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- Hoş geldiniz efendim, programımıza. 

- Hoş bulduk.  

Alevîlik-Bektaşilik yolu, Ehlibeyt’in, Hz. Hüseyin’in, Hz. Hasan’ın, On İki İmamların yoludur. Bu tarihi, kültürü, inancı, felsefeyi 

bugünlere getiren dedelere, babalara, ozanlara, aşıklara, zakirlere ne mutlu. Bu yol, onların sayesinde geldi, yol kalmasın dendi, bu inanç, bu 

kültür, bu felsefe yürüsün dendi Anadolu toprağında, Balkanlar’da. İnsanlık aşkı için, insanlığın huzura, güvene ulaşması için gönlündeki 

bütün erdemleri, güzellikleri, duygusallıkları yeryüzüne saçan; şiiriyle, sazıyla, sözüyle, cemindeki duazıyla, dedelerimiz, babalarımız, 

ozanlarımız..... ve Muharrem. Bir yas günü, ibret alınması gereken, çok derin anlamlar içeren kutsal bir ay. Bugünkü değerli konuğumuz, 

bilgisiyle, binlerce talibiyle aynı zamanda Anadolu’yu ışıklandıran  dedelerimizden, değerli bir insan Muharrem Naci Orhan.  Dedemizle 

söyleşimiz, Muharrem Orucu, Alevîlik-Bektaşilik üzerinde yoğunlaşacak. Kendisinin bize söyleyeceği çok önemli ve güzel şeyler, mesajlar 

var.   

Evet, dede Alevi yolu Ehlibeyt’in, 12 İmamların yolu. Alevîlik-Bektaşilik çok kutsal, ama aynı zamanda çok incelikleri olan bir yol. 

Öyle kolay girilmez bu ceme, demirden leblebi yenilmesi, ateşten gömlek giyilmesidir, bu yolun esası. Çok şey söylenebilir, ama anlamlı, 

içerikli, bütün insanlığa mesaj verecek her şey de, herkes tarafından söylenemez. O yüzden bilgili, tecrübeli, aydın insanlardan, Alevi/Sünni 

ayrımı yapmadan, gerçekleri dile getirebilen, bu inanç ve kültürün inceliklerini ortaya koyabilen insanlardan bir şeyler öğreneceğiz. 

 Bugünlerde sizlerin bilgisinden, tecrübesinden yararlanacağız. Sizlerden alacağımız bilgileri, sevgili Cem Radyo dinleyicilerine 

aktaracağız. Sizin ve hemen tüm dedelerin, yazarların Aleviliği, dedeliği, On İki İmamlardan, Ehlibeyt’ten başlattıklarını biliyoruz. Kimlerdir 

On İki İmamlar, Ehlibeyt neyin ifadesidir? 

   -          Önce bu aziz ve mübarek günde gerek oruç tutarak, gerekse oruç tutma imkânı olmayıp, 

bu aşkı ve muhabbeti gönlünde yaşatan tüm Müslümanlara, hatta Müslüman olmayanlara bu 

güzel günün aziz ve mübarek olmasını; tutulan oruçların da Cenab-ı Hakk tarafından kabul 

edilmesini niyaz eyliyorum. İmamet dediniz, hatırıma geldi, bari oraya da bir nebze dokunayım. 

Konuşmama, Kur’an’la başlayacağım. Nahl suresinin 27. ayeti şöyle diyor; “Ey öğretenler, doğru 

öğretiniz. Eğer doğru öğretmezseniz, yanlış öğrettiğiniz kişinin günahını taşırsınız. Sade onunla 

kalmaz, bütün öğrettiğiniz kişilerin günahını da yüklenirsiniz.” Öyleyse doğruyu öğretmemiz 

lâzım. Bu, bir ayet. Bir ateist Allah’ı tanımayabilir, Kur’an’ı da reddeder. Ama bu ayeti, hiç 

kimsenin reddetme imkânı yoktur. İster Allah’ı tanısın, ister tanımasın. Bir bilginin doğru 

öğretilmesinin aksini düşünebilir mi? Düşünemez. Ne yazık ki, “Ben de varım” deme sevdasına 

düşmüş bir çok kişi, bilen de bilmeyen de, bir çok şey konuşuyor. Bu aziz, mübarek günde onlara 

da girmek pek istemiyorum.  

Ancak eski aşıklardan birinin dediği gibi;  

Evvel halde hakikati bilmeyen  



Bilmeyen de söyler, bilen de söyler 

Yedi derya denizine dalmayan 

Dalmayan da söyler, dalan da söyler.  

Biz de öyle bir zamana kaldık, onu yaşıyoruz. Biz Alevîler hilâfeti değil, imameti seçmişiz, onun 

peşinde gitmişiz. Hilâfetle imamet çok farklı şeyler. Eğer hilâfettekiler topluma zulüm etmeseydi, ne 

Hz. Ali, ne Hz. Hasan, ne Hz. Hüseyin, ne de diğer imamlar, “Yanlış yapıyorsunuz” diye ortaya  

çıkmazlardı. Hz. Hüseyin de öyle yaptı, kendisine vaki olan davetleri geri çevirmesi için, amcaları, “Ya 

Hüseyin, Kûfeliler sana mektup gönderip, davet ediyorlar ama, baban Ali’ye, ağabeyin Hasan’a 

sahip çıkmadılar. Seni de ortada korlar, gel bunlara kanma, gitme” diye söylediklerinde, Hz. Hüseyin 

şöyle buyurdu; “Biliyorum, babama, ağabeyime böyle yaptılar, bana da yapacaklar, ama zalimlerin 

elinde inleyen mazlumlar var. Bu mazlumların ümit ışığı benim, bir baş için mazlumun ümit ışığını 

söndürmek bana düşer mi?” diye, başına gelecekleri bildiği halde, Kerbelâ’ya hareket etti. Oradaki 

olayların detayına girmeyeceğim. Hz. Celal Abbas, yani kardeşi, Hz. Ali’nin Türkmen kızından olan 

oğlu, kollarını kaybetti. Celal Abbas’ın Anadolu’da da İmametler gibi yüce olduğu, her zaman kabul 

edilir ve onun için yemin edilir. “Celal Abbas’ı gönder de sulh olalım. İslâm kanı dökülmesin” dediler, 

ama karşı taraf bunu kabul etmeyerek, harp edeceğini söyledi. O akşam Hz. Hüseyin taraftarlarını 

topladı, ibadet etti ve onlara şunu söyledi; “Yarın harp var. Ölenlerimiz şehit, yaralananlar gazi 

olacaktır, ama ben biliyorum ki hepimiz şehit olacağız. Eğer içinizde üzerinde kul hakkı olan varsa, 

yarın benimle savaşa girmesin. Çünkü ölürse, üzerinde kul hakkı vardır, şehit sayılmaz” İşte Hz. 

Hüseyin’in yüceliği, Hüseyinliği burada. Bir kumandan düşünebilir miyiz ki, savaş olacak, taraftarları az 

olacak, öldürüleceğini bilecek, kendiyle beraber savaşanlara dönüp desin ki, “Yarın ölürsek şehit 

olacağız, ama üzerinde kul hakkıyla ölen şehit sayılmaz, savaşa girmesin” Dünyada bir adam 

tasavvur olunabilir mi? Hz. Hüseyin’in, kul hakkının insan canından dahi öncelikte olduğunu 

söylemesi, inancımızın esasını, temelini teşkil etmiştir. Onun için de diyoruz ki; “Alevîlik inançtır, bu 

inancın esası, kulun kuldan razı olmasıdır. Kul kuldan razı olursa, Allah da kuldan razı olur.” O 



nedenle Alevîlik felsefedir, bir yaşam biçimi, bir hayat tarzı, bir örf, adettir şeklinde tarife kalkanlar, 

yanlışlık içindeler. Şüphe yok ki hiçbir felsefe, hiçbir yaşam biçimi inanç doğurmaz. İnanç felsefeyi, 

yaşam biçimini, örfü, adeti doğurur. Sebel semavat diye adlandırılan ilâhi yüceliğe eriş, Hakk’la hem-

yâr oluş diye adlandırdığımız semahımız, Alevîlik kültürü olarak kabul ediliyor. İbadetimizin bir 

parçası, ama onu öyle kabul etsinler. Yalnız bunu folklorik bir oyuncak haline getirmekte, çok büyük 

yanlışlık var. Olur olmaz her yerde semah edilmez. Düğünde, dernekte rakıyı içip, ağzında sigara 

semah ediyorsa, bizimle, ibadetimizle alay ediyor demektir, bu kişiler. Burada bir namazın rükû halini, 

secde halini gösterebilir misiniz? Böyle bir babayiğit var mı? Alevî olarak, namaz takliti yapabilir 

misiniz? Ama semahı taklit ediyorsunuz. İnancınızı kendiniz küçümsüyor, kendiniz yere vuruyorsunuz. 

Sonra da kalkıyor başkaları, “Alevîler allı morlu giyinmiş, raks ediyorlar, dans ediyorlar, folklor 

oynuyorlar” diye bizimle alay ediyorlar. Bu meselelere girmek istemiyorum da, bazılarının kulağında 

kalsın diye söylüyorum. 

  

Bunlara girmek istemiyorum diyorsunuz ama, ilerleyen dakikalarımızda, bu konudaki 

fikirlerinizi de alacağız. Çok merak ediliyor, bize onlarca, yüzlerce telefon geliyor sevgili dedem. 

Çünkü inançlar, saygınlığı, kutsiyeti olan bir şeylerdir. Cemlerde, Kur’an-ı Kerim okunur, buralar 

ibadet yerleridir. Semahların kutsallığı vardır. Muharrem Naci Orhan dedemiz, açıklayıcı bilgileriyle 

bizi, tarihimizin, inancımızın derinliklerine götürdü ve orada Alevîliğin temel ilkelerini söylerken, 

çok önemli bir noktaya değindi. Zaten en ayırt edici yönlerden biri kul hakkı ve insanlık. İnsanın 

insana baskı yapmaması, kul olmaması, Tanrı’ya kul olan insanın  o kata giderken, bütün kul 

haklarından arınmış ve temizlenmiş olarak gitmesi gerektiğini söyledi. Çünkü Tanrı’nın kendisinin 

de böyle buyurduğunu, kul hakkıyla yanıma gelmeyin, dediğini söylüyor. Bunun üzerinde biraz 

daha duralım, burada çok büyük bir felsefe var.  

Dediniz ki, Alevilik inançtır. Elbette inançlar da kültürü, felsefeyi, yaşam biçimini, örfü, adeti 

doğuracaktır. Fakat bunun bağlı olduğu bir merkez, memba, bir kök var, oradan kaynaklanıyor. 

Elbette, ozanların deyişleri, şiirleri, semah ve diğer şeylerimiz bu inanç gözesinden beslenerek 

büyüyor, gelişiyor, renkleniyor. Kul hakkı olmadan, insanın insana kulluğu olmadan, insanın insanı 



ezmediği bir inanç ve yaşam Aleviliğin  özünde olduğu gibi halk katındaki tüm Müslümanların hatta 

tüm insanlığın kabul ettiği ortak değerler. Bunu biraz daha açalım, üzerinde duralım diyorum, 

efendim. 

- Tanrı, kendi hakkını kullara bağışlar. Ama kulun hakkını kula bağışlamaya, Tanrı’nın yetkisi yoktur. 

Çünkü Cenab-ı Hak, kadir-i mutlaktır, her şeye gücü yeter. Yoktan var, vardan yok eder. Kün  emriyle 

var, feyekün emriyle yok eder. Kendisi demiş ki, “Kul hakkıyla huzuruma gelmeyin.” 

Bağışlanmayacağını söylediği için diyoruz ki, kulun kula olan hakkını bağışlama yetkisi yoktur. Yetkisini 

kendisi sınırlamış. Tıpkı parlamentonun kendi hakimiyetini sınırlandırması gibi. Alevîliğin inanç 

olduğunu, 60’lı yıllarda çıkan Cem Dergisi’nde defalarca yazdım, başlıkları da öyle koydum. “Alevî 

İnancına Göre” dedim, “Alevî Düşünüşüne Göre” dedim. Bu bağlamda, inancımızın korkusuz, 

sıkıntısız, zorlamasız, horlamasız yaşanması gerekir. Burada, devleti yönetenlere büyük görev, büyük 

de vebal düşüyor, ama vebalden korktukları yok. Vebalden korksalar bu kadar arsızlık, hırsızlık, 

yolsuzluk olur mu? Alevî vatandaşların inanç hakkını göz ardı etmeleri de, Anayasa suçudur. Sen 

kalkacaksın, Sünni Müslüman toplumunu organize edecek, örgütlü bir hale getireceksin. Benden 

aldığın vergilerle orayı besleyeceksin ve Alevî inancını taşıyan kişilere hiçbir şey vermeyeceksin. Bu, 

büyük bir yanlışlıktır. Ümit ederim bu yanlışlık, bu haksızlık düzeltilir. Düzeltilmezse, ileride bu 

devletin başına büyük iş açılır. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben kâhin değilim ama, 70 yaşın üzerindeki 

hayatımda bir çok olay yaşadım, bir çok şey gördüm. Bizden sonra kalanlar bunu göreceklerdir. O 

zaman vebal, bu devleti yöneten Sünni kadronun olur. Memlekete, millete yazık olur. Ben bunu, 

Cumhurbaşkanı’na, Çankaya’da aynen söyledim. Çiller Hanım Başbakanlığa davet ettiğinde, ona da 

söyledim, hâlâ da söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim.  

Bu hem aydınlatıcı, hem de uyarıcı açıklamalarınızı bekliyor, destekliyoruz. Çünkü yüzyıllardır 

Alevî-Bektaşilerin birikmiş  büyük sorunları üst üste yığılıyor.  Bu, Türkiye’nin aydınlık geleceği için 

çözülmesi, aşılması gereken şeydir.  

Hasan Alp isimli bir dinleyicimiz, görüşlerinize katıldığını, Tanrı’yı insanda görmenin 

manâsını  tam anlayamadığını, bunu aydınlatmanızı istiyor. Evet dede, bu da çok önemli bir konu, 

Tanrı/evren/insan içiçeliği önemli bir tasavvuf konusu sanırım?  

   -          Kâinatın var oluşunu bilim adamları veya semavi kitapları, risali kitapları tetkik eden 

kimseler, iki kaynak üzerinde duruyor. Birisi kün emriyle kâinatı yoktan var eylemek, bir de kendi 

öz cevherinden kâinatı yaratmış olduğu, yani Südur Nazariyesi vardır. Kendinden, kendi 

varlığından fışkırtarak kâinatı halk eylemiştir, diyen nazariye var. Aslında Kur’an-ı Kerim’de bazı 

ayetler var. Çok enteresandır, Kûn nazariyesi de, Südur Nazariyesi de aynen var. Örneğin; “Biz, 

ruhumuzdan insanoğluna nefyettik”, yani “üfledik” diyor. Yani Kur’an-ı Kerim’e göre, Allah’ın 

silinecek ilâhi ruhu benim cansız bedenime üflemiş olmasıyla, ben hayat bulmaya başlıyorum. 

Demek ki eğer inancımızın kaynağı olan Kur’an’ı esas alacaksak, Tanrı bütün insanlara kendi 

ruhundan üflemiş anlamına geliyor. Kendi varlığından insanoğluna vermiş. O nedenle 

insanoğlunda, eski tasavvufi lisanla, nefsi levvame iyi ve güzel olan nefis; nefsi ammare, kara 

nefis, kötü nefis vardır. Nefsi levvame, Cenab-ı Hakk’ın üflemiş olduğu ruh ile mümkün oluyor, 

buna ruh-u revvane deniyor. Yani ilâhi ruh, bir de ruh-i istidâdî var (Bu da beşeri ruh, yani 

topraktan, sudan, ateşten, havadan yaratılmış olan bedenimizin kendi özelliğiyle taşıdığı ruh. Bu 

da ruh-u nefsane, ruh-i insanî, ruh-i istidâtî olarak adlandırılıyor). Görülüyor ki, Tanrı kendi 

varlığından bana, sana, bütün insanlara üflemiş. Öyleyse Tanrı insanda. Muhtelif ayetler var 

Kur’an-ı Kerim’de. Türkçelerini söyleyeyim: “Size şah damarınızdan yakınız” der, Kases suresinde. 



“İnsanların gönlüyle kalbi arasındayım” der. Ne demek bu? Biz insanda tecelligâh olduk. “Ben bir 

gizli hazineydim, görünmekliğimi arzuladım, insanda tecelli ettim” diyor. Hz. Ali de şöyle 

buyuruyor; “Sen kendini küçük bir zerreden ibaret sanıyorsun, ama âlem-i Kübra’nın (büyük 

âlemin) toplandığı nokta-i Cami sensin (merkez sensin). Hariçte (dışarda/başka yerde) hiçbir şey 

arama, kendi âlemine dön, Hakk sendedir” diyor. Onun için derler ki, “Ne ararsan Adem’de ara.” 

