talipler kansız kurban 

dediğimiz kömbe vs. yapıp dağıtmaktadırlar.  

Geçmişte yapılan Hızır cemi de şimdilerde Kahramanmaraş ilinde sadece cem evleri 

bünyesinde yapılmaktadır. Geçmişte ocağa ait köylerde yapılan bu cem, son yıllarda diğer 

cemlerde olduğu gibi yapılmamaktadır.   

Hızır halen kutsanmakta “Ya Hızır” ifadesi yaygın olarak kullanılmakta, kapıya gelen 

yabancılar geri çevrilmemektedir. Ancak geçmişte önemsendiği kadar önemsenmemektedir. 

Sinemilli Ocağı’nda geçmişte Hızır ayında yapılan cemler şimdilerde yapılmamaktadır. Öyle ki 

Sinemilli Ocağı’na bağlı çoğu talip Hızır ayının hangi ay olduğunu dahi bilmemektedir.  

 

6.3.7. Muhabbet Meclisleri 

 

Sinemilli Ocağı’nda cem kadar etkili olan bir durum da özünde cem olan muhabbet 

meclisleridir.  Muhabbet meclislerinde tıpkı cemlerde olduğu gibi kadın-erkek bir arada 

bulunurlardı. Yol ile ilgili candan sohbetlerin edildiği sazlı, sözlü muhabbetlerdi. Geçmişte 

Sinemilli Ocağı’nın Kahramanmaraş ilindeki merkezi sayılan Kahramanmaraş ilinin Elbistan 

ilçesine bağlı olan Kantarma Mahallesi’nde özellikle kış aylarında hemen her akşam başta dede 

ailelerinin evleri olmak üzere bir evde toplanılırdı. Dede ailelerinin evlerinde her daim cem 
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yapılabilmesi için bir oda büyük olurdu. Bu büyük odalarda kadın-erkek sabahlara kadar yolla 

ilgili sohbet edilir, deyişler söylenir, Telli Kur’an dillenirdi  (K4, K10).  

Geçmişte yapılan cemler gibi muhabbet meclisleri de sabahlara dek sürmekteydi. Yolla 

ilgili muhabbetler edildiği vakit insanlar kendinden geçiyor, saatin ilerlediğini unutuyor ve 

sabahlara dek muhabbetler ediliyordu. Muhabbet meclislerinin cemler gibi yapıldığı belirli 

dönemler yoktur. Ancak genellikle kış ayları köylerde herkesin evinde olduğu, işlerin az olduğu 

dönem olmasından dolayı daha çok tercih edilmekteydi (K4, K10).  

Geçmişte Sinemilli Ocağı dedeleri, talip üzerine gittiği vakit cem başlamadan birkaç saat 

evvel cem yapılacak evde toplanılır, muhabbetler edilirdi. Köydeki taliplerden Sinemilli Ocağı 

dedesiyle muhabbet etmek isteyenler, erkenden cem yapılacak eve gelir dedeyle birkaç saat 

sohbet eder, daha sonra ceme başlanırdı. Cem sonrası da köylü hemen dağılmazdı. Cem yapılan 

evde sabahlara kadar sohbetler edilir, dede-talip daha ziyadeyan yana vakit geçirirdi  (K4, K10).  

Geçmişte özellikle ocağın Kahramanmaraş ilindeki merkezi sayılan Kahramanmaraş’ın 

Elbistan ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi’nde ocağın önde gelen pirleri özellikle kış aylarında 

hemen her akşam bir araya gelirlerdi. Bunlar Büyük Tacım Dede, İbo Dede, Şeyho Dede, Hasan 

Sinemillioğlu Dede, Mehmet Yüksel Dede’nin annesi, kendisi, kardeşi Mehmet Mustafa Dede, 

küçük Abuzer Dede, Ağuçan ocağından Abuzer Dede, İbrahim Dede ve köyün ileri gelen, bilgili 

kişileriydi (K12) 

Bu kişiler bir araya gelir, kendi iç dünyalarını birbirlerine açar, Aleviliğin tasavvufunu, 

batıni düşüncesini aralarında tartışırlardı. Aleviliğin tasavvufunun yaşatılması için gereken 

yapıları, davranışları da kendi aralarında konuşarak, tartışarak ölçülerini belirlerlerdi. Onlar bu 

şekilde toplanıp, kendi yaşam tarzlarını, inanç biçimlerini, Aleviliğin geçmişi ile geleceğini 

ortaya koyup daha sonra gittikleri yörelerde bunları taliplerine de aktarmaya çalışırlardı. Yol, 

erkân hakkında uzun soluklu konuşmalar yapar, bu konuşmalara yer yer taliplerini de dahil 

ederlerdi. Sabahlara kadar süren bu muhabbetler genellikle büyük Tacım dede ve Sinemilli 

Ocağı’nın önde gelen dedelerinden olan İbo dedenin evlerinde düzenlenirdi (K12). 

Kantarma Mahallesi, geçmişte adeta bir yol okulu niteliğindeydi. Dedeler, analar, talipler 

daima bir arada, sohbetler edip yola revan oluyorlardı. Sazın ve sözün olmadığı bir gün o 

bölgede yok gibiydi. Dedeler, özel hocalar tutuyor, kendi çocuklarını donanımlı birer ocakzâde 

haline getirmeye çalışıyorlardı. Küçük yaşlardan itibaren cemlere dahil olan, muhabbet 

meclislerinde derin sohbetlere tanık olan ocakzâdeler, bu muhabbetlerle ufuklarını daha da 

geliştirmekte, yolu her şeyden evvel tutmakta, yola hizmet etmekte ve edindikleri bilgilere 

takviye yapabilecek konuma gelmekteydiler. Talipleri, bu muhabbetlere dahil etmeleri ise 

talipler açısından oldukça faydalı bir durumdu. Pirler ile sohbet eden, onların muhabbetlerine 

dahil olan,  istediklerini sorup anında bilgi alan talipler de yola daha bağlı olmaktaydılar.  
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Ancak geçmişte sürekli yapılan, neredeyse hemen her akşam Kantarma’da olan, 

Kantarma dışında da Sinemilli dedelerinin Kahramanmaraş ilinde taliplerine gittiği dönemlerde 

yapılan muhabbet meclisleri şimdilerde neredeyse hemen hiç yapılmamaktadır. Taliplerin de 

cemler gibi dahil olabildiği, Aleviliğin anlatıldığı, yaşatıldığı muhabbet meclisleri hem talipler, 

hem dedeler hem de yol için çok faydalıydı. Adeta bir okul niteliğinde olan bu muhabbetlerde 

pirler ve talipler karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmakta, kendilerince anlamlandıramadıkları 

noktaları aydınlatmaktaydılar.  

 

6.3.8. Cenaze Erkânı 

 

Erkân, yol ulularının koyduğu, tarikatın ve yolun yasası durumunda olan kurallar, ilkeler 

ve törenler bütünüdür (Korkmaz,2016: 226). Cenaze de başlı başına bir erkân olup kendine 

özgü ritüelleri bünyesinde barındırmaktadır. 

Cenaze erkânı, Anadolu Alevilerinin en çok önemsediği konulardandır. Anadolu 

Aleviliğinde bir kişi vefat ettiğinde o kişi için “öldü” ifadesi yerine “Hakk’a yürüdü, sır oldu, 

göçtü” ifadeleri kullanılmaktadır. Kişinin özüne, Tanrı’ya ulaştığına, ona döndüğüne inanılır (Er, 

2014:223). 

Tasavvuf felsefesine göre insan, yaratılmışların en mükemmeli olarak kabul edilmiştir. 

Özellikle de kainattaki her şeyde Tanrı’nın varlığını görme eğilimi olan vahdet-i vücud ile insan-ı 

kâmil anlayışı oluşturulmuştur. Vahdet-i vücud anlayışına göre kainattaki her şey Hak’tandır ve 

her şey Hak’tır. (Artun, 2011: 54) Bu anlayışa göre insan iki unsurdan oluşmaktadır. Biri ölümlü 

olan beden, diğeri ise ölümsüz olan ve kişi öldüğünde Hakk’a yürüdüğü söylenilen veya kişi 

öldüğünde “uçtu” ifadesiyle de nitelenen ruhtur.  

Alevi-Bektaşi geleneğindeki ölüm düşüncesi tek yönlü ele alınmamalıdır. Anadolu 

Aleviliğindeki ölüm ve ölüm sonrasındaki yaşama dair inanç ve pratikler çok yönlü 

düşünülmelidir. İslamiyet öncesi inanç sistemleri, kültürel kaynaklar ve İslam düşüncesi, 

tasavvuf de ele alınarak çok yönlü düşünülmelidir. Bu erkân ile ölen kişinin, herhangi birine 

maddi veya manevi zararı olup olmadığını öğrenmek ve varsa bunları karşılayıp, herkesten 

rızalık alınarak ölen kişinin Tanrı huzuruna arınmış, tıpkı dünyaya geldiği zamanki gibi temiz, 

duru çıkmasını sağlamaktır. Bu erkân ölen kişinin yakınları veya varsa musahibi tarafından 

açtırılır. Yine kurban tığlanır (Çıblak, 2013: 272-274) (Er, 2014:219-230). 

Sinemilli Ocağı’nda ve ocağa bağlı taliplerde eskiden musahiplerden biri vefat ettiğinde 

diğer musahip, vefat eden musahibini Dâr’dan indirir. Dâr’dan indirirken de yine bir cem 

düzenlenirdi. Sağ olan musahip ile vefat eden musahibin aile fertleri, tekrardan dede huzuruna 

çıkarlar. Vefat eden musahip, sağlığında birilerine kötülük ettiyse, birilerini kırdıysa, birine bir 

borcu varsa o kişilerden rızalık almak ve kalan borcu ödemek sağ kalan musahibin görevidir. 
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Aile ve musahip, ölen talibin bütün sorumluluğunu, borcunu, yaptığı haksızlıkları üzerine alır.  

Dar’dan indirme ceminde kurban tığlanır, ölen kişinin ruhuna gülbengler okunur, semah 

dönülmezdi. Ancak günümüzde genellikle bu cem yapılmamakta, onun yerine sadece cenaze 

erkânı düzenlenmektedir (K4). 

Cenaze erkânında ise öncelikle bütün cemaat, kadın-erkek karşık bir vaziyette cenazeye 

dönük bir şekilde sıraya girerler. Bu sıranın en önünde de Sinemilli dedesi bulunur. Sinemilli 

Ocağı’nın Kahramanmaraş ilindeki merkezi olan Kantarma’da yaşayan Sinemilli Ocağı’nın 

önemli dedelerinden Ali Ekber Bakır, yıllardır yörede cenaze erkânını şu şekilde 

uygulamaktadır: 

“Adem Seyfiyullah, Şirk Nebiyullah, Nuhi Neciyullah, İbrahim Halilullah, İsmail 

Seyfiyullah, Musa-i Kerimullah, İsa-i Ruhullah, Muhammed Haibibullah, Ali’yel Resullulah, …’nın 

Ruhuna El Fatiha.”  

Dede duayı okuduktan sonra bütün cemaat, elerlini açıp Hakk’a yürüyen can için Fatiha 

suresini ya da başka herhangi bir duayı okur. Hatta orada bulunan canların dua okuması 

zorunlu olmayıp iyi niyetli, Hakk’a yürüyen can ile ilgili dileklerde bulunmaları yeterlidir. 

Herkes duasını ettikten sonra dede yüzünü cemaate dönüp: 

“Üçlerin, beşlerin, kırkların, yedilerin, on iki imamların, on dört masum-u pâkların, 

nebilerin, velilerin, şehitlerin sahabeleri, safilerin, sofilerin, sebilerin, sübyanların, aşıkların, 

sadıkların, bağrı yanıkların, uyanıkların, masumlarım, mazlumların, muhiblerin, müritlerin, 

erlerin, evliyaların, enbiyaların ruhuna El Fatiha.”  

 Dede duayı okuduktan sonra bütün cemaat, elerlini açıp Hakk’a yürüyen can için Fatiha 

suresini ya da başka herhangi bir duayı okur. Hatta orada bulunan canların dua okuması 

zorunlu olmayıp iyi niyetli, Hakk’a yürüyen can ile ilgili dileklerde bulunmaları yeterlidir. 

Herkes duasını ettikten sonra dede yüzünü cemaate dönüp: 

“Ya Ğaza illa, ğaza illa, Ali’yel Murtaza, sahibel iktidar, Ya Fettaillah, Ali’yel Seyfullah 

Zülfikar. Her kazayı, her belayı def eder, halleder pervereder. Müminin kalbinden geçmesin leyl-

i nahar. Münkirin boynuna değsin sır ile tabar. Nasrul minel Hak’u fette, gaybe ve şerril-mümil. 

Bir rahmet ey Rahmanlar Rahimi. Rabbena… Estafurullah, Estafurullah, Estafurullah. Azimil 

Kerimmilah, La ilahe illHak.” 

Dede bundan sonra Hakk’a yürüyen canın ağzından orada bulunanlardan ve Hak’tan 

rızalık ister: 

“İlahi Yarab! Eğer elimde ve dilimde, özümde ve gözümde, sözümde ve kulağımda ve 

ayağımda cemi civarı azalarında her ne günah-ı, kelimeyi hata, küfür ve şirk ve İslam’a sadık bir 

durum olmadıysa ben âlemin cemi cümlesini azm ve cezm ettim, kast ettim, nadım oldum. Bir 

daha işlememesine tövbe ve rica ettim. İlahi Yarab! Eğer Cebrail Aliyhisselam, namus u erkân 

vasıtasıyla her ne getirdiyse, belayi kadimde her ne azar verdiyse ben onların cümlesine 
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inandım ve iman getirdim. Onların cümlesi Hak’tır ve gerçektir. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik 

ettim. Dinî İslam, mezhebi ehl-i beyti kabul ettim.  Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve 

rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l 

mevt. Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.” 

Sonrasında dede cemaate dönüp:  “Ey ehl-i canlar, Hak için namaza, mefta için isteyen 

duasını, dua bilmeyen de Hz. Peygamber için salavat getirsin.” der. Sonrasında dede, cemaate 

sırtını dönüp, yüzünü Hakk’a yürüyen canın tabutuna döner. Dede elleri açık şekilde kulağının 

arkasına koyup “Allahu Ekber” der. Sonrasında da ellerini göğüs hizasında sol el sağ elin 

üstünde olacak şekilde kavuşturur. Elleri göğüs hizasında kavuşmuş olan dede,  “Allahu Ekber” 

der. Bu sırada bütün cemaat istediği, bildiği duaları, gülbengleri Hakk’a yürüyen can için okur. 

Elleri göğüs hizasında kavuşmuş olan dede, bir kez daha “Allahu Ekber” der. Dede “Allahu 

Ekber! Hakümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve 

vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî 

fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente” duasını okuyup cemaate döner.  

“Ey ehl-i cemaat, bu er kişinin ruhunu ne gibi bilirsiniz?” diye sorar. Cemaat de “Hak, 

eyvallah” “Hak rahmet eylesin” gibi ifadeler kullanır. Dede aynı soruyu cemaate üç kez art arda 

sorar. Cemaat de üç kez aynı cevabı verir. Sonrasında da dede, “Ermişler ruhuna, bakiler kavline, 

gerçekler muhmine, gidenin ruhuna el Fatiha” der ve dede ile bütün cemaat el açıp dua eder. 

Sonrasında da ilk olarak dede Hakk’a yürüyen canın tabutuna dokunur. Sonra da cenaze 

sahipleri tabutun içindeki cenazeyi mezara yerleştirir. Sırasıyla aile yakınları, dostları mezara 

toprak atar.  

Daha sonra da lokma için cemevine ya da ve sahibin evine gidilir. Orada da lokmadan 

sonra dede sofra duasını verir: 

“Bismişah Allah Allah!  

Sofra-i Ali el bereket-i celil,  

Yiyip, yedirene, oturup, durana,  

Nur, imana aşkı şevk ola,  

Lokma sahipleri lokmalarında,  

Hizmet sahipleri hizmetlerinde şefaat bula,  

Lokmanızı artığı eksilmeye, taşa dökülmeye,  

Bir lokmanız, bin bir kazaya, belaya kalkan ola,  

Hak Muhammed Ali yardımcınız ola,  

Hakk’a yürüyen canımızın lokmasını, 

Hak Muhammed, Ali cümle cemimizden, 

Lokmasını dergâh-ı izzetine kabul eylesin.” (K18). 
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Sofra duası sırasında orada bulunan canlar sağ ellerini sol göğüs üstüne koyarak baş 

hafif öne eğik vaziyette dururlar. Kimi canlar da ya yalnız sağ elin başparmağını ya da her iki 

elin başparmağını masaya, tepsiye koyarak dua sırasında beklerler. Dua sonunda da orada 

bulunan cümle canlar hep bir ağızdan ya “Allah Allah!” ya da “Hak, eyvallah” derler. Böylelikle 

de erkân tamamlanmış olur.  

Cenaze erkânı Sinemilli Ocağı’nda geçmişten günümüze orijinalliğini korumuştur. 

Kahramanmaraş ilinde Sinemilli ocakzâde ve taliplerinin cenaze erkânına genellikle Sinemilli 

dedeleri bakmaktadır. Ancak kimi merkez ilçelerde yaşayan Sinemilli ocakzâde ve taliplerinin 

cenaze hizmetini cemevine bağlı hizmet sahibi görmektedir. Sinemilli Ocağı’nın bölgedeki 

merkezi kabul edilen Kantarma Mahallesi’nde yaşayan Ali ekber Bakır dede, genellikle Elbistan 

ve civarında kendi taliplerinden Hakk’a yürüyenlerin cenaze erkânını yürütmektedir.  

 

6.4. Kurban Ritüelleri 

 

Ritüel, Fr. Rituel: 1. Ayin 2. sf. Adet haline gelmiş (TS, 2000: 1920).  Rit, Fr. (rite < Lat. 

ritus, tören, kural, ayin) a. Dinsel tören, dinsel kural anlamına gelmektedir (Korkmaz, 2016: 

578). İbadet öncesinde ve sırasında yapılan tüm davranış ve şekiller, ritüel olarak 

değerlendirilmektedir.  

Geçmişten günümüze ritüellerde ve yapılan törenlerde ikili bir ilişki söz konusu 

olmaktadır. Bu ilişki söz ve eylemden oluşmaktadır. Ritüel ve törenlerde eylem, sözden daha 

etkili ve önemli bir durumdadır. Söz, eylemin devamı niteliğinde olup eylemi desteklemektedir. 

Ritüel Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet gibi semavi dinlerde de Şamanizim, kültler gibi inanç ve 

yaşam biçiminde de karşımıza çıkmaktadır. Yapılan törenler ve ritüeller, inancın ya da törenin 

gereğini yerine getirmenin yanı sıra o toplumdaki bireyler arası iletişimi kuvvetlendirmek, 

birlikteliği, sosyal dayanışmayı arttırmak gibi işlevler de üstlenmektedir. Anadolu coğrafyası 

gerek dinî gerek sosyal törenleri ve ritüelleri ile bu işlevleri ziyâd esiyle yerine getirmektedir. 

Alevi-Bektaşi topluluklarında da birlikteliği, sosyal dayanışmayı sağlayan ve her türlü dağılmayı 

engelleyen, grup bilincini güçlendiren birtakım ibadet, ritüel ve kimi kurumlar söz konusudur. 

Bunlar arasında cem ibadeti, musahiplik, dedelik, dede-talip ilişkisi, rızalık, muharrem, matem, 

görgü gibi ritüel ve kimi kurumlar yer almaktadır (Albayrak,  2015: 21-36; And, 2012: 33). 

Kurban sözcüğünün çeşitli sözlüklerde şu şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Divânü 

Lûgati't-Türk'te kurban sözcüğünün karşılığı olarak “yagış” ifadesi kullanılmakta ve “(putlarına) 

yaklaşmak amacıyla veya adamış oldukları adak için cahiliye devrindeki insanların putlarına 

kestikleri kurban” anlamına gelmektedir (Divânü Lûgati't-Türk, 2015: 941). 

Kurban sözcüğü, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat'te: "Hak'ın rızasını kazanmaya 

vesile olan şey. 2.Eti fıkarâya parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak 
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kesilen (koyun, keçi, sığır, deve... gibi) hayvan. 3.Bir gaye uğruna fedâ olma." olarak ifade 

edilmiştir  (Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 2010: 607). 

Türk Dil Kurumu'nun hazırlamış olduğu Türkçe Sözlük'te kurban sözcüğü için, “1.Dinin 

bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan. 2. İçtenliği belirten bir 

seslenme sözü. 3. mec. Bir ülkü uğrunda feda edilen veya kendini feda eden kimse. 4. mec. Bir 

kazada veya felakette ölen kimse. 5. mec. Maddi ve manevi bakımdan felakete sürüklenmiş, 

insani değerlerini yitirmek zorunda kalmış veya bırakılmış kimse. 6. Müslümanlarda Kurban 

Bayramı.” Olarak açıklanmıştır (TS, 1998: 1529). 

İnsanlar, çeşitli nedenlerden dolayı kurbanlar sunma gereği duyarlar. Yer-suları, 

Tanrı’nın vekili olarak gördükleri din adamlarını, yatırları, ziyaretleri, evliyaları, ilahi güce sahip 

olduklarına inandıkları tabiat güçlerini, Tanrı’nın kendisini memnun etmek ve onların 

kendilerine yardım etmelerini sağlamak maksadıyla kurbanlar sunma gereği duyarlar. Öyle ki 

içinde doğaüstü güç olduğuna inandıkları dağ, tepe, göl, ulu ağaç ve çeşitli sulara, bazı 

hayvanlara dahi ibadet etmek ya da onlardan yardım dilemek adına kurbanlar sunmuşlardır. 

İnsanlar, bu tür kurbanlar sunarken ilk olarak bu güçlerin yardımına önceden hak kazanmak, bu 

güçlerin kendilerinin yanında olduklarını bilmek, ikinci olarak da kendilerini affettirmeyi 

hedefleyerek sonradan bir şeyler yapmak, bedelini ödemek hedeflemektedirler (Çıblak, 2005: 

150-151). 

Anadolu Aleviliğinde kurban olgusu önemli bir yer tutmaktadır. Yatır, ocak ziyaretleri, 

ocakzâde dedelerin mezar ziyaretleri ve ibadetler sırasında kurban geleneği söz konusudur. 

Ayrıca yine Anadolu Aleviliğinde Kurban Bayramı’nda kurbanlar kesilmektedir. Bu geleneğin 

kökeni de Hz. İbrahim’e dayandırılmakta ve Hz. Muhammed’in de bu geleneği sürdürdüğüne 

inanılmaktadır. Kurbanın ne zaman, nasıl kesileceğini dede, topluma anlatır. Kurban kesilmeden 

önce kesinlikle gülbenk okunması gerekmektedir. Dede, kurbana hayırlısını vermelidir (Yaman, 

2008: 243) 

 

6.4.1. Kurban İnancı 

 

Anadolu Aleviliğinde kurbanlar içeri ve dışarı kurbanlar olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. İçeri kurbanlar dediğimiz kurban şekli, Anadolu Alevilerinin temel ibadeti olan 

cemlerde belirli ritüellere bağlı olarak gerçekleşen ve on iki hizmet arasında sayılan “kurbancı” 

tarafından gerçekleştirilen asli unsurlandandır. Bu kurbanlar belli dönemlerde, belli amaçlar 

doğrultusunda gerçekleştiirlmektedirler. Muharrem kurbanı, ikrar kurbanı, yıl (görgü) kurbanı, 

birlik (Abdal Musa) kurbanı, musahiplik kurbanı, düşkün kaldırma kurbanı, dâr (dârdan 

indirme) kurbanı içeri kurbanlar olarak ifade edilmektedir. İçeri kurbanlar, herkesimn 

yiyemediği kurbanlardır. Örneğin düşkün ilan edilen kimse bu kurbanları yiyemez ve düşkün 
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ilan edilen kimsenin kurbanı da olmaz. İçeri kurbanlarda genellikle erkek hayvan tercih 

edilmekle beraber büyükbaş hayvanlar kesilmektedir.  Dışarı kurbanlar ise bir dileğin 

gerçekleşmesi adına, bir adaktan dolayı kesilen kurbanlardır. Dışarı kurbanlar kanlı ve kansız 

kurbanlar olmak üzere uygulanmaktadır (Er, 2014: 167-169). 

Sinemilli Ocağı’nda genellikle kurbanın kalbinin ve beyninin yenmediği ifade edilmiş, 

gerekçe olarak ise “gelenek” ifadesi kullanılmıştır. Kurban yapılacağı zaman Sinemilli 

Ocağı’ndan dedeler kurbana gülbeng verirler. Kanlı kurban dediğimiz kan akıtılarak yapılan 

kurbanda genellikle türbelerde ya da ocakzâde dedelerin mezarları başlarında yapılır. Ayrıca bir 

dilek dileyip dileğin gerçekleşmesi sonucu yapılan kurbanlar da vardır. Kanlı kurbanın yanı sıra 

kansız kurban dediğimiz Kahramanmaraş ilinde meşhur bir börek olan kömbe yapılır, lokum, 

bisküvi, çerez vs. türbe ya da dede mezarı başında dağıtılır (K4, K12, K16). 

 

6.4.2. Kurban Çeşitleri 

 

İnsanlık tarihi boyunca bütün dinlerde ve inançlarda amaç, şekil ve içerik bakımından 

değişiklikler olsa da kurban sunma âdetiyle karşılaşmaktayız. Kurban / kurbanlıklar genellikle 

kanlı (canlı) ve kansız (cansız) olmak üzere iki türlüdür (Bekki, 1996: 16-28). 

Kurban, genel hatlarıyla dinsel bir buyruğu ya da bir adağı gerçekleştirmek adına 

kesilen hayvan olarak bilinmektedir. Tarikat, yol erkânında gösterilen durumlarda, Hakk’a 

yürümeden evvel Hakk’a ulaşma, ona kavuşmanın anısına lokme edilip cemaatle birlikte 

yenmek üzere tığlanan belirli özelliklere sahip olan hayvan. Bunun yanı sıra yola kendini adamış 

olan, dünyevi her şeyden arınan tarikat yolcusu, yol ehli de “kurban” olarak ifade edilmektedir. 

İnsanın Tanrı’ya ulaşmaısnı engelleyen nefis de Tanrı’ya ulaşmak için feda edilen, tığlanan 

kurban ile simgelenmektedir (Korkmaz, 2016:425). 

Barış ortamında, düğünlerde, Nevruz kutlamalarında bir şenlik yapılmakta ve kurbanlar 

kesilmekteydi eskiden. Nevruz, hem Hz. Ali’nin doğum günü olması hem de baharı müjdelemesi 

açısından şenliklerle karşılanırdı. Ayrıca cem törenlerinde de kesilen kurbanlar vardır. Eskiden 

dede taliplerine gider, onlara hizmet verirdi. Bu sırada bir köyde yirmi-yirmi beş gün kaldığı 

olurdu, talipleri dedeyi ağırlar, gitmesine izin vermezlerdi. Bu sırada da sazlar, sözler, 

muhabbetler eksik olmazdı. Bu muhabbetler genelde akşamüstleri başlar, bazen sabaha kadar 

sürerdi. Bu sırada talipler cem yapılan perşembe akşamları sırayla kurban keserlerdi. Ayrıca 

Alevi ulularının, büyüklerinin doğum ya da ölüm tarihlerinde gibi önemli tarihlerde Alevi 

ulularının türbe ve mezarlarında kurbanlar kesilir (K9) 

Kan akıtılarak yapılan kurbanda genellikle türbelerde ya da ocakzâde dedelerin 

mezarları başlarında yapılır. Ayrıca bir dilek dileyip dileğin gerçekleşmesi sonucu yapılan 

kurbanlar da söz konusudur. Kahramanmaraş ilinde de kan akıtılmadan yapılan kurbanlar 
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vardır. Bunlar da genellikle bir türbe ziyareti, mezar ziyareti ya da dileğin gerçekleşmesi sonucu 

dağıtılan bölgede meşhur bir börek olan kömbe yapılır, lokum, bisküvi, çerez vs. türbe ya da 

dede mezarı başında dağıtılır  (K4, K12, K16). 

Kanlı kurbanlar, Tanrı/Tanrılara sunulan insan, hayvan ve balıklar gibi canlı 

varlıklardan oluşmaktadır. Hayvan kurbanlarının başında sığır, koyun, keçi, ayı ve tavuk 

geldiğini yazılı kaynaklardan ve ritüellerden görmekteyiz. Türklerin eski inançlarında kültlere 

bağlı olarak atın kutsal hayvanların başında geldiğini görüyoruz. Atın ve diğer saydığımız koç, 

keçi, sığır dışında köpek, eşek, yılan vs. hayvanların da kurban olarak geçmişte sunulduğunu, 

kanlarının akıtıldığını yazılı kaynaklardan öğrenebiliyoruz (Bekki, 1996: 16-28). 

Sinemilli Ocağı’nda da diğer Alevi kesimlerinde olduğu gibi genellikle koç kurban edilir. 

Özel günlerde, cemlerde, yatır ve ziyaretlere gidildiğinde, ocakzâde dedelerin mezar 

ziyaretlerinde kurban kesildiğini görüyoruz. Sinemilli Ocağı’nda kurban olarak genellikle erkek 

hayvanın seçildiği, dişi hayvanın tercih edilmediğini görüyoruz. Bu duruma açıklama olarak 

Sinemilli ocakzâdelerinin üreticiliğinden dolayı ona, dişi hayvana bir kutsallık atfedildiğine 

inandıkları saha çalışmaları sırasında tarafımızdan tespit edilmiştir.  

Kansız kurbanlar insan, hayvan ve balıklar gibi canlı varlıkların dışında Tanrılara 

sunulan diğer hediyeleri ifade etmektedir. Bu hediyeler insanların sahip oldukları ve 

üretebildikleri her türlü gıda maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kansız kurbanların değişik 

bir türü olarak da ıdık/uduk (salıverilmiş, gönderilmiş) olarak bilinen ve Tanrı için başıboş 

doğaya salıverilmiş hayvanlar da sayılmaktadır. Kurban olarak doğaya bırakılan hayvanlardan 

istifade edilmez, eti yenmez, sütü sağılmaz ve yük hayvanı olarak kullanılmazdı  (Bekki, 1996: 

16-28). 

Anadolu Aleviliğinde cem sırasında taliplere verilen, dağıtılan lokma da bir anlamda 

kansız kurbandır. Bu yiyecekler, canlar tarafından cemden önce getirilir, cemin sonuna doğru 

dedenin duası alındıktan sonra aynı anda oradaki tüm canlar tarafından yenir (K9). 

Sinemilli Ocağı’nda Kahramanmaraş’ta genellikle etli bulgur pilavı, kömbe olarak ifade 

edilen bir çeşit börek, lahmacun, lokum, gofret, bisküvi gibi gıdalar lokma olarak cemlerde, yatır 

ziyaretlerinde, ocakzâde dedelerin mezar ziyaretlerinde vs. dağıtıldığı görülmektedir.  

 

6.4.2.1. Yıl Kurbanı 

 

Yıl kurbanı her yıl belli dönemlerde düzenli olarak yapılması gereken bir ritüeldir. 

