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G�R�� 

       K�sas Türk halk inançlar�n� ele alaca��m�z bu yaz�m�zdaki bilgileri, 25-27 May�s 2006 

tarihleri aras�nda �anl�urfa’da yap�lan “GAP Bölgesinde Alevi Bekta�i Yerle�im Yerleri 

�anl�urfa Kültür Mozai�inde K�sas” sempozyumunda derledik. Bilgilerin bir k�sm�, Almanya, 

Azerbaycan, �stanbul, Ankara, Gaziantep, Malatya, Ad�yaman ve �anl�urfa’dan 

kat�l�mc�lardan dinledi�imiz bildirilerden bir k�sm� tan��t���m�z tan��d���m�z bölge halk� ve 

uzmanlardan ve bir k�sm� da kat�ld���m�z Cem Merasimi ve K�sas ile S�rr�n’dan kat�lan 

zekirlerden, Ozan gecelerinden, Kara Çad�r’lar alt�nda 6100 kase a�urenin da��t�ld��� A�ure 

Günü’nden, gezdi�imiz sergiden yapt���m�z gözlemlerden olu�mu�tur. Ayr�ca kat�l�mc�lara; 

Bir �ehir �anl�urfa Bir Belde K�sas kitab� ile K�sas Kimli�i isimli kitaplarla içerisinde 

“K�sas’ta olmak”, “K�sas Cem’i DVD si, “K�sas Cem Deyi�leri” ve “K�sas’�n Sesi” isimli bir 

CD, ayr�ca Duvaz �mam’lar, Tevhitler, Miraç, Mersiye gibi dini parçalar�n bulundu�u bir 

albüm hediye edildi. 

 Urfa, çar��s�nda 700 y�ldan beri her sabah aç�l��� Ah� Duas� ile yap�lan bir �ehrimiz 

evvelce bu �ehrimizin türbeleri ve sair kesimlerinde ya�an�lan halk inançlar�na dair 

çal��malar�m�z olmu�tu, bu kere alan�m�zdaki çal��malar itibariyle daha bereketli oldu. 

Sempozyuma; Abdal Musa Kültürünü Ara�t�rma ve Ya�atma Vakf�, Hac� Bekta� Veli Gazi 

Cemevi  Vakf�, kartal Cemevi Kültür E�itim ve sosyal Dayan��ma Vakf�, Erenler e�itim ve 

Kültür Vakf�, Alevi Vak�flar� Federasyonu’ndan kat�l�mlar olunca, bilgi edinme �ans�m�z da 

fazla oldu. 

  Posof ve Damal bölgelerinde ya�amakta olan, Dadali olarak bilinen Alevi Türkmen 

toplulu�unun, Kahramanmara� ve Anadolu’nun sair kesimlerindeki ba�lant�lar�n� aç�klay�p, 

do�um, evlilik, ölüm, bereket, cem ve dede ile ilgili bilgiler verip baz� inanç etimolojileri de 

yapt���m�z bildirimizde bu tesbitlerimizin kar��la�t�rmas�n� yap�p Türk inanç sistemindeki 

yerlerini tespite çal��t�k. 27 bildirinin verildi�i sempozyumdaki bildiriler kitap olunca 

kültürümüz bu alanda da bir hazine kazanm�� olacakt�r. 

 

MET�N 

 K�sas; Harran Ovas� üzerinde kurulmu�, 4.500-5.000 nüfuslu �anl�urfa �ehir 

merkezine 12 km mesafede olan bir beldedir. Buradaki alevi Bekta�i inanca ba�l� Türkmen 



nüfus, beldenin genel nüfusunun 4/3 ünü olu�turur. �anl�urfa’ya A��klar Diyar� unvan�n� 

veren, a��kl�k gelene�ini sürdürmekte olan bu beldemizdir. �lk günden ba�lay�p her gece 

devam eden a��klar�n �enliklerini bir arkada�� ile birlikte Arzu Durma sundular. Dilek 

Karagöz’den daha ziyade cem’i takip ederken bilgi edindik. O’nun konu�ma metninden baz� 

al�nt�larla havay� yans�tmaya çal��aca��z. Seven kimse anlam�nda kullan�lan Arapça a��k 

dünyevi sevgiyi anlat�rken tasavvufi anlamda  manevi a�k , Allah’�n Cemal ve Celal s�fatlar� 

kar��s�nda duyulan a�kt�r. Alevi Bekta�i a��klar�nda bir ustaya ba�lanmaya “Boyun Kesmek” 

denir. A��klar milli kültürü koruyan ve ya�atan birer canl� kültür ö�eleri olarak bilinirler. 