İşte Hakk’ın bizde oluşuna inancımızdandır ki insanoğluna dokunamayız. Neyine dokunamayız? 

Irzına, rızkına, canına, malına, düşüncesine dokunamayız. Neden? Çünkü bunlara dokunduğumuz 

zaman, Allah’ı da incitmiş oluruz. İnsanı incitmek, Allah’ı incitmektir. Allah’ın insanda tecelligâh 

olması nedeniyle, Allah’ı incitmemek için, insan haklarına, hukukuna hürmet, riayet ediyoruz. O 

insan ateist de olsa, Allah’ı dahi tanımasa, benim toplumuma mesajım şu: Allah için hiç kimseyle 

kavga etmeye yetkimiz yoktur. Hiç kimse de kendinde bu yetkiyi göremez. Allah için vaktiyle cihat 

edilmiş, bu hak nebilere, resullara, o da meşru müdafaa halinde verilmiştir. Durup dururken, Allah 

için adam öldürmek şekliyle bir savaş yapılması, zaten Kur’an’da da, diğer dini kitaplarda da 

olamaz. Kur’an’da Yunus suresinin 99. ayeti diyor ki; “Biz isteseydik, herkes Müslüman olurdu. Sen 

hâlâ Müslüman olsunlar diye insanları zorluyor musun?” Bu ayetin içinde bir de tahakküm var. Hz. 

Resurullah’a, “Dikkatli ol, ya Muhammet” demek istiyor. Yani hafif bir ihtar var. Yani “zorlamaya 

hakkın yok” demek istiyor. Bakara suresinin 257. ayetinde, “dinde zorlama yoktur” der. Hakk’ın 

insanda olduğu, Kur’an-ı Kerim’le sabittir. Ha, biz o insan mıyız? Elbette arsızı da, hırsızı da var, 

bunlara da adam demiyoruz. Bunların kendi varlığından, kendinde olan Hak’tan haberi yoktur. 

İyiyi, kötüyü birbirinden ayırmamız lâzım. Ona göre tedbirli, akıllı olmamız lâzım.  

Bir yezit kavramı var. Yezit Hz. Hüseyin ve Ehlibeyt’e kasteden birisiyken yüzyıllar içinde 

kötü insan için kullanılan bir kelime olmuş. Yezit konusunda neler söylersiniz? 

Yezit konusuna değinelim. Bakın, bunu birbirinden ayırmak lâzım. Demin onun ölçüsünü verdim. 

Dedim ki, arsız da, hırsız da, çetecilik yapan da, rüşvet yiyen de, karaborsa yapan da, adam öldüren de 

insan. Bunda Hakk’ı nasıl göreceğiz? Elbette ki arsızda, ırzsızda, uğursuzda Hakk yoktur. O, kendinde 

olan Hakk’ı, güzelliği, bu kötülüklerle, pisliklerle yok etmiş. Nefsi ammaresiyle hareket ederek, o pür 

ruhu, o Cenab-ı Hakk’ın varlığından bıraktığı o zerreyi boğmuş, tamamen şer olmuş. Hakk’tan 

uzaklaşmış ve sadece ceset olarak mevcuttur. Rahmetlik dedem derdi ki; “Keko, keko, iki ayaklı 

eşekler olmasa, dört ayaklı eşeklere paha biçilemez.” Bu ne demek? Bu, insanların, iki ayaklıların dört 

ayaklılardan daha beter olduğunu ifade ediyor. Hz. Ali de şöyle buyuruyor; “Cenab-ı Hak akılsız nefsi 

hayvanlara, nefissiz aklı meleklere vermiş. Hem aklı, hem nefsi de insanlara vermiş. Eğer insan olarak, 

kötülüklerden uzak oluyorsan, melekten üstünsün. Çünkü melekte nefis yok, nefis olsaydı bakalım o 

nasıl hareket ederdi? Eğer nefsini galebe çaldırırsan, yani aklını kullanmaz da nefsine uyarsan, 

hayvandan aşağısın. Çünkü hayvanda akıl yok, nefis var. Aklı olaydı, belki kullanırdı, nefsinin hükmü 

altına girmezdi.” Demek ki, Yemini’nin dediği gibi;  

Sen seni bil, sen seni 

Senden isterler seni  

Sen seni bilirsen, Veliyullah’sın 

Sen seni bilmezsen, bil ki gümrahsın... 

 ( gümrah azgın demektir. Bu Muaviye’ye verilen bir sıfattır. Gümrah Muaviye, demektir. M.N.O.) 

Kendini tanırsan, bilirsen, “Hakk bendedir, bunu tecelligâh ettireyim dersen, bir zerre suyun dağı taşı 

dele, dele çaylara, ırmaklara karışması ve sonunda deryâyı ummâna karışması gibi, Hakk olur. Aslı su 



değilse, hiçbir şey deryaya ulaşmaz. Taşı da, çöpü de atarsın deryaya, belki herhangi bir şey de 

atabilirsin, hepsi deryada erir, suya dönüşürler. Su, kimyasal denklemlerde gösterdiği gibi, yalnızca iki 

oksijen bir hidrojenden oluşmuş sıradan bir şey değildir. Bunu söylerken, elbette bilimi 

reddetmiyoruz.  

- Evet, çok güzel bilgiler  bunlar, sevgili Muharrem Naci Orhan Dede.  

Bugün mah-ı Muharremdir, çün âsuman ağlıyor 

Cem-i insana matemdir, dil-i sûzan ağlıyor 

Öyle bir tufan-ı ekber, koptu Kerbelâ Çölünde 

Ah-ı feryât eder âlem, aşr-ı rahmân ağlıyor 

Yer-gök oynadı yerinden, güneş dağı kan döker 

Yıldızlar seb-i semârat, mah-ı taban ağlıyor 

Melekler  feryât ediyor, ins i, cinni cem-i mahlûk 

Ateşi aşkınla yanar, her muhibban ağlıyor 

Nebiler matemin tuttu, on sekiz bin veli dahi 

Ciğerpare Ehlibeytin, ol gariban ağlıyor 

Yüzünü değişti cennet, Ab-ı Kevser akmıyor 

Karalar giydi bülbüller, hem gülistan ağlıyor 

Huriler safına durdu, Fatıma yasın çeker 

Ümmü Gülsüm, Siddi Zeynep, Ol Şehriban ağlıyor 

Yarın Divân-ı mahşerde, mizan kurunca ol Yarâb 

Şefaat Kâni Mustafa, Şah-ı Merdan ağlıyor 

Kıl şefaat, ya Hüseyin, Bu fakir kemterine 

Cümle âşık-ı âlemle,  hem İkrari ağlıyor.  

Evet İkrari,  yani Muharrem Naci Orhan, ayrıntılarına girmeyeceğim dediniz, ama bunlar 

çok önemli konular.... Biraz daha anlatabilir misiniz burada yaşanan dramı? Evet, burada bir kan 

gölü vardı, insanlığın üzerine çöken bir kara bulut vardı. Hz. Hüseyin orada inancını, duygularını, 

Hz. Muhammet’ten, Hz. Ali’den almış olduğu feyzi, ışığı karartmamak için mücadele verdi. O, 

bazılarının söylediği gibi, hilâfet meselesini ortaya koymadı, onun çok ötesinde, çok daha derin, çok 

daha anlamlı bir mücadele verdi. Evet, Kerbelâ’dan biraz daha bahsedelim.  

- Kerbelâ kısaca özetlenmek istenirse, zalimin zulmünden feryât eden mazlumların kurtarılması için, 

Hz. Hüseyin’in ışık, önder, baş tacı olarak halkını, insanı sevmesinden dolayı, Hakk’ın insanda 

olmasından dolayı, Hakk sahibi insan olduğu için, çoluk çocuğuyla, sevenleriyle başını verdiği bir 

olaydır. Bu, Hakk için, hukuk için, fazilet için yapılmıştır. Hz. Hüseyin orada şehit olmasaydı, İslâmiyet 

de bu kadar sağlıklı bir temel üzerine, Hakk temeli üzerinde oturmazdı. Zaten Müslümanlığın Alevî 

inancı içerisinde 4 ana temeli vardır. Bunlardan biri inanç, biri akıl, biri özgürlük, biri de eşitliktir. 

İslâmiyet’te iki ekol vardır: Hikmetî İslâmiye ve Aklî İslâmiye. Sünni-İslâm, Hikmetî İslâmiye; Alevî-

İslâm ise Aklî İslâmiye ekolünü seçmiştir. Çünkü Kur’an-ı Kerim akılcıdır. Hz. Resurullah da akılcıdır. 



Çünkü aklı olmayanları, akli melekelerinde arıza olanları, yani diğer bir deyimle deli olanlar suç işlese, 

adam öldürse dahi cezadan muaf tutuyorlar. Deliye ceza vermek Kur’an-ı Kerim’ce de yasaklandığına 

göre, Kur’an akılcı demektir. Öyleyse akli ekolü seçmek doğru olanıdır. Hikmetî İslâmiye ekolünde 

olan bir kişiye “Niçin ibadet ediyorsun?” deseler, cevabı şu olur; “Farzdır.” Doğru, ibadet farzdır. “Peki 

niçin farz olunmuştur?” diye sorduğun zaman, vereceği cevap şudur: “Allah’ın hikmetine karışma, 

sana düşen ibadet etmektir, ondan ötesi Allah’ın bileceği iştir. Buna karışamazsın, Allah’ın hikmetidir.” 

Oradan öteye de geçmez. Aklî İslâmiye ekolünden olan bir kişiye sorulduğu zaman, o da “farz” der. 

“Niçin farz olunmuştur?” diye sorduğun zaman, net olarak cevap verir der ki; “Allah’ın emir ve 

nehiyleriyle, yani yap dediklerini yapmakla, yapma dediklerini de yapmamakla kendimi sorumlu 

tutarak; Allah’ın emir ve nehiyleriyle kulun fiil ve hareketi arasında, kulun fiil ve hareketiyle toplum 

arasında sağlanması gerekir. İbadet bu uyumu sağlamak bu uyumu sağlarsak Allah kuldan razı olur. 

Uyum yoksa Allah kuldan razı olmaz. İstediğin kadar ibadet etsen boşunadır.” Demek ki akıl, toplum 

ve Allah’ın emri; bu üçlem, İslâm’ın esasıdır. Allah emredecek, emrine inanacaksın, aklını 

kullanacaksın ve toplum nizamını bozmayacaksın. Toplum nizamı nasıl olur? Elbette özgürlükçü bir 

nizam olur, adil, gerçek, doğru, güzel olur, hoş olur. Olmazsa ne olur? Herkes hakkını kullanır. 

Olmazsa, hukukla devlet otoritesi birbiriyle çatışır. Asıl olan devletin varlığıyla, hukukun varlığını 

dengede tutmaktır. Dengede tutmadığın zaman, yani devlet otoritesi var, hukuk bir tarafa dediğin 

zaman, bugün Türkiye’de yaşadığımız anarşik olayları yaşarız. İşte, seçimlerde bu anarşik olaylardan 

bıkmış, usanmış olan toplumun beceriksiz partileri tasfiyeleri, ümit görülen partilerin belki toplum 

nizamını sağlayabilir ümidiyle getiriyor, mazisini de atıyor. Milliyetçi Hareket Partisi, geçmişine sünger 

çekiyor. Dün öyleydi, bakalım bugün nasıl olacak? Dünya değişti, belki bunlar da değişir. Nitekim 

başkanları da, artık bu işin dünkü gibi olmayacağını söylüyor, ümit ederiz ki öyle olsun. Kimse ümitli 

değil belki, ama ümit ederiz öyle olsun. Biraz da politikaya girmiş olduk da, buradan kaynaklanıyor. 

Yani toplum nizamı devleti yönetenler tarafından bozulmazsa, o toplum sağlıklı bir toplum olur. Ama 

bozuyorlar maalesef.  

Evet, devlete hükümet edenler, devletin çeşitli kademelerinde bulunanlar; toplumun, 

insanların karşısına devlet kurumları olarak çıkan yerlerde çalışan insanlar, artık Türk toplumunun, 

Türk milletinin beklentilerini, isteklerini, özellikle toplum içerisinde, güzel Anadolumuz da 

inançlarını, kültürlerini, duygularını, düşüncelerini daha serbestçe yaşamak isteyen milyonlarca 

Alevî-Bektaşi’nin haklı beklentilerine, isteklerine yanıt verirler. Tek dileğimiz, tek umudumuz bu; 

yüzyıllardır görülmeyenler görülür. Anadolu Türk kültürünü koruyan, besleyen, yaşatan, ilerleten 

bu insanların hiç de fazla olmayan, en doğal haklarına, beklentilerine yanıt bulunur. Bu bizlerin  en 

doğal isteği. Öyle değil mi, sevgili Muharrem Naci Orhan?  

Alevîsi, Sünnisi, Mevlevisi, Hristiyanı, Yahudisi, eğer bu devletin milletini teşkil eden 

unsurlarsa, bunlar farklı inançlardan, farklı kökenlerdense, bu insanların tümünün beklenti ve 

istekleri göz önünde bulundurulmalı, istisnasız. Eğer bunlardan birine ışık fazla verilir de o 

geliştirilirse, burada devletin adalet ilkesi, eşitlik ilkesi zedelenmiş olmaz mı? 

- Hiç şüphesiz. Zaten başlangıçtan beri söylediğimiz o. Yani eğer bir kişi özgür değilse, eşit teraziye 

konulmuyorsa, hiç şüphe yok ki o kişi huzursuzdur, haklarını da talep etme hakkına sahiptir. Bu 

politikanın yanlış olduğunu, senelerden beri söylüyoruz. İnşallah... 

- Daha fazla inşallah diyemeyiz, çünkü artık bıkıldı. Yani öyle bir noktaya geldi ki, söylendi, 

duyulmuyor, duyulmak istenmiyor, ama duyulsun artık deniyor, yani bıkıldı. Yardımıyla, hoş 

görüsüyle, eşitlikçi yapısıyla Alevi/Sünni ayrımı yapmayan milyonlar; Aleviler hatta ciddi 



araştırmalar gösteriyor ki Sünni Türk toplumunun da büyük çoğunluğu “Aleviler de rahatça 

ibadetlerini, kültürlerini yaşatsınlar” diyorlar, artık bunu millet bekliyor. Büyük bir özlemle bekliyor. 

Artık yeter, diyor. Artık verilsin haklarımız diyor, isteklerimize kulak verilsin, bunlar yerine getirilsin 

diyor, biz başka bir şey istemiyoruz, bizler de bölücülüğe karşıyız diyorlar Aleviler.  

- Sevgili Ayhan, bunlar duymaz. Bunlar Mısır’daki Sağır Sultandan daha beterdir de, duyuracağız. Bu 

duyurma, hukuk, Anayasa kuralları içerisinde olacak. Başka türlüsünü de tasvip etmem.  

- Elbette Anayasa kuralları içinde.  

- Ama olaylar nasıl gelişir, olayların zuhur etmesi halinde neler olur, onu Allah bilir. Öyle bir şey de 

temenni etmeyiz, ama yanlışlıklar devam ettiği müddetçe, kavga bitmez.  

- Hakk alma mücadelesi, kavgası, haklı bir kavga. Çünkü Alevîler yüzyıllardır bu isteklerini ifade 

etmişlerdir. Tarihte olmuş bazı olaylar var, bunu da inkâr etmek, görmemek mümkün değil. Bunları 

Alevî toplumu zaten kabul ediyor. Bu, Türkiye tarihinin getirmiş olduğu bir şeydi; aç kalan, inançları 

yüzünden öldürülen, hakarete uğrayan, “defteri dürüle” denilen insanlar, elbette bunları bir yolla 

dışa yansıtacaklardı. Fakat çok genel olarak baktığımızda, kâmil insan olma yolunda olan Alevî-

Bektaşi-Mevlevi toplumunun, geniş halk kesimlerinin içindeki sevgiyi hiç bırakmadıklarını, bu sevgi 

ateşiyle hep barış, hoş görü, eşitlik dileklerini, umutlarını yaşattıklarını görüyoruz. Gerek 

Osmanlı’da, gerek Cumhuriyet döneminde, gerekse günümüzde. Fakat artık deniyor ki, nedir bu? 

Artık toplumumuzdaki bu ayrı-gayrı ortadan kalksın.  Devlet öncülük etsin, önce o bir adım atsın; 

en doğal isteklerimiz, beklentilerimiz gerçekleşsin, kulak verilsin bize. Eğitimden başlasın, bunu bir 

güzelliğe doğru götürelim deniyor. İyi de deniyor.  Sizin de bu konu hakkında söyleyecek pek çok 

şeyiniz vardır, biliyorum, yukarı da buna değindiniz, daha da değinirsiniz ama bir başka konuya 

geçmek istiyorum, izninizle.  

