Bereket köylerinin birle!mesiyle, 1973 yõlõnda
kurulmu!, Salõpazarõ Belediyesi’nin, en büyük
köylerindendir. Güneybatõsõnda, Salõpazarõ
ilçe merkezi, do#usunda, Bölmepõnar köyü,
batõsõnda ise %eyhli köyü bulunmaktadõr (SKM
1997: 114).

AVUT KÖYÜ’NDE GÖRGÜ
VE AY!N"! CEM

Ali Osman Akta!*
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ÖZET
Yüzlerce yõl dõ!arõya kar!õ kapalõ bir ya!am sergileyen
Alevî–Bekta!îler, kendilerinden olmayan topluluklar
için her zaman bir ilgi ve merak konusu olmu!tur.
Özellikle di"er toplumlarõn, Alevî topluluklar hakkõn#
da herhangi bir bilgi alamadõklarõndan ve açõklõk gö#
remediklerinden, bu topluluklar hakkõnda, her zaman
kesinlik addetmeyecek sözler ve if!aatlarda bulunmakla
birlikte öteki topluluklar diye bir kavram ve aidiyet de
geli!tirmi!lerdir. Dolayõsõyla, öteki; “benim gibi, bizim
gibi olmayan” anlamõna gelece"inden dõ!lanõr ve böy#
lelikle her türlü kimlikle de tanõmlanabilinir. Çünkü
kimlik; ötekine yüklenen zõt anlamla olu!ur ve kendine
de kimlik yükler. Bu sebepledir ki Alevî semahlarõna,
tarih boyunca hep çe!itli adlar ve kulplar takõlmõ!tõr.
Anahtar Kelimeler: Alevî#Bekta!î, Avut Köyü, Cem,
Semah.

Giri#

S

amsun il merkezinin elli be! kilo"
metre do#usunda, Salõpazarõ ilçe
merkezinin ise yedi kilometre batõ"
sõnda yer alan Avut Köyü, Terme ve Çar!amba
ilçelerinden ayrõlan, Alanyakõn, Düzköy ve
$$$$$$$$$
* Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hacõ Bekta!
Velî Ara!tõrma Merkezi, Halkbilimi Uzmanõ:
ali.aktas@gazi.edu.tr

Foto"raf 1: Avut Köyünden bir görünüm.

Eski adõ Afat olan bu bölge, yerle!im alanõ
olmadan önce, bol miktarda avu (a#u, zehir)
adlõ bitkiye evsahipli#i yapan büyük ve sõk
ormanlõk bir alanmõ!. Söylenceye göre, Afat
Ormanõ’nda, nedeni bilinmeyen bir yangõnla
(afet=afat) bütün bu zehirli bitkiler yanmõ!,
sonucunda köy halkõ için hayvanlarõnõ rahat"
lõkla otlatabilece#i geni! düzlükler ile gür bit"
kilerin yeti!ti#i bir alan açõlmõ!. Bununla bir"
likte yer ve co#rafya adlarõnõn olu!masõnda,
geçmi!te ya!anan ve toplumsal hafõzada kolay
kolay unutulamayan olaylarõn, önemli derece"
de rol oynamasõndan ötürü birinci ihtimale
göre; büyük bir yangõn sonucu yanan orma"
nõn, yöre halkõnca bir afet olarak hatõrlanma"
sõndan, afet önce Afat olmu!; zamanla da
Avut’a dönü!mü!tür.
&kinci bir ihtimale göre, iptidaî hayatta,
toplumsal gereklilik ve ekonomik gereksinim"
lerin aynõ !ekilde yer ve co#rafya isimlerinin
olu!masõnda önemli derecede etkin oynadõ"
#õndan, hayvanlarõnõ, zehirli (a#ulu) bitkiler
yüzünden otlatamadõklarõ bu bölgede, zaman"
la çõkan bir yangõnõn, zehirli alanlarõ yok etme"
siyle, geni! meralarõn olu!masõ sonucu sa#lõk"
lõ, gür besinler ortaya çõkmõ!, böylece, zehir,
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a#u (avu) olarak adlandõrõlan bu bölgenin ismi
zamanla Avut hâlini almõ!tõr (KK1).
Avut köyü nüfusunun önemli bir kõsmõnõ,
Ordu ili köylüleri olu!turmaktadõr. O tarihe
kadar Fatsa ilçesinin Hoybulut köyünde (yeni
ismi Çiftlik Belediyesi), ya!ayan !imdiki Avut
köyü halkõ, 1959 yõlõnda, ya!adõklarõ topraklarõ
bõrakarak, kendileri için ba!ka bir yerle!im
alanõ aramaya ba!lamõ!lardõr. Bu amaçla, Sam"
sun il sõnõrlarõ içerisinde yer alan Avut köyü
yöresi devletçe kendilerine teklif edildi#inde,
yapõlan de#erlendirmeler neticesinde, bu yö"
renin vasõflõ ve ekilebilir bir arazi olmasõ ne"
deniyle buralara yerle!meye karar vermi!ler.
Köy halkõnõn bir di#er yarõsõnõ ise geçmi!i,
Malatya
Arguvan’a
kadar
uzanan
Kambera#alarõ aileleri olu!turmaktadõr. Ordu
Gölköy’de dedelik yapan Ali Özcan’a göre,
büyük dedesi Kamber, Malatya Arguvan’da
güre! yaparken bir olaya karõ!mõ!, bunun
üzerine, Arguvan’õ terk ederek, Ordu tarafla"
rõna kadar gelmi!tir. O yörede, zengin bir çiftçi
olan Mustafa Dervi!’in çiftli#inde çalõ!maya
ba!lamõ!, bir müddet sonra Mustafa Dervi!’in
yedi kõzõndan birisiyle evlenerek soyunun
devamõnõ sa#lamõ!; sonrasõnda ise Kamberin
soyundan gelenler anlamõnda kabul edilen
Kambera#alarõ adõnõ almõ!tõr. Bugün, Avut
köyünün dõ!õnda, Kamberin göbe#inden sü"
zülme, yüz hanenin daha var oldu#u torun Ali
Özcan tarafõndan söylenilmektedir (KK3).
&!te, Avut Köyü Halkõnõ olu!turan, Zeynel
Abidin Oca#õ’na ba#lõ bu Kambera#alarõ soyu
ile Ordu Fatsa’dan gelen ve Güvençabdal
Oca#õ’na ba#lõ, Hoybulutlular, bugün Avut
köyünde son yapõlan istatistiklere göre iki
binden fazla bir nüfusu olu!turmaktadõrlar
(Samsun 1997).

Foto"raf 2: Avut köyünün be! ana soka"õ vardõr.

