
HAKİKATLİLER 

 

Hakikatliler, 19. yüzyılın ikinci yarısında oluşan, kökleri aslında Sivas, Malatya, Maraş 
bölgelerinde, ama merkezi Kayseri’nin Sarız ilçesi olan bir Alevi-Bektaşi akımının temsilcileridir. 
Şekilciliği aşan, Hak ile Hak olmak anlayışıyla insanı felsefelerinin merkezine koyan, cennetin ve 
cehennemin bu dünyada var olduğunu savunan bir Aleviliği benimsemişlerdir. Aşağı yukarı aynı 
dönemde İstanbul ve Erzincan’da yaşamış olan Aşık Daimi’nin dillerden düşmeyen şu deyişi, 
her ne kadar farklı mekanlarda da olsalar, her ne kadar biçim ve uygulamada farklı da düşseler, 
Alevilerde temel mayanın aynı olduğunu kanıtlıyor gibi: 

 

Kâinatın aynasıyım 

Mademki ben bir insanım 

Hakkın varlık deryasıyım 

Mademki ben bir insanım 

 

İnsan Hak’ta, Hak insanda 

Arıyorsan bak insanda 

Hiç eksiklik yok insanda 

Mademki ben bir insanım 

 

Enel Hak’ım ismim ile 

Benziyorum resmim ile 

Hakk’a erdim cismim ile 

Mademki ben bir insanım 

 

Bunların arasında çoğumuzun deyişlerini büyük bir coşkuyla dinlediği veya söylediği ozanlar, 
düşünürler var. Onların deyişlerini ya da düşüncelerini okuduğumuzda, dinlediğimizde Aleviliğin 
hayat felsefesini tanırız. Onların Aleviliği, görünenin ötesinde özüyle yaşadıklarını, kamil insan 
olmanın yollarını aradıklarını, bunu bizzat kendi özlerinde uyguladıklarını görürüz. 

Seydi Özcan da işte bu Hakikatlilerden birinin, Aziz Baba’nın oğludur. Kendisi çocukluğundan 
beri onların sohbetlerinde bulunmuş, edep-erkan, yol, tanrı-insan ilişkisini anlamaya çalışmıştır. 
Onun “Alevilik ve Hakikatliler” adlı kitapta yazdıkları tamamen otantik, kendi gördükleri ve 
yaşadıklarıyla ilgilidir. Bu da bizce anlatımı daha da canlı tutuyor, kitabı neredeyse bir roman 
hazzıyla okuyorsunuz. 

Kitabın önsözündeki Seydi Özcan’a ait şu Alevilik değerlendirmesi Hakikatlilerin felsefesinin bir 
özeti gibi duruyor: 

Alevilere göre her insan, topraktan oluşan bedeninde Hakk'ın nefesini (ruhunu) taşır. Bu 
ruh, bir sınav yeri olan dünyaya olgunlaşmak için gelir. Tüm kötülüklerden arındıktan, 
insan olmanın gereklerini yerine getirip iyice olgunlaştıktan sonra insan-ı kamil olarak 
tekrar ait olduğu yere, Hakk'a döner. Kısacası insan kul değil, Tanrı'nın bir parçasıdır. 

Aleviliğe göre Tanrı haksızlık yapmaz, taraf tutmaz, insana akıl vermiş, sorumluluk 
yüklemiştir. Bu nedenle insan ne yaparsa kendi irade ve ihtiyariyle yapar, sonuçlarına 
katlanır. Keza Tanrı ayrımcılık yapmaz, insanların bir bölümünü doğuştan köle veya fakir 
yaratmaz. Kölelik ve fakirlik alın yazısı değil, mevcut yöneticilerin haksız ve adaletsiz 
uygulamalarının bir ürünüdür. Hakça bir düzen kurulduğu takdirde, ayrımcılık ortadan 
kalkar, kölelik ve fakirlik de biter. 

Alevi ayrıca ruhun devrine, cennet ve cehennemin bu dünyada olduğuna; Ali'nin 
velayetine, soyunun imametine inanır. Kamil insanı ziyaret eder, gönlünü kazanmaya 
çalışır. Saz çalar, deyiş söyler, musahip tutar. 



Sünni iktidar adil davranmaz. Alevileri dini haklarından yoksun bırakmak için Aleviliği ya 
yok sayar, ya da Hanefiliğin batıl bir tarikatı gibi göstermeye çalışır. Asimilasyon için 
zorunlu din dersi koyar. Yargının bu konuya ilişkin kararlarını uygulamaz. Cemevini dini 
ibadet yeri olarak kabul etmez. Alevi köylerine zorla cami yaptırır, imam tayin eder. 
Alevilerin inanç yerlerine el koyar, müze haline getirir. Alevilerden topladığı verginin büyük 
bölümünü Diyanet'in kadrolarına ve camilere harcar. Üstüne üstlük aldığı bu vergileri 
Sünni cemaat için harcamayı etik sayar. 

Yazarın Hakikatlilere ilişkin verdiği şu bilgiler, kapsamı biraz genişçe olan bu yazı dizisini, ondan 
sonra da kitabın tamamını okumaya davet eder nitelikte. 

Hakikatlilik biçimselliği aşmaktır. Hak ile Hak olma anlayışını öne çıkarmak, insanı 
felsefelerinin merkezine koymak, dokunulamaz, aşağılanamaz ve horlanamaz bir statüye 
kavuşturmaktır. Cenneti ve cehennemi gaip alemden içinde yaşadığımız maddi aleme 
taşımaktır. İnsanı şu bakış açısıyla tanımlamaktır: 

Alevilik, ilk üç Halife yönetimi ile giderek hakları zamanla kısıtlanan ve homojen bir inanca 
sahip olmayan azınlıkların, kendilerine zulmeden İslami iktidarlara karşı geliştirdikleri 
siyasi, dini ve sosyal öğelerden oluşan bir savunma mekanizması, bir üst kimliktir. 
Batınilik ile tasavvufu içerir.  

Batınilik ihtilalci, tasavvuf demokratiktir. Batıniliğin Anadolu’daki temsilcisi Pir Sultan 
Abdal’dır. Anadolu Alevisi (Bektaşi’si) ise salt tasavvuf ehlidir, barışçıldır, uysaldır. 
Temsilcileri Hacı Bektaş’tır. Sünni topluma kolayca entegre olmaya meyillidir. 

Öte yandan Hakikatlilik ise, Anadolu Bektaşilerinin entegrasyona meyilli olmaları ve Balım 
Sultan’dan itibaren, tasavvufi boyutunu ihmal ederek Aleviliği Sünni İslam’da olduğu gibi 
bir takım bedeni hareketlere indirgemesine bir tepkidir. Esasen tüm dinler ve dini 
anlayışlar, bir önceki dini anlayış ve uygulamalara duyulan tepkilerin ürünüdürler. 
Örneğin, Yahudilik özü itibariyle Hıristiyanlığa, İslam Hıristiyanlığa, Alevilik İslam’ın öğreti 
ve uygulamalarına bir tepkidir. 

Hakikatliler, tüm insanları eşit görürler. Bu nedenle dar’a durmazlar, el etek öpmezler, 
cemal cemale niyaz ederler. Cemaatlerinde sema dönmezler, saz çalmakla, deyiş 
söylemekle ve muhabbet etmekle yetinirler. 

Hakikatlilerin ortaya çıkışları ve kısa tarihçesi ise Seydi Özcan’ın kaleminden şu sözlerle 
anlatılıyor: 

19. asrın ortalarından itibaren "Araboğulları" olarak anılan Süleyman ve Veyis kardeşlerin 
öncülüğünde, mevcut uygulamaya tepki olarak, sonradan "Hakikatlilik" adını alacak olan 
yepyeni bir akım doğdu. Araboğulları Baba Mansur ocağına mensuptu, dedeydiler. 
Dedelerin Aleviliği Osmanlı döneminde 500 yıl koruyarak 19. asra salimen taşıdıklarının 
bilincindeydiler. Bu yüzden eleştirilerini dedelere değil, Aleviliğin tasavvufi özünü çürüten 
uygulamalara yönelttiler. Amaçları Hacı Bektaş öğretisini sözü ve özüyle yeniden 
canlandırmak, erdemli bir insanın niteliklerini öne çıkarıp bunları yoldaşlarının yaşam 
biçimine dönüştürmekti. 
Araboğlulardan özellikle Süleyman büyüleyici, bilge bir kişiydi. Engin tasavvufi kültürü, 
akılcı ikna gücü ve sihirli hitabetiyle ağırlıklı olarak Kureyşan ocağına mensup yöre halkını 
derinden etkiledi. Dedeliğin bahşettiği maddi ve manevi olanaklardan uzak duran 
mütevazı yaşam biçimiyle de giderek efsanevi bir kimliğe büründü. Komşu ocaklardan 
bağlarını kestikleri için kendilerine "Prod" denilen ziyaretçilerin akınına uğrayan evi bir 
dergâha dönüştü. Hacı Bektaş'tan sonra ikinci pir anlamında Pir-i sani olarak anıldı. 
Araboğluların dostlarından 90-95 yaşlarındaki Hemzo Kokım’ın (yaşlı Hamza'nın) 1940’lı 
yıllarda Aziz Baba’yla muhabbet ederken, henüz çocuk yaşta olan bu satırların yazarının 
dinlediklerine göre, cemaate mensup yetenekli şahsiyetler, sonradan "Hakikatlilik" adını 
alan Araboğluların düşüncelerini yayma görevini üstleniyorlar. Ancak eleştirilerini sadece 
uygulamalara değil, aynı zamanda dede ve dedeciliğe de yöneltiyorlar. Bunlardan 
Melulören (Orentaş) köyünden Hamo'nun oğlu Apseyd (1860-1932) Sarız, Afşin ve 
Elbistan yöresinde, Ali Dumke (İdamı: 1898) Akçadağ'ın köylerinde yaptıkları yoğun 
çalışmalarla Hakikatliliği halka benimsetmeyi başarıyorlar. 
Hakikatlilerin önderleri bilgili, kültürlü ve inançlıydılar. Balım Sultan'ın koyduğu biçimsel 
kuralları çoktan aşmış; Hacı Bektaş, Yunus Emre ve Mevlana'nın tasavvufi anlayışını 
diriltmeğe çalışıyorlardı. Kanaat ehliydiler, mütevazıydılar. Dayanışmacı ve 
paylaşımcıydılar. Hoşgörülüydüler, ama düşkün kaldırmıyor, suçu ve suçluyu 



affetmiyorlardı. Ayrımcılık yapmıyor, fakir fukaraya el etek öptürmüyorlardı. 
Özellikle ikinci kuşaktan Melûliler, Aziz babalar, Haydar Bayraklar, Mücrimiler, Ali 
Şükranlar, Haşimiler, Ali Kamkeler, İbretiler, İbrahim Erdemler, Ali Sayılırlar, Musa 
Hazarlar, Haydar Bulutlar... muhabbet ve deyişleriyle Araboğluların düşüncelerini 
sistematize edip kalıcı hale getirdiler. Alevilikte aydınlanma meşalesini yeniden 
tutuşturdular. 
Babaganlık ve Dedeganlığın yanında Aleviliğin yeniden evrimleşmesine büyük katkılar 
sağlayan Hakikatlilerin "Pir-i sani"si Araboğlu Seyyid Süleyman'a sonsuz minnet ve 
şükran duygularıyla. (http://araboglular.com/editor_devam.asp?idyazar=62) 

 

Bu sitede elbette kitabın tamamı değil, sadece Hakikatlilerin tanıtıldığı bölümler kısaltılmış 
olarak verilecektir. 