A��kl�k edebiyat� ve müzi�i içinde bulunan Kuzeydo�u Anadolu’daki at��ma �eklindeki 

a��kl�k gelene�i, Alevi-Bekta�i gelene�ine ba�l� a��klarda k�rg�nl�klara yol açabilece�i 

nedeniyle pek yoktur.  Ayr�ca “Dudak Deymez” uygulamas� da yoktur.Alevi-Bekta�i 

erkan�nda; Zakir, Sazende,, sazc�, Güdende, A��k Babalar� diye adland�r�lan a��klar, Alevi-

Bekta�i cem ayinlerinde sürdürülen 12 hizmetten birini üstlenmi�lerdir. Alevi Bekta�i saz 

gelene�inde, Ba�lama Düzeni, A��k Celali gelene�i ve Bozuk Düzeni, kullan�l�r. K�sas’ta 

a��klar, Per�embe gecesi yap�lan cem ayinleri/Cuma Namaz�/Cumal�k’da bilgi ve becerilerini 

art�r�rlar. Bu nedenle kendilerine Zakir veya Cem A���� denir. K�sas Cemlerinde Zakirler daha 

ziyade; Sad�k Baba, S�tk� Baba, Dertli, Veli, Muhammed, Virani, Nesimi, edip Harabi, Dervi� 

Ali, Kul Hüseyin, Kul �brahim gibi Bekta�i a��klar�n�n deyi�lerini okumaktad�rlar. K�sasl� 

a��klar mahlaslar�n� Nev�ehir Hac�bekta� Postu’nda oturan de�i� oku veya yazarlar. K�sas’�n 

hayatta olmayan a��klar�; Yahya Do�an (Çulha Yahya), Mustafa A�an (A��k M�ço), 

Abdurrahman Türkmen (Kul Beçare/Biçare), Muhammed Çavu�, Sofi Ahmet, K�lo Bekta�, 

Mehmet Eyüp, Hoca Bak�r, Seyit Halil Çavu�, Seyit �brahim Çavu�, Hamdullah Aykut 

(Büryani-Kemteri), Hasan Polat (Yarani), �mam Polat (Helali) dir. 

 A��r Kayaba��’n�n, “GAP Bölgesinde Horasan Erleri” isimli bildirisi, üzerinde 

çal��makta oldu�umuz “Türk halk inançlar�nda Tahta K�l�ç Motifi” itibariyle önemli idi.K�sas 

alevi Bekta�i Türkmenlerinde batini anlamda tahta K�l�ç motifi mevcuttur. Ayr�ca dü�ünlerde 

Anadolu’nun di�er kesimlerinde oldu�u gibi gelin bayra�� inanç ve uygulamas� da vard�r. 

Ayr�ca Mehmet Saffet Sar�kaya’n�n “XIII-XIV.YY’ da Güneydo�u Anadolu’da Görülen Gali 

F�rkalar�n Bekta�ilikle �lgisi Üzerine” isimli bildirisi, dede Karg�n’da dede seviyesinde geyik 

çobanl��� yapm�� olmak ve dedelik postu ihtilaf�nda geyik postundan yap�lm�� olan dede 

Tac�’n�n fonksiyonu itibariyle, Türk halk tefekküründe hayvan kültü itibariyle bizim için 

ayr�ca önemli idi. Bu konuda daha sonra yerinde bilgi derleme imkan� buldu�umuzda, teyidini 

yeterince yapamad���m�z tesbitlere göre, Merdinler, Mardin’in K�z�ltepe civar�ndaki geyik 

Nahiyesine gelirler dede’nin Geyik Postu sahibi olu�u isimlendirmede etkili olur. Burada 



Nuali ve Nuvali kabileleri yerli halk olarak vard�rd�lar. Türkmenler gelince bunlar giderler O 

dönem Bismil’de ciddi bir Türkmen yo�unlu�u vard�r. Buran�n Türkmenlerinden 17-18 köy 

Bismil’e göçerler. Dede Kark�n Bismil ve çevresinin hakimi durumundad�r. Burada b�rak�lan 

vekil yani Dikme Dede ile  Türkmen alevi Bekta�i kültürü devam eder. Bölgede Cem’i bunlar 

yapmaktayd�lar. Bunlar Hac� Bekta�’a ba�lanmadan evvel dede Karg�n Talibi idiler. Bunlar 

1930-40 lardan evvel Bekta�i de�ildiler burada hakim dini unsur Kabak abdal O�ullar� idi. 