Görgü Cemi
Alevî"Bekta!îler, kendi aralarõnda olu!abi"
lecek herhangi bir hak, husumet ya da sorun"
larõn çözümünü, öncelikle kendi aralarõnda
bulmaya çalõ!maktadõrlar. E#er bu durum bir
çözüm vermezse mür!itlerinin, daha da ileri
çözümsüzlük a!amalarõnda ise dedelerinin
gözetimi altõnda bir takõm uygulamalar ve
i!lemler yerine getirilir, büyük bir ihtimalle de
sorun kendi aralarõnda çözülür. Çok zor !art"
lar meydana gelmedi#i müddetçe, sorunlar,
asla resmî makamlara bildirilmemektedir.
Avut köyünde de durum aynõ çizelgeyi
takip etmektedir. Cemaat içinde i!lenebilecek
herhangi bir suçta, ki!ilerin, kendi aralarõnda
anla!abilme durumlarõ mevcut oldu#unda,
sorunlarõnõ dedeye intikal ettirmeden çözmeye
çalõ!õrlar. E#er sorunlar, teke tek çözülemiyor"
sa, o vakit sorun, cemaatin gözcüsüne yani
imata bildirilir. &mat, dedeye gelir, suçu anlatõr.
Dede, peyk (haberci) gönderir. Davalõyla dava"
cõyõ, ceme ça#õrõr. E#er davalõ ça#rõldõ#õ halde
üçüncü kez ceme gelmezse suçlu ilan edilir.
Cemaat de o ki!inin haksõz oldu#una kanaat
getirir. Ona göre bir yaptõrõm uygulanõr.
Köy halkõ, iki ayrõ erkâna yani tarikata
ba#lõdõr. Kimisi Horasan kökenli Güvenç Abdal
Erkânõ’na, kimisi ise kökenini Ehl"i Beyt’e da"
yandõran Zeynel Abidin Erkânõ’na ba#lõdõr. O
yüzden Avut köyünde, bu iki ayrõ tarikattan
olan musahipler, görgülerini birer yõl arayla,
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yõlda bir kez olmak !artõyla, her yõl ayrõ ayrõ
erkânda gördürürler.
Görgü ceminde, dü!kün olan !ahõs, dar"
dan indirilir. Özünü dara çeker. Ki!i, dedeye,
“Benim iste"im var.” der, iste#ini söyler. Dede,
arayõ bulur. Bu, her türlü istek olabilir. Dede,
ki!inin anlattõklarõnõ, cemaate sorar. Dedikleri
do#ru mu diye. Dara çõkanlar, cemde cemaate
bir !eyler ikram etmek zorundadõr. Dara çõkan,
da#õtaca#õ !eyi o cemde alabilirse alõr, tercü"
man aracõlõ#õyla da#õtõr. Yoksa bir sonraki
ceme mutlaka yeti!tirmek zorundadõr. Dede,
görgü ceminde istekli olana da tercümanlõ#õ
verir. Tercümansõz dar olmaz. Tercüman, aracõ
olup, da#õtõmda da#õtõlabilecek her türlü !eyin
miktarõnõ kendisi ayarlar. Tercüman, da#õtõmõ
yaparken dikkatli ve hakkaniyetli olmak zo"
rundadõr. Yoksa cemaat, tercümandan da gör"
güsünü isteyebilir. O yüzden tercüman, dikkatli
ve hakkõ gözetebilecek biri olmalõdõr.
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Cemaate, da#õtõlana rahmet denir. Ona gö"
re da#õtõlacak !eyin miktarõnda anla!mak
önemlidir. &stekli (talip) yani görgüsünü gör"
dürecek ki!i, da#õtõlacak malzemeyi alõr, de"
deye niyaz eder. Dede, elde malzemeyle dara
duran istekliye, “Allah Allah, lokmalarõn kabul
ola, muradõn hâsõl ola, getirmi! oldu"un lokma hak
lokmasõ ola, dil bizden hidayet Allah’tan, !efaat
pirimizden ola, hö! Mümine ya Ali!” der, lokmayõ
tekrar talibe teslim eder. Talip, dedenin elini
öper. Dede, cemaatten herhangi birini i!aret
ederek, tercümanlõk görevini yükler, ona dua
eder. “Elin bereketli, ba!õn devletli ola, hö!” diye"
rek elindekileri tercümana teslim eder. Tercü"
man da, dedenin elini öper. Dedenin sa#õndaki
itibaren cemaate da#õtmaya ba!lar. Dedenin
hakkõ en ba!tan ayrõlõr. Da#õtõrken, “Eksik ziya#
de, elimin terazisi yok. Abu babadan kanõn!” der.
Da#õtõr, gelir dedenin önünde dara durur.
Elini öper, dõ!arõ çõkarak, e!i#e varõr: “$çerde,
benden lokma almayan var mõ?” diye sorar. E#er
lokmadan almayan ya da aldõ#õna kanaat geti"
remeyen varsa, önce tercümandan sonra da
istekli (talipten) davacõ olur. Dede, e#er da#õ"

tõma itiraz eden yoksa: “Hizmetinden !efaat
bulasõn; hö!” der. Tercüman, dedenin elini öper,
i!i biter. Buna dardan indirme denir (KK2).
Ki!i, e#er toplum içinde verdi#i ikrara
uymaz ve hakikat yolundan sapar, azar ya da
herhangi bir kabahat i!lerse bu onun için bir
dü!künlük halidir. Bekta!î ve Alevîlikte suç
i!leyene dü!kün, bu hâle de dü!künlük denir
(KK2, KK3, ). Bunun için türlü cezalar uygula"
nõr. En basiti para cezasõ ve sonrasõnda falaka"
ya kadar uzanõr. Bunlarõn dõ!õnda ki!iye, pay"
lamadan ba!layõp ihtar, uyarma, cemden atõl"
ma, cemaate sokulmama ve daha da ileri gidi"
lerek köyden uzakla!tõrmaya kadar varõlan
ceza verilir. Ki!i, bu cezalara, verilen her türlü
hükümlere uymak zorundadõr. Bu cezalara
belli bir süre de eklenir. Mesela, en az üç ila
be! ya da en fazla altõ yõl köye u#ramama gibi
(K3). Dü!künlü#ün cezasõ bazõ hâllerde on iki
seneye kadar çõkabilir. Bu ceza, “Dü!künsün,
cemaatten dõ!landõn anlamõndadõr.”. Görgü ce"
minde, musahiplerden biri dedenin ve cemaa"
tin kar!õsõnda suçlu bulundu#u takdirde dü!"
kün sayõlacaktõr. O andan itibaren dü!kün,
toplumdan uzakla!tõrõlõr, cemaate sokulmaz.
“Ele, bele ve dile sahip olmak gerekir.”, “Kul kul#
dan razõ olmazsa Allah bile o kuldan razõ olmaz.”,
“$çin kõl yuma"õysa, toplumda yaptõ"õn ibadet
kabul olmaz.” (KK3).
Görgü, haklõnõn, hakkõnõ almasõ"aramasõ
olayõ olup, kulla kul arasõnda ölmeden önce
hakkõnõn görülmesi olayõdõr ki buna da ölme#
dirilme denir. Bu bir helallik almadõr. Bu amaç
için kurban kesilir ki buna da, görgü kurbanõ
denir (KK1).
Görgü cemine gelen ki!iler, e!ikten içeri
girerken ilk önce dedenin önüne kadar niyaz
ederek gelir, dedenin elini öper; dede de ona
destur vererek, geçip yerine oturmasõna izin
verir. Ki!i geri geri gelerek yerini alõr, oturur.
Görgüde hizmeti yapacak olanõ, dede, o gün
orada kimi uygun görürse, ona yaptõrtõr.
Cemde küskünler barõ!tõrõlõr, birlikte lok"
malar yenilir, Ehl"i Beyt ve Kerbela %ehitleri