İnternet ortamı için yayına hazırlayan: Hadi Şahin 

 

 



Melûli: 

 

Melûli'nin göbek adı Karaca, resmi adı Hüseyin, soyadı 
Erbil'dir. Babası Reşo, Malatya'nın Hekimhan ilçesinin Engizek 
köyünden, Çavreş aşiretinin Süslüler kolundandır. Reşo, genç 
yaşında gönlünü kaptırdığı Senem ile birlikte köyü terk eder. 
Bir yılını Elbistan'ın Elmalı, ikinci yılını Yarpuz'un (bugünkü 
Afşin'in) Anstıl köyünde geçirdikten sonra Kötüre köyüne gelir, 
yerleşir. Kısa sürede varlık sahibi olur, ikinci evliliğini yapar. Bu 
evlilikten Gülsüm, Karaca (Melûli), Cuma, Memik ve Şehriban 
adlı çocukları olur. 

Karaca, 1892 doğumludur. Okuma çağına gelince köyünde 
Arap Hoca'dan Arapça okuma-yazma öğrenir, sonra 
Yarpuz'daki Ermeni okuluna devam eder. Yaklaşık on yıl 
süreyle okuduğu Ermeni okulunun 1915 yılındaki Ermeni tehciri 
nedeniyle kapanması üzerine köyüne döner. Gürün'ün 
Konakpınar köyünden Abdullah Kahya'nın kızı Bağdat ile 
evlenir. Bu arada ticaret anlayışı yüzünden babası ile 
geçinemez, evini ayırır. Kendisi koyun ticareti ile uğraşırken sürüsünü satmak üzere gittiği 
Halep'ten satın aldığı tarihi, edebi, felsefi ve dini kitapları okur, bilgisini ve ufkunu genişletir. 

Koyun ticareti sırasında tanıştığı Serkizçayırlı (Türkçayırı) Kiyno ile musahip olur. Kiyno'yu ve 
eşi Goşe'yi Kötüre'ye götürür, yaklaşık on yıl boyunca evinde mihman eder. Sonra iki aile 
evlerini ve geçimlerini ayırırlar. Ardından Goşe vefat eder. Öksüz kalan üç çocuğunu Karaca 
sahiplenir, nüfusuna geçirir ve büyütür (Latife Özpolat-Hamdullah Erbil, Melûli Divanı, s. 5-20). 

 

İnançlarının  olu şumu 

 

Karaca, Ermeni mektebinde okurken, ona on yıl boyunca ev sahipliğini yapan Ermeni Penes'in 
eşinden etkilenir, tasavvufi konulara yönelir. Ödüle ve korkuya dayalı ibadetin yerine insan 
sevgisini koyar. Tanrı'yı gökte değil, kendi gönlünde aramaya başlar (age, 7). 

Öğrenciliğinden sonra, tümü dedegan olan akraba ve köylülerinden uzaklaşır, günlük rutin 
işlerinden artan vaktini evinde geçirir, tasavvufi ve felsefi eserler okur. En çok da Bayezid-i 
Bistami, Cüneyd-i Bağdadi ve Hacı Bektaş'ın düşüncelerini benimser ve nefsinde uygulamaya 
çalışır. 

Bistami'ye göre varlık "bir"dir, çokluk görünüştedir. Her şey tanrısal bir özdür. Cesedin 
ölmesiyle, ruh ait olduğu ana kaynağa döner. Şeriat bir biçimdir, insanı yanıltır, tanrısal özden 
uzaklaştırır. 

Cüneyd-i Bağdadî (ölm. 848 veya 874), "Hakikat, Hakkın seni sende öldürüp kendini ihya 
etmesidir" diyor. Bağdadiye göre, tüm hakikat insandadır, insan sezgi yoluyla eksikliklerini görür 
ve bunları gidermeye çalışırsa gelişir, olgunlaşır. 

Hacı Bektaş düşünce sisteminin odağı insan, insandaki gönül, gönüldeki aşktır. O, eserlerinde 
"Dört kapı kırk makam" kuramı ile bireyin Tanrı'ya ulaşmasının yol haritasını verir, toplumsal 
yaşamın ideal değerler sistemini ortaya koyar. Tanrı'ya cennet ümidiyle yapılan ibadeti nafile 
bulur, gerçek ibadetin, Hakkı aşkla sevmek, onun sevgisini gönlünde hissetmek ve dünyevi 
duyguları yenmek olduğunu söyler; günde beş kez yinelenen namazı gönül ibadetine çevirerek 
sürekli hale getirir. 

Hacı Bektaş, Melami düşüncede olduğu gibi, "Halka hizmeti Hakka hizmet" olarak görür. Ancak 
en önemli eseri olan Makalat'ta, Melamilerin üç Hakk kapısını Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat 
olarak dörde çıkarır. 

Melûli,  önce şeriatı dışarıda bırakıyor, kalan üç kapıyı şöyle yorumluyor: 

 

Tarikatta birlik gerek 

Marifette dirlik gerek 



Hakikatte erlik gerek 

Benliği atan er olur 

 

Budur ahkamı bu yolun, 

Bir olmalı canın malın 

Yasaktan kesilsin dilin 

Dilini tutan er olur 

 

(age, 66) 

 

Sonra şeriat kapısını ve sevgiyi ekliyor: 

 

Şeriatta okuyunuz kitabı 

Tarikatten anlayamaz yabani 

Marifete tamam verin hesabı 

Hali hakikati kimse duymasın 

 

(age,231) 

 

Giden bilir ol Musa'nın Turuna 

Vakıf kimdir İsa Meryem sırrına 

Kim aşıktır Muhammed'in nuruna 

Aşık olmayanlar kendin yormasın 

 

Daha sonra da Hak yolculuğunda gerçek mutluluğun ipuçlarını veriyor: 

 

Hakikat şehrinin yoluna giren 

Giren değil, şehre varanlar mutlu 

Rıza pazarında ikrar verenler 

ikrar veren değil, duranlar mutlu 

 

O gizli esrara erdim diyenler 

Postumu meydana serdim diyenler 

Camım canana verdim diyenler 

Diyen değil, canın verenler mutlu 

 

Bırakın dünyanın kara kavgasın 

Terk edin heva-i nefsin hevesin 

Gönül cennetinden şeytan iğvasın 

Sürdüm diyen değil, sürenler mutlu 

 



Melûli'im  riyalı yolculuk hiçtir 

Yalan dava çalmak, o da bir suçtur 

Demirden leblebi, kırması güçtür 

Kırdım diyen değil, kıranlar mutlu 

 

Aziz Baba  ile  tanışması: 

 

Melûli güz gelince bir sürü (yaklaşık 400-500 kadar) ev koyununu kışlatmak üzere Adana ya da 
Maraş'ın köylerinden birine götürüyor, baharla birlikte geri Kötüre'ye getirip yaylalara 
çıkarıyordu. Bu gidiş-gelişler sırasında Aziz Özcan ile tanıştı. 

Karaca amcanın Aziz Baba'nın gönlünde çok özel bir yeri vardı. Kendisiyle 1941 yılında 
Kırıkhan'dan dönerken Adana'da tanışmış, birkaç gün birlikte olmuşlardı. 

Aziz Baba ile Karaca (Hüseyin Erbil) birbirlerinden ayrı kaldıkları zamanlarda ise özlemlerini 
mektuplaşarak giderirlerdi. Aziz Baba Karaca'dan ilk mektubunu 1943 yılının Nisan ayında 
almıştı. Zarfın için Karaca'nın bir mektubu, bu kitaptaki fotoğrafı ve bir de "Melûli" mahlasıyla 
yazdığı deyişi çıkmıştı. Benim de hemen ezberlediğim, çok sonraları Melûli Divanı’nın 181. 
sayfasında yayınlanan bu ilk deyişi aynen aşağıya alıyorum: 

 

Halim arzedeyim Aziz kardeşim 

Gün begün efkarım artar vallahi 

Şeker ile baldan leziz yoldaşım 

Olmuşum Mecnun'dan beter vallahi 

 

Ferhat gibi dağı yarasım geldi 

Varıp Şirin'imi göresim geldi 

Toprağına yüzüm süresim geldi 

Dost ili gözüme tüter vallahi 

 

Nice bekleyeyim gurbet illeri 

Şimdi dostum orda bekler yolları 

Gönül dermek ister gonca gülleri 

Dilim bülbül gibi öter vallahi 

 

Baykuşu olmuşum gurbet yurdunun 

Başına gelmesin kuşu kurdunun 

Ayrılık, yoksulluk, ölüm derdinin 

Dikeni bağrıma batar vallahi 

 

Melûli  hasretim ru-i canana 

Şikayet olmasın ol keremkna 

Gurbet ilde ömrüm verdim ziyana 

Bu kadar da cefa yeter vallahi 

 



Bundan sonraki mektuplarının içinden hemen daima Aziz Baba’ya hitaben bir de deyiş çıkardı. 
Aziz Baba, Arapça harflerle yazılan bu deyişleri özenle defterine kaydederdi. 

 

 

1940-1943 yıllarında daha çok Ali Kamke'nin  deyişleri saz eşliğinde söyleniyordu: 

 

Muhammed Ali'ye ereyim dersen 

Gönlünü birleştir sağyarın ile 

Allah'ın evine gireyim dersen 

Benliğini bırak ağyarın ile 

 

Ölmeden evvel öl, dirilir canın 

Uyma havasına fani cihanın 

Mürşide teslim ol sözün tutanın 

Bekaya eresin esrarın ile 

 

Ancak 1944 yılından itibaren de Karaca amcanınkiler revaç bulmağa ve ön plana geçmeye 
başladılar. Nedeni basitti. Ali Kamke'nin deyişleri hem sadece ilahi aşkı terennüm ediyor, hem 
de ağdalı bir Osmanlıca ile yazıldıkları için, sınırlı bir Türkçe'ye sahip dinleyiciler tarafından 
anlaşılamıyor, zaman zaman da Aziz Baba'nın yorumlarını gerektiriyordu. Oysa Karaca'nın 
"MELULÎ" mahlasıyla yazdığı şiirler hem çok geniş bir yelpaze içinde, ilahi aşkla birlikte tasavvuf 
kültürünün özünü oluşturan dini, ahlaki, evrensel değerlerle çağdaş toplumsal gerçekleri ve 
Bektaşilik yolunu izleyenlere yapılan öğütleri içeriyor, hem de arı, duru, günlük halk diliyle 
yazıldıkları için, anlaşılmalarında güçlük çekilmiyordu. Belirtilen nedenlerle Melûli, Aziz Baba'nın 
cemaatinde giderek Hatayi, Virani, Pir Sultan gibi Alevi şairlerinin önüne geçti. Biraz da "Aziz 
Baba seviyor" diye bazen alışılmışın dışına çıkılır, saatlerce sadece Melûli'nin deyişleri söylenir 
ve dinlenirdi.1950'li yıllara gelindiğinde, ilk çıkış yerleri Aziz Baba'nın evi olan bu deyişler 
Sarız'ın Söbeçimen, Dallıkavak ve Kırkısrak köylerinin sınırlarını çoktan aşmış; Afşin, Elbistan, 
Pazarcık ve Akçadağ'ın köylerine ulaşmışlardı.Bugün büyük bölümü torunları Latife Özpolat ile 
Hamdullah Erbil tarafından "Melûli Divanı ve Aleviliğin, Tasavvufun ve Bektaşîliğin Tarihçesi" 
adlı kitapta, Aziz Baba'ya hitaben yazılanların birkaçını da içeren ve bazıları bestelenen bu 
deyişler, artık Türkiye'nin sınırlarını aştılar. Büyük bir tasavvuf ehli ve gönül adamı olan, 
tasavvufa ilişkin değerleri Yunus Emre gibi halkın anlayabileceği bir biçimde sadeleştirerek 
deyişlerine ustalıkla yerleştiren Melûli Baba'yı çağımızın önde gelen şairlerinden biri olarak 
görmek gerekmektedir. Dilerim Aziz Baba'nın hastane odasında yok olan ya da bir biçimde 
birileri tarafından bizlerden habersiz alınan ve geri verilmeyen defterleri bir gün ortaya çıkar ve 
Melûli'nin bu eşsiz hazinesi tümüyle Alevilerin ve diğer insanların istifadesine sunulur.