Alevilik’te çok önemli  olan soyağacı, ocak kavramları var. Bunlar  hakkında bizi 

aydınlatmanızı isteyeceğiz. Daha sonra özel olan soruya geçeceğiz, ama on iki büyük ocak olduğu 

söyleniyor, On iki İmama bağlılık söyleniyor. Alevîlik’te, dedeliğin ayırt edici yönleri nelerdir, yani 

ocak neyi ifade eder? Bir ocağa mensup olan dedelerin ellerinde nelerin olması gerekir? Bunların da 

herhalde belli kuralları var, değil mi sevgili Muharrem Naci Orhan? 

- Evet, bu ocaklar meselesi çok önemli. Türkiye’de olan ocakzâdeler, İmam Zeynel Abidin, İmam 

Muhammet Bakır, İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa-yı Kâzım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammet Taki, 

İmam Ali El Naki, İmam Ali Askeri gibi, 8 imamın neslinden geliyorlar, yani Ehlibeyt, evlâdı Resuller. 

Neden? Çünkü Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in şehadetiyle, İmam Zeynel Abidin kurtuldu. Ona tarihler 

Nuhsani de, Ademisani de derler. Yani ilk insanların ceddi olan Hz. Adem gibi, nebilerin ceddi sayılan 

tufandan kurtulan Nuh gibi, Hz. İmam Zeynel Abidin de Kerbelâ’da kurtulduğu için, bu unvanları 

almıştır. İmam Bakır, İmam Zeynel Abidin’in oğludur, Caferi Sadık torunu, İmam Muhammet Bakır’ın 

oğludur. Yani bir sonra gelen İmam, kendinden önce gelenin oğludur. Türkiye’de, özellikle Doğu 

Anadolu’da Seyitler kümelenmişlerdir. Bunların sebeplerini anlatmak uzun sürer. Türkiye’de, 40’ın 

üzerinde, 45 civarında ocak var, yazdığım kitapta bunlar mevcut. E, hem 8 imamın neslinden gelenler 

var, hem de 45 tane ocak oluyor. Bu nasıl olur? Şöyle oluyor; bir ocaktan, diyelim ki İmam Bakır 

ocağından gelen Arapkir’in Hastek köyündeki dedelere “Siz İmam Bakırlı mısınız?” diye sorduğunuzda, 

özellikle gençleri, “Biz Sarı Mecdinliyiz” derler. Halbuki Sarı Mecdin ocağının ceddi, İmam Bakır’dır. 

Niye Sarı Mecdin ocağı demişler de, İmam Bakırlı dememişler? Bu inanç içerisinde bazı seyitler, gerek 

kendi kemaletiyle, gerekse Hakk’ın verişiyle bizden farklılaşmış, kâmil insan olmuşlar, Hakk’la Hakk 

olmuşlar ve kötülüklerden arınmış, tertemiz Ehlibeyt soyu olarak kalmışlar. Bazı nişanlar da 



göstermişler. Örneğin keramet gibi. O nedenle bu seyitler, kendi isimleriyle anılmaya başlamışlar. İşte 

Sarı Mecdin dediğimiz, İmam Bakır evlâdı gibi. bizim Arguvan’da Sinemil Ocağına bağlı taliplerden 

Kürt kökenli olan yoktur. Bildiğim için söylüyorum. Benim anam da, (rahmetlik) Sinemillidir, yani 

Elbistan’ın Kantarma köyünden, Sultan Sinemil evlâtlarından Büyük İbosor Dedenin torunudur. Sultan 

Sinemilliler, Hz. Musayı Kâzım evlâtlarındandır. Ama demin dediğim gibi, Musayı Kâzım’ın 

evlâtlarından, Sinemil ismindeki zat, diğer seyitlere göre daha mübeyyir, daha tekâmül etmiş, daha 

kâmil bir insan, daha yolu erkânı bilen, belki de keramet sahibi kişi olduğu için, Sultan Sinemil adıyla 

anılıyor. Avcılar’dan Hakkı Bey bana sormuştu bu konuyla ilgili olarak. onun dediği İbrahim Dede, 

Yumuşak Dede, Sinemil köyünden geliyordu diyor, ama bu Yumuşak Dede, Sinemil köyünden değil, 

Ericek Köyü’ndendir. Onlar da Sinemil evlâdıdır, herhalde bir köy karıştırması olsa gerek. Evet 

doğrudur, sizin pirleriniz Arguvan’ın Erçek köyündeki dedelerdir. Ve Sinemil köyü, Rıza Dede vardır. 

Güzel saz yaparlar. Oğlu Ali, Mustafa, Mehmet Ali çok gayet güzel saz yaparlar. Orada Şeyho Dede 

vardı, bu Sinemil köyünden gelirdi. Saz Köyünde, Rıza Dede vardır, o da köken itibariyle Sinemillidir; 

bir kısım dedeleriniz de oradan gelir. Demek ki pîrleriniz, Arguvan’ın Sinemil köyündeki olan 

dedelerle, Eriçek köyündeki dedelerdir. Eriçek köyünden dedelerden, bilhassa Yumuşak Dedeyle 

beraber giden Ali  Bayır Dede, vardı. Gerek Kömürlü’ye, gerek buraya, gerekse Şotik ve o havaliye 

onlar giderlerdi. Bundan 50 sene evvelini söylüyorum. Bu ocaklar, Dede Kargın Ocağı, Tunceli’ye 

geçtiğimiz zaman Kureyşanlılar, Baba Mansurlular, Derviş Cemallılar, Cemal Abdallılar, Sarı 

Saltuklular, Şah Ahmet Dedeliler, Ali Abbaslılar, Ağuiçenliler gibi muhtelif isimler altında anılıyorlar. 

Hiç şüphe yok ki, bunların gelişleri, seyit, İmam neslidir. Zannederim Hakkı Beyin cevabını da vermiş 

olduk.  

- Birden fazla ocak olduğunu, bunların tarihi temelleri olduğunu söylediniz. Bu konu oldukça detaylı 

ve Alevîlik-Bektaşiliğin de anlaşılmasında son derece önemli bir yer tutar. Yani Alevîlik-Bektaşiliğin 

omurgasını bu ocaklar, dedeler, ozanlar, belli bir soya mensup insanlar oluşturur. Ve her ne kadar 

özde bir çok inançsal motif aynı olsa da, bazı ocaklarda farklılıkların olması, Anadolu ve 

Balkanlar’daki Alevî-Bektaşi yerleşimini, inançlarını, kültürlerini de etkilemiş, önümüzde bazı 

farklılıklar oluşmuş. “Yol bir, sürek bin bir” lâfı var, buna bir çok kişi de karşı çıkıyor. Artık yolu da 

süreği de birleyelim, deniyor. Ama tarihte olmuş bazı şeyleri de göz ardı edemiyoruz.  Şahkulu’nun, 

Karacaahmet’in bir kültürü oluşmuşken, Karacaahmet’e bağlı başka dervişlerin geliştirmiş olduğu 

bir kültür, inanç var. Aynı şekilde, Abdal Musa da Hacı Bektaşi Veli’nin müridi, fakat onun 

Antalya’da yapmış olduğu, çevresine yaymış olduğu yine başka şeyler var, öz aynı, fakat 

uygulamada bazı farklılıklar var. Yani belli ululara; Hacı Bektaşi Veli, Abdal Musa, Karacaahmet 

gibi ululara bağlı olan dervişlere de ocaklar izafe edilmiş. Böylece sayılar artmış mı, yoksa sizin 

söyleyeceğiniz başka şeyler mi var? Bu ocaklar konusu çok önemli.  

- Bunların tarihi detayına girmek istemiyorum. Çünkü bir kısmı, zülfiyâre dokunur. Birlik lâzım. 

Osmanlı’nın oynadığı çok oyun var Türkiye’de. Örneğin; Türkiye Alevîliğini bölmek, yok etmek 

amacıyla, Balım Sultan piyon olarak kullanılmıştır. Balım Sultan’ın seyitlikle ilgisi yoktur. Çünkü onun 

annesi Maria, babası Dimo Mürsel Bali Dimetoka’da yaşlıymış  Seyit Ali Sultan, yani Kızıldeli 

türbesinde postnîşinlik yapıyormuş. Kimsesi yokmuş, Maria ile evlenmiş. Maria’nın yaşı 20-25 civarı. 

Kendi kaç yaşındaymış? 90. 90 yaşındaki adam 20 yaşındaki kızla evlenir mi? Bir insan neden 20 

yaşındaki kızı alır, yahut 90 yaşındaki adam neden bir evlilik ister? 1) İhtiyaçlarının giderilmesi için. 

Nedir ihtiyaçları? Bir sıcak çorbası önüne konulsun. Kendi güçten düşmüştür. 2) Yakasının kiri yıkansın 

diye evlenir. Hizmetini görecek kimse yoktur. 3) Banyoda sırtı keselensin diye evlenir. Beşeri zaafı için 

evlenmesi mümkün değil, çünkü 90 yaşındaki erkek, erkeklikten çoktan kesilmiştir. İyi ama, Mürsel 



Bali’nin tekkede postnîşin olması nedeniyle, çorba pişirmesine gerek yok, çünkü her gün aşhane 

kaynıyor, yemeği önüne geliyor. İki, yakasının yıkanmasına da gerek yok, herkes hizmetini görüyor. 

Sırtının keselenmesine de gerek yok, herkes tarafından keseleniyor 90 yaşında. Dahası var... 

Alevîlik’te bir deyim vardır; “Dağ başına harman koyma, yel için; dere ağzına ağaç dikme, sel için; 

ihtiyarken genç alma, el için.” Bunu Alevîler çok söyler, çok dikkat ederler. 90 yaşındaki adam 20 

yaşındaki kadını alınca ne yapacak? Bunun sonuçlarına da katlanacak. Demek ki bu, uydurma. Bunun 

uydurma olduğunu rahmetli Celalettin Efendiye de söyledim. O, bir kitap yazdı. Kitabı yazmadan evvel 

bana geldi, “Dedem, şuna bir göz at” dedi. İstanbul’a, Elazığlı Abdurrahman Dehmen’in bürosuna 

gelmiş. Baktım, Balım Sultan da var. Dedim ki, “Erenler, Balım Sultan’ı soy zincirinize bağlamazsan, iyi 

edersin”. “Niye?” dedi. “Çünkü sizden değil” dedim. “Dede, biz öyle bilmiyoruz” dedi. “Osmanlı’nın 

oyunu” dedim, bunun uzun uzun tartışmasını yaptım, sonunda bana hak verdi. Hak verdi ama, kitabı 

çıktı, gene zincire bağladı rahmetli. “Bunu zincire bağlarsanız, sizin HBV Hazretlerinin evlâdı 

olmadığınız rahatlıkla iddia edilir. Bunu soy zincirinize bağlamadığınız zaman, sizin evlâtlığınız 

üzerinde münakaşa edilemez, siz Musayı Kâzım evlâdısınız” dedim. Rahmetli hak verdi de, sonunda 

neyse...  

- Şimdi tabii Ulusoylar, Çelebile var.  Bektaşi Babaları var. Onlarda da farklılıklar var. Dedebalalığa 

bağlı olanlar, olmayan var. Balkanlar’daki babalık ise daha başka.  Anadolu’da Alevî, Kızılbaş 

Dedeleri var. On iki İmama bağlılıkta Alevî Kızılbaş Dedelerinin ellerinde gösterdikleri, 

gösterdiklerini iddia ettikleri, hatta halkın da beklediği soy kütükleri, beratlar, icazetnameler var; o 

da çok karıştırılıyor. Şecereler konusunda neler söyleyeceksiniz? Orijinal mi, değil mi? Osmanlı 

yönetimi tarafından  verilmiş, Safeviler  tarafından vermiş. Bunu nasıl birbirinden ayıracağız?  

- Bir çok kimse, “Elimde şecerem var” diyor. Bu, iki kısımdır. 1) Şecere, soy ağacı demektir. Bir kişi soy 

ağacını gösterir, seyit olur ya da olmayabilir, ne olursa olsun. Bir soy ağacı olur insanların. Seyit olursa, 

yetkili makamlarca tasdik edilir. Bir de berat denilen yetki belgesi vardır. Bu belge, o seyit ocağının 

yetkilerini gösterir. Sade soy ağacı değil, soy olarak bir insan gelir, bir imam nesline bağlanabilir. Ama 

bunun içinde yetki belgesi yoksa, bu zat posta oturma yetkisine haiz değildir. Eğer Seyyid-i 

Saadaddan, yani Evlâd-ı Resulden değilse, o kişiyi baba yaparken, dikme baba dediğimiz yetkisiz kişi 

olur. Şimdi önüne gelen babalık yetkisi verir. Babalık yetkisi alanlar sorsun bakalım, o adamın öyle bir 

yetkisi var mı? “Böyle bir yetkiyi vermeye senin yetkin var mı?” diye sorduğunda, bir yetki belgesi 

çıkaramayacaktır. Nedir efendim? “Ben falan yerde babayım, orada cemaatım var, oradan geldi, 

benden nasip aldı.” Yok böyle bir şey. Bu uydurma tamamen, Balım Sultan’ın uydurmasıdır. 

Osmanlıların Anadolu Alevîliğini yıkması, dejenere etmesi için içine soktuğu melânettir. Alevîlikte içki 

var mı? Doğu Anadolu’da, Orta Anadolu’da cemaate içki içilir mi? Adamı taşa gömerler. Ama Balım 

Sultan’ın kurduğu Bektaşilik’te var. Aslında özünde Bektaşilik diye, Alevi/Bektaşi ayrımı diye bir şey 

yok. Musayı Kâzım’ın evlâdı Hz. Hacı Bektaşi Veli, onun amcasının oğlu Hz. Abdal Musa, Bektaşilik diye 

bir şey kurmuş değillerdir. Hacı Bektaşi Veli böyle bir yol kursaydı, Muhammet-Ali’den beri gelen yolu 

kabul etmemiş, o yolu inkâr etmiş olmaz mıydı? Halbuki yol Muhammet-Ali’den de değil, Kur’an-ı 

Kerim’den geliyor. Alevîlik, Kur’andan kaynaklanıyor. Musahiplik, Sebe suresinin 45. 46. ayetlerinden 

kaynaklanır. Pîre, mürşide, rehbere ikrar verilmesi, Fetih suresinin 10. ayetiyle olur. Pîrin, mürşidin, 

rehberin karşısına geçerek kul hakkından arınması, Nahl suresinin 93. 95. ayetlerine göre olur. Çerağ, 

yani delil yakma, Nur suresinin 35. 36. ayetine göre olur. “İkrarından dönme, öl ikrar verme, öl 

ikrarından dönme” sözü, Ali İmran suresinin 71. ayetine göre olur.  

- Evet, her birinin Kur’an-ı Kerim’de yeri var, diyorsunuz. Evet sevgili Cem Radyo dinleyicileri, 

Muharrem Dedemiz bize ocaklar, dolayısıyla Alevîlik-Bektaşilik ve Cemin de bütün inançların da 



kaynağının bir yerlerde bağlı bulunduğunu, bu bağın ise Kur’an-ı Kerim’de yer aldığını açıkladılar. 

Osmanlı’nın bazı politikalarının  olduğunu, bu inanç içerisinde bazı farklı yönelmelerin de bu 

politikalar sonucunda olduğunu söyledi, sevgili Dedemiz. Şimdi bir telefon bağlantımız var, 

programa telefonla Adil Ali Atalay katılacaklar. Buyurun, sevgili Adil Ali Atalay... 

(Adil Ali Atalay) - Benim 125 yaşındaki dedemden duyduğum bazı sözler vardı. Demişti ki, “Yavrum, 

Seyyid-i Saadad, ve Muhibbi Saadad birbirinden ayrılmaz.” Bu konu yanlış ise işlenmesin, doğruysa 

işlenmesini istiyorum; çünkü başımızın tacı. Seyyid-i Saadadların kapısındaki kediye bile saygım var. 

Bir de bu mürşit, pîr, rehber meselelerinde, dört kardeş geliyor Anadolu’ya. Koca Seyit, Mir Seyit, 

Köse Seyit, Seyit Mençek, burayı biraz açarsanız memnun olacağım. Bunlar da birbirlerine bağlılar 

zannediyorum, çünkü “el ele, el Hakk’a”, askerlik gibidir. Askerde, bir üstüne şikayet etmek 

mecburiyetindesin. Zaten biz bunu bıraktığımız için, 38 yıldır dedeler terk ettiler talipleri, tamamen 

yozlaştık. 38 yaşındaki bir genç bacı olsun, kardeş olsun ne görgü görmüş, ne sorgu sormuştur, 

sorulmuştur. Şimdi toplamamıza imkân yok ama, 25-30 milyon Alevî var diyoruz: Keşke 5 milyon 

Alevî bulsaydım da, hepsinin ayağının kirini içseydim. Uzatmamayım zannediyorum siz de 

Ağuiçen’lerden birine bağlısınız. Hüseyin Doğan Dede de birine bağlı zannediyorum, bunları da 

açıklarsanız, memnun olacağım.  

