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ÖZET 

AMASYA BÖLGESĠ ALEVĠ OCAKLARINDA ĠNANÇ VE RĠTÜELLER: ALĠ 

PĠR CĠVAN OCAĞI ÖRNEĞĠ 

 

Ġlayda ÇAL 

 

Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT 

Eylül 2020, 203 sayfa 

 

"Amasya Bölgesi Alevi Ocaklarında İnanç ve Ritüelller: Ali Pir Civan Ocağı 

Örneği" adını taşıyan bu tez çalışmasında, ocak kavramı üzerine durulmuştur.  Ocak, ata 

ruhlarının ve dedenin bağlı olduğu soy olarak nitelendirilmektedir. İslamiyet öncesi 

dönemde de atalar kültü inancında karşımıza çıkmaktadır. Anadolu coğrafyasında 

yaşayan toplumların İslamiyet’e geçişleri ile birlikte ocak ve atalar kültü kavramı İslami 

çerçeveye uygun hale getirilmiştir. Ocak, heterodoks yapıda olan Anadolu Aleviliği 

içinde kendini göstermiştir. Anadolu’da ana ocaklar vasıtasıyla alt ocaklar meydana 

getirilerek büyük bir Alevi Ocakları yelpazesi oluşturulmuştur. Bu yelpazenin 

neticesinde Anadolu Aleviliği içinde çeşitli pratikler meydana gelmiştir. Bu ritüeller 

Alevi toplumunun bireysel hayatına ve dini hayatınıda etkilemiştir. 

Anadolu Aleviliği çevresinde inanç ve ritüeller Amasya ilinin Gümüşhacıköy 

ilçesine bağlı Sarayözü Köyünde bulunan Ali Pir Civan Ocağı örneği üzerinden ele 

alınmıştır. Ali Pir Civan Ocağı yörede talip sayısı fazla olan ikinci büyük ocaktır. 

Özellikle bu çalışmada ocakzâde ve talipler tarafından gerçekleştirilmeye devam 

ettirilen dini pratikler (cemler) konu edilmiştir. Gerçekleştirilen cem ayinlerinin 

toplumsal ve bireysel anlamları tespit edilmiştir. Cem ayinleri esnasında ve bireysel 

hayatta ayrı bir önem verilen kurban ritüelinin Ali Pir Civan Ocağı ve yöre 

geleneğindeki yeri belirlenmiştir. Alevi toplumu için kutsiyet barındıran kavramlar, cem 

ayininde okunan nefesler (deyişler) ve Ali Pir Civan’ın türbesi etrafında gerçekleştirilen 

ritüeller konu edilmiştir. Bunun yanı sıra ocağa ismini veren ve ocağın kurucusu olarak 

kabul edilen Ali Pir Civan’ın hayatı, yaşadığı dönem, şeceresi, hakkında anlatılan 

rivayetler aktarılmıştır. Ocak etrafında yaşamakta olan âşık ve Zâkir geleneği üzerine 

durulmuştur. Ali Pir Civan Ocağı’nda yetişen âşıklar tespit edilmiştir.  



vii 

Bu tez kapsamında ulaşılan sonuç ise ocak kavramının Amasya yöresindeki 

yansımasıdır. Bunun yanı sıra Amasya yöresi Alevi halkı tarafından birden fazla rivayet 

üzerinden aktarılan Ali Pir Civan’ın hayatı gün yüzüne çıkartılmıştır. Ali Pir Civan’ın 

babasının asıl kimliği, Keçeci Baba ve Hacı Bektaş-ı Veli ile olan kan bağı tespit 

edilmiştir. Yöre halkı tarafından ortak noktada birleştirilemeyen Ali Pir Civan’ın hangi 

dönemde, kim veya kimler tarafından şehit edildiği aydınlatılmıştır. Ali Pir Civan 

Ocağı’nın geçmiş dönemdeki taliplerin ritüel ve inanç yapısında meydana gelen 

değişmeler üzerinde durulmuştur. Ocağın yöre ocaklar ve diğer bölgedeki ocaklarla olan 

farklılıklar-benzerlikleri tespit edilmiştir. Amasya yöresinde âşık ve zakir kavramlarının 

ayrı ayrı yürütüldüğü tespit edilmiştir.  Ancak aşığın ledün ilmini bildiğini zakir’in bu 

ilmi bilen aşığın kelamlarını cem ve muhabbet ortamlarında söylemekle yükümlü 

olduğu aktarılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Alevilik, inanç, ritüel, Amasya alevi ocakları, Ali Pir Civan ocağı. 
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ABSTRACT 

FAITH AND RITUALS IN THE AMASYA ALEVI REGION QUARRYS 

EXAMPLE OF ALI PIR CIVAN QUARRY 

 

Ġlayda ÇAL 

 

Master, Department of Turkish Language and Literature 

Supervisor: Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT 

September 2020, 203 pages 

 

In this thesis, which is named as "Faith and Rituals in the Amasya Region Alevi 

Quarries: Ali Pir Civan Quarry Sample", the concept of quarry is emphasized. January 

is described as the lineage to which ancestor spirits and grandfather are attached. In the 

pre-Islamic period, ancestors appear as a cult. With the transition of societies living in 

Anatolian geography to Islam, the concept of the cult and ancestors cult has been made 

in accordance with the Islamic framework. The hearth manifests itself in the Anatolian 

Alevism, which has a heterodox structure. In Anatolia, the quarries spread from the 

main quarries to the sub-quarries, forming a large fan. As a result of this range, various 

practices have been created around the concepts of hearth and grandfather in Anatolian 

Alevi. These rituals influenced the individual life and religious life of the Alevi 

community. 

Beliefs and rituals in the concept of hearth around the Anatolian Alevism were 

discussed on the example of Ali Pir Civan Quarry in Sarayözü Village of 

Gümüşhacıköy district of Amasya province. Ali Pir Civan Quarry is the second largest 

quarry in the region with a high number of suitors. Especially in this study, religious 

practices (meeting), which are continued to be carried out by the people and suitors, are 

the subject. The social and individual meanings of the cem rituals were determined. 

During the Cem rituals and in individual life, the place of sacrifice ritual in Ali Pir 

Civan Quarry and local tradition is conveyed. The concepts of belief that contain 

blessings for the Alevi community, the breaths (sayings) read in the cems and the rituals 

performed around the tomb of Ali Pir Civan. In addition, the rumors about Ali Pir 

Civan, who gave his name to the hearth and was accepted as the founder of the hearth, 
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were told. The tradition of minstrelsy and psychedelic living around the hearth was 

emphasized. Lovers grown in the Ali Pir Civan Quarry were identified. 

The result to be reached within the scope of this thesis is the reflection of the 

concept of quarry in Amasya region. In addition, the life of Ali Pir Civan, which was 

conveyed by the Alevi people of the Amasya region over more than one narration, was 

unearthed. The real identity of Ali Pir Civan's father, the blood ties with Keçeci Baba 

and Hacı Bektaş-ı Veli were determined. It was clarified by whom or by whom Ali Pir 

Civan was martyred by the local people. The changes in the ritual and belief structure of 

the suitors of the Ali Pir Civan Quarry in the previous period were emphasized. The 

differences and similarities of the quarry with the local quarries and other quarries were 

determined. It has been determined that the concepts of minstrelsy and poverty are 

carried out separately in Amasya region. It is stated that the lover knows the knowledge 

of the led and that zakir is obliged to sing the words of the lover who knows this 

knowledge in cem and conversation. 

 

Keywords: Alevism, faith, ritual, Amasya alevi quarrys, Ali Pir Civan quarry. 
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BÖLÜM I 

1. GĠRĠġ 

Anadolu, geçmişten günümüze birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Farklı 

kültürlerin birbirinden beslenmesi sonucu kültürel bir zenginlik meydana gelmiştir. 

Anadolu Aleviliği bu zenginliklerden biri olmuştur. 

Anadolu Aleviliği, İslami gelenekten farklı ritüelleri ve özgün yapısıyla 

bilinmektedir. Anadolu Aleviliği, Türklerin eski inanç sistemi Şamanizm’in ritüel ve 

uygulamalarıyla temellendirirmiştir. İslamiyet’in kabulünden sonra ortaya çıkan siyasi, 

sosyal ve ekonomik anlaşmazlıklar neticesinde tasavvufa daha yakın bir İslami anlayışa 

bürünmüştür. Türklerin eski inançları ve İslamiyet’le harmanlanan Anadolu Aleviliği 

(geleneksel Alevilik) inanç ve din içerisindeki yerini almıştır.  

Aleviliğin bel kemiğini ocaklar oluşturmaktadır. Alevi ocakları, Alevi-Bektaşi 

inancında imam makamında oturan soyu belirtmektedir. İnanç sisteminin en üst sınıfını 

ise dedeler meydana getirmektedir. Dedelerin soyu, Hz. Muhammed’in soyunun devamı 

olan On İki İmam’a ya da ismini ocağa vermiş keramet sahibi bir evliyaya 

dayanmaktadır. Bu soydan gelen dedelerin ailelerine ise "Ocakzâde" adı verilmektedir. 

Ocaklar kendi içinde de çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar: Pir Ocağı, Mürşit Ocağı, 

Düşkün Ocağı vb. adlandırılmaktadır.  

Ali Pir Civan Ocağı, Anadolu Alevi ocakları arasından pir ocağı konumundadır. 

Ocağa ismini veren Ali Pir Civan’ın soyu On İki İmam’a dayanmaktadır. Bektaşiliğin 

önemli şahsiyetlerinden biri olan Hacı Bektaş Veli ile akrabalık bağlantısı 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Ali Pir Civan soyca Keçeci Baba Ocağı’na mensuptur 

ve Keçeci Baba Ocağı’nı mürşit ocağı olarak kabul etmektedir. Ali Pir Civan Ocağı 

geniş bir talip çevresi oluşturmuştur. Ocak tarafından yetiştirilen çok sayıda âşık 

bulunmaktadır. Ocağı temsil eden birçok eren ve evliya ismiyle karşılaşılmaktadır. 

Günümüzde ocağın bulunduğu köyün yarısından fazlası ocakzâde olduğu bilinmektedir. 

Ali Pir Civan Ocağı çevresinde meydana getirilen pratikler, inançlar Ali Pir Civan’ın 

manevi şahsiyeti üzerinde şekillenen ocak anlayışı çerçevesinde ele alınacaktır. 

Çalışma giriş bölümünden sonra altı bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde 

çalışmanın amacı, önemİ ve konusuna yer verilmiştir. İkinci bölümde de çalışma alanı 

ile ilgili bilgilere yer verilerek yöre ve yörede yaşayan Alevi halkı hakkında toplanan 

bilgiler aktarılmıştır. Üçüncü bölümün birinci kısmında İslamiyet öncesi dönem ve 
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Anadolu’da ocak ve dedeliğin tarihi seyri üzerinde durulurken ikinci kısmında Ali Pir 

Civan Ocağı ve Ali Pir Civan ele alınmıştır. Dördüncü bölümde Ali Pir Civan Ocağı’nın 

inanç yapısı ve dini yapısı tespit edilmiştir. Beşinci bölümde Ali Pir Civan Ocağı’nda 

halk inanışları ve dini hikâyeler belirlenmiştir. Altıncı bölümde ise Ali Pir Civan 

Ocağı’nda nefesler başlığı altında âşık-zakir tarafından dini törenlerde okunan nefesler 

üzerinde durulmuştur. Sonuç ve öneriler kısmı ile tez çalışması tamamlanmıştır. 

 

1.1. AraĢtırmanın Konusu 

Çalışma konusu olarak Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Sarayözü 

köyünde bulunan, yöre halkı tarafından pir ocağı kabul edilen Pir Ali Pir Civan (Pir 

Civan) Ocağı’nın inanç ve ritüelleri esas alınmıştır. Ali Pir Civan Ocağı’na adını veren 

ve kurucusu olarak kabul edilen Ali Pir Civan’ın hayatı, soy şeceresi, inançları, 

ritüelleri, talip yerleşkeleri ve talip olduğu ocak tespit edilmiştir. Tespit edilen başlıklar, 

yazılı bir metin haline getirilerek ocağın tanıtılması ve Anadolu Alevi ocakları arasında 

bilinirliliği sağlanmış olacaktır. 

Ocağın kurucusu Ali Pir Civan’ın babası hakkında çeşitli rivayet bulunmaktadır. 

Yapılan saha araştırmasında babası hakkındaki görüşler kaynak kişiler vasıtasıyla 

açıklığa kavuşturulmuştur.
1
 

Ali Pir Civan Ocağı, Anadolu Aleviliği bünyesinde bir pir ocağı olarak 

bilinmektedir. Ocak Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhına bağlıdır. Mürşit ocağı ise Tokat’ın 

Erbaa ilçesine bağlı Keçeci Köyünde tekkesi bulunan Keçeci Baba Ocağı’dır.  

 

1.2. AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Sarayözü 

köyünde bulunan Pir Ali Pir Civan Ocağı’nın kökeni, hangi imamın soyundan geldiği, 

ocakzâdeleri, talip yerleşkeleri, ocağa ismini veren Ali Pir Civan ve ocağın 

günümüzdeki durumu, sözlü kültür ortamına ait ocakla ilgili inanç ve ritüellerin 

unutulmadan kayıt altına alınarak Alevi ocaklarıyla ilgili çalışmalara katkı sağlaması 

hedeflenmiştir.         

  

                                                           
1
 Haydar ALTUN, Veli ÇAL, Şafak COŞKUN, Ahmet ABACI, Mehmet PAMUKÇU, Hasan Dede’den 

elde edilen bilgilerle. 
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1.3. AraĢtırmanın Önemi 

Bu çalışmayla Ali Pir Civan’ın şeceresi hakkındaki birden çok görüş 

aydınlatılacaktır. Aydınlığa kavuşulacak konular: Ali Pir Civan’ın hayatı, yaşadığı tarih, 

babasının kimliği, şeceresi, ocağın ritüelleri, inanç yapısıdır. 

Çalışmayla ilgili inanç ve ritüel hakkındaki bilgiler sözlü kaynaklardan elde 

edilen materyallerle (Ali Pir Civan ve ocak hakkındaki anlatılar, Osmanlı Devleti 

tarafından onaylanan şecere, ocağın-türbenin fotoğraf ve videoları) Ali Pir Civan 

Ocağı’nın günümüzdeki durumu, talipleri ve ocakzâdeleri tespit edilecektir. 

 

1.4. Kuramsal Çerçeve 

Bu çalışmada ilişkisel (korelasyonel) tarama modeli uygulanmıştır. Bu model 

aracılığla iki kavram arasındaki ilişki belirlenmiştir. Tezin ana konusu olan eski 

Türklerin inanç sistemi olan Şamanizm’in İslamın mezheplerinden olan Aleviliğin 

içindeki izleri Ali Pir Civan Ocağı örneği üzerinden ortaya konulmuştur.  

Anadolu Aleviliği İslamiyet ve eski Türk inancı olan şamanizme 

dayandırılmaktadır. Alevilik inanç sistemi içinde İslami kuralların yanı sıra Şamanizim 

izlerine rastlanmaktadır. Alevilik/Bektaşîlik, göçebe Türk halkın inanışlanndan 

kaynaklanmaktaydı ve henüz Türklerin eski törelerinden uzaklaşılmamıştı. Günümüzde 

de, bu âdetlerden bazıları, Alevîlerde hâlâ korunmaktadır (Melikoff, 1993, 37). 

Özellikle Aleviliğin bel kemiğini oluşturan "ocak" anlayışı çerçevesinde çeşitli kültler 

meydana getirilmektedir. Bu kültler ise Alevi inanç sistemini özel yapan 

etmenlerdendir. Alevilikte ocak kavramı; dede, seyyid, pir, mürşid, rehber gibi adlarla 

da anılan dinsel hizmetleri gören kişilerin ailelerini, soylarını nitelemek üzere kullanılan 

bir kavram (Yaman, 2011, s. 48) olarak tanımlanmıştır. Şamanizmde de ocak kavramı 

"atalar kültü" kavramı ile karşılanmıştır. Atalar kültü, genel olarak atanın bizzat kendine 

tapınma mahiyetini taşıdığı, onu öldükten sonra ailesine yardım edeceği, onu 

kötülüklerden koruyacağı inancından doğan, korku ve saygı karışık bir telakki olduğu 

anlaşılmaktadır (Ocak, 2000, s. 24). Her iki kavramda inanç sistemleri içerisinde kutsal 

olan soyu temsil etmektedir. Kutsal kabul edilen kam ve dede çevresinde çeşitli ritüeller 

yapılmaktadır. Dede ve Kam’ın kıyafetleri, çalgıları, söyledikleri kutsal sözler arasında 

kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Bu bağın Anadolu Aleviliği içerisinde inanç ve 

ritüellerle kendini göstermektedir. Özellikle yatır ziyaretlerinde, kurban ritüelinde, 

nefeslerde, halk inanışlarında ve dini hayatta rastlanmaktadır. Anadolu Aleviliği, 
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İslamın katı kurallarından bağımsız ve ataların inançlarından kopamayan bir din olarak 

tanımlanarak heterodoks İslam içerisinde yer almıştır. Alevilik içerisinde Şamanizmin 

yansıması olan kültlerin İslami değerdeki karşılığı verilmiştir. 

Şamanizm ve Alevilik içinde yer alan ocak ve atalar kültü kavramları arasındaki 

bağlantı etnografik ve tarihsel yöntemler çerçevesinde ele alınmıştır. Ali Pir Civan 

Ocağı’nın şeceresi aktarılırken kronolojik sıralamadan ve dönemin tarihi olayları göz 

önünde tutlmuştur. Birbirleriyle bağlantılı olan Alevilik, Şamanizm, ocak ve atalar kültü 

kavramları geçmişten günümüze değin gelişmeleri tarihsel süreç içerisinde verilmiştir.  

 

1.4.1. Kavram ve Terimler 

Ocak: Alevilerde ocak dede aillerini nitelemek üzere kullanılan ve genellikle o ailenin 

soyca bağlı olduğu erenin adıyla birlikte anılan bir deyimdir (Yaman, 2006, s. 24). 

Dede: Ocakların başında bulunan, posta oturan kişilere denir (Korkmaz, 2016, s. 523). 

ġecere: Kerbela ve Necef’teki dergâhlardan verilen ve dedelerin soy kütüğünü içeren 

yazılardır (Aksüt, 2012, s. 50). 

Hak (Hakk): Yokluktaki, hiçlikteki mutlak Tanrı’nın, güzelliğin görülmeye olan 

eğilimi sonucu dönüşüme uğramasıyla beliren ve kendi ayrımında olan gizli tanrı 

(Korkmaz, 2016a, s. 117). 

HZ. Ali: Alevi-Bektaşi kültürünün ilk imam olarak inandığı İslam tarihinde Hz. 

Peygamber’den sonra hilâfet mevkiine gelen tülefâ-i Râşidîn’in dördüncüsüdür (Fığlalı, 

2006, s. 194). 

Kırklar Meclisi: Hz. Muhammed’in Kırklar Meclisi’ne katılması, Hz. Ali yolunu 

tanımasıdır (Korkmaz, 2016b, s. 472). 

Ehlibeyt: Hz. Muhammed’in evi, ailesi ve ocağıdır (Fığlalı, 2006, s. 190). 

On Ġki Ġmam (Ġmamlar): Hz. Muhammed’den sonra halife olarak tanınan Hz. Ali’yle 

onun soyundan gelen On İki İmam (Korkmaz, 2016, s. 226). 

Dört Kapı Kırk Makam: Hacı Bektaş Veli tarafından geliştirilen dört ana aşama ve 

kırk alt aşamadan oluşan eğitim öğretisidir (Korkmaz, 2016b, s. 198). 

On Dört Masun- u Pak: Henüz çocuk yaşta iken zalimce katledilen on dört çocuğu 

ifade etmektedir (Teber, 2017, s. 915). 

On Yedi Kemerbest: Hz. Ali’nin kemer kuşattığı, Ehlibeyt’le birlikte savaşmış ve çoğu 

şehit düşmüş on yedi savaşçıdır (Korkmaz, 2016b, s. 525). 
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Gülbenk: Tarikat, yol törenlerinde, yüksek sesle okunan yakarı, yakarış (Korkmaz, 

2016a, s. 112). 

Kurban: Tarikat, yol erkânında gösterilen durumlarda, Hakk’a yürümeden Hakk’a 

kavuşmanın anısına, lokma edilip yemek için tığlanan belli özelliklere sahip hayvan 

(Korkmaz, 2016b, s. 425). 

Ġnanç: Bir düşünceye bağlı bulunma, bir dine inanma, iman, birbirine duyulan güven, 

itimat, inanma duygusu, inanılan şey, görüş ve öğretidir (Artun, 2002, s. 25). 

Yatır: Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım 

ettiğine inanılan ölü, evliya şeklinde tanımlanır (Çıblak, 2005, s. 200). 

Nefes: Alevi-Bektaşi şairlerin; törenlerde, meclislerde ezgiyle okunan, tarikat yol 

inançları ve bu inançlarla ilgili olayların anlatıldığı koşma biçimindeki şiirlerine verilen 

ad (Korkmaz, 2016b, s. 514). 

ÂĢık: Sazlı, sazsız, doğaçlama yoluyla, kalemle veya bu özelliklerin birkaçını birden 

taşıyan ve âşıklık geleneğine bağlı olarak şiir söyleyen halk sanatçısıdır (Artun, 2016, s. 

1). 

Zakir: Öğrendikleri usta mallarını cem, sohbet, karşılaşma, düğün, şenlik gibi 

etkinliklerde Pazar etmektedir (Akbulut, 2010, s. 11). 

 

1.4.2. Kuramsal TartıĢma 

Bu çalışmada elde edilen sözlü ve yazılı bulgular sayesinde Amasya Alevi 

ocaklarından biri olan Ali Pir Civan Ocağı’nın tanıtılması ile ocakta uygulanan halk 

inanışları ve dini ritüelleri katkı sağlamıştır. Yapılan çalışma ile Ali Pir Civan Ocağı’nın 

ritüellerinin yöre ve diğer bölge ocakları arasındaki benzer ve farklı yönleri ilişkisel 

tarama modeli ile ortaya konulmuştur. İlişkisel tarama modeli ile geçmiş dönemde farklı 

araştırmacılar tarafından elde edilen Şamanizm’in inanç ve ritüelleri ile sözlü ve yazılı 

olarak elde edilen Anadolu Aleviliğinin arasındaki bağ kurulmuştur. Bu bağ zaman 

zaman tarihsel yaklaşımla ele alınırken zaman zaman betimleyici yaklaşımla ele 

alınmaktadır. 

 

1.5. Yöntem 

Bu çalışmada alan araştırması ve yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Gözlem, 

görüşme ve kaynak kişilerden yararlanma yöntemi ile Ali Pir Civan Ocağı hakkında 

bilgilere ulaşılmıştır. 



6 

Alan çalışması öncesinde, gidilecek yerleşim birimleri ve kaynak kişiler 

belirlenmiştir. Kaynak kişiler belirlenirken konuyla ilgili bilgisi olan, anlatmaya istekli 

dedeler, talipler ve çeşitli kişilerden yararlanılmıştır. Kaynak kişilerle karşılıklı görüşme 

yöntemi kullanılmıştır.  

Katılımlı gözlem yöntemi ile çeşitli bilgiler edinilmiştir. Araştırma sırasında 

kamera, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinası gibi malzemelerle gerçekçi bir şekilde 

yansıtılması amaçlanmıştır. 

Çalışma sırasında yazılı kaynaklardan da yararlanılmıştır. Bu kaynaklar: YÖK 

Dokümantasyon Merkezi, Milli Kütüphane, Ç. Ü. Türkoloji Araştırma Merkezi, 

yöredeki kütüphaneleri ve süreli süresiz birçok kaynaktan bilgiler elde edilmiştir. 

 

1.5.1. Sınırlılıklar  

Anadolu Aleviliğinde ocak genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: Pir ocağı ve 

mürşit ocağı olarak adlandırılmaktadır. Ali Pir Civan Ocağı’ da pir ocağı statüsünde yer 

almaktadır. Pir ocağı olan Ali Pir Civan Ocağı üzerine kapsamlı bir çalışma 

yapılmamıştır. Bu nedenle ocağın kurucusu, adının nereden geldiği, soy şeceresi, 

soyunun hangi imama dayandığı, ocağın inanç ve ritüelleri, talipleri ve talip olduğu 

ocak detaylı olarak ele alınmıştır. 

Ocağın asıl merkezi Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünde bulunan 

Keçeci Baba Ocağı olarak kabul edilmektedir. Keçeci Baba Ocağı bireylerinden 

(ocakzâde) biri olan Ali Pir Civan’ın Sarayözü köyüne defnedilmesiyle alt bir ocağın 

temelleri atılmıştır. Keçeci Baba’nın emri ile akrabalarının Sarayözü köyüne yerleşmesi 

sonucu yörenin merkez ocaklarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle çalışma 

Gümüşhacıköy ilçesi Sarayözü köyü ve talip köyler ile sınırlı tutulmuştur. 

Amasya merkeze bağlı 45 Alevi köyü, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı 21 Alevi 

köyü, Merzifon ilçesine bağlı 19 Alevi köyü bulunmaktadır. Bu bölgeler Amasya ilinin 

en fazla Alevi yerleşimi bulunan yerleridir. Çalışmanın coğrafi sınırı ve alan 

araştırmalarının yoğunlaştırıldığı merkezler öncelikle ocağın merkezi olan Sarayözü 

köyü ve taliplerin yaşadığı yerleşkelerdir. Çalışmanın sözlü kişileri Ali Pir Civan Ocağı 

dedeleri ve talipleri ile sınırlandırılmıştır. 

Nüfusunun çoğunun Alevi olduğu bilinen Amasya ilinin Gümüşhacıköy ve 

Merzifon ilçelerinde yürütülen bu tez çalışmasıyla amaçlanan nedenleri şöyle sıralamak 

mümkündür: 
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• Alevi ocak ve dedelik kurumlarının Amasya yöresindeki tanımlaması, inanç ve 

ritüellerin nasıl uygulandığını tespit etmek, 

• Amasya yöresi Alevi ocakları içinde önemli bir yere sahip olan Ali Pir Civan 

Ocağı’nın tanıtımı, inanç ve pratiklerin tespitini yapmak, 

• Ali Pir Civan Ocağı’na ismini vermiş olan Ali Pir Civan’ın hayatını ve 

hakkındaki söylentilerin (babasının kimliği, şehit edildiği dönem) doğruluğunu 

tespitini yapmak, 

• Ali Pir Civan Ocağı talip yerleşkelerin ve bu yerleşkelerde yürütülün cem ayini, 

çeşitlerini, benzerlik ve farklılıklarını tespitini yapmak amaçlanmıştır. 
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BÖLÜM II 

2. ARAġTIRMANIN BÖLÜMLERĠ 

2.1. AraĢtırma Konusuyla Ġlgili YapılmıĢ ÇalıĢmalar 

Araştırma konusu ile ilgili literatür çalışması yapılırken Alevi/Bektaşi ocak 

anlayışı ve örnekleri incelenmiştir. Ali Pir Civan hakkında yayımlanan yazılı 

kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Ali Pir Civan Ocağı ile ilgili kapsamlı bilgilere erişilememiştir, bununla birlikte 

ocaklık geleneği ile ilgili kaynak teşkil eden ve çalışmayı oluşturmada yararlandığımız 

bazı çalışmalar şunlardır:  

Harun Yıldız’ın Amasya Yöresi Alevi Ocakları adlı çalışmada Pir Ali Pir Civan 

Ocağı, pir ocağı olarak verilmektedir. Ancak ocakla ilgili detaylı bir çalışma 

bulunmamaktadır. Mevcut çalışmalar ise makale boyutunu geçmemektedir. Ocağın 

kökeni, geçmişi, şeceresi, ocakzâdeleri, talipleri, ocak mensuplarının ağırlıklı olarak 

yaşadığı yerler, ocağın kendisine özgü ritüelleri, dede-talip ilişkileri ve aydınlatılmakta 

zorlanılan Ali Pir Civan’ın babasının kimliği hakkında detaylı bir çalışma yoktur. 

Özveren (2019), "Kahramanmaraş Alevi Ocaklarında İnanç, İbadet ve Erkân: 

Sinemilli Ocağı Örneği" adlı çalışmada Sinemilli Ocağı hakkında 41 kaynak kişiden 

alınan bilgiler doğrultusunda ocağın kurucusu olarak kabul edilen Sultan Sin’in hayatı, 

soy şeceresi, ocağın Anadolu Aleviliğindeki yeri, talip-dede ilişkisi, taliplerin coğrafi 

dağılımı, ocağın inanç yapısı, dini hayatı, halk inanışları, dini hikâyeler, nefesler 

aktarılmıştır. Bu çalışmada Sinemili Ocağının Anadolu Alevi ocakları arasında bir pir 

ocağı olduğu tespit edilmiştir. 

Erdal (2013), "Alevi-Bektaşi İnanç Sisteminde Hiyerarşik Yapı: Çubuk Havzası 

Aleviliği Örneği" adlı doktora tezinde 590 sözlü kişiden yararlanılarak elde edilen 

bilgiler ve yazılı eserler doğrultusunda ilk olarak Alevi kavramı üzerinde durulmuştur. 

Alevi kavramının ardından ocak kavramı açıklanarak tarihsel gelişimi aktarılmıştır. 

Açıklamaların ardından 590 kişi kaynaklığında Çubuk Havzası Alevi ocakları tespit 

edilmiştir. Tespit edilen ocaklar: Seyyid Şah Kalender Veli Ocağı, Seyyid Hacı Ali 

Turabi Ocağı, Seyyit Cibali Sultan Ocağı, Seyyid Hacı Muradi Veli Ocağı, Seyyid Hacı 

Mehmed Abdal Ocağı’dır. Bu ocakların tarihsel arka planı verilerek ritüeller ve 

pratikler açıklanmıştır. Bu bilgiler ışığında ocakların aşiretler tarafından kurulup 

kurulmadığı ve ocakların günümüzdeki değişimi açıklığa kavuşturulmuştur. 
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Çakmak (2012), "Tunceli-Hozat Bölgesinde Sarı Saltık Ocağı ve Bektaşilik 

(Tarih-İnanç ve Doktrin-Ritüel)" adlı yüksek lisans tezinde 13. Yüzyıl’da bir Türkmen 

Babası olan Sarı Saltık’ın menkıbevi, tarihi kişiliğinden yola çıkarak soy şeceresi 

kaynak kişilerden alınan bilgiler doğrultusunda açıklanmıştır. Sarı Saltık Ocağı soy 

şeceresi 4. İmam Zeynel Abidin’in oğlu olan imam Muhammed Bakır’dan değil de 

diğer oğlundan sürdüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Battal Gazi ile akrabalık ilişkisi 

Saltıkname tarafından onaylanmıştır. Bunun yanı sıra adına açılan ziyaretgâhlar, 

mensup olduğu dini gelenek, ocağı meydana getiren unsurlar ve yöredeki diğer 

ocaklarla ilişkisi üzerinde durularak Sarı Saltık Ocağı’nın Anadolu Aleviliğindeki yeri 

belirlenmiştir. 

Aydın (2018), "Hüsem Dede Ocağı" adlı bu çalışmada ilk olarak İslamiyet 

öncesi dinler ve kültler üzerinde durulmuştur. Bunlar: Tabiat ve atalar kültü, Gök Tanrı 

inancı, Şamanlık ve Türklerin ilişki içinde olduğu inançlardır. İslamiyet’in etkisiyle ise 

Türk-Arap ilişkileri konu edinilmiştir. Son olarak ise bu tarihsel süreç içinde Horasan 

erenlerinin Anadolu’yu Müslümanlaştırması aktarılmıştır. Genel Alevilik-Bektaşilik 

tarihi sürecinden sonra ise Çorum’un en fazla talibine sahip olan Hüsem Dede Ocağı 29 

kaynak kişiden yararlanılarak bilim dünyasına tanıtılmaya çalışılmıştır. Hüsem 

Dede’nin seyyid olduğu bilinmesine rağmen hangi imamın soyundan geldiği 

bilinmemektedir. Alınan bilgiler doğrultusunda Hüsem Dede’nin kimliği, yaşadığı 

zaman, şeceresi, ocağın talip ve dedeleri, cem hizmetleri, halk inanışları ve Hüsem 

Dede ile ilgili anlatılar tespit edilerek günümüzde durumu gözler önüne serilmiştir. 

Küçük (2017), "Alevi-Bektaşi Kültüründe Ocak Sistemi: Seyyid Cemal Sultan 

Ocağı Örneği" bu yüksek lisans çalışmasında, genel hatlarıyla Alevilikte dedelik 

kurumu ve cemevi kavramları açıklanmıştır. Alevi Bektaşi kültüründe ocakların önemi 

belirtilirken Tunceli’deki Alevi ocakları tespit edilmiştir. Tespit edilen ocaklar içinden 

araştırma konusu olan Seyyid Cemal Sultan Ocağı’nın tarihi süreci aktarılmıştır. Seyyid 

Cemal Sultan’ın hayatı ve menkıbevi kişiliği, kerametleri, hakkında çıkan fermanlar, 

soy şeceresi sunulmuştur. Bu tezle Seyyid Cemal Sultan’ın Hacı Bektaş dergâhında 

yetiştiği, Hz. Muhammed’in 16. Torunu Musa-i Saninin oğlu olduğu ve dağınık bir 

halde bulunan ocağın farklı şehirlerde mensupları olduğu bilim dünyasına tanıtılmıştır. 

Demirci (2019), "Alevi Bektaşi İnancında Ocak Sistemi: Musa-i Hardi Ocağı 

Örneği" adlı bu çalışmada, Anadolu Alevi Bektaşiliğinde ocak kavramı tarihsel süreç 

içinde ortaya konulmuştur. 20 kaynak kişiden elde edilen bilgiler doğrultusunda Musa-i 
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Hardi’nin soyu, etnik kimliği, on iki imamlardan İmam Rıza’ya bağlı olduğu, ocağın 

Alevi erkânlarındaki yeri, dedeleri, inanç, ibadet ve kültler aktarılmıştır. 

Tepecik (2019), "Keçeci Baba Ocağı Üzerine Nitel Araştırma" yüksek lisans 

tezinde, Alevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık, Ocak ve dedelik kavramları açıklanmıştır. 

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Keçeci Köyünde tekkesi olan Keçeci Baba hakkında 

anlatılanlardan yola çıkarak Keçeci Baba Ocağı’nın ibadet ve dini hayatının öğrenilmesi 

için cem ritüelleri ve çeşitleri açıklanmıştır.  

Demirci (2019), "Bir Kimlik Göstergesi Olarak Alevi Müziği ve 

Popülerleşmesi" adlı yüksek lisans tezinde Alevi müziğinin yapı taşları, dini hayattaki 

önemi, kullanım yeri ve müzik örneklerine yer verilmiştir.  

Kılıç (2019), "Adıyaman Ağuiçen Alevilerinde İnançlar Törenler ve Geçiş 

Dönemleri Üzerine Bir İnceleme" adlı yüksek lisans tezinde Alevilik, inanç yapısı ve 

dini törenlerinin yanı sıra doğum, evlilik, ölüm gibi geçiş dönemleri ele alınmıştır.  

Çelik (2019), "Tunceli Yöresi Aleviliğinde Ocaklar" adlı yüksek lisans tez 

çalışması Aleviliğin tanımı ile başlamaktadır. Ardından Bektaşilik tanımı yapıldıktan 

sonra Alevilik ile benzerlik ve farklılıkları incelenmiştir. Tezin asıl konusu olan Alevi 

ocağı kavramı açıklanmıştır. Açıklamanın ardından Tunceli yöresinde bulunan Alevi 

ocakları alt başlıklar halinde kaynak kişilerden alınan bilgiler doğrultusunda 

aktarılmıştır.   

Avunduk (2019), "Alevi-Bektaşi Kültüründe Cem Töreni (Sivas Örneği)" isimli 

Yüksek lisans tezinde Alevilik, düşkünlük, musahiplik, dedelik gibi Alevilikle ilgili 

kavramlar açıklanmıştır. Bu açıklamaların ardından cem töreni ve çeşitleri 

incelenmiştir. 

Köker (2018), "Afşi Yöresi Alevi Bektaşilerin Dini İnanç ve Ritüellerinin Tespit 

ve Değerlendirilmesi" adlı yüksek lisan tezinde Afşin yöresinin sosyo-ekonomik 

durumu verildikten sonra Alevilerin yoğun olarak yaşadığı köy ve kasabalara yer 

verilmiştir. Diğer bölümlerde yatır ve ziyaret yerleri, cem çeşitleri incelenmiştir. Dede, 

baba, düşkünlük, musahiplik gibi kavramların yanında geçiş dönemleride açıklanarak 

teze son verilmiştir.  

Güleş (2018), "Dede Garkın Ocağı (Malatya Örneği)" adlı tez çalışmasında 

dede, ocak gibi kavramların açıklanması ile Baba Garkın’ın tarihi kişiliği, hayatı, 

hakkındaki menkıbeler ve talipler incelenmiştir. Ardından ocağın inanç yapısı ve dini 

hayatı gözler önüne serilmiştir.  
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Akın (2017), "Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları: Tarih, inanç ve gelenek" 

doktora tezi olan çalışmaya Alevilikle ilgili terimler açıklanarak başlanmıştır. 

Diyarbakır’da bulunan bütün Alevi ocakları alt başlıklar halinde ele alındıktan sonra 

dini hayat ve ritüeller ele alınmıştır. 

Ceylan (2015), "Kültürel Çeşitlik Bağlamında Anadolu Aleviliği" adlı doktora 

tezinde Anadolu’daki kültürel çeşitlikten bahseldilmiştir. İkinci bölümde Anadolu 

Aleviliği olarak adlandırılan inanç sistemi dönemlere ayrılmıştır.  

Ünlü (2013), "Alevilikte Dedelik ve Ocak Anlayışı Tercan Örneği" isimli 

yüksek lisans tezinde ilk olarak dedelik kurumu üzerinde durulmuştur. Dede kavramı, 

dedenin toplumsal, dini görevleri ve dedelerin kökeni üzerinde durulmuştur. Ardından 

İslamiyet öncesi dönem, geleneksel Alevilik ve Cumhuriyet döneminde Alevilk olmak 

üzere üç aşamada Alevilik ele alınmıştır. Son olarak ise ocak kavramı ve Tercan’da 

bulunan ocaklar üzerinde durulmuştur. 

Ersal (2013), "Alevi-Bektaşi İnanç Sisteminde Hiyerarşik Yapı: Çubuk Havzası 

Aleviliği Örneği" adlı doktora çalışmasında Aleviliğin çıkış noktası, Alevilik ile ilgili 

kavramlar üzerinde durulmuştur. Diğer bölümlerde ise Çubuk Havzası’da bulunan 

Alevi ocakları sıralanmış, ocakların inanç yapısı ve dini hayatı incelenmiştir. 

Yıldız (2003), "Amasya Yöresi Alevileri Tarihçesi, İnançları, Örf ve Adetleri" 

adlı çalışma bir doktora tezidir. Çalışmada ilk olarak Alevilikle ilgili terimlere yer 

verilmiştir. Ardından Amasya ilinin tarihçesi, dogmatik yapısı, inanç yapısı ve geçiş 

dönemleri konu edinilmiştir.   

Fığlalı (2006), "Türkiye’de Alevilik Bektaşilik" adlı kitapta İslamiyet önce inanç 

biçiminden, Anadolu Aleviliğini doğru bir tarihi seyir aktarılmıştır. Aleviliğin çıkış 

noktası, tanımı ele alınmıştır. Ardından Anadolu Aleviliğinin kurucusu olarak kabul 

edilen Hacı Bektaş- Veli’nin hayatı, şeceresi, Anadolu’da yaptığı çalışmalar 

aktarılmıştır. Anadolu Aleviliği içinde ayrı bir öneme sahip olan Hz. Ali, On iki imam, 

Ehlibeyt vb. inançlar incelenmiştir. 

Korkmaz (2015), "Anadolu Aleviliği" adlı kitap çalışmasında Aleviliğin özü 

aktarılmıştır. Daha sonra Aleviliğin temelini meydana getiren cem ritüelleri çeşitleri ve 

işlevlerine göre ayrılarak incelenmiştir. 

Çetinkaya (2015), "Kızılbaş Türkler" adlı kitap çalışmasında İslamiyet öncesi 

Arap ve Türklerde inanç yapısına değinilmiştir. Ardından İslamiyet sonrası Arap ve 

Türklerde Kızılbaşlığın ve Aleviliğin gelişimi ortaya konulmuştur. Son olarak 

Anadolu’da gelişimini ele alınmıştır. 
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Çalışmalardan yola çıkılarak Anadolu Aleviliğinin gelişim süreci aktarıldıktan 

sonra ise yukarıda yapılan çalışmalarda da olduğu gibi örnek olarak verilen ocak 

hakkındaki bilgiler sözlü ve yazılı kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda 

aktarılacaktır.       

 

2.2. AraĢtırma Alanıyla Ġlgili Bilgiler 

2.2.1. Amasya Hakkında Genel Bilgiler 

Amasya, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehrin 

bilinen en eski adı Amaseia’dır. Şehrin ne zaman kurulduğu hakkında bir bilgi 

bulunmamaktadır. Büyük İskender ve Hititler dönemine kadar dayanmaktadır. Tarihi 

öneminin yanı sıra coğrafik açıdan oldukça önemli bir konuma sahiptir. Kültürel 

zenginliğinin fazla olmasının en önemli nedeni ise geçmişten itibaren kültür, ilim ve 

bilim merkezi olarak kabul edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Amasya’nın kültür 

merkezi olmasının etkisiyle ilçe ve köylerde de çeşitli sanat faaliyetlerini 

sürdürülmüştür. Amasya, tarihi ve coğrafi güzellikleriyle olduğu kadar zengin toplumsal 

bir yapıya da sahiptir. 

Araştırma konusu olan tezin merkezi Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Sarayözü 

köyünde bulunmaktadır. İl merkezinde gelişen sanatsal faaliyetler ilçe ve köylerde de 

halk sanatının sözel verimlerinde gelişme göstermiştir.  

 

2.2.1.1. Coğrafi Yapı 

Amasya, Orta Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Komşu iller; Tokat, Çorum, 

Samsun ve Yozgat’tır. Amasya’da genel olarak dağlık bir yapıdadır. Akarsu olarak 

Yeşil ırmağa sahiptir. İklimi karasal bölge kadar soğuk, Karadeniz kadar da yağışlı 

değildir. Çeşitli yüksekliklere sahip dağları, dört ovası, havza ve akarsularıyla coğrafi 

bir zenginliğe sahiptir. Dağlarla örülü coğrafi görünümüyle, ırmağıyla ve doğal gölüyle 

Orta Karadeniz’in nadide şehirlerindendir (K. 8).  

Gümüşhacıköy ilçesi, Amasya’nın en batıda bulunan ilçelerindendir. İlçeye bağlı 

Sarayözü köyü ise ilçe merkezine 22 km. uzaklıkta bulunmaktadır.       Sarayözü Köyü 

40.917820 enlem ve 35.257580 boylamlarında yer almaktadır (Harita Map, 

https://www.haritamap.com/yer/sarayozu-koyu-gumushacikoy ). İki dağın arasında 

bulunan köy dere yatağına kurulmuştur. 

 

https://www.haritamap.com/yer/sarayozu-koyu-gumushacikoy
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2.2.1.2. Tarihi Yapı 

Amasya’daki ilk yerleşmeler mevcut bilgilerimiz ışığında Kalkolitik Çağa (M.Ö. 

5500-3000) kadar uzanmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

https://amasya.ktb.gov.tr/TR-59475/tarihce.html ). Amasya’nın Türkler tarafından ne 

zaman fethedildiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ancak XI. Yüzyıl başında 

Danişmendliler’in idaresi altında olduğu bilinmektedir. Yıldırım Bayezit Amasya’yı 

Osmanlı topraklaraına katarak idaresini oğlu Çelebi Mehmet’e bıraktı.  Zaman zaman 

Celâlî eşkıyası şehre hâkim oldu. Bundan sonra şehrin tarihindeki en önemli hadise 

Millî Mücadele yıllarında meydana geldi. Mustafa Kemal, memleketin işgaline karşı 

direnişi ve teşkilâtlanmayı gerçekleştirmek için burada çalışmalara başladı. Bunun 

neticesinde 21-22 Haziran 1919’da Millî Mücadele’nin ilk programını tesbit eden 

Amasya Tamimi yayımlandı. Amasya Cumhuriyet’in ilânından sonra 20 Nisan 1924’te 

il oldu (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/amasya ). 

Amasya bölgesi, yerleşim olarak Kalkolitik çağda varlığını kanıtlamıştır. Büyük 

Selçuklu döneminde Babaî isyanı gibi önemli bir tarihi olaya ev sahipliği yapmıştır. 

Beylikler döneminde de çeşitli beylikler tarafından ele geçirilmiştir. Yıldırım Bayezit 

zamanında Osmanlı topraklarına katılarak bilim ve kültür şehri vasfını korumuştur. 

Milli mücadele döneminde de önemli bir konumu sahip olmuştur (K. 8).  

Gümüşhacıköy ilçesinde de Amasya ili ile paralel olarak hemen hemen aynı 

tarihi olaylar yaşanmıştır. Sarayözü köyünün ise tam olarak ne zaman kurulduğu 

bilinmemektedir. 

 

2.2.1.3. Nüfus ve Ekonomik Yapı 

Amasya ilinin Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova ve 

Taşova olmak üzere altı ilçesi bulunmaktadır. Amasya, geçmişten günümüze birçok 

uygarlığa ve devlete ev sahipliği yapmıştır. Bu sayede zengin bir kültürel birikime sahip 

olmuştur. Zengin kültürel yapısını içinde barındırdığı farklı kültürlere bağlı topluluklar 

ile devam ettirmektedir. Fakat nüfusu 2012 yılından itibaren ekonomik ve sosyal 

nedenlerle hızlı bir azalma göstermiştir. Bu durunda Türkiye’nin en az nüfuslu 

illerinden biri olmasına neden olmuştur. Amasya ili ekonomik ve sosyal nedenlerden 

dolayı göç veren bir şehirdir. Göçlerin çoğu geçmiş zamanlarda Almanya’ya 

gerçekleştirilmiştir. Günümüzde ise büyük şehirlere göçler artmıştır. Bunun yanı sıra 

https://amasya.ktb.gov.tr/TR-59475/tarihce.html
https://islamansiklopedisi.org.tr/amasya
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ilçe ve köylere tarım işçisi göçünde son zamanlarda göçler artmıştır (Amasya Nüfus 

Müdürlüğü, https://www.nufusu.com/il/amasya-nufusu). 

Amasya ilinin bir diğer ekonomik kaynağı ise turizmdir. Tarihi dokusunu 

koruyan şehir Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti zamanından kalma çeşitli eserlere 

sahiptir. Bunlar: Herşane dağı üzerinde Pontus Kralı tarafından yapıldığı söylenen 

Amasya Kalesi, Sultan İkinci Bayezid tarafından yaptırılmış olan Bayezid Camii 

Külliyesi, Bayezid Paşa Camii, Burmalı Minare Camii, Çilehane Camii, Fethiye Camii 

gibi camii gibi tarihi Camilerin yanı sıra Şehzadeler Müzesi, Arkeoloji Müzesi, 

Yalıboyu Evleri, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi, Ferhat Su Kanalı ve 

Minyatür Amasya Müzesi ve türbeler şehrin turizm kaynağını oluşturmaktadır (K. 16). 

Bilgilere bakıldığında Amasya göç verirken küçük de olsa göç alamaya devam 

eden Türkiye’nin en az nüfuslu şehirlerinden biri olmuştur. Göç nedenlerinin başında 

çeşitli ekonomik nedenler ve sosyal nedenler gelmektedir. 1950 yıllarında özellikle 

yurtdışına işçi göçleri yoğunlaşmıştır. 

 Amasya ekonomisinin büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla sağlanmaktadır. 

Sebze ve meyve çeşitliliği, verimli topraklar, hayvancılık önemli geçim kaynaklarından 

olmaya devam etmiştir. Bunun yanı sıra açılan fabrikalarla gıda alanında ve sanayi 

alanında büyüme sağlanırken zengin maden kaynakları sayesinde ekonomik olarak 

büyüme göstermektedir.  

Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Sarayözü köyü ise ekonomik gelirini tamamen 

hayvancılıktan sağlamaktadır. Köy iki dağ arasında bulunduğundan dolayı tarım arazisi 

yok denecek kadar azdır. Köyün nüfusu ekonomik nedenlerden dolayı göç verdiği için 

yaşlı yaş grubuna sahiptir.  

 

2.2.1.4. Sosyo Kültürel Yapı 

Amasya: tarihi, coğrafi güzellikleri, zengin kültürü, kendine has yemek 

çeşitliliği, efsaneleri, oyunları, sözlü kültürü, kültür merkezi olmasının verdiği özellikle 

yetiştirdiği şairleri ve âşıkları ile nadide bir şehirdir. 

Amasya geçmişten itibaren en önemli kültür şehirlerinden bir olmuştur. 

Özellikle Osmanlı Devleti zamanında şehzadelerin yetiştiği şehirde birçok alanda diğer 

şehirlerden kültürel yönden farklı bir konuma sahiptir. Kültürel zenginlikler şehrin 

kendine özgü çeşitli örf ve adetlerinin oluşmasına neden olmuştur. 

https://www.nufusu.com/il/amasya-nufusu
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Amasya geçmişin tarihi izlerini yaşatan bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şehirde hemen hemen her yerinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerine rastlamak 

mümkündür. Özellikle dönemin devlet liderleri tarafından yaptırılan birçok camii, 

medrese bulunmaktadır. Bunların yanı sıra efsanelerle konu olan kalesi ve Ferhat dağı 

gibi önemli mekânlar vardır. Milli mücadele sürecinde önemli yere sahip olan şehirde 

Atatürk’ün kaldığı konak ve Milli Mücadele müzesi bulunmaktadır (K. 8). 

Amasya şehri, Osmanlı Devleti’nde Şehzadeler şehir olmasından dolayı mutfak 

kültürü gelişmiştir. Tarihi süreç içinde kendine özgü yemeklerle anılmıştır.  Amasya 

mutfağına özgü yemekler şu şekilde sıralanmaktadır: Amasya çöreği, saçüstü, kabak 

kavuklu pilav, bişi, cizlak, baklalı dolma, haşhaşlı cevizli çörek, hengel, kaypak, peluza, 

kuymak, etli bamya, keşkek, pirpirim, ciğer sarması, göbek dolması, sulu köfte, 

madımak, mıhlama, çatal çorba, sakala çarpan, cimcik çorbası, helle çorbası, yarma 

çorbası, yayla çorbası, erişte, bat, elma tatlısı, haşhaşlı burma çörek gibi yemekler yer 

almaktadır. Amasya’nın iklimi ile alakalı olarak yetiştirilen elma şehrin ismiyle 

bütünleşmiştir. Bunun yanı sıra kuşburnu ve kiraz yiyecek-içecek kültüründe yerini 

almaktadır. (K. 5, K. 9, K. 10, K. 14, K. 40). 

Amasya’da el sanatları devam etmektedir. Bunlar: Halı ve kilim dokumacılığı, 

teneke semaver, kamçılı tezgâhlarda dokunan peştamal ve çarşaf, iğne oyası, oymacılık, 

kırnap, demir işlemeciliği devam ettirilen meslekler arasındadır (K. 45). 

Amasya’ya özgü halk oyunları şunlardır: Yelleme, sim sim, narey, babayiğit, 

semah, sarıkız, Amasya ağırlaması şeklinde sıralanmaktadır. Bir diğer kültür zenginliği 

ise halk müzikleridir. Amasya geçmişten günümüze çok fazla âşık yetiştirmiştir. Bu 

âşıklar tarafından icra edilen, dillerde dolanan halk müzikleri şunlardır: Amasya’nın 

Dağları, Bahçeye Getirdi Bir Can Bizi, Bana Cevreyleyip Geyip Dokunma, Ben De 

Çıktım Fodullu’nun Üstüne, Bugün Benim Efkârım Var Zarım Var, Çıktım Yaylalara 

Gezdim, Eşimden Ayrıldım Yamandır Halim, Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar, 

Haydar Haydar, Amasya’ya Varınca, Karşıdadır Evleri, Mail Oldum Hub Cemale 

Bakmaya, Meryem Suya Gidiyor, Sabahtan Uğradım Pir Divanına, Dostun Gül Cemali, 

Yandım Ha Yandım, Selam Verdik Kadem Bastık, Tokat’ın Mezerliği, Sabah Oldu 

Gaynanam Geldi adlı türküler (K. 46).  

Amasya geçmişten getirdiği çocuk oyunlarını halen devam ettirmektedir. 

Amasya Valiliği tarafından gerçekleştirilen Dünya Çocuk Hakları gününde "Geleneksel 

Çocuk Oyunları Şenliği" ile oyunlar tekrar gün yüzüne çıkartılmıştır. Bu oyunlar: Aç 
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kapıyı bezirgan başı, halat çekme, ip atlama, istop, uzun eşek, mendil kapmaca, yağ 

satarım bal satarım, yakar top, çuval yarışı, matrak ve körebe oyunlarıdır (K. 16).  

Amasya divan edebiyatı ve halk edebiyatı açısından önemli bir şehirdir. 

Amasya’da geçmişten günümüze birçok şair ve âşık yetişmiştir. En ünlü şairlerinden ve 

Divan edebiyatının ilk kadın şairleri olan Mihri Hatun Amasya’nın kültürel zenginliği 

içinde yetişerek edebi eserler ortaya koymuştur. Halk edebiyatı ise Alevi-Bektaşi 

gelenek çerçevesinde şekillenmiştir. Bölgede bulunan Alevi ocakları sayesinde çok 

sayıda âşık yetiştirilmiştir. Yörenin en ünlü âşıkları: Amasyalı Fedaî Baba, Hasretî 

(Hamdullah Efendi), Sıdkı Baba, Kul Fakır’dır. Bu âşıkların yanı sıra yörede isimlerini 

duyurmuş başka âşıklarda vardır. Bunlar: Abdali, Sefil Abdullah, Sefil Ahmet, Fakir 

Ali, Sefil Ali, Turap Ali, Aşıki, Ali Baki, Balım, Biçare, Deli Boran, Caferi, Dervişoğlu, 

Derviş Edna, Esrari, Ezeli, Gulami, Kul Hasan, Kul Hüseyin, Aşık İrfani, Sersem Köle, 

Kurbani, Mecnuni, Kurdoğlu, Meseri, Mihneti, Aşık Musa, Nikabi, Müslüm Hoca, 

Noksani, Perişan, Şayani, Teslim Abdal, Yanyatan Ali, Aşık Veli Çal olarak 

sıralanmaktadır (K. 16, K. 12, K. 9, K. 19, K. 23, K. 18). 

Amasya’da okuma yazma oranı % 96.43’dür (Amasya Valiliği, 

http://www.amasya.gov.tr/egitim). Amasya Valiliğince 2009-2011 yıllarında 

düzenlenen "65 Bin Dev Öğrenci" kampanyası ile eğitim düzeyi artırılmaya çalışılmıştır 

(K. 8, K. 16). On Dokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi, Meslek 

Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Merzifon Yüksekokulu temelleri üzerine Amasya 

Üniversitesi kurulmuştur (Amasya Üniversitesi, 

https://www.amasya.edu.tr/%C3%BCniversitemiz/%C3%BCniversitemiz/tarihce). 

Amasya geçmişten getirdiği kültürel alt yapısıyla hemen her alanda zenginlik 

içindedir. Bu kültürel zenginlikte giyim-kuşamdan yemek, oyun, halk inanışları, 

müziklere kadar etkili olmuştur. 

Amasya ilinde pek çok Alevi yaşamaktadır. Kendilerine özgü kültürleriyle ilin 

halk kültürüne katkı sağlamaktadırlar. Amasya, halk edebiyatı açısından önemli bir 

kültüre sahiptir. Halk edebiyatının gelişmesinde ise Alevilerin payı büyüktür. Alevi-

Bektaşi şiirleri ve deyişleriyle Alevi kültürü, Amasya kültürüne büyük katkı 

sağlanmıştır. 

 

http://www.amasya.gov.tr/egitim
https://www.amasya.edu.tr/%C3%BCniversitemiz/%C3%BCniversitemiz/tarihce
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2.3. Amasya’daki Alevi Halkı 

2.3.1. Amasya Alevi Nüfusu ve YerleĢim Birimleriyle Ġlgili Bilgi 

Amasya nüfusunun önemli bir kısmı mezhep olarak Sünnî/Hanefî mezhebine; 

bunun dışında kalan Alevi toplulukları ise, kendi adlandırmaları ile Alevi/Caferi 

mezhebine mensup oldukları görülmektedir. Yapılan istatiksel araştırmalar sonucunda 

merkez ilçe nüfusunun yaklaşık olarak % 18,8’lik oranının Alevi olduğu söylenebilir. 

Bu oran, hemen hemen 25.085 gibi bir rakama tekabül etmektedir (Yıldız, 2003, s. 72). 

Amasya’nın Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova 

olmak üzere altı ilçesi vardır. Türkiye İstatistik Kurumundan alınan verilere göre Alevi 

toplumunun yaşadığı köylerin nüfusu verilmektedir. Resmi olarak Alevi veya Sünni 

Mezhebine mensup köyler tespit edilmemiştir. Yöre halkı tarafından yapılan 

tespitlerden yola çıkılmıştır.   

Amasya merkeze bağlı 45 Alevi köyü vardır. Bunlar: Uygur kasabası, Yassıçal 

kasabası, Abacı köyü, Albayrak köyü, Ardıçlar köyü, Bayat köyü, Beke Köyü, Böke 

köyü, Çengel Köyü, Damudere köyü, Direkli köyü, Gökdere köyü, Halifeli köyü, 

Hasabdal köyü, Karali köyü, Karaçavuş köyü, Kaleboğazı köyü, Karaibrahim köyü, 

Karataş köyü, Keçeli köyü, Köyceğiz köyü, Kovay köyü, Küçükkızılca köyü, Meşeli 

çiftliği köyü, Özfındıklı köyü, Sarayözü köyü, Sarıalan köyü, Sarıkız köyü, Saz köyü, 

Ümük köyü, Yağcıabdal köyü, Yeşildere köyü, Yeşilöz köyü, Sariyar köyü, Yaylacık 

köyü, Karsan köyü’nün tamamı Alevi inancına mensup kişiler yaşamaktadır. (K. 11, K. 

13, K. 20, K. 22). 

Amasya merkeze bağlı Alevilerin yaşadığı köyler ve sahip oldukları nüfuslar 

Türkiye İstatistik Kurumuna göre şöyledir: 

  



18 

Tablo 1.  

Amasya Merkeze Bağlı Alevi Köyleri ve Nüfusları 

Ġl Ġlçe Köyü Nüfus 

Amasya Merkez Abacı Köyü 486 

Amasya Merkez Albayrak Köyü 196 

Amasya Merkez Ardıçlar Köyü 225 

Amasya Merkez Bayat Köyü 48 

Amasya Merkez Beke Köyü 173 

Amasya Merkez Böke Köyü 124 

Amasya Merkez Çengelkayı Köyü 131 

Amasya Merkez Damudere Köyü 442 

Amasya Merkez Direkli Köyü 384 

Amasya Merkez Gökdere Köyü 24 

Amasya Merkez Halifeli Köyü 228 

Amasya Merkez Hasabdal Köyü 67 

Amasya Merkez İlyas Köyü 879 

Amasya Merkez Kaleboğazı Köyü 31 

Amasya Merkez Karaali Köyü 208 

Amasya Merkez Karaibrahim Köyü 261 

Amasya  Merkez  Karataş Köyü 99 

Amasya Merkez Kayacık Köyü 186 

Amasya Merkez Keçili Köyü 150 

Amasya Merkez Köyceğiz Köyü 161 

Amasya Merkez Küçükkızılca Köyü 304 

Amasya Merkez Meşeliçiftliği Köyü 180 

Amasya Merkez Özfındıklı Köyü 79 

Amasya Merkez  Sarıyar Köyü 373 

Amasya Merkez Sarayözü Köyü 85 

Amasya Merkez Sarıalan Köyü 401 

Amasya Merkez Saz Köyü 205 

Amasya Merkez Sarıkız Köyü 276 

Amasya Merkez  Ümük Köyü 131 

Amasya Merkez Yağcıabdal Köyü 466 

Amasya  Merkez Yeşildere Köyü 89 

Amasya Merkez Yeşilöz Köyü 203 

https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/ web sayfasından alınmıştır. 

  

https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/
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Gümüşhacıköy ilçesinde tamamı Alevi 21 yerleşim yeri vardır. Bunlar: Balıklı 

köyü, Beden köyü, Çavuşköy, Çetmi köyü, Eslemez köyü, Güplüce köyü, Güvenözü 

köyü, Güllüce köyü, İmirler köyü, Karakaya köyü, Keçiköy, Konuktepe köyü, Kırca 

köyü, Kiziroğlu köyü, Korkut köyü, Köseler köyü, Kuzulan köyü, Sallar köyü, 

Sarayözü köyü, Akpınar köyü ve Yazıyeri köyüdür. (K. 1, K. 6, K. 7, K. 11). 

Gümüşhacıköy İlçesine bağlı Alevi köylerinin Türkiye İstatistik Kurumuna göre 

nüfus sıralaması şöyledir: 

 

Tablo 2.  

Gümüşhacıköy İlçesine Bağlı Alevi Köyleri ve Nüfusları 

Ġl Ġlçe Köy Nüfus 

Amasya Gümüşhacıköy Balıklı Köyü 71 

Amasya Gümüşhacıköy Beden Köyü 162 

Amasya Gümüşhacıköy Çavuşköy Köyü 64 

Amasya Gümüşhacıköy Çetmi Köyü 547 

Amasya Gümüşhacıköy Eslemez Köyü 103 

Amasya Gümüşhacıköy Güplüce Köyü 213 

Amasya Gümüşhacıköy Güvemözü Köyü 27 

Amasya Gümüşhacıköy Güllüce Köyü 27 

Amasya Gümüşhacıköy İmirler Köyü 216 

Amasya Gümüşhacıköy Karakaya Köyü 52 

Amasya Gümüşhacıköy Keçi Köyü 391 

Amasya Gümüşhacıköy Konuktepe Köyü 88 

Amasya Gümüşhacıköy Kırca Köyü 242 

Amasya Gümüşhacıköy Kiziroğlu Köyü 198 

Amasya Gümüşhacıköy Korkut Köyü 334 

Amasya Gümüşhacıköy Köseler Köyü 350 

Amasya Gümüşhacıköy Kuzualan Köyü 246 

Amasya Gümüşhacıköy Sallar Köyü 208 

Amasya Gümüşhacıköy Sarayözü Köyü 184 

Amasya Gümüşhacıköy Yazıyeri Köyü 204 

https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/ web sayfasından alınmıştır. 

 

https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/
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Merzifon ilçesinde toplam 19 Alevi köyü vardır. Bunlar: Kayadüzü kasabası, 

Alıcık köyü, Alişar köyü, Balgöze köyü, Diphacıköyü, Elmayolu köyü, Eymir köyü, 

Gümüştepe köyü, Hacet köyü, Hacıyakup köyü, Hayrettin köyü, Hırka köyü, 

Karacakaya köyü, Karamağra köyü, Kireymir köyü, Küçükçay köyü, Oymagaç köyü, 

Sarı köyü, Yakupköy köyüdür. Bunun yanı sıra Merzifon merkezde Aleviler toplu 

olarak Hacıbalı Mahallesi, Tekke Mahallesi, Mahzen Mahallesinde yaşamaktadırlar (K. 