Aziz Baba 

 

Aziz Özcan'ın büyükbabası Hamo, Sivas'ın Zara ilçesi, 
Karaca'nın Melûli mahlasıyla ilgisi olup olmadığı bilinmeyen 
Melulören köyündendir. Aşiret reisiyle anlaşmazlığa düşmesi 
üzerine 1870'li yıllarda köyünden göçüp Göksun’un Meryemçil 
mezrasına yerleşir. Ancak yakalandığı tipiden, Sünni komşuları 
tarafindan kurtarılmayarak ölüme terk edildiği için, ailesi 
Meryemçil'den Sarız'ın Küçük Söbeçimen köyüne taşınır. 

Aziz, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 1894 yılının Mayıs'ında 
doğdu. 

Baba Seydi (yerel deyişle Apseyd), neredeyse sadece 
ritüellerden oluşan dedeliğin yerine yeniden Hacı Bektaş 
tasavvufunu ikame etmeye çalışan "Hakikatliler" akımının üç 
önderinden biriydi. Ali Dumke Akçadağ'ın Dümüklü köyünde, 
Araboğlu Kangal'ın Mecitözü köyünde, Apseyd Sarız'ın Küçük 
Söbeçimen köyünde oturuyor, "Hakikatliliği" yaymaya 
çalışıyordu. 

Apseyd, iyi bir tasavvufi terbiye verdiği oğlu Azizi yedi yaşına 
basar basmaz Bozhöyük'te Mulla Ali'nin yanına, ikinci yıl 
İncemağara'da oturan İsmail Efendi’nin evine gönderdi. 

İsmail Efendi, köklü gelenek ve görenekleri olan ünlü bir 
Dersim aşiretinin reislerindendi ve dedeydi. Aziz, hocasından okuma-yazma ile birlikte hem 
ailenin gelenek ve göreneklerini, hem de Şeman ailesi olarak dışladıkları Dedeliğin ne olduğunu 
daha çocukken kaynağından öğrenecek, büyüyünce de bu gözlemlerin ışığında dedelere karşı 
tutumunu belirleyecekti. 

Aziz, doğal olarak atalarından miras kalan Hakikatlilik yolunu benimseyerek ve izleyerek 
büyüdü. Ancak bu arada Dedelik müessesesine de hoşgörüyle bakmasını öğrendi. Dedeler, beş 
yüzyıldan beri üstlendikleri misyonu hakkıyla yerine getirmişler, mevcut sorunları bizzat çözmek 
suretiyle aşiretleri devlete, hükümete ve mahkemelere muhtaç etmeden tam bir disiplin içinde 
yirminci yüzyıla taşımışlar; en önemlisi Osmanlı'nın tüm çabalarına rağmen, Alevilerin 
asimilasyonunu önlemişlerdir. 

Apseyd, üçüncü ve dördüncü kış Aziz'i Çağşak köyüne gönderdi. Öğretmenleri "Dersimli İsmail 
Bey", Askeri idadi hocalığından emekli, disiplinli, bilgili, görgülü bir zattı. Çağşak'a yüksekçe bir 
ücret karşılığında gelmiş, sınırlı sayıdaki öğrencilerine, "Osmanlı dili, tarihi, coğrafyası ve 
hukuku" öğretiyordu. 

Aziz, Osmanlı'nın 1914 yılında başlayan I. Cihan Harbi’ne katılması üzerine askerliğe alındı. 
Askerliği altı yıldan fazla sürdü. Döndükten sonra baba evinden ayrıldı. Çiftçilik ve hayvan 
ticareti ile uğraştı. 

İnançlı ve itikatlı bir tasavvuf ehliydi. Aleviliğin temel kural ve gereklerini özümsemiş, nefsinde ve 
davranışlarında yaşama geçirmişti. Vaaz vermeyi, nutuk çekmeyi, boş konuşmayı hiç sevmezdi. 
Az ve abartısız konuşur, yalan söyleyenlerden uzak dururdu. Yemin etmez, biz çocuklarına da 
ettirmezdi. 

Gücünün yettiğince fakirlere yardımcı olurdu. Borç para isteyenleri eli boş göndermez, 
kendisinde yoksa, kardeşlerinden alır, ihtiyacını giderirdi. 

İnsanların hatalarını yüzlerine vurmayı sevmezdi. Benimsemediklerini mimik ve davranışlarıyla 
karşı tarafa duyurmaya çalışırdı. 

Yasalara riayetkar, yeniliğe açıktı. Sigara ve alkol kullanmaz, içenleri de "sağlığa zararlıdır" 
diyerek uyarırdı. Eğlenceyi, süsü sevmez, gelinlerinin ve kızının takı takmasına müsaade 
etmezdi. 

• 

Aziz Baba dört kapıyı şöyle açıklar: 

 



1. Şeriat kapı sı: Çocuğun Alevi anne-babasıyla yakınlarından aldığı kesintisiz ve özenli Alevi 
terbiyesi ile büyümesidir. Bu aşama, bir askerin acemilik evresi, ya da bir okulun hazırlık sınıfı 
gibidir. Çocuğu sonraki kapılara hazırlar. 

2. Tarikat kapı sı: Yerel örf ve adetlere göre belirli bir yaşa ulaşmış canların dürüst ve ahlaklı 
davranmaları, yani eline, beline, diline sahip olmaları; Aleviliğe ilişkin gerek ve ritüelleri inanç 
liderinin gözetim ve denetiminde yerine getirmeleridir. İnanç lideri duruma göre dededir, Bektaşi 
babasıdır, derviştir, bilge bir kişidir, ya da bir hakikatlidir. 

3. Marifet kapı sı: Dini ritüelleri geride bırakma, sezgiyi ve sevgiyi öne çıkarma aşamasıdır. 
Hakk yolcusu bu kapıdan mürşidinin himmetiyle içeri girer. Önce çileli yaşamı ve derin 
sezgisiyle özüne döner. Kendini tanımaya; eline, beline, diline sahip olmaya, kötü huylarından 
arınmaya, zahiri ve batıni beklentilerden kurtulmaya çalışır. Dürüst ve ahlaklı davranır, olduğu 
gibi görünür, göründüğü gibi olur, aşk ateşiyle Hakk'ı kendi gönlünde aramaya başlar. 

Bu aşamadaki Hakk yolcusuna Arif denir. Arif taassuptan uzaktır. Saplantıları yoktur. Tüm inanç 
ve alemleri hoş görür. 

4. Hakikat kapı sı: Aleviliği yaşam biçimine dönüştürmüş, ruhunu arındırmış marifet ehlinin, ilahi 
aşk ve sezgi gücüyle Hakk'ına kavuşması, kimilerine göre insan-ı  kamil,  kimilerine göre de veli  
olma aşamasıdır. Veli, ölümsüzlüğe ulaşmış yüce insan demektir. Kur'an'da, peygamber 
oldukları açıkça bildirilenlerin dişinda Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn gibi övülmüş insanlar için 
dile getirilmiş, tasavvufta da Bayezid-i Bistami, Cüneyd-i Bağdadi, Hasan Basri ve Hacı Bektaş 
gibi seçkin şahsiyetler için kullanılmıştır. Veli, güçlü sezgisi nedeniyle bir bakıma keramet 
sahibidir ve batıni yoruma göre bu makamı kendi emeğiyle elde ettiği için peygamberden üstün 
sayılır, insan-ı kamil ise tasavvuf dilinde sezgisi ve aşkı ile kötülüklerden arınarak Tanrı'da yok 
olan insan demektir. Alevi terminolojisinde Ali, velilerin başı, başka bir deyişle velayet 
makamının şahı, yani Şah-ı velayettir. 

Hakk yolcusu, hakikat aşamasında "bir" olur, tüm varlıkları “bir” görür. İncinse de incitmez. 
Çevresine empatiyle yaklaşır. Nefsine ağır gelen sözü başkası için söylemez. 

Hakikat aşamasındaki kişi Hakk'ı gönül gözüyle ve tüm güzelliğiyle görür. 

 

 Aziz Baba Cemaati: 

Aziz Baba'nın evi, uzun kış boyunca sürekli yağan karların Söbeçimen'e hapsettiği insanların 
dış aleme açılan penceresiydi. Daha önce Kayseri veya Aziziye'ye (Pınarbaşı'na) gidip dönüşte 
son konaklama yeri olan Köyyeri'den (Sarız'dan) sabahın erken saatlerinde yola çıkan yolcular, 
havanın durumuna ve karın kalınlığına göre ikindiden itibaren artık kanatları tutamayan yorgun 
kuşlar gibi ikişer üçer Söbeçimen'e düşmeye başlarlardı. Bunların arasında civar köylerin 
şeyhleri bizim misafirimiz olurlardı. Kışın tek başına çıkmak olağan değildi. 

Gelenler Söbeçimenli ise ertesi günü öğleden önce mutlaka Aziz Baba'yı ziyaret eder, hem 
duydukları haberleri aktarırlar, hem de beraberinde "hediye olarak" getirdikleri gazeteleri 
verirlerdi. 

Kar iyice yağıp kalıcı hale geldikten sonra, bizler de komşularımız gibi her akşam karanlık basar 
basmaz yemeğimizi yer, sobamızı yakar, misafir odamızı temizler, etrafı düzenler, 
komşularımızı beklerdik. Biraz sonra içeriye giren her misafirin sedirdeki yerini ev sahibi Aziz 
Babaca değil, yaşına başına göre gelenekler, görenekler belirler, bu yüzden herhangi bir 
karışıklık yaşanmazdı. 

Yılda üç ay süren şiddetli kış boyunca kesintisiz her akşam ortalama yirmi kişiye ev sahipliği 
yapmaktan hiç sıkıntı duymaz, bana mealen, "Oğlum bu bir iş de, bir görev de değildir. Ben 
meclis-i meşayihe hizmetten manevi bir haz alıyorum. Hepsi o kadar" derdi. 

Akşamları Ebu Müslim, Kumru, Hüsniye, Hadikat-üs Süeda ve benzeri Alevi klasikleri okunurdu. 
Cemaatte saz çalıp deyiş söylemek, Aleviliğin temel inançlarından biridir ve ibadetin ayrılmaz 
parçasıdır. Sazın, "Saz sözün arkasından gelir" kuralı uyarınca yeri de belirlenmişti. Sazı 
çalacak olan kişi bağlama ya da curayı sol eline alır, sağ elini de göğsüne bastırarak "Eyvallah" 
veya "Himmet edin!" diyerek başlar, aynı davranış ve sözcüklerle de bitirirdi. Cemaat de 
"Eyvallah" kelimesiyle karşılık verirdi. Araboğlu ve Apseyd tarafından kaldırıldığı için bizim 
cemaatlerimizde "Semah" yoktu. Ancak toplumumuzda saygın ve seçkin bir yeri olan kadın, 
eşiyle birlikte cemaate her zaman katılabilir, saz dinleyebilir, sesi güzel olanlar erkeklerle birlikte 
deyiş söyleyebilirdi. 



Saz çalıp deyiş söyleyen, o gün cemaatte yapılan sohbetin ışığında, deyiş ve makamlarını 
kendisi belirlerdi. İstek çok nadiren olur ve bir tanesine inhisar eder, ikincisi olmazdı. Bunun tek 
istisnası civar il ve ilçelerden gelen sazbendlerin o güne kadar duyulmamış yeni makamlarıydı. 
Bunların, misafire yeniden çaldırılarak, belleklere kazınmasına çalışılırdı. 

