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ÖZET
Türk halk !iirinin ortaya çõkõ! ve ya!amasõnda Alevî"
Bekta!î â!õklõk–zâkirlik gelene#inin önemli bir payõ
vardõr. Alevî"Bekta!î â!õklarõnõn !iirleri üzerine metin
merkezli birçok çalõ!ma ortaya konulmu!tur. Bu maka"
lede, metin merkezli çalõ!malarda ihmal edilen bir yön
olan !airin yaratõmõnõ etkileyen !artlar üzerine odak"
lanõlacaktõr. Alevî â!õk ve zâkiri olan Battal Dalkõlõç
örnekleminde, inanç sisteminin ve icra ortamõnõn sa"
natçõnõn yaratõmõna etkisi ortaya konulmaya çalõ!õla"
caktõr. Â!õk"zâkir kelimelerinin kelime anlamlarõna
de#inilerek, zâkirlerin sanatõnõ icra etti#i cem
ritüllerindeki hizmetleri ve bu hizmetlerde icra edilmek
üzere yaratõlmõ! !iirleri incelenecektir. Bu incelemede,
Battal Dalkõlõç’õn zâkirlik hizmeti yaptõ#õ Çubuk Hav"
zasõ Alevî Ocaklarõ’nda icra edilen cem ritüellerindeki
zâkirlik hizmetleri temel alõnacaktõr.
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u makalede, Türk halk !iirinin or"
taya çõkõ! ve ya!amasõnda çok bü"
yük katkõsõ olan Alevî â!õklõk–
zâkirlik gelene#i, Battal Dalkõlõç örnekleminde
farklõ yönleriyle incelenmeye çalõ!õlacaktõr.
Â!õk"zâkir kelimeleri üzerinde durularak Ale"
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Ara!tõrma Görevlisi, Ege Üniversitesi Türk Dünyasõ
Ara!tõrmalarõ Enstitüsü.
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vî â!õk ve zâkiri olan Battal Dalkõlõç’õn hayatõ
ve eserleri ortaya konularak inancõn ve icra
ortamõnõn sanatçõnõn yaratõmõna etkisi incele"
necektir. Bu incelemede, Battal Dalkõlõç’õn
zâkirlik hizmeti yaptõ#õ Çubuk Havzasõ Alevî
Ocaklarõ’nda1 icra edilen cem ritüellerindeki
zâkirlik hizmetleri temel alõnacaktõr.
Türkiye’de â!õk edebiyatõ ve â!õklõk gele"
ne#i Fuat Köprülü ile temelleri atõlan bir ça"
lõ!ma sahasõ olmu!tur. Köprülü’den günümü"
ze gelinceye kadar birçok ara!tõrmacõ ve bilim
adamõ tarafõndan â!õklõk gelene#i ve halk !air"
leri üzerine eserler, yüksek lisans ve doktora
tezleri ortaya konulmu!tur. Â!õk edebiyatõ,
tekke !iiri içerisinde de#erlendirilen Alevî–
Bekta!î edebiyatõ üzerine de çalõ!malar yapõl"
mõ!tõr. Bu çalõ!malar neticesinde birçok Alevî–
Bekta!î !airinin eserleri günümüze ula!mõ!tõr.
Alevî"Bekta!î !airleri üzerine yapõlan ça"
lõ!malarda !iirlerdeki inanca dair imge ve
semboller de birçok defa incelenmi!tir.
Biz bu makalede, Alevî â!õklarõnõn !iirle"
rini metin merkezli bir yakla!õmla de#erlen"
dirmekten ziyade, eksik kalan veya ihmal
edilen bir konu olan Alevî â!õklarõna, icra or"
tamõ ve inanç sisteminin, sanatçõnõn yaratõmõ"
na ne derece etkisi oldu#unu incelemeye çalõ"
!aca#õz.
Ülkemizde Alevî"Bekta!î !airlerin eserleri
üzerine yapõlan çalõ!malarõn büyük bir ço#un"
lu#u metin merkezli çalõ!malardõr. Oysa her
metnin, bir dokusu ve o metnin içinde olu!tu"
#u çevre !artlarõ vardõr (Ekici, 1998: 26). Metni,
bu yönleriyle incelemeden tahlile çalõ!mak
$$$$$$$$$
“Çubuk Havzasõ Alevî Ocaklarõ” olarak
adlandõrdõ#õmõz ve hiyerar!ik olarak birbirine ba#lõ
olan Alevî ocaklarõ !unlardõr: %ah Kalender Veli Oca#õ,
Seyyid Hacõ Ali Turabõ Oca#õ, Cibali Sultan Oca#õ,
Seyyid Hacõ Muradõ Veli Oca#õ, Mehemmed Abdal
Oca#õ’dõr. Bu ismi sayõlan be! ocak Ankara Çubuk,
Çankõrõ %abanözü merkezli te!kilatlanmõ!tõr. Be!
oca#õn talip ve dedelerinin meskûn bulundu#u
yerle!im birimlerini ve inanç pratiklerini merkeze alan
bir doktora tezi tarafõmõzdan yapõlmaktadõr.
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beraberinde birçok problemi de getirmekte"
dir.2

sisteminin, ikincisi ise icra ortamõnõn yaratõmõ
!ekillendirmesidir.

Alevî â!õklarõnõn icra ortamõ cem törenle"
ridir. Cem törenlerindeki on iki hizmetten biri
de zâkirliktir.

Birinci unsur, Alevî inanç sisteminin teme"
lini te!kil eden On &ki &mam ve Ehl"i Beyt sev"
gisi !iirlerin ana konusunu olu!turmaktadõr.
Hz. Ali ve &mamlarõnõn vasõflarõnõ, ba!larõna
gelen hâdiseleri, Alevî"Bekta!î ulularõnõn yara"
tõlõ!õ ve di#er inanca dair tasavvufî imgeler
!iirin yaratõm !artlarõnõ sa#lar. Diyebiliriz ki
metnin dokusunu Alevî"Bekta!î inanç sistemi"
nin temel dinamikleri !ekillendirir.

Zâkirin kelime anlamõ “Zikreden, zikredi"
ci, anan, tekkelerde zikir esnasõnda dervi!leri
te!vik için ilahiler okuyan kimse” dir
(Devellio#lu, 2000: 1166). Zâkir kelimesi sade"
ce Alevîlerce kullanõlan bir tâbir de#ildir.
Rõfaî, Celvetî, Mevlevî gibi di#er tarikatlarda
da çalgõ e!li#inde ezgiyle !iir okuyan dervi!ler
için kullanõlmõ!tõr (Birdo#an, 2000: 397). Alevî
ocaklarõnõn bulundu#u farklõ bölgelerde zâkir
yerine Güvende, Sazandar, Â!õk Baba gibi
isimler de kullanõlmaktadõr (Birdo#an, 2000:
398).
Köprülü’nün !iirlerimiz raks e!li#inde te"
rennüm edilerek, raksla birlikte dini ayinden
do#mu!tur görü!ünü do#rulayan bir icrayõ
Alevî zâkirlerinde de görmekteyiz (Köprülü,
1986: 57"58). Alevî zâkirlerinin günümüzde
yaptõ#õ eski Türk ozanlarõnõn yaptõ#õndan çok
farklõ de#ildir. Alevî zâkirleri de cem ritüelle"
rinde görülen farklõ dini hizmetlerde sazlarõ
e!li#inde !iirlerini icra ederler.
&ki çe!it zâkirden söz edebiliriz: Birincisi
yaratma kabiliyetine sahip hem â!õk ve zâkir
adlandõrmasõna alabilece#imiz türdür. &kincisi,
yaratma kabiliyeti olmayõp cem törenlerinde
usta malõ !iirlerle hizmet yapan zâkirlerdir.
&kinci grup zâkirler, Alevî"Bekta!î inanç siste"
mince “Yedi Ulu Ozan” olarak anõlan Nesimî,
Fuzûlî, Hatayî, Pir Sultan, Viranî, Kul Himmet
ve Yeminî’nin (Kõlõç, 2008: 5) veya di#er önem"
li Alevî ozanlarõnõn hizmet, nefes ve
düvazlarõnõ seslendirirler.

&kinci olarak icra ortamõ yani cem ritüelle"
ri de zâkirlik hizmeti yaratõmõnõ !ekillendirir.
Cem törenindeki hizmetin içeri#ine uygun
nefes ve düvazlar yaratma kabiliyeti olan
zâkir"â!õk tarafõndan yaratõlõr.
Alevî"Bekta!î !airlerinin !iirlerine bu pen"
cereden de bakõlmasõ gerekti#i kanaatini uzun
yõllar süresince katõldõ#õmõz farklõ ocaklarõn
cem ritüellerinden edindik. Her oca#õn “yol"
sürek” yani cem ritüelleri farklõdõr. &nanç sa"
hiplerince “Yol bir, sürek bin bir.” tabiriyle ifade
edilen bu durum her bölgenin zâkirinin bölge"
sine has ezgilerle hizmet nefes ve düvazlarõ
yaratmasõna sebep oldu#unu görmek çok canlõ
bir inanç ve pratik dünyasõyla kar!õla!mamõza
vesile oldu.
Biz çalõ!mamõzõn birinci bölümünde
Cibali Sultan Oca#õ, ocakzâde"dedelerinden
olan ve aynõ zamanda zâkirlik de yapan Battal
Dalkõlõç’õn hayatõ, zâkirli#i, â!õk olmasõ ve
eserleri hakkõnda bilgi verece#iz. &kinci bö"
lümde ise Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõndaki
cem ritüellerindeki zâkirlik hizmetleri parale"
linde inanç ve icra ortamõnõn sanatçõnõn yara"
tõmõna etkisini örneklerle açõklamaya çalõ!aca"
#õz.

