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Özet 

Alevi cemlerinde Pir Sultan Abdal, Şah Hatayi, Kul Himmet, 

Yemini, Virani, Teslim Abdal, Nesimi, Kul Himmet Üstadım gibi usta 

şairlerin nefeslerinin okunması bir gelenektir. Bunun yanı sıra âşıklık 

özelliğine sahip kimi “zakir”lerin nefeslerinin de cemlerde 

okunabildiği görülmektedir. Nefeslerde inanç esasları, ibadet esasları, 

dinî şahsiyetler, dinî ve tasavvufî unsurlar, Alevi geleneğinde önemli 

gün ve olaylar vb. birçok konu işlenmiştir. Dolayısıyla Alevi-Bektaşi 

kültürünün kendine has öğretilerinin sözlü kültür ortamında kuşaktan 

kuşağa aktarılmasında nefeslerin önemli bir rolü olmuştur.  

Nefesler, Alevi usul ve erkânının önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Alevi öğretileri genellikle “dede” ve “rehber” gibi 

yol büyükleri (dini liderleri) tarafından “talipler”e öğretilmektedir. 

Bunun yanı sıra dini ve sosyal yaşamla ilgili kuralların önemli bir 

kısmı cem ortamında yani ibadet sırasında ezgiyle okunan nefesler 

aracılığıyla da topluluk mensuplarına aktarılmıştır.  Cemlerde görevi 

sadece nefes okumak olan ve adına “zakir” denilen kişinin yer alması 

ve bu hizmetin on iki hizmetten birini oluşturması Alevi kültüründe 

nefeslere verilen önemi açıkça göstermektedir. 

Bu bildiride Alevi cemlerinde okunan nefeslerin, Alevi yol ve 

erkânıyla ilgili hangi öğretileri içerdiği konusu ele alınıp 

incelenmiştir. Çalışmamızda nefes metinleri, yazılı kaynaklardan 

tespit edilmiş ve örnek metinlerden yola çıkılarak nefesler aracılığıyla 

taliplere verilen mesajlar belirlenmiş, bu yolla Alevi öğretileri ortaya 

konmaya çalışılmıştır. İncelememiz sonucunda nefeslerde Aleviliğin 

dini ve kültürel hayatıyla, dünya görüşüyle, örf ve âdetleriyle, yaşam 

tarzıyla ilgili pek çok mesajın yer aldığı ve bu yönüyle de söz konusu 

metinlerin Alevi kültüründe bir eğitim aracı işlevine sahip olduğu 

görülmüştür. 
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şairler, yol, erkân. 

 

Moral Doktrıne On Bektashı Poem (Nefes) Whıch Is 

Sung In Alewı’s Cem 

Abstract 

It is a tradition in Alewi cems to sing Bektashi poems of master poets 

such as Pir Sultan Abdal, Şah Hatayi, Kul Himmet, Yemini, Virani, Teslim 

Abdal, Nesimi, Kul Himmet Üstadım. In addition, the singing of the Bektashi 

poems of certain “zakir”s, whom have the characters of devotion, can be also 

seen in cems. In Bektashi poems, many schemes such as the principals of 

religion and prayers, religious figures, items related to religion and sufism, 

important days and events in Alewi tradition etc. were handled. 

Consequently, Bektashi poems have played a key role in the hand down of  

idiosyncratic doctrins of Alewi-Bektashi culture in verbal culture 

atmosphere.   

 Bektashi Poem has been constituted an important part of Alewi’s 

observance and rule. Alewi doctrine has been teached by Alewi’s way elders 

(religious leader) ‘dede’ and ‘guidance’ to the aspirants. Besides, significant 

part of rules related with religious and social life has been transfered to the 

members of community through Bektashi poem that is sung melodious in 

cem, in other words during the worship. It also has been showned how 

importance given is that Bektashi poem has been constitute twelve duty and it 

has a person who is responsible to sing ‘nefes’ and named ‘zakir’. 

In this proclamation, the subject what doctrine related with Alewi’s 

way and rules has Bektashi poems which is sung in Alewi cem. In our study, 

Bektashi poem’s texts have been identified from written sources and 

determined messages which is given to the aspirant through Bektashi poems 

on the basis of sample texts and Alewi doctrines have been tried to produce 

by this way. The result of examination, it has been seen that there are many 

message about religion and cultural life, customs and life style of Alewism in 

these Bektashi poems and with this aspect stated texts have a function of 

educational appliance. 

Key Words 

Alewi-Bektashi literature, Bektashi poem (nefes), expression (deyish), 

Alewi’s cem, Alewi poets, way, rule (erkân). 

 

1. Giriş 

Anadolu Aleviliğinin inancı, felsefesi, yaşam şekli ve dünya görüşü cemlerde 

gizlidir. Gelenekte “cem”ler, dede ya da bir pirin gözetim ve öncülüğünde kadın-erkek 

ayrımı yapılmaksızın bütün taliplerin katılımıyla gerçekleştirilen dinî bir törendir. Bu 

tören ve törenin içinde yerine getirilen ritüeller, Alevilerin temel ibadet şeklidir.  

Gelenekte söz konusu dinî törenler için “ayin-i cem, cem ayini, ayn’ül cem” gibi 
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terimler bulunmakla birlikte halk arasında yaygın olan kullanım “cem”dir. Cem 

sözcüğü, Arapça kökenli olup “toplanma, topluluk” anlamına gelmektedir 

(Gölpınarlı, 2004: 65). Ayin ise “merasim, tören, âdet, töre” karşılığında 

kullanılan Farsça bir kelimedir (Kanar, 1993: 30). Buna göre ayin-i cem “toplantı 

meclisi” (Gölpınarlı, 2004: 65) anlamına gelmektedir, tasavvufî bağlamda ise 

kulun Allah’ta eriyip kendini kaybederek onunla bir olmasını karşılamaktadır 

(Cebecioğlu, 1997: 195).  

Anadolu Aleviliğinde cemler, dua, saz eşliğinde okunan dinî şiir (nefes), 

kadın ve erkeklerin birlikte döndükleri dinî dans (semah), dinî yemek ile birlikte 

birtakım dinî ritüeller eşliğinde yürütülmektedir. Alevilikte bütün ritüellerin belirli 

bir düzen ve kurallar dahilinde gerçekleştirildiği bu törenler, temelinde taliplerin 

pir tarafından irşad edildiği, tüm benliklerin ortadan kaldırılarak kişinin Hak 

meydanında Tanrı ile bütünleştiği, ona kavuştuğu yani gerçek özü bulduğu 

ortamlar olarak tasavvur edilmektedir. Öyle ki ceme katılan her Alevi, söz konusu 

Hak meydanında dinî yükümlülüklerini yerine getirme imkânı bulmaktadır. 

Aleviler arasında yaygın olarak düzenlenen ve kimi zaman yörelere göre 

farklılık gösterebilen “görgü cemi, ikrar alma cemi, musahiplik cemi, düşkünlük 

cemi, Abdal Musa cemi, dârdan indirme cemi, muharrem cemi vb.” pek çok cem 

bulunmaktadır. İçerik bakımından söz konusu cemlerin, bir Alevinin doğumundan 

ölümüne kadar tüm sosyal yaşamını düzenleyip kontrol altına aldığı 

görülmektedir. Buna göre cem aracılığıyla Aleviler ikrar vererek yola girmekte, 

kendilerine ahiret kardeşi seçmekte, toplum içindeki söz ya da davranışlarının 

hesabını vermekte, kısacası yolun gereklerini öğrenip bunları yaşamlarında 

uygulamaya çalışmaktadır. Bu yönüyle Aleviliğin sırrının cem olduğuna dair 

gelenekte bir inanış vardır. Burada yerine getirilen her hareketin, söylenilen her 

sözün dinî, kültürel ve sosyal açıdan bir anlamı bulunmaktadır (Çıblak Coşkun, 

2014a: 72). Talipler, bu bilgileri cem ortamında yaşayarak öğrenmektedir.  