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

hakkõnda beyitler e!li#inde a#õtlar yakõlõr,
semahlar dönülür.
Cemde istekli olan herkese söz hakkõ veri"
lir. Davalõ, dinlenir. E#er tanõklar varsa onlar
da dinlenir. Dedenin aldõ#õ karara uyulmak
zorunlulu#u vardõr. Ki!i karar sonrasõ dedeye,
dara durarak; “Dede, aldõ"õn kararõ ben de kabul#
lendim.” der, niyaz eder. Sonraki günlerde de
istek kapõsõ davacõ için her zaman açõk tutulur.
Avut köyü, pençeli ocaklõk gelene#ine
ba#lõ olmakla birlikte çok uzun yõllar, erkânlõ
ocaklõk dönemini de ya!amõ!tõr. Pençe; Hz.
Muhammet, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan,
Hz. Hüseyin’dir. Erkâna, en az iki ayrõ çift,
birlikte sõrtüstü yere uzanarak durur. Erkâna
yatanlara, Pir, inanca ba#lõ olarak sõrasõyla,
“Allah#Muhammed#Ali haktõr üçü ayrõsõ yoktur.”
diyerek âsayõ üstlerinde gezdirir. Bu, pençenin
himmeti üzerinizde olsun anlamõndadõr
(KK12). Eskiden erkânlõ ocaklõk varken, dede,
elindeki asayla (ki bu âsa çok de#erli ve önem"
lidir) erkâna yatanlara yine aynõ !ekilde Allah"
Muhammed"Ali diyerek âsayõ gezdirirmi!.
&nanca göre vaktiyle Allah, üç Zühre
(zöhre) yõldõzõ yaratmõ!. Yõldõz üç yere akset"
mi!. Birincisi, Hz. Ali’nin alnõna (Zülfikarõn
gelece#inin habercisi olarak), ikincisi, Hünkâr
Hacõ Bekta!’õn elinin içine (elin içinin ye!il
renk oldu#u için), üçüncü yõldõzõn ise Hz.
Musa’ya, (asanõn gelece#i belirtildi#i için)
geliyor. Bu yõldõzla, Hz. Musa, Firavun’un
kavmiyle sava!õr. Bu asalar devri, zöhrenin, Hz.
Hünkâr’õn elinin içinde görülmesiyle, erkânlõk
bitiyor, pençe#i âli aba devri ba!lõyor. Hz. Mu"
sa’nõn âsasõnda ve Hz. Ali’nin Zülfikar’õnda
olan Zühre yõldõzõ, Hz. Hünkâr’õn avucunun
içerisinde görülmesiyle birlikte erkânlõk dönemi
bitip pençeli ocaklõk dönemi ba!lamaktadõr
(KK2).
Erkâna yatacak olanlar cuma ya da cumar"
tesi günü görgüde hazõr bulunurlar. Bu günle"
rin seçimi Alevîlerce önemlidir. Çünkü cuma
ve cumartesi günleri onlar için kutsaldõr. Er"
kâna duracaklar dört ki!i (en az) olur ki bu

dördü de birbirleriyle musahiptir ve aralarõn"
da ahret karde!li#i de vardõr. Bu ki!iler abdest
alõp meydana, ba!larõ pîrin önünde, ayaklar
dõ!arõ, yani a!a#õ olacak !ekilde yatarlar. Pîr,
elinin ayasõyla Allah"Muhammed"Ali diyerek
yatanlarõn ba!larõnõ sõvazlar. Bu sõrada pîr “al#i
pençe#i aba” duasõnõ okur.
Alevîlik kuralõnõn temelinde dine ba"lan#
mak için musahip olmak anlayõ!õ egemendir.
Alevî ki!i, e#er ikrar vermemi!se musahip
olmamõ!, musahip olmamõ!sa cemaat olama"
mõ! böylelikle de ceme giremez hükmüne
tâbidir. Bu yüzden ceme girebilmesi için ikrar
vermesi gerekir. &krar verip musahip olmasõ
ve ceme ba#lanmasõ gerekir. Bekâr ki!i ikrarõ
ta!õyamaz, o yüzden ceme girebilmesi musa"
hip olabilmesi için evli olmasõ gerekir. Ki!i,
evlendi#inde dört ayak sayõlõr ve o yüzden iki
ba!lõ olmak zorundadõr. Üç sünnet, yedi farz
sahibi olmak zorundadõr.
Alevî"Bekta!î inancõna göre ruh asla öl"
mez. Mah!er günü, ki!i, hangi kültürdeyse
cezasõ ona göre tartõlõr. Alevî"Bekta!îlikte, belli
bir ya!a kadar insanda dinsel anlamda cezaî
ehliyet yoktur, anlayõ!õ egemendir (KK1). Ki!i
ancak musahip oldu#unda, ikrar verirse i!te
ancak o zaman dine ba"lanmõ! ve ceza ehliyetine
sahip olmu! sayõlõr.
&badet genelde geceleri düzenlenir. Sõrasõ
gelen her musahip, bu erkâna yatar ve dede"
den sa#lõk, dua ve !ifa alõr. “Erkâna, gelirken
Allah sedasõ ta ar!a çõkar. Çünkü halk öyle bir can
u gönülden söylemi!tir ki bu nida ta göklerde yan#
kõlanõr.” Bu ibadetin amacõnda, günahlarõndan
arõnmak, temizlenmek ve musahibin inancõnõ
tazelemek vardõr (KK2).
Ayin"i Cem
Kelime itibariyle bir araya gelme, birlikte
ibadet etmek anlamõnda da kullanõlan Ay(i)n"i
Cem, Alevî"Bekta!îlerin topluca ibadetlerini
yaptõ#õ, ikrar verme, yola girme, sorgulama,
barõ!tõrma, hakla!tõrma, çera# uyarma, tevhid
tutma, semah dönme, yol ululama, kurban
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tõ#lama gibi inanç ve töre kurallarõnõn belli bir
usûl ve erkânlara göre yerine getirildi#i top"
lantõ yeri olarak (Gülçiçek, 2004: 631) kabul
edilmektedir. Doçent Doktor Bedri Noyan
Dedebaba, ise “Ayin"i Cem” olarak yazõlan
kelimenin Bekta!îli#e giri! töreni olarak kabul
edildi#ini söylerken di#er taraftan da “Ayin"i
Cem”in yanlõ! oldu#unu belirterek asõl olarak
“Ayn"õ Cem” olarak yazõlmasõ gerekti#ini
(Noyan, 2006: 358) söylemi!tir. Ayin"i Cem’de,
kadõnlõ ve erkekli insanlarõn zaman zaman
Tanrõ için rükû etmeleri (öne do#ru e#ilmele"
ri), secde etmeleri (yere kapanmalarõ), dize
gelmeleri ve kõyam etmeleri (ayakta dimdik
durmalarõ)
sa#lanmaktadõr
(Balaban,
2006:243).
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Her cemin kendine özgü esaslarõ (rükün"
leri) olup; bunlara da erkân adõ verilir. Ayin"i
Cemler Alevî"Bekta!î kurallarõnõn uygulandõ#õ
yerdir. Cem olmadan Alevîlik"Bekta!îlik ol"
maz. Cem, hamlõktan kurtulma yolu ve olana"
#õdõr (Engin, 2004: 27).
Avut köyünde, Ayin"i Cem, sadece “cem”
olarak adlandõrõlmakta, dile getirilmektedir.
Cem için, gerekirse “peyk” (haberci) çõkarõlarak
tek tek evlere haber salõnõr. Haberi salõnan
ki!inin, görgüsü ya da kurbanõ var diye cem
için toplanõlan yere ça#rõ yapõlõr. Genelde cem,
dedenin, oturdu#u evde gerçekle!tirilmekte"
dir. Haberi alanlar o günün gecesini büyük bir
sabõrsõzlõkla bekler. Çünkü cem ayinleri bütün
canlarõn bulu!aca#õ, birlikte gavunla!aca"õ
(y.n=hasret giderece#i) bir andõr. O yüzden,
herkes bu ça#rõlan ceme gelmeye çalõ!õr.
Ak!am olup da yava! yava! cemin oldu#u
yere gelmeye ba!layan halk, sõrasõyla kapõdan
içeri girer. Fakat e!i#ine gelindi#inde, e#er
içeride dede varsa, e!ikte durulur, niyaz bek"
lenir. Çünkü e!ik, “Ehl#i Beyt”i simgeler. E!i"in
sa" tarafõ, Hz. Hasan; sol tarafõ Hz. Hüseyin; üst
tarafõ Hz. Ali; alt tarafõ Hz. Fatma ve kapõ ise Hz.
Muhammed’i simgelemektedir KK1). Bu yüzden,
saygõda kusur etmeden o e!ikten geçmeye
çalõ!õlõr. Meydana niyaz edenlere; dede de dua