21, K. 32). 

 

Tablo 3.  

Merzifon İlçesine Bağlı Alevi Köyleri ve Nüfusları 

Ġl Ġlçe Köy Nüfus 

Amasya Merzifon Alıcık Köyü 471 

Amasya Merzifon Alişar Köyü 204 

Amasya Merzifon Balgöze Köyü 193 

Amasya Merzifon Diphacı Köyü 271 

Amasya Merzifon Elmayolu Köyü 126 

Amasya Merzifon Eymir Köyü 270 

Amasya Merzifon Gümüştepe Köyü 226 

Amasya Merzifon Hacet Köyü 16 

Amasya Merzifon Hacıyakup Köyü 110 

Amasya Merzifon Hayrettin Köyü 151 

Amasya Merzifon Hırka Köyü 255 

Amasya Merzifon Karacakaya Köyü 139 

Amasya Merzifon Karamağra Köyü 200 

Amasya Merzifon Kıreymir Köyü 101 

Amasya Merzifon Küçükçay Köyü 102 

Amasya Merzifon Oymağaç Köyü 110 

Amasya Merzifon Sarı Köyü  311 

Amasya Merzifon Yakup Köyü 324 

https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/ web sayfasından alınmıştır. 

  

https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/
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Göynücek ilçesinde ise 18 Alevi yerleşim yeri vardır. Alevi köyler: Asar köyü, 

Ardıçpınarı köyü, Başpınar köyü, Çayan köyü, Çaykışla köyü, Çulpara köyü, Davutevi 

köyü, İkizyaka köyü, Gaffarlı köyü, Kertme köyü, Koyuncu köyü, Kuyulu Kavaklı 

köyü, kavaklı köyü, Şarklı köyü, Şeyhoğlu (Şıhoğlu) köyü, Tencirli köyü, Terziköy 

köyüdür (K. 11, K. 20). 

 

Tablo 4.  

Göynücek İlçesine Bağlı Alevi Köyleri ve Nüfusları 

Ġl Ġlçe Köy Nüfus 

Amasya Göynücek Asar Köyü 55 

Amasya Göynücek Ardıçpınarı Köyü 95 

Amasya Göynücek Başpınar Köyü 101 

Amasya Göyüncek Çayan Köyü 53 

Amasya Göynücek Çaykışla Köyü 110 

Amasya Göynücek Çulpara Köyü 164 

Amasya Göynücek Davutevi Köyü 910 

Amasya Göynücek İkizyaka Köyü 153 

Amasya Göynücek Gafarlı Köyü 94 

Amasya Göynücek Kertme Köyü 130 

Amasya Göynücek Koyuncu Köyü 51 

Amasya Göynücek Kuyulu Kavaklı Köyü 97 

Amasya Göynücek Şarklı Köyü 226 

Amasya Göynücek Şeyhoğlu Köyü 115 

Amasya Göynücek Tencirli Köyü 195 

Amasya Göynücek Terziköy Köyü 133 

https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/ web sayfasından alınmıştır. 

 

Hamamözü ilçesinde toplam 6 Alevi köyü vardır. Bunlar: Çayköy, Damladere   

köyü, Hıdırlar köyü, Mağaraobruğu köyü, Yemişen köyü, Yukarıovacık köyüdür (K. 

20). 

  

https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/
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Tablo 5.  

Hamamözü İlçesine Bağlı Alevi Köyleri ve Nüfusları 

Ġl Ġlçe Köy Nüfus 

Amasya Hamamözü Çayköy Köyü 126 

Amasya Hamamözü Damladere Köyü 190 

Amasya Hamamözü Hıdırlar Köyü 33 

Amasya Hamamözü Mağaraobruğu Köyü 37 

Amasya Hamamözü Yemişen Köyü 133 

Amasya Hamamözü Yukarıovacık Köyü 181 

https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/ web sayfasından alınmıştır. 

 

Suluova ilçesinde ise toplam 2 Alevi köyü vardır. Bunlar: Arucak köyü ve 

Kazanlı köyüdür (K. 11). 

 

Tablo 6.  

Suluova İlçesine Bağlı Alevi Köyleri ve Nüfusları 

Ġl Ġlçe  Köy Nüfus 

Amasya Suluova Arucak Köyü 208 

Amasya  Suluova Kazanlı Köyü 97 

https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/ web sayfasından alınmıştır. 

 

Sonuç olarak Amasya ilinin toplam nüfusu 365.231’dir. Yöredeki Alevi nüfus 

potansiyeli tespit edilenlere göre 68.584’dir. Bu sayı genel olarak nüfusun % 18’ine 

denk gelmektedir (Yıldız, 2003, s. 82). Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen 

verilerle Amasya il ve ilçelerine bağlı köylerin nüfusları tespit edilmiştir. Ardından 

sözlü kaynaklar tarafından Amasya iline ve ilçelerine bağlı Alevi köyleri belirlenmiştir. 

Belirlenen Alevi köyleri, Türkiye İstatistik Kurumunun verilerinden elde edilerek 

Amasya il ve ilçelerine bağlı Alevi köyleri ve nüfusları tespit edilmiştir.  

 

2.3.2. Alevi YerleĢim Birimlerinin Tarihi Yapısı 

Amasya çok eski zamanlara dayanan tarihi ile birçok medeniyete ve tarihi olaya 

ev sahipliği yapmıştır. Alevilerin Amasya’ya ne zaman yerleştiği bilinmemektedir. Halk 

arasında anlatılanlara göre kimi Alevilerin Oğuz boyları ile kimisi ise Horasan’dan 

https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/
https://www.drdatastats.com/amasya-ili-koy-nufuslari-2018-yili/
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gelen kafile ile Amasya’ya yerleştikleri düşünülmektedir. Yıldız, Amasya yöresinin 

genelindeki Alevi köylerinin önemli bir kısmının Türkmen olduğunu dile getirmektedir 

(Yıldız, 2003, s. 73). Aleviler (Kızılbaşlar), Osmanlı Devleti döneminde yapılan Alevi 

katliamlarından kaçarak dağlık bölgelere yerleşmişlerdir. Aleviler işçi göçüyle 

köylerden çıkarak merkez il ve ilçelere yaşamaya başlamışlardır. 

Alevi nüfusunun en fazla olduğu Merzifon ilçesinin tarihi kalkolitik çağa kadar 

uzanmaktadır. Hitit, Roma ve Bizans gibi uygarlıkları da içinde barındırmıştır. Hunlar 

tarafından yağmalanan şehir Malazgirt zaferinin ardından Danişmed emirinin 

boyunduruğu altına girmiştir. II. Kılıçarslan’ın Danişmendliler bozguna uğratmasıyla 

Merzifon, Anadolu Selçuklu Devletinin hâkimiyetine girmiştir. Beylikler döneminde de 

çeşitli çekişmelere sahne olan şehir Yıldırım Bayezid tarafından ele geçirilmiştir. 

Özellikle Danişmendliler döneminde İslam şehri olmaya başlamıştır. Bu dönemde 

tekkeler ön plana çıkmaya başlamıştır. 15. Yüzyılda Ahmed Yesevî tarafından 

Anadolu’ya gönderilen Piri Baba, tekkesini kurarak bölgede sosyal etkisini göstermiştir. 

Zamanla bu tekkenin etrafında Alevi halkı oluşmaya başlamıştır. Merzifon ilçesinde 

Alevi nüfusu köylerde yoğunlaşmıştır. Ancak ilçe merkezde kurulan tekkeler ve Alevi 

mahalleleri nedeniyle Alevi nüfusu ilçe merkezi yoğunluğunun artığı görülmektedir (K. 

19).  

Alevi nüfusunun yaşadığı bir diğer yer ise Gümüşhacıköy ilçesidir. 

Gümüşhacıköy’de bulunan Alevi nüfusunun çoğu 24 Oğuz Boyunun 21. Boyu olan 

Çepniler’den gelmektedir. Gümüşhacıköy ve çevresini Türkleştiren Çepniler zamanla 

Gümüşhacıköy’de ismini verdikleri bir köy kurmuşlardır. İlçede öncelikle Ali Pir Civan 

Ocağı etrafında Alevi halkını toplamıştır. (K.12). Gümüşhacıköy ilçesi Ali Pir Civan 

Ocağı’nın merkezi olması nedeniyle ocakzâdelerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir.  

Göynücek ilçesinde de Alevi nüfusu fazla olan diğer ilçelerdendir. Bu ilçenin 

tarihi Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. İlçedeki Aleviler 12. ve 13. Yüzyılda 

Moğol istilasından kaçarak Horasan bölgesinden gelen Türkmen halktır. Doğu Anadolu 

bölgesine yerleşen Türkmen halkı savaş nedeniyle bölgeden ayrılarak zamanla ilçe 

köylerine yerleşmişlerdir. Bugün halen ilçe merkezde Alevi nüfusu fazla değildir. 

Köylerde yaşayan Aleviler genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. 

Amasya il ve ilçelerinde yaşayan Alevi zümresinin kökeni Horasan döneminde 

Anadolu’ya gelen Türkmen halkına ya da 24 Oğuz Boyundan biri olan Çepnilere 

dayanmaktadır.  
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2.3.3. Alevi YerleĢim Birimlerinin Ekonomik Yapısı 

Amasya il ve ilçelerinde Alevi halkı hemen her iş kolunda çalışma hayatlarını 

sürdürmektedirler. Amasya il ve ilçeler ekonomik yapı bakımından birbirinden ayrı 

işlevlere sahip olduklarından dolayı iş kolları çeşitlilik göstermektedir. Amasya 

merkezde yaşayan Aleviler esnaflık, memurluk, turizm ve çiftçilik meslek kolları 

vasıtasıyla geçimlerini sağlamaktadırlar. Gümüşhacıköy İlçesinde yaşayan Alevilerin 

çoğu hayvancılık, esnaflık ve memurlukla ilgilenmektedir. Merzifon ilçesinde yaşayan 

Aleviler ’de tarım, esnaflık, fabrika işçiliği ve memurlukla geçimlerini sağlamaktadırlar. 

Suluova, Hamamözü ve Göynücek ilçelerinde ise tarım ve hayvancılık en yoğun geçim 

kaynaklarından biridir.  

Eğitim görmek maksadıyla veya daha rahat bir ekonomiye sahip olmak amacıyla 

büyük şehirlere göçler yaşanmaktadır. Özellikle 1950 tarihinden itibaren yurtdışı işçi 

göçleriyle ilk büyük kopuş yaşanmıştır. Ardından modern hayatın getirdiği büyük 

şehirde yaşama arzusu, eğitim ve ekonomik imkânların fazlalığı nedeniyle ikinci büyük 

göç dalgası büyük şehirlere yaşanmıştır. Günümüzde Alevi köylerinde toprağından 

hiçbir zaman ayrılmamış yaşlı kesimden başka nüfus kalmamıştır. 

 

2.3.4. Alevi YerleĢim Birimlerinin Sosyokültürel Yapısı 

Amasya genelinde geçmiş dönemlerde Aleviler daha çok tarım, hayvancılıkla 

uğraştığından ve imkânları el vermediği için ya da gerek görülmediği için geneli ilkokul 

ya da lise mezunudur. Günümüzde Alevi aileler çocuklarının eğitimine özen 

göstermekte ve üniversitelere göndermektedir. Aleviler arasında okuryazarlık ise 60 yaş 

üstü çoğu bireyde düşüktür. Bu kişiler daha çok eski yazı (Osmanlı Türkçesi, Arapça) 

bilmektedir.  

Aleviler, geniş aile yapısını benimsemişlerdir. Yeni evlenen Alevi gençler 

aileleri ile aynı apartmanda ya da aynı sokakta oturmaktadır. Tam olarak geniş aile 

modelinden çekirdek aile modeline geçiş sağlanmamıştır. Üniversite okumak için büyük 

şehirlere giden gençler ise daha çok başka il ve ilçelerde yaşayarak çekirdek aile 

modelini benimsemişlerdir.  

Amasya bölgesinde Aleviler kendi içlerinde evlilikler yapmaktadır. Özellikle 

buna yörede çok dikkat edilmektedir. Fakat günümüzde bu kural, modern hayatın 

getirdiği koşullarla birlikte yavaş yavaş yıkılmaya başlanmıştır. Özellikle yöre dışında 

çeşitli nedenlerle yaşayan gençler arasında yaygınlaşmaya başlamıştır.  
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Amasya’dan birçok âşık yetişmiştir. Bu âşıklar: Âşık Kul Fakır, Sıdkı Baba, 

Fedai Baba ve Hasreti gibi söyledikleri nesilden nesille aktarılan en çok bilinen 

âşıklarıdır. Bu âşıkların yaktığı türküler ve deyişler Alevi halk tarafından cem ayinleri, 

muhabbet meclisleri ve etkinlikler vasıtasıyla yaşatılmaya devam etmektedir. 

Alevi toplumunun yoğun olarak yaşadığı Gümüşhacıköy ve Merzifon 

ilçelerinde, Amasya Merkez’e göre daha geleneksel yaşamaktadır. Bunun en büyük 

nedeni olarak ise köyden çıkıp ilçelerde yaşamaya devam eden Alevi ailelerin aynı 

mahallelerde toplanması gösterilmektedir. Böylelikle kültürel yozlaşma yaşanmadan 

ilçe merkezlerinde de geleneksel yapı sürdürülmektedir. 
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BÖLÜM III 

3. ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ DÖNEMDE VE ANADOLU’DA OCAK SĠSTEMĠ 

DEDELĠK KURUMU 

 

3.1. Ġslamiyet Öncesi Atalar Kültü, Ocak AnlayıĢı ve ġamanlık (Kamlık) 

İslamiyet öncesi dönemde Şamanizm inanç sisteminin temelini kültler meydana 

getirmektedir. Atalar kültü ve ocak anlayışını birbirinden kesin çizgilerle ayırmak 

mümkün değildir. 

Adı geçen bu kültün, genel olarak atanın bizzat kendine tapınma mahiyetini 

taşıdığı, onu öldükten sonra ailesine yardım edeceği, onu kötülüklerden koruyacağı 

inancından doğan, korku ve saygı karışık bir telakki olduğu anlaşılmaktadır (Ocak, 

2000, s. 24). Atalar kültü, ailenin ölmüş bireylerine karşı duyulan sevgi ve korkuyu 

temsil etmektedir. Ata ruhları genellikle hükümdar soyundan gelen ya da kutsal soydan 

(şaman/kam) gelen kimselerdir. Ataların ölümden sonrada varlığını sürdürdüklerine 

inanılmaktadır. Ölen kişiyi bu nedenle eşyalarıyla gömerek öbür dünyadaki hayatına 

devam ettiğini savunmaktadırlar. Bu nedenle insanlar, varlığını sürdüren ata ruhlarının 

kendilerini zaman zaman geri gelerek rahatsız etmelerinden kaynaklı korkulara 

kapılmaktadırlar. Saygı duyulan atalara belli zamanlarda kurban sunulmaktadır. 

Kurbanlar, kabile reisleri önderliğinde dini törenler eşliğinde at, koyun, öküz gibi 

hayvanlar kesilerek gerçekleştirilmektedir. Kurbanlar sayesinde ata ruhların, insanları 

korumaları, sıkıntılı durumdan kurtarmaları ve zarar vermemeleri talep edilmektedir. 

Atalara saygının bir başka şekli olan mezarlar, taşlar, ata mağarası ve heykellerdir. Bu 

mezarlar, taşlar ve heykeller içinde atalarının yaşadıklarına inandıklarından dolayı 

çeşitli ritüeller ortaya çıkarma ihtiyacı duymuşlardır. Örneğin; atalarının mezarlarına 

yiyecek-içecek bırakmak, kurban kesmek, çaput bağlamak gibi.  

İnan, ocak kültü atalar kültüyle bağlıdır; şaman dualarında "atamızın yaktığı 

ocak" denir (İnan, 1976, s. 42-43). Ocak anlayışını devam ettiren kişiler kutsallık 

kazanmış Kamlar (şamanlar)dır. Şaman aynı zamanda sihirbaz, büyücü, otacı, ozandır. 

Şamanlar bilgilerini, güçlerini atalarının ruhlarından almıştır. Şaman olacak kişi 

şamanlık yeteneğini soy yoluyla elde etmektedir. Eliade, şamanlık aile içinde kuşaktan 

kuşağa aktarılır, ama ruhlar bu gücü istedikleri kişiye de sunabilirler (Eliade, 2018, s. 

38). Şamanlık babadan oğula ya da anneden çocuğa geçmektedir. Şaman olacak kişi 
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rüya yoluyla ata ruhlar tarafından eğitilmektedir.  Radloff, şaman, şamanlık için gerekli 

güç ve bilgiyi atalardan alır; o, atalardan aldığı kuvvetle şaman davulunu kullanmaya, 

şarkılar söyleyerek ataları ve ruhları çağırmayı ve onların yardımıyla kendi ruhunu 

bedeninden ayırarak aydınlık ışık dünyasına ya da büyük karanlığa göndermeyi öğrenir 

(Radloff, 2008,  s. 34).  

Şaman, şamanlık görevine geldikten sonra asıl görevi tanrı ve ruhlarla insanlar 

arasında iletişim kurmayı sağlamak olmuştur. Genellikle bu olağanüstü iletişimi, kutsal 

saydıkları ayinler sırasında gerçekleştirmişlerdir. Ayinlerde tanrı ve ruhlara saygının 

göstergesi olarak kurban sunulmaktadır. Kurbanı kesmek, tanrı ve ata ruhlara sunmak 

şamanın başlıca görevidir. Tanrı ve ruhlara özellikle at, sığır, koyun, koç kurban 

edilmektedir. Bunun yanı sıra kansız kurban (saçı) yapılmaktadır. Saçı ise ateşe yağ, 

içki dökmek, çaput bağlamak, hayvanları başıboş bırakarak tanrı ve ata ruhlarına 

adamak gibi ritüellerle gerçekleştirilmektedir. Şamanın tek görevi ayin sırasında liderlik 

yapmak değildir. Şaman, zaman zaman sıradan halk hekimlerinin iyileştiremediği 

kişileri iyileştirerek halk hekimliği yapmaktadır. Şaman ayin sırasında vecd halindeyken 

doğaçlama şiirler ve dualar okumakta, dans etmektedir. Bu dualarda tanrılara ve ata 

ruhlara yakarılmaktadır.  

 Şamanın ayin sırasında kullandığı çeşitli eşyalar vardır. Bu eşyalardan en 

önemlisi ayin sırasında kullandığı davuludur. Her şamanın kendine özgü sembolleri 

olan davulu vardır. Davulun yapılmasını ve üzerinde bulunan sembolleri ata ruhlar 

belirler. Ata ruhlar tarafından yaptırılan davul sayesinde ayinler sırasında öbür dünya, 

tanrı ve ata ruhlarla iletişim sağlamaktadır. Yine ata ruhların izniyle yapılmaya başlanan 

bir diğer önemli eşya ise şamanın kıyafetidir. Şaman, kıyafetini belli ayinler sırasında 

giyinmektedir. Kıyafetleri cübbe, kemer ve külah (börk)den oluşmaktadır. Her bir 

parçanın üzerinde ata ruhlar tarafından belirlenen semboller bulunmaktadır.  

Sonuç olarak atalar kültü ve ocak anlayışı birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu 

inançlar doğrultusunda çeşitli ritüeller meydana getirilmiştir. İki kavramın vücut 

bulduğu kişi ise şaman (kam)dır. Kendinden önce yaşamış şamanların ruhları tarafından 

eğitilerek ve bilgi birikimleri bir sonraki nesle rüya yoluyla aktarılarak, soy esasına 

dayandırılarak atalar kültünü ve ocak anlayışını meydana getirmektedir.  

 



28 

3.2. Anadolu Aleviliğinde Ocak Sistemi ve Dedelik 

Alevilikte ocak kavramı; dede, seyyid, pir, mürşid, rehber gibi adlarla da anılan 

dinsel hizmetleri gören kişilerin ailelerini, soylarını nitelemek üzere kullanılan bir 

kavramdır. Aleviliğin yüzyıllardır dinsel hizmetlerinin görülmesi işlevine sahip ocak 

kurumunun kökenini, oluşumunu veya bir başka benzerinden dönüşümünü aydınlatması 

bakımından da önem taşımaktadır (Yaman, 2011, s. 48). 

Anadolu Aleviliğinin temelini ocaklar oluşturmaktadır. Her Alevi, bir ocağa 

bağlıdır. Bağlı bulundukları ocağın başında ise dede bulunmaktadır. Dedelerin geldiği 

soy ise ocak olarak adlandırılmaktadır. Alevilerde "ocak" bilindiği üzere dede ailelerini 

nitelemek üzere kullanılan ve genellikle o ailenin soyca bağlı olduğu erenin adıyla 

birlikte anılan bir deyimdir (Yaman, 2006,  s. 24).   

Anadolu’da Alevi ocaklarının tam olarak ne zaman çıktığı bilinmemektedir. 

Fakat ortaya çıktıkları dönemler hakkında çeşitli tahminler bulunmaktadır. Bu 

tahminlere ise tarihi olaylardan, menâkıbnâmelerden ve Alevi halkının dilden dile 

aktardıkları hikâyelerden ulaşılmıştır. Bülent Akın tarafından tahminler derlenerek toplu 

olarak yazıya aktarılmıştır. Akın’a göre; 

 

1. Alevi ocakları, Hünkâr Hacı Bektaş zamanında ortaya çıktı. 

2. Alevi ocakları, Hünkar Hacı Bektaş Veli’den önce vardı. Hz. Ali’nin soyundan 

gelen ailelerce oluşturuldu. 

3. Alevi ocakları, Kızılbaş Türkmen boylarınca kurulmuş Safevi Devletinin 

kurucusu Şah İsmail Hatayi’den sonra ortaya çıktı.  

4. Anadolu’ya gelen kabilelerin dinsel/siyasal liderleri olan dede, baba, abdal 

unvanlı babalar ocakzâde Dede ailelerini oluşturdular (Akın, 2017, s. 241). 

 

Anadolu’da Alevi ocaklarının temelini oluşturan iki ocak vardır. Doğu Anadolu 

bölgesinde etkisini gösteren Erdebil tekkesi ve iç Anadolu’da etkisini gösteren Hacı 

Bektaş Veli Dergâhıdır. Bu iki tekke Anadolu’da ocak anlayışının temelini atmış ve 

Alevi Bektaşiliğin organize olmasını sağlamıştır. İki ana ocak olarak işlev gösteren bu 

ocaklarda yetişen kişiler, Anadolu’da alt grup ocaklarını meydana getirmiştir. 

Anadolu’da oluşan diğer alt grup tekkelerde de Ehlibeyt merkez alınmıştır. Alt grup 

ocaklar kendi aralarında örgütlenme ve işlevsel olarak ayrılmaktadır. Ocaklar 

örgütlenme olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: Bağımsız ocaklar ve Hacı Bektaş 
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dergâhına bağlı ocaklar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bağımsız ocaklar herhangi bir 

ana ocağa bağlı değildir. Hacı Bektaş Dergâhına bağlı ocaklar ise Hacı Bektaş 

Dergâhının dedelerine bağlıdır. İşlevsel olarak ocaklar, dede ocakları adı altında 

toplanmıştır. Bunlar: Mürşit ocakları, pir ocakları, rehber ocakları, düşkün ocakları 

olarak ayrılmaktadır. Hüseyin Dedekargınoğlu, Dede ocakları, mürşit ocakları ve pir 

ocakları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bir dede ocağı, ya pir ocağı ya da mürşit 

ocağıdır. Her pir ocağı bir mürşit ocağına bağlıdır. Her dede ocağının bir talip topluluğu 

vardır. Mürşit ocağının talibi bir pir ocağı olabileceği gibi, doğrudan mürşit ocağına 

bağlı talip de olabilir (Dedekargınoğlu, 2010, s. 199) şeklinde özetlemiştir. Yaman ise 

Dedekargınoğlu’ndan farklı olarak dörde ayırmıştır. Bunlar: Mürşit ocakları, pir 

ocakları, rehber ocakları ve düşkün ocaklarıdır (Yaman, 2006, s. 56). Görev ve işlevleri 

farklı olan bu ocaklar birbirlerini denetleyen bir hiyerarşik yapı meydana getirmiştir. 

Mürşit ocakları, pirleri denetleyen, çeşitli yetkiler veren ocaklarıdır. Pir ocakları ise 

mürşit ocaklarından aldıkları yetkiyle dini, sosyal görevlerini yerine getiren ocaklarıdır. 

Rehber ocakları, talip ile pir arasında köprü vazifesi gören pir ocakları tarafından 

yetiştirilerek görev verilen ocaklarıdır. Düşkün ocakları ise Alevilerce yazılı olmayan 

kuralları çiğneyen kişilerin gönderildiği ocaklardır. Her ne kadar ocaklar kendi 

aralarında işlevsel olarak ayrılmış görülse de bir bütündür. Alevilikte "El ele el Hakk’a" 

olarak adlandırılır. Söylenen bu deyişle talip pire, pir Hz. Muhammed’e, Hz. 

Muhammed ise Hakk’a verdiği ikrarı temsil ederek yol içinde herkesin talip olduğu 

belirtilir.  

Ocakların başında bulunan, postta oturan kişilere dede denir. Dedelerin Ehlibeyt 

soyundan geldiğine inanılmaktadır. Dedeler, On iki imamları temsil ettiğinden dolayı 

kutsal kabul edilmektedir. Korkmaz, Dedelerin çıkış kaynaklarını üç grupta toplamıştır:  

a) Dedebabalar, Hacı Bektaş Veli yolundan gelenler; Hacı Bektaş Veli’nin manevi 

evlatları; yol evlatları. b) Çelebiler; Hacı Bektaş Veli’nin soyundan gelenler; bel 

evlatları. c) Ocakzadeler; On İki İmam soyundan gelenlerdir (Korkmaz, 2016, s. 523). 

Dedelerin kutsiyetlerini belirlemek amacıyla Ocakzâde olarak adlandırılırlar. Kutsal 

kabul edilen bir soydan geldiklerini kanıtlamak için ise şecere adını verdikleri belgeler 

bulunmaktadır. Aksüt’e göre şecereler, daha çok Kerbela ve Necef’teki dergâhlardan 

verilen ve dedelerin soy kütüğünü içeren yazılardır. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren 

Hacı Bektaş Ocağı sorumluları da bu tür belgeler vermeye başlamıştır (Aksüt, 2012, s. 

50) şeklinde tanımlamıştır 
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Anadolu’da bulunan ocakların hemen hemen hepsinin soyu Peygamber’in 

ailesine dayandırılmaktadır. Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere "Seyyid", Hz. Hasan’ın 

soyundan gelenlere "Şerif" adı verilmektedir. Fakat bu iki tanımlama Hz. Hüseyin’in 

oğlu Zeynel Abidin ile Hz. Hasan’ın kızının evlenmesiyle bütünü meydana getirmiştir. 

Anadolu’da ki Alevilerin hemen hemen hepsi Ehlibeyt soyundan gelmektedir. Anadolu 

Alevi ocaklarında soy esasına göre dedelik yürütülmektedir. Ellerinde şeceresi bulunan 

ailelerce soydan gelerek yetişen dedeler Hz. Muhammed’i temsil eden posta (makama) 

otururlar. Dedelik, babadan oğula geçerek ya da aynı akraba topluluğu arasında görevi 

üstlenebilecek bilgiye ve yetiye sahip olan kişiye devredilmektedir.    

Dedeler ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki ocakzâde soyundan gelen ailede 

dedelik görevini yürütmeye ilgisi ve yeteneği olan genç bireyin seçilerek usta dedenin 

yanında eğitilmesi gerçekleşir. Bu vesileyle usta dede, aday dedeye kendinden önce 

yaşamış dedelerden öğrendiği bilgileri aktarır. Eğitim yoluyla dedeliği öğrenen aday 

dede, ustasından Alevi toplumu tarafından "Telli Kuran" olarak adlandırılan sazı 

çalmayı öğrenir. Bir diğer dede ise rüya yoluyla eğitilmektedir. Rüya yoluyla 

öğrendikleri bilgileri taliplerine ulaştıran dede doğaçlama olarak deyişler okumaya 

başlamaktadır. Bunun yanı sıra hiçbir eğitim almadan saz çalma yeteneğine sahip 

olandır. Dede olacak kişi bu özelliklerin belirtilerini daha çok ergenlik döneminde 

göstermeye başlar. Genellikle sinirli bir yapıya sahip olan aday kişiler yalnız kalmaya 

başlarlar. Yalnız kalan dede adayı rüyalarında; Alevilerce kutsal kabul edilen kişiler 

tarafından uyandırılırlar ve Alevilik hakkında çeşitli bilgiler öğrenmeye başlanır. Sara 

nöbeti gibi bir nöbet geçirdikten sonra dudaklarından doğaçlama deyiş dökülür ve çalıp 

söylemeye başlar. Böylece posta oturan ocak dedesinin hakka yürüdükten sonra yerine 

geçecek kişi belirlenmiş olur. 

Dedelerin topluma karşı yapması, uyması gereken kurallar ve görevler vardır. 

Bu görevlerin başında dini liderlik yapmak gelmektedir. Tek görevleri dini liderlik 

değildir. Zaman zaman taliplerinin bulunduğu yerlere giderek halkı irşat, resmi olmayan 

durumlarda adaleti sağlamak ve halk hekimliği gibi çeşitli görevleri de vardır. Yaman, 

dedenin bilgili ve cemaatlerine örnek olacak insani özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Dede, taliplerinin dinsel hatta toplumsal planda karşılaştıkları sorunları 

çözmelerinde onlara yol gösterecek bilgi donanımına sahip bulunmak zorundadır. 

Ayrıca dede, örnek insan olarak kabul edilir, topluluk içerisindeki saygın konumuna 

uygun ahlaki niteliklere sahip olması gerekmektedir. (Yaman, 2001, s. 106) diyerek 

dedelerin sahip olduğu özellikleri sıralamıştır.  
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Alevi halkının dini ritüeli olarak bilinen cemler, dedenin önderliğinde 

yapılmaktadır. Dedenin olmadığı zamanlarda ise rehber cemi yürütmekle görevlidir. 

Cem, Alevi halkının çözemediği problemlerinin çözüldüğü, geçmiş dönemlerde yaşamış 

dedelerin öğretilerinin aktarıldığı, Hz. Ali ve imamlar hakkında anlatılan hikâyelerin 

dinlendiği, zâkir eşliğinde dedeler ve âşıklar tarafından icra edilen deyişlerin söylendiği 

yerdir.  

Çınar, ayin-i cem amacına göre çeşitli isimler altında yapılır. Ayin-i Cemlerin en 

çok bilinen ve yürütülenleri; 

-Görgü Cem’i 

-Musahip Cem’i 

-İkrar Verme Cem’i 

-Abdal Musa Cem’i 

-Lokma Cem’i 

-Düşkün Kaldırma Cem’i 

-Dardan İndirme Cem’idir (Çınar, 2017, s. 111) der. Her cemin kendine özgü anlamı ve 

amacı vardır. Bu cemler farklı zamanlarda gerçekleştirilmektedir. Bütün cemlerde 

bulunan ritüel ise "Semah" olarak adlandırılan kutsal bir gösteridir. Semah’ın asıl amacı 

Allah’tan geldik Allah’a gideceğizdir. Zakirlerin çaldıkları saz ve dile getirdiği 

değişlere uygun figürlerle kendi etraflarında dönmektedirler. Dönme sırasında ise 

dedeye niyaz etmektedirler.  

Dedelerin resmi bir kıyafeti yoktur fakat geçmişten günümüze onları temsil eden 

on iki parçalı kırmızı renkli külah (tac) ve On Yedi Kemerbest vardır. Kırmızı rengini 

Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinden dolayı kanın renginden alan tac (sarık), on iki dilimli 

olmasını ise on iki imamlardan almaktadır. Bu nedenle dedelerin ve Aleviliğin bir 

sembolü haline gelmiştir. On yedi Kemerbest ise Hz. Ali tarafından kırklar meclisinde 

on yedi kişiye kemer bağlanmasıyla süregelmiş bir gelenektir. 

Alevi inancında kurban önemli bir yere sahiptir. Kurban cemler sırasında kesilen 

ve adak kurbanı adı altında olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki kurbanı da dede 

kesmektedir. Alevilerce ocak dedeleri tarafından ocağı meydana getiren kişi adına 

kesilen kurban, adak kurbanıdır. Çıblak, adak kurbanını uygulamalarını şöyle ifade 

eder; “Dünyevi birtakım istek ve ihtiyaçlarının karşılanması için doğaüstü güçlere, yatır 

ve ziyaretlere koyun, keçi, horoz veya çeşitli yiyecek adağında bulunmuş ve 

istediklerinin yerine gelmesi halinde de adağına bağlı kalarak kurban kesmiş veya 

sunmuştur” (Çıblak, 2005, s. 162). Adak kurbanları, ocağı meydana getiren dedeye veya 
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evliyaya saygı ve korkuyu beraberinde getirmiştir. Alevi halk tarafından hasta kişinin 

iyileşmesi, dileklerin yerine getirilmesi karşılığında ocağı meydana getiren kişilerin 

türbelerine kurban kesilmektedir. Kesilen adak kurbanları bazı yörelerde lokma niyetine 

yedirilirken bazı yörelerde de dağıtılmaktadır.  

Sonuç olarak Alevilikte dedelik ve ocak anlayışı birbirinden ayrılmaz iki 

unsurdur. Ocak sayesinde dedeler meydana gelmektedir. Her ocak kutsal sayılan On İki 

İmam soyundan gelmektedir. Şecere sayesinde dede aileleri ocakzâde olduklarını 

kanıtlayarak Alevi halkı arasında önderlik statüsü kazanmışlardır.   

 

3.2.1. ġamanizm ve Alevilik Arasındaki Benzerlikler 

Şamanizm ve Alevilik arasında birçok benzerlikler vardır. Bazı araştırmacılara 

göre Aleviliğin temel yapı taşı Şamanizm’dir. Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Türkler 

eski inançlarını beraberinde getirmişlerdir. İslam’ın etkisiyle, İslami temeller 

çerçevesinde kendine has bir ibadet şekli oluşturmuşlardır. Anadolu’nun hemen hemen 

her örf ve âdetinde eski Türklerin inanç ve ritüellerine rastlanmaktadır. Bu durum ise 

günümüzde Şamanizm ve Alevilik arasındaki benzerliklerin ortaya çıkmasına sebeptir.  

Anadolu Aleviliği ve Şamanizm arasındaki en bariz benzerlik her iki inanç 

sisteminin önderi kabul edilen dedeler ve kamlar arasındadır. Benzerlikler şu şekilde 

sıralanabilir: 

Şamanizm ve Alevilikte dini önder olarak bilinen kam ve dede kutsal kabul 

edilen soydan gelmektedir. Soyunda kam ve dede bulunan kişiler tarafından yürütülen 

inançsal bir mevkidir. Şamanlık ve dedeliğe seçiliş şekilleri birbirine çok 

benzemektedir. Soyun yanı sıra her iki inanç sisteminde de ilgi ve yeterliliği yüksek 

olan kişiler seçilmektedir. Kam ve dede doğrudan doğruya bir eğitim kurumunda eğitim 

almazlar. Eğitim süreçleri içsel bir süreçtir. Daha çok rüya yoluyla ata ruhlar ve kutsal 

kabul edilen kişiler tarafından eğitilirler. Kam ve dede olma sürecindeki fiziksel ve 

ruhani süreçleri hemen hemen aynıdır. Her iki mistik önderde sinirlilik, yalnız kalma 

isteği, sara nöbeti gibi belirtiler vardır. Kam veya dede olarak seçilen kişi görevi kabul 

etmediği takdirde akıl sağlığını yitirmekte, hastalanmakta ve ölmektedir.  

Kam ve dedenin tek görevi dini liderlik yapmak değildir. Zaman zaman halk 

hekimliği, otacılık yapmaktadırlar. Her iki mistik lider, sıradan halk hekimlerinin 

çözemediği hastalıkları sağaltmakta ustadırlar. 
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Kam ve dedenin kıyafetleri arasında da çeşitli benzerlikler bulunmaktadır. Her 

ikisinin en belirgin kıyafeti börk-taç-sarık ve kemerdir. Eröz, gerek Orta Asya 

kamlığında, gerek Türkiye Kızılbaşlık ve Bektaşiliğinde tam giyim (kisve), taş (külah, 

börk), hırka ve kuşak giyilip takılması ile olur. Çok zaman bunların hepsi giyilmez 

(Eröz, 1992, s. 266) diyerek kamlık ve dedelik kıyafetlerini sıralamıştır. Kam ve 

dedelerin kıyafetlerin üzerinde semboller bulunması da bir diğer benzerliktir. 

Şamanın davulu, dedenin ise sazı veya bağlaması en önemli aracıdır. Kam davul 

ile dede sazı ile vecd haline gelir. Davul ata ruhları ile iletişimin en önemli aracı olarak 

kabul edilirken, sazda Alevi dedelerinin doğaçlama olarak aktardıkları şiirlerin müzik 

eşliğinde söylenerek kutsal kişiliklerin anılmasının en önemli aracıdır.  

Kam ve dede ayin sırasında doğaçlama şiirler ve dualar okuyarak sözlü halk 

edebiyatının temelini oluşturmuşlardır. Şiirler ve dualar sadece ayinler sırasında 

söylenmiştir. Zamanla ayin sırasında söylenen şiirler ve dualar dilden dile, kulaktan 

kulağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. 

Kam ve dede gerektiği zaman don değiştirirler (kılık değiştirir). Her ikisinin de 

en çok girdiği kılık kuştur. Melikoff’un da dediği üzere şamanlar kuşları taklit ederek 

tüylerden giysiler giyerler ve kendilerini kuş olarak kabul ederek başka dünyaya 

uçabilirler (Melikoff, 1997, s. 19). Eren- evliya ya da dedelerin kuş donuna 

girebildikleri bilinmektedir. Ögel bu ise Hacı Bektaş Veli’nin güvercin donuna girerek 

Anadolu’ya gelmesi ve Doğrul Baba’nın, doğan donunda Hacı Bektaş ile rekabet etmesi 

(Ögel, 1995, s. 129) örneğini vermiştir. Bunun yanı sıra kam ve dede göz açıp 

kapayıncaya kadar bir yerden bir yere gidebilmektedir.  

Alevilerde dede soyundan olanlar eğer aynı ocağa mensup iseler birbirleri ile 

evlenemezler. Bu uygulama Şamanlarda da vardır. Şamanlarda da aynı boya mensup 

olanlar birbirleri ile evlenemezler (Yılmaz, 2014, s. 8) diyerek kam ve dede arasındaki 

bir benzerliği de sunmuştur. Kutsal kabul edilen kam ve dedelerin özellikleri hemen 

hemen aynıdır. Bu iki önderi birbirinden ayıran tek sebep ise inandıkları inanç sitemi ve 

önder olarak kabul etikleri kişilerdir. Her ne kadar inanç sistemleri (Gök Tanrı inancı ve 

İslamiyet) ayrı olsa da ritüelleri birbirine benzemektedir. Her iki inanç sisteminin 

ritüelleri arasındaki benzerlik şu şekildedir:  

Şamanizm de ve Alevilikte tören (ayin) yapılmaktadır. Gök Tanrı inancına 

mensup kişilerin yaptığı törene şaman töreni, Alevilerin yaptığı törene ise cem adı 

verilmektedir. Her iki tören kam ve dede önderliğinde yapılmaktadır. Törenler 

Şamanizm ve Alevilikte kadın erkek karışık yürütülmektedir.  Şaman törenleri ve 
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cemler hava karardığında yapılmaktadır. Şaman törenini sırasında davul, cemde saz 

(bağlama) çalınmak olmazsa olmazlardandır. Şaman töreninde şaman dansı, cemlerde 

de semah yapılmaktadır. Her iki inanç sistemi içinde kutsiyet arz etmektedir. Şamanizm 

ve Alevilikte kurban çok önemlidir. Özellikle tören başlamadan her iki inançta da 

kurban kesilmemektedir. Şamanizm’de kurban Tanrı Ülgen ve ata ruhlarına adanırken, 

Alevilikte Hz. Ali, on iki imam ve eren-evliyalar adına kesilmektedir. Kanlı kurbanlar 

her iki inançta dağıtılır ya da pişirilir. Dağıtılan kurbanlarda kam ve dedeye hayvanın 

çeşitli parçaları verilir. Kansız kurban (saçı) törenleri Şamanizm ve Alevilikte mevcut 

bir ritüeldir. Bunlar: ağaca çaput bağlamak, kutsal yerlere veya mezarlara yiyecek-

içecek bırakmak gibi.  

Şamanizm ve Alevilikte kültler önemli bir yer tutmaktadır. Gök Tanrı inancında 

kültler: Atalar kültü, ağaç kültü, dağ-tepe kültü, taş kültü, su kültü, ateş kültü 

şeklindedir. Alevi inancında da kültler: Eren-evliya kültü, ağaç kültü, dağ-tepe kültü, 

ateş kültü, su kültü olarak devam ettirilmektedir. Atalar kültü yerini İslamiyet’le birlikte 

eren-evliya kültüne bırakmıştır. Dağ-tepe kültü ise en sık karşılaşılan kültlerden biridir. 

Çünkü yüksek mevkilerde yer alan dağlar, tanrı ve ata ruhlarına en yakın yerlerdir. Bazı 

şamanların mezarları yüksek dağlar üzerindedir. Alevilikte ise Anadolu coğrafyasındaki 

hemen hemen tüm türbe ve tekkeler dağların doruk noktalarında yer almaktadır. Buda 

dağ ve tepe kültünün kutsallığını beraberinde getirmektedir. 

Geçmişten günümüze değin hemen hemen bütün toplumlarda sayıların sihirli ve 

kutsal yönüne inanıla gelmiştir. Şamanizm ve Alevilikte de bazı sayılar kutsal olarak 

kabul edilmiştir. Kutsal kabul edilen sayılara inançsal anlamlar yüklenerek sayılara 

saygı meydana gelmiştir.  Bunlar: üç, beş, yedi, dokuz, on iki, on yedi, kırktır. Örneğin: 

on iki sayısı şamanlar tarafından göğün on iki katının olduğuna ve her birinde tanrıların 

yaşadığına inanılmasından dolayı, Alevilikte ise on iki, On İki İmamlar’dan dolayı 

kutsal kabul edilmiştir.  

Şamanizm ve Alevilikte bazı ağaçlar kutsaldır. Bunlar: Kayın, çam, çınar vb. 

ağaçlardır. Şamanizm’de ağaçların kutsal olmasının en önemli nedeni kozmik 

olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanların dokuz dallı kayın ağacından meydana 

gelmesi, şamanın davulunun kutsal ağaçtan yapılması saygının temelinde yatan belli 

başlı nedenlerdendir. Alevilikte ise ağaç kültü daha çok Tahtacılar arasında yaygındır. 

Ormanlık alanlarda yaşayan Tahtacı’lar ağacı muharrem ayında ve Salı günlerinde 

kesmezler. Ağaçlara çeşitli dualar okurlar. Bunun yanı sıra Anadolu’da ağaçların çoğu 

dilek dilemek için çaput bağlanan bir yer olarak kabul edilmiştir.  
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Şamanizm ve Alevilik arasındaki benzerlikler tarihi, siyasi birikimlerin getirdiği 

bir sonuçtur. Türklerin, Orta Asya’dan Anadolu’ya getirdikleri gelenekleri İslam’la 

tanıştıktan sonrada devam etmiştir. Zamanla iki inanç harmanlanmıştır. Şamanizm’in 

izlerine rastlanılmasındaki en büyük neden ise Türklerin ve Ehlibeyt soyundan gelen 

kişilerin Emeviler ve Abbasiler dönemindeki yakınlaşması olmuştur. Horasan 

erenlerinin Anadolu’yu İslamlaştırmak için yaptıkları fetihler sırasında göçebe yaşayan 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile de Anadolu’ya özgü inaç yapısı oluşmuştur. 

Horasan erenlerinin tasavvufi İslam anlayışı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerini 

kolaylaştırmıştır. Böylece heterodok İslam anlayışı ortaya çıkmıştır. 

 

3.3. Ali Pir Civan ve Ali Pir Civan Ocağı 

3.3.1. Amasya’da Alevi Ocakları ve Bu Ocaklar Ġçerisinde Ali Pir Civan Ocağı 

Anadolu Aleviliği ocak sistemi üzerine temellendirilmiştir. Bu sisteme göre 

dedelik, Ehlibeyt soyundan geldiği kabul edilen erenler tarafından devam 

ettirilmektedir. Dede, baba, abdal, evliya, eren, pir, gazi veya alperen adı verilen 

kolonizatör dervişler Anadolu’da ana ocaklar meydana getirilmiştir. Ana ocaklarda 

yetişen dedeler, babalar, abdallar Anadolu’nun hemen hemen her köşesine dağılarak alt 

ocakları meydana getirmişlerdir. Çeribaş ve Köse, ocaklar çoğunlukla dini-mistik ve 

karizmatik inanç önderlerinin adını taşıdığını dile getirerek inanç önderlerinin keramet 

sahibi olmalarının isimleri ile anılmasına neden olduğuna (Çeribaş ve Köse, 2018,  s. 

15) dikkat çekmişlerdir. 

Akbulut, Amasya ile Suluova’nın bir kısmı, Merzifon Ovası ve Gümüşhacıköy’ü 

içine alan coğrafyaya Gazilerovacığı denilmektedir (Akbulut, 2010, s. 9) diyerek 

bölgenin geçmişteki adını aktarmıştır. Gazilerovacı ismi ile anılmasının anlamı 

bilinmemektedir. Gazi, İslamiyet’te gazaya (din uğruna savaş) katılan kişilere verilen 

unvan olarak tanımlanmaktadır. Gazilerovacığı olarak anılan bölgede eren, evliya gibi 

Horasan erenlerinin türbelerinin fazlalığı İslamiyet’i yaymak için geldikleri ve yörede 

şehit düştüklerinden dolayı Gazilerovağı olarak adlanmalarını neden olduğu 

düşünülmektedir.   

Horasan’dan gelen erenlerin çevresinde oluşmaya başlayan ocak anlayışı 

zamanla alt ocaklara ayrılarak günümüzdeki ocakları meydana getirmiştir. Amasya’da 

bulunan ocakların hemen hemen hepsinin kurucuları sayılan kişilerin Horasan’dan 

Anadolu’yu İslamlaştırmak maksadıyla gelen erenler olduğu tespit edilmektedir. Bu 
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erenlerin adıyla anılan çeşitli ocaklar Amasya’da varlığını korumaktadır. Amasya 

yöresinin ocaklar açısından önemli olmasının bir diğer önemli sebebi ise geçmişten 

günümüze önemli ilim merkezlerinden olması olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nde 

Türkmen babası Baba İshak gibi bir liderin yörede çeşitli faaliyetlerde bulunması ve 

Baba İshak olayının meydana gelmesi Alevi zümrenin birleşmesini sağlayan olaylardan 

biri olarak kabul edilmektedir. Yörede bulunan Alevilerce bir milat olarak 

görülmektedir. Osmanlı Devleti’nde II. Mahmut döneminde ise Hacı Bektaş dergâhının 

23. Postnişini Hamdullah Efendi’nin Amasya’ya sürgün edilmesiyle birçok evliyanın 

çevresinde toplanmasına neden olmuştur. Amasya birçok eren ve evliyanın yaşadığı 

önemli bir merkez halini almıştır. Bu inanç önderleri etrafında şekillenmeye başlayan 

ocaklar geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir. 

Amasya’da işlevini sürdüren ocaklar şunlardır: 

 

1. Piri Baba Ocağı 

2. Ali Pir Civan Ocağı 

3. Keçeci Baba Ocağı 

4. Hubyar Sultan Ocağı 

5. Ağu İçen Ocağı 

6. Şah İbrahim Veli Ocağı 

7. İmam Rıza Ocağı 

8. Battal Gazi Ocağı 

9. Pir Sultan Abdal Ocağı 

10. Ali Seydi Sultan Ocağı 

11. Seyyid Selahaddin Ocağı olmak üzere on bir ocak vardır. Bu ocakların en 

büyüğü ve en köklüsü Piri Baba Ocağı’dır. Devamında ise talip sayısının en 

fazla olduğu ocak, Ali Pir Civan Ocağı’dır (K. 1). 

 

On bir ocağın bazılarının merkezleri Amasya’da değildir. Bununla birlikte 

Amasya’da çok fazla talibe sahip olmaları ve ocakzadelerinin Amasya’da yaşaması 

dolayısıyla Amasya’nın önemli ocakları arasına girmişlerdir.   

Yörede bulunan hemen hemen bütün ocaklar geçmişten günümüze gelen bütün 

ritüel ve pratikleri devam ettirmesi ve canlı bir aşık, pir, talip geleneğinin sürdürülmesi 

bakımından önemli bir konuma sahiptir.  
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Tezin konusu olan Ali Pir Civan Ocağı yörenin ikinci büyük ocağı olarak kabul 

edilmektedir. Ali Pir Civan Ocağı, adını erenden almış olan ve ehlibeyte dayandırılan 

bir ocaktır. Ocağın inanç lideri Ali Pir Civan’dır ve onun akrabaları tarafından devam 

ettirilmektedir. Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Sarayözü köyünde, Ali Pir 

Civan Ocağı’nın ocakzâde ve talipleri yaşamaktadır. Bunun yanı sıra Merzifon ilçesinde 

de bazı ocakzâdeler yaşamını sürdürmektedir. Ali Pir Civan Ocağı, talibi en fazla olan 

ocaklardan biridir. Talipleri daha çok Gümüşhacıköy, Merzifon ilçe merkez ve 

köylerinde yaşamaktadır.  

Ali Pir Civan Ocağı, geçmiş zamanlarda Orta Karadeniz Bölgesi’nin en önemli 

ocakları arasında yer alırken zaman içerisinde yerel bir yapıya bürünmüştür. Yerel bir 

yapıda varlığını devam ettirmektedir. Talip sayısının yerel ocaklar arasında fazla 

olmasının yanı sıra ocağın bünyesinde ermişlerin ve keramet sahibi kişilerin olması, 

ocağın önderi Ali Pir Civan’ın Keçeci Baba ve Hacı Bektaş Veli ile bağlantısının 

bulunması, ocakta çeşitli dervişlerin ve âşıkların yetişmesi de ocakta sözlü kültürün 

devamlılığını sağlaması ocağın önemini ortaya çıkarmıştır.  

 

3.3.2. Ali Pir Civan’ın Hayatı ve Soy ġeceresi 

Anadolu Alevilerinin her bireyi bir ocağa bağlıdır. Ocaklar, Ehlibeyt soyundan 

gelen kişilerin oluşturmuş olduğu soy silsilesidir. Ali Pir Civan Ocağı’ da yöre halkı 

tarafından önemli bir konuma sahiptir. Yöre halkından edinilen bilgilere göre "Ali Pir 

Civan veya Ali Bircivan" adlı eren etrafında oluşturulmuştur. Ali Pir Civan’ın soyu 

ehlibeyte dayandırılmakta ve yörenin önemli pir ocakları arasında yer almaktadır. Bu 

ocağın talip sayısı yörede oldukça fazladır. Ocağın merkezi Gümüşhacıköy’ün Sarayözü 

köyündedir. Köyde Ali Pir Civan’a ait türbe ve ziyaretgâh mevcuttur (K. 6, K. 28).  

Ocağın kurucusu olan Ali Pir Civan’ın doğum tarihi, ölüm tarihi gibi bilgiler tam 

olarak bilinmemektedir. Ali Pir Civan’ın babası hakkında çeşitli söylentiler vardır. 

Sözlü kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda ocağın yazılı bir soy şeceresi 

mevcuttur. Bunun yanı sıra ocağın dedelerinden alınan bilgiler doğrultusunda soy 

şeceresi geçmişe dönük olarak teyit edilmiştir.  

Ali Pir Civan’ın hayatı hakkında bilgiler ve rivayetler, saha çalışması sırasında 

görüşülen Ali Pir Civan Ocağı dedeleri ve ocakzâdelerinden elde edilen diğer bilgiler 

şöyledir: 
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Haydar Altun Dede’den derlenen rivayete göre; "Ocak 8. İmam Rıza soyundan 

gelmektedir. Şeyh Mahmut Veli (Keçeci Baba), Hacı Bektaş Veli’nin amcasıdır. Hacı 

Bektaş o tarihin halkını uyarmak, birleştirmek için Sulucahöyük’e Nevşehir’in Hacı 

Bektaş ilçesine gelir. Hızlı, mucizeli ve etkili çalışmalarından dolayı hemen dergâhını 

kurmuştur. Musa-i Sani’nin oğlu Ahmet-i Cemal, Ahi Baba, Keçeci Baba adları ile 

anılan Şeyh Mahmut Veli Anadolu’ya gelir ve Keçeci köyü olarak anılan yere 

yerleşerek dergâhını kurar. Keçeci Baba’nın Ali Haydar adlı oğlu vardır. Oğlunun ise 

dört erkek çocuğu, bir kız çocuğu vardır. Bunlar: Seyyid Selahattin, Seyyid Yusuf, 

Seyyid-i Cüneyd, Seyyid-i Pir Ali Bir Civan 
2
 ve Sinem’dir." (K. 6).  

Şafak Çoşkun Dede’ye göre; "Ali Pir Civan Ocağı, ehlibeyt soyuna 

dayandırılmaktadır. Dayandırılan imam, On İki İmamlar’dan sekizinci sırada yer alan 

İmam Rıza’dır. Ali Pir Civan Ocağı, Keçeci Baba Ocağına bağlıdır. Bağlı olmasının 

nedeni ise Keçeci Baba’nın Ali Pir Civan’ın dedesi olmasıdır. Ali Pir Civan soy 

itibariyle Hacı Bektaş Veli’ye de dayandığı geçmişten beri söylene gelmiştir. Rivayete 

göre Hacı Bektaş Veli ve Keçeci Baba akrabadır." (K. 1). 

Âşık Veli Dede: "Ceddimiz İmam Rıza’dan gelmektedir. Ali Pir Civan’ın dedesi 

Keçeci Baba’dır." (K. 7). Ali Pir Civan İmam Rıza soyundan gelir. Hacı Bektaş Veli ile 

olan akrabalık bağı çok eski dönemler olduğundan tam olarak bilinmez ama yöre halkı 

tarafından Keçeci Baba tarafından akrabası, soydaşı sayılır (K. 11). 

Ali Pir Civan Ocağı dedesi Haydar Altun ve Keçeci Baba Ocağında yetişen 

Ahmet Abacı (Garib Ahmet Dede) "Ali Pir Civan’ın soyu İmam Rıza’ya bağlanır. 

Bağlanmasının asıl nedeni ise Musa-i Sani’nin iki oğlu vardır. Bunlar: İbrahim-i Sani ve 

Şeyh Mahmut Veli (Keçeci Baba)’dır. İbrahim-i Sani’nin oğlu Bektaş (Hacı Bektaş 

Veli)’dir. Şeyh Mahmut Veli’nin torunu ise Ali Pir Civan’dır." (K. 6, K. 20). 

Ali Pir Civan Ocağı, İmam Rıza soyundan gelmektedir. Bu durumun kanıtı 

olabilecek o dönemlere ait bir şecere bulunmamaktadır. Ancak Piri Baba Cemevi’nin 

eski dedesi olan Mehmet Pamukçu: "Musa-i Sani ve hanımının çocukları olmazmış. 

İmam Rıza, o zamanlarda Horasan’da yaşarmış ve Musa-i Sani’yle muhabbeti varmış. 

Bir gün İmam Rıza’yı sofrasına davet etmiş. İmam Rıza, sofradaki şerbet ya da ona 

benzer içeceği tam yutacağı sırada Kerbela şehitleri aklına gelerek geri tükürmüş. İmam 

Rıza gidince Musa-i Sani’nin hanımı kutsal kabul edilen Peygamber’in soyundan gelen 

İmam Rıza’nın şerbetini ya da suyunu içmiş. Böylece Musa-i Sani ve hanımının 

                                                           
2
 Ali Pir Civan’ın tam adı "Seyyid-i Pir Ali Bir Civan" olduğundan dolayı bazı noktalarda değiştirilmeden 

kullanılmıştır. 
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çocukları İbrahim-i Sani ve Şey Mahmut Veli dünyaya gelmiş. İbrahim-i Sani’den de 

Hacı Bektaş dünyaya gelmiş. Keçeci Baba ve Hacı Bektaş’ın akraba olduğu rivayeti 

vardır. Bunun doğruluğu kesin değil büyüklerin aktardıkları böyledir. Kimine göre Şeyh 

Mahmut Veli, Ali Pir Civan’ın babası kimine göre dedesi bu bahsettiğimiz zamanlar 

Osmanlı’dan da önceki dönemler olduğundan hakiki (gerçek) bilgiyi veren yazılı 

kaynak yoktur. Ancak kulaktan kulağa deyişler ve rivayetler yoluyla aktarılmış." (K. 

36) şeklindeki açıklamasıyla İmam Rıza ile olan bağlantılarını açıklamışlardır.  

İmam Rıza’nın bir süre Horasan’da ikamet etmesi ve Horasan erenleri adıyla 

anılan evliyaların aynı bölgeden Anadolu’ya dağılarak bu erenlerin İmam Rıza adına 

ocakların kurulması kesin olmamak kaydıyla doğruluk payı içermektedir. Musa-i 

Sani’nin oğulları olan İbrahim Sani ve Şeyh Mahmut Veli kardeştir. Kısaca Şeyh 

Mahmut Veli (Keçeci Baba), Hacı Bektaş Veli’nin amcasıdır. 13. Yüzyılda Anadolu’ya 

gelen Hacı Bektaş Veli ve Şeyh Mahmut Veli dergâhlarını Anadolu’nun farklı yerlerine 

kurarak irşat için çalışmalara başlamışlardır. 

Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında "Misyoner" ruhlu Türk 

dervişlerinin ve şeyhlerinin oynadığı rol pek büyüktür. Onlar "Ordularla birlikte ve hatta 

ordulardan evvel mânen" fethetmiştir. Kurdukları zaviyeler, içtimaı ve dini cereyanların 

ortaya çıktığı önemli propaganda ve kültür ve kültür müesseseleri, yeni açılan 

beldelerde yerleşen Türkmenlerin yerleşme ve teşkilatlanma merkezidir (Fığralı, 1994, 

s. 18) şeklindeki tanımlamasıyla Ethem Ruhi Fığralı Ali Pir Civan’ın yaşadığı dönemi 

genel anlamda kısaca özetlemiştir.  

Ali Pir Civan Ocağı dedesi Haydar Altun, Ali Pir Civan’ın ailesini ve Ali Pir 

Civan’ı şu sözlerle dile getirmektedir "Ali Haydar, irşat için gittiği Kızıl Elma’da şehit 

düşünce dergâhta Keçeci Baba’nın yanında kalan dört erkek torunu ve kız torunu 

dergâhta eğitim görürler. Ali Haydar’ın büyük oğlu Seyyid Selahattin’de babası gibi 

irşat için gitmek ister. Bunun üzerine dedesinden izin alır ve Sivas Şarkışla Yahyalı 

köyüne kadar gider ve orada şehit düşer. Seyyid Selahattin’in ayrıca Aziz Baba, Altın 

Bıyık isimleri ile anılmaktadır. Tokat’ta bulunan türbesinin içi boştur. Tokat’ta oturup, 

sohbet ettiği için nazargâh olarak adlandırılmıştır. Zamanla insanlar ziyaret ederek türbe 

statüsüne getirmişlerdir. Asıl türbesinin bulunduğu yer Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı 

Yahyalı köyü olarak anılmaktadır. Ali Haydar’ın ikinci oğlu Seyyid Yusuf’ta ağabeyi 

gibi irşat için gitmeye talip olur. Dedesinden izin alır ve ilk olarak ağabeyi Aziz Baba’yı 

ziyaret etmek için Sivas’a kadar gider. Seyyit Yusuf, Doğu Karadeniz’den Samsun 

Vezirköprü’nün bir köyüne kadar gelir ve orada şehit olur. İrşat etmede başarılı olamaz. 
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Ali Haydar’ın üçüncü oğlu Seyyid-i Cüneyt’te dedesinden izin alarak ağabeyleri gibi 

irşat için yola çıkar. İlk olarak ağabeylerinin türbelerini ziyarete başlar. Oradan 

Osmancık ve Gümüşhacıköy arasındaki İnegöl dağının kuzeyine kadar çıkar. Orada her 

neyle savaştıysa ağır yaralanır. Arkadaşları tarafından Bağdat’a götürülür. Bağdat’ın 

ünlü şairi Cüneyt-i Bağdadî adı ile anılan yazar olduğu tahmin edilir. Türkiye’deki 

türbesi nazargâh olarak kurulmuştur. Ali Haydar’ın küçük oğlu Seyyit-i Pir Ali Bir 

Civan’da ağabeyleri gibi irşat için Anadolu’nun çeşitli yerlerine gitmek ister. Fakat 

Keçeci Baba torununu göndermek istemez. Torunu ısrar edince ortaya bir şart koyar. 

Şartı ise ancak kız kardeşi Sinem’i de yanına alırsa gidebileceğini söyler. Sinem’de 

teklifi kabul eder ve birlikte irşat için yola çıkarlar. İlk önce kız kardeşi Sinem ile 

ağabeylerini ziyaret ederler. Ali Pir Civan, irşat için savaşır ve başarılı olur. Fakat kız 

kardeşiyle birlikte şehit düşer. Yarenleri Ali Pir Civan ve Sinem’i aynı mezara 

gömerler. Mezarın boyu bu sebeple sekiz metredir." (K. 6).  

Ali Pir Civan’ın şehit düştüğü tarih hakkında çelişkiler vardır. Bu çelişkilerden 

biri Ali Pir Civan ve kız kardeşinin idam edildiği yönündeki iddialardır. İdam edildikleri 

tarihler ise şu şekilde sıralanmaktadır:  

 

1) Sultam Selim dönemindeki Kızılbaş katliamı,  

2) Köprülü Mehmet Paşa dönemi,  

3) Kuyucu Murat Paşa dönemi,  

4) Yörgüç Paşa dönemi olarak tahmin edilmektedir (K. 28).  

 

Keçeci Baba’nın XIII. Yüzyıl’ın sonralarında XIV. Yüzyıl’ın başında yaşamıştır. 

Fahri Maden, Keçeci Baba’nın XIII. Yüzyılın sonları XIV. Yüzyılın başlarında yaşadığı 

anlaşılan Keçeci Baba’nın Horasan erenlerinden olup Ahmed Yesevi’nin halifesi olduğu 

rivayet edilmektedir  (Maden, 2014, s. 149) diyerek Keçeci Baba’nın Anadolu’ya 

geldiği tarihi belirtmiştir. Ali Pir Civan, Keçeci Baba’nın küçük torunu olduğuna göre 

Ali Pir Civan’ın 14. Yüzyılda yani 1300’lü yıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir. 