Gelenekte Alevi inanç yapısıyla ilgili bilgiler, taliplere genellikle “dede” ve 

“rehber” adı verilen yol büyükleri tarafından verilmektedir. Ancak söz konusu 

dinî liderlerin yanı sıra cemlerin de taliplere hem dinî hem sosyal yaşamla ilgili 

bilgilerin aktarılmasında önemli bir rolü vardır. Cemde yerine getirilen her 

ritüelin, nasihatın özellikle de saz eşliğinde okunan nefeslerin Aleviliğin adab ve 
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erkânı konusunda taliplere yol göstermesi bakımından önemi büyüktür. Söz konusu dini 

törenlerde, görevi sadece nefes okumak olan ve adına “zakir” denilen kişinin yer alması 

ve bu hizmetin on iki hizmetten birini oluşturması, cemin yürütülüş düzeninde zakirin 

yerinin dedenin hemen yanı başında olması Alevi kültüründe zakire ve zakirin okuduğu 

nefeslere yaklaşımı  açıkça göstermektedir.  

Yüzyıllar boyu sözlü gelenekte yaşatılmış ve bir sonraki kuşağa aktarılmış olan 

nefesler, Aleviliğin ve dolayısıyla Bektaşiliğin hem inanç yapısının hem de kültürel 

yapısının ortaya çıkartılmasında önemli işlevlere sahiptir. Bu manzum ürünler, Alevi - 

Bektaşi kültürünün kendine özgü yaşam şeklini, dünya görüşünü, inanışlarını, 

değerlerini, yaşadığı olayları işlemesi yönüyle yola, erkâna ilişkin pek çok bilgi 

sunmaktadır. Ayrıca Alevi - Bektaşilerin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda 

geçirdiği aşamalar hakkında ipuçlarını da içermektedir. Bu bağlamda Alevi-Bektaşiliğin 

tarihi gelişimi ve bu süreçteki inanç yapısını yansıtan yazılı kaynakların yok denecek 

kadar az olduğu göz önünde bulundurulduğunda nefeslerin önemi kendiliğinden 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla nefeslerin yaşatıldığı, icra edildiği kültür içerisindeki 

rolünün her yönüyle anlaşılabilmesi için içerik bakımından incelenmesi gereklidir. 

Bu düşünceden hareketle bu çalışmada nefeslerdeki yol öğretileri incelemeye 

alınmıştır. Alevi-Bektaşi edebiyatı içerisinde yer alan bütün manzum ürünlerin 

işledikleri konular bakımından incelemesini yapmak bir bildirinin sınırlarını hayli 

aşacağından, ayrıca bu tarz çalışmaların daha evvel de yapılmış olmasından dolayı 

burada üzerinde durulacak olan nefes metinleri, sadece Alevi cemlerinde söylenen 

nefeslerle sınırlandırılmış ve bu metinlerdeki yol öğretileri değerlendirilmeye alınmıştır. 

Çalışmamızda nefeslerin tespiti için ocakzadelerin ya da araştırmacılar tarafından 

hazırlanmış yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Yazılı kaynaklar arasında özellikle 

dedelik yapan şahısların çalışmalarına yer verilmesinin nedeni, söz konusu dinî 

liderlerin cemin yürütülüşü ve cemde icra edilen nefes metinleri hakkında daha fazla 

bilgiye sahip olmalarıyla ilgilidir. Çalışmamızda nefeslerdeki Alevi yol öğretileri tespit 

edilerek hem Aleviliğin inanç yapısının her yönüyle aydınlatılmasına hem de nefeslerin 

yaşatıldığı kültür içerisindeki rolünün belirlenmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.    

2. Alevilikte Nefesler 

Nefesler, tasavvufa dayalı halk edebiyatının bir kolu olan ve Alevi-Bektaşi 

edebiyatı adı verilen zümre edebiyatı içerisindeki en yaygın ve tanınmış şiir türlerinden 
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birisidir. Edebi bir terim olarak nefes, Alevi-Bektaşi şairleri tarafından söylenen, 

gelenekte ikrar alma, görgü, musahiplik gibi cemlerde ya da diğer kurban 

törenlerinde, kendine has bir ezgi ile okunan şiirlere verilen addır. Bu şiirlere 

nefes adının verilmesi ise söz konusu türün iç bilgisinden ve gerçeklerden 

bahsetmesi, ayrıca kutsal bir ilhamla söylenmesinden kaynaklanmaktadır.  

Bektaşî ve Alevilerin görüş ve düşüncelerini dile getiren şiirler, yakın 

zamana kadar daha çok dua anlamında kullanılmış ve dua niteliği taşıyan bütün 

dinî içerikli şiirlere nefes denilmiştir. Ancak zaman içinde Sünnî mezhep 

mensuplarının tekkelerinde makamla okunan dinî içerikli manzumelere “ilahi” 

denilmesi yaygınlaşınca, anlam daralması sonucu, Alevi-Bektaşilerin ikrar alma, 

görgü, musahiplik gibi cemlerinde ya da diğer kurban törenlerinde okunan 

manzumelere nefes adı verilmiştir (Albayrak, 2010: 429-430). Anadolu’nun bazı 

yerlerinde nefes yerine “ayet” (Sivas) sözcüğünün kullanılması, bu şiir türüne 

yüklenen kutsallığı açıkça göstermektedir (Öztuna, 2000: 91). Bunun yanı sıra 

gelenekte nefes karşılığında  “deme, deyiş” terimleri de oldukça yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Alevi-Bektaşi inancı, felsefesi en yaygın olarak şiir yoluyla dile 

getirilmiştir. Bektaşi tekkelerinde ya da Alevi cemevlerinde düzenlenen âyinlerde 

okunan söz konusu manzum ürünler, kendilerine kutsallık yüklenmiş sözlerdir. 

Alevi-Bektaşi geleneğine bağlı şairler, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde ellerinde 

sazlarıyla bu kültürün özelliklerini yansıtan birçok şiir örneği vermiştir. Bu edebi 

ürünler her ne kadar  Anadolu coğrafyasında ortaya çıkmış olmakla birlikte 

kaynağı İslamiyet öncesi inançlara kadar uzanan, Ahmet Yesevi’nin tasavvuf 

anlayışından etkilenerek Hacı Bektaş Veli ile pirini bulan, Alevi ve Bektaşi 

düşüncesiyle ve dolayısıyla da Vefayî, Kalenderi, Haydari, hurufî, batınî gibi 

çeşitli tarikat ve akımların sentezinde yetişmiş şairlerin mahsulüdür (Çıblak 

Coşkun, 2014a: 100-101).  

Alevi-Bektaşi şairleri, küçük yaşlardan itibaren katıldıkları cemler 

aracılığıyla hem Alevi inancını, ritüellerini öğrenmeye başlamış hem dinî-

tasavvufi konularda bilgi ve görgülerini arttırmış, bu ortamlarda dinledikleri 

nefesler aracılığıyla kendilerini yetiştirme fırsatı bulmuşlardır. Bu şekilde 

geleneği yaşayarak öğrenen şairler, gerek kendilerinden önceki temsilcilerin 
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gerekse kendilerine ait nefesleri okuyarak da Alevi inancının geçmişten günümüze 

aktarılıp yaşatılmasında büyük katkıları olmuştur  (Çıblak Coşkun, 2014a: 100-101).  

Nefeslerin kendine özgü bir söyleyiş şekli vardır. Öyle ki Alevi-Bektaşi 

kültürünün inancı, adab ve erkânı, bağlı bulunduğu edebî kolun anlatım tarzıyla ve 

kelimelerin mecazi kullanımlarıyla işlenmiştir. Bu manzum ürünlerin kalenderane bir 

üslupla söylenmiş olanlarının yanı sıra didaktik, övgü ya da yergi amacıyla söylenenleri 

de bulunmaktadır.  İçerik bakımından ise Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ali sevgisi; ehl-i 

beyti ve on iki imamı kutsama; musahiplik; ikrar alma; düşkünlük; tevella-teberra 

inanışı; yol ulularına duyulan saygı; miraç ve kırklar meclisi, Kerbela olayı; İran şahına 

bağlılık; ham sofulara çatma; yolun kuralları vb. konular dile getirilmiştir. Nefeslerin 

Aleviler arasında cem adı verilen dini törenlerde saz eşliğinde ve ezgiyle okunması 

gelenek halini almıştır.  