Deyişler önce eski el yazması kitap ve antolojilerden özenle seçilir, cemaatin onayı alındıktan 
sonra ezberlenerek saz eşliğinde terennüm edilirdi. En çok sevilen deyişler Kul Himmet, Harabi, 
Veli, Kul Hüseyin, Dertli, Virani, Seyrani, Sıtkı Baba, Gevheri gibi klasik Bektaşi şairlerinin şiirleri 
idi. Aşık Veysel adı, henüz yeni yeni tanınıyordu. Şah Hatayi "dedeci" olduğu için pek 
tutulmazdı. Şair dedelerin zaman zaman deyişleri söylenir, ancak dedecilerden sakınılırdı. 

Bu ünlü şairlerin dışında Ali Kamke'nin deyişleri de büyük bir istekle ezberlenir, Hakk 
meclislerince terennüm edilirdi. 

Ali Kamke'den başka Alhaslı aşiretinden Asaf, Ali Şükran (Hasanko), Halil (Öztoprak), Köse 
Haydar, Mehmet ve Hüseyin Turunç kardeşler sık sık gelir. Aziz Baba'nın evinde haftalarca 
kalırlardı. Bunlar bir gün gecikmeyle Dallıkavaklı dayım Haydar Bayrak, musahibi Halil Aksu ve 
Hano Hasan izler, ardından başlarında Hüseyin Özcan (Çirkin Baba) olmak üzere Kırkısrak'tan 
Tacim (Köroğlu), Haydar (Uzun) ve Terzi Hıdır (İbreti) grubu sökün ederdi. 

Bunların oluşturduğu "Hakikatliler Meclisi"nin söz ustası Ali Kamke, saz ustası Haydar Bayrak'tı. 
Haydar Bayrak bazen oğlu Küçük Haydar'ı da getirir, birlikte saz çalıp deyiş söylerlerdi. Her 
ikisinin hem sazları hem de sesleri güzeldi. Büyük Haydar Bektaşi klasiklerini yeğler, buna 
karşın oğlu Küçük Haydar, Ali Kamke'nin ve Aziz Baba'nın getirdiği Mücrimi veya Melûli'nin 
deyişlerini söylerdi. Haydar Bayrak'ın ilerde izini sürerek onu temsil edecek olan oğlu Hacı 
Bayrak ise henüz yeni doğmuştu. 

Terzi Hıdır da saz çalıyor, deyiş söylüyor, fakat henüz yazdığını duyduğumuz şiirlerini cemaatte 
okumuyordu. Sazcı gruba 1946'dan itibaren etkili sesiyle Pazarcıklı Ali Sayılır da katılacaktı. Biz 
diğerleri saz ustası değildik, sadece "Saz yapma" hizmetine cura (karadüzen) ile refakat 
edebiliyorduk. 

Deyişler genellikle yapılan konuşmalarla ilgili konuları içerenler arasından seçilirdi. Bunlar bazen 
yapılan konuşmaları destekler, bazen de karşıt fikirleri içerirdi. Karşıt fikirler de bir sonraki 
muhabbetin konusunu oluştururdu. Bunların dışında tasavvufu, huy güzelliği, insan sevgisi, On 
İki İmam’a yakarış, gurbet acısı, özlemleri vb. hususlarla ilgili deyişler söylenirdi. 

Eğer cemaate biraz daha özel yeni biri katılmışsa, deyişlere mutlaka bir "Hoş amedi" (Hoş 
geldin) ile başlanır, cemaatin içinden gurbete gidecek varsa, o zaman da deyişler bir "Veda 
deyişi" ile biterdi: 

 

Kalkın hey erenler durun ayağa 

Adalet mülkünün sultanı geldi 

İstikbal eyleyin durun selama 

Serbeser alemin hubyarı geldi 

 

Cemaat kurulsun şem'alar yansın 

Demimiz dolansın badeler dolsun 

İkrarına sadık erler uyansın 

Gamı def etmenin zamanı geldi 

 

Gevheri  sevdadan ayrılmaz başı 

Ehli aşk olanın tükenmez işi 

Hasreti gönlümün, gözümün yaşı 

Şu dertli gönlümün tabibi geldi. 

(Kaynak: İbrahim Erdem)  



 

 

 

 

Çoktan beri arzuladım ben sizi 

Hoş sefa geldiniz erler merhaba 

Şükür kavuşturdu yaradan bizi 

Hoş sefa geldiniz erler merhaba 

 

Şükür kıldım bu maksuda erince 

El bağlayıp divanına durunca 

Mesrur oldum gül cemalin görünce 

Hoş sefa geldiniz erler merhaba 

 

İzzetle hürmetle hem şefkat ile 

Dilerim Mevla'dan gönül şad ola 

Lütuf buyurdunuz bu teşrif ile 

Hoş sefa geldiniz erler merhaba 

 

Hak sizleri kadim etsin dostuna 

Niyazım var cümlenizin destine 

Bu meyli muhabbet demin üstüne 

Hoş sefa geldiniz erler merhaba 

 

Ednai  hizmetle hitamdır sözüm 

Haki payinize sürerim yüzüm 

Noksanım var ise tamama yazın 

Hoş sefa geldiniz erler merhaba 

(Ali Kamke,  Kaynak: Pazarcıklı Ali Sayılır) 

 

 

 

 

Çoktan beri yollarını gözlerim 

Gönlümün ziyası hal sefa geldin 

Şu garip gönlümün bağı bostanı 

Ayva ile turunç nar sefa geldin 

 

Gelip şu yanımda oturan mısın 

Serimi sevdaya yetiren misin 

Ağır yüklerimi götüren misin 



Katar maya ile yol sefa geldin 

 

Ol nesl-i Ademin belinden misin 

Firdevs-i alanın ilinden misin 

Güzel Muhammed'in terinden misin 

Cennet-i aladan gül sefa geldin 

 

Yüzünden benlerin hindidir hindi 

Bilmem melek miydi arştan mı indi 

Bir su ver içeyim yüreğim yandı 

Kevser pınarından bal sefa geldin 

 

Pir Sultan  giyinmiş al ile yeşil 

Yarin sevdaları sere ulaşır 

Yar bizden habersiz gezer dolaşır 

Donanmış çarşılar al sefa geldin 

                  * 

Dostun gül cemali cennettir bana 

Ne çare ayrılık zamanı geldi 

İstemem ayrılık senden sultanım 

Ne çare ayrılık zamanı geldi 

 

İstemem ayrılmak senden sultanım 

Gül cemale aşkın ile nalanım 

Çıkarma gönlünden dinim imanım 

Ne çare ayrılık zamanı geldi 

 

Kul Fakir'im  aşık aşka yanandır 

Hak erenler birbirinden kanandır 

Dosta doymak olmaz kanan erkandır 

Ne çare ayrılık zamanı geldi 

(Kaynak: Hacı Bayrak) 

 

 

 

 

 

Firak-ı hasrete müptela oldum 

Ne çare ayrılık zamanı geldi 

Derd-i hasretinle yandım kül oldum 

Ne çare ayrılık zamanı geldi 



 

Gidersen aşkınla edem intizar 

Yüreğim yaralı içim sızılar 

Dostun muhabbeti kalsın yadigar 

Ne çare ayrılık zamanı geldi 

 

Gülünden ayrılmış bülbüle döndüm 

Efendisi kovmuş kullara döndüm 

Leyla'sın yitirmiş Mecnun'a döndüm 

Ne çare ayrılık zamanı geldi 

 

Esiri  ayrıldım dostum görünmez 

Yazılmış takdire daha bozulmaz 

Bu aşk Yusuf ile Züleyha'da bulunmaz 

Ne çare ayrılık zamanı geldi 

(Kaynak: Pazarcıklı  Ali Sayılır) 

 

Ağlatmayın beni derdim büyüktür 

Aşıklar meydanı coşmadan gel gel 

Benim ciğerciğim delik deliktir 

Kaynayıp kaynayıp taşmadan gel gel 

 

Felek bir bilezik taktı koluma 

Ben halimi arz edemem yarime 

Engür şerbetini verdi elime 

Sakiya bu demi içmeden gel gel 

 

Gel bizim bahçeye edelim seyran 

Bülbül aşık olmuş bir güle hayran 

Seni benden bir gün ayırır devran 

Ayrılık haline düşmeden gel gel 

 

Şunda üç beş günlük müddetim kaldı 

Emanet sahibi geldi de aldı 

Metaımızla yükümüz azaldı 

Ömrümün kervanı göçmeden gel gel 

 

Pir Sultan Abdal'ım  gel bazı bazı 

Gayri çekmez oldum cevr ile nazı 

Havalandı uçtu gönlümün bazı 

Bilece konalım uçmadan gel gel 



(Kaynak: Pazarcıklı  Ali Sayılır) 

 

 

Aziz Baba'nın amcasının torunu Haydar Bulut askerlikte Pazarcıklı Ali Sayılır ve Akçadağlı 
Musa ile 1939 yılında tanışmış, aralarında güçlü bir dostluk oluşmuştu. Ali ile Musa askerlik 
dönüşü köyümüzde aylarca kalıp Aziz Baba'nın cemaatine katıldılar. Geleneksel olarak Hazreti 
Ali'den beri ancak iki kişi musahip olabiliyordu. Oysa Araboğlu cemaatinde üç kişinin birlikte 
musahip olabilecekleri fikrine sempati ile bakılmış, Apseyd'in meclisinde bu düşünce aynen 
benimsenmiş, Aziz Baba'nın cemaatinde konu belirli kurallara bağlanmıştı. Yeni kurallara göre 
ikiden fazla kişi birbirleriyle musahip olabilecekleri gibi, bunların aynı köyden olmalarına da 
gerek yoktu. İstenen, yaşam biçimi, inanç ve fikir birliğiydi. 

  

Cemaatin tartı şma konuları: 

 

Hakikatliler meclisinde konuşmalar, koşullar elverdiğince, gizlilik içinde yürütülürdü. Mecliste, 
Hz. Ali'den Hacı Bektaş'a, Hacı Bektaş'tan Araboğlu’na ve günümüze kadar geçen süre zarfında 
Aleviliğin tüm kuralları gözden geçirilir, günün icap ve ihtiyacına göre yeniden yorumlanırdı. 
Temel ölçü, Kur'an'ın batıni yorumu, insan-ı kamilin aklı, ahlakı, vicdanı ve toplumun gelenekleri 
ile çağın gereksinimleriydi. 

 

Hakikatliler meclisinin sıkça üzerinde durduğu konulardan bazıları şunlardı: 

 

− İslam'ın ve Aleviliğin kaynakları nelerdir? Ayetler eksiksiz toplanıp doğru kayda 
geçirilmiş miydi? Her iki inancın kaynakları mı, yorumu mu farklıydı? 

− Hz. Muhammed tarafindan yazılmaları yasaklanan ve dilden dile dolaşarak ancak 150-
200 yıl sonra yazılı hale getirilen mevcut hadisler, iddia edildiği gibi "doğru ve sahih" 
miydiler? 

− Gaza ve cihadın batıni anlamı nedir? İnsan öldürülebilir mi, mallarına el konulabilir mi, 
eşi ve çocukları köle edinilebilir miydi? Öldürülmesi gereken insanlar mıdır, kötü huylar 
mıdır? 

− Peygamber ve Halifeleri şiddete başvurmuşlar, insan öldürmüşler miydi ? Öldürmüşler 
ise, gerekçeleri haklı olabilir miydi? Tanrı insanları öldürmeyi emreder miydi? 

− Cennet ve cehennem bu dünyada mıydı öbür dünyada mıydı? 

− Kaza ve kader var mıydı, varsa insanlar davranışlarından sorumlu tutulabilir miydi? 
İnsanların sorumlu tutulamayacakları bir dünyada hakça bir düzen kurulabilir miydi? 

− İnsan ruhu Tanrı ruhunun bir parçası mıydı? 

− Kur'an'ın ahlakla ilgili olmayan hükümleri , özellikle ahkam ayetleri yöresel miydi, 
evrensel miydi? Yöresel ve geleneksel iseler, tümünü günün koşullarına göre değiştirip 
yenilemek mümkün müydü? 