- Çok teşekkür ediyorum. Evet, dedem... 

- Büyük dedenizin, “Eri erden seçen kördür” deyimine uygun olan nasihati yerden göğe kadar haklıdır. 

Er erden seçilmez. Seyyid-i Saadad, olan hiç biri, diğerinden seçilmez. Ama posta oturacak kişi, 

elbette seçilir. Onu talip seçer. Kendiliğinden seçilir o dede, yani otomatik bir seçilme vardır. Diyelim 

ki bir ocakta beş kardeş var, beş kardeş de aynı ananın, aynı babanın evlâdı. Ama köylü, o beş 

kardeşin içinden birini seçerek götürür, posta oturtur. Görgüyü, sorguyu, cemi, cemaatı onun 

huzurunda yapar. Ne arayacağız biz? 1- Evvelâ bilen bir dede olacak. 2- Kâmil olacak. 3- Ağırlığı 

olacak. 4- Musahipli olacak. 5- Pîrine, mürşidine, rehberine bağlı olacak. 6- Postta oturabilmek için 

tercüman kurbanını keserek, pîrinin, mürşidinin, rehberinin huzurunda hesabını vermiş olacak. Diğer 

bir şey de, bu dede akıl baliği olacak, kadın boşamamış olacak. Bir dede karısını boşayamaz mı? 

Elbette boşayabilir, ama haklı olacak. Eğer “haklı mı, haksız mı?” sorulmadıysa, bunun mutlaka 

sorulması lâzım. O, müşkülleri halleden bir dede olacak, şimdi pek detayına girmek istemiyorum. 

Geçen sene Haziran ayında, bir dergide, bizim köyde bir toplantı yapılıyor güya, o toplantıda dedem 

Hüseyin Efendi, Kafkas Cephesine milis gücü toplamak için, Osmanlı’ya yardım için 40’ın üstündeki 

ocakzâdeyi bizim köyde toplamış. Çelebiler de dahil, gelmişler; orada öyle yazıyor. Mineyik Ocağı, 

mürşid-i kâmil ocağıdır. Orada, milis gücü kurulmasına karar verilmiş, dedemin başkanlığında. İkincisi, 

orada bir şey daha olmuş; bir zat, dokuz yaşında orada Alevîlerin mürşid-i kâmili seçilmiş. Dokuz 

yaşındaki bir kimse, mürşid-i kâmil nasıl seçilebilir? Bu kişi daha akıl baliğ değil, musahibini tutmuş 

değil. Talipler arasındaki itilâflar rehbere gelir, rehber çözemezse pîre götürür, o mürşide, mürşit de 

mürşid-i kâmil sıfatını taşıyan kişiye götürür ve o da o müşkülü çözer. Dersim’de, mürşid-i kâmillere 

müşkül köşe denir. Yani müşkülleri çözümleyen kişi  demektir. E, şimdi bir zat, babasını, dokuz 

yaşındayken mürşid-i kâmil yapıyor, buna icazeti veren de biz oluyoruz. Oysa dedem, 1329’da, yani 

1911’de vefat etmiş. Şimdi, 1911’de ölen adamı sen nasıl diriltiyorsun? Belgeler ortada. Soyağacımızı 

mahkemeden tasdik ettirdiğimde, Arguvan’a talimat yazıldı, İstanbul 11. Asliye Hukuk 

Mahkemesinden. Arguvan hâkimini mezar başına kadar götürerek, dedem Hüseyin Efendinin mezar 

taşını da tespit ettirdim. Soy zincirimi bağlayabilmek için mecburidir bu. Bu kayıt nüfusla, ölüm 

ilmuhaberiyle, bilirkişi heyeti beyanıyla birleştirilecek, birleştirdim. Evet, dedem bu ocakzâdeleri 

toplamıştır, doğrudur, ne zaman? Hamidiye Alaylarının 1891’de kuruluşundan sonra. Milis Kuvveti, 



Anadolu Alevîlerini vurup kırmak için teşkil olunan Hamidiye Alaylarıdır. Nitekim Mustafa Paşa, Ferhat 

Paşa da, Hamidiye Alaylarında, Sultan Hamit’in yetki verdiği kimselerdir. Dedem 40 küsur ocağı 

toplamış, orada karar verilmiş. Özellikle Dersim, Koçgiri, Arguvan havalisi, Maraş’ı, Sivas’ı, Tokat’ı, 

Yozgat’ı, Çorum’u, Adana’sı, Erzincan’ı, Bingöl’ü, Kars’ı ne kadar Seyit ocağı varsa, hepsi bizim köyde 

toplanmış. Ama dedemin topladığı, bu milis gücü kararı alan Seyit Ocakları, Hamidiye Alaylarına karşı 

milis gücü teşkil etmişlerdir, nitekim bu milis gücü ilk önce, Hamidiye Alayları Bingöl’de, Hormek 

aşiretine karşı harekete geçtiğinde, Hormek aşireti saflarında Hamidiye Alaylarına karşı savaşarak, 

bozguna uğratıyor. Ondan sonra da Alevî yerleşim birimlerine Hamidiye Alayları saldıramıyor, olay bu. 

E, şimdi kalkıyorlar, herkes kendine bir pâye vermek için, çeşitli şeyler uyduruyorlar, ne yapalım? Adil 

Ali, bunlara şimdilik katlanacağız, sabredeceğiz. Bu sabrın sonu inşallah selâmet olur.  

   -          Adil Ali Atalay’a da, Dedemize de teşekkür ediyoruz.  

Bilem dersen ol kelâmı, evvel onu bilenden sor 

Kün emriyle bu âlemi, çok ezeli kurandan sor 

Bilen Hakk’tır, bildiği Hakk, alan Hak’tır, veren de Hak 

İnanmazsan eğer buna, var sen onu verenden sor 

İlim okurum âlim olur, amel etmez, zalim olur 

Eğer âlim, âlim ise, kendi kendin bilenden sor 

Ehl-i irfandan arif olur, arif olur, zarif olur 

Gül cemali güle benzer, salınarak gelenden sor 

Leylâ’sının çilesini, mecnun olup çeken bilir 

Şirin için yüce dağlar, Ferhat gibi delenden sor 

Bu dünyanın gam yükünü, Ehl-i gamlar çeker imiş 

Derdinde dermanı bulup, derde derman olandan sor 

Gönlü, gözü burda olan, burda olan, orda olan 

Aşkı, muhabbeti bulan, deryâsına dalandan sor 

İkrarî, ikrarın güder, gayri sevdaları n’eder? 

Bu sırrı kimseye sorma, ikrarına durandan sor. 

Evet, İkrari’den, Muharrem Naci Orhan’dan, çok güzel bir şiir okuduk. Muharrem Naci Orhan Dedeyle yaptığımız söyleşiye kaldığımız yerden 

devam ediyoruz.  



Pîr, mürşit, rehber meselesi çok uzun uzadıya konuşulması gereken konular, bu sohbetin içine 

sığdırmak mümkün değil. Bir de rehber pîre, pîr mürşide bağlı. Hem pîr, hem rehber mürşide bağlı 

olan bir sistemle gidiyor. “El ele, el Hakk’a” meselesi de daha başka. “Dört kardeş varmış, siz 

bunların birisine bağlısınız, Doğan Dedeler de bunlara bağlı” dedi, Adil Ali başka neler 

söyleyeceksiniz bu konuda?  

Biz bunların hiçbirisinden değiliz. Biz, Ebul Vefa evlâtlarındanız. Doğan Dedeler bunların 

hangisinden geldiğini söylerse söylesinler, Hz. Muhammed Bakır’ın evlâtlarından olan Şah Ahmedî 

Yesevî kolundan gelirler. Hatta Şah Ahmedî Tubî adıyla anılan dedelerinin ocağı vardır, bunların 

pîri de, hepinizin bildiği gibi, biz oluruz. Sadece Doğan Dedelerin değil, Elazığ’ın Baskil ilçesinin, Şıh 

Hasan köyündeki Teslim Efendiler, Doğan Dede’nin de öz dayısıdır onların da pîri biziz. Mazgirt’in 

Lazvan köyündeki Seyit Hasan’ın oğulları İbrahim, Hüseyin Yıldız, Rıza’nın da pîri biziz. Onlar da Şah 

Ahmet Dede’lidir. Gölek’te Seyit Düzgünlerin, Cömertlerin pîri de biziz. Şah Ahmed-i Yesevi Dede 

Ocağı evlarından Korten Köyü’nden Seyyid Mustafa’nın oğlu Gebze Nüfus Müdürü Doğan 

Argunşah’ın da pîri oluyoruz. Şakolen köyünden Düzgün Düzgün ve oğlu Mustafa Düzgün’ün de 

pîri oluyoruz, ki bu da Şıh Ahmet Dede’li. Doğan Dedelerle aynı kabileden ve akraba/amcazadeler. 

Gene Mazgirt’in Hovar köyünden Düzgünler, Hüseyin Ateş’ın, Doğan Doğan’ın (onlar da Şah 

Ahmet Dede’li) da pîri biziz. Hovar’daki Doğanlar, Doğan Dedelerin, yani İzzettin Doğan Hoca’nın 

ocağının rehberi olurlar. Onlar gelmediği için, Karapınar’da bir Hüseyin Baba vardır, onların 

rehberliğini de Hüseyin Baba yapar. Dolayısıyla benim söyleyeceğim şu Adil Ali, bu Köse Seyit, 

Seyit Mençek, Koca Seyit, Mir Seyit’le bizim hiçbir ilgimiz yoktur, ama bütün seyitler birbiriyle 

köken itibariyle akrabadır. Hepsi Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin ve Hz. Resulullah’ın soyundan gelirler. 

Ama görülecek hizmetler için yetki verilen kişiler ayrıdır. Ben burada söylüyorum, herkese de ilân 

ediyorum; herkesin silsilenâmesi vardır, sülâlesi, seyit olduğu bellidir. Yetki belgesi mürşit ocağı, 

mürşid-i kâmil ocağı olarak elimizde. 1200-1300 sene evvelki belgelere göre, mahkeme belgelerine 

göre, İmam Zeynel Abidin Ocağıdır. Bugün Malatya’nın Arguvan ilçesinin Kuyudere, eski adıyla 

Mineyik köyündeki dedelerin bulunduğu ocaktır. Bunu herkes zaten kabul ediyor.  

Bizim cemimize kolay girilmez 

Nefsine uyarak azmışsan, gelme 

Bu cemde kimseye ödün verilmez 

İnsanlık yolundan yozmuşsan gelme. 

Ummanlar dururken dalma göllere 

Yolundan yozup da düşme dillere 

Çıkarın uğruna şayet ellere 

İftira kuyusu kazmışsan, gelme 

İnsanlık yolunda bir unvan kazan 

Mutluluk bulur mu şuurun bozan? 

İster bir aşık, ol istersen ozan 

Gerçeğe aykırı yazmışsan, gelme 

Derviş Kemal der ki, kulak ver bana 



Ben tavır koymuşum gerçekten yana 

Doğruyu, güzeli söylerim sana 

Bu gerçek sözlere kızmışsan, gelme  

Yaşayan halk ozanlarımızdan, çok değerli Derviş Kemal’in şiirini okuduk.  

Evet, Alevî-Bektaşi inancı, aynı zamanda ahlâk kurallarını da oluşturmuş bir inanç, bir kültürdür. Bu 

yola öyle kolay girilmiyor. Bu yolun yolcusu olduğunu söyleyen, belli kurallara uymak zorundadır. 

Dedeler bunu yüzyıllar boyunca öğretmişler, insan sevgisinin en temel düstur olduğunu, eline, 

beline, diline hâkim olmak gerektiğini söylemişler. Alevîliğin de özünde, insan sevgisi, insanı 

incitmeme, kırmama, el, bel, kavramları vardır. Bunlar, yabana atılacak şeyler değil, üzerinde 

dikkatlice durulması gereken konulardır. O yüzden sizden biraz da hukuki müesseseleri alalım. 0 

Toplumsal düzen içerisinde Alevîliğin, Bektaşiliğin çok önemli, ciddi, kesinlikle kurallara bağlı ahlâki 

ilkeleri var sanırım, değil mi? 

- Elbette. Bunlar artık formül olmuş, herkes tarafından söyleniyor. Ama bir 

panelde, bir zat çıktı, dedi ki; “Efendim, eline Türk eli anlamına geliyor.” 

Panelist, bir de milletvekili; “Eline kelimesi Türk eli anlamında. Diline 

kelimesi, Türkçe diline sahip ol; beline kelimesi de, beldene sahip ol anlamına 

geliyor” dedi. Şaşırdım, kaldım. Yani adam ne düşündü, onu pek 

bilemiyorum. Bunu söyleyen de bir Alevî Milletvekili. Şimdi, demek ki 

bilmeden konuşuyorlar, eline, beline, diline kelimesi eski yazıyla, elif dal b 

ile yazılır. Elif eline, dal diline, b harfi de beline sahip ol anlamına 

alınmıştır. Bunu birleştiğimizde, elifdalb diyelim, şöyle kabaca edep 

kelimesidir. Edep böyle, elif dal b ile yazılır. Edep, terbiye, namus, ar, adâp, 

erkân demektir. Edep kelimesinin elifini eline, dalını diline, b harfini de 

beline sahip ol anlamında formüle etmiştir Alevîler. Bunun yanında bir tane 

daha var, pek kimse söylemiyor nedense: “Aşına, işine, eşine” demiş.  

Evet çok önemli.  

Ha neymiş aşına ekmeğine yiğit olacaksın ve helal kazanacaksın. Çok dikkatli olacaksın. İşine, işin ne 

kadar küçük olursa olsun ona sıtkı sadakatla sarılacaksın. Çünkü dünyada tek dayanağın var işin. O 

küçük işte sıtkı sadakatla çalışırsan o iş büyür sende patron olursun. Eşine, eşine sadakat 

göstereceksin. Eşine sadakat mutlu bir aile yuvasını getirir bize. Eşine sadakat edepli, erkanlı, 

terbiyeli, akıllı, söz dinleyen evlatları getirir bize. Eşine sadakat topluma yansır, topluma güzellik verir. 

Örnek aile reisi olmak, örnek ailenin hanımefendisi olmak bizim kurallarımızın vazgeçilmez esasıdır 

bunlar. Helal olması lazım dedim de bir şey geldi aklıma, söyleyeyim pek kalmıyor. Siz bilir misiniz, Hz. 

Ali’nin annesi Fatıma, onunda ismi Fatımadır, beniesat kabilesindendir bu. Hz. Ali batnına (Ana 

rahmine) düştüğü andan itibaren hiç kimsenin yemeğini yemedi. Ne kadar ısrar ettilerse hiç kimsede 

yemek yemedi. Dediler ki; “Ya Fatıma Hz. Ali’nin eşi olan, Muhammed’in kızı olan Fatımatul Zehra var 

ya bu Benizehra kabilesinden neşet eder, isim alarak gelir. (HZ. Fatima Tül Zehra ismi Hz. Ali’nin 

annesi Fatima’nın Beni Zehra kabilesinden olması nedeniyle ve Hz. Resülü de olası  sebebiyle ona 

hürmeten Resullah’ın ( kızı Fatima’ya)  2. İsim  olarak verilmiştir.) O Zehra bu Hz. Fatıma benizehra 



kabilesinin neyse oralara dalmayalım. Dedi ki; “Ola ki bile veya bilmeye birisinin aşında, ekmeğinde 

helal olmayan bir nesne vardır, onu ben yiyerek batınımda olan çocuğu haram lokmayla büyütmüş 

olurum o sebeple bilmediğim kimselerin yemeğini yemem” dedi. Hiç kimsenin yemeğini yemedi yalnız 

Hz. Ali’nin kazanıp getirdiği şeyi babası Ebu Talibin kazanıp getirdiği aşı yaptı, ekmeği yedi, yemeği 

yedi. Helal lokma.  

Helal lokma, helal lokma. Bir de deyimi vardır Alevînin gene, “Emelin iyiyse eşinle tatlı bir 

hayat geçirirsin. Niyetlerin iyiyse, düşünüşün iyiyse güzel bir hayat geçirirsin. Kazandığın lokma helal 

ise helal evlat yetişir o da babayı, anneyi üzmez.” Demek ki kişinin niyetiyle, düşünüşüyle, gönlüyle, 

ruhuyla iyi olması lazım. Kazandığı lokmanın helal olması lazım. Zaten kazandığı lokma helal mı, helal 

değil mi, diye görgü yaptığımız, talibi sorguya çektiğimiz zaman ortaya serilen bir postun etrafında 

yazılan esselamın aleyke ey Cebrail Aleysselam esselamın aleyke ey Mikail Aleyhselam İsrafil 

Aleyhselam, Azrail Aleyhselam diye selam verilip niyaz edildiği zaman Mikail inancımıza göre Kuran’da 

da Mikail olarak geçer melek. Kazançlarımızın gözleyicisidir, helal mı kazanıyorsun, haram mı 

kazanıyorsun bunun murakabecisi kontrol edicisi Mikail’dir. Talibi karşımıza aldığımız zaman helal 

kazanç kazanıp kazanmadığını, malının içerisinde haram var mı yok mu bunun hesabını bize doğru 

vereceksin. Mikail Aleyhselam helal kazancın görücüsüdür, bilicisidir Allah gibi. Buna karşı yalan 

söylenmez diye söylüyorsun talibe, talip de ne yapıyorsa yanlışlık yapmışsa onu doğrudan ikrar ediyor 

bu inancından dolayı. Helal kazanç çok mühim. Böylece demek ki eline, diline, beline; aşına, işine, 

eşine meselesi Alevînin inancı içerisinde temel bazdır, temel kurallardır.  