Yaratma kabiliyetine sahip zâkirlik söz
konusu olunca, makalemize de konu olan
sanatçõnõn yaratõmõnõ !ekillendiren iki önemli
unsur ortaya çõkmaktadõr. Birinci unsur, inanç
$$$$$$$$$
Geni! bir bilgi için bkz. Dundes, 1998: s. 106"119;
Ekici, 1998, 25" 34.
2
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1. Â#õk Battal Dalkõlõç:
1.1. Battal Dalkõlõç’õn Hayatõ:
Battal Dalkõlõç, 1948 yõlõnda Ankara’nõn
Çubuk &lçesi, Susuz Köyünde, Galip ve Cemile
Dalkõlõç ailesinin ikinci çocu#u olarak dünyaya
gelir. Dalkõlõç ailesinin birinci çocu#unun do"
#umundan sonra on yõl boyunca do#an tüm
çocuklarõ kõsa süre sonra ölür. Battal Dalkõlõç,
dünyaya gözlerini açtõ#õnda kom!ularõ olan
Ümmü Gülsüm Yõldõrõm adlõ kadõn, dedesi
Battal Dalkõlõç’a “Sen bu çocu#a kendi ismini
koy da ya!asõn.” der. Bunun üzerine ismini
Battal koyarlar.
Battal Dalkõlõç’õn ailesi ocakzâdedir. Cibali
Sultan Oca#õ’nõn soyuna mensuptur.3 Battal,
Alevî inanç sisteminin temel prensip ve an"
latmalarõnõn ya!ana geldi#i bir hayatõn içeri"
sinde büyür. Çocuklu#undan bu yana Hz. Ali
ve Ehl"i Beyt sevgisi ile beslenir.
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Ailesinden gelen dedelik yanõnda Alevî"
lerce “Telli Kur’ân“ olarak bilinen ba#lama,
nefes, düvazlar çocuklu#undan beri a!ina
oldu#u seslerdendir. Kendi tabiriyle dedesi
muazzam bir saz ustasõdõr. Soyunda saz çalma
ve â!õklõk (zâkirlik) bir gelenek hâlinde ya!a"
maktadõr. Çubuk Havzasõ ve &ç Anadolu Ale"
vîlerince nefes ve düvazlarõ bilinen ve cem
ritüellerinde söylenen Â!õk Seyyid Süleyman
büyük amcasõdõr.4 Dedesi, Battal’õ küçük bir
saz alarak â!õklõ#a heveslendirmi!tir.
Battal’õn çocuklu#u koyun, kuzu güderek
ve tarlalarda çiftçilik yaparak geçer. &lkö#re"
nimini köyünde görür. Ba!arõlõ bir ö#renci
olmasõna kar!õlõk maddi imkânsõzlõklar nede"
niyle ö#renim hayatõna devam edemez. Daha
11 ya!õndayken babasõ Galip Dalkõlõç vefat
eder. Battal, çocuk ya!õnda tüberküloz hastalõ"
#õ nedeniyle babasõnõ kaybetmesi ile sõkõntõlõ
bir hayatõn içerisine girer. Bu sõkõntõlõ günlerde
$$$$$$$$$
Sultan Cibali Oca#õ’nõn dede ve talip topluluklarõ
hakkõnda geni! bilgi için bkz. Kökel, Ersal, 2008: 13"55.
4 Seyyid Süleyman’nõn hayatõ ve !iirleri hakkõnda
geni! bilgi için bkz. Ça#layan, 1996.
3

sadõk arkada!õ, tam olarak çalamasa da sazõ
olmu!tur.
On be! ya!õna geldi#inde ilk saz ustasõ
olan &dris Gülletutan’dan “Koyun gelir yata
yata” türküsünü çalmayõ ö#renir. Saza kar!õ
içindeki heves ve muhabbet daha da ate!lenir.
Her geçen gün kendisini geli!tirir ve sazõ ile
a!inalõ#õ kuvvetlenir. Önceleri arkada!lar arasõ
e#lencelerde ve köydeki dü#ünlerde sazõ ile
çalõp söylemeye ba!lar. &lerleyen yõllarda ço"
cuklu#undan itibaren a!ina oldu#u nefes ve
düvazlarõ söyleyerek sazõna ilahî a!ka ait olan"
larõ da ekler. Usta malõ nefes ve düvazlar söy"
leyerek cem zâkirli#inin temellerini atmaya
ba!lar. O, artõk inancõnõ sadece gönlüyle de#il
sazõyla da aktaran olmu!tur.
1968 yõlõnda vatanî görevini yapmak üzere
askere gider. Askerlik görevini de â!õklarõ ile
me!hur olan Posof’ta yapar. Bu sayede asker"
lik günlerinde de sazõndan ve sözünden uzak
kalmamõ! olur. Askerli#ini bitirip gelince Gazi
Üniversitesi’nin bünyesinde açõlan Ak!am
Sanat Okulu’na kayõt yaptõrarak mesleki e#i"
tim alõr.
Battal için çalõ!ma hayatõ ba!lamõ!tõr. &lk
olarak Yapõ Kredi Bankasõ’nda bir buçuk yõl
tamirat i!leri yapar. 1971 yõlõnda Makine Kim"
ya Endüstrisi kurumunda açõlan sõnavõ kaza"
narak tesviyeci olarak çalõ!maya ba!lar. 1971
yõlõnda Ankara Kalecik Hançõlõ Köyünde otu"
ran Garip Musa Oca#õ, ocakzâde ailesi olan
Nesim ve Döndü Kõlõç’õn kõzlarõ Sultan Ha"
nõmla evlenir.5 Bu evlilikten 1972 yõlõnda Ga"
lip, 1974 yõlõnda Cem adõnda iki evladõ olur.
Battal Dalkõlõç evlenince cem ritüellerinin
kapõsõ kendisine açõlmõ! olur.6 Cem yapmanõn
$$$$$$$$$
Alevî inanç sistemine göre; ocakzâde olan bir ailenin
çocu#u yine ocakzâde bir ailenin çocu#u ile
evlenebilir. Bu prensip bugün bazõ istisnalarla bozulsa
da Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõnda devam
etmektedir. Seyyid Garip Musa Sultan oca#õ hakkõnda
geni! bilgi için bkz. Altõnok, Karaku!, 2006.
6
Alevî inanç sistemine göre; evlenen Alevî
bireylerinin gerdek gecesinden önce “dede nikâhõ”
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sõkõntõlõ oldu#u günlerde cemleri kaçõrmama"
ya çalõ!arak inancõnõn gereklerini yerine geti"
rir. &lk zamanlar cemlerde dedeye dolu götü"
rerek usta malõ deyi!ler söyler. &çindeki
zâkirlik hevesini dolu götürerek az da olsa
tatmin eder. Sonra nadir de olsa zâkirlerin
yanõna oturarak nefes ve düvazlar söyleyerek
bir tür zâkir çõraklõ#õ yapar. Bu hevesi emekli
oluncaya kadar hep devam eder. 1995 yõlõnda
emekli olunca Süleyman Seçer Dede “Köyümü"
zün zâkiri ya!landõ. Seni postta görmek istiyoruz.”
diyerek Battal Dalkõlõç’õn zâkirlik hayatõnõn
ba!lamasõna vesile olmu!tur.
Battal Dalkõlõç, köyünde ba!ladõ#õ zâkirlik
hizmetine olan hevesi ve kabiliyetiyle kõsa
zamanda dikkatleri üzerine çeker ve Çubuk
Havzasõ’nda, civar Alevî köyleri ile Eski!ehir,
Yozgat, Çorum ve Bursa’daki Alevî ocaklarõ"
nõn cemlerine de zâkirlik hizmeti yapmak için
gitmi!tir ve hâlâ gitmeye devam etmektedir.
Battal Dalkõlõç’õn hayat hikâyesinin bir de
kendi dilinden dinlenmesinin uygun oldu#u"
nu dü!ündük.
Nedendir fâniye gözüm açõnca
Öksüzlük simgesi vuruldu gitti
Garipler çe!mesin suyun içince
Yine de kõsmetim verildi gitti
Yeni gelmi! idim yirmi ya!õma
$ube pusulayõ taktõ pe!ime
Sanki benzemi!tim gurbet ku!una
Çavu!luk terfisi takõldõ gitti

kõyõlarak Alevî yol ve erkânõna girece#ine, eline, diline
ve beline sahip olaca#õna dair ikrâr alõnõr. Evlendikten
sonra müsahip kurbanõ, cem ritüeli yapõlarak Alevî
bireyler cem halkasõna dâhil olmu! olurlar. Bu töreni
yerine getirmeden cemlere girmesi ve hizmet görmesi
mümkün de#ildir. Günümüzde Çubuk Havzasõ Alevî
ocaklarõnda musahiplik kurumu zayõflamaktadõr.
Musahip olmayanlar da cemlere girebilmekte; fakat
cemlerde hizmet görememektedir.

Bitti askerlik, bul ekmek kapõsõ
Vesilem eni!tem, düzen yapõsõ
Borçla morçla geçti ömrün hepisi
Taksit maksit derken yoruldu gitti
Çoluk çocuk oldu, husasõ dü!tü
%!i, a!õ derken pusulam !a!tõ
E!in, a!õn alan yuvadan uçtu
O eski sevgiler bölündü gitti
Akõla gelince hatõr sorarlar
Hastalõk olunca belki ararlar
Arada sõrada bizi anarlar
Battal’õn gönlü de alõndõ gitti7
1.2. Bâde !çmesi ve Â#õk Olmasõ:
Battal Dalkõlõç, rüyasõnda bâde içerek â!õk
olur.8 Alevî"Bekta!î â!õk"zâkirleri için icra or"
tamõ merkezli bakõ! açõsõnõ göz ardõ ederek
sadece rüyada bâde içme motifine ba#lõ olarak
bir â!õklõktan bahsetmek yerinde bir tespit
olmaktan uzaktõr. Alevî zâkirleri, ustalõk ka"
zanõncaya kadar inançtan beslenerek büyür,
inancõn icra ortamõ olan cemlerde yöresel ezgi"
leri edinerek uzun bir süre çõraklõk yaparlar.
Battal Dalkõlõç da hayat hikâyesinde anlat"
tõ#õmõz üzere çocuklu#undan bâde içti#i za"
mana kadar â!õklõk"zâkirlik ortamõndan bes"
lenmi!tir. 1996 yõlõna kadar usta malõ eserleri
söylemi!tir. Battal Dalkõlõç’õn bâde içmesi ile
ilgili kendisinden iki anlatma kayõt altõna
alõnmõ!tõr.
“1996 yõlõnda dedemin de bâde içti#i Murad
Dede Türbesi’nin önünde yatõyordum. Uyuyakal"
mõ!õm. Görmedi#im birinin sesi geldi. Yüzünü
göremedi#im bir el yarõm bardak susuz rakõ uzattõ.