− İnsanı, namaz ve oruç mu, ahlaki davranışlar mı kötülüklerden arındırırdı? 

− Arapça bilmeyen Müslümanların mutlaka Arapça dua etmeleri gereği doğru muydu? 

− Muhammed Mustafa ile Aliyyül Murtaza'nın özel meclislerinde benimsedikleri yorum 
biçimi, "Zahiri yorum" muydu, "Batıni yorum" muydu? Arabın o günkü örfünü katı bir lafzi 
yorumla, evrensel boyutlara ve de sonsuzlara taşımak mümkün müydü? 

− Nebilik mi, velilik mi üstündü? 



− A. Murtaza gerçekten Zülfikar'ı kuşanıp insanları kılıçtan geçirmiş miydi? İnsanı ve 
insanlığı daima ön planda tutan bir veli, ikna yöntemini bırakıp silaha sarılmış mıydı? 
Zülfikar zahir kılıcı mıydı, yoksa batın kılıcı, yani bir sembol müydü? A. Murtaza'nın 
öldürdükleri gerçek insanlar mıydı, nefsani duygular mıydı? 

− Aleviliğin kurucusu kimdir? Horasan erenlerinin Alevilikteki rolleri nelerdir? 

− Musahipliği, M. Mustafa iki kişi ile yaşama geçirmiş, A. Murtaza kırka çıkarmıştı. 
Muhammed ile Ali'yi birbirlerinden farklı görmek mümkün olmadığına göre, verilen 
mesaj sınırlılığı mı, sınırsızlığı mı amaçlamıştı. Musahiplerin birbirlerinin mallarını 
kullanma ve paylaşmalarında sınır var mıydı, yoksa sınırsızlık mı söz konusuydu? 

− Miras belden gelenlerin mi, yoksa yoldan gelenlerin mi hakkıydı? 

− Musahiplik, Hakikatlilik, yol evlatlığı gibi müesseselerin zahiri alemde hukuki, cezai, 
ekonomik, sosyal ve ahlaki boyutları vardır. Bu durumda mevcut ya da düşünülen 
kuralları yazılı ve aleni hale getirmek, bunları tüm Alevilere kabul ettirmek mümkün 
müydü? Değilse, neler yapılabilir, ne tür önlemler alınabilirdi? 

− İnsan-ı kamil olmanın evreleri nelerdi, neler olmalıydı? 

− Saz sözcüğü neyi ifade eder? Saz salt bir müzik aleti midir, yoksa kutsal bir araç mıdır? 
Saz çalıp deyiş söylemek, ibadetin kendisi midir, parçası mıdır, yoksa ibadete hazırlık 
mıdır? 

− Deyiş nedir, unsurları nelerdir, kimlerin şiirleri deyiş olabilir? 

− Dedelik müessesesi gerekli midir, kaldırılmalı mıdır? 

− Alevilik nasıl tanımlanmalıdır? Alevi anne ve babadan olmayanlar Alevi olabilir mi, 
bunların şiirleri deyiş sayılabilir mi, Hakikatliler meclisinde terennüm edilebilir mi? 

Mehdi'yi kim yaratmıştı? Mehdi gerçekten A. Murtaza'nın neslinden gelen 12. İmam mıydı, 
yoksa onu ezilip horlanan Aleviler mi yaratmıştı?... 

 

  



Haydar Bayrak (1899-24.12.1976)  

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ikinci ya da üçüncü sınıfındaydım. 
Bir akşam sınıfta ders çalışırken, sevgili Ali Haydar Sinan 
Güven gelip kolumdan tuttu ve "Haydi, aşağı iniyoruz, bizim 
sakallılar konferans salonunda saz çalıyorlarmış." dedi. Ayağa 
kalktım, birlikte hızla aşağıya indik. Salona girince hızım aniden 
kesildi. Dayım Haydar Bayrak sahnede bir sandalyeye ilişmiş, 
saz çalıp deyiş söylüyordu. Önce şaşırdım, sonra utandım, 
daha sonra da sinirlendim. Bir Alevi büyüğü başkasını 
eğlendirmek için ibadet edemez, saz çalıp deyiş söyleyemezdi. 
Bu davranış biçimi inancımıza ve geleneklerimize tümüyle ters 
düşerdi. Çaresizlikten hemen döndüm, salondan uzaklaştım. 
Ertesi günü gidip Abidinpaşa'daki Saimbeylili Sabri'nin evinde 
kendisini buldum. Dayım beni görünce elindeki sazı indirdi. 
"Sorma oğlum, beni yanılttılar, tuzağa düşürdüler. Çok 
üzgünüm." dedi. Yapılacak bir şey kalmamıştı. 

Haydar Bayrak İç Anadolu'da bir Alevi gerçeği, bir tasavvuf, 
sevgi ve muhabbet adamıydı. Bir hatır ve gönül eriydi. 
Konukseverdi. Herkese açık evi dostlarının dergahıydı. Yakınlarına, ailenin diğer bireylerine 
aldırmadan yörenin kimsesiz, yardıma muhtaç 'deli-dolu'larını, yerli deyişle divanelerini 
yüksünmeden yıllarca barındırır, hizmetlerinde kusur bırakmazdı. Temizlik ve titizliğiyle, düzen 
ve disipliniyle, giyim ve kuşamıyla, zarafet ve hoşgörüsüyle, ilim ve irfanıyla, tutarlı tavır ve 
hareketleriyle başlı başına bir tarz, bir üslup, bir ekoldü. 

Ufku geniş, inancı sağlam bir (Hz.) Ali aşığıydı. Aşkıyla, ahlakıyla, yaşam biçimiyle gerçek bir 
"Hakikatli"ydi. Özellikle oğlu Hacı ile birlikte coşup transa geçtiği zaman, şelpesinden yükselen 
semavi nağmeler gönül yakıcı ve dinleyeni dünyevi duygularından arındırıcıydı. Kendinden 
emindi. Cemaatini yönetip yönlendirmeyi severdi. Beğenilen, sevilen, sayılan bir insandı. İl ve 
ilçe memurları, "örnek bir Alevi"yi görmek için onu ziyarete giderlerdi. 

Haydar Bayrak, saz ve söz ustasıydı. Sakin ve yavaş konuşurdu. Her sözünü düşünüp 
taşınarak, iyice tartarak, sonunun nereye varacağını hesaplayarak söylerdi. Belleğinde, "ayet" 
dediği, Alevi klasiği binlerce deyiş vardı. Bunları ve sonradan Melûli'nin seçkin deyişlerini her 
gün belirli saatlerde bizzat çaldığı bağlama veya cura eşliğinde kusursuz biçimde icra eder, 
kendisine 1940'lı yıllarda büyük oğlu Haydar, 1950'li yıllardan itibaren de küçük oğlu Hacı 
(İbrahim) Bayrak katılırdı. En coşkulu anında da, birkaçını Aziz Baba'dan aldığı, aşiret diliyle 
(kırdasi) yazılmış deyişlere yönelirdi. 

İcra ettiği yüzlerce melodinin büyücek bir bölümü kendi besteleriydi. Maraş, Malatya, Sarız, 
Afşin, Elbistan gibi komşu il ve ilçelerden gelip bir süre evine mihman olan sözde "Ozanlar", 
birlikte götürdükleri bu eserlere sonradan sahiplendiler, "Kendi malımdır" diyerek 
televizyonlarda, radyolarda, meydanlarda okudular, kaset haline getirdiler. Şöhret sahibi oldular, 
paralar kazandılar. İsimlerini açıklayarak ailelerini incitmek, sonu gelmez bir tartışmayı 
başlatmak niyetinde olmadığım için sadece konuya değinmekle yetiniyor, ama yine de ahlaki 
olmayan ve Aleviliğe hiç yakışmayan bir gerçeği kamuoyunun bilgi ve ilgisine sunmaktan 
kendimi alamıyorum. 

Konuyu Haydar Bayrak'ın çok sevdiği deyişlerden biri ile kapatalım: 

 

Devredip gezersin dar-ı fenayı 

Bağdat diyarına vardın mı durnam 

Medine şehrinde Fadime Ana'yı 

Makamı andadır, gördün mü durnam 

 

Biz de beli dedik nice uluya 

İman aldık, ikrar verdik veliye 



Necef deryasında İmam Ali'ye 

Bu deryaya yüzler sürdün mü durnam 

 

Medayin şehrinde Salman'a varıp 

Bağdat'ta Kazım'ın kabrini görüp 

Baş eğip hem eşiğine yüz sürüp 

İkrara bend olup durdun mu durnam 

 

Hür şehit Kerbela'da çürümez. 

Hak'tan izin yoktur, kalkıp yürümez 

İmam Hüseyin'in kanı kurumaz 

Şehitler serdarın gördün mü durnam 

 

Hazret-i Eyüb'ün nikabın kaldır 

Tende iki kurt, var neye maildir 

Biri ipek sarar birisi baldır 

Bunların sırrına erdin mi durnam 

 

Behlül evcik yapar idi zindanda 

Makamını gördü uçmak evinde 

Tılsımı da erenlerin ceminde 

Kırkların darına durdun mu durnam 

 

Veysel Karan gezer idi Yemen'de 

Serin verdi On İki İmam yolunda 

İmam Mehdi hangi vakt-u zamanda 

Nasıl zuhur eder sordun mu durnam 

 

Kul Hüseyn'im  der ki, Hakk'a varalım 

Varıp dergahına yüzler sürelim 

Can baş feda edip Şah'ı görelim 

Sen de o sultanı gördün mü durnam 

 



Ali Sayılır 

 

Murat oğlu Ali Sayılır, Pazarcıklı olduğu için Söbeçimen'de 
"Pazarcıklı Ali" olarak anılırdı. Haydar Bulut ve Musa Hazar ile aynı 
dönemde askerlik yaptığına göre 1918 doğumludur. Askerlik dönüşü 
o da Haydar Bulut gibi sakal uzatmıştı. Sazı da sesi de çok güzeldi. 
Sessiz sakin bir Hakikatli idi. Konuşmaktan çok dinlemeyi yeğlerdi. 
Ancak sazı eline aldıktan sonra aşka gelir, çalıp çağırmayı saatlerce 
sürdürür ve evler yaylada ise hemen tüm Söbeçimenlileri başına 
toplardı. 

Ali Baba, Aziz Baba'nın tavsiyesi üzerine Kötüre'ye gidip Melûli ile 
tanıştı ve deyişlerini etrafa yaymayı başardı. Haydar Bulut'un cönk 
defterindeki kayda göre 1963 yılında Hakk'a yürüdü. 