Müfit Yüksel’in “�bn Es-serrac Eddime�ki’ye göre Sar� Salt�k” isimli bildirisinde; Sar� Salt�k 

anlat�l�rken “birileri ile otururken el kol hareketleri yapar, bu kendinden geçmi� ve 

çevresinden kopmu� hali saatlerce sürer ve vücudundan kanlar akard�. Kendisine geldi�i 

zaman, (De�t-i K�pçak’ta din karde�lerim darda idiler, sava�lar�na kat�l�p onlara yard�mc� 

oldum) derdi” demek suretiyle, eski Türk inançlar�n� var oldu�u bilinen ve Anamayg�l olarak 

tan�mlanan ve günümüzde de Ye�il Sar�kl�lar olarak varl���n� sürdüren inanca bir misal 

vermi� oluyordu. Bize göre en orijinal bildirilerden birisi Azerbaycan Türklerinden genç bilim 

adam� Ferah Celil hoca han�ma aitti. “Bekta�ili�in Temel Kaynaklar�” isimli bildirisinde Celil, 

�amanizm Bekta�ilik ba�lant�lar� konusunda çok ciddi vurgular da bulundu. �amanizm 

konulu ikinci kitab�n� yazan ara�t�rmac� bilgilerimizi art�rd�. Ancak, s�k s�k rastlan�lan Gök 

Allah’� veya �amanizm’deki 4 Allah gibi terminoloji üzerine durulmal�. Zira, ilah kelimesinin 

Allah’�n anlam�na tam vermeyece�i bir yana, tek Tanr�l� oldu�u üzerinde durulan Eski Türk 

inanç sisteminde, Tanr�lar� say�s� art�r�l�rken, iye ve benzerleri ile Tanr�y� e� anlamda m� 

kullanmal�?  Ferah Celil’i dinlerken hat�r�ma bir �ey geldi alevi Bekta�ilik ile 

�amanizm/Kamizm aras�nda ortakl�klardan birisi de çok say�da �amanizm/Kamizm oldu�u 

gibi  Alevilik ve Bekta�ili�in de ortak paydas� bilinmekle beraber bir tek oldu�u zor söylenir.    

Bu konu ile ilgili di�er bir husus, farkl�l�klar da içerebilen Alevi Bekta�i kesimler aras�ndaki 

inanç farkl�l�klar�n� giderip bire indirmek do�ru olur mu? Böylesi bir eylem için kim hak 

sahibi olabilir. Alevi Bekta�ilerin Sünnile�tirilmeleri kar��s�ndaki tepki ile, farkl� Alevi 

Bekta�i kesimleri, inananlar�n tercihine ve tarihi geli�me�e ra�men tek akaide ba�lamaya 

hakk�m�z var m�? Böylesi bir giri�imin getiri ve götürüleri iyi hesaplanmal�. Mesela buna 

bizler de�il de emperyalizm ön ayak olsa geli�menin seyri nas�l olur, inisiyatif bu inançta olan 

bu inanc� kültürünün bir parças� sayanlar�n elinden ç�karsa hayr�m�za m� olur. San�r�m bu 

konular ilgililer aras�nda tart���l�p baz� ortak noktalar geli�tirilmi�. Miras, biz istemesek de 

bize kaland�r.Bu te�his kültürel miras için de geçerlidir. Miras� edinip edinmemekteki ölçü 

zaman�n mevzuat�d�r. Ancak sosyal bilimlerde kültürel konularda ayd�n�n söz hakk� ve 

mesuliyet pay� farkl�d�r. Kültürel miras sorun çözümleyici de olabilir topluma ayak ba�� da 

olabilir. Bir dönem aç�klay�c� olan Türk insan ili�kileri günümüzde aç�klanmaya muhtaç hale 



gelmi�tir. Benim �ahsi tercihim bu gibi konularda milli olmakt�r. Milli olman�n k�stas� bizim 

taraf�m�zdan belirlenmi� olmas� oryantalizmin ürünü olmamas�d�r. Benim yanl���m da 

benimdir, elin do�rusundan benim yanl���m  bana göre daha do�rudur. Mustafa Aksoy, 

“Karacada�’da Baz� A�iretler ve Karacada� Hal� Kilimlerinde Kullan�lan damgalar�n Türk 

kültüründeki Yeri” isimli bildiri ile bu sahadaki önemli çal��malar�na yeni bir ilmik 

kazand�rd�. “toplumsal bilinçalt�n�n el sanatlar�nda yerle�im yerleri itibariyle aradaki büyük 

mesafeye ra�men dokumalar�m�za yans�d���n�, onlarda ya�ad���n�n” izah�n� yapt�. �lhan 

Ba�göz hocan�n bir aç�klamas�n� alan�m�zla ilgili bulduk. Aç�klamas�na göre; Yunanda 

ormanlar Allah’�nd�. Anadolu’daki Allah’�n yeri, Allah’�n da��, Allah’�n suyu, tabirleri 

buradan geliyordu. Ancak bu ifadeler türk tefekküründen de yola ç�k�larak izah edilebilir. Bu 

izah�n hem Eski Türk �nanç Sisitemi’nde ve hem de �slam’da bu arada tasavvufda da yeri 

bulunabilir. Eski türk inanc�nda Tanr� sistemin tepesinde idi. �slam da Allah her yerde haz�r 

naz�rd� ve Tasavvuf kainat� Allah’�n yans�mas� olarak izah ediyordu. Bu ortakl�klar� allah2�n 

dininin bat�da ve do�uda hep bir tek oldu�u ile mi izah etmeliyiz. 