$$$$$$$$$
Makalede kullandõ#õmõz !iirlerde Battal Dalkõlõç’õn
!iir defterindeki imlaya uymaya dikkat gösterdik.
&mlada bazõ problemli kullanõmlar görülse de zâkirlik
hizmeti esnasõndaki ezgiye uyma adõna bir kullanõm
oldu#u dü!ünüldü#ünden de#i!ikli#e gitmeyi uygun
görmedik.
8 Bu konuda geni! bilgi için bkz. Günay, 1999.
7
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Bana ‘Önüne bak, iç.’ dedi. Biraz daha istedim. ‘%ç,
kalk, git.’ diye ba#õrdõ. Birden uyandõm.”
“Yine aynõ yõllardaydõ(1996). Rüyamda, cem
törenlerinde gözcülük yapan rahmetli dayõm bir
merkebin üstündeyken gördüm. Beni yanõna ça#õr"
dõ. Ko!arak yanõna gittim. ‘Dayõ senin için öldü
dediler.’ dedim. Elini uzattõ ve ‘Öp’ dedi. Bir bak"
tõm ki eli çok büyük, ayaklarõ merkepten çok uzun,
yerlere de#iyor. Gözleri ku! olmu!, semada dolanõ"
yor. ‘Beni tanõdõn mõ?’ dedi. Ben de tanõdõ#õmõ
söyledim. ‘ Sen Hz. Ali’sin’ dedim. Elini öptüm,
uyandõm. Ama ben o cemali, o ela gözleri, bu olayõ
hiç unutmadõm. Hatta bu olayõn etkisiyle !u !iiri
yazdõm.”
A!kõna dü!eli sevdakâr oldum
Bu garip hâlimi sormadan gitme
Yandõm ate!inle bir top nâr oldum
Gönlüme serinlik vermeden gitme
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yamda gördü#üm ela gözleri gördüm. O zaman ne
yapõyorum ben deyip ta!õ bõraktõm, yoluma devam
ettim. Kurt, ben gözden kayboluncaya kadar gözü
ile beni takip etti.”
Anadolu sofileri ve â!õklarõ !iirlerinde
inandõklarõ kutsal pîrin elinden bir kadeh !a"
rap içerek ilahî sõrra erdiklerine inanõrlar
(Günay, 1999: 13). Battal Dalkõlõç da inancõnõn
kurucusu olarak kabul etti#i Hz. Ali’nin elin"
den a!k !arabõnõ içmi!tir. Bu a!k bâdesi ile
ilahî a!kõnõ mõsralara dökmeye ba!lar.
1997 yõlõnda Susuz Köyü Yardõmla!ma
Derne#i Ba!kanõ olunca Antalya Elmalõ’da
kabri bulunan Abdal Musa’yõ ziyaret için bir
gezi tertipler. Gezi sõrasõnda kendinde bir
de#i!iklik oldu#unu fark eden Battal Dalkõlõç,
ilk !iirini Abdal Musa’nõn türbesinde yazar:

Ate! yanmayõnca duman tüter mi
Gevheri olmayan matah satar mõ
Viran bahçelerde bülbül öter mi
Bir mâmur bahçeyi kurmadan gitme

Gönül arz eyledi dü!tük yoluna
Cümlenin murâdõn ver Abdal Mûsâ
Hakk nasip eyledi, didarõn gördük
Gönüller sultanõ Pîr Abdal Mûsâ

Bir gece vaktinde rüyâma girdin
Ça#õrõp yanõna hatõrõm sordun
El ba#layõp anda dârõna durdum
A!kõn bâdesini sunmadan gitme

Vardõk dergâhõna sürdük yüzümüz
Erenler cemine var niyâzõmõz
Sultan Cibâli’ye ba#lõ özümüz
$efaat kânisin er Abdal Mûsâ

Elâdõr gözleri, nûr revân yüzü
Ali Mürtezâ’ya benzettim sizi
Mürüvvet beklerim, hatõrla bizi
Mü’mine !efaat kõlmadan gitme

Doksan yedi yõlõ temmuz be!inde
Gündüz hayalimde gece dü!ümde
Tahta kõlõç ile Mîzan ba!õnda
Bizlere yardõm eyle nur Abdal Mûsâ

Bir ismine derler Haydar"õ Kerrâr
Elinde tutarsõn çatal Zülfikâr
A!kõna dü!enler çeker ah u zâr
Battal’õn yâresin sarmadan gitme”

Mü’minin arzusu dîdârõn görmek
Yüz sürüp e!i#ine, dârõnda durmak
Uçar Su’ya varõp ziyâret kõlmak
Keramet sahibisin $âh Abdal Mûsâ

Battal Dalkõlõç, rüyada bâde içmesinin ya"
nõnda gerçek hayatta da Hz. Ali’yi kurt donu"
na girmi! !ekliyle gördü#ünü ve gözlerinden
tanõdõ#õnõ anlattõ: “Rüyalardan altõ ay sonra
Çubuk’tan köye geliyordum. Arkama iki tane kurt
takõldõ. Zahir olarak kurtlardan biri ‘Yorulduysan
!öyle geç de dinlen.’ dedi. Birden korkuyla elime bir
ta! aldõm, konu!an kurdun gözlerine bakõnca rü"

Aslõn seyyidzâde, neslindir velî
Kõrklar meydanõnda yücedir yolu
Pîrim Hacõ Bekta! uludan ulu
Battal’õm yolunda kul Abdal Mûsâ
&lk zamanlar !iirleri belli olmasõn diye “Se"
fil” veya “Garip” mahlaslarõnõ kullanõr. Sü"
leyman Seçer Dede durumu fark edince “Bat"
tal” mahlasõnõ kullanmaya ba!lar.
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2. Eserleri:
Battal Dalkõlõç ile yapõlan görü!meler ile
defterlerinden tespit edebildi#imiz kadarõyla
â!õ#õn seksen !iiri bulunmaktadõr. %iirlerinin
tamamõnõ hece vezni ile yazmõ!tõr. Bir !iirinde
sekizli hece ölçüsünü, di#erlerinde ise on birli
hece ölçüsünü kullanmõ!tõr. %iirlerinin geneli"
ne bakõldõ#õnda be! dörtlük hâlinde yazõldõ#õ
görülür. On be! !iirinde ise dörtlük sayõsõnõ
be!in üstünde veya altõnda tutmu!tur.
%iirlerinin on be! tanesi bireysel konu"
larõ içerir. Geriye kalan altmõ! be! !iir Alevî"
Bekta!î inanç sisteminin temel imgelerini yan"
sõtõr. Bunun yanõnda Cibali Sultan, Hacõ Bekta!
Veli, Hacõ Ali Turabi, Abdal Musa, Garip Mu"
sa gibi inanç ulularõnõ anlatan !iirler de yaz"
mõ!tõr. Ara!tõrmacõlarca, Alevî"Bekta!î â!õkla"
rõnõn eserleri tekke !iiri9 içerisinde tasnif
edilmektedir. Battal Dalkõlõç’õn !iirlerinin içe"
ri#ine baktõ#õmõzda, Alevî"Bekta!î !airlerinin
Türk halk !iirine kazandõrdõklarõ türlerden
olan nefes, düvaz, devriye gibi konularõ içeren
!iirler olu!turmaktadõr.
Makalenin konusu Battal Dalkõlõç’õn
eserlerini tahlilinden ziyade inanç sisteminin
ve icra ortamõnõn yaratõma etkisini incelemek
oldu#u için eserlerinden genel bir de#erlen"
dirmede bulunmanõn yeterli olaca#õnõ dü!ün"
dük.
3. Çubuk Havzasõ Alevî Ocaklarõnda
Cem Zâkirli$i ve Â#õk Battal Dalkõlõç:
3.1. Cem Zâkirli$i:
Alevî ve Bekta!îlerin ibâdet törenlerine
“Cem” adõ verilir. Her Alevî oca#õnõn inanç
sisteminin temellerine ba#lõlõk dõ!õnda kendine
has bir ritüel dünyasõ vardõr. Bu durum inanç
sahiplerince “Yol bir, sürek bin bir.” tabiriyle
ifade edilir. Bu tabirden de anla!õlaca#õ üzere

bütün Alevî ocaklarõ, Hz. Ali merkezli inanç
halkasõna dâhil olmakla birlikte her oca#õn
kendine özgü ritüel ve pratikleri mevcuttur.
Bu durum saha üzerine çalõ!ma yapan ara!"
tõrmacõlara zengin bir malzeme sa#lamaktadõr.
Cem ritüellerinde on iki hizmet (erkân) ve bu
hizmetleri icra eden on iki hizmetçi bulunmak"
tadõr. &nanca göre her hizmetçinin pîri vardõr.
Çubuk Havzasõ Alevî Ocaklarõnda on iki hiz"
metçi, cem ritüelinde On &ki &mam’õn vazifesi"
ni yaparlar. Zâkir’in piri, &kinci &mam Hz.
Hasan’dõr.10 Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõn"
daki cem ritüellerinde zâkir postunun pîri
&kinci &mam Hasan’dõr. Zâkirlik postunun
pîrinin ocaklara ve yörelere göre farklõ imam"
lara veya inancõn ulularõna atfedildi#ini alan
ara!tõrmalarõmõz neticesinde tespit ettik. Ayrõ"
ca bu durum, konu üzerine yazõlan kaynak"
larda belirtilmektedir (Do#an, 1998: 142). Do"
#u Anadolu’daki Alevî ocaklarõnõn bir kõs"
mõnda dede aynõ zamanda zâkirlik hizmeti de
görür (Eröz, 1977: 118). Alevîlerce inancõn
kurallarõnõ anlattõ#õna inanõlan “Buyruk” adõ
verilen eserlerde zâkirlik hakkõnda bilgiler
verilmektedir.11
Geleneksel cem ritüelinde on iki hizmet
yapõlmadan cem sonlandõrõlmaz. Çubuk Hav"
zasõ Alevî Ocaklarõnda on iki hizmete ek ola"
rak yöreye has altõ hizmet daha eklenmi!tir.
Bunu da on iki erkân"on sekiz hizmet olarak
ifade ederler. On iki erkân cemde yapõlmasõ
mecburî olan ve On &ki &mam’larõn hizmetleri
olarak kabul edilen pratiklerdir. Di#er altõ
hizmet ise bölge ocaklarõnõn kendi dinamikle"
rinden kaynaklõ ortaya çõkardõklarõ hizmetler"
dir.
Zâkir hizmeti de on iki hizmetten biridir.
Cem ritüelinin geneli incelendi#inde dede
postundan sonra en önemli postun zâkir postu
oldu#u görülür. Çünkü zâkir ve dede cemin
$$$$$$$$$
Alevî ocaklarõnda hizmetçilerin pirleri yörelere göre
de#i!ebilmektedir. On &ki &mam dõ!õndaki !ahsiyetlere
de atfedilen hizmet pirleri mevcuttur.
11 Örne#in: Aytekin, 2001: 61"62; Bozkurt, 2006: 44"46.
10