Sinemilli Ocağı’nda da geçmişte bu kurban, yılda bir defa toplumsal bir dayanışma amaçlı 

yapılırdı. Yani aç, tok ayırmaksızın herkesin aynı sofrada, aynı yemeği yemesi amacı 

güdülmekteydi. Bu kurbanı herkes kendi imkânları dâhilinde yapardı. Yıl kurbanı, Sinemilli 

Ocağı’nın bölgedeki merkezi kabul edilen Kantarma Mahallesi’nde sürekli uygulanan bir 
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uygulama değildir. İsteyenlerin kurbanlarını alıp geldiği, dedeye ve taliplere kurban 

yapacaklarını haber verdikleri, dedenin gelip kurbana gülbengini verdikten sonra herkesin bir 

arada oturup kurbandan hazırlanan yemeğin bir arada yendiği kurbanlardır (K12, K16). 

Kantarma Mahallesi’nde taliplerin dedelere ziyareti, ocakzade dedelerin mezarlarının 

ziyareti, gelen konuklar için yapılan kurbanlar, ekinlerin bereketli olması için yapılan kurbanlar, 

harman bereketli olduğu için yapılan kurbanlar vs. sebebiyle sık sık kurbanlar kesilmektedir. 

Kurbanı olan kimse bunu dedeye bildirir. Dede gelip kurbanla ilgili gülbenkler verir, kişinin 

hizmetinin, kurbanın Hak katında kabul olması için dualar verirdi (K9).  

Sinemili Ocağı’nda kurban geleneği, geçmişten günümüze yoğun olarak yaşatılmakta 

olan bir gelenektir. Geçmişte yalnız dede talip üzerine gitmezdi. Talip de dedeye ziyarete gelir, 

bu ziyaretler sırasında da koç kurbanlar tığlanırdı. Bu ziyaretler, genellikle yılda bir kez 

yapılmaktaydı. Geçmişte talipler, dedeye ziyarete gelir kendileriyle beraber de koç ya da horoz 

gibi kurban edilecek bir hayvanı getirirlerdi.  

Şimdilerde de talipler, Hakk’a yürümüş olan dede mezarlarına koç kurbanları ile 

gelmekte ve dede mezarları başında kurbanlarını tığlamaktadırlar. Ancak geçmişte daha 

ziyadeyapılan kanlı kurbanın yerini şimdilerde kansız kurban almış durumdadır. Şimdilerde 

baklava, lokum, biküvi gibi yiyecekelr ile dede mezarlarına ya da direkt dede evine gidilmekte 

ve getirilen yiyecekler lokma olarak dağıtılmaktadır.  

 

6.4.2.2. Adak Kurbanı 

 

Adak kurbanı, kişinin bir dilekte bulunup dileğinin kabulü sonrasında Tanrı’ya minnet 

anlamında yaptığı bir kurbandır. Bu kurban dileğin gerçekleşmesi, hastalığın iyileşmesi, 

felaketin defedilmesi gibi çeşitli sıkıntılı durumlardan sonra dileği gerçekleşen, hastası iyileşen, 

başındaki felaketten kurtulan kişi tarafından şükür etmek amacıyla yapılır.  

Sinemilli Ocağı’nda genellikle bu kurbanlar, ocağa bağlı dede mezarları başında ya da 

ocakzâdeler ve talipler tarafından kutsal olduğuna inanılan yerlerde yapılmaktadır. Talipler, 

daha ziyadesıkıntılı durumda iken niyet eder, eğer başındaki felaket geçerse, hastası iyileşirse, 

dileği kabul olursa filan dedenin mezarı başında kurban yapacağını ya da filan türbede kurban 

keseceğini söyler. Ya da kişinin maddi olanakları kurban kesebilecek düzeyde değilse eğer 

başındaki felaket geçerse, hastası iyileşirse, dileği kabul olursa filan dedenin mezarı başında 

lokum, bisküvi, çerez, kömbe vs. herhangi bir şey dağıtacağını ya da filan türbede aynı şekilde 

kansız kurban dediğimiz kan akıtmadan şükür amacıyla bir şeyler dağıtacağını söyler. Başındaki 

felaket geçer geçmez, hastası iyileşir iyileşmez, dileği kabul olur olmaz da sözünü ettiğini kutsal 

mekana gidip orada kanlı ya da kansız kurbanını sunup minnetini dile getirir.  
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Adak kurbanı, Kurban Bayramı dışında yapılırdı. Kişi, dileği olsun diye adakta 

bulunurdu. Misal çocuğunun sağlık bakımından bir sorunu vardır dua eder ve çocuğu iyileşince 

kurban keseceğini söyler ya da kişinin başından bir kaza geçmiştir, bir olay olmuştur kişi bunu 

az zararla atlatmıştır ya da kişi bir şeyin olmasını çok istemektedir, oğlu askerdedir, onun için 

adakta bulunur vs. durumlarda kişi bir kurban keseceğini söyler ve kurban derler. Bu kurbanda 

ya ziyaretlerde ya Alevi dedelerin mezarları başında ya da tüm köyün katılımıyla köyde 

yapılırdı. Bu kurban kesileceği zaman önce gülbenkler verilir, lokma duası yapılır daha sonra 

ikram ve meziyetlerde bulunulurdu (K9). 

 

6.5. Dinî Bayramlar 

 

6.5.1. Kurban Bayramı 

 

Kurban geleneği, Hz. İbrahim, gördüğü rüya sonucunda oğlu İsmail’i kurban etmek 

istemesi sonucu ortaya çıkmıştır. Kimilerine göre Hz. İbrahim’in oğlunun adı İsmail değil, 

İshak’tır. Oğlunun gözlerini bağlayıp da kurban edecekken bıçak kesmez ve birden bir koç gelir 

ve İsmail’in yerine kurban olarak geçer. Daha sonra hacer-i esva taşı dile gelir ve “Kesmem 

İsmail’in boynunu, keserim ecella esvatının taşını baştanbaşa” diyor ve koç, İsmail’in yerine 

kurban ediliyor. Kurban bayramı Alevilerin de benimsediği, tüm İslam âlemi gibi kutladığı bir 

bayram törenidir. Alevilerce de kutsanan bir bayramdır. Kurban kesilmeden önce dededen 

rızalık ve kurban için dua alınır, daha sonra kurbancı kurbanı keser ve herkese eşit bir şekilde 

kurban dağıtılır. Mümkün olduğunca kurban etinden eve alınmaz, belki bir yemeklik alınabilir, 

ancak daha fazlasının alınmaması, herkese dağıtılması gerekir (K4, K9, K10). 

Eskiden hanedan evi de denen dede evi, genelde iki kurban keserdi. Kurban zamanı 

mümkün olduğunca tüm köylü bir araya gelir, dede kurban için dua okur, daha sonra 

kurbantığlanırdı. Kurbaının herkese eşit şekilde dağıtılmaısna özen gösterilirdi. Geçmişte 

Sinemili Ocağı talipleri herkes kurban kesmiş olmaısna rağmen, kendi kurbanlarından herkese 

pay gönderirdi.  Kurban kesecek imkânı olmayanlar ise, ekmek, kömbe, yağlı ekmek, şekerli 

ekmek gibi şeyler yapıp köylüye eşit miktarda dağıtırdı. Eğer kurban hemen yemek yapılırsa da 

dede lokma duasını okurdu, yemek öyle yenirdi.  

Bu durum kişilerin birbirleriyle ilişkilerini olumlu yönde etkiler, bağlılığı arttırırdı. Bir 

kişi, bir kişinin kurban payını kabul etmezse veya kurban yapan kişi, bir eve kurban 

göndermezse o kişiyle arasında kırgınlık olduğunun göstergesiydi. Ancak kırgın, dargın dahi 

olsalar kurbandan bütün köye pay dağıtılırdı.  

Dede geldiğinde beraberce dua edecek insanlar arsında bir dargınlık, kırgınlık varsa 

bunu çözer, öylece dua edip, kurbanı keserlerdi. Lokmanın herkese dağıtılmasına özen 
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gösterilir, tüm köylü bu kurbandan payını alırdı. Köyde kaç ev varsa hepsine bu lokmadan 

götürülürdü, kurban kesen diğer evler de kurban dağıtırdı kurban kesen, kesmeyen ayrımı 

yapmaksızın. Kurbandan fazla et kalırsa o et yemek yapılır, tüm köylü dedenin evine çağırılırdı. 

İnsanlar dedenin evinde birbirlerine niyaz olurlardı ve herkes birbirinin bayramını kutlardı. 

Kurban kesiminde de imece usulü yardımlaşırlardı, herkes birbirine yardımcı olurdu (K4, K9, 

K10). 

Alevi inancına göre dişi hayvan kurban edilmez. Dişinin üretken olmasından dolayı 

kutsallık verilmesi sebebiyle kurban edilmemektedir. Dişiye çoğaltıcı gözüyle bakılmaktadır. Bu 

gelenek ise Hz. İbrahim’den gelmektedir (K4, K9). 

 

6.5.2. Ramazan Bayramı 

 

Ramazan bayramı, aslında Anadolu Alevilerinin pek benimsediği bir bayram değildir. 

Kaynak kişilerden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bu bayramın Alevilerle bir alakası 

olmadığını söylemek mümkündür. Ancak, Aleviler bu oruç ve bayram konusunda komşularına 

oldukça saygılıdırlar. (K8, K10) 

Sinemilli ocakzâdelerine göre, Ramazan orucunda Alevilerin üç günlük bir orucu vardır. 

Rivayete göre o dönemler Hz. Hüseyin hastalanır, Hz. Ali ile Hz. Fatıma Ez Zehra niyet ederler ki 

Hz. Hüseyin iyileşirse üç gün oruç tutacaklardır. Hz. Hüseyin iyileşince üç gün oruç tutarlar. 

İnanışa göre daha sonra Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’de bir şeye niyet edip, üç gün oruç tutarlar, 

niyetleri olmaz, dört gün tutarlar niyetleri olmaz, derken otuz gün oruç tutarlar, yine 

niyetlerinin olmaması üzerine olmayacağına kanaat getirip, oruç tutmayı bırakırlar (K4, K8, 

K10). 

Bu bayramda Sinemilli Ocağı talipleri, birbirleriyle bayramlaşmaktadır. Ancak bu 

bayrama pek de sıcak bakmadıklarını, gerekçelerini ise Hz. Ali ölünce Muaviye’nin şeker 

dağıtması üzerine ortaya çıkan bir bayramı kutlayamayacakları şeklinde ifade etmişlerdir 

(K16). 

Sinemilli Ocağı’nda Ramazan Bayramı, bayram havasında kutlanan bir bayram değildir. 

Geçmişte bu bayram süresince günlük hayatlarını devam ettiren ocakzâde ve talipler, şimdilerde 

yalnızca birbirleriyle bayramlaştıklarını ifade etmişlerdir. Bölgede yaşayan çocuklara şeker alıp 

verdikelrini ama bu bayramı benimsemediklerini, bu bayramın ortaya çıkışının Alevilere aykırı 

olduğunu belirtmişlerdir.  
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6.6. Değerlendirme 

 

Tüm topluluklarda olduğu gibi Sinemilli Ocağı’nda da törenlerin hem inanç boyutu hem 

de sosyal boyutu vardır. Törenler, toplumsal düzen açısından önemli olgulardır.  

Sinemilli Ocağı dedeleri, Kahramanmaraş ilinde yaşamakta ancak ocağa bağlı taliplerin 

yaşadığı her mahallede ya da her ilçede ocağa bağlı dedeler bulunmamaktadır. Bu nedenle de 

geçmişte özellikle kış aylarında dedeler, talip üzerine gider, orada cem cemaat yapardı. Yoğun 

kış koşullarına, ulaşım zorluğuna rağmen Sinemilli Ocağı dedeleri, geçmişte her yıl düzenli 

olarak talip üzerine gider, orada müşkülleri çözer, cem yapardı. 

Günümüzde ise Sinemilli dedeleri, genellikle yaşadıkları yerde kalmakta, talip üzerine 

gitmemektedir. Öyle ki Kahramanmaraş ilinde Sinemilli Ocağı’na bağlı talipler bir cem yapacağı 

zaman öncelikle Kantarma’ya gidip dedeleri ceme davet etmektedirler. Ancak genel anlamda 

dedeler, bu ceme dahil olmamakta ve talipler başka ocağa mensup, hatta farklı bir şehirde 

yaşayan dede ile görüşüp onu ceme çağırmaktadırlar. 

Yalnız taliplerin yaşadığı yerlerde cem yapılma oranı azalmamış olup ocak için önemli 

yerlerden biri olan ocakzâdelerin de halen yaşamakta olduğu Çağlayancerit ilçesine bağlı 

Başpınar Mahallesi’nde yaklaşık 20-30 yıldır cem yapılmadığı sözlü kaynaklarla yapılan 

görüşmeler sonucunda tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu yerleşkede Sultan Sin evlatlarından 

Haydar’ın soyu yaşamaktadır. Ancak bölgede ocakzâdeler yaşıyor olmasına rağmen 1999’lı 

yıllardan bu yana burada cem yapılmamaktadır.  

Sinemilli Ocağı’nın bölgedeki merkezi kabul edilen Kantarma Mahallesi’nde geçmişte 

hemen her perşembeyi cumaya bağlayan gece cem yapılmakta, bunun yanı sıra da diğer 

günlerde yol ile ilgili muhabbetlerin yapıldığı Muhabbet Meclisleri düzenlenmekteydi. Bu durum 

köyden kente göç vs. gibi nedenlerle değişikliğe uğramıştır. En temel değişiklik ise cem yapılma 

mevsiminin değişmesi ve bir yılda yapılan cem sayısının geçmişe oranla ciddi anlamda azalmış 

olmasıdır.  

Köyden kente veya yurt dışına göç eden ocakzâde ve talipler, yaz aylarında bölgeye geri 

dönmektedirler. Bölgede kaldıkları kısa süre zarfında da bir ya da iki cem yapılmaktadır. 

Cemlerin içeriği de eskiye nazaran daralmış durumda olup geçmişte 8-10 saat süren cemler, 

şimdilerde en fazla 3 saat ile sınırlı tutulmaktadır. Yazın yapılan cemler ise daha ziyade kısır 

cem olup herkesin dahil olabildiği cemlerdir.  

Özellikle musahiplik gibi içeri cemler, son zamanlarda ocağın iki önemli ili olan Elbistan 

ilçesine bağlı Kantarma ve Çağlayancerit ilçesine bağlı Bozlar mahallerinde dahi 

yapılmamaktadır. Ocağın bölgedeki merkezi konumunda olan Kantarma’da, en son musahiplik 

cemi Ağuiçen (Ağuçan) Ocağı’ndan Abuzer dedenin oğlu tarafından 2012-2013 yılında 
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yapılmıştır. Geçmişte musahip edinen canlar, şimdilerde yıllık görgüden geçmemekte, 

kurbanlarını 3-5 yıl arayla tığlamaktadırlar.  

Geçmişte yapılan Hızır ayı etkinlikleri şimdilerde yapılmamaktadır. Hatta geçmişte 

köyün bir ucundan başlayarak diğer ucuna kadar yapılan eşya toplama eylemi son bulmuş 

durumdadır. Hızır aynın bölgede olmazsa olmazı olan kömbe yapıp dağıtma geleneği ise sınırlı 

sayıda kişilerce günümüzde devam ettirilmektedir. Hızır cemi, mahallelerde yapılmayıp daha 

ziyade ilçe cem evlerinde yapılmaktadır. Ancak bu cemlere de Sinemilli dedelerinden ziyade 

şehir dışından gelen, başka ocağa mensup dedeler gelmektedir.  

Dâr’dan indirme erkânı ise neredeyse yok olmuştur diyebiliriz. Canlar, ilçe cem 

evlerinde Hakk’a yürüyen kişi için yemek yedirmekle yetinmektedir. Hakk’a yürüyen canın, 

Hakk’a yürümesinin kırkıncı günü ilçe cem evlerinde lokma yapılmakta ve tanıdıklar, akrabalar 

burada toplanıp lokmayı yemektedir. Ayrıca bir cem yapılıp Hakk’a yürüyen canla ilgili rızası, 

hakkı olup olmayan sorgulanmamaktadır. Sadece cemevinde yapılan cenaze erkânında dede, 

taliplerden Hakk’a yürüyen can için rızalık almaktadır. 

Alevi hukukunun temel öğesi olan düşkünlük ise ne yazık ki genel anlamda işlevini 

yitirmiştir. Geçmişte kişinin Alevi toplumunda en büyük korkusu toplumdan dışlanmak, düşkün 

sayılmak iken şimdilerde böyle bir durum söz konusu değildir. Kentleşme sonucu kimin nerede, 

ne yaptığının bilinmemesi bu kurumu zedelemiştir. Genel anlamda Anadolu Aleviliğinde 

yaşanan gevşeme, değişim, dönüşüm Sinemilli Ocağı için de söz konusudur. Bir yaptırımı olan 

düşkünlük, Sinemilli Ocağı’nda işlevini yitirmiştir.  

Düzenli olarak her Perşembe cem yapılmadığından dolayı da yolun gerekleri ile ilgili 

bilgi sahibi, yola bağlı, yolu önceleyen kişi sayısında da azalma olmuştur. Bu durum da özelde 

Sinemilli Ocağı’na genelde ise Anadolu Aleviliğine ciddi zararlar vermektedir.  

Kahramanmaraş ilinde Alevilerin yaşadığı hemen her yerde muharrem orucu 

tutulmakta ve aşure yapılmaktadır. Hatta ocakzâdelerin yaşadığı kimi yerlerde de muharrem 

ayında ocağa özgü pratikler söz konusu olmaktadır. Aşure yapıp dağıtma mahallerde canların 

evlerinde yapıp çevreye dağıtmasıyla olmaktadır. Günümüzde daha ziyade ilçe cem evlerinde 

canların getirdiği malzemelerle aşure yapılmakta ve tüm Alevi canlar davet edilip, aşure 

cemevinde birlikte yenilmektedir. Muharrem ayında ilçe cem evlerinde kimi zaman muharrem 

sohbetleri yapılmakta ve muharremin on ikinci günü aşure yapılıp Alevi canlar cemevine davet 

edilmektedir.  

Sinemilli Ocağı’nda en önemli toplanma biçimi muhabbet meclisleridir. Özellikle kış 

aylarında geçmişte perşembe akşamları cem yapılırken diğer günlerde bir dedenin evinde 

toplanıp yol ile ilgili uzun süren muhabbetler edilir, sazlar çalınır, nefesler söylenirdi. 

Günümüzde ise muhabbet meclisleri yok denecek bir durumda, neredeyse hiç yapılmamaktadır.  
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Geçmişte Sinemilli Ocağı’nda ve ocağa bağlı taliplerde eskiden musahiplerden biri 

Hakk’a yürüdüğünde diğer musahip, vefat eden musahibini Dâr’dan indirir. Dâr’dan indirirken 

de yine bir cem düzenlenirdi. Şimdilerde ise böyle bir uygulama olmayıp sadece cenaze erkânı 

düzenlenmektedir.  

Sinemilli Ocağı’nda da tüm Anadolu Alevilerinde olduğu gibi temel olan ritüel cemdir. 

Sinemilli Ocağı’nda cem esnasında on iki hizmet dediğimiz tüm Anadolu Aleviliğinde 

karşılaştığımız hizmetlerin yanı sıra cem sırasında küçük çocuklara bakmakla yükümlü 

hizmetler, cemdekilerin hayvanlarına bakmakla yükümlü hizmetler de vardır.  

Sinemilli Ocağı’nda kurban geçmişteki mahiyetiyle varlığını sürdürmektedir. Ocağa bağlı 

kişiler, dileklerinin gerçeklemesi, adak vs gibi gerekçelerle kanlı ve kansız kurbanlar 

yapmaktadırlar. Kan akıtılarak yapılan kurban da genellikle türbelerde ya da ocakzâde 

dedelerin mezarları başlarında yapılır. Sinemilli Ocağı’nda kansız kurban olarak ise daha 

ziyadeetli bulgur pilavı, kömbe olarak ifade edilen bir çeşit börek, lahmacun, lokum, gofret, 

bisküvi gibi gıdalar lokma olarak cemlerde, yatır ziyaretlerinde, ocakzâde dedelerin mezar 

ziyaretlerinde vs. dağıtılmaktadır. Adak kurbanı ise geçmişte de günümüzde de ekseriyetle var 

olmakta, ocağa bağlı talipler özellikle dede mezarlarında kurban keseceklerine dair adaklarda 

bulunup bunu yerine getirmektedirler.  

Kurban bayramı Sinemilli Ocağı’nda da uygulanmakta olup ocağa mensup kişiler, maddi 

durumları elverdiğince kurbanlarını yapmaktadırlar. Ramazan Bayramı’nda ise Sinemilli Ocağı 

talipleri, birbirleriyle yalnızca bayramlaştıklarını, Hz. Ali öldüğü zaman Muaviye’nin şeker 

dağıtması üzerine ortaya çıkan bir bayramı kutlayamayacaklarını ifade etmişlerdir. 
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7. SİNEMİLLİ OCAĞI’NDA HALK İNANIŞLARI 

 

İnsanlar, ilk dönemlerden bu güne birçok şeye inanma gereksinimi duymuşlardır. Yalnız 

tek başına inanış yeterli olmamış, inandıkları şeyin mantıklı olmasına da önem vermişlerdir. 

İnsanlar, kendi inançlarından ödün vermeksizin, küçük yaşlarından itibaren çevrelerinden 

edindikleri halk kültürüne bağlı kalmış ve görüp duyduklarına inanmışlardır. İnsanlar bazı 

şeylere inanarak kendilerini rahatlatmış ve mutlu hissetmişlerdir (Artun,2005:271).  

Halk inanışları, genel anlamıyla bir birey ya da toplumun tamamı tarafından bir olgunun, 

düşüncenin ya da nesnenin gerçekte var olduğuna dair ifadelerdir. Halk inanışlarının dinler gibi 

katı kuralları yoktur ve halk inançları kesinlik taşımazlar. Toplumdan topluma, hatta bireyden 

bireye değişkenlik gösterebilmektedirler.  

Sinemilli Ocağı’nda da ocağın yapısına, yaşam biçimine ve Alevilik algısına uygun olarak 

şekillenmiş, geçmişten günümüze yaşatılan çeşitli halk inanışları vardır. Bu inanışların temel alt 

yapısını Anadolu Aleviliği oluşturmaktadır. Alevilik çerçevesinde şekillenen bu inanışlar, 

geçmişten günümüze ocağa bağlı ocakzâde ve taliplerin çeşitli pratikler yapmasını 

gerektirmiştir. Bu pratikler, inanılan şeyin bir mekan, nesne, tabiat olayı, hayvan vs. olmasına 

göre değişiklik göstermektedir.  

 

7.1. Yatır ve Ziyaret İnancı 

 

Özellikle Anadolu coğrafyasında yatır ve ziyaretlerin insanlara yardım edeceğine, 

hastaları iyileştireceğine dair bir inanma söz konusudur. Yatır için, insanlara yardım edebilecek 

doğaüstü gücü olduğuna inanılan, belli bir mezarı olan evliya, ermiş ifadesi kullanılmaktadır. Bu 

kişiler, ermiş, veli, evliya gibi isimlerle anılır ve Hak’ın sevgili kulları olduklarına inanılır  

(Çıblak,2005:203). 

Ziyaret, bir kimsenin herhangi dileğinin gerçekleşmesi adına ya da kimsenin hayır 

işlemek maksadıyla gittiği kutsal yer olarak ifade edilir. Bu ziyaret yeri bir yatır, ermiş olduğuna 

inanılan kişilerin bir araya geldiklerine inanılan bir tepe, kutsallık atfedilmiş bir mağara, bir su 

kenarı olabilmektedir  (Çıblak,2005:203). 

Yatır ve ziyaret inancının temelinde atalar kültü yatmaktadır. Bu külte göre, ölmüş 

ataların geride kalanlara zarar verebileceği, kötülüğünün dokunabileceği gerekçesiyle ölmüş 

ataları, tazim ve onlar için kurban sunma inanç ve ibadetidir. Atalar kültünde ölen her ata kült 

konusu olarak karşımıza çıkmaz. Kişinin, atalar kültü olarak karşımıza çıkması için yaşıyorken 

“saygıdeğer bir kişi” olması gerekmektedir (Kabak, 2011: 138-141; Erman Artun, 2011: 20-23). 

Kulun Hakk’a ulaşması ile ilgili büyük manevi mücahede ve kat edilmesi gereken yol 

meselesi veli kavramına vücud vermiş ve bu yolda başarıya erişen kişi veli “Hak dostu” olarak 
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nitelendirilmiştir. Ataların yaşarken halk arasında benimsenen yetenekleri, onların Hak dostu 

kişilikleri, öldükten sonra önemini yitirmemektedir. Bu nedenle de belirli dönemlerde bu 

kişilerin ruhlarına, saygı ve duaların Hak dostu aracılığıyla Tanrı’ya ulaştırılacağı inancı 

gerekçesiyle kurban ve adak adama bir pratik haline gelmiş, hatta kimi ataların maske ve 

figürleri yapılmış, isimlerine tören ve bayramlar düzenlenmiştir  (Ocak, 2010: 2; Kabak, 2011: 

138-141; Artun, 2011: 20-23). 

Sinemilli Ocağı, sadece talibin görgüsünü yapan, yol yürüten bir ocak değildir. Aynı 

zamanda Kahramanmaraş ilinde özellikle geçmiş zamanlarda hastalıkların tedavisi amacıyla 

başvurulan bir merkez konumundadır. Sinemilli Ocağı’nda şifa niyetiyle ocağa gelen kişilere dua 

okuma, sırtına vurma gibi pratiklerle şifa verildiğine inanılmaktadır. Bu nedenle de Sinemilli 

Ocağı ve dedelerin, anaların yaşamış olduğu yerler, her zaman için başta kendi talipleri olmak 

üzere Anadolu Alevileri tarafından sayılmaktadır. Bu şekilde şifa verdiğine de inanılan kişilerin 

ölümden sonra da bu özelliklerinin devam ettiğine inanıldığından mezarları, evleri birer 

ziyaretgâh haline gelmektedir. 

Yatır ve ziyaret noktasında Kahramanmaraş genelinde Sinemilli Ocağı kapsamında 

öncelikle dede mezarlarının kutsandığını görüyoruz. Kantarma mezarlığı neredeyse tamamen 

keramet göstermiş dedelerin ve ocakzâdelerin yattığı bir yerdir. Bu nedenle de bu mezarlık 

özellikle ocağın talipleri tarafından kutsal kabul edilmekte, yılın belli dönemlerinde talipler 

kurbanlar eşliğinde bu mezarları ziyaret etmektedirler. Bu mezarların ziyaret edilişi sırasında 

da talipler, kendi dede mezralarından toprak almakta, bu toprağın kendilerini koruyup 

kollayacağına inanarak evlerinde saklamaktadırlar.  

Özellikle de İbo dede, Tacım dede, Şığraş, Aligül dede gibi isimlerin mezarlarından 

toprak alınmaktadır. Bu mezarların başında kanlı ya da kansız kurbanlar sunulmakta, dedeye 

dua edip dilekler dilenmekte, adaklar adanmaktadır. Ayrıca köyde bir evde toplanılıp kurban 

kesilerek ölmüş olan ocakzadeye ithaf edilmesi de söz konusudur (K9, K18). 

Taliplerin dede mezarlarına ziyaretin dışında önemli bir konu da Sinemilli 

ocakzâdelerinin kendi atalarının mezarlarını ziyaretleri ve burada yaptıkları uygulamalardır. 

Mezar ziyaretleri yapılacağı zaman herkes bir araya gelip toplanmakta ve mezar toplu bir halde 

ziyaret edilmektedir. Mezar başında ocağın anaları tarafından ataların rıhları adına ağıtlar 

yapılmaktadır. Eğer mezar ziyaretine gelen talip de varsa talipler en iyi şekilde ağırlanmaya 

çalışılır. Talip kurbanlı geldiyse birlikte o kurbandan yemekler yapılır, yemekler yenilir. 

Sonrasında talipler gönderilir. Dede aileleri de evlerine giderler (K9, K18). 

Barış Mahallesi’nde Sinemilli ocakzâdelerinden Hacı Fesli, 1985 yılında babası Salam 

Fesli’nin Hakk’a yürümesinin ardından cem yürütmektedir.  Hacı Fesli, babanın mezarını bir 

türbe haline getirmiştir. Türbenin yanı başında yer alan ağaç da türbe ile beraber anlam 

kazanmış ve gelenlerin bez bağlayarak dileklerde bulundukları, dua ettikleri bir merkez haline 
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gelmiştir.  Türbenin yakınında bir mutfak da inşa ettirmiş, kurbanlı gelen taliplerin yemeklerini 

rahat yapabilecekleri bir alan yaratmıştır. Kendi evine de çok yakın olan türbeye gelen talipler 

ile birebir ilgilenmekte, onların kurbanlarına gülbeng vermektedir (K37). 

Dede mezarlarının yanı sıra yaşarken keramet gösterdiğine inanılan Elif Ana, Aruz Ana, 

Çıplak Hemo, Halil Baba, Ali Baba gibi isimlerin kutsandığını, bunların mezarlarının birer 

ziyaretgâh haline getirildiğini görüyoruz. Mezarlar dışında bazı kutsal sayılan ağaçlar, sular, 

tepeler de bu bölgede mevcuttur. Öyle ki bu mekanlara kurban sunma, bu mekanlarda dua etme 

pratikleriyle de karşılaşabiliyoruz. Kutsanmış ağaçlara bez bağlama geleneği de söz konusudur. 

Öyle ki Sinemilli Ocağı taliplerinin yaşadığı yerlerde bu şekilde kutsanmış ağaçlar 

bulunmaktadır.  

Elbistan ilçesinin Sevdilli Mahallesi yakınlarında bir tepede bulunan kutsal bir ağaç 

olduğuna inanılmakta, bu ağaca ziyaretler yapılmakta, adaklar sunulmaktadır. Kimileri gidip 

ağacın yanı başında kurban tığlarken kimileri de ağacın yanı başında kansız kurban olarak 

geçen kömbe, lokum, bisküvi vs. dağıtmaktadır. Bunun yanı sıra yine Sevdilli Mahallesi 

yakınlarında mahallenin hemen yanı başında bulunan dağın mahalleye yakın kısmında bir 

delikli taş olduğuna inanılmakta ve tıpkı Hacı Bektaşı Veli Dergâhı’ndaki delikli taş gibi yalan 

söylemeyen, riyakârlık yapmayan iyi niyetli kişilerin bu taştan geçeceğine, aksi durumda olan 

kişilerin de ne kazar zayıf olurlarsa olsunlar geçemeyeceklerine inanılmaktadır.  

Sinemilli Ocağı’nın Kahramanmaraş ilindeki merkezi kabul edilen Kantarma 

Mahallesi’nde Bre Kalan Ziyareti vardır. Bu ziyaret, Sinemilli dedelerinin bölgeye ilk geldikleri 

vakitler yerleştikleri Kızılkandil yakınlarında, taşlarla çevrili, içerisinde ardıç ağaçlarının 

bulunduğu bir ziyarettir. Yöre halkı tarafından benimsenmiş, ziyaret edilen, adaklar adanan bir 

ziyaretgâh durumundadır (K18), (Aksüt, 2014: 141-146). 