1300’lü yıllar ise Beylikler Dönemi ve Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluş yıllarını 

göstermektedir. 13. Ve 14. Yüzyıllarda yani Beylikler Döneminde amaç İslamiyet’i 

yaymak olmuştur. Bu yüzyıllarda özellikle Rum ve Moğol istilalarına karşı savaşlar 

yapılmıştır. Ali Pir Civan’ın da büyük bir ihtimal Moğol istilası sırasında şehit edildiği 

tahmin edilmektedir. Yavuz Sultan Selim, Köprülü Mehmet Paşa, Kuyucu Murat Paşa 

ve Yörgüç Paşa dönemleri Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan çok sonraki dönemlerdir. 
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Ali Pir Civan, sayılan tarihi kişilerden önceki dönemlerde yani 14. Yüzyılın başında ve 

orta döneminde yaşamıştır. Bu nedenle yukarıda belirtilen tarihi şahsiyetlerin yaşadığı 

dönemlerdeki Alevi/Kızılbaş katliamında Ali Pir Civan’ın bulunması ve şehit edilmesi 

mümkün değildir. Özellikle Köprülü Mehmet Paşa, Ali Pir Civan Ocağı’na destek 

vermiş ve ocağın, türbenin korunması yönünde çeşitli yardımlarda bulunmuştur. 

Türbenin içinde yer alan Osmanlı Devleti nişanının Köprülü Mehmet Paşa döneminde 

yapıldığı ocak dedeleri tarafından belirtilmiştir. Bu nedenle yukarıdaki sıralanan 

tahminler tarih açısından uyuşmamaktadır.  

Ali Pir Civan genç olmasına rağmen bilgi ve irfanı ile yörede yaşayan büyük bir 

kitleyi kendine bağlamış ve talip edinmiştir. Yine anlatıya göre Ali Pir Civan, çok 

kahraman bir insan olduğundan dolayı, genç yaşta girdiği bir savaşta bacısı ile birlikte 

Hakk’a yürümüştür. Talipleri’de her ikisinin naaşını alarak Sarayözü köyüne 

defnetmişlerdir. Bu yüzden ismi de buradan gelmiş, Şah Mahmud Veli, Anadolu’ya 

insanları irşad etmesi için gönderdiği küçük oğlunun başarılarını duyduğunda "Benim 

Ali’m, tek bir civandır" demiş ve küçük oğlu, Pir Ali Pir Civan diye anılır olmuştur 

(Yıldız, 2011, s. 287). 

Ali Pir Civan’ın isminin hikâyesi ise Haydar Dede tarafından şöyle 

aktarmaktadır: "Şeyh Mahmut Veli’ye eşi (ana): Derviş Ali’miz ne yaptı? diye sorar. 

Keçeci Baba: Ali’m çok başarılı savaştı, düşüncelerini kabul ettirdi, her şeyi teslim aldı 

ama Sinem ile birlikte şehit oldular. Benim Ali’m tek bir civanım demesinden dolayı 

Ali Pir Civan adını almıştır. Toplam adı Seyyid-i Pir Ali Bir Civan olarak kabul 

edilmektedir." (K. 6)  

Ali Pir Civan Ocağı talipleri tarafından Ali Pir Civan’ın ismi hakkında çeşitli 

rivayetler vardır. Bunlar: 

Ali Pir Civan ikizi Sinem birlikte şehit edildiğinden dolayı "Bir Civan" olarak 

adlandırılmışlardır. Bir, iki kişidir yani Ali Pir Civan ve Sinem’dir. Civan ise genç 

anlamında kullanılmıştır. Bundan dolayı Bir Civan (Bircivan) adını almıştır (K. 3). Ali 

Pir Civan’ın çok uzun boylu olmasından dolayı civan gibi uzun manasına geldiğinden 

dolayı Pir Civan olarak adlandırılmıştır (K. 10) diyerek farklı bir varyantını dile 

getirmiştir. Ali Pir Civan çok genç yaşta şehit edilmiştir. Kaynak kişilerden edinilen 

bilgilere göre hiç evlenmemiştir. Soyunun kim tarafından devam ettirildiğini ise Haydar 

Dede açıklamıştır. Haydar Dede: "Ali Pir Civan çok genç yaşta, bekârken şehit düşüyor. 

Keçeci ocağından, aynı sülaleden Büyük Ali/Dede Hoca adıyla anılan kişi türbeye 

nöbetçi olarak gönderiliyor. Türbeyi bulup, ziyaret eden Büyük Ali yerin çok ussuz 
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(sessiz) olduğundan dolayı Gümüş nihayesine yerleşiyor. Gümüş’te çok zengin oluyor." 

(K. 6). Haydar Dede, Ali Pir Civan Ocağı’nın daha doğrusu ocak anlayışının temelini 

atan kişinin Büyük Ali ya da Dede Hoca denilen kişi olduğunu dile getirmiştir. Büyük 

Ali’nin türbesi hakkında bir bilgi yoktur.  

Haydar Dede: "Büyük Ali’nin ailesi genişledikçe yavaş yavaş Gümüş’ten köye 

yerleşmeye başlamışlar. Hatta Köprülü Mehmet Paşa, Ali Pir Civan Ocağı’na 

desteklerde bulunmuş. Hacı Dede bundan 200 yıl önce tarihi tam olarak bilmiyorum 

ama Gani Baba ile aynı dönemde yaşamışlar. Hacı Dede, dedelik görevini 

yürütmekteydi. Hacı dede yürüyerek hacılığa gittiği için Hacı olarak anılmaktadır. Hacı 

Dede’den sonra ise oğlu Hüseyin Dede dedelik görevini yürütmüştür. Hüseyin 

Dede’den sonra da II. Hüseyin Dede görevi devralmıştır. II. Hüseyin Dede postta oturan 

dedenin çocuğu değildir. Ali Pir Civan Ocağı ocakzâdelerinden biridir. II. Hüseyin 

Dede’den sonra Mehmet Dede görev başına geçmiştir. Mehmet Dede, benim eniştem 

aynı zamanda gelinim, köyün muhtarı Saniye Altun’un dedesi (büyükbabası)’dir.  

Mehmet Dede’den sonra dedeliği doğru düzgün yürüten biri çıkmamıştır. Bu nedenle 

ocakta bir süre dedelik yürütülememiştir. Birkaç yıldır dedelik postunda Veli Dede 

oturmaktadır." (K. 6) 

Âşık Veli Dede: "Dedeliğin yürütülemediği sırada ortaya birçok dede çıktı ancak 

gerçekten dede sıfatını taşıyacak kişiler değildir. Bu nedenle onların isimlerini 

anmamayı tercih ediyoruz. Dede olmak için sadece ocakzâde olmak yeterli değildir. 

Önemli olan bilgi ve beceridir. Bilgi ve becerisi varsa birde ocakzâdeyse o zaman 

dedelik yapabilir." (K. 7).  

Ali Pir Civan Ocağı’nın dedelik görevini yürüten dedelerin sıralaması ocakzâde ve 

dedeler tarafından aktarılmıştır. Osmanlı dönemine ait Ali Pir Civan Ocağı’nın mühürlü 

bir şeceresi de bulunmaktadır.  

 

Tablo 7.  

Osmanlı Devleti Tarafından Verilen Belge (Günümüz Türkçesiyle) 

Mustafa b.Seyyid Kasım İstanbûlî 

Selman b. Seyyid Pir Gâyib 

Seyyid Ramazan b. Seyyid Muhammed el-Merzifonî 

Seyyid Muhammed b. Seyyid Abdilaziz 

Seyyid Muhammed b. Muhammed 
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Yukarıda Osmanlı Devleti tarafından düzenlenerek Ali Pir Civan Ocağına 

verilen şecere 17 Nisan 1544 yılını göstermektedir. Yüzyıl olarak 16. Yüzyıla tekabül 

etmektedir. Şecerede Ehlibeyt’e ait bilgiler bulunmamaktadır. Fakat şecerede ismi 

geçen kişiler seyyid olarak adlandırılmıştır.  

 

Tablo 8.  

Ali Pir Civan Ocağı Sözlü ve Yazılı Şeceresi 

İmam Rıza 

Musa-i Sani 

Şeyh Mahmut Veli (Keçeci Baba) 

Ali Haydar 

Seyyid Selehattin 

Seyyid Yusuf 

Seyyid-i Cüneyt 

Seyyid-i Pir Ali Bir Civan 

Büyük Ali (Hoca Dede) 

… 

… 

... 

… 

… 

Mustafa b. Seyyid Kasım İstanbûlî 

Selman b. Seyyid Kasın Gâyib 

Seyyid Ramazan b. Seyyid Muhammed el-Merzifonî 

Seyyid Muhammed b. Seyyid Abdilaziz 

Seyyid Muhammed b. Muhammed 

… 

… 

Deli Süleyman 

Hacı Dede 

Hüseyin Dede 

II. Hüseyin Dede 

Mehmet Dede 

… 

Veli Dede 
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Ali Pir Civan Ocağı’nın kesin olarak İmam Rıza soyundan geldiği bilinmektedir.  

Ocakzâdeler tarafından dile getirilen Musa-i Sani’nin İbrahim-i Sani ve Şıh Mahmut 

Veli adlı iki oğlu vardır. İbrahim-i Sani’nin ise Hacı Bektaş-ı Veli oğludur. Şıh Mahmut 

Veli (Keçeci Baba) ise Hacı Bektaş-ı Veli’nin amcasıdır. Keçeci Baba’nın üç oğlu 

olduğu söylenmektedir. İsmi ve hayatı bilinen Ali Haydar adlı oğlu vardır. Ali 

Haydar’ın dört oğlu bir kızı vardır. Ali Haydar’ın en küçük oğlu Ali Pir Civan’dır. 

Yaşadığı tarih tam olarak bilinmemektedir. Şeyh Mahmut Veli’nin 13. Yüzyılın sonu 

14. Yüzyılın başında yaşadığı var sayılarak Ali Pir Civan’ın da 14. Yüzyılda yaşadığı 

saptanmıştır. Şecerede Ali Pir Civan’dan sonra Büyük Ali Dede’nin 14 veya 15. 

Yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. 16.yüzyılda da Osmanlı Türkçesi olarak 

şecerede isimleri verilen kişiler ocağı devam ettirmiştir. 17.yüzılda yaşayan dedelerin 

isimleri mevcut değildir. Ancak haklarında Köprülü Mehmet Paşa ile ilgili anlatılar 

mevcuttur. Köyün tam kuruluş tarihide 17. Yüzyıla rastlamaktadır. 19. Yüzyılda ise 

ocakzâde ve dedeler tarafından isimleri aktarılan Hacı Dede, Hüseyin Dede, II. Hüseyin 

Dede dedelik görevini yürüten kişilerdir. 20. yüzyılda ise Mehmet Dede ocağın başında 

bulunmuştur. 21. yüzyıla kadar ocakta dedelik yapabilecek yeterlilikte kişi çıkmadığı 

için bir süre dede bulunmamıştır. Son olarak 21. Yüzyılda da Veli Dede ocağın başında 

yer almaktadır.  

 

3.3.3. Ali Pir Civan’ın Türbesi ve Türbe Hakkındaki Rivayetler 

Ali Pir Civan (Seyyid-i Pir Ali Bir Civan, Ali Bircivan), Ali Pir Civan Ocağı’nın 

kurucusu olarak kabul edilmektedir. Hayatı hakkında net bilgiler bulunmamaktadır. 

Amasya ilinin Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde yaşayan Ali Pir Civan 

ocakzâdeleri ve talipleri tarafından ocağın atası olduğu bilinmektedir. 

Ali Pir Civan’ın 14. Yüzyılda yaşaması ve yazılı belgelerin geçmiş yüzyıllarda 

yakılıp, kaybolmasıyla menkıbevi hayatı hakkında yazılı bir kaynak bulunmamaktadır. 

Kaynak kişilerden elde edilen menkıbevi kişiliği hakkındaki bilgiler yeterli değildir.  

Ali Pir Civan’ın türbesi Sarayözü köyünde bulunmaktadır. Türbenin yanında 

Gümüşhacıköy’ün ilk Cemevi, aşevi, kurban kesim alanı, etkinlik alanı mevcuttur.  

Türbenin tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Fakat türbe çevresinde 

Selçuklu ve Bizans dönemlerinden kalıntılar bulunmaktadır. Türbenin içinde bulunan 

Osmanlı tuğrası ise yakın dönem tuğralardan olduğu tespit edilmiştir. Ocak 

dedelerinden alınan bilgilere göre Köprülü Mehmet Paşa’nın Gümüş’e geldiğinde köyü 
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ziyaret ettiği söylenmektedir. Bu ziyaret sırasında veya ziyaretten sonra yapıldığı 

düşünülmektedir. II. Mahmut döneminde Alevi katliamları esnasında türbe 

yıktırılmıştır. Daha sonraki dönemlerde tekrar yenilenerek kullanıma sunulmuştur. 

Türbenin sadece çatısı restorasyon ile düzeltilmiştir. Onun dışında türbenin doğal hali 

korunmaktadır. Restorasyon işleminin kim tarafından ne zaman yapıldığı hakkında 

resmi bir belge bulunmamaktadır. Ancak günümüzde türbe Doğal Varlıkları Koruma 

Kanunuyla koruma altına alınmıştır.   

Türbenin iç kısmında çeşitli semboller ve Osmanlı dönemine ait tuğra 

bulunmaktadır. Türbenin iç duvarlarında hayat ağacı, çeşitli çiçek motifleri, kılıç, teslim 

taşı, boru, külah resimleri mevcuttur. Türbenin diğer kısmında minber bulunmaktadır. 

Türbenin zemini halılarla kaplıdır. Üzerlerinde ise minderler bulunmaktadır. Ayrıca 

türbenin iki kapısı bulunmaktadır. Kapıların renkleri yeşildir. Mezar sandukasının 

üstünde yeşil bir örtü vardır. Sandukanın üstünde üç tane geyik boynuzundan yapılmış 

parpu bulunmaktadır. Mezarın hemen yan kısmında ise kare şeklinde duvar oyularak 

Kur’an ve Alevilik ile ilgili çeşitli kitaplar konularak küçük bir kütüphane elde 

edilmiştir. Türbenin dışında mum yakarak dilek dilemek amaçlı bir kısım 

bulunmaktadır. 

Türbenin içinde bulunan toplam sekiz sembol vardır. Hasan Dede: "Türbenin iç 

duvarında toplam sekiz sembol vardır. İlk anlamı sekizinci imamın İmam Rıza’nın 

soyundan gelmesi nedeniyle sekiz sembol yapılmıştır. İkinci rivayet ise beş sembolün 

Ehlibeyti yani Hz. Muhammed, Hz. Ali, Fatıma anamız, İmam Hasan ve İmam 

Hüseyin’i temsil eder. Diğer üç sembol ise kimi rivayete göre üç halifeyi temsil ettiği 

söylenir fakat bu pek mümkün değildir. Aleviler üç halifeyi Hz. Ali’ye ve ailesine 

yaptıkları haksızlıklardan dolayı geçerli saymamaktadır. Köy olarak genellikle Allah, 

Muhammed ve Ali üçlemesini temsil etmektedir." (K. 2) 

Veli Dede: "Cemevi 1965 yılında yapılmış. Hacıköy’ün ilk cemevi olması 

özelliğini taşır" (K. 7) diyerek cemevi’nin tarihi hakkında bilgilendirmiştir.  

Ali Pir Civan’ın türbesini özel kılan en önemli özellik ise türbenin sekiz metre 

olmasıdır. Bu konu üzerine çeşitli rivayetler vardır. Kaynak (sözlü) kişilerden ele edilen 

bilgiler doğrultusunda rivayetler ele alınmıştır. Köyün bekçi Rıza Koç’tan elde edilen 

bilgiye göre, "Ali Pir Civan selvi boylu, güzel yüzlü, çok genç bir erenmiş. Bacısıyla 

birlikte şehit düşünce yanında bulunan arkadaşları ikisini birlikte ayak uçlu baş uçlu 

gömmüşler. Bu sebepten mezarın boyu sekiz metredir." (K. 28). Ali Pir Civan’ın 

mezarının sekiz metre olmasının en önemli nedeni İmam Rıza’nın sekizinci imam 
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olmasından kaynaklıdır. Bu nedenle sekizinci İmamın soyundan gelmesi sebebiyle türbe 

sekiz metre uzunluğunda yapılmıştır (K. 3). Ali Pir Civan çok uzun boyluymuş hatta 

selvi boylu derlermiş. Boyu çok uzun olmasına ithaf en mezarını uzun yapmışlar (K. 10, 

K. 9, K. 11, K. 14). 

Bunun dışında türbeye ziyaretlerin en önemli nedeni olarak Ali Pir Civan’a dua 

ederek dileklerin yerine getirilmesi ve şifalı sudan faydalanmak için yapılan 

ziyaretlerdir. Adak kurbanı getiren kurbancılar Ali Pir Civan’ın türbesinde dualar 

ederek ve mum yakarak çeşitli ritüeller gerçekleştirmektedirler. Kurbandan sonrada 

türbede lokma yenilmektedir. Ali Pir Civan’ın sandukası üstünde bulunan yeşilinden 

alan kişinin kötülüklerden korunduğuna inanılmaktadır. Bunun yanı sıra ocakzâde ve 

talipler tarafından türbe duvarlarındaki işlemelere kutsal anlamlar yüklenmiştir. 

 

3.3.4. Ali Pir Civan Ocağı’nın Ocakzâdeleri ve Talipleri 

Anadolu Aleviliğinde dede, toplumsal önder olarak kabul edilmektedir. Dedenin 

yanında görgü gören, onun önderliğinde yolu benimseyen ve seyyid soyundan olmayan 

Alevi kişilere talip denilmektedir. 

Talip kelimesinin sözlük anlamı "talep eden kişi" demektir. Terim olarak Sırat-ı 

Müstakimi talep eden kişi, yola, edebe, erkâna istekli olan anlamına gelir. Aleviler 

içerisinde Evlâd-ı Resûl olmayanların tamamına talip denilir. Talibin görevi evliya 

eteğinden tutmak ve ikrar verip can-ı gönülden iman getirmektir (Çelik ve Balcı, 2016, 

s. 130). 

İmam Cafer Sadık, "Talip demek, muhip ve mürebbisine ikrar veren, bir dilden 

konuşan demektir", buyurur (Korkmaz, 2016, s. 647).  

Seyyid soyundan gelmeyen her Alevi birey kendi yöresinde bulunan Alevi 

ocaklarına bağlanmaktadır. Talip ömrü boyunca tek bir ocağa bağlanır ve kendinden 

sonra gelen nesillerde ocağa bağlı kalarak geleneği sürdürmektedir. Alevilikte taliplik 

babadan oğula geçerek devam etmektedir. Ocağını veya dedesini değiştirmek gibi bir 

durum söz konusu değildir. 

Bir ocağı mürşit ve pirden çok onlara inanan talipler meydana getirmektedir. 

Dedeler bilgisini satan kişilerdir. Talip ise dedelerden aldıkları bilgileri alan 

hayatlarında uygulayan alıcılardır. Kısacası dedesiz talip, talipsiz dede olmak mümkün 

değildir. Her dedenin, her ocağın bir talibi vardır (K. 2). 
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Alevi birey ocağa bağlı bir köyde doğup yetişmiş olmasına rağmen ocağın talibi 

olmak için ilk önce dedelerin ve taliplerin huzurunda ikrar vermelidir. Bu ceme, İkrar 

Cemi adı verilir. Talip olacak kişi herkesin huzurunda ikrar (söz) vererek ocağın talibi 

olarak kabul edilmektedir. İkrar cemi yapılacak kişinin yani talip olacak kişinin bazı 

şartlara uyması gerekmektedir. Bunlar: Talip olmaya aday olan kişinin reşit olması, akli 

sağlığının yerinde olması, taliplerden hiç kimseyle küs olmaması gibi şartlar 

aranmaktadır. Talip bir yıl içinde mutlaka dede karşısına çıkmalıdır. Böylece o yıl 

içinde yaptıklarını tartmalıdır (K. 2). 

Her talibin mutlaka bir musahibi olmalıdır. Musahipler ise genellikle aynı 

ocaktan seçilmektedir. Taliplerin hepsi kardeş olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 

kardeşlik yedi göbek devredinceye kadar devam ettirilmektedir (K. 17). Dede, görgüye 

çıktığında taliplerin derdini dinler. Küskünleri barıştırır, uygunsuz davranış gösterenleri 

düşkün ocağına yollar, toplumsal hadiselerden, örf ve adetlerden, ahlaki kuralardan 

bahsederek talibi doğru yola sevk etmeyi amaçlar (K. 36). 

Önceden Dede’nin evinde bütün talipler toplanırdık. Toplanmalar daha çok 

Perşembe günleri ya da civar köylerden dervişler, âşıklar geldiğinde olurdu. İmam 

Ali’yi, Kerbela olayını, On İki İmamları ve yörede ün yapmış dervişlerin kerametlerini 

anlatılırdı. Daha sonra sazı eline alarak doğaçlama o günkü anlattığı hikâyelere uygun 

deyişler okunurdu. Şimdi gerçek eren kalmadı zaten kimsede kimsenin ayağına gitmez 

oldu (K. 31). 

Ali Biricvan Ocağı’nın bulunduğu Sarayözü köyünde Laçin ve Libat soy adı 

haricindekilerin tamamı ocakzâde yani Evlad-ı Resûl’dür. Köyden göç verdiğimiz için 

ocakzâde ve taliplerin çoğu büyük şehirlerde ve yurtdışında yaşamını devam 

ettirmektedir (K. 6). 

Ali Pir Civan Ocağı eskiden Orta Karadeniz bölgesinin en büyük ocakları 

arasındaydı. Samsun, Sivas, Tokat ve Çorum’da talipleri vardı. Ancak zamanla Ali Pir 

Civan Ocağı dedeleri talipler tarafından çağırılmaya çağrılmaya bölgedeki talip 

çekilmeye başladı. Böylece ocak yerel bir ocak haline geldi. Ocağın mevcut talipleri 

Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerine bağlı Alevi köyleridir. Bu köylere ocak dedesi 

gönderilmektedir (K. 6). 

Ali Pir Civan Ocağı’nda çeşitli dervişler yetişmiştir. Gelip ocakta bir eğitime 

tabi tutulmamışlardır. Ocakzâde olmayan köy dedeleri ocağa talip olduklarından ocağın 

dedeleri olarak görevlendirilmişlerdir. Cemlerde bütün dedelerin köyleri Ali Pir Civan 

Ocağı’nda bir araya gelerek birlik beraberliği meydana getirmişlerdir (K. 7). 

Ali Pir Civan Ocağı’na bağlı taliplerin yaşadığı köy, şehir ve ülkeler şunlardır: 
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Tablo 9.  

Ali Pir Civan Ocağı talip yerleşke listesi (K. 6, K.7). 

İL/ÜLKE İLÇE KÖY/MAHALLE 

Amasya Gümüşhacıköy Beden  

Amasya Gümüşhacıköy Çavuşköy 

Amasya Gümüşhacıköy Çetmi 

Amasya Gümüşhacıköy Eslemez 

Amasya  Merzifon Diphacı 

Amasya Gümüşhacıköy Doluca (Halaz) 

Amasya Gümüşhacıköy İmirler 

Amasya  Merzifon Karacakaya 

Amasya Gümüşhacıköy Karaköy (Balıklı Köy) 

Amasya Gümüşhacıköy Keçiköy 

Amasya Merzifon Kıreymir 

Amasya Gümüşhacıköy Kırca 

Amasya Gümüşhacıköy Kuzualan 

Amasya Gümüşhacıköy Salar 

Amasya Merzifon Şamba 

Çorum Osmancık Seciyen 

İstanbul Gaziosmanpaşa  

İstanbul  Sultan Gazi Gazi Mahallesi 

İstanbul  Sultan Gazi  

İstanbul  Arnavutköy Haraççı 

İstanbul Bakırköy Bağcılar 

İstanbul  Küçükçekmece Sefaköy 

İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz 

İstanbul  Ümraniye  

İstanbul Beşiktaş Levent 

İstanbul Bağcılar Güneşli 

İstanbul Esenyurt  

Çanakkale   

Balıkesir   

Antalya   

Kayseri   

Tokat Turhal  

İzmir   

Manisa   

Erzincan   

Düzce   

Muğla   

Ankara   

Amasya Merzifon, Gümüşhacıköy  

Almanya   

Fransa   
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Ali Pir Civan Ocağı talip yerleşkeleri sadece tabloda belirtilen yerleşkelerle 

sınırlı değildir. Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerine bağlı bulunan bazı köylerin 

tamamı ocağa bağlı olmamasına rağmen bireysel olarak bağlı bulunan taliplerde 

bulunmaktadır. Ocak dedeleri Samsun, Sivas ve Tokat gibi talip yerleşkelerine 

çağırıldıkları zaman gitmektedirler. Taliplerin büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir 

gibi büyük şehirlerde ve Almanya, Fransa’da yaşamaktadır. 

Ali Pir Civan Ocağı geniş bir bölgeye hâkim ocak olarak işlev verirken zamanla 

mahallî bir ocak haline bürünmüştür. Bu durumun en büyük sebebi olarak ekonomik ve 

manevi sebepli göçler olmuştur. Bu göçler neticesinde pir ve talip arasındaki kopuştan 

en büyük zararı pir-talip ilişkisini bilmeden yetişen genç nesil almıştır. Aleviliğin inanç 

ve ritüellerinden kopuk bir nesil yetişmesine neden olmuştur.  

Yukarıda belirtilen köylerde ve diğer Alevi köylerinde yetişen dervişler, âşıklar 

Ali Pir Civan Ocağı’nı pir kapısı olarak kabul ederek ocağın talibi olmuşlardır. Bunların 

başında Kul Fakır adı ile anılan Ali Oymak gelmektedir. Bunun yanı sıra Yanyatan Ali 

Dede (Ali Belli), Nuri Dede, Müslüm Hoca, Sefil Mehmet, İbrahim Dede gibi yörede 

kerametleriyle ün salmış dedeler sıralanmaktadır.  

Büyük Ali kızını Kul Fakır’a vermiştir. Kul Fakır Ali Dede, Büyük Ali’nin 

damadı olur (K.7, K. 22). Kul Fakır, Ali Pir Civan Ocağı’nın talip köylerinden olan 

Merzifon’un Kıreymir köyünde 1873 yılında doğmuştur. Kul Fakır Dede dolu içerek 

derviş olmuş ve Kul Hüseyin tarafından eğitilmiştir. Yöre halkı tarafından sözü 

dinlenen, keramet gösteren dedeler arasında yerini almıştır. Kerametleri yıllar boyu 

nesilden nesle aktarılan Kul Fakır 1938 yılında Hakk’a yürümüştür (K. 22). 

Ali Pir Civan Ocağı talip köylerinden Diphacı köyünün dedesi olan Yanyatan 

Ali Dede (Ali Belli)’de pir kapısı olarak Ali Pir Civan Ocağına bağlıdır. Yanyatan Ali 

Dede kerametleriyle ve deyişleriyle yöre âşıkları arasına girmiştir (K. 17, K. 9, K. 12, 

K. 11). 

Ali Pir Civan Ocağı taliplerinden Nuri Dede de talip dedelerindendir. Fakat 

hakkında yeterli bir kaynak yoktur (K. 6, K. 7, K. 10, K. 20). Merzifon ve 

Gümüşhacıköy’de deyişleri yöre Zâkirleri tarafından okunan Biçare’de Ali Pir Civan 

Ocağına bağlı olduğu tahmin ediliyor (K. 24). Ali Pir Civan Ocağı talip köylerinden 

olan Gümüşhacıköy’e bağlı Keçi köyde doğan ve yörede diğer âşıkların meclisine 

katılan Halil Ağa, Kul Fakır tarafından yetiştirilen âşıklardandır. (K. 34). 

Çorum’un Seciyen köyünde doğan Hoca adlı dedenin Ali Pir Civan’ın talip 

dedelerinden olduğu söylenir (K. 18). Ali Pir Civan Ocağı’nın en büyük talip 
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köylerinden olan Çetmi’de Kurbani olarak anılan bir derviş yetişmiştir. Kurbani, 

yetiştiği bölge dışından çıkmadığı için büyük bir ihtimal Ali Pir Civan Ocağı’nın talibi 

olduğu düşünülmektedir (K. 3). 

Ali Biricivan Ocağı talip köylerinde usta dervişler ve âşıklar tarafından 

yetiştirilen kişiler Ali Pir Civan Ocağını pir kapısı kabul etmişler ve talip olmuşlardır. 

Cem toplantılarında, kurbanlarda ve âşık meclislerinde bir araya gelerek kendinden 

önce yaşamış eren-evliyaya deyişler okumuşlar ve yolu sürdürmüşlerdir.  

Ali Pir Civan Ocağı pir-talip görgüsü son zamanlarda göçlerin etkisiyle 

çözülmeye başlamıştır. Büyük şehirlere göç eden taliplerin yükümlülükleri memleket 

tatillerinde yapılan türbe ziyaretleri ve şenliklerle sınırlı kalmıştır. Özellikle genç neslin 

özgürlük adı altında kimseye boyun eğmediği bu zamanlarda pir-talip kavramları 

tamamen unutulmuştur. Yeni nesil tarafından bilinmeyen pir-talip kavramı geleneksel 

Aleviliğin en önemli sözlü kültür aktarımını, bireysel ve sosyal hayatın düzenleyicisi 

konumunda olmuştur. Yeni nesille birlikte sözlü kültür aktarımı sekteye uğramış ve 

bireysel, sosyal hayatın düzenleyicisi olan pir unutulmuştur. 
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BÖLÜM IV 

4. ALĠ BĠRCĠVAN OCAĞI’NIN ĠNANÇ YAPISI VE DĠNĠ YAPISI 

4.1. Ali Pir Civan Ocağı’nın Ġnanç Yapısı 

Anadolu Aleviliği geçmişten itibaren inanç yapısı ile merak uyandırmaktadır. 

Anadolu Aleviliğinin heterodoks bir yapıya sahip olduğundan diğer İslam 

mezheplerinden ayrışmaktadır. Bu ayrışmanın temelinde ise inanç yapısındaki bazı 

farklılıklar yatmaktadır. 

Bu farklılıkların başında Hz. Ali inancı, Allah-Muhammed-Ali üçlemesi, Miraç 

ve kırklar inancı, Ehlibeyt ve On İki İmam inancı, on iki hizmet, dar inancı, rızalık 

inancı, Dört Kapı Kırk Makam inancı, On Dört Masum-u Pak inancı, On Yedi 

Kemerbest inancı, teberra ve gülbenk inancı yer almaktadır. Bu inanışlar Aleviliğin, 

Kızılbaşlığın temel yapı taşını oluşturmaktadır. 

 

4.1.1. Allah Ġnancı 

Anadolu Aleviliğinde Allah tektir, diridir, doğmamıştır, her şeyi gören, bilen, 

hâkim olan tek kuvvettir. Allah, Alevi inancına göre herkesin gönlündedir. Her insan 

Allah’ın nurunu taşır felsefesi düstur edinilmiştir.  

ALLAH Ar. (Allah) doğanın aklının ve insanın aklının soyut biçimi; akıl üreten 

akıl anlamında soyut düşünce yumağı (Korkmaz, 2016a, s. 21) olarak tanımlanmaktadır.  

HAK Ar. (hakk) Yokluktaki, hiçlikteki Mutlak Tanrı’nın, güzelliğin görülmeye 

olan eğilimi sonucu dönüşüme uğramasıyla beliren ve kendi ayrımında olan gizli tanrı 

(Korkmaz, 2016a, s. 117) olarak tanımlanmaktadır. 

Anadolu Aleviliğinde Allah isminin yanı sıra Hakk kullanılmaktadır. Özelikle 

"Hakk" kavramı Allah katına gitti anlamına gelen "Hakk’a yürüdü" şeklinde 

kullanılmaktadır. Aleviler "Allah Allah" demesi sadece cem törenleriyle sınırlı değildir. 

Özellikle kutsallık atfedilen kişileri anmanın sonunda veya bir şeyi dilerken zikredilerek 

hayatın içinde kullanılan kavramdır. 

Aleviliğin en önemli unsuru olan Dört Kapı Kırk Makam’ da amaç şeriat, 

tarikat, marifet ve hakikat kapılarını geçerek Allah’a kavuşarak insan-ı kâmil 

mertebesine erişmek olmuştur. Bunun ilk şartı iman etmekten başlamaktadır. Başta 

Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kutsal kitaplara iman ile başlayan Allah’a 
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ulaşma yolculuğu dört kapıda kırk makamla devam eder. Allah’a ulaşan kişi Hallacı 

Mansur’un deyimiyle Enel Hakk/Ben Hakk’ım diyerek Allah ile bir olunduğu dile 

getirilmektedir. 

Anadolu Alevileri Allah’ın her daim kendileri ile birlikte olduklarını, zor 

zamanlarda koruduğunu, kendilerine yol göstermek için gelen eren/evliyanın 

peygamberden sonra onları doğru yola iletecek kişiler olduğuna inanmaktadırlar.  

Ali Pir Civan Ocağı’nın Allah’a inancı şu şekildedir: Allah bütün evreni yedi 

günde meydana getirmiştir. Evreni yaratan Allah, yetmiş iki milleti yaratmıştır. Yetmiş 

iki milletin rengini ve dilini farklı farklı meydana getirmiştir. Bütün yarattığı canlıların 

en küçüğünden en büyüğüne hepsinin içinde kendinden bir nur vermiştir. Allah birdir ve 

diridir. Diri olmasının sebebi ise her canlının içinde kendi nurundan olmasındandır (K. 

19). 

İnsan-Tanrı-Evren üçlüsünden oluşan "Birlik" insanda; "İnsan Tanrı’nın konuşan 

dili, söyleyen ağzıdır, bu nedenle insanla Tanrı eş varlık düzeyindedir ve insan konuşan 

Tanrı’dır" anlamında görünüş alanına çıkar (Korkmaz, 2008, s. 36).  

Hacı Bektaş Veli, bizim Kâbe’miz insandır der. Kâbe, Allah’ın evidir. Kâbe 

olmasa da Allah’ın evi vardır. Allah her insanın içindedir. Yerde ya da gökte aramaya 

gerek yoktur. Bu nedenle karşıdaki insanın Allah’tan bir nur olduğunu düşünerek 

kırmadan, sevgi ve saygı duyarak bakmak lazımdır. Sevgi ve muhabbetle bakmak tek 

insan için geçerli değildir tüm canlılar için geçerlidir. Biz bunu, bizim Kâbe’miz candır 

şeklinde de kabul edebiliriz (K. 37).  

Hz. Ali otururken sürekli sağ elini kalbine koyarmış aynı şekilde sağ ayağını sol 

ayağının üstüne koyarmış. Bunu yapmasının nedeni olarak Allah her insanın 

gönlündedir düşüncesinin şekilsel halidir (K. 13).  

Biz "Âmin" demeyiz. Sünni mezhebine mensup olanlar söyler. Birde "Âmin" 

demek günahtır.  Biz "Allah Allah" deriz (K. 5). 

İnşallah denmemelidir. İnşallah deyince sanki Allah’ın yapacaklarına 

inanmamak, sorgulamak gibi bir anlama gelir. O nedenle "Allah Allah" diye 

zikredilerek Allah’a koşulsuz şartsız inanıldığı belirtilsin (K. 20). 

Alevilikte "Âmin" denilmemesinin en büyük sebebi Mısır Firavunlarından 

Amonra’dan gelmesidir. Bu nedenle putçuluk yapmamak için "Âmin" kelimesi 

söylenmez (K. 12). 

Anadolu Aleviliğinde özellikle bu yörede hiçbir Alevi cenaze sırasında veya 

sonrasında "öldü" dememektedir. Çünkü ruh bedenini terk ederek Hakk’a 
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yürümüştür/kavuşmuştur. Dünyada bulunan bütün canlılara bedenleri (vücutları) Allah 

tarafından emanet verilmiştir. Bedenler vakti geldiğinde toprak olmaktadır. Topraktan 

yaratılan biz insanlar bedenlerimizi yani emanetlerimizi yine toprağa vererek Allah’ın 

yanına gitmekteyiz. Bundan dolayı Hakk’a yürümek denir (K. 21).  

Aleviler Perşembe günleri Allah’a ve velilerine şükran duygularını sunmak 

maksadıyla türbelerde mum yakarlar. Özellikle mum Allah’ın nurunun bâtın 

(görünmeyen) ve zahir (görünen) âlemde varlığını simgelemektedir (K. 26). 

Ali Pir Civan Ocağı, ocakzâde ve talipleri tarafından elde edilen bilgilere göre 

Allah’ın birliği ve yokluğu sorgulanmamaktadır. Hangi milletten olursa olsun Allah’ın 

nurunu taşıdığından dolayı ötekileştirmeden kabul etmek gerektiğini, hiçbir canlıya 

zarar vermemek gerektiğini dile getirmişlerdir. Özellikle ocakta yukarıda sıralanan 

sebeplerden ötürü bazı zikirlerin yapılmadığını Allah’ın yanlış anlayacağından 

korkulduğu bilgisi edinilmiştir. Mum yakarak Allah’ın zahir ve bâtın âlemin nuru ve iki 

âlemin yaratıcısının tek sabinin Allah olduğu temsil edilmiştir. Görüldüğü üzere 

Anadolu Aleviliği ve Ali Pir Civan Ocağı’nın Allah/Hakk hakkındaki inanışları, yaşayış 

biçimlerine etkisi ortaya konulmuştur.  

 

4.1.2. Hz. Ali Ġnancı 

ALİ 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, 2016b, s. 84). 

Alevi-Bektaşi kültürünün ilk imam olarak inandığı Ali b. Ebî Tâlib, İslam 

tarihinde Hz. Peygamber’den sonra hilâfet mevkiine gelen Hülefâ-i Râşidîn’in 

dördüncüsüdür (Fığlalı, 2006, s. 194). 

Ali, peygamberin damadı, İslam ordularının başkomutanıdır. Yani, Ortodoks 

tasarımdaki Muhammed kimliğinin birinci derecedeki yardımcısıdır (Korkmaz, 2008, s. 

55). 

Anadolu Aleviliğinde Ali kadınıyla birlikte ibadet eden, semah dönen, ezilen 

engür suyundan içen, kırkların başı ve Hz. Muhammed’in dahi sırrına eremediği bir 

Ali’dir (Er, 1998, s. 2). 
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Hz. Ali, Kâbe içinde doğan ilk ve tek kişidir. Hz. Muhammed’in amcasının oğlu 

ve damadıdır. Hz. Muhammed’e ilk iman eden kişi, İslam halifelerinin dördüncü ve son 

halifesidir. Hariciler tarafından namaz kıldığı sırada şehit edilmiştir. Türbesi Necef’te 

bulunmaktadır. Hz. Muhammed’in vefatıyla İslâm liderliği (halifeliği) konusunda 

kargaşası yaşanmaya başlamıştır. Hz. Muhammed’in Gâdir-î Hum’da verdiği vaazla Hz. 

Ali’yi kendinden sonra halife ilan etmiştir. Hz. Muhammed’den sonra İslâm liderliğinin 

Hz. Ali’ye geçmesi gerekirken halifeliğe Ebu Bekir getirtilmiştir. Hz. Muhammed’in 

evlatları ve diğerleri arasında ilk ayrılıklar meydana gelmiştir. Bu ayrılıktan sonra Hz. 

Ali safında olan kişiler Şia ya da Alevi olarak adlandırılmıştır (K. 16). 

Hz. Muhammed’in soyundan gelen On bir İmamın başı olarak kabul edilen Hz. 

Ali hakkında Anadolu Alevileri çeşitli hikâyeler anlatmışlardır. Hz. Ali hakkında 

anlatılan anlatılar Aleviliğin inanç yapısını meydana getirmiştir.  

İmam Ali, Allah’ın aslanı toprakların efendisi (Ebu Tûrab), Haydar-ı Kerrâr, 

Şah-ı Merdan, Ali-el Mürteza, Şir-i Yezdan olarak adlandırılan göz perdesi açık bir 

veli/kahramandır (K. 38). 

Hz. Ali dünyanın ilk kurulduğu günden itibaren vardır. Her peygamberin 

yanında kamber olarak yeryüzüne zuhur etmiştir. Halen yeryüzünde dolaşmakta ve 

yardıma ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkmaktadır. Mesela Kurtuluş savaşı sırasında 

Atatürk olarak dünyaya gelmiştir (K. 23, K. 12, K. 9, K. 11, K. 13). 

Dünya daha yeni yeni oluşurken gökte nur kandili parlar. Bu parlamanın üzerine 

melekler Yaradan’a nur kandilinde başında tac, kulağında küpe ve belinde kemer ile 

doğan kadının kim olduğunu sorarlar. Yaradan ise Fatıma-tüz Zehra olduğunu taç’ın 

son peygamber Hz. Muhammed, kemerin Fatıma-tüz Zehra’nın eşi İmam Ali, iki 

küpenin ise Hasan ve Hüseyin olduğunu dile getirir. Yani daha bu dünya yokken Fatıma 

Ana, İmam Ali, Hz. Muhammed ve Hasan, Hüseyin vardır (K. 35). 

Yer yoğuken gök yoğuken var olan 

Arş yüzünde kandildeki nur olan 

Gâhi merkez olup gâhi yer olan  

Ali’dir Şah Merdan’ı Ali’dir 

Pir Sultan Abdal’ın deyişinde de dile getirdiği gibi  yer yüzü yokken nur olarak var olan 

Hz. Muhammed ve Hz. Ali yine nur olarak yeryüzüne gönderilmiştir (K. 16). 

İmam Ali, kerametler gösteren kutsal bir şahsiyettir. Rivayete göre Fatıma, Hz. 

Ali’ye hamileyken putların yanına gitmiş fakat karnında Hz. Ali rahat durmayınca 

gerisin geri dönmüş. Yolda Hz. Muhammed’e rastlamış durumu anlatınca Hz. 
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Muhammed, doğmamış olan Hz. Ali’yle konuşmaya başlamış. Bunu gören Fatıma, bir 

daha putların yanına gitmemiş. Sonuç olarak İmam Ali sıradan İslamiyet’i kabul eden 

kişilerden değildir. O doğmadan önce Hz. Muhammed’e kamberlik yapması için 

seçilmiştir (K. 44). 

Hz. Ali bir savaş sırasında düşman askerin atın ayaklarını kestiğini görür. Atın 

çektiği acıyı yüreğinde hisseden Hz. Ali’de atın yaşadığı aynı acıyı yaşamasını istediği 

için düşmanın ayaklarını Zülfikâr’ı ile keser (K. 40). 

Zülfikâr, Hz. Muhammed’in olduğuna ve Bedir Savaşı’nda gökten indirildiğine 

inanılan, Hz. Muhammed tarafından Hz. Ali’yer armağan edilen kılıçtır (Korkmaz, 

2016, s. 722). 

Zülfikâr, Hz. Ali’ye Allah tarafından gönderilen mucizeli bir kılıçdır. Bu kılıcın 

iki keskin başı vardır. Kılıcın üzerinde "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikâr" 

yazmaktadır. Türkçesi " Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç yoktur" şeklinde 

çevrilmektedir. Savaş öncesi Allah tarafından melekler vasıtasıyla Hz. Ali’ye verilmiş 

olan kılıç; İmam Mehdi ile gayb âlemine çekilmiştir. İmam Mehti zuhur ettiği zaman 

zülfikâr tekrar yeryüzüne gelecektir (K. 16). 

İmam Ali, Ba (ب) harfinin altındaki noktadır. O nokta Allah tarafından Hz. 

Ali’ye verilen sır olarak kabul edilmektedir (K. 43). 

Hz. Muhammed’in Miraç’a çıkacağı gece yolunu bir aslan keser. Hz. 

Muhammed’den "Hâtem" adı verilen yüzüğü ister. Bunun üzerine Hz. Muhammed 

Hâtem’i aslana atar. Hz. Muhammed, miraç dönüşü Kırklar Meclisi diye anılan kişilerin 

yanına gider. Selman-ı Farisi’nin getirdiği engürü ezen kırkların başının parmağında 

Hâtem’i görür. Hâtem’i alan aslan Hz. Ali’dir. Çünkü Hz. Ali Allah’ın aslanıdır (K. 41). 

Hz. Muhammed veda hutbesi dönüşü Gadir-i Hum’da durarak Hz. Ali’yi 

kendinden sonra halife ilan etmiştir. Kendini ne ise Ali’nin de o olduğunu dile getirerek: 

ilmin deryası ben isem kapısı Ali’dir demiştir. Hatta kendinden sonra iki emanet 

bıraktığını dile getirmiştir. Bu emanetlerin ilki Kur’an-ı Kerim diğeri de çok sevdiği 

Ehlibeyt’i olmuştur. Kim bu emanetlerden birini inkâr ederse kâfir sayılacaktır (K. 25). 

Hz. Ali’ye Tûrab yani toprak toprağın babası, efendisi ya da oğlu adı ile 

anılmaktadır. Bu sıfatın verilmesine dair çok rivayet vardır. En çok anlatıla gelmiş olan 

ise Hz. Muhammed’in Hz. Ali’nin üstünün başının toprak içinde görmesiyle toprağın 

oğlu diye seslenmesinden bu isme lâyık görülmüştür (K. 4). 

Hz. Ali camide namaz kılacağı vakit şehit edilmiştir. Bu nedenle biz Aleviler 

Cami’ye gitmeyiz. Bir diğer neden ise Cami’de Yezit maymuna cübbe giydirerek 
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insanları zorla maymunun ardında namaz kıldırmıştır. Hz. Muhammed’in postuna 

getirilen maymunun ardında namaz kılınmaz. Özellikle 1980 döneminde Alevilere 

Camiler’den küfürler etmişlerdir. Bu nedenle Pir Sultan Abdal’ın da dediği gibi: 

Alınmış abdestim aldırırlarsa, 

Kılınmış namazım kıldırırlarsa, 

Sizde Şah diyeni öldürürlerse, 

Ben de bu yayladan Şah’a giderim (K. 22). 

İlk Allah’ın nurundan yaratılan kişi Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed’in 

nurundan ise Hz. Ali yaratılmıştır. Hz. Muhammed ve Hz. Ali gayb âleminin ilmini bir 

diğer deyişle ilm-i ledün’u bilen iki kişidir. İkisi dışında kimse bilmez. Beraberlikleri 

yaratılıştandır (K. 30). 

Kıyamet günü gelip çattığında herkes tekrar dirilip suale çekildiğinde ardında 

gittiği kişinin arkasında saf tutacaktır. Aleviler kendilerine Hz. Ali’yi rehber almasından 

dolayı Hz. Ali’nin ardında saf tutacaktır. Bu nedenle öbür dünyaya tertemiz, Hz. Ali’nin 

ardında saf tutmaya layık bir şekilde gidilmelidir (K. 31). 

İmam Ali, İmamların birincisi, en kutsalıdır. Hz. Muhammed’in yanında 

İslamiyet’i yaymasına yardım etmiş ve Hz. Muhammed Hakk’a yürüdükten sonrada 

İslamiyet sancağının en doğru ve temiz olanını temsil etmiştir. Her ne kadar Hz. Ali’nin 

hakkını yemiş olmalarına rağmen hakkı olana gelip geri dönmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’in ardında gibi duran ve İslam kisvesine bürünenler İmam Ali’yi şehit 

etmişlerdir. Kimi hadiseye göre evinin bahçesinde kimi hadise göre namaz kılacağı 

sırada şehit edilmiştir. Nasıl şehit edildiğinin açıkçası pek ehemmiyeti yoktur. Önemli 

olan İslam yolunda şehit olmuş olmasıdır. Şehitlik mertebesine ulaşan İmam Ali’den 

sonra evlatları tarafından yol devam ettirilmiş ve On İki İmam olarak anılmıştır. Hz. Ali 

ne kadar kutsal ve keramet doluysa geri kalan imamlarda aynı kefededir (K. 36). 

Hz. Ali, Kur’an-ı Natık olarak anılmaktadır. Sıffin savaşı sırasında Muaviye’nin 

askerleri Ebu Bekir’in kitaplaştırdığı Kur’an sayfalarını mızraklarına takarlar. Bunun 

üzerine savaşmaya cesaret edemeyen askerlere Hz. Ali "sizler Kur’an-ı natık’a mı yoksa 

Muaviye’nin oyununa mı geleceksiniz." Diyerek kendisinin konuşan kuran olduğunu 

söylemiştir. Böylece Hz. Ali’nin adı Kur’an-ı Natık olarak kalmıştır (K. 29). 

Hz. Ali Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla gelen ayetleri Hz. Muhammed 

hayattayken yazıya geçirmiştir. Ebu Bekir, Osman ve Ömer Hz. Muhammed’in 

vefatından sonra Kur’an’ı kendilerinin yazdıklarını söyleyerek Hz. Ali’nin götürdüğü 

kitabı geri çevirmişlerdir. O günden sonra Hz. Ali’nin yazdığı kuran gayb âlemindedir. 
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Asıl doğru Kuran odur. Yanyatan Ali Dede zamanında Hz. Ali’nin yazdığı Kur’an 

hakkında konuşurken Amerika’da eski bir kitapçıda bulunacağına dair deme söylemiştir 

(K. 31, K. 16). 

Anadolu Aleviliği ve Ali Pir Civan Ocağı için Hz. Ali kutsal ve olağanüstü 

özellikler gösteren bir kişiliktir. Nesilden nesle Hz. Ali hakkında çeşitli anlatılar 

anlatılmaktadır. Anlatılara göre Hz. Alinin devr-i daim adı verilen yani ruhunun başka 

bedenlerde farklı zamanlarda gelmesi olarak düşünülen özelliğe bürünmüştür. Farklı 

tarihi zaman ve mekânlarda her peygamberin yanında kamber (yardımcı) olarak zuhur 

etmiştir. Hz. Ali’ye Allah tarafından verilen sırın olduğu bu sırra hiç kimsenin vakıf 

olmadığı söylenmektedir. Kırklar Meclis’i olarak adlandırılan meclisin başı olduğu ve 

özelliklerine göre sıfatlarla (Haydar-ı Kerrar, toprağın oğlu, Şir-i Yezdan vb.) anıldığı 

bilinmektedir. İslamiyet’in en önemli şahsiyetlerinden olan Hz. Ali İmamların başı 

olarak kabul edilmektedir. Anadolu Aleviliğine mensup kişilerce ismi kutsal kabul 

edilmiştir ve itina ile kullanılmıştır. 

 

4.1.3. Allah-Muhammed-Ali Üçlemesi 

İnsanlar, kutsal saydıkları Tanrı ve inanç ulularını bir arada anmaktadırlar. 

Alevilik-Bektaşilikte olduğu üçlemeler mevcuttur. Alevi-Bektaşi inanç sisteminde en 

önemli üçleme "Allah-Muhammed-Ali" şeklindedir. Bu üçleme kimi zaman "Allah-

İnsan-Evren" olarak anılmaktadır.  

Allah-Muhammed-Ali, başka bir tanımla Allah-insan-evren üçlüsünü simgeler. 

Allah-Muhammed-Ali üçlemesi, Alevi-Bektaşi inancının temelini oluşturur (Günşen, 

2007, s. 343).  

Muhammed ve Ali, ayrı ayrı vücuda sahip olmakla beraber, birdirler; aynı 

nurdan yaratılmışlardır ve bir şahsın iki adı immişçesine söylenip yazıldığını kabul 

ederler (Fığlalı, 2006, s. 185). Ali ve Muhammed Tanrı tarafından Âdem’den önce, aynı 

ışık parçasından yaratılmışlardır (Dierı, 1991, s. 27). 

Allah-Muhammed-Ali: 1) Olgunluk ve kemâl mertebeleri bakımından Allah’a 

çok yakın olan ve Hz. Muhammed’le Hz. Ali’yi birlikte anmanın gerekliliğini 

vurgulayan, ayrı ayrı görülmesi durumunda Hakikatin gerçek anlamına 

ulaşılamayacağını anlatan üçleme (Korkmaz, 2016b, s. 85). Alevi inancının temeli Hak-

Muhammed-Ali sevgisine dayanır (Yaman, 1998, s. 97). 
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"Ya Allah ya Muhammed ya Ali" zikriyle ilk Allah’ın varlığı ve birliği kabul 

edilir. Sonra Hz. Muhammed’in nübüvvetini yani peygamberliği kabul edilir. En son ya 

Ali diyerek Hz. Ali’nin imameti kabul edilir. Üçleme olarak tanımlanan zikrin 

açıklaması bu şekildedir (K. 15). 

Allah-Muhammed-Ali üçlemesi daha çok cemlerde karşımıza çıkar. Üçünün peş 

peşe anılmasının nedeni Allah’ın kendi nurundan ilk önce Hz. Muhammed’i sonra Hz. 

Muhammed’in nurundan Hz. Ali’yi yaratmış olmasıdır. Alevi felsefesinde Allah-

Muhammed-Ali birdir (K. 27). 

Aleviler, Allah-Muhammed-Ali üçlemesi ile tıpkı Hıristiyanlıkta olan Baba-

oğul-ruh üçlemesini anımsatır. Farklı inanç türlerinde farklı farklı üçlemelerin 

çıkmasının nedeni yüce kabul edilen kişilerin bir arada anmak istemesinden kaynaklanır 

(K. 8). 

Ali Pir Civan Ocağı’nda "Allah-Muhammed-Ali" birbirinden ayrı 

düşünülmemektedir. Çünkü "Allah-Muhammed-Ali" denildiği zaman Alevi-Bektaşi 

halk tarafından "üçü birdir, biri üçtür" denilerek birbirlerinin ayrılmaz parçası olduğu 

dile getirilmektedir. Cemlerde "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" denilerek ceme 

başlanmaktadır. Bu terim kendine günlük hayatın içinde de yer bulmuştur. Özellikle elli 

yaş üstü kişiler bir işe başlarken, bir yerden bir yere giderken, duaya başlamadan önce, 

kutsal olarak kabul edilen türbelerin kapısının önünden geçerken ya da türbe içine 

girerken "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesini dile getirmektedirler. Bu üçleme 

ile insanlar Allah’ın, Hz. Muhammed’in ve Hz. Ali’nin adını bir arada anarak 

imamlarını, şükürlerini dile getirmenin biçimi kabul edilmiştir. 

 

4.1.4. Miraç ve Kırklar Meclisi Ġnancı 

Anadolu Aleviliğinin gerek teolojisi gerekse ritüelleri açısından Hz. 

Muhammed’in miraç yolculuğu ve bu yolculuk sırasında yaşadıkları olaylar önemli bir 

temel teşkil etmektedir. Aleviliğin temel yazılı metinleri olan "buyruklarda" söz konusu 

yolculuk "miraç" ve miraç dönüşü Peygamber’in uğradığı "Kırklar Meclisi" olmak 

üzere iki kısımda anlatılmaktadır (Kalenderoğlu ve Güray, 2019, s. 148). 

Hz. Muhammed’in Kırklar Meclisi’ne katılması, Hz. Ali yolunu tanımasıdır 

(Korkmaz, 2016b, s. 472). Hz. Muhammed, Allah ile görüşmesine miraç adı verilir. 

Görüşmeye gittiği sırada Hz. Muhammed’in karşısına bir aslan çıkar. Meleklerden biri 

Hz. Muhammed’e yüzüğünü atmasını söyler. Hz. Muhammed aslana yüzüğünü atar. 
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Aslan yolundan çekilir. Görüşmede Allah ile 90 bin kelam konuşur 60 bini Hz. Alide sır 

kalır. Miraç dönüşü Hz. Muhammed ışık yanan bir ev görür ve kapısını çalar. 

Peygambere "Kimsiniz" sualini sorar, Hz. Muhammed ise "ben peygamberim" demesi 

üzerine kapıyı açılmaz ve Hz. Muhammed’e Kendi ümmetine peygamberlik yapması 

gerektiğini söylerler. Hz. Muhammed geri dönüp gideceği vakit meleklerden birinden 

yine ses duya Melek "Geri gidip tekrar kapıyı çal ve ben Allah’ın fakir bir kuluyum de" 

der. Hz. Muhammed geri dönüp meleğin dediklerini tekrar eder ve içeri alınır. Yüzleri 

kapalı olan 39 kişi oturmaktadır içeride Hz. Muhammed "sizler kimsiniz, lideriniz kim" 

diye soru sorar. Bunun üzerine Hz. Ali "Bize kırklar derler" der. Hz. Muhammed, otuz 

dokuz kişi olduklarını görünce merakı uyanarak "burada otuz dokuz kişi saydın 

diğeriniz nerede?" demesi üzerine cama bir kan sıçrar Hz. Ali "İşte kırkıncımız Salman-

ı Farisi’nin kanı" diyerek kırkıncı kişiyi tanıtır. Hz. Ali " Kırkıdık bir olduk" diyerek Hz. 

Muhammed’i de Kırklar Meclisine dahil eder.  Kısa süre sonra Salman-ı Farisi elinde 

üzümle meclise gelir. Hz. Ali, Salman-ı Farisi’nin getirdiği üzümleri ezerek engûr 

(şarap) hazırlamaya başlar. Tam o sırada Hz. Muhammed yolda attığı yüzüğü fark eder. 

Engûr tasından herkes bir yudum aldıktan sonra semah dönmeye başlarlar (K. 32, K. 3, 

K. 9, K. 37, K. 19, K. 38). 

Kırklar Meclisi’nde kadınlarda vardır. Kadın erkek birlikte ibadet ederler. 

İbadetleri semahtır. Hz. Ali ile Hz. Fatıma birlikte semaha dururlar (K. 33). Kırklar 

Meclisinde, on yedi kadın, yirmi üç erkek vardır. Kırkların başı İmam Ali’dir. Hz. 

Muhammed’de miraç dönüşü Kırklar Meclisine katılmıştır. Mecliste üzüme su katılarak 

kırk kişi arasında pay edilmiştir. Sonra kalkıp semah tutmuşlardır. Pir lokmasının, 

cemin, semahın çıkış noktası Kırklar Meclisi’dir (K. 11). 

Miraç, Hz. Muhammed’in Allah ile görüşmesi olarak kabul edilir. Hz. 

Muhammed Burak ile giderken yoluna bir aslan çıkar. Hz. Muhammed şaşırıp kalır. 

Gökten bir ses "Aslana hatemi at" der Hz. Muhammed, hatem’i yani yüzüğü aslana atar. 

Hz. Muhammed, Allah ile görüşmeye gittiğinde 90 bin kelam Hz. Muhammed’e 30 bin 

kelamda Hz. Ali’ye sır olarak vermiştir (K. 18, K. 21, K. 38). 

Hz. Muhammed’in Allah katına yaptığı mitolojik bir seyahati anlatmaktadır. 

İmam Cafer-i Sadık’ın buyruğunda iki kısımda anlatılan miraç ve Kırklar Meclisi 

deyişlerde işlenmiş en önemli konulardan biri olmuştur. Miraç batın ve zahir âleme 

açılan kapı olarak kabul edilmektedir. Bu kapıdan geçen Hz. Muhammed’in Kırklar 

Meclisi adı ile anılan topluluğa katılışı ve topluluğun kimliği üzerinde durulmaktadır. 



60 

Ali Pir Civan Ocağı’nda Miraç ve Kırklar Meclisi Alevi inanç ve ibadet şekillerinin 

çıkış noktası olarak kabul edilmektedir.  

 

4.1.5. Ehlibeyt Ġnancı 

EHLİBEYT Ar. (ehl-i beyt, ev halkı, ehl ve beyt, ev’den) a. Hz. Muhammed’in; 

damadı Hz. Ali, kızı Hz. Fatma ve torunları Hz. Hasan’la Hz. Hüseyin’den oluşan 

ailesidir (Korkmaz, 2016b, s. 217). 

Ehlibeyt, ev halkı demektir. Evden kastedilen, Hz. Muhammed ailesi, ocağıdır. 

Rivayete göre, bir gün Hz. Muhammed, kızı Hz. Fâtıma’yı amcasının oğlu ve damadı 

Hz. Ali’yi, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i hırkasının, abasının altına alarak, 

şefkat ve himaye ifade eder tarzda sağ elini abanın üzerine koymuştur. Kendisi ile beş 

kişi olan ocak mensupları, aile üyeleri Ehlibeyt adıyla anılır olmuşdur (Eröz, 1990, s. 

33). Hz. Muhammed (s.a.s)’in evi, ailesi ve ocağıdır (Fığlalı, 2006, s. 190). 

Ehlibeyt sözcüğü hakkında benzer bir tanımlamayı Ali Yaman da yapmıştır. “Ev 

halkı yani Ehlibeyt Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’den 

oluşmaktadır. Ehlibeyt halk arasında Pençe-i Al-i Abâ olarak adlandırılır” (Yaman, 

1998, s. 97). 

Ehlibeyt, ev anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed’in soyundan gelen kişiler 

olarak kabul edilen Ehlibeyt’in mensupları Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin’dir. Bu beş kişilik ev halkının devamını ise geriye kalan on bir 

imam sürdürmüştür. Ehlibeyt’in evlatları bugün Anadolu’da ocakları meydana getiren 

kişilerdir (K. 2, K. 24). 

Ehlibeyt, Hz. Muhammed’in hırkasının altına altığı kişilere denilmektedir. 

Evinin halkı anlamına gelir. Alevilerde soy kız çocuktan yürümektedir. Çünkü Hz. 

Muhammed’in soyu Fatıma Anadan devam etmiştir (K. 11, K. 17, K. 18). 

Ehlibeyt, ev halkı anlamında kullanılmaktadır. Hz. Muhammed’in ev halkıdır. 

Ev halkında Hz. Ali, Fatımatüz Zehra, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin vardır. Bazı Alevilere 

Hz. Hasan Ehlibeyt’den sayılmaz gibi davranmaktadır. Bunun nedenini ise Hz. 

Hasan’ın eşinin hain olmasına bağlayarak Ehlibeyt’ten dışlarlar. Hz. Hasan’ın soyundan 

gelenlere "şerif" Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere "seyyid" denilerek ikilik çıkarmak 

hedeflenmiştir. Şerifler de Seyidler de birdir. Hz. Muhammed’in abası altında Hz. 

Hasan da Hz. Hüseyin de vardır. Zaten Kerbela olayı olmadan evvel Hz. Hüseyin 
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kardeşi Hz. Hasan’ın Kızı Fatıma ile kendi oğlu İmam Zeynel abidin’i nikahlamışdır. 

Böylece şeriflikte seyitlikte kalmamıştır. Her ikiside Ehlibeyt’dir (K. 36). 

Ehlibeyt denildiği zaman ilk olarak beş kişi akla gelmektedir. Bunlar Hz. 

Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’dir. Aile üyelerinin diğer 

üyelerini ise İmam Zeynel Abidin’den başlayarak diğer imamlar devam ettirmektedir. 

Ali Pir Civan’ın soyunun da İmam Rıza’ya dayandırılmaktadır (K. 12). 

Anadolu Aleviliğinde Ehlibeyt sevgisi en temel inançlardan biridir. Ehlibeyt’i 

seven her can Ehlibeyt soyundan gelmese dahi o soydan gelmiş gibi kutku 

sayılmaktadır. Çünkü Allah tarafından kutlu sayılan bir soydur. Ehlibeyt’i sevmek 

İslam’ı ve yolu (Aleviliği) sevmekle eş değerdir (K. 30, K. 35, K. 38). 

Ehlibeyt "ev halkı" olarak adlandırılmaktadır. Hz. Muhammed’in abâsı altında 

toplanan ev halkı arasında Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin yer almaktadır. 

Anadolu Aleviliğinde o soya mensup olan bütün imamlara da Ehlibeyt sıfatı verilmiştir. 

