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Öz 

Türklerin İslamlaşması ve İslam’ı yorumlamaları, yerleşik veya konargöçer ol-

maları, yaşadıkları coğrafya, boyları, önceki süreçte benimsedikleri din ve tarihsel biri-

kimleri gibi etmenler etrafında şekillenmiştir. İslamlaşma süreciyle birlikte Türkler ara-

sında Sünni gelenek hâkim olmakla birlikte, Anadolu’ya ilerleyen Türk boylarının bir 

kısmının İslam anlayışında, Kızılbaşlık ve Aleviliğin etkili olduğu görülmektedir.  11. 

yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında ortaya çıkan Geleneksel Aleviliğin, 16. yüzyılda Safevi etki-

si ile kurumsallaştığı ve 19. yüzyılda son şeklini aldığı görülmektedir. Günümüzde de 

Anadolu’nun her bölgesinde Alevi-Bektaşi geleneğini devam ettiren birçok yöre bulun-

maktadır. Haçova köyü de Alevilikle ilgili inanış ve uygulamalarını sürdüren yerlerden 

birisidir. Yörede, cem, matem orucu, ocak ve musahiplik gibi inanış ve uygulamalar 

sürdürülmekte böylece bunlar, sonraki nesillere aktarılmaktadır. Yapmış olduğumuz bu 

etnografik alan araştırması, 2014 yılında Haçova’da geçekleştirilmiştir. Katılımcı gözlem 

ve mülakat teknikleriyle elde edilen veriler, Dinler Tarihi açısından değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Alevilik, Haçova, Cem, Kurban, Üryan Hızır 

Ocağı 

 

Abstract 

Islamization of Turks and their interpretion of Islam have been formed around 

such elements as being settled or nomatic, the geographies they lived in, the clans they 

belonged to, their previous religion and historical experience. With the islamization pro-

cess, sunni tradition was dominant among Turks  in general. However, we see that "Ale-

vi" and "kızılbaslık"  was/were effective among some of the Turkish clans as well who 

came to Anatolia through time. In fact, it is claimed that the traditional Alewism which 

emerged between eleventh and fifteenth centuries, has been institutionalized  in sixte-

enth century with the Safavid's effects and has taken it's final form in nineteenth cen-

tury. Presently, the beliefs and the practices of Alewism is still there in different areas in 
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each regions of Anatolia such as the village of 'Haçova'. In this village, Alewism beliefs 

and practices such as cem, matem fasting, ocak and "muhasiplik" are still there and they 

are being transferred to the new generations. This ethnographical field research has been 

done at Haçova village in the year of 2014 and the data obtained with interviewing and 

participant observation methods has been analyzed from the perspective of history of re-

ligions.  

Keywords: Traditional Alewism, Haçova, Cem, Sacrifice, Uryan Hızır Ocağı 

  

Giriş 

Haçova (Atalar) köyü, Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde, Malatya sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Köy, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi-

ne bağlıdır. Köyün, ilçe merkezine 28 km, il 

merkezine ise 35 km, uzaklığı bulunmaktadır. 

Haçova köyü, ilçenin güneybatısında sarp bir 

arazi üzerinde bulunmaktadır (Bkz. Ek. 1, 4). 

Köyün günümüzdeki ismi Atalar olmasına 

rağmen Haçova adının yörede daha çok bili-

nip kullanılması ve kültürel özelliklerinin bu 

isimle özdeşleştirilmesinden dolayı yapmış 

olduğumuz bu çalışmada köyün eski ismi 

olan Haçova’yı kullanmayı uygun gördük. Bu 

çalışmada Haçova yöresindeki Alevilik ile 

ilgili inanış ve uygulamalar ele alınacaktır.  

Haçova ismi, yörede yaşamış olan 

Ermenilerin dini inançlarında yer alan “haç”  

ve yerleşim yeri anlamındaki “ova” kelimele-

rinin birleşiminden oluşmuştur (Yazlak, 2011: 

4). Haçova yöresi tarih boyunca Roma, Bizans, 

Pavlikanlar ve Ermenilere ev sahipliği yap-

mıştır. Haçova’nın içerisinde yer aldığı Yeşil-

yurt yöresinin tarihi, Bizans dönemine kadar 

gitmektedir. Yapılan kazılarda Bizans döne-

mine ait çeşitli kalıntılar gün yüzüne çıkmıştır 

(Komisyon, 2004: 79; Komisyon, 2000: 209; 

Komisyon, 1996: 81). Son zamanlarda yapılan 

arkeolojik çalışmalarda ise Romalılara ait bazı 

ev eşyaları da bulunmuştur (Komisyon, 2004: 

79). Çeşitli kaynaklarda Pavlikanlar’ın yörede 

yaşamış oldukları ve Bizanslarla çeşitli müca-

delelere girişmiş oldukları anlatılmaktadır 

(Tuğrulca, 2006: 178). Abbasiler döneminde 

Müslümanların egemenliğine giren Haçova, 

Anadolu’nun Türkler tarafından fethedilmesi 

ile birlikte Dulkadiroğulları Beyliğine geçmiş, 

son olarak da Osmanlı Devletinin hâkimiyeti 

altına girmiştir (Komisyon, 2004: 79) . 