Kantarma’nın yukarısında Sinemilli Ocağı’nın bölgedeki ilk yerleşim yeri olan 

Kızılkandil’in yukarısında bir Çamlık adlı bir ziyaret bulunmaktadır. Burada taşlarla örülü bir 

alanın içinde çam ağaçları bulunmaktadır. Yüksekçe bir yerde düzlük bir alandır. Taşların yığılı 

olduğu bir mezar vardır. Bu mezar Sinemilli Ocağı’nın Kızılkandil’de yaşamış önemli 

dedelerinden biridir. Her yıl özellikle yaz aylarında Kantarma başta olmak üzere bölge halkı 

toplanıp buraya dedeyi anmaya, dua etmeye, dilek dilemeye giderler. Eskiden dört-beş traktör 

dolusu insan bu mezarı ziyarete gidermiş. Eskiden oraya giderken herkes kendi çapında 

niyazıyla gider, orada sazlar çalınır, deyişler söylenir, gülbengler okunur, cem cemiyet 

düzenlenirmiş. Kurbanlar tığlanır, herkes bir arada iken yemekler yenirmiş (K18), (Aksüt, 2014: 

141-146). 

Kızıl Kandil köyünün hemen yanı başında Hasani Mılla (Mılla ailesinden Hasan) denen 

divane bir adamın da mezarı bulunmaktadır. Hasani Mılla, Sinemilli Ocağı’nın Kantarma ilinde 

yaşayakendi taliplerindendir.  Bazıları tarafından bu mezar da ziyaret edilmektedir (K18). 
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Kantarma’da İbo dedenin evinin yukarı tarafında, dağa doğru bir iğde ağacı 

bulunmaktadır. Bu iğde ağacının olduğu yerde Cuma Akşamı diye geçen perşembeyi cumaya 

bağlayan gece bir ışık yandığı söylenmektedir. Bazı talipler ve ocakzâdeler tarafından bu ağaç 

kutsanmakta ve ziyaret edilmektedir (K18). 

Yine Sinemilli Ocağı kolundan biri olan Dervişçimli ailesinin yaşadığı yerde de bir türbe 

bulunmakta ve halk tarafından ziyaret edilmektedir. Bu türbe Derviş Çim Baba’nın türbesi 

olarak bilinmektedir. Bu ziyaret dışında Zine Ziyareti olarak da bilinen Zeynep Ziyareti de bu 

mevkidedir  (Aksüt, 2014: 141-146). 

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi yakınlarında da Sinemilli Ocağı’nın bir kolu olan Şığraş 

olarak da bilinen Kara dedelerin atası Kara Dede adına bir yatır ve bu yatır yanında bir dilek 

ağacı bulunmaktadır. Ayrıca yine Nurhak ilçesi yakınlarında yer alan Bakış kasabası 

yakınlarında mezarlığın yanında, taşlarla çevrili alanın ortasında bulunan dikili bir iri taş da 

yöre halkı tarafından ziyaret edilmektedir. Bakış belediyesi yakınlarında Galcımık Ziyareti, 

Surka Ziyareti, Hasan Dede Türbesi gibi yöre halkı tarafından kutsanmış mevkiler vardır (Aksüt, 

2014: 150-154). 

Elbistan ilçesinin Günaltı Mahallesi’nde Çevlik Ziyareti olarak anılan alıç ağacının 

dibinde yer alan balıksırtı şeklindeki taş ve Saba Mağarası olmak üzere iki tane ziyaret 

bulunmaktadır (Aksüt, 2014: 155-157). 

Demircilik Mahallesi’nde Teslim Abdal, Kara Hacı, Balıklı Pınar, Kurban Çalısı gibi 

ziyaret yerleri vardır (Aksüt, 2014: 169-174). Bu ziyaret yerlerine talipler, beli dönemlerde 

gitmekte burada kansız kurban kurban grubuna giren lokum, bisküvi vs. dağıtılmaktadır. Teslim 

Abdal Ocağı’ndan Demircilik’te yaşayan Hüseyin Ocak’ın evi ziyaret edilmketedir. Hüseyin Ocak 

ve eşi, kendilerini ziyarete gelenlere evde her zaman hazır bulundurdukları yeşil bezden bir 

parça vermektedirler.  

Kahramanmaraş bölgesinde kutsanmış pek çok ağaç, dede mezarı, evliya mezarı, su ve 

tepe bulunmaktadır. İnsanın olduğu yerde geçmişten günümüze bir inanca, inanmaya 

gereksinim duyulmuştur. Kimi zaman bir mezar ile bütünleşen ağaç kutsanırken kimi zaman 

ağaç ile bütünleşip kutsallık kazanan mezarlar da vardır.  

İlkel toplumlardan günümüze insanlar, ağaç, su, dağ, tepe, ateş, gökyüzü, güneş, yıldız 

gibi unsurlara kutsallık atfetmiştir. Semavi dinlerle beraber bu tür inanmalar yok olmamış, 

semavi dinler içerisinde kimi değişikliklere uğrayarak var olmaya devam etmiştir. Günümüzde 

özellikle Anadolu coğrafyasının neredeyse her yerinde karşılaştığımız ağaçlara bez bağlama 

geleneği, ateşi kutsama, ateş ve su gibi iki gücü bir arada kullanmama, yani ateşi su ile 

söndürmeme gibi inanmalar Sinemilli Ocağı ve bu ocağa bağlı taliplerin de yaşadığı 

Kahramanmaraş ili için de geçerlidir.  
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7.2. Postla İlgili İnanışlar 

 

Anadolu Aleviliği’nde post, kutsal sayılan en önemli öğelerdendir. Cemlerde öncelikle 

mürşid postu serilir. Hz. Muhammed’in Miracı ve Kırklar Cemi söylenceleri bize neden ilk olarak 

mürşid postunun serildiğini açıklamaktadır. Şöyle ki bu yolculuk sonunda Hz. Muhammed, gayb 

âleminin piri olarak karşımıza çıkan Hz. Ali’nin de içinde olduğu Kırkların kapısına gelir. Bu 

ifaden de anlaşıldığı üzere Hz. Ali, mürşid olarak Hz. Muhammed’in de piri konumundadır. Bu 

nedenle de Anadolu Alevileri, ceme başlamadan önce mürşid postunu meydana sererler ve post 

duası ile postun esas sahibi olarak kabul edilen Hz. Ali’yi kutsamış olurlar (Korkmaz, 2008:  231-

237). 

Dede, cem törenlerinde bir posta oturur. Bu, dedenin makamıdır. Eskiden bu post 

yıllarca saklanan bir hayvan derisi olurmuş ancak şimdilerde küçük bir kilim yahut minder 

kullanılmaktadır. Zaten posttan kasıtta erkânda makamdır. Post, Alevi inancında kutsal sayılır. 

Bir Aleviliğin kutsadığı zikrettiği ehl-i beyt, on iki imamlar adınadır, iki Pir Sultan, Nesimi, 

Hallac-ı Mansur, Hac-ı Bektaş-ı Veli gibi Alevi ulularıdır. Buradaki amaç, onların adına posta, bu 

makama oturan pir, kendi, kendini dara çekebilen bir insan olması gerekir. Pirlik makamı öyle 

çok şey söylemekle olmaz, bunları özde bilmesi, öncelikle kendisinin uygulaması gerekmektedir 

(K4, K5, K8, K12). 

Eskiden post yıllarca saklanır, cemlerde aynı post kullanılırmış, o post, dedenin kendi 

ceddinin oturduğu postmuş, gerçek meydan postu o zamanlarmış. Postu saklamak, onun 

bakımını yerine getirmek, cemlerde ortaya çıkarmakla görevli bir kişi varmış. Şimdilerde ise 

küçük bir kilim, post yerine kullanılmaktadır, yine on iki hizmet görevlilerinden biri postu 

meydana getirmekle görevlendirilmektedir, zamanı gelince postu alıp, meydana getirir. 

Şimdilerde, insanlar o meydana çıkmaya çekindikleri için bazen iki görev, bir hizmet görevlisine 

verilebilmektedir. Hizmet görevlileri, ne zaman meydana geleceklerini bildiklerinden, dede 

onları çağırmadan kendilerini kalkıp, hizmetlerini görürler, dede ilk defa musahiplik cemi 

yapacaksa da sırasıyla, hizmet görevlilerini meydana çağırır, onlarda dedenin söylediği sıraya 

göre kalkıp, hizmetlerini görürler. Delilci, duasını okuduktan sonra delili yakar. Daha sonra 

deyişi okunur, hizmetli yerine geçip, oturur (K4, K5, K8, K12). 

Post, tüm Anadolu Aleviliğinde olduğu gibi Sinemilli Ocağı’nda da kutsal sayılmıştır. 

Kantarma’da post, köye sonradan Elazığ’dan gelip yerleşen Ağuçan (Ağuiçen) Ocağı’nda 

kalmaktaymış. Şimdiki köyde yaşayan Ağuçan Ocağı’ndan Abuzer dedenin babası Hasan 

dedenin evinde post dururmuş (K18). 

Eskiden dede, taliplerini ziyarete bir köye gittiğinde dede köyden ayrıldıktan sonra 

dedenin oturduğu minder, döşek on, on beş gün kadar kaldırılmaz ev sahibi ve köydekiler o 

mindere, döşeğe niyaz olurlardı. Dede, on iki imamlar aracılığıyla ehl-i beyte dayanan soyundan 
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ötürü kutsal sayılmaktadır. Dedenin oturduğu yer de bu nedenden dolayı kutsal kabul edilir ve 

saygı gösterilir. Bundan dolayı cem sırasında da dedenin oturduğu posta, dede makamına sırt 

çevrilmez. Geçmişte dede, kendi ceddinin oturduğu posta otururdu. Böylelikle post, kutsallığına 

kutsal katmaktaydı. Öyle ki post ile ilgilenmesi, onu koruması ve temizliğini vs yapmaıs için 

görevli bir kişi bulunurdu. Post, her evde saklanmaz, dede evi ya da dedenin köyde evi yoksa 

rehber evinde saklanırdı.  

Şimdilerde ise yine cemlerde posta, dede makamına saygı gösterilmek, sırt 

çevrilmemekte olup yıllarca post saklama durumu son bulmuştur. Dedenin cemlerde oturduğu 

döşek, minder ya da kilime geçmişte olduğu gibi saygı gösterilmemekte, on on beş gün bu döşek, 

minder, kilim vs. saklanmamaktadır.  

 

7.3. Tabiatla İlgili İnanışlar 

 

Tabiatla ilgili inanışlar, genellikle ilk olarak nasıl ortaya çıktığı bilinmeyen, anonim 

inanışlardır. Ateş gibi, su gibi tabiat olayları ve gök cisimleriyle ilgili değişik inanışlar insanlık 

tarihi boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu inanışların ortaya çıkmasında inançlar, yaşam biçimi 

etkili olmaktadır. Türk toplumu geçmişten bu yana tabiat ile iç içe yaşamıştır. Bu da tabiat 

olaylarına ve gök cicimlerine yönelik değişik inanmaları ortaya çıkarmıştır. Tabiat güçleriyle 

ilgili değişik inanmalar, toplumun günlük yaşamına dahi yansımıştır (Eşmeli, 2014: 195-208). 

Eski Türk toplumlarında üçlü bir inanç sistemi vardı. Evren yer altı, yeryüzü ve gökyüzü 

olmak üzere üçe ayrılmaktaydı. Öyle ki bu inanışa göre yer altı dokuz kat olup kötü ruhların 

bölgesiydi ve burada Erlik ve ailesi yaşamaktaydı. Yeryüzü insanların ve diğer canlıların 

yaşadığı yer olarak tasavvur ediliyordu. Gökyüzü on yedi kat olup ise Tanrı Ülgen başta olmak 

üzere iyi tanrıların, bunların ailelerinin ve yardımcılarının yaşadığı, iyiliklerin olduğu yer olarak 

tasavvur ediliyordu (Artun, 2011: 23-24). 

Öyle ki bugün Anadolu’nun pek çok yerinde bir gök cismi olan güneşin kutsandığını, bazı 

topluluklarda güneşe dua edildiğini, güneş üzerine ant içildiğini görüyoruz.  

Dağ, tepe gibi unsurlar geçmişten günümüze yükseklikleri, gökyüzüne olan yakınlıkları 

nedeniyle insanlar tarafından kutsanmıştır. Kimi zaman bu dağ, tepeler kutsanmış kişilerin 

yaşadığı ya da keramet gösterdiği yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde Anadolu 

coğrafyasında kutsanmış pek çok dağ, tepe vardır. Bilhassa Alevi ve Bektaşi topluluklarında bu 

tür dağ, tepe gibi unsurların kutsallaştırılması daha fazladır. Hacı Bektaşı Veli Dergâhı 

yakınlarındaki Arafat Dağı bu duruma en güzel örneklerden biridir. Bu gibi dağ ve tepelerin 

ziyaret edildiği, buralara kanlı ve kansız kurbanlar sunulduğu bilinmektedir (Ocak, 2015: 114-

122). 
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İlkel toplumlardan günümüze cansız varlıklar arasında yaz, kış yok olmayan unsurlar 

insanların dikkatini çekmiş ve bunlara bir kutsiyet atfedilmiştir. Şüphesiz bunların başında da 

yaz, kış yok olmayan dağ, tepe gibi taşlar, iri kayalar ve kimi yaz, kış yaprak dökmeyen ağaçlar 

kutsanmıştır. Ağaçlar aynı zamanda hem yeryüzü, hem gökyüzü hem de yeraltı ile bağlantılı 

olması nedeniyle insanların dikkatini çekmiştir. Ağaçların kökü yeraltında iken, gövdesi 

yeryüzünde, dalları ise gökyüzüne gitmektedir. Eski Türk toplumlarındaki üçlü bir inanç sistemi 

de göz önünde bulundurulursa bu ağaçların kutsallık kazanması, günümüzde de bu etkinin 

devam etmesi gayet doğal bir durumdur. Ayrıca ağaç, küçük bir filiz iken günden güne 

büyümesi, olgunlaşması ve sonrasında kurumasıyla insanın doğum, yaşam, ölüm çizgisiyle 

paralel tutulmuş ve ağaca özel bir anlam verilmiştir. Öyle ki kutlu sayılan hemen her mekanla 

ağaç arasında bir ilişki kurma eğiliminde olmuşlardır. Örneğin kutsanmış bir mezarın yanındaki 

ağaç, kutsal sayılan bir tepedeki ulu bir ağaç ya kutsanmış bir suyun yanı başında bulunan ağaç 

da kutsanmış ve ziyaret haline getirilmiştir (Ocak, 2015: 122-140). 

Kahramanmaraş ilinde kutsal kabul edilen su, ağaç, tepe, dağlar mevcuttur. Bunlardan 

biri Elbistan ilçesinin Sevdilli Mahallesi yakınlarında bir tepede bulunan kutsal bir ağaç 

olduğuna inanılmakta, bu ağaca ziyaretler yapılmakta, adaklar sunulmaktadır. Kimileri gidip 

ağacın yanı başında kurban tığlarken kimileri de ağacın yanı başında kansız kurban olarak 

geçen kömbe, lokum, bisküvi vs. dağıtmaktadır. Kantarma Mahallesi’nde Bre Kalan Ziyareti 

vardır. Bu ziyaret, Sinemilli dedelerinin bölgeye ilk geldikleri vakitler yerleştikleri Kızılkandil 

yakınlarında, taşlarla çevrili, içerisinde ardıç ağaçlarının bulunduğu bir ziyarettir. Yöre halkı 

tarafından benimsenmiş, ziyaret edilen, adaklar adanan bir ziyaretgâh durumundadır. Aynı 

şekilde Kızılkandil yakınlarında Çamlık adlı bir ziyaret bulunmakta ve yöre halkı tarafından 

korunmuş olan bu çamlık ziyaret edilmektedir. Yine Bakış Mahallesi’nde Galcımık adıyla bilinen 

bir taş yığını ziyaret olarak kabul edilmektedir. Yöre halkı daha ziyadekansız kurbanları ile bu 

ziyarete gelip dualar etmektedir. Elbistan’ın Günaltı Mahallesi’nde kömbe, lokum, bisküvi gibi 

kansız kurbanlar ile ziyaret edilen Çevlik Ziyareti bulunmaktadır. Elbistan’ın Gümüşdöven 

Mahallesi’nde Ziyaret adıyla bilinen, Haydakır tepesinin zirvesinde yer alan taşlarla çevrili bir 

alan vardır. Yöre halkı tarafından kutsanmış bir mekandır. Kahramanmaraş’ın pek çok yerinde 

bu tarz tabiat ile ilgili kutsallık kazanmış merkez vardır  (Aksüt 2014: 141-184). 

Sinemilli Ocağı, diğer Alevi ocakları gibi doğayla iç içe, doğaya aşık bir toplumdur. Güneş, 

toprak, ateş ve su bu ocak için önemli yaşamsal kaynaklardır. Güneş, hem enerji kaynağı olması 

hem aydınlık sağlayan unsur olması nedeniyle önemlidir. Toprak verimlilik sağlayan, insanların 

temel ihtiyacı olan gıdayı sağlayan unsurdur, ayrıca içine her şeyi alan bir özelliği vardır, 

aleviler cenazelerini toprağa gömerler ve toprak bu cenazeyi kabul eder. Bu yönüyle de toprak 

kutsal bir öğe olarak karşımıza çıkar.  
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Ateş hem arındırıcı özelliği, hem de geçmişten günümüze toplumlara karanlıkta ışık 

olması, yemek yapmak için temel malzeme olması, yabani hayvanlardan korunma aracı olması 

ve arındırıcı özelliği bulunması nedeniyle kutsaldır. Su da tıpkı güneş, toprak ve ateş gibi kutsal 

bir unsur olarak karşımıza çıkar.  Hem içine her şeyi alabilen, insanın temel yaşam kaynağı olan, 

arındırıcı özelliği bulunan, içinde balıkları barındırarak gıda sağlayan önemli bir unsur olarak 

algılanmaktadır.  

Sinemilli Ocağı’nda geçmişte özellikle analar, güneş doğarken güneşe “Sabahın şavkı, 

gün ekber ile dolsun.” şeklinde günün bereketli geçmesi adına dua ederlermiş. Bu şekilde dua 

edilmesinin gerekçesini ise Kerbelâ’da yaşandığını düşündükleri bir hadiseye 

dayandırmaktadırlar. Bu hadiseye göre Kerbelâ’da İmam Zeynel Abidin’in boynuna ok atıldığı, 

boynundan yaralandığı vakit Ali Ekber, elini İmam Zeynel Abidin’in boynuna götürür ve avucu 

kan ile dolar. Sonrasında Ali Ekber elindeki kanı gökyüzüne doğru fırlatıp “Sabahın şavkı, gün 

ekber ile dolsun.” demiştir. Bu hadiseden yola çıkarak Sinemilli Ocağı’nda özellikle analar, sabah 

güneş doğacağı sırada bu şekilde dua ederlermiş (K18). 

Özellikle yine Sinemilli Ocağı’nda analar bölgede bir bebek doğduğunda, bir genç kıza ya 

da birine dua verirken “Yıldızlar kadar güzel olasın. Yıldızlar kadar ışıklı olasın. Yıldızlar kadar 

parlak, temiz olasın.” şeklinde dua ederlermiş (K18). 

 

7.4. Hayvanlarla İlgili İnanışlar 

 

Hayvanlar, her dönemde insanlık için önemli bir unsur olmuştur. Öyle ki Türklerde her 

boyun bir kutsal hayvanı olduğu ve bu hayvanlara büyük bir saygı duyulduğu, bu hayvanlara ok 

atılmadığı, zarar verilmediği, hatta bu hayvanların etlerinin yenmediği dahi bilinmektedir. Bu 

tür hayvanlara “ongun-töz” denildiği ve bu hayvan resimlerinin bayraklarda da yer aldığı 

bilinmektedir. Ongun, töz ya da tösler Türk toplumu için genellikle ayı, kartal, tavşan, sincap vb. 

hayvanlardır. Öyle ki Türklerde mevcut olan 12 Hayvanlı Türk Takvimi, yıldızlarla ilgili 

tasavvurların hayvanlarla temsil edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır (Artun, 2011: 18-19),  

(Mollaibrahimoğlu, 2008: 5-36), (Kabak, 2011:  95-110). 

Kimi topluluklarda bazı hayvanlar özel sayılmış kutsanmış iken kimi topluluklarda da 

kimi hayvanların yenmesi dahi günah kabul edilmiştir. Anadolu Aleviliği için de tavşan bu 

hayvanlardan biridir. Anadolu Alevileri, tavşan eti yememektedirler. Bu eti yemiyor olmalarının 

gerekçeleri ise saha çalışmaları ve kaynak taramaları sonucu şu şekilde ifade edilmektedir: 

• İslami anlayışa göre geviş getirmeyen ve çift tırnaklı olmayan hayvanlar 

yenmemektedir.  
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• Tavşan, değişik hayvanlara benzetilmekte ve bu yüzden de yenmemektedir.  

Tavşanın başı kediye, kulakları eşeğe, burnu fareye ve ayakları köpeğe benzetildiğinden 

Anadolu Alevileri, bu hayvanın eti yemez. 

• Tavşan, kadınlar gibi âdet görüyor olması nedeniyle yenmemektedir.  

• Kerbelâ’da Hz. Hüseyin ve onu sevenlerin katledilişine sebep olan Yezid’in tekrar 

dirileceği sorgu gününde tavşan donunda dirileceğine inanıldığı için Anadolu Alevilerince 

tavşan eti yenmemektedir.  

• Tavşan, Hz. Ali’nin kedisine benzetiliyor olması nedeniyle Anadolu Alevileri 

tarafından yenmemektedir.  

• Anadolu Alevilerinin tavşan eti yememe gerekçelerinden biri de Hızır inancıyla 

alakalıdır. Şöyle ki Hızır’ın tavşan donunda da insanlara yardım edeceğine inanıldığından tavşan 

kesilme ve eti yenilmez (Ergun, 2011: 281-312).  

Tavşan etinin yenmeme nedenlerinden biri olarak da tavşanın bazı uzuvlarının, yenmesi 

yasak olan hayvanların uzuvlarına benziyor olması ifade edilmektedir. Buna göre; tavşanın 

kulakları eşekkulaklarına, burnu fare burnuna, kuyruğu domuz kuyruğuna, bacakları kedi 

bacağına, ayakları köpek ayağına, bıyıkları kedi bıyığına benzemekte ve bu nedenle de tavşan eti 

Anadolu Alevileri tarafından yenmemektedir (Er, 2014:203). 

Sinemilli Ocağı’nda genel anlamda Anadolu Aleviliğinde olduğu gibi tavşan eti 

yenmemektedir. Tavşan etinin yenmemesinin yanı sıra, Kantarma Mahallesi’nde keklik kutsal 

bir hayvan olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kantarmalı dedeler “Bir kekliğin yuvasını, hayatta bozmayın.”  şeklinde evlatlarına 

öğütte bulunurlarmış. Geçmişte köyden biri keklik yuvasını bozmuş, sonrasında da bu kişi sağlık 

sorunları yaşayıp durmuş. Dedeler de bunu görünce keklik yuvalarına dokunulmamasını hem 

ocakzâdelere hem de taliplere tembihlemişlerdir. Hatta bir gün köyden biri keklik yuvasından 

bir yumurta alıp köye gelmiş, Bektaşlar dediğimiz aileden bir dede, bu kişiye yemin ettirip “Ne 

yap ne et bu yumurtayı, geri götür yuvasına koy.” demiş. O kişi, yuvayı arayıp durmuş ağaçların 

arasında, en son ağacı hatırlamış ama yuva yokmuş, yine de dedeye söz verdiği için yumurtayı 

aldığı yere bırakıp köye dönmüştür (K18). 

Kantarma’da geçmişte dedeler, pek balık yemeyi tercih etmezlermiş. Nedeni ise bir 

dönem balık avlamak için kullanılan sağlıksız yöntemlerin balıkların üremesine, çoğalmasına 

engel olmasıdır. Balıklar, dinamit gibi çevreye zararlı yöntemlerle avlanmaya çalışıldığı bir 

dönem İbo dede’ye (Kaki İvık) köyün yukarısında, dağın eteğinde bir balık seslenmiş ve “Kaki 

İvık, bizim kökümüzü getirecekler, bize el uzat.” demiş. Bunun üzerine de özellikle geçmişte 

Kantarma’da yaşayan Sinemilli dedeleri, balıketi yemezlermiş (K18). 

“Eyyübün’ün telinde iki kurt var, biri ipek sarar, biri baldadır.” Arılar, Eyyüb 

hazretlerinin telindendir. Arı, yuva yapması ve çok çalışkan olması dolayısıyla kutsal kabul 
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edilen hayvanlardandır. Arılar, yapılan hiçbir kötülüğü kabul etmezler. Arılara hiçbir şekilde 

dokunulmadığı zaman kimseye zarar vermezler. Arıların olduğu yerde kişi, elini kaldırırsa arılar 

o kişiye saldırır, ancak kişi elini kaldırmadan yoluna devam ederse arılar, o kişiye asla zarar 

vermezler (K36). 

Sinemilli Ocağı, Kahramanmaraş ilinde yaşadığı konum itibariyle doğayla iç içedir. Bu 

durumda da doğa ve hayvanlara yönelik çeşitli inanmaların olmaması mümkün değildir. 

Sinemilli Ocağı’nda da bazı hayvanlar özel sayılmış, kutsanmış iken kimi hayvanların yenmesi 

dahi günah kabul edilmiştir. Sinemilli Ocağı doğayı, doğaya özgü unsurları önceleyen bir inanç 

yapısına sahiptir.  Öyle ki geçmişte cem sırasında bir hayvanın kurban edilmeden evvel işaret 

vermesi beklenirdi. Böylelikle kurban edilecek hayvandan da kendisini kurban etmek için rızalık 

alınmış olurdu.  

Tavşan, Anadolu Alevileri için yasaklanmış hayvan olma özelliğini Sinemilli Ocağı’nda da 

sürdürmektedir. Ocağa bağlı talipler ve ocağa mensup ocakzâlerce tavşan eti yenmemektedir. 

Bunun yanısa sıra da genel anlamda hayvanlara zarar verilmemesi esas alınmıştır. Sinemilli 

Ocağı’nda özellikle hayvanların yuvalarına yönelik bir saygı, koruma güdüsü söz konusudur. 

Sinemilli Ocağı’nda arı, balık vs. önemli hayvanlar olarak kabul edilmektedir.  

 

7.5. Ateşle İlgili İnanışlar 

 

İlk çağlardan bu yana ateşin tüm insanlar için çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. 

Ateş, hem ısıtıcı hem de aydınlatıcı özelliği ile ilk çağlardan bu yana tüm insanlık için önemli bir 

yer edinmiştir. Öyle ki bazı topluluklarda adeta ateşe tapılmakta, çok büyük bir saygı 

gösterilmektedir.  

Ateş, dört unsurdan biri sayılmaktadır. Ayrıca ısıtıcı ve aydınlatıcı özelliğinin yanı sıra 

ateşin temizleyici özelliği olduğuna da inanıldığını görüyoruz. VI. yüzyılda Batı Göktürk 

hakanının huzuruna gelen Bizans elçileri iki taraflı yakılmış ateşler arasından geçirmişlerdir. 

Böylelikle elçilerin kötülüklerden arınmış olduklarına inanılmıştır. Yine aynı şekilde Uygurlar ve 

Kırgızlarda da ateşin ateşin arındırıcı özelliğinden söz etmek mümkündür (Ocak, 2015: 241-

251). 

Ateşin arındırıcı özelliğinin yanı sıra kehanette bulunduğuna dair de deliller söz 

konusudur. Buna göre Türklerin hakanlarının büyük bir ateş yaktıkları belli bir günleri olmakta 

ve bu ataşe kurbanlar sunulmaktadır. Ateşe kurbanlar sunulduktan sonra ateşin içerisinden bir 

çehre yükseldiğinden söz edilmektedir. Bu çehrenin rengine göre kehanette bulunulur. Eğer 

çehre yeşil ise yağmura ve bolluğa, çehre beyaz renkte ise kuraklığa, çehre kırmızı ise kan 

döküleceğine, sarı ise salgın hastalığa, siyah ise hakanın öleceğine veya uzak bir yere yolculuğa 

delil olarak gösterilmiştir (Ocak, 2015: 241-251). 
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Öyle ki geçmişte ateş yakarak, yanan ateşin başında ayin yapılmaktaydı. Böylelikle 

Türkler, kendilerini tekrar yeryüzüne kavuşturan ateşe şükranlarını sunmuş oluyorlardı. 

Ocaktaki ateşi söndürmeyerek bu töreni ömür boyu sürdürmekteydiler. Ateş, ocak içinde küle 

gömülerek uyutulmaktaydı, doğrudan ateş söndürülmezdi (Kabak, 2011: 138-141). Öyle ki 

günümüzde de cemlerde çerağ yani yakılan ateş, ışık söndürülmemekte “sır edilmekte” ve bir 

sonraki cemde tekrar uyandırılmakta, uyarılmaktadır.  

Ateş ve ocak, o denli hayatın vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir ki halk dilinde 

ocakla, ateşle ilgili dua ve beddualar dahi vardır. Örneğin çocuğu olmayan ailelere “ocaksız” 

denilmektedir. Bu da ocağın, ateşin kutsiyetini gösterir. Öyle ki geçmişte ilk olarak evlerden evin 

ocağı yakılırdı. Evin çocukları da soyun devamı olarak ateşi yakmaya devam ederlerdi. Çocuğu 

olmayan bir ailenin de ateşinin, ocağının yanmayacağı göz önünde bulundurulunca ocaksız 

ifadesinin kullanılma nedeni açıkça ortaya çıkmaktadır. Ocağına baykuş tünesin, ocağın kör 

olsun, ocağın batsın, ocağına incir ağacı dikilsin, ocak sahibi olasın gibi dua ve beddua örnekleri 

ateşin günlük yaşamdaki önemini vurgulamaktadır.  

Ateş, Sinemilli Ocağı’nda da önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte 

ateş, Sinemilli Ocağı’nın merkezi konumunda olan Kantarma’da ve diğer Sinemilli ocakzâde ve 

taliplerinin yaşadığı yerlerde asla söndürülmez, köz halinde sabaha kadar bekletilirmiş. Ateş, 

Sinemilli Ocağı’nda da yaşamın kaynağı olarak kabul edilmektedir. Ateş suyla söndürülmediğini, 

genellikle üzerine toprak atılarak söndürüldüğünü görüyoruz. 

Sinemilli Ocağı’nda da ateşin avuçlanmadığını, ateşle oyun olmadığını gösteren çeşitli 

inanış ve uygulamalar söz konusudur. Örneğin geçmişte cemlerde uyarılan çerağ ateş olarak 

karşımıza çıkmaktadır ve bu ateş sır edilir, yani söndürülmez. Çerağın yanı sıra Sinemilli 

Ocağı’nda talipler ve dede soylu kişiler bir türbeye, bir kutsal mekana gittiklerinde orada dua 

edip dilek dilerken mum yaktıklarını, yani ateşi kullandıklarını görüyoruz. 

Sinemili Ocağı’nda ateşin sağaltıcı etksisinin de olduğunu sözlü kaynaklar yapılan 

görüşmeler sırasında tespit ettik. Anlatıya göre Sinemilli Ocağı dedelerinden Ekinözü’nde 

yaşayan bir dede, kolu kırılan talibini tedavi ederken ateşin yandığı ocaktan toprak almış, 

yanmış toprağa su döküp hamur kıvamına getirip kolu kırılan talibin koluna sarmış ve bu sırada 

dua vermiştir. Ertesi sabah talip uyandığında kolundaki şişliğin de indiğini, kolunun da 

düzeldiğini görmüştür (K31). 