eder. “Darõn, divanõn kabul ola, muradõn hâsõl ola.
Muhammed–Ali, iste"ini vere, hö!” diyerek e!ikte
bekleyen ki!ilerin yerlerine geçmeleri için
niyaz eder.
12 Hizmet Sahipleri
Cem ayinlerinin eksiksiz yerine ve düzenli
bir !ekilde getirilebilmesi amacõyla törende
belli bir i!bölümü yapõlõr. Bu i!bölümünde
hizmetleri uygulayacak ki!ileri dede önceden
belirler. Dedeyle birlikte 12 ki!iden olu!up
gerekirse kendilerine dede tarafõndan yardõm"
cõ tayin edilir.
1. Dede: Alevî"Bekta!îlerde cemi yöneten
ki!idir. Ocaklõ olup, Hacõ Bekta! Velî’ye ba#lõ"
dõrlar.
2. Pavukçu: Cemde kurban oldu#u zaman,
kurbanõ tõ#layan (kesen / y.n.), ve onu yüzüp,
parçalayan, dede tarafõndan görevlendiren
ki!idir.
3. Sofracõ: Cemde, On iki hizmete ba#lõ
olarak, yemek oldu#u zaman yeme#in da#õ"
tõlmasõ ve toplanõlmasõndan sorumlu görevli"
dir.
4. Ana Bacõ: Köyün en sayõlan kadõnõ olup,
bir nevi köyün hem!iresi, sa#lõkçõsõ ve her
derdi olana derman sa#layabilecek güvende
olan ki!isidir. Cemde, saka suyunu da#õtan,
postu örtüp, kaldõran aynõ zamanda meydancõ
olarak da görevlendirilen ki!idir. Dede tara"
fõndan seçilir ve aklõ, bilgisi ve gücü yetene
kadar bu görevini yerine getirir. Onun olama"
dõ#õ cemlerde, görevini, geçici olarak ba!kalarõ
yerine getirebilir.
5. Meydancõ (&mat): Cemde, meydan gö"
revlerini yerine getiren, meydana gelip getiri"
len malzemelerin temininden sorumlu olup,
dede tarafõndan, cemde görevlendirilen ki!i"
dir. Avut köyünde meydancõlõk görevini ge"
nelde Ana Bacõ yerine getirmektedir.
6. Peyikçi: Habercidir. Cemin, nerede ne
zaman yapõlaca#õnõ halka duyuran ki!idir.
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7. Gözdekçi: Cemde, ayine uygun davra"
nõ!larõ olup olmayanlarõ denetleyen bekçidir.
Bu ki!ilerin görev yetkileri, genellikle daha
önceden dede tarafõndan kendilerine verilmi!"
tir.
8. Çõra#cõ: Çõra, bazõ yörelerde, çera# bi"
çiminde adlandõrõlmõ! olup; ate! ve mum an"
lamõndadõr. Bugün artõk cemlerde pek kulla"
nõlmayan görevlidir. O yüzden bu görevi,
ihtiyaç olundu#u takdirde eli, aya#õ çabuk kim
varsa o yerine getirir.
9. Süpürgeci: Köyde, Ana Bacõ bu görevi
yerine getirmektedir. Cem sõrasõnda süpürge"
sini yere çalarak, gönülleri, her türlü kötülük"
ten ve kibir ile kinden arõndõrmayõ simgeler.
Semahtan sonra da meydana gelerek süpürge"
yi simgesel olarak yere çalmak suretiyle dökü"
len kibir, kin ve dü!manlõklarõ temizler. Cemin
sona eri!inin de ilk i!aretini verir.
10. &brikçi: Ana Bacõ’nõn yerine getirdi#i
bir görev olup; daha önceden hazõrlanmõ! bir
tas suya, parmak uçlarõnõn de#dirilmesiyle el
yõkanõp, tarikat abdestinin alõndõ#õnõ simgesel
olarak belirleyen hizmeti ifa edendir. Bu da
sembolik bir i!lemdir. Simgesel olarak bazen
elde le#en ve ibrik omuzda ise havlu (pe!kir /
y.n.) ile de hizmet edilmektedir.
11. Saka (Saki): Kerbela !ehitlerinin acõla"
rõna ortak olup, onlarõn acõlarõnõ payla!mak
üzere cem esnasõnda &mat (dede tarafõndan,
geçmi!ten gelen hal ve hareketlerine göre be"
lirlenen ki!i olup aynõ zamanda herkesin gü"
vendi#i ve sõrrõnõ da açabildi#i ki!idir. Cema"
atle, dedenin arasõndaki ileti!im ba#õdõr / y.n.)
tarafõndan canlara da#õtõlan sudur. Herkes bir
ka!õk olarak içer. Suyun içine bir parça !eker
de ilave edilir. Suyu içen “"Ya Hüseyin!” diye
salavat getirir.
12. Zakir (Okuyucu): Deyi!, düvez ve
miraçlamalarõ sazõyla okuyan â!õktõr. Bu göre"
vi o anda kim sazõyla orada hazõr bulunursa o
yerine getirir.
Böylelikle herkes yerine geçip oturduktan
sonra, dede, “Niyaz olsun canlar.” der ve cemi