Yörede köy sakinleri tarafından, Er-

menilerin yaptığı ve yaklaşık iki yüzyıllık 

olduğu ifade edilen harabe adında bir çeşme 

bulunmaktadır (KK: 6, 10, 12). Ermenilerin 

bölgeden göç etmesinden sonra ise farklı yö-

relerdeki aşiretlerin buraya iskân edilmesi ile 

Haçova’nın kurulduğu anlaşılmaktadır. İlk 

önce Adıyaman’da bulunan Kavu aşiretinden 

Musa adındaki bir kişinin gelip Haçova’ya 

yerleştiği ve burada yaşadığı anlatılmaktadır.  

Daha sonraki dönemlerde ise Malatya Akça-

dağ’dan Bekir oymağının gelip iskân kurduğu, 

Tunceli yöresinden Hine ve Sede oymaklarının 

yöreye yerleştiği ifade edilmektedir.  Ayrıca 

Adıyaman Çelikhan’dan Galler ve Çat oymak-

larının, Malatya Barguzu’dan Fadıl oymağının 

(Bkz. Ek. 2) Haçova’ya gelerek yerleştikleri 

belirtilmektedir.1  

Haçova köyünün Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında yaklaşık 400 hane ve 2000 kişiden 

oluştuğu belirtilmekte, sonraki süreç içerisin-

de, meydana gelen göçler neticesinde nüfusun 

azaldığı anlaşılmaktadır. Köyde eğitim düzeyi 

oldukça yüksektir. Yöre, engebeli ve taşlık 

olduğu için tarıma elverişli arazi oldukça 

azdır. Bu yüzden geçim kaynağı, genellikle 

küçükbaş hayvancılıktır. Zamanla gelir kay-

naklarının azalması nedeniyle 1940’lardan 

itibaren başta İstanbul, İzmir ve Mersin olmak 

üzere çeşitli şehirlere ve yurtdışına göçler 

olmuştur (Yazlak, 2011: 4). 

1. Geleneksel Alevilik 

Kelime olarak Alevi, “Ali’ye ait olan” 

ve “Ali’ye mensup” anlamlarına gelmektedir. 

Bununla birlikte, “Hz. Ali’yi seven, sayan ve 

ona bağlılık gösteren kimse” şeklinde özel bir 

anlamda kullanılmıştır (Fığlalı, 2004: 239; 

Eröz, 1990: 33). Tarihsel süreç içerisinde siya-

si, itikadi ve tasavvufi alanda farklı anlamlar 

                                                             
1 http://www.matav.org/Pages/Tarihce.aspx.(12/03/2014) 
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taşımıştır. Anadolu’da ise Alevilik ancak 19. 

yüzyılın sonlarına doğru, Bektaşiler, Erdebil 

Sufiyan Süreği Talibleri (Kızılbaşlar), Tahtacı-

lar, Hubyarlılar, Dede Garkınlılar, Ağu içen-

ler, Baba Mansurlular, Keçeci Babalılar, Ku-

reyşanlılar, Sinemililer gibi grupları ifade 

etmiştir (Üçer, 2010: 457).   

Geleneksel Aleviliğin ortaya çıkış ve 

gelişimi, Türklerin İslam’a geçiş süreciyle 

yakından ilgilidir. Buna göre Türkler, farklı 

coğrafyalarda, şehirli, göçebe veya yarı göçe-

be gibi farklı sosyal yapılara sahip olmuştur. 

Şehirlerde yaşayan yönetici sınıf ve buna bağlı 

toplumsal gruplar, İslam’ın “Sünni” yorumu-

nu benimsemiştir (Yıldırım, 2012: 139). Bunda 

ilk Müslüman Türk devletlerinin, daha önce-

sinden Sünni İslam anlayışının yerleştiği Ma-

veraünnehir bölgesinde kurulmuş olmaları, 

Abbasiler gibi diğer İslam devletleri karşısın-

da meşruiyet ve saygınlık kazanma istekleri 

ve Sünni İslam anlayışının kurumsallaşmış bir 

siyasi geleneğe ve hukuk sistemine sahip ol-

ması etkili olmuştur (Ocak, 2003: 36-37). Gö-

çebe Türkmenlerin büyük çoğunluğu ise İs-

lam’ı, “Kitabi İslam” merkezinin dışında, eski 

inanç, gelenek ve kültürlerin de muhafaza 

edildiği bir düşünüş biçimiyle kabul etmiştir. 

Bu düşünüş biçimlerinin ise sonraki süreç 

içerisinde Şii bir karaktere büründüğü anla-

şılmaktadır (Yıldırım, 2012: 139-140). Günü-

müzde, Anadolu kırsalında varlığını koruyan 

ve eski Türk inancının izlerini taşıyan birçok 

Alevi uygulaması, bu açıdan oldukça dikkat 

çekicidir. 

Geleneksel Alevilik, 11. yüzyıl ile 15. 

yüzyıl arasında ortaya çıkarak şekillenmiş ve 

16. yüzyıldan sonra Safevi etkisiyle kurumsal-

laşmıştır. 16. yüzyıldan itibaren 19. yüzyıla 

kadar devam eden bu süreç ise “Kızılbaşlık” 

olarak isimlendirilmiş ve Geleneksel Alevili-

ğin son halini aldığı dönem olmuştur (Yıldı-

rım, 2012: 137).  