Melûli'nin, halen elimde bulunan Pazarcıklı Ali'nin cönk defterinde 
sekiz, Haydar Bulut'un dört defterinde ise yaklaşık otuz kadar deyişi 
kayıtlıdır. Bu deyişler Latife Özpolat tarafından derlenip "Melûli 
Divanı"nda yayımlandığı için, aşağıda cönk defterinde kayıtlı diğer 
şairlere ait şiirlerden birkaç örnek verilecektir: 

 

Karlı karlı yüce dağlar 

Başı dumanlı dumanlı 

İkilikle yar sevenler 

Gönlü gümanlı gümanlı 

 

Yar seni severim çoktan 

Kaşların yay, kirpik oktan 

Bir bezirgan gelir Haktan 

Aslı imanlı imanlı 

 

Gül dererler deste deste 

Armağan sunarlar dosta 

Gülü bağbancıdan iste 

Bahçe dumanlı dumanlı 

 

Aha geldi bahar yazlar 

Ötüşür turnalar kazlar 

Değme hatıra şahbazlar 

Dağlar çimenli çimenli 

 

Kul Mustafa 'm der erenler 

Erenlere sır verenler 

Hizmetin tamam görenler 

Göçer imanlı imanlı 

 

* 



 

Mecnun misali çöllerde 

Ah ederim Leyla'm seni 

Kah çöllerde kah bellerde 

Ah ederim Leyla'm seni 

 

Gördüm deryayı denizi 

Sordum ay ile yıldızı 

Bir ettim gece gündüzü 

Ah ederim Leyla'm seni 

 

Ahım asumana çıktı 

Feryadım dağları yıktı 

Dost bizi garip bıraktı 

Ah ederim Leyla'm seni 

 

Haşimi  ahım Leyla'ya 

Yalvardım kadir Mevlaya 

Saldı beni bu sevda'ya 

Ah ederim Leyla'm seni 

 

 

* 

 

 

Yürü bre Çiçekdağı 

Sende nazlı yarim kaldı 

Hep kuşların sökün çağı 

Bülbülüm gülşenim kaldı 

 

Göllerde ötüşür suna 

Sesi hayat verir cana 

Ben ağlarım yana yana 

Bir çeşm-i mestanem kaldı 

 

Dudu, bülbül, kumru sesli 

Yardan ayrılmışım yaslı 

On İki İmam’ın nesli 

Bir sahip zamanım kaldı 

 

Gözlerim ki dost gelecek 



Derdime derman olacak 

Mısır'a sultan olacak 

Yusuf-i Kenan'ım kaldı 

 

Seyyid Nizamoğlu  n'oldu 

Dünya halden hale döndü 

Çok sevmiştim tez ayrıldı 

Ona da pişmanım kaldı 

 



İbrahim Erdem: 

 

Malatya/Akçadağ ilçesi, Kürecik bucağının Darıca köyündendir. 
16.11.1925 doğumludur. 1946'da evlendiği Hanife Bacı'dan beş 
çocuğu oldu. 1948'de askerlik hizmetini tamamladı. 1953'te 
Mersin'e, 1955'te Afşin'in Tepecik köyüne, 1960'da Sarız'a 
göçtü. 1969-1970 yıllarında Fransa'da çalıştı. 1971'de 
Almanya'nın Bielefeld kentine yerleşti. Mersin'de seyyar 
satıcılık, Tepebaşı köyünde çiftçilik, Sarız'da marangozluk 
yaptı, Fransa ve Almanya'da fabrikalarda çalıştı, 1990 yılında 
emekli oldu. 

1953-1955 yıllarında hemşerileri Musa Hazar ve Haydar 
Demirkaya ile birlikte çalışırken tanıştığı Ali Sayılır ve Haydar 
Bulut'un tavsiyeleri üzerine Kütüklü'ye gidip Aziz Baba'ya 
mihman oldu. Aziz Baba ve büyük oğlu Mehmet Ali (Bimar) ile 
derinlikli bir dostluk kurdu, gıyabında Melûli'yi tanıdı. 

Bu kitabın yazarı, baba ve ağabey dostu Erdem'i ilk kez 
Kütüklü'de tanıdı. Yaklaşık dört yıl süreyle bir kamu 
kuruluşunun temsilcisi olarak görev yaptığı Almanya'da ise hemen her hafta sonu birlikte oldu. 

Erdem inançlıydı. Hafızası güçlü, sesi güzeldi. Başlangıçta Derviş Ali, Dertli, Gedayi, Gevheri, 
Harabi, Hatayi, Kemteri, Kul Himmet, Kul Hüseyin, Nesimi, Pir Sultan Abdal, Seyrani, Sıtkı, Veli 
ve Virani gibi Alevi-Bektaşi klasiklerinin, ikinci aşamada Haşimi, Hicrani ve Mücrimi gibi şahsen 
tanıdığı yöre şairlerinin, üçüncü aşamada Aziz Baba'nın telkinleriyle Melûli'nin deyişlerini, 1970'li 
yıllardan sonra da ağırlıklı olarak kendi yazdıklarını okudu. 

Çileli yaşamı onu iyice olgunlaştırmıştı. Özveriliydi. Nüfusça kalabalık ailesinin geçimini 
sağlamak için hemen tüm gençliğini gurbet ellerde geçirmesine ve büyük oğlunun vakitsiz 
ölümüne rağmen hal ve gönül güzelliğini korumayı başarmıştı. Acılarını çaldığı saz ve çağırdığı 
deyişlerle dile getiriyor. Tanrı'ya ve feleğe tarizlerde bulunuyor, yeteneklerine ve el becerilerine 
sırt çeviren toplumsal yapıya ve bozuk düzene eleştiriler yöneltiyordu. 

Hakikatlilerin gerçek temsilcilerinden biriydi. Özü sözü doğru, adına yakışır "erdemli" bir yaşamı 
vardı. 

Zengin bir deyiş hazinesine sahipti. Dostlar meclisinde yapılan konuşmalara ve sorulan 
sorulara, çaldığı sazın eşliğinde terennüm ettiği deyişlerle yanıt verir, Hakk aşıklarının kabulleri 
doğrultusunda açıklamalarda bulunurdu. 

İlk albümünü, bu kitabın yazarının ısrarı üzerine 1975 yılında, ikinci albümünü de yaklaşık on 
sene sonra yaptı. Albümler Almanya’da yapılıp dağıtıldığı için Türkiye'de pek tanınmadı. 

Erdem kaliteli besteler yaptı. Ancak en etkili ve duygu yüklü olanı, ikinci albümünde "Azm-i  rah 
eyledi gurbet elleri"  dizeleriyle başlayan bestesidir, denilebilir. Öyküsü ise şöyle: Birinci Cihan 
Harbi’nin daha başlarında, Osmanlı'nın Kafkas cephesinde çarpışan üçüncü ordusu başarılı 
olamayınca geri çekilir. Saray'ın çare olarak başvurduğu Hacı Bektaş Tekkesi Postnişini 
Cemaleddin Efendi'nin çağrısı üzerine Anadolu'nun her yerinden gönüllülerin katılımıyla 
Erzincan'da "Alevi Alayları" oluşur. Hacı Bektaş Tekkesi’nden bu alaylardan birine yüzbaşı 
rütbesiyle katılan ünlü şair Sıtkı Baba, Cemaleddin Efendi'nin söz konusu alayları teftiş edip 
moral verdikten sonra Hacı Bektaş'a dönmesi üzerine yazdığı deyişi gönüllü süvarilerden 
Abdullah Mehmet'e (dayım olur: S. Ö.), o da askerlik dönüşünde eniştesi Aziz Baba'ya verir. 

Haydar Bulut, Ali Sayılır ve Musa Hazar üçlüsü deyişi Aziz Baba'dan, İbrahim Erdem de adı 
geçenlerden alır ve besteler. 

Dört yıllık resmi görevimin sona ermesi vesilesiyle düzenlenen veda yemeğinde ilk kez İbrahim 
Erdem'den dinlediğim bu bestenin güftesi şöyle: 

 

Azm-i rah eyledi gurbet elleri 

Eğlenme efendim sultanım tez gel 

Bunca muhiplerin gözler yolları 



Alnı güneş mah-i tabanım tez gel 

 

Dolaşma gurbeti ey Şah-ı cihan 

Yanıktır yüreğim, ciğerim büryan 

Aldı yüreğimi dert ile hicran 

Derdimin dermanı Lokman'ım tez gel 

 

Bize cevr eyleme ey nesl-i Ali 

Koyma yüreğime derd-ü melali 

Ağlatma Sıtkı'yı  Yakup misali 

Gözleri Yusuf-i Kenan'ım tez gel 

 

Erdem'in okuduğu Alevi-Bektaşi şairlerinin deyişlerine ait bir örnek: 

 

Eskiyip meskimez aşığın gönlü 

Söküldükten sonra dikilmez imiş 

Güzel sever isen gerdanı benli 

Her dilberin kahrı çekilmez imiş 

 

Bülbül daldan dala ediyor sekiş 

Onun için gülle ediyor çekiş 

Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş 

Kıyamete kadar sökülmez imiş 

 

Sen böyle değildin sevdiğim ezel 

Ömrümün bağına düşürdün gazel 

İbrişimden nazik sandığım güzel 

Meğer polat gibi bükülmez imiş 

 

Seyrani’nin dideleri yaş imiş 

Aşk sevdası cümle derde baş imiş 

Ben toprak sanırdım meğer taş imiş 

Eyvah taşa bider ekilmez imiş 

 

Erdem'in okuduğu yöre şairlerinin deyişlerine ait bir örnek: 

 

Bilmem nerde kaldı serv-i revanım 

İntizar ederim gelmedi dostum 

Hasretinden her gün çıkıyor canım 

Bir gün Hakk canımı almadı dostum 

 



Gah oturup hayallere dalarım 

Gahi canım gafletlere salarım 

Gahi Hakk’tan ölümümü dilerim 

Sensiz de ecelim gelmedi dostum 

 

 

Fikrime düştükçe bağrım delinir 

Dudu dillim nerelerde salınır 

Ne vakit derdime derman bulunur 

Sordumsa kimseler bilmedi dostum 

 

Ayrılığın derdi gayet zor imiş 

Cemalin seyranı cümle nur imiş 

Sadıkların özü sözü bir imiş 

Sensiz bir gün yüzüm gülmedi dostum 

 

Ayrılmadı başım gafletten yastan 

Silinmedi gönlüm hasretten pastan 

Gözlerim yollarda kulağım sesten 

Bir yandan bir haber gelmedi dostum 

 

Hasretinden bağrım tutuştu yandı 

Ayrılık derdinin suyuyla kandı 

Garip kaldı kulun candan usandı 

Kesildi takatim kalmadı dostum 

 

Hicrani  nalandır özünde canda 

Dil mekan-ı dilde kendisi kanda 

Maniden burdadır sureta anda 

Dil yarin yitirdi bulmadı dostum 

 

 

Güfteleri de besteleri de Erdem'e ait deyişlerden bir örnek: 

 

Hüsn-i nazar ile lütfettin bize 

Haylice teselli bulduk bakalım 

Sürur-i gönlümü arz edem size 

Bir dem de şad olup gittik bakalım 

 

Arz-ı endam etmiş yüzünde benler 

Hüsnüne yaraşmış gonca-i terler 



Dilerse yoluna can ile serler 

Kul olup kurbana geldik bakalım 

 

Herkes sevdiğinin kulu kurbanı 

Menzil-i ademden bulduk irfanı 

Can gözüyle gördük o nevcivanı 

Didara müşerref olduk bakalım 

 

Sanma layıktır meth-ü senalar 

Görse meftun olur bay ü gedalar 

Lütf-u letafetler, şirin edalar 

Böyle bir sultana erdik bakalım 

 

Bir yarım bakışla kılsa inayet 

Göz görse gönüle erer hidayet 

Erdem  hasretinle ölür nihayet 

Bu ikrarda karar kıldık bakalım  

 



Mücrimi:  

Aslen Malatya/Doğanşehirli olduğu söylenen, İslahiye ve 
Pazarcık yöresinde Dedelik yapan Mücrimi, 1940'lı yılların 
başında evimize sadece bir kez mihman oldu. Aziz Baba'ya 
gelirken Dallıkavak köyünde Haydar Bayrak'a konuk olmuş ve 
dedeliğinden ötürü biraz dozu yüksek bir eleştiri yağmuruna 
tutulduğundan, dedeliğini Söbeçimen'de hal ve hareketlerine 
yansıtmamıştı. 

Muhtemelen sağ eli sakattı ve bu nedenle saz çalarken 
alışılagelen şelpe yerine kiraz dalı kabuğundan tezene 
kullanıyordu. Kışları İslahiye'de buluşup hoşça vakit geçirdiği 
Aziz Baba için yazdığı ilk deyiş şöyle başlıyor: 

Bugün ben bir güzel gördüm 

Dedim güzel nerelisin? 