3. Cem Nefesleri 

Alevi inanç ve adetlerine, “yol” ve “sürek” adı verilmekte, yol ile ilgili bütün 

öğretiler göreneğe ve sözlü bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgileri taliplere aktaran ise 

ocakzade “dede”lerdir. Gelenekte birbirinden farklı pek çok ocak vardır. Alevi köyleri  

bu ocaklardan birine bağlıdır. Dedeler de kendi ocaklarına bağlı köyleri ziyaret ederek 

taliplerin dinî hizmetlerini “cem” adı verilen törenlerde yerine getirmektedir. Belirli 

kurallar dahilinde yürütülen bu cemlerde “dedenin canlardan razılık almasının 

ardından on iki hizmet sahibinin meydana davet edilmesi, postun serilmesi, tezakkarın 

el suyu dağıtması, delilin uyarılması, süpürge hizmeti, kurban varsa kurban hizmeti, 

gözcü hizmeti, dedenin sohbeti ve muhabbet meydanına geçilmesi, semah dönülmesi, 

sakka hizmetinin yerine getirilmesi, lokmaların yenmesi, hizmet sahiplerinin görevlerini 

tamamlamaları ve cemin dede tarafından mühürlenmesi yani sonlandırılması” şeklinde 

sıralanan ritüeller silsilesi vardır (Çıblak Coşkun, 2014a: 110-111). Ancak Alevi inanç 

yapılanmasında birçok ocağın bulunması, ayrıca topluluğa özgü dinî inanç ve pratiklerin 

sözlü yollarla dedeler tarafından taliplere aktarılması, buna bağlı olarak dedelerin de 

bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda cem yürütmesi nedeniyle Alevi topluluklarında, söz 

konusu dinî ritüellerin uygulanış şeklinde ya da sıralamasında kimi farklılıklarla 

karşılaşılmaktadır. Aleviler kendi aralarında bu durumu “Yol bir, sürek binbir” diyerek 

açıklamakta ve böylelikle birçok kola ayrıldıklarını belirtmektedirler. 

Cemin yürütülmesinde, dede ve diğer on iki hizmet sahiplerinden biri olup 
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yörelere göre “zakir, sazandar, güvende” gibi adlar verilen görevlinin saz 

eşliğinde okuduğu nefeslerin önemli bir rolü vardır. Ceme katılan herkes 

ibadetlerinin büyük bir kısmını nefeslerin okunması sırasında ya da hemen 

sonrasında dedenin verdiği dua sırasında gerçekleştirmektedir. Bu nedenle nefes 

okunmadan cem yürütülememektedir.  

Cemlerde hizmetlerin sırasına göre hangi nefesin okunacağı bellidir. 

Bununla birlikte farklı Alevi ocaklarında yürütülen cemlerde olduğu üzere, yine 

yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı, her cemde aynı nefeslerin okunduğunu 

söylemek mümkün değildir. Cem nefesleri, genellikle “Şah Hatayî, Pir Sultan 

Abdal, Kul Himmet, Yeminî, Viranî, Teslim Abdal, Nesimî ve Kul Himmet 

Üstadım”dan seçilmektedir, ancak kimi zaman Alevi-Bektaşi şiirinin diğer önde 

gelen temsilcilerine, hatta âşıklık kimliğine sahip “zakir”lere ait örnekler de 

cemlerde okunmaktadır.   

Cemde yerine getirilen hizmete uygun olarak nefeslerin okunuş sırası ise 

genellikle “on iki hizmet çağırma deyişi, kurban düvazı ve deyişi, tövbe düvazı ve 

deyişi, muhabbet deyişleri, düvazlar, tevhidler ve miraçlama, semah deyişleri, 

mersiyeler ve cem sonu deyişi” şeklindedir (Çıblak Coşkun, 2014a: 111). 

Bunlardan özellikle on iki hizmet çağırma, delil uyarma, miraçlama ve cem 

sonunda okunan nefesler, genellikle Şah Hatayi’ye ait olup, diğer nefes örnekleri 

ise farklı Alevi şairlerden ya da aynı şairin farklı nefeslerinden seçilebilmektedir. 

Cemlerde okunan nefesler için zakirler ve topluluk mensupları daha çok 

deyiş terimini kullanmaktadır. Bunun yanı sıra içinde on iki imam adı geçtiği için 

düvazimam ya da kısaca düvaz denilen örnekler, Allah’ın birliğini işleyen 

tevhidler, Hz. Muhammed’in miracını konu edinen miraçlamalar, Kerbela olayını 

dile getiren mersiyeler de cemin bölümlerine göre mutlaka okunan cem nefesleri 

arasındadır.  

4. Cem Nefeslerindeki Yol Öğretileri  

Alevi cemlerindeki bütün hizmetler, taliplere verilen nasihatler, dualar, Hak 

ve halk ile yapılan söyleşiler, hep nefesler ile dile getirilmiştir. Geçmişten 

günümüze sözlü kültür ortamında yaşatılmış ve halkın belleğine işlenerek 

günümüze ulaştırılmış bu ürünler, Aleviliğin inanç yapısını yansıtan en önemli 

kaynaklardır.  



I.Uluslararasi Türk Kültürü Kongresi/ I.International Congress Of Turkish Culture 

 

327 

13-14 Ekim 2014/13-14 October 2014 

 

Nefesler, içerik bakımından bir Alevinin yolun kurallarıyla ilgili bilmesi gereken 

tüm konuları işlemiştir. Öyle ki Aleviliğin inanç biçimi ve esasları; yola ve erkâna 

ilişkin öğretiler, nasihatler; yol büyükleri, pirler ve dergâhlar; gelenekte iz bırakmış 

önemli gün ve olaylar vb. pek çok bilgi nefesler yoluyla dile getirilmiştir. 

Aleviliğin özünü yansıtan bu bilgilerin şiirin estetiği ve müziğin etkileyici gücüyle 

birleşerek topluluk mensuplarına ibadetin yapıldığı cem ortamında aktarılması, bunların 

daha hızlı öğrenilmesi ve belleklerde kalıcı hale gelmesinde yardımcı olmuştur. Ceme 

katılarak bu nefesleri dinleyen, eşlik eden ve söyleyen yol eri, aslında yol öğretilerini 

benimseme açısından bir bilinçlenme süreci yaşamaktadır. Edeb-erkânın, yolun 

bellenmesinde nefeslerin işlevi yadsınamaz. İnancın, ibadetin, yolun yürütülmesinde, 

cemde yerine getirilecek her hizmette nefeslerin rolü büyüktür  (Yıldırım, 1997:11).   

Cemlerde okunan nefes metinleri, Aleviliğin yol öğretileri açısından 

incelendiğinde topluluk mensuplarına pek çok mesajın bu şiir türüyle verildiği 

görülmektedir. Nefeslerde yer alan yol öğretileri hakkında yazılı kaynaklarda yer alan 

metinlerden yararlanılarak şu bilgileri vermek mümkündür: 

4.1. Allah’ın Birliği 

İslam dininin birinci ve en önemli esası Allah’ın varlığı ve birliğidir. Alevi-

Bektaşi şairleri, Allah inancıyla ilgili pek çok şiir söylemişler, tevhid adı verilen bu 

örneklerden bazısının cemlerde okunması bir gelenek halini almıştır. 