Siz bir hukukçusunuz aynı zamanda, dede olmanızın yanında çok ayırt edici bir yönünüz de 

bu. Yani hukuk normlarını tabi ki öğrencilik yıllarınızdan hayatınız boyunca hem okudunuz, hem 

öğrettiniz, hem uyguladınız. Medeni Hukuk var özellikle insan ilişkilerine ilişkin bir hukuk dalı. 

Burada insanın insanla olan ilişkileri irdeleniyor, inceleniyor. İnsanın devlete diğer kurumlara olan 

borçları genellikle ana konu ediniliyor. Şimdi ben sizden bir hukukçu olarak da Alevîlik ve 

Bektaşilik’teki bu ahlak, inanç formüllerinin ne kadar bir sistematik içerisinde geliştiğini tarafsız bir 

yönünüzle de açıklamanızı isteyeceğim. Dedeliğinizi şu dakikada  bir tarafa bırakalım, diyeceğim bir 

hukukçu olarak Alevîlik/Bektaşilik ile ilgili,  fikirlerinizi, Alevîlik/Bektaşilik’teki inançsal, ahlaksal 

formüllerin değeri, önemi, boyutu onu sizden alacağız.  

40 yıl avukatlık yaptım. Hukuk sistemimiz belki görünüşte eşitliği esas almış ama gerçekten 

insan haklarına aykırı olan bir çok hükümler var. Yine iş dönüp dolaşıyor Alevîliğin hukuki haklarına 

geliyor. Devlet kendi organizesiyle Sünni inançta olanlara öğretiyor. Hanifi’sine, Hambeli’sine, 

Şafisine, Maliki’sine öğretiyor. Öğretmesi doğrudur, neden? her insanın kendi inancını öğrenmesi 

kadar doğal hiçbir şey olamaz. öğrenmesi kadar doğal olmadığı gibi öğrendiğini öğretmesi kadar doğal 

hiçbir şey olamaz. Ama Alevîlerin kendi inançlarını öğrenmesi meselesine geldiği zaman eşitlik 

bozuluyor. Din dersleri ve yahut Ahlak dersleri adı altında okutulan tamamen Sünni İslam inancını 

işliyor. Ben bu Sünni İslam inancını kelimesini lala tayin olarak koymuyorum. Yemini hazretlerinin 

yazdığı, hazret diyeceğim büyük aşık olduğu için, Faziletname’de Sünni İslam kelimesini, deyimini 

özellikle mesnevi halinde yazdığı şiirlerinde kullanmış. Ben de çok uzun zamandan beri Sünni İslam, 

Alevî İslam kelimesini kullanıyorum. Bu bir ayrımcılık diyenler olabilir. Hiç de ayrımcılık değil, bir 

gerçek var Türkiye’de, İslami inanış içinde Alevî de  var, İslami inanış içinde Sünni de var. Sünni İslam 

kelimesiyle Alevî İslam kelimesi ayrıcalık yaratmaz tekrar ediyorum. Neden yaratmaz, Sünni var, Alevî 

var da ondan yaratmaz. Alevîlik’te tabi çok küçük bir misal vereyim, örneğin, Alevîlerin cemaatte edep 



ve erkan içerisinde söz hakkı vardır. Bu söz hakkı kadınlarında vardır, beraber birlikte oturuyoruz ya, 

cemaatimizde kadınlarımızın da söz hakkı vardır. demokrasinin esası Alevîlik’te neden, kadın hakları 

Alevîlik’te, insan hakları Alevîlikte, eşitlik Alevîlik’te, şu kök olarak inanç, akıl, özgürlük ve eşitlik bu 

dört unsur Alevîliğin inancı içerisinde var. Alevîler’de kadın hakları 1400 sene evvel verilmiş mevcut. 

İşte diyorum cemaatte sorguya çekildiği zaman hanımlar da sorguya çekilir sizinde eksik, noksanınız 

neyse söyleyeceksiniz denir ondan evvel kocanızdan razı mısınız diye sorulur. Razı değilse razı değilim 

der. Dünyanın hiçbir hukuk sisteminde kocasından karının hesap soracağı bir kural mevcut değildir.  

Tekrar ediyorum, dünyanın hiçbir hukuk sisteminde kocasından hesap soracak yetkiye kadın sahip 

değildir, yalnız Alevîlik inancı içerisinde sahiptir, kocasından hesap soruyor. Ne diyor, kocam eve 

geliyor bana küfrediyor diyor, yahut kocam evini ihmal ediyor diyor, yahut kocam çocuğunu ihmal 

ediyor diyor. Yahut kocam tembel, diyor. Yani bir yerinde bir noksan varsa bunu rahatlıkla 

söylüyor. Neymiş onun yaptırımı, cezası; yol neyi gerektiriyorsa dede de ona göre onun cezasını 

veriyor. Örneğin daha çok şey olursa düşkün yapıyor. Düşkünlük iki kısım; birisi geçici düşkünlük, 

birisi de daimi düşkünlük. Aynen ceza kanunlarında olduğu gibi hafif hapisle müebbet hapis gibi. 

Onun için hukuk sistemi Alevîlik’te geleneksel inanç içerisinde yazılı kurallar halinde mevcut değil. 

Örf ve adete bağlı olarak geliyor, yazılı olan cezayı birkaç madde varsa da onlar kazuist metotla 

yazılı yani her olaya ait bir kural konulmuş. Objektif, genel değil, genel olanlarda var ama yaptırım 

olarak zorlanıyor insan bugünkü hukukla. Evet bu hukuki kurallar Alevîlik içerisinde. Alevînin 

jandarması yok, polisi yok, hakimi yok, hükümetin Alevi’ye karşı tutumu zaten belli...., savcısı 

yoktur. Alevî kendi inanç kurallarıyla asırlar boyu arasında ihtilaf olmadan, ihtilaf olsa bile 

büyümeden halleder. Bu nedenle karakol kapısı tanımayan, polis kapısı tanımayan, mahkeme 

kapısı tanımayan, avukat tanımayan, hakim tanımayan tek hukuk kurumudur Alevîlik. Sade her 

şeyin dini yönüne bakmaz, cennet cehennemle de Alevîlik fazla uğraşmaz. Var var, yok yok fazla da 

umurun da değildir cennet cehennem Alevî’nin. Bu dünyada kul hakkından arınabiliyor muyum, 

arınamıyor muyum, kul hakkı bende var mı yok mu? Kul hakkı kulun üzerinde var mı yok mu, 

Alevî’nin ceminde cemaatinde o halledilir, talip kul hakkından arındırılır yolu neyse öyle. Oradan 

ötesi cennetine, cehennemine Alevîlik karışmaz, dede de karışmaz Allah bilir ne ederse etsin.  



Yani yüzyılların getirmiş olduğu bir birikim var. ceminde özellikle eşitliğe dayalı, kadınla erkekle, 

suçluyla suçsuzu bir araya getirme ve yine dedenin de orada bulunan cemaatin, orada bulunan 

insanların görüşünü alarak yine bir cezalandırmaya gitmesiyle oluşmuş bir eşitlikler sistemi var. 

Bu eşitlikler sistemi, bu kendi içerisindeki oluşmuş, olgunlaşmış sistemle geliyor, Türkiye 

Cumhuriyeti Devletini kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinde yerini buluyor. Böyle bir 

formüle edebilir miyiz? Yanlış mı söylediklerim yoksa. Yani tarihten almış oldukları, 

inançlarından getirmiş oldukları yapı çağdaş hukuk sistemlerinin, medeni hukukun, Atatürk 

devrimlerinin temeli olan hukuk sistemlerinin de kapsadığı içerikte olduğu için çok derin bir 

uyuşum yaşanabiliyor.  

Hatta, hatta Cumhuriyet Kanunlarının temelidir, Alevîliğin kuralları. Kadın/erkek haklarını eşitliğini 

1400 sene evvel Alevîlik vermiş kadınlara. Kadınla erkek arasındaki eşitliği 1400 sene evvel vermiş, 

Türkiye 1926 Medeni Kanunuyla alınmış İsviçre daha yakında vermiş kadınlara eşitlik, seçip 

seçilme hakkını.  

Tabi bunu söyleyince bazı itirazlar geliyor. Şöyle itirazlar geliyor, işte deniyor ki, “Anadolu çileli 

bir yaşamın sürüldüğü bir toprak o yüzden Alevîsiyle, Sünnisiyle kadınlar eziliyor. Alevîlerin 

içerisinde de kadınların ezilmesi var yani ceme girebiliyor, ibadet içerisinde yerini alıyor. Yine de 

ezilen taraflardan daha ağırlıklısı olarak kadınları görüyoruz” diyorlar. Bu konu da ne dersiniz? 

Şimdi aslında inanç kurallarını anlatmak ayrı şey, bir de yaşananı görmek ayrı şey. Kurallarımızda 

kadın Alevî’nin baş tacıdır. O incitilemez hatta ve hatta bazı belli günlerinde onun üzerine de 

gidilemez. Ama insanoğlu öyle bir an geliyor ki, bir hırsa bürünüyor ki o hırs kendini hükmü altına 

aldığı zaman ne Allah aklına geliyor ne Peygamber, ne Ali aklına geliyor, ne On İki İmam, ne de 

Alevîlik. O hırsla yanlışlıklar devam ediyor gidiyor. Ama ne güzel şey ki o hırsla, o görgü ve cem 

cemaat zamanın dışındaki hırsla kadınlara yapılan haksızlıkların hesabı kışın cemaate bir bir 

soruluyor o haksızlığı yapanların da burnundan getiriliyor.  



2000’li yıllara geldik. Şehirlere göç köyden, kırdan büyük metropollere, şehirlere göç yoğun 

şekilde yaşandı ve doğal olarak Türkiye toplumsal sorunları, problemleri yaşayan bir ülke. 

Gelişmekte olan ülke elbette ki birçok sorunu da beraberinde barındırıyor. Bu sorunlar 

içerisinde Alevîlerin, ayrı düşünülmesi mümkün değil. Çünkü onlar da bu toplumda yaşıyorlar. 

her insan topluluğunda olduğu gibi Alevîlerin de çeşitli toplumsal, hukuki sorunları var. Ailelerde 

sorunlar olabiliyor ve boşanmalar olabiliyor. Şimdi dediğim gibi bozulan dede/talip ilişkileri, 

cemlerin yapılmaması artık bizi bir farklılığa doğru götürdü. Gerçekçi olmak gerekirse artık 

bugünümüzün koşullarına göre de bazı yorumlar yürütmemiz gerekiyor. Çünkü dedelerin veya 

bu konuda araştırma yapan bilim adamlarının, yazarların, gazetecilerin bir görevi de halkı 

aydınlatmak, onların sorunlarını akılcı çözümler bulmak artık. Ben derim ki, acaba artık kadınla 

erkek beraber yaşamayacak kadar anlaşamıyor,  boşanma durumu oluyorsa;  Alevîliğin ve 

Bektaşiliğin temel kurumlarından olan düşkünlüğü hâlâ  tam yürütebilecek miyiz? 

Şimdi bakın Alevîliğin kaynağı Kuran’dır. Kuran’a baktığımız zaman boşanma hakkında hükümler 

vardır. Alevîlik ayrı bir şey değil, Kuran içinden kaynaklanan, Kuran’ı yorumda farklılığı olan bir 

inanç. Kuran’da kadın boşama aslında çok katı, öyle benden boş ol, demekle boşanılmıyor. Hatta 

şu anda ayetin numarası aklıma gelmeyecek ama “yalnız ve yalnız zina halinde kadını boşamaya 

cevaz veriyor ve onu boş yere mutazarrır etmeyin, ayrılırken de nafakasını verin iddet müddetini 

de bekleyin” diyor. şimdi hareket noktamız Kuran olacağına göre, Kuran’da da geçimsizlik halinde 

karı kocaya izin verdiğine göre boşanmaya Alevîlik’te Kur’an içi olduğuna göre karı koca arasında 

boşanma olur, bu bir. İki Kur’an buna cevaz vermese dahi ben dede olarak buna fetva veririm, 

cevaz veririm. Çünkü hayatı yaşadım içindeyim ben. Kırk sene avukatlık yaptım öyle davalar bana 

intikal etti ki çekilmesi mümkün olmayan olaylar cereyan etmiş. Tabi biz söyleyemeyiz onları 

meslek sırrıdır. Ona göre cevaz veririm, dedim. Boşanmış mı bir adam boşanmış ceme alacaksın, 

görgüye alacaksın, sorgulayacaksın. Haksız yere karısını boşamışsa ben onu o zaman düşkün 

ederim, hiç gözünün yaşına bakmam. Başka türlü elimde yaptırım yoktur. Haksız yere karısını 

boşayan bir erkeği ben düşkün ederim dede olarak, her dede de onu düşkün eder. Ama karı haksız 



ise erkek o kadını boşamakta haklıdır. Bunun hesabını da görürüz.  Ceza suçun karşılığıdır. Erkeğin 

suçu yoksa düşkün olmaz. Suçlu olan kadın düşkün olur. Düşkün olan erkeği olan kadın da düşkün 

olur. Demek ki hukuk Alevîlik’teki fıkıh/hukuk erkeğe böyle tatbik edilsin, kadına böyle tatbik 

edilsin diye bir ayrıcalık yaratmaz, eşittir. Kadında insandır, erkek de insandır, kadının da nefsi var, 

erkeğinde nefsi var kadının da hatası olur, erkeğin de hatası olur. Bu hataları yumuşatılır da, hoş 

görülür de aile devam ederse eder. Etmezse birinden biri ağır basarda diğerine zulüm şeklinde 

yansırsa o hayat çekilmez, boşanır. Boşanan taraf haklıysa düşkün olmaz. Düşkün etmek için sebep 

yok, düşkün etmek için kusurlu olacak, kabahatli olacak. Kusuru, kabahati olmayan insan düşkün 

olur mu, ister erkek olsun, ister kadın olsun. Alevilik’te boşanma kurumu fazla itibar bulmuş 

değildir. Düşkünlük kurumu suç işlemekten ziyadesiyle caydırıcı bir kurumdur.  

Canım benim ben bir noktaya daha önemli bulduğum için kısaca değinmek istiyorum. Şimdi 

dediniz ki dede orada karar verirken cemaatten de şey alır.  

Cemaate sorar ? 

Yani burayı çok iyi şey etmek lazım. Çünkü bazı kimseler halk mahkemesi diye bir uyduruk laf 

çıkarttılar. Yani sosyalizm, halk mahkemesi Alevî fikir üretecek ya.... İlla ki bir şey üretecek de anası 

mı var, babası mı var farkında değil. Bunu yazan da bir avukat Alevî. Halk Mahkemesi diye bir kitap 

yazmış. Alevînin cemaatinde talipleri sorguya çektiğin zaman pirin, mürşidin, rehberin üzerinde hiç 

kimse yok, halka da sormaz. Katiyen böyle bir şey yok. Hakim karar verirken halka mı soruyor, 

halka sorarken onun tarafını tutacak adamlar yok mudur zannedersin. Anası vardır, babası vardır, 

kardeşi vardır, akrabası vardır, seveni vardır, dostu vardır ben ona nasıl sorayım. Ha sorulacak bir 

nokta var, dede diyelim ki Ayhan Bey orada bir lokma yedi de destursuz lokma. Dara çekti de bir 

şey yükleyecek yani o cemaate bir şey gelsin işte kuruyemiştir, yaş meyvedir.  

Evet verilecek ceza.  

Verilecek ceza. Bu ceza bir koçta olabilir, bu ceza bir öküz kurbanı da olabilir. Bu bir elma da 

olabilir, sizin mali durumunuzu bilmiyorsa dede cemaate sorar der ki; “Ayhan Bey’in boyuna göre 



kaftan biçeceğim ama boyu önümde uzun gözüküyor, enli gözüküyor ama içinde varlığı nedir?” 