Kerbela katliamından sonra Hz. Hüseyin’in evladı olan İmam Zeynel Abidin’den devam 

etmiştir. Anadolu Aleviliğinde dede olabilmenin ön koşulu olarak kabul edilen Ehlibeyt 

soyundan yani Evlad-ı Resül olmak gereklidir. 

 

4.1.6. On Ġki Ġmam Ġnancı 

On İki İmam üzerine birbirine benzer açıklamalar yapılmıştır. Bunlar; “On İki 

İmamlar, Alevilerin Hz. Muhammed’den sonra önder olarak tanıdıkları Hz. Ali ile Hz. 

Fatıma’nın soyundan gelen kişilerdir” (Yaman, 1998, s. 98). On İki İmam (İmamlar): 

Hz. Muhammed’den sonra halife olarak tanınan Hz. Ali’yle onun soyundan gelen on iki 

imam (Korkmaz, 2016, s. 226) şeklinde tanımlanmaktadır.  

Muhammed kendi ışık parçasını Fatıma’ya, o da oğulları Hasan ve Hüseyin’e 

vermiştir. Işık parçası Hüseyin tarafından da kutsal On İki İmama verilmiş, böylece 

insan kimliğindeki melekler ortaya çıkmıştır (Dierı, 1991, s. 28). 

Anadolu Aleviliğinde On İki İmamlar, Ehlibeyt soyundan geldiği kabul 

edilmektedir. Ehlibeyt adı verilen hane Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan 

ve Hz. Hüseyin’den oluşmaktadır. Hz. Ali imametlerin başıdır. Geriye kalan on bir 

imamda bu soydan gelmektedir.  

On İki İmamlar, Alevilerin Hz. Muhammed’den sonra önder olarak tanıdıkları 

Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın soyundan gelen kişilerdir. On İki İmamların adları sırasıyla 

şöyledir: 
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1. İmam Ali 

2. İmam Hasan 

3. İmam Hüseyin 

4. İmam Zeynel Abidin 

5. İmam Muhammed Bakır 

6. İmam Cafer Sadık 

7. İmam Musa Kazım 

8. İmam Ali Rıza 

9. İmam Muhammed Taki 

10. İmam Ali Naki 

11. İmam Hasan Askeri 

12. İmam Mehdi’dir (Yaman, 1998, s.98). 

 

Anadolu Alevi ocaklarının hemen hemen hepsi ehlibeyt soyundan geldiğini 

kabul etmektedir. Ali Pir Civan Ocağı’nın soyu sekizinci imam Rıza’ya 

dayandırılmaktadır.  

On İki İmamlar Hz. Muhammed’in torunları, Hz. Ali’nin evlatlarıdır. Kerbela’da 

Muaviye, imamet soyunu bitirmeye çalıştı. Kerbela’da imametten tek erkek olarak sağ 

kurtulan Hz. Hüseyin’in oğlu İmam Seccad (İmam Zeynel-i Abidin) oldu. On iki imam 

soyu dediğimiz soy İmam Seccad sayesinde bugünlere geldi (K. 14). 

On İki İmamların ağzından çıkan her söz Kur’an-ı Kerim’i temsil etmektedir. Bu 

nedenle onların yoluna baş koymuş bizler ağızımızdan çıkana çok dikkat etmeliyiz. 

Çünkü beynimiz İmam Ali, gözlerimiz İmam Hüseyin, kulağımız İmam Hasan, dilimiz 

İmam Zeynel Abidin’dir. Alevilik bu nedenle insan silueti ile simgelenmektedir. Bu 

simge bir nevi imameti temsil etmektedir (K. 20). 

On İki İmam, Kerbela gemisi veya kurtuluş gemisi olarak adlandırılmaktadır. 

Alevileri geleceğe yani ahirete hazırlamaktadır. Çünkü herkes ahirette inandığı kişiler 

ardında saf alacak ve onlarla birlikte yargılanacaktır (K. 12). 

On İki İmamların sonuncu imamı olan imam Mehdi halen yaşamaktadır. Doğar 

doğmaz konuşmuş ve kimseye görünmeden on iki yaşına değin bir mağarada 

yaşamıştır. O günden sonra sır olarak kaybolmuştur. Bu nedenle fotoğraflarda yüzü her 

daim gizlidir. Sır olan İmam Mehdi, insanları dine tekrar çağırmak için dünyaya 

gönderilecektir. İşte o gün geldiğinde ona inanan, peşinden giden herkes onun askeri 

olacaktır (K. 38). 
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İmametin altıncı imamı olan İmam Cafer Sadık’ın dediklerinin bir deriye 

yazarak günümüz Şiiliğin ve Aleviliğin temel kurallarının ve felsefesinin yer aldığı ilk 

yazılı kaynağa "Buyruk" adı verilmektedir. Anadolu’da Alevilerin çoğu buyruğun 

esaslarına göre hayatını şekillendirmektedir (K. 44). 

On İki İmamın başı Hz. Ali’dir. Onun evlatları ise sırasıyla İmam Hasan, İmam 

Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Bakır, İmam Cafer, İmam Kazım, İmam Rıza, 

İmam Taki, İmam Naki, İmam Hasan-ül Asgeri, İmam Mehdi’dir. Her biri farklı 

dönemlerde Ehlibeyt soyunu devam ettirmek için mücadele etmişlerdir. Tarihte kendi 

eceli gelerek Hakk’a yürüyen On İki İmam yoktur. Ya zehirlenmişlerdir ya da 

katledilmişlerdir. Halen zuhur edeceği günü bekleyen tek imam vardır. O da İmam 

Mehdi’dir (K. 31, K. 33, K. 5). 

On iki imamlardan İmam Hasan savaşçılığıyla, yiğitliği ile babası Hz. Ali’ye 

benzetilmektedir. İmam Hüseyin ise tıpkı dedesi Hz. Muhammed daha sakin bir mizaca 

sahip olduğundan dedesine benzetilmektedir. Bir gün Hz. Ali rüyasında oğulları Hasan 

ve Hüseyin’i görmüş. Rüyada Hasan’a yeşil, Hüseyin’e kırmızı renkler verilmiş. Bu 

rüyanın anlamı İmam Hasan’ın zehirlenerek, İmam Hüseyin’in katledilerek şehit 

edilecek olduğuna delalet olarak kabul edilmektedir (K. 30). 

İmam Rıza, rıza şehrinin yani rızalığın temsilcisidir. Bir gün rızalar şehrine bir 

adam gelmiş. Adam para ile alışveriş yapmaya çalışmış fakat rızalar şehrinde para 

geçerli değilmiş. İmam Rıza, adama rızalar şehrinde sadece karşılıklı rızanın geçerli 

olduğunu söylemiş. Aleviliğin temelinde karşılıklı rıza yatmaktadır. Bu rızanın temeli 

de İmam Rıza’ya dayanmaktadır (K. 17). 

On İki İmam inancı, Alevilik için oldukça önemlidir. Çünkü Ehlibeyt ne ise On 

İki İmam’da odur. Her isi bir birinden ayrılmaz bütünün parçalarıdır. Bir birinden ayrı 

düşünülemez. Ali Pir Civan Ocağı ocakzâdeleri soylarını İmam Rıza’ya 

dayandırmaktadır. Bu nedenle On İki İmamlar’ın hepsine saygı duyup, iman 

etmektedirler. Bu nedenle kutsal kabul edilmektedir. On İki İmam soyundan geldikleri 

için seyyid kabul edilmektedirler. Anadolu’da ki Alevi ocaklarının soyu On İki 

İmamlar’dan birine dayandırılmaktadır.  
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4.1.7. On Ġki Hizmet Ġnancı   

On iki hizmet cemde çeşitli görevleri olan kişilerin yaptığı işe denir. Bunlar 

mürşit, rehber, gözcü, çirağcı, zakir, farraş (süpürgeci), iznikçi, kurbancı, sakacı, peyik, 

semah ekibi, ibritar olmak üzere on iki hizmet vardır. 

 Mürşit: Hz. Muhammed’in, Hz. Ali’nin ve Hacı Bektaş Veli’nin postunu temsil eder.  

Rehber: Bu yolun adabını, kuralını gösteren, öğreten kişilerdir. 

Gözcü: Cemde, cem hizmetini yürütenlere yardımcı olan, taliplerin oturacağı yeri, 

sessizliği sağlayan kişidir.  

Çerağcı: Allah’ın nurunu temsil eden mumu yakmakla görevli olan kişidir. Zakir: 

cemde bağlama veya saz çalarak deyişler, gülbenkler çalarak taliplerin duygularını 

yansıtan kişidir.  

Farraş: Cem evinin temizliğini yapan kişidir.  

İznikçi: İznikçiye meydancı adı da verilmektedir. İznikçinin görevi meydanın düzenini 

sağlamaktır.  

Kurbancı: Cem evinin kurbanları kesmekle, lokmaları dağıtmakla görevli olan kişidir.  

Sakacı: İmam Hüseyin’in ve ailesinin Kerbela’da susuz kalmalarını temsilen Kerbela 

şehitleri aşkına dağıtılan, dede tarafından dualanmış sudur. Dağıtan kişiye de sakacı 

denilmektedir.  

İbriktar: Cemde taliplerin abtest almasını sağlayan kişidir. Bu görev bizim 

cemlerimizde yapılmaz.  

Peyik: Taliplere cem olacağını haber vermekle yükümlü kişidir.  

Bekçi: Cem evinin kapısında bekler ve geleni gideni gözetler. Önceden cem yapmak 

yasak olduğundan dolayı gizli gizli yapılmaktaydı. Kapıda jandarmanın geldiğini haber 

vermesi için bekçi adı altında bir veya iki kişi görevlendirilirdi (K. 11, K. 21, K. 19, K. 

18, K. 17, K. 14). 

Cem hizmetlerini yürüten kişilerin seçimi çok önemlidir. Herhangi kişiler 

seçilemez. Önceden on iki hizmet için ilk şart musahipli ve eşli olmaktı fakat zamanla 

bu kural kaldırıldı. On iki hizmeti yürütecek kişilerin, hizmeti yapması için çocukluktan 

yetişmiş, Alevilik-Bektaşilik hakkında bilgisi, görgüsü tam olan, eline, beline, diline 

sahip olan kişilerden seçilmektedir (K. 36). Ali Pir Civan Ocağı’nda on iki hizmette de 

çerağcı hizmeti devam ettirilmekte ancak bazı talip köylerde çerağ hizmetinde mum 

yerine lamba kullanılmaktadır (K. 36). 
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On iki hizmetin temeli Kırklar Meclisine dayanmaktadır. Mürşid dediğimiz cemi 

yürüten kişi Hz. Muhammed’i temsil etmektedir. Çünkü Hz. Muhammed İslam’ın 

temsilcisidir. Rehber ise Hz. Ali’yi temsil eder. Rehberin görevi talibe yolu, erkânı 

göstermektir. Alevilere yolu, erkânı gösteren kişi Hz. Ali’dir. Zakir, Bilal Habeş’tir 

bilindiği üzere Bilal Habeş ilk ezanı okuyan, avaz sesli kişidir. Sesinin güzelliği ile 

bilinir. Süpürgeci hizmetinin temsilcisi temizliği ile İslam âlemini aydınlatan Selman-ı 

pak ya da Selman-ı Farsi’dir. Pak kelimesi temizliği simgelemektedir. Sakacı hizmetini 

temsil eden ise Kerbela’da şehit düşen İmam Hüseyin’dir. On iki hizmeti temsil eden 

Anadolu Aleviliğinin en önemli şahıslarıyla eşleştirilmiştir (K. 35). 

Anadolu Aleviliğinde on iki hizmet olarak adlandırılan hizmet sıfatlarının hemen 

hemen hepsi Hz. Muhammed ve Hz. Ali dönemine yani Kırklar Meclisine 

dayandırılmaktadır. Her hizmet isminin efsanevi işlevi ve temsilcileri vardır. Neredeyse 

bin beş yüz yıllık bir öğreti, ritüel nesilden nesle aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Bazı 

hizmetler (Çerağ) teknolojinin gelişmesiyle ve yasakların ortadan kalkmasıyla (kapıcı, 

gözcü) temsili olarak varlığını sürdürmektedir. 

 

4.1.8. Dâr Ġnancı 

DÂR Fars. (dar, ağaç) a. 1) Hallac-ı Mansur’un asıldığı direk anlamında 

darağacı. 2) Tarikatla, yolla ilgili törenlerin yapıldığı meydan ya da meydan odasının 

orta yeri (Korkmaz, 2016b, s. 176-177). 

Meydan odasının orta yerine dâr adı verilir. Bektaşi/Alevi törenlerinde sık sık 

dâra durmak deyimi geçer. Bu terim; dâr adı verilen yere gelip aydınlatıcıya ve meydan 

erenlerine, yani orada hazır bulunan öteki canlara niyaza durmak anlamına gelir. Dâr 

makamı Hakikat makamıdır. Bu makamda sen-ben yoktur. İkrar buradan başlar. Suç ve 

eksik (kusur) burada söylenir (Dedebaba, 2010, s. 61). 

Darda boy veren sanıkların dinlenip, işlemiş oldukları suçları kabul veya 

reddetmelerine bakılarak görgünün seyri ortaya çıkar (Demir, 2012, s. 237). 

Dâr dediğimiz meydan Hakkın huzurudur. Oraya çıkan can Hakk huzuruna 

çıktığından dolayı yalan söylememektedir. Bu meydanda bütün dertler, sıkıntılar ortaya 

dökülmekte, el birliği ile halledilmektedir. Dâr meydanından kimse evine küs, dargın, 

kırgın, borçlu gitmemektedir (K. 31). 
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Dâr, er meydanıdır. Can (insan), sağ elini kalbine, sağ ayak başparmağını sol 

ayak başparmağının üzerine koyar böylece Hz. Muhammed, Hz. Ali’nin dârında durulur 

(K. 5). 

Dâr meydanında yalan olmaz. O meydana eğri girmez. Dâr meydanına çekilen 

kişi mürşit önünde doğruyu söyleyerek, Hakk katında sorguya çekilmiş olur. Bu 

sorguda insan kendini özünü yoklar (K. 38).  

Alevi-Bektaşilikte sorgu meydanıdır. İnsan, başkalarına karşı yaptığı ya da kendi 

özüne karşı yaptığı hataların muhasebesini dedenin sorgusunda ortaya koyar. Dâr 

meydanında sır, yalan yoktur (K. 24). 

Dâr’ın dört çeşidi ve şekli vardır. Bunlar sırasıyla: 

 

1.  Dâr-ı Mansur,  

2. Dâr-ı Fatıma,  

3. Dâr-ı Fazlı,  

4. Dâr-ı Nesimi’dir.  

 

Dâr-ı Mansur: Hallacı Mansur’un Hakk yolu için canını vermiş olmasından 

dolayı Hallacı Mansur’u simgelemektedir. Ayakta sağ elini kalbinin üzerine, sağ 

ayağını sol ayağının üzerine koyarak dârda durulur. Dâr-ı Fatıma ise Hz. Hüseyin’in 

kanayan sol ayak başparmağını Hz. Muhammed’den gizlemek için sağ ayağını üstüne 

koyar. Buna Dâr-ı Fatıma denir. Bir diğer dâr ise Dâr-ı Fazlı’dır. Fazlı, Timur’un 

askerleri tarafından bıçaklanır. Kanamasını durdurmak için iki elini karnının üstüne 

koyar. Bu duruşa Anadolu Aleviliğinde Dâr-ı Fazlı denir. Dâr-ı Nesimi ise Nesimi’nin 

iki dizi üstünde derisinin yüzülmesinin simgesidir. Burada da iki diz üstünde dâr’a 

durulur (K. 36). 

Ali Pir Civan Ocağı’nda dâr’a tek kişi duruyorsa sağ eli kalbinde, sol eli 

karnında, sağ ayak başparmağı sol parmağının üstünde durulur. Eğer dâr’a birden fazla 

kişi durursa sağ ayak başparmağı sol ayak başparmağının üstüne konulurken dâr’a 

duran kişilerde el ele tutuşması şeklinde gerçekleştiriliyor (K. 11). 

Cenazeden sonra Allah’a, ölen kişinin günahlarının ve kabir içindeki acısının 

hafifletilmesi için bir evli çiftte ya da iki çocuğa dâr çektirilir. Dâr sırasında mezarın 

ayakucuna geçen evli çift ya da çocuklar sağ ellerini kalplerine koyarlar, sağ ayak 

başparmaklarını da sol ayak başparmaklarının üstüne koyarlar. Dede duayı okumaya 

başlar dua okuması bitinceye kadar duruş şekilleri değişmez (K. 9, K. 12). 
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Ceme ilk defa katılacak kişi dedenin huzuruna çıkar. Dâr meydanı olarak bilinen 

yerde dâra çekilen kişi ya da kişiler dizlerinin üstünde elleri karınlarında bağlı dururlar. 

Dede, gelen kişilere kimlerden olduğunu, talipler arasında tanıdıkları olup olmadığını 

tanıdıkları varsa çağrılıp kişi ya da kişiler hakkında şahitlik yapması gerektiğini söyler. 

Küs olduğu kişilerin olup olmadığı hakkında soru sorduktan sonra küs olduğu biri varsa 

o kişiden helallik almadan ceme giremeyeceğini söyler. Aynı soruları şahitlere 

sorduktan sonra dâra çekilen kişinin şartları uygunsa ceme kabul edilir. Dede, dâra 

çekilen kişi ya da kişilerin o yıl boyunca kimseyle tartışmayacağına, kavga 

etmeyeceğine dair ikrar aldıktan sonra dârı bitirir (K. 31, K. 36). 

Dâr adı verilen meydan yargılanma, savunma mekânıdır. Bu mekânda İmamların 

ve ulu kişilerin sözlerinden hareketle ortaya konan hukuk sistemi uygulanmaktadır. 

Aleviler, bin beş yüz yıldır kapalı kapılar ardında yaşadıklarından dolayı mahkeme 

kapısı olarak Dedelerin yürüttüğü cemlerdeki dâr meydanlarında sıkıntılarını, davalarını 

halletmişlerdir. Alevi mahkemeleri olarak adlandırılan dâr, modernleşmenin, 

şehirleşmenin ve evrensel hukuk sisteminin öne çıkmasıyla işlevini kaybetmeye 

başlamıştır. 

 

4.1.9. Rızalık Ġnancı 

Birbirine dargın, alacaklı-borçlu ya da davalı canların, cem öncesi sorgulanarak 

kendisiyle, cemaatle ya da yolla rızasının alınması durumuna; rızalık denir (Korkmaz, 

2016a, s. 241). 

Rızalık Aleviliğin temel şartıdır. Bu yol razılık (rızalık) meydanıdır. Cenabı 

Hakk’ın "Siz benden razı olursanız, ben de sizden razı olurum" buyruğundan dolayı 

cemde bulunan her canın önce Allah’tan sonra birbirlerinden razı olması gerekmektedir 

(K. 36). 

Rızalık özellikle cemde alınmaktadır. Dede rızalığın ne olduğunu anlattıktan 

sonra "Sağınızdaki, solunuzdaki candan razı mısınız?" diye üç kere sorar üç kere "Allah 

Eyvallah" cevabını aldıktan sonra kendisinden bütün canların razı olup olmadığını sorar. 

Tekrar "Allah Eyvallah" cevabını aldıktan sonra gülbeng okur (K. 47). 

Rızalık büyük, küçük demeden herkesin birbirinden razı olması demektedir. 

Rızalık sayesinde küs, dargın, kırgın kalmamaktadır. Bu sayede büyük küçüğe sevgi 

duymayı, küçük büyüğe saygı duymayı hatırlar (K. 18). 
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Kur’an’da Allah’ın "Razı olmuş olarak rabbine dön" ayetinin gereğini getirmek 

için talipler ve dede karşılıklı olarak birbirlerinin rızalığını almaktadırlar. Cemlerde 

herkes birbirinin rızalığını aldığında meydan Hakkın rızalık meydanı olur (K. 22). 

Rızalık dediğimiz şeyin temeli "Rıza Şehri" adlı hikâyeden gelmektedir. Bir gün 

adamın biri bilmediği bir şehre gelir. Şehirde karnını doyurmak ister fırına gider. 

Fırıncıdan ekmek alır, parasını uzatır fakat fırıncı parayı almaz. Fırıncı para almayınca 

adam meraklanır. Bunun üzerine parayı niçin almadığını sorar. Fırıncı, bu şehrin "Rıza 

Şehri" olduğunu bu şehirde paranın değil rızalığın geçtiğini söyler. Bu şehirde her şey 

rızalık üzerine kuruludur. Rıza şehrine giren herkes Cenabı Hakk’ın hidayetine ermiş 

olur. Kısacası her mümin yaptığı her işi rızalık ile yapar. Rıza şehri Aleviliğin temel 

öğretisidir. Bu öğretiye erişemeyen kişi, ben Aleviyim diye bağırsa dahi özünde Alevi 

olmaz (K. 23, K. 48). 

Anadolu Aleviliğinde rızalık (razılık) adı verilen öğretinin temel kaynağı 

farklılıklar göstermekle beraber ana tema her zaman aynı kalmıştır. Anadolu 

Aleviliğinin özünde yatan rızalık inancı ile kimse kimsenin rızasını almadan hayatını 

idame ettirememektedir. Genellikle cemlerde alınan rızalık inancı cemevi’nden çıkarak 

hayatın hemen her alanında kendini göstermektedir. Böylece rızalık inancı cem 

ritüelinden çıkarak yaşam biçimi halini almıştır. 

 

4.1.10. Dört Kapı Kırk Makam Ġnancı 

Alevilik-Bektaşilik inancına mensup kişilerin toplumsal ve bireysel varlığını 

ortaya koyması maksadıyla yaşamlarında uyguladıkları Dört Kapı Kırk Makam, Hacı 

Bektaş-ı Veli’nin yaşam felsefesi olarak kabul edilmektedir. Bu felsefede dört kapı 

içinde on makam (basamak) vardır. Her kapıda ve makamda bireyin kendini beslemesi, 

geliştirmesi ve değişmesi söz konusudur.  

Hacı Bektaş Veli tarafından geliştirilen dört ana aşama ve kırk alt aşamadan 

oluşan eğitim öğretisidir (Korkmaz, 2016b, s.198).  Dört kapı kırk makam düşüncesi, 

İslam düşünce geleneğinde ve tasavvuf tarihinde çok sık karşılaştığımız bir düşüncedir. 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin bu düşünceyi hocası Lokman Parende yoluyla Ahmet 

Yesevi’den aldığı bilinmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli, Makalat’ta din tasavvuru üzerine 

inşa ettiği bu düşünceyi sistemleştirir (Bilgiç, 2016, s. 55). 

Dört Kapı Kırk Makam şu şekildedir: 
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Şeriat Kapısı: 1) İman getirmek; 2) İlim öğrenmek; 3) Namaz kılmak, zekât 

vermek, oruç tutmak; 4) Helal kazanmak; 5) Nikâh kıymak; 6) Hayz ve loğusalıkta cinsi 

münasebeti haram bilmek; 7) Sünnet ve cemaat; 8) Şefkat; 9) Temiz yemek, temiz 

giyinmek; 10) Yaramaz işlerden sakınmak. 

Tarikat Kapısı: 1) Pirden el almak; 2) Mürid olmak; 3) Saç kesmek; 4) Nefis 

savaşında mücadele etmek; 5)Hizmet etmek; 6) Havf yani Allah’tan korkmak; 7) Ümit 

etmek; 8) Hırka, zenbil, tespih, makas, seccade, asa; 9) Sahib-i makam, sahib-i cemiyet, 

sahib-i nasihat ve sahib-i muhabbet sahibi olmak; 10) Aşk, sevgi, sefa, fakirlik. 

Marifet Kapısı: 1) İlim; 2) Cömertlik; 3) Haya; 4) Sabır; 5) Perhizdarlık; 6) 

Korku; 7) Edep; 8) Miskinlik; 9) Marifet; 10) Kendini bilmek. 

Hakikat Kapısı: 1) Toprak olmak; 2) Yetmiş iki milleti ayıplamamak; 3) Elinden 

geleni esirgememek; 4) Dünyada yaratılmış bütün nesnelerin kendinden emin olması; 5) 

Mülk sahibine yüzünü sürüp yüzsuyunu (yaratılış sebebi olan Muhammed nurunu) 

bulmak; 6) Sohbette hakikat sırrını söylemektir; 7) Seyir-i Sülûk; 8) Sır saklamak; 9) 

Münacaat; 10) Çalap Tanrıya ulaşmak (Özcan, 2004, s. 2). 

Dört kapı kırk makam dediğimiz öğreti Hünkâr Hacı Bektaş Veli Efendi’den 

kalmıştır. Dört kapı vardır. Bunlar: Şeriat Kapısı, Tarikat Kapısı, Marifet Kapısı, 

Hakikat Kapısı’dır. Her dört kapının on tane basamağı bulunmaktadır. Alevi bireyin 

kendi içindeki Allah’a ulaşma yolculuğu olarak kabul edilen dört kapı kırk makam, cem 

törenlerinin aşamalarıyla bağlantılıdır. Alevi anne-babadan doğan yetişkin kişi ikrar 

cemi ile yola katılır. İlk Şeriat kapısından içeri adım atar. Şeriat kapısında yolun 

usullerini öğrenir. Daha sonra musahip edinerek tarikat kapısına gelir. Bu kapıda kendi 

özünü yoklaya yoklaya kendini bulur. Marifet kapısına geldiğinde kendini yola adayan 

dervişlerin mertebesine gelir. En son kapı olan hakikat kapısında ise göz perdesi kalkar 

ve Hallacı Mansur’un erdiği "Enel Hakk" makamına gelir. Kısacası kâmil insan sıfatına 

erişir (K. 36). 

Dört Kapı Kırk Makam Alevi-Bektaşi felsefesinin özünü kısacası kâmil insan 

nasıl oluru gösteren bir öğretidir. Şeriat kapısı her cana açıktır. Fakat tarikat kapısından 

içeri her Aleviyim diyen girememektedir. Tarikat kapısından içeri girmek isteyen kişi 

öncelikle bir mürşidin eteğinden tutmak zorundadır. Eğrisi, yalanı, ahlaksızlığı, 

hırsızlığı, küskünlüğü ve farklı mezheplerden evlilikleri olmamalıdır. Kesinlikle bir 

musahibi olması gereklidir. Eğer bu gerekleri yerine getiriyorsa kapıdan içeri adım atar 

ve marifet kapısından içeri girmek için özünü düzeltmeye çalışır. Marifet kapısından da 

geçerse Hakk’a ulaşır (K. 12). 
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Dört Kapı Kırk Makamda bizi doğru yola sevk eden, insanı pişiren 

basamaklardan oluşur. Aslında Dört Kapı Kırk Makam dediğimiz şey usta-çırak ilişkisi 

gibidir. Şeriat Kapısında çırak olursun işi öğrenmeye çalışırsın, tarikat kapısından 

kalfalığa adım atarsın, marifet kapısında baş ustanın yanındaki usta çırak olursun, son 

basamak olan hakikat kapısında ustalığa erersin. Ustalığa erdiğinde Allah’ın istediği 

gibi bir kul olursun. Zaten dört kapının kırk makamı Allah’ın yapmamızı ve 

yapmamamızı öğütleyen basamaklar silsilesidir. Kur’an da yazan emirlerin 

sadeleştirilmiş kısa özetidir Dört Kapı Kırk Makam (K. 18). 

Anadolu Alevi-Bektaşiliğinin felsefesini yansıtan Dört Kapı Kırk Makam aynı 

zamanda Alevi-Bektaşi bireylerin otokontrolünü sağlamaktadır. Dört kapının her bir 

basamağında uyulması gereken kurallar sayesinde nefis adı verilen istek ve arzulardan 

arınma sağlamaktadır. Bu sayede kâmil insan olma yolunda ilerleme kaydetmektedir. 

Günümüzde dört kapı kırk makam adı verilen öğretilerin sosyal ve bireysel hayata 

uygulanışı yok denecek kadar azdır.   

 

4.1.11. On Dört Masum-u Pâk Ġnancı 

Korkmaz, On Dört Masum-u Pak’ı her türlü yanılgıdan ve günah işlemekten 

bağışlanmış olan Hz. Muhammed, kızı Hz. Fatıma ve On İki İmam’a verilen ad 

(Korkmaz, 2016, s. 524) olarak tanımlamaktadır.    

Alevi Bektaşi geleneğinde henüz çocuk yaşta iken zalimce katledilen On dört 

çocuğu ifade etmektedir. On Dört Masum-u Pak arılığın, masumluğun, saflığın sembolü 

(Teber, 2017, s. 915) olarak tanımlanmaktadır. 

On Dört Masumların adları şöyledir: Muhammed Ekber, Abdullan b. İmam 

Hasan, Abdullah b. İmam Hüseyin, Kasım, Zeynelaba, Kasım b. Zeynel Abidin, Ali 

Eftar, Abdullah b. İmam Cafer Sadık, Yahya el Hadi, Salih, Tayyip, Cafer b. 

Muhammed Taki, Cafer b. Hasan Askeri, Cafer b. Muhammed Taki (Yaman, 1998, s. 

100). 

İmamların soyundan gelen, aklı ermeyecek yaşlarda şehit edilen on dört bebek 

ve çocuğa On Dört Masum-u Pâk adı verilmektedir (K. 11). On Dört Masum-u Pâk, 

imamların küçük yaşlarda şehit edilen çocuklarıdır. Muharrem orucundan üç gün önce 

çektikleri acılar için oruç tutulur. On Dört Masum-u Pâk’ı temsil eden şehitler Kerbela 

ve farklı zamanlarda şehit edilmiş olan İmamların çocuklarıdır. Hepsine On Dört 
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Masum-u Pâk adı verilmiştir (K. 12).  Pâk, temiz olan demektir. Günahsız olarak şehit 

olduklarından Muharrem orucundan evvel üç gün onlar adına oruç tutulur (K. 5). 

Masum, temiz anlamına gelen pâk Anadolu Aleviliğinde, günahsız bir şekilde 

şehit edilen Ehlibeyt soyundan gelen kişileri temsil etmektedir. Masum-u Pâk adı ile 

anılan kişileri anmak amacıyla belli zamanda ve sürede oruç tutulmaktadır. 

 

4.1.12. On Yedi Kemerbest Ġnancı 

Hz. Ali’nin kemer kuşattığı, Ehlibeyt’le birlikte savaşmış ve çoğu şehit düşmüş 

on yedi savaşçıdır (Korkmaz, 2016b, s. 525). 

Alevi-Bektaşi yazılı kaynaklarında geçen On Yedi Kemer-best: Selman-ı Farisi, 

Muhammed b. Ebi Bekr, Malik el-Eşter, Ammar . Yasir, Üveys el-Karani, Ebü Zerill-

Gıfari, Huzeyme b. Haris, Abdullan b. Bedi, Abdullah b. Adil Haris, Ebü’l Haysem et- 

Tehani, Haris eş Şeybani, Haşim b. Utbe, Muhammed b. Ebi Huzeyfe, Kanber Ali 

Reyhaneyn, Murtefi b. Va’za el-Hemedani ve Abdullah b. el-Abbas’dır (Teber, 2017, s. 

916). 

On Yedi Kemerbest ilk defa İmam Ali tarafından Kırklar Meclisinde on yedi 

kişiye bağlanmıştır. İsimleri tam olarak bilinmemektedir. Kemer gönül gözü perdesi 

kalkmış kişilere bağlanmaktadır. İmam Ali’nin on yedi kişiye bağladığı kemeri 

Anadolu’da temsil eden kişi Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir. Hacı Bektaş Veli’nin 

soyundan gelen çelebiler tarafından Kurtuluş savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk’e 

bağlanmıştır. Bu sayede Anadolu’da bulunan bütün eren, evliya Atatürk’ün yanında 

savaşmıştır (K. 13). 

Hacı Bektaş Veli tarafından Atatürk’e bağlanan kemerdir. Sadece ulu kişilere 

bağlanır. Atatürk, Hacı Bektaş dergâhından yardım almak için dergâha gider. Dergâhta 

ikrar verdikten sonra On Yedi Kemerbest adı verilen kemer kuşatılır beline (K. 5, K. 9, 

K. 12, K. 14, K. 17, K. 18, K. 19, K. 20, K. 21, K. 22, K. 23, K. 27, K. 36).  

Ali Pir Civan Ocağı, on iki hizmet sahipleri hizmetlerini yapmadan önce 

bellerine kemerbest bağlarlar. Hizmetleri tamamlandıktan sonrada kemerbestleri 

çözerler. Kemerbest’in bağlanmasının temel sebebi gözüm, dilim, belim, gönlüm 

harama bulaşmayacak anlamına gelmektedir. Kemerbest adı verilen kuşaklar kırmızı 

veyahut yeşil şeritlerdir (K. 7). 

Anadolu Aleviliğinde On Yedi Kemerbest’in Kırklar Meclisi’de Hz. Ali 

tarafından on yedi kişiye bağladığına inanılan kuşaktır. Aleviler tarafından çeşitli 
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rivayetlerle Hz. Ali’ye yüklenen kemer bağlama görevi Anadolu’da Hünkâr Hacı 

Bektaş Veli’ye yüklenmiştir. Kemer kuşatma ritüeli cem esnasında görev yapacak olan 

hizmet sahiplerine kuşatılarak devam ettirilmektedir. 

 

4.1.13. Teberra ve Tevella Ġnancı 

Alevi-Bektaşiliğin temel ilkelerinden biri durumunda bulunan; Ehlibeyt’e, 

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, 2016b, 

s. 677) şeklinde tanımlanmaktadır. 

Ehlibeyt sevgisi Aleviliğin esasını oluşturur. Tevella ve teberra anlayışı da bu 

sevgiden kaynaklanır. Tevella Ehlibeyti, On İki İmamları, On Dört Masumları, On Yedi 

Kemerbestleri ve onların yolundan gidenleri sevmek, teberra ise onları sevmeyenleri 

sevmemektir (Yaman, 1998, s. 98-99). 

Alevî-Bektâşî edebiyatında tevellâ, Allah’ın rızası ve O’na ulaşmayı 

simgelemektedir. Teberrâ ise, günahlardan uzak durmayı; özellikle de eşref-i mahlukat 

olan insan gönlünü incitmemeyi esas alamtır. Bektâşîlere göre her kişinin tarîkata olan 

sülukuna göre farklı şekillerde tevellası ve teberrası vardır. Hâl ehlinin tevellâsı, Hz. 

Muhammed, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’in yolundan gitmektir. Teberrâsı ise, Ehl-i Beyt’in 

düşmanlarına sempati duymamaktır. Allah’ın rızasının kazanılması ve ona ulaşma 

arzusu tevellayı simgelemekte, Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak durmak da teberrayı 

temsil etmektedir (Teber, 2019, s. 95). 

Ehlibeyt’i sevenleri sevmeye tevella, sevmeyenlere lanet okumaya teberra denir. 

Ehlibeyt’i sevene sevgiyle yaklaşılırken, sevmeyenlere lanet edilir (K. 48). İmam 

Muhammed Bakır’ın bir buyruğu vardır. Buyuk’a göre; "Mümin olmayan kişiyle dille 

anlaş, mümin olan kişiyi sev" der. Teberra, Ehlibeyt’i sevmeyeni sevmemektir. 

Teberralarımızı deyişlerimizle ya da olayları anarken aktarız. Karşımızdaki bizimle aynı 

görüşü paylaşmasak dahi rencide etmeyiz (K. 36). 

Anadolu Aleviliğinde, Ehlibeyt’i sevenleri sevmeye tevella, sevmeyenleri 

sevmemeye teberra adı verilmektedir. Tevella ve teberra ile Alevilerin yaşadığı 

zulümler hatırlanmakta ve tazeliğini bozmadan korumaktadır.  
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4.1.14. Gülbenk Ġnancı 

Tarikat, yol törenlerinde, yüksek sesle okunan yakarı, yakarış (Korkmaz, 2016a, 

s. 112).  

Gülbenk, dedenin, "Bismişah ya da Allah Allah" diye başladığı hayır duasına 

denilir. Her dede içinden geldiği gibi söyleyebilir. Bazı gülbengler kalıplaşmıştır (K. 

18). 

Gülbenkler cem ayinlerinde, muhabbette, cenazede, dede nikahında, yemekten 

öncesi ve sonra dede tarafından ya da bilen kişi tarafından söylenmektedir. Örneğin: 

"Allah Allah! Nimet-i celil, bereket-i halil, sefaat-ı Resul, inayet-i Ali, himmet-i veli 

ola. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin Hakk-Muhammed-Ali bereketini versin. Yiyip 

yedirenlere, pişirip getirenlere nur-ı imam ve aşkı şevk ola. Dertlere derman hastalara 

şifa ola. Lokmalarınız kabul ola. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, on dört 

masumu pâkların, on yedi kemerbestlerin, kırkların, gayb erenlerinin ve dedemiz Pir Ali 

Pir Civan’ın dergâhına yazıla. Yiyene helal, yedirene delil ola. Gerçeğe hüü."  gibi 

gülbenkler okunarak dede tarafından hayır duası alınır (K. 3). 

Alevi-Bektaşi geleneğinin en önemli sözlü unsurlarından biride gülbenk adı 

verilen dualardır. Nesiller boyunca ocakzâdeler tarafından birbirine aktarılmaktadır. Bu 

dualar kendi aralarında birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin; yemek sonrasında bolluğun, 

bereketin artması için edilen dua, cem ritüeli esnasında on iki hizmet sahiplerinin ettiği 

dualar, dedenin cem esnasında on iki hizmet ve cemaate ettiği dualar şeklinde 

ayrılmaktadır. Sözlü kişilerden edinilen bilgilere göre dede kalıplaşmış duaların yanı 

sıra kendine özgü dualarda okuyabilmektedir.  

 

4.1.15. Semah Ġnancı 

Cemdeki on iki hizmet sıralamasında yer alan, cem ve muhabbet toplantılarında 

müzik eşliğinde yapılan kutsal dans (Korkmaz, 2016b, s. 592) olarak tanımlanmaktadır. 

Semah dönmek, cem içinde yapılan on iki hizmetten biridir. Semah dönen 

canlar; duygunun, sevginin, aşkın dorukta olduğu adeta ayrı bir dünyaya yolculuk 

edildiği bir trans halini yaşarlar (Dedekargınoğlu, 2013, s. 216). 

Semah adını verdiğimiz müzik eşliğinde yaptığımız figürlerin her birinin manası 

vardır. Haktan geldik Hakk’a varacağız anlamı taşımaktadır. Kendi etrafımızda 

dönmemiz bir devri daimin simgesidir (K. 19). 
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Semah, gezegenleri simgeler. Gezegenler Allah’ın kudreti sayesinde hiç 

durmaksızın dönmektedir. Tıpkı gezegenler gibi insanlarda yüzyıllardır Allah’ın kudreti 

sayesinde durmaksızın batın ile zahir arasında gidip gelmektedir. Semahta batın âlem ile 

zahir âlemin temsilidir (K. 22). 

Semah’ın çıkış noktası Kırklar Meclisidir. Kırklar meclisinde engür içen canlar 

kadınlı erkekli kendi etraflarında dönmeye başlarlar (K. 40). 

Semahlarda el ve ayak hareketleri mistik anlamlar içerir. Eller aşağı sarkık 

şekilde bırakılır, eller arkaya savrulurken elin içi arkaya bakar, anlamı kötülükleri 

arkaya süpürme kurtulmadır. Eller tersine öne getirilirken elin içi öne bakar, anlamı 

bolluk ve bereketi getirmektir. Ayakların yere vurulması, kötülüklerden, günahlarından 

arınmaktır. Elleri karşı karşıya getirmek cemal cemale bakmaktır. Bu sayede tanrıyı 

karşısındaki canın cemalinde görmektedir. Bir el yukarı bir el aşağı, Haktan alıp Halka 

vermektir. Elliyle Çapa vurulması ve buğdayın serpilmesi, emeği ve alın terini simgeler 

ve emeğin kutsallığını anlatmaktadır. Eller yukarıda daire şeklinde birleşirken Dünyayı 

ve evrenin dönüşünü simgelemektedir. Karşılıklı niyaz, karşısında bulunan Can'dan razı 

olduğunu simgelemektedir. Elin dudaktan yukarıya gitmesi, Aleviliğin sevgi dini 

olduğunu ve Ayin-i Cem'e katılanlar sevgilerini iletmek anlamına gelmektedir. Üç defa 

el çırpmak, anlamı alkış değil üçlemedir, yani Hak, Muhammet ve Ali’dir 

(http://www.iabf.ch/site/index.cfm?id_art=122912&actMenuItemID=57458&vsprache=

TR ) 

Ali Pir Civan Ocağı’nda semah olarak "Kırklar Semahı" ve "Garipler Semahı" 

ve "Gönüller Semahı" dönülmektedir. Semah dönmenin ana şartlarından birincisi dört 

kişi ile yani iki evli çift ile dönülmesidir. İkinci şart ise bu çiftlerin mutlaka musahibi 

olmasıdır. Musahibi yoksa çiftler semah dönemezler. Bazen iki çift yerine üç çiftte 

semah dönebilmektedir (K. 7). 

Kırklar meclisindeki ezeli cem’i temsil eden "Kırklar Semahı" Anadolu’daki en 

yaygın semahlardandır. Bu semahı 40 yaşın üstünde en az 4 en fazla 12 kişi 

dönebilmektedir. Niyazlaşma ile başlayan Kırklar Semahı’nın ağırlama bölümünde Hz. 

Muhammed’in Kırklar Meclisi’ne dek süren yolculuğu anlatılırken, yürütme kısmı 

oradaki "muhabbeti", yeldirme ise "Kırklar Meclisindeki" ilk semahı canlandırmaktadır. 

El kol hareketleri semahın ritmine göre değişmektedir (Acar, 2015, s. 79). 

Semah’ta kadın, erkek ayrımı yapılmaz. Çünkü birbirlerini bacı-kardaş olarak 

görmektedirler. Buda Aleviliğin ne kadar eşit bir inanç olduğunu ortaya koymaktadır 

(K. 32).  

http://www.iabf.ch/site/index.cfm?id_art=122912&actMenuItemID=57458&vsprache=TR
http://www.iabf.ch/site/index.cfm?id_art=122912&actMenuItemID=57458&vsprache=TR
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Anadolu Aleviliğinde, semah kutsal olarak kabul edilmektedir. Semah dönmenin 

çeşitli anlamları ve sembolleri vardır. Semah özellikle gezegenlerin dönüşüne, Kırklar 

Meclisini canlandırmayı temsil etmektedir. Semahın kutsal kabul edilmesinin en önemli 

nedeni ise Kırklar Meclisi’ne dayanmasıdır. Cemlerin ayrılmaz bir parçası haline gelen 

semahı herkes dönememektedir. Semah dönmek için musahipli olma şartı aranmaktadır. 

Günümüzde bu şart bazı talip köylerde kaldırılmıştır. Ali Pir Civan Ocağı’nda dönülen 

semah türleri ise Kırklar semahı ve Garipler semahıdır. Bu iki semah dışında semah 

ezgisinde dönülmemektedir. 

 

4.2. Ali Pir Civan Ocağı’nda Dini Hayat 

Ali Pir Civan Ocağı’nda dini hayatın başında cemler gelmektedir. Cem ayinleri 

Anadolu Aleviliğin dini temelini meydana getiren unsurlardan biridir. Farklı 

zamanlarda farklı adlar altında toplanılarak gerçekleştirilmektedir. Her cemin kendine 

özgü ritüeli ve anlamı vardır. Bu cemler: Birlik Cemi, Musahiplik Cemi, Düşkün Cemi, 

Dâr’dan İndirme Cemi, Muharrem ayı ve aşure cemi, Hızır Cemi olarak 

sıralanmaktadır. Muhabbet meclisleri dini hayatın kültürel aktarımı bakımından önem 

arz etmektedir. 

Cem ayinlerinin yanı sıra Anadolu Aleviliği içinde ayrı önem arz eden ve günlük 

hayatın her aşamasında kendini gösteren kurban ritüelleri yer Ali Pir Civan Ocağı’nın 

dini hayatının içinde bulunmaktadır. Kurbanlar kanlı ve kansız kurban olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Kanlı kurbanlar daha çok adak kurbanı olarak ve cem ritüelleri içinde 

kesilmektedir. Kansız kurban olarak tabir edilen yiyecek dağıtmak, ağaca çaput (bez) 

bağlamak gibi pratiklerle adlandırılmaktadır.  

Ali Pir Civan Ocağı’nın yukarıda aktarılan cem, cem çeşitleri ve kurban inancı 

ayrıntılı bir şekilde başlıklar altında işlenecektir. 

 

4.2.1. Cem Mekânı ve Zamanı 

Genel kabul gören anlayışa göre "cem" terimi kökeni bilimsel açıdan Arapça ’ya 

bağlanır. Arapça, "toplanma, biriktirme" ya da "topluluk, kalabalık" anlamlarına gelen 

"cem" sözcüğü zamanla; Alevilerin-Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, ibadetin adı 

olarak terim (Korkmaz, 2015, s. 208) olarak kullanılır. 

Ayn-ül-Cem; vahdet zevk ve şevk içinde, eşit insanlar hâlinde (şah ve gedâ bir 

arada), birbirlerini kardeş bilen canların, derin ve sınırsız bir sevgi ile toplanmaları, 
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aralarına yeni katılacak bir dostun (yol’a katılma) törenini yapmalarıdır (Dedebaba, 

2010, s. 21). 

Cem ibadetinin bir diğer adı da "halka namazı"dır. Cem’deki halkada esas olan 

namaz deyişiyle kastedilen Buyruk’taki ifadesiyle "niyaz"dır, Allah’a yalvarmak ve dua 

etmektir (Aktaş, 2010, s. 559).  

Alevi-Bektaşi kültürü sözlü kültür çevresinde geliştiğinden dolayı cem 

törenlerinin tarihsel ve dinsel dayanakları hakkında değişik hipotezler ileri 

sürülmektedir. Bunlar: 

 

1) Alevilere göre cem erkânları Hz. Muhammed’in miraçtan döndükten sonra 

"Kırklar Meclisi" olarak isimlendirilen topluluğu ziyaret etmesi ve orada 

bulunan kişilerle konuşmalarına dayanır. Her cem erkânı bu olayın hatırlanması, 

canlandırılması, ruhsal olarak yeniden yaşatılmasını sembolize etmektedir. 

Aleviler cem ayinin il olarak burada yapıldığını iddia ederler. 

2) Türklerin kadınlı-erkekli toplantılar yaparak buralarda içki içip eğlenmeleri, 

çalgılar çalıp sema etmeleri İslamiyet’le birlikte ritüelleri farklı bir kılığa 

büründürür. Alevi-Bektaşi ceminin gelişimi bu şekilde gerçekleşmiştir. 

3) Alevilik-Bektaşilikteki cem ayini,  Antik Anadolu kült kültüründen etkilenerek 

günümüze kadar devam etmiş bir erkândır.  

4) Yakutlarda ısı-ah denilen bir ayin yapılırdı ve bu ayinde topluca kımız içilirdi. 

Ayini şaman yönetir, kadın erkek bir yerde toplanarak birbirlerinin ellerinden 

tutup daire meydana getirirlerdi. Sonra "Hû Hû" diyerek raks etmeye başlarladır. 

5) Farsça bezm (meclis, eğlence) ve cem kelimelerinden yapılmış bir tamlama olup 

"Cem meclisi" anlamına gelir. Cem kelimesinin taşıdığı mana dolayısıyla 

"hükümdar meclisi, sultan meclisi" anlamını da içine alır. Klasik Fars ve Türk 

edebiyatlarına göre ilk defe içki meclisi kurarak bezmi icat eden cem olduğu için 

bezm ona izafe edilmiş ve "Bezm-i Cem" tamlaması bu şekilde ortaya çıkmıştır. 

6) Hacı Bektaş-ı Veli’nin sohbetlerinde, bütün muhipler bir araya toplanır, şiirler 

söylenir, zikirler yapılır ve Kur’an okunurdu. Böylelikle ilk cem törenlerinin 

temeli atılmıştır.  

7) Diğer bir rivayet ise ilk cem erkânlarını İmam Cafer-i Sadık’ın yaptığı 

yönündedir (Rençber, 2012, s. 77-78). 
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Cem toplanıp Hakk’a varmanın, ibadet etmenin, dua etmenin, zikretmenin 

adıdır. Cem, Perşembeyi cumaya bağlayan gece gerçekleştirilir. Perşembe geceleri 

gerçekleştirilmesinin çok fazla nedeni vardır ancak görgüye gelen dedelerin anlattığına 

göre "On İki İmamların hepsinin Perşembe günü Hakk’a yürüdükleri ve Hz. 

Muhammed’in Miraç dönüşü katıldığı Kırklar Meclisi’nin Perşembe gününe denk 

gelmesi" sebep gösterilerek Perşembe günlerinin kutsal kabul edilmesine neden 

olmuştur. Kırklar Meclisi’nden günümüz cemlerine kalan bir diğer ibadet şeklide 

semahtır. Semah, Kırklar Meclisinde İmam Ali, Fatıma’tü Zehra ve birkaç canla birlikte 

Hak’tan geldik Hakk’a döneceğiz manasına gelen hareketlerle, tıpkı gezegenlerin 

dönüşü gibi dönmektir. Kırklar Meclisi’nde ki engûr tasında ezilerek dem haline 

getirilen üzüm tanesi ise cemlerde dualı su ya da lokma haline dönüşmüştür. Cem adını 

verdiğimiz toplanma, birleşme aynı zamanda eşitlik meclisidir. Kadın, erkek can sıfatı 

adı altında eşittir. Hiç kimsenin bu mecliste birbirinden üstünlüğü yoktur. Tıpkı Hz. 

Muhammed’in benlik hırkasını çıkarıp girdiği gibi benlik hırkası kapı dışında bırakılıp 

cem olunur (K. 11). 

Cem dediğimiz şey toplu halde ibadet etmektir. Cemevi adı verilen mekânlarda 

gerçekleştirilir. Her Perşembe akşamı veya farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilir. 

Ali Pir Civan Ocağı’nda bulunan Cemevi 1965’den itibaren hizmet vermektedir. Hatta 

Gümüşhacıköy’ün ilk Cemevi olma özelliğini taşımaktadır. Bugün hemen hemen bütün 

talip yerleşkelerde Cemevi bulunmaktadır (K. 24). 

Cem adı verilen ayinin kökeni hakkında farklı görüşler vardır. Cem ayininin 

Anadolu’da yaşayan farklı toplulukların kültürlerinden evirildiği düşünülmektedir. 

Anadolu Alevi toplumu tarafından cemin çıkış noktası olarak Kırklar Meclisi kabul 

edilmektedir. Anadolu Aleviliğinde cem, toplanmanın ve birleşmenin adıdır. Hemen 

hemen her hafta ve belli günlerde Perşembe akşamları toplanılmaktadır. Toplanma 

merkezleri eski zamanlarda evi büyük olan kişi iken şimdilerde ibadet yeri olarak kabul 

edilen müstakil cemevleridir. 

 

4.2.2. Cem ÇeĢitleri 

Anadolu Aleviliğinin özünü, felsefesini yansıtan cem ritüelleridir. Cem, Alevi 

toplumunun dini hayata yön verirken toplumsal ve bireysel hayatını da 

şekillendirmektedir. Yaman, Cem kurumunun Alevi topluluklarında yüzyıllarca 

gördüğü işlevleri genel olarak şu şekilde özetler: 
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1. Dinsel işlevler 

2. Sosyal-eğitsel işlevler 

3. Hukuksal işlevler (Yaman, 2001, s. 62). 

 

Cemlerle şekillenen inanç ve yaşam biçimi kendi arasında çeşitlere 

ayrılmaktadır. Bunlar:  

 

1. Birlik Cemi/Abdal Musa Cemi,  

2. Musahiplik Cemi,  

3. Hızır Cemi,  

4. Düşkünlük Cemi,  

5. Görgü Cemi,  

6. Dâr’dan İndirme Cemi,  

7. Muharrem Ayı/Aşure Cemi, 

8. Muhabbet Cemi olarak sıralanmaktadır.  

 

Yukarıda sıralanan her cemin kendine özgü batini ve zahiri anlamı ve ritüelleri 

vardır. Abdal Musa/Birlik Cemi yılın yapılan ilk cemidir. Köylerde hasat bitimi zamanı 

(ekim, kasım ayı) gerçekleştirilmektedir. Abdal Musa/Birlik Cem’inden sonra aralık, 

ocak ayı gibi kışın Görgü Cemi yapılmaktadır. Görgü Cem’inde talipler sırayla 

sorgudan geçerek pir dârında sosyal düzenlerini gözden geçirmektedirler. Şubat ayının 

son haftasında üç gün tutulan Hızır orucu tutulduktan sonraki Perşembe gününde Hızır 

cemi yapılmaktadır. Hızır Cem’inde "Hızır lokması" adı verilen kurban kesilerek yıl 

boyunca bolluk ve bereketin olması dilenmektedir. Muharrem ayında İmam Hüseyin ve 

diğer şehitlerin Kerbela’da Hakk’a yürümelerini anmak maksadıyla on iki gün boyunca 

tutulan orucun ardından cem yapılmaktadır. Düşkünlük Cemi, Musahiplik Cemi ve 

Dârdan İndirme Cem’inin kesin bir tarihi bulunmamaktadır. Herhangi bir ayın 

Perşembe günü yapılmaktadır. Muhabbet Cemi ise haftanın her Perşembe gecesi (Cuma 

gecesi) yapılmaktadır.  

Anadolu Aleviliği cem çeşitleri ve batini, zahiri anlamları, zamanları ayrıntılı 

olarak başlıklar halinde açıklanacaktır. Anadolu Aleviliğinde cemin sadece bir kültür 

olmadığı inanç biçimi olduğu gözler önüne serilecektir. 
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4.2.3. Birlik (Abdal Musa) Cemi 

Abdal Musa Cemi diye de anılan bu erkân özellikle kış aylarında yapılır. Halk, 

Abdal Musa kurbanının o yıl insanları elem, keder, hastalık ve belalardan koruyacağına 

ve kazançlarının bereketli olacağına inanmaktadır (Aktaş, 2010, s. 561). 

Abdal Musa ceminde bir yola alınma ya da görgü amacı yoktur. Bu cem bazı 

yörelerde her hafta, o da perşembeyi cumaya bağlayan akşam düzenlenebildiği gibi bazı 

yörelerde ise daha çok kış aylarında seçilmiş bir tarih olmaksızın taliplerden gelen 

kurban isteğini yerine getirmek, dede ya da başka bir konuk geldiğinde köy halkını bir 

araya toplamak, dargınlıkları ortadan kaldırmak, sorunları çözmek gibi amaçlarla 

yapılmaktadır (Çıblak, 2014, s. 19). 

Bazı bölgelerde kış aylarında Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecelerde, her 

hafta Abdal Musa kurbanı yapmak gelenekleşmiştir. Genellikle komşuların istekleri 

veya şahısların kurban kesmek istemeleri, "Dede" veya başka bir konuk geldiğinde köy 

halkını bir araya toplamak, köyde herhangi bir dargınlık veya başka bir mesele 

çıktığında onu çözmek için de Abdal Musa Kurbanı yapılır. Bu kurbanda, kurban ve 

diğer masraflara, ayinde bulunacak olanların tamamı katılır (Fığlalı, 2006, s. 269). 

Birlik cemi ya da Abdal Musa Cemi taliplerin karşılıklı bağlarını 

güçlendirdikleri, birbirlerinden rızalık alarak bir olunan cem olarak tanımlanmaktadır. 

Birlik Cemi yılın ilk cemidir ve kış ayına girmeden, tarla tapan işleri bittiği zaman 

aralığında yapılmaktadır. Cem erkânına katılacak talipler tarafından alınan kurban 

kesilerek birlik beraberliğin simgesi olarak yedirilmektedir. Kurbana ekonomik olarak 

katılamayan talipler birlik sofrasına gönlünden ne koparsa onu getirmektedir. Birlik 

cemine alınmanın bazı şartları vardır. Bu şartlar şu şekilde sıralanmaktadır: 1) Musahibi 

olmayan cem erkânında yerini alamaz, 2) Hırsızlık yapan, 3) Zina yapan, 4) Birbiriyle 

küs olan, 5) Sünni mezhebinden biriyle çocuğunu/torununu evlendirmiş olanlar cemden 

içeri giremez (K. 38). 

Birlik cemi diğer cem ritüelleri gibi Perşembe akşamı, herkesin işten geldiği 

vakit saat beş ve yedi gibi başlayıp akşam on gibi bitmektedir. Cem erkânından küs, 

dargın, kırgın varsa meydana çıkarak dede tarafından derdi çözüme kavuşturulmaktadır.  

Birlik cemi erkânı birbirinden razı olarak yıl boyunca hiç kimseyle tartışmayacağına, 

küsmeyeceğine dair söz vermiş olurlar. Günümüzde Birlik ceminde musahipli 

aranmamaktadır (K. 12). 
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Dede ve köy büyükleri cemin zamanını bir hafta öncesinden belirlenmektedir. 

Köy halkına bir hafta öncesinden aldıkları bilgi doğrultusunda o gün için başka plan 

yapmamaktadır. Ceme gelmeden önce herkes abdestini alıp, kıyafetleri temiz bir şekilde 

katılmaktadır. Cem ritüellerinde özellikle kadınlar uzun etek ve uzun kollu giymekte ve 

başlarını Anadolu başörtüsü bağlama şekliyle kapatmaktadırlar (K. 15). 

Birlik ceminde birliğin, beraberliğin simgesi olarak kurban kesilmektedir. 

Kurban bazı durumlarda cem esnasında kesilirken genellikle cemin yapılacağı gün 

içinde kesilip pişirilerek dedenin önüne getirilmektedir. Dede Cemevi’nden içeri 

girmeden önce kurbana/lokmaya üç kez tekbir getirir ve dua okur: 

 

"Allah…, Allah… 

Fermân-ı celil, kurban-ı Halil, can-ı İsmail, peyk-i Cebrail. La ilahe 

illahlâh, Muhammedûn Resulullah, Aliyyün Veliyullah. Allahü Ekber, 

Allahü Ekber… La ilahe illalahü vallahü ekber. Allahü Ekber ve lillah-il 

hamd.. Bismillahi tekbir, Allahü ekber… La fetâ illa Ali la seyfe illa 

Zülfikar…" diyerek gülbek okur: 

"Allah… Allah… 

Kurbanlarınız kabul, muratlarınız hasıl ola. Her ne niyetle kesmiş iseniz, 

Hak-Muhammed-Ali niyetlerinizi ulu dergahında kabul-ü makbul eyleye. 

Hayırlı evlatlar, hayırlı kısmetler, hayırlı kazançlar nasip eyleye. 

Evladınızı, eşinizi, dostunuzu görünür görünmez, bilinir bilinmez 

kazalardan, belalardan, afetlerden saklaya bekleye. Kazalara kalkan, 

belalara bekçi ola. Her tüyü başına bibn bir sevap yazıla. İsmail 

Peygamberin kurbanı kabul olduğu gibi, sizin kurbanlarınız da İmam 

Hüseyin Dergahı’nda kabul ola. Emekleriniz boşa gitmeye. On İki İmam 

ağzınızın tadını bozmaya, ağrı, acı, elem, keder vermeye. Gerçeğe hü…" 

der (K. 18) (Yaman, 2012, s. 41-42). 

 

Cemevi’nde rehber, On İki Hizmet sahipleri ve cemaat yerlerini alırlar. Dede ve 

zakir eşikten içeri girdiklerinde postun önünde niyaz ederler. Dede ve zakir iki dizinin 

üstüne postun önüne eğilerek şehadet parmaklarını öpüp kalplerine götürürler. Ardından 

ellerinin arasında kalan zemin sonra sağ ve sol elin üstü öpülür. Dede, dizinin üstünde 

bir müddet durarak içinden dua okur ve yine aynı şekilde önce eller arasında kalan 

zemin ardından sağ el ve sol el öpülerk şahadet parmağı dudağa götürülür. Ardından 

Dede ve zakir yerlerine geçerler (K. 18). 

Bunun üzerine Dede şu duayı okur: 
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"Allah, Allah… 

Akşamlar hayrola. Hayırlar fethola, şerler defola. Münkirler mat ola. 

Hak-Muhammed-Ali yardımcımız ola. Cemimiz Kırklar cemi ola. 

İbadetlerimizi Ali Pir Civan Dede kalbul eyleye. Hak erenler bizleri 

Ehlibeyt yolundan ayırmaya. Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On İki 

İmamların, On Dört Masum-i Pak’ların, On Yedi Kemerbestlerin, 

Kırkların hayr himmeti üzerinizde hazır ve nazır ola. Şeytanın şerrinden, 

münkirin mekrinden saklaya, bekleye. Dertlerimize derman, gönüllerimize 

iman, hastalarımıza şifa ihsan eyleye. Şu anda Allah Allah diyen canların 

Hak-Muhammed-Ali dilde dileklerini, gönülde muratlarını vere. 

Kazalardan, belalardan esirgeye, saklaya.  

 

Dem Ali, sırr-ı Nebi, Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli kerem-i evliya gerçekler 

demine hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek duayı tamamlar. Cem 

olmaya gelmiş kişiler ayakta sağ ayak başparmakları sol ayak başparmakları üstünde 

sağ elleri, kalplerinin üzerinde dâr’a duran cemaat Dede’nin duasını bitirmesiyle iki diz 

üstünde Dede’yi dinemeye başlarlar (K. 18). 

Dede duadan sonra Alevilik, cem ve cemin amacı hakkında bilgiler verir. Bu 

bilgileri verdikten sonra cem erkânının birbirine dargın, küskün kimse olmaması 

amacıyla canların birbirine rızalık vermelerini söyler. Dede: "Aranızda dargın, küskün, 

borçlu, alacaklı olan varsa özünüzü dâra çeksinler" diyerek üç kere bu soruyu sorar. 

Cem meclisi içinde küskün, dargın varsa Hak meydanına çağrılarak müşkülü çözüme 

kavuşturulur. Eğer küskün, dargın yoksa Dede: "Sağınızdan solunuzdaki herkese 

hakkınızı helal ediyor musunuz? Benden razı mısınız?" diye üç kere sorar. Ardından 

cemaat: "Helal olsun, Allah Allah veya Allah eyvallah" cevabını üç kere verir. Dede: 

"Bizden tarafta helal olsun" der ve herkes sağ ve sol tarafındaki kişi ile sarılır, 

niyazlaşır. Dede: "Allah, Allah… Hizmetleriniz kabul ola. Muradlarınız hasıl ola. Hak-

Muhammed-Ali, Ehlibeyt katarından, didarından ayırmaya. On İki İmamların himmeti 

üzerinizde ola. Dil bizden, nefes Ali Pir Civan Dede’den ola. Gerçeğe hü, mümine ya 

Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek cemaatin hizmetinin kabul olması için duasını 

tamamlar. Ardından Dede: "Allahume salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali 

seyyidina Muhammed ve Ehlibeyt. La fetta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar" diyerek salavat 

getirir. İhlas suresi ve Fatiha suresi Türkçe olarak okunur. Ardından tekrar salavat 

getirilerek On İki İmamlar sayılır (K. 16, K. 18, K. 36). 

Zakir, "On İki Hizmet Deyişi" ni okumaya başlar. Adı okunan himmet sahibi 

Dede’ye "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek secdesini yapar ve dâr’a durur. 