Kızılbaş kelimesinin, Şah İsmail’in 

babası Şeyh Haydar döneminde ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. İlk Safevi taraftarları, “On 

İki İmam” anlayışını temsil eden on iki dilimli 

kırmızı serpuş takmış ve bu serpuş sebebiyle 

“kızılbaş” şeklinde adlandırılmıştır  (Mélikoff, 

2011: 52; Gülten, 2016: 28). Şah İsmail’in Safevi 

devletinin resmi mezhebini “On İki İmam 

Şiası” olarak kabul etmesi ve Şah’ın etrafında 

toplanan Türkmen aşiretlerinin İsmailik’ten 

etkilenmeleri, Anadolu Kızılbaşlığı’nın son 

halini almasını sağlamıştır. Ancak Anado-

lu’da egemen olan Sünnilik, Kızılbaşlığı za-

manla sadece Safevi taraftarlığı anlamında 

kullanmıştır. Osmanlı-Safevi mücadelesi sıra-

sında Kızılbaşlık, Osmanlı tarafından prob-

lemli bir inanç sistemi olarak görülmüş ve 

reddedilmiştir. (Selçuk, 2008: 42-55; Yıldırım, 

2012: 140). Anadolu’da 19. yüzyılın sonlarına 

doğru Kızılbaş yerine Alevi kelimesi kulla-

nılmaya başlanmıştır (Onat, 2003: 111). 

 2. Haçova Köyündeki Alevi Anlayışı 

ve Uygulamalar 

Haçova Aleviliği, ana hatlarıyla Gele-

neksel Alevilik özelliklerini göstermektedir. 

Yörede Alevi kimliği, “Muhammed-Ali sevgi-

siyle Hz. Ali’nin yolundan gitmek” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu çerçevede Alevilikle 

ilgili bazı ilkeler bulunmaktadır. Buna göre 

Alevi, eline, beline ve diline sahip olmalıdır. 

Yaratıcıya bağlılık ve yönelme ile hiçbir canlı-

yı incitmemek Haçova Aleviliğinin merkezin-

de yer alan unsurlar arasındadır. Yöre insanı 

bu düşünceyi, Hacı Bektaş Veli’ye atfedilen 

aşağıdaki ifadelere dayandırır. “Ara ki bula-

sın aranmadan bulunmaz, bulunmadan bi-

linmez, bilinmeden sevilmez, sevilmeden 

varılmaz, varılmadan olunmaz. Kendini bul ki 

O’nu bulasın. Kendini bulmadan onu bula-

mazsın. Kendini görmeden onu göremezsin. 

O zaman ara, kendini ara, eksikliğini ara, 

Hakkı ara, güzelliği ara, iyilikleri ara, sevgi ve 

aşkı ara. Arayarak o olacaksın. Çünkü her şey 

sendedir. Kâinat senden gizlidir. Aradığın 

sende gizlidir. Kitab-ı Mübin sensin, insana 

senden yakın bir şey yoktur. Çünkü O sana 

şah damarından daha yakındır. Yakın olanı 

sen niye senden uzaklarda arayasın ki” 
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(Uğurlu, 2011: 13-14). 

2.1. Haçova Köyünde Görgü Cemi  

Haçova Aleviliğinde en fazla önem 

verilen uygulamaların başında Cem törenleri 

gelmektedir. Cem, Görgü cemi ve Ayin-i cem 

olarak da adlandırılmaktadır (Yaman, 1993: 

156). Cem törenleri, Haçova köyünün merke-

zinde bulunan cemevinde (Bkz. Ek. 3), belli 

zamanlarda, genelde iş yoğunluğunun az 

olduğu kış aylarının sonunda gerçekleştiril-

mektedir (KK: 1, 4, 7).  

Görgü cemine Alevi geleneğine bağlı, 

düşkün olmamış ve daha önce birbiri ile mu-

sahip olmuş kişiler girmektedir. Cemden önce 

görgüsü görülecek olan kişiler temizlenip 

cemevine gelmektedir. (Dedekargınoğlu, 

2012: 288).   

Cemin gerçekleştirilmesi için uygu-

lama sırasında bazı görevlilerin bulunması 

gerekmektedir. Bu görevliler şunlardır: 

1. Dede: Cemi yönetmektedir. Cem-

deki vazifesi itibariyle manevi olarak Hz. 

Muhammed’i temsil etmektedir. 

2. Rehber: Yapılacak olan cemde yol 

gösteren, kılavuzluk eden kişiye denilmekte-

dir. Yapılan vazife itibariyle Hz. Ali’yi temsil 

etmekte, edep ve erkânı öğretmektedir. Cem'e 

katılanlara yardımcı olmaktadır. 

3. Gözcü: Rehberin yardımcısıdır. 

Cem esnasında edep ve erkâna riayet edilme-

sini, Cem’in düzen ve sessizlik içerisinde ger-

çekleşmesini sağlamak ve yol düşkünlerinin 

Cem’e girmesini engellemekle görevlidir. 

Görevi itibariyle manevi olarak Ebu Zer Gıfa-

ri’yi temsil etmektedir. 

4. Çerağcı: Çıranın yakılması ve mey-

danın aydınlatılmasından sorumludur. Göre-

vi itibariyle manevi olarak Cabir el Ensari’yi 

temsil etmektedir. 

5. Zakir: Ayinlerde musiki aletlerini 

kullanarak zikir eden kişiye denilmektedir. 

Sesinin güzel olmasına dikkat edilmektedir. 

Görevi itibariyle manevi olarak Bilal-i Habe-

şi’yi temsil etmektedir. 