Sinemilli Ocağı’nda geçmişte özellikle talipler, Hızır ayı dediğimiz Şubat ayı içerisinde üç 

gün boyunca evlerinde gece gündüz ocağın yani ateşin yanmasını, bu ateşe sürekli takviye 

yapılarak hiç sönmemesini sağlarlarmış. Bunu yapmalarının gerekçelerini ise Hızır görüp 

yardıma gelsin ve Hızır evimizde ocağımızın hep yanmasını sağlasın yani bereket getirsin 

şeklinde açıklamaktadırlar (K20, K21). 
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7.6. Suyla İlgili İnanışlar 

 

Su, ilk çağlardan bu yana insanlar için kutsal sayılmıştır. Hatta ilkçağ Yunan düşünürü 

Thales, “İlk neden sudur, her şey sudan türemiştir ve tekrar suya dönüşecektir.” şeklinde bir 

ifade de bulunmuştur. Altay Türklerinin Yaradılış Efsanesi’nin belirttiğine göre ise “Evvelce 

sadece su vardı. Tanrı ile kişi kara kaz şeklinde bu suyun üzerinde uçarlardı.” Öyle ki su, ölümlü 

insanları ölümsüzlüğe kavuşturacak unsur olarak anlatılarda karşımıza çıkmaktadır. Bu 

anlatılarda ölümsüzlüğü veren su, Hayat suyu, Dirilik suyu, Ab-ı Hayat olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Kabak, 2011: 141-143). 

Türk mitolojisinde dünya yaratılmadan önce her yerin sularla kaplı olduğuna 

inanıldığını görüyoruz. Bu da demektir ki tüm varlıklar Tanrı tarafından yaratılırken su, 

önceden vardır, yani Tanrı tarafından yaratılanlar arasında yer almamaktadır. Suyun Türk 

toplumu için bu kadar kutsal sayılmasında illa ki yaşam biçimleri de etkili olmuştur. Atlı-göçebe 

bir yaşam süren Türkler için en önemli unsur, elbette su olacaktır (Kabak, 2011: 141-143). 

Su, tüm dönemlerde yaşam kaynağı olarak algılanmıştır. Bu yaşam kaynağına çoğu 

zaman kutsallık verilmiştir. Günümüzde de su kutsiyetini Anadolu coğrafyasında korumaktadır. 

Kimi yerlerde su üzerinden atlanılmamakta, kimi yerlerde şifalı olduğuna inanılan sular yer 

almakta, kimi yerlerde içilen su ile kısmet açılacağına, çocuğu olmayanın çocuğu olacağına 

inanılmaktadır.  

Bakış belediyesi yakınlarında Mağara Ziyareti olarak bilinen Karapınar Deresi sınırları 

içerisinde, oyuklu bir taştan çıkan su kutsal kabul edilmektedir. Yine Bakış belediyesi 

yakınlarında Soğucak Mahallesi içinden çıkan bir pınar olan Hıdık Ziyareti de yöre halkı 

tarafından önemli sayılmış bir sudur. Bunun yanı sıra aynı mahallede bulunan Mamon Ziyareti 

de kutsanmış bir çeşmedir (Aksüt 2014: 153). 

Elbistan ilçesine bağlı Özcanlı Mahallesi’nde Golli Ziyareti olarak geçen bir çeşme yöre 

halkı tarafından kutsanmaktadır. Yine Elbistan ilçesine bağlı Gümüşdöven Mahallesi’nde 

kutsanmış, ziyaret işlevi gören bir çeşme vardır. Bu çeşme, Yortana yakınlarında bulunmaktadır. 

Tapkırankale Mahallesi’nde Kuduran Mağarası olarak geçen bir ziyaret bulunmaktadır. Bu 

ziyarete genellikle çocuğu olmayan kadınlar gelmekte ve mağara içinden çıkan sudan 

içmektedirler  (Aksüt 2014: 157-167). 

Çalışma alanımız olan Kahramanmaraş ve yine esas çalışma konumuz olan Sinemilli 

Ocağı’nda da suya kutsal bir anlam verildiği görülmektedir. Su hem arındırıcı bir özellik taşıması 

hem de yaşamın temeli olması nedeniyle dinî ritüellerde dahi olmazsa olmaz bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Anadolu Alevilerinin hepsinde olduğu gibi Sinemilli Ocağı’nda da 

cemlerde sakka dediğimiz hizmet ile su karşımıza çıkmaktadır. Sakka, cemde su getirme, suyu 

dağıtma hizmetlerinden sorumlu olan hizmet ehlidir. 
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Su, her türlü şeyi temizleyebilen kutsal bir unsur kabul edilmektedir Sinemilli Ocağı’nda. 

Suyun akışı ömre, insanın doğum-yaşam-ölüm silsilesine benzetilmekte ve kutsal sayılmaktadır. 

Kantarma’da Büyük Veyis Dedenin Çeşmesi adıyla bilinen çeşme kutsal kabul edilmektedir. Bu 

çeşme Kantarma’da eski değirmen şimdiki Değirmen Restoran’dan köye doğru, ağaçların içinde, 

derenin kenarında yer almaktadır. Bölgedekiler bu çeşmeye Veyis Dedenin Çeşmesi diyerek 

gidip buz gibi sudan içer, kovalarla da evlerine su götürürlermiş. Şimdilerde de yine bu çeşmeye 

gidilmekte ve buradan su içilmektedir (K18). 

Geçmişte Sinemilli Ocağı’nda taliplerin de Kurban Bayramı’nda bayramın ilk gününü 

geceden bekledikleri, hiç uyumadıkları ve güneşin doğuşuyla beraber köyün çeşmesine hep 

birlikte koşturarak gittikleri ve oradaki çeşmeden su içtikleri anlatılmaktadır. Köyün çeşmesine 

ilk giden ve oradan ilk su içen kişinin Zemzem suyu içmiş olduğuna inanılmaktadır (K20, K21).  

Tüm toplumlarda olduğu gibi Sinemilli Ocağı’nda da su özel bir yerdedir. Yaşam 

kaynağıdır. İnsanın varlığını devam ettirebilmesi için temel olgu olan su, zaman içerisinde bir 

kutsallık kazanmıştır. Sinemili Ocağı gibi doğayla iç içe yaşayan, yaşamı ve devamlılığı suya bağlı 

olan bir toplulukta suyun kutsallık kazanmasından daha doğal bir durum olamaz. Anadolu 

Alevilği de suyu sakka suyu ile suya kutsallık verdiğini temel ibadeti olan cemlerde 

göstermektedir. Sinemilli Ocağı’nda suyun arındırıcı özelliği ön plana çıkmakta ve bu 

özelliğinden dolayı kendisine kutsallık verilmektedir.  

 

7.7. Değerlendirme 

 

İnsanlar ilk dönemlerden bu güne yaşadıkları çevre ile aralarında bir bağ kurma 

eğilimde olmuş, bunu mantıklı açıklamalarla yapmaya çalışmışlardır. Böylelikle de çeşitli 

inanmalar ortaya çıkmıştır. Yatır ve ziyaretler elçi seçilerek dilekleri, duaları Tanrı’ya iletmeleri 

istenmiş, Tanrı’ya yalvarma esas alınmıştır.  

Sinemilli Ocağı’nın geçmişten günümüze tabiat ile iç içe yaşıyor olması, Anadolu 

Aleviliğinde tabiatın, tabiat güçlerinin önemli bir yeri bulunması sebebiyle tabiat güçlerine 

yönelik çeşitli inanmalar söz konusu olmaktadır. Tabiat güçlerine, suya, ateşe yönelik bu 

inanmalar, kendiyle beraber kimi çeşitli pratikler ortaya çıkarmıştır.  

Bu inanmalar sonucu bölgede pek çok ziyaretgâh ortaya çıkmıştır. Bu ziyaretgâhlar 

çevresinde de oluşan pratikler söz konusudur. Özellikle de Sinemilli ocakzâdelerinin mezarları, 

bu mezarların yakınındaki su ya da ağaçlar bölge halkı tarafından kutsallaştırılmıştır. Öyle ki bu 

kutsallık günlük hayata yansımış, suyun üzerinden zıplayarak geçilmemeye, suya 

tükürülmemeye, ağaçlara zarar verilmemesine neden olmuştur.  

Sinemilli Ocağı’nda hayvanlarla ilgili çeşitli inanmalar söz konusu olmuş, kimi 

hayvanlara kutsallık verilmiş, kimi hayvanlar ise yasaklı olarak kabul edilmiştir. Özellikle 



Sema Özveren, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

212 

hayvanların yuvaları, Sinemilli ocakzâdelerince kutsanmış, bu yuvalara zarar veren kişiler 

lanetli, beddualı sayılmıştır.  

Ateş, yaşamın kaynağı olması nedeniyle tüm inançlarda kutsal olduğu gibi Anadolu 

Aleviliğinde de kutsanmıştır. Sinemilli Ocağı’nda ateş, ocak kutsal kabul edilmiş, ocakların 

sönmesine asla izin verilmemiştir. Sinemilli Ocağı’nda ateş ile bütünleşmiş olan güneş ve ay da 

kutsal kabul edilmiştir. Öyle ki Sinemilli anaları geçmişte, sabahın ilk ışıklarında evlerin önüne 

çıkıp güneşe dua ederlermiş.  

Sinemilli Ocağı’nda post ile ilgili çeşitli pratikler mevcuttur. Post, tüm Anadolu 

Aleviliğinde olduğu gibi Sinemilli Ocağı’nda da kutsal sayılmıştır. Ocağın bölgedeki merkezi olan 

Kantarma’da post geçmişte, köye sonradan Elazığ’dan gelip yerleşen, Ağuçan (Ağuiçen) 

Ocağı’nda kalmaktaymış. Dede, cem sırasında kendi soyunun oturduğu posta otururmuş.  

Eskiden Sinemili dedesi talip üzerine gittiği vakit, cemde ya da muhabbetler sırasında oturduğu 

minder, döşek dede köyden ayrıldıktan sonra on, on beş gün kadar kaldırılmaz ev sahibi ve 

köydekiler o mindere, döşeğe niyaz olurlarmış. Şimdilerde ise böyle bir kutsallık ve maneviyat 

söz konusu olmayıp cemlerde gerçek post dahi kullanılmamaktadır.  

Sinemilli Ocağı’nda halk inanışları geçmişten günümüze günlük hayatta var olmuş ve 

canlı bir şekilde varlığını da devam ettirmiştir. Gerek doğa gerekse insanın kendisiyle ilgili olan 

inanmalar umut ve korkuyu içinde barındırmaktadır. İçerisinde korku ve umut barındıran 

çeşitli inanmalar, hem İslamiyet öncesi inanç sitemlerinin hem de İslamiyet sonrası inanç 

sistemlerinin izlerini taşımaktadırlar.  
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8. SİNEMİLLİ OCAĞI’NDA DİNİ HİKÂYELER 

 

Halk hikâyeleri, masal, efsane, menkıbe gibi anlatmalardan beslenip zaman içerisinde 

mekân ve coğrafyanın da etkisiyle ortaya çıkmış anlatmalardır.  (Elçin,2004:444) bugün 

Anadolu coğrafyasında sözlü gelenekte yer alan halk hikâyelerinin kaynağını efsane, masal gibi 

anlatmaların yanı sıra halk şiirleri de oluşturmuştur  (Şenesen, 2009:24).  

Sözlü gelenekte önemli bir yer kapsayan halk hikâyeleri için yapılmış birçok 

sınıflandırma örneği söz konusudur. Önemli isimlerden olan Fikret Türkmen, henüz halk 

hikâyeleri için kapsamlı bir sınıflandırmanın yapılmamış olduğunu, yapılan sınıflandırmaların 

daha ziyadehalk hikâyelerinin konuları bakımından olduğunu, hikâyelerin yapıları üzerine bir 

sınıflandırmanın mevcut olmadığını ve halk hikâyelerinde önemli bir yer kapsayan dinî halk 

hikâyelerinde tasniflerde yer verilmediğini belirtmiştir. Fikret Türkmen kendi yapmış olduğu 

sınıflandırmasında halk hikâyelerini konuları ve kaynakları bakımından sınıflandırmıştır:  

A. Konularına göre halk hikâyeleri 

1. Kahramanlık hikâyeleri: Köroğlu hikâyesi ve kolları, Kirman Şah vb.  

2. Dinî hâmasi hikâyeler: Hz. Ali cenkleri, Hamzaname vb.  

3. Dinî içtimai ahlakî hikâyeler: Kesik Baş, Geyik hikâyesi vb.  

4. Aşk hikâyeleri: Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre vb. 

B. Kaynaklarına göre halk hikâyeleri 

1. Türk kaynaklı halk hikâyeleri: Dede Korkut hikâyeleri, Köroğlu hikâyesi, Kerem ile Aslı vb. 

2. Arap-İslam kaynaklı halk hikâyeleri: Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun, Hz. Ali cenkleri vb. 

3. İran-Hint kaynaklı halk hikâyeleri: Ferhad ve Şirin, Kelile ve Dimme vb. (Şenesen, 2009: 59). 

Edebi yaratmalar topluluğun yaşam biçimi, kültürü, inancı ile eş orantılı olarak ortaya 

çıkarlar. Sinemilli Ocağı’nda da edebi yaratmaların ortaya çıkışı daha çok yaşam biçimini 

şekillendiren, kültürlerini belirleyen öğe olan inançları etrafında şekillenmiştir. Dolayısıyla da 

Sinemilli Ocağı’nda daha ziyade din ve inanç temelli anlatmalar söz konusu olmuştur. 

Kahramanmaraş’ta yaşayan Sinemilli Ocağı’nda peygamber ve imamlarla ilgili çok fazla hikâye 

anlatılmadığı daha ziyade bölgede yaşamış olan dede soylu ocakzâdeler, analar ve keramet 

sahibi olduğuna inanılan evliya, veli olarak bilinen kişilerle ilgili anlatmalrın yoğunlukta olduğu 

tespit edilmiştir.  

Özellikle kahramanmaraş’ta anlatılan ermiş kişilere yönelik anlatmalar tarafımızdan 

tespit edilmiştir. Bu kişilere, geçmişte toplum tarafından korkuyla karışık bir saygı duyulduğunu 

gördük. Özellikle Çıplak Hemo gibi yarı deli davranışlar sergileyen kimselerden çekinildiğini, 

ancak söylediklerine kulak verildiğini gördük. Bu kişilerin başlarından geçen olayların da 

üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen toplum tarafından unutulmadığını,  sözlü kültür 

aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarışldığını tespit ettik.  
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8.1. Peygamberlerle İlgili Hikâyeler 

 

Sinemilli Ocağına mensup canlar, peygamberlerle ilgili hikâyelerden daha ziyade kendi 

yörelerinde yetişmiş ve kutsal olduklarına inandıkları ermişlerin hikâyelerini anlatmaktadır. 

Ancak Hz. Muhammed ile ilgili iki hikâyeyi de özellikle de muhabbetler sırasında anlatmaya 

özen göstermektedirler. Derlediğimiz iki hikâye Hz. Muhammed ile ilgili olup onun şefkati ve 

göstermiş olduğu kerametler ile ilgilidir.  

 

8.1.1. Hz. Muhammed’in Şefkati Hikâyesi 

 

Bir gün Hz. Muhammed, cemaatin içinde henüz küçük yaşta olan torunları Hasan ve 

Hüseyin’i seviyor, öpüyor, onlarla ilgileniyordu. Bu arada orada bulunanlardan biri Hz. 

Muhammed’e dönüp “Ya Muhammed, benim on çocuğum var. Ben şimdiye kadar onların 

hiçbirini asla öpmemişimdir” der. Bu lafın üzerine Hz. Muhammed, çok sinirlenmiş ve “Kim 

rahmet etmezse, ona rahm olunmaz; eğer Hak rahmeti kalbinden almışsa, benim sana yapacak 

bir şeyim yoktur; kim, küçüklerimize rahmet etmez, büyüklerimizi de saymazsa, o bizden 

değildir”  demiştir (K8). 

 

8.1.2. Hz. Muhammed İle Cariyenin Hikâyesi 

 

Hz. Muhammed Hz. Ayşe’yi aldı ama kendine eş yapmadı. Hz. Ayşe, Hz. Muhammed bir 

gün cübbesini Hz. Ayşe’ye gönderdi. Hz. Ayşe “Ben cübbeyi değil, kendisini istiyorum.” dedi ve 

cübbeyi geri gönderdi. Bir gün Hz. Muhammed bir tasın içini suyla doldurdu ve içine kendi dişini 

kanatıp bir damla kan damlattı. Bu tası da bir cariyeye verip Hz. Ayşe’ye gönderdi. Hz. Ayşe ikra 

edip bu suyu içmedi ve geri götürülmesini söyledi. Cariye eline tası alıp tekrar Hz. 

Muhammed’in yanına geldi. Hz. Muhammed de cariyeye “Kızım bu suyu el değmemiş, ayak 

değmemiş bir yere dök.” dedi. Cariye düşündü el, ayak değmemiş neresi olabilir diye, sonrasında 

da el, ayak değmemiş yer benim içimdir diyerek suyu içti. O cariye içtiği bu suyun üzerine 

Veysel Karani’ye hamile kaldı  (K36). 

 

8.2. İmamlarla İlgili Hikâyeler 

 

Sinemilli Ocağına mensup canlar, kendi aralarında yaptıkları muhabbetlerde on iki 

imamların birincisi kabul edilen Hz. Ali ve onun kutsallığı, cesareti, yiğitliği ile ilgili hikâyeler 

anlatmaya özen göstermektedirler. Derlediğimiz ilk hikâye Hz. Ali ile ilgili olup onun gösterdiği 
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kerametleri, yiğitlikleri konu edinen Hayber Kalesi’nin alınışını anlatmaktadır. İkinci hikâye ise 

yardımseverliği, yüce gönüllüğü ile ilgilidir.  

 

8.2.1. Hayber Kalesi’nin Fethi Hikâyesi 

 

Hz. Muhammed ve yanındaki askerler, Hayber’i almak için yola çıkarlar. Hz. Ali de bu 

savaşta yer alır. Ancak Hz. Ali bu sırada gözlerinden kaynaklanan bir rahatsızlık yaşar ve 

savaşamayacak bir durumdadır. Yine de cephe gerisinde askerlerin yemek gibi ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere cephede yer alır. Fetih bir türlü gerçekleşememiştir. Hz. Muhammed en son 

Hz. Ali’yi yanına çağırır ve sancağı ona vermek istediğini söyler. Ancak Hz. Ali’nin gözleri 

rahatsızlıktan dolayı net görememektedir. Hz. Ali yine de görevi kabul edip elinde zülfikârı ile 

kale üzerine gitmiştir.  Hz. Ali bu sırada kerametini gösterip rahatsız olan gözüne rağmen var 

gücüyle cephede yer almış ve kalenin kapısını tek başına söküp atmıştır. Bunun üzerine de fetih 

gerçekleşmiş ve kaledekiler teslim olmuşlardır (K18). 

 

8.2.2. Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın Hikâyesi 

 

Bir gün Hz. Ali eve gelir ki eşi Hz. Fatıma hasta, yatakta yatıyor. Hz. Ali eşi Hz. Fatıma’ya 

“Ya Fatımam, senin hastalığın nedir?” diye sordu. Hz. Fatıma da hasta olduğunu söyleyince Hz. 

Ali “Ya Fatımam senin gönlün ne istiyor?” diye sordu. Hz. Fatıma da gönlünün bir nar istediğini 

söyledi. Hz. Ali kalktı çıktı evden, nar alacağı yer evine yakındı. Hz. Ali 40 liraya bir nar aldı, narı 

cebine koydu, Hz. Fatıma’ya götürmek için yola düştü. Yolda bir feryat eden bir Yahudi gördü. 

Hz. Ali Yahudi’ye sordu “Ne oldu, sen niye böyle feryat figan ediyorsun?” dedi. Yahudi, Hz. Ali’ye 

“Ben hastayım, benim gönlüm bir nar istedi. Benim 20 liram var ama nar 40 lira, 20 liram yok 

diye bana narı vermediler.” dedi. Hz. Ali, Hz. Fatıma için aldığı narı cebinden çıkardı Yahudi’ye 

verdi. Hz. Ali evine geldi ki hasta eşi Hz. Fatıma ayaklanmış. Hz. Ali şaşırdı, kapıda durdu “Çok 

olmadı eve geldim hastaydı, narı almaya gittim, geldim ayaklanmış.” diye düşündü. Hz. Fatıma 

seslendi, “Ali’m Ali’m gel. Sizin gibi erleri, bizim gibi analar doğurur.” dedi  (K36). 

  

8.3. Ermişlerle İlgili Hikâyeler 

Sinemilli Ocağı’na mensup canlar, daha ziyade Kahramanmaraş’ta yaşamış ve ermiş 

olduğuna inandıkları kişilerin hikâyelerini anlatmaktadır. Özellikle Sinemilli ocakzâdelerine ait 

hikâyeler yaygınlık göstermektedir. Ayrıca Sinemilli Ocağı’na bağlı bir talip olmakla beraber 

genç yaşlarından itibaren gösterdiği kerametleriyle hem bu ocağa bağlı taliplerin, dede 

soyluların hem de genel anlamda Anadolu Alevilerinin saygısını kazanmış olan Elif Ana’ya ait 

hikâyeler ağırlık göstermektedir. Öyle ki bu saygı ölümünden sonra da devam etmiş, 1992 
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yılında Elif Ana’nın oğlunun girişimleri ve yöre halkının katkılarıyla Elif Ana ziyareti inşa 

edilmeye başlanmış, 1994 yılında türbeyle birlikte cemevi, aşevi, kesim yeri, mihmanhâne gibi 

birimleriyle birlikte türbe tamamlanmıştır.  

Sinemilli Ocağı’nda yine Elif Ana gibi Halil Baba, Çıblak Hemo gibi kutsallık atfettiğine 

inanılan, ermiş kabul edilen kişilerin hikâyeleri de sözlü olarak gelecek kuşaklara 

aktarılmaktadır. Derlediğimiz hikâyelerde de genellikle ermiş olduğuna inanılan kişilerin 

gösterdiği kerametler anlatılmaktadır.  

 

8.3.1. Elif Ana Hikâyesi - 1 

 

Pazarcık’ta yaşayan ve Pazarcıklı Atıcı dedenin talibi olan Elif Ana, kendi halinde bir 

mürid olmasına rağmen bazı olağan üstü özellikler göstermiştir. Atıcı dedenin, amcazadesi olan 

Doğan dedelere, genç kızlığında gidip, hizmet edermiş, kendi isteğiyle. Malatya’da İzzettin 

Doğan dedenin babası Hüseyin Doğan dede ile Mustafa Ali Canpolat dedenin babası olan Hasan 

dede, Doğan dedelere geliyorlar. O zamanlar Döne Ana, Hasan Doğan dedenin hanımı, oturuyor 

içeride, Elif Ana yanına geliyor. Elif Ana dedelerin ikisi daha yoldayken, dedelerin geldiğini, 

yolda olduklarını hissediyor ve gelip Döne Ana’ya söylüyor. Döne Ana, önünde kılavuzu olarak 

dışarı çıkıyor. Gerçekten dedelerin geldiğini görüyor. Daha sonra Elif Ana düşüp bayılıyor ve 

saçlarını yolmaya başlıyor. Nöbet gibi bir şey geçiriyor. O anda bir şeyler söylüyor. Sonrasında 

da o an söylediği her şey çıkıyor (K6). 

 

8.3.2. Elif Ana ile Atıcı Dedenin Hikâyesi 

 

Mustafa Canpolat dedenin babası, Elif Ana’nın mürşidi, Atıcı dede de piridir. Mustafa 

dede küçükken, babasıyla beraber Elif Ana’nın evine gidiyor, bir cuma gecesi. Mustafa dedeyi ve 

babasını yolda karşılıyorlar. Elif Ana gelip, Mustafa dedeye ve babasına niyaz oluyor. Dedeler, 

evine geldiği için hemen tutup bir oğulak kesiyor. Kocasının lakabı Arap’tır, kocası koyun 

güdermiş, kocası geldiği zaman yolda iken hemen karşılayıp, kocasının heybesini, değneğini alıp, 

eve geliyor. Kocası eve geldiğinde de, kocasını bir tabureye oturtup ayakkabısını, çorabını 

kendisi çıkarıyor, ayaklarını yıkıyor, eline su döküyor, daha sonra da elini, ağını havluyla 

kuruluyor. Daha sonra kestiği oğulaktan bir yemek yapmıştır. Elif Ana’nın oğlu Mehmet eline 

sazı alıp, deyişler söylemeye başlayınca Elif Ana, semaha kalkmıştır. Semah dönerken birden 

yere düşüyor ve sara nöbeti gibi bir nöbet geçiriyor. O sırada üç cümle söylüyor. Ağzından çıkan 

ilk cümle çocuğu olmadığı için üzerine kuma getirilecek olan Ayşe isimli bir kadın için oluyor, 

“Ayşe, yavrum, o yarın size gelecek, sen onu üzmeyeceksin, incitmeyeceksin.” diyor. İkinci 

cümlesi ise Nasır lakaplı bir adamla ilgili oluyor, adamın hiçbir şeyi çalınmamış olmasına 
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rağmen adama dönüp “Nasır, yavrum, senin emanetini çalan şu anda bu toplumda, bu hanenin 

içindedir” diyor. Üçüncü cümlesi ise “Yağacak.” oluyor, ancak temmuz ayının ortasındadırlar, 

hatta ekinler kuraklıktan kurumak üzeredir. Gece herkes yatarken, bir gök gürültüsüyle 

uyanıyorlar ki her tarafı sel götürüyor. Sabah uyandığında Elif Ana’ya gece olanlar anlatılıp, 

kendisine ermiş gözüyle bakıldığında “Yok kurban, o Hak’ın bana verdiği bir eziyettir. O sıkıntı 

bana geldiği zaman, her tarafım cendere gibi oluyor, sıkılıyorum.” diyor. Birkaç saat sonra 

gidiyorlar ki gerçekten de Ayşe denen kadının kocası bir kız kaçırmış. İki gün sonra günü Nasır 

denen adam bakıyor ki parası bıraktığı yerde yok, camı kırıp, açık unutulan kasadan para 

alınmış. Pazartesi günü gidiyor ki parası evin ortasında, alıp eve gidiyor (K6). 

 

8.3.3. Elif Ana Hikâyesi - 2 

 

Elif Ana’nın komşularından bir genç Yemen’e savaşa gitmiş ve uzun bir süre geri 

dönmemiştir. Onun artık dönmeyeceğini düşünen ailesi evdeki eşini, askerin kardeşiyle 

evlendirmek istemiştir. Bunu duyan Elif Ana, ailenin yanına gidip ve onlara engel olmak istemiş 

ve askerdeki oğullarının üç gün içinde geri döneceğini söylemiştir. Gerçekten de üç gün içinde 

asker evine geri dönmüştür  (K12). 

 

8.3.4. Seyyid Mahmud Hayranî Hikâyesi 

 

Seyyid Mahmud Hayranî, aslana binmiş, yılanı kamçı etmiş, Hacı-ı Bektaşi Veli’ye doğru 

gitmiş. Hacı Bektaşi Veli ise duvara binip, Seyyid Mahmud Hayranî’ye doğru gelmiş. Bu 

hikâyedeki amaç kişileri özgürlüğe, iyiliğe, iyi niyete sevk etmek, kötü niyetlerden, kötü niyetli 

insanlardan uzak tutmaktır. Aslana binmesi, korkuya son verip, özgürlüğe sevk etmek amacıyla 

söylenmiştir, yılan ise insan öldüren bir hayvana karşı duyulan korkuya son vermek, insanlar 

arasında sevgi, saygı bağı oluşturmaktır (K12, K38). 

 

8.3.5. Rabia Kadının Hikâyesi 

 

Nesimi’nin derisi yüzüldüğü zaman, Rabia adlı Sufî bir kadın, Basra sokaklarında söylene 

söylene ilerlemektedir. Kendisine “Ya Rabia, ne söyleniyorsun?” şeklinde soru sorulması 

üzerine, Rabia cevap olarak “Elimde imkânım olsa gidip, cenneti ateşe vereceğim, cehennemi de 

söndüreceğim ki insanlar cennet sevgisiyle, cehennem korkusuyla birbirleriyle uğraşmasınlar.” 

demiştir (K4). 
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8.3.6. Bektaşî’nin Hikâyesi 

 

Bektaşi’nin biri, bir gün rüyasında bir ocağı görür. Köyü, yolu bilmemesine rağmen 

kurbanını hazırlayıp, yola koyulur. Sora sora bir köye varır. Köyün girişinde bir köylüyü 

hayvanıyla çift sürerken görür. Selamlaştıktan sonra rüyasında buradaki ziyareti gördüğünü, 

niyet edip orada kurban kesmeye karar verdiğini söyleyip, ziyaretin yerini sorar. Köylü de işin 

kurnazlığına kaçıp, yakın bir yer söyleyeyim de kurbanın etinden bende faydalanayım diye 

düşünür. Asıl yeri bilmesine rağmen -eskiden tarlalardaki taşlar, tarla rahat sürülebilsin diye 

toplanır, bir yerde üst üste yığılırdı, buna kunc denilmekteydi- bir kuncu gösterip, senin 

söylediğin yer işte burası der. Bektaşi’nin içi o kadar temiz, saftır ki hiç sorgulamadan çekip 

oraya gider. Kendince kurbanına bir dua verip, kurbanını keser. Hemen orada o eti aş edip, 

köylüyü çağırır. Hep birlikte kurbanı yerler, daha sonra Bektaşi çekip, evine gider. Bir yıl sonra 

Bektaşi vefat eder. Bektaşi vefat etmeden önce oğluna her yıl gidip, orada kurban kesmesini 

vasiyet eder, çünkü oradan rızkını aldığına inanmaktadır. Babasının vefatından sonra oğlu oraya 

kurban kesmeye gider. Köyün girişinde aynı tarlada yine çift sürülmektedir, ama süren kişi 

farklıdır. Bektaşi, vefat etmeden önce çocuğuna ziyaretin tam yerini söylemiştir. Genç yine de 

orada çift süren gence dönüp, ziyaretin yerini sorar, ama çifti süren çocuktan ses gelmez. Bunun 

üzerine babasının, kendisine söylediği yere gidip, duasını okur, tam kurbanı kesecekken, çifti 

süren çocuk gelir, işaretlerle ziyaret yerinin burası olmadığını söyleyip, asıl yeri gösterir. 

Bektaşi’nin çocuğu da asıl yerin burası olmayabileceğini, ancak babasının burada kurban kesip 

dileğini aldığını ifade eder ve kurbanını orada keser (K5). 

 

8.3.7. Halil Baba Hikâyesi 

 

Miranlı’da Halil Baba, bir gün trenle Adana’ya gider. Dönüşte Kahramanmaraş Narlı’da 

biri –bir rivayete göre bu kişi Hüseyin Doğan dededir- biner, gelip yanına oturur. Kapıdere’de, 

bir rivayete göre de Söğütlü’de inecektir Halil Baba. Kahramanmaraş- Kapıdere arası da trenle 

bir buçuk saate yakın sürmektedir. Bunlar bir sohbete başlar, sohbet gittikçe koyulaşır. Derken 

bunlar yol epey gidilir, Halil Baba’nın ineceği yere yaklaşılır. Halil Baba’nın sohbeti diğer adamın 

çok hoşuna gider ve “ Halil Baba ben sana doymadım, yol bitmek üzere, bizim sohbetimiz yarım 

kalacak” der, Halil Baba’da “yok bir şey olmaz, sohbetimiz bitene kadar, yolumuz bitmez.” der. 