$$$$$$$$$
Tekke !iiri hakkõnda geni! bilgi için bkz. Güzel, 1989:
251–454.
9
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devamlõlõ#õnõ sa#layan hizmetçilerdir. Diyebi"
liriz ki dede cemi yöneten, zâkir ise cemi yürü"
tendir. Zâkir olmadan cem yapõlmasõ mümkün
de#ildir.
Pir Sultan’nõn nefesinden alõnan a!a#õdaki
dörtlük zâkirin cem ritüelindeki yerini anlat"
mak açõsõndan önemlidir:
“Koluma taktõlar teli
Söylettirdiler bin bir dili
Oldum Ayn"õ cem bülbülü
Ben anõn için inlerim”
Pir Sultan’nõn dedi#i gibi zâkirler cemin
bülbülüdür. Cem ritüellerinin türüne ve ritü"
eldeki hizmetlere göre bir nevî bülbül gibi
öterler. Bazen toplulu#u co!turur, bazen de
a#latõrlar. Denilebilir ki cemin muhabbetini
asõl yönlendiren zâkirlerdir.
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Zâkir bir enstrüman e!li#inde cemde yapõ"
lan hizmete uygun bir nefes veya düvaz okur.
Zâkirler yörelere göre ba#lama, kemani, cura
gibi enstrümanlarla icralarõnõ gerçekle!tirirler.
En çok kullanõlan enstrüman ba#lamadõr.
&nanç sahipleri, zâkirleri (Alevî â!õklarõ),
Kur’ân’õn bâtõn dünyasõnõ yani Alevî"
Bekta!îlerin inanç ve pratiklerini Allah,
Muhamemd, Ali a!kõyla !iirle ifade eden, kut"
siyet bahsedilmi! insanlar olarak görürler. Bu
sebeple Alevî"Bekta!îler ba#lamaya “Telli
Kur’ân” derler. Ondan sâdõr olan na#meler,
ilahî sözler olarak kabul görür. Â!õklar da
Hakk’tan gelen sözleri aktaran insanlar olduk"
larõ için özel bir saygõ ve hürmetle kabul gö"
rürler. Alevî"Bekta!î inanç sahiplerince Yedi
Ulu Ozan ba!ta olmak üzere â!õklarõn, !iirle"
rinde mahlas ismi geçti#i zaman onlara göste"
rilen saygõdan dolayõ niyaz ederler12 (Yeti!en,
$$$$$$$$$
Niyaz, do#rudan yere e#ilme olmayõp oturuyorlarsa
sa# ellerini dizlerine veya yere sürerek i!aret
parma#õnõ duda#a götürmek !eklinde olur. Darda
duran bacõlar da sa# ellerini gö#üslerinden kaldõrarak
aynõ !ekilde duda#õna götürür.
12

1986: 135). Bu durumu ortaya koyan bir an"
latmayõ derlemelerimizle de tespit ettik.
“Peygamber Efendimiz, Mirac’a çõktõ#õ zaman
kendisine yüz yirmi bin kalem verilmi!tir. Bunlar"
dan otuz bin tanesini kendi hayatõnda kullanmõ!tõr.
Altmõ! bin tanesini Hz. Ali’ye vermi!tir. O, kalem
bâtõn âlemden Ehl"i Beyt muhibi Alevîlerce anla"
tõlmõ!tõr. Otuz bin kalem de â!õklara verilmi!tir.
Â!õklar bâtõnda yazõlmõ! kitaplarõ okur. Onlarõn
kalemleri Halik kalemdir. Hakk’õn yazdõklarõnõ
batõndan okuyarak bizlere aktarõrlar.”
Yukarõdaki anlatõmdan da anla!õlaca#õ
üzere Alevî"Bekta!î â!õklarõ ilahî sözleri söyle"
yen ki!iler olarak kabul edilirler.
Cem ritüelleri bir ibâdettir. Cemde,
zâkirlerin seslendirdi#i nefes ve düvazlar
ibâdetin bir parçasõdõr. “Cem”in kelime anlamõ
“Toplama, birlik olmaktõr” (Devellio#lu, 2000:
131).
Cem ritüelinde “Cem birleme” hizmeti de
ritüele katõlan herkesin bir vücut olmasõ temsi"
len yapõlõr. Cemde cinsiyet, zenginlik, fakirlik
gibi unsurlar ortadan kalkar. Herkes “bir”dir.
Burada yapõlan ibâdetler de birlik içinde yapõ"
lõr. Zâkir de birli#e kutsî sözler aktarandõr.
Cem ritüeli belirli zaman ve hadiselere
ba#lõ olarak yapõlan bir ibâdettir. Cemler icra
zamanõ ve icra nedenlerine ba#lõ olarak farklõ
isimler alõrlar. Cemlerin sadece isimleri de"
#i!mekle kalmaz. Cem ritüelinin yapõlma ne"
denine paralel olarak hizmetlerin sõrasõ ve
yapõlma !ekilleri de de#i!ebilmektedir. Â!õklar
da inanç pratikleri ve hizmetlere göre bir yara"
tõm içerisinde bulunmu!lardõr. Alan ara!tõrma"
larõmõz ve yapõlan yayõnlar sonucu Alevî"
Bekta!î â!õklarõnõn, inançlarõnõ ba#lamalarõnõn
tellerine yansõttõklarõnõ söylememiz mümkün"
dür.
Â!õklar inanç için kutsal kabul edilenleri
anlatmaya dair !iirler yazarlar.13 &kinci olarak
$$$$$$$$$
Buradan !u sonuç çõkarõlmamalõdõr. Alevî"Bekta!î
â!õklar sadece inanç merkezli yaratõmda bulunmu!
demek yanlõ! olur. Ama !iirlerinin geneline
13
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â!õklar, icra ortamõnda kullanõlmak üzere eser"
lerini ortaya koymaktadõrlar.

nuya yakla!õlmõ!tõr. Fakat icra ortamõnda !iir"
lerin i!levi üzerinde durulmamõ!tõr.

Bu durumu !u !ekilde açõklamaya çalõ!õr"
sak bir Nevruz kurbanõ ceminde Nevruzla,
Hz. Ali’nin do#umuyla ilgili nefes ve düvazlar
okunur. Muharrem kurbanõ ceminde ise
Kerbela hadisesini anlatan mersiye, nefes ve
düvazlar okunur. Yine musahip kurbanõ ce"
minde ise musahiplikle ilgili nefes ve düvazlar
â!õklar tarafõndan okunur.

Alevîlerce, inancõn ilk zâkir ve â!õklarõ
olarak “Yedi Ulu Ozan” görülür. Yedi Ulu
Ozan’dan özellikle Hatayî, cem ritüellerinde
icra edilen hizmet nefes ve düvazlarõnõn ilk
yaratõcõsõ olarak bilinir (Türkmen, 2003: 317"
328). Alevî"Bekta!î edebiyatõnda ortaya konu"
lan yeni türlerde de Yedi Ulu Ozan’nõn özel"
likle de Hatayî’nin ayrõ bir yeri vardõr (Türk"
men, 1999: 339"356). Alevî zâkirlerince cem"
lerde !iirleri en çok okunan !air de Hatayî’dir.
Onun !iirleri sözün en üst makamõ görülür.
Hatayî’nin !iiri okunduktan sonra ba!ka â!õ#õn
!iiri okunmaz diye bir kanaate â!õklarla yaptõ"
#õmõz derleme ve cem ritüeli çekimlerimizde
çok defa tanõk olduk. Ayrõca Çubuk Havzasõ
Alevîlerince â!õ#õn mahlasõnõn geçti#i dörtlü#e
de “Hatayî” denmektedir. Buna benzer bir
kullanõma Malatya &li Alevî ocaklarõnda da
rastlanmaktadõr (Birdo#an, 2000: 408).

Cem ritüelleri, Alevî inanç sisteminin söz"
lü aktarõm ortamlarõdõr. Burada muhabbetler
ve zâkirlik hizmetleri ile inanca dair unsurlar
aktarõlõr. Â!õk ve zâkir de bu vazifeyi yerine
getiren hizmetçilerdendir. Bu sebeple !iirlerini
yaratõrken anlattõ#õmõz amacõ güderler. Alevî"
Bekta!î â!õklarõnca yaratõlmõ! !iirleri tahlil
ederken icra ortamõnõ ve yaratõma temel te!kil
eden inanç unsurunu göz ardõ etmemek gere"
kir. Diyebiliriz ki â!õk"zâkir cem ritüelinde
(cem ritüelinin ve hizmetlerinin içeri#ine göre
) inancõ ve ritüelin yapõlma nedenini aktaran"
dõr.
Alevî"Bekta!î inanç sistemi ve !iirleri üze"
rine yapõlan çalõ!malarda, eserler incelenirken
nefes ve düvazlarõn içeri#ine dair bilgiler akta"
rõlmõ!tõr.14 Bahsi geçen çalõ!malarda icra orta"
mõ ve yaratõmõ etkileyen !artlar üzerinde de"
rinlemesine durulmadan örne#in; musahiplik
ile ilgili nefes, kurban hakkõnda düvaz gibi
isimlerine de#inilerek geçilmi!tir.
Bu durumun nedenlerinin ba!õnda cem ri"
tüellerinin “sõr” kavramõ ile ifade edilmesi
gelir. &bâdet esnasõnda içeriye kimsenin alõn"
mamasõ ve “Sõrrõn fa! edilmesi”nin suç sayõlma"
sõndan kaynaklanõr. Birçok ara!tõrmada, cönk"
lerden veya sözlü kaynaklardan !iirler tespit
edilmi! metin merkezli bir bakõ! açõsõyla ko"
baktõ#õmõzda bunu rahatlõkla görebiliriz. Biz bu
çalõ!mada icra merkezli bir bakõ! açõsõyla yaratmalarõ
de#erlendirme
denemesinde
bulundu#umuzdan
icrada kullanõlan !iirleri çalõ!manõn merkezine aldõk.
14 Bu konu hakkõnda bkz. Eröz, 1977: 118"175;
Yörükan, 2002: 52"94; Birdo#an, 2000, 395"437.