6. Ferraş (Süpürgeci): Cemevinin te-

mizliğinden sorumludur. Görevi itibariyle 

manevi olarak Selman Piri Pak’ı temsil etmek-

tedir.  

7. Tezzakkar (İbrikçi): Tarikat abdes-

tinin alınması ile ilgili görevlidir. Sembolik 

olarak elinde leğen, ibrik ve havlu ile hizmet 

etmektedir. Görevi itibariyle manevi olarak 

Hz. Kamber’i temsil etmektedir.  

8. Lokmacı: Kurban, lokma ve yemek 

işlerine bakmaktadır. Cem’e gelen herkes 

lokmasıyla gelmektedir. Lokmacı o lokmaları 

eşit olarak köylüye paylaştıran ve sunan kişi-

dir. Görevi itibariyle manevi olarak Mahmut 

el Ensari’yi temsil etmektedir. 

9. Sakacı: Su dağıtan kişiye denilmek-

tedir. Görevi itibariyle manevi olarak Ammar 

bin Yasir’i temsil etmektedir. 

10. Kapıcı: Cemevine gelenleri karşı-

layıp, ibadetin huzur ve manevi bir atmosfer 

içerisinde gerçekleşmesini sağlamakla yü-

kümlüdür. Görevi itibariyle manevi olarak 

Gülam Keysani’yi temsil etmektedir. 

11. Peyik: Cem’in ne zaman yapılaca-

ğını bildirip, herkesin Cem töreninden haber-

dar olmasını sağlamakla görevlidir. Görevi 

itibariyle manevi olarak Amri Ayari’yi temsil 

etmektedir. 

12. İznikçi: Cem törenine gelenlerin 

ayakkabılarını yerleştiren kişidir. Görevi iti-

bariyle manevi olarak Hüzeymet-ül Ensari’yi 

temsil etmektedir (Malatya Haçova Köyü, 

2011:  21). 

Geleneksel Alevilikte her bir Alevinin 

yılda bir kez görgüden geçmesi gerekmekte-

dir. Görgüde, bireyin hayatını, yapıp ettiği iyi 

ve kötü davranışları muhasebe etmesi, kendi-

sini kontrol etmeyi öğrenmesi ve Aleviliğin 

temel prensiplerini hayatına yerleştirmesi 

noktasında kararlılık göstermesi amaçlanmak-

tadır. Özellikle küskün, kavgalı olan, üzerinde 

kul hakkı bulunan kişiler cemden önce bir 

araya gelir ve dede aracılığıyla bu problemler 

giderilmeye çalışılır. Görgüsü görülen kişi 

tövbe eder, bir daha yapmamak üzere söz 

verir. Gerçekleşen bu uygulama cem öncesin-

de manevi temizliğin sağlanması olarak gö-

rülmektedir (Yaman, 1993: 156).  Cem töreni-

ne, geçmiş dönemlerde köyde görgüsü görü-

lecek kişilerin kurban kesmesi ile başlandığı 



 

 

Geleneksel Alevilik: Haçova Örneği                                                                                                                             289 
 

 
 

 
 

ifade edilmiştir. Yörede, Görgü Cemi’nin özel-

likle kış aylarında düzenlendiği, bu törende 

yöredeki Aleviler’in, yıllık ikrarlarını yaptık-

ları, ayrıca aralarında problem olan taliplerin 

dinlenildiği ve Dede’nin, bu problemlere yö-

nelik çözümler önerdiği anlatılmıştır. Yapıla-

cak olan tören için kesilen kurbanlar kazan-

larda pişirilmekte ve lokma olarak dağıtıl-

maktadır. Aynı günün akşamında ise Ceme-

vine gidilmektedir. Cem ayininin yapılacağı 

akşam görgüsü görülen kişi sayısı kadar Ce-

mevine lokma kazanı getirilmekte, bütün köy 

halkı da bu törene katılmaktadır. Cem töreni-

ni, Anadolu kırsalındaki diğer Alevilerde 

olduğu gibi Dede yönetmektedir. İlk olarak, 

saz eşliğinde Cem başlatılmaktadır. Cem’in 

başlamasıyla Semah’a dönülmektedir. O gece, 

görgüsü görülecek olanlar Dar’a2 durmaktadır 

(KK: 7, 11, 12; Gül, 2011:  21).  Dar’a duran kişi 

Allah’ın huzurundaymış gibi benliğini ortaya 

koyup teslim olur.  Meydanda haksızlığa uğ-

ramış veya uğratmışsa Dede’ye anlatır. Dede 

de cem ehliyle birlikte sorunu çözer (Dede-

kargınoğlu, 2012: 126). Cem törenin bitimin-

den sonra Dede, dua ederek lokmanın dağı-

tımını başlatmaktadır. (KK: 7, 11, 12; Gül, 

2011:  21). 

2.2. Haçova Köyünde Muharem Oru-

cu, Hıdrellez ve Kurban 

Muharrem ayı tüm ilahi dinlerde oruç 

ayı olarak kabul edilmiştir. Alevi-Bektaşi ge-

leneğinde olduğu gibi İslam’ın Sünni yoru-

munda da Muharrem ayına büyük bir önem 

verilmekteir. Yörede de bu aya büyük bir 

önem verildiği görülmektedir (Kılıç, 2015: 80).  