Daha sonra elini trene vurur ve “ iki dakika sabret kara eşek” der trene Kürtçe, bunu demesiyle 

tren aniden durur. Makinistler iner, treni kontrol ederler, arızası olup olmadığına bakarlar ama 

bir şey bulamazlar, tren iki saat hareketsiz öylece durur. Orada bir adamın dikkatini çekmiştir 

Halil Baba, adam gidip makinistlere içerde bir adam olduğunu, ne yaptığını bilmediğini, ama bu 

işten sorumlu olduğunu söyler. Bunun üzerine makinistler Halil Baba’nın yanına gelirler, 
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vagonda bir ışık hâkimdir, iki kişi sohbet etmektedir ama dünyâd an habersiz bir şekilde. 

Makinist o ışığı, durumu görünce Halil Baba’ya yola devam edebilmeleri içi müsaade etmesini 

söyler, Halil Baba’da “On, on beş dakika sonra bizim sohbetimiz bitecek, sen treninin başına geç, 

hareket edeceğiz” der. Makinist de yerine geçer, derken on, on beş dakika sonra tren hareket 

eder (K5, K16). 

 

8.3.8. Mevlana ile Şems’in Hikâyesi 

 

Mevlana, Şems-i Tebrizi’ye aşık oluyor, Mevlana Konya’ya geldiği zaman, Konya’daki 

hükümdara içkiyi yasaklatıyor. Şems-i Tebrizi, Mevlana’nın yanına gidince şarap getirmesini 

söylüyor, Mevlana içkiyi yasaklamalarına, tüm bağların kopmasına kendisinin sebep olduğunu 

belirtiyor. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi, Meram bağları denen yerde bir Hristiyan’ın şarap 

yaptığını, gidip oradan getirmesini söylüyor. Mevlana’da o adamın yanına gidip, şarap istiyor. 

Adam da iki küp şarap veriyor, kendisine. Mevlana, şarabı tutup, hırkasının altına koyuyor, 

görünmeyecek bir şekilde. Çarşının ortasına gelince ayağı kayıyor, şarap dökülüyor, her taraf 

şarap kokuyor. Şarap yasak olduğundan, Mevlana’yı alıp hükümdarın yanına götürüyorlar. 

Hükümdar, Mevlana’ya herkese şarabı yasaklattıktan sonra kendisinin şarapla 

yakalanmasından dolayı idam cezası veriyor. Daha sonra Şems-i Tebrizi yanına geliyor ve neden 

açık değil de saklayarak getirdiğini soruyor. Mevlana’da kimse görmesin diye o şekilde 

getirdiğini açıklıyor. Şems-i Tebrizi de “Aşikâr getirseydin böyle olmazdı, aynı adama git, 

kapının iki yanında iki kol var ikisinin içinde de birer küp şarap var, al getir.” diyor. Mevlana 

aşikar bir biçimde gidip, şarap küplerini alıp getiriyor. Mevlana’nın evinde beraber bu şarabı 

içiyorlar. İçtikten sonra kalkıp Mevlevi semahı dönüyorlar. Daha sonra Şems-i Tebrizi çıkıp 

gidiyor, Hacı Bektaşi Veli’nin yanına. Mevlana da peşine düşüyor. Şems-i Tebrizi, Tebriz’e 

gidiyor, bir takım mucizeler oluyor. Mevlana, Tebriz’e gelince, Şems-i Tebrizi, tekrar dönüp Hacı 

Bektaşi Veli’ye geliyor. Hacı Bektaş’ta, Şems-i Tebrizi’yi yakalıyor (K6). 

 

8.3.9. Ali Baba Hikâyesi 

 

Kahramanmaraş’ın meşhur Ulu Cami’nin yanında geçmişte bir hâl varmış. Bir gün bu 

hâlin içindeki bir şirehaneye Ali Baba gider. Şirehanedeyken bir ara fırsatı yakalar ve ağzı kapalı 

olan bir pekmez tenekesinin ağzını açıp tenekeye işer. Bunun üzerine dükan sahibi Ali Baba’dan 

şikayetçi olur. Karakaola giderler, dükan sahibi şikayetinde diretir. Karakolda Ali Baba, 

suçlamaları kabul eder, niye yaptın böyle bir şeyi diye kendisine sorulduğunda “Tenekeyi 

getirin de niye yaptığımı göstereyim” der. Karakoldakiler söyleneni yapar, tenekeyi getirir ve 

tenekeyi boşaltır. Pekmez yapılacağı zaman işi yapan kişiler, tenekeleri bağda bırakmışlar ve bu 
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tenekeye de bir yılan girmiştir. Sonrasında da tenekenin içini kontrol etmeden kaynar 

vaziyetteki pekmezi tenekeye boşaltmışlardır. O sıcağın etkisiyle yılan tenekenin içerisinde 

yanarak ölmüş ve tüm zehrini tenekedeki pekmeze yaymıştır. Karakoldakiler pekmezin içindeki 

ölü yılanı görünce şaşırır, bu görüntünün üstüne de Ali Baba, “Ben bu yüzden böyle yaptım, 

yoksa bu pekmezi yiyen kişi ölecekti.” der (K16). 

 

8.3.10. Çıplak Hemo Hikâyesi 

 

Çıplak Hemo, Kahramanmaraş bölgesinde kendi halinde dolanan, yarı çıplak gezen ve 

keramet gösteren bir Sinemilli Ocağı talibidir. Bir gün bölgeye atanan bir hakim Çıplak Hemo’ya 

hayran oluyor ve bağlanıyor. Sürekli Çıplak Hemo ile görüşmek, onunla sohbet etmek istiyor. 

Ancak Çıplak Hemo ise hakim ile sürekli görüşüp sohbet etmek istemiyor ve adeta hakimden 

kaçıyor. Bir gün Çıplak Hemo Mızmızi Gölü’nün -Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin Pulyanlı 

köyü yakınlarında eskiden mevcut olan, şimdilerde kurutulmuş bataklık göl- oralara gitmiştir. 

Hakim yine Çıplak Hemo ile görüşmek adına yollara düşmüş, köye gelip Hemo’yu sormuştur. 

Köydekiler de Hemo’nun göle gittiğini söylemişlerdir.  Hakim de gölün kenarına gelir ki Hemo, 

çıplak vaziyette gölün kenarında kendini çamura bulamış duruyor. Hakim Hemo’ya onu çok 

sevdiğini, onunla sürekli görüşmek istediğini vs. söyler. Hemo da vücudunu çamurla 

sıvazlamaya devam ederek, bir yandan da vücuduna vurup işaret ederek “Hakim Bey Hakim 

Bey, benim dışım böyle, senin için böyle. Benim dışımdaki çamur, karalık neyse senin de için 

öyle, bu dostluk yürümez. Gel sen, benden vazgeç.”  demiştir (K16). 

 

8.4. Dedelerle İlgili Hikâyeler 

 

Sinemilli Ocağı’na mensup canlar arasında Sinemilli ocakzâdelerine ait hikâyeler 

yaygınlık göstermektedir. Ocağa mensup canlar, özellikle bölgede geçmişte yaşamış Sinemilli 

ocakzâdelerinin kutsal olduğunu, keramet ehli kişiler olduğuna inanmaktadır. Bu inanma 

sebebiyle de en ocakta en çok anlatılan hikâyeler, dedeler ve onların gösterdiğine inanılan 

kerametelr ile ilgilidir.  

 

8.4.1. İbo Dede Hikâyesi  

 

Önemli bir Kantarma dedesi olan İbo dede (Kake İbık), Büyük Tacım dedeyle beraber 

Elbistan’ın Aktil köyüne bir barışa gidiyor. İbo dedenin peşi sıra haberci gönderiyorlar. Haberci 

İbo dedeye oğlu Şeyho’nun öldüğünü söylüyor. İbo dede ise “Gidin oğlumu defnedin, burada da 
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bir cenaze var” diyor. Barışı sağlayana kadar orada kalıyor, daha sonra oğlunun mezarına 

gidiyor (K38). 

 

8.4.2. Tacım Dede Hikâyesi  

 

Büyük Tacım dede, Elbistan’ın Köşk köyünde dedelik yapmaktadır. Köyün hükümdar 

ağası olan Şeyho Ağa’yı şikâyet etmişlerdir. Tacım dede, Şeyho ağa’yı sorgularken işlediği suçla 

ilişkili olarak, Şeyho Ağa, zamanında Darende’de Ermeni bir nalbantçıya tokat attığını itiraf 

ediyor. Bunun üzerine Tacım dede, Şeyho Ağa’yı cem dışına çıkarıyor ve en geç yarın Darende’ye 

gidip, Ermeni nalbantçıdan özür dilemesini ve o kişinin kendisini affettiğine dair bir belge 

getirmesini istiyor. Ertesi gün Şeyho Ağa, Darende’ye gidip, nalbantçıdan özür diliyor. Bunun 

üzerine Ermeni nalbantçı, Şeyho Ağa ile gelip Alevi olmak istiyor. Ancak köydeki işlerini 

kimseye bırakamadığı için gelemiyor, Şeyho Ağa’yla (K38). 

 

8.4.3. Atıcı Dede Hikâyesi  

 

Sinemillli Ocağı’na bağlı olan, ancak Pazarcık’ta yaşamış olan rahmetli Atıcı dede 

(Mehmet dede), kardeşi rahmetli Oruç dedeyle bir kurban yapmaya karar veriyor, önceden. 

Kurbanı alıyorlar. Akşam olur cem düzenlenir, kurbanın, kurbancı tarafından meydana 

getirilmesi gerektiği esnada kurban, kurbancıya fırsat bırakmadan kendisi içeri giriyor. Kurban 

kendi başına eve girip, cem düzenlenen odaya geliyor ve dedenin huzurunda duruyor. Dede, 

deyiş söylemeye başlar başlamaz irkilerek işaretini veriyor. Kurbanın işaretini vermiş olmasın 

rağmen, dede deyişini yarım bırakmıyor, tamamlıyor. Deyiş bittikten sonra dede, duasını 

veriyor. Dua bittikten sonra da kurban, kendiliğinden kesim yapılacak olan yere kadar gidip, 

yere yatıyor. Kurbancı ve kasap orada devreye girmek durumunda kalıyor, orada kurbanı 

tığlıyorlar (K5). 

 

8.4.4. İnançsız Kadının Hikâyesi  

 

Yılanovası adında, şimdi boşaltılmış olan köyde ikrarına çok düşkün bir yaşlı teyze 

yaşamaktadır, Sinemilli dedelerinden olan, ancak Pazarcık’ta yaşamış Atıcı dedenin, dedesi Mısti 

Cıve’nin ( Cıve ailesinden Msutafa) de talibidir. Bir komşusu bu teyzenin evine geliyor, gelen 

komşu inançsız bir kadın, hiçbir şeye inanmıyor. İki kadın sohbet ederken, inanç konusu 

açılıyor. Ev sahibi, inançlı yaşlı kadın dedeler hakkında konuşurken, inanmayan kadın “Madem 

öyle, şimdi çağır gelsin, gelsin ben öyle inanırım.” diyor. Kadın böyle deyince, ev sahibi yaşlı 

kadın, dışarıya çıkıyor “Ya Mısti Cıve sen yetiş bana!” diyor Kürtçe. Daha sonra içeri gidip, 
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komşusuna dede geldiği zaman yedi tane kurban yapacağını söylüyor. Dede, kendi evinde 

oturuyor durumdayken, bu çağrıyı hissediyor, dönüp seyisine “Atı hazırla, beni çağırıyorlar.” 

diyor. Seyis, dedenin böyle demesi üzerine gidip, atı hazırlıyor. At hazır olunca dede gelip, atına 

biniyor, seyis de kendi atına binecekken, dede izin vermiyor, yalnız gitmek istediğini belirtiyor. 

Dışarıda ise kar, fırtına hâkim, bu yüzden seyis dedeyi dinlemiyor, peşinden gidiyor. Ancak dede 

yüz, yüz elli metre kadar atıyla ilerledikten sonra birden gözden kayboluyor, seyis geri dönmek 

zorunda kalıyor. Dede, kendisini çağıran köye gidiyor, o eve yaklaşınca dışarıdaki köpekler 

havlamaya başlıyor. Köpekler havlayınca ev sahibi, yaşlı kadın evinde oturan inançsız 

komşusuna “Mısti Cıve geliyor” deyip, emekleyerek dışarıya çıkıyor. Dışarı çıktığında dedeyi, 

kapının önünde, atının üstünde vaziyette görüyor, ayağa kalkmadan, yine emekleyerek ilerleyip, 

önce ata niyaz oluyor. Daha sonra da dede attan indiğinde dedeye niyaz oluyor. Daha sonra söz 

verdiği kurbanlar için yedi tane koç dışarı getiriliyor, ikisi kurban edildikten sonra dede kadına 

“Dur! Kestikleriniz yeter, bunlardan birini şimdi yapın, yeriz diğerini de kazma, kürek- bir kişi 

vefat ettiğinde mezar açılırken kazma, kürek adı altında kurban kesilirdi, eskiden- yemeği 

yaparız birazdan” diyor. O esnada inanmayan yaşlı kadın dışarıya çıkıyor, dede de elindeki 

çırpıyla hafifçe koluna vurup, çıkıp, gitmesini söylüyor. İçeri geçip, oturuyorlar, bir yandan da 

yemek hazırlanıyor. Sofra serildiğinde dede az yemek yiyor. Niye az yemek yediği sorulduğunda 

da birazdan kazma, kürek yemeğini yiyeceklerini belirtiyor. Sofradakiler şaşırıyor, çünkü ortada 

herhangi bir cenaze yoktur. Biraz zaman geçtikten sonra haber geliyor ki, dedenin evden 

kovduğu, inançsız yaşlı kadın ölmüş (K5). 

 

8.4.5. Düşkünlük Hikâyesi 

 

Mustafa Ali Canpolat dedenin köylülerinden Hasan isimli biri, kendi amcasının kızıyla 

evleniyor. Aradan biraz zaman geçtikten sonra hanımının üzerine ikinci bir eş getiriyor. Daha 

sonra da üçüncü bir eş getiriyor. Bu adam, köyün en zengin, en geniş evi olan adamdır. Yaptığı 

bu suçtan dolayı düşkün ilan edilip, cemden atılıyor. Köyün ceme en uygun evi, kendi evi olduğu 

için bu evde cem yapılmaya devam ediliyor, ancak adam kendi evinde yapılan ceme alınmıyor. 

Tam yedi yıl, kendi evinde yapılan ceme alınmıyor. Bu adam Pir Hasan dedenin talibidir, cemi 

yapan dede Pir Hasan dedeye yönlendiriyor. Pir Hasan dede de adama, ilk hanımının kendisiyle 

konuşup, konuşmadığını soruyor. Konuşmadığını öğrenince “Sen ve diğer iki hanımın, ilk 

hanımının yanına gidip, ona niyaz olacaksınız, rızalığını alacaksınız, ilk hanımın gelip, burada 

hepsinden razıyım diyecek. Daha sonra da üçüncü hanımınla ikinci hanımının yanına gidip, 

rızalığını alacaksınız, af dileyeceksiniz. Daha sonrada sen ve diğer iki hanımın gelip, üçüncü 

hanımın elini öpüp, af dileyeceksiniz. Hanımların affettikten sonra pir, mürşide yani bana havale 

edecek.” diyor. Hanımlar affettikten sonra pir, adamı Pir Hasan dedeye havale ediyor. Pir Hasan 
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dede de “Sen üç kadının hakkına girdin madem üç yılda benden düşkünsün, sonrasında da 

kurbanını kes, fakir fukaraya dağıt.” diyor. Onuncu yıl adam, bir kurban kesip, fakir fukaraya 

dağıtıyor, bir kurbanı cemde lokma yapılması için kesiyor, bir kurbanı da kesip, evinde olanlara 

yediriyor, böylece üç kurban yapmış oluyor. Kurbanlarını kestikten sonra da dede huzurunda 

bir daha yapmayacağına da tövbe ediyor, o zaman ceme alınıyor (K6). 

 

8.4.6. Dervişçimli Dede Hikâyesi-1 

 

Rivayete göre Sinemilli Ocağı’nın kollarından biri olan Dervişçimli’nin atası Derviş Çim, 

Alaeddin Keykubad döneminde Diyarbakır’da bütün dedelerin toplandığını öğrenir ve o da 

beratını alıp Diyarbakır’a gider. Orada Alaeddin Keykubad, bir keramet gösterip, kudrette 

kazanını kaynatan kişinin beratını imzalayacağını söyleyince Derviş Çim, elini kazana daldırır ve 

“Ya Hak, Ya Bismillah! Bu su kaynasın.” der. Orada ateş olmadan kazanın içindeki su kaynamaya 

başlar. Bunun üzerine de Alaeddin Keykubad, Dervişçimli dedenin beratını imzalar. 

(Aksüt,2014: 148) 

 

8.4.7. Köse Dedenin Hikâyesi 

 

 Sinemilli Ocağı’ndan Hüseyin Soysüren’in annesinin babası Köse dede, dağa odun 

toplamaya gidince bile düz odunları seçmeye özenir, her işini düzgün yapmaya çalışırmış. Köse 

dede, gözleri net göremeyen bir dedeymiş. Bir gün Kantarma’ya yakın olan Karasanuşağı 

yakınlarında tarlasıyla ilgilenmiş, buğday ve samanı birbirinden ayırmış, turab vurmuş. 

Sonrasında da hayvanına binip kendi köyüne gelecekmiş. Karasanuşağı köylülerinden birkaçı da 

dede gidince o buğdayı ya çalmak ya da yakmak için bekliyorlarmış. Dede çıkmış yola evine 

gelmiş, evde de cemiyet varmış. Dede de meydanda oturmuş, eline curasını alıp deyişlerini 

söylemeye başlamış. Karasanuşağı köylülerinden saklananlar meydana çıkmış buğdayı çalmak 

ya da yakmak için. Ancak şaşırıp kalıyorlar gördükleri karşısında Köse dede, ateş yakmış 

buğdayın yanında oturuyor. Saklananlar şaşırıyor, bu adam aniden buraya nasıl geldi, bizim 

gözümüzün önünden gelip geçti, köyüne gitti diye düşünüyorlar ve en son iki kişi Kantarma’ya 

gitmeye, biri de buğdayın yanında kalıp dedeye göz kulak olmaya karar veriyorlar. İki kişi yola 

çıkıp Kantarma’ya dedenin evine doğru yol alıyorlar. Adamlar daha yolda iken Köse dede, 

cemiyete “İki kişi geldiler, o adamları çağırın, karınlarını da doyurun, gitsinler.” diyor. Adamlar 

gelip kapıda kendilerini bekleyen ve güzel karşılayanları görünce cemiyetin ortasında diz çöküp 

dededen af diliyorlar (K18). 
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8.4.8. Bektaşların Kerameti Hikâyesi 

 

Kantarma ilinde ayrı bir dede mezarlığı vardır. O dönem köye yol yapılacakken bazı 

mezarların yol kısmında olduğu tespit edilmiş ve mezarların köy mezarlığına taşınmasına karar 

verilmiştir. Yol yapılmadan altı, yedi yıl evvel Hakk’a yürümüş olan Bektaşlar kolundan Köse 

ailesinden bir dedenin mezarı da açılmıştır. Mezarı açanlar gördükleri karşısında hayrete 

düşmüşlerdir. Çünkü Hakk’a yürüyen dede, mezarında sanki altı, yedi yıl önce değil de birkaç 

saat önce gömülmüş gibi durmaktadır (K18). 

 

8.4.9. Dervişçimli Dede Hikâyesi-2 

 

Alhas aşireti Urfa yöresinden gelip Kahramanmaraş’a yerleşmiş bir aşirettir. Alhas 

aşireti on iki erkek kardeşten oluşan bir aşiret olarak Kahramanmaraş iline yerleşmiştir. Sevdilli 

köyü yakınlarında, derenin yanı başında Sinemilli Ocağı’nın Şığraş kolundan dervişin olduğunu, 

ona karışmamalarını Karahasan Hasan Ağa, Alhas aşiretine tembihliyor. Alhas aşireti de 

dervişin yanına gitmeye karar veriyorlar, illa ki bu dervişten bir keramet göreceğiz, yoksa 

dervişliğine inanmayız diyorlar. Dervişin haberi olmaksızın yanına gitmeye karar veriyorlar. 

Ancak keramet ehli olan derviş, bunu hissediyor ve oğluna on iki tane atlı misafirin geleceğini, 

bu yüzden de misafirlerin atlarını bağlamaları için çadırın çevresine on iki tane kazık çakmasını, 

çadırın içine de misafirleri ağırlamak için on iki tane döşek serilmesini söylüyor. On iki kardeş, 

dervişin yanına geliyorlar. Bakıyorlar ki onların geleceğini derviş, önceden hissedip hazırlık 

yapmış, on iki tane kazık çaktırmış. Kardeşlerin her biri atını bir kazığa bağlıyor. Çadıra 

giriyorlar ki on iki döşek serilmiş, her biri bir döşekte oturuyor. Derviş misafirlerine kurban 

sunmak istiyor, ancak hayvanı da yoktur. Derviş dağa doğru bakarak “Hey” diye sesleniyor. Bu 

seslenmenin ardından dağdan bir ceylan gelip dervişin önüne yatıyor. Derviş, ceylanı kesiyor, 

etinden yemek yapılıyor ama ceylanın dersini, ayaklarını, başını vs. atmıyor. Sofra seriliyor, 

herkes sofra başına geçince derviş, “Ey cemaat, bu hayvanın kemiklerini kırmayın.” diyor. 

Yemekler yenirken içlerinden biri dervişin bu kemikleri ne yapacağını merak ediyor ve bir 

kemik parçasını kırıyor ve diğer kemiklerin arasına atıyor. Yemek yendikten sonra derviş,  bu 

kemikleri alıp ceylanın derisinin içine koyuyor, üstünü örtüyor ve elindeki badem ağacına ait 

olan değnek ile deriye vurup “Kalk mübarek.” diyor. Ceylan kalkıp dağa doğru giderken derviş, 

ceylanın topalladığını fark ediyor. Bunun üzerine dervişe seslenerek “Seni öyle yapan, öyle 

olsun.” diyor. Sonrasında on iki kardeş dervişin yanından ayrılmak üzere hazırlık yapıyorlar ve 

yola koyuluyorlar. Dervişin görüş alanından çıktıkları anda e n önde giden kemiği kıran 

kardeşin önüne bir yılan çıkıyor ve atı ürküp kemiği kıran kardeşi düşürüyor, orada ayağı 

kırılıyor. Sonrasında da bu on iki kardeşin her biri bir kabile olarak anıldığında kemiği kıran 
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kardeşin ecdadı “Topallılar” olarak anılıyor. Çünkü halen o sülalede topal doğan çocuklar ya da 

sonradan topal olan kişiler vardır (K33, K34).  

 

8.5. Analarla İlgili Hikâyeler 

 

Sinemilli Ocağı’na mensup canlar arasında Sinemilli ocakzâdelerine ait hikâyeler 

yaygınlık göstermektedir. Ancak bu hikâyeler daha çok ocakzâdeler ve onların kerametleriyle 

ilgilidir. Analar ile ilgili anlatılan çok fazla hikâye yoktur. Derlediğimiz üç hikâyede, Sinemilli 

analarının gösterdiğine inanılan kerametler ile ilgilidir.  

 

8.5.1. Fatma Ana Dâr’ı Hikâyesi 

 

Hz. Ali bir gün evde oturur, susamış bir vaziyette,  Hz. Fatma Ana’mızdan bir tas su ister. 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin küçüklerdir, Hz. Ali’ye bir tas su getirmek için koştururlar. O sırada Hz. 

Hüseyin ayağını kapının eşiğine vurur ve başparmağını kanatır. Yine de Hz. Hasan’dan önce tası 

alıp, suyu doldurur, Hz. Ali’ye getirir. Getirirken de başparmağının kanadığını Hz. Ali görmesin 

diye, sağ başparmağını, sol başparmağının üstüne koyar. Fatma Ana darında da bugün bu 

şekilde sağ başparmak, sol başparmağın üzerine gelecek biçimde durulur (K5). 

 

8.5.2. Aruz Ana Hikâyesi 

 

Aruz Ana, Sinemilli Ocağı’na mensuptur. Aslen de Elbistan ilçesinin Dervişçimli 

Mahallesi’nde ailesi yaşamaktadır. Sonradan eşiyle beraber gelip Pazarcık’a yerleşmiştir. 

Sonradan bu bölgeye gelmiş olmalarına rağmen o bölgede yaşayan Sinemilli dedeleri, aralarında 

anlaşarak bölgedeki taliplerin bir kısmını Aruz Analara vermişlerdir. Aruz Ana’nın da adı 

kendisiyle beraber Pazarcık’a gelen amca çocuğu Abuzer Dede Ocağı olarak geçmektedir. 

Bağımsız bir ocak olmayıp Sinemilli Ocağı’ndan Abuzer dedenin çok tanınması sonucu bu 

şekilde anılmıştır. Keramet sahibi bir ocak olarak anılmaktadır. Öyle ki Kahramanmaraş’ın 

Pazarcık ilçesinin Kulyanlı Mahallesi’nde Arzu Ana Türbesi vardır. (K16) 

Veli Pür, o dönemler koyunları güderken Aruz Ana adında birinin keramet gösterdiğine 

dair rivayetler duymuştur. Dayanamayıp hayvanları bırakıp Aruz Ana’nın kendi köyünde misafir 

olduğu dedelerin –o dönemler köyde bir Sinemilli Ocağı’nın Şığraşan koluna mensup dede ailesi 

yaşamaktadır- evine gelmiştir. Aruz Ana’yı başköşede oturur vaziyette görmüştür. Gelip 

cemaatin arasına sessizce oturmuştur. Aruz Ana’nın yoktan bir avuç demir parayı var ettiğini 

gözüyle gördüğünü ifade etmiştir. Bomboş olan döşeğin üstünde birden bire bir avuç dolusu 

demir para var olmuş ve bunu orada olan tüm cemaat görmüştür. Aruz Ana o demir paraları, 
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kendisine niyaz olan taliplerine teker teker vermiştir. O paralar taliplere verdikçe bitmiştir. 

Paralar tam bittiğinde tekrar bir avuç para yoktan var olmakta ve Aruz Ana kendisine niyaz olan 

taliplerine teker teker para vermeye devam etmiştir. Öyle ki bölgede Aruz Ana’yı havada 

uçarken gören kişiler olduğu dahi söylenmektedir  (K16). 

 

8.5.3. Köselerden Gülcan Ana’nın Şifa Dağıtma Hikâyesi 

 

Sinemilli Ocağı, sadece talibin görgüsünü yapan, yol yürüten bir ocak değildir. Aynı 

zamanda Kahramanmaraş ilinde özellikle geçmiş zamanlarda hastalıkların tedavisi amacıyla 

başvurulan bir merkez konumundadır. Sinemilli Ocağı’nda şifa niyetiyle ocağa gelen kişilere dua 

okuma, sırtına vurma gibi pratiklerle şifa verildiğine inanılmaktadır.  

Sinemilli Ocağı’ndan bir ana olan Gulecana Süleymani Kosa (Köse ailesinin gelini Gülcan) 

yörede iyi bilinen, tanınan bir şifacıdır. Geçmişte Günaltı Köyü’nden biri hastalanmış, doktorlar 

üç aylık ömrü kaldığını söylemişlerdir. Orak zamanı bu talibi alıp Gulecana Süleymani Kosa’ya 

getirmişlerdir. Gülcan ana, yanına orakçıların yemeğini yapmaları, işlere yardım etmeleri için iki 

gelin ister ve talibi tedaviye başlar. Bir ay düzenli olarak talibe bakar. Yemlihan adındaki bu 

talip iyileşir ve halen yaşamaktadır.  

Hatta bazı talipler, Sinemilli Ocağı’ndan dedeler köylerine gelince onları evlerinde 

ağırlar, hizmette kusur etmezlermiş. Öyle ki Toprakhisar köyünden bir ailenin gelinlerinin 

çocukları olmamaktadır. Kantarmalı Süleyman dede, talip üzerine gittiğinde köyde bu ailede 

kalır. Dedenin ayakları yıkanır ve o su dökülmemiştir. Dedenin bilgisi dışında o su, çocuğu 

olmayan gelinlere içirilmiş ve sonrasında gelinlerin çocukları olmuştur (K18). 

 

8.6. Değerlendirme 

 

İnsanlar inandıkları ya da inanmak istedikleri, kutsal gördükleri kişileri, ağaçları, suları, 

eşyaları vs. çeşitli anlatmalar ile geçmişten günümüze kuvvetlendirmişlerdir. Bu anlatmalar ile 

onların kutsallıklarına kutsallık eklenmiş, sözlü kültürün güçlü bağları ile kutsallık kuşaktan 

kuşağa aktarılmıştır. Bu anlatmalar edebi bir değere de sahip olmakla beraber yaratıldıkları 

toplumun inanç değerlerini görmemizi de sağlarlar. 

Edebi yaratmalar, ortaya koyuldukları toplumdan bağımsız değildir. Yaratmalar, 

üretildiği topluluğun yaşam biçimi, kültürü, inancı ile eş orantılı olarak ortaya çıkarlar. Sinemilli 

Ocağı’nda da edebi yaratmaların ortaya çıkışı daha çok yaşam biçimini şekillendiren, 

kültürlerini belirleyen öğe olan inançları etrafında şekillenmiştir. Dolayısıyla da Sinemilli 

Ocağı’nda din ve inanç temelli anlatmalar söz konusu olmuştur.  
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Kahramanmaraş ilinde yaşayan Sinemilli Ocağı’nda keramet gösterdiğine inanılan 

dedeler ve ermişler ile ilgili pek çok sözlü anlatıya rastlanmıştır. Ocağın merkezi Elazığ ilinin 

Piran ilçesinde bulunduğundan bu bölgede ocağın kurucusuna dair sözlü anlatılar azdır. Daha 

ziyade bölgede yaşayan dede, ermiş, anaların sözlü anlatmalarıçoğunluktadır. Ancak yine de 

Elazığ iline bağlı Piran ilçesinden göç ederek Kahramanmaraş iline gelen ocakzâdeler, sınırlı 

sayıda sözlü kültür ürünlerini de kendileriyle beraber bölgeye getirmişlerdir.  

Kahramanmaraş ilinde yaşayan Sinemilli Ocağı’nda peygamber ve imamlarla ilgili 

anlatılan hikâyelerin sınırlı olduğu görülmüştür. Bu durum da Sinemili Ocağı, Kahramanmaraş’a 

gelmeden önce Kahramanmaraş’ta yaşayanların genelinin Alevi olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Sinemilli ocakzâdelerinin gösterdiği kerametlerden etkilen 

Kahramnamaraş’ta yaşayan halk, iç içe yaşam sonucu Sinemilli ocakzâdelerinin de etkisiyle 

Alevi olmuştur. Bölgede yaşayan halk, önceki peygamberlerle, imamlarla ilgili anlatmalardan 

ziyade kendi atalarının tanık olduklarına inandıkları sözlü anlatmalarını kabul etmiş ve 

kutsamışlardır.  