Meydana ilk gelen rehber olur. Ardından gözcü, kapıcı, çerağcı, kurbancı, süpürgeci, 
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tarıkçı, peyik, tezeker, sakacı, iznikçi ve zakir çağrılır. Hepsi çağırıldıkları anda niyaz 

edip rehberin yanında el ele tutuşarak dâra dururlar. Dede: "Allah, Allah… Hizmetleriniz 

kabul ola. Muradlarınız hasıl ola. Hak-Muhammed-Ali, Ehlibeyt katarından, 

didarından ayırmaya. On İki İmamların himmeti üzerinizde ola. Dil bizden, nefes Ali 

Pir Civan Dede’den ola. Gerçeğe hü, mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek 

hizmet dualarını eder ve On İki Hizmet sahipleri Dede’ye sırtlarını dönmeden yerlerine 

geçerler (K. 2). 

Çerağcı: "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek meydana gelir. Dede’nin 

önünde niyaz eder. Ardından Nur suresi 35. ve 36. Ayetlerini Türkçe olarak okur. 

Dede’nin "Allah Allah…" nidaları ile taliplerin "Allah Allah…" nidaları birbirine karışır. 

Çerağcı: "Çerağı Ruşen, fahri dervişan, zuhur-u iman, himmet-i piran, piri 

horasan, kürşad-ı meydan, kuvve-i abdalan, kanuni evliya, verelim Muhammed Mustafa 

ve Ehlibeyt’ine salavat" bütün herkes salavat çeker. Ardından mumlar (günümüze 

lambaya döndü) "Bismillâhrahmanirahim lâ fetta illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar. 

Yaratanın nuru aşkına ya Allah, ya Allah, ya Allah. Peygamberin nuru aşkına ya 

Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin nuru aşkına ya Ali, ya Ali, ya 

Ali" denilerek yakılır. Çerağcı ayağa kalkar dâra durur ve şu gülbengi okumaya başlar: 

"Çün çerağ uyandırdık fahr hüdanın aşkına seyyid’ül kevney Muhammed Mustafa’nın 

aşkına, saki-i kevser Ali’ül Murtaza’nın aşkına, şah Hasan, Hulki Rıza, hem şah 

Hüseyin-i Kerbela, ol imam–ı etkıya Zeynel Abanın aşkına, hem Muhammed Bakır ol 

kim Nesli pak-i Murtaza, Cafer’üs Sadık imam–ı Rehmünanın aşkına, Musa-i Kazım 

serfiraz enel-i Hak. Hem Ali Musa Rızayı sabiranin aşkına, şah Taki ve Baki Naki hem 

Hasan’ül Askeri, ol Muhammed Mehdi-i Sahib-i zaman aşkına, pirimiz, üstadımız 

Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin aşkına, haşre dek yanan yakılan aşıkların aşkına. Nefes 

pirimdedir" diyerek çerağ duasını tamamlar. Zakir: "Hata Ettim Hüda Yaktı Delili" 

deyişini okumaya başlar. Deyiş bittikten sonra Dede: "Allah, Allah… Hizmetleriniz 

kabul ola. Muradlarınız hasıl ola. Hak-Muhammed-Ali, Ehlibeyt katarından, 

didarından ayırmaya. On İki İmamların himmeti üzerinizde ola. Dil bizden, nefes Ali 

Pir Civan Dede’den ola. Gerçeğe hü, mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek 

hizmet duasını yapar (K. 18, K. 36). 

Elinde bir havlu ve ibrikle bir kadın, bir erkek meydana gelir. Tezektar adı 

verilen hizmet sahipleri dualarını okur "Allah Allah! Mağnayı marifet, sırrı hakikat 

geldi hizmet-i Muhammed sükût eyle ey cemaat" dedikten sonra ilk önce erkek, kadının 

eline su döker ardından kadın, erkeğin eline su döker. Her döküşte "Ya Allah, ya 
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Muhammed, ya Ali" diyerek temsili bir abdest alırlar. Kadın ile erkekten sonra Dede 

temsili abdestini alır. Tezektar hizmetini yapan kişiler el ele tutuşarak dâr’a durur ve 

dede hizmetlerinden dolayı dua okur: "Allah, Allah… Hizmetleriniz kabul ola. 

Muradlarınız hasıl ola. Hak-Muhammed-Ali, Ehlibeyt katarından, didarından 

ayırmaya. On İki İmamların himmeti üzerinizde ola. Dil bizden, nefes Ali Pir Civan 

Dede’den ola. Gerçeğe hü, mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" hizmet sahipleri 

sırtlarını dönmeden meydandan giderler (K. 18). 

Üç süpürgeci bacı: "Allah Allah… Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" zikrini 

ederek üç kere ileriye doğru yeri süpürüyormuş gibi yaparak meydana gelirler. 

Üç bacı, el ele tutuşarak dâr vaziyeti alırlar. Süpürgeciler: "Allah Allah! Biz üç 

bacı idik, Güruh-u Naci idik, kırklar meydanında süpürgeci idik. Süpürgeyi süpürdü 

Selman, kör olsun Yezidi Mervan, zuhura gelsin Mehdi-i Sahibi zaman. Allah eyvallah, 

nefes pirdendir" derler (K. 18). 

Dede: "Allah Allah! Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hâsıl ola, dileğinizi 

Hakk-Muhammed-Ali vere. Gerçeğe hüü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" der 

ve duasını bitirir. Duadan sonra süpürgeci bacılar niyaz eder ve dedeye sırtını dönmeden 

geri geri yerlerine geçerler (K. 18). 

Süpürgeci bacılardan sonra gözcü baba kırklar meydanına gelir. Gözcü: "Allah 

Allah! Allah’tan ola hidayet. Muhammed Musatafa’dan ola şefaat. Ali’el Murtaza’dan 

ola hidayet. Pirimiz üstadımız gözcü Karaca Ahmet. Allah eyvallah, nefes pirimdedir" 

der. Dede: "Hizmetin kabul ola, muradın hâsıl ola, dileğini Hakk-Muhammed-Ali vere, 

gözcü Karaca Ahmet’in İsrafil meleği üzerlerinde hazır ve hâsıl ola gerçeğe hü mümine 

ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" der  (K. 18). 

 Dede, tövbe duasını okurken zakir, sazıyla yavaş bir şekilde Dede’ye eşlik eder. 

Cemaat: "Allah Allah…" diyerek dedenin dediklerini onaylar. Dede tarafından okunan 

tövbe duası: 

Dede: "Gece gündüz hata etmektir işimiz, tövbe günahlarımıza estağfurullah. 

Muhammed Ali’ye bağlıdır başımız, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Hasan, Hüseyin 

sır içinde sır ise, İmam Zeynel nur içinde nur ise, özümüzde kibir benlik var ise, tövbe 

günahlarımıza estağfurullah. Muhammed Bakır’ın izinden çıkma, yükün Cafer’den 

gayriye bakma, hatıra değip gönüller yıkma. Tövbe günahlarımıza estağfurullah. Benim 

sevdiceğim Musa-i Kazım, İmam Rıza’ya bağlıdır özüm. Eksiklik noksanlık hep kusur 

bizim. Tövbe günahlarımıza estağfurullah. Muhammed Taki ile varalım şaha, Ali Naki 

cümlemizin dualarını vermeye zaya, ettiğimiz kem işlere bed huya, tövbe günahlarımıza 
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estağfurullah. Hasan’ül Asgarinin gülleri bite, Mehdi gönlümüzün gamını ata, ettiğimiz 

yalana gova gıybete tövbe günahlarımıza estağfurullah. Şah Hatayi’m eder Bağdat, 

Basra kaldık zamaneye böyle asra. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali keremine sığınır 

kalma kusura. Tövbe günahlarımıza estağfurullah" dedikten sonra "Cem birliğine, itikat 

tamlığına diyelim Allah Allah! Şah nad-ı Aliyyen mazhar’ül acaib tecihüdü avnen leke 

fin nevaib li illillah hadaten küllü hemmin ve gammin seyen celli ve bi nur-ı azametike 

ya Allah ya Allah ya Allah ve bi nur-ı nübüvetike ya Muhammed ya Muhammed ya 

Muhammed ve bi nur-ı sır- velayedike ya Ali ya Ali ya Ali edrikni ya Fatıma edrikni ya 

İmam Hasan edrikni ya İmam Hüseyin edrikni edrikni edrikni. La gaza illa gazabil 

Mürteza iktidar. La fetta illa Ali la seyfe ila Zülfikar. Her gaza her bele her müsibet 

nerden gelirse def eyliyesin ya Allah. Münkirin boynundan gitmesin tığ ile tebera. La 

fetta illa Ali la seyfe ila Zülfikar. Diyelim Allah Allah…" dedikten sonra bütün cemaat 

secde eder. Dede: "İlahi ya rabbi, ilahi ya rabbi gerçeğe hü mümine ya Allah, ya 

Muhammed, ya Ali. Dil bizden nefes Ali Pir Civan dedemden ola " der ve zakir duaz 

okumaya başlar (K. 18). 

Zakir tarafından Şah Hatayî ve Pir Sultan Abdal, Kul Himmet’ten çeşitli değişler 

okunmaktadır. Ali Pir Civan Ocağı dedeleri kendi zakirliklerini yapmaktadır. Talip ve 

dede Zâkir’e ellerini dizlerine vurarak ya da sağ ellerini kalplerine vurarak "Allah 

Allah…"  nidalarıyla eşlik etmektedirler. 

Zakir deyişleri okunduktan sonra Dede, Ehlibeyt’e gülbenk okur. Dede: "Allah 

Allah! Akşamlar hayr ola, hayrlar feth ola, şerler def ola, münkir münafıklar berbat ola, 

Onsekiz bin alaemle Hak-Muhammed-Ali yolundan ayırmaya Gerçeğe hü mümine ya 

Allah ya Muhammed ya Ali. Dil bizden nefes Ali Pir Civan dedemden ola " diyerek 

duayı bitirir. Bu duanın başı hiç değişmez fakat orta kısımları dededen dedeye farklılık 

gösterir. Duadan sonra Pir Hamdullah’a (Hasretî’ye) ait Miraclama okunarak semaha 

durulur. 

Kün dedi karar eyledi 

Yeri göğü arşullahı 

Çar anasır halk eyledi 

Adem-i Seyfullah-ı 

Evvel Adem Hakk’ı bildi 

Başına çok haller geldi 

Alnına bir top nur indi 

Adem bildi Nurullah’ı 
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Velekad keremna dedi 

Melekler secdeye indi 

İblis mel’un asi oldu 

O zaman takındı lanetullahı 

Ademden zürriyet geldi 

Hakk’ın emri dört güruh oldu 

Dördüne dört ta’at verdi 

Akıl, fikir, haya zikrullahı 

Bir katre nurdan oldu 

Adem’den nur Şit’e indi 

Ehl-i muhip olanlar hak bildi 

Ol Şit Nebiyullahı 

Açıldı Haşimi ırkı 

Mustafa Murteza nargı 

Yüz yirmi dört bin nebi 

Ahir İbrahim Halilullah’ı 

Halil’in evladı gelip 

Abdulmuttalip’ten Ebu Talip 

Ol zaman nuru ikiye bölüp 

Bilenler bildi vallahi 

Abdullah’tan ne bu zahir 

Dü cihan oldu tahir 

Ebu talipten oldu zuhur 

Ali’yyün veliyullah’ı 

İki cihan güneşi Ahmed 

Vahiy geldi oldu irşad 

Münkirler bilmedi ahad 

Ol nuru nebiyullahı 

Hak emretti Cebrail’e 

Habibim Mirac’a gele 

Önünde delili bile 

Cebrail Eminullah’ı 

Dostunun selamın aldı 

Gönülleri ari kıldı 
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Cebrail’i rehber bildi 

Arz eyledi Allah’ı 

Sitret’ül münteha’ya vardı 

Orda Cebrail durdu 

Bundan ötesini sana verdi 

Sen görürsün ol Allah’ı 

Hakk’tan yardım diledi 

Habibin Mirac’a geldi 

Arş-ı Muazzamaya vardı 

Naili Habibullah’ı 

Arş-ı muzzamaya vardı 

Orada çok çok haller gördü 

Aslana bir nişan verdi 

Hatem-i Nebiyullah’ı 

Yetmiş bin perde geçti 

Hakk’ın emriyle açtı 

Eline bir bade geldi içti 

Gözetti Hikmetullah’ı 

Ayak üzerine geldi 

Destur’u Habib’e verdi 

Utanıram ya Rab dedi 

Uzattı dest-i sırrullah’ı 

İzzetullah el uzattı 

Nuru alemi bezetti 

Dü cihan fahr-i gözetti 

Gördü Hatemi vallahi 

Süt elma baldan aldı 

Kudret lokması geldi 

İkisi de bile sundu 

Yediler lokmatullah’ı 

Aşuk maşukuna vardı 

Habib maksuduna erdi 

Doksan bin kelamı sordu 

Danıştı kelamullah’ı 
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Otuz bin şeriat oldu 

Otuz bin tarikat oldu 

Otuz bin marifet sırr-ı hakikat oldu 

Bilenler bildi vallahi 

Bilenler bilir bileni 

Hakikate aşık olanı 

Gördüm muhabbette bir civanı 

Habib bildi sırrullah’ı 

Gitmek için destur aldı 

Vahiy geldi şad oldu 

Engüru hediye aldı 

Secde kıldı Babullah’ı 

Kırklar yolunu gözetti 

Vardı kırkları bezm etti 

Oturdu bir niyaz etti 

Uzattı keşkullahı 

Selman’a bir üzüm verdi 

Ol zaman yar yâri bildi 

Cümlesi de semaha girdi 

Taktılar Arşullah’ı 

Esrârı Hakk’a sır oldu 

Hem Hatice ana zahir oldu 

Fatma bint-i Resul geldi 

Ali bildi kelamullah’ı 

Şah Hasan Hüseyin geldi 

İmam Zeynel parelendi 

Muhammed Bakır şehit oldu 

Verelim canullah’ı 

İmam Cafer serveri 

Musa-i Kazım din rehberi 

Olalım Rıza’nın çakeri 

Verelim Rızalullah’ı 

Taki Naki Şah Askeri 

Bunlar birbirinin yâri 
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Muhibin münkire intizarı 

Tez gele Mehdi sahip zamanullah’ı 

Kutb-ı alem hünkar geldi 

Emanet sahibin buldu 

Cümle evliya baş oldu 

Bağladılar tevellayı 

Bendesin almış araya 

Varınca bir baki sarraya 

Bu Hasreti bi çareye 

Rahmet eyler Allah Allah (Ulusoy, 2014, s. 276-280). 

Miraçlama’da "Ayak üzerine geldi" dizesinde Dede ve talipleri ayağa kalkarak el 

ele tutuşarak dâra dururlar. "Secde kıldı Babullah’ı" dizesinde öne doğru eğilirler. 

"Oturdu bir niyaz etti" dizesinde niyaz (secde) ederler. "Cümlesi de semaha girdi" 

dizesinde iki kadın, iki erkek semah dönmeye başlar. Semahta iki çiftin musahipli olma 

şartı vardır. Semah bittiğinde el ele tutuşularak dâra durulur.  

Dede: "Allah Allah! Semahlar saf ola, günahlar af ola, Hak-Muhammed-Ali 

yardımcımız ola. Gerçeğe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" der. Zakir duaz-ı 

imam okumaya başlar. Duaz bittikten sonra Dede: "Allah Allah! Tecellanız, tevellanız 

üzerinize hâsıl ve nazır ola, yüzünüz pak günahlarınız af ola dil bizden, nefes Ali Pir 

Civan dedemden ola" semah bitiminde canlar el ele tutuşarak dâra durur ve dede dua 

eder. Son olarak Dede: "Allah Allah! Tecella, temenna, naz, niyaz, Pir İmam Hüseyin 

dergahına kayıt ola. Tecelliye inen başlar, dişler ağrı, acı, cehennem narı görmeye. 

Gerçeğe hü Mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek semahçılar niyaz eder ve 

dedeye sırt dönmeden meydandan ayrılırlar (K. 18, K. 7). 

Sakkacı meydana gelir ve enbiya suresinin 30. Ayetini okumaya başlar. 

Ardından Dede: "Selamullah Ala İmam Hüseyin, evlat-ı İmam Hüseyin lütfuna muhtacız 

eyle ihsan ya Hüseyin. Derdimize senden derman eyle ya Hüseyin. Gayri’ye muhtaç 

eyleme sevenleri el aman sen medet kıl bizlere her vakit ya Hüseyin. Sed hezeran lanet 

olsun ol güruhu dalale. Ahd-i bozup şehit kıldılar onlar seni ya Hüseyin. İsmi pakın aşkı 

için zikredeni koyma zulmette hergiz. Ber murat et dide-i giryan ile ağlayanı ya 

Hüseyin. İznin ile su taşıdım aşkına vermek için. Aşkınla içenlere kıl ab-ı hayat ya 

Hüseyin. Ber cemal-i Muhammed, ber kemal-i İmam Hasan, imam Hüseyin, İmam Ali’yi 

pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehlibeyt’ine salavat" diyerek hep bir 

ağızdan salavat verirler. Dede: "Allah, Allah… Hizmetleriniz kabul ola. Muradlarınız 
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hasıl ola. Hak-Muhammed-Ali, Ehlibeyt katarından, didarından ayırmaya. On İki 

İmamların himmeti üzerinizde ola. Dil bizden, nefes Ali Pir Civan Dede’den ola. 

Gerçeğe hü, mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek dua verir hizmet sahibi 

arkasını dönmeden cemmatin arasına karışır. Zâkir İmam Hüseyin ve Kerbela’da şehit 

olanlar için duaz okumaya başlar. Bütün canlar ayakta "Ya Hüseyin" diyerek acıları ile 

bir olurlar. Bu esnada sakacı canların üzerine su serper (K. 18). 

Lokmacı meydana gelerek Dede’ye niyaz eder. Lokmacı: "Bismişah Allah Allah! 

Kadim billah diyelim geldi Hak lokması, Hak verdi biz yiyelim. Nefes pirdedir" dedikten 

sonra Dede: "Allah Allah! Bir lokma kazayı, belayı savuştura, dertlere derman, 

hastalara şifa ola, üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, on dört masum-u 

pâkların, on yedi kemerbestlerin, kırkların, gayb erenlerin, Hünkar Hacı Bektaş 

Veli’nin ve Ali Pir Civan dedenin dergahına yazıla. Gerçeğe hü mümine ya Allah, ya 

Muhammed, ya Ali"  diyerek lokma duasını tamamlar (K. 18). 

Kurban, Cem’den önce kesildiğinden dolayı dede önderliğinde kurban lokması 

yenir, yedirilir. Cem’de de tepsiye konulan kurban lokmaları, kurbancı tarafından 

dağıtılır. 

Meydana tekrar çerağcı gelerek mumları (lambayı) söndürür. Ardından bütün on 

iki hizmet ayakta el ele tutuşarak dâra duru. Dede, gülbenk okur ve niyaz ederler. 

Ali Pir Civan Ocağı’nda ve talip köylerde kış ayına tam girmeden ekim, kasım 

gibi Cuma akşamı (Perşembe akşamı) kurban kesilerek yapılan ritüeldir. Birlik cemiyle 

beraber köy halkı arasında birlik ve beraberlik tazelenir. Ali Pir Civan Ocağı’nın 

kendine ait bir Cemevi bulunmaktadır. Sarayözü köyünün neredeyse tamamı ocakzâde 

olduğundan dolayı birden çok dede tarafından cem yürütülmektedir. Cem esnasında 

Dedeler zâkirliklerini kendileri yapmaktadır.  

Ali Pir Civan Ocağı’nda cem ayinine katılma şartları arasında musahiplik 

aranmaktadır. Ocakta sadece musahipli olanlar semah tutabilirken zamanla bu şart 

kaldırılmıştır. Ali Pir Civan Ocağı cemlerinde semahlar dört kişi ile dönülmektedir. İki 

kadın, iki erkekten oluşmaktadır. Semah dönen kişilerin çift olması ve birbirleri ile 

musahipli olması şartı da kaldırılan kurallar arasındadır. Ali Pir Civan Ocağı’nda 

Kırklar semahı ve Garipler semahı dönülmektedir. Yöre ve bölge ocaklardan farklı 

olarak Şah Hatayi’nin Miraçlaması yerine Pir Hamdullah’ın Miraçlaması okunmaktadır. 

Bu durumun en önemli sebebi olarak Pir Hamdullah’ın yöredeki etkinliği 

gösterilmektedir.  
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4.2.4. Musahiplik Cemi 

Musahip; Alevi inancında terim olarak, ikrar vermiş, evli ve erkek kadının (karı-

koca) seçtiği kefil anlamında yol kardeşi demektir. Musahiplik denildiğinde ise ikrar 

vermiş, evli iki kişinin eşleri ile birlikte, Hakk’a yürüyünceye değin kardeş 

kalacaklarına, birbirlerini koruyup kollayacaklarına, birlik ve beraberlik içinde 

yaşayacaklarına, dedenin ve cem topluluğunun önünde söz vermeleri biçiminde 

gerçekleştirilen bir törenle kurulan "toplumsal bir akrabalık" kurumudur (Korkmaz, 

2016b, s. 482). 

İkrar verme cemi (Musahiplik cemi), Kızılbaş-Alevilerde musahibi ile birlikte 

bir çiftin, dolayısıyla karı-koca dört kişilik iki çiftin, erkâna girmesi için yapılır (Fığlalı, 

2006, s. 268). Musahiplik cemi, gelenek içinde yeniden doğuş, topluluğa giriş anlamına 

gelmektedir (Yıldız, 2005, s. 126). 

Evli çiftler arasında kendi seçtikleri çiftlerle aralarında özel bir dayanışmayı, 

bağlılığı içeren bir "yol kardeşliği" bulunmakta ve bu aşamaya ulaşanların toplum 

içindeki itibarı, diğerlerine göre daha fazla olmaktadır. "Musahiplik" adı verilen bu 

konuma ulaşabilmek için dedenin başkanlığında ve sadece musahipli olanların 

katılabildiği kapalı bir cem düzenlenmesi ve burada adayların kurbanlarının tığlanması 

gerekmektedir (Çıblak, 2019, s. 54). 

Alevilik inancına göre musahiplik ilişkisinde iki derece vardır. Birinci 

derecedeki musahipler, "dava" kardeşleridirler. İkinci derecedeki musahipler ise, 

"mana" kardeşleridirler (Yazıcı, 2013, s. 739). 

Musahiplik, yol kardeşliği demektir. Evli her Alevi çift kendine uygun bir evli 

çifti kardeş olarak seçer. Birbirlerini musahip tutacak olan kişiler seçim esnasında 

birbirlerini ince eleyip sık dokurlar. Böylece yanlış bir karar vermemiş olurlar. Bu 

kardeşlikle birlikte birbirlerinin malına, canına, ağzından çıkan kelama, yaptığı 

davranışa ortak olunur (K. 34). 

Mekke’den Medine’ye giden Muhacirler ile Ensarların Hz. Muhammed’in 

buyruğu üzerine kardeş olmasıdır. Hz. Muhammed’de kendine kardeş olarak Hz. Ali’yi 

seçmiştir. Bin beş yüz yıldır hemen hemen her Alevi Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin yol 

kardeşliğini örnek alarak musahip edinmiştir (K. 38). 

Hısımlık (Müsahiplik/Musahiplik) dediğimiz kardeşlik İmam Cafer Sadık’ın 

Buyruk’unda bir aşk, dört baş felsefesinden gelmektedir. Buyruk’ta İmam Cafer Sadık’a 

göre aşk yolu temsil etmektedir. Yolun aşkı içinde ise dört baş vardır. Dört baştan ikisi 
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kadın, ikisi erkekten oluşan evli çiftlerdir. Musahip olacak kişiler öncelikle aynı ocağa, 

aynı köye mensup olmalı ve ört kişinin de musahipliğe razı olması şarttır. Birbirinden 

razı olan çiftler, dede ve diğer musahipli taliplerin onayıyla kardeş ilan edilirler. 

Musahiplik, kan kardeşliğinden, aynı karındaşlıktan daha ötede gönül kardeşliğidir. 

Musahiplikle birlikte birbirlerinin her şeyine (canına, malına, kederine, mutluluğuna, 

evlatlarına) kefil/ortak (eşleri dışında) olurlar. Hısım olan çiftler ömür boyu hatta yedi 

göbek (nesil) kardeşliği bozamazlar. Yedi göbek devrettikten sonra kardeşlik ikrarı 

düşer. Yedi göbek devredinceye kadar karşılıklı iki aileden kimse birbiriyle evlenemez. 

Çünkü birbirlerinin kardeşi konumundadırlar. Eğer bu kuralı bozmaya çalışılır ya da 

farklı bir sebepten hısımlık bozulmaya kalkılırsa her iki ailede düşkün ve Muhammed-

Ali yolundan çıkmış kabul edilir. Hısım olunan aile kızını/oğlunu farklı mezhepten 

biriyle evlendirdiğinde bütün hısımlar düşkün sayılmaktadır (K. 11). 

Musahip olmaya karar veren iki aile, kurban kesmek zorundadır. Kurban 

kesmeden kardeş olunmamaktadır. Musahip olmaya karar vermiş her iki aile birer koç 

alarak cem meydanına getirmekle yükümlüdür. Musahip olacak kişiler erkek, erkeğin 

eşi, erkek ve diğer erkeğin eşi olarak sıralanır. Rehber tarafından kemerbest bağlanan 

dört cana, Dede musahip olup olmama konusunda suallerde bulunur. Musahip tutmak 

isteklerini suallerden sonrada devam ettiriyorlarsa meydana kurbanlıklar getirilir. 

Kurbanlıklara dede tarafından dua okunur.  

Dede: " Allah…, Allah… 

Fermân-ı celil, kurban-ı Halil, can-ı İsmail, peyk-i Cebrail. La ilahe illahlâh, 

Muhammedûn Resulullah, Aliyyün Veliyullah. Allahü Ekber, Allahü Ekber… La ilahe 

illalahü vallahü ekber. Allahü Ekber ve lillah-il hamd.. Bismillahi tekbir, Allahü 

ekber… La fetâ illa Ali la seyfe illa Zülfikar…" diyerek gülbek okur: 

"Allah… Allah… 

Kurbanlarınız kabul, muratlarınız hasıl ola. Her ne niyetle kesmiş iseniz, Hak-

Muhammed-Ali niyetlerinizi ulu dergahında kabul-ü makbul eyleye. Hayırlı evlatlar, 

hayırlı kısmetler, hayırlı kazançlar nasip eyleye. Evladınızı, eşinizi, dostunuzu görünür 

görünmez, bilinir bilinmez kazalardan, belalardan, afetlerden saklaya bekleye. 

Kazalara kalkan, belalara bekçi ola. Her tüyü başına bibn bir sevap yazıla. İsmail 

Peygamberin kurbanı kabul olduğu gibi, sizin kurbanlarınız da İmam Hüseyin 

Dergahı’nda kabul ola. Emekleriniz boşa gitmeye. On İki İmam ağzınızın tadını 

bozmaya, ağrı, acı, elem, keder vermeye. Gerçeğe hü…" diyerek duasını tamamlar 

kurban edilecek koç kurban edilmek üzere kurbancı ile gönderilir. Dört can, dâr’a 



92 

durarak Dede’den dua alırlar. Ardından niyaz ederler ve üstlerine çarşaf örtülür. Dede, 

hepsini tek tek dualar. Dua bittikten sonra dâr’a durarak Dede’nin nasihatleri, duaları ile 

kardeş ilan edilirler (K. 18). 

Hısımlık kıldan ince, kılıçtan keskin bir yoldur. Herkesin harcı değildir. 

Birbirlerini hısım seçmeye karar vermiş kişiler Dede’nin onayıyla birbirlerini bir yıl 

sınarlar. Bir yılın sonunda halen hısım olmakta kararlılarsa Dede huzuruna çıkıp 

vaziyetlerini bildirirler. Dede, hısımlıklarına onay verdikten sonra hısımlık cemi için 

zaman belirlenir. Evi büyük olan hısımın evinde ya da Cemevi’nde toparlanılır. 

Hısımlık cemine sadece hısımları (musahip) olanlar katılmaktadır. Bu cemler en uzun 

sürenler arasındadır. Akşam beş gibi başlanıp diğer sabaha kadar sürmektedir.  Her iki 

aile cemde kurban keserek, lokma dağıtarak hısım olurlar (K. 11).  

Musahip olmanın katı kuralları vardır. Bu kurallar:  

 

1). Musahip olacak kişilerin aynı köyden olması gerekmektedir.  

2). Aynı ocağa bağlı olmaları gerekmektedir.  

3). Aklının oturduğu bir yaşta (yetişkin) olması gerekmektedir.  

4). Evli olması gereklidir.  

5). Kadın eşlerin birbiri ile anlaşması gerekmektedir.  

6). Musahiplerin yaşam biçimi ve dünya görüşü birbirine uygun olmalıdır.  

7). Musahip ailelerin küs, dargın, kırgın olduğu kimse olmamalıdır. Bu şartlara 

uygun iseler musahipliklerinde bir mana görünmemektedir (K. 17, K. 18, K. 19). 

 

Musahiplik iki ailenin kardeşliğidir. Her Alevi çiftin mutlaka bir musahibi 

olması gerekmektedir. Musahip, aynı ana-babadan doğan bacı ya da kardeşten daha 

yakın kardeşi olmak zorundadır. Her iki ailenin birbirlerine karşı gizlisi, saklısı yoktur 

ve çocukları birbirinden ayrılmadan yetiştirilmektedir. Birbirlerini seçerek kardeş olmuş 

ailelerin çocukları birbirlerini kardeş olarak bilmekte ve kabul etmektedir. Musahipliği 

başlatan kişiler Hakk’a yürüdüğünde musahiplik bozulmadan devam ettirilmektedir. 

Musahibi Hakk’a yürümüş kişi başka bir musahip tutamamaktadır. Dört canın hepsi 

Hakk’a yürüdüğünde ise onların çocukları tarafından devam ettirilmektedir. Daha sonra 

onların çocukları ile sürdürülmektedir. Yedi göbek devir olmadan ahit bozulmadan 

anlayış nesilden nesle aktarılarak devam ettirilmektedir (K. 14, K. 49). 

Hısımlık cemine karar verildikten sonra peyik bütün taliplere haber verir. Cem 

günü temiz bir şekilde cem yapılacak olan yere gelirler. Cem yapılacak yerde daire 
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şeklinde boşluk alan bırakılarak bütün canlar yerlerini alırlar. Hısımlık (Musahiplik) 

cemlerine musahibi olmayan alınmamaktadır. Dede ve zakir eşikten içeri girdiklerinde 

postun önünde niyaz ederler. Dede ve zakir iki dizinin üstüne postun önüne eğilerek 

şehadet parmaklarını öpüp kalplerine götürürler. Ardından ellerinin arasında kalan 

zemin sonra sağ ve sol elin üstü öpülür. Dede, dizinin üstünde bir müddet durarak 

içinden dua okur ve yine aynı şekilde önce eller arasında kalan zemin ardından sağ el ve 

sol el öpülerk şahadet parmağı dudağa götürülür. Ardından Dede ve zakir yerlerine 

geçerler. 

Bunun üzerine Dede şu duayı okur: 

"Allah, Allah… 

Akşamlar hayrola. Hayırlar fethola, şerler defola. Münkirler mat ola. Hak-Muhammed-

Ali yardımcımız ola. Cemimiz Kırklar cemi ola. İbadetlerimizi Ali Pir Civan Dede 

kalbul eyleye. Hak erenler bizleri Ehlibeyt yolundan ayırmaya. Üçlerin, Beşlerin, 

Yedilerin, On İki İmamların, On Dört Masum-i Pak’ların, On Yedi Kemerbestlerin, 

Kırkların hayr himmeti üzerinizde hazır ve nazır ola. Şeytanın şerrinden, münkirin 

mekrinden saklaya, bekleye. Dertlerimize derman, gönüllerimize iman, hastalarımıza 

şifa ihsan eyleye. Şu anda Allah Allah diyen canların Hak-Muhammed-Ali dilde 

dileklerini, gönülde muratlarını vere. Kazalardan, belalardan esirgeye, saklaya. Dem 

Ali, sırr-ı Nebi, Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli kerem-i evliya gerçekler demine hü 

mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek duayı tamamlar. Cem olmaya gelmiş 

kişiler ayakta sağ ayak başparmakları sol ayak başparmakları üstünde sağ elleri, 

kalplerinin üzerinde dâr’a duran cemaat Dede’nin duasını bitirmesiyle iki diz üstünde 

Dede’yi dinemeye başlarlar (K. 18, K.11). 

Musahipler arasında küskün, dargın olup olmadığını tespit etmek maksadıyla 

Dede: "Yüzümüz yerde özümüz dâr’da erenler meydanında pir divanındayız. Küsünüz, 

dargınınız var mı?" sorusunu sorarak küskün, dargın olanların meydana çıkmasını 

bekler. Derdi olan meydana çıkar ve çözümlenir. Kimsenin bir husumeti, derdi yoksa 

Dede: "Sağınızdan solunuzdaki herkese hakkınızı helal ediyor musunuz? Benden razı 

mısınız?" sorusunu sorar bütün canlar: "Allah Allah…, Allah eyvallah ya da helal 

olsun" cevabını verirler. Herkes birbirine niyaz eder ve rızalık alırlar. Böylece cem 

başlamış olur (K.11). 

Dede: "Allahume salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed 

ve Ehlibeyt. La fetta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar" diyerek salavat getirir. Zakir, On İki 

Hizmeti çağırmak için eline sazı alır ve tek tek on iki hizmet sahiplerini çağırır. 
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Bütün on iki hizmet sahipleri bellerinde kemerbest ile el ele tutuşarak dâr’a 

dururlar. Dede: "Allah Allah… Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola, vakitler 

hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola. Gerçeğe hü, mümine ya Allah, ya 

Muhammed, ya Ali" diyerek duasını tamamlar (K. 11, K. 18). 

Çerağcı: "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek meydana üç adımda gelir, 

dedenin önünde niyaz eder. Ardından Nur suresi 35. ve 36. Ayetlerini Türkçe olarak " 

Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, içinde kandil bulunan bir 

kandilliktir. Kandil bir cam içindedir, cam inciyi andıran bir yıldızdır; (bu kandil) 

doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren 

mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üstüne nûr. Allah nûruna dilediğini 

kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. 

Allah’ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah 

Allah’ı tenzih ederek anarlar" dua okunulur. Cemaat:  "La feta illa Ali, la seyfe illa 

zülfikar" diyerek salavat çeker ve delil (çerağ) uyandırılır. Çerağcı sağ ayağı sol 

ayağının üstünde elleri sağ eli kalbinin üstünde, sol eli karnında durarak Dede’den 

hizmet duası alır. Dedeye sırtını dönmeden üç adımda yerine geçer (K. 11). 

Tezektar görevi yapacak kişiler meydana gelir. Tezektar: "Bismişah Allah Allah! 

Mağnayı marifet, sırrı hakikat, geldi hizmet Muhammed, sükut eyle ey cemaat" diyerek 

dualarını tamamlar. Birbirlerine temsili bir abdest aldırdıktan sona Dede’de abdestini 

alarak görevini yerine getirir. Böylece bütün cemaatin gönül abdesti alınmış olur (K. 

18). 

Musahip olacak canların ayrı ayrı aldıkları iki koç kurbancı tarafından meydana 

getiririlir. Kurbanlık koçların boynuzlarına elma takılmış, üzerlerine kına sürülmüş 

vaziyettedirler. Meydana getirilen koçlar için zakir tarafından değiş okumaya başlanır. 

Genellikle deyişler Şah Hatayî’den okunmaktadır (K. 11, K. 18). 

Musahip olmak isteyenler dâr vaziyetinde başları eğik beklerler. Dede: "Allah 

Allah…" ya da "Bismişah Allah, Allah…" ile başlayarak "La feta illa Ali, la seyfe illa 

Zülfikar. Kurban sahiplerinin kurbanı kabul ola, kazaya beleye karşı gele, İsmail’e inen 

koç geldiğine kayıt edile. Lokmalar Hak katına ulaşa. Hak şefaatinden, divanından 

ayırmaya. Gerçeğe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek gülbenkini 

tamamlar. Kurbancı, kurbanları alarak kurban etmeye (tığlama) götürür. (K. 18). 

Musahip adayları; erkek, diğer erkeğin eşi, erkek ve diğer erkeğin eşi olarak 

sıralanırlar (K.18). Hak meydanında dâr’da duran musahip olacak çiftlere Dede: 

"Canlar, Hak-Muhammet-Ali yoluna girmek isteyen canları nasıl bilirsiniz? Hak-
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Muhammed-Ali yoluna girmek için uygunlar mı? Bu dört can şeriat kapısından marifet 

kapısına girmek istiyor alalım mı?" diye soru sorar. Cemaat: "Allah, Allah…" ya da 

"Allah eyvallah" cevabı verirse Dede, postundan kalkarak musahip olacak kişilerin 

yanına gider. Dört cana sırayla "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek kemerbest 

bağlar. Ardından kemerbest bağlanan musahip olacak kişiler niyaz eder ve niyaz 

vaziyetindeyken üzerlerine beyaz çarşaf örtülür. Bazı Dede sure okurken bazı Dedeler 

kendine özgü dualar okur. Duadan sonra Dede, koçların boynuzunda getirilen 

elmalardan birini alarak dört parçaya böler ve musahiplik ikrarı veren kişilere yedirir. 

Böylece ilk lokmalarını yemiş olurlar. Adaylar lokmalarını yedikten sonra Dede 

karşısında sağ ayak başparmağı, sol ayak başparmağı üzerinde sağ el kalbin üzerinde, 

sol el karında dâra dururlar. Dede: "Allah, Allah… Dârınız, divanınız kabul ola, isteğini 

dileğini Hak-Muhammed-Ali vere, ikrarınız, muhabbetiniz baki ola, secdeye inen 

başlar, dişler ağrı sızı görmeye dil bizden, nefes Ali Pir Civan dedemden ola. Gerçeğe 

hü, mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" dedikten sonra musahip olan çiftler diğer 

musahipli çiftler arasında yerini alırlar (K. 7, K. 11, K. 18). 

Musahiplerden sonra meydana üç adımda süpürgeci bacılar gelir. Süpürgeci 

Bacılar: "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" derler. Ardından dâra duran  Süpürgeci 

Bacılar: "Allah, Allah… Biz üç bacı idik, Güruh-u Naci idik, kırklar meydanında 

süpürgeci idik. Süpürgeyi süpürdü Selman. Kör olsun Yezidi Mervan, zuhura gelsin 

Mehdi-i Sahibi zaman. Allah eyvallah, nefes pirdendir"  diyerek dualarını tamamlarlar. 

Dede: "Allah, Allah… Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola, dileğinizi Hakk-

Muhammed-Ali vere. Gerçeğe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" hizmet 

dualarını eder (K. 18). 

Süpürgeci bacılardan sonra gözcü baba kırklar meydanına gelir. Gözcü: "Allah 

Allah! Allah’tan ola hidayet. Muhammed Musatafa’dan ola şefaat. Ali’el Murtaza’dan 

ola hidayet. Pirimiz üstadımız gözcü Karaca Ahmet. Allah eyvallah, nefes pirimdedir" 

diyerek hizmetini yapar. Dede: "Hizmetin kabul ola, muradın hasıl ola, dileğini Hakk-

Muhammed-Ali vere, gözcü Karaca Ahmet’in İsrafil meleği üzerlerinde hazır ve hasıl 

ola gerçeğe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek duasını yapar (K. 18). 

Birlik (Abdal Musa) ceminde olduğu gibi Hasretî (Pir Hamdullah Çelebi) 

tarafından yazılan Miraçlama ile semah tutulmaya başlanır. Miraçlama bittikten sonra 

Kırklar semahı ve Garipler semahıyla devam eder. 

Semah esnasında cemaat "Ayak üzerine geldi" dizesinde dede ve talipleri ayağa 

kalkarak dâra dururlar. "Secde kıldı Babullah’ı" dizesinde öne doğru eğilirler. "Oturdu 
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bir niyaz etti" dizesinde niyaz (secde) ederler. "Cümlesi de semaha girdi" dizesinde iki 

kadın, iki erkek semah dönmeye başlar. Semah bittiğinde el ele tutuşarak dâra dururlar 

(K. 18). 

Semah bittikten sonra Dede: "Allah, Allah… Semahlar saf ola, günahlar af ola, 

Hak-Muhammed-Ali yardımcımız ola. Gerçeğe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya 

Ali" diyerek gülbenk verir. Ardından Zâkir tarafından duaz-ı imam okumaya başlar. 

Özellikle Pir Sultan Abdal, Şah Hatayî ve yöredeki âşıkların demeleri okunur (K. 18). 

Zâkir deyişleri bitirdikten sonra Dede: "Allah, Allah… Tecellanız, tevellanız 

üzerinize hasıl ve nazır ola, yüzünüz pak günahlarınız af ola dil bizden, nefes Ali Pir 

Civan dedemden ola" diyerek hizmeti için dua eder (K. 18). 

Bütün On İki Hizmet sahipleri ve musahiplik ikrarları kabul edilmiş olan kişiler 

meydana gelerek Dede’nin önünde dâra dururlar. Dede: "Allah, Allah… Durduğunuz 

dardan geldiğiniz yoldan, çağırdığınız pirden şefaat göresiniz. Cenabı Hak, Hünkâr 

Hacı Bektaşi Veli Sultan ikrarınızda bel karar eyleye Allah’a kul; Muhammed’e ümmet, 

Ali’ye talip eyleye. Bu yoldan, bu dardan, bu pirden ayırmaya. Ceddi cemalini 

yaramaza, uğursuza, pirsize duş getirmeye. Hayırsızın şerrinden, kazadan beladan Ali 

Pir Civan Dede saklaya, koruya. Darınız niyazınız kabul ola. Gerçeğe hü mümine ya 

Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek dârlarını kabul eder. Çerağcı meydana gelerek 

duasını yapar ve mumları söndürür. Böylece cem mühürlenmiş olur (K. 11). 

Cem bittikten sonra dede ve bütün cemaat musahiplik kurbanını yemek için 

sofralara geçerler. Dede’nin yanında musahiplik ikrarı veren eşler oturur. Lokamacı şu 

tercemanı okur: "Hü Pirim! Evvel Allah diyelim, kadim Allah diyelim. Geldi Ali sofrası, 

Hak versin biz yiyelim, demine hü diyelim, Allah eyvallah, nefes Pirdedir." Dede: 

"Hayır hizmetin kabul, yüzün ak ola. İsteğini dileğini Hak-Muhammed-Ali vere. 

Hizmetinden şefaat bulasın. Sofran Kamber’in serdiği sofra ola. Yiyene helal, yedirene 

delil, cennet taamı, kudret honü ola. Gerçeğe hü" diyerek lokmacıya dua verir (Yaman, 

2012, s. 80). Dede, sofra duası ettikten sonra lokmalar yenmeye başlanır. Bir yandan 

Zâkir, deyiş ve türkü okur (K. 11). Yemekler yenilince Dede, sofra duası verir:  

"Allah… Allah… Kurbanlarınız kabul, ikrarınız kadim ola, Hak Dergahı’na yazıla. 

Emekleriniz boşa gitmeye. On İki İmam ağrı, acı vermeye. Yüzünüz ağ işiniz sağ ola. 

Lokmalar nor ola, gönüller bir ola. Lokma sahipleri lokmalardan şefaat bula. Hak 

erenler utandırmaya, cehennem narına yandırmaya, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On İki 

İmamların hüsnü himmeti üzerinizde ola. Ali haldaşınız, Hızır yoldaşınız ola. Bir 

lokmanız bin bir kazaya belaya karşı gele. Allah dualarınızı, ibadetlerinizi kabul eyleye. 
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bu cemde bulunan büyük, küçük, bacı, kardeşler! Bir bardak suyun hakkı vardır; 

birbirinize hakkınızı helal eyleyiniz. Kusurlarınız var ise hoşgörü ile bağışlayınız. Nur-u 

Nebi, kerem-i Ali, pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, kerem-i evliya gerçekler 

demine hü mümine ya Ali…" (Yaman, 2012, s. 81) diyerek gülbekini tamamlar. 

Musahip olan çiftlere kına yakılarak, musahip oldukları belli olması sağlanırdır. 

Ali Pir Civan Ocağı Dedeleri, taliplerinin hepsini tanıdığı için sorgulama kısmı 

uzun sürmemektedir. Talip köylerden birinde yapılmış olan musahiplik ceminde ise 

köylere gönderilen ocağın diğer Dedelerinden bilgi alınarak sürdürülmektedir. 

Musahiplik, yol kardeşliği, ahiretlik, hısımlık adları ile anılan sosyal ve dini bir 

kurumdur. Anadolu Aleviliğinin sosyal ve dini hayatını belirleyici en önemli 

unsurlarındandır. Dava ve mana kardeşliği olarak ikiye ayrılan musahiplikte dava 

kardeşliğinin temeli dini kaynaklı olurken, mana kardeşliğinin temeli toplum önünde 

akraba olmaya dayandırılmaktadır. Bu iki kavram zamanla dini, siyasi ve sosyal hayatın 

bir sonucu olarak iç içe girmiş ve çeşitli ritüelleri beraberinde getirmiştir. Yetişkin 

erkeğin, ocaktan kendi siyasi, dini ve dünya görüşüne uygun bir aileyi kardeş olarak 

seçilmesi ile sonuçlanan musahiplik inançsal boyutta üstünlük göstergesi olarak kabul 

edilmiştir. Örneğin; Ali Pir Civan Ocağı’nda birlik cemi, görgü cemi, düşkün kaldırma 

cemi gibi kapalı cemlere musahipli olmayan kişiler alınmamaktadır. Ayrıca on iki 

hizmette buluncak kişilerde musahipli olma şartı aranmaktadır.  

Ali Pir Civan (Pir Civan) Ocağı’nda musahiplik, çevresel faktörlerin ve göçün 

etkisiyle zayıflamış fakat tamamen varlığını kaybetmemiştir. Özellikle büyük şehirlerde 

yerleşen insanların birbirlerine güvenleri kalmamıştır. Bu sebepten ötürü kimse 

kimseyle yol kardeşliği yapmamaya başlamıştır. Özellikle elli yaş ve altı Alevi 

bireylerin musahipleri olmadığı gözlemlenmiştir.  

 

4.2.5. Görgü Cemi 

 Görgü Cemi; “Baş Okutma, Hizmet Görme Cemi” olarak da değişik bölgelerde 

farklı şekillerde isimlendirilir. Görgü cemleri özellikle kış aylarında Alevîler ve 

Bektaşîler arasında her yıl düzenlenir. Bu cem ayininde Alevîler senelik ikrarlarını 

yaparlar. Problemi olan talipler dede tarafından dinlenir; ardından taliplerin problemleri 

çözüme kavuşturulur (Rençber, 2013, s. 198). 

 Görgü Cemi: Görgü Kurbanı Terceman (Tercüman) Kurbanı diye de 

adlandırılan bu ayin, bütün Anadolu Alevi zümreleri için önemli dini törendir. 
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Genellikle her yıl kış aylarında yapılır. Bu ayinde "On İki Hizmet" yerine getirilir ve 

köyde bulunan herkes görgüden geçirilir, görülür. Bu ayinde görülen canlar, ikrarlarını 

tazelemiş olurlar. Birbirlerinden şikayetçi olanlar yahut küs ve kavgalı olanlar 

barıştırılır. Borçları varsa görgüden önce öderler. Görgüden geçenler, daha önce 

işledikleri kusuru bir daha tekrarlamamak üzere tövbe ederler Görgüden geçenlerin 

kurbanları, ancak onların tövbelerinden sonra, ayine katılanlar tarafından yenebilir 

(Fığlalı, 2006, s. 269). 

 Aleviler arasında toplum içi birlik ve beraberliği, iç huzuru ve düzeni sağlamak 

amacıyla yapılan en önemli cemlerden birisidir. Alevi zümrelerin bazısında "tercüman 

kurbanı", "meydan geçme" vb. adlar verilen bu cem, yılda bir kez, o da kış aylarında 

gerçekleştirilir. Görgü ceminde musahipliler, daha evvel görülmüş olanlar ile görülmeye 

talip olanlar girebilir. Bu canlar, dede ve cemaatin huzurunda bir yıl süresince işlemiş 

oldukları suçların hesabını verirler (Çıblak, 2014, s. 15). 

 Dede görülüp sorulmak isteyen talipleri bir araya toplar, onlarla konuşur, 

görülüp sorulmaya engel bir durum varsa, bu durum çözülür. Eğer görülüp sorulmak 

istemeyen varsa, onları çağırır, bunun nedenini araştırıp konuyu çözümler. Böylece 

canlar, dünyasal kirden arınmış olurlar (Dedebaba, 2010, s. 302). 

 Görgü cemi yılda bir defa, kışın yapılmaktadır. Amasya yöresinde Görgü Cemi 

ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: 1. Köyde yapılan Görgü Cemi, 2. Şehirde (ilçede) yapılan 

Görgü Cem’idir. Köylerde herkes birbirini tanıdığından dolayı toplu halde Cemevi’nde 

yapılmaktadır. İlçelerde yapılan Görgü Cem’inde Dede’nin, talibin evine giderek 

komşularından sual etmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Görgü ceminin amacı bir yıl 

boyunca kişilerin yaptığı davranışların, söylediği sözlerin hesabını vermesidir. Görgü 

ceminde Dede küsleri, dargınları, davası olanları barıştırmaktadır. Bu ceme katılmak 

için musahip şartı yoktur. On İki Hizmet her iki görgü şeklinde de vardır. Ancak evde 

bir aile tarafından gerçekleştirilen cemde semah tutulmamaktadır. Ayrıca Görgü 

Cem’inde mutlaka lokma dağıtılır, kurban kesmek zorunlu değildir (K. 11). 

 Görgü Cemi dediğimiz cem, dedenin yıllık taliplerini gördüğü (sorguya çektiği) 

cemdir. Bu cem yılda bir kere yapılmaktadır. Görgüden geçmek isteyen aile Dede’yi ve 

komşularını eve belirli bir günde davet eder. Eve gelen Dede ve komşular için yere iki 

kat çarşaf serilir. Bu çarşafa seccade adı verilir. Dede, evine geldiği aile hakkında 

komşuları sorguya çeker. Komşulardan biri kırgın, küskünse meydanda (çarşafın 

üstünde) çözülür (K. 50). 



99 

 Her can kendi dedesinin görgüsünden geçmek zorundadır. Örneğin; bir köyde 

her aile aynı dedeye talip değilse, herkes kendi dedesinde görülmelidir. Dedeler her ne 

kadar aynı ocağa mensup olmuş olsa da talibi değilse görgü yapamaz (K. 24). 

 Köy ve şehirde uygulamalarda farklılıklar mevcuttur. Köyün küçük ve herkesin 

birbirini yakinen tanımasından dolayı Cemevi’nde toplu olarak yapılmaktadır. Şehirde 

yaşamını sürdüren talipler için aynı durum geçerli değildir. Şehirlerde aile tarafından 

Dede’nin davet edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. İlk olarak şehir hayatında 

sürdürülmekte olan Görgü Cem’inden örnek verilecektir.  

 Dede eve geldiğinde bütün komşular evde toplanmış olmalıdır. Dede eve adım 

atar atmaz: "Allah, Allah…" diye başlayan evde bereketin, huzurun, itikattın artması için 

dua eder. Ardından Dede, Aleviliğin ve görgünün hakkında bilgi verir. İçlerinden biri 

elinde seccade ile meydana gelir ve görevli: "Allah Allah! Cem birliğine, sohbet 

sırlığına, evliya keremine, uğur açıklığına, dest post eyvallah pirim" diyerek duasını 

tamamlar ve seccade (çarşaf) serer. Ayrıca Dede’nin dizlerine havlu örtülür. Bu havluda 

Dede’nin postunu simgeler. Dede, hizmet duasını yapar ve görevli yerine geçer. 

Ardından elinde mumla biri Dede’nin huzurunda dâra durup duasını eder ve mumu 

yakar. Bu mum çerağı’yı temsil etmektedir. Daha sonra Dede’ye abdest aldırmak için 

leğen ve havlu ile iki kişi dâra durur ve hizmetlerini yaparlar. Hizmetler 

tamamlandıktan sonra Dede: "Canlar, komşunuzdan davacı mısınız? Kırgınınız, 

küskününüz varsa çıksın meydana?" der. Eğer komşulardan biri ben davacıyım derse 

meydana gelir. Davacı kişi kırgınlığını, problemini ortaya döker. Bunun üzerine 

görgüsü yapılan kişi kendini savunur, davranışının veyahut sözlerinin nedenini açıklar. 

Her iki taraf Dede tarafından dinlendikten sonra problem çözüme kavuşturulur. Elinde 

sürahi ile bir kişi dâra durur ve su İmam Hüseyin’in aşkına dualanır. Orada bulunan 

herkes dualı sudan içer. Ardından görülen aile tarafından lokma olarak hazırlanan 

yemeklerden yenilir, yedirilir. Böylece şehirde Görgü Cem’i gerçekleştirilmiş olunur 

(K. 50). 

 Köylerde yapılan görgüler ise toplu bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Cem 

ritüelinin bütün aşamaları uygulanmaktadır. 

 Dede ve köyün ileri gelenleri tarafından "Görgü Cemi" için gün belirlenir. 

Belirletilen gün bir hafta öncesinden peyik tarafından herkese haber verilir. Görgü 

ceminin yapılacağı gün bütün köy halkı Cemevi’nde yerini alır. Dede, Cemevi’nden 

içeri girerken dizlerinin üstünde, yüzü yere kapanmış bir şekilde niyaz eder. Ardından 

postuna oturur. Dede: "Allah, Allah… 
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Akşamlar hayrola. Hayırlar fethola, şerler defola. Münkirler mat ola. Hak-Muhammed-

Ali yardımcımız ola. Cemimiz Kırklar cemi ola. İbadetlerimizi Ali Pir Civan Dede 

kalbul eyleye. Hak erenler bizleri Ehlibeyt yolundan ayırmaya. Üçlerin, Beşlerin, 

Yedilerin, On İki İmamların, On Dört Masum-i Pak’ların, On Yedi Kemerbestlerin, 

Kırkların hayr himmeti üzerinizde hazır ve nazır ola. Şeytanın şerrinden, münkirin 

mekrinden saklaya, bekleye. Dertlerimize derman, gönüllerimize iman, hastalarımıza 

şifa ihsan eyleye. Şu anda Allah Allah diyen canların Hak-Muhammed-Ali dilde 

dileklerini, gönülde muratlarını vere. Kazalardan, belalardan esirgeye, saklaya.  

 Dem Ali, sırr-ı Nebi, Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli kerem-i evliya gerçekler 

demine hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek duayı tamamlar. Cem 

olmaya gelmiş kişiler ayakta sağ ayak başparmakları sol ayak başparmakları üstünde 

sağ elleri, kalplerinin üzerinde dâr’a duran cemaat Dede’nin duasını bitirmesiyle iki diz 

üstünde Dede’yi dinemeye başlarlar (K. 11, K. 18). 

 Zakir tarafından okunan deyişle büyün On İki Hizmet meydana çağrılır. 

Meydana gelen on iki hizmet dâra durur. On iki hizmet sahiplerinin hepsinde kemerbest 

bağlanır (K. 23). 

 On iki hizmet sahipleri meydandan çekildikten sonra çerağcı, çerağ uyandırmak 

için üç adımda "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek meydanın orta yerine gelir. 

Dâr’da durarak: "Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, içinde kandil 

bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir, cam inciyi andıran bir yıldızdır; (bu 

kandil) doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren 

mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üstüne nûr. Allah nûruna dilediğini 

kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. 

Allah’ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah 

Allah’ı tenzih ederek anarlar" duasını okur (K. 18). 

 Nur suresi okuduktan sonra Çerağcı: "Çerağı Ruşen, fahri dervişan, zuhur-u 

iman, himmet-i piran, piri horasan, kürşad-ı meydan, kuvve-i abdalan, kanuni evliya 

verelim Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt’ine salavat" bütün cemaat salavat çeker ve 

""Bismillâhrahmanirahim lâ fetta illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar. Yaratanın nuru aşkına 

ya Allah, ya Allah, ya Allah. Peygamberin nuru aşkına ya Muhammed, ya Muhammed, 

ya Muhammed. Velayetin nuru aşkına ya Ali, ya Ali, ya Ali" diyerek çerağ uyandırılır 

(K. 18). 

 Çerağ uyandırıldıktan sonra çerağcı dâra durarak şu duayı: "Çün çerağ 

uyandırdık. Fahr-i hüdanın aşkına seyyid’ül kevney Muhammed Mustafa’nın aşkına, 
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saki-i kevser Ali’ül Murtaza’nın aşkına, şah Hasan, Hulki Rıza, hem şah Hüseyin-i 

Kerbela, ol imam -ı etkıya Zeynel Abanın aşkına, hem Muhammed Bakır ol kim Nesli 

pak-i Murtaza, Cafer’üs Sadık imam-ı Rehmünanın aşkına, Musa-i Kazım serfiraz enel-i 

Hak. Hem Ali Musa Rızayı sabiranin aşkına, şah Taki ve Baki Naki hem Hasan’ül 

Askeri, ol Muhammed Mehdi-i Sahib-i zaman aşkına, pirimiz, üstadımız Hünkar Hacı 

Bektaş Veli’nin aşkına, haşre dek yanan yakılan aşıkların aşkına. Nefes pirimdedir" 

okur ve dede hizmet duası eder, çerağcı yerine geçer (K. 18). 

 Tezektar görevini gerçekleştirmek için elinde havlu ve ibrikle bir kadın, bir 

erkek meydana gelir. Birbirlerine gönül abdesti aldırdıktan sonra Dede’ye de abdest 

aldırırlar. Dualarını okuyup dâra durduktan sonra dede tarafından hizmetlerin kabulü 

için dua edildikten sonra yerlerine geçerler. 

 Süpürgeciler: "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" zikriyle meydandaki yerlerini 

alırlar. Süpürgecilerden birisi: "Allah Allah! Biz üç bacı idik, Güruh-u Naci idik, kırklar 

meydanında süpürgeci idik. Süpürgeyi süpürdü Selman, kör olsun Yezidi Mervan, 

zuhura gelsin Mehdi-i Sahibi zaman. Allah eyvallah, nefes pirdendir" diyerek el ele 

tutuşup dâra dururlar (K. 18). 

 Dede: "Allah Allah! Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hâsıl ola, dileğinizi 

Hakk-Muhammed-Ali vere. Gerçeğe hüü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" 

diyerek süpürgecilerin hizmet dualarını yapar (K. 18). 

 Dede: "Gözcü Baba görülmek isteyen var mı?" sorusunu sorduktan sonra 

Gözcü: "Görülmeye gelecek olan kimdir?" sorusunu sorar. Bu sorunun üzerine 

içlerinden biri: "Biz varız" der ve gözcü ile meydana çıkarlar. Örneğin:  Dede: "Mehmet 

Ağa ve eşi görülüyor şikâyeti, derdi, kırgınlığı, küskünlüğü, davası olan varsa çıksın" 

der. Eğer Mehmet Ağa ve eşi komşularından biriyle kırgınsa, kırgın olan kişi: "Ben 

davacıyım" diyerek meydana gelir. Davacı olan kişi neden kırıldığını anlatır. Davalı 

olan Mehmet Ağa ve eşi de sebeplerini meydana döker. Her iki taraf dinlendikten sonra 

dede tarafından haklı taraf tespit edilir ve davalı tarafın özür dilemesi veyahut yaptığı 

hatanın telafi edilmesi istenir. Böylece olay tatlıya bağlanır. Eğer iki tarafta bir 

anlaşmaya varamazsa bir daha ceme alınmaz (K. 24). 

 Bütün komşular birbirlerinden razı olduktan sonra herkes sırayla dedenin önünde 

dâra durarak niyaz eder. Böylece dedeye görülmüş, görgüden geçmiş olurlar. Dâra 

durmak bittikten sonra Zâkir tarafından deyişler okunmaya başlanır isteyen semah 

tutabilir. Ardından süpürgeci gelip meydanı süpürür. Görgü ceminde kurban kesmek 

zorunlu değildir maddi durumu elveren, gönlünden kopan kurban kesebilir. Lokmacı ya 



102 

da kurbancı meydana gelerek kurban kesildiyse onun lokmalarını dağıtır. Ardından 

Çerağcı gelerek mumları söndürür. Dede, cem kapanış duasını yaparak cemi mühürler 

(K. 18). 

 Dünürümle evlerimiz çok yakın arada sadece boş bir düzlük var. Bir gün 

tavuğum dünürümün bahçesine girmiş ve tüm sebzeyi yemiş. Bunun üzerine dünürüm 

benimle kavga etti. Bende altta kalmamak için onunla kavga edince ertesi gün bir 

baktım bütün cücükleri (Tavuklar) benim bahçemde sebzelerimi yiyor. İkimiz bu sefer 

daha büyük kavgaya tutuştuk jandarma bile geldi. Bir birimizden şikâyetçi olduk. 

Mahkeme kapılarına kadar çıktık. Mahkemeyi ertelediler, sonuç alamadık. Görgü 

ceminde Dede: "Birbirinizden davacı mısınız?" sorusunu sorunca müşkülümü anlattım. 

Dünürümde meydana geldi. Birbirimizden şikâyetçi olduğumuzu tekrar söyledik. 

İkimizi dinledikten sonra Dede: "dünürüm ve benim bahça (bahçe) kenarlarını uzun 

tellerle kaplamamızı" söyledi ve bizi barıştırdı. O günden sonra cücüklerimiz 

birbirimizin bahçesini eşeleyemedi (K. 31). 

 Anadolu Aleviliğinde görgü cemleri bireylerin otokontrollerini ve davaların 

dallanıp budaklanmadan kendi içinde çözüme kavuşmasını sağlamaktadır. Görgü 

cemlerinin yılda bir kere yapılmasının en önemli yanı köy halkının söz ve 

davranışlarında dikkatli olmasına teşvik etmesidir. Bireyler Dede karşısına hatasız 

çıkmayı amaçlamaktadır. Köylerde yapılan görgü cemlerinde herkesin birbirini 

tanımasından dolayı sadece yan komşusundan sorgulanmamaktadır. Şehirlerde yapılan 

görgü cemlerinde ise sadece komşulardan sorgulanmaktadır. Ayrıca köy ve şehirde 

kişiler bireysel olarak değil, çekirdek aile olarak sorgulanmaktadır. Amasya, Merzifon, 

Gümüşhacıköy ve Çorum’da Alevi mahallerinin ayrı olmasından dolayı Görgü Cemi 

geleneği şehirlerde varlığını sürdürülmeye devam etmektedir.  

 

4.2.6. DüĢkün Kalkındırma Cemi 

Alevilik-Bektaşilik inancına göre; yol terbiyesine aykırı davrana suçlu kimse 

düşkün olarak adlandırılmaktadır (Korkmaz, 2016b, s.203). 