Geleneksel Alevilikte ve Haçova kö-

yünde Muharrem ayının on ikinci günü kutsal 

olarak kabul edilmektedir. Bu günde, yörede-

ki bütün köylüler muharrem orucu/matem orucu 

tutmaktadır. Köydeki bütün ailelerin ayrı ayrı 

pişirdiği aşure bir kovaya konulmakta, kep-

                                                             
2
 Dar’a  durmak, Geleneksel Alevilikte daha çok “ayak 

mühürlemek veya ayakları mühürlü olmak” anlamlarına 

gelmektedir. Özellikle görgü cemlerinde meydana çıkıp 

yapılmaktadır. Alevi-Bektaşi geleneğinde dar meydanı ar 

meydanı olarak kabul edilmektedir (Kaygusuz, 1995: 12-14). 

çeyle ev ev dolaşılarak dağıtılmaktadır (Gül, 

2011:  22). Muharrem orucunda gece sahura 

kalkılmamakta, yatmadan sıvı şeyler içilmek-

tedir. Muharrem orucu sonrası 12 çeşit mal-

zemeyle aşure hazırlanmakta ve komşulara 

dağıtılmaktadır (KK: 3, 5, 8). 

Yörede şubat ayının on üç, on dört ve 

on beşinci günlerinde Hızır orucu tutulmak-

tadır (KK: 7, 8, 9). Haçova’da bu gecelerde, 

dede eşliğinde çeşitli merasimler yapılmakta, 

kurbanlar kesilmekte, lokmalar dağıtılmakta 

ve küskünler barıştırılmaktadır. Son zamanlar 

da şehir merkezine göç edilmesi ile cem ve 

diğer uygulamaların, Malatya merkezdeki 

cem evlerinde yapıldığı anlaşılmaktadır (KK: 

2, 8, 11). Haçova’daki kutlamalar arasında 

Hıdrellez3 önemli bir yer tutmaktadır. Hıdrel-

lez sırasında, sağlık, bereket, kısmet açma gibi 

inanışlara yönelik çeşitli uygulamalar gerçek-

leştirilmektedir (Kılıç, 2012: 76). Hıdrellez, 

Şubat ayı içerisinde kutlanılmaktadır. Hıdrel-

lez günü, sebze ve kavurmadan lokmalar 

yapılıp, komşulara dağıtılmaktadır. Geçmiş 

dönemlerde akşamları evden yiyecekler alına-

rak dedenin evine gidildiği ve Hızır-İlyas 

peygamber öykülerinin okutulduğu fakat 

bunların günümüzde eskisi kadar gerçekleşti-

rilmediği anlatılmaktadır. Yörede Hıdrellez 

gecesi çocuklar, evlerin damlarına çıkmakta 

ve torbalara ip bağlayıp evlerin bacalarından 

sarkıtmaktadır.   Evin sahibi ise bacadan sar-

kıtılan torbalara yiyecek ve para koymakta ve 

bu uygulamalar günümüzde de devam etti-

rilmektedir.  Yine Hıdrellez gecesinde evlerin 

ocağına çokça odun atılmakta ve bu ateşin 

sabaha kadar sönmemesine dikkat edilmekte-

dir. Eğer ateş sönmezse o gece Hızır’ın o eve 

uğrayacağına ve evde yıl boyunca bolluk ve 

bereketin olacağına inanılmaktadır (Malatya 

Haçova Köyü, 2011:  22). 

       Yörede ibadet niyetiyle çeşitli kurbanlar 

kesilmektedir. Bunların en önemli olanları 

                                                             
3
 Hıdırellez: Hızır ve İlyas’ın bir araya geldiği gün olduğu 

inancı altında, kışın sona erip yaz mevsiminin başlangıç günü 

olarak kutlanmaktadır (Ocak, 1999: 121-127). 
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adak kurbanları, ikrar kurbanları, düşkünlük 

kurbanları, cem kurbanları, görgü kurbanları, 

musahiplik kurbanları, Abdal Musa kurbanı, 

Hıdrellez kurbanı, şükür kurbanlarıdır. Bu 

kurbanların kesiminden önce Dede’nin mut-

laka dua ve niyazda bulunması gerekmekte-

dir (Rençber, 2010: 402; KK: 1, 6, 7).        

2.3. Haçova Köyü Alevi Geleneğinde 

Musahiplik Anlayışı 

            Geleneksel Alevilikte Musahiplik, 

dünya ve ahiret kardeşliği (yol kardeşliği) 