 K�sas halk inançlar�n� A�ir Bozkurt’tan  derledik (72 ya��ndaki K�sas’l� olan �ah�s, 

okur yazar olmayan ve fakat halk kültürü yüklü  bir kimsedir.) K�sas’ta nefis a�urelerimizi 

ka��klarken, A�ir Bozkurt, k�sas da oldu�u gibi di�er alevi Bekta�ilerde de a�ure vard�r. A�ure 

Adem Baba’dan beri hep vard�, vard�r.Bizde çocu�un ad�n� babas� veya dedesi koyar. Baba 

veya dede bir rüya görürüler, rüyada kendilerine lokma verilir, lokmay� kimden alm��lar ise, 

dünyaya yeni gelen çocu�a onun ismi verilir. 

 Ölen bir kimse için geride kalanlar� onun için kurban keserler mi, baba zaman�nda 

fakir ise kurban�n� kesememi� ise, onun için yeni kurban kesilir. Bu kurban� ölen �ahs�n 

o�ullar� keserler, her y�l bir kurban olmak üzere 7 müteakip y�l kurban kesilir. 

 K�sasl�larda oruç 12 gündür. Ayr�ca 15 veya 40 oruç tutuldu�u da olur. 12 gün oruç 

say�s�n� 12 imamdan al�r. 40 günlük oruç ise, K�rklar a�k�na tutulur. Ölen bir �ahs�n oruç 

borcu var ise, o�lu babas�n�n ad�na bir defa 12 gün oruç tutar. 

 K�sas Alevi Bekta�i inançl� Müslüman Türkmen halkta, hac, hacca gitme inanç ve 

uygulamas� yoktur. Seyrek olarak gidenlere rastlan�l�r. �nanç felsefesine göre k�ble ademdir. 

Bu Cenab� Allah’�n emridir. 

 A���a a�k , a��kl�k hak sevgisinden, hak taraf�ndan verilir. Hak a���� rüyas�nda bade 

içerek veya,  veya Erenler �ah� Hac� Bekta� Veli’den gelen bir lokma kendisine verilir. Hac� 

Bekta� Veli, benim yolumda giden benim evlad�md�r, yolumda gitmeyen bel çocu�um olsa da 

evlad�m de�ildir, de�i�mi�tir. 



 K�sas Alevi Bekta�i inançl� Türkmenlerde, her Cuma günü cem yap�l�r, cem 

yapabilmek için muhakkak Cem Evi olmas� zarureti yoktur. Cemler % 8o Ocak olan evlerde 

olurdu, olur. Evliliklerde ba�l�k Paras� gelene�i vard�r ve kal�n olarak bilinirken, ba�l�k almak 

veya vermek dü�künlük sebebi de�ildir. 

 K�sasl�lar, Sünni inançl� aileye k�z gelin olarak verilmez, ancak Alevi Kürde ve Alevi 

Zaza’ya verilirken belirleyici unsur alevi olmakt�r. K�sasl� bir baba k�z�n� ere verirken onun 

katini al�r, ancak nihai karar� baban�n tercihi belirler. K�z�n� Sünni inançl� bir aileye veren 

k�sasl� veli de dü�kün olur. Sünni bir aileden al�nan k�z inanç de�i�tirir ise, o ve alan kimse 

dü�kün olmazlar. K�z kaç�rma suretiyle evlilikler görülmektedir. Ancak bu yöntem tasvip 

görmez, kaçan ve kaç�r�larak getirilen k�z dü�kün muamelesi görür. K�sas Alevi 

Türkmenlerinde pek görülmese de 2 hatta 4 e�le evlilik görülebilir. Al�nan e�ler alevi iseler 

alanlar dü�kün olmazlar. 

 K�sas Alevi-Bekta�i inançl� Türkmenlerinde dede’nin k�z evlad� Dede de�ildir. 