Bilemez ki sen zengin misin, fakir misin, para var mı, yok mu, malın var mı, davarın var mı her dede 

bunu bilemez, mümkün de değil zaten bilmesi. Bir dede talibinin mali durumunu ne bilsin belli 

kişiler belki bilinebilir. O zaman talip der ki, “sultanım onun sırtı kalındır, boyuna göre kaftanını 

biç” der. Sorduğu budur, yoksa vereceği, kararı cemaate sormaz, danışmaz. Getirip Aleviliğin içine 

farklı farklı, özünde olmayan şeyleri koymanın anlamı yoktur. 

Efendim, Muharrem ve Muharrem Orucu hakkında neler söyleyeceksiniz? 

Şimdi evet bir defa Muharrem Orucunun tutulma zamanı hakkında bir şey söyleyeyim. Bazı 

kimseler Muharrem Orucunu Mart ayında tutulması gerekir, diye bazı bilgiler vermişler birkaç kişi 

de öyle tutmuşlar. Evvela bu baştan aşağı yanlıştır. Alevî ilme inanır, Alevî bilimin peşindedir, bilim 

Alevî’nin rehberidir. Bilime göre 10 Muharrem Olayı Kerbela’da 10 Ekim tarihinde olmuştur, 

demek ki mevsim güz. İki bu tarihi sabitlememiz de mümkün değil. neden mümkün değil? yani 

Atatürk nasıl 10 Kasım da öldü de Atatürk haftası 10 Kasımda yapılıyorsa 10 Ekim’de de işte 

Kerbela haftası olsun da o şekilde bir anma yapalım, deniyor. Bu bayramlar, dini günler, belli 

günler, kameri takvim yılına göre 355 gün hesap edilerek geliyor. Diğer bir deyimle her sene 10 

gün önce gelir. Bayramlar  ve Ramazan Orucu, Muharrem Orucuz gibi. Bu 36 senede bir defa 

tekrar eder daire dönülmüş olur. 10 Ekim’i sabit kılarsak Bayram, Muharrem Orucu içerisinde 

gelirse ne olacak? Bayram da güleceksin, eğleneceksin, oynayacaksın, yiyeceksin, içeceksin.... Bu 

bayram günleri Muharrem Orucu içinde gelirse ne olacak? İkincisi Ramazan Ayı gelirse ne olacak? 

Ben Ramazan mı tutuyorum, Muharrem mi tutuyorum? Yahut Sünni inançta olan Muharrem mi 

tutuyor, Ramazan mı tutuyor. Nasıl ayırt edeceksin? Bunu da ayırt edemeyeceksin.  

Bir defa bayramlar var, iki bayram gelecek, kandil var, kandiller gelecek, efendim imamların 

vefatları var, imamların vefatları gelecek. Hz. Fatıma Ana’nın vefatı var, Hz. Resulullah’ın doğumu 

var, bunlar birbirine karışacak. Efendim yani bayramlarla beraber, vefat yıldönümleri, oruçlarla 

beraber hepsi birbirine karışacak. Halbuki şimdi karışma yoktur. 10 günlük arayla geldiğine göre 



birbirinden ayrılmış. Şunu birisi bana dese ki, “dede ya ben oruç tutmak istiyorum ama 10 Ekim 

kısa gün Temmuza, Ağustosa gelirse imanım gevriyor benim oruç tutmaktan, açlıktan, susuzluktan 

daha iyi olur kısa güne getirirsek” derse ben bu mazereti hiç dinlemem.  

10 Ekimle üst üste geliyor deniliyor. Ben de diyorum ki; suçu mahzurları var, bir defa tarih boyu 

böyle gelmiş. Hicri tarihle Miladi tarih birbirinin üzerine çakışmasın diye, oruçlar belli olsun diye 

Ramazan mı tutacağım, Hızır mı tutacağım, efendim o tarihte. Mesela Şubat’ın ikinci haftası Hızır 

Orucu. Peki ben o tarihte tuttuğum oruç Hızır mı olacak, Ramazan mı olacak, Muharrem mi olacak, 

üçü de bir araya geliyor ne olacak.  

Buradan bir şey daha çıkıyor. Görüşler, fikirler halka taşınıyor. Fakat işte bir araya gelinse 

deniyor bunlar daha yüksek seslerle konuşulsun, görülsün. Dedelerimiz, yazarlarımız, 

ozanlarımız, bilim adamları bir araya gelip tartışsınlar diyor, halk. Bunlar üzerinde niçin 

durulmuyor, tartılıp artık bize net, doğru, doyurucu bilgiler versinler deniliyor. Sayısız kitap 

yayınlanıyor, herkes her konuda konuşuyor, sizin dediğiniz gibi, ama asıl konuşması 

gerekenlerin konuşması, yazması gerekiyor. Buna ise varamıyoruz.                

Şimdi canım benim, bu dedikleriniz doğru, o halkın dedikleri de doğru. Ama daha Alevî 

meselelerini tartışılacağı, zemin ve zaman bu tartışacak kişilerin olgunluğu henüz daha mevcut 

değil. ama bu olmayacak mı? Elbette ki olacaktır, hiç şüphe olmasın olacaktır. Şimdi ben daha esas 

buraya gelip tabi bu benim için Hakk/Muhammed/Ali’ye, Ehl-i Beyt’e, İmam Hüseyin’e bir hizmet 

adlederek geldim.  

Sağ olun bizi de onurlandırdınız.  

Yani gelmeye de vaktim yoktur. Şu hususta çok önemle belirtmek isterim, muharremde kurban 

kesiliyor, geçen sene ben burada konuşurken bir bacı telefon etti dedi ki, “dedem kesilen kurbanı 

ben komşulara verdim yemediler, Kızılbaşın kestiği yenmez” attılar diye telefonda bir soru 

sordu  ben de cevaplamıştım. Bu sene gene onları düşünerek cevaplıyorum. Alevîler Muharrem 

orucu sonunda kurban keser, gücü yeten. Gücü yetmiyorsa aşure yapar, hatta aşureye de gücü 



yetmiyorsa ekmek yağlar bunu dağıtır, yoksa yahut bir börek, bir katmer dediğimiz şeyi dağıtır. 

Kurban meselesinde ben bu sene ayrı bir Alevî inancını topluma açmayı düşündüm. Bu kurban 

bayramı öncesi televizyonlarda bazı ilahiyatçı profesörler de kurban hakkında bilgiler soruldu. Çok 

gariptir ilahiyatçı bir profesör panellerde bulundum, aydın fikirli bir insandı ama nasıl öyle söyledi 

bir türlü anlayamadım, sevdiğim de bir dostum. İnsanoğlunda iki nefis varmış, birisi kötü nefis, 

birisi de iyi nefis. Kötü nefis her zaman işte hırs, kin, kudret, kan içerisinde olur, döver, söver, 

vurur, kırar, adam öldürür vs. kurban kesmekte de kurbanın kanını gördüğü zaman kan görme 

hissini tatmin etmiş olur dedi, aynen böyle söyledi. Hayret ettim, bir insan bir kan görecekte, kan 

dökücü hissi varmış onu tatmin edecekmiş böyle fetva olmaz, İslamiyet’e de böyle kötülük olmaz. 

İşte İslamiyet’i batıran bu gibi lüzumsuz laflar. Şimdi kurban hakkında üç beş tane profesörün 

konuşmasını, yazılarını, ilahiyatçılar hatta tercüme eyledikleri Kuran’ları tetkik ettim. Kimisi kurban 

farzdır, diyor; kimisi farz değildir, diyor; kimisi sünnettir diyor, her gün televizyonlarda boy 

gösterip şak şak alan bir sayın profesörde sünnet bile değildir diyor, bu sosyal yardımlaşmadır 

diyor. sünnet değildir demesinin nedenini sünnet olabilmesi için diyor, o kendisini ayete 

dayamalıdır o sünnet Hz. Resüllullah’ın yaptığı şey, ayete uygun olmalı, ayetten kaynaklanmalıdır. 

Bir defa Hac Suresi’nin 36-37. ayetlerinde kurbanın hac döneminde farz olduğu yazılı bundan hiç 

kimse kaçamaz. Tercüme de yanlış mı ettin, buna karışmam. Tercüme eden İlahiyat Fakültesinin 

eski dekanlarından birisi. Hatta ikisi, hatta üçü, hatta ilahiyatçılar. Ben de çünkü 25’in üzerinde 

Kuran  çeviri çeşidi var ha bu böyle. Kurban kesilmesi sünnette değil, diyen profesöre cevap 

veriyorum, Kel Kevser Suresi’ni aç o sure Hz. Resüllullah’ın şahsına gelmiş Hz. Fâtıma Ana 

hakkındadır. Hz. Resüllullah’ın nesli kesildi, çoluk çocuğu kalmadı ebter oldu diyenlere karşı o ayet 

geldi. “Ya Resullullah sana Kevseri verdik, Kevser havuzunu verdik, bu Fatıma Ana’dır. Bütün 

yorumcular aynen bunu yazıyorlar. İbadet et kurban kes” der işte buyur. Hz. Resüllullah’a gelen o 

ayet kurban kesme ayeti olarak Hz. Resüllullah’a farz edilmiştir. Hz. Resüllullah’ta ibadet ederek 

kurbanını kesmiştir. Öyleyse o sayın profesörün sünnet bile değildir, demesi doğru değil. Bana 

göre doğru değil. Şimdi şunu söyleyeyim gücü yeten Muharremde kurban kesebilir. Öyle aşk 



etmişse yapsın hiç karışmayız. Ama kurban kesme yerine bana soruluyorsa, Muharrem Dede 

olarak, şunu söylerim; “Kurban kesip nereye dağıtacaksın, kime vereceksin, verdiklerin  de 

Kızılbaş’ın kestiği yenmiyor diyorlarsa ve dağıtıyorsan evvela günahtır, hiç hayvanın kanına 

girmeyin götürün parasını Kızılay’a bağışlayın, Mehmetçik Vakfı’na bağışlayın, hayır kurumlarına 

bağışlayın bu bir.  

Yani insanlığa hizmet  üreten yerlere.  

Elbette inanç bazında düşündüğünüz yerlere verin. İkincisi kurban nasıl kesilir, kime sünnettir, 

kime farzdır? Bir kere borcu olmayacak, iki Ben söylüyorum, yorumluyorum Kuran’ı 

yorumluyorum, eğer bir kişinin evinde ihtiyaçlarını giderecek malzeme yoksa, mesela bugünkü 

şartlar altında buzdolabı yoksa, çamaşır makinesi yoksa, bulaşık makinesi yoksa, oturacak koltuğu 

yoksa, halısı yoksa, televizyonu yoksa bu kişinin kurban kesmesi ne farzdır, ne de sünnettir. Evvela 

çoluk çoçuğuyla hoşnut geçinebilmesi için, karısıyla, kızıyla, oğluyla hoşnut geçinebilmesi için 

kurban kesmesine gerek yoktur. Ha ne yapmalı? yapacağı var, Alevîlik’te bu var, Alevîliğin 

inancında var, Tercüman kurbanı yerine  yoksullara elma kestiriyoruz. Bu nevi şartları uygun 

olmayanlar herkes iyi dinlesin, 12 tane elmayı temiz yıkasın, 12 İmam aşkına, Cenab-ı Hakk’a 

kurban olarak yıkasın, piri, mürşidi, rehberi varsa ki var, yoksa her hangi bir seyide o da yoksa her 

hangi bir hocaya hatta cami hocasını çağırsın, o da yoksa kilisede ki keşişi çağırsın hatta o yoksa 

havradaki zangocu çağırsın o elmaya dua ettirsin, hiç kimseyi bulamadıysa kendi dua eylesin. Ve 

bu on iki elmayı on iki kapıya versin kurban kesmiş gibi kabul olur. Alevîlik bunu da bu şekle 

getirmiş, bağlamıştır.  

Evet Alevîlik hayatı zorlaştırmıyor kolaylaştırıyor, diyoruz. Aynı şekilde elbetteki Sünnilik’te de 

bu var.  

Kolaylaştırıyor, güzelleştiriyor, sevdiriyor hatta ayrım gözetmiyor. Bak dedeyi bulamazsa diyorum, 

camideki imamı getirsin o elmaya dua ettirsin, keşişi getirsin dua ettirsin, zangocu, hahamı getirsin 

dua ettirsin. O dua dedenin ettiği dua gibidir çünkü o da Allah’a yalvarıyor, niyaz ediyor dede de 



Allah’a yalvarıyor, niyaz ediyor. Kim bilir kimin ağzı dualı kuldur, belki benimki kabul edilmez 

keşişinki kabul edilir, camideki imamın ki kabul edilir, havradaki zangocunki yahut din adamınınki 

kabul edilir.  

Evet 72 millete bin nazarla bak düsturunun sahibi olan bir dedemizden elbette ki o tatlılıktaki 

sözleri dinleyecektik. Programımıza  katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz, bizi gerçekten 

aydınlattınız, dinleyicilerimiz bilgilendiler umarım daha sonraki haftalarda, günlerde sizlerle 

tekrar beraber olacağız. Aydınlanmaya, bilgilenmeye devam edeceğiz.  

Ben de sana teşekkür ederim, inan ki senin hatırın için geldim, bu mübarek günde. Herkesin 

oruçları mübarek olsun, oruçlarını tutsunlar, gönül kırmasınlar, hatır kırmasınlar, haksızlık 

yapmasınlar, küsülüleriyle de muhakkak barışsınlar. Yani bu ayın mübarekliği küsülüler barışmayı 

getirir, küsülüsü olan varsa onlarla da barışsınlar yoksa bana göre oruçları da sakat olur, karışmam 

sonra.  

Çok teşekkür ediyoruz sizlere bizleri aydınlattığınız için.  Evet Sevgili Cem Radyo dinleyicileri 

sevginin, kardeşliğin, dostluğun sesi olan Radyomuzda Alevi/Sünni ayrımını ortadan kaldıracak, 

halkımıza doğru bilgileri aktaracak konuklarımızla Muharrem Söyleşileri’ne devam edeceğiz. 

Hep beraber,   Atatürk Devrimleri’nin izinde, Türkiye ileri daha ileriye götüreceğiz.   

Gözüm açtım beş gül gördüm seherde  

Ehlibeyt’in gülü imiş ne güzel 

Eğer şifa ararsan her derde,  

Ehlibeyt’in gülüymüş ne güzel 

Güller Al-i Aba  Ali Aba gül,   

Seherde ah eder zar eder bülbül 

Lale, nergis, nevruz, menekşe, sümbül 

Ehlibeyt’in gülüymüş ne güzel 



Bülbül güle aşık eyliyor zarı, 

Gönül gül istiyor neylesin harı, 

Gönlümün sultanı, gözümün nuru, 

Ehlibeyt’in gülüymüş ne güzel 

Akıl ermez ol Hüda’nın işine 

Bülbül güle gül bülbüle aşına 

Elif mim yazılmış kalem kaşına  

Ehlibeyt’in gülüymüş ne güzel 

Muhabbet eyledik her dem İKRARİ 

Size sığınmışım ey kerem kani 

Kevser Şarabının sırrı esrarı  

Ehlibeyt’in gülüymüş ne güzel 

Bugün mahı Muharremdir, çün asuman ağlıyor, 

Cem’i insana matemdir; dili suzan ağlıyor 

Öyle bir tufan-ı ekber, koptu Kerbela çölünde 

Ah-ı feryad eder alem, arşırahman ağlıyor 

Yer gök oynadı yerinden, güneş dahi kan döker 

Yıldızlar, seb-i semavat, mah-ı taban ağlıyor 

Melekler feryad ediyor, ins-i cinni cemi mahluk, 

Ateş-i aşkınla yanar, her muhiben ağlıyor 

Nebiler matemin tuttu, onsekiz bin Veli dahi, 

Ciğer pare Ehlibeytin, ol gariban ağlıyor 

Yüzünü değişti cennet, Ab-ı Kevser akmıyor 

Karalar giydi bülbüller, hem gülistan ağlıyor 



Huriler safına durdu, Fatima, yasın çeker, 

Ümmü Gülsüm, Siddi Zeynep, Ol Sehriban ağlıyor 

Yarın Divan-ı Mahşerde, mizan kuruncu ol YARAB 

Şafaatkani Mustafa Şahı- Merdan ağlıyor 

Kıl şefaat Ya HÜSEYİN, bu fakir kemterine 

Cümle aşık-ı alemle, hem İKRARİ ağlıyor. 