Aziz Baba, Mücrimi'nin o güne kadar yazıp ezberinde tutabildiği yaklaşık on deyişini defterine 
kaydetti ve sazbend dostlarına aktardı. 1960'lı yıllardan sonra özellikle Cafer (Tan) Baba'nın 
damadı ünlü ozan Nesimi Çimen, Aziz Baba'dan Cafer Baba'ya geçen bu deyişlerden bazılarını 
yurt içinde ve dışında tanıttı: 

 

Şu diyar-ı gurbet elde 

Şen değil gönlüm şen değil 

Kimse bilmez ahvalimden 

Şen değil gönlüm şen değil 

 

Sergerdan olmuş gezerim 

Hem okurum hem yazarım 

Gece gündüz intizarım 

Şen değil gönlüm şen değil 

 

Ben cismimi yaktım nara 

Gönlüm uğradı efkara 

Tecellim yok, bahtım kara 

Şen değil gönlüm şen değil 

 

Mücrimi'yim  didem yaşı 

Gamdan ayrılmadı başı 

Cahillerden yedi taşı 

Şen değil gönlüm şen değil 

 

* 

 

Kamil ile yoldaş olmak 

Yola gitmesi hoş olur 

ikrar verip ikrar almak 



Pazar etmesi hoş olur 

 

Hakikatten konuşanlar 

Birbirine danışanlar 

Ayrılıp da kavuşanlar 

Sohbet etmesi hoş olur 

 

Yoldaşa hile yapmazsa 

Doğru yolundan sapmazsa 

Ağyare meyil katmazsa 

Sağyar sevmesi hoş olur 

 

Sağyar seven kula benzer 

Kovandaki bala benzer 

Yeni açmış güle benzer 

Elde kokması hoş olur 

 

Mücrimi  yarim gül gibi 

Süzülmüş beyaz bal gibi 

Dertli dertli bülbül gibi 

Daldan ötmesi hoş olur 



Ali Kamke  (Doğan) – Hicrani  1889-1962 

 

Elbistan ve Akçadağ'dan söz edilince, hafızamın derinliklerinde 
yoğunlaşan çocukluk anılarımın hücumuna uğrarım. Hep aynı 
kişiler, yani Ali Kamkeler (Doğan), Ali Şükranlar (Hasanko), 
Köse Haydarlar, Mehmet ve Hüseyin Turunç Kardeşler, 
Asaflar, Halil Öztopraklar... bir bir belirir. Aziz Baba'nın Sarız'ın 
Küçük Söbeçimen'deki evinin misafir odasında bağdaş kurarlar. 

1870'li yıllardan itibaren Karabel'de Araboğlu'nun, Akçadağ'ın 
Dümüklü köyünden Ali Dümke'nin, yaklaşık on yıl sonra 
Söbeçimen'de Apseyd'in başlattıkları bu kendine özgü 
"Hakikatliler" akımının çok önemli simalarından biri de Ali 
Kamke idi. 

Ali Kamke  (Doğan), daha çok kışın gelmeyi yeğler, her 
gelişinde evimizde iki üç hafta kalırdı. Gençliğinde fırtınalı bir 
hayatı olmuştu. "Alevilik davası" nedeniyle Osmanlı'ya asker 
olunmaması için aşiret köylerinde ateşli nutuklar çekmiş, 
Kurtuluş Harbi sırasında Apseyd'in çağrılarına uyarak halktan 
para toplamış, gençleri askerliğe teşvik etmişti. Bu aşamadaki yolculuklarının birinde, 
çevresindekilere bir mesaj vermek üzere, karşıdan gelen diken yüklü bir kağnıya önden 
tırmanarak arkadan inip yoluna kan revan içinde devam etmiş, nedenini soranlara da, "Ben bir 
diken kağnısı yüzünden doğru yoldan sapamam" demişti. 

Çok okuduğu söylenirdi. Kültürlüydü, ufku genişti. Kendini aşmayı başarmış bilge bir kişiydi. 
Kararlı ve azimliydi. Tabulardan ve idare-i maslahattan nefret ederdi. Alevilerin inanç özgürlüğü 
konusunda radikal çözümler önerir; saklanmanın, gizlenmenin hiçbir meseleyi 
halledemeyeceğini söylerdi. Mağrur değil, ama mütevazı hiç değildi. Kendisini gönülden 
onaylayanların başında genç İbreti geliyordu. 

Osmanlıca'ya hakimdi. Konuşmasını, transa geçtikten sonra Arapça-Farsça sözcüklerle bezeli 
Alhasi aksanlı Türkçesiyle sürdürürdü. 

İyi bir hatipti. Konuşmaları tutarlı ve inandırıcıydı. Tasavvufi konularda ilginç yorum ve 
yaklaşımları vardı. Her dini kuralın, mensuplarının gelişmişlik düzeyine göre yorumlanıp 
uygulanması gereğine inanırdı. Örneğin ona göre geleneksel müsahiplik sadece evli iki erkek 
arasında olurdu. Oysa Hz. Ali "Kırk kişilik bir cemaat" oluşturmuştu. Başka bir deyişle 
musahiplerin sayısı, cemaate dahil canların bireysel ilim ve irfan seviyesine göre belirlenirdi. 
Keza deyişlerin de mutlaka Alevi yazarlar tarafından tasavvufi konularda yazılması, sadece 
Alevi meclislerinde ve saz eşliğinde ibadet amacıyla icra edilmesi gereğine işaret eder, bu 
gereğe uymayanları "türkü, klam, lavık..." olarak nitelendirir, meclisine layık görmezdi. 

On yedi-on sekiz yaşlarında bir kıza tutulmuş, zamanla bu sevgisini ilahi aşka, ehl-i beyt 
sevgisine dönüştürmüştü. Evine misafir olmak isteyen "Ali Osman" adındaki yolcuya, "Öbürü 
dışarıda kalsın, Ali buyursun!" demişti. 

İnancıyla çelişen belirli isimleri asla telaffuz etmezdi. Vücudunun belirli yerlerinde dini inancını 
simgeleyen dövmeler taşırdı. 

Dizelerinde insanın ve insanlığın ortak duygusu olan aşkı çok güçlü bir biçimde terennüm 
ediyordu. Deyişlerini önce cemaatine, 1935-1940'lı yıllarda da Dallıkavak'lı Haydar Bayrak ile 
oğlu Küçük Haydar Bayrak'ın sazının eşliğinde Sarız, Elbistan, Akçadağ, Kangal, Gürün, Zara 
ve Pazarcıklı Alevilere kabul ettirdi. Günümüzde sanatçılar tarafından bestelenen şiirleri geniş 
halk kitlelerince huşu ile dinlenmektedir. 

Deyişlerini yazdığı andaki ruh haline göre Ali Haki, Figani, Hicrani, Gulami, Ednai, Harhari, 
Visali... gibi değişik mahlaslar kullanan Ali Kamke'nin şiirleri liriktir ve buram buram aşk kokar: 

 

Bülbül ne durursun kılagör figan 

Vakt-i şifa erer gül gelir geçer 

Daima ağlatmaz kulunu Yezdan 



Akar gözlerinden sel gelir geçer. 

 

Küşade olmadı baht-ı siyahım 

Yerleri gökleri tutmada ahım 

Adalet tahtında oturur Şahım 

Yer öper önünden kul gelir geçer 

 

Sakın ha, aldanma zevk-i cihana 

Aksine devreyler böyle zamana 

Aşkın zevrakını ilet limana 

Eyyam baki kalmaz, yel gelir geçer 

 

Ali Haki  meylim var bi-vefada 

Halime rahm etmez cevr-ü cefada 

Ruz-u şeb yadlarla zevk-u sefada 

Ben yüzünü görmem yıl gelir geçer 

 

İlgisi nedeniyle burada kısaca bir hususa değinmek istiyorum. Tesadüfen elime geçen bir yerel 
dergide, sadece Ali Kamke'nin eğitmenliğinden ve yazısının güzelliğinden söz ediliyor, asıl 
niteliklerine değinilmiyordu. Ali Kamke sıradağlar gibidir, çeşitli cepheleri vardır. O ikna gücü 
yüksek bir hatip, bir dava adamı, cesur bir eylemcidir. Bir mutasavvıftır. Yunus Emre gibi lirik 
şiirler yazan büyük bir şair, bir gönül adamıdır. Onu Sevdilli gençlerin dergilerinde belirttikleri gibi 
sadece, geçim sıkıntısı nedeniyle ileri yaşlarında yaptığı eğitmenliğiyle ve güzel yazı yazmasıyla 
tanıtmaya kalkışmak, asıl önemli cephelerini inkar etmek anlamına gelir. 

 

Nuş edelim dosttan gelen sedayı 

Duyalım ne demiş şu leyli leyli 

Uğra dost köyüne eyle selamı 

Daim zikrim fikrim bu leyli leyli 

 

Defeyle davayı gönülden bırak 

Hakikat şahından sen olma ırak 

Aşkın zincirini gel boynuma tak 

Erdirir murada bu leyli leyli 

 

Yar zülfün telini eyledi çengel 

Kavuşamam dosta arada engel 

Kapında ölürsem üstüme sen gel 

Gözün yaşı ile yu leyli leyli 

 

Felek çakmağını serime çaktı 

Beni bir unutulmaz derde bıraktı 

Vücudum şehrini odlara yaktı 



Yandım medet yetiş su leyli leyli 

 

Ayağın tozunu gözüme sürme 

Gel otur yanımda boynunu dürme 

Huda'nın kuluyum kapından sürme 

Bülbüle münasip gül leyli leyli 

 

Adımı sorarsan Ali Gulami 

Bari sen gelmezsen gönder selamı 

Daim dilimizde Hakk'ın kelamı 

İşte zikrim fikrim bu leyli leyli 

(Kaynak: Hacı Bayrak, İbrahim Erdem) 

 

* 

 

Kime kin ettin de giydin alları 

Yakın iken ırak ettin yolları 

Mihnet ile yetirdiğin gülleri 

Varıp gittin bir soysuza yoldurdun 

 

Sen beni sevseydin arar bulurdun 

Zülfünün teline bağlar dururdun 

Madem ayrılıktı senin muradın 

Niye beni ateşlere yandırdın 

 

Hicrani'yim  der ki bakın halıma 

Dağlar dayanmıyor ah-u zarıma 

Elim ermez oldu kisb-i karıma 

Çünkü gül yüzlümü elden aldırdım 

 

(İbrahim Erdem  tarafından bestelenmiştir) 

 



Hıdır  Gürel – İbreti  (1920 – 1976)  

 

Aziz baba'nın dostlarının çoğu yaşıtıydılar, sade giyimli ve 
sakallıydılar. Ancak cemaate, 1944-1945'lerden sonra 
Akçadağ'ın Harunuşağı köyünden Musa Hazar, Pazarcık’tan 
Ali Sayılır ve Kırkısrak köyünden Akçadağ kökenli Hıdır 
Gürel gibi yeni kuşak gençler katıldılar. 

Ayakkabıcılıktan sonra uzun süre terzilik yaptığı için çevrede 
"Terzi Hıdır" adıyla anılan Hıdır Gürel sevecen, nüktedan, 
hazırcevap, yaşının çok ilerisinde olgun, ilim ve irfan sahibi 
bir zattı. Sınırlı bütçesi nedeniyle gündüzleri çalışıyor, 
geceleri okuyor, daha çok kışları Haydar Uzun, Tacım 
(Köroğlu) gibi köylüleriyle birlikte gelip Aziz Baba’ya mihman 
oluyordu. 

Hıdır Gürel kısa sürede dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. 
Etkileyici bir düşünme ve ifade gücüyle muhabbete yeni 
boyutlar kazandırıyor, saz çalıyor, belirli Alevi şairlerinin 
deyişlerini söylüyordu. 

Maddi olanakları sınırlıydı, ama enerjikti, morali yüksekli ve beceri sahibiydi. Daha iyi bir geçim 
için sık sık meslek değiştirdi, dişçilik ve fotoğrafçılık yaptı. Bir ara madencilik işine el attı. 