açar. Daha sonra “Kurban sahibi olan var mõ?”
diye sorar. E#er kurbanõ olan varsa, kurbanõnõ,
cemin
ortasõna
getirir
ve
dedenin
tekbirlemesini ister. Dede, o ki!iye, “Bu, ne
kurbanõ?” diye sorar. Kurban sahibi de kurba"
nõnõ, hangi dile#i ve arzusu için kesiyorsa, onu
dedeye söyler. Mesela der ki, “Ev yaptõrdõm,
onun yeme"ini vermek için bu kurbanõ huzurunu#
za getirdim.” der. Dede bu sefer kurban sahibi"
ne, “Allah duanõ kabul etsin, içindekiler güle güle
otursun.” derken canlar da “Allah, Allah” nida"
larõyla dedeye e!lik eder. Dede; “Hö! Gerçe"in#
de demine, ya Ali! Bu baba Allah Allah eyvallah,
özüm darda, yüzüm yerde, Nesimî gibi hançer
göbe"imde, iste"i olan istesin, yarasõ olan sõzlansõn.
$stek hak, vermemek yok. Ho!nut, razõ mõsõnõz,
gani teselli misiniz, bu âdemin, postunda oturulur
mu, yeme"i yenir, lokmasõ yenilir mi. Ho!nut mu#
sunuz?” diye sorar. E#er kimse çõkmaz, bir söz
söylemez ise dede, darda duran kurban sahi"
bine döner; “$çerden, dõ!ardan, bir istekli çõkarsa,
kurbanõnõn tekrarõna razõ mõsõn?” diye sorar.
Kurban sahibi de “Evet, razõyõm.” derse, bu
sefer dede, “Tut kurbanõnõ.” der. Kurban sahibi,
koçun sa# aya#õnõ tutar, yerden kurtarõr. De"
de, ba!lar: “Allahu Ekber (iki kez), la ilahe il#
la’llahü va’llahu Ekber, Allahu Ekber ve li’llahi’l–
Hamd”. Bundan sonra, Dede kurban
tekbirleme duasõnõ okur. “La feta illa Ali la,
seyfe illa Zülfikar. Ayeten nesrun minallahi Teala
ve fethun garibun ve be!erel müminine ya Allah ya
Muhammed ya Ali.” dedikten sonra kurban
sahibi, herkese niyaz dolandõrarak helalle!ir.
Dede, tekrar; “Nazõn, niyazõn kabul ola. Mura#
dõn, hâsõl ola. Kurbanlarõn kabul ola.” dedikten
sonra, Pavukçu gelir, koçu tutar. Dede de ona,
“Bile"ine kuvvet, ceddine rahmet. Pirin, emr#il
mayadan !efaat bulasõn, hö!” dedikten sonra
Pavukçu koçu tõ#lamak (kurban etmek) üzere
dõ!arõ çõkartõr.
Kurban tõ#lanmak için dõ!arõ çõkartõldõ"
#õnda, cemaat ak!am duasõna geçer. Bunun
için önce meydan bacõsõ (ana bacõ) gelir. “Allah,
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Muhammed, ya Ali” diyerek yeri üç kere elinin
içiyle çalar ve niyaz eder. Dara durur.

Foto"raf 5: Ana Bacõ “saka suyu” nu da"õtõr

Foto"raf 3: Meydan Bacõsõ niyaz eder dara durur.
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Dede, “Allah, Allah, %ah gele, Mehdi gele.
Seydi sava!õn himmetleri üzerimize mühür, kilit
ola, hü!” diyerek duasõnõ okur. Meydan Bacõsõ,
duadan sonra yerde bulunan postu ele alõr.
Dedenin kar!õsõnda dara durur. Dede, tekrar;
“Postlarõn kadim ola. Yol, erkân, yerini ala. Üstü
nur, altõ sõr ola. Hacõ Bekta! Veli’nin himmetleri
üzerimizde mühür, kilit ola, hö!” der, bacõ; postu,
meydana serer.

Foto"raf 6

Cem, çok kalabalõk oldu#u zamanlarda
ana bacõ, sadece ön sõralardakine su tasõnõ
tutar. Canlarõn suya dokunmalarõyla cemde
hazõr bulunan herkesin abdest suyundan na"
siplendi#ine inanõlõr.

Foto"raf 4: Post meydan bacõsõnda dededen niyaz alõr.

Meydan Bacõsõ, daha önceden hazõrlanmõ!
olan su dolu bir tasõ alõr ve dededen ba!laya"
rak, suyu herkese dolandõrõr. Su, abdest suyu,
olarak kabul edildi#inden, meydanda bulunan
herkes, parmak uçlarõyla suya dokunur.

Foto"raf 8

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

Foto"raf 9

Dede, “hayra, hürmet” diyerek, cemaatin,
“Allah, Allah” nidalarõyla duasõna devam eder.

Foto"raf 10

Foto"raf 12: Duadan sonra cemaat birbiriyle niyaz eder

Dua bitince birbirlerine niyaz edilir, son"
rasõnda ise Ana Bacõ yerden postu kaldõrõr. Bu
andan itibaren, e#er varsa, kurban edilen ko"
çun lokmasõ beklenirken, daha önceden gör"
güsü olan ki!inin ya da ki!ilerin hazõrlamõ!
oldu#u yiyecekler ortaya gelir ve herkese e!it
olacak miktarda da#õtõlõr. Ço#u ki!i, ak!am,
davetin olaca#õnõ duydu#u andan itibaren,
davete kadar yemek yemez, hatta ö#le yeme#i
dahi yenilmeyerek davet zamanõnõ beklerler.
Ortaya konulan ve da#õtõlanlarõn yenmeye
ba!lanmadan önce, dede, bu sefer sofra duasõ"
nõ okur. “Allah, Allah, Allah, sümme ham lokma#
larõn bal ola. Nimetlerin hâsõl ola. Yedirene delil,
yiyene helal ola. Halil $brahim bereketi u"rayan
hanen !en ola. Lokmalarõn Hakk lokmasõ ola. Biz
birini yedik, Hakk, binini vere. Dil bizden, hidayet
Allah’tan, !efaat Muhammed’den ola. Gerçe"e,
hö!”

Foto"raf 11

Bu dua arasõnda iki kere secdeye inilir,
kalkõlõr.
Foto"raf 13: $çteki kini, kibri dõ!arõ atmak ve kalpleri temiz#
lemek için yeri, elinin içiyle üç kere çalar
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Yemekler yendikten sonra, Ana Bacõ’nõn
direktifleriyle ortaya konulan sofralar kaldõrõ"
lõr ve ikinci rekât ibadete ba!lanõr.

kere “Ho!nut, razõ mõsõnõz?” diye sorar. Cemaat
de her sorulana kar!õ “Ho!nut, razõyõz.” dedik"
ten sonra, âsa’sõnõ eline alõr; “âsamõ elime aldõm,
Pîr#i ikrarõ kalbimde bildim. Bu cemaate bir sual
sordum. $krarõnõz bizim, inkârõnõz sizin. Gani
!aha!” der, secdeye kapanõr.

Foto"raf 14

Ana Bacõ, tekrar meydana gelir. Dara du"
rur. Dede, niyaz ettikten sonra, e#ilir; içteki
kini, kibri dõ!arõ atmak ve kalpleri temizlemek
için yeri, elinin içiyle üç kere çalar. Bu sefer
yanõnda $mat da vardõr. &mat, köyün idarecisi,
gözdekçisi, dede yardõmcõsõ olmakla birlikte ce"
maat ile dedenin arasõndaki ileti!im kayna"õdõr.
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Foto"raf 16: Âsamõ elime aldõm, Pîr#i ikrarõ kalbimde bildim

Ana Bacõ’yla, &mat, ellerinde tuttuklarõ
postun duasõnõ dededen alõrlar. Postu, yere
serdikten sonra, Ana Bacõ, dara durur.