Cem ritüelinin devamlõlõ#õ, içeri#ine uy"
gun nefes ve düvazlarla sürdürülmesi zâkirin
performansõna ba#lõdõr. Bu sebeple zâkirin
güçlü bir yaratõm kabiliyetine veya repertuara
ihtiyacõ vardõr. Bir ki!inin cem zâkiri olabilme"
si için uzun yõllar cemlerde bulunmasõ hizmet"
leri ve ona ba#lõ söylenen !iirleri ezgisiyle
repertuarõna almasõ gerekir. Geleneksel
zâkirlikte, bir adayõn zâkir olabilmesi için
uzun yõllara ihtiyacõ vardõr. Farklõ isim ve
pratiklere sahip cemlerin hepsindeki hizmet
nefes ve düvazlarõna ula!masõ ile â!õklõk kabi"
liyeti ile pratiklere uygun !iirler yaratabilmesi
zaman gerektiren bir süreçtir.
&bâdetin Türkçe olarak yapõldõ#õ ve asõr"
lardan beri aktarõla geldi#i cemlerde, Türkçe"
nin de ya!atõlmasõnda â!õk ve zâkirlerin de
önemli bir payõ vardõr. Bundan sonraki bö"
lümde Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõnda icra
edilen cemlerindeki zâkirlik hizmetlerini Bat"
tal Dalkõlõç örne#inde inancõn ve icra ortamõ"
nõn yaratõmõ !ekillendirmesi ba#lamõnda de"
#erlendirmeye çalõ!aca#õz.
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3.2.Çubuk Havzasõ Alevi Ocaklarõnda
Zâkirlik Hizmetlerinin !nanç Sistemi ve
!cra Ortamõ (!#lev) Merkezli Tahlili
Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõnda günü"
müzde ya!amaya devam eden, birbirinden
farklõ cem ritüelleri icra edilmektedir.15 Bu
ritüelleri !u !ekilde sõralayabiliriz: Abdal Musa
(Görgü) Kurbanõ Cemi, Musahip Kurbanõ
Cemi, Dar Kurbanõ Cemi, Kõzõl Deli Kurbanõ
Cemi, Gençler Kurbanõ Cemi, Muharrem Kur"
banõ Cemi. Bu ritüeller düzenli bir !ekilde talip
ve dede toplulu#unun yayõldõ#õ yerle!im bi"
rimlerinde icra edilmektedir (Kökel, Ersal,
2008: 13"55; Ça#layan, 2002: s.3"77; Tebero#lu,
2003: 509"713).
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Yukarõda ismi sayõlan cem ritüellerinde
zâkirlik hizmeti yapõlmaktadõr. Ritüellerin
içeri#ine göre zâkirlik hizmetlerinde de de#i"
!iklikler olmaktadõr. Â!õk veya zâkirin cem"
de seslendirece#i veya yarataca#õ !iirleri, cem
ritüelinin ne sebeple yapõldõ#õnõn yanõnda
ritüelin hangi oca#õn süre#ine göre yapõlaca"
#õnõ da bildirir. &nancõn ya!andõ#õ ve aktarõldõ"
#õ ortam olan cem ritüeli, â!õk"zâkirin de eser"
lerini duyurdu#u icra ortamõdõr. Â!õ#õn malõnõ
sattõ#õ pazar cem, mü!terileri ise törene katõ"
lanlardõr. Tabiî ki sadece yaratõlan eserlerin
cem ve inanç sistemi temelli oldu#unu söyle"
mek yanlõ! olur. Fakat inancõn ya!andõ#õ ve
aktarõldõ#õ ortam ile eserlerin dinleyici kitlesi,
her halk ürününde oldu#u gibi yaratmanõn
devamlõlõ#õ açõsõndan çok önemlidir. &cra or"
tamõ kaybolan halk ürünlerinin yaratõcõlarõ da
zamanla ortadan kalkmaktadõr.
Alevî"Bekta!î edebiyatõnõn ilk !airlerinin
!iirlerine baktõ#õmõzda inanç sisteminin akta"
rõlmasõ ile icraya yönelik !iirlerin ço#unlukta
oldu#u görülür. &nanç sisteminin ulu ozanlarõ
tarafõndan ilk örnekleri verilen icra merkezli
$$$$$$$$$
Bölgede icra edilen zâkirlik hizmetleri üzerine
yapaca#õmõz
de#erlendirmeler,
doktora
tez
çalõ!mamõz sõrasõnda yaptõ#õmõz alan ara!tõrmalarõnda
kayõt altõna alõnan cem ritüelleri ve zâkirlerle yapõlan
mülakatlar temelli olacaktõr.
15

yaratmalarõn onlardan sonra yeti!en â!õklarca
da yeni örneklerinin verildi#i ortadadõr. Maka"
lemizde günümüz Alevî â!õk ve zâkiri Battal
Dalkõlõç’õn Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõ cem
ritüellerindeki zâkirlik hizmetlerine yönelik
yarattõ#õ eserlerini icra ortamõndaki gözlemle"
rimizle tespitlerimize dayanarak incelemeye
çalõ!aca#õz. Bunu yaparken bölgedeki cemler"
de görülen zâkirlik hizmetlerini kõsaca anlatõp
anlatõlan hizmete yönelik !iiri varsa örneklen"
direce#iz.
3.2.1. Çubuk Havzasõ Alevî Ocaklarõnda
Cem Ritüellerinde Görülen Zâkirlik
Hizmetleri:16
3.2.1.1. Sefalama: Cem ritüeli ba!layõp ta"
lipler toplanõnca â!õk dededen dua almak için
bir “sefalama” !iiri okur. Buradaki amaç, de"
deye varsa mihmanlara ve ceme katõlan canla"
ra “Ho! geldiniz.” demektir. Bir di#er amaç da
zâkirin dededen alaca#õ hayõr duasõ ile cem
halkasõna dâhil olma iste#idir.17 Zâkir cem
ritüelinin ba!õnda her zaman saz ya da söz ile
bir sefalama yapmayabilir. Ritüelin ba!õnda
dede huzurunda kõlõnan tarikat namazõndan
sonra kõsa bir sefalama da yapabilir. Bu sadece
zâkirin yapabilece#i bir hizmet olmayõp aynõ
zamanda ceme gelen herkesin tarikat namazõ
kõldõktan sonra dededen dua alarak gerçekle!"
tirdi#i bir inanç prati#idir. Kõsa sefalama !u
!ekildedir:
$$$$$$$$$
Çubuk Havzasõ Alevî Ocaklarõndaki zâkirlik
hizmetleri anlatõlõrken cem ritüelinde icra edilen di#er
uygulamalara girilmeyecektir. Zengin inanç pratikleri
barõndõran Çubuk Havzasõ Alevî Ocaklarõnõn cemde
icra edilen di#er inanç pratiklerine girilmesi hâlinde
çalõ!ma bir makale boyutunun dõ!õna çõkaca#õndan
konumuz olan zâkirlik hizmeti ile sõnõrlarõ kalacaktõr.
17 18.10.2008 tarihinde kayõt altõna aldõ#õmõz Ankara &li
Çubuk &lçesi Susuz Köyü’nde Cibali Sultan Oca#õnõn
Abdal Musa Kurbanõ cem ritüelini zâkirlik hizmetini
Battal Dalkõlõç yapmõ!tõr. Bu cem ritüelinde Battal
Dalkõlõç tarafõndan bizim için de bir sefalama
yapõlmõ!tõr.
16
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“Dede sultanlar, baba sultanlar, mihman can"
lar, mümin, Müslim ana, bacõ, karde! cümleten
sefa geldiniz. Gelmekli#iniz mübarek olsun. Gel"
diyseniz hanenize geldiniz. Ba!lar tacõsõnõz, ayaklar
turabõyõz erenler.”
Â!õk Battal Dalkõlõç’õn yazdõ#õ sefalama
örne#i:
Gördüm nûr cemâlin, seyrine daldõm
Ho! geldin sevdi#im, ba!õm üstüne
Zühre yõldõzõnõ alnõnda gördüm
Ho! geldin sevdi#im, ba!õm üstüne
Misk ü amber gibi kokusu cennet
Mazlumlar mazlumu hulk"õ hidâyet
Yüzün suyun korur $âh"õ velâyet
Ho! geldin sevdi#im, ba!õm üstüne
Ay mõsõn, gün müsün yüzlerin ziyâ
Seyretsem cemâlin ben doya doya
Lütfedip geldiniz garip hâneye
Ho! geldin sevdi#im, ba!õm üstüne
Hakk kelamõn söyler tatlõ dillerin
Dersem bahçendeki açan güllerin
Sual eder misin mecnun hallerim
Ho! geldin sevdi#im, ba!õm üstüne
Ho! muhabbet ile geçti günümüz
Mür!id ete#inden tuttuk elimiz
Battal çok zamandõr bekler yolunuz
Ho! geldin sevdi#im, ba!õm üstüne
3.2.1.2. Kurban Hakkõnõn Verilmesi:
Kurban
sahipleri
tarafõndan
kurban,
tekbirlenmek için huzura getirilir. Kurbanlar
tekbirlendikten sonra zâkir kurban hakkõ için
üç düvaz okur. Cem ritüelinin gerçekle!mesi
için kurban tõ#lanmasõ18 !arttõr.
Alevîlerde cem ritüelini gerçekle!tirmek
için tõ#lanan kurbana “Tercüman” denir (Boz"
kurt, 2005: 164). Alevî inanç sisteminde kurba"
nõn meydana getirili!inden kazanda pi!irilip
“lokma” olarak huzura geli!ine kadar inançsal
pratiklere tâbi tutulur. Her Alevî bireyin yõlda
$$$$$$$$$
Alevî ve Bekta!îler “kesmek” fiilini kullanmazlar.
Bunun yerine “tõ#lamak” fiilini kullanõrlar.
18