Aşağıda cemlerde okunan tevhid metninden bir dörtlük verilmiş olup burada her 

şeyin başında Allah adının zikredilmesi ve tüm ibadetlerin temelinde O’nun varlık ve 

birliğinin bulunduğu, ayrıca Alevilerin yol ulularından kabul edilen ve Erdebil 

Ocağı’nın da piri olan Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili’den bu yana kendini Allah 

yoluna adayan bütün ermişlerin beslendikleri yegane kaynağın Allah’ın birliği olduğu 

belirtilmiştir: 

Evvel ol Allah’ın adı söylenir 

Cümle ibadetin başıdır tevhit 

Pirim Şeyh Safi’den bize kalmıştır 

Sufi kardeşlerin kânıdır tevhit 

                               Hatayî (Yaman, 2011: 335) 

4.2. Muhammed-Ali İnancı 
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Alevilikte Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin aynı nurdan yaratıldığı inanışı 

bulunmaktadır. Buna göre Hz. Muhammed; “Ya Ali! Allah Teala beni ve seni bir 

nurdan yarattı. Beni Peygamber, seni de İmam olarak seçti. Senin imamlığını kim 

yok sayarsa, benim peygamberliğimi inkâr etmiş olur…Ben sana imamsın 

diyorum, sen benim halifemsin, sen elbette Allah’ın hüccetisin.” buyurmuştur 

(Yaman, 2011: 26). 

Nefeslerde Muhammed-Ali nurunun kudret kandilinde parlayan nurla aynı 

olduğu bilgisi şu şekilde dile getirilmiştir: 

Kudret kandilinde parlayıp duran 

Muhammed Ali’nin nurudur vallah 

Zuhur edip küffar askerin kıran 

Elinde zülfikâr Ali’dir billah 

                              Viranî (Dedekargınoğlu, 2010: 156) 

Cemlerde okunan kimi tevhid örneklerinde ise nübüvvet ve imamet sevgisi 

dile getirilirken Hz. Ali’nin gelenekteki rolünün de vurgulandığı görülmektedir: 

Biz Muhammed ümmetiyiz 

Şah’a ikrar eyleriz 

Ali kalbim içindedir 

Zikreyle vâz eyleriz 

Hak lailahe illallah 

İllallah Şah illallah 

Lailahe illallah 

Ali mürşid güzel Şah 

Şahım eyvallah eyvallah 

Hatayî (Dedekargınoğlu, 2010: 236) 

Alevilikte Hz. Ali, bu yolu kuran ve talipleri irşad eden “pir”dir, kimi zaman 

nefeslerde şah adıyla da geçmektedir. 

4.3. On İki İmama Bağlılık 

Kendisine uyulan, öne geçen anlamına gelen “imam”, din ve devlet işlerini 

düzene koyan, genel anlamda ise Müslüman toplumunun uyduğu kişiyi 

karşılamaktadır.  
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Alevilikte Hz. Muhammed’in Veda Haccı’ndan dönerken Gadîri Humm denilen 

yerde herkese hitaben kendisinden sonra halka doğru yolu göstermek üzere Hz. Ali’yi 

imam olarak seçtiğine dair bir inanç vardır (Gölpınarlı, 1997: 43). Ayrıca İslam dininde 

on iki imamın bulunduğuna, birinci imamın Hz. Ali son imamın da Mehdi’nin olduğuna 

dair çeşitli hadislerin varlığına işaret edilmektedir. 

İmam, üstün ve kutsal niteliklere sahip, Allah’a yakın kişidir. Onun görevi 

görüşleriyle, yaşam şekliyle, kişiliğiyle, yol göstericiliğiyle insanlara örnek olmak, 

yüceliğin ve olgunluğun yolunu göstermek, kendisine bağlı olanları Allah’ın gösterdiği 

doğru yola iletmektir. İmamların buyruklarını yerine getirmek dini yükümlülüktür, 

onlara gönülden inanmak, ikrar ve iman etmek şarttır (Yaman, 2011: 261). 

Alevi-Bektaşi şiirinde on iki imam sevgisini, bu kişilere bağlılığı, onların 

yaşadıklarını, olağanüstülüklerini, yolun devamını sağladıklarını, irşat edici özelliklerini 

dile getiren birçok düvazimam bulunmaktadır.  

Aşağıdaki dörtlüklerde on iki imama bağlılık şu şekilde işlenmiştir: 

Sefilin halinden bilen 

Gözünün yaşını silen 

Çağırdığım yerde gelen 

On İk’İmam Ali Ali 

 

On İk’İmam Ali haktır 

Ali’nin ihsanı çoktur 

Şah Ali’dir Ali Şah’tır 

On İk’İmam Ali Ali 

 

Hasan Hüseyin’in piri 

Zeynel-Abidin’in sırrı 

Muhammed Bakır’ın nuru 

On İk’ İmam Ali Ali 

Teslim Abdal (Yaman, 2011)  

4.4. Cem ve Kırklar Meclisi İlişkisi 

Alevi kültüründe cem ritüeli, Hz. Muhammed döneminde, kırklar adı verilen ulu 
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kişilerin Hz. Ali başkanlığında gerçekleştirdikleri ve “Kırklar Meclisi” ya da 

“Kırklar cemi” adı verilen gizli bir toplantıya dayandırılmaktadır. 

Cemlerde okunan ve miraçlama adı verilen türde, aşağıdaki örnek beyitlerde 

de görüldüğü üzere, Hz Muhammed’in miraca yükselişi, yolda önüne bir aslanın 

çıkması, parmağındaki yüzüğü aslana vererek yoluna devam etmesi, Tanrı ile 

kelamda bulunması, dönüşte Kırklar Meclisi’ne varması, burada kırkların 

ululuğunu ve Hz. Ali’nin onların öncüsü olduğunu öğrenmesi, getirilen engürü 

ezip kırklara dağıtması ve onlarla birlikte semah dönmesi ayrıntılı olarak dile 

getirilmiştir:  

Geldi Cebrail çağırdı: Hak Habibi Mustafa 

Hak seni Mirac’a ister davete kadir Hüda 

(…) 

 

Vardı dergâh kapısına gördü bir arslan yatar 

Aslan anda hamle kıldı başa koptu bir figan 

(…) 

 

Hatemi ağzına verdi aslan kılındı sakin 

Muhammed’e yol verildi aslan gitti nihane 

(…) 

 

Doksan bin kelam danıştı iki gönül dostuna 

Tevhit’i armağan verdi yeryüzünde insana 

(…) 

 

Vardı Kırklar makamına oturub oldu sakin 

Cümlesi de secde kıldı Hareti Emrullaha 

(…) 

 

Birimiz kırk kırkımız bir yok değil didarımız 

Birimize neşter vursan kırkdan akar kanımız 

Hatayî (Dedekargınoğlu, 2010: 225-227) 



I.Uluslararasi Türk Kültürü Kongresi/ I.International Congress Of Turkish Culture 

 

331 

13-14 Ekim 2014/13-14 October 2014 

 

İnanışa göre Kırklar Meclisi’nin başkanı Hz. Ali olduğu için cemi yürüten 

ocakzade ya da pir de Hz. Ali’nin; cemde sunulan ve dolu adı verilen içki ezilip içilen 

engür suyunun; semah ise, kırkların vecde gelip semah dönmelerinin sembolüdür 

(Çıblak Coşkun, 2014a: 68).  Bu inanış gereği cemler ve cemlerde uygulanan ritüeller 

aslında Hz. Muhammed’in göğe çıktığı miraç gecesinde kurulan Kırklar Meclisi’nin 

temsili olarak bu dünyada yeniden canlandırılması olarak karşımıza çıkmakta ve bu 

bilgi cemde okunan miraçlamalarla canlara aktarılmaktadır. 

4.5. Cem Kuralları 

Anadolu Aleviliğinde cemlerin yapıldığı zamana ve içeriğine göre çeşitleri 

bulunmaktadır. Hangi ceme kimlerin katılabileceği kimlerin katılamayacağı gelenekte 

bellidir. Buna göre görgü, musahiplik gibi on iki hizmetin tamamının yerine getirildiği 

içeri cemlerine musahipliler dışındakilerin katılması söz konusu değildir. Ayrıca ister 

içeri cemi olsun isterse bütün canlara açık olan dışarı cemleri olsun, hem cem öncesi 

hem de cemin yürütülüşü sırasında herkesin uymakla yükümlü olduğu kurallar vardır. 