Dede’nin erkek evlad� da Dede’ nin yolunda gider ise Dede olabilir.K�z erenler, yolda giden 

ozanlar Bac�’d�rlar. Dede’nin o�lu, Dede olmayan alevi2nin k�z� ile evlenir ise, Onlar� 

çocuklar� Yol’a girmezler ise Dede olamazlar. 

 Alevi Bekta�i inançl� K�sas Türkmenlerinde Yol çok önemlidir. Kad�n veya erkek bir 

genç, bir ya�l�n�n önüne geçemezler. Mecbur kal�n�r ise mazeret belirtilip özür dilenerek 

geçilir. Eskiden yol ve Dede’nin nüfusu daha çoktu. 

 K�sasl� Alevi Türkmenlerde Kan Davas� güden kimse Dü�kün olur, dü�kün muamelesi 

görür, buna ra�men kan davas� vard�r. 

 K�sas Alevi Bekta�i Türkmenlerinde hayvanlarla da ilgili bir tak�m inançlar vard�r. 

bayku� u�ursuz bir hayvan olarak nitelenilir, viraneliklerin hayvan�d�r, bulundu�u yeri 

viraneli�e dönü�türür inanc� vard�r. Tav�an’a olumsuz bak�l�r. Keklik beslenilmez, Kekli�in 

ötmek suretiyle Hz. Ali’nin sakland��� yeri dü�manlar�na haber vermi� oldu�u inanc� vard�r. 

A��klar meclisinde Kul �ükrü’nün okunan “Koca Dünya” �iirinden Kurt’u da içeren 

bölümünü, Alevi Bekta�i Halk �nanc�nda Kurt isimli çal��mam�z için ald�k; 

  “Ba�a geçen arkas�na bakm�yor 

  Fakir fukaraya kulak vermiyor 

  Kurtlar Çoban olmu� koyun güdüyor 

  �imdi telef oldu sürümüz bizim” 

 A�ir Bozkurt’a  �nançlar�nda elman�n yerini soruyoruz bize bir �iirini okuyor; 

  “Bu dünyay� biz yaratt�k 

  Bir kö�ede yerimiz yok 



  Yazd�k çizdik kitap ettik 

  Ufac�k bir evimiz yok 

 

  Ulu a�aç gibi devrand�k 

  Dallardan s�zan balla balland�k 

  Dökülsün diye salland�k 

  Al alma bir meyvam�z yok” 

 K�sas’ta Zeliha Ba�ak (65 ya��nda K�sasl�, ilkokul mezunu alevi Bekta�i inançl� bir 

Türkmen ev han�m�) dan da bilgi ald�k. Zeliha Ba�ak’a göre, dünyaya gelmemi� bebe�in 

cinsiyetini kimse bilemez. Bu te�hisini aç�klarken “kesilmemi� karpuzun içini kim bilebilir” 

demektedir. Hamile kad�n bebe�ini dünyaya getirdikten sonra temiz olmak kayd� ile bebe�in 

e�i K�sas’ta topra�a gömülür. Kesilen t�rnak ve bir �ekilde dökülmü� olan kad�n saç� bir �eye 

sar�l�p çöpe at�l�r. Saç çöpe at�lmadan evvel muhafaza edilir. 

  K�smetinin aç�lmas�n� isteyen genç k�z, ocu�u olmayan k�s�r kad�n, ceddine 

güvenilerek Pir’e götürülür. Bir lokma verilir, “S�tk� sad�k nasibini al�r”  

 K�sasl� Alevi Bekta�i inançl� dul Türkmen kad�n pek evlenmez. E�ini bo�ayan K�sasl� 

Türkmen dü�kün olur, Cem’de ceza al�r, art�k Cem’e al�nmaz 

 K�sas’ta k�na, gelin ç�kana/gelin olana ve kurban bayram�’nda k�na yak�l�r. Kurban 

Bayram�nda k�na yak�lmas�n�n sebebi Hz. �smail2e k�na yak�lm�� olmas� inanc�ndan 

gelmektedir. Hz. �brahim “Cenab� Allah’�n alt�nda söz vermi�tir.” �nanc� vard�r. 

 K�sasl� Alevi Bekta�i Türkmen yemin ederken; “Kur’an hakk� için”, “Allah hakk� 

için”, “Ali hakk� için”, “Muhammed ali hakk� için” der. 

 K�sasl� dua ederken “Yüce Allah Sütü temizle kar��la�t�rs�n” , yeni do�um yapm�� bir 

han�ma “anal� babal� büyüsün”,  yeni evlenen çiftlere “evlad� döleti bol olsun”  ürünle veya 

yemekle ilgilenenlerin üzerine gidince de, “Bereketli olsun” der 

 K�sasl� Cuma günü cumaya giderken 12 Hizmet için ve adak var ise adak için lokma 

yapar. 