Peygamber ve imamlarla ilgili sözlü anlatmalardan ziyade bölgede yaşamış kişilerle ilgili 

anlatmaların yoğun olduğu görülmüştür. Bunda yukarıda da belirttiğimiz gibi yöre halkının 

atalarının şahit olduklarına inandıkları anlatmaları kutsal bulmaları ve kuşaktan kuşağa 

aktarmaları etkili olmuştur.  

Bölgede keramet ehli dede, ana ve ermişler ile ilgili anlatmalar çok fazla olmakla beraber 

halk tarafından bunların büyük çoğunluğuna inanılmaktadır. Keramet gösterdiğine inanılan 

dede, ermiş ve ana mezarları kutsal kabul edilip belirli dönemlerde yöre halkı tarafından ziyaret 

edilmektedir.   
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9. SİNEMİLLİ OCAĞI’NDA NEFESLER 

 

Türklerin İslamiyeti tanıyıp benimsemesiyle beraber Türklerin yaşadığı yerlerde yeni 

bir kültür ortaya çıkmıştır. İslami anlayışla beraber tanınan tasavvuf akımının geniş kitlelere 

ulaşması için halk edebiyatından, dilinden, halkın geleneğinden yararlanan tasavvuf ehilleri, 

yeni bir edebi yapılanma oluşturmuşlardır. Tasavvuf ehilleri, Türk halk edebiyatında önemli bir 

yer edinen dinî tasavvufi halk edebiyatı ya da tekke edebiyatı olarak anılan içerik olarak zengin 

bir edebi anlayış oluşturmuşlardır (Çıblak, 2005:219).  

Alevi ve Bektaşi âşıklar, daha ziyadesiyle tasavvuf nitelikli şiirler söylemişlerdir. Alevi-

Bektaşi halk edebiyatının önemli isimleri arasında Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal, Yemini, 

Virani, Teslim Abdal vs. isimleri saymak mümkündür. Alevi ve Bektaşi toplumunun 

muhabbetlerinde, dinî ibadetlerinde konusu daha çok Tanrı sevgisi, tasavvuf, vahdeti vücut 

anlayışı, tarikatın yol ve erkânı ile ilgili olduğunu düşündükleri ve söylerken kutsal bir ilham ile 

söylenildiğine inandıkları “nefes” adı verilen şiirler okunmaktadır. Kendine özgü bir bestesi olan 

bu şiirler, rastgele söylenmeyip saz eşliğinde rindane bir eda ile okunmaktadır  (Çıblak, 

2005:219). 

Büyük Türkçe Sözlük’te nefes sözcüğü için  “Şifa amacıyla hastaya okunan dua” ile 

birlikte “Alevi-Bektaşî ozanların tekkelerinde ve meclislerinde özel ezgilerle okunan, biçim 

yönünden koşmaya benzeyen, konusu tasavvuf ve tarikat kuralları ile ilgili olan, ince anlamlı, 

alaycı koşuklar” olarak tanımlandığı görülmektedir (Türkçe Sözlük, 1998:1760).  

Nefesler, zakir, kamber, sazandar gibi adlarla anılan hizmet ehlinin dinî törenlerde saz 

eşliğinde kendisine has bir beste ile okuduğu şiirlerdir. Bu şiirlerin “nefes” olarak 

değerlendirilmesinin nedeni ise kutsal bir ilham ile iç bilgisinden, Tanrısal gerçeklerden söz 

edilmesinden kaynaklanır (Artun, 2011:380). 

Alevi – Bektaşi geleneğinde nefesler için deme, deyiş gibi ifadeler de kullanılmaktadır. 

Deyiş, Alevi-Bektaşi kültürünün en başta gelen şiirsel ve müziksel formu olarak bilinmektedir. 

Büyük Türkçe Sözlük’te deyiş sözcüğünün kelime anlamı için “deme, söyleme işi”, uygulama 

olarak da “Alevi-Bektaşilerce yüksek anlamlı koşuk” ile “Semahla birlikte bağlama eşliğinde ağır 

tempoda söylenen bir tür beste” olarak tanımlandığı görülmektedir. Deyiş teriminin Anadolu 

Aleviliği ve Anadolu köy Bektaşiliğinde yaygın olarak kullanıldığını ifade eden yazılı kaynaklar, 

deyişin kentsel değil, kırsal bir form olduğunu, bazı yörelerdeki Aleviler tarafından deyiş terimi 

yerine, deme, beyit, dime, deylem ve âyet kelimelerin de kullanıldığını belirtmektedir. (Duygulu, 

1997: 8). 

Deyişlerin, tasavvufi aşk şarkıları olarak da tanımladığı görülmektedir (Yöre, 2011:214-

244). Deyişler müziksel bağlamda değerlendirildiğinde ise Alevi-Bektaşi inancına bağlı âşıkların 

kırsal alanlarda, şiir üzerine daha çok doğaçlama olarak ortaya çıkardıkları, ölçülü bir müziksel 
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form niteliği taşıyan sözlü ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır (Erol 2009: 136). Deyişler, halk 

âşıkları tarafından yaratılmalarından dolayı, halk müziği ezgisel yapısına sahip ürünlerdir.   

Alevi ve Bektaşi topluluklarında, genellikle cem ibadetinde söylenen, içerisinde on iki 

imam ismi geçen nefeslere “düvaz-ı imam/ düvazde” adı verilmektedir (Korkmaz,2016:205).  

Nefesler Alevi yolunu, erkânını anlatan, öğreten ve yaşatan temel öğeler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sinemilli Ocağı’nda da nefesler, eğitici, öğretici, yol gösterici yönüyle 

karşımıza çıkar. Geçmişte Sinemili Ocağı’na mensup dedeler, kendi ürettikleri nefeslerini 

cemlerde okurlardı. Günümüzde Sinemilli Ocağı’na mensup dedeler, zakirler, atalarının 

nefeslerini cemlerde söylemelerinin yanı sıra kendi yaratmaları olan nefesleri de cemlerde icra 

etmektedirler.   

Nefesler, Alevi yolunu yaşatan ve öğreten unsurlar olarak Sinemilli Ocağı’nda 

ocakzâdelerden Aldede Dede, Tacım Dede gibi önemli isimler tarafından icra edilirlerdi. Cemler 

dışında da Sinemilli Ocağı’nda geçmişte yaygın olarak yapılan muhabbet meclislerinde nefesler 

söylenir, sonrasında da o nefeslerin anlamları açıklanarak, muhabbete katılanlara yol hakkında 

bilgi verilirdi. Özellikle ocağın merkezi konumunda olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 

bağlı Kantarma’da önceleri hemen her akşam ehl-i beyt soyundan gelen kişiler bir evde toplanır, 

saz eşliğinde nefesler söyler, yol hakkında muhabbet ederlerdi. Bu muhabbetlere yalnız 

ocakzâde kişiler katılmayıp isteyen talipler de dahil olurdu. Şimdilerde ise değil muhabbet 

meclisleri, cemler dahi eskisi gibi yapılmamaktadır.  

Günümüzde ise Sinemilli Ocağı’nda da yolu tanımayan, bilmeyen yalnız bağlama 

eşliğinde ezgisiyle beraber nefesleri icra eden kimseler vardır. Geçmişte yapılan nefeslerin 

anlamlarını açıklayan, yolu ve erkânı anlatan muhabbetler şimdilerde yapılmamaktadır. Bu 

nedenle de şimdilerde Sinemilli Ocağı’nda da nefeslerin anlam derinliğine hakim olmayan 

zakirler ve talipler mevcuttur. 

 

9.1. Zakirler 

 

Cem, Anadolu Aleviliğinde perşembeyi cumaya bağlayan “Cuma Akşamı” olarak 

nitelendirilen gece, dede ya da dedebaba olarak anılan bir kişinin yürüttüğü, önderlik ettiği, 

çeşitli pratik ve uygulamaların olduğu kadın – erkek bir arada yapılan dinî ibadetin adıdır. Bu 

ibadet içerisinde çeşitli uygulamalar, hizmetler vs. barındırır. Bu uygulamalar arasında çerağ, 

saka suyu, süpürge, kurban gibi uygulamalar ve rehber, süpürgeci, zakir (sazandar) gibi 

hizmetler yer alır. 

Cem, Alevi toplumu için bir okul, nefesler ise bu okulun temel derslerini içinde 

barındıran birer öğreti niteliğindedir. Örneğin düvaz-ı imamlarda on iki imamların ismi 

zikredilir, ezgi eşliğinde söyleniyor olması sebebiyle akılda daha kalıcı olmaktadır. Aynı şekilde 
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miraçlamada Hz. Muhammed’in miraca çıkışı anlatılmaktadır. Mersiyelerde Hz. Hüseyin ve onu 

sevenlerin Kerbelâ’da katledilişi anlatılmaktadır. Bu bağlamda nefesleri icra eden zâkirler, yolu 

anlatan, öğreten ve hatırlatan temsilcilerdir.  

Zâkir sözcüğü Osmanlıca-Türkçe Lugat’ta, (zâkir, zikr eden <zikr, anma, anılma). a. 

Cemdeki on iki hizmet sıralamasında yer alan, deyiş, düvaz, miraçlama söyleme ve saz çalma 

görevlerini yerine getiren kimse, şeklinde açıklanmaktadır (Osmanlıca – Türkçe Lugat, 2010: 

1360).  

Cemlerin işleyişinde ilgili bölümde de açıkladığımız on iki hizmet arasından iki hizmet 

sahibinin öne çıktığını görmekteyiz. Cem hizmetinin yürütülmesinde dede ve dedenin yanındaki 

zakirin önemli bir yeri vardır. Dede, cemdekilere nasihatlerde bulunup cemin çeşitli 

safhalarında yapılması gereken işlemleri yaptığı dualarla takip ederken, bu işleyiş içinde zakir 

de aktif olarak yer almaktadır. Bazen dedenin verdiği bilgileri tamamlayıcı, bazen de dedenin 

sohbetini yönlendiren nefesler okuyan zakir, cemlerin yapılmasında dede kadar önemli bir 

hizmet ehlidir. Cem, sazsız ve sözsüz düşünülemez.   

On iki hizmetten biri olarak zakir, kamber, sazandar olarak anılan hizmet ehli,  deyiş, 

duvaz, miraçlama söyler. Genellikle iki kişiden oluşur, saz çalarlar, dedenin yardımcılarıdırlar. 

Alevi-Bektaşi felsefesini öğreten birer ders niteliğinde olan nefesleri, sıralı erkânların gerekli 

yerlerinde okumak zakir, sazandar, kamber vs. isimlerle anılan hizmet ehlinin temel görevidir. 

Simgesel anlamda ise zakir gelenek taşıyıcısı olma özelliği taşır.  Bâtıni inançta Cebrail, insanın 

aklı olarak karşımıza çıkar. Bu aklı Alevilik yolu olarak ele aldığımızda aklın taşıyıcısı olarak 

karşımıza çıkan hizmet ehli, zakirdir (Korkmaz, 2008: 223).  

Yolun yaşatıcısı ve öğreticisi olarak dedenin yanında adı geçen zakirlerin çeşitli 

fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonları şu şekilde sıralamak mümkündür; Zakirler, yolu, inancı 

yayan ve yaşatan kimseler olarak toplumda kabul görürler. En temel özellikleri Anadolu 

Alevileri için en önemli enstrüman olarak algılanan ve bir enstrüman olmasının ötesinde ibadet 

aracı olmasından dolayı Alevi-Bektaşi toplumlarca Telli Kur’an olarak da zikredilen sazı çalıyor 

olmalarıdır.  

Dede ile zakir eş güdümlü olarak ibadeti yerine getirirler, kimi durumlarda zakir, 

dedenin söylediği ifadelere uygun nefes okurken kimi durumlarda da zakirin okuduğu nefese 

uygun sözleri dede söylemektedir. Zakirler, yapmış oldukları hizmetten dolayı değil, yolla ilgili 

bilgilerinden dolayı toplumdan kabul ve saygı görürler.  

On iki hizmetten biri olan ve kimilerine göre cemi asıl yürüten kişi olan zakir, aynı 

zamanda Alevi toplumu arasında cemin bülbülü olarak da bilinmektedir. Yani cem sırasında 

sazı, gelenekteki adıyla Telli Kur’ân’ı ile cem ortamına uygun, dedenin söylediklerini 

destekleyecek nitelikte deyişler, miraçlamalar, mersiyeler vs. okur.  
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Zakirler, yaptıkları hizmet karşılığında herhangi bir ücret talep etmezken dedeler, 

taliplerin kendilerine verdikleri hakullahın bir kısmını zakirler ile paylaşmaktadırlar. Zakirlik 

için soy geleneği gerekmemekte, yani zakirlik, dedelik kurumu gibi babadan oğula geçmemekle 

birlikte zakirler daha ziyade zakir bulunan ailelerden çıkmaktadır (Er, 2014: 80).  

Zakirin en önemli parçası, aksesuarı sazıdır. Zakir cemlerde saz eşliğinde, “deyiş”, 

“nefes”, “düvazimam” okur. Bu, cemin olmazsa olmaz kuralıdır. Cemin başlamasında, hizmet 

sahiplerinin gelişinde, çerağın yakılmasında, kurbanın kesilmesinde, semahın dönülmesinde ve 

buna benzer cemin çeşitli safhalarında zakir, duruma uygun nefesler söylemekle yükümlüdür. 

Ancak gelenekte saz çalmayan zakirler de olmakla beraber bunun yaygın bir durum olmadığını 

ifade etmek gerekir.  

Zakirler aynı zamanda ağır baskı koşullarında yani Aleviliğin güvencede olmadığı, 

Alevilerin inançlarını gizli tutmak durumunda kaldıkları, yol ve erkânın yürütülmediği veya 

gizlice yürütülmek zorunda kaldığı zamanlarda inancın devamı noktasında bellek taşıyıcılığı da 

yapmaktadırlar. Zakirlerin bellek taşıyıcı olmaları sebebiyle saygınlıkları, değerleri daha başka 

bir boyuttadır. Onlar adeta inancın güzelliğini, özünü sazları, sesleri ve şiirleriyle yüreklere ve 

bilinçlere kazıyanlardır.  

Gelenekte zakirler, cem ortamında yetişmekteydi. Küçük yaşlardan itibaren saza ve söze 

meyil ederek, cemlerde söylenen nefesleri dinleyerek kendilerini geliştirmekteydiler. Öte 

yandan zakirler, usta-çırak geleneği çerçevesinde kendilerini geliştirmekteydiler. Zakirler, 

küçük yaşlardan itibaren katıldıkları cemler aracılığıyla hem Alevilik inancını, ritüellerini 

öğrenmeye başlamış hem dinî-tasavvufi konularda bilgi ve görüşlerini arttırmakta, bu 

ortamlarda dinledikleri nefesler aracılığıyla kendilerini yetiştirme fırsatı bulmaktaydılar. Zakir, 

kuşaktan kuşağa sözlü aktarma yoluyla yetişerek gelen kişilerdir. Gelenekte zakirlerin 1000 ile 

3000 arasında deyişi belleklerinde tuttukları düşünülmektedir. Bu şekilde geleneği yaşayarak 

öğrenen zakirler, gerek kendilerinden önceki temsilcilerin gerekse kendilerine ait nefesleri 

okuyarak da Alevi inancının geçmişten günümüze aktarılıp yaşatılmasında büyük katkıları 

olmuştur.  

Zakirler, geçmişte cem ortamında yaparak-yaşarak öğrenirken ve zakirlik yapmak kendi 

tercihleri iken günümüzde bu durum değişmiştir. Günümüzde genellikle her Perşembe cem 

yapılmamakta bu yüzden de canlar, yolu, erkânı tam anlamıyla öğrenememekte ve hizmet 

sahiplerinin cem sırasında ve cem dışında neler yapmaları gerektiği konusunda fikir sahibi 

olamamaktadırlar. Bu nedenle de geleneği tam anlamıyla algılamayan, bilmeyen hizmet 

sahipleri ortaya çıkmaktadır.  

Günümüzde hemen her Perşembe cem, sadece bazı köylerde yapıldığından yaparak 

yaşayarak öğrenme söz konusu olmamaktadır. Cem evleri bünyesinde verilen kurslarla veya 
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bağımsız kurslardan saz eğitimi alındıktan sonra deyiş söyleyebilen kişiler kendilerini zakir 

olarak nitelemektedirler.  

Günümüzde saz eğitimi kurslarla sağlanmaktadır. Usta-çırak geleneği neredeyse yok 

olmak üzeredir. Zakirlik de bu durumdan nasibini almıştır. Eline sazı alan, deyişi söyleyebilen 

herkes kendisini “zakir” saymaktadır. Asıl olan deyişi söylemek değil, o deyişi anlamak, hakkını 

vermek, cem ortamında hizmetini layıkıyla yerine getirmektir. Zakirlik için her şeyden evvel 

yola layık olmak, yolun gereklerini yerine getirmek gerekmektedir.  

Anadolu Aleviliğinde saz için önemli âşıklar, zakirler tarafından Telli Kur’an, bağlama 

adları dışında “Dilli Kur’an” ve “Telli Zülfikar” adlarının da kullanıldığı sözlü kaynaklarla yapılan 

görüşmeler sırasında tespit edilmiştir. Alevi-Bektaşi geleneğinde önemli bir yeri olan Âşık 

Ummanî,  Sivas’ta doğmuş, büyümüş, rüyasında aşk badesi içerek âşıklığa başlamıştır. Ağuiçen 

Ocağı’na bağlı olan Âşık Ummanî, cemlerde zakirlik hizmetinde bulunmaktadır. 1992 yılından 

bu yana da Hacı Bektaş Veli Ocağı’nın zakiri olarak cemlerde görev almaktadır (Çıblak Coşgun, 

2016:19-59). Gelenekte bu kadar önemli bir yeri olan Âşık Ummanî saz için “Kainatın en büyük 

ilmini vücudunda taşıyan bir enstrümandır, kainatta ne arıyorsak, ne istiyorsak sazın içerisinde 

vardır. Bağlamının içerisindeki sedâ, insanı tüm kötülüklerden arındırır.” demektedir.   

Zakirlerin bir diğer önemli hususları da Alevilik inancının âdeta okulu olan cemlerde, 

her biri bir ders niteliğinde olan nefesleri icra ediyor olmalarıdır. Telli Kur’an denilen saz 

eşliğinde yolu, erkânı anlatan, öğreten ve hatırlatan, yol ulularını anan ve ceme yeni katılanlara 

yol, erkân hakkında bilgi veren nefesleri icra eden zakirler, “cemin bülbülü” olarak da 

adlandırılırlar. Nefeslerin söylenmediği, zakirin olmadığı bir cem düşünülemez. Cem olgusunun 

olmazsa olmazları arasında zakir kavramı karşımıza çıkmaktadır. Sinemilli Ocağı’nda da zakirlik 

önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmakla beraber geçmişte Sinemilli ocakzâdeleri daha 

ziyade kendi zakirliklerini, kendileri yapmaktaydı.  

Cemlerde nefesler olmazsa olmazlardır. Zakirlik, önemli bir görevdir. Cem törenlerinin 

olmasında etkin rol oynarlar. Dede, kendi zakirliğini kendi de yapabilir. Sinemilli Ocağı’nın 

Kahramanmaraş ilindeki merkezi kabul edilen Kantarma’da yaşayan Sinemilli dedeleri, daha 

ziyade kendi zakirliklerini kendileri yapmaktaydılar.  

Sinemilli dedeleri, geçmişte ellerinde curaları ile talip üzerine giderek, onların 

görgülerini görüp, sorgularını yapıp, cem cemiyet düzenlerlermiş. Cemlerde, muhabbet 

meclislerinde okudukları deyişleri de kendilerine ait, kendilerinin yarattığı deyişlerdi. Büyük 

Tacım dede, Süleyman Soysüren dede kendi zakirliklerini yapan, sazı da iyi çalabilen birer dede 

iken Tacım dedenin kardeşi İbo dede (Kaki İvık) ise felçli olduğundan zakirliğini saz çalabilme, 

deyiş söyleyebilme yeteneği olan kişilere yaptırmıştır ki geçmişte köylünün çoğu saz 

çalmaktaydı. Aleviliğe bağlı, yaşam biçimleri de Alevilik olan bir toplulukta herkes bu işe gönül 

vermişti. Yol, her şeyden evvel gelmekteydi ve başta yörede ocağın merkezi kabul edilen 
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Kantarma olmak üzere Sinemilli Ocağı’nın yaşadığı yerlerde Alevilik sadece bir inanç değil, 

yaşam biçimiydi  (K3, K18).  

Kantarma dışında kalan Kahranmanmaraş il merkezi ve ilçesindeki Sinemilli dedeleri, 

geçmişte eline bağlamasını alıp talip üzerine giden dedelerdi. Bu dedeler, okudukları nefeslerin 

derin anlamını da bilmekte, hatta cemlerden sonra yapılan muhabbetlerde bu nefeslerin neler 

anlattığı üzerinde durmaktaydılar. Saz çalmasını bilmeyen Sinemilli dedeleri ise yanlarına 

kamberlerini alarak talip üzerine gitmekteydi. Kamber, sadece dedenin yanında saz çalış, nefes 

söyleyen kimse değildi. Kamber, söylediği nefesin ne anlama geldiğini iyi bilen ve bunu bilerek 

nefesi okuyan kimseydi.  

Sinemilli Ocağı’nda da on iki hizmet sahipleri, eskiden musahipli çiftlerden seçilirdi, bu 

kişilerin ikrar vermiş olması en önemli hususlardandı. Ayrıca asla düşkünlük cezası almamış 

olmak cemlere katılmak için temel gereklilikti. Böylelikle geçmişte Sinemilli Ocağı’nda zakir 

olmak isteyen kişilerin her şeyden evvel hal ve hareketlerine dikkat etmeleri gerekmekteydi. 

Zakir olmak isteyen kimseler, topluma örnek davranışlar sergilemekte, Alevi erkânına uygun 

olmayan davranışlardan kaçınmaktaydı.  

Ayrıca geçmişte zakirler ve diğer hizmet sahipleri, toplumda sergiledikleri 

davranışlarına özen gösterirken şimdilerde bu durum göz ardı edilmektedir. Cem ortamına 

dahil olan herkesin, davranışlarına özen göstermesi, cem dışında da örnek davranışlar 

sergilemesi gerekir.  

Anadolu Aleviliğinin uğradığı değişim, dönüşüm kimilerine göre de yozlaşmadan bu 

geleneğin bir parçası olan zakir de nasibini almıştır. Gelenekteki gevşeme zakirlik hizmeti için 

de geçerlidir. Bu durum Sinemilli Ocağı için de geçerli olmakla beraber her şeyden evvel 

okuduğu deyişin, nefesin derin anlamını bilmeyen, bağlama eşliğinde sadece okuyan zakirler 

günümüzde mevcuttur.  Geçmişte hemen her Sinemilli dedesi, kendi zakirliğini yapabiliyorken 

bu durum da değişiklik göstermiştir. Günümüzde çoğu Sinemilli ocakzâdesi bağlama çalmayı 

dahi bilmemektedir.  

 

9.2. Dinî Törenlerde Okunan Nefesler 

 

Nefesler, Alevi-Bektaşi yolunu, öğretisini içinde barındıran özel bir ezgiyle söylenen özlü 

sözlerdir. Bu nedenle de bu sözlü ürünler Alevi-Bektaşi topluluklarında kutsal sayılmaktadır. Bu 

nedenle de kutsal sayılan bu sözlü ürünler Aleviler için dinî ibadet olan cemlerde 

zikredilmektedir.  

Nefesler, gelenekte ikrar, görgü, musahiplik gibi cemlerde, kurban törenlerinde ve 

muhabbet meclislerinde okunmaktadır.  
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Gelenekte nefeslerin daha çok Anadolu Alevilerinin dinî ibadeti olan cem ortamında 

okunduğu, şimdilerde bazı sosyal etkinliklerde de okunduğu görülmektedir.  

İnceleme alanımız olan Kahramanmaraş il merkezi ve ilçeleri ile inceleme konumuz olan 

Sinemilli Ocağı’nda ise nefesler cem ortamında, cenaze erkânında, muharrem ayında 

okunmaktadır. Sinemilli Ocağı’ndada nefesler cemlerde, muharrem ayında ve bu ocağa özgü 

yapıldığını belirtmiş olduğumuz muhabbet meclislerinde okunmaktadır.  

Sinemilli Ocağı ile ilgili alan araştırması sırasında bu ocakta yapıldığını tespit ettiğimiz 

Birlik (Öğreti) Cemi,  İkrar Alma ve Musahiplik Cemi, Dârdan İndirme Cemi, Düşkünlük Cemi, 

Hızır Cemi, Kerbelâ-Muharrem Ayı ve Aşure Cemi ve Muhabbet Meclisleri’nde nefesler 

okunmaktadır.  

Nefesler, cemin konusuna göre seçilip okunmaktadır. Örneğin Kerbelâ-Muharrem Ayı ve 

Aşure Cemi’nde Kerbelâ olayını işleyen, Hz. Hüseyin’den söz eden nefesler, mersiyeler 

okunmaktadır. Hızır Cemi’nde ise bolluk ve bereketi konu edinen nefesler okunmaktadır. Birlik 

(Öğreti) Cemi’nde Alevi-Bektaşi felsefesini konu edinen, yolu ve erkânı anlatan nefeslere yer 

verilmektedir. İkrar Alma ve Musahiplik Cemi’nde Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin ilk musahipler 

olmasını konu edinen, musahipliğin anlamını veren nefeslere yer verilmektedir. Dârdan İndirme 

Cemi’nde ölüm konusunu Alevi öğretisine uygun olarak vermek maksadıyla nefesler 

okunmaktadır. Öyle ki şimdilerde özellikle Kahramanmaraş’ta ocağın merkezi kabul edilen 

Kantarma’da cenazeler deyişler eşliğinde defnedilmektedir. Düşkünlük Cemi’nde ise 

düşkünlüğün ne olduğunu ifade eden, düşkünlüğün kaldırılmasını sağlayan unsurlardan söz 

eden nefesler okunmaktadır.  

 

9.2.1. Cem Nefesleri 

 

Cem, Anadolu Alevilerinin dinî ibadeti olup yol ile ilgili bilgilerin de uygulamalı olarak 

öğretildiği yerdir. Bu bakımdan nefesler de bu bilgilerin öğretildiği birer ders, nefes icracısı olan 

zakirler ise yolun yaşatılmasını, öğretilmesini sağlayan birer öğretmen olarak 

değerlendirilebilir. Nitekim Alevi-Bektaşi toplumunun inancı, erkânı, içinde bulunduğu Alevi-

Bektaşi edebiyatının kendine has ifade ediş tarzı ve kelimlerin bu edebiyata uygun kazanmış 

oldukları mecazi anlamlarla işlenmiştir (Çıblak, 2014:100-103). 

Cem törenlerinde tüm Alevi ulularının deyişleri okunmaya özen gösterilir. Şah Hatayî, 

Pir Sultan Abdal, Harabî, Âşık Veysel gibi uluların deyişleri cem sırasında zakirler veya 

dedelerin kendileri tarafından okunur (K3). 

Nefesler, genellikle işledikleri konulara göre değişik adlar alırlar. Örneğin Alevi yol ve 

erkânıyla ilgili bilgi veren nefeslere deyiş; on iki imamı anlatan, on iki imamın adının geçtiği 

nefeslere düvazimam; Tanrı’nın birliği ve Tanrı sevgisini dile getiren nefeslere tevhid; Hz. 



Sema Özveren, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

235 

Muhammed’in miraca çıkışını, miraç dönüşü Kırklar’a uğramasını, onlarla can olup cem 

yapmasını konu edinen nefeslere miraçlama; Hz. Hüseyin ve onu sevenlerin Kerbelâ’da 

katledilişini anlatan nefeslere de mersiye adı verilmektedir.  

Sinemilli Ocağı’nda geçmişte dedeler, Şah Hatayî başta olmak üzere Yedi Ulu Ozan’dan 

nefesler okumalarının yanı sıra kendilerine ait nefesleri de okumaktaydı. Saha çalışmamız 

sırasında Kahramanmaraş’ta dahil olduğumuz cemlerde yine Yedi Ulu Ozan ağırlıklı nefeslerin 

okunduğu görülmekle beraber, zakirlerin kendi atalarına ait nefesleri okuduğu da görülmüştür.  

Cemlerde genellikle cemin içeriğine uygun nefesler okunmaktadır. Cem ne için 

bağlandıysa onu ele alan nefesler, zakirler tarafından okunmaktadır. Zakirler, dedelerin verdiği 

öğütlere, dualara uygun nefesleri, cem içerinde içerisinde icra ederler.  

Dahil olduğumuz cemler ve kaynak kişilerle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda 

Sinemilli Ocağı’nda nefeslerin cem sırasında okunuş düzenini şu şekilde verebiliriz:   

Cem başlayıp dede ve talipler yerini aldıktan ve dede taliplerden rızalık aldıktan sonra 

Sinemilli Ocağı’nda geçmişte cem başlamadan evvel dede, taliplerden rızalık aldıktan sonra 

cemde kurban edilecek hayvan, cem meydanına gözcü ve kurbancı eşliğinde üç adımda, Ya 

Allah, ya Muhammed, ya Ali denilerek getirilirdi. Kurban meydana geldiğinde dede veya zakir -

dede kendi zakirliğini de yapabilir- kurbanla ilgili saz eşliğinde deyişler söylerdi. Kurban için 

“kurban düvazı” okunmaktadır. Yani kurban düvazı içersinde Hz. Ali ve on iki imamların adı 

geçmektedir.  

Dede ceme gelen canlara “Ey canlar” şeklinde hitap edip bir müşkülü olan var mı diye 

sorar, oradakilerin birbirinden razı olup olmadığını öğrenir. Oradakilerden bir dargınlığı, 

kırgınlığı olan varsa dede bunları çözer, dargınları barıştırır. Sabah gözcü ve rehberin 

barıştıramadığı talipler de Hak meydanında, dede huzurunda barıştırılır. Sorunlar çözüldükten 

talipten üç kere “Hak, eyvallah” alındıktan sonra cem başlar.  Dede, ceme gelen canlara “Hak, 

Muhammed, ya Ali! Geldiğiniz hac, gittiğiniz miraç ola.” der.  Dede bu şekilde bir ifade 

kullandıktan sonra talipler hep bir ağızdan  “Hak, eyvallah” derler (K4, K5, K6, K8). 

Sinemilli Ocağı’na mensup dedelerin çoğu kendi zakirliğini kendileri yapmaktaydı. Kendi 

zakirliğini yapmayan dedelerin de zakiri olurdu. Dede taliplerden “Hak, eyvallah” ifadesini 

adlıktan sonra zakir ya da kendi zakirliğini yapan dede bir deste bağlar yani üç deyiş art arda 

söylenir (K4, K5, K6, K8). 

Ceme katılacak olan canların hepsi toplandıktan sonra meydana delilci gelir ve delili “Ya 

Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” diyerek üç seferde uyarır. Delili uyaran delilci, eller dizin üzerinde 

eğik vaziyette dedenin karşısında dâr’a durur: 

“Çerağı Ruşen, Fahri Dervişan,  

Zuhuru iman, Himmeti Piran…” 
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Dede duasını verdikten sonra hizmetli yerine geçip oturur (K4, K5, K6, K8, K18). 