Ceme hem bedenen hem de manen temiz olarak katılmak, hasta ya da önemli bir 

mazereti olanlar için dededen izin almak, ceme musahibiyle birlikte gelmek, cem 

sırasında gürültü yapmamak, düzeni bozmamak, niyazda bulunmak, dede izin vermeden 

lokmadan yememek vb. uyulması gereken kurallardan bazısıdır. 

Cemde okunan nefeslerde de bu yükümlülükler dile getirilmiştir. Aşağıdaki 

dörtlükte ilahi sırlara vakıf olmak ve bunun nihayetinde Tanrı’ya ve sonsuz mutluluğa 

kavuşmak için cemevine ve ceme bedenen ölü gelinmesi, beşeri bütün isteklerden 

benliğin arındırılmış olması gerektiği, kısacası ölmeden önce ölmenin önemi 

vurgulanmıştır: 

Hatayi’m bu sırra ereyim dersen 

Şardaki sultanı göreyim dersen 

Sualsiz cennete gireyim dersen 

Cemevine diri gelme ölü gel 

                            Hatayî (Yaman, 2011: 341) 

Hatayî’ye ait aşağıdaki dörtlükte de yine özü bozuk, niyeti kötü olanların cemde 

yerinin olmadığı dile getirilmiştir: 

Çekelim aşkın yayın 
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Ceme girmesin hayın 

Tevhid kararın buldu 

Yol erkân yerin aldı 

Hatayî (Çıblak Coşkun, 2014a: 201)        

Aynı şekilde aşağıdaki dörtlükte de cemin erenler bezmi olduğu ve edeb-

erkânı bilmeyenlerin, yol öğretilerini kavramamış ve Şah (Hz. Ali)’ın yolunu 

gönülden benimsememiş olanların bu bezme giremeyeceği belirtilmiştir:          

Erenler cemine her can giremez  

Edep ile erkan yol olmayınca  

Her Kamberim diyen Kamber olamaz  

Şah'ın Kanber'ine kul olmayınca  

Hatayî (www.turnadergisi.de/Cem.pdf) 

4.6. On İki Hizmet Sahibi ve Görevleri 

Cemde okunan ilk deyiş, on iki hizmet sahibini meydana davet etme 

deyişidir. Cemin başında dede baş köşedeki yerini alır, sağında zakir, solunda ise 

diğer hizmet sahipleri olmak üzere bütün talipler halka şeklinde oturur. Dede, 

ceme katılan herkesten toplu olarak razılık aldıktan sonra zakir, on iki hizmet 

sahibini bir deyişle meydana davet eder.  

Bu deyişten alınan örnek dörtlükler aşağıda yer almaktadır: 

Hakk’tan bize name geldi 

Pirim sana beyan olsun 

Şah’tan bize eli geldi 

Mürşidime haber olsun 

 

Hak kuluna kıldı nazar 

Gerçek olan irfan düzer 

Zağal gelir cemi bozar 

Gözcü sana haber olsun 

http://www.turnadergisi.de/Cem.pdf
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Şida bülbül bağın ister 

Hakk’tan yolun sağın ister 

Delil yanmaz yağın ister 

Delilciye haber olsun 

(…) 

 

Şah Hatayî’m pire geldi 

Hak yolunu süregeldi 

Mü’min müslüm dâr’a geldi 

İznikçiye haber olsun 

               Şah Hatayî (Dedekargınoğlu, 2010:144-146) 

On iki hizmet sahibi, Şah Hatayî’ye ait bu deyişin okunmasıyla birlikte meydana 

gelerek dedenin karşısında dâr’a durur, dedenin duasının ardından da niyaz edip 

yerlerine geçer. Cemin başında okunan ve on iki dörtlükten oluşan bu deyişle, cemde 

görevli on iki hizmet sahibinden her birinin adı ve görevi birer dörtlükle tanıtılmaktadır. 

Buna göre mürşit ya da pir, cemi yönetecek olan ocakzadedir; gözcü, cemin sükunetini 

ve düzenini sağlar; delilci (çerağcı) çerağ hizmetinden sorumludur; ferraş (süpürgeci / 

carcı / süpürgeci), manevi anlamda meydanı temizlemekle görevlidir; zakir (sazandar / 

güvende), saz eşliğinde nefes okur; kurbancı (nakip / niyazcı), kurban işlerini yerine 

getirir; sakkacı (saki / dolucu), dolu dağıtır; tezekkâr (ibriktar), su dağıtır; peyik (davetçi 

/ okuyucu), cemin yapılacağını taliplere duyurur; semahçı, semah döner; lokmacı, 

yemek işlerini yürütür; kapıcı (bekçi), dışarıda güvenliği sağlar; iznikçi (meydancı), 

cemin yapılacağı yerin temizliğinden sorumludur.  

Cemdeki hizmetlerin sayısı on iki olmakla birlikte farklı ocaklara bağlı Alevi 

zümrelerinde isimleri ya da cemdeki sırası vb. konularda on iki hizmetin farklı 

şekillerde sıralandığı görülmektedir (Türkdoğan, 1995: 179-180; Gölpınarlı, 2004: 248-

249; Mélikoff, 2004: 263-264; Çıblak, 2005: 73-76). Buna bağlı olarak Hatayî’ye ait 

olan bu deyiş de farklı cemlerde zakirlerin bunları öğrendikleri şekliyle bazı dizeleri ya 

da hizmet sahiplerinin adı değiştirilerek okunmaktadır. Genel olarak ise deyiş, cem 

içerisinde hizmetlerin sırasını hem hizmet sahiplerine hem de ceme katılanlara 
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bildirmesi, en önemlisi de bu görevlileri teker teker sıralayarak görevlerinin neler 

olduğu hakkında bilgi vermesi bakımından yol göstericidir. Ayrıca baştan sona 

cem düzeni, cemin anlamı, ceme katılanların konumu, kalpten inananların sahip 

oldukları vasıflar, bu yolu kuranların kimler olduğu vb. pek çok konuda bu deyiş 

aracılığıyla bilgi verildiği görülmektedir.  

4.7. Cemde Delil Uyarma 

Cemde, delilci adı verilen hizmet sahibinin meydana gelerek “Allah-

Muhammed-Ali” adına delil uyarması yani ışığı yakarak meydanı aydınlatması ilk 

uygulanan hizmetler arasındadır.  

Delil ile birlikte meydan, sembolik olarak aydınlatılmış kabul edilmekte ve 

bu ışık insanı aydınlığa, iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe kavuşturan Hak bilgisini 

karşılamaktadır.   

Aşağıda birkaç örnek beyiti verilen delil düvazında, cemde uyandırılan bu 

ışığın “Hak nuru” olup inananlara yol gösterdiği, insanı iyiliğe ve güzelliğe 

kavuşturan manevi bilgileri simgelediği, bu ışığın Tanrı nuru olmakla birlikte Hz. 

Muhammed ve sonrasında Hz. Ali, onun çocukları Hasan ve Hüseyin ile diğer on 

iki imamın yol göstericiliğiyle inananlara ulaştırıldığı belirtilmiştir. 