 Yolda bir erkekle kar��la�an K�sasl� kad�n durur erke�e yol verir, erkek geçip gittikten 

sonra kad�n yoluna devam eder. Zalide Ba�ak�n ifadesi ile, “erkek büyük say�l�r kad�n ise 

eksik görülür.” 

 K�sas Alevi Bekta�i inançl� Müslüman Türkmenlerin inanç hayat�n� daha net 

görebilmek ad�na k�sa zamanda tespitlerimizi daha netle�tirebilmek için yak�n çevreden bir 

Sünni inançl� K�rmançla da baz� konular� görü�me�e çal��t�k Nuri Has (66 ya��nda ana dili 

K�rmançca olan, ilk mezunu, Sünni inançl�, Kantere köyünden Milli A�iretinin Mersavi 



kabilesinden) Kara Çad�rlar� göstererek, kara çad�r bizim k��l�k çad�r�m�zd�r. Türkmenlerde de 

ayn�d�r. Bu çad�r yaz k�� kullan�l�r, keçi k�l�ndan yap�l�r, üzeri koyun yünüyle i�lenir, 

nak��larda Kürt, Türkmen motif farkl�l��� yoktur. Tamamen yazl�k olan çad�rlar Türkmenlerde 

de K�rmançlar da da ço�unlukla kendirden yap�l�r. Eskiden K�rmanç veya Türkmen herkes 

kendi evinin önünde bir k�l çad�r kurard�. Bunu yapamayan harçs�z ta�tan barakams� bir geç,ci 

bir �ey yapar, çat�s�n� otla örterdi. Ta� kulübe uygulamas� bizim bölgemizden kalkm�� 

olmakla beraber Karacada� bölgesinde devam etmektedir. 

 Aleviler ile biz Sünniler aras�nda akrabal�k kurulmas�ndaki ölçü evvelce tan���yor 

olmakt�r. Tan���k oldu�umuz Alevi ailelere k�z verip alma uygulamas� biz Sünnilerde eskiden 

de vard�. Sünni K�rmanç ailede k�z�n� ere verecek baba k�z�n�n kanaatini muhakkak sora 

ancak son söz babaya aittir. Zira baban�n muhiti daha geli�tir, tecrübesi daha fazlad�r, hayat 

k�z�n hayat� olsa da baba daha etrafl� ara�t�rma imkan�na sahiptir. Sünni inançl� K�rmançlar’da 

k�z�n evde kendisinden büyük ablas� var iken küçük k�z� kocaya vermek usule ayk�r�d�r. 

Berdel usulü, alde�i�ik diye de bilinen taraflar�n birilerinden özellikle k�z karde� de�i�imi 

�eklinde yap�lan evlilik Sünni K�rmançlar’da rastlan�rken bu ikili anla�ma üçlü de 

olabilmektedir. �lk defa rastlad���m�z bu uygulamada, taraflardan birisi damat veya gelin 

aday�n� beyenmiyor ise, be�enilen bir çift de devreye sokularak adeta üçlü turnike yap�ld��� 

da olur. Bu tür evlilikler tan�nlan�rken “at� bir, kesimi bir, davulu bir, yeme�i bir” ifadesi 

kullan�l�r. Yani; gelinler ayn� anda atlanacak, ba�l�k ve yap�lmas� gereken harcamalar ayn� 

s�n�rlama içerisinde olacak, ayn� �enlik ortak ya�anacak, ortak bir safrada birlikte �ölen 

kutlanacakt�r. 

 K�rmançca konu�an Suni ailelerde Kan davas� vard�r, kan güdülür, kanl�lar bar��mak 

için k�z al�p vermek suretiyle akrabal�k olu�tururlar. Bu çevrede ölen büyük karde�in dul 

kalan han�m�n� erkek karde�i yani gelinin/yengenin kayn� e� olarak alabilir. Bu uygulama 

Do�ukaradeniz’de de vard�r. Babam rahmetli, rahmetli amcam ölünce, rahmetli annem ile 

evlenmi�tir. 

 Sünni inançl� K�rmançlarda Nevruz inanc� ve uygulamas� yoktur. Çevredeki 40 dan 

fazla a�iret ve kabilede Nevruz inanç ve uygulamas� yoktur. Nevruz , �slamdan evvel vard�. O 

zaman� dinlerinde uygulan�rd�. �slam bunu kald�rm��t�r. �imdi Nevruz’da mektepliler �srar 

etmektedirler. 

 Kayna��m�z, bize çok farkl� zenginliklerin ayd�nlar taraf�ndan bilinmedi�ini de ö�retti. 