Sonrasında da dede, özellikle kısır cemlerde Alevi erkânı hakkında uzun uzun bilgiler vermeye 

başlar, taliplere yolu, yolun gereklerini, musahipliğin gerekliliğini vs. anlatır. Sonrasında sözü 

yine Telli Kur’an alır ve deyişler söylenir. Burada genellikle iki deyiş, bir düvaz okunmaktadır. 

Okunan düvazimamlardan sonra dede, secde eden taliplere ve hizmet ehillerine dualarını verir.  

Dede duasını verdikten sonra da zakir, tevhid okur. Yine okunan tevhid içerisinde on iki 

imamların adı geçmektedir.  

Tevhid okunduktan sonra Hz. Muhammed’in miracını anlatan Miraçlama okunmaktadır. 

Okunan miraçlama genellikle Şah Hatayî’ye ait olan, uzun miraçlamadır. Burada talipler ve 

hizmet sahipleri semah dönerler. Semah dönüldükten sonra Hz. Hüseyin’i ve Kerbelâ’yı yad 

eden bir mersiye okunur. Bu mersiye Şah Hatayi’ye ait olmakla beraber geçmişte mersiye 

yazmış bir Sinemilli dedesine ait bir mersiye de olabilmektedir. Bu mersiyeler okunurken dede, 

talipler ve hizmet sahiplerinden ağlayanlar olabilmektedir. Öyle ki sahada karşılaştığımız 

zakirlerden Barış Kılçık bir cemde mersiyeyi okurken gözünden yaş geldiğini ifade etmiştir.  

Buradan sonra da zakir, bir deyiş söyleyerek bağlamasını elinden bırakır. Böylelikle 

zakir, cemdeki görevini tamamlamış olmaktadır. Sonrasında da dede, taliplere ve hizmet 

sahiplerine dualarını vermektedir. En son da cemin başında uyarılan çerağ mühürlenmektedir. 

9.2.2. Cenaze Nefesleri 

Ölüm, aslında Anadolu Alevileri için bir son olarak kabul edilmez. Aksine sonun 

başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Tasavvuftaki devir nazariyesini de esas alan bir anlayışa 

sahip olan Anadolu Alevileri için ölüm, kişinin yaratıcısına kavuştuğu, özüne döndüğü andır.  

Anadolu Alevileri için ölüm bir yok oluş değil, var oluştur. Bu yüzden de Anadolu 

Alevileri, biri öldüğü zaman o kişi için “öldü” demek yerine “Hakk’a ulaştı” gibi ifadeler 

kullanmaktadırlar. Yani ölen kişinin yaratıcına kavuşmuş olduğunu ifade ederler.  

Anadolu Alevilerinin cenaze erkânı, geçmişten günümüze bir sorun teşkil etmektedir. 

Şehirlerde cemevleri kurulmadan önce Aleviler, cenaze törenlerini camilerde gerçekleştirmekte 

ya da köylerine götürüp orada defnetmekteydiler.  Ancak şehirlerde kurulan cemevlerinden 

sonra Aleviler, kendi cenazelerini cemevlerinden kaldırmışlardır. Ancak cenaze erkânının nasıl 

olacağı uzun bir müddet tartışma konusu olmuştur. Kimi dedeler Alevi-Bektaşi öğretisine uygun 

bir cenaze erkânı uygularken kimi dedeler de geleneksel olan İslam anlayışına uygun bir cenaze 

erkânı uygulamaktadır. 
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Günümüzde Avrupa Alevi Birliği Federasyonu bir cenaze erkânı yayımlamış ve 

Alevilerin cenazelerini, bu erkâna uygun yapmalarını öğütlemiştir.  

Anadolu Aleviliğinde cenazelerde dualar okunmaktadır, bunun yanı sıra deyişlerin 

okunduğu cenazeler de mevcuttur. Sinemilli Ocağı’nda da 2015 yılında şahit olduğumuz bir 

cenaze erkânında da mersiyelerin okunduğu görülmüştür. Sinemilli Ocağı’nın önemli 

isimlerinden olan Ali Ekber Bakır Dede,  Kahramanmaraş’taki cenaze erkânıyla ilgilenmekte 

olup daha çok geleneksel İslam anlayışına uygun bir cenaze erkânı uygulamaktadır. Ocağa 

mensup olup özellikle yurt dışında yaşayan dedeler ise daha çok Avrupa Alevi Birliği 

Federasyonu’nun yayımladığı erkân doğrultusunda bir cenaze erkânı uygulamaktadır. Son 

yıllarda ocağın Kahramanmaraş ilindeki merkezi kabul edilen Kantarma Mahallesi’nde yine 

cenazelerin saz eşliğinde okunan deyişler ile kaldırıldığı görülmektedir.  

Sinemilli Ocağı’nda cenaze törenlerinde okunan deyişler daha ziyade duygusal, içe 

dönük nefeslerdir. Devir nazariyesini konu edinen, Tanrı aşkını ele alan nefeslerin okunmasına 

özen gösterilmektedir. Mamko Dede, Ali Ekber Bakır Dede gibi sözlü kaynaklarla yapılan 

görüşmelerden Şah Hatayî, Pir Sultan Abdal, Harabî, Âşık Veysel gibi Alevi ulularının ölüm 

konusunu, tasavvuf nazariyesini ele alan nefeslerinin okunduğu tespit edilmiştir. Bunların yanı 

sıra zaman zaman Fuzulî’den de beyitler okunduğu da görüşme yapılan Sinemilli dedelerinden 

edinilen bilgilerdendir. Görüşme yaptığımız kaynak kişilere yukarıda adını zikrettiğimiz ulu 

ozanların hangi nefeslerinin okunduğunu sorduğumuzda ise direkt nefes adı vermemişlerdir. 

Kaynak kişiler, ölüm konusunu ele alan, devir nazariyesini işleyen nefeslerin okunduğunu dile 

getirmişlerdir. 

Sözlü kaynaklarla yaptığımız görüşmelerden Sinemilli Ocağı’nda ölüyü yâd etmenin, 

acıyı paylaşmanın esas olduğu görülmektedir. Anlam ve mana itibariyle insanları etkileyecek, 

toplumsal bir güç ortaklığı yaratacak nefesler okunmaktadır. Nefesler saz eşliğinde belli bir 

ezgiyle okunmaktadır.  Cenaze erkânına katılan talipler, bağlamanın ritmiyle ve ölünün acısıyla 

nefesi dinlerken bir yandan da sağ ellerini sol göğüslerinin üstüne koyarak zikir yapmaktadırlar. 

Kimi talipler ise elleriyle dizlerine yavaşça vuruşlar yaparak zikir yapmaktadırlar (K3). 

 

9.2.3. Aşure Töreni Nefesleri 

 

Aşure töreni, Muharrem ayının son günü yapılmaktadır. Bu törende Hz. Hüseyin ve onu 

sevenlerin başına gelen felaketler anlatılır, onların acısı yaşanılır. Muharrem ayı boyunca on iki 

gün boyunca tutulan oruçlar aşure denen içinde on iki çeşit malzeme bulunan bir çeşit tatlı 

çorba ile açılır. Aşure sonrasında da deyişler söylenir, Hz. Hüseyin ve onun ile beraber 

katledilenler saygıyla anılır. Birlik olmanın ne kadar önemli olduğu, bunun en güzel örneğinin 

de 72 Kerbelâ şehidi olduğu vurgulanır. Bir yandan herkes taziye havasında iken öte yandan 
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birlik olmanın yola ve kendilerine sağlayacağı güç, kuvvet mesajları verilir. Bu sırada da günün 

anlam ve önemine uygun deyişler okunur. Genellikle mersiye olarak adlandırdığımız deyişler 

okunur, şehitler şahı Hz. Hüseyin anılır.  

Aşure töreni, on iki günlük oruç sonrasında yapıldığından bu törende Hz. Hüseyin’in 

katledilişini ve Kerbelâ’yı yad eden nefesler okunmaktadır. Kerbelâ’yı yad eden, Hz. Hüseyin2i 

ele alan bu nefesler mersiye olarak adlandırılmaktadır. Muharrem ayında seslendirilen 

bestelenmiş mersiyelere de muharremiyye denildiği de yazılı kaynaklarda görülmektedir  

(Aktaş 2006: 40).  

Aşure törenlerinde birlik ve beraberlik çağrıştıran nefesler okunur. Bu deyişlerde Hz. 

Ali, Hz. Hüseyin başta olmak üzere on iki imamlar zikredilir ve tüm Alevi ulularından deyişler 

okunur. Aşure töreninde cem düzenlenir. Bu cemlerde nefesler okunur, bu nefesler saz eşliğinde 

okunur, isteyen talipler semaha kalkar. Talipler nefesleri dinlerken sağ ellerini sol göğüslerinin 

üstüne koyarak nefesi dinlerler ya da elleriyle dizlerine yavaşça vuruşlar yaparlar (K3). 

Aşure töreninde nefesler, gülbenkler bir aşure kaynatılırken aşure kazanının başında 

okunur, bir de Kerbelâ ve Muharrem Cemi’nde okunmaktadır. Aşure kaynatılırken nefeslerden 

ziyade gülbenkler okunmaktadır. Sinemilli Ocağı’nda Aşure ayında yapılan cemde daha ziyade 

Şah İsmail, Yeminî, Nesimî gibi ulu ozanların nefeslerinin yanı sıra ocağa mensup dedelere ait 

nefesler de okunmaktadır. Görüşme yaptığımız kaynak kişilere yukarıda adını zikrettiğimiz ulu 

ozanların hangi nefeslerinin okunduğunu sorduğumuzda ise bizlere direkt nefes adı 

vermemişlerdir. Kerbelâ’yı anan, bizleri ağlatan nefesler okunmaktadır. 

Cemlerde, cemin içeriğine uygun nefesler okunmaktadır. Muharrem ayında düzenlenen 

cemde, on iki imamlar, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ’nın yâd edildiği nefesler okunmaktadır. Dedeler 

de cem sırasında verdikleri öğütlerde, dualarda, yapılan muhabbet sırasında daima bunlardan 

söz eder.  

 

9.3. Nefes Örnekleri 

 

Nefes örnekleri başlığı altında Sinemilli ocakzâdelerinin kendi yaratımları olan nefesler 

ele alınmıştır. Bu nefesler, Sinemilli ocakzâdeleri tarafından üretilmiş olup önemli isimlerden 

olan Sabahat Akkiraz gibi isimler tarafından da seslendirilmiştir. Sinemilli ocakzâdelerinin 

yaratımları olan nefeslerin yanı sıra Sinemilli ocakzâdeleri tarafından seslendirilirken kayıt 

altına alınmış nefeslere de yer verilmiştir. 

Nefes örnekleri, bölge insanı olan derlemeci Bese Aslan tarafından kayıt altına alınmış 

olup sonrasında yayımlanmıştır. Çalışmamız sırasında Bese Aslan’ın derlem kayıtlarından 

yararlanılmıştır. Derlenen nefeslerin cemin hangi bölümünde okunduğuna dair net bilgiler 

bulunmamakla beraber yüz yüze yapılan görüşmelerde Sinemilli ocakzâdelerinin kendilerine ait 
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nefesleri daha çok Muhabbet Meclislerinde okudukları tespit edilmiştir. Özellikle Kantarma 

Mahallesi’nde yaşayan Sinemilli ocakzâde ve talipleriyle yapılan görüşmelerde, dedelerin hemen 

her akşam toplanıp bağlama eşliğinde nefesler okudukları, sonrasında da bu nefesleri uzun 

uzun yorumladıkları bilgisi sözlü kaynaklardan elde edilmiştir.  

Aşağıda örnekleri verilen nefes metinleri, cemlerde, aşure törenlerinde ve muhabbet 

meclislerinde bağlama eşliğinde okunan nefeslerdir. Bu nefesler ya Sinemilli ocakzâdelerince 

yaratılmış ya da Sinemilli ocakzâdeleri tarafından okunurken kayıt altına alınmış örneklerdir.  

 

I. HARABAH EHLİYİZ 

Harabat ehliyiz mestaneyiz biz, dost dost Ali dost. 

Aleme ademe biganeyiz biz, dost dost Ali dost. 

Vahdet şarabından içmek istersen dost dost Ali dost. 

Bizden iç şarabı meyhaneyiz Biz Dost Dost. 

 

Ali dost veli dost da deli dost 

Bizden iç şarabı meyhaneyiz biz, dost dost. 

Ali dost veli dost da deli dost 

 

Serimizden esen sevda yelidir, yelidir, yâr yelidir. 

Bizi harap eden aşkın selidir, selidir, yâr selidir.  

Muhabbet kevserdir, saki, Ali'dir, Ali'dir, yâr Ali'dir. 

Ol saki elinden peymaneyiz biz, dost dost. 

 

Ali dost veli dost da deli dost, 

Ol daki elinden peymaneyiz biz, dost dost. 

Ali dost veli dost da deli dost 

 

Biz gönül vermeyiz fani fünyaya, dost dost Ali dost. 

Bu fani dünyaya bu asi aya dost dost Ali dost. 

Ezelden aşığız saçı leylaya dost dost Ali dost . 

Ali dost veli dost da deli dost 

 

Söz: Mehmet Mustafa Dede 

Kaynak: Hasan İspir (K21) 
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II. ALİ’DİR ALİ 

Muhabbet kapısını açayım dersen, 

Açan da açtıran Ali’dir Ali. 

Hakkın cemalini görmek istersen  

Gören de gösteren Ali’dir Ali. 

 

Muhammed Mustafa cihan serveri 

Miraçta açıldı bu yolun seri. 

Kimse bilmez idi Ali’den gayrı 

Bilen de bildiren Ali’dir Ali. 

 

Derviş ol kardaş, düşme inada 

Safi kıl gönlünü uğrarsın saza, 

Benliği terk eyleyip eriş murada 

Eren de erdiren Ali’dir Ali. 

 

Münkirin askeri Şam’a çekildi 

Mümin olanlara name yazıldı, 

Kırkların ceminde engür ezildi 

Ezen de ezdiren Ali’dir Ali. 

 

Şah Hatayî’m diyem dertlerim artar 

Gerçek er olanlar gördüğün örter 

Nice şahlar vardır, cihanı tartar 

Tartan da tarttıran Ali’dir Ali. 

 

Söz: Şah Hatayî 

Kaynak: Mehmed Geyik 

Derleyen: Bese Aslan (Aslan, 2008) 

 

III. DERDE DÜŞEN ÂŞIKLAR 

Derdi hakla derde düşen âşıklar 

Derdine gayrı derman arar mı? 

Dost için can veren bağrı yanıklar 

Bayram geldi diye kurban arar mı? 

 

Eğer dost elinden içersen bade  

Ayık ol sırrını söyleme yâde 

Beyhudeye öğüt veren beyhude 
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Kamil olan kendin boşa yorar mı? 

 

Sakiler elinden bade içilir, 

Âşıklar dilinden gevher saçılır, 

Gülşen bahçesinin gülü açılır, 

Asıl has bahçenin gülü solar mı? 

 

Mücrimi’yim aldı beni firak  

Görünür mü gökten yere bir direk  

Herkesin öğüdü evvel kendine  

Görün boş kafaya akıl girer mi? 

 

Söz: Âşık Mücrimi 

Kaynak: Veyis Erdoğan 

Derleyen: Bese Aslan (Aslan, 2008) 

 

IV. HAYDAR 

Âşık olan durmaz ağlar, 

Hak yoluna gönül bağlar, 

İki gönül bir edenler 

Yardımcısı Haydar Haydar. 

 

Nur da ay olmuş güzeller, 

Fena gözle bakmayanlar, 

Cemale âşık olanlar 

Yardımcısı Haydar Haydar. 

 

Muhip oğluyum diyenler, 

Daim pir ikrarını güdenler, 

Pir, mürşide ser verenler 

Yardımcısı Haydar Haydar. 

 

İbrahim’im budur halar, 

Sıdkî ile Hüdai’ye yalvar 

Bir iken olsun hezar 

Yardımcısı Haydar Haydar. 

 

Söz: Sinemilli ocakzâdelerinden İbrahim Aldede 

Derleyen: Bese Aslan (Aslan, 2008) 
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V. SENDEN AYRILALI 

Senden ayrılalı ağlar gezerim, 

Hamdu selam olsun gelip kavuştuk. 

Hasretin bağrımı ezdi ezeli, 

Hamdu selam olsun artık görüştük, gelip kavuştuk. 

 

Senin nur cemalin bana cennettir, 

Ayrılıp kavuşmak büyük nimettir. 

Niyaz alıp niyaz vermek murattır. 

Hamdu selam olsun artık görüştük, gelip kavuştuk. 

 

Yarinden ayrılan gülemez olur, 

Gözünün yaşını silemez olur, 

Mecnun gibi karar kılamaz olur, 

Hamdu selam olsun artık kavuştuk, gelip görüştük. 

 

Yari arz eyleyen hey dost, kuş gibi uçar, 

Ah ettikçe gözden kanlı yaş saçar. 

Hal pazarı edip, yar yar badeler içer. 

Hamdu selam olsun artık görüştük, gelip kavuştuk. 

 

Dosta teslim olan namus, ar etmez. 

Meyli ağlayanların yanına gitmez. 

Yardan ayrılana ilaç kar etmez. 

Hamdu selam olsun artık kavuştuk, gelip görüştük. 

 

Ey pirlerim, ben yar ile buluştum. 

Arzulayıp ne güzelce kavuştum, 

Güzel güzel, tatlı tatlı konuştum. 

Hamdu selam olsun artık görüştük, gelip kavuştuk. 

 

Yürü Tacım Dede çareni ara, 

Gönülden sevenler hiç düşmez dara, 

Tatlı muhabbetin söylersin yara, 

Hamdu selam olsun artık görüştük, gelip kavuştuk. 

 

Söz: Sinemilli dedelerinden Büyük Tacım Dede 

Kaynak: Ali Ekber Bakır 
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VI. BÜLBÜL OLUP 

Bülbül olup beni derde düşüren, 

Derdimin dermanı sensin ya Ali. 

Yolcu edip beni yola düşüren, 

Derdimin dermanı sensin ya Ali. 

 

Mahrum etme bizi güle eriştir. 

Yolda koyma bir menzile ulaştır. 

Bir katreyim bir ummana kavuştur. 

Derdimin dermanı sensin ya Ali. 

 

Pervaz edip oda yandıran sensin, 

Gene bu devranı döndüren sensin, 

Susuz olanları kandıran sensin, 

Derdimin dermanı sensin ya Ali. 

 

Tacım Dedem hey pir yola varınca, 

Dost elinden nasibini alınca, 

Gurbet diyarında dostlar görünce, 

Derdimin dermanı sensin ya Ali. 

 

Söz: Sinemilli dedelerinden Büyük Tacım Dede 

Kaynak: Ali Ekber Bakır 

 

VII. BOŞ YERE KAVGAYI ZAHMET BİLİRİZ – TEKKEMİZ MEYHANE 

Tekkemiz meyhane, Kâbemiz gönül, Kâbemiz gönül, 

Yarin kucağını cennet biliriz, cennet biliriz. 

Peymaneler elde gülü, sümbülü 

Badeden feyz alır nimet biliriz. 

 

Efendim, tabibim, gül yüzlüm, dermanım, mihmanım, cananım. 

 

Dem çektik sefahat bulan viranız, 

Muhabbet mülküne her an mihmanız. 

Özgürlüğe canı canı veren cananız. 

Boş yere kavgayı zahmet biliriz, zahmet biliriz. 

 

İster ruh desinler, ister kalender, ister kalender. 
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Olmuşuz felekten aç alan semender, korkmaz semender. 

Dilersen ilahiyi uzağa gönder, uzağa gönder. 

Biz pire uymayı hikmet biliriz 

 

Efendim, tabibim, gül yüzlüm, dermanım, mihmanım, cananım… 

 

Söz: Sinemilli dedelerinden Tacım Soysüren (Tacımî Rizê)  

Seslendiren: Sabahat Akkiraz. 

 

9.4. Değerlendirme 

 

Cem, Anadolu Alevilerinin temel ibadet biçimidir. Gelenekte “Cuma Akşamı” olarak 

nitelendirilen perşembeyi cumaya bağlayan gece, dede olarak anılan dinî önderin yürüttüğü, 

çeşitli uygulamaların olduğu kadın–erkek bir arada yapılan dinî ibadettir. Bu temel ibadet 

biçiminin uygulanması sırasında çeşitli hizmetler ve ritüeller karşımıza çıkmaktadır. Bu 

hizmetler, gelenekte genel anlamıyla on iki hizmet olarak adlandırılmaktadır. Bu hizmetler 

arasında da dinî önder olan dede ve dedeyle beraber cemin yürütülmesini sağlayan zakir 

(sazandar) ön plana çıkmaktadır.  

Zakir (sazandar), gelenekte cemin bülbülü olarak da bilinmektedir ve kimilerine göre de 

cemi asıl yürüten kişidir. Dolayısıyla da cemin içeriğini oluşturan en önemli unsurlardan olan 

nefesleri icra eden kişiler, zakirlerdir. Zakir cem sırasında sazı, gelenekteki adıyla Telli Kur’ân’ı 

ile cem ortamına uygun, dedenin söylediklerini destekleyecek nitelikte deyişler, miraçlamalar, 

mersiyeler vs. okur.  

Cemler, Alevi toplumu için bir okul niteliğindedir. Yolun öğrenildiği temel mekan ve 

ibadettir. Bu ibadetin olmazsa olmazı olan nefesler de birer ders niteliğindedir. Yolu anlatmakta 

ve yaşatmakta olan nefeslerin zamanı yoktur. Yıllarca önce söylenen nefesler, cem ortamında 

yeniden icra edilmektedir. Alevi öğretisi, özünü koruyarak var olmaya devam ettiği müddetçe 

nefesler de var olacak, Yedi Ulu Ozan başta olmak üzere Alevi felsefesini işleyen tüm nefesler 

cemlerde zakirler tarafından icra edilmeye devam edecektir.  

Anadolu Aleviliğinde nefesler cem ortamı, cenaze erkânı ve muharrem ayı gibi önemli 

törenlerde icra edilmektedir. Nefesler cemin konusuna göre seçilip cemde icra edilmektedir. 

Muharrem ayı sonunda yapılan cemde Kerbelâ’yı, Hz. Hüseyin ile beraber şehit olanları anlatan 

mersiyeler okunmaktadır. Nevruz ayında yapılan cemde ise Hızır’dan, bolluk ve bereketten söz 

eden nefesler icra edilmektedir. Hemen her Cuma gecesi yapılan Birlik Cemi’nde mersiye, 

miraçlama, deyiş, düvazimam okunmaktadır. Birlik Cemi, bir anlamda öğreti cemi olduğundan 

ceme gelen canlara yol hakkında bilgi verildiğinden farklı nefesler yer almaktadır. Dâr’dan 
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İndirme Cemi’nde de yine ölüm konusunu ele alan, Hak-Muhammed-Ali üçlüsünden söz eden, 

devir nazariyesini anlatan nefesler okunmaktadır. 

Gelenekte zakirler, cem ortamında yetişmekteydi. Küçük yaşlardan itibaren saza ve söze 

meyil ederek, cemlerde söylenen nefesleri dinleyerek kendilerini geliştirmekteydiler. Zakirler, 

küçük yaşlardan itibaren katıldıkları cemler aracılığıyla hem Alevilik inancını, ritüellerini 

öğrenmeye başlamakta hem dinî-tasavvufi konularda bilgi ve görüşlerini arttırmakta, bu 

ortamlarda dinledikleri nefesler aracılığıyla kendilerini yetiştirme fırsatı bulmaktaydılar.  Zakir, 

kuşaktan kuşağa sözlü aktarma yoluyla yetişerek gelen kişilerdir. Bunun yanı sıra gelenekte 

çoğu Alevi dedesi, kendi zakirliğini kendisi yapmaktaydı. Yani dede, talip üzerine gittiğinde cem 

yaptığı vakit cemi hem yönetmekte hem de kendi söylediği ve verdiği dualarla orantılı nefesler 

okumaktaydı. Kendi zakirliğini yapmayan dedeler ise zakirleri ile beraber talip üzerine 

gitmekteydi.  

Zakirler, gelenekte usta-çırak ilişkisiyle, cemlerde yaparak yaşayarak, cemlere küçük 

yaşlardan itibaren dahil olarak kendilerini yetiştirmekteydiler. Kendi zakirliğini yapan dedeler 

de aynı şekilde yaparak yaşayarak yolu, geleneği öğrenmelerinin yanı sıra saz çalmayı, nefesleri 

de dahil oldukları cemlerde öğrenmekteydi.  

Gelenekte olduğu gibi Sinemilli Ocağı’nda da zakirler, küçük yaşlardan itibaren dahil 

oldukları cemler aracılığıyla yolu öğrenmekte, kendilerini geliştirmekteydi. Sinemilli Ocağı’nda 

geçmişte daha ziyade dedeler, kendi zakirliğini kendileri yapmaktaydı. Cemde dedenin yanında 

oturup onun söylediklerinin devamı ve tamamlayıcısı özellikteki nefesleri okuyan ayrı bir kişi 

yoktu. Dede, hem duasını vermekte, hem öğüt vermekte hem de söylediklerini tamamlayıcı 

özellikteki nefesleri okumaktaydı. Sinemilli ocakzâdeleri, ellerinde küçük bir saz çeşidi olan cura 

ile talip üzerine gider, cem cemaat yaparlardı.  

 Sinemilli Ocağı dedeleri, Yedi Ulu Ozan gibi Alevi öğretisi için önemli kişilerin 

nefeslerinin yanı sıra kendilerine ait nefesleri de cemlerde okumaktaydı. Büyük Tacım Dede, 

Hasan Sinemillioğlu Dede gibi isimler hem dedelik yapmış hem de kendi zakirliklerini yapmış 

kişilerdir. Bu kişilerin yaratmaları olan nefesleri kendileri de icra etmenin ötesinde Türk Halk 

Müziği’nde önemli isimlerden olan Sabahat Akkiraz gibi isimlerce de bu dedelere ait nefesler 

okunmuştur. Adı geçen dedeler kendi nefeslerinin yanında Yedi Ulu Ozan, Pir Sultan Abdal gibi 

Alevi-Bektaşi edebiyatı için önemli olan kişilerin nefeslerini de cemlerde okumuşlardır. Hatta 

kimi dedelerin okudukları nefesler, günün koşullarına göre ses kayıt cihazı ya da kamera ile 

yaşadıkları dönemde kayıt altına alınmıştır.  

Sinemilli Ocağı’nda gelenekte de nefeslerin icra edildiği cem ve cenaze erkânlarında 

nefesler okunmaktadır. Ancak buna ek olarak Sinemilli Ocağı’nda çok önemli bir yeri bulunan 

Muhabbet Meclisleri’nde de nefesler okunmaktadır. Muhabbet Meclisleri’nde özellikle geçmişte 

dedeler ve talipler, neredeyse her akşam bir evde bir araya gelmekte, nefesler okumakta ve yol 
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ile ilgili muhabbetler etmekteydi. Bu meclislerde yapılan en önemli durum ise nefes 

yorumlamalarıydı. Dedeler okudukları nefesler hakkında yorumlar yapmakta, nefesin asıl 

anlatmak olduğunun ne olduğu üzerine konuşmaktaydı. Bu da dedelerin de taliplerin de 

nefeslerin derin anlamlarını bilmelerini sağlamakta ve nefesler icra edildiği sırada nefeslerin 

vermek istedikleri duyguyu daha iyi anlamalarını sağlamaktaydı.  

Anadolu Aleviliğinin genelinde olan değişim Sinemilli Ocağı’nı da etkilemiştir. Öyle ki 

geçmişte zor koşullarda köyden köye elinde cura ile giden Sinemilli dedelerinin yerini genellikle 

talip üzerine gitmeyen, kendi yaratmaları olan deyişlerini söyleyen dedelerin yerini saz çalmayı 

dahi bilmeyen dedeler almıştır. Zakirlik hizmeti de aynı şekilde değişikliğe uğramıştır. 

Gelenekte olduğu gibi Sinemilli Ocağı’nda da saz çalmayı kurslardan öğrenen, okuduğu nefesin 

derin anlamını bilmeyen zakirler mevcuttur. Günümüzde zakirlik hem gelenekte hem de 

Sinemilli Ocağı’nda ceme gelip dedenin yanında posta oturmak, sırası gelince de sırasıyla nefes, 

mersiye, miraçlama okumak şeklinde algılanmaktadır. Zakirlerin geneli miraçlamayı okumakta, 

bu miraçlamanın özünde ne anlattığını tam olarak bilememekte, yalnız Hz. Muhammed’in göğe 

yükselişinin anlatıldığını dile getirmektedir.  

Geçmişte her perşembeyi cumaya bağlayan gece Sinemilli Ocağı’nda cem yapılmakta, 

cem olmadığı gecelerde de sazın, sözün olduğu muhabbetler yapılmaktaydı. Şimdilerde ise  

perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde cem dahi yapılmamakla beraber muhabbet neredeyse 

hiç yapılmamaktadır. Kahramanmaraş ilçe merkezlerinde cemler cemevlerinde yapılmakta, 

ancak bu cemlerde de geleneksel yapı tam olarak var olamamaktadır. Ayrıca cemevlerinde de 

hemen her perşembeyi cumaya bağlayan gece cem yapılmamaktadır. Böylelikle de yaparak 

yaşayarak öğrenen dede, zakir, talip günümüz adına söz konusu olmamaktadır. Bunun doğal bir 

sonucu olarak da geleneği tam anlamıyla algılamayan, bilmeyen, sadece hizmeti yerine getirmek 

için yapan hizmet sahipleri ortaya çıkmaktadır.  

Günümüzde cem sırasında hizmet sahipleri, sırasıyla meydana gelmekte gülbenglerini 

okuyup hizmetlerini yerine getirip dededen aldıkları duadan sonra yerine geçmektedir. Zakir de 

bu hizmetler arasında yer almaktadır. Zakir de cem sırasında hizmetini vermekte, dede duasını 

vereceği sırada dede karşına geçip dâr vaziyeti alıp duasını almaktadır. Sinemilli Ocağı’nda da 

böyle olmaktadır, zakir hizmetini yerine getirdikten sonra duasını alıp yerine geçmektedir. 

Ancak o duanın derin anlamını genel anlamda bilmemektedir.  
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10. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Anadolu kültürü birçok topluluğun çeşitliliği ile zenginleşmiş bir kültürdür. Anadolu 

Aleviliği de bu zenginliğe zenginlik katmaktadır. Anadolu Aleviliği, senkretik bir yapı sergileyen, 

Iréne Mélikoff’un da dediği gibi dinler üstü toplumsal bir olgudur. Anadolu Aleviliği, kendi 

içerisinde renkli, canlı, kendine özgü, farklı bir hiyerarşik yapılanması olan bir oluşum 

sergilemektedir. Bu hiyerarşik yapı özellikle Alevi ocaklarıyla karşımıza çıkmaktadır. Dedeler, 

bu ocak sistemi içerisinde yer alırlar ve dede ocakları olarak anılan ocaklar mürşid, pir ve 

rehber şeklinde hiyerarşik bir sıralamaya sahiptir. Bu hiyerarşik sistemin nasıl var olduğu, 

temeli net olarak bilinmemekle beraber Anadolu Aleviliğinde ocaklara büyük saygı 

duyulmaktadır. Anadolu Aleviliğinde mevcut hiyerarşik yapılanmaya göre kimi ocaklar, başka 

ocaklara bağlıdırlar. Bu yapılanmaya göre bağlı olan ocak “pir ocağı” olarak anılırken bağlı 

olunan ocak da “mürşid ocağı” olarak anılmaktadır. Sinemilli Ocağı da bu hiyerarşik yapıda pir 

ocağı olarak yer alan bir ocaktır. 