Hata ettim Huda yaktı delili 

Muhammed Mustafa yaktı delili 

 

Ol al-i abadan Haydar-ı Kerrâr 

Aliyy’ül-Murtaza yaktı delili 

(…) 

 

Hasan’ın aşkına girdim meydana 

Hüseyn-i Kerbela yaktı delili 

(…) 

 

On iki imamdan bu nur Hatayi 

Şir-i Yezdan Ali yaktı delili  

                            Hatayî (Çıblak Coşkun, 2014a: 220) 

Aynı şekilde aşağıdaki delil düvazında da cemde delilin “Hak aşkına”, 
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“Muammed-Ali aşkına” uyarıldığı, on iki imamın hem bilgileriyle hem yaşam 

şekilleriyle çevresindekilere yol gösterdiği, dolayısıyla bu ışığın Hz. Ali’den sonra da 

çevresindekileri aydınlatmaya devam ettiği, delil olmadan erkân yürütülemeyeceği yani 

cem düzenlenemeyeceği, erkâna girenlerin yolun kurallarını öğrenme fırsatı buldukları 

için yola aykırı davranışta bulunamayacağı, ceme katılarak bu ilahi nurdan nasibini 

alanların gerçek hayatta suçtan, kötülüklerden uzak kalacakları, bu nurla aydınlığa 

kavuşmuş olanların mahşer günü sıkıntı çekmeyecekleri, çünkü yaşamlarını bu bilgiler 

doğrultusunda düzene koyacakları ifade edilmiştir: 

Nuru semâvâtta okunur ayet 

Hudâ’nın aşkına yandı bu delil 

Muhammed Mustafa metheder gayet 

İmam Ali aşkına yandı bu delil 

 

Delilsiz cennete kimse giremez  

Delil yanmayınca erkân yürümez 

Cürümsüz talibe sitem verilmez 

Hasan Hüseyin’e yandı bu delil 

 (…) 

 

Bu delilin piri Cabir-i Ensar 

Yardım et Fakir’e gül yüzlü Haydar 

Ruz-i mahşer günü koymaya bidar 

Ehlibeyt aşkına yandı bu delil 

                             Fakir (Dedekargınoğlu, 2010: 161) 

Cemde okunan söz konusu düvazlarda da görüldüğü üzere delil, meydanı manevi 

anlamda aydınlatmaktadır. Bunun yanı sıra delilin kişiyi iyiliğe, doğruluğa, olgunluğa 

götüren ilahi bilgiler olduğunu, Hak’tan gelen bu bilgilerin on iki imam aracılığıyla yol 

erine sunulduğunu, yol ve erkânın sürdürüldüğü cemlerde taliplerin bu bilgileri 

yaşayarak öğrenme fırsatı bulduklarını söylemek mümkündür. Dolaysıyla delil 

düvazlarında asıl verilmek istenen mesaj, yol ve süreğin ancak cemlere katılarak, 

buradaki kutsal bilgilerden feyz alınarak sürdürülebileceği gerçeğidir. 

4.8. Cem Kurbanı 
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Kurban, semavi dinlerde insanı Hakk’a yakınlaştırdığına, O’na ulaşmada 

yardımcı olacağına inanılan bir ibadet şeklidir. Alevi cemlerinde de Hak yoluna, 

inanç yoluna, ululara yakın olmak amacıyla kanlı ya da kansız kurban sunma 

geleneği vardır. Kanlı kurban olarak davar türü hayvanlar, genellikle de koç 

seçilmektedir. Kansız kurban ise dede tarafından duası alınmış olan çeşitli yiyecek 

ve içeceklerdir. 

Cemde tığlanacak olan kurbanın mutlaka dede tarafından duası verilmelidir. 

Bunun için kurbancı, cemin ilgili bölümünde kurbanı meydana getirmekte, bu 

sırada kurban sahipleri de kurbanın yanında bulunmakta ve dede kurban duasını 

okumaktadır. Ardından kurbancı, kurbanı tığlayıp pişirmek üzere meydandan 

götürmektedir. 

Cemde kurbanın meydana getirildiği sırada okunan kurban düvazlarında ise, 

genellikle kurbanın cem ritüelleri içerisinde niçin yer aldığı, anlam ve önemi dile 

getirilmektedir. 

Aşağıdaki örnek dörtlüklerde cemdeki kurbanın, öncelikle bu yolun 

kurucuları Muhammed ve Ali olmak üzere bütün on iki imam adına sunulduğu,  

dolayısıyla yolun önde gelen uluları için cemde kurban tığlama geleneğinin 

olduğu belirtilmektedir: 

Akıl ermez yaradanın sırrına 

Muhammed Ali’ye indi bu kurban 

Kurban olam kudretinin nuruna 

Hasan Hüseyin’e indi bu kurban 

                            (Uluçay, 1996:28) 

Cebrail kanadın batırdı nura 

On iki imamlara inen kurbanım 

Serim Mansur gibi çekildi dara 

On iki imamlara inen kurbanım 

                            Sadık  (Metin, 1997:61) 

Aşağıda iki dörtlüğü verilen bir başka kurban düvazında ise, ceme katılan 

canların yol ve erkâna uyacaklarına dair pirin ve cemdekilerin huzurunda ikrar 

verdiklerinde kurbanlarıyla meydana geldikleri, dolayısıyla bu tür törenlerde 
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meydana çıkacak olanların mutlaka kurbanlarını hazırlamalarının gerekliliği, cem 

kurbanının kutsallığı ve kırklar meclisinden bugüne cemlerde kurban tığlandığı bilgisi 

verilmiştir. Ayrıca kurbanın en önemli özelliği, canların Muhammed-Ali yoluna bu 

kurban gibi baş koyduklarını simgelemesidir:  

Muhammed Ali’yi candan sevenler 

Kurbanınız kabul olsun erenler 

El bağlayıp bir ikrarda duranlar 

Kurbanınız kabul olsun erenler 

 

Bu kurbanın aslı nergisten geldi 

Dört melaik geldi kısmetin böldü 

Kırkların ceminde erkânı gördü 

Kurbanınız kabul olsun erenler 

                           Sefil Ali (Dedekargınoğlu, 2010: 171) 

4.9. Görgü Cemi 

Görgü cemine musahipliler, daha evvel görülmüş olanlar ile görülmeye talip 

olanlar girebilir. Bu canlar, dede ve cemdekilerin huzurunda bir yıl süresince işledikleri 

suçların hesabını verirler. Bunun için görgüden geçecek olan karı-koca musahibiyle 

birlikte rehberin öncülüğünde hak meydanına getirilir. Dede, ceme katılanlara bu dört 

can ile ilgili herhangi bir şikâyeti, alacağı, kırgınlığı, dargınlığı olup olmayanı sorar. 

Cemaat bu canlardan razı ise yani onlardan herhangi bir şikâyeti bulunmadığını 

belirtirse dede bu kişilere dualarını verir. Eğer bu canlardan şikâyeti olan varsa durum 

açıklığa kavuşturulur, şikâyeti olan bunu dile getirir. Böylelikle herkes işlediği suçun 

cezasını çeker, birbiriyle helalleşir. Bu durum cemdeki tüm musahipliler için 

gerçekleştirilir. Yıllık görgüden geçenler, daha önce işledikleri bir kusuru bir daha 

tekrarlamamak üzere tövbe ederler. Alevi yol ve erkânına uyacaklarına dair öncesinde 

vermiş oldukları ikrarlarını tazeleyerek manen temizlenmiş olurlar. Herkes görgüden 

geçtikten sonra on iki hizmet tamamlanır, görgüden geçenlerin kurbanları ancak onların 

tövbelerinden sonra ceme katılanlar tarafından yenilebilir (Yaman, 2011: 166; Çıblak, 

2005: 95-96).  

Alevilikte her can kendisiyle ilgili tüm gerçekleri, görgü meydanında ortaya 

dökmekle yükümlüdür. İşlenen suçların, hataların, yola aykırı davranışların hesabı öte 
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dünyaya bırakılmadan bu meydanda görülmelidir. Şahitlerin huzurunda suçu sabit 

olanların cezası bu meydanda kesilir, helallik bütün canların huzurunda alınıp 

verilir. 