üç kurban borcu vardõr. Birincisi, Abdal Musa
kurbanõ cemi için tõ#layaca#õ kurban, ikincisi
Muharrem orucunu tuttuktan sonra Hz. Hü"
seyin için tõ#layaca#õ kurban, üçüncüsü ise
Kurban Bayramõnda tõ#lanan kurbanlardõr.
Ancak birey bu ritüeli maddi imkânlarõ nispe"
tinde yerine getirmekle yükümlüdür.
Alevî inanç sisteminde kurban tõ#lamanõn
önemi sebebiyle birçok Alevî â!õ#õ tarafõndan
kurban hakkõnda nefes ve düvazlar yazõlmõ!"
tõr. Â!õk Battal Dalkõlõç’õn kurban hakkõnda
yazdõ#õ düvazõ !udur:
Allah’õn indinde hep kabul bulur
Kurbânõmõz kabul olsun erenler
Bir olmu! erenler tekbirin alõr
Kurbanõmõz kabul olsun erenler
Muhammed Mustafâ himmeti ile
Aliyyü’l Mürtezâ hürmeti ile
Hatîce, Fâtõmâ’nõn gayreti ile
Kurbânõmõz kabul olsun erenler
Hasan, Hüseyin’in ça#layan kanõ
Zeynel Âbidin de ya!ar zindanõ
Muhammed Bâkõr’õn kaynar kazanõ
Kurbânõmõz kabul olsun erenler
%mam Câfer Sâdõk erkânõn vura
Mûsâ"î Kâzõm’õn cemâlin göre
$âh %mâm Rõzâ’dan bir ni!an vere
Kurbânõmõz kabul olsun erenler
Takî ile Nakî’den niyazõn alsõn
Askerî, Mehdî’den kõsmetin bulsun
Battal der cennetin bura#õ olsun
Kurbânõmõz kabul olsun erenler.
3.2.1.3. Kara Kazan Hakkõnõn Verilmesi:
Kurban, kurbancõ tarafõndan tõ#landõktan son"
ra Kara Kazancõ etleri kemiklerinden ayõrarak
eti kara kazana koymak için dededen destur
ve dua alõr. Lokma, pi!mesi için kazana konu"
lunca zâkir tarafõndan kara kazan için üç
düvaz okunur.
Kara kazan, lokmanõn pi!ti#i yerdir. Bu
hizmet, tasavvuftaki manevî pi!meyi de sim"
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gelemektedir. Alevîlerce kara kazana kutsallõk
atfedilmi!tir. Her cem evinin bir kara kazanõ
vardõr. Kara kazan, hizmetçisine emanet edilir.
Aslõnda her cem evindeki kara kazan, pîr evi
olarak bilinen Hacõ Bekta! Veli’nin dergâhõn"
daki kara kazanõ sembolik olarak temsil et"
mektedir. Bunun yanõnda her yõl hizmet gören
dedeler, inancõn “Serçe!mesi” olarak görülen
Hacõ Bekta! Veli Oca#õ’na Kara kazan hakkõ
olarak Alevî ocaklarõnõn taliplerinden bir ücret
toplar ve pîr evine gönderir.
Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõnda birkaç
yõl öncesine kadar kara kazan cem evinin için"
de, dedenin huzurunda yakõlmaktaydõ. Ayrõca
her inanç prati#inde kara kazana da niyaz
edilmekte veya her lokmadan onun hakkõ
verilmekteydi. Yeni cem evlerine geçildi#inde
meydana sembolik bir kara kazan konulmu!"
tur, artõk lokma mutfak bölümde pi!irilmekte"
dir.
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Kara kazan ile ilgili inançlarõ eski Türk
inançlarõna kadar indirmek mümkündür
(Ögel, 2000: 238–322). Kara kazana verilen
kutsiyeti anlatmak için birçok Alevî a!õ#õ nefes
ve düvazlar yazmõ!tõr.
Â!õk Battal Dalkõlõç’õn kara kazan hakkõn"
da yazdõ#õ düvaz !udur:
Evveli ervâhtan kuruldu#unda
Muhammed, Ali ile bir idi kazan
Hakk lokmasõyla dolu oldu#unda
Hasan, Hüseyin’le nûr idi kazan
Zeynel Âbidin’in zindanõndaydõ
Muhammed Bâkõr’õn meydanõndaydõ
Câfer"i Sâdõk’õn erkânõndaydõ
Mûsâ"i Kâzõm ile yâr idi kazan
$âh %mâm Rõza çi#ler pi!irir
Takî ile Nakî altõn dev!irir
Battal"õ ednayõ a!ka dü!ürür
Askerî, Mehdî ile sõr idi kazan
3.2.1.4. Delil (Çera$) Hakkõnõn Verilmesi:
Zâkirin cem ritüelindeki bir di#er hizmeti ise
delil (çera#) hakkõ için üç düvaz okumasõdõr.

Delil hizmetinin Kõrklar ceminden kaldõ#õna
inanõlõr. Kõrklar ceminde &mam Zeynel Abi"
din’in delil yakmasõna binayen bu inanç prati"
#i o zamandan günümüne kadar yapõla gel"
mi!tir (Ça#layan, 2002: 20).
Delil uyarmaktaki (yakmaktaki) gaye,
cemde birlik sa#landõktan sonra canlarõn gön"
lünde Hakk, Muhammed, Ali’nin nurunu
uyandõrmaktõr. Bu nur ile sõr kapõlarõ açõlacak"
tõr. Alevîlerin cem ritüelinde delil uyarõldõktan
sonra dede izin vermeden hizmetçiler dõ!õnda
kimse dõ!arõya çõkamaz.
Alevîlikte delil üzerine güçlü bir inanç
halkasõ örülmü!tür. &nanç sisteminin ve cem
ritüelinin mühim bir hizmeti oldu#u için delili
anlatan nefes ve düvazlar yazõlmõ!tõr. Çubuk
Havzasõ Alevî ocaklarõndaki cem ritüellerinde
delil hakkõ için Hatayî ba!ta olmak üzere yö"
renin me!hur a!õ#õ Seyyid Süleyman’õn
düvazlarõ okunur. Â!õk Battal Dalkõlõç’õn delil
üzerine bir eseri bulunmamaktadõr.
3.2.1.5. Seccade Hakkõnõn Verilmesi: Cem
ritüellerinde bu kõsõma kadar zâkirlik hizmet"
leri hep aynõ !ekilde uygulanmakta oldu#un"
dan bir arada ele alõnmõ!tõr. Bu a!amadan
itibaren törenin içeri#ine göre zâkirlik hizme"
tinde de#i!iklikler olabilir. Bu sebeple bu kõs"
mõ cem ritüelinin çe!itlerine göre açõklayaca"
#õz.
Dar Kurbanõ ceminde kurban sahipleri
seccadenin üzerine çõkarak sorgudan geçerler.
Seccadenin üstünde dara dururlar. Â!õk dar
hakkõnda üç, be! veya on iki düvaz okur.19 Dar
$$$$$$$$$
Derlemelerimiz sõrasõnda Çubuk Havzasõndaki be!
oca#õn da dar kurbanõ cem ritüellerine girip kayõt
altõna alma imkânõna sahip olduk. Dar hizmeti
sõrasõnda zâkirin kaç adet düvaz okuyaca#õ
konusunda bir anla!mazlõk bulunmaktadõr. Seyyid
Hacõ Ali Turabî oca#õ dedeleri zâkire dar duasõ
okunmazsa on iki, okunursa be! düvaz okuturlar.
Cibali Sultan oca#õ dedeleri be! düvaz ve dar duasõ
okuturlar. Hacõ Mehemmed Abdal oca#õ dedeleri de
Hacõ Ali Turabõ oca#õ dedelerinin uygulamasõnõ tercih
19

A l e v i l i k - B e k t a i l i k A r a t õ r m a l a r õ D e r g i s i , Sayõ 1

temsil etti#ine inanõlan tarik (erkân) çubukla"
rõnõn altõndan yõlda bir defa taliplerini geçirir"
ler.

kurbanõ cemi musahipli bir Alevî birey vefat
etti#i zaman musahibi, evlatlarõ ve yakõnlarõ
tarafõndan cem karde!leri ile helalle!tirilmesi
ritüelidir. Dar kurbanõ cem ritüelinde icra
edilmek üzere ölümü ve bu dünyanõn geçicili"
#ini anlatan, ba#õ!lanmayõ dileyen birçok ne"
fes ve düvaz â!õklarca yazõlmõ!tõr.

Alevî â!õklarca bu inanç prati#inin cem ri"
tüelinde icra edilmesi üzerine birçok nefes ve
düvaz yazõlmõ!tõr. Erkân hakkõ için üç düvaz
veya iki nefes bir düvaz okunur.

Â!õk Battal Dalkõlõç’õn dar kurbanõ cemin"
de icra etmek üzere yazdõ#õ düvaz !udur:

Â!õk Battal Dalkõlõç’õn erkân çubu#u hak"
kõnda yazdõ#õ düvaz !udur:

Vasfõnõ ederim Muhammed"Ali
Yeti!, darda koyma el’amân Mürvet
%sm"i tesbihim Hasan, Hüseyin
Yeti!, darda koyma el’aman Mürvet

Muhammed"Ali’nin kurdu#u yoldur
Mü’mine çalõndõ tûbâ"yõ erkân
Hatice, Fatõma’nõn çekti#i dardõr
Mü’mine çalõndõ tûbâ"yõ erkân

%mâm Zeynel, Bâkõr, Câfer"i Sâdõk
Mûsâ"i Kâzõm’a gönlümüz verdik
$âh %mâm Rõzâ’nõn yoluna girdik
Yeti!, darda koyma el’amân Mürvet

Hasan, Hüseyin’in erkânõ, yolu
Zeynel Âbidin’in balkõyor nuru
Elest"i Bezmi’nde demi!iz belî
Mü’mine çalõndõ tûbâ"yõ erkân

Takî, Nakî, Askerî’yle nûr oldu
Mehdî mekânõnda gizli sõr oldu
Battal enbiyanõn darõna durdu
Yeti!, darda koyma el’amân Mürvet

Muhammed Bâkõr’da dîdâr görüldü
Câfer"i Sâdõk’a erkân verildi
Lahmike kavline bunda girildi
Mü’mine çalõndõ tûbâ"yõ erkân

Abdal Musa (görgü) kurbanõ cem ritüe"
linde tarik (erkân) çubu#u20 çõkarõlarak bütün
canlar tarikten geçirilir. Çubuk Havzasõ Alevî
ocaklarõnda erkândan geçilme sebebi !u !ekil"
de izah edilmi!tir: Hz. Muhammed, Biat"õ
Rõdvan’da Tu#ba a#acõnõn altõnda kendisine
biat edenleri Tu#ba a#acõnõn dallarõnõ sõrtlarõ"
na dokundurarak biatlerini kabul etmi!tir. Bu
duruma atfeden Hz. Muhammed’in soyunu
temsil eden dedeler, Tu#ba a#acõnõn dalõnõ

etmektedirler. %ah Kalender Veli oca#õ ve Hacõ Muradõ
Veli oca#õ dedeleri ise üç düvaz okutmaktadõrlar. %ah
Kalender Veli ve Hacõ Muradõ Veli Oca#õ dedeleri
sadece dü!kün kaldõrma ceminde darda on iki düvaz
okunaca#õ kanaatindedirler.
20
Tarik çubu#u, yüz"yüz yirmi santimetre
uzunlu#unda asa !eklinde bir de#nektir. Musahip
olmu! her Alevî bireyin yõlda bir defa sorgusu
yapõlarak tarik çubu#unun altõndan geçmesi gerekir.
Tarik ve sorgudan geçme prati#inin yapõldõ#õ cem
ritüeline Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõnda Abdal
Musa Kurbanõ cemi denmektedir.