Alevilerde suç işleyen "düşkün", "yol düşkünü", bu durumda "düşkünlük" olarak 

adlandırılmaktadır. Düşkünlük bir Alevi için çok büyük bir küçümsenme ve dışlanmayı 

beraberinde getirmektedir (Yaman, 2009, s. 205). 
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Aleviler, kendi adetlerini korumak amacıyla olmazsa olmaz kurallar 

koymuşlardır. Bu kuralların en önemli amacı hak ve adaleti korumaktır. Suç isteyenlere 

ceza verilmiş ve bu cezaya da "düşkünlük" denilmiştir. Düşkünlük iki türlüdür:  

 

1. Pir gözünde düşkünlük, 

2. Yol düşkünlüğü  (Özbilgin, 2011, s. 412). 

 

Anadolu Aleviliğindeki düşkünlük cezası, dedenin başkanlığında, ikrar vererek 

yola girmiş olan köy halkının katılımıyla gerçekleştirilen, "düşkünlük meydanı" adı 

verilen cemde verilmektedir. Şikayetçi ve suçlanan dara durup dinlendikten sonra halkın 

da görüşleri alınıp değerlendirilerek bir yargıya varılmaktadır. Dedenin tek başına 

yargılamada bulunması söz konusu değildir. Yapılan yargılama sonucu düşkün ilan 

edilen kişinin, düşkünlüğünün kaldırılması (müşkül) da yine aynı şekilde bir cem 

yapılarak gerçekleştirilir ki bu ceme "düşkün kaldırma" ya da kimi yörelerde "yunma" 

adı verilir. Düşkünlüğü kaldırılan kişinin yola tekrar ikrar vermesi gerekir (Er, 1998, s. 

52). 

Düşkünlük dediğimiz şey kişinin yola uygun davranışlar sergilememesi 

sonucunda toplum tarafından, cemde alınan kararla dışlanmasıdır. İki türlü düşkünlük 

vardır. Bunlardan ilki pir düşkünlüğü, ikincisi yol düşkünlüğüdür. Aleviliğin 

öğretilerine karşı tavır takınan, Aleviliğini inkâr edenler, dedelere, türbelere, eren-

evliyaya inanmayan, küfür eden, yol-erkân bilmeyen, farklı mezheplere meyil eden 

kişiler pir düşkünü ilan edilir. Yol düşkünlüğü ise; sosyal ve bireysel sorumluluklarını 

yerine getirmeyen, anne-babasına saygı duymayan,  çocuğuna karısına şiddet 

uygulayan, zina eden, kumar oynayan, hırsızlık yapan kısacası toplumun huzurunu 

bozacak davranışlarda bulunan kişiler yol düşkünü sayılmaktadır. Pir düşkünü ilan 

edilen kişiler kati olarak affedilmemektedir. Yol düşkünü olan kişiler ise işledikleri suça 

göre cezalandırılmaktadır. Farklı mezheplerden kız alıp-veren aileler düşkünlükten 

kalkındırılmış olsalar dahi toplum tarafından horlanmaktadır (K. 12). 

Başkasının malına, canına kast eden, karısına, kızına göz koyan, eşlerin birbirini 

aldatması, farklı mezhepten kız alıp-vermek gibi toplumsal ahlak kuralarını çiğneyen 

kişiler düşkün olarak kabul edilir. Bütün köy tarafından dışlanmaktadır. Düşkün kabul 

edilen kişiler düşkünlük ocaklarına gönderilerek çilesini çekmesi istenmektedir (K. 14). 
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Düşkün ilan edilen kişilerle hiç kimse konuşmaz, selam dahi vermez, alışveriş 

etmez, yokmuş gibi davranılır. Düşkünlük süresi işlediği suça göre değişmektedir. Bu 

bazen beş yıl sürdüğü gibi yedi yılda sürebilir (K. 6, K. 7). 

Düşkünlük sadece suçu işleyen için geçerlidir. Annesi, babası, büyükbabası, 

ninesi için geçerli değildir (K. 14). 

Biz Aleviler bin beş yüz yıl boyunca hiç mahkeme kapısına gitmemişiz bütün 

sıkıntılarımızı kendi aramızda halletmişiz. Bundan bir otuz, kırk yıl öncesine kadar 

köylerde hayat varken düşkün kalkındırma cemi yapılmaktaydı. Düşkün ilan edilen 

kişiyle kimse konuşmazdı eğer musahibi varsa onunla da konuşulmazdı. Düşkünler 

cemlere giremez, bütün sosyal etkinliklerden uzak tutulurdu. Genellikle yedi sene 

düşkün kalan kişi düşkün ocağına gönderilerek kalkındırılırdı. Düşkün ocaklarına çok 

ağır suç işlediklerinde gönderilirlerdi. Suçu hafif ise Hacı Bektaş Veli dergâhından 

Dede gelerek köyde düşkün kalkındırma cemi yapılırdı. Bu cemle düşkün ilan edilen 

kişi tekrar toplumun içinde yerini alırdı. Düşkün kişi tövbe ederek bir daha hiçbir 

şekilde yola yaramaz (uygunsuz) işler yapmayacağını söylerdi. Cemden sonra 

düşkünlüğü kalkındırılan kişinin kestirdiği kurbanın lokmaları yenilmek üzere sofralara 

geçilirdi (K. 22). 

Düşkünlük süresini tamamlamış kişiler belirlenen bir günde kalkındırılmaktadır. 

Bütün köy halkı cemde toplanır. Düşkün ilan edilen kişi cemden önce kurbanlık koç 

getirir kurbancıya teslim eder. Düşkünlük cemlerinde de diğer cemlerde olduğu gibi On 

İki Hizmet ’in hepsi uygulanır. Düşkünü kalkındırmaya farklı bir ocaktan Dede gelir. 

Mahkeme kurulu gibi Dedeler Kurulu kurulur. Düşkün ilan edilen kişinin neden düşkün 

ilan edildiği, kendisinin bundan ders çıkartıp çıkarmadığı, tövbe edip bir daha 

yapmayacak kadar nefsini kontrol edip edemediği gibi sorgulamalar yapılır. Eğer 

düşkün ilan edilen kişi sorgulamadan geçebilir ve ayrıca cemaatten olumlu yönde dönüt 

alırsa Dede tarafından kalkındırılır. Öncelikle kalkındırılacak kişi dedeler önünde dâra 

durarak yedi kere tövbe istiğfar getirir. Ardından kalkındırılacak kişinin boynuna ip 

bağlanıp yedi kere cem meydanında dolandırılır. Sonra kalkınacak kişi dâra durup niyaz 

ettikten sonra bütün Dedelerin ellerini öperek diğer cemaatin arasında yerini alır. Dede 

veyahut dedeler düşkünlük hakkında konuşmalar yaptıktan sonra semah tutulup, 

deyişler okunur. Ardından kalkındırılan kişinin lokması dağıtılır ve cem mühürlenir (K. 

11). 

Ben çocukken köyde düşkün ilan edilen kişilerin boynuna ip bağlanarak bütün 

köyde gezdirilirdi (K. 11). 
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Sonuç olarak düşkün, Alevilik öğretilerini çiğneyen kişilere denilmektedir. 

Düşkünlük kendi arasında ikiye ayrılmıştır. Bunlar: Yol düşkünlüğü ve pir 

düşkünlüğüdür. İki düşkünlük kendi içinde çeşitli özelliklere ve uygulamalara sahiptir. 

Pir gözünde düşkünlükte affedilme söz konusu değildir. Yol düşkünlüğünde ise işlenen 

suçun büyüklüğüne göre kararın özelliği değişmektedir. Yol düşkünlüğünde düşkün 

kaldırma cemi, suç işlemiş kişinin affedilmesi amacıyla çeşitli ritüeller 

gerçekleştirilmektedir. Düşkün ilan edilerek toplumdan soyutlanan kişi belli bir süre 

sonra tekrar yola kabul edilmektedir. Kabul edilirken kurban kesme şartı vardır. 

Kurbansız düşkün kaldırma cemi yapılmamaktadır. Ali Pir Civan Ocağı’nda Düşkün 

Kalkındırma Cemi son yıllarda yapılmamaktadır. Buna sebep olarak köy nüfusunun 

azalması ve genç taliplerin olmaması gösterilmektedir. 

 

4.2.7. Dâr’dan Ġndirme Cemi 

Gelenekte Hakk’a yürüyen canın, Tanrı katında hayattayken yaptıkları 

dolayısıyla sorgulanacağı, bu anda sıkıntı içinde olabileceği inancı olduğu için yapılan 

ceme ölen canı içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmak amacıyla "dârdan indirme cemi 

ya da erkanı" denilmiştir. Lokma ise ölen kişinin ardından verilen yemek olup "lokma 

cemi ya da erkânı" da söz konusu cemi karşılamak için kullanılmıştır (Çıblak, 2013, s. 

274). 

Dârdan indirme erkânı: Ölen bir Alevinin ruhunu taziz için yapılır. Ölen bir 

cân’ın eş ve dostlarıyla, alışveriş ettiği insanlarla helalleşmeden ölmüş gibisine hareket 

edilerek, sağlığında bu erkanı nasıl yerine getirmişse, ölümünden sonra da onun 

ruhunun rahat ve huzura kavuşması için geride kalanları tarafından Dârdan indirme 

erkanı açtırılır. Bu erkan da aynen ikrar verme meydanında olduğu gibidir, Meydan 

açılınca ölen can’ın yerine, onun veli veya vasileri Dâr-ı Mansur’a dikilirler. Ölen kişi 

adına, "ağrınmış, incinmiş, gücenmiş kimseler varsa, dile gelsin, bile gelsin, hakkını 

istesin, Allah eyvallah" diye tercüman okurlar. Eğer ölenin ödenmemiş borçları 

kalmışsa ve alacaklı çıkan olursa, varisleri ödemeyi kabul ederler (Fığlalı, 2006, s. 270). 

Dârdan indirme ceminin, ölüm olayının ardından 7. Ya da 40. Günde hazırlanan 

yemekte yahut bu süre içindeki bir akşamda mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Aksi halde alacaklı olan ya da kendinden razılık alınmayan varsa bu kişinin hakkını 

helal etmeyeceği için ölenin yattığı yerde rahat olmayacağına, Hakk’ın huzuruna kul 

hakkı yemiş olarak çıkacağına inanılmaktadır (Çıblak, 2013, s. 274). 
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Dâr’dan indirme cemi dediğimiz cem Hakk’a yürüyen kişinin ruhunun huzurlu 

olması için yapılan bir ritüeldir. Bu cemle Hakk’a yürüyen kişinin borcu ödenmekte ve 

küskünlüğü, dargınlığı varsa helallik alınmaktadır. Bu cemde kurban kesmek gereklidir. 

Çünkü Hakk’a yürüyen kişinin canı niyetine yedirilmesi gerekmektedir. Cem esnasında 

deyişler okunur ancak semah dönülmez (K. 47). 

Diğer cemlerde olduğu gibi bütün köy halkı Cemevi’nde hazır bulunur. Hakk’a 

yürüyen kişinin ailesi önceden aldıkları kurbanlığı kurbancıya teslim eder. Kurbancı 

ölen kişinin canı için kurbanlığı kesip, pişirir. Dede, kurbanlık için gülbenk okuduktan 

sonra Hakk’a yürüyen kişinin borcu olup olmadığı, küs olduğu birinin bulunup 

bulunmadığı gibi sorular sorar. Eğer Hakk’a yürüyen kişinin borcu var ise borcunun 

çocukları ya da musahibi tarafından ödenir. Eğer borcu olan kişi cemde yoksa borç 

silinir. Hakk’a yürüyen kişinin küs olduğu birisi varsa meydana çağrılır ve Hakk’a 

yürüyen kişiden razı olması istenir. Kişi razı olduktan sonra topluca cemaat tarafından 

helallik alınır. Ardından lokmalar yenilir. Dede dua okuduktan sonra cem mühürlenir 

(K. 18). 

Ölen kişinin kırkıncı günü cem yapılacağı bir hafta önceden eşe, dosta, akrabaya 

haber verilir. Kırkıncı gün geldiğinde ailesi tarafından alınan koç tekbirlenerek kurban 

edilir ve lokma yapılması için kadınlara verilir. Öğle saatlerinde Cemevi’ne gelmeye 

başlayan konuklar yerlerini alırlar. Dede tarafından ölen kişinin günahlarının 

affedilmesi için dua okunur. Daha sonra herkesin hakkını helal edip etmediği sorulur. 

Helal etmeyen varsa meydana çıkarak davası çözüme kavuşturulur. Dede, ölen kişinin 

kabirde azap çekmemesi için tekrar dua ettikten sonra Zâkir bağlamasını eline alarak 

deyiş okumaya başlar. Yemek hazırlandı haberi gelene kadar deyiş okunur. Ardından 

ölen kişinin canı (ruhu) için lokmalar yedirilir. Böylece cem gerçekleştirilmiş olunur 

(K.16). 

Önceden köyden biri Hakk’a yürüdüğü zaman kurban kesilir, dualar okunur, 

ölen kişinin dünyevi hesapları kapatılır, ardından canı için kesilen kurban yedirilirdi. 

Şimdi ise cenazeden sonra iki kişi Hakk’a yürüyen kişinin günahlarının affedilmesi için 

dâr çekerler. Dâr çekmek ise iki kişi ayakta dâr vaziyetinde durarak Dede’nin, Hakk’a 

yürüyen kişi için dua etmesidir. Ardından ailesi tarafından pide, ayran dağıtılır (K. 5). 

Anadolu Aleviliğinde ölen kişinin dünya yaşamındaki bütün davasının 

kapanması için ve ruhunun fazla azap çekmemesi amacıyla yapılan cem sayesinde 

ailede üstüne düşen görevini tamamlamış sayılmaktadır. Ali Pir Civan Ocağı’nın 

bulunduğu Sarayözü’nde ve bazı talip köylerde devam ettirilen cemlerden biridir. 
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Ancak çoğunlukla günümüzde yerini sadece mezarın başında dâr çekmeye ve Hakk’a 

yürüyen kişinin ardından kesilen kurban yerine pide-ayrana bırakmıştır. Özellikle bu 

değişim şehir dışında ve yurt dışında yaşamını sürdüren kişilerde görülmektedir. Köyde 

veya Amasya’nın herhangi bir ilçesinde yaşayan kişilerde Dâr’dan İndirme Cemi’nin 

sürdürüldüğü tespit edilmiştir.  

 

4.2.8. Hızır Orucu ve Hızır Cemi 

Aleviler, halk bilgeliği ürünü kimlikleri kutsarlar: Bu bağlamda Hz. Ali Hızır’ın 

yeni bedenidir, yani don değiştirmiş biçimidir. Bu nedenle Hızır için üç gün Hızır Orucu 

tutulur. Oruç, kutsal gerekçesini şu söylemden alır; Nuh’un gemisi fırtınaya yakalanır; 

halk; "Yetiş ya Hızır, bizi kurtar!" diyerek feryat eder. Dualar kabul olur; fırtına diner, 

gemi kurtulur. O günden başlayarak kurtulmanın anısına Hızır için üç gün oruç 

tutulmaya başlanır. Hızır Orucu eskiden Rumi aylara göre 31 Ocak ile 1 ve 2 Şubat 

günlerinde tutulurdu. Sonraları Miladi takvime göre 13-14 ve 15 Şubat günleri 

tutulmaya başlandı (Korkmaz, 2016, s. 321 -322). 

Adına oruç tutulan, cem yapılan kişi Hızır Peygamberdir. Günlerden bir gün Hz. 

Musa’nın yarenlerinden biri: "Senden daha âlimi var mıdır?" diye sorar. Hz. Musa’da 

kendinden daha âlim birinin olup olmadığını bilmediğini söyler. Tam bu esnada Hz. 

Musa’ya vahiy yollanır Allah:  "Ya Musa senden daha âlim biri vardır. O kişi Hızır’dır. 

İşte senden daha âlim olan Hızır’ı tam iki denizin birleştiği noktada bulabilirsin" 

diyerek yol gösterir. Bunun üzerine Hz. Musa yanına güvendiği birkaç kişiyi alarak 

Hızır’ı bulmaya gider. Hızır’ı tamda Allah’ın buyurduğu yerde iki denizin birleştiği 

noktada bulurlar. Musa Peygamber: "İnsanların en âlimi Hızır sen misin?" diye sorar. 

Hızır’da: "Allah bana bir ilim verdi o sende yoktur, sana bir ilim verdi o da bende 

yoktur" diye cevap verir. Hz. Musa, Hızır’ın ilmini öğrenmek ister böylece bir 

yolculuğa başlarlar. Hızır’ın tek bir şartı vardır. O da her ne yaparsa yapsın 

sorgulamamasıdır. Yolculuğa başlarlar. Birlikte gemiye binerler Hızır gemiyi deler. 

Bunu gören Musa dayanamayıp neden yaptığını sorar. Hızır cevap vermez. Sonra küçük 

erkek çocuğunu öldürür. Hz. Musa’nın sabır taşı taşmaya başlar ve Hızır’ı sorgular 

fakat Hızır: "Bana sabredemezsin dememiş miydim?" cevabını verir. Biraz daha 

ilerledikten sonra Hızır, yıkılmak üzere olan bir evin duvarını düzeltir. Ardından Hz. 

Musa’ya ilminin sırrını açıklar. Gemiyi yoksul kişilerin elinden gasp eden kralın 

almasından kurtardığını, çocuğun ileride ana-babasına yaraşır bir evlat olmayacağından 
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Allah tarafından canının alınmasını istediğini, yıkılmak üzere olan evin ise yetim-öksüz 

kardeşlerin olduğunu ve Allah’a yaraşır kişiler olacaklarından evlerini düzelttiğini 

söyler. Böylece görünenin ardında her zaman bir hakikatin varlığı vardır. İşte Aleviler 

Allah’ın izniyle insanın dört köşesini gören Hızır’ın yıl boyunca derde, sıkıntıya her 

düştüğünde belirip yardım etmesine şükran borçlu olduğuna inandığı için üç gün oruç 

tutar. Ardından kurban kesilerek cem yapılır (K. 11). 

İlyas, denizlerin koruyucusudur. Hızır’da karaların koruyucusudur. Aynı 

zamanda bolluğun, bereketin temsilcisidir. İkisi birbirini kardeş seçmiştir. Her daim yan 

yana insanlara yardım ederler (K. 33). 

Şubat ayı içinde herhangi üç gün Hızır oruca tutulur. Yine şubat ayı içerisinde 

tutulan orucun ardından bolluğun, bereketin artması maksadıyla kurban kesilip cem 

yapılır. Hızır darda, bunda, sıkıntıda olanlara yardım eden kişidir. Hızır, Pir Sultan 

Abdal’ın da dediği gibi:  

"Bin bir adı vardır bir adı Hızır 

 Her nerede çağırırsan orada hazır" Hızır, sıkıntıya düştüğümüz anda karşımıza farklı 

farklı cisimde ve isimde çıkar ve yardım elini uzatır. Kısacası Hızır’ın belli bir sureti 

yoktur. İstediği surete girebilen yani don değiştirebilen bir kimsedir (K. 2). 

Hızır orucu üç sürer. Bu oruçta isteyen orucunu su ile açabilir. Oruç bittikten 

sonra köy halkı toplanarak kurbanlık alırlar. Gündüzden kurbanlık kesilir, lokma yapılır. 

Kadınlar tarafından pilav ve çorba yapılarak sofralar kurulur hep birlikte yenilir. 

Akşamına cem için toplanılır. Hızır hakkında bilgiler verilir (K. 5). 

Cemde herkes dâr’a dururken Dede: "Allah, Allah… Akşamlar hayır ola, 

hayırlar feth ola, şerler def ola…Hünkar Hacı Bektaş’tan, boz atlı Hızır’dan, Ali Pir 

Civan’dan şefaat göresiniz. Gerçeğe hü, mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" 

diyerek açılış duasını yapar. Dede: "Canlar aranızda dargın, küskün, davası olan varsa 

meydana çıksın müşkülünü hep birlikte çözelim" der. Sıkıntısı olan varsa çıkar derdi 

çözüme kavuşturulur, yoksa Dede: "Herkes birbirinden razı mı?" diye üç defa sorar. 

Cemaat: "Allah, Allah…" diye karşılık verir. Dede: "Canlar benden razı mısınız?" diye 

yine üç defa sorar. Cemaat: "Allah, Allah…" cevabını verdikten sonra cem tam olarak 

başlamış olur. Dede, burada hangi maksatla toplanmış olduklarını, önemini anlatır. 

Sonra her cemde gerçekleştirilen On İki Hizmet gerçekleştirilir  (K. 11). 

Dede herkesten razılık aldıktan sonra: "Allahume salli ala seyyidina Muhammed 

ve ala Ali seyyidina Muhammed ve Ehlibeyt. La fetta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar" 

diyerek salavat çeker. Ardından İhlas suresi ve Fatiha suresi Türkçe olarak okunur. 
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Bütün on iki hizmet sahipleri meydana gelerek kemerbest bağlarlar. Dede: "Allah, 

Allah… Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hâsıl ola, dileğinizi Hakk-Muhammed-Ali 

vere. Gerçeğe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" der ve on iki hizmet 

sahipleri yerlerine geçerler (K. 18). 

Çerağcı: "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek üç adımda meydana gelip diz 

üstünde niyaz eder. Yine dizlerinin üstünde nur suresinin 35. ve 36. Ayetlerini okur. 

Ardından Çerağcı: "Çerağı Ruşen, fahri dervişan, zuhur-u iman, himmet-i piran, piri 

horasan, kürşad-ı meydan, kuvve-i abdalan, kanuni evliya, verelim Muhammed Mustafa 

ve Ehlibeyt’ine salavat" der ve "Bismillâhrahmanirahim lâ fetta illâ Ali, lâ seyfe illâ 

Zülfikar. Yaratanın nuru aşkına ya Allah, ya Allah, ya Allah. Peygamberin nuru aşkına 

ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin nuru aşkına ya Ali, ya Ali, ya 

Ali" dedikten sonra çerağ uyandırılır. Çerağcı dâra durarak: "Çün çerağ uyandırdık fahr 

hüdanın aşkına seyyid’ül kevney Muhammed Mustafa’nın aşkına, saki-i kevser Ali’ül 

Murtaza’nın aşkına, şah Hasan, Hulki Rıza, hem şah Hüseyin-i Kerbela, ol imam-ı 

etkıya Zeynel Abanın aşkına, hem Muhammed Bakır ol kim Nesli pak-i Murtaza, 

Cafer’üs Sadık imam-ı Rehmünanın aşkına, Musa-i Kazım serfiraz enel-i Hak. Hem Ali 

Musa Rızayı sabiranin aşkına, şah Taki ve Baki Naki hem Hasan’ül Askeri, ol 

Muhammed Mehdi-i Sahib-i zaman aşkına, pirimiz, üstadımız Hünkar Hacı Bektaş 

Veli’nin aşkına, haşre dek yanan yakılan aşıkların aşkına. Nefes pirimdedir" diyerek 

hizmetini tamamlar. Dede, hizmet duasını yapana kadar dâr’da durur. Ardından Zâkir, 

çerağ duvazını okumaya başlar. Deyiş bittikten sonra Dede, çerağcının hizmet duasını 

yapar. Çerağcı Dede’ye sırtını dönmeden yerine geçer (K. 18). 

Tezektar hizmetini yerine getirmek için iki kişi elinde ibrik ve havlu ile üç 

adımda "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek meydana gelirler. Tezektar: "Allah, 

Allah… Mağnayı marifet, sırrı hakikat, geldi hizmet Muhammed, sükût eyle ey cemaat" 

dedikten sonra ilk önce baba, bacının eline su döker ardından kadın, erkeğin eline su 

döker, su dökerken her döküşte "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" gülbengini okuduktan 

sonra birbirlerine gönül abdesti aldırırlar. Ardından Dede’de abdest alır ve bütün 

cemaatin gönül abdesti alınmış olur. Dede, tezektarların duasını verir ve yerlerine 

geçerler. İlla hizmet sahiplerinin kadın-erkek olması gerekmemektedir. Böyle bir kural 

yoktur. Hatta bazı köylerde hizmeti iki erkek olarak yürütülmektedir. Ancak özellikle 

kadın-erkek olarak hizmet vermenin amacı Aleviliğin kadınları hor görmediğini, 

ibadetin ya da sizlerin dediği gibi ritüelin gerçekleştirilmesi sırasında eşitliğin var 

olduğunun göstergesi gibi kabul edilmektedir (K. 18). 
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Süpürgeciler: "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek meydana gelirler. 

Ardından içlerinden biri: "Allah Allah! Biz üç bacı idik, Güruh-u Naci idik, kırklar 

meydanında süpürgeci idik. Süpürgeyi süpürdü Selman, kör olsun Yezidi Mervan, 

zuhura gelsin Mehdi-i Sahibi zaman. Allah eyvallah, nefes pirdendir" gülbengini 

okurlar. Dede, süpürgeci bacıların hizmetlerin kabul olması için: "Allah Allah! 

Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hâsıl ola, dileğinizi Hakk-Muhammed-Ali vere. 

Gerçeğe hüü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" der ve duasını bitirir. Bacılar 

niyaz ettikten sonra yerlerine geçerler (K. 18). 

Gözcü: "Allah Allah! Allah’tan ola hidayet. Muhammed Musatafa’dan ola 

şefaat. Ali’el Murtaza’dan ola hidayet. Pirimiz üstadımız gözcü Karaca Ahmet. Allah 

eyvallah, nefes pirimdedir." Dede: "Hizmetin kabul ola, muradın hasıl ola, dileğini 

Hakk-Muhammed-Ali vere, gözcü Karaca Ahmet’in İsrafil meleği üzerlerinde hazır ve 

hasıl ola gerçeğe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" diyerek hizmetini 

tamamlar (K. 18). 

Dede, hikâye anlatır gibi Hızır Peygamberin hayatını, hakkındaki rivayetleri 

dillendirmeye başlar. Bu arada Zâkir’de melodik şekilde sazını çalmaya başlar. 

Ardından Dede, Hızır’ın bereketinin, bolluğunun, yardımının her daim yanlarında 

olması için gülbegler okur (K. 11). 

Zakir, gülbengler bittikten sonra miraçlama okumaya başlar ve ardından semaha 

durulur. "Ayak üzerine geldi" dizesinde dede ve talipleri ayağa kalkarak el ele tutuşarak 

dâra dururlar. "Secde kıldı Babullah’ı" dizesinde öne doğru eğilirler. "Oturdu bir niyaz 

etti" dizesinde niyaz (secde) ederler. "Cümlesi de semaha girdi" dizesinde iki kadın, iki 

erkek semah dönmeye başlar. Semahta iki çiftin musahipli olma şartı vardır. Semah 

bittiğinde canlar el ele tutuşarak dâra durulur. Dede, hizmetlerin kabulü için gülbenk 

okur. Semah tutan canlar eski yerlerine geçerler (K. 18). 

Zakir, semahtan sonra Hızır ile ilgili deyişler okumaya başlarlar. Birkaç deyiş 

daha okunduktan sonra Dede, yörede yaşamış dedeler ve dervişlerin kerametlerinden, 

On İki İmamdan bahseder. Ardından Zâkir tekrar eline sazı alarak deyiş okumaya 

başlar. Bu deyişler genellikle Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Sıdkı Baba, Hasreti, Kul 

Fakır ve yörede tanınan âşıkların demeleri, varsa Zâkirin demeleri okunur. Zakir birkaç 

deyiş daha okuduktan sonra çerağcı meydana gelerek delili söndürür. Böylece cemin 

bittiği bildirilmiş olur (K. 11). 

Anadolu Aleviliğinde olduğu gibi Ali Pir Civan Ocağı’nda da Hızır’a kutsiyet 

yüklenmiştir. Hızır; bereketin, bolluğun simgesi olarak görülürken zorda kalanların her 
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daim yanında belirdiğine inanılmıştır. Hızır’ın bereket, bolluk vermesinden ve sıkıntıya 

düştüklerinde yardım etmesinden dolayı şükran orucu tutulmuştur. Bu oruç şubat ayının 

herhangi bir gününde üç gün süreyle tutulmaktadır. Ardından kurban kesilip, cem 

yapılarak ritüel tamamlanmaktadır. Günümüzde varlığını Ali Pir Civan Ocağı’nda ve 

talip köylerde sürdürmeye devam etmektedir. 

 

4.2.9. Muharrem Orucu ve AĢure Cemi 

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da hunharca şehit edilişinin hatırasına Muharrem ayının 

1 ve 12. Günleri aralığında matem tutmaktır. Bu ayda birinci günden onuncu günün 

sonuna kadar oruç tutulur (Fığlalı, 2006, s.269). 

Aleviler-Bektaşilerce; Hicret’in 61. Yılının 10 Muharrem Cuma günü Hz. 

Ali’nin küçük oğlu, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in ve yandaşlarının 

Kerbela’da şehit edilmesinden duyulan derin üzüntü ve acı, matem olarak algılanır. Bu 

nedenle 1-12 muharrem günleri; Kerbela’da şehit edilenlerin acısına oruç tutulur 

(Korkmaz, 2015, s. 449). 

Anadolu’daki Aleviler açısından Muharrem ayı dendiğinde akla hemen Kerbelâ 

ve orada yaşanan facia gelir. Bunun içindir ki Aleviler 10 Muharrem’i bir matem günü 

olarak değerlendirirler. Çünkü 10 Muharrem Hicri 61 (10 Ekim 680)’de Hz. 

Muhammed’in torunu ve Hz. Ali’nin oğlu İmam Hüseyin, Emevi hükümdarı Yezîd’in 

emriyle Kûfe Valisi İbn-iZiyâd’ın görevlendirdiği ashâbtan Sa’d b. Ebu-Vakkas oğlu 

Ömer’in kumandası altında gönderilen ordu tarafından etrafı sarılıp yanındaki 72 kişiyle 

beraber şehit edildiler. Bu şehitlerin defnedildiği ve türbelerinin bulunduğu Irak’taki 

yerin adı “Kerbelâ”dır. İmam Hüseyin’in Yezit orduları tarafından Kerbelâ’da günlerce 

aç ve susuz bırakılıp daha sonra da başı kesilmek sureti ile şehit edilmesinden dolayı 

Muharrem ayının ilk 12 günü Alevilerin matem günüdür. On iki gün boyunca oruç ve 

yas tutan Aleviler, böylece İmam Hüseyin’in Kerbelâ’daki direncini anarken, Yezit’in 

İmam Hüseyin’e ve ailesine yaptığı vahşeti lanetlerler (Dedekargınoğlu, 2014, s. 36).  

Yezit savaşarak halifelik makamına geçmiş ve iktidarını sağlamlaştırmak için 

peygamberin ailesinin kendisine biat etmesini istemiştir. İmam Hüseyin, dini kullanan, 

babasını ve abisini şehit eden Yezit’e biat etmeyi reddederek ekonomik ve sosyal bir 

savaşa maruz bırakılmıştır. Küfe halkı, İmam Hüseyin’e Yezit’in kendisi ve ailesi 

peşinde olduklarına dair mektup yazarak İmam Hüseyin ve beraberindekileri Küfe’ye 

davet ederler. Küfe halkı parayı, gücü seçerek İmam Hüseyin ve ailesinin Küfe’ye 
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geleceğini Yezit’e bildirmişlerdir. İmam Hüseyin ve ailesi Kerbela’da Yezit’in ordusu 

ile karşı karşıya gelmiştir. Yezit’in askerleri İmam Hüseyin ve beraberindekilerinin ilk 

başta su ve yiyecek almalarını önleyerek pişman olup, biat etmelerini sağlamaya 

çalışmışlardır. Fırat’tan su taşımaya çalışan Ali Ekber’in kollarını keserler. Kolları 

kesilince ağzıyla kovayı taşımaya çalışan Ali Ekber’i oracıkta şehit ederler. Ali 

Ekber’in başını İmam Hüseyin’e atarlar. Ardından İmam Hüseyin, belki insafa gelirler 

diyerek Ali Asgar’ı kucağında havaya kaldırarak su ister. Ali Asgar’ın küçük bedenini 

orada can verir. İmam Hüseyin, Zulcenah’a binerek kılıç elinde savaşmaya başlar. Oklar 

saplanırken dengesini kaybedip Zulcenah’tan düşer ve şehit olur. Şehit ettikleri 

yetmezmişçesine İmam Hüseyin’in başını bedeninden ayırıp Yezid’e kanıt olarak 

götürürler. Yezit’in ordusu kendi ölen askerlerini gömer fakat İmam’ın bedeni ve diğer 

şehitlerin bedeni çölde günlerce kalır ve gömülmelerine izin verilmez. Yezit’in ordusu 

gidince İmamlar’ın peşinde saf tutanlarca defin edilirler. Peygamber’in soyundan gelen 

erkekleri şehit ettikleri yemez gibi bu kez kadın ve kızlarına zulme başlarlar. O sırada 

çok hasta olan İmam Zeynel-i Abidin’in hastalıktan öleceğini düşünerek sağ bırakırlar. 

Çölde elleri, ayakları zincirli şekilde yürüyerek Yezit’in sarayına götürürler. Yezit’in 

sarayında İmam Hüseyin’in kutsal başını gören ailesi o acıyı tekrar yaşar ve İmam 

Hüseyin’in beş yaşındaki kızı orada babasının başını görünce şehit düşer. İmam Zeynel-

i Abidin ve Zeynep Ana’nın Yezit’e biat etmelerinin dile getiren askerlerin zulümleri 

devam eder. Ardından halkın tepkisini daha fazla çekmemek için İmam Zeynel-i Abidin 

ve ailesini serbest bırakırlar. İşte Aleviler 12 gün boyunca İmam Hüseyin ile birlikte 

şehit olan yetmiş bir kişinin ve Yezit’in sarayında İmam evlatlarına yapılanların yası 

tutulmaktadır. Bizim orucumuz yas orucudur. On iki gün boyunca su içilmez, et 

yenilmez, bıçak kullanılmaz, top oynanmaz, eğlence yapılmaz, süslenilmez, siyahlara 

bürünülerek yaşam devam ettirilir. Böylece acımız yüzyıllardır ilk günkü gibi tazeliğini 

korumaktadır. Oruç bitiminde kurban kesilir, aşure çorbası yapılır yedirilir. Ardından 

akşamına cem yapılır (K. 11). 

Hz. Hüseyin ve beraberindeki yetmiş iki kişi Muharrem ayında Kerbela’da Yezit 

tarafından şehit edilmiştir. Bu nedenle muharrem ayının 12 günü oruç tutulmaktadır. On 

iki gün boyunca et yenilmez, susuz şehit edildikleri için oruç ilk su ile açılmaz (K. 10). 

Muharrem ayı yas ayıdır. İmam Hüseyin ve ailesinin 10 Ekim 680’de 

Kerbela’da Yezit tarafından katledildiği aydır. Bunun yanı sıra Yezit ve askerleri 

tarafından İmam Zeynel Abidin ve kadınlara eziyetler edilmiştir. Bu nedenle bütün 

Şiiler ve Alevi-Bektaşiler 12 gün yas orucu tutmaktadır. İmam Hüseyin ve ailesinin 
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Fırat nehri kenarında susuz bırakılmalarından dolayı su ve su ile yapılan içecekler 

içilmemektedir. Et yemekleri yapılmamakta ve İmam Hüseyin’in başını kestikleri için 

çocukların top oynamasına izin verilmemektedir. Özellikle yasın simgesi olan koyu 

renkler giyilmektedir. Kerbela şehitlerinin acısı ilk günmüş gibi yaşanılarak akabinde 

aşure yapılarak dağıtılmaktadır (K. 13). 

Kerbela bizim halen kanayan yaramız. Nesillerdir Alevilere çeşitli zulümler 

yapılmıştır. Bunlardan ilk ve en büyük zulüm Kerbela’da yapılan katliamdır. 

Kerbela’dan bu yana Aleviler muharrem ayını yas ayı ilan etmişlerdir (K. 48). 

Muharrem ayı ve aşure için cem yapılacağı peyik tarafından halka haber edilir. 

Zaten gündüzden kurban kesip, aşure yedirildiğinden akşamüzeri cem başlatılır. İlk 

başta Dede posta niyaz eder. Farklı mezhepler tarafından insana veya eşyaya tapılıyor 

gibi dillerinde söylemektedirler. Posta ve Dede’ye Hz. Muhammed’den başlayarak On 

İki İmamlar’ı temsil ettiğinden niyaz edilir. Sonra Dede açılış duasını yapar. Dede niçin 

bir araya geldiklerinden bahseder. Zakir, sırayla on iki hizmeti çağırır. Her gelen hizmet 

sahibi Dede’ye niyaz ettikten sonra kemerbestini bağlar ve ayakta çemberin etrafında 

bekler. Sonra Dede hizmet duasını ettikten sonra On İki Hizmet sahipleri yerlerine 

geçer. Ardından çerağcı gelerek mumları ya da günümüzde lambaları uyandırır (yakar). 

Peşinden tezektar gelerek cemaate abdest aldırır. Tezektar’dan sonra  süpürceci 

hizmetini gerçekleştirir. Dede, Kerbela olayını anlatmaya başlar. Ardından Yezit’e lanet 

okunur. Dede konuşmasını bitirince Zâkir matem deyişleri okumaya başlanır. Bu 

deyişler esnasında "Şahlama" adı verilen ellerin dize vurulması olayı gerçekleştirilir. 

Ardından Dede uzun bir dua ettikten sonra Hasretî tarafından yazılan Miraçlama 

okunur. Miraçlama okunduğı esnada miraçlamanın sözlerine göre hareketler yapılarak 

semah gerçekleştirilir. Kırklar semahı ve Garipler semahı tutulduktan sonra Dede, 

hizmet duasını eder ve hizmet sahipleri yerlerine geçer. Sakkacı meydan gelerek İmam 

Hüseyin ve beraberinde şehit edilenler için su Dede’ye suyu dualatır. Ardından Zâkir 

deyişler okumaya başlar. Sakkacı suyu cemaatin üzerine serperek İmam Hüseyin’in 

şefaatinin üzerlerinde olmasını amaçlar. Kurbancı gelir ve Dede tarafından dualanan 

lokmalar dağıtırlır. Zakir deyişler çaldıktan sonra çerağcı mumu söndürerek cem 

mühürlenir (K. 11). 

Ceme giderken özellikle siyah renk kıyafetler ve uzun etek giyilir. Kadınlar 

başlarını Anadolu başörtüsü denilen tarzda kapatır (K. 40). 

Bazı genç nesil Alevi evlatlarımız ceme geldiğinde veyahut muhabbet 

meclislerinde aşure çorbasının Kerbela olayıyla alakalı olduğunu sanmaktadır. Yeri 
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gelmişken açıklayalım aşure çorbasının kökeni Hz. Nuh olayına dayanmaktadır. 

Kerbela olayı ile bir ilgisi yoktur sadece tarihsel çakışma mevcuttur (K. 19). 

Anadolu Aleviliğinde muharrem ayının yeri ve önemi ayrıdır. Bunun temel 

sebebi ise Kerbela’da şehit düşen Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin yasının 

tutulmasıdır. Muharrem orucundan önce üç gün masum-u pakların anılması maksadıyla 

masum-u pak orucu tutulmaktadır. Ardından 12 gün boyunca matem orucu 

tutulmaktadır (K. 16). 

Muharrem ayı Alevi toplumunun matem ayı olarak anılmaktadır. Bu ayda veli 

olarak kabul edilen İmam Hüseyin ve ailesinin şehit edilişinin yası tutulmaktadır. Ali 

Pir Civan Ocağı ve ocağa bağlı yerlerde muharrem orucu ve aşure geleneğinin halen 

yaşatılmasının yanı sıra yapılmaması gereken kurallara uyulmaya devam edilmektedir. 

Özellikle cem ayini esnasında Ali Pir Civan Ocağı’nda sakkacı tarafından getirilen su 

içilmemektedir. Sakkacı İmam Hüseyin şeffati için cemaatin üzerine serpmektedir. Bu 

özellik Ali Pir Civan Ocağı’nı Anadolu’nun diğer bölgesindeki ocaklardan 

ayırmaktadır. Muharrem orucunun orta yaşlı ve yaşlı kesim tarafından eksiksiz 

sürdürüldüğü gözlemlenmiştir. Genç neslin Muharrem ayı ve orucu hakkında 

bilgilerinin yüzeysel olduğu ve çoğunun oruç tutmadığı yaşlı kesim tarafından dile 

getirilmiştir.  

 

4.2.10. Kurban Ritüelleri 

Kurban: Tarikat, yol erkânında gösterilen durumlarda, Hakk’a yürümeden 

Hakk’a kavuşmanın anısına, lokma edilip yemek için tığlanan belli özelliklere sahip 

hayvan (Korkmaz, 2016b, s. 425) anlamına gelmektedir.  

Kurbanlar, kanlı ve kansız olmak üzere ikiye ayrılır. Kanlı kurban, bazı 

toplumlarda canı oluşturduğuna, taşıdığına inanılan insan veya hayvan vücudundaki 

kanın doğaüstü güç adına akıtılması şeklinde gerçekleştirilir (Çıblak, 2005, s. 157) 

Kansız kurbanlar ise yiyecek ve içecek şeklinde sunulur. Kurban inancı, adak inancıyla 

da bağıntılıdır. Bir dileği yerine getirmesi ya da bir tehlikeden korunması için gücüne 

inanılana verileceği vaat edilen şey olarak tanımlanan adak, en ilkel topluluklarda da 

görülmüş ve çoğunlukla kurban inancıyla birlikte yürütülmüştür (Er, 1998, s. 55). 
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Çıblak, kurban törenlerini genel olarak; 

 

1. Yatır ve ziyaretlerde düzenlenen kurban töreni 

2. Mezarlıkta düzenlenen kurban törenleri 

3. Ocakta düzenlenen kurban törenleri 

4. Ormanda düzenlenen kurban törenleri (Çıblak, 2005, s. 159) olmak üzere 

sınıflandırmıştır. 

 

Alevî-Bektaşî çevrelerde kurbanlar, temel olarak içeri/iç veya dışarı/dış 

kurbanları ya da cem veya adak kurbanı gibi isimlerle adlandırılmaktadır (Yıldız, 2019, 

s. 141) İçeri kurbanları cem esnasında meydana getirilmektedir. Bu kurbanlara Alevi 

anne-babadan doğan ve musahip tutan kişiler katılabilmektedir. Dışarı kurbanları ise 

mezhep gözetmeksizin herkesin katılabildiği adak kurbanı, kurban bayramı kurbanı gibi 

genel kurbanlardır.   

Alevi inancında her cem bir kurban anlamına gelmektedir. Bunlar: İkrar, 

musahip, görgü, dar, düşkün kaldırma, koldan kopan, muharrem ve Abdal Musa kurbanı 

adı altında çeşitli amaç ve işlevler doğrultusunda icra edilmektedir. Herhangi bir cem 

erkânı tertip edildiği zaman, ikrar kurbanı, Abdal Musa kurbanı şeklinde, kurbanla 

birlikte ifade edilmektedir. Dolayısıyla, cem ve kurban arasında semantik bir ilişkiden 

bahsetmek mümkündür. Cem denilince, aynı zamanda kurban ritüelinin gerçekleşeceği 

anlaşılmaktadır (Köse, 2017,  s. 156). 

Kurban, Allah tarafından helal edilmiştir. Maddi gücü olan herkes kurban 

kesmekle yükümlüdür. Özellikle bizim mezhebimizde kurbana ayrı bir önem 

verilmektedir. Cemlerde, türbelere yapılan ziyaretler esnasında, dileğin gerçekleşmesi 

sonucunda (Adak kurbanı), düğünlerde, kına gecelerinde, asker dönüşlerinde ve kurban 

bayramında kurban kesilmektedir. Her kurbanın kendine özgü anlamı vardır (K. 34). 

Adak Kurbanı: İlahi bir kudrete sığınarak bir dileğin yerine getirilmesi 

karşılığında bulunulan "vaad", şeklinde açıklanan adak, kişisel başarı ve beklentilerin 

gerçekleşmesi halinde yapılabildiği gibi, salgın hastalıklar ve savaş gibi toplumsal 

olaylardan kurtulma durumunda da gerçekleştirilir (Karaoğlan, 2007, s. 142).  

Özellikle yörede keramet göstermiş dedelerin türbelerine çeşitli dileklerin 

kabulünden sonra kurbanlar kesilmektedir. Bu dedeler: Ali Pir Civan Dede türbesi, Kul 

Fakır Dede türbesi, Yanyatan Ali Dede türbesi, Piri Baba türbesi, Pir Hamdullah Çelebi 

türbesi, Rumî Hoca türbesi, Hukkaşe Sultan türbesi, Harızlı Sıdkı Baba (Pervane) ve 
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Keçeci Baba türbesi gibi ilk akla gelen türbelerdendir. Bu türbelere civar şehirlerden ve 

büyük şehirlerden özellikle yaz aylarında kurbancılar gelerek kurban kesmektedir (K. 

17). 

Adak kurbanı, bir dileğin yerine gelmesi sonucu şükür için kesilen kurbandır. 

Kesilen kurbanın kanının alına sürülerek adağın nişanlanması sağlanmaktadır. Eskiden 

kurban kanı toprağa akıtılarak üstü toprakla kapatılırdı şimdi ise kurban kesim odaları 

yapıldığından dolayı bu gelenek kaybolmuştur (K. 22). 

Düğünden önce kurban kesilerek, düğün esnasında gelen konuklara 

yedirilmektedir. Kurban kesilmesi/yedirilmesinin sebebi ise evliliğin hayırlı ve uzun 

ömürlü olmasının amaçlanmasıdır. Kurban eti pilavın üstüne konularak servis 

edilmektedir (K. 48). 

Asker kurbanı, oğlu askerden gelen kişiler tarafından sağ salim gelmesine şükür 

olarak kesilmektedir. Kurban, aile tarafından hangi türbeye adandıysa orada kesilip, 

akrabaya, komşuya, dosta yedirilmektedir (K. 48). 

Kurban kesmeye niyetlenmiş olan kişinin ilk önce maddi durumu elvermelidir. 

Kurban niyetinde kim bulunduysa o kişi tarafından kurban alınmalıdır. Kurbanlık olarak 

koç, dana, koyun bazen horoz alınmaktadır. Eğer büyük çaplı bir kurban olacaksa koç, 

dana ve koyundan alınmaktadır. Kurbanlık alırken kurbanın sağlıklı, temiz ve yetişmiş 

olmasına özen gösterilmektedir. Hafta başında bütün eşe, dosta kurban yapılacağı saat 

ve yer bildirilir-davet edilir. Genellikle herkesin tatil olduğu gün olan Pazar günleri 

kurban yapılmaktadır. Pazar günü geldiğinde; kurban sahipleri hangi türbeye kurban 

adanmışsa oraya erkenden giderler. Türbenin bulunduğu köyde Dede varsa 

çağrılmaktadır. Köyün Dedesi yoksa kendi Dede’leri beraberinde getirilir. Dede, alınan 

kurbanlığın ilk olarak gözlerini bağlar. Ardından kurban olacak hayvana dede tarafından 

dualar okunulur. Okunan duanın ardından hayvan kurban edilir. Kurban yemeği 

yapmakta nam salmış kadınlar tarafından yemekler hazırlanmaya başlar. Bu yemekler: 

Kurban etinden yahni, kurban eti suyundan pirinç pilavı ya da bulgur pilavı, yayla 

çorbası, helva, salata, üzüm, kavun-karpuzdan oluşmaktadır.  Yemekler öğlen on ikiye 

kadar hazırlanmaktadır. Öğlen on iki gibi misafirler gelmeye başladıktan sonra kurban 

servis edilmeye başlanır. Dede, kurbanla alakalı konuşma yaptıktan sonra sofra duasını 

okur. Sofra duası okunduktan sonra yapılan yemekler yenmeye başlanır. Yemeğini 

yiyen her kişi yerini yeni gelen kişiye devreder. Birbirlerini uzun süre görmemiş kişiler 

kurban vasıtasıyla hasret gidermiş olur. Ardından Dede ya da aile büyüğü tarafından 
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açılan muhabbet dinlenir, sazlar çalınır, deyişler okunur. Akşamüzeri beş, altı gibi 

kurban merasimi sona erer (K. 24). 

Sözlü gelenekte sabaha karşı öterek insanlara sabahın olduğunu haber veren 

horozun, bu haberi aynı vakitlerde gökyüzünde sesini duyduğu Cebrail’den almış 

olduğuna inanılmakta, bu yüzden de horoza Cebrail ve Cebrail kurbanı denildiği 

belirtilmektedir (Çıblak, 2019, s. 70). 

Türbeye ziyaret amaçlı gidildiğinde küçükte olsa kan akıtılmalıdır. Kan 

akıtılmadan yapılan ziyaret tam amacına ulaşamamaktadır. Bu nedenle horoz 

kesilmektedir. Ardından horoz yemekhanede bulunan malzemelerle pişirildikten sonra 

yenilmekte ya da türbe bekçisine verilmektedir (K. 20). 

Amasya ve Çorum’da kına gecelerinin vazgeçilmezi olan oğlan evinden kız 

evine götürülen tavuk ritüeli vardır. Oğlan evi kına almaya gittiği esnada ayaklarından 

bağlanmış tavuğu sallaya sallaya kız evine götürürler. Ardından dua eşliğinde tavuk 

kurban edilir ve kına tepsisi oğlan evine verilir (K. 40). 

Başa kötü bir olay geldiğinde örneğin: Hasta olunduğunda, kaza yapıldığında 

mutlaka kan akıtılmalıdır. Genellikle bu tarz olaylarda horoz kurban edilmektedir. 

Böylece kem gözlerden sakınılmış olur (K. 14).  

Araba alındığında kazasız, belasız kullanmak nasip olsun diye arabanın tekerine 

kan akıtılıp, eti yedirilmelidir. Büyük bir hayvanın kanını akıtmaya gerek yoktur. Araba 

için hemen hemen herkes horoz kesmektedir. Aynı durum ev alan ve yapanlar için 

geçerli bir durumdur (K. 9). 

Türbelerin çevresindeki bazı ağaçların kutsal olduğu kabul edilerek bezler 

bağlanmıştır. Bezi bağlayan kişinin dileğinin kabul olacağını inanılmıştır. Buna benzer 

bir diğer uygulama ise Piri Baba Türbesinin duvarına sürttürülerek yapıştırılmaya 

çalışılan taşların yapışmasını sonucunda dileklerin kabul olacağı inancıdır. Ali Pir Civan 

Ocağı talip köylerinden Diphacı köyünde ise Rumî Hoca adındaki Horasan ereninin 

türbesinin alt tarafında kardeşinin türbesinin içinde yetişen ağacın kabuğunu 

kopardıktan sonra çıkan şekle göre kadere yönelik yorumlamalar yapılmaktadır. Piri 

Baba türbesi duvarında uygulanan ritüelin aynısı Rumi Hoca türbesinin duvarında da 

uygulanmaktadır (K. 16). 

Geçmişten günümüze değin hemen hemen her inanç sisteminde bulunan kurban 

kanlı ve kansız kurban olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kurban merasimi Alevi-Bektaşi 

inanç sisteminin temelini meydana getirmektedir. Kurban, Alevi toplumu tarafından 

ayrı bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Alevilerce kurban: içeri ve dışarı kurbanı 
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şeklinde ikiye ayırmıştır. İçeri kurbanları cem sırasında yapılan kurbanları temsil 

etmektedir. Bu kurbanlar: Abdal Musa (Birlik) kurbanı, Görgü kurbanı, Musahiplik 

kurbanı, Hızır kurbanı, Düşkün kurbanı şeklindedir. Dışarı kurbanları ise bir dileğin 

kabul olması amacıyla gerçekleştirilen, Alevi olmayanlarında katılabildiği kurban 

ritüelidir. Bu kurbanlar: Adak kurbanı, kurban bayramı kurbanıdır.  

Ali Pir Civan Ocağı’nda kurban, cem ayinleri dışında adak kurbanı olarak 

kesilmektedir. Genellikle bir hastalığın geçmesi, dileğin gerçekleşmesi amacı 

güdülerek, türbede yatan kişiye verilen söz durumundadır. Kesilecek kurban için bir 

hafta öncesinden insanlar davet edilmektedir. Kurban günü geldiğinde kesilen 

hayvandan çeşitli yiyecekler yapılarak yedirilmektedir. Böylece türbede yatan kişiye 

ettiği yardımdan dolayı şükran sunulmaktadır. 

Amasya yöresinde dileğin gerçekleşmesi sonucunda kan akıtmak isteyen kişiler 

genellikle "Horoz" kurban etmektedirler. Özellikle horoz birçok ritüelin içinde de 

kendini göstermiştir. 
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BÖLÜM V 

5. ALĠ PĠR CĠVAN OCAĞI’NDA HALK ĠNANIġLARI VE DĠNĠ HĠKÂYELER 

5.1. Halk ĠnanıĢları 

İnanç, bir düşünceye bağlı bulunma, bir dine inanma, iman, birine duyulan 

güven, itimat, inanma duygusu, inanılan şey, görüş ve öğretidir (Artun, 2002, s. 25). 

Toplum, dinin çevresinde geliştirmiş olduğu değişik inanışlara sahiptir. Bu 

inanışlar hayatın her alanında kendini göstermektedir.  Dinden farklı olarak halk 

inanışlarının katı kuralları yoktur. Bunun yanı sıra halkın gözlem ve deneyimleri 

sayesinde meydana gelmiştir. 

Alevi-Bektaşilerce yüzyıllardır uygulana gelmiş çeşitli inançlar mevcuttur. Bu 

inançlar Anadolu’nun kozmopolit yapıyla birleşerek ağırlıklı olarak Alevi felsefesine 

göre şekillendirilmiştir. Halk inanışlarını kendi içinde çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar:  

Yatır ve ziyaret yerleri ile ilgili inanışlar, hayvanlarla ilgili inanışlar, sayılarla ilgili 

inanışlar, tabiatla ilgili inanışlar ve renkle ilgili inanışlar şeklinde sınıflandırılmaktadır.  

 

5.1.1. Yatır ve Ziyaret Ġnancı 

Yatır, "Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara 

yardım ettiğine inanılan ölü, evliya" şeklinde tanımlanır. "Veli, ermiş, eren, dede" adları 

verilen bu şahıslar, Allah'ın sevgili kulları olarak kabul edilir (Çıblak, 2005, s. 200). 

Türbe ve yatır ziyaretleri, Anadolu kültüründe İslamiyet öncesi inançlarla da 

bağlantılı olarak yaşamaktadır. Halk arasında veli ya da ermiş kişilere ait olduğuna 

inanılan bu türbe ve yatırlarla ilgili olarak pek çok inanış ve uygulama meydana 

gelmiştir. Allah dostu olarak bilinen bu kişiler, keramet sahibi olmaları nedeniyle halkın 

sevgi ve saygısını kazanmışlardır (Ayaz ve Günaydın, 2019, s. 135). 

İslamiyet’ten önceki atalar kültünün bugün bu ziyaret terlerinde veli tipi olarak 

devam ettiğini görmekteyiz. İslamiyet’ten önceki atalara kurban sunma ve onların üstün 

güçlerinden yardım dileme pratikleri İslamiyet’ten sonra bazı ufak değişikliklerle veli 

kültü olarak karşımıza çıkmaktadır. Atalar kültüne İslamiyet ile birlikte dua etme, 

namaz kılma, Kur’an okuma gibi ögeler eklenmiştir. Bu İslami motiflere rağmen atalar 

kültü büyük oranda kendini korumuştur (Artun, 2015, s. 370). 
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Ali Pir Civan Ocağı’na gelen hastalar deva bulmak için köyün girişinde bulunan, 

şifalı olduğu kabul edilen çeşmeden su içerler. Suyun yanı sıra çörek ya da ekmek 

yedirilir ve dua edilir (K. 7). 

Ali Pir Civan türbesine genellikle öksürük, nefes darlığı gibi solunum hastaları 

gelir. Gelen hastalar şifalı sudan içer ve şişelere doldurulup evlerine götürürler. Sudan 

içtikçe zaman solunum hastalığı, öksürük azalır. Tamamen hastalık ortadan kalkınca 

hasta kişi veya ailesi türbeye kurban keserek şükranlarını sunarlar (K. 6, K. 7). 

Büyükşehirlerde yaşamını sürdüren Ali Pir Civan Ocağı talipleri yaz tatillerinde 

köye gelerek özellikle Ali Pir Civan Dede’nin türbesini ziyaret etmektedirler. Ziyaretler 

esnasında ilk olarak kapı kenarları öpülür, sonra eşiğe niyaz edilir. Ardından türbe 

içinde bulunan sanduka öpülür ve dua edilir (K. 10). 

Ali Pir Civan türbesine ziyarete gelen kişilere onları kazadan, beladan koruması 

maksadıyla lokma olarak ekmek dağıtılmaktadır (K. 28). 

Ali Pir Civan türbesine ziyarete gelen kişiler mum yakmaktadır. Mum yakmanın 

nedeni ise Hz. Ali’nin ve Ali Pir Civan Dede’nin nurunun yansımasının her daim 

taliplerini, inananları aydınlattığı düşünülmektedir (K. 14). 

Ali Pir Civan türbesine gelen kişiler mum yakarak dileklerini, muratlarını önce 

Allah’tan sonra Allah’a elçilik eden evliyadan isterler. Mumda dileğin kabul olmasında 

bir vesile olarak kullanılır (K. 19).  

Yatır ve ziyaret inançları Alevi-Bektaşi inanç sisteminin temelini meydana 

getirmektedir. Atalar kültünün devamı olarak düşünülen veli kültü Anadolu’nun hemen 

hemen her yerinde kendine özgü ritüelleri devam ettirilmektedir. Ali Pir Civan Ocağı’da 

yatır ve ziyaret inancı bakımından Amasya bölgesinde önemli bir konuma sahiptir. Ali 

Pir Civan Ocağı’nda Ali Pir Civan Dede’nin türbesi etrafında çeşitli inançlar meydana 

getirilmektedir. Bu inançların başında türbeye girerken kapıyı öpmek ve eşiğe niyaz 

etmek gelmektedir. Kapıyı öpmek, türbeye girmeden saygının göstergesi olduğu gibi 

ilmin kapısı olarak kabul edilen Hz. Ali’yi temsil etmesidir. Kapı eşiğine niyaz etmek 

Amasya yöresinde bulunan Alevilerde sıkça karşılaşılmaktadır. Kapı eşiğine niyaz eden 

can, cem ayinlerinde olduğu gibi Dede’ye ve Dede’nin temsil ettiği imamet soyuna 

saygıyı, biatı simgelemektedir. Bir diğer ritüel ise kansız kurban olarak bilinen ekmek 

dağıtmaktır. Ali Pir Civan türbesine gelenler onları kazadan, beladan koruyacağını 

düşündükleri için lokma niyetine ekmek almaktadırlar. Bir diğer önemli inanç ise mum 

yakmaktır. Mum, geçmişten bu yana çeşitli dinlerde kendini göstermektedir. Ateşin 

astral gezegenlere açılan kapı olmasından dolayı farklı inançlar etrafında çeşitlenmiştir. 
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Örneğin: Eski Türklerin ateşe olan bağlılığı ile semantik bir ilişkisi bulunan mum, aynı 

zamanda ocağın tütmesi, devamlılığı anlamını vermektedir. Yöre Alevilerince kansız 

kurban olarak da nitelendirilen mum, dileğin gerçekleşmesi için en önemli araçlardan 

biridir. Ali Pir Civan Dede’ye öksürüğü geçmeyenler, astım hastası olan hastalar 

gelerek içtikleri sudan şifa bulmaktadır. Amasya yöresinde birçok kişi tıbbi tedavilerin 

yanı sıra türbelere giderek şifa aramaktadır. 

 

5.1.2. Tabiat Ġle Ġlgili ĠnanıĢlar 

Eski Türkler tabiattaki bütün varlıklarda kavranamayan bazı gizli güçlerin 

bulunduğunu düşünerek dağ, tepe, taş kaya, ağaç veya su gibi nesneleri canlı kabul 

etmişlerdir (Artun, 2015, s. 119). 

Türk toplumlarında dağ ve ırmakların mukaddes sayılmasındaki asıl sebep 

buralarda bir takım ruhların yaşadığı inancından kaynaklanmaktadır. Yer-su ruhlarının 

umumiyetle yaşadıkları yerler dağların zirveleri veya su kaynaklarıdır. Su kaynakları, 

hem suyun öneminden dolayı hem de yer-su ruhlarını barındırmaları sebebiyle kült 

konusu olmuşlardır. Çünkü Türkler bu kutsal mekânları çeşitli maddi ve manevi 

sıkıntılarında başvurdukları merkezler olarak telakki etmişlerdir (Oymak, 2010, s. 43). 

Alevi topluluklarında güneş Muhammed, ay Ali ve Zühre Fatıma olarak üçlü bir 

sembolizme gidilmiştir (Bozkurt ve Bozkurt, 2012, s. 723). 

Bizim köyümüz iki dağın arasında tam sel yatağında kuruludur. Büyük Ali 

Dede, köye yerleştiğinde kimsenin sele kapılmaması için dua etmiştir. Köyü sel basmış 

olmasına rağmen şimdiye kadar kimsenin canına, malına bir zarar gelmemiştir. Büyük 

Ali Dede’nin ettiği dua sayesinde bugünlere kadar gelinmiştir (K. 6). 

Ali Pir Civan türbesine gelen ziyaretçiler köyün girişinde bulunan şifalı sudan 

içerek dertlerinin, hastalıklarının gideceğine hatta çocuğu olmayan kadınların çocuk 

sahibi olacağına inanmaktadır (K. 31). 

Gökteki her bir yıldız aslında dünya üzerindeki bir insanı temsil etmektedir. Her 

insanın bir yıldızı vardır (K. 20). Zöhre (Zühre) yıldızı Fatıma Ana’yı temsil etmektedir 

(K. 15). 

Türbeye gelen ziyaretçiler dilek dilerken mum yakarlar. Mum, türbenin ışığının 

hiç sönmeyişinin temsili olmuştur (K. 19). 

Tabiat yüzyıllar boyunca gizemi sayesinde her inanç ve din için kutsal kabul 

edilmiştir. Anadolu Aleviliğindeki tabiat inancı Şamanizm ve Şii inancının karışımı 
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olarak kendini göstermiştir. İnançların karışımıyla suya, yıldızlara, aya, güneşe, ateşe 

çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Gök cisimleri, Ehlibeytin temsili haline gelirken, su şifayı, 

yeniden doğuşu simgelemiştir. Hastalar, derdi olanlar suya çeşitli anlamlar yükleyerek 

kendilerine iyi geleceğini düşünerek içmişler, vücutlarına sürmüşlerdir. Ali Pir Civan 

türbesine şifa bulmak amacıyla ziyarete gelen kişiler suyun mucizevi gücünün Ali Pir 

Civan’dan geldiğini düşünerek kutsiyet atfetmişlerdir.  

 

5.1.3. Hayvanlarla Ġlgili ĠnanıĢlar 

Alevilikte hayvanlara çeşitli kutsiyetler atfedilmiştir. Kutsiyet atfedilmesinin en 

önde gelen sebeplerinden biri olarak don değiştirme gösterilmiştir. Yine Aleviler için 

kutsal sayılan eren-evliya çeşitli amaçlar (İslam’ı yaymak, irşad) maksadıyla bir 

hayvanın suretini alarak göz açıp kapayıncaya dek bir yerden bir yere 

gidebilmektedirler. Hayvan sureti ile kerametler (mucizeler) gösteren eren-evliyanın 

etkisiyle bazı hayvanlar sembolleştirilmiştir. Bu hayvanlar: Turna kuşu, aslan, geyik, 

güvercin gibi menakıpnamelerde aktarılan hayvanlar olmuştur. Kutsal kabul edilen her 

bir hayvana dini anlamlar yüklenmiştir. 