Aşağıdaki deyiş dizelerinde canların yanılıp herhangi bir suç işlemeleri 

halinde ya da bir başkasını bilerek ya da bilmeden kırdığında tüm olanları Allah 

aşkına, pir aşkına meydana gelip dâr’a durarak olduğu gibi ortaya dökmesinin 

gerekliliği açıkça dile getirilmiştir: 

Meydana gelmişim Allah eyvallah pirim 

Ben yolum yanılmışım Allah eyvallah pirim 

(…) 

 

Gelsin küsmüş var ise kem söz geçmiş var ise 

Bir incinmiş var ise Allah eyvallah pirim 

Genç Abdal (Dedekargınoğlu, 2010: 290) 

İnanışa göre bu yolda dargınlığın, kırgınlığın, yalanın, haramın, haksızlığın 

yeri yoktur, bu tür suçların işlenmesi durumunda tüm canlar işledikleri suçların 

hesabını “Hak meydanında”, canların huzurunda vermekle yükümlüdür. Görgü 

cemiyle canların hesap vermelerine şahit olan, ayrıca dinlediği nefesler 

aracılığıyla da yola bağlı kalmanın gereğini kavrayan canlar, sosyal yaşamlarında 

hal ve hareketlerini bu öğretiler doğrultusunda düzene koymaktadırlar. 

4.10. Musahiplik 

Anadolu Aleviliğinde musahiplik, ikrar vermiş evli iki kişinin eşleriyle 

birlikte (dört kapılı) ahirete kadar kardeş kalacaklarına, birbirlerini her türlü 

durumda koruyup kollayacaklarına, zor durumlarda birbirlerine destek 

olacaklarına, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarına dair dede ve cemaat 

huzurunda söz vermeleri temeline dayalı bir tür sosyal akrabalıktır. Yaşam boyu 

sadece bir defa gerçekleştirilebilen bu kardeşliğin ölüm, düşkünlük, ayrılık gibi 

durumlarda yenilenmesi mümkün değildir. Bu akrabalığın ölünceye kadar devam 

etmesi nedeniyle musahipliğe Aleviler arasında “ahiret kardeşliği” ya da “yol 

kardeşliği” de denilmiştir. Musahipliğin kökeni ise peygamber dönemine kadar 

uzanmakta olup, Hz. Muhammed’in Hz. Ali’yi kendisine musahip edinmesine 

dayandırılmaktadır. Buna göre pirin ya da taliplerin kendilerine musahip 
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edinmeleri, Aleviliğin temel erkânlarından biri kabul edilmektedir. İnanışa göre 

evlenmemiş ve musahip edinmemiş kişilerin ceme katılma hakkı yoktur (Çıblak 

Coşkun, 2014b: 16-17)  

Aşağıdaki dörtlükte musahibi olmayanlarla dostluk kurulmaması öğüdü verilirken 

aslında Hz. Ali’yi gönülden seven her Alevinin mutlaka musahip edinmesi gerektiği, bu 

geleneğin Hz. Muhammed ile Hz. Ali arasında kurulan ahret kardeşliğinden kalma 

olduğu belirtilmiştir: 

Murtaza Ali’yi candan seversen 

Aç gözün, canın gafletten uyandır 

Musahipsiz ile durma oturma 

Bir içim su’çersen küllî ziyandır 

                            Şah Hatayî (Yaman, 2011: 223) 

Bir başka örnekte ise her talibin dede’den sonraki yol gösterici konumunda 

bulunan rehber /mürebbi’ye bağlı kalması, ayrıca kendisine musahip edinmesi şartı dile 

getirilmiş ve bu kuralların Aleviliğin inancındaki önemi vurgulanmıştır: 

Evvel gerek olmuş mürebbi minnet 

Mürebbi farz olmuş musahip sünnet 

Farzı farz eylemiş sünneti sünnet 

Her kardeş akranının bulsun otursun 

Pir Sultan Abdal (Engin-Demir, 2010:417) 

4.11. Düşkünlük  

Aleviliğin inanç ve ilkelerine aykırı bir suç işleyen, yolun kurallarını çiğneyen, bir 

başka deyişle “Hak-Muhammed-Ali” yolunun yasakladığı eylemleri yapan, bu nedenle 

“yol”dan süreli ya da süresiz olarak uzaklaştırılan kişiye düşkün (suçlu) denilir.  

Düşkünlük ise Alevilikte bir yönüyle ahlakî yaptırım yasasıdır. Toplum yaşamında 

düşkün olanlarla kimse konuşmaz, alış-veriş yapmaz, birlikte oturup kalkmaz. Düşküne 

verilen en büyük ceza, toplum tarafından dışlanmasıdır. Düşkünlüğün kaldırılabilmesi 

için ise düşkün olan kişinin, cem erenlerinin huzurunda, pir divanında yargılanması, 

aklanması, sitemini (cezasını) ödemesi gerekmektedir (Yaman, 2011: 224). Cezasını 

çeken kişi için erkân açılır, söz konusu düşkünlük meydanında aklandıktan sonra yol 

eri, toplum içine çıkabilme ve cemlere katılma hakkı kazanır. 

Düşkünlük meydanında okunan nefeslerde kimlerin düşkün olduğu, düşkünlük 
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cezası alanların yükümlülükleri, toplum içindeki konumları vb. konular 

işlenmiştir. Öyle ki yalanla, hileyle, haramla iş yürütenlerin ancak kendilerini 

kandırabileceği, zira Hak meydanında, pirin huzurunda tüm gerçeklerin ortaya 

döküldüğü, burada yalan söyleyenlerin Hakk’ın kulu olamayacağı bilgisi, 

aşağıdaki dörtlükte de görüldüğü üzere, nefeslerde açıkça dile getirilmiştir: 

Gelin özümüzü sitem edelim 

Hile ile hurda ile yalan hal olmaz 

Ustat nazarında doğru varalım 

Yalan soyleyenler hakkın kulu olamaz 

(Engin – Demir, 2010:418) 

Aşağıdaki dörtlükte ise yanılıp da hata işleyenlerin Hak meydanında 

niyazda bulunarak Allah aşkına, Muhammed- Ali aşkına bağışlanma dilemelerinin 

gerekliliğine değinilmiştir: 

Günah ettim şahın dâr’ına durdum 

Allah bir Muhammed Ali aşkına 

Kırklar eşiğine yüzümü sürdüm 

Allah bir Muhammed Ali aşkına 

                            Kul Hüseyin (Yaman, 2011: 232) 

Düşkünlük meydanı, bireylerin kendi hal ve davranışlarını yolun öğretileri 

doğrultusunda gözden geçirmelerine yardımcı olması ve dolayısıyla topluluk içi 

huzursuzlukların önlenerek birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olması 

bakımından işlevseldir. Söz konusu cemlerde, kimlerin düşkün olduğu, bu cezayı 

alanların yaşadıkları toplumdan tecrit edilmeleri gibi yol kuralları ise nefeslerde 

sıklıkla işlenmiştir. 

4.12. Eline-Diline-Beline Sahip Olma Düsturu 

Alevilikte geçmişten günümüze asla değişmeyen ve kayıtsız şartsız yerine 

getirilmesi gereken ahlaki kurallar “eline-diline-beline sahip olmak” şeklinde 

özetlenmiş ve bu temel ahlak yasaları cemlerde gerek dedenin nasihati gerekse 

nefesler aracılığıyla dile getirilmiştir. 

Görgü ceminde talibin beline bağlanan “tığbend”de üç düğüm atılması 

“Allah-Muhammed-Ali”nin simgesi olduğu gibi “eline, diline, beline” sahip 

olmanın da işaretidir. Ayrıca cemde ikrar veren talibe, mürşidi; “Mezhebini bir 
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bil, rehberini peder bil. Mürşidini, pir’in varisi bil. Yalan söyleme. Haram yeme. Gıybet 

etme. Arkadan dedikodu yapma. Eline-diline-beline sahip ol. Kin ve kibir tutma. 

Kimseye haset etme. Garaz, buğz, inat etme. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. 

Elinle komadığını alma … Sözünün geçmediği yere söz söyleme. İbretle bak, hilm 

(yumuşaklık) ile söyle. Küçüğüne izzet, büyüğüne hürmet ve hizmet eyle…” şeklinde bir 

öğütte bulunmaktadır (Yaman, 2011: 268-269). Talip bu öğüdü dinler ve tüm bunları 

yaşamında uygulayacağına dair söz verir. Buna göre her Alevi, mürşidinin ve tüm cem 

erenlerinin huzurunda verdiği sözünde (ikrarında) durmakla yükümlüdür. 