manasına gelmektedir. Musahiplik, “hem 

maddi açıdan hem de inanç boyutunda kar-

deş olmak ve malı mala, canı cana kat-

mak”  şeklinde ifade edilmektedir. Bu konuda 

Hz. Ali’nin  “Bütün insanlar bir biriyle her 

hâlükârda  kardeştir. Ya dinen ya da yaratılış 

itibariyle” sözü rivayet edilmektedir.   Gele-

neksel Alevilikte, Hz. Ali ve Hz. Muhammed 

arasındaki ilişki de bir tür musahiplik olarak 

kabul edilmektedir. Alevi-Bektaşi geleneğine 

göre tarikat kapısına gelenler, yola girmenin 

ilk adımı olarak musahip olurlar. Musahip 

kardeşler tüm hayatları boyunca birbirlerinin 

günah ve sevabından sorumludur. Namus 

dışında, çocuklar da dâhil olmak üzere her 

şey ortak kabul edilmekte ve kesinlikle her-

hangi bir ayrım yapılmamaktadır. Yörede 

musahiplik, iki aile arasında bir defa yapıl-

makta ve ömür boyu sürmektedir. Bu aileler-

den musahip olanlardan sonra gelenlerde 

musahip olarak kabul edilmektedir.  Musa-

hiplerden birisi öldüğünde, geride kalan ço-

cuklarına ve ailesine bakmakla diğer musahip 

sorumludur. Musahip olan aileler, yedi göbek 

birbirleri arasında evlenemezler. İlişkinin bu 

kadar yoğun olması nedeniyle musahip ol-

mak isteyenler, ailelerinin ve yakın çevreleri-

nin rızasını almaktadır. Bu bağlamda bütün 

aile fertlerinin ve çocukların fikrine başvu-

rulmakta, rızası aranmaktadır. Aile fertlerinin 

ve yakın çevrenin rızası alındıktan sonra mu-

sahip olmaya karar veren kişiler, dedenin 

yanına gelerek bu taleplerini iletmektedir. 

Dede, gelen kişilere musahiplik ve bununla 

ilgili yükümlülükleri hakkında bilgiler ver-

mekte ve o iki aileye birbirlerini tanımaları 

için bir yıl süre tanımaktadır. Bir yılın sonun-

da musahip olmak isteyen kişilerin kararında 

bir değişiklik olmazsa dedenin yanına tekrar 

gidilerek onayı istenilir. Dede, iki ailenin mu-

sahip olmasında herhangi bir sakınca görmez 

ve bu durumu onaylarsa, iki aile cemde mu-

sahip olarak ilan edilir.”4  

Haçova köyünde musahiplerin, birbi-

rinin hatasından ve günahından sorumlu 

olduğuna inanılmaktadır. Dolayısıyla musa-

hip olacak ailelerin, Alevilikle ilgili ahlaki 

ilkelere önem vermesi beklenilmektedir. Bun-

lar,  “eline, diline, beline, aşına, işine, eşine, 

sahip olmak; alnı açık, sofrası açık, gönlü açık 

olmak; kin güdücü, gazap sahibi, şiddet sahi-

bi olmamak; hoşgörülü olmak, kul hakkı ye-

memek” şeklinde ifade edilmektedir (Renç-

ber, 2010: 401-403). 

Musahipliğin onayı sırasında en 

önemli uygulama verilen ikrardır. Musahipli-

ğe verilen önem ve bu durumdan kaynakla-

nan yükümlülükler, ikrar ile tasdik edilmek-

tedir. İkrar vermek, Alevi-Bektaşilikte ikinci 

doğum olarak kabul edilmektedir. İkrar, özel 

bir tören yapılarak alınmaktadır. Alevi-

Bektaşi inancına göre, bütün taliplerin ikrar 

sahibi olması beklenmektedir. İkrarın, samimi 

ve içten bir şekilde, canı gönülden söylenmesi 

istenilmektedir. Riya ve gösteriş için yapılan 

ikrarın bir faydası olmayacağı gibi kişiye za-

rar vereceği düşünülmektedir. Zira ikrar, 

sadece musahiplik için değil, Alevi-Bektaşi 

inanışında verilen sözü de temsil etmektedir. 

Dolayısıyla ikrarı bozmak ve ikrardan dön-

mek, yörede en büyük suç olarak görülmek-

tedir.  

Haçova’da musahiplik anlayışına bağ-

lı inanış ve uygulamalar sürdürülmektedir. 

Bu çerçevede muhasip olacak kişilerde aranan 

şartlar, çevrelerindekilerin rızası ve sorumlu 

dedenin onayı alındıktan sonra, gerçekleştiri-

len ikrar merasimi oldukça önemsenmektedir. 

Nitekim muhasiplik konusunda ikrarın öne-

mine işaret eden beyitler söylenmekte ve söz-

lü gelenek canlı tutulmaktadır. Bu beyitlerde 

                                                             
4http://www.gencalevilerharekati.de/Inanc/musahiplik.htm.(29/

03/2014). 
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“öl ikrar verme, öl ikrardan dönme” ifadesi 

sıklıkla geçmektedir. 

Yine yörede ifade edilen “kıldan ince, 

kılıçtan keskin tarikat yolu, gelme gelme, 

gelirsen dönme, dönersen canından olursun” 

beyitleri, musahiplik ile ilgili olarak ikrara 

verilen önemi göstermektedir. Bu beyitler, 

Alevilikte ikrar verildikten sonra geri dönü-

şün olamayacağını ifade etmektedir (KK: 2, 4, 

7).   

2.4. Haçova Köyü Alevi Geleneğinde 

Kutsiyet Atfedilen Kişiler/Şahsiyetler  

Anadolu Aleviliği’nin bir özelliği ola-

rak Haçova’da yaşayan Aleviler de ocak ve 

dergâhlara bağlıdır. Haçova yöresinde yaşa-

yan köy halkının bağlı olduğu ocak ise genel 

olarak Üryan Hızır Ocağı’dır (KK: 1, 11). Dola-

yısıyla Üryan Hızır Ocağı hem Pir ocağı hem 

de Mürşit ocağı olarak günümüze kadar var-

lığını devam ettirmiştir. Üryan Hızır’ın, “On 

İki İmam”dan beşincisi olan İmam Muham-

med Bakır’ın soyundan geldiğine inanılmak-

tadır (Büyükşahin, 2011: 11).  Üryan Hızır’ın 

ziyaretgâhı, Tunceli’nin Dorutay köyünde 

bulunmaktadır (Rençber, 2010: 395).  Üryan 

Hızır, 1250’lerden sonra Zeve köyünde yaşa-

mış ve müritleriyle birlikte zaviye kurarak 

İslam’ı yaymaya çalışmış bir Abdalan-ı 

Rum’dur. Asıl adının Sultan Hıdır olduğu 

belirtilmektedir.  Üryan adı ise “çok temiz” 