Türk efsane ve masallarında şekil değiştirme motifine ilişkin olarak "donuna 

girmek" deyiminin kullanıldığı görülmektedir. Bu efsane ve masallarda sıklıkla "geyik 

donuna girmek" ve "turna donuna girmek" ten söz edilmektedir. Genellikle don 

değiştirme motifi bir hayvanın donuna girme biçiminde görülmektedir (Artun, 2002, s. 

33). 

Alevi-Bektaşi erenleri ve Kam’lar, sağlıklarında da hayvan donuna (suretine) 

girebilirler. Şamanistlerin inancına göre, şamanın canı, herhangi bir hayvanda belirip, 

cisim haline gelebilir (Eröz, 1992, s. 126). 

Ocak tarafından derlenen hayvanlar üzerinde cereyan eden keramet motifleri şu 

şekildedir:  

1. Vahşi veya yabani hayvanları itaate alma, 

2. Vahşi hayvanları zarar vermez hale getirme, 

3. Vahşi ve yabani hayvanları hizmetinde kullanma, 

4. Vahşi ve yabani hayvanlarla dostluk kurma, 

5. Ehli hayvanlara söz geçirme, 

6. Hayvanları taş haline getirme, 

7. Hayvanları konuşturma (Ocak, 2016, s. 129) olarak sıralamıştır. 
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Türkler, Müslümanlığı kabul ettikten ve tasavvuf, Yesevilik’le Türk hayatına 

girdikten sonra eski kültürlerle beslenmiş inançlar yeni bir renk ve şekil almağa başladı. 

Tasavvufa göre kuşlar, gönülden gönüle haber, makamdan makama sır taşırlar. 

Dervişlerin rûhu, uyku sırasında kuş şekline girip manevî makamları dolaşır. Dervişler, 

şeyhlerinin emri ile bağlı oldukları dergâhı bırakarak gurbete çıkarlar. Bu gurbet, 

dervişin zaman zaman Tanrı’dan uzaklaştığı kaygısına kapılarak günlük hayatla ilgisini 

kesmesi ve yalnızlık içinde Tanrı’yı gönlünde araması mânâsınadır. Alevî ve Bektâşiler 

de ezelden ebede giden yolda, yoklukta varlığın sırrına ermiş olan turnayı, eski Türk 

inanışının tesiri ile kendi prensipleri içinde değerlendirmişlerdir. Bektâşilere göre 

turnalar, ilâhî aşkla yola giden imân-ikrar sahibi canları, turna katarı da "Ayn-ı Cem"i 

temsil etmektedir. Turna, lâdini halk edebiyatımızda görüldüğü gibi Alevî ve Bektâşî 

şehrimizde de bir haber motifidir. Sesini Hazreti Ali’den almıştır. Sevgiyi bülbülden, 

aşkı gülden, hikmeti arıdan alan erenler şevka turna ile ulaşmışlardır (Elçin, 1997, s. 8). 

Turna motifi don değiştirme motifi ile beraber karşımıza çıkmaktadır. Hz. 

Ali’nin turna donuna girdiğine inanılması inancı turnaya kutsal bir özellik 

kazandırmıştır. Aynı zamanda turna sadece Hz. Ali değil, Pir Sultan Abdal ve diğer 

önemli şahsiyetlerin de donuna girdiğine inanılan bir kuş olmuştur (Demirdağ, 2017, s. 

16). 

"Durmayın Çetmi'de açın pervazı 

Ali Pir Civan'a eylen niyazı 

Hacıköy'de şehitlerin şahbazı 

Onun da bir ismi deli turnalar 

Turnalar turnalar" ( Şarkı sözü, https://sarkisozu.xyz/dertli-divani/turnalar/sarkisozleri/ ) 

deyişinde geçtiği gibi "Turna" kuşu kutsal kabul edilmektedir. Çünkü Hz. Ali, turna 

kuşu donunda bütün zamanlarda dolaşmaktadır ve onun yolundan giden herkeste en az 

Hz. Ali kadar kutsal sayılmaktadır (K. 22). 

Hz. Ali miraç günü aslan donunda Hz. Muhammed’in karşısına çıkmıştır. Zaten 

Allah’ın aslanı olarak anıldığından aslan kutsaldır (K. 12). 

Güvercin bizim için kutsal sayılan hayvanlardandır. Birçok eren güvercin 

donuna girerek bir yerden bir yere gitmiştir. Bunlardan biride Hünkâr Hacı Bektaş 

Veli’dir. O yüzden güvercine saygı duyulmaktadır (K. 22). 

Alevilikte beyaz atın önemi büyüktür. Çünkü Hz. Ali’nin atı Düldül; beyaz 

renkli, çok güzel, hızlı ve kendini gösteren bir attır. Düldül’ün soyundan gelen Hz. 

Hüseyin’in atı Zülcenah’ta hızlı koşan, güzel, parlak bir attır. Bu iki at Allah tarafından 

https://sarkisozu.xyz/dertli-divani/turnalar/sarkisozleri/
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özel olarak gönderilmiştir. Bu nedenden ötürü atlar önemlidir ve atı olan Aleviler 

atlarına Hz. Ali ve Hz. Hüseyin’in atlarının adını vermektedir (K. 19). 

Hz. Ali’ye verilen sırrın aynısı arılara da verilmiştir. Hatta arıların nesli 

tamamen tükenirse dünya yok olur. Bu nedenle arılara zarar vermemek gereklidir. El 

birliği ile dağlara arı kovanları yerleştirilerek neslin tükenmemesi önlenmeye 

çalışılmaktadır (K. 42). 

Ali Pir Civan Dede’nin türbesinde ve diğer türbelerde geyik boynuzundan 

parpular kullanılmaktadır. Bu parpularla, ziyarete gelen kişilerin ağrıyan yerlerine 

değdirilerek iyileştireceğine inanılmaktadır (K. 9). 

Anadolu Aleviliğinde hayvanlara mistik anlamlar yüklenmiştir. Özellikle 

Aleviler için kutsal sayılan hayvanlar: Turna kuşu, aslan, geyik, güvercin ve arıdır. 

Turna kuşu, Hz. Ali’yi ve diğer erenleri simgelediğinden dolayı kutsallık kazanmıştır. 

Aslan ise Hz. Ali’nin miraç olayında aslan donu ile Hz. Muhammed’in karşısına 

çıkmasının temel alınmasından kaynaklı olarak kutsal kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra 

Hz. Ali’nin isimlerinden biri olan "Şiir-i yezdan" yani Allah’ın aslanı olarak 

anılmasından kaynaklı aslana kutsiyet atfedilmiştir. Hemen hemen her Alevinin evinde 

bulunan Aslanlı Hz. Ali portreleri önemini ortaya koymaktadır. Geyik, dünya üzerinde 

en hassas hayvanlardandır. Bu hayvanların en büyük özelliği kişileri kutsal mekânlara 

peşinden götürmesidir. Kutsal mekânların, evliyaların simgesi haline gelen geyiklerin 

Amasya bölgesinde boynuzları parpu olarak kullanılmaktadır. Bu kullanımın kökeni ise 

geyiklerin uğurlu, bereketli kabul edilişinden gelmektedir. Anadolu Aleviliğinin bir 

diğer kutsal hayvanı güvercindir. Güvercin genellikle Hacı Bektaş Veli’yi 

simgelemesine rağmen birçok erenin güvercin donuna girdiğine menâkıbnâmelerde 

rastlanmaktadır. Güvercin aynı zamanda barışın, hızırın simgesi olarakta varlığını 

sürdürmekte ve hürmet edilmektedir. Efsanelerde, destanlarda kahramanlar kendilerine 

yardımcı atlarla anılmaktadır. Yardımcı atları olmadan kahramanlık yapmamaktadırlar. 

Efsanelerde olduğu gibi Alevilikte atlara kutsiyet atfedilmiştir. Hz. Ali ve Hz. 

Hüseyin’in atlarının Allah tarafından gönderildiğine inanılmıştır. Özellikle Hz. 

Hüseyin’in Kerbela’da atından düşürülerek şehit edilmesi Alevilikte at’ı mitolojik bir 

konuma getirmiştir.  
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5.1.4. Renklerle Ġlgili ĠnanıĢlar 

Türkler kırmızı sözcüğünü ortaçağdan itibaren kullanmaya başlamışlardı ve 

kırmızı yerine en çok kızıl sözcüğünü tercih ediyorlardı. Kırmızı da çok kanla 

kıyaslanıyordu ve düğün ve gerdek rengiydi. İnsan vücudu tarif edilirken kırmızı ya da 

al renkten söz edilmekteydi. Selçuklulardan beri Türkmenler kırmızı başlık, kırmızı 

bayraklar kullanıyor, Osmanlılarda olduğu gibi çoğu kere hükümdar otağları kırmızı 

olarak betimleniyordu. Kırmızı rengin bayraktaki ifadesi daha çok kızıl bayrak ya da 

günümüzde kullandığımız gibi al bayrak şeklindedir. Kırmızı aynı zamanda savaşın ve 

zaferin rengidir. Kızıl ya da kırmızı renkleri hayvanlar için kullanıldığında da aşırılık, 

güç ya da hileye işaret eder (Çoruhlu, 2002, s. 187). Kızıl veya al zamanda kanın 

rengidir ve şehit kanını simgeler (Kalafat, 2012, s. 73). 

İslamiyet’ten sonra Peygamberin sancaklarından birisinin renginin yeşil olması, 

Tarikat ehli insanların (erenlerin) çoğunlukla sarık ve cübbelerinde yeşilin tercih 

edilmesi yine bu rengin Türklerde her devirde önemini sürdürdüğünü bize gösteriyor. 

Bu konuyla ilgili olarak belirtildiğine göre Peygamberin eh-i beytin ve oğullarının 

simgeler yeşil idi. Bu yüzden peygamberin evladı sayılan seyyidlerin alameti de yeşildi 

(Çoruh, 2002, s. 193).  

Kara giyinip gök sarılmak yaslı olmak anlamında idi. Hz. İmam Abbas şehit 

edildiği için onun bayrağı aldır. Hz. İmam Ali’nin bayrağı yeşil ve Hz. İmam 

Hüseyin’in bayrağı karadır. Irak Türkmenlerinde ocaklara ve ulu kişilerin mezarlarına 

yeşil bir bez bağlanır. Bu beze Beydak Bezi denir. Bunun diğer adı İmam Abbas 

bayrağıdır (Kalafat, 2012, s. 77). 

Bir gün İmam Ali, rüyasında oğulları Hasan ile Hüseyin’i görür. Rüyasında 

Hasan’a yeşil bir örtü verilir. Ardından Hüseyin’e al (kırmızı) renkli örtü verilir. İmam 

Ali gördüğü rüyanın hemen ardından Hz. Muhammed’in yanına gider. Hz. 

Muhammed’de Hz. Hasan’a yeşil, Hz. Hüseyin’e kırmızı renkli kıyafet almıştır. Bu iki 

renk geleceğin habercisi gibidir. İmam Hasan, Muavi’ye tarafından zehirlenerek şehit 

edilir. Zehrin rengi yeşildir. İmam Hüseyin’de Yezit tarafından hunharca katledilerek 

şehit edilir. Yeşil ve kırmızı (al) bu nedenle kutsaldır (K. 20). 

Dünya yaratılmadan önce Allah evrene damla şeklinde beş tane mercan 

bırakmış. Bu mercanların her birinin renkleri farklı farklıymış. Yaratılan bu beş mercan 

Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in ruhuymuş. Biri 

beyaz, biri yeşil, biri sarı, biri kırmızı, biri siyahmış. Allah bir gün dünyaya bu beş 
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mercanı yağdırmaya başlamış. Ateş topu olan dünyanın yüzeyine beş mercanın renkleri 

düşmeye başlamış. Böylece yeryüzü renklenmeye dağlar, denizler, ormanlar meydana 

gelmeye başlamış (K. 20). 

Hz. Muhammed bir gün eşlerinden birisine bir kavanozda toprak vermiş. Eşine, 

bu kavanozu saklamasını ve kavanozun içindeki toprak ne zaman kan olursa 

torunlarından birinin şehit olacağına delalet olduğunu söylemiş. Aradan zaman 

geçtikten sonra Hz. Muhammed’in eşi yaşlanmış ve gözleri görmez olmuş. Ancak kadın 

o kavanozdaki toprağın kan gölüne döndüğünü görmüş ve Hz. Muhammed’in 

torunlarından birinin şehit edildiğini anlamış (K. 12). 

Kırmızı renk savaşı temsil ettiğinden dolayı Aleviler tarafından Hz. Hüseyin’i 

temsil etmektedir. Yeşil, İslamiyet’in rengi olmasının yanı sıra Alevilerce zehrin rengi 

olarak kabul edilmiştir. Saflığın, masumluğun rengi olan beyaz Hz. Fatıma’nın rengi 

olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda Ehlibeyt’e atfedilen renklerle kozmolojik 

tasvirler çizilmiştir.  

 

5.2. Dini Hikâyeler 

Dinler sözlü geleneğin ortaya çıkmasındaki en önemli etmenlerdendir. Din ve 

dini şahsiyetler etrafında gerçekte yaşanmış olaylardan referans alınarak gerçekdışı ve 

olağanüstü hikâyeler meydana getirilmiştir. Bu hikâyeler nesiller boyunca form 

değiştirerek devamlılığını sürdürmüştür. Anadolu Aleviliğinde ve Ali Pir Civan 

Ocağı’nda dini hikâyeler yoğunlukla Ehlibeyt ve on iki imamlar çevresinde 

anlatılmaktadır. Özellikle yörede kerametleriyle ün kazanmış evliyaların hikâyeleri ön 

plana çıkmaktadır.   

 

5.2.1. Ehlibeyt ve On Ġki Ġmamlarla Ġlgili Hikâyeler 

İmam Rıza, Abbasi halifesinin daveti üzerine saraya gider. Abbasi halifesi, 

İmam Rıza’ya içi zehir dolu içecek verir. İmam Rıza bile bile içeceği içer ve evine 

gittiğinde kamberine, cenazesini sadece oğlunun gömmesini söyler. Ardından Hakk’a 

yürür. Abbasi halifesi ve halk İmam Rıza’nın evinde toplanır. O güne kadar kuraklıktan 

kırılan şehre öyle yağmur yağar ki herkes dağılır. İmam Rıza’nın cenazesi başında ise 

sadece Abbasi halifesi ve yardımcısı kalır. Halife’de gökten inan nur sayesinde uykuya 

dalar. Gökten inan kişi ise İmam Muhammed Taki’dir. Babasını gömer ve geri nur 
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olarak kaybolur. Sabah uyanan Abbasi halifesi ve yardımcısı İmam’ın gömüldüğünü 

görünce şaşırırlar ve boş bir kişi olmadığını anlarlar (K. 12).  

İmam Hasan’ul Asgeri, askerler tarafından her gün gözetimli yaşamını 

sürdürdüğünden dolayı "Asgeri" olarak anılmıştır. Oğlu İmam Mehdi’nin doğumu sır 

olarak gerçekleşmiştir. İmam Mehdi doğar doğmaz Allah’a, Hz. Muhammed’e ve Hz. 

Ali’ye salavat getirmiş. Babasıyla konuşmaya başlamış (K. 12). 

İmam Hasan’ul Asgeri, Hakk’a yürüyeceğini kamberine söylemiş. Kamberi ise 

imam olarak kime biat edeceklerini sorunca İmam Hasan’ul Asgeri: "Benden sonra 

imam olan kişi cenazeme gelecek. Sizlere, benim cenaze namazımı kıldıracak. Birde 

sana bu keseyi veriyorum içinde altın ve gümüş var. İçinde ne olduğunu, gümüşün 

sayısını sen, ben ve gelecek imam bilecek. İmam meydana çıktığında kese içinde ne 

olduğunu ve sayısını sor. Doğruyu söylerse işte odur imamınız" der. İmam Hasan’ul 

Asgeri Hakk’a yürür. Cenaze namazını kıldırmak için özünü satan abisi meydana çıkar. 

Ancak beş yaşında, küçük bir çocuk cenaze namazını kıldırmaya başlar. Herkes bu 

çocuğun kim olduğunu merak eder ve sorarlar çocuk: "ben sizin imamınızım" cevabını 

verir. Bunun üzerine Hasan’ul Asgeri’nin kamberi yanına gelerek kesenin içinde ne 

olduğunu ve sayısını sorar. İmam Mehdi: "içinde gümüş ve altın olduğunu, gümüşün 

sayısının on iki olduğunu söyler." böylece İmam olarak kabul edilir. Fakat İmam 

Mehdi’yi öldürmek isteyen kişiler sebebiyle Mehdi küçük gayb olarak adlandırılan sırla 

kaybolur. Otuz küsur yaşına kadar gayb âleminden kamberleri vasıtasıyla iletişim kurar. 

Daha sonra büyük gayb olarak adlandırılan sırla sahip-i zaman olur ve zuhuru 

beklenmektedir (K. 12). 

İmam Hüseyin ya da İmam Cafer-i Sadık bütün şehir uykudayken gizli bir 

şekilde yardıma ihtiyacı olan evlere erzak bırakırlarmış (K. 12). 

Dokuzuncu İmam olan İmam Muhammed Taki’nin ismini Hz. Muhammed 

koymuştur. Birinci ismi olarak kendi ismini verirken dinine bağlı ve âlim anlamına 

gelen Taki ismini vermiştir (K. 12). 

İmam Musa-i Kazım zamanında sahte imamlar meydana çıkmıştır. Sahte imamla 

karşı karşıya gelen İmam Musa-i Kazım, halkın kafasındaki şüpheleri gidermek için 

sahte imama: "gerçek imam ise korkusuzca aslanın yanına gir" diyerek gerçeği meydana 

çıkartmayı amaçlamıştır. Bunun üzerine sahte imam korkudan aslanın yanına 

girememiş, kaçmıştır. Halk: "eğer sen gerçek imamsan aslanın yanına gir" dermiştir. 

İmam Musa-i Kazım’da kafesin kapağını açıp aslanın yanına giderek tıpkı kedi sever 

gibi aslanın başını okşamıştır. Böylece halk, İmam Musa-i Kazım’a inanmıştır (K. 12). 



128 

İmam Ali, İbn-i Mülcem tarafından şehit edildikten sonra cenazesinin yerinin 

kimse tarafından bilinmemesi için kendi cenazesini devenin üstünde kendi çekmiş ve 

kendi gömmüştür. İmamet tarafından birkaç yerde türbesi ilan edilerek asıl türbenin yok 

olması engellenmiştir. Gerçek türbesinin yeri Cafer-i Sadık tarafından açıklanmıştır (K. 

12).  

İmam Hüseyin’e Kûfe halkı tarafından davet mektupları gönderilmiştir. 

Gönderilen mektupları yanına alarak Kûfe’ye giden Hz. Hüseyin’e biz seni davet 

etmedik deyince İmam Hüseyin gönderilen mektupları havaya kaldırarak kanıt 

sunmuştur (K. 12). 

İmam Ali, askerlerine gözleri rahatsız hamur yoğururken Hz. Muhammed’den 

Hayber Kalesi’nin fethine yardıma gelmesi için haber gelmiştir. Bunun üzerine Hz. Ali, 

atı Düldü’e binerek Hayber Kalesi’ne gitmiştir. Zülfikar’ı kınından çıkararak kaleyi 

zorlanmadan ele geçirmiştir (K. 20). 

Hz. Ali savaş esnasında düşman askerlerinin bir atın bacağını kestiğini görür. 

Bunun üzerine Hz. Ali, atın bacağını kesen askerle teke tek savaşmak istediğini söyler. 

Savaşmaya başladıkları esnada Hz. Ali, askerin bacaklarını Zülfikar ila keser. Askere, 

kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkasına yapma diyerek ders verir (K. 24). 

 Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın nikâhlarını Hz. Muhammed kıymıştır. İmam nikâhı 

veya dede nikâhının kökeni Hz. Ali ve Hz. Fatıma’ya dayanmaktadır (K. 20). 

Hz. Fatıma ikiz çocuklarına hamileyken Ömer’in zorla eve girmeye çalıştığı 

esnada kapı ve duvar arasında kalarak karnındaki bebekler şehit olmuştur. Ardından Hz. 

Muhammed bebekleri sünnet ederek kapının eşiğine gömmüştür. İslam’da yapılan ilk 

sünnettir. Ayrıca kapı eşine basmak Alevilerce günah kabul edilmiştir. Nedeni olarak 

İmam soyundan gelen "Medet ve Mürüvvet" adlı doğmamış bebeklerin gömüldüğü yeri 

temsil ettiğinden kapı eşiklerine basılmamaktadır (K. 20). 

Ehlibeyt ve On İki İmamlar Alevi-Bektaşi âlemi açısından kutsal olarak kabul 

edilmektedir. Kutsiyet beraberinde çeşitli anlatıları beraberinde getirmiştir. Bu anlatılar 

genellikle yaşanılan tarihi olaylar sonucunda ortaya çıkmıştır. Tarihi olayların yanında 

olağanüstülüklere ayrı bir önem verilmiştir. Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin hakkında anlatılan hikâyeler genellikle öğreticiliği olan hikâyelerdir. İnsanların 

anlatılan hikâyelerden ders çıkarması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra anlatılan 

hikâyelerle Ehlibeyt yüceltilerek, sıradan kişiler olmadıkları, Allah’ın en sevdiği 

kullarından oldukları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
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5.2.2. ErmiĢler Ġle Ġlgili Hikâyeler  

Amasya yöresi ermişlerin en fazla olduğu bölgelerdendir. Özellikle bu bölümde 

Ali Pir Civan ve Ali Pir Civan Ocağı ile bağlantılı ermişler seçilmiştir.    

Kul Hüseyin Ocağı’na mensup olan Kul Fakır Ali Dede’nin kerametleri Amasya 

yöresinde dilden dile söylene gelmesinden ve Büyük Ali Dede’nin damadı olmasından 

dolayı hakkında anlatılan hikâyelere yer verilmiştir.  

Kul Fakır (Ali Oymak) 1873 tarihinde Merzifon’un Kıreymir köyünde 

doğmuştur. Asıl adı Ali olan Kul Fakır soyadı yasasından sonra Oymak soyadını 

almıştır. Âşıklık geleneğini ve deyişi küçük yaşlarda öğrenmeye başlayan Kul Fakır 

birçok aşığın yetişmesine katkıda bulunmuştur. Yörenin saygın ulularından olan Kul 

Fakır 1938 tarihinde Merzifon’da Hakk’a yürümüştür ve orada toprağa verilmiştir 

(Akbulut, 2010, s. 128). 

Kul Fakır’ın yatırı önceden Piri Baba dergâhının arka tarafındaydı. Belediye bir 

karar aldı ve mezarların olduğu yerleri imara açtı. Bunun üzerine hoparlörlerden 

cenazelerini almak isteyenler alsın diye anons yapıldı. Ne yapacağımızı bilemedik. 

Bütün ev ahalisi namaz kılıp, uykuya yattık. Kim rüyasında Kul Fakır’ı görürse 

cenazesi alınacaktır. Kul Fakır o gün süpürgeci Kürt Ali’nin rüyasına girmiş. Kul Fakır: 

"Daha ne duruyorsunuz kalkın getirin beni" demiş. Gece üçte cenazeyi almaya evin 

büyükleri gider. Kul Fakır’ın mezarından taşları aldıklarında mis gibi koku gelir. 

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen cenazesi olduğu gibi durur. Şimdiki türbesi, 

cenazesinin getirildiği evin bahçedeki odadadır  (K. 23). 

Kul Fakır Hakk’a yürüdükten uzun bir süre sonra oğlu da Hakk’a yürümüştür. 

Gelini, Kul Fakır’a isyan etmiştir. İsyan ettiği günün gecesi, evde tek başına olan geleni 

evden güm güm diye seslerin gelmeye başladığını duymuş. O gece Samsun’da ikamet 

eden oğlu aynı saatlerde telefonu çalmamasına rağmen annesinin "yavrum Cem" 

deyişini işitmiş. Sesi duyduktan sonra annesini aramış ve rahatlatmış. Kul Fakır’ın 

gelini telefondan sonra dua etmeye başlayınca ses susmuş (K. 23). 

Kul Fakır’ın türbesinin bulunduğu evin yapımı sırasında üç tane işçi kapıda Kul 

Fakır’ın gelmesini bekleyip dururmuş. Çünkü Kul Fakır’ı dışarı çıkarken görmüşler. 

Beklemişler beklemişler ne gelen var ne giden. Sonunda kapı açılmış Kul Fakır içeriden 

çıkmış. Maddi durumları iyi olmayan bu üç işçinin her birine üçer koyun dağıtmış. 

Aradan zaman geçmiş dağıttığı bütün koyunlar çifter çifter kuzulamış ve işçilerin 

ekonomik durumu düzelmiş (K. 23).  
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Kul Fakır’ın gelininin babası zamanında kız kaçırmış. Kadın köyün en 

güzeliymiş ve birçok isteyeni varmış. Köylü kaçırdığını duyunca duruma tepki 

göstermiş. Gelinin babası, köylünün tepkisinden Kul Fakır’a sığınmış. Bu durum 

üzerine Kul Fakır: "Kul düşmanın olsa da, Allah dostun olursa korkma ama Allah 

düşmanın olur, kul dostun olursa kork" demiş. Kapının önündeki kalabalık bu söz 

üzerine kaybolmuş (K. 23). 

Kul Fakır Dede’nin vefat ettiği odanın lambası her kapanışta tekrar açılırdı. 

Odaya biri mi girip çıkıyor diye lamba kapatıp odanın kapısını kilitledik. Gece bir 

baktık lamba yine yanıyor. Odadan içeri girildiğinde lamba kendiliğinden sönüyor (K. 

23). 

Kul Fakır askerdeyken taburdan biri suç işliyor. Yüzbaşı sırayla herkese 

vurmaya başlıyor. Kul Fakır Ali Dede’ye sıra geldiğinde vurduğu eli havada kalıyor. 

Yüzbaşı doktor doktor dolaşıyor çaresini bulamıyorlar. Sonunda Ali Oymak diye bir 

askere vurdum o zaman oldu diyor. Ali Dede’nin yanına gidiyor. Ali Dede ortaya bir 

şart atıyor. Şartı: "Beni askerlikten men ederseniz ve Merzifon’a gelip Piri Baba’ya 

kurban keserseniz kolunuz düzelir" diyor. Komutan denileni yapıyor. Merzifon’a 

geliyor Piri Baba’ya kurbanını kesiyor. Ali Dede, yüzbaşının koluna elini sürünce kolu 

düzeliyor (K. 23). 

Kul Fakır Dede’nin şehrin çıkışında arsası varmış. Bu arsayı devlete bağışlamış. 

İleride buraya fabrika yapılacak demiş ve şimdi o arsada fabrika var (K. 23). 

Kul Fakır’ın babası dönemin en güçlü toprak ağalarındanmış. Kul Fakır tuhaf 

davranmaya başlamış kimse erdiğini bilememiş, deli gözüyle bakmaya başlamışlar. 

Haccat’ta Sefil Ali ve Sefil Mehmet’in cemine konuk olmuş. Cemde, Cemal Efendi’de 

varmış. Kul Fakır’da eli koynunda bir ağacın altında oturuyormuş. Cemal Efendi’nin 

dikkatini çekmiş ve Kul Fakır’a saz yollamış. O zamana kadar eline hiç saz almamış 

Kul Fakır, saz çalıp deyiş okumaya başlamış. Bunu gören ailesi: "Asıl biz deliymişiz o, 

doluymuş" diyerek erdiğini kabul etmişler (K. 3). 

Bir kış günü kardan yollar kapalıyken Hergel adındaki adam Gümüşhacıköy’de 

evinde uyuyormuş. Hergel, kulağında Kul Fakır’ın sesini duymuş. Kul Fakır: "Hergel, 

demini al gel" demiş. Hergel testiyi alıp Gümüşhacıköy’den Hacat’a yürüyerek gitmiş. 

Muhabbet meclisinde demi bitenlere dem dağıtmaya başlamış (K. 3). 

Ben gençliğimde aklımda hiçbir şey tutamazdım. Okumam yazmamda yok. 

Zamanında Kul Fakır, bana helva verdi. O helvayı yedikten sonra bütün deyişleri, 
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duazları kendiliğimden okumaya başladım. Yüz yaşındayım hala ilk günkü gibi aklımda 

(K. 3). 

Kul Fakır deyiş okurken kadının biri "Bundan da ne olur" demiş. Kadın 

dediğinin anında oturduğu yerde taş olmuş (K. 3). 

Kul Fakır’ın babası Hac ziyaretine gittiği sırada annesi helva yapmış. Annesi: 

"babanda olsaydı da yeseydi" demiş. Bunun üzerine Kul Fakır helvayı bir tabağa koyup 

göz açıp kapayıncaya kadar babasının yanında olmuş. Babasına helvayı verip geri 

gelmiş. Babası elinde tabakla Hac ziyaretinden gelince eşine helva için teşekkür etmiş 

(K. 16). 

Ali Pir Civan Ocağı talip köylerinde Diphacı Köyünün dervişlerinden Yanyatan 

Ali (Ali Belli)’nin gösterdiği kerametler Amasya ve Çorum civarlarında dilden dile 

söylenmektedir. Ali Pir Civan Ocağı’na bağlı olan Yanyatan Ali Dede (Ali Belli) 1923 

tarihinde Tekke Karyesinde doğmuştur. 1970'li yıll’rın ortalarında Diphacı Köyüne 

yerleşmiştir. Usta malı deyişlerin yanı sıra, daha sonra kendi deyişlerini de 

seslendirmeye başlamıştır. Yanyatan Ali Dede 1990 tarihinde Diphacı Köyünde Hakk’a 

yürümüştür ve orada toprağa verilmiştir (Akbulut, 2010, s. 304). Yanyatan Ali Dede’nin 

hakkında anlatılan hikâyeler şu şekildedir: 

Yanyatan Ali Dede, Hakk’a yürümeden kendi mezarını kendisi kazdırır (K. 10, 

K. 13). 

Oğlum beş yaşlarındayken çok hastalandı. O zamanlarda çocuklar hep ölüyordu. 

Ali Dede’de bitkilerden şifalı ilaçlar yapardı. Ali Dede’ye götürdük. Ali Dede: "Kız 

korkma ilerde çeşit çeşit ayakkabıları giyecek, hiç durmadan ayakkabı cilalayacak" 

dedi. Oğlum iyileşti ve şimdi dediği gibi sürekli ayakkabılarını boyar (K. 14). 

Ben Âşık Garib Ahmet, zamanında yörenin âşıkları toplanmış muhabbet 

ediyorlardı. Bende o zamanlar çok gençtim onların yanlarında oturuyorum. Yanyatan 

Ali Dede: "Zaman olacak talip kalmayacak. Ama benim bulunduğum bu ocağa, Hakk’a 

yürüdükten 20-25 yıl sonra Garib Ahmet’i kurbancı olarak getirecek" dedi. Dediği 

zamanlarda Yanyatan Ali Dede’nin ocağına kurbancı olarak gittim ve muhabbet ettim 

(K. 20). 

Almanya’dan izne geldiğimiz bir dönemde ben beş yaşındaydım. Akrabamızın 

bahçesinde yapboz yapıyordum. Yapbozun üstündeki resim birden bire Yanyatan Ali 

Dede’nin yüzüne dönüştü. Aradan beş, on dakika geçmeden kendisi geldi (K. 12). 

Yanyatan Ali Dede, zaman olacak benim türbem yıkılacak ve sen yaptıracaksın 

demiş. Türbe deprem esnasında yıkılmış ve o adam yaptırmış (K. 9). 
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Eşim, tavuk pazarından tavuk alarak Yanyatan Ali Dede’nin yanına gitmek için 

köye gider. Annesinin ısrarı üzerine ertesi gün ziyarete gitmeye karar verir. Eşim yatağa 

yatmış ama yatağın altından biri sabaha kadar vurarak uyumasını engellemiş. Yatakta 

şimdikiler gibi değil bildiğin yer yatağı. Sonra eşim Yanyatan Ali Dede’nin yanına 

gitmek için yataktan kalkınca ses durmuş (K. 14). 

Almanya’dan geldim İstanbul’dan geçip memleketime gideceğim. Ancak 

İstanbul’da kayboldum. En sonunda bir subay yoluma çıktı ve ona nereden gitmem 

gerektiğini sordum. Neyse memlekete geldim. Bir akşam oturuyoruz Yanyatan Ali 

Dede’de var. Yanyatan Ali Dede: "İstanbul’da kayboldun hatta sana yol gösteren genç 

bir subaydı" diyerek yaşananları gördüğünü göstermiştir (K. 19). 

Yanyatan Ali Dede’nin türbesinden çiçek kopartmak veya koparılan çiçeği, dalı 

vb. şeyleri alıp götürmek yasaktır. Fakat eşim ve ben bunu bilmediğimiz için iki tane 

gül kopardık. Bunlardan biri kırmızı, biri beyazdı işte o güllerden sonra çocuklarımız 

oldu (K. 9, K. 12). 

Yöre halkı tarafından anlatılmaya devam eden diğer dedeler ise sırasıyla: Piri 

Baba, Koyun Baba, Keçeci Baba en çok anlatılan evliyalardandır.  

Piri Baba’nın hayatı hakkındaki bilgiler, Hoca İbrâhim adlı bir kişi tarafından 

yazılan Menâkıb-ı Pîrî Baba adlı eserle Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sine 

dayanmaktadır. Hoca İbrâhim, 926 (1520) tarihli Tahrir Defteri’nde adı geçen Pîrî Baba 

Zâviyesi’ni kendisinin yaptırdığını söyler. Eserin yazılması sırasında Pîrî Baba’nın 

yeğeni Ali Dede’nin hayatta olması onun ölümünün üzerinden çok uzun süre 

geçmediğini göstermektedir. Bu bilgilerden hareketle eserin Yavuz Sultan Selim 

döneminde kaleme alındığı ileri sürülmüştür. 1057 (1647) yılında Merzifon’a 

uğradığında Pîrî Baba’nın türbesini ziyaret eden ve hakkındaki rivayetleri nakleden 

Evliya Çelebi, onun Ahmed Yesevî’nin Hacı Bektâş-ı Velî ile birlikte Anadolu’ya 

gönderdiği dervişlerinden olduğunu ve Orhan Gazi devrinden Fâtih Sultan Mehmed 

devrine kadar yaşadığını belirtir (İslam Ansiklopedisi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/piri-baba ). 

Piri Baba, Horasan erenlerinden biridir. Amasya’nın en büyük ocaklarından biri 

olarak varlığını sürdürmektedir. Hakkında çeşitli anlatılar vardır. Bunlardan bazıları: 

Eski hamam olarak bilinen hamamım aslında Piri Baba hamamıdır. Piri Baba o 

hamamda hamamcılık yapmıştır. Hamamda sıcak halvet vardır. O halvette Piri Baba’nın 

sofrası, bardakları vardır. Piri Baba, kadınlar yıkanırken bu halvette beklermiş. Bir gün 

kadınlar yıkanırken kurnanın deliğinden akarak kadınların yanına gitmiş. Kadınlar Piri 

https://islamansiklopedisi.org.tr/piri-baba
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Baba’yı yanlarında görünce "vay anam" diye çığlık atarlarmış. Kadınlar talaşa (telaş) 

edince kurna deliğinden geri gidermiş (K. 26). 

Piri Baba hamamının suyu şifalı sudur. Kullanıma açıkken her gittiğimizde su 

gül kokardı. İnsanın üzerinden de üç gün gitmezdi. Bu suyla insan yıkandı mı ağrıyan 

yeri kalmazdı (K. 25).  

Çocuğu yaramaz olan kadınlar çocuklarını süpürgelemeye Piri Baba türbesine 

getirir. Çocuğu taşın üzerine yatırır ve çalı süpürgesi ile çocuğun bütün vücudu 

süpürülür. Çocuk süpürüldükten sonra yaramazlığı azalmaya başlar (K. 10). 

Piri Baba türbesine, çocuğu olmayan kadınlar yoğunlukla gelmektedir. 

Çocukları olması için güvher (cövher) adı verilen sanduka altındaki toprak 

yutulmaktadır. Ardından taş bebekler mezarlarında dua ederler (K. 26). 

Piri Baba türbesi bir sabah kalktığımızda tamamen yanmış şekildeydi. Onarımı 

yıllar alırdı. Ertesi gün baktığımızda türbede is lekesi dahi yoktu. Hepsi Piri Baba’nın 

kerametinden (K. 9). 

Kahveden eve giderken arabayla birkaç adam yolumu kestiler. Adam: "Biz uzak 

yerden geliyoruz. Piri Baba’nın asker arkadaşıyım, evini gösterir misiniz?" dedi. 

Boynumu büktüm, ne diyeceğimi bilemedim. Sonra bende: "Piri Baba dediğin kişi 

ermiş, türbesi var. Yüz yıllar önce yaşamış, senin nereden asker arkadaşın olsun" dedim. 

Genç çocuk inanmadı, bende türbeye götürdüm. Dua ettiler, gittiler (K. 22). 

Piri Baba’nın yanında bulunan evdeki kadın rüyasında Piri Baba’yı görür. Piri 

Baba: "Bana kavak dik" der. Kadında uyanınca: "Hakiki ersen kendi kavağını kendin 

dik, gölgelen" der. Ertesi sabah kadın bahçeye bir çıkar ki bahçesinde uzun bir kavak 

dikili (K. 26). 

Koyun Baba, XV. yüzyılda Osmancık’ta yaşadığı bilinmektedir. Hakkındaki 

bilgiler, muhtemelen XVI. yüzyılda yazıya geçirilen Vilâyetnâme-i Koyun Baba adlı 

anonim esere dayanmaktadır. Vilâyetnâme’ye göre Horasan’da doğmuş olan Koyun 

Baba’nın soyu Hz. Ali evlâtlarından sekizinci imam Ali er-Rızâ’ya dayanmaktadır. 

Eserde Seyyid Ali adıyla zikredilen Koyun Baba, Horasan’da vaktinin çoğunu ibadetle 

ve halkın dertlerine çare aramakla geçirirken bir gece rüyasında Hz. Peygamber’i görür 

ve onun emriyle hacca gider. Medine ve Kerbelâ’yı ziyaret ettikten sonra irşad 

vazifesiyle Anadolu’ya gönderilir (İslam Ansiklopedisi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/koyun-baba ). Amasya ve Çorum yöre halkına göre 

Koyun Baba ve Piri Baba’nın kardeş olduğu söylenmektedir. Bu görüşte Piri Baba’nın 

kardeşi Koyun Baba hakkında da çeşitli hikâyeler anlatılmaktadır. Bunlar: 

https://islamansiklopedisi.org.tr/koyun-baba
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Amasya padişahlar şehri olarak anılmaktadır. Şehzadelerden biri Amasya’da 

eğitimini almış İstanbul’a gidiyormuş. İstanbul’a giderken Osmancık’tan geçer. Koyun 

Baba’da dağda çobanlık yapıyormuş. Kalabalığı görünce Koyun Baba: "Gelin bir şeyler 

yiyin de öyle gidin" demiş. Şehzade, Koyun Baba’nın teklifini kabul etmiş. Koyun Baba 

davet ettiği kişinin şehzade olduğunu bilmeden bir şeyler hazırlamaya başlamış. 

Şehzade: "Çok fazla bir şey hazırlamaması gerektiğini" söylemiş. Koyun Baba: "Ev 

sahibinin işine karışılmaz" diyerek şehzadeye tokat atmış. Şehzadenin askerleri, Koyun 

Baba’ya saldıracağı zaman şehzade durdurmuş. Şehzade karnını doyurduktan sonra: 

"İstanbul’a yolun düşünce falanca adrese gel" demiş. Aradan zaman geçmiş Koyun 

Baba İstanbul’a gelmiş. Şehzadenin verdiği adresi bulmuş. Kapıdaki askerlere, 

Osmancıklı çoban olduğunu, şehzadeyi ziyarete geldiğini söylemiş. Askerler 

inanmamışlar. Koyun Baba ısrar edince şehzadeye durumu anlatmışlar. Şehzade de 

misafiri olduğunu söyleyip yanına getirmelerini istemiş. Padişahlık mertebesine 

yükselen şehzade sofralar kurdurmuş. Askerlerine: "Yemekleri altın tabaklarda getirin. 

Ben camdan aşağı atıyım. Koyun Baba’da dayanamasın beni durdurmaya çalışsın. 

Durdurmaya çalışırken ona tokat atıyım" dermiş. Yemekleri yemişler ve padişah altın 

tabakları camdan atmaya başlar. Koyun Baba’dan ses çıkmayınca padişah şaşırmış ve 

Koyun Baba: "Ben ev sahibinin işine karışmam, ne yaparsan yap" cevabını vermiş. 

Bunun üzerine padişah: "Ben sana yine vuramadım" diyerek hayıflanmış (K. 22). 

 Piri Baba kimisine göre hamamda çalışırmış kimisine göre ayakkabı tamirciliği 

yaparmış. Ayakkabı tamirciliği yaptığı zamanlarda yanına kardeşi Koyun Baba gelmiş. 

Koyun Baba’da köyden mendilde süt getirmiş. Mendili, odanın bir köşesine asmış. 

Sohbet ederlerken bir kadın ayakkabısını tamir için Piri Baba’nın yanına gelmiş. Koyun 

Baba, kadının süt gibi beyaz ayağını görünce içi bir tuhaf olmuş. Bunun üzerin mendil 

içinde getirdiği süt damlamaya başlamış. Koyun Baba’nın nefsinin bozulduğunu gören 

Piri Baba: "Dağda eğitilmekle olmaz, burada eğitileceksin" demiş (K. 13, K. 15, K. 22). 

Bir gün Fatih Sultan Mehmet, Koyun Baba’yı ziyarete gelmiş. Koyun Baba: 

"Sen ilerde İstanbul’u fetih edeceksin" diyerek kehanette bulunmuş (K. 8). 

Gece çok geç vakit hatta sabaha karşı başka bir köye gitmek için ustamla evden 

çıkmıştık. O zamanlarda on yaşlarındayım. Ustamla yayan (yürüyerek) gidiyoruz. 

İleriden bir sürü ışık göründü. Ağaçların arkasına gizlendik. Koyun postu giymiş bir 

sürü asker, ellerinde mumlarla ilerliyorlar. Sonra birden bire kayboldular. Ustam: 

"Koyun Baba ve askerlerini gördüğümüzü kimseye sakın söyleme" diyerek uyardı. 

Ardından ermişlerin her Cuma günü sınır kapılarına gittiklerini söyledi (K. 19). 
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Keçeci Baba’nın XIII. yüzyılda yaşadığı ve Horasan erenlerinden olduğu 

söylenmektedir. Asıl ismi Ahi Mahmud Veli olan Keçeci Baba, Nişabur’da doğmuş, 

daha sonra Anadolu’ya gelerek bugün kendi adını taşıyan Keçeci Köyüne yerleşmiştir 

(Yıldız, 2011, 232). Ali Pir Civan’ın dedesi olan Keçeci Baba’nın önceden kale işlevi 

gören dağın fethiyle ilgili hikâyesi dilden dile dolaşmaktadır. Hikâye şöyledir: 

Bulak kalesi fethinde Keçeci Baba komutandır. Türk kuvvetleri yani Keçeci 

Baba’nın askerleri saldırmalarına rağmen kaleyi bir türlü fetih edemiyorlar. En sonunda 

Keçeci Baba’nın aklına her bir keçinin boynuzuna mum takmak geliyor. Keçilerin 

boynuzuna mumları takıyor. Bunu gören Romalılar, devasa bir ordu geliyor zannedip 

kaçıyorlar (K. 12). 

 Ali Pir Civan’ın yanı sıra yöredeki diğer erenlerde önem arz etmektedir. Bu 

erenler hakkında anlatılan birçok rivayet veyahut hikâyenin kuşaktan kuşağa aktarılarak 

unutulmaması sağlanmıştır. Yukarıda kerametlerine yer verilen erenlerin geçmişi, 

geleceği görebilme yeteneklerinin yanı sıra başka vücutlarda şekil bularak insanlara 

yardım etmeleri, bir yerden bir yere göz açıp kapayıncaya kadar gidip gelmeleri, şifa 

bekleyen insanlara şifa vermeleri, askeri komutan olmaları yönünden pek çok mucize 

göstermektedirler.  

Ali Pir Civan Ocağı’nda Ali Pir Civan hakkında anlatıların sınırlı olmasından 

dolayı ocak mensupları, yörede yetişmiş pek çok aşığın ve evliyanın kerametlerini 

anlatmaktadırlar. Ocağa mensup olan ve olmayan erenlerin kerametlerini anlatma 

anlayışını ise hepsinin bir olduğuna bağlamışlardır. Her ermişin kendine has kerameti 

mevcuttur. Zaman zaman evliyaların türbeleri ortaya koydukları mucizelerin dilden dile 

söylenmesi sebebiyle dilek ve şifa bulmak, şükretmek maksadıyla ziyaret edilmektedir. 
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BÖLÜM VI 

6. ALĠ PĠR CĠVAN OCAĞI’NDA NEFESLER 

6.1. Nefesler 

Alevi-Bektaşi şairlerin; törenlerde, meclislerde ezgiyle okunan, tarikat yol 

inançları ve bu inançlarla ilgili olayların anlatıldığı koşma biçimindeki şiirlerine verilen 

ad (Korkmaz, 2016b, s. 514). 

Nefesler Alevi-Bektaşi ve Tahtacı inanç ve dünya görüşünün, yaşama tarzının 

benimsendiği değerlerin dile getirildiği, büyük çoğunluğu hece vezni ile yazılmış olan 

bir şiirler dünyasını bünyesinde barındırmaktadır (Teber ve Çalkan, 2019, s. 91). 

Alevi-Bektaşi literatüründe aşktan, cemâlden, didârdan, sâkiden, bâdeden, 

azizlerin menkıbelerinden yoldan ve erkândan bahseden konulara "Nutuk", bunların 

bestelenmiş olanlarına ise "Nefes" denir. Nefeslerin içinde on iki imamın adı geçerse 

"Duvaz", Hz. Peygambere övgü olarak yazılmışsa "Nâa’t-ı Şerif", Hz. Ali’ye övgü 

olarak yazılmışsa "Nâa’t-ı Ali", Hz. Hüseyin’in matemi dile getiriliyorsa buna da 

"Mersiye" denir. Bu edebiyat oluşumu ile özellikle yedi ulu ozan diye anılan ozanların 

eserleri, Bektaşi tekkerinde, Nutuk, Nefes, "Nâa’tı Şerif", "Nâa’t-ı Ali", "Nâa’t-ı Nebi" 

Alevi cemlerinde Nefes, Deyiş, Duvaz, Mersiye olarak Alevi âşıkları arasında kısa 

sürede yaygınlaşmış, bunun icrasına uygun bir müzik anlayışı da gelişmiştir (Kurt, 

2015, s. 51).  

Alevi-Bektaşi inancının, felsefesinin en yaygın şekilde işlendiği edebi tür şiirdir. 

Bektaşi tekkelerinde ya da Alevi cemevlerinde düzenlenen âyinlerde okunan manzum 

ürünler, kendilerine kutsallık yüklenmiş sözlerdir. Bu şiir türü, 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, 2014, s. 

100-101). 

Alevi-Bektaşi geleneği de sözlü kültür ortamının etkin olduğu bir kültürel 

ortamda şekillenmiştir. Sözlü kültür içinde şekillenen mistik anlayış deyiş, nefes, delil, 

kelam adlarıyla adlandırılan şiirler vasıtasıyla aktarılmıştır. Başka bir ifadeyle sözlü 

gelenek Alevi-Bektaşi muhabbetlerinde üretilen deyişler vasıtasıyla devam etmiş, bütün 
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aktarılmak istenilen bilgi, duygu ve haller nefes ve deyişler aracılığı ile aktarılmıştır 

(Işık, 2012, s. 1053). 

Nefes tabiri Anadolu Aleviliğinden ziyade şehir Bektaşiliğinde kullanılmaktadır. 

Anadolu Aleviliği ve yer yer de Anadolu köy Bektaşiliğinde bu tür: "deyiş" olarak 

isimlendirilir. Yaygın olan bu kullanımın hacminde bazı bölgelerde ise: deme, beyit, 

dime, deylem, ayet gibi sözcüklere rastlanır (Tıraçcı, 2014, s. 297). 

Hz. Ali, On İki İmam ve kırklar meclisi, Kerbela gibi Aleviliğin özünü oluşturan 

dinsel nitelikte sözlere sahip olan ezgilere "deyiş" ya da "deme" adı verilmektedir 

(Demirci, 2019, s. 17). 

Aleviler kültürlerini, inançlarını nesiller boyu, sözlü kültür geleneği etrafında 

sürdürmüşlerdir. İslamiyet öncesi inanç sisteminde izlerini bünyesinde barındırarak 

devamlılık gösteren sözlü kültür ortamı Horasan erenlerinin Anadolu’ya yerleşmesiyle 

artış göstermiştir. Anlatmak istediklerini şiirsel dille ortaya koyan erenler, müziği etkisi 

ve söyleyiş kolaylığı ile kalıcılığını sağlamışlardır. Özellikle Anadolu Alevileri, 

Osmanlı döneminde, devletle olan mezhepsel farklılıktan ötürü ve yazılı kaynakların 

yasaklanması sonucu sözlü aktarım yolunu tercih etmişlerdir. Sözlü olarak aktarımlarını 

sağladıkları yer ise cem ayinleri ve muhabbet meclisleri olmuştur. Cem esnasında 

nefesler dile getirilmeden önce çeşitli aşamalardan geçmiştir. İlk olarak irticalen 

söylenen şiirler, bağlamanın yardımı ile melodiksel hale getirilerek Alevi toplumunun 

belleğine kazandırılmıştır. Ardından kulak ve dil vasıtasıyla kültürel taşıyıcılık 

yapılmıştır.  

Nefesler, Alevi-Bektaşi öğretilerini özetleyen yol gösterici, didaktik kaynaklar 

olmakla birlikte kutsal kabul edilmiştir. Nefeslerde kendi aralarında çeşitlilik 

göstermekte ve farklı başlıklar altında ele alınmaktadır. Bu başlıklar Alevilikte kutsal 

kabul edilen kişilere (Hz. Ali, on iki imamlar, Kerbela olayı vb.) ve olaylara göre 

ayrılmaktadır. Kısacası her nefesin konusu ve anlamı farklı farklıdır. Nefesler, 

Anadolu’da Alevi toplumunda değerini ve varlığını günümüzde de cemler ve muhabbet 

meclisleri vasıtasıyla sürdürmektedir. Ali Pir Civan Ocağı’nda nefeslerin önemi Dedeler 

tarafından da dile getirilmiştir. Özellikle âşık ve evliyanın sayıca fazla yetiştiği bir 

bölgede yer almasından dolayı nefes çeşitliliği oldukça fazladır. Ali Pir Civan 

Ocağı’nda muhabbet ortamları sık sık yapılmasa da her an nefesler dile getirilmeye 

çalışılmaktadır.  
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6.2. ÂĢıklar ve Zâkirler 

Âşık; sazlı (telden), sazsız (dilden), doğaçlama yoluyla, kalemle (yazarak) veya 

bu özelliklerin birkaçını birden taşıyan ve âşıklık geleneğine bağlı olarak şiir söyleyen 

halk sanatçısıdır (Artun, 2016, s. 1). 

Cemde, on iki hizmet sıralamasında yer alan, deyiş, düvaz, miraçlama söyleme 

ve saz çalma görevlerini yerine getiren kimseye zâkir adı verilmektedir (Korkmaz, 

2016b, s. 717).     

Alevi-Bektaşi cemlerinde on iki hizmet sahiplerinden biri olan zâkir; deyiş, 

düvazimam, miraçlama, mersiye vb. türleri saz eşliğinde okuyan görevlidir (Çıblak, 

2016, s. 24). 

Zakirler öğrendikleri usta mallarını cem, sohbet, karşılaşma, düğün, şenlik gibi 

etkinliklerde Pazar etmektedir (Akbulut, 2010, s. 11). 

Kimi yörelerde, âşık, âşık baba, ozan, güvende, sazandar gibi farklı isimlere 

mazhar olan zâkiri, Anadolu Aleviliğinde cem ayini boyunca çalgısıyla, gerek kendi 

gerek usta malı nefes, deyiş duvaz, semah, miraçlama gibi türleri icra eden bir 

musikişinas kişilik olarak tanımlamak mümkündür (Satır, 2016, s. 1341). 

Kültürel belleğin Türk toplumundaki en eski uzman taşıyıcıları olan ve farklı 

Türk boyları arasında şaman, kam, baksı, bahşı, oyun, ozan vb. gibi çeşitli isimler alan 

ve sonrasında "saz şairi, halk şairi, çöğür şairi, ozan, halk ozanı, sazlı ozan, Hak aşığı, 

Hak şairi, halk aşığı, bâdeli âşık, meydan şairi ve kalem şairi" gibi unvanlarla varlığını 

sürdüren âşıklar, Alevi inanç sistemi içerisinde "zâkir" terimiyle adlandırılmıştır (Akın, 

2019, s. 95-96). 

Alevi-Bektaşi inanç sisteminde nefeslerin, nesillere aktarımını âşıklar ve zâkirler 

yüklenmiştir. Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı isimlerle anılan âşık veya zâkirlerin 

temel amacı kültür aktarımını sağlamaktır. Bu kişiler, kendinden önce yaşamış âşıkların 

veya zâkirlerin nefeslerini, deyişlerini gelecek nesillere okurken aynı zamanda kendi 

nefeslerini ve değişlerini de okumaktadırlar. Zâkirlerin asıl amacı cem esnasında on iki 

hizmet için çeşitli değişler okumaktır.  

Geçmiş dönmelere bakıldığında özellikle Amasya yöresinde âşıklık ve zâkirlik 

iki ayrı kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Âşık adı verilen kişiler genellikle dede 

veya eren olarak kabul edilen, keramet gösteren kişilerdir. Bu kişiler, bade içerek sazla 

ya da dille yaratımda bulunmaktadır. Zâkirler ise âşıkların ortaya koyduğu nefesleri ve 

deyişleri cemlerde okumakla görevli kişilerdir. Usta âşıklar gittikleri cemlere çırak 
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âşıkları götürerek icra ortamı sağlamaktadırlar. Böylece çırak âşık, ustasının yanında 

saz çalıp söyleyerek doğal ortamda öğrenmektedir. Zâkir ise gelen âşığa (dedeye) 

sazıyla eşlik eden on iki hizmet sahiplerinden biridir. Zâkirler küçük yaşlardan itibaren 

saz çalan, ledün ilmini okuyabilen, yola meyilli kişilerden seçilmektedir. Bu iki kavram 

zamanla iç içe geçerek aynı olarak kabul edilmiştir. Sazıyla ve sözüyle cemlerde nefes 

okuyan hemen hemen herkese âşık veyahut zâkir denilmeye başlanmıştır (K. 11).  

Âşıklar ve zâkirlere Alevi toplumu tarafından özel bir saygı duyulmaktadır. 

Çünkü telli kuran ve Hak kelamı olarak kabul edildiğinden dolayı kutsal kabul 

edilmektedir. Nefeslerde; Hz. Muhammed, Hz. Ali, On İki İmamlar, Ehlibeyt gibi 

kutsalların yaşadıkları olaylar, başlarından geçen hikâyeler müzikolojik dille 

iletildiğinden dolayı kutsal kabul edilmiştir. 

Ali Pir Civan Ocağı’nda geçmişten bugüne kadar cem zâkirliğini dedeler 

yürütmüştür. Günümüzde de âşıklık veya zâkirlik geleneğini Âşık Veli Dede 

yürütmektedir (K. 6). 

Cemlerde, muhabbet meclislerinde usta âşıkların deyişlerini okurken kendi 

deyişlerimi de okuyorum. Âşıklık veya zâkirlik yapan kişiler üretmek zorundadır. 

Üretirken sırları çözümlemeye çalışmak, kendini, çevreni sorgulamak önemlidir (K. 7). 

Ali Pir Civan Ocağı ve diğer talip yerleşkelerde cem esnasında nefeslerin hızlı 

ezgilerle çalınmasına özen gösterilmektedir. Bunun nedeni ise genç neslin hızlı müzik 

türlerinden hoşlanmasından kaynaklıdır. Nefeslerin hızlı söylenmesi ile birlikte genç 

neslin cemden soğumaması, teşvik edilmesi amaçlanmıştır (K. 1). 

Amasya bölgesinde âşıklık ve zâkirlik kavramları farklı anlamlar ve işlevlerle 

karşımıza çıkmaktadır. Âşık; üreten ve kutsal kabul edilen kişilere denilirken; zâkir, 

aşığın ürettiklerini cemlerde, muhabbetlerde dile getiren, on iki hizmet sahibi olarak 

kabul edilir. Zakir, yöredeki âşıklar gibi üretmeye başladığında âşıklık mertebesine 

geçmektedir. Ali Pir Civan Ocağı’nda halen bu iki ayrım sürdürülmektedir. Ocakta 

cemler âşıkların sözleri, sazlarıyla devam ettirilmektedir. Ocağın hem dedesi (âşık) hem 

de zâkirliğini üstlenen Âşık Veli Dede tarafından sürdürülmektedir.  

 

6.3. Dini Törenlerde Okunan Nefesler 

Nefesler, Alevi-Bektaşi felsefesinin özünü meydana getiren öğretici, müziksel 

formdaki nazım türüdür. Her nefesin kendi içinde sembolleri mevcuttur. Bu semboller 

Aleviliği-Bektaşiliği meydana getiren kişileri, olayları ve durumları simgelemektedir. 
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Kutsal olanın kutsal bir biçimde aktarılması ise yine kutsallık atfedilen cem ayinleri 

sırasında meydana getirilmektedir. Alevi-Bektaşi toplumunun dini ritüeli olan cemlerde 

okunan nefesler cemin konusuna göre çeşitlilik arz etmektedir. Örneğin: Birlik cemi, 

Musahiplik cemi, Görgü cemi, Düşkün kalkındırma cemi, Dâr’dan indirme cemi, Hızır 

cemi, Muharrem cemi gibi dini cemlerde cemlerin içeriğine göre nefesler okunmaktadır.  

Ali Pir Civan Ocağı’nda cem esnasında çalınıp, söylenen nefeslerin başında: Şah 

İsmail (Hataî), Pir Sultan Abdal, Hamdullah Çelebi (Hasretî), Ali Oymak (Kul Fakır), 

Sıdkı Baba, Sefil Ali, Fedaî Baba gibi âşıkların meydana getirdiği nefesler dile 

getirilmektedir. 

Dede, gülbenkini okuduktan sonra zâkir veya dede tarafından on iki hizmetin 

meydana gelip, dâr’a durmaları için deyiş okunmaktadır. Ali Pir Civan Ocağı’nda 

okunurken bazı talip köylerde okunmamaktadır. Hizmeti okunan kişi, Hak divanına 

çıkarak dede huzurunda dâr’a durmaktadır. Bu deyiş:  

On İki Hizmet Çağırma Deyişi 

"Haktan bize nida geldi  

 Pirim sana haber olsun 

 Şahtan bize name geldi 

 Rehber sana haber olsun 

Hak kuluna eyler nazar 

Dört nesneden âdem dizer 

Kalleş gelir cemi bozar 

Gözcü sana haber olsun 

Bu yola giren hacılar 

Kırklar güruh-u naciler 

Cem kilidi kapıcılar 

Kapıcıya haber olsun 

Mümin yolu yakın ister 

Münkirlerden sakın ister 

Delil yanmaz yağın ister 

Delilciye haber olsun 

Mümin girdi itikata 

Yolun tuttu marifete 

Haydin gidek hakikata 

Tezekkara haber olsun 
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Ey kalp evi dolu kişi 

Daim Hak’la olur işi 

Kimdir bu halkanın başı 

Zakirciye haber olsun 

Zakirin zikri sazdır 

Okur kuranı avazdır 

Mümin Müslim Hakk’a niyazdır 

Niyazcıya haber olsun 

Mümin çekildi meydana 

Münkir sürüldü zindana 

Hizmet verildi Selman’a 

Süpürgeciye haber olsun 

Yola giden haslar hası 

Mümin giyer halk libası 

Doldur getir engür tası 

Sakkacıya haber olsun 

Kalkın gidelim meydana 

Mümin Müslim hep bir yana 

Tekbir verildi kurbana 

Kurbancıya selam olsun 

Şah Hatayım Pire geldi 

Hak yolunu süre geldi 

Mümin Müslim dâr’a geldi 

İznikçiye haber olsun" (Çıblak, 2014, s. 210-212).  

Çağırılan her on iki hizmet sahibinin görevinin batın ve zahir anlamları vardır. 

Deyişler genellikle zahir (görünen) şekliyle yazılıp, batın (gizli) anlamının bulunması 

istenmektedir. Deyişte geçen bütün dizeler yaşanmışlıkları anlatmaktadır. Şah Hatayî 

tarafından yazılmıştır. Deyişte, Alevi-Bektaşi inancının Hak mezheplerden 

sayılmamasından dolayı geçmiş dönemlerde sürekli cemler basılmaktadır. Cemin 

basılmasını haber verecek görevlinin gözcü olduğu dile getirilmektedir. Alevi-Bektaşi 

topluluk, Güruh-u Naci olarak adlandırılan Hz. Âdem’in ilk eşi Havva’nın yasaklı 

meyveyi yemesinden sonra ikinci bir eş olarak Âdem’in yanına gönderilmiştir. Rivayete 

göre bütün peygamberler ve Alevi topluluğu Güruh-u Naci’nin soyundan gelmektedir. 

Bu nedenle Kırklar Meclisinde bulunan herkes Güruh-u Naci’den gelmedir. Kutsal bir 
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soydan gelen Alevi toplumun, kutsal ayini ceme girişi belirleyen kişide kapıcıdır. 

Mümin kimselerin yani inançlıların ancak bu yola girebileceğini, yola girdirdikten sonra 

dört kapı kırk makamın üçüncü kapısı olan Marifet kapısında, tezekkar (ibrikçi)nin 

gönül abdesti aldırmasıyla kendi özünü Hakk’a yakın kılmaya başlamanın başlangıcını 

temsil etmektedir. Zakir’in avaz sesinin ilk ezan okuyan köle Bilal-ı Habeşî’ye 

benzetilmesi, Alevi-Bektaşi toplumunca sazın telli Kur’an olarak anılması zakir’in 

görevini anlatmaktadır. İnançlı insanlar, Hak divanında özlerini meydana sererler, 

münkir kişiler ise yaptıkları yasakları delerek cemden ve dolayısıyla yoldan sürülürler. 

Hak divanındaki sorgulamanın ardından meydandaki kini, kibiri süpürmek ise 

süpürgecinin görevidir. Ardından engür tası ile meydana gelen Selman-ı Farisi’yi 

temsilen saakkacı meydana gelmektedir. Cem ritüellerinin en önemli unsuru kurbandır. 

Bütün herkes birlik olarak kurbanı, lokmayı meydana getirmektedir. En sonunda ise 

bütün On İki hizmet sahipleri Hz. Muhammed ve Hz. Ali’yi temsil ettiğine inanılan 

Dede’nin huzurunda dâr’a durmaktadır.  