Kadri Ero�an’�n valili�ini onunla birlikte Yavuz Bülent Bakilerin halk� kayna�t�rmak halka 

her alanda özellikle kültür alan�nda nas�l hizmet verdiklerini unutmam��lar. Aradan geçen 

y�llara ra�men bu iki ayd�n�n Tv. Programlar� dahil her türlü faaliyetini takip etmi�ler. Bu 



yürekli insan�n Sabahat Akkiraz’�n parçalar�n� okurken nas�l duygulu anlar ya�ad���n� 

anlatabilmek kolay de�ildir.Nesimi’den Pir Sultan Abdal’dan okunan parçalar�n bende yapt��� 

trans psikolojisini bu arkada��m benimle birlikte ya��yordu. K�rmanç oldu�unun gurur ve 

�uurunu ya�arken, insan olman�n, bu yurdun insan� olman�n kom�u olman�n, ev sahibi 

olman�n da çok güzel örneklerini sergiliyordu. Arkada��m�n bu tutumunda san�r�m benim ayn� 

gün sabahleyin verdi�im bildiri ve cevaplad���m sorularla verme�e çal��t���m mesaj�n pay� 

vard�. Konu�mam�za kat�lan bir K�sasl� “A�urede 12 g�da maddesinin bir araya gelmesi ile 

yeni bir tat ç�k�yor ortaya, a�ureyi olu�turanlardan birisi devreden ç�karsa a�urenin tad� a�ure 

olmaktan ç�kar noksan olur” diyordu. �üphesiz marifet bende de�ildi. Ben bir gerçe�in aç��a 

ç�kmas�nda yard�mc� olmu�tu. Ben, Türklü�ün bir kültür olay� oldu�unu, bu eserin sadece ana 

dili Türkçe olanlar�n eseri olmad���n�, nice ana dili Türkçe olmayanlar�n Türklükte çok daha 

fazla pay�n�n oldu�unu söylemi� ve benzeri aç�klamalarda bulunmu�tum. 

 K�sas’ta takip imkan� buldu�umuz Ayin-i Cem’de       yad�m� ile bir hayli not ald�k. 

Ancak K�sas Kimli�i kitab�nda ayr�nt�l� bilgiyi bulunca bizim k�r�k dökük notlar�m�z� tamir 

etmek de kolayla�t�. K�sas’ta a��k toplant�lar�na; Görgü Cemi, Ayin’i Cem ve bal�m Sultan 

Muhabbeti2nde rastlan�r. K�sas a��klar ayr�ca; k�na gecelerinde, dü�ünlerde, misafir 

a��rlamalar�nda 

 Görgü Cemi’ne; “Terceman Kurban�”, “Cem”, “Ali Cem”, “içeri Kurban�” da 

denir.Cem’e girecek olanlar Pir’in desturu ile, Hakk’a ça�r�l�r, hava karard�ktan sonra Hakk 

Meydan�’nda toplan�l�r. Cem’e gelenler getirdikleri çörek, kuruyemi� ve meyve gibi lokmalar� 

lokma görevlisine verip dara dururlar.dara Durmak iki el gö�üste, sol el a�a��ya sal�nm��, sa� 

ayak ba� parma��, sol ayak üzerine konulmu� ve vucut hafif öne e�ilmi� vaziyette duaya 

durmaya denir. Dara durman�’n di�er ad�,  “Teymançeye Durmak”d�r. “Allah... 

Allah....lokmalar kabul ola, hak-Muhammed Ali kabul eyleye...” diye ba�layan ve “gerçek 

erenler demine hu” diye biten dua okunur. Duay� alan e�ler diz üzeri gelip meydana niyaz 

ederler. Böylece hem Adem’e secde edenlere kar��m�� olurlar hem de ceme kat�lanlarla 

niyazla�m�� olurlar. Dede’nin oturdu�u posta ve dedeye niyaz edildi�i de olur. Böylece 

Tarikat Namaz�’n�n Cemal’e Didar’a bak�larak k�l�nd���na inan�l�r. 

 Cem’deki 12 hizmet ; Dede/ Serçem: cemi yönetir, Rehber: Cem’e kat�lanlara 

yard�mc� olur, Gözcü: Düzeni sa�lar, Ç�ra�c�, Ç�ga�� yakar, Zakir: deyi�, Düvaz, miraçlama 

söyler, genellikle  3 ki�i olup saz çalarlar, Ferra�: Car-� süpürge çalar, Saka/�brikdar: suyu 

da��t�r. Sofrac�/Kurban�:Kurban ve yemak i�lerine bakar, Pervane/Semahc�:Semah dönerler, 

Peyik:Cem2i kom�ulara haber verir, �znikçi: Cem Evi’nin temizli�ine bakar, Bekçi: Cem’in 

ve kat�lanlar�n güvenli�ini sa�lar. 