“Kahramanmaraş Alevi Ocaklarında İnanç, İbadet ve Erkân: Sinemilli Ocağı Örneği” 

başlıklı bu çalışmada Kahramanmaraş ilinin genelinde yaşayan Aleviler ve ocaklar tespit 

edilmiş, odak noktasını ise Elbistan ilçesine bağlı Kantarma merkezli olan Sinemilli Ocağı 

oluşturmuştur. Kahramanmaraş ili çok fazla Alevi nüfusunu barındıran bir ilimizdir. Sinemilli 

ocakzâdeleri Kahramanmaraş ilinde daha çok Elbistan, Pazarcık, Çağlayancerit ilçeleri başta 

olmak üzere, Elbistan’a bağlı Kantarma Mahallesi ve Dervişçimli ile yine Sinemilli 

ozakzâdelerinin yaşadığı Çağlayancerit ilçesine bağlı Başpınar ve Bozlar mahalleleri’nde 

yaşamaktadırlar. Sinemilli Ocağına bağlı talipler ise eskiden daha çok Kahramanmaraş'ın 

Ekinözü, Çağlayancerit, Pazarcık, Elbistan gibi ilçelerinde yaşamını sürdürürken şimdilerde 

küreselleşme, sosyokültürel hayattaki değişim ve dönüşüm sürecine bağlı olarak yurt içinde ve 

yurt dışında farklı yerlerde yaşamaktadırlar. Çalışmamızda Kahramanmaraş iliyle sınırlı 

kalınmış, özellikle Sinemilli Ocağı’nın bölgedeki merkezi olan Kahramanmaraş’ın Elbistan 

ilçesine bağlı Kantarma Mahallesi, Dervişçimli Mahallesi ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile 

Çağlayancerit ilçelerindeki ocağa ait yerleşim birimlerine ağırlık verilmiştir. Geçmişte çok daha 

yoğun olmakla beraber şimdilerde de Sinemilli ocakzâdelerinin yaşadıkları yerler olması 

açısından bu bölgeler tercih edilmiştir. 

Kahramanmaraş’ta Alevilerin yaşadığı yerleşim birimleri başta olmak üzere bölgenin 

geneli ile ilgili bilgiler hem yazılı kaynaklardan, hem kaynak kişilerden hem de alan araştırması 

sırasındaki gözlemlerden elde dilmiştir.  

Sinemilli Ocağı, talip sayısı oldukça fazla olan bir pir ocağıdır. Ancak ocağın hangi imam 

soyundan geldiği net değildir. Elimizde bir yazılı belge, şecere olmadığından kaynak kişiler ve 

mevcut yazılı kaynaklar ile sınırlı kalmak durumundayız. Nejat Birdoğan’ın Anadolu ve 
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Balkanlar’da Alevi Yerleşmesi Ocaklar–Dedeler–Soyağaçlar adlı çalışmasında Soy Kütükleri 

bölümünde Divriği Kara Pirbad soy kütüğünde ünlü Ebu’l Vefa’nın torunlarından biri olarak 

Sinemil’in görüldüğünü belirtmesiyle Sinemillilerin, Alevi geleneklerine göre mürşid ocağı 

olmaları gerekirken kendilerini pir ocağı olarak görmeleri ve Mineyik Ocağı’ndan el almalarının 

açıklığa kavuşturulmamıştır şeklinde bir ifade vardır. Alemdar Yalçın ve Hacı Yılmaz’ın birlikte 

yazdıkları Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi’nin 30. sayısında yayımlanan Şeyh 

Hasan Ocağı ve Sineminli Oymağı Üzerine Yeni Bilgiler adlı çalışmada Sinemilli Ocağı, İmam 

Zeynel Abidin soyundan geldiğini belgelemeye çalışmıştır. Sözlü kaynaklarımız ise ocağın daha 

çok İmam Bakır soyundan geldiğini ifade etmekle beraber Sultan Sin’in İmam Musai Kazım’ın 

oğlu olduğunu ifade edenler de mevcuttur.  

Sinemilli Ocağı, Sultan Sin (Sinan, Sinemilli) ile tarih sahnesine çıkmaktadır, ancak 

ocağın kurucusu konumunda olan Sultan Sin’in menkıbevi ve tarihi hayatıyla ilgili yeterince 

bilgi yazılı ve sözlü kaynaklarda mevcut değildir. Sultan Sin ile ilgili bilinenler sınırlıdır. Bu 

bilgiler Sultan Sin’in dünyaya gelişi ile ilgili menkıbe, dört ya da beş oğlu olduğu, mezarının nasıl 

türbe haline getirildiğine dair rivayet ve türbesinin Elazığ iline bağlı Piran ilçesinde bulunduğu 

şeklindedir.  

Sinemilli Ocağı Kahramanmaraş bölgesine Elazığ’dan gelmiştir. Ocağın kurucusu olan ve 

bugün Elazığ’ın Piran köyleri diye anılan dokuz mezrasından biri olan Akgömlek köyünde 

türbesi bulunan Sultan Sinan’ın da kimilerine göre dört, kimilerine göre beş oğlu vardır. Bunlar 

Haydar, Nadar, Kalender, Aziz ve Şems olarak kaynak kişilerce zikredilmektedir. Bu evlatlardan 

Nadar, hayvancılığa merak saldığı için, kimilerine göre Erzincan’da kalmış, kimilerine göreyse 

Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçöesine bağlı gelmiş daha sonra Elazığ’a geri dönmüştür. 

Haydar’ın evlatları Kahramanmaraş ilinin Çağlayancerit ilçesinin Başpınar Mahallesi’nde 

yaşayan Sinemilli dedeleridir. Kalender’in evlatları Elbistan ilçesinde bulunan Kantarma 

Mahallesi’nde yaşayan Sinemilli dedeleridir. Nadar’ın evlatları Erzincan ilinin Tercan kazasının 

Nadar Köyü’nde yaşamaktadırlar. Aziz’in evlatları ise dedelik yapmamakta, dedeleri muhafaza 

etmeleri adına kılıcın kendilerine teslim edildiğini ifade etmişlerdir. Aziz’in evlatları yine 

Kahramanmaraş/Pazarcık’ın Bozlar Mahallesi’nde ağalık yapmışlardır. Ağalığın kaldırılmasıyla 

beraber Bozlar’da yaşayan ağa ailesi köyden ayrılıp Gaziantep’e, Kahramanmaraş/Elbistan’a göç 

etmişlerdir. Dedelik yapanlar Haydar, Nadar ve Kalender’in evlatlarıdır. 

Sinemilli Ocağı, aslında Sinemilli ve Şığraşan olmak üzere temelde ikiye ayrılmaktadır. 

Dervişçimli de Şığraşan kolunun bir alt koludur. Ancak Dervişçimli öylesine duyulmuş ki ayrı bir 

kol olarak anılmaya başlamıştır. Kahramanmaraş ilinde Sinemilli Ocağı’nın merkezi kabul edilen 

Kantarma’da yaşayan ocak dedeleri, ocağın kurucusu Sultan Sin’in oğlu Kalender’in evlatlarıdır. 

Sultan Sin’in oğlu Kalender’in Meryem, Fate, Hatun adlı kızları dışında dört erkek çocuğu olduğu 

söylenmekte, ancak bu çocukların adları bilinmemektedir. Bu dört erkek kardeş de “Babalar” 
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olarak anılmaktadır. Bu dört kol; Delil Uşağı (Dalli), Dedeler (Dedan), Kalan/Kalolar ve Memikan 

yani Memikuşağı şeklinde adlandırılmaktadır. Kantarma ilinde yaşayan Sinemilli 

ocakzâdelerinin Dedeler denilen koldan geldiği düşünülmektedir. Dedeler kolundan dört 

kabilenin oluştuğu, bunların arasında da Bektaşlar ya da Bektaşan olarak anılanların, Elbistan 

ilçesine bağlı olan Kantarma Mahallesi’nde önemli bir dede ailesi olduğu hatta bu ailenin “dede 

evi” olarak anıldığı ifade edilmektedir.  

Kahramanmaraş ilinde Sinemilli Ocağı’na mensup dedeler yaşamaktadır. Ancak ocağa 

mensup dedeler, bölgede yaşıyor olmasına rağmen her hafta Perşembe cem yapılmamakta, 

ibadet daha çok il ve ilçe merkezlerindeki cem evlerinde ya da özellikle herkesin bölgede olduğu 

yaz aylarında ocakzâde dedelerin de yaşadığı yerlerde yapılmaktadır. Ancak bu durum da 

değişikliğe uğramış, ocağın bölgedeki merkezi kabul edilen Kantarma dışında yapılan cemlerde 

orada bulunan Sinemilli dedeleri değil de dışarıdan gelen dedeler, dedebabalar, babalar cem 

yürütmektedir.  

Ocağın inanç yapısını oluşturan, Hak-Muhammed-Ali üçlemesi, miraç ve kırklar, ehl-i 

beyt sevgisi, mürşid-dede-talip, tevella-teberra inanışı, on iki imam, on iki hizmet, dâr-dâr’a 

durma, erkân, niyaz, hayırlı ve gülbank vs. ile ilgili bilgiler, geçmişte dede soylu kişilere ve 

taliplere yaşayarak, sözlü kültür aracılığıyla öğretilirken şimdilerde kentleşme, sosyal yaşamda 

görülen değişim ve düzenli cemlerin yapılmıyor olması, muhabbet meclislerinin âdeta son 

bulmuş olmasıyla özellikle genç nüfus yoldan uzaklaşmış durumdadır. Ocağa bağlı dedeler de bu 

durumdan ziyadesiyle şikayetçilerdir. Ancak dedelerin yaşadığı yerlerde dahi düzenli cem 

yapılmıyor olması sonucu bu durum meydana gelmiştir. Eskiden olduğunun aksine şimdilerde 

dedeler taliplerine gitmemekte, taliplerin görgülerini sorgularını yapmamakta, kimi yerlerde 

Sinemilli Ocağı’na mensup talipler sadece Sinemilli Ocağı’na bağlı olduklarını bilmekte ancak 

dedelerin şimdilerde hiç gelmediğini bu nedenle de dedelerini bilmediklerini ifade etmekte iken 

kimi yerlerde de özellikle genç talipler, sadece Alevi olduğunu bilmekte ancak dedelerini, 

ocaklarını bilmemektedirler. 

Sinemilli Ocağı’nın inanç yapısı “Sinemilli Ocağı’nda İnanç Yapısı”  bölüm başlığıyla ele 

alınmış ve ocağın hem Anadolu Aleviliğine hem de kendine özgü inanç yapısı verilmiştir. 

Sinemilli Ocağı’nda Hak, Hak-Muhammed-Ali üçlemesi, ehl-i beyt, Anadolu Aleviliğinde inancın 

temel yapı taşı olan miraç ve kırklar, ocakların soylarını dayandırdıkları ve böylelikle bir 

kutsallık kazandıkları on iki imam, Anadolu Aleviliğinde hiyerarşik bir yapılanma olan mürşid-

dede-talip, cemlerin hizmet ehli on iki hizmet, Alevilik nedir sorusunun cevabı olarak da verilen 

“rıza kapsısıdır” ifadesini kapsayan rızalık, yol bir sürek bin bir algısıyla erkân, canların halkla 

ve Hak ile buluştuğu, yüzleştiği dâr-dâr’a durma, ehl-i beyti sevenleri sevmek, sevmeyenleri 

sevmemek olan tevella-teberra inanışı vs. detaylı olarak verilmeye çalışılmıştır.  
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Sinemilli Ocağı’nda genel anlamda inancın geçmişe oranla zayıfladığı tarafımızdan tespit 

edilmiştir. Özellikle genç nüfusta ciddi anlamda yolu bilmeme, tanımama durumu söz 

konusudur. Ocağın bölgedeki merkezi sayılan Kantarma Mahallesi’nde dahi geçmişte uygulanan 

kimi inanç ve pratikler şimdilerde uygulanmamaktadır. Sinemilli Ocağı’nın tüm günlük yaşamı 

geçmişte Alevi yol ve erkânına uygundu. Şimdilerde ise ocağa bağlı talip ve ocakzâdelerden dahi 

çoğu kişi sadece Alevi olduğunu bilmekte, yol, erkân hakkında fikir sahibi olmamaktadır. Ehl-i 

beyte bağlılık, Hak-Muhammed-Ali birliği, tevella-teberra gibi inanışlar şimdilerde daha ziyade 

yaşlı kesim için geçerlidir. Özellikle genç kuşakta tevella-teberra inanışı neredeyse önemini, 

anlamını yitirmiş durumdadır.  

Sinemilli Ocağı ile ilgili dinî hayat detaylı bir şekilde ele alınmış, geçmişten günümüze 

yaşanılan değişim dönüşüm de verilmiştir. Geçmişte düzenli olarak yapılan cemler, günümüzde 

yaşatılmamakta olduğu tespit edilmiştir. Öyle ki musahiplik, dârdan indirme cemi, düşkünlük 

cemi, Hızır cemi ve Kerbelâ-muharrem ayı ve aşure cemi ocağın bölgedeki merkezi kabul edilen 

Kantarma Mahallesi başta olmak üzere Sinemilli ocakzâdelerinin yaşadığı yerlerde düzenli 

olarak yapılmamaktadır. Son 30 yılda ocağa ait bazı yerleşim birimlerinde birlik cemi dahi 

yapılmadığı tespit edilmiştir. Örneğin Sinemilli Ocağı’nın Şığraşan koluna mensup dedelerin 

yaşadığı Çağlayancerit ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’nde son 35 yıldır cem yapılmadığı 

ocakzâde kişiler tarafından dile getirilmiştir. Ocağın bölgedeki merkezi olan Kantarma 

Mahallesi’nde de son 30 yılda sadece bir tane musahiplik cemi yapıldığı, diğer cemlerin son 30 

yılda yapılmadığı, birlik cemlerinin ise geçmişte kışın yapılırken şimdilerde yaz aylarında bir ya 

da iki kez yapıldığı ocakzâde kişiler ve talipler tarafından ifade edilmiştir. Kahramanmaraş 

genelinde ocağa bağlı taliplerin yaşadığı yerleşim birimlerine de dedelerin son 35 yıllık süreçte 

neredeyse hiç uğramadığı, haliyle de ya cem yapılmadığı ya da Pazarcık merkez cemevinde 

olduğu gibi cemi yürütmesi için Dertli Divani gibi, Ekinözü’nde yapılan ceme Garip dede gibi 

Sinemilli Ocağı’ndan olmayan dede ya da babaların çağırıldığı tespit dilmiştir.  

Sinemilli Ocağı’nda özel bir yeri olan ve yolun devamı, öğretilmesi için olukça önemli 

olan muhabbet meclisleri şimdilerde yapılmamaktadır. Geçmişte cem olmadığı akşamlar, 

özellikle de kış aylarında ocağın bölgedeki merkezi olan Kantarma’da muhabbet meclisleri 

yapılır, bu meclislerde herkes bir arada bulunur, özde, canda, olgunlukla, irfan çerçevesinde 

sohbetler edilir. Akşam başlayan yol ile ilgili bu muhabbetler, geçmişte sabahlara kadar 

sürebiliyordu. Dedeler, bu muhabbetlerle kendilerini daha da geliştirmekte, taliplerine daha 

yararlı olmaktaydı. Zaten küçük yaştan itibaren yolu, erkânı yaparak, yaşayarak öğrenen, sürekli 

cemlere, dedelerinin, babalarının muhabbetlerine dahil olan pirler, bu muhabbetlerle ufuklarını 

daha da geliştirmekte, yola hizmet etmekte ve bilgi alışverişinde bulunmaktaydı. Talipleri, bu 

muhabbetlere dahil etmeleri ise talipler açısından oldukça faydalı bir durumdu. Ancak 

muhabbet meclisleri, köyden kente göç, ocağa bağlı dede ve taliplerin farklı yerlerde yaşıyor 
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olmaları vs. gibi gerekçelerle şimdilerde hiç yapılmamaktadır. Bu da yola bağlılığı azaltmakta ve 

yol ile ilgili bilgisi olan kişilerin de azalmasına neden olmaktadır.  

Sinemilli Ocağı’nda ve ocağa bağlı taliplerde geçmişte musahiplerden biri Hakk’a 

yürüdüğünde sağ kalan musahip, Hakk’a yürüyen musahibini dâr’dan indirirdi. Dâr’dan 

indirirken de yine bir cem düzenlenirdi. Bu cemde aile ve musahip, ölen talibin bütün 

sorumluluğunu, borcunu, yaptığı haksızlıkları üzerine alırdı.  Dar’dan indirme ceminde kurban 

tığlanır, ölen kişinin ruhuna gülbengler okunur, semah dönülmezdi. Şimdilerde ise dâr’dan 

indirme cemi yapılmamaktadır, Hakk’a yürüyen kişinin vefatının üçüncü, yedinci, kırkıncı 

gününde Hakk’a yürüyen can için, onun ruhu için yemekler verilmektedir. Bu da genellikle ilçe 

ya da mahallelerde bulunan cem evlerinde yapılmaktadır.  

İnsanlar, çeşitli nedenlerden dolayı geçmişten günümüze kurbanlar sunma gereği 

duymuşlardır. Anadolu Aleviliğinde kurban olgusu önemli bir yer tutmaktadır. Yatır, ocak 

ziyaretleri, ocakzâde dedelerin mezar ziyaretleri ve ibadetler sırasında kurban sunma geleneği 

söz konusu olmaktadır. Sinemilli Ocağı’nda genellikle kurbanın kalbi ve beyni yenmemektedir. 

Bu durumun gerekçesi ise ocakzâdeler tarafından “gelenek” olarak ifade edilmiştir. Kanlı kurban 

dediğimiz kurban çeşidi yapılacağı zaman Sinemilli Ocağı’ndan dedeler kurbana gülbeng 

vermektedirler. Kanlı kurbanın yanı sıra kansız kurban dediğimiz Kahramanmaraş ilinde 

meşhur bir börek olan kömbe yapılmakta, lokum, bisküvi, çerez vs. türbe ya da dede mezarı 

başında dağıtılmaktadır. Kurban sunma inanç ve ibadeti Sinemilli Ocağı’nda geçmişten 

günümüze aktif bir şekilde devam etmektedir.  

Geçmişte Sinemilli Ocağı’nda Hızır’da, şubat ayı içerisinde ocağa bağlı ocakzâde ve 

talipler köydeki diğer evlere gidip, bir evden un, bir evden tavuk vs. şeklinde bir şeyler toplar. 

En son toplananlar bir evde birleştirilir, genelde bu malzemeden kömbe (bir çeşit börek) 

yapılırdı. Geçmişte bu kömbenin yapılabilmesi için bir de kurban tığlanırdı, bu kurbanın etinden 

kömbe yapılırdı. Bu kömbe bir eğlence havasında hep birlikte yenilmekteydi. Şimdilerde ilçe ve 

mahallelerde bulunan cem evlerinde cem törenleri yapılmaktadır. 

Kahramanmaraş ilinde Alevilerin yaşadığı hemen her yerde muharrem orucu 

tutulmakta ve aşure yapılmaktadır. Hatta Sinemilli Ocağı’na mensup ocakzâdelerin yaşadığı 

kimi yerlerde de muharrem ayında ocağa özgü pratikler söz konusu olmaktadır. Muharrem 

ayında bir gelenek olan aşure yapıp dağıtma mahallerde sınırlı bir şekilde evlerde yapılıp 

çevreye dağıtılırken ilçe cem evlerinde yapılmakta ve tüm Alevi halk davet edilmektedir. 

Muharrem ayında ilçe cem evlerinde kimi zaman muharrem sohbetleri yapılmakta ve 

muharremin on ikinci günü aşure yapılıp, Alevi canlar cemevine davet edilmektedir.  

Halk inanışları, genel anlamıyla bir birey ya da toplumun tamamı tarafından bir olgunun, 

düşüncenin ya da herhangi bir nesnenin gerçekte var olduğuna dair ifadelerdir. Sinemilli 

Ocağı’nda ocağın yapısına, yaşam biçimine ve Alevilik algısına uygun olarak şekillenmiş, 
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geçmişten günümüze yaşatılan çeşitli halk inanışları mevcuttur. Sinemilli Ocağı aynı zamanda 

Kahramanmaraş ilinde özellikle geçmiş zamanlarda hastalıkların tedavisi amacıyla başvurulan 

bir merkez konumundadır. Sinemilli Ocağı’nda şifa niyetiyle ocağa gelen kişilere dua okuma, 

sırtına vurma gibi pratiklerle şifa verildiğine inanılmaktadır. Bu şekilde şifa verdiğine de 

inanılan kişilerin ölümden sonra da bu özelliklerinin devam ettiğine inanıldığından mezarları, 

evleri birer ziyaretgâh haline gelmektedir. Geçmişten günümüze özellikle Anadolu 

coğrafyasında hemen her yerde karşılaşılan karşılaştığımız ağaçlara bez bağlama geleneği, ateşi 

kutsama, ateş ve su gibi iki gücü bir arada kullanmama, yani ateşi su ile söndürmeme gibi 

inanmalar, tabiat güçleri ile ilgili inanmalar, post ile ilgili çeşitli pratikler Sinemilli Ocağı ve bu 

ocağa bağlı taliplerin de yaşadığı Kahramanmaraş ili için de geçerlidir.  

İnsanlar inandıkları ya da inanmak istedikleri, kutsal gördükleri kişileri, ağaçları, suları, 

eşyaları vs. çeşitli anlatmalar ile kuvvetlendirirler. Sinemilli Ocağı’nda da özellikle dede ve ermiş 

kişiler için hikâyeler anlatılmaktadır. Kahramanmaraş ilinde Sinemilli Ocağı’nda özellikle 

ocakzâde dedeler ve ermişler ile ilgili hikâyelerin yoğun olarak anlatıldığı, peygamber ve 

imamlarla ilgili hikâyelerin sınırlı olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.  

Anadolu Aleviliğinde çok önemli yeri olan Aleviliği, yolu, erkânı hem anlatan hem 

yaşatan ürünler olan nefesler oldukça önemli eserlerdir. Sinemilli Ocağı’nda da nefesler, tüm 

Anadolu Aleviliğinde olduğu gibi önemli bir yer edinmektedir. Geçmişte özellikle ocağa bağlı 

dedeler, cemlerde kendi ürünleri olan nefesleri icra etmekteydiler. Şimdilerde ocağa mensup 

dedelerin kendi yaratmaları olan nefesler dışında da başta yedi ulu ozan olmak üzere Pir Sultan 

Abdal, Şah Hatayi, Kul Himmet gibi Anadolu Aleviliğinde önemli yer edinmiş isimlerin eserleri 

cemlerde okunmaktadır. Şimdilerde ocakta hem yedi ulu ozandan hem de geçmişte nefes 

söylemiş olan Sinemilli dedelerine ait nefesler okunmaktadır.  

Anadolu Aleviliğinde mevcut hiyerarşik yapılanmaya göre Sinemilli Ocağı da bu 

hiyerarşik yapıda pir ocağı olarak yer alan bir ocaktır. Sinemilli Ocağı’nın merkezi kabul edilen 

Kahramanmaraş iline bağlı Elbistan ilçesinde yer alan Kantarma Mahallesi, geçmişte adeta bir 

Alevilik okulu konumunda olan yerleşim yeriydi. Mahallede Sinemilli ocakzâde ve talipleri bir 

arada yaşamaktadır. Taliplerini de içinde barındırıyor olması sebebiyle Sinemilli Ocağı, Anadolu 

Aleviliğinde önemli bir yere sahiptir. Geleneklerine bağlılıkları geçmişe nazaran zayıflamış 

durumdadır. Öyle ki günümüzde Kahramanmaş ilinin genelinde Sinemilli talipleri yaşıyor 

olmasına rağmen mahallerde yapılan cemlerde, posta başka şehirlenden gelen başka ocağa 

mensup dedeler oturmaktadır. Özellikle ocakzâdelerin yaşadığı yerlerde dahi uzun yıllardır cem 

yapılmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir.   Sinemilli ocakzâdeleri, geçmişe sıkı sıkıya bağlı 

olmamakta, bugün musahiplik kurumu ocakzâdelerin hatıralarında yer edinmektedir. 

Kahramanmaraş’ta yaşayan Sinemilli talipleri düşkünlük, musahiplik vs. kavramlara uzak bir 

yaşam sürmektedir. 2000’li yılların başına kadar talipler, Kantarma’yı, buradaki dede 
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mezarlarını sık sık ziyaret ederken bu ziyaretlerde de azalma olmuştur. Sinemilli Ocağı, mevcut 

konumu itibariyle günümüz Aleviliği ile geleneksel Alevilik arasındaki değişim ve dönüşümü 

görmek açısından oldukça güzel bir örnek teşkil etmektedir. Alevilikteki değişim, dönüşüm bu 

ocakta da kendini belli etmektedir.  
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(Birlik/ Öğreti) Cemi (Cemi birlikte yürüten Sinemilli ve Ağuçan ocaklarına bağlı Kantarma 
Mahallesi dedeleri ile sağ köşede ayakta bekleyen gözcü. 
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Kahramanmaraş / Elbistan ilçesi Kantarma Mahallesi’nde Temmuz 2013’te yapılan Kısır 
(Birlik/ Öğreti) Cemi (Çerağ hizmetinin yerine getirilişi). 

 
 
 
 
 
 

 
Kahramanmaraş / Elbistan ilçesi Kantarma Mahallesi’nde Temmuz 2013’te yapılan Kısır 
(Birlik/ Öğreti ) Cemi’nde Talipler. 
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Kahramanmaraş / Elbistan ilçesi Kantarma Mahallesi’nde Temmuz 2013’te yapılan Kısır 
(Birlik/ Öğreti) Cemi (semah dönen talipler). 

 
 
 
 
 

 
Kahramanmaraş / Elbistan ilçesi Kantarma Mahallesi’nde Temmuz 2013’te yapılan Kısır 
(Birlik/ Öğreti) Cemi (talipler ve dedelerin cemal cemale oturuşları ve meydan). 
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Kahramanmaraş / Elbistan ilçesi Kantarma Mahallesi’nde Temmuz 2013’te yapılan Kısır ( 
Birlik/ Öğreti ) Cemi (semah dönen talipler). 

 
 
 
 
 
 

 
Kahramanmaraş / Elbistan Cemevi’nde Sinemilli Ocağı dedelerinden Mustafa Ali Canpolat, Sinan 
Atıcı’nın yürüttüğü Kısır ( Birlik/ Öğreti ) Cemi. 
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Kahramanmaraş / Pazarcık’ta 2015 yazında Dertli Divani’nin Yürüttüğü Kısır Cem. 

 
 
 
 
 

 
Pazarcık’ta 2015 yazında Dertli Divani’nin Yürüttüğü Cemde Dâr vaziyeti. 
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Kahramanmaraş / Pazarcık’ta 2015 yazında Dertli Divani’nin Yürüttüğü Cemde Semah. 

 
 
 
 
 
 

 
Kahramanmaraş / Pazarcık’ta 2015 yazında Dertli Divani’nin Yürüttüğü Cemde telefonuyla 
çekim yapan talip. 
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Kahramanmaraş / Nurhak’ta Merkez Cemevi’nde Hüseyin Baba’nın Yürüttüğü Cem. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kahramanmaraş / Narlı Cemevi’nin Cem Salonu. 
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Kahramanmaraş / Afşin ilçesinin Kötüre Mahallesi’ndeki Cemevi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kahramanmaraş / Göksun ilçesinin Keklikoluk Mahallesi’nde bulunan Keklikoluk Cem ve Kültür 
Evi. 
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Sinemilli Ocağı’nın Şığraşan kolunun alt kolu olan Dervişçimli soyundan gelen ocakzâdeler 
(soldan sağa doğru): Haydar Aksoy, Kalender Kaya. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sinemilli ocakzâdelerinden Hüseyin Soysüren Dede ile görüşmemiz (1950- ). 
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Kantarma Mahallesi’nde yaşamış en çok tanınan Sinemilli Ocağı’na bağlı dedelerden Tacım Dede 
(1904-1988). 

 
 
 
 
 
 

 
Kantarma Mahallesi’nde yaşayan mürşit ocağı olan Ağuçan (Ağu içen) Ocağı’na bağlı Abuzer 
Dede (1932- ). 
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Kantarma Mahallesi’nde yaşayan Sinemilli Ocağı’na bağlı dedelerden Tacım dedenin oğlu Ali 
Ekber Dede ( 1941-  ). 

 
 
 
 
 
 

 
Kahramanmaraş / Elbistan ilçesi Demircilik’te yaşayan Teslimabdal Ocağı ocakzâdelerinden 
Hüseyin Ocak. 
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Kahramanmaraş / Afşin’de yol ile ilgili bilgisi olan, Topçioğlu mahlasıyla deyişler, şiirler yazan 
talip Mehmet Top. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kahramanmaraş / Elbistan ilçesi Kantarmalı Sinemilli Ocağı analarından. 
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Sinemilli Ocağı taliplerinden ermiş olduğuna inanılan Fato Ana, Narlı Cemevi’nde dedelik yapan 
Üryan Hızır Ocağı dedelerinden Üryan Vakkas Ulu ile Kahramanmaraş/ Narlı Cemevi’nde 
yaptığımız görüşmemiz. 

 
 
 
 
 
 

 
Sinemilli Ocağı’nın Pazarcık’ta yaşayan Şığraşlar kolundan gelen Hüseyin Donat Dede (en solda 
oturan) ve ailesi ile görüşmemiz. 
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Kahramanmaraş / Nurhak’ta yer alan Sinemilli dedelerinden Salman Fesli’nin Türbesi yanındaki 
çeşme. 

 
 
 
 
 
 

 
Kahramanmaraş / Pazarcık’ta bulunan Sinemilli analarından Aruz Ana Türbesi. 
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Kahramanmaraş / Pazarcık’ta bulunan Sinemilli analarından Aruz Ana Türbesi’nin içi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sinemilli Ocağı’nın taliplerinden olup kerametleri ile yaşarken kutsallık kazanan, ölümünden 
sonra mezarı türbe haline getirilen Elif Ana Türbesi’nde Elif Ana ve eşi Ali Baba’nın mezarlarının 
olduğu bölüm. 
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Kahramanmaraş / Nurhak’ta bir Ziyaretgâh. 

 
 
 
 
 
 

 
Kantarma’da Sinemilli dedelerinden İbo dedenin (Kaki İvık) evinin kalıntıları. 
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Sultan Sin’in Evlatlarından olup dedelik yapmayan Azizler kolundan bir aile büyüğünün 
Pazarcık / Bozlar Mahallesi’ndeki konaklarının karşısında yer alan mezarı. 
 

 
 
 
 
 

 
Kantarma Mahallesi’nde bulunan Sinemilli Ocağı dedelerinin mezarları. 
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Kahramanmaraş / Ekinözü’nde ermiş olduğuna, şifa verdiğine inanılan İsmail Dede Türbesi. 

 
 
 
 
 
 

 
Kahramanmaraş / Ekinözü’nde bulunan bir Ziyaretgâh. 
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