Hemen hemen tüm cem ayininde Dede veya zâhir tarafından okunan çerağ 

uyandırıldıktan sonra Çerağ Düvazı okunmaktadır. Bu düvaz: 

Çerağ Düvazı 

"Hata ettim Huda yaktı delili 

 Muhammed Mustafa yaktı delili 

 Ol Al-i aba’dan Haydar-ı Kerrar 

 Aliyyü’l Mürteza yaktı delili 

 Hatice’tül Kübra Fatıma Zehra 

 Ol Hayrü’n nisa yaktı delili 

 İmam Hasan aşkına girdim meydana 

 Hüseyin-i Kerbela yaktı delili 

 İmam Zeynel, İmam Bekır-ü Cafer 

 Kazım, Musa Rıza yaktı delili 

 Muhammed Taki’den hem Ali Naki 

 Hasan-ül Askeri yaktı delili 

 Muhammed Mehdi-i ol sahib zaman  

 Eşiğinde ayet yaktı delili 

 Bilirim günahım hadden aşubdur  

 Hünkâr- evliya yaktı delili 

 On İki İmamdandır bu nur Hatayî 
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 Şîr-i Yezdan Ali yaktı delili" (Yaman, 2012, s. 34-35).  

Düvaz ya da düvazimam, On İki İmam’ı öven ve anan şiirlere denilmektedir. 

Çerağ uyandırma esnasında Allah’ın nurundan yaratıldıklarına inanılan Hz. 

Muhammed, Hz. Fatıma ve On İki İmamlar sayılarak anılmaktadır. Çerağ uyandırmanın 

amacı Allah’ın nurunun cem ayininde bulunan kişileri aydınlatması ve kutsal kabul 

edilen kişilerin nurunun üzerlerinde bulunmalarını sağlamaktır. Cemlerde bulunan mum 

ise sembolik bir amaç taşımaktadır.  

Kurban, Alevi-Bektaşi inanç sisteminin temelinde yatan en önemli unsurlardan 

biridir. Kimi zaman bir dileğin, isteğin kabul edilmesinin ardından kesilirken, kimi 

zamanda cem ayinleri gibi kutsal anlarda birliği, beraberliği ya da iki ailenin 

kardeşliğini temsil etmek maksadıyla kesilmektedir. Kurban kesilen cemlerde kurban ile 

alakalı nefesler dile getirilmektedir. Örneğin: Musahiplik Cem’inde meydana getirilen 

kurbanlıklar gülbenklendikten sonra Dede veya zâkir tarafından nefes onmaktadır. 

Kurban Düvazı 

"Akıl ermez yaradanın sırrına 

 Muhammed Ali’ye indi bu kurban 

 Kurban olam kudretinin nuruna  

 Hasan Hüseyin’e indi bu kurban 

 Ol İmam Zeynel’in destinde idim 

 Muhammed Bakır’ın dostunda idim 

 Ca’fer-i Sadık’ın postunda idim 

 Musa Kazım Rıza’ya indi bu kurban 

 Muhammed Taki’nin nurunda idim 

 Aliyy’ün Naki’nin sırrında idim 

 Hasan’ül Asker’in dârında idim 

 Muhammed Mehdi’ye indi bu kurban 

 Aslı Şah-ı merdan gürüh-u Naci 

 Gerçeğe bağlıdır bu yolun ucu 

 Senede bir kurban talibin borcu 

 Pir-i tarikata indi bu kurban 

 Tarikattan hakikate ereler 

 Cennet-i alaya hülle sereler 

 Muhammed Ali’nin yüzün göreler 

 Erenler aşkına indi bu kurban 
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 Şah Hatayim eder bilir mi her can 

 Kurbanın üstüne yürüdü erkân 

 Tırnağında teşbih kanında mercan 

 Mümin müslimana indi bu kurban" (Çıblak, 2014, s. 223-224).  

Şah Hatayî tarafından kaleme alınan bu düvaz diğer düzalarda da olduğu gibi 

Hz. Muhammed, Hz. Fatıma ve On İki İmamlar’ın tümünü anmaktadır. Her sene 

taliplerin pirlerine kurban sunlamalarının öneminden bahsetmektedir. Ayrıca Tarikat 

kapısından, Hakikat kapısına geçinceye kadar kurban sunmanın erenlerin yolu için 

olduğunu dile getirmektedir. 

Kurban Düvazı 

"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 erkanı gördü 

 Kurbanınız kabul olsun erenler 

 Kaynar kaynar kazanını taşırır 

 Ateş mürşid olmuş onu pişirir 

 Kurban tek değildir eşin getirir 

 Kurbanınız kabul olsun erenler 

 İmam Ali hizmet eder kurbana 

 Hizmet eder Hıdır Abdal Sultana 

 İhlas ile getirilsin meydana 

 Kurbanınız kabul olsun erenler 

 Hasan, Hüseyin’im, Zeyneldir şahım 

 Bakır, Cafer, Kazım, Rızadır mahım 

 Taki, Naki, Askeri, Mehdi penahım 

 Kurbanınız kabul olsun erenler 

 Sefil Ali himmet aldı pirinden 

 Yazı yazsam kurbanının kanından 

 Muhammed Ali’nin alın nurundan 

 Kurbanınız kabul olsun erenler" (Yaman, 2012, s. 43-44).  
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Sefil Ali tarafından yazılan cem adını verdiğimiz ayin, Kırklar Meclisine 

benzetilerek Muhammed Ali’nin ve erenler yoluna kurban verip, ikrar verenin dileğinin, 

muradının kabulü olunacağını söyler. Kurbanın eşi ile geldiğini söylerken Musahiplik 

ceminde olduğu gibi çift kurbanlarla gelinmektedir. Böylece kurbanın amacı, işlevi 

müzikal açıdan ortaya konulmaktadır. 

Ali Pir Civan Ocağı’nda Hamdullah Çelebi (Hasretî) tarafından yazılan 

Mi’râclama okunmaktadır. Literatür taraması esnasında ocakların hemen hemen hepsi 

Şah İsmail (Hatayî) tarafından yazılan Mi’râclama’nın okunduğu tespit edilmiştir. 

Mi’râclama 

"Kün dedi karar eyledi 

 Yeri göğü arşullahı 

 Çar anasır halk eyledi 

 Âdem-i Seyfullah-ı 

 Evvel Âdem Hakk’ı bildi 

 Başına çok haller geldi 

 Alnına bir top nur indi 

 Âdem bildi Nurullah’ı 

 Velekad keremna dedi 

 Melekler secdeye indi 

 İblis mel’un asi oldu 

 O zaman takındı lanetullahı 

 Âdemden zürriyet geldi 

 Hakk’ın emri dört güruh oldu 

 Dördüne dört ta’at verdi 

 Akıl, fikir, hayâ zikrullahı 

 Bir katre nurdan oldu 

 Âdem’den nur Şit’e indi 

 Ehl-i muhip olanlar hak bildi 

 Ol Şit Nebiyullahı 

 Açıldı Haşimi ırkı 

 Mustafa Murteza nargı 

 Yüz yirmi dört bin nebi 

 Ahir İbrahim Halilullah’ı 

 Halil’in evladı gelip 
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 Abdulmuttalip’ten Ebu Talip 

 Ol zaman nuru ikiye bölüp 

 Bilenler bildi vallahi 

 Abdullah’tan ne bu zahir 

 Dü cihan oldu tahir 

 Ebu talipten oldu zuhur 

 Ali’yyün veliyullah’ı 

 İki cihan güneşi Ahmed 

 Vahiy geldi oldu irşad 

 Münkirler bilmedi ahad 

 Ol nuru nebiyullahı 

 Hak emretti Cebrail’e 

 Habibim Mirac’a gele 

 Önünde delili bile 

Cebrail Eminullah’ı 

 Dostunun selamın aldı 

 Gönülleri ari kıldı 

 Cebrail’i rehber bildi 

 Arz eyledi Allah’ı 

 Sitret’ül münteha’ya vardı 

 Orda Cebrail durdu 

 Bundan ötesini sana verdi 

 Sen görürsün ol Allah’ı 

 Hakk’tan yardım diledi 

 Habibin Mirac’a geldi 

 Arş-ı Muazzamaya vardı 

 Naili Habibullah’ı 

 Arş-ı muzzamaya vardı 

 Orada çok çok haller gördü 

 Aslana bir nişan verdi 

 Hatem-i Nebiyullah’ı 

 Yetmiş bin perde geçti 

 Hakk’ın emriyle açtı 

 Eline bir bade geldi içti 
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 Gözetti Hikmetullah’ı 

 Ayak üzerine geldi 

 Destur’u Habib’e verdi 

 Utanıram ya Rab dedi 

 Uzattı dest-i sırrullah’ı 

 İzzetullah el uzattı 

 Nuru âlemi bezetti 

 Dü cihan fahr-i gözetti 

 Gördü Hatemi vallahi 

 Süt elma baldan aldı 

 Kudret lokması geldi 

 İkisi de bile sundu 

 Yediler lokmatullah’ı 

 Aşuk maşukuna vardı 

 Habib maksuduna erdi 

 Doksan bin kelamı sordu 

 Danıştı kelamullah’ı 

 Otuz bin şeriat oldu 

 Otuz bin tarikat oldu 

 Otuz bin marifet sırr-ı hakikat oldu 

 Bilenler bildi vallahi 

 Bilenler bilir bileni 

 Hakikate âşık olanı 

 Gördüm muhabbette bir civanı 

 Habib bildi sırrullah’ı 

 Gitmek için destur aldı 

 Vahiy geldi şad oldu 

 Engüru hediye aldı 

 Secde kıldı Babullah’ı 

 Kırklar yolunu gözetti 

 Vardı kırkları bezm etti 

 Oturdu bir niyaz etti 

 Uzattı keşkullahı 

 Selman’a bir üzüm verdi 
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 Ol zaman yar yâri bildi 

 Cümlesi de semaha girdi 

 Taktılar Arşullah’ı 

 Esrârı Hakk’a sır oldu 

 Hem Hatice ana zahir oldu 

 Fatma bint-i Resul geldi 

 Ali bildi kelamullah’ı 

 Şah Hasan Hüseyin geldi 

 İmam Zeynel parelendi 

 Muhammed Bakır şehit oldu 

 Verelim canullah’ı 

 İmam Cafer serveri 

 Musa-i Kazım din rehberi 

 Olalım Rıza’nın çakeri 

 Verelim Rızalullah’ı 

 Taki Naki Şah Askeri 

 Bunlar birbirinin yâri 

 Muhibin münkire intizarı 

 Tez gele Mehdi sahip zamanullah’ı 

 Kutb-ı âlem hünkâr geldi 

 Emanet sahibin buldu 

 Cümle evliya baş oldu 

 Bağladılar tevellayı 

 Bendesin almış araya 

 Varınca bir baki sarraya 

 Bu Hasreti bi çareye 

 Rahmet eyler Allah Allah 

 Kün dedi karar eyledi 

 Yeri göğü arşullahı 

 Çar anasır halk eyledi 

 Âdem-i Seyfullah-ı 

 Evvel Âdem Hakk’ı bildi 

 Başına çok haller geldi 

 Alnına bir top nur indi 
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 Âdem bildi Nurullah’ı 

 Velekad keremna dedi 

 Melekler secdeye indi 

 İblis mel’un asi oldu 

 O zaman takındı lanetullahı 

 Âdemden zürriyet geldi 

 Hakk’ın emri dört güruh oldu 

 Dördüne dört ta’at verdi 

 Akıl, fikir, hayâ zikrullahı 

 Bir katre nurdan oldu 

 Âdem’den nur Şit’e indi 

 Ehl-i muhip olanlar hak bildi 

 Ol Şit Nebiyullahı 

 Açıldı Haşimi ırkı 

 Mustafa Murteza nargı 

 Yüz yirmi dört bin nebi 

 Ahir İbrahim Halilullah’ı 

 Halil’in evladı gelip 

 Abdulmuttalip’ten Ebu Talip 

 Ol zaman nuru ikiye bölüp 

 Bilenler bildi vallahi 

 Abdullah’tan ne bu zahir 

 Dü cihan oldu tahir 

 Ebu talipten oldu zuhur 

 Ali’yyün veliyullah’ı 

 İki cihan güneşi Ahmed 

 Vahiy geldi oldu irşad 

 Münkirler bilmedi ahad 

 Ol nuru nebiyullahı 

 Hak emretti Cebrail’e 

 Habibim Mirac’a gele 

 Önünde delili bile 

 Cebrail Eminullah’ı 

 Dostunun selamın aldı 
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 Gönülleri ari kıldı 

 Cebrail’i rehber bildi 

 Arz eyledi Allah’ı 

 Sitret’ül münteha’ya vardı 

 Orda Cebrail durdu 

 Bundan ötesini sana verdi 

 Sen görürsün ol Allah’ı 

 Hakk’tan yardım diledi 

 Habibin Mirac’a geldi 

 Arş-ı Muazzamaya vardı 

 Naili Habibullah’ı 

 Arş-ı muzzamaya vardı 

 Orada çok çok haller gördü 

 Aslana bir nişan verdi 

 Hatem-i Nebiyullah’ı 

 Yetmiş bin perde geçti 

 Hakk’ın emriyle açtı 

 Eline bir bade geldi içti 

 Gözetti Hikmetullah’ı 

 Ayak üzerine geldi 

 Destur’u Habib’e verdi 

 Utanıram ya Rab dedi 

 Uzattı dest-i sırrullah’ı 

 İzzetullah el uzattı 

 Nuru âlemi bezetti 

 Dü cihan fahr-i gözetti 

 Gördü Hatemi vallahi 

 Süt elma baldan aldı 

 Kudret lokması geldi 

 İkisi de bile sundu 

 Yediler lokmatullah’ı 

 Aşuk maşukuna vardı 

 Habib maksuduna erdi 

 Doksan bin kelamı sordu 
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 Danıştı kelamullah’ı 

 Otuz bin şeriat oldu 

 Otuz bin tarikat oldu 

 Otuz bin marifet sırr-ı hakikat oldu 

 Bilenler bildi vallahi 

 Bilenler bilir bileni 

 Hakikate âşık olanı 

 Gördüm muhabbette bir civanı 

 Habib bildi sırrullah’ı 

 Gitmek için destur aldı 

 Vahiy geldi şad oldu 

 Engüru hediye aldı 

 Secde kıldı Babullah’ı 

 Kırklar yolunu gözetti 

 Vardı kırkları bezm etti 

 Oturdu bir niyaz etti 

 Uzattı keşkullahı 

 Selman’a bir üzüm verdi 

 Ol zaman yar yâri bildi 

 Cümlesi de semaha girdi 

 Taktılar Arşullah’ı 

 Esrârı Hakk’a sır oldu 

 Hem Hatice ana zahir oldu 

 Fatma bint-i Resul geldi 

 Ali bildi kelamullah’ı 

 Şah Hasan Hüseyin geldi 

 İmam Zeynel parelendi 

 Muhammed Bakır şehit oldu 

 Verelim canullah’ı 

 İmam Cafer serveri 

 Musa-i Kazım din rehberi 

 Olalım Rıza’nın çakeri 

 Verelim Rızalullah’ı 

 Taki Naki Şah Askeri 
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 Bunlar birbirinin yâri 

 Muhibin münkire intizarı 

 Tez gele Mehdi sahip zamanullah’ı 

 Kutb-ı âlem hünkâr geldi 

 Emanet sahibin buldu 

 Cümle evliya baş oldu 

 Bağladılar tevellayı 

 Bendesin almış araya 

 Varınca bir baki sarraya 

 Bu Hasreti bi çareye 

 Rahmet eyler Allah Allah" (Ulusoy, 2014, s. 276-280). 

Mi’râclama adı verilen şiirler dünyanın yaratılışından başlamaktadır. Kur’an-ı 

Kerim’de geçen ayetlerin kısa özeti olarak Hz. Âdem’den, meleklerin insana secde 

edişinden söz edilmektedir. Hz. Âdem’den insanlığın gelip, dünyanın çeşitli yerlerine 

dağıldığı dile getirilmektedir. Ardından İslamiyet döneminde Hz. Muhammed’in Hak 

tarfından göğe çağrılması olayı anlatılmaktadır. Hz. Muhammet’in Kırklar Meclisine 

kabul edilişi dile getirilmektedir. Daha sonra On İki İmamlar ve Hacı Bektaş-ı Veli 

anılarak sonlandırılırmaktadır. Mi’râclamaların okunmasının en önemli sebeplerinden 

birisi semah’a kalkışın ilk aşaması olarak görülmektedir. 

Çerağ Düvazı, Kurban Düvazı ve Mi’râcalama bütün cemlerde okunmaktadır. 

Bazı nefesler, deyişler ise kendine özgü cemlerde okunmaktadır. Bu cemlerden biri olan 

Hızır Cem’inde Hızır ile ilgili nefesler okunmaktadır. Boz Atlı Hızır deyişide bunlardan 

biridir.  

Boz Atlı Hızır 

"Bir yavru yolladım gurbet ellere  

 Emaneti sana boz atlı Hızır 

 Seni bekçilerler nice ellere 

 Emaneti sana boz atlı Hızır 

 Nice günler gördüm bahtı karalı 

 Nice günler gördüm dertli çareli 

 Bir yavru yolladım yürek yaralı 

 Emaneti sana boz atlı Hızır 

 Hak’tan bize bizden halka zulüm yok 

 İmanım var vadesize ölüm yok 
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 Senden başka kanadım yok kolum yok 

 Emanetim sana boz atlı Hızır 

 Pir Sultan Abdal’ım böylem olacak 

 Beklerim yolların yavrum gelecek 

 Analı babalı murad alacak 

 Emaneti sana boz atlı Hızır" (K. 11). 

Pir Sultan Abdal’a ait olan deyişte, inanan insanların koruyucusu olarak kabul 

gören Boz Atlı Hızır’ın her daim insanların yanında olacağı dile getirilmiştir. Boz Atlı 

Hızır’ın, karanın koruyucusu olduğu bilinmektedir. Bu koruyucunun gece-gündüz 

yardıma ihtiyacı olan kişilere farklı suretlerde görülerek derdine derman olduğu 

inancına göndermelerde bulunulmaktadır. 

Muharrem ayında 12 gün oruç tutulduktan sonra Muharrem Orucu ve Aşure 

Cem’i yapılmaktadır. Bu cemde Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da şehit 

edilmesinin yasını tuttukları dönemlerin şiirsel olarak duyguların aktarımı 

sağlanmaktadır. 

İmam Hüseyin 

"Yaren yoldaş bugün elveda size 

 Yetiş imdadıma İmam Hüseyin 

 Ecel şerbetini sundular bize 

 Yetiş imdadıma İmam Hüseyin 

 Biçildi kefenim yüklendi göçüm 

 Affeyle kusurum bağışla suçum 

 Nazlı şah Zeynep’in gözü yaş’içün 

 Yetiş imdadıma İmam Hüseyin 

 Didar hasretiyim yüreğim yâre 

 Günahım çok nasıl varam didara 

 Ancak sizden olur bizlere çare 

 Yetiş imdadıma İmam Hüseyin 

 Elestüde cümle ruhlar derildi 

 Kerbela’nın macerası kuruldu 

 Mücrime şefaat sana verildi 

 Yetiş imdadıma İmam Hüseyin 

 Kerbela feryadı ünü hak içün 

 Yetmiş iki şehit kanı hak içün 
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 Ali Asgar Sakine Banu hak içün 

 Yetiş imdadıma İmam Hüseyin 

 Sehvi kasti günahım çok begayet 

 Rahmet deryasına yoktur nihayet 

 Sefil Püegünah’a eyle şefaat  

 Yetiş imdadıma İmam Hüseyin" (Akbulut, 2010, s. 252). 

"Muharrem orucu tutmayan kişi 

 Meclisten dışarı Mervan sayılır 

 Bilirim ki onun ervahı Yezit 

 Ehl-i irfan içinde şeytan sayılır 

 Mümindir Sırat’ı korkusuz geçen 

 Mahrum kalır mı gözünden kan saçan 

 Din hatır etmeyip suları içen 

 Ali’ye kast etmiş Mervan sayılır 

 Yas-u matem tutsun bu hali bilen 

 Ayrılmaz didardan katara uyan  

 Muharrem’de rakı içip et yiyen 

 Rayfe maaş aynı mücahid sayılır 

 Gelin yas-u matem tutun erenler 

 Ayn-el hakikattir cümle erenler 

 Ayn-el Hakk’ı can evinde görenler 

 O şah-ı Mağdn Ali sayılır 

 Ne bilsin matemi aynı Harici 

 Bir gün yatsısına gelir sorucu 

 On iki ayda yas-u matem orucu 

 Tutarsan yazana kalkan sayılır 

 Zaya gitmez özden candan ağlayan  

 Çıkarıp akları kara bağlayan 

 Muharrem’de kend özüne ağlayan 

 Mahşer günü ehl-i iman sayılır 

 Ey Sefil Ali’nin yel düşüne 

 Bak ne demiş tardanın işine 

 Muharrem tutmadıkça başına 

 Yaşadığın ömür ziyan sayılır" (Yücel, 2003, s. 328-329).  
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Muharrem Orucu ve Aşure Cem’i esnasında Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin 

anlatıldığı, anıldığı nefeslerdir. Bu nefesler sayesinde Hz. Hüseyin ve bereberinde şehit 

olanlar anılmaktadır. Bu nefesler melodi olarak oldukça yavaş çalınıp, söylenmektedir. 

Cemde bulunnan kişilerde ellerini dizlerine ya da kalplerine yavaşça vurarak mateme 

katılmaktadırlar.  

Semah Alevi-Bektaşi inanç sisteminin en önemli rütüellerindendir. Semahın her 

bir hareketinin kendi içinde çeşitli anlamları vardır. Ali Pir Civan Ocağı’nda 

Mi’râclama ile semaha kalkan iki kadın, iki erkek ilk önce semah dönmek için meydana 

çıkar. Geçmiş zamanlarda Musahipli olma şartıyla semah dönebilen hizmet sahiplerine 

konulan bu kural zamanla kaldırılmıştır. Hizmet sahipleri ilk Kırklar Semahı’nı daha 

sonra Garipler Semahını dönmektedirler.  

Kırklar Semahı 

"Gitme durnam gitme nerden gelirsin 

 Sen nazlı canana benzersin durnam  

 Her bakışta beni mecnun edersin 

 Gönülde mihmana benzersin durnam 

 Kaşlarına mim duvası yazılır 

 Cemaline türlü benler dizilir 

 Seni sevmeyenler Haktan üzülür 

 Pir Balım Sultana benzersin durnam 

 Pir Balım Sultana benzersin durnam 

 Yörüde dilber canana yörü 

 Durnam gökyüzünde pervane döner 

 Dertli âşıklara badeler sunar 

 Âşıkların senden inayet umar 

 Tabibe lokmana benzersin durnam 

 Pir Balım Sultana benzersin durnam 

 Bugün ben pirimi gördüm 

 Gelir salını salını 

 Selamına karşı durdum 

 Bağrım delini delini 

 Gel dedim yanıma geldi 

 Gamzesi sinemi deldi 

 Bir izzetli selman verdi 
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 Aldım sevini sevini 

 Kaynadı karıştı kanım 

 Ezelden severdi canım 

 Sen benimsin bende senin 

 Dedim sevini sevini 

 Kıymetin paha biçilmez 

 Cemalin nurdan seçilmez 

 Vakistsiz güller açılmaz 

 Derdim gülünü gülünü 

 Dedem oğlu der ağlatma 

 Yüreğim o de dağlatma 

 Varıp yadlara bağlatma 

 Zülfün telini telini" (K. 18). 

Garipler Semahı 

"Beylerimiz elvan gülün üstüne 

 Ağlar gelir şahım Abdal Musa’ya 

 Haydi de dost 

 Urum abdalları Ali’m Ali’m 

 Eynnine bağlar gelir şahım Abdal Musa’ya  

 Haydi de dost 

 Hastaları gelir derman istiye 

 Sağlar gelir şahım Abdal Musa’ya 

 Haydi de dost 

 Urum abdalları Ali’m Ali’m gelir dost deyu 

 Sağlar gelir şahım Abdal Musa’ya 

 Çıkaydım tuğranın başına 

 Yüz süreydim toprağına taşına 

 Bir karanlık çöktü başıma 

 Medet mürüvet dedem imdada geldi 

 Ali yar dost dost da şah 

 Ali’m de şah pirim de şah" (K. 18).  

Semahların kendi içinde melodileri vardır. Melodilerin tonlarına göre zâkir 

hızlanır ya da yavaşlar. Aynı şekilde semah dönen kişilerde hızlanır ya da yavaşlar. İlk 



157 

aşamada çok yavaş hareketler yapılırken, ikinci aşamada biraz daha hızlanırlarak son 

kısımda hızla dönülmeye başlanır ve semah son bulur (K. 9). 

Ali Pir Civan Ocağ cem ve muhabbet meclislerinde özellikle Turnalar ve Nasib 

Olur Amasya’ya Varırsan adlı nefesler okunmaktadır. 

Turnalar 

"Pervaz vurup gökyüzünde dönünce 

 Dinlen tarif edem yolu turnalar 

 Hidayet Mevla’dan kalkın deyince 

 Gözetleyin sağı solu turnalar 

 Varınca Amasya’nın üstüne 

 Secde kılın Hamdullah’ın postuna 

 Dergâhına damanına destine 

 Ezelden demişiz beli turnalar 

 Durmayın Çetmi’de açın pervazı 

 Ali Pir Civan’a eylen niyazı 

 Hacıköy’de şehitlerin şahbazı 

 Onun da bir ismi deli turnalar 

 Merzifon’dan seyreyleyin ovayı 

 Kılavuz eyleyin bâd-ı sabayı 

 Ziyaret eyleyin Piri Babayı 

 Hoştur o sultanın hali turnalar 

 Bir gececik yatın kırklar dağında 

 Bülbül öter bahçesinde dağında 

 Açın kanatları seher çağında 

 Seyredin ülkeyi ili turnalar 

 Hamdülillah gören çeker mi yası 

 Pirim Bektaş Veli mülkün ihyası 

 Nur-ı Cemalettin hasların hası 

 Pervane o yârin kulu turnalar 

 Hak yoluna gidenlerin 

 Asa olsam ellerine 

 Her pir vasfın edenlerin 

 Kurban olsam dillerine 

 Bir ustada olsam çırak 
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 Bir olurdu yakın ırak 

 Kemiğimi yapsam tarak 

 Yar zülfünün tellerine 

 Cesedimi kavursalar 

 Yönüm Hakk’a çevirseler 

 Harman gibi savursalar 

 Muhabbetin yellerine 

 Vakit kalmadı drmağa 

 Seyrani arz eder varmağa 

 Deryaya giden ırmağa 

 Katre olsam sellerine" (K. 3). 

Nasip Olur Amasya’ya Varırsan 

"Nasip olur Amasya’ya varırsan 

 Giden sâil selâm getir pîrimden 

 Hüblar şahı Hamdullah’ı görürsen 

 Giden sâil selâm getir pîrimden 

 Hayali gönlümde çekerim âhı 

 Acep görür müyüm gül yüzlü şâhı 

 Bunca âşıkların sırr-ı penâhı 

 Giden sâil selâm getir pîrimden 

 Mecnûn gibi sevdâ var başımdan 

 Cihân sele gitti çeşmim yaşından 

 Kim ayrılmış ben ayrılmam eşimden 

 Giden sâil selâm getir pîrimden 

 Sene bin iki yüz kırk dörtte beyân 

 Kırkların ceminde görmüşüm ayân 

 Mürsel göbeğinden taze bir civân 

 Gişen sâil selâm getir pîrimden 

 Velim eydür dost köyüne varınız  

 Balım Sultan olun size kılavuz 

 Benim pîrim Amasya'da yalınız 

 Giden sâil selâm getir pîrimden" (Ulusoy, 2014, s. 228).  

Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda postnişin olan Hamdullah Çelebi (Mehmet 

Hamdi) II. Mahmut tarafından dergâhtan sürülerek Amasya’ya gönderilmiştir. Hacı 
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Bektaş Veli Dergâhı’nda "Hamdullah ve Hamdi" mahlaslarıyla deyişler yazan 

Hamdullah Çelebi, Amasya’ya sürgün edildikten sonra "Hasretî" mahlasıyla deyişler 

yazmaya devam etmiştir. Amasya’nın piri olarak kabul edilen Hamdullah Çelebi’nin 

yazılı eserleri yok edildiği için dilden dile aktarılan deyişleri söylenmiştir. Yörede 

bulunan bütün ocaklarda Hamdullah Çelibi’nin deyişleri söylene gelmiştir. 

Ali Pir Civan Ocağı’na yazılan bazı nefesler vardır. Bunların bazıları şunlardır:  

Ali Pir Civan 

"Horasan elinden senin gelişin 

 Sana güveniyorum Ali Pir Civan 

 Pirim dost, Ali’m dost, canım dost 

 Dede hoca derler köyün kurucusu 

 Sana güveniyorum Ali Pir Civan dost 

 Pirim dost, Ali’m dost, canım dost 

 İnsanların benzer kendi soyuna  

 Civan gibi yatan boylu boyuna 

 Cesetle can verin benim ruhuma 

 Sana güveniyorum Ali Pir Civan dost 

 Pirim dost, Ali’m dost, canım dost 

 Keçeci Baba’dan gelir soyun 

 Senin Ali Haydar Padişan 

 Pirim dost, Ali’m dost, canım dost 

 Erenler suyundan akıyor meyin 

 Sana güveniyorum Ali Pir Civan dost 

 Pirim dost, Ali’m dost, canım dost 

 Söyler Âşık Veli senin dilinden 

 Neslin Ali, On İki İmam soyundan 

 Sevenlerin alır senin payından 

 Sana güveniyorum Ali Pir Civan dost 

 Pirim dost, Ali’m dost, canım dost" (K. 7).  

Ali Bir Civan 

"Senin felsefenden ilham alırım 

 Dergâhına geldim Ali Bir Civan 

 O uzun boyuna yüzümü sürdüm 

 Dergâhına geldim Ali Bir Civan 
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 Dergâhına kabul eyle Bir Civan 

 Dergâhına geldim Ali Bir Civan 

 Uzundur kammetin selvidir boyun 

 Seven insanlara açıktır kapın 

 Sen Alisin on iki imamdan soyun 

 Dergâhına geldim Ali Bir Civan 

 Neslin Ali on iki imamdır soyun 

 Dergâhına geldim Ali Bir Civan 

 Dergâhına kabul eyle Bir Civan 

 Birlik makamının öncüsü sensin 

 Erenler sultanı pirim Alisin 

 Gönül seni sevdi elbet velisin 

 Dergâhına geldim Ali Bir Civan 

 Dergâhına kabul eyle Bir Civan 

 Dedem Ali dedem büstünü yapan 

 Şehitler şehidi sen pirim sultan 

 Âşık Veli senin matabın satan 

 Dergâhına geldim Ali Bir Civan 

 Dergâhına kabul eyle Bir Civan" (K. 7). 

Ali Pir Civan Ocağı’nın ismini aldığı Ali Pir Civan’a ocağın Dedeliğini ve 

zâkirliğini yapan Âşık Veli Çal tarafından deyişler icra edilmiştir. Ali Pir Civan’a itafen 

yazdığı deyişlerinde daha çok Ali Pir Civan’ın genç yaşında şehit edilmesine, On İki 

İmam soyundan gelmesine ve köyün kurucusu olarak kabul edilen Büyük Ali Hoca 

Dede konu edilmiştir.  

Nefesler biz Alevilerin hayat ve düşünce biçiminin bir yansımasıdır. Nefeslerde 

imamların isimleri zikredildiği için kutsal kabul edilirler. Bunun yanı sıra kutsiyete 

nefesler okunurken, dinlenirken yarım bırakmama gibi bir kuralda eklenmiştir. Bir 

nefesi okumaya ya da dinlemeye başladıysan o nefesi sonuna kadar dinlemek 

zorundasın. Eğer yarıda kapatırsan terbiyesizlik, saygısızlık gibi algılanmaktadır (K. 

19).  

Nefes dinlenirken bir şeyler yemek-içmek yasaktır. Kutsal kişilerin isimleri 

geçtiği için saygısızlık olarak kabul edilmektedir. nefes bittikten sonra yeme-içme 

eylemine devam edilmelidir (K. 5). 
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Nefes, Alevi-Bektaşi inanç sisteminin temelini meydana getirmektedir. Alevi-

Bektaşi felsefesinin en güzel anlatıldığı nefesler aynı zamanda sembollerle dolu Allah 

tarafından Hz. Ali’ye sır olarak verilmiş bilgilerin yansıması olarak kabul edilmektedir. 

Bu nedenle kutsal kabul edilen nefeslerde yoğunlukla Hz. Ali ve geriye kalan on bir 

imamın yaşadıkları anlatılmaktadır. Anadolu Aleviliğinin kurucusu sayılan Hacı 

Bektaş-ı Veli’nin ilminin bir yansıması olduğu düşünülmektedir. Bunların yanı sıra yöre 

dedeleri ve âşıklarının dünyaya bakışlarınıda yansıtmaktadır. Nefeslerin icraları 

genellikle dede ve âşıklar tarafından gerçekleştirilmektedir. Amasya yöresinde dede 

icraları ise özel olarak varlığını korumaya devam etmektedir. Ali Bir Civan Ocağı’nda 

cemlerde dede ve âşık nefesleri yanı sıra yedi ulu ozanların nefesleri okunmaktadır. Bu 

nefeslerin dikkatlice dinlenmesi, dinlenirken hiçbir şekilde başka bir şeyle 

ilgilenilmemesi ayrı bir önem arz etmektedir. Alevi toplumunca nefeslerin 

dinlenmemesi içinde isimleri geçen kişilere yapılan bir saygısızlık olarak kabul 

edilmektedir. Bu sebeple nefesler içindeki sır ile insanların muhakeme yapmasını 

sağlarken bir yandan da saygı duymanın ve değerin kıymetini ortaya koymaktadır. 
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BÖLÜM VII 

7. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

7.1. Sonuçlar 

Anadolu, kültürel zenginliklerin bir arada bulunduğu önemli coğrafi 

konumlardan biridir. Bu zenginliklerden biri olarak karşımıza çıkan Anadolu Aleviliği 

inanç sistemi ve ritüelleri ile merak konusu olmuştur. Aleviliğin temelleri Orta Asya’da 

ortaya çıkan Şamanizm inancına mensup göçebe Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle 

Irak ve İran üzerinden Anadolu’ya getirilmesiyle başlamıştır. Heterodoks bir yapıya 

sahip olan Anadolu Aleviliği günümüzde İslami değerlere ve Şamanist ritüellere sahip 

bir inanç sistemini temsil etmektedir. Anadolu Aleviliği, Şiilik, Rafizilik ve 

Nursayrilikten farklı olarak tasavvufi gelişim göstermiştir. Bu gelişim Alevilik içinde 

ocak ve dedelik kurumunu meydana getirmiştir.  

Geleneksel Alevilik’de ocak, Alevi toplumunun dini ve sosyal lideri 

konumundaki Dede’nin geldiği soy olarak tanımlanmaktadır. Ocakların kuruluş dönemi 

hakkında birçok rivayet vardır. Ancak Anadolu Aleviliğinde ocakların kuruluş dönemi 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin dergâhını Anadolu’ya kurmasıyla ortaya çıkan ekollün bir 

sonucu olarak kabul edilmektedir. Horasan erenleri adı ile anılan evliyaların 

Anadolu’yu İslamlaştırmak maksadıyla kurdukları ana ocaklarda yetişen kişiler 

tarafından alt ocaklar meydana getirilmiştir. Ocaklar zamanla mürşid ocağı, pir ocağı, 

rehber ocağı ve düşkün ocağı şeklinde sınıflandırılarak görev dağılımı yapılmıştır. 

Ocaklar dini işlevlerinin yanı sıra sosyal ve bireysel hayatı düzenle işlevleride vardır. 

Sosyal, dini ve bireysel hayatı düzenlemek maksadıyla ocaklar kendi içinde tasnif 

edilmişdir. Bu çalışmada Alevi pir ocaklarından biri olan Ali Pir Civan Ocağı 

incelenmiştir. Ocak çevresinde meydana getirilen inanç ve ritüeller tespit edilmiştir.  

Bu çalışmada Amasya ilinin Alevi ocakları tespit edilmiş ve Ali Bir Civan Ocağı 

merkez alınmıştır. Amasya yöresi, Alevi inanç sistemine mensup kişilerin fazlaca 

yaşadığı bir yerdir. Ağırlıklı olarak Amasya’nın Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçesinde 

yaşamını sürdüren ocakzâde ve talipler tespit edilmiştir. Amasya’da Alevilerin yaşadığı 

yerler ve yörenin geneli hakkında yazılı ve kaynak kişilerden bilgiler elde edilmiştir. 

Ali Pir Civan genç yaşta irşat için savaşırken ablası ile şehit edilmişdir. Şehit 

edilişinin ardından dedesi Keçeci Baba tarafından türbesinin olduğu birime yaşamaları 

için ocakzade göndermesiyle Keçeci Baba Ocağı’nın alt ocağı olarak Alevi ocakları 
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arasındaki yerini almıştır. Ali Bir Civan Ocağı’ nın soyu, On İki İmamlar’dan sekizinci 

İmam Rıza’ya dayanmaktadır. 

Ali Bir Civan Ocağı’nda dini hayat cemler vasıtasıyla devam ettirilmektedir. 

Kaynağı Kırklar Cem’ine dayandırılan Cem ayinleri kendi içinde çeşitlere 

ayrılmaktadır. Bunlar: İkrar (Abdal Musa) Cemi, Düşkün Kaldırma Cemi, Dardan 

İndirme Cemi, Musahiplik Cemi, Görgü Cemi, Muharrem-Aşure Cemi, Muhabbet Cemi 

ve Hızır cemi’dir. Her bir Cem kendi içinde anlama ve ritüele sahiptir. Cem ayini 

hakkındaki bilgiler gözlem ve mülakat sonucu elde edilmiştir. Cem ayininde yörede 

bulunan diğer ocaklardan farklılar tespit edildimiştir. Bu farklılıkların başında semah’ın 

musahipli olarak icra edilmesi gelmektedir. Ayrıca ocakta Kırklar Semah’ı ve Garipler 

Semah’ı dışında semah dönülmemektedir. Anadolu’daki diğer ocakların Cem ayinlerine 

bakıldığında da Ali Pir Civan Ocağı’nın Cem ayininde dem (rakı) sunulmadığı tespit 

edilmiştir. Yörede unutulmaya yüz tutan Musahiplik Kurumu "yol kardeşliği" Ali Pir 

Civan Ocağı tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır. Özellikle Amasya yöresinde 

"Musahip" terimi yerine "Hısım" terimi kullanılmaktadır. Aleviliğin mahkemesi olarak 

bilinen "Düşkün Cemi" bireysel ve sosyal otokontrolü sağlamaktayken caydırıcılığını 

kaybetmiştir.  

Geleneksel Alevilik’de inanç kavramı geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Allah-

Muhammed-Ali üçlemesi, Miraç, Kırklar, Ehlbeyt, On İki İmam, On İki Hizmet, 

Kemerbest, Dâr, Gülbenk, Tevella-Teberra gibi inançsal temel kavramlar köylerde 

yaşatılmaya devam ettirilirdiği gözlemlenmiştir. Özellikle Gümüşhacıköy ve Merzifon 

ilçelerinde toplu şekilde yaşayan Aleviler tarafından inaçlar yaşatılmaya çalışılmaktadır. 

Dini inaçların yanı sıra Alevilikte özel anlam yüklenen halk inanışları yaşlı kesimlerce 

yaşatıldığı tespit edilmiştir. Özellikle türbe ve yatır ziyaretleri esnasında gerçekleştirilen 

inanışlar önemli bir yer tutmaktadır. Amasya, eren-evliya ve dedelerin yoğun olduğu bir 

yöredir. Ulu kişilerin yaptıkları kerametler nesiller boyunca anlatıla gelmiş ve kutsiyet 

yüklenmiş ve yüklenmeye devam ettirilmektedir. 

Alevi-Bektaşi toplumunun felsefe kaynağı olarak kabul edilen nefesler, 

öğreticiliği ve kutsallığı nedeniyle kıymetlidir. Amasya yöresinde şehir ağızıyla söylene 

gelmiş didaktik müzikal ezgilere nefes adı verilirken köylerde deyişler olarak 

adlandırılmıştır. Nefes ya da deyişlerin Dedeler tarafından dile getirilmektedir. Zakir’in 

ise sadece Cem ayini esnasında Dedelerin önceden icra ettikleri deyişleri söylemekle 

yükümlü oldukları tespit edilmiştir. Özellikle Ali Pir Civan Ocağı Dedeleri kendi 

zakirlilerinide kendileri yapmayı sürdürmektedir. Ocakta, geçmiş dönemlerde yaşamış 
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âşıklar tarafından yaratılan nefeslerin yanı sıra yaşayan âşık ve dedelerin nefesleride 

okunmaktadır. Ayrıca yedi ulu ozanın nefeslerinin okunmasına ayrı önem verildiği 

gözlemlenmiştir.  

 

7.2. Öneriler 

Alevilik-Bektaşilik inanç sistemi yıllara yayılan yavaş bir çözülme dönemini 

yaşamaktadır. Bu çözülmeyi son zamanlarda hızlandıran en önde gelen etmen ise 

şehirleşmenin getirdiği göç dalgası ile köylerin boşalması olmuştur. Köyler yüzyıllar 

boyunca Alevilerin mabedi konumundadır. Alevi köylerinde, gizli olarak yürütülmekte 

olan ocaklık, dedelik, cem gibi kurumlar yine gizli olarak kendi içinde nesil aktarımı ile 

davamlılığını günümüze kadar sürdürmüştür. 1950 yıllarında öncelikle yurtdışı işçi 

göçleri sebebiyle köylerinden ayrılmaya başlayan insanlar, kültürlerinden ve 

inançlarından da ayrılmaya başlamıştır. Bu ayrılık devamında insanların ekonomik ve 

eğitim amaçlı yurtiçi göçlerini getirmiştir. Hal böyle olunca yıllara yayılan kültürel 

çözülme son dönemlerde köylerde genç nüfusun kalmaması ile hızlanmıştır. Aleviliğin 

inanç ve ritüellerini yürütecek ocakzâde ve talibin kalmayışı ise yolu bitme noktasına 

getirmiştir. Şehirlerde yaşamını sürdüren Alevi toplumu, ocaklarından ayrılmalarından 

dolayı şehir cemevlerinde sürdürmeye çalışılan ritüeller ile sınırlı kalmışlardır. Bu 

ritüellerde Aleviliğin özünü yansıtmakta yeterli olamamaktadır.  

Amasya yöresi, küçük bir yerleşim merkezi olduğundan dolayı hemen hemen 

herkes tarafından gelenek ve görenekler yaşatılmaya devam etmektedir. Özellikle Alevi 

köylerinde yaşamını sürdüren kişiler tarafından dede ve talip ilişkisinin devam 

ettirilmesi yolun tam olarak bozulmadığının bir kanıtı şeklindedir. Cem ritüelleri, 

geçmiş dönemlerdeki kadar sıkı kurallar çerçevesinde yapılmamasına karşın 

yürütülmeye devam ettirilmektedir. Ancak Alevilik öğretisi verilen genç nüfusun 

şehirden gitmesi ve farklı kültürel ortamlara katılarak o kültürleri benimsemeleri yolu 

bozmaktadır. Örneğin; ailesinden bir ferdi kaybeden Alevi bir yetişkin köyde ölen 

kişinin kırkında, kurban kesip cem yapmak yerine pide-ayran yapıp dağıtmayı ya da 

hiçbirşey yapmamayı yeğlemektedir. Keza cemevlerinde gerçekleştirilen cem ritüeli, 

gençler tarafından tiyatro oyunu olarak görülüp seyir amaçlı gidilen bir yer durumunu 

almıştır. 

Amasya bölgesinde özellikle Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde Alevi inanç 

sistemine mensup kişiler yine kendi gibi aynı inanç sistemine mensup kişilerle bir arada 
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yaşayarak geleneklerinden kopmamaktadırlar. Ayrıca yakın zamana kadar Aleviler 

kendi içlerinde evlendiklerinden dolayı kültürlerini bozmadan aktarmışlardır. Fakat 

günümüzde farklı inanç sistemlerine mensup kişilerle evlilik birliği kurulduğundan 

dolayı aktarım gerçekleştirlememektedir. Bu sebeple Alevi inanç sisteminde bazı 

bozulmalar, değişmeler yaşanmaktadır. 

Günümüz Alevilerince cem adı verilen dini ritüel tam olarak kavranamamıştır. 

Kavranamamasının nedeni ise dedelik ve talipliğin bozulmasından kaynaklanmaktadır. 

Geçmiş dönemlerde yaşamış dede ve taliplere denk gelen kişiler tarafından dile getirilen 

bozulmanın kaynağı dedelere, talipler tarafından değer ve saygının kalmaması olarak 

görülmüştür. Talipler yenidünya düzenin getirdiği nimetlerle bağımsız bir birey olmak 

felsefesinden yola çıkarak yeni nesil, karşısındaki kimseye üstünlük atfetmemekte ve 

vermemektedir. Bu da temelden bir ayrışmayı getirmektedir. Geçmiş dönemlerde 

dedenin sözünden, felsefesinden çıkmayan ya da çıkamayan insanlar bilgi birikiminin 

fazlalığı ve kirliliğiyle beraber dedeleri, cem ritüellerini, musahipliği ve düşkünlüğü 

sorgulamaya başalmışlardır. Bu sorgulamada beraberinde Alevilikten uzaklaşmış genç 

nesli beraberinde getirmiştir.  

Anadolu Alevi toplumunda ve Amasya Alevi toplumunda yukarıda belirtilen 

sebeplerden ötürü Alevi inaç ve kültür çözülmesinin önüne geçilmemektedir. Gençlerin 

kulağına kar suyu kaçırarak kültürlerine daha fazla maruz kalmaları, sahip çıkmalarını 

sağlamak amaçlanmalıdır. Özellikle yaşlı kesim tarafından sürdürülen Alevilik, onların 

ölümleri ile varlığını tamamen kaybetme ya da yanlış bir şekilde devam ettirme evresine 

girebilmektedir. Tamamen kaybolmasını ya da yanlış bilgilerle devam ettirilmesi 

önlemenin en önemli yolu ise gençleri Alevilik inancı/kültürü hakkında bilgilendirmek 

olmalıdır. Bilgilendirmenin yolu ise önce ebeveynlerin Alevilik açısından kendilerini 

geliştirmeleri ve çocuklarına küçük yaşlarda Alevilik öğretisini anlatmaları ile 

gerçekleştirilmelidir. Buna ilavete dedeler ve Alevi derneklerinin yaptığı proğram ve 

etkinlikler ile desteklenmelidir. Özellikle dedeler, genç nesli kazanmak amacıyla bazı 

katı kurallardan (cemevine kısa kollu tişörtle gelmek, cem esnasında Anadolu başörtüsü 

takmamak gibi) vazgeçilmelidir. Geçlerin Aleviliği daha yakından öğrenmesi için 

dedeler ve derneklerce semah ekiplerinde genç nesli görevlendirme, zakirliğe özendirme 

gibi etmenlerle çeşitli Alevi dernekleri tarafından düzenlenen proğramlarda küçük 

görevlendirmelerle sorumluluklar verilerek Alevilik inancından ve kültüründen 

uzaklaşmamaları sağlanmalıdır. 
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9. EKLER  

9.1. Etik Kurulu Onay Belgesi 

T.C  

ÇAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ  

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

TEZ / ARAġTIRMA / ANKET / ÇALIġMA ĠZNĠ / ETĠK KURULU ĠZĠNĠ TALEP 

FORMU VE ONAY TUTANAK FORMU 

ÖĞRENCĠ BĠLGĠLERĠ 

T.C. NOSU 
 

ADI VE SOYADI İlayda ÇAL 

ÖĞRENCĠ NO 201811011 

TEL. NO. 
 

E - MAĠL 

ADRESLERĠ  

ANA BĠLĠM DALI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 

HANGĠ AġAMADA 

OLDUĞU (DERS / 

TEZ) 

Tezi kabul edilmiştir. 

ĠSTEKDE 

BULUNDUĞU 

DÖNEME AĠT 

DÖNEMLĠK 

KAYDININ 

YAPILIP-

YAPILMADIĞI  

2020 / 2021 - Güz   Dönemi Kaydını Yenilemedim. 

ARAġTIRMA/ANKET/ÇALIġMA TALEBĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER 

TEZĠN KONUSU 

Çalışmanın konusu Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı 

Sarayözü köyünde bulunan, yöre halkı tarafından pir ocağı kabul 

edilen Pir Ali Pir Civan (Pir Civan) Ocağı’nın inanç ve ritüelleridir. 

Bu bağlamda Ali Pir Civan Ocağı’na adını veren ve kurucusu olarak 

kabul edilen Ali Pir Civan’ın hayatı, soy şeceresi, inançları, ritüelleri, 

talip yerleşkeleri ve talip olduğu ocak tespit edilmiş ve Anadolu Alevi 

ocakları arasında bilinirliliğine katkı sağlanmıştır, Amasya Alevi 

ocakları arasındaki konumu açığa çıkarılmıştır. 

TEZĠN AMACI 

Hakkında daha önce yapılmış herhangi bir müstakil çalışma 

bulunmayan Ali Pir Civan Ocağı’nın kökeni, inanç kaynakları, imam 

soyu, ocakzâdeleri, talip yerleşkeleri ile ocağa ismini veren Ali Pir 

Civan'ın menkıbevî şahsını açığa çıkarmak, ocağın günümüzdeki 

durumunu, sözlü kültür ortamından tespit edilen ocakla ilgili inanç ve 

ritüelleri ve itikadî törenlerde icra edilen edebi ürünleri unutulmadan 

kayıt altına almak ve alanın istifadesine sunmak çalışmanın 

amaçlarındandır. 

TEZĠN TÜRKÇE 

ÖZETĠ  

"Amasya Bölgesi Alevi Ocaklarında İnanç ve Ritüelller: Ali Pir Civan 

Ocağı Örneği" adını taşıyan bu tez çalışmasında, ocak kavramı 

üzerine durulmuştur.  Ocak, ata ruhlarının ve dedenin bağlı olduğu 

soy olarak nitelendirilmektedir. İslamiyet öncesi dönemde de atalar 

kültü inancında karşımıza çıkmaktadır. Anadolu coğrafyasında 

yaşayan toplumların İslamiyet’e geçişleri ile birlikte ocak ve atalar 

kültü kavramı İslami çerçeveye uygun hale getirilmiştir. Ocak, 

heterodoks yapıda olan Anadolu Aleviliği içinde kendini göstermiştir. 

Anadolu’da ana ocaklar vasıtasıyla alt ocaklar meydana getirilerek 
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büyük bir Alevi Ocakları yelpazesi oluşturulmuştur. Bu yelpazenin 

neticesinde Anadolu Aleviliği içinde çeşitli pratikler meydana 

gelmiştir. Bu ritüeller Alevi toplumunun bireysel hayatına ve dini 

hayatını da etkilemiştir. 

       Anadolu Aleviliği çevresinde inanç ve ritüeller Amasya ilinin 

Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Sarayözü Köyünde bulunan Ali Pir 

Civan Ocağı örneği üzerinden ele alınmıştır. Ali Pir Civan Ocağı 

yörede talip sayısı fazla olan ikinci büyük ocaktır. Özellikle bu 

çalışmada ocakzâde ve talipler tarafından gerçekleştirilmeye devam 

ettirilen dini pratikler (cemler) konu edilmiştir. Gerçekleştirilen cem 

ayinlerinin toplumsal ve bireysel anlamları tespit edilmiştir. Cem 

ayinleri esnasında ve bireysel hayatta ayrı bir önem verilen kurban 

ritüelinin Ali Pir Civan Ocağı ve yöre geleneğindeki yeri 

belirlenmiştir. Alevi toplumu için kutsiyet barındıran kavramlar, cem 

ayininde okunan nefesler (deyişler) ve Ali Pir Civan’ın türbesi 

etrafında gerçekleştirilen ritüeller konu edilmiştir. Bunun yanı sıra 

ocağa ismini veren ve ocağın kurucusu olarak kabul edilen Ali Pir 

Civan’ın hayatı, yaşadığı dönem, şeceresi, hakkında anlatılan 

rivayetler aktarılmıştır. Ocak etrafında yaşamakta olan âşık ve Zâkir 

geleneği üzerine durulmuştur. Ali Pir Civan Ocağı’nda yetişen âşıklar 

tespit edilmiştir.  

       Bu tez kapsamında ulaşılan sonuç ise ocak kavramının Amasya 

yöresindeki yansımasıdır. Bunun yanı sıra Amasya yöresi Alevi halkı 

tarafından birden fazla rivayet üzerinden aktarılan Ali Pir Civan’ın 

hayatı gün yüzüne çıkartılmıştır. Ali Pir Civan’ın babasının asıl 

kimliği, Keçeci Baba ve Hacı Bektaş-ı Veli ile olan kan bağı tespit 

edilmiştir. Yöre halkı tarafından ortak noktada birleştirilemeyen Ali 

Pir Civan’ın hangi dönemde, kim veya kimler tarafından şehit edildiği 

aydınlatılmıştır. Ali Pir Civan Ocağı’nın geçmiş dönemdeki taliplerin 

ritüel ve inanç yapısında meydana gelen değişmeler üzerinde 

durulmuştur. Ocağın yöre ocaklar ve diğer bölgedeki ocaklarla olan 

farklılıklar-benzerlikleri tespit edilmiştir. Amasya yöresinde âşık ve 

zakir kavramlarının ayrı ayrı yürütüldüğü tespit edilmiştir.  Ancak 

aşığın ledün ilmini bildiğini zakir’in bu ilmi bilen aşığın kelamlarını 

cem ve muhabbet ortamlarında söylemekle yükümlü olduğu 

aktarılmıştır. 

ARAġTIRMA 

YAPILACAK OLAN 

SEKTÖRLER/ 

KURUMLARIN 

ADLARI 

Folklor, bir ülke ya da belirli bir bölge halkına ilişkin maddi ve 

manevi alanlardaki kültürel ürünleri konu edinen, bunları kendine 

özgü yöntemlerle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan ve 

son aşamada bir senteze vardırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu 

bağlamda çalışma folklorik temelli bir alan araştırmasına dayanmakta 

ve sözlü kaynaklardan gönüllülük esasına bağlı olarak katılımlı 

gözlem yoluyla elde edilen bilgilerden oluşmaktadır. Bu nedenle 

araştırma kapsamında izin alınması gereken herhangi bir kurum ya da 

kuruluş bulunmamaktadır. 

ĠZĠN ALINACAK 

OLAN KURUMA 

AĠT BĠLGĠLER  

(KURUMUN ADI- 

ġUBESĠ/ 

MÜDÜRLÜĞÜ - ĠLĠ 

- ĠLÇESĠ) 

Bu çalışma;  

-Anket, odak grup çalışması, deney teknikleri vb. kullanılarak 

katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel 

yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar, 

-İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer 

bilimsel amaçlarla kullanılması, 

-İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, 

-Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, 

-Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, 

Kapsamında değerlendirilebilecek bir araştırmaya dayanmadığından 



177 

etik izin gerektirmemektedir. Dolayısıyla Etik izin alınan herhangi bir 

kurum bulunmamaktadır. 

YAPILMAK 

ĠSTENEN 

ÇALIġMANIN ĠZĠN 

ALINMAK 

ĠSTENEN 

KURUMUN HANGĠ 

ĠLÇELERĠNE/ 

HANGĠ 

KURUMUNA/ 

HANGĠ 

BÖLÜMÜNDE/ 

HANGĠ ALANINA/ 

HANGĠ 

KONULARDA/ 

HANGĠ GRUBA/ 

KĠMLERE/ NE 

UYGULANACAĞI  

GĠBĠ AYRINTILI 

BĠLGĠLER 

Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine 

uyulduğu tezde belirtilmiştir. Bunun dışında etik kurul izni gerektiren 

bir çalışma olmadığından herhangi bir kurumun, herhangi bir ilçesinin 

herhangi bir bölümüne herhangi bir alanda, herhangi bir konuda ve 

herhangi bir kimse(ye)/kimselere uygulama yapılmamıştır. 

UYGULANACAK 

OLAN ÇALIġMAYA 

AĠT ANKETLERĠN/ 

ÖLÇEKLERĠN 

BAġLIKLARI/ 

HANGĠ 

ANKETLERĠN - 

ÖLÇELERĠN 

UYGULANACAĞI  

Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen nedenler ve çalışmanın gerekli 

usulleri dâhilinde anket ve ölçek kullanılmamıştır. Araştırmanın bağlı 

olduğu alan halkbilimi ve halk edebiyatı anabilim dallarıdır ve bu 

disiplinlerde ölçek kullanılmamaktadır. Anket yöntemi ise ancak ön 

hazırlık için veya eksik kalan konuların tamamlanması için 

kullanılabilir ancak bu çalışmada kullanılmadığı gibi ilaveten eğitim 

bilimleri ve psikoloji vb. alanlarda kullanılan anketlerden farklı bir 

nitelik taşımakta halkbiliminde karşılığı sorukağıdı tekniği olarak 

isimlendirilmektedir. 

EKLER 

(ANKETLER, 

ÖLÇEKLER, 

FORMLAR,  …. V.B. 

GĠBĠ EVRAKLARIN 

ĠSĠMLERĠYLE 

BĠRLĠKTE KAÇ 

ADET/SAYFA 

OLDUKLARINA 

AĠT BĠLGĠLER ĠLE 

AYRINTILI 

YAZILACAKTIR) 

 

Yukarıdaki bölümde de açıklandığı üzere çalışmanın dokusuna 

uygun görülmediğinden anket, evrak, ölçek ve form kullanılmamıştır. 
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ÖĞRENCĠNĠN ADI - SOYADI: ĠLAYDA ÇAL 

ÖĞRENCĠNĠN ĠMZASI: Enstitü 

Müdürlüğünde evrak aslı imzalıdır                                                                                                                                       

TARĠH: 17/ 09/ 2020 

TEZ/ ARAġTIRMA/ANKET/ÇALIġMA TALEBĠ ĠLE ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME SONUCU 

1. Seçilen konu Bilim ve ĠĢ Dünyasına katkı sağlayabilecektir. 

2. Anılan konu  Edebiyat faaliyet alanı içerisine girmektedir. 

1.TEZ DANIġMANININ 

ONAYI 

2.TEZ DANIġMANININ 

ONAYI (VARSA) 

SOSYAL 

BĠLĠMLER 

ENSTĠTÜSÜ 

MÜDÜRÜNÜN 

ONAYI 

A.B.D. 

BAġKANININ 

ONAYI 

  Adı - Soyadı: Begüm 

KURT   Adı - Soyadı: ……….…… 

Adı - Soyadı: Murat 

KOÇ 

Adı - Soyadı: 

Sevin ARSLAN 

  Unvanı  : Dr.Öğr.Üyesi   Unvanı: .………..… Unvanı:Doç. Dr.  Unvanı: Prof. Dr.  

  İmzası          : Evrak 

onayı e-posta ile alınmıştır   İmzası: ……………..… 

İmzası: Evrak onayı 

e-posta ile alınmıştır 

İmzası: Evrak 

onayı e-posta ile 

alınmıştır 

70 / 12 / 2020     /     / 20     26 / 11 / 2020 27 / 11 / 2020 

ETĠK KURULU ASIL ÜYELERĠNE AĠT BĠLGĠLER 

Adı - Soyadı: 

Mustafa BAġARAN 

Adı - Soyadı: 

Yücel ERTEKĠN    

Adı - Soyadı: 

Deniz Aynur 

GÜLER  

Adı - Soyadı: Ali 

Engin OBA    

Adı - Soyadı: 

Mustafa Tevfik 

ODMAN 

Unvanı  : Prof. Dr.  Unvanı  : Prof. Dr.   Unvanı: Prof. Dr.  

 

Unvanı   : Prof. Dr.  
 

Unvanı: Prof. Dr.  

İmzası : Evrak onayı 

e-posta ile alınmıştır 

İmzası : Evrak 

onayı e-posta ile 

alınmıştır 

İmzası : Evrak 

onayı e-posta ile 

alınmıştır 

 

İmzası : Evrak onayı 

e-posta ile alınmıştır 
 

İmzası : Evrak 

onayı e-posta ile 

alınmıştır 

26 / 11 / 2020 02 / 12 / 2020 23 / 12/ 2020 02 / 12 / 2020 03 / 12 / 2020 

Etik Kurulu Jüri 

BaĢkanı - Asıl Üye  

Etik Kurulu Jüri 

Asıl Üyesi 

Etik Kurulu 

Jüri Asıl Üyesi 

Etik Kurulu Jüri 

Asıl Üyesi 

Etik Kurulu 

Jüri Asıl Üyesi 

  

     

OY BĠRLĠĞĠ ĠLE  

 

  
 

ÇalıĢma  yapılacak  olan  tez  için  uygulayacak  olduğu 

Anketleri/Formları/Ölçekleri Çağ Üniversitesi Etik 

Kurulu Asıl Jüri Üyelerince ĠncelenmiĢ olup,  07 / 10/ 

2019  -  09 / 12/ 2019 tarihleri arasında uygulanmak 

üzere  gerekli  iznin  verilmesi taraflarımızca uygundur.   OY ÇOKLUĞU ĠLE    

  

     AÇIKLAMA: BU FORM ÖĞRENCĠLER TARAFINDAN HAZIRLANDIKTAN SONRA 

ENSTĠTÜ MÜDÜRÜNE ONAYLATILARAK ENSTĠTÜ SEKRETERLĠĞĠNE TESLĠM 

EDĠLECEKTĠR. AYRICA YAZININ PUNTOSU ĠSE  12 (ON ĠKĠ) PUNTO OLACAK ġEKĠLDE 

YAZILARAK ÇIKTI ALINACAKTIR.  
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9.2. Fotoğraflar 

 

Fotoğraf 1. Ali Pir Civan Ocağı Türbesinin yemek alanı. 

 

 

Fotoğraf 2. Ali Pir Civan Türbesi kurban kesim alanı. 
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Fotoğraf 3. Ali Pir Civan Ocağı Türbesinin cem evi. 

 

 

Fotoğraf 4. Ali Pir Civan Türbesi’nin içinde bulunan Osmanlı tuğrası. 
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Fotoğraf 5. Ali Pir Civan’ın türbesinin içinde bulunan sembollerden biri 

 

 

Fotoğraf 6. Ali Pir Civan’ın türbesinin içi. 



182 

 

Fotoğraf 7. Ali Pir Civan’ın türbesi. 

 

 

Fotoğraf 8. Birlik Ceminde dâra duran on iki hizmet görevlisi. 
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Fotoğraf 9. Birlik Ceminde Dede’yi dinleyen kadınlar. 

 

 

Fotoğraf 10. Hızır Ceminde dâra duran on iki hizmet sahipleri. 
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Fotoğraf 11. Hızır Ceminde Dede’yi dinleyen cemaat. 

 

 

Fotoğraf 12. Hızır Ceminde semah dönen on iki hizmet sahipleri. 
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Fotoğraf 13. Ali Pir Civan Ocağı talip köylerinden Diphacı Köyü Rumi Hoca türbesinde 

bulunan kutsal ağaç. 

 

 

Fotoğraf 14. Ali Pir Civan türbesi şifalı suyu. 
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Fotoğraf 15. Ali Pir Civan türbesi mum yakım noktası. 

 

 

Fotoğraf 16. Ali Oymak (Kul Fakır) 
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Fotoğraf 17. Yanyatan Ali Dede (Ali Belli) 

 

 

Fotoğraf 18. Ali Pir Civan Ocağı Osmanlı Devleti tarafından verilen soy şeceresi. 

 

 

 