Mûsâ"i Kâzõm’dan geldi#i zaman
$âh %mâm Rõzâ’dan hutbesi tamam
Altõndan geçeni korur Yaradan
Mü’mine çalõndõ tûbâ"yõ erkân
Ol Muhammed Takî târõkõn vurdu
Okundu hutbesi ikrarbend oldu
Bu yolu kuranlar Cennetten aldõ
Mü’mine çalõndõ tûbâ"yõ erkân
Aliyyü’n"Nakî’den destûr gelince
Hasan el"Askerî nûru görünce
Ol dört musahibe erkân vurunca
Mü’mine çalõndõ tûbâ"yõ erkân
Mehdî Resûl daim ta!õr Bura#õ
Cennet"i âlâdõr onun dura#õ
Battal kabul olur canlar dile#i
Mü’mine çalõndõ tûbâ"yõ erkân
Musahip kurbanõ cem ritüelinde zâkirlik
hizmeti biraz daha farklõlõklar içermektedir.
Alevî anne ve babadan do#an çocuklar evlen"
dikten sonra bir ba!ka aile ile kendilerini yol
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karde!i (ahiret karde!i) yaparak Alevî inanç
halkasõna dâhil olurlar. Bu ritüele musahip
kurbanõ cemi denir. Musahipli#in Hz. Mu"
hammed ile Hz. Ali’den geldi#ine inanõlõr.
Mekke’den Medine’ye hicret sonrasõnda Hz.
Muhammed, Mekke’den göç eden bütün Müs"
lümanlara Medineli Müslüman bir aileyi kar"
de! yapar. Hz. Ali’yi de kendine karde! eder.
Musahipli#in buradan kaldõ#õna inanõlõr. Mu"
sahip olan iki aile birbirinin her !eyine kefil
olur.
Musahipler seccadenin üzerine çõkarõlõp
musahip kurbanõ cemine özgü inanç pratikleri
yerine getirilip seccade kaldõrõlõr. Hizmet son
bulunca erkân hakkõ için zâkir ya üç düvaz ya
da iki nefes bir düvaz okur.
Â!õk Battal Dalkõlõç’õn eserleri arasõnda
musahiplikle ilgili bir !iire rastlanamamõ!tõr.
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3.2.1.6. Naz%Niyaz ve Dem Hakkõnõn Ve%
rilmesi: Naz"niyaz, cem ritüelinde ceme gelen
ki!ilerin evlerinde yapõp getirdikleri yiyecek"
ler, meyve, dem vb. !eylerin dede tarafõndan
duasõ alõnarak e!it miktarda canlara da#õtõlma"
sõdõr.
Bu inanç prati#ini ifade eden nefes ve
düvazlar Alevî â!õklarca yazõlmõ!tõr. Özellikle
dem üzerine birçok nefes ve düvaz mevcuttur.
Zâkir, naz"niyaz için iki"üç nefes ve bir düvaz
okur.
Ayrõca bu prati#in içerisinde “dolu gö"
türme” diye adlandõrõlan zâkirin veya istekli
canlarõn dedeye veya istedikleri bir ki!iye dolu
sunmasõdõr. Zâkir, sâkî tarafõndan bacõlar ara"
cõlõ#õyla dem da#õtõlmaya ba!lanõnca kendisine
gelen dem kadehini eline alarak postundan
kalkõp meydana gelir ve diz üstü oturur. Ka"
dehi iki elinin arasõnda tutarak dedeye,
sefalama, mersiye ya da cem ritüelinin içeri#i"
ne uygun bir nefes okur.21 Her dörtlü#ün so"

nunda dizlerinin üstünde dedeye do#ru yü"
rür, !iir bitti#inde duasõnõ alõr ve doluyu de"
deye sunar. Dede ve zâkir, kadehteki doluyu
beraber içerler. Bu hizmet, a!k bâdesini pîrinin
elinden içmesini sembolize eden bir inanç
prati#idir.
Â!õk Battal Dalkõlõç’õn dolu götürürken
okumak üzere yazdõ#õ nefesi !udur:
Arzu edip geldik dostun eline
$en olsun hâneniz, yurdun !en olsun
Doyulmaz ki senin tatlõ diline
$en olsun hâneniz, yurdun !en olsun
Bizi kar!õladõn güler yüz ile
Ho! geldiniz dedin tatlõ dil ile
Hasret kalmõ! idik böyle cemale
$en olsun hâneniz, yurdun !en olsun
Sofralar kuruldu, demler sürüldü
Taamlar gelince lokma yenildi
Çok !ükür burada dîdâr görüldü
$en olsun hâneniz, yurdun !en olsun
Hâneniz boyansõn al ye!il nûra
Biz kalkar isek Hõzõr otura
Eksik, noksan tamamõna yetire
$en olsun haneniz, yurdun !en olsun
Battal’õm !öyle ki bir nazar kõldõ
Aradõ cemâli, kemâlde gördü
Gayri ayrõlmanõn zamanõ geldi
$en olsun haneniz, yurdun !en olsun
3.2.1.7. Yürek Hakkõnõn Verilmesi: Bu
inanç prati#inde tõ#lanan kurbanõn yüre#i özel
bir kapta pi!irilerek yürekçi tarafõndan dede"
nin huzuruna getirilip duasõ alõndõktan sonra
musahipli taliplere da#õtõlõr. Musahipli talip"
ler, dedenin izin vermesi ile birbirlerine yürek
yedirirler.
Musahip kurbanõ cemi ritüelinde musahip
olacak dört ki!iye tõ#lanan kurbanõn yüre#i
dört parçaya bölünerek yedirilir. Alevî olan

$$$$$$$$$
Çubuk Havzasõ Alevi Ocaklarõnda musahip kurbanõ
cem ritüelinde dolu götürürken düvaz türü dõ!õnda
21

!iir okunmadõ#õnõ derlemelerimiz sõrasõnda tespit
ettik.
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bireyin ilk payla!tõ#õ yürek, musahip karde!le"
ri ile yedi#idir.
Bu inanç prati#indeki temel amaç tasav"
vuftaki Hakk’õn tecelli etti#i gönüle gönder"
mede bulunmaktõr. Gönüllerin bir olmasõ tem"
sili olarak yürek payla!tõrõlarak icra edilmi!
olur.

Alevî a!õ#õnca Hz. Ali’nin Mirac hadisesindeki
rolünü ve gizli sõrlarõnõ anlatan eserler yazõl"
mõ!tõr. Bu efsanevî anlatmalar ve !iirler Alevî"
lerce yüzyõllardõr aktarõla gelmi!, cem ritüe"
linde bir hizmet olarak icra edilmi!tir.
Â!õk Battal Dalkõlõç’õn bu inanç prati#ine
dair bir !iiri yoktur.

Zâkir, yürek hakkõ için de üç düvaz okur.
Yürek hakkõ hizmeti Çubuk Havzasõ Alevî
ocaklarõ dõ!õnda tespit edemedi#imiz bir hiz"
met oldu#u için do#rudan bu prati#i merkeze
alan bir nefes veya düvaza rastlanamamõ!tõr.
Girdi#imiz cem ritüellerinde zâkirler, yürek
hakkõ için Hatayî, Viranî, Kul Himmet’in
düvazlarõnõ okumu!lardõr. Â!õk Battal Dalkõ"
lõç’õn yürek hizmeti için yazõlmõ! bir düvazõ
yoktur.

3.2.1.9. Turnalar Semahõ: Turnalar semahõ
hizmeti, cem ritüelinde Kõrklar Semahõnõ hiz"
metçi bacõlar dõ!õndakilerin dönememesi sebe"
biyle semah dönmek isteyen canlar için yapõ"
lan bir pratiktir. Ayrõca gençlere semahõ ö#"
retmek amacõyla da icra edilir.23

3.2.1.8. Miraclama%Tevhidler ve Kõrklar
Semahõ: Ritüelin bu kõsmõnda zâkir,
Hatayî’nin Hz. Ali’nin Mirac’daki rolünü ef"
sanevi bir !ekilde anlatan nefesini okur. Sonra
Hatayî’nin Hz. Muhammed’in Mirac’da Kõrk"
larla beraber döndü#üne inanõlan semahõ
temsilî olarak anlatan !iirini ezgiyle icra eder.
&cra esnasõnda Kõrklar Semahõ dönülür22.
Hatayî’nin iki nefesi icra edildikten sonra
Dedemo#lu’na ait bir düvaz ile Kõrklar Semahõ
hizmeti sonlandõrõlõr. Ayrõca Kõrklar Semahõ
okunurken her dörtlü#ün arasõnda Tevhidler
çekilir.

Â!õk Battal Dalkõlõç’õn Turnalar Semahõ ic"
rasõ için düvazõ !udur:

Turnalar Semahõ birçok yörede bilinen bir
semah olmasõna ra#men söz, ezgi ve figürler
yörelere göre de#i!ebilmektedir. Turnalar
semahõ icrasõnda kullanõlmak üzere birçok
Alevî a!õ#õnca nefesler yazõlmõ!tõr.

Turnam pervaz vurup semâh dönerken
Necef’te Ali’ye varõn turnalar
Kerbelâ çölünden gelip geçerken
Hasan, Hüseyin’i görün turnalar
Zeynel Âbidin’in zindanõ için
Muhammed Bâkõr’õn kazanõ için
Câfer"i Sâdõk’õn erkânõ için
Kõrklar meydanõnda dönün turnalar
Mûsâ"i Kâzõm’õn gülleri biter
$âh %mâm Rõza da metahõn satar
Tarikat ceminde bülbüller öter
Orada bir pervaz vurun turnalar

Hatayî, “Mirac"nâme” yazan Alevî"
Bekta!î â!õklarõnõn ilkidir (Türkmen, 2003:
319). Zâkirler Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõn"
da Miraclama ve Kõrklar Semahõ hizmetlerinde
Hatayi’nin Mirac"nâme ve semah nefesleri ile
Dedemo#lu’nun düvazõnõ okurlar.
Birçok
$$$$$$$$$
Musahip kurbanõ cemi ritüelinde rehber ve musahip
olacaklar Kõrklar Semahõ döner. Di#er cem
ritüellerinde Kõrklar Semahõnõ bacõlar dönmektedir.
Be! oca#õn farklõ cem ritüellerini kayõt altõna
aldõ#õmõzda dört bacõnõn bazõlarõnda ise be! bacõnõn
Kõrklar Semahõ dönmek için çõkarõldõ#õnõ görmü!
bulunmaktayõz.

Muhammed Takî’ye niyazõ kõlõn
Aliyyü’l Nakî’den bir himmet alõn
Ali Askeri’ye tecellâ dönün
Mehdî’yi ma#arada görün turnalar

22

$$$$$$$$$
Turnalar semahõnda, önce bacõlar çõkõp semah
dönerler. Sonra dervi!ler (erkekler) dönerler.
Derlemelerimiz sõrasõnda ikisinin bir arada döndükleri
de görülmü!tür.