 Dede’nin hizmet sahiplerine verdi�i dua da, “Alla..Allah Ak�amlar hayrola, hay�rlar 

fetola, �erler defola hizmetler kabul ola, muratlar�n�z has�l ola diye ba�lar,...On sekiz bin 

alemle birlikte mümin-müslim cümle karde�lerimiz diye devam edip, gerçek erenler demine 

hu diye biter. Duadan sonra Dede ve görevliler gerekli okumalar� yaparlar. Görgü Cem’ine 

halk aras�nda Birlik Kurban�’da denir. Bulgur ve tuzdan pilav pi�irilir. 

 Ayin-i cem2de de dara durulunca parmaklar aç�k olur. Meydan aç�l�nca, 3 defa Allah-

Muhammed-Ali diyilerek meydan süpürülür.bununla ceme gelen taliplerin gönülleri 

temizlenilmi� olunur. Ferraç’�n duas�ndan sonra Dede bir Gülbang okur. Daha sonra iki ki�i 

taraf�ndan Abdest Suyu’na geçilir.s�ra ç�rag Uyand�ma’ya gelince, nur Surasinin 35. ayeti 

okunur. Daha sonra Zakirler Miraçname okurlar. Okunan Miraçname gibi Düvaz-� �mam’lar, 

yürüyü�, a��rlama, neni, Çark ve di�erleri Türk kültür tarihine günümüzden bir giri� yapmak 

isteyenler için, fevkalade kaynaklard�r. Ayn� tesbiti Anadolu türk göçü için de rahatl�kla 

söylemek mümkündür. Anadolu Türk göçü demek, Türkmen göçü, Türkmen iskan� demektir. 

Bu da alevi göçü, iskan�, kültürü inanc� demektir. Bunlar� bir meshebinsavunuculu�u ad�na 

de�il kültürel katmanla�mam�z�n ayd�nlat�lmas� ad�na söylüyorum. Bunu anlamadan buna 

ba�l� di�er etno sosyal sorunlar� anlamak mümkün de�ildir. 

 Cem’i bir Sünni inançl� halk inançlar� çal���c�s�n�n bu derece kestirmeden anlatmas� 

kolay de�ildir. Dede’nin “küskünler darg�nlar var m�, varsa bar��s�nlar duyurusndan sonra 

merasimin ba�lamas� ba�l�ba��na bir anlamd�r. Bu, bize göre her cem ile bir öz ele�tiri bir 

sosoyal bar�� ve bu uygulan�n yap�labilmesi için bir miadd�r. Cem ba�larken 3 defa “Allah 

eylahlah m� duyurusundan sonra cemaat�n toplu halde Allah eyvallah demesi ve Nesime’den 

“allah allahsen dururken ya ben kime yalvaray�m nefesinin okunmas� ba�l� ba��na binlerce 

kat�l�mc�n�n ayn� mistik havay� solumas�n� sa�l�yordu. Büyük, ulu zatlar�n isimleri geçince 

tasavvuf selam�nda oldu�u gibi sa� el kalbin üzerine götürülüp sora gözün üstüne 

götürülüyordu.. Kat�l�mc�lar�n oturma �ekillerinde ayaklar Ettiyyat� pozisyonu gibi idi. Kul 

Hümmet’den okunan parçalar farkl� bir vech atmosferi yarat�yordu. Erkan oturmas� bitince 

rahat oturuma geçiliyordu. Yer yer Allah Allah’larda secdeye kapan�l�yordu. �br�kç�’n�n 

Dede’den ba�layarak su vermesi, geni� kat�l�mc�lara pet su da��t�m� �eklinde yans�d�. 

Kötülüklerin süpürülmesinde de insan�n içini namaz seccadesinden kalk�nca duyulan his 

kapl�yordu. Ç�rag uyar�l�nca do�al olarak o da yerini aynal� bir gaz lambas�na b�rakm��t�. 

Dede s�rt dönülmeyece�ini merasim boyunca gözledik. Adeta amin bu merasimde Allah Allah 

tekrar�na b�rakm��t�. Dede her vesile ile askere, devlete, Atatürk’e dua hiç eksik etmedi. Dede 

Miraçlamada Duazlar� okuyunca, kat�lanlar toplu halde ayakta s�rtlar�n� s�vazlarlar. 



Ya�ad���m�z olay Mevlit ile varyant olu�turuyordu.. dede Ali’nin yolunu yol bilenler 

getirsinler salavat Allah diyince, kat�lanlar Allah diye tekrarlay�p sonra ç�rag söndürüldü 

  

  

  

  

  