Aşağıdaki nefes örneklerinde ikrar alma töreninde yol erine verilen öğütlere 

göndermelerde bulunan nasihatler yer almaktadır: 

Gördüğünü gözün ile 

Beyan etme sözün ile  

Ondan sonra bizim ile 

Olasın mihman dediler 

                            Şah Hatayî (Arslanoğlu, 1992: 521) 

 

Pirin söylediği Hakk’ın sözüdür 

İnsanı kurtaran kendi özüdür 

Kimi saf mümin olur kimi azıtır 

Sofi bin can ile yare vardın mı? 

                            Virdi Derviş (Yaman, 2011: 180) 

Varıp yoldaş olma sen uğursuza 

Komşu olma namussuza arsıza 

Sabah selamını verme pirsize 

Adamın başına bela getirir 

                            Pir Sultan Abdal (Öztelli, 1989:320; Uluçay, 1996:158) 

4.13. Kerbela Olayı 

Aleviler arasında Hz. Fatma’nın kızı ile damadı Hz. Ali’nin oğlu olan Hz. 

Hüseyin ve yandaşlarının Emevi halifesi Yezit’in askerleri tarafından Kerbela’da 

öldürülmeleri derin iz bırakmıştır. Cemlerde Kerbela şehitlerinin acısını dile getiren 

mersiyeler söylenerek bu olay hatırlanmakta, diğer taraftan ceme katılanlara Kerbela 

yasının niçin tutulduğu hakkında bilgi verilmektedir: 
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Müminleri yaşın yaşın ağlatan 

Ah senin dertlerin İmam Hüseyin 

Kerbela’yı al kanlara boyatan 

Ah senin dertlerin İmam Hüseyin 

(Çıblak Coşkun, 2014a: 237) 

Deli gönül çok açılıp şad olma 

Kerbelâ’da Şâh Hüseyn’e baksana 

Nefsine uyup da kahkaha gülme 

Ehl-i Beyt yastadır gama baksana 

Esirî (Dedekargınoğlu, 2010: 246) 

4.14. Yolun Önde Gelen Şahsiyetleri 

Gelenekte on iki imam soyundan geldiğine inanılan ve yolun devamında 

büyük katkısı olan pek çok eren, kimi zaman kerametleriyle kimi zaman 

başlarından geçen olaylarla nefeslerde zikredilmektedir.  

Aleviler arasında büyük sevgi ve saygı duyulan bu şahıslardan birisi Hacı 

Bektaş Veli’dir. Aşağıdaki dörtlükte O’nun Hz. Muhammed’in sevgili kullarından 

olup Hz. Ali soyundan geldiği belirtilmektedir: 

Virdi Derviş kurban edegör seri 

Ayrılma yolundan olma serseri 

Ali’nin evlâdı Resul’ün yârı 

Hacı Bektaş gibi ere vardın mı? 

                            Virdi Derviş (Yaman, 2011:180) 

Nefeslerde adı geçen bir başka yol büyüğü ise Hacı Bektaş Veli’nin 

halifelerinden olan Abdal Musa’dır:  

Hindistan ilinden duyuldu sesi 

Mümin kullarına düştü hevesi 

Yedi babtan içeridir türbesi 

Nur doğdu üstüme Abdal Musa’nın 

Kul Hüseyin (Uluçay, 1996: 98) 

Aşağıdaki dörtlükte ise şair, bağlı bulunduğu ocağın piri konumundaki 

Sultan Dede  Garkın’ın büyüklüğü dile getirilmiştir:  
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Semarkant-i Buhara’dan gözettim 

Seyyid Sultan Dede Garkın görünür 

Eresti Isfahan’dan Çin-i Maçin’den 

Seyyid Sultan Dede Garkın görünür 

Sefil Nevruz (Dedekargınoğlu, 2010: 185) 

 

Görüldüğü üzere cemlerde okunan nefeslerde Allah’ın varlığı ve birliği, Hz. 

Muhammed ve Hz. Ali inancı, cemin kaynağı ve bu dini törenlere kimlerin 

katılabileceği, on iki hizmet sahibi ve görevleri, delil uyarma, kurban tığlama, görgü, 

musahiplik, düşkünlük, “eline-diline sahip olma” düsturu, Kerbela’da yaşananlar, yolun 

önde gelen şahsiyetlerinin kimler olduğu vb. pek çok konuyla ilgili bilgi verildiği 

görülmektedir. Aleviliğin temel inanç yapısını oluşturan bu öğretilerin sayısı, farklı 

ocaklara bağlı Alevi cemlerinde okunan nefeslerin tamamının incelenmesiyle daha da 

arttırılabilecektir.   

 

Sonuç 

Alevi-Bektaşi geleneğinin temel anlayışı, esasları genellikle manzum şekilde dile 

getirilmiştir. Bu geleneğe bağlı şairler, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde ellerinde 

sazlarıyla Alevi-Bektaşi kültürünün özelliklerini yansıtan birçok şiir örneği vermiştir. 

Cemlerde okunan nefeslerle kutsal bir nitelik taşıyan bu şiirler, topluluk mensupları 

arasındaki önemini koruyarak günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. 

Yüzyıllardır sözlü kültür ortamında icra edilmiş olan nefesler, içinde yaşatıldığı 

topluluğun inancıyla, dünya görüşüyle, yaşam felsefesiyle şekillenmiştir. Buna bağlı 

olarak da Alevi yol ve erkânıyla ilgili değerli pek çok bilgiyi içermektedir. Gelenekte 

Alevi inanç ve âdetlerine “yol” ve “sürek” adı verilmekte, yol ile ilgili bütün öğretiler 

göreneğe ve sözlü bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgileri taliplere aktaran ise ocakzade 

“dede”lerdir. Topluluğun dinî lideri konumundaki dedeler, kendi ocaklarına bağlı 

taliplerin dinî hizmetlerini geçmişten günümüze “cem” adı verilen dini törenlerde yerine 

getirmiştir. Bunun yanı sıra cemlerde zakir adı verilen hizmet sahibi tarafından okunan 

nefeslerin de Aleviliğe özgü adab ve erkânın topluluk mensuplarına aktarılmasında 
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önemli bir rolü olmuştur. 

Gelenekte cemin asıl kaynağı olarak gösterilen kırklar meclisi ve Hz. 

Muhammed’in miracı; cemlerde yerine getirilen on iki hizmet, delil uyarma ve 

kurban tığlamanın anlam ve önemi; ayrıca Hz. Ali’ye yüklenen kutsallık; 

“Muhammed-Ali” nurunun Tanrı nuru olduğu; on iki imama bağlılık; Kerbela’da 

yaşanan acı olayın içeriği; her Alevinin mutlaka kendisine musahip edinmesi; yola 

aykırı davranışlarda bulunanların düşkünlükle cezalandırılması; eline-diline-

beline sahip çıkılmasının ve verilen ikrara bağlı kalmanın gerekliliği; kişinin her 

daim özünü temiz tutması; pire hizmet etmenin önemi; yolun önde gelen pirlerinin 

kimler olduğu gibi Aleviliğin inanç yapısını, adab ve erkânını ortaya koyan temel 

öğretiler, nefesler aracılığıyla ceme katılanlara iletilmiştir.  

Nefesler, cemin olmazsa olmazıdır, inanışa göre sazsız ve sözsüz cem 

yürütmek mümkün değildir. Dolayısıyla şiirin ve müziğin etkileyici gücünden 

yararlanılarak Aleviliğin yol öğretilerinin nefesler aracılığıyla dini törenlerde yol 

erine sunulması, iletilen mesajların hafızalarda kalıcı hale getirilmesinde ve 

bunların yaşam felsefesi haline getirilmesinde büyük öneme sahiptir. Buna göre 

Aleviliğin inanç yapısıyla ilgili bugüne kadar ortaya çıkartılamamış bilgilerin 

tespit edilmesinde nefesler, başlıca kaynak olarak ele alınmalıdır. 
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