23
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Turnalar son turunuza varõnca
Battal ednanõn hatõrõn sorunca
Serçe!menin ba!õ Pîri görünce
Hünkâr’õn dârõna durun turnalar
3.2.1.10. Kerbela Semahõ Hizmeti: Bu se"
mah hizmeti, Kerbela hadisesini anmak ve
acõyõ payla!mak için yapõlan bir inanç prati#i"
dir. &nanca göre Kerbela’da &mam Zeynel Abi"
din’i korumak isteyen yirmi dört bacõ onun
etrafõnda dönmü!tür. Bu olay, Kerbela semahõ
hizmeti prati#i ile cem ritüelinde temsili ola"
rak icra edilmektedir.
Dede veya bir dervi! ortada durur. Onun
etrafõnda dört bacõ döner.24 Zâkir, semahõn
icrasõnõ Hatayî’nin Kerbela olayõnõ anlatan iki
nefesini söylerek yönetir. Nefesin her dörtlü#ü
arasõnda “$ahlama” yapõlõr. &mam Hüseyin’in
ismi geçti#inde semah dönenler sõra ile ortada
&mam Zeynel Abidin’i temsilen duran ki!inin
omzuna niyaz ederler.
202

Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõnda icra edi"
len cem ritüellerinde zâkirler, Kerbela ve Kõrk"
lar semahõnda usta malõ nefes ve düvazlar
okurlar.
&slam tarihinde çok derin yaralar açan ve
Alevîlerin sürekli yasõnõ tuttu#u Kerbela hadi"
sesi ve &mam Hüseyin’in !ehadetini anlatan
ciltler dolusu !iirler yazõlmõ!tõr. Â!õk Battal
Dalkõlõç’õn da Kerbela hadisesini anlatan üç
mersiyesi vardõr. Bunlardan biri de !udur:
Gönlüm Hüseyin’in yasõna dü!tü
Mâh"õ Muharremin geldi#i zaman
Küffâr ordusuyla hayli vuru!tu
Kerbela çölüne vardõ#õ zaman

$$$$$$$$$
Bu semahta dönenlerin sayõsõ ocaklara göre farklõlõk
arz eder. Örne#in, Seyyid Hacõ Ali Turabî Oca#õnda
bir er, dört bacõ; Seyyid Hacõ Muradõ Veli Oca#õnda ise
ortada dede, etrafõnda iki er ve dört bacõ dönmektedir.
Taliplerin bulundu#u yerle!im birimlerine göre sayõlar
de#i!ebilmektedir.
24

Sürdü kervanõnõ harap çölüne
Teslim olmadõ ki kanlõ zalime
Hür $ehid ba!õnõ koydu yoluna
Hüseyin’e biât etti#i zaman
Tuttular Fõrat’õn su yollarõnõ
Kimse sormaz oldu zor hallarõnõ
Abbas’õn kestiler gür kollarõnõ
Su için Fõrat’a gitti#i zaman
Gece dedesini gördü dü!ünde
Ebu’l Kâsõm, Ekber kanlar içinde
Ali Asgar tõfõl, küçük ya!õnda
Yezid okun atõp vurdu#u zaman
Yetmi! üç yi#idin ba!õn kestiler
Ya#ma edip haynagâhõ bastõlar
Ba!larõnõ mõzraklara astõlar
Hüseyin atõndan dü!tü#ü zaman
Dünyada var mõdõr böyle bir cefa
Râzõ olur mu Muhammed Mustafâ
Yasõn tuttu Hatice’yle Fâtõmâ
$imir lânet ba!õn kesti#i zaman
Resûl’un öptü#ü yerden kestiler
Soyup donlarõnõ talan ettiler
Nazik bedenini toza kattõlar
On muharrem günü geldi#i zaman
At sürdüler çadõrlarõn üstüne
Bilmem Emevi’nin bunda kastõ ne
Lanet vardõr onun eb"i ceddine
Ehl"i Beyt’e cefa etti#i zaman
Battal’õm bu dertler sinem yakõyor
Fõrat suyu neden durgun akõyor
Mü’min, Müslim gözya!õnõ döküyor
Kerbelâ matemin andõ#õ zaman
3.2.1.11. Sakka Hizmetinin Hakkõnõn Ve%
rilmesi: Bu hizmet de Kerbela hadisesi kay"
naklõdõr. Kerbela’da Hz. Hüseyin ve yetmi! iki
yakõnõnõn su verilmeden !ehit edili!inin cem
ritüelinde sembolik olarak canlandõrõlmasõdõr.
Buradaki amaç, Hz. Hüseyin’in acõsõnõ pay"
la!mak ve akõtõlan gözya!õ ile Yezid’i lanetle"
mektir. Bu su sakkacõ tarafõndan dededen
ba!layarak bütün falakaya içirilir. Sonra cem"
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deki herkesin nasiplenmesi için elle serpilir.
Bu suyun, !ifa olaca#õ, dert ve günahlardan
arõndõraca#õna inanõlõr.
Sakkacõ, sakka suyunu da#õttõktan sonra
zâkir, sakka suyu ile ilgili üç düvaz okur. Ale"
vî â!õklarõ sakka suyu üzerine birçok nefes ve
düvaz yazmõ!lardõr. Çubuk havzasõ Alevî
ocaklarõnda cem ritüelinde genel olarak Yedi
Ulu Ozan’õn ve bölgenin â!õklarõnõn düvazlarõ
okunur. Â!õk Battal Dalkõlõç’õn sakka hizmeti
üzerine yazdõ#õ !iiri !udur:
Gitmiyor serimden Kerbelâ kastõ
Mazlûm Hüseyin’in hâlin gördün mü?
Yezid emir verdi, Fõrat’õ kesti
Mazlûm Hüseyin’in hâlin gördün mü?
Abbas’õn kestiler iki kollarõn
Kâsõm’õn soldurdular taze güllerin
Al(i) Asker’in akõttõlar kanlarõn
Mazlûm Hüseyin’in hâlin gördün mü?
Muharrem’in onu, bir Cuma günü
Hür $ehid’in durmaz, akõyor kanõ
Yezid’e nâsib etmez ulu divanõ
Mazlûm Hüseyin’in hâlin gördün mü?
Hüseyn Zülcenah’la meydana girdi
Yezid !efaatkânõn kim diye sordu
Yetmi! üç yerinden ok ile vurdu
Mazlûm Hüseyin’in hâlin gördün mü?
$âh Hüseyin çölde !ehid dü!ünce
$imir lânetullah ba!õn kesince
Alõp da mõzra#õn ucun asõnca
Mazlûm Hüseyin’in hâlin gördün mü?
Yezid’in yok mudur dini, imânõ
Saymaz Muhammed’i, bilmez amânõ
$am’a götürdü Gülsüm bacõlarõ
Mazlûm Hüseyin’in hâlin gördün mü?
Battal’õm a#larsõn Hüseyin deyi
Fâtõmâ kuzusu, Ali’nin soyu
%çersen kan olsun Fõrat’õn suyu
Mazlûm Hüseyin’in hâlin gördün mü?

Sonuç
Görüldü#ü üzere Alevî inancõnda zâkirlik
hizmeti cem ritüelinin temel hizmetlerinden"
dir. Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõnda icra
edilen cem ritüllerinde zâkir, on bir kez hizmet
görmektedir. Mecburî hizmetleri dõ!õnda ce"
min muhabbet bölümlerinde de â!õklar sazlõ
veya sazsõz nefesler, mersiyeler okuyarak
inanca dair bilgileri aktarmaktadõr. Bunun
yanõnda cem ritüellerinde muhabbetin, ne!e"
nin veya hüznün payla!õlmasõnõ da sa#lamak"
tadõrlar.
Çubuk Havzasõ Alevî ocaklarõ cem ritüel"
leri örne#inde Alevî â!õklarõn eserlerini yara"
tõrken icra ve inanç merkezli hareket ettiklerini
ifade etmeye çalõ!tõk. Her halk ürününün bir
yaratõcõsõ, eserin olu!tu#u çevre !artlarõ ve icra
ortamõ bulunmaktadõr. Alevî â!õklarõnõn da
örneklerden anla!õlaca#õ üzere eserlerini inan"
cõn icra ortamõnda aktarõlmasõ amacõyla yaz"
dõklarõnõ görmekteyiz.
Her oca#õn kendine has icra ortamõ ve
zâkirlik hizmetleri oldu#unu da dü!ünürsek
inanç sisteminde farklõ ocaklarõn cemlerinde
â!õklõk"zâkirlik hizmetlerinde icra edilmek
üzere birbirinden farklõ yaratmalarõn do#aca"
#õnõ söylemek yanlõ! olmaz. Aslõnda bu, ortak
inancõn de#i!ik sembolizasyon ve pratiklerle
icra edilmesidir. Bu sayede zengin bir â!õklõk"
zâkirlik gelene#i ortaya çõkmaktadõr. Yöreler
ve ocaklar arasõ güfte"beste çe!itlili#i ile Türk
halk !iirine ve kültürüne Alevî"Bekta!î inanç
sistemi penceresinden zenginlik sa#lamakta"
dõr.
Bu sebeple, Alevî"Bekta!î !iiri üzerine ya"
põlan incelemelerde inanç sistemi ve icra orta"
mõ üzerinde önemle durulmasõ gerekmektedir.
Sanatçõnõn yaratõmõnõ etkileyen bu iki unsurun
ihmal edilmesi halinde yapõlan çõkarõmlarõn
bir yönü eksik kalmaktadõr.
Alevî"Bekta!î â!õk !iiri üzerine do#ru de"
#erlendirmeler yapabilmek için metinlerin
yaratõm ve icra ortamõnõ tespit etmek gerekir.
Tarihten günümüze kadar Türklerin hâkim
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oldu#u bütün co#rafyaya Alevî"Bekta!î â!õklar
da eserleri ve inançlarõ ile gitmi!lerdir. Günü"
müzde de#i!ime maruz kalmalarõna ra#men
icralarõna devam eden bir â!õklõk"zâkirlik ge"
lene#i vardõr. Saha üzerine do#ru tetkiklerin
yapõlabilmesi için Alevî zâkirlerin icra ortam"
larõnõn kayõt altõna alõnmasõ gerekmektedir.
Yüzlerce Alevî oca#õnõn oldu#unu dü!ünürsek
bu zengin kültürün daha rahat farkõna varabi"
liriz. Her ocak, ayrõ bir zenginlik sunmaktõr.
Alevî"Bekta!î â!õklarõnõn eserleri üzerine
yapõlan çalõ!malarõn bir kõsmõnda ortama vur"
gunun ötesinde, inanç mensubiyetlerinden
bahsedilmemesi ise yanlõ! çõkarõmlara sebep
olmaktadõr.
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&cra ortamõnõ kaybeden her halk ürünü
kaybolmaya mahkûmdur. Alevî"Bekta!î â!õk"
larõnõn icra ortamõ olan cem ritüellerinin muh"
telif nedenlerle azalmasõ veya geleneksel yapõ"
sõndan koparõlmasõ Alevî"Bekta!î â!õk !iiri
açõsõndan büyük bir tehdit olu!turmaktadõr.
Türk kültürünün zenginliklerinin Türkçe ile
günümüze kadar ula!tõrõlmasõnda büyük kat"
kõsõ olan bu inanç zümresinin ya!amasõ için
icra ortamlarõna imkan sa#lanmalõ ve bir an
önce her oca#õn ritüel dünyasõ kayõt altõna
alõnmalõdõr.
Modern kültür ve hâkim inanç sistemi
kar!õsõnda güçlü bir de#i!im ya!ayan gelenek"
sel Alevî"Bekta!î inanç sistemi ve inanç pratik"
lerinin ya!atõlmasõ Türk kültürünün, halk
!iirinin temel dinamiklerinin devamlõlõ#õ açõ"
sõndan önem arz etmektedir.
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