anlamına gelmektedir. Üryan Hızır, Selçuklu 

Sultanı Alaaddin Keykubat, Mevlana Cela-

leddin-i Rumi ve Hacı Bektaş Veli ile aynı 

dönemlerde yaşamıştır. Alevi ocaklarına isim-

lerini veren Hacı Bektaş, Sarı Saltık, Dede 

Garkın,  Abdal Musa, Seyyid Ali Sultan, 

Emirci Sultan gibi Üryan Hızır’ın da Anado-

lu’da, İslam’ın yayılmasında katkılarının ol-

duğu ifade edilmektedir. Tarihi süreç içeri-

sinde Üryan Hızır’ın Medine’den gelerek 

Harput sancağına yerleştiği de bilinmektedir. 

Üryan Hızır’ın, “suyun üzerinden seccade 

sererek geçmek, hastaları iyileştirmek, şekil 

değiştirmek, akıldan geçeni bilmek, taş olmuş 

bir adamı eski haline getirmek” gibi birçok 

keramet gösterdiğine inanılmaktadır (Gülten, 

2010: 86-88). Ayrıca Üryan Hızır ocağında 

sara hastalıklarının ve vücut arızalarının iyi-

leştiğine, akıl ve ruh bozukluklarının düzel-

diğine inanılmaktadır. Bu durum Alevilikte 

önemli yer tutan şahsiyetlerin türbe, yatır ve 

makamları etrafında çeşitli ritüel ve uygula-

maların gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Ge-

leneksel Alevilik sistemi içinde ocağa bağ-

lanmak ve ocağın gereklerini yerine getirmek 

önemli görülmüştür (Koç, 2012: 274). Bu dü-

şünce, Haçova’da da etkili olmuştur. 

Üryan Hızır Ocağı ile ilgili bir mena-

kıbname bulunmaktadır. “Hacı Bektaş Veli 

Vilayetnamesi’nde Sarı Saltık’ı kurtaran Hızır 

peygamber iken, Üryan Hızır Menakıbname-

si’nde isim benzerliğinden de istifade edile-

rek, onun yerine Üryan Hızır yerleştirilmiş-

tir.” Üryan Hızır Menakıbnamesi’nde, Alevi 

ocakları arasındaki ilişkilere dikkat çekilmek-

tedir. Menakıbnamede Hubyar Sultan, Sarı 

Saltık, Garip Musa, Seyyid Mençek ve Delil 

Belican olmak üzere beş ocak kurucusu hak-

kında bilgiler bulunmaktadır.  İsmi geçen bu 

zatların da Üryan Hızır’ın müridi olduğu 

ifade edilmektedir. Ayrıca Ağuçanlar Ocağı, 

Üryan Hızır Ocağının mürşidi olarak bilin-

mektedir (Gülten, 2010: 92-93). Üryan Hızır 

Ocağının günümüzdeki Pirlik görevini Dede 

Ali Büyükşahin yürütmektedir. Büyükşa-

hin’in aile büyüklerinin Tunceli’den Elazığ’a 

oradan da Adıyaman’a geldiği söylenmekte-

dir. Haçova bölgesinde bu ocağa bağlı olanla-

ra “Alevi-Bektaşi geleneğine bağlı kimse” 

anlamında talip denilmektedir. Büyükşahin’in 

yol erkân yürüttüğü yörelerde Üryan Hızır 

Ocağı’na bağlı otuz iki rehber ocağı vardır 

(Büyükşahin, 2011: 11-12). Rehber ocağı, Ale-

vilik yolunun kurallarını gösteren bir ocak 

olarak görülmektedir.  Ayrıca Rehber ocağın-

da, cem sırasında on iki görevin yerine geti-

rilmesi, dedenin yöneteceği törenler için ge-

rekli hazırlıkların yapılması ve Alevi-Bektaşi 

geleneğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır 

(Korkmaz, 1993: 293). Her yörenin ve oyma-
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ğın rehberleri ayrıdır. Bu rehber ocakları belli 

başlı ailelerden oluşmaktadır. Haçova yöre-

sinde dört rehber ocağı vardır. Bunlar, Kazım 

Dede (İlhanlar), Aziz Dede (Polatlar), Hacı Bay-

ram Dede (Boztepeler) ve Kutılgiller (Atlı-

lar)’dir. Günümüzde Üryan Hızır Ocağı’nın 

pirine bağlı talipler Adıyaman, Çelikhan, 

Kahta, Malatya, Haçova, Doğanşehir, Maraş, 

Suriye (Afrine bağlı Muhabbet kasabası), İs-

tanbul, İzmir, Mersin, İskenderun, Adana gibi 

bölgelerde bulunmaktadırlar (Büyükşahin, 

2011: 11-12). 