Foto"raf 17

Foto"raf 15: $mat ile Ana Bacõ postun duasõnõ aldõktan
sonra onu tekrar sererler

Herkes onu takip eder secdeye kapanõr.
Bir tek dede, oturdu#u postta öylece durur.
Sonra der ki; “$krarõn gaim, imanõn temiz ola,
yardõmcõmõz on iki imam ola.” dedikten sonra
herkes, secdeden ba!õnõ kaldõrõr.

&mat, sorguya ba!lar: “Hö! Gerçe"inden de#
mine, mümine ya, Ali. E!ikte, içerde olan, gedikteki
babalar, sõradaki bacõlar; birbirinizden ho!nut, razõ,
kani, tecelli misiniz? Ho!nut, razõ mõsõnõz?” diye
cemaate sorar. Cemaat, “Ho!nut, razõyõz.” diye
yanõt verir. O zaman &mat, cemaate tekrar üç
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Foto"raf 18

Foto"raf 20

Dede, cemaate, &mat’õ, sorar: “Bu $mat’õ,
Muhammed#Ali Meydanõ’nda, bir kõlõnan (kõl ile
birlikte) ba"ladõk. Sizden, dil aldõ, dil verdi. Bu,
$mat Baba’dan, ho!nut, razõ mõsõnõz, yoksa razõ
etsin.” diye sorunca cemaat de, “Ho!nut, razõ#
yõz.” der. Bunun üzerine dede, darda bekleyen
&mat’a, “$mat Baba, buradaki cemaat, senden razõ,
sonradan içeriden, dõ!arõdan istekli çõkarsa razõ
mõsõn?” diye sorar. &mat, “Eyvallah!” der. Dede
de, “Kul kuldan razõ olursa Cenab#õ Allah da cüm#
lenizden razõ olsun.” der. Tekrar secde edilir,
aya#a kalkõlõr. Niyazda beklenir.

Daha sonra günahlarõn ba#õ!lanmasõ için,
tövbe (isti#far) duasõ okunur. Bu duayõ takiben
tevhit bölümüne geçilir. Tevhit, iki bölümden
olu!ur. &lk bölümünde Ana Bacõ’yla birlikte
&mat, Sakka Suyu olarak kabul edilen bir tas
suyu getirirler. Dede, “Hayõra himmet” der.
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Foto"raf 21: $mat ile Ana Bacõ “saka suyu”nu dededen
niyaz ettirirler

Foto"raf 19

Cemaat de, “Allah, Allah” diye zikir çeker.
Dede; suya, “Yedi’ullah Ayeti”ni okur
(innellezine
yübayiuneke
innema
yübayiunellah yedüllahi fevka eydihim fe men
nekese fe innema – Fetih Suresinin 10. Ayeti;
Herhalde sana bey’at edenler ancak Allah’a
bey’at etmektedirler. Allah’õn eli onlarõn elle"
rinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak
kendi aleyhine bozmu! olur. Kim de Allah’a
verdi#i ahde vefa gösterirse Allah ona büyük
mükâfat verecektir). Dede bu duanõn pe!ine,
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“$mam Hüseyin, $mam Hasan’a âb#õ hayat suyu
ola, Hakk, cümlemize nasip eyleye, bir damlasõ, bin
tamu söndüre. Dil bizden, nefes Hünkâr Hacõ
Bekta! Pirden ola! Gerçe"e hö!” diyerek duasõnõ
bitirir. Herkes, aya#a kalkar. El ele tutu!ur.
&mam Hüseyin adõna tevhit çeker. &lahi söyler"
ler. &lahiyi sadece birkaç ki!i bilir. Di#erleri de
onlara e!lik eder.

&kinci bölümün bitiminden sonra cemaat,
zikre geçer. Ba#lama e!li#iyle zikre, ilahiler
okunur. Â!õk, ba#lamasõyla ilahiler okurken
cemaat de, “Ya Ali hü, ya Allah hü, ya Muham#
med hü” diyerek ilahilere e!lik ederken di#er
bir yandan da bir sa#a bir sola dönülerek zikir
edilir. Zikir süresi, sazõyla â!õklõk edenin, ila"
hisini bitirene kadar devam eden süredir.
Zikirde, zaman mefhumu pek dikkate alõn"
maz.

Foto"raf 22: Cemaat $mam Hüseyin adõna “Tevhit” çeker
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Tevhidin birinci bölümünde, suyun (sakka
suyu) üzeri, ilahiler e!li#inde bir örtüyle örtü"
lür. &kinci bölümünde ise su dolu tasõ eline
alarak ilahiler e!li#inde cemaate içirilir.

Foto"raf 24: Cemaat ikinci bölümden sonra zikre ba!lar.

Foto"raf 25: Zikirde erkekler önde kadõnlar arka sõralarda#
dõr.

Foto"raf 23: $mat saka suyunu cemaate içirir

&mat, bir ka!õk e!li#inde herkesin a#zõna
bir ka!õk su çalarak, Kerbela’da !ehit edilenle"
rin çektikleri susuzlu#un hafifletilmesi niyetini
sergiler.
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sõnõz selamet bulasõnõz.” der ve böylece bir cemi
daha bitirir. Dededen gitmek için dua isterler.
Dede de onlara: “Allah, Allah, gelmen tatlõ, git#
men kutlu, Ali yolda!õn, Hõzõr kõlavuzun ola, ger#
çe"e hö!” der eline niyaz eder. Herkes yava!
yava! çõkar.
Ayin"i cem, genelde bütün yörelerde a!a"
#õdaki sõralamaya göre geli!ir ve gerçekle!tiri"
lir: Eskilerde, görgü ayini ya da ayin"i cem
yapõlaca#õ gece, dõ! gözcüler köyün dõ!õnda ve
evin bulundu#u mahallenin civarõnda gözcü"
lük eder. &ç gözcü olarak görevlendirilen ki!i
ise evin içinde kapõ e!i#inde görev yapar. De"
de ocak yanõna, talipler ise ya! sõrasõ ile iki
yana otururlar. Kadõnlar ise arkada yer alõrlar
(KK1).
Saz (Zakir)
(Düvaz Okuyucular)

Dede
(Post)
gözdekçi
(!mat)

Sofracõ

Foto"raf 26 – 27: Ana Bacõ, zikir bittikten sonra, postu
süpürür. Sonra $mat’la beraber postu toplar, kaldõrõr.