İki cihan serverisin, Ya Muhammed Mustafa 

Aşıkların hem demisin Ya Muhammed Mustafa 

Yolun yitiren şaşkına, Şefaat eyle düşküne 

ŞAH’ı VELAYET aşkına, Ya Muhammed Mustafa 

Hatice darına dursa çevrinse nuruna gelse 

FATMA ANA murad verse, Ya Muhammed Mustafa 

Kamber, Düldül hem Zülfikar, misk kokuyor saçı amber 

Dertlilerin gönlünü gör, Ya Muhammed Mustafa 

Hasan, Hüseyin, Selman İçün bağışla nolursun suçum 

Yüklemeden ecel göçüm, Ya Muhammed Mustafa 

İmam Zeynal, İmam Bakır, kapında gedayım fakir, 

Diyelim biz, HAK’a şükür, Ya Muhammed Mustafa 

İmam Cafer, Musa, Rıza  vermeyenler bela kaza 

Kimseye gösterme ceza, Ya Muhammed Mustafa 

İKRARİ’yim ikrarım var, evvel ahir, batın, zahir 

İsteyenin muradını ver, Ya Muhammed Mustafa 

MUHARREM NACİ ORHAN DEDE’YLE SÖYLEŞİ 

Ayhan Aydın 



(19. 02. 2000’de Cem Radyo’da yapılan söyleşi olup Av. Muharrem Naci Orhan tarafından tekrar 

okunarak, tahsis yapılmıştır. ) 

Muharrem Naci Orhan dediğimiz zaman taliplerinin sadece Anadolu ile sınırlı kalmadığını 

görüyoruz. Kendisi bu yolun inceliklerini türlü çilelerini meydana sermesinin yanı sıra yeni boyutlar 

getirmesi bakımından da oldukça önemli. Kendisi bir geçmişe, soya sahip ve Malatya’lı sadece 

dedelik hizmetini yürüten bir değerimiz değil aynı zamanda mürşit ocağı olan İmam Zeynel 

Abidin’den gelen hizmeti bu güne kadar yürüttü ona layık olmak için sürdüren Malatya Arguvan 

Mineyik Kuyudere köyünden bir büyüğümüz.  

Tabi ki mürşit ocağı var, ocaklar var, bin yıldır günümüze kadar inanç sistemi var, bu inancı, 

bu kültürü tarih boyunca dedeler sürdürmüştür. Eğer bu gün Alevilik’ten sözedebiliyorsak, Aleviyiz 

diyebiliyorsak, dedelerin çok büyük rolü vardır. Dedeler olmasaydı On İki İmamlar’ın kim olduğu 

Ehlibeyt’in kim olduğu, Hz. Ali’nin kim olduğu, Hz. Muhammet’in kim olduğu  neler yaptıkları, 

Kur’an’ın yaşamımızdaki yeri, doğruluğun/dürüstlüğün manasını bizler  tam bilemeyecektik.  

Türlü zahmetlere karşı bu yolu sürdünüz için sizi ve tüm dedelerimizi  selamlayarak 

başlamak istiyorum bugünkü “Alevilik Söyleşileri” programıma.  

Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz ve yine bu yolu erkanı sürdüren iki değerimizi de 

anmadan geçemeyeceğim. Antalya’da Hakk’a yürüyen, Baba Mansur ocağından İsmail Eroğlu çok 

değerli bir dedemizdi.  Yine geçenlerde kaybettiğimiz, emekli öğretmen/yazar Pir Sultan Abdal 

ocağından Abbas Altunkaş dedemizi de selamlayıp saygıyla anıyoruz. 

 Alevilik, Bektaşilik, ocaklar ve dedelik kurumu bir birinden ayrılamayan bir bütünlükteler. 

Dedelik ve ocak kavramı olmadan bizim Aleviliği tanımlayabilmemiz mümkün değil, çünkü o özü bu 

günlere taşıyan  ocaklara bağlı dedelerdir. 

 Siz bir dede olarak ocakları nasıl tanımlıyorsunuz, ocak kavramı nedir, mürşit, pir 

kavramları nedir? Mürşitlik nedir, rehber nedir,  pirlik, dedelik ve ocakla bağlantıları nelerdir? 



Sevgili İsmail dede ile Abbas dedeye rahmetler diliyorum. Yattıkları 

toprak Firdevsi ala toprağı olsun, üzerlerindeki örtü de gül yaprağı olsun. O 

niyazdayım, çünkü sevdiğim kişilerdi bunlar. 



       Mürşit, pir, rehber meselesini halkın daha iyi kavrayabilmesi için 

Aleviliğe dokunmamız lazım. Alevilik Kur’an-ı Kerim’den kaynaklanır. 

Çünkü ilk defa Seba suresinin 45-46 ayeti ile ağaç altı veya secerbiatı veya 

Rıdvanbiatı yani razılık biatı denilen o ağacın altında Hz. Resullullah 

muhacir ile ensarı musahip kardeşi yaptı. Kendi de Hz. Ali ile musahip 

kardeşi oldu, demek ki Aleviliğin ilk kapısı musahip kapısı. Alevilik 

Tanrı’nın kuldan razılığını elde etmek için kulun kul hakkından 

arınmasıdır, demektir. Kutsal kitapların insanoğluna iki mesajı vardır; bir, 

toplum nizamını bozmadan yaşayacaksın, ikincisi yaşarken de Allah’ın 

razılığını elde edeceksin. Toplum nizamını bozmadan yaşamak demek, o 

yerin yürürlükte olan kanunlarına karşı suç işlemeyeceksin, suç işlersen 

hangi dinden mezhepten olursan ol o yerin kanunları suç işlediğin yerin 

kanunu tatbik edilir, cezan verilir. Kıyamet nerede kopuyor; Allah’ın 

razılığını elde etmekte kopuyor. Nasıl elde edeceğiz?, ne zaman elde 

edeceği?, nerede elde edeceğiz?, kiminle bunu elde edeceğiz? Diğer bir 

söyleyişle kul hakkından arınmayı kimin önderliğinde yapacağız?  Nasıl 

elde edeceğimizi Alevilik süreği bize gösterir ama burada bunu izah etmek 

mümkün değil, çünkü çok uzun. Görgü var, sorgu var, hak var, hukuk var, on 

iki hizmetler var. Ne zaman elde edeceğiz işin bitecek yapacak bir iş 

kalmayacak genellikle eskiden köylerde öyle idi. Kar kapıyı keser cemaat 

başlardı; yapacak iş yok, 21 Mart Hz. Ali’nin doğum gününe kadar toprak 

uyanıyor. Bundan sonra cemaat biter. Bunu nerede yapacağız kışın? tabi ki 

evde yapılar ama bir ziyarete gitmişsen bir kurban kesmişsen mevsim güzel 

ise bir çayırın üzerinde de yaparsın cemi, toprağın üzerinde de yaparsın 

cemi, açık havada da yaparsın cemi. Bu hizmetleri rehber, pir ve mürşit 

yönetir. Sakaleyn hadisiyle adı ile  tarihe geçen Hz. Resul’ün meşhur 

hadisinde şöyle buyurulur ( Kadir Hum’da) Size iki yüce emanet 

bırakıyorum. Biri Kur’an’ı Kerim biri de Ehlibeyt’im. Bunlar kıyamete kadar 

baki kalacak ve Kevser Havuzu başında benimle beraber 

olacaklardır.)  Kur’an-ı Kerim Ehlibeyt için diyor ki; ben sizi bütün 

noksanlıklardan arındırdım, yani piri paksınız demektir, beni yönetecekte 

piri pak olacaktır. Kur’an-ı Kerim asırlar boyu devam ediyor ve edecektir 

de, Çünkü Ehlibeyti kıyamete kadar nasıl götüreceğiz. Rehber diyeceğim ki 

devam etsin, pir, mürşit  diyeceğim ki devam etsin. Bunlar Seyyid-i 

Saadattan olacak yani Hz. Ali ile Hz. Fatıma ananın sulbünden gelen, o 

soydan gelenlerden olacaktır. Çünkü Alisiz Muhammet olmaz, 

Muhammetsiz Ali olmaz. Bu soydan gelenlere Evlat-ı Resul denilir, Seyyid-i 

Saadat denilir, Evlat- ı Kiram  denilir. Rehber postuna,  pir postuna, mürşit 

postuna da bunların oturması lazım. Eğer bir yerde Seyyid-i Saadattan  bir 

dede var ise, evlat-ı Ali”den yani Hz. Ali”den Fatma Ana’nın dışında olan 



evlenmelerinden doğan çocuklarının posta oturma hakkı yoktur. 

İnançlarımızdaki kul ili kul arasındaki hazırlık Hahl Suresi 95. Ayeti’ne göre 

müsahipler dar-ı didar olarak SORGU’ya çekilerek alınır. doksan beşinci 

ayeti şöyle buyurur.  “Bir gün hayatınızın hesabını vereceksiniz”, nerede, 

nasıl? Öbür dünyada.  Alevilik diyor ki, Tanrı’nın huzuruna kul hakkıyla 

gitmemek lazım, öyleyse bu dünyadayken razılığı vereceksiniz ve 

alacaksınız. Neye göre vereceksin? Nalh süresinin doksan beşinci ayetine 

göre sorguya çekileceksin. Kim çekecek seni, rehberin, pirin, mürşidin, 

Çünkü bunlar adil, bunlar masum, bunlar günahsız. Ben söylemiyorum ki, 

Kur’an- ı Kerim söylüyor, bunu. Nasıl olacak bu, müsahip kardeşi 

olacaksın.  Hani bu gün bu zelzeleden sonra her aile bir aileyi  kardeş aile 

seçsin, dedi bakan. Bakın kardeş aile seçsin diyor, bizim müsahip kardeşliği 

bin dört yüz seneden beri geliyor bir felaket geldi de daha yeni kardeş aile 

seçin dediler. Kimsenin de kardeş aile seçtiği pek yok.  

Çok sınırlı  

Zor bir şey tabi onun yükümlülüğünü almak kolay değil  tabi.  Ama 

bundan altmış sene evvel diyeyim musahip kardeş olmayan Alevi 

bulamazdın mümkün değil, meğer ki düşkün ola ( yoldan çıkmış ola, cezalı 

ola)  da musahip olamaya, yahut aklını kaybetmiş ola da, musahip olamaya,  

       Hemen araya girip de şöyle söylemek gerekiyor; öyle bazılarının 

söylediği gibi kolay bir yol, bir inanç değil Alevilik. Kuralları olan,  sıkı sıkı 

kuralları olan,  yaptırım gücü olan,  asli unsurlarını bugüne kadar 

bozmamış  bir inanç. İnanç temelleri yüzyıllar önce atılmış, büyük bir 

kültür olayı.  
 Evet, evet öyle. Efendim bakın ben bu dediğiniz noktada çok ufak kendi hayatımdan bir misal 

vereyim de  görünüz çok da basit bir örnek. Bandırma’dayım. Bandırma bölgesine gidiyorum,  tayin 

ettiğim babalar da var. Onlar hizmetleri hazırlıyorlar ben gidiyorum kurbanlarını kesiyorlar yani 

sorgularını yapıyor, razılık alınıyor, erkandan geçiriyorum, dönüyorum, bir hafta kalıyorum, yahut 

Edirne havalisi, yahut Trakya, yahut İstanbul neyse. Bandırma’dayım rehber  dirlik, düzen hakkında 

bana bilgi verecek, herkesin birbiriyle barışık olduğunun raporunu verecek, iki genç yeni de evliler 

müsahip kardeşi olmak istiyorlar. 

Bana danıştılar. Baba dedi ki, sultanım bu evladımız görümcesiyle küslermiş, görümcesi 

Almanya da,  o iki genç de diğer musahip kardeşlerini de bulmuşlar iki bacı iki erkek, can atıyorlar 

musahip olmak için; Muharrem Naci dede gelmiş bizi musahipliğe bağlayacak diye uçuyorlar, dedim ki 

ben orda olanları şahsen belki görsem tanırım ama tanımaya da bilirim telefonla konuşayım desem 

olmaz.  Adresini verin dedim adresini aldık, bir mektup yazın hemen gönderin gitsin, dedim acele 

posta ile. Böyle böyle Muhammed Ali’nin yoluna gitmek istiyorlar, aranız da ihtilaf varmış bu ihtilaf da 

hakkın var ise maddi bir alacağın var ise bana yaz, maddi bir alacağın yok da bir gönül kırıklığı ise 

razılık verir misin vermez misin onu da bana mektup olarak yaz, telefon numaranı da koy, ona göre 



dedim yazdık gönderdik çok enteresandır ertesi gün mektup eline geçmiş bize hem telefon etti hem 

de bir mektup yazdı, altı gün içerisinde mektuplaşmamız mümkün oldu bir de kurban parası 

göndermiş. Bu kurbanı da bizim için dedem al, ben razıyım Muhammet Ali yolu kalmaz ben nasıl 

engel olabilirim, bu kurbanı da mihman lokması yapın. Görülmediği için onun ki tercüman kurbanına 

karıştırılmaz. Ondan sonra ben onlar musahip bağladım. Rehber talibin yani musahiplerin ilk kapısıdır. 

Dirlik düzenin sağlanmasına memurdur. Cemaate girecek tercüman kurbanı kesecek taliplerin 

iyisinden, kötüsünden, hastalığından, işinden ailesi arasındaki geçimsizlikten sorumludur, bilgi 

verecektir. Bunlar arasında ihtilaf varsa rehber çözecek, rehber çözemiyor ise, pire getirecek olayı pir 

çözecek, pir de çözemiyor ise mürşide getirecek. Genellikle talip arasında ihtilafı rehber çözer, pir de 

çözebilir ama Seyyid-i Saadattan olan rehber veya pirler arasında veya pir olan şahıslar arasında ihtilaf 

olursa bunu mürşit çözer, mürşit de çözemiyorsa mürşit-i Kamile getireceksin o çözecek.  

Öyle bir sistem var ama biraz açalım bu konuyu. Çok önemli hayati derecede önemli bir 

konu aslında bu. Bugüne kadar Alevilik içinde belki bunlar çok fazla konuşulamadığı için, detaylı da 

bilinmiyor. Bu büyük ve köklü inancımızın maalesef incelikleri göz ardı edilerek bazı değerlerini 

kaybetmiş gibi görünüyor ama bunlar kaybolamaz. Sizin gibi değerli dedelerimiz bunları 

hatırlatarak kitaplarda, dergilerde yazarak bunlardan habersiz olanlara, bunları unutmuş olanlara 

tekrar hatırlatsınlar.  

Pir, mürşit, rehber bunlar çok önemli kurumlar, ocak içerisinde çok önemli meseleler. 

Özellikle gençlerimiz bu farkı göremiyorlar bunların ne olduğunu ayrımları nelerdir, bilmiyorlar.  

Bunları biraz daha açıklayarak anlatır mısınız? 

Rehber, pir, mürşit; talip musahip olduğu zaman bunların Hutbe ayeti diye       Fetih  suresinin 

onuncu ayeti okunarak bağlanır, işte o zaman talibe sorulur, rehber ocağın olarak ve rehber kişi 

olarak kimi arzu ediyorsun, diye sorulur, pir de hangi ocağa bağlıysa o sorulur, mürşit zaten eskiden 

ocaklar bu kadar çok olmadığı için belli, bir ocağa verilmiş İmam Zeynel Abidin ocağına fakat sonuçta 

gidip/gelme imkanı olmadığı için pirler arasında bu hizmetler de görülmeye başlamış. Birisi rehber, 

birisi mürşit, birisi pir ve mürşit ocağından da seçilecek mürşit-i kamil başka ocaktan olmaz, bu 

hiyerarşik durumu bozmak olmaz. Bu Seyyid-i Saadet ocaklarının ve bu ocak dedelerinin hiç birinin 

birinden farkı yoktur hepsi eşittir, ancak hizmet görüleceği zaman, posta oturulacağı zaman ihtilaflar 

olduğu zaman bunun çözümü lazım. Bu çözümü yapabilmek için de bir kademe koyacaksın bu 

kademeyi koymuşlar. Ebul vefa ocağı mürşit ocağı demiş. Hiçbir er birbirinden seçilmez, o er nasıl 

seçilir, fiil ve hareketi yanlış olanı talip tasvip etmez. Fiil ve hareketi doğru olanı saharat ( cömert) 

sahibi olanın talip nazarında itibarı farklıdır, bunun böyle olması da doğrudur. Nasıl ki bir hakimler 

kurulu var, başkanı var, yanlışlık yapan hakim bir yaptırıma müstahak olur, mürşit-i kamil olan zat da 

yetkisini kullanır. Dünün Aleviliğin de inanç bağı çok kuvvetli, dünün Aleviliği’nde inançla, itikatla 

bağlılık vardı, dede ister bir şey bilsin, ister bilmesin, güzel söz söyler iyi olun, doğru olun birbirinizle 

iyi geçinin der, başka bir şey de bilmez ceddine hürmetten de onun sözü kırılamazdı. Bugünkü Alevi 

toplumu dünkü toplum değil, bu günkü Alevi dedesi talibin kafasına söyleyecek, aklına söyleyecek, 

aklına söylediği zaman da aklına uygun gelecek, çağı yaşayacak. Ben derim ki bu günü değil gelecek 

günleri bu günden yaşayın derim, bunun en güzel örneğini Hz. İmam Bakır vermiştir. İmam Bakır’a bir 

zat rast geliyor, İmam Bakır çok kibar giyermiş, çok temiz giyermiş, rastlıyorlar niyazlaşıyor, diyor ki; 

ey imam ne kadar süslüsün sen, ne kadar şatafat, ne güzel giyimin var diyor, ceddin Muhammet Ali 

görseydi seni kınardı. Hz. İmam Bakır’ın cevabı: Heyhat, ey muhip, siz ceddim Ali ile Muhammedi 

tanıyamamışsınız. Neden efendim diyor, Hz. İmam Benim yaşadığım günde onlar yaşarlardı onların 



giyim kuşamı karşısında, nezahati karşısında ben, ellerine su dökecek halayk ancak olabilirdim diyor. 