 

SONUÇ 

Türklerin İslam’ı kabulünden sonra, 

benimsemiş oldukları bu yeni dini yorumla-

maları, yerleşik hayata geçen Türkmenler ile 

göçebe boylar arasında farklılıklar göstermiş-

tir. Genel olarak şehirlerde yaşayan Türkmen-

ler, Sünni İslam anlayışını benimsemişler, 

konargöçer Türk boyları ise eski inanç, kültür 

ve tarihsel birikimlerin de muhafaza edildiği 

ve tarihsel süreç içerisinde Şii İslam anlayışı 

olarak kimlik kazanan bir din yorumuna sa-

hip olmuşlardır. 11. yüzyılın sosyokültürel 

ortamında ortaya çıkan bu ayrışma Osmanlı-

Safevi mücadelesi sırasında daha belirgin hale 

gelmiştir. 16. yüzyılda Safevi yönetiminin 

resmi ideolojisi haline gelen Şii İslam anlayışı 

“Kızılbaşlık” olarak adlandırılmış, Geleneksel 

Alevilik bu dönemde kurumsallaşmasını ta-

mamlamıştır. Günümüzde, Malatya ili Yeşil-

yurt ilçesine bağlı Haçova köyü de Geleneksel 

Alevilik özelliklerini devam ettiren yörelerden 

birisidir. Köyde, “dedelik” kurumu varlığını 

devam ettirmekte, Alevi ocakları bünyesinde 

görgü cemi, muharrem orucu, hıdrellez, kur-

ban, musahiplik gibi Geleneksel Alevilik un-

surları etrafında oluşan inanış ve uygulamalar 

varlığını sürdürmektedir. Cem törenleri, köy-

de bulunan cemevinde, sembolik anlamlar 

taşıyan on iki görevli vasıtasıyla gerçekleşti-

rilmektedir. Köyde, muharrem ayının on ikin-

ci günü matem günü olarak görülmekte, mu-

harrem/matem orucu tutulmaktadır. Şubat 

ayının belli günlerinde ise Hıdrellez inanışı 

etrafında çeşitli uygulamaların gerçekleştiril-

diği görülmektedir. Oruç, kurban, lokma da-

ğıtımı, dedenin öncülüğünde gerçekleştirilen 

dua ve merasimler ile çocukların eğlenceleri, 

hıdrellez sırasında gerçekleştirilen uygulama-

lardan bazılarıdır. Yine yörede, Geleneksel 

Alevilik açısından önemli görülen musahiplik 

uygulamasının sürdürüldüğü ve üzerinde 

önemle durulduğu görülmektedir. Musahip-

lik, “dünya ve ahirette kardeş ve yoldaş ol-

mak” şeklinde görülmüş, gösterilen hassasi-

yet “ikrar verme” ile vurgulanmıştır. Musa-

hiplerin, birbirlerinin yapmış oldukları hata 

ve kusurlar konusunda sorumlu oldukları 

inancı, Alevilik ile ilgili ilke ve prensiplerin 

korunmasına ve günümüze aktarılmasına 

katkı sağlamıştır. Yine yörede Alevilik ile 

ilgili inanış ve uygulamalar, ocak geleneği 

içerisinde devam ettirilmektedir. Haçova’da 

bulunan Aleviler, Üryan Hızır Ocağı’na bağ-

lıdır. Üryan Hızır’ın, on iki imamdan beşincisi 

olan Muhammed Bakır’ın soyundan geldiğine 

inanılmaktadır. Bütün bu uygulama ve inanış-

lar, Haçova Aleviliği’nin, Geleneksel Alevili-

ğin özelliklerini taşıdığını göstermektedir. 
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Kaynak Kişiler 

KK:1 İmam İN, 1938 Haçova doğumlu, Çiftçi, 

okur-yazar. 

KK:2 Bayram İN, 1960 Haçova doğumlu, 

Memur, okur-yazar. 

KK:3 Elif İN, 1949 Haçova doğumlu, Ev ha-

nımı, okur-yazar. 

KK:4 Hüseyin ÇİÇEK, 1953 Haçova doğumlu, 

Emekli, okur-yazar. 

KK:5 Zeynep ÇİÇEK, 1968 Haçova doğumlu, 

Ev hanımı, okur-yazar. 

KK:6 Hasan YILMAZ, 1956 Haçova doğumlu, 

Keresteci, okur-yazar. 

KK:7 Hasan YÜKSEK, 1950 Haçova doğumlu, 

Emekli, okur-yazar. 

KK:8 Elif YÜKSEK, 1956 Haçova doğumlu, 

Emekli, okur-yazar. 

KK:9 Hacer SAĞIROĞLU, 1960 Haçova do-

ğumlu, Ev hanımı, okur-yazar. 

KK:10 İmam DURAN, 1919 Haçova doğumlu, 

Çiftçi, okur-yazar. 

KK:11 Abdullah SAĞIROĞLU, 1923 Haçova 

doğumlu, Çiftçi, okur-yazar. 

http://www.gencalevilerharekati.de/Inanc/musahiplik.htm
http://www.gencalevilerharekati.de/Inanc/musahiplik.htm
http://www.matav.org/Pages/Tarihce.aspx
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KK:12 İbrahim SAĞIROĞLU, 1924 Haçova doğumlu, Çiftçi, okur-yazar. 
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EKLER    

 

 

 

 

Ek 1) Yeşilyurt’ta bağlı Haçova (Atalar) köyü ve çevresi 

 

 

 

 

Ek 2) Fadıl Oymağı 
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Ek 3) Haçova köyü Cemevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 4) Büyük köyden görünümü 

 