Lokmacõ

Semah Alanõ

Bekçi
Süpürgeci

&mat postu toplarken, “la feta, illa Ali, la
Seyfe illa Zülfikar” der. Pe!ine, “elif Allah, mim
Muhammet, cim Cebrail, ayn Ali, pirimiz Hünkâr
Hacõ Bekta! Veli” diyerek, postu Ana Bacõ’ya
verir. &mat, sonradan asasõnõ eline alarak, “Sõd#
kõ ile okurum bu sazõ ilahi, severim gül yüzlü !ahõ.
Budur Fatma Ana dar#õ divanõ, dua etsin erenler,
ya Rabbi’den olsun ihsanõ.” der. Dede, bunun
üzerine, tekrar duaya ba!lar. “On iki hizmetin
birli"i, ya muhinebi kerem Ali, Pirimiz, hünkârõ#
mõz Hacõ Bekta!#õ Veli, on iki hizmet bir ola, mehdi
zuhura gele, gayperenleri, gayõbõ sõra erenleri, sõra
yazõla; hane sahibinin kurbanlarõ, lokmalarõ kabul,
muradlarõ hâsõl ola, Hakk,, emek zayili"i verme"e,
buraya Hakk deyip de gelen babalarõn, bacõlarõn her
bir adõmõna bin sevap yazõla, dil bizden, nefes
Hünkâr Hacõ Bekta! Veli’den ola, gerçe"e hö!”.

Sucu
Erkekler
Anabacõ

Kadõnlar
Çocuklar
E ik

Zakir ve güveyde (sazcõlar) dedenin ya"
nõnda yer alõrlar. Ferra! denilen süpürgeci
gece yarõsõ dedenin emri ile kalkõp süpürge ve
fara!õ alõr ve sembolik bir tarzda meydanõ
süpürür
(Öz, 1999: 246–47). Bu süpürmenin amacõ
semahta atõlan ve dökülen bütün kötülüklerin
ve dü!üncelerin yok edilmesi ve bir daha asla
dönmeyecek !ekilde kovulmasõdõr.

Böylece cem ayini bitirilir. Dede bitirme
duasõ olarak, “Oturana, durana, kalbine Hakk
verip, sõrrõ sõr edenin, hö! demine, ya Ali; sa" yata#
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Foto"raf 28: Ferra!, dökülen bütün kötülükleri temizler

Yõlõn elli iki haftasõnda, her hafta cuma ge"
celeri, görgü ayini yapõlõr. Yõlõn bir ayõ yani
muharrem ayõ, matem ayõ oldu#undan o ayõn
dört haftasõnda mersiyeler okunur, görgü
yapõlmaz. Bu yüzden elli iki haftanõn kõrk
sekiz haftasõ görgüye, dört haftasõ da mateme
hasredilir, yani görgü ve sorgu yapõlmaz (Öz,
1999: 249).
Semah
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Semah, bilindi#i gibi Arapça, “i!itmek”,
“duymak” anlamõna gelen sema#sima kelimele"
rinin Anadolu köylüsü a#zõnda aldõ#õ !ekiller"
den biridir. Bu kelime Anadolu’da çe!itli böl"
gelerde Semah, Zamah, Zamak, Zemak, Semak
gibi, !ekillere bürünmü!tür.” (Öz, 1999: 311).
Semah, Alevî topluluklarõn temel ibadeti
olan cem törenlerinin vazgeçilmez bir parçasõ"
dõr. Ayin"i cem için toplanmõ! olan cemaat
cemin belli bir a!amasõndan sonra kadõnlõ
erkekli semaha dururlar. Semah, ki!inin Tan"
rõ’yla birle!ti#i bir andõr. Bu, bir trans; a!k ile
sevginin birle!ti#i bir andõr.

Fto"raf 29: $mat ile Ana Bacõ semah eder.

Özünde, Orta"Asya %amanizm’inin temel
özelliklerini ta!õyan semah, özellikle Gök Tan"
rõ inancõna sahip bir toplum olan eski Türkler
için, gezegenlerin güne! çevresinde dönü!ünü
temsil eder.
Semah peygamberimizin aya#õnõn yerden
kesilip de gökyüzüne Hakk’a ula!masõdõr. Bu
amaçla cemde “Gelin semah edin canlar!”
denir.
&lk semah peygamberimizin miracõnda
gerçekle!mi!
olup
bunun
sonrasõnda
gayperenlerin tekrarladõ#õ bir olaydõr. Çünkü
peygamberimiz miraç giri!inde kõrklara u#ru"
yor. “$lm#i le dîn” dünyasõndan bir bina görü"
yor. Bakõyor ki kat kat bir bina neyin nesi ki"
min nesidir diye dü!ünür. Ye!il kubbeli bir
bina. Kapõsõ kapalõ. Çalar kapõyõ. &çeriden bir
ses: “Kimsin?” diye sorar. Der ki: “Ben ahir nebi
Muhammed Mustafa’yõm!” der. Dediler ki: Bize
burada peygamber gerekmez.” O zaman pey"
gamberimiz geri döner. Giderken Cenab"õ
Allah, Cebrail vasõtasõyla nida eyleyip: “#
Tekrar kapõyõ çal!” der. &çeriden yine sorarlar,
kimsin diye; peygamberimiz de yeniden der:
“Ben ahir nebi Muhammed Mustafa’yõm!”. Yine,
“Bize peygamber gerekmez.” deyip kapõyõ açmaz"
lar. Peygamberimiz, bunun üzerine yine geri
döner. Niye döndün diye soran Cebrail’e “ahir
nebiyim” dedim bize nebi gerekmez diye içeri
almadõlar, deyince Cebrail de “%imdi bir daha
git kapõyõ çal ve tekrar kimsin diye soran olursa de
ki onlara, “ben de sizlerdenim, fahr#i
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fakirullahlardanõm!” de. Peygamberimiz bunun
üzerine üçüncü kez kapõyõ çalar. Tekrar içer"
den “Kimsiniz?” diye sorulunca, O da: “Ben de
sizlerdenim fahr#i fakirullahlardanõm!” deyince
kapõ açõlõr, içeri girer. Bakar ki bir güzel mec"
lis. Siz de kimsiniz, peki size ne derler diye
sorar. &çlerinden bir tanesi “Bize kõrklar derler.”
der. O zaman peygamberimiz aya#a kalkar,
tek tek herkesi sayar. “Saydõm otuzdokuz geldi#
niz, nerede malum haliniz?” diye sorunca; o
zaman dediler ki: “Birimiz kõrk, kõrkõmõz birdir,
birimize ne!ter vursalar kõrkõmõzdan bir akar ka#
nõmõz. Selman Seydullah’a gitti ondan eksik biri#
miz.” Selman Seydullah’tan geldi, “hö men”
dedi, dara durdu. Ke!küllahõ (bir üzüm tanesi)
ortaya koydu, “Tamam oldu varõmõz!” dediler.
Kudretten bir ye!il el geldi. Ezdi engürü eyle"
di. Engürüden bir içti, cümlesi oldu hayran.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa da içer,
kõrklar ile bir semaha durur (KK1).
Semanõn, ate! yöresini dolanmak biçimin"
de oldu#unun bir kanõtõ olarak Hacõ Bekta!
Veli’nin abdallarla Hõrka Da#õ’na gidi!i sõra"
sõnda abdallara, “Tez varõn ate! yakõn!” demesi
sonucu abdallarõn etraftan topladõklarõ çer"çöp
yõ#õnlarõyla olu!turduklarõ ate!e Hünkâr’õn,
co!up semah girmesi sonucu abdallarõn da ona
uymalarõyla olu!tu#u bilinmektedir. Bundan
da anla!õlaca#õ gibi kutsal ate!in yöresinde
dönü! %aman törenlerinde mevcuttur. %aman,
ev sahibine, karõsõna ve çocuklarõna temsili
olarak zõrh ve külah giydirir. Sonra ate! etra"
fõnda döner. Davulu hõzla vurur. Sürekli ola"
rak manzum ilahiler söyler (Öz 1999: 403).
Bazõ Alevî boylarõnda sema yerine “pervaz”
terimi kullanõlõr, pervaz edenlere de “Pervazcõ”
denir.” (Öz, 1999: 311).
Semahlar;
A#õrlama
Hõzlõ (pervane)
Alaçam olmak üzere üç çe!ittir (KK2,
KK4).