Bu neyi gösteriyor, değişimi gösteriyor, çağı yaşamayı gösteriyor. Zaten Hz. Ali’nin açık söylediği bir 

söz var; “dünya da değişmeyen bir tek kanun var, o da değişme kanunudur”. Demek ki her şey değişir. 

Pir, mürşit, rehberlik fetih suresinin onuncu ayeti ile başlar burada ikrar verir bu ayete de HUTBE 

ayeti denir. Dedeler bilirler okurlar, ilk musahip yaptıkları zaman üzerine kefen diye bir beyaz bez 

örterler, yanına bir tane sabun koyarlar, makas  koyarlar, iplik, iğne koyarlar. Bunun nedeni ölmeden 

evvel ölmektir. Ne olacak ölecek itikafa mı çekilecek, çilemi çekecek, hayır Alevilikte böyle bir şey yok, 

Alevilik miskinliği ret eder. Alevilikte çile yok, itikafa çekilmekte yok. Alevilik’te yaşayacaksın, 

çalışacaksın bütün kötülüklerin içerisinde iman bulacaksın aklınla kendi fiil ve hareketine sahip 

olacaksın, demek ki nefsi öldürmeyeceksin. Zaten nefis ölmüş, sen ne yapabilirsin ki, zaten bir şey 

yapamaz. Baba yiğitlik yirmi beş yaşında iken hovardalık yapmamaktır, nefse hakimiyet budur. Nefsin 

ölmeden yılan gibi, ejderha gibi kafasını kaldırırken ona hakim olmaktır Alevilik budur.  

Alevilik benliği yenmek, insani hisleri, içten gelen duyguları yenmek, sevgiyi, saygıyı hakim 

kılmak. Dört kapı kırk makama uygun olarak yaşayabilmek. Çok güzel belirttiniz, er erden seçilmez 

elbette ki rehber var, mürşit var, pir var böyle bir hiyerarşi de var pirler arasında anlaşmazlık 

olduğu zaman mürşide başvuruluyor bunlar çok güzel, ama doğal olarak sizin savunduğunuz bir şey 

daha var; Seyyid-i Saadad dediğimiz, mürşit dediğimiz, pir dediğimiz yani dedelerin Alevi 

toplumunun inanç öncülerin bu hizmetleri yürütebilmelerinde bazı kıstaslar arıyorsunuz. Mesela 

bir secere, soy kütüğü, berat veya o soyun o hizmeti yürütmesi bununla bağlantılı olmak üzere bir 

şey daha, bir kişi ocak zade ailede de birden fazla kişi var babası Hakk’a yürüdüğü zaman  bir dede 

onun çocukları var burada yaş mı öne çekiliyor yoksa bilgisi, görgüsü, kültürü mü öne çekiliyor yani 

herkes öyle dedelik yapabiliyor mu, bazıları bize eleştiri yöneltiyor işte dedelik babadan oğula 

geçtiği için o soy kutlu da olmuş olsa herkes dede olabiliyor. Siz dediniz ki onun söylediği güzel 

sözler bile toplum üzerinde etkilidir, fakat yine de onunda kuralları vardır.  

Senatörlük yapmış bir zat, milletvekilliği yapmış bir zat  bana dedi ki; dedelik babadan oğula 

geliyor, halbuki Bektaşilik de babalar orada oturan on iki hizmet gören posta oturan kişiler bir tanesi 

göçünce onun yerine birisini getiriyorlar, kendi aralarında on iki kişi babayı seçiyor posta oturtturuyor 

demokratik olan budur, dedi. Ben de dedim ki; siz hem de hukukçusunuz on iki kişi kendi arasında 

birbirini baba seçip oturtturuyor, bazı babalarda veya dede babalar da bu noktada Alevileri taan 

eylerler ben dokunmak istemiyorum birlik dirlik için. Bu seçime halkın katılımı var mı, yok. On iki 

kişinin seçtiği bir kişi veya o seçime halkın katılımı yoksa demokratik bir seçim diyebilir misin? 

mümkün değil. Dedelik  babadan kalıyor, neden kalıyor, Seyyid-i Saadad ( yani Ehlibeyt 

nesli/soyu)  kıyamete kadar yaşayacak, diye buyurmadı mı Hz. Resullullah, peki, ondan el etek çektik 

mi o kendi varlığını da kaybeder benliğini de kaybeder, nasıl yaşayacak Ehlibeyt kıyamete kadar? 

İnandığım o  arı duru soydan gelen kişiler bana nasıl önderlik edecek, ben ondan tutmazsam ona ikrar 

vermezsem, ona rehberim demezsem, bu benim mürşidim demezsem, bu benim pirim demezsem bu 

süreği kim götürecek. Kulun kuldan razılığını nasıl alacaksın, çünkü kul kuldan razı olmazsa Allah 

kuldan razı olmuyor. Allah kendi hakkını bağışlıyor kulun hakkını bağışlama yetkisi de yoktur Allah’ın, 

bu kadar korkusuz konuşuyorum. Allah her şeyi bağışlayandır ama kul hakkı ile huzuruma gelme 

diyen de kendisi, bizde korkusuzca bunu söylüyoruz. Bir babanın diyelim ki 5 evladı var, bu beş evlat 

dededir. Talip içerisine gittiği zaman yahut talipler kendilerine geldiği zaman bunun beşini de 

birbirinden ayırmaz. Çünkü beşi de Seyyid-i Saadaddır.  Elini öper, hürmet eder, misafir eder, 

hakkullahını verir, hiç ayırt etmez ama yol süreği başladığı zaman görülecekse tercüman kurbanı 

kesecekse, posta oturtturacak dedeyi kendisi seçer, kimi seçer; bilgili olanı seçer, kimi seçer; cömert 



olanı seçer, kimi seçer; ahlaki hamiyet sahibi olanı seçer, kimi seçer; sözünden dönmeyeni seçer 

kısacası layık olanı seçer.  

Dedik ki, yolun kuralları var, hele de dedelik rehber, pir, mürşit gibi kutsal kavramları 

omuzlarında hisseden toplumun önünde bulunan dedelerinde uydukları kurallar var. Dedeler de 

yol içinde yolu bilecekler ki cemleri yürütsünler taliplerini görsünler, o ilişkiler sürdüğü için bu güne 

kadar gelebilmiş. Dediniz ki bir ailede aynı ocak zade olan aynı dede soyundan olan beş kişi de olsa 

onlarında farklı talipleri olabilir hizmetini sürdürür talipler de dedesini bulur hizmetini sürdürür. 

O makama layık olanı alır giderler posta oturttururlar tercüman kurbanını onun önünde 

keserler. Muhammet ile Ali musahiptir. Dünyanın hiçbir inancında  müsahip kardeşliği yoktur. Ben 

ilan ediyorum bunu bütün bilim ve ilim adamları ile tartışırım rahatlıkla da söylüyorum; 

MUHAMMET’TE ALEVİ İDİ ALİ DE ALEVİ İDİ gelsinler oturalım tartışalım. Bir de Alevilik kelimesini 

getirirler bilmem kaçıncı yüzyıldan başlatırlar, özellikle bir hanım Profesör Hacı Bektaşî Veli’den 

başlattı.  Alevilik kelimesi 18’inci asırda girmiştir, der. Kutadgu Bilig’i aç bak hanım efendi Yusuf 

Hashacip 1069-1070’lerde ( hicri 462), eseri var orada bir çok şeyler söylüyor karşısına da Alevi iki 

nokta üst üste koyup seyyid diyor, demek ki inanç literatürüne 1069’larda yaşıyor ki girmiş, evveliyatı 

da var. Bunların çabası Aleviliği Muhammet Ali’ye götürmememiz oradan başlatmamamız için çaba 

harcıyorlar ki bizi Muhammet ve Ali’den koparsınlar. Öyle bir şey dayatmışlar ki dört kapı diyoruz 

şeriat, tarikat, marifet,  hakikat bu tasavvufta ki dört kapıdır, tasavvuf eski Mısır’da var. Güzellik 

tanrısı olan tek tanrı zamanını ele alalım Mısır’daki, bize dayatmışlar Balım Sultanı araç olarak 

kullanmış Osmanlılar dayatmışlar, şeriat, tarikat, marifet, say diyor, sayıyoruz,  şeriat, tarikat, marifet, 

hakikat. Senin yolun diyelim ki tarikat veya marifet veya hakikat, şeriatta var niye namaz kılmıyorsun, 

niye oruç tutmuyorsun diye baskı yapmaya başlıyorlar. Hayır benim dört kapım ne şeriat, ne tarikat, 

ne de marifet. Benim dört kapım musahip kardeşliğidir, rehber kapım, pir kapım, mürşit kapımdır. 

Bunu da böyle koymak lazım bu oyunlara gelmemek lazım. Mısır’da Marduk zamanında yani tanrı 

marduk zamanında var bu dört kapı. Ben Alevilik hakkındaki bilgilerimi rahmetli babamdan aldım, 

babam İzmir müderrislerinden molla Musa Efendi’nin talebesi idi. Diğer bilgileri Sünni kitaplardan 

aldım söylüyorum. Yusuf Hashacip Sünni’dir ama Alevilik kelimesini orada koymuş seyyid demiş, bu 

nedenle de Muhammet Ali Alevidir. Çünkü Muhammed/Ali müsahiptirler. Müsahiplik ise yalnız ve 

yalnız Alevi İnancı’nda var. Başka din ve inançlarda yoktur.  

Alevilik Muhammet Ali’den geldi bu yol Muhammet Ali’nin, On İki İmamların, kırkların 

yoludur, diyorsunuz. Onların yolunu süren pirler, mürşitler, rehberler bu yolun ulularıdır günümüze 

kadar getiricileridir. Zamanla ocakların sayıları artıyor, bunun nedenleri nelerdir? 

Dikkat ederseniz  sizin başkanlığınızda yapılan CEM Vakfı Anadolu İnanç Önderleri 

Toplantısı’nda, bazı dedeyim diyenler bir isim söylüyor o ocaktanım diyor. Mesela diyor ki  Şah Ahmet 

Dede ocağındanım, doğrudur, sebep şu; o ocaklardan bir tane zat ilmen, irfanen manevi yönü ile 

yücelmiş keramet sahibi olmuş, talip tarafından çok sevilmiş, üzeri türbe yapılmış tekke yapılmış o 

şahsın adı ile anılıyor, yoksa İmam Zeynel Abidin ocağı biz, öyle diyelim Mineyik ocağı, Muhammet 

Bakır ocağı Arapkir’in Hastek (Aluçlu) Köyü ocağı dedeleri yahut Şah Ahmet Dede ocağı diyelim, imam 

Caferler ocağı var, Musa-i Kazımlar var, Muhammet Takiler var, Aliyel Nakiler var, Hasan Askerler var 

zaten Mehdî de kayıptır ne oldu sekiz imamın ocağı var. Yani Anadolu’daki Alevi gelişiminde bir tane 

rehber var, bir tane mürşit var, bir tane de pir var. Mürşit Ebul Vefa. Bu çoğalarak ocaklar yücelmiş 

kişilerin adı ile anılmaya başlamış yoksa aynı kökten geliyor.  



Baba Mansur var, Ağu içen var, Sarı Saltuk var, Karacaahmet, bunların tümü bu sekiz 

imama bağlı? 

Elbette sekiz imam ocağından gelir bunlar.  

Diyelim ki İmam Zeynel Abidin mürşit ocağı ise pir ve rehber ocakları diğerleri mi? 

İmam Zeynel Abidin ocağından pir olanlar da var. Biz Seyyid olanların piriyiz. Mesela Şah 

Ahmet dedelerin piriyiz, işte İzzettin’lerin ( İzzettin Doğan) piriyiz, mesela Baba Mansur’ların 

mürşidiyiz, Kureyşan’ların mürşidiyiz bu sistem de kuruluşta başlangıçta sekiz imamın ocağı vardır 

bunlar da birbirinin evladıdır. Bir önce ki gelen imam kendinden sonra gelenin babasıdır, neden Hz. 

Ali’de ve Seyyid-i Saadaddan On İki İmamlarda hilafet meselesinde Ali niye sesini çıkarmadı, derler. 

Hilafet ayrı imamet ayrı şey. Hilafet dünya nizamını düzenleyen kişidir, imamet ruh alemini gönül 

alemini düzenleyen  kul hakkından kulu arındıran kişidir. Her İmam her zaman halife olabilir, ama her 

halife diğer bir deyimle Evlad-ı Resul olmayan hiçbir halife imam olamaz.   

         Tüm ocaklar İmam Hüseyin’e çıkıyor, imam Ali’ye ve Hz. Fatma yolu ile Hz. Resullullaha çıkıyor.  

Erdebil Tekkesi ve oradaki ocak hakkında ne söylersiniz? 

Musa-i Kâzım evlatları. Kim ne derse desin. Hacı Bektaşî Veli de imamlara bağlıdır. 

Demek ki sizinle bir program daha yapacağız dakikalar yetmiyor bu engin bilgilere 

ulaşmaya.  

Anadolu’daki yüzlerce ocak sanki kendi başına ama hepsi bir kökten gelmiş ama zamanla 

dağılmış yani? 

Sultan Sinemil evlatları var, benim anam onların kızıdır. Elbistan’ın Kandarma köyüdür 

merkezleri orada vardır, bizim Arguvan’da Ericek köyü vardır, yukarıya çıkın Sinemil köyü var, 

Hekimhan’ın Saz köyü denilen bir köyü vardır o köyde var Sultan Sinemili, bizim köyde var dayımlar 

Sultan Sinemili dede, görülüyor ki ocaklardan giden kişiler orada unvan yapmışsa o şahsın adı ile 

anılıyor, ya türbe ya da tekke yapmışlardır. Mesela bizden Kiraz Ali dede var Divrik’te Günyarık diye 

bir mevkii vardır orada ziyareti var, herkes onu ziyaret eder. Benim dedem Mahmut dede mezar 

taşına yazdırmış Mürşit-i Kamil, sadrazam Kamil Paşa’nın üzerini yaptırdığı zat, yazıları üzerine 

yazdıran sadrazam Kamil Paşa’dır, Üsküdar’da. Karacaahmet mezarlığındadır mezarı. 

Talipleriniz çok farklı yörede ve köylerde. Bektaşilerden de size bağlı olanlar var, bu 

nereden geliyor? 

İnsanoğlu yaratılış itibarıyla doğruya, güzele meyillidir. Doğruyu, güzeli görürse onu ret etmez 

bu bütün insanlara mahsustur. Babam Trakya, Bandırma, Marmara bölgesinde çok itibarda olan bir 

seyitti bildiğini çok sağlam bilirdi. Ben de Trakya’da 45 sene evvel cem yapmışımdır özellikle 

göçmenler Romanya’dan, Bulgaristan’dan, Yugoslavya’dan gelen göçmenlerle cem cemaat 

yapmışlardır. Bu gün Türkiye’deki bu çalkantılar Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlığın binayı oturttuğu 

dört temelinden kaynaklanıyor. Nedir bu temel; inanç, akıl, özgürlük, eşitlik. Alevilik bunu kabul 

etmiş, kabul ettiği içindir ki Müslümanlık içerisinde olan hikmeti İslami ekolünü Alevi terk etmiştir, 

kaderciliği terk etmiştir. Akli İslami ekolünü Alevi Hz. Resullah’ın, On İki İmam’ın hepsinin götürdüğü 

akli İslami ekolünü devam ettirmiş öyle de devam ettiriyoruz. Çünkü Hz. Resullullah da akliye 

ekolündendi. Bu meseleler Alevi örgütleri bir araya gelerek adam gibi adam olarak rahat 

konuşuyorum, ağır konuşuyorum ki kendi kendiyi bilip adam gibi adam olarak, bir araya gelerek 

senliği benliği bırakırlar, ehil olanlara bu günün bilimi ışığında çağa uyum sağlamış olanlardan 



müteşekkil bir bilim heyeti kurar bu bilim heyeti bir organizasyon yapar Türkiye’deki dedeleri, 

babaları toplar dede isen belgen olacak koy belgeni ortaya, bir tarlan oluyor tapunla sahip çıkıyorsun, 

onlar da belgeyi ortaya koyacaklar sistem yerine oturacak, bunu devlet yapamaz, devlet bunu yaptığı 

zaman o firavun koltuğu biter onlar için.  

         Size çok teşekkür ediyoruz, bizi kırmayıp, buraya kadar geldiğiniz için.  

         Ben teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum, Cenabı Allah’tan.     

 