Hıdır Gürel, Aziz Baba'nın 1950'de Uzunyayla'ya göçmesinden ve Söbeçimen'deki cemaatinin 
dağılmasından sonra yeni bir arayışa girmeden Hakk bildiği yolda yürümeyi sürdürdü. Halkı 
daha iyi etkilemek üzere, hem tasavvufi ve toplumsal düşüncelerini şiirle ifade etti, hem de 
zaman içinde ağdalı dilini Arapça ve Farsça sözcüklerden arındırmaya çalıştı, " İbreti"  
mahlasıyla yazdığı bu şiirleri ölümünden sonra yayımlandı. (Aşık İbreti, Can yayınları). 

Vahdet-i vücut inancı insanı kulluktan ve kadercilikten kurtarır, irade ve kişilik sahibi yapar, 
insanı Hakkın bir parçası haline getirerek hem dokunulmazlaştırır, hem de ölümsüzleştirir. Tüm 
insanları eşit görür; ırk, dil, din, renk ve cinsiyet farkı gözetmez, ayrımcılığı reddeder. İbreti de 
bu anlayışla cenneti, cehennemi bu dünyaya taşır: 

 

Yarınki cennete etmeyiz minnet 

Cenneti vücudu insan biliriz 

Münevver kitleye vererek kıymet 

Allah mefhumunu vicdan biliriz 

 

Gerçek aşık siler kalbin tozunu 

İrfan ışığında açar gözünü 

Kamilin ağzından çıkan sözünü 

Hem hadis, hem de Kur'an biliriz 

 

İbreti,  yavaş ol, gözle türabı 

Cehennem ateşi, vicdan azabı 

Neylersin yarınki yevm-ül-hisabı 

Olgunları huri gılman biliriz 

Vahdet-i vücut inancına göre, tanrı insanı topraktan yoğurdu, belli bir kıvama gelince nefesinden 
üfleyerek onu kendi parçası haline getirip ölümsüzleştirdi. İnsan Hakk'ın bir parçası olduğu ve 
evrenin tüm özelliklerini taşıdığı için de, "Ne varsa alemde, örneği var ademde" denir. 

 



İbreti bu düşünceyi şöyle ifade ediyor: 

 

Gerçeklerin kalbi Hakk'a mekandır 

Her ne ararsan var, gizli dükkandır 

Gayri değil, Hakk dediğin insandır 

Ona söylemesin yürek olmazsa 

 

On sekiz bin alem insanda ayan 

Bu hikmete ermez cahil-i nadan 

Kem ayar olana edilmez beyan 

Yeri gelip eğer gerek olmazsa 

 

* 

 

Muhabbet şarabın sevap biliriz 

Adem'in cemalin kitap biliriz 

Yarın ölsek gene geri geliriz 

Gerçeklerin ruhu ölmez ki ölmez 

 

 

Dünyevi kötülüklerden arınmak, yani "ölmeden evvel ölmek" konusunda şöyle diyor: 

 

İbreti 'nin  sözü gelmesin ağır 

Hakk'a doğru giden işte bu çığır 

Dili lal, gözü kör, kulağı sağır 

Ölmeden evvel ölecek misin? 

 

 

İbreti "yetmiş iki milleti bir gören" inancı doğrultusunda birliği, beraberliği, kardeşliği ve eşitliği 
şöyle savunuyor: 

 

Birlik beraberlik hep benim derdim 

Bu derdi kendime nimet bilirim 

Herkes kardeşimdir, ayırmam ferdi 

Başka düşünceyi gaflet bilirim 

 

 

 

İnsan doğuştan iyilik ile kötülüğün, güzellik ile çirkinliğin tam ortasında yer alır. Sorumluluğu 
nedeniyle, bunlardan sadece iyilik ve güzelliklerle bezenmesi, kötü ve çirkin huylarından 
uzaklaşması gerekir. Eğer bunu başarır, içindeki şer güçlerini öldürür, tasavvufi deyişle 
"ölmeden önce ölür" ise mutlak güzelliklerle donanır, bu dünyada bedenden bedene girip 



dolaşmaktan kurtulur, doğrudan Hakk'a ulaşır, O'nun varlığında yok olur. Bu da ancak tükenmez 
bir güç kaynağı olan ilahi aşk ile mümkündür. 

 

İbreti bir yandan aşkın gücünden söz ederken, 

 

Mecnun Leyla için gezmiş ovayı 

Ferhat Şirin için delmiş kayayı 

Çekmeyen ne bilir aşkı sevdayı 

İbreti,  gerçekler kuludur kulu 

 

Öte yandan aşkın güçlüğünden yakınıyor: 

 

Mecnun'un gezdiği çölü ovayı 

Leyla'nın aşkına düşenlere sor 

Ferhat'ın deldiği yalçın kayayı 

Varlık dağlarını aşanlara sor 

 

Çokları aşk için serini verdi 

Çekmeyenler bilmez bu müşkül derdi 

Halden bilir sanma gördüğün ferdi 

Hasret-i aşk ile pişenlere sor 

 

* 

 

Aşkın pazarına uğrarsa yolun 

Ateşlere verip seyran ederler 

Gönül kaptır da bak, görürsün halin 

Din, iman bırakmaz talan ederler 

 

Kimi selvi boylu, şahin bakışlı 

Kimi tavus gibi, göğsü nakışlı 

Kimi tatlı dilli, melek gidişli 

Seni varlığından üryan ederler 

 

Kimi kaşı kara, kirpikleri ok 

Kimi çok sevimli, şivesi pek çok 

Kiminin yüzünde hiç pervası yok 

Alemin diline destan ederler 

 

Kimi çok sever sözü yerinde 

Kimisi ah çeker, gayet derinde 



Kimi mahmur gözlü, sevda serinde 

Bir bakışta mest ü hayran ederler 

 

İbreti,  güzeller nazik edalı 

Nerde aşık varsa başı belalı 

Çöllere düşürür Mecnun misali 

Dünyayı başına zindan ederler 

 

Alevi tasavvufunun temel öğelerinden biri de İmamet ve Mehdi inancıdır. 

Alevilere göre, Mehdi olağanüstü koşullar gerçekleştiğinde gökten ağarak gelecek, haksız halife 
ve yöneticileri görevden uzaklaştıracak, ezilen kitleleri kurtarıp mutlu edecektir. 

Yoğun bir dinsel ve toplumsal mücadelenin içinde olan İbreti de güçlü bir imamet ve mehdi 
inancına sahiptir: 

 

Zalimin, gaddarın zevali yakın 

Beklenen Mehdi'yi sanma ki gelmez 

Haksızdan soracak haklının hakkın 

Adalet olunca şikayet olmaz 

 

Mehdi Ali Resul çıkacak derler 

Zulmün temelini yıkacak derler 

Mazlumun haline bakacak derler 

Ne suretle olur çok kimse bilmez 

 

İbreti, etkili bir ikna gücüne, sağlam bir mantığa sahipti. Sarız'a yerleştikten sonra, tek camili 
ilçenin müftüsü, imamı ve müezzini olan Baki Hoca'yı muhatap seçti, onun şahsında ilkel 
Selefiyye yorumunu benimseyen bağnaz ve hurafeci kesimi eleştirdi, bir Bektaşi zarafetiyle ince 
ince alay etti (Bakınız: Aşık ibreti. Can yayınları s. 10-19; Seydi Özcan, Aziz Baba Aleviliği). 

Oğlu Haydar Gürel'in dilinden anlatılan anılarından biri de şöyledir: 

Bir gün babamın terzilik yaptığı sırada. Baki Hoca selam vererek içeriye girdi. "Bu terziliği 
yapıyorsun, ama terzilerin pirinin kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Babam "Terzilerin 
piri İdris Peygamber’dir" dedi. 

Baki Hoca : "Sen zaten bilirsin. Bunu da bildin." dedi. 

Bu defa babam sordu: "Hocam, çoktandır soracaktım; bir türlü soramadım. Acaba bu davulun 
piri kimdir?" dedi. 

Hoca: "Davulun piri şeytandır." dedi. 

Babam: "Hocam yanılmıyorsun, değil mi?" 

Hoca: "Bunun hakkında ayet var. Allah'a inanmış gibi inan ki davulun piri şeytandır" dedi. 

Babam başka konuşmalarla Hocaya davul konusunu unutturduktan sonra: "Hocam, bir insan 
şeytana uyarsa ne olur?„ şeklinde bir soru yöneltti. 

Hoca "Bir insan şeytana uyarsa, Allah yolundan sapar, dinden çıkar, kafir olur." dedi. 

Babam: "Hocam, siz davulun sesiyle sahura kalkıp oruç tutuyorsunuz. O zaman şeytana uymuş 
olmuyor musunuz?" dedi. 



Bu sözü duyan hoca kendi fetvasının tuzağına düşmüş olacak ki çok hiddetlendi ve "Ne sen 
öldün ki ben senden kurtulayım, ne ben öldüm ki sen benden kurtulasın" diyerek orayı terk etti 
(age, s. 13-14). 

 

İbreti zaman zaman eleştirilerinin dozunu yükseltti: 

 

Minareye çıkıp bize bağırma 

Haberimiz vardır, sağır değiliz 

Sen kendini düşün bizi kayırma 

Sizlerle kavgaya uğur değiliz 

 

* 

Sakalı bıyığı eylemiş sünnet 

Bütün arzuları huriyle cennet 

Tüyün murdar bilir, der ki kerahet 

Batıl itikattan feragati yok 

 

Hakk ademde demez, yabanda arar 

Mürşide baş eğmez fakıyı sorar 

Sakalını kırkar, saçını tarar 

Mırıltıdan başka bir adeti yok 

 

 

İbreti ile en son 1965 yılının bir yaz akşamında sevgili İbrahim Erdem'in evinde birlikte oldum. 
Eski tasavvufi muhabbetlerinin yerini günlük olaylar almıştı, İbreti artık ağdalı dilini Arapça ve 
Farsça sözcüklerden iyice arındırmış, halkın günlük Türkçesi ile konuşuyordu. 

1960'lı yılların bilinen özgürlük ortamında gelişen toplumsal olayları irdeliyor, kurulu düzene 
eleştiriler yöneltiyordu: 

 

Bakın şu Tanrı'nın adaletine 

Kimini ağlatmış, gülemez olmuş 

Kiminin süs vermiş kravatına 

Kimisi bir gömlek bulamaz olmuş 

 

Kimine giydirmiş lahuri kumaş 

Kimi ekmek için ediyor telaş 

Kimisi alıyor çokça bir maaş 

Kimi bir kapıcı olamaz olmuş 

 

Kiminin binası sekiz, on katlı 

Kimi taksi, kimi motosikletli 

Kimisi beğenmez baklava tatlı 



Kimi vita yağın bulamaz olmuş 

 

Kimi hanımını gönderir ırgat 

Kiminin takımı yedi, sekiz kat 

Döküp saymak ile bitmeyecek dert 

Kiminin hiç yüzü gülemez olmuş 

 

İbreti,  böyleymiş Tanrı adalet 

Kimine dert verir, kimine sıhhat 

O istediğine verirmiş cennet 

Kimse onun suçun soramaz olmuş 

 

Melûli ile aynı düşünceleri paylaşan, fakat tabuları halkın önünde pervasızca eleştiren gönül 
adamı aziz dostum İbreti, belirtilen düşünce ve deyişleri yüzünden aşırı milliyetçi ve 
muhafazakar kesimin husumetine hedef oldu. Elbistan olaylarından nasibini aldı, saldırıya 
uğradı, dükkanı tahrip edildi. Ardından 1970'li yılların bilinen ortamında bir süre Mamak askeri 
cezaevine konuk edildi. Sonra İstanbul'a taşındı, 5 Kasım 1976'da Hakk'a yürüdü. 

 

 