Foto"raf 30: A"õrlama gerçekle!tirilirken.

A#õrlamada, öncelikle sa# ayak sol aya"
küstünde, sol ve sa# el gö#üste niyazda duru"
lur. Sõrt dedeye dönülmez. Dünya kõymeti ve
sõkõntõlarõndan kurtulmak, arõnmak için bir
hazõrlõktõr. A#õrlama " itidal, pervane " Mu"
hammed, Alaçam " Ali gibi üçleme de yapõlõr.
A#õrlamada a!a#õdaki dem tutulur:
“$lmin ba!õnõ tut kendin de bilesin
Muhammed’e dedi ceme gelesin
Meydana getirdi dost üzüm tenesi
Kõrklara engürü sunan da Ali…
Hüdayi birli"e guruldu erkâna
Hakikat gönülde dost dem ile durma
Semaha kalktõlar cümle â!õklar
Kõrklar meydanõ dolanõ Ali…
Güvenç Abdal bi der hak Muhammed,
Baki O, gider mi dost birlikten öteye
$badetten kaçan ehli sõfata
Lanet olsun dedi ah etti Ali Pervane (Ça#
re)…
Destur olsun yürüyelim canlar,
Gönül her dem hak gördü"ü yeri arzular
Hö ya Ali
Nasihatin biz tutalõm…” (KK2)
Avut köyü semahõnda kemerbest ve
tõ#bent kullanõlmaz. Semaha cemde ilk kullar
gelir. Dedenin elini öper. &krar verir gibi olur.
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“Niyazõn hâkim olsun!” der. Sözüm, özüm bir
anlamõna gelen niyazõn hakka olsun der. “Se"
malarda el ele tutu!mak yoktur. Kar!õ kar!õya
oynanõr. Eller, kollarla beraber ileriye do#ru
uzanõr ve tekrar geri çekilerek gö#se kavu!"
mak sureti ile yürünür ve dola!õlõr.

Foto"raf 31: Hõzlõ Pervane semahõ.
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Foto"raf 32: Alaçam semahõ gerçekle!tirilirken.

lenmesi de#erlendirilmesi ve bir çõkarõm ha"
linde tüm toplumlara bildirimi konusunda
önayak olmalõdõr. Sivil toplum kurulu!larõ,
vakõflar ve dernekler kendi içlerinde geli!tir"
dikleri her türlü etkinlik, faaliyetler ile
çalõ!taylarõnõ, geni! kitlelerin eri!imine olanak
sa#lamalõ ve böylece geni! kütlelerce bilgi
koordinasyonunun sa#lanmasõna yardõmcõ
olmalõdõrlar.
Yüzlerce yõldõr dõ!arõya kar!õ kapalõ bir
ya!am sergileyen Alevî"Bekta!îler, birtakõm
sözler ve if!aatlara maruz kalmõ!lar, bununla
birlikte, öteki topluluklar diye bir kavram ve
aidiyete de tâbi tutulmu!lardõr. Toplumlar;
genellikle bilmedikleri, yabancõ saydõklarõ ve
dõ!õnda kaldõklarõ olaylar, örgüler ve yapõlar
hakkõnda genellikle kötüleme yoluna gitmi!"
ler; bu nedenle de bu toplumlara kar!õ de#i!ik
söylem ve ideolojiyi yanõnda desteklemi!ler"
dir. Bu özelliklerinden dolayõ “öteki” olarak
adlandõrõlan Alevî"Bekta!î kültürünü ya!ayan
topluluklara, tarih süresince her türlü bilin"
mezliklerine kar!õ ba!ka özellikler atfedilmi!,
birtakõm sõfatlarla da nitelendirmi!ler, özellik"
le “Ayin"i cemler”i hakkõnda pek de bilgileri
ve dü!ünceleri olmadõklarõ halde her türlü
if!aatlarda da rahatlõkla bulunmu!lardõr.
Ayin"i cemler, Alevîler için temel bir iba"
det ve Allah’õ zikretme anlarõ olup, bu anlarda
sadece Allah’a secde eder ve ona ula!maya
çalõ!õrlar. Alevî semahlarõ bir oyun olmayõp
Tanrõsal bir sõrdõr.

Son söz
Ara!tõrmalarõmõz neticesinde görüyoruz
ki &slamiyet dairesinde ayrõlmaz bir bütün
olu!turan eden Alevîlik"Bekta!îlik, henüz tam
olarak ara!tõrõlmõ!, irdelenmi! ve gerçek bü"
tünlük üzerinden dõ!õnda kalan topluluklara
bildirilmi! de#ildir. Yol çok uzun emek veren"
ler henüz yetersizdir. Bu amaçla özellikle üni"
versitelerimizin ara!tõrma merkezleri, enstitü"
ler ve di#er akademik kurumlar Alevîli#in ve
Bekta!îli#in tam olarak ara!tõrõlmasõnda, irde"
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“anderen”
Gemeinschaften.
Demzufolge
wurden “andere” als nicht ein Teil der eigenen
Gemeinschaft definiert und mit “anderer”
Idendität beschrieben. Auch die eigene
Idendität wird durch das Beschreiben des
“anderen” beschrieben. Aus diesem Grunde
wurden die Semah der Aleviten durch
aussenstehende Gemeinschaften viel anders
beschrieben.
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Cem, Semah.
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GORGU AND CEM RITUAL IN
THE VILLAGE OF AVUT
Ali Osman Akta!

Abstract

TRADITION UND CEM IM
DORF AVUT
Ali Osman Akta!
Zusammenfassung
Jahrhundertelang lebten die Aleviten"
Bektaschiten
ein
nach
aussen
hin
geschlossenes
Leben,
welches
für
aussenstehende von Interesse und Neugier
war. Aufgrund der hierauf beruhenden
Unwissenheit
von
aussenstehenden,
entwickelten
die
aussenstehenden
Gemeinschaften Vorurteile in sehr großer und
extremer Form für diese geschlossenen und

The Alevi and Bektashis, who exhibited an
isolated form of life, have always been a
matter of interest for those who are non Alevi
and Bektashi. Since the other communities
could not have been informed about the Alevi
communities they were always prejudiced
against the Alevi communities and they
developed the other communities concept in
time. In this respect, the other means “those
who are not like me or us” and the other is
isolated and can be defined with any kind of
identity. Because identity is formed by means
of other identities and a certain identity
composes itself thanks to the others. It is
natural that the Alevi semahs have always
been called with different and offensive names
throughout the history.
Key words: Alevi"Bektashi, Avut Village,
Cem, Semah.
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