
 5.SINIF 
 

2.ÜNİTE 

 

4.2. Cemevini Tanıyalım 

 

Alevilerin yaptıkları ibadete “Cem” ibadet yerlerine “Cemevi” denilir. Cem sözcük olarak 

"toplanma yeri" anlamındadır. Aleviler ibadetlerini halka şeklinde cemal cemale (yüz yüze) yaparlar. 

Cem ibadeti her Perşembe akşamı ve dini bayramlarda yapılır. Cemevleri ibadetin yapıldığı, Alevilik 

ahlak esaslarının (edeb-erkân) öğretildiği bir okul vazifesi de görmektedir. Ayrıca toplumsal ve 

bireysel sorunların çözüme kavuşturulduğu, birlik beraberlik duygularının pekiştiği, yoksullara yardım 

elinin uzatıldığı, sevginin, dostluğun, kardeşliğin, barışın, özgürlüğün öğretildiği kurumlardır. Cemevi, 

cemaatin toplandığı eşitlik meydanıdır.  

Cem, Alevilerin ibadetidir. Bu nedenle cemin yapıldığı yer de ibadethanedir. Cemevleri 

Peygamberimizin Medine’de inşa ettiği Mescid-i Nebevi’nin fonksiyonlarını günümüzde icra eden bir 

ibadet mekânıdır.   

 

Cemevi de Allah için secde edilen yerdir. Peygamberimizin yapmış olduğu mescid de tıpkı 

bugünkü cemevlerimiz gibi bütün topluma hizmet eden ibadethanelerdir. Cemevlerinde Hakk’a 

yürüyen, yani vefat eden insanlar için “Cenaze Hizmeti” yerine getirilir. 

  Cemevleri; birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın, barışın ve sevginin egemen olduğu kutsal 

mekânlardır. Orada herkes birbiriyle barışık ve birbirine karşı sevgi doludur.  

 Cemevleri sadece ibadethane değildir. Çünkü cemevlerinde ibadetin yanı sıra insanlar için 

yararlı başka etkinlikler de yapılmaktadır.  

Bilimsel toplantılar, sanatsal gösteriler, çeşitli kurslar ve eğitim faaliyetleri, yoksullara yardım 

çalışmaları gibi son derece güzel etkinliklerin yapıldığı cemevlerinde konferans salonu, kütüphane, 

yemekhane ve misafirhane gibi herkesin hizmetine açık bölümler de vardır. 

 Yüreğinde sevgi ve barış duyguları taşıyan herkese açık olan cemevleri, inancımızın olduğu 

kadar kültürümüzün de olmazsa olmaz bir mekânıdır. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



3.ÜNİTE 

 

3.6. Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyt’ine Sevgisi 

 

Hz. Muhammed, Ehl-i Beyt’ini çok severdi. Bu sevgisini de pek çok uygulaması ve sözüyle ortaya 

koymuştur. Ehl-i Beyt’ini; “Onlar bendendir, ben de onlardanım”diyerek açıklamıştır. 
 

Hz. Muhammed, Hz. Ali hakkında şöyle demiştir: 

“Ben ilmin şehriyim Ali de onun kapısıdır.” 

 

  Hz. Fatıma için ise: 

 

“Fatıma’yı inciten beni incitmiştir.” 

“ Fatıma, cennet kadınlarının efendisidir ” buyurmuştur. 

 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hakkında ise: 

 

 “Bunlar benim oğullarım ve kızımın oğullarıdır. Allah’ım, ben onları seviyorum. Sen de 

onları sev, onları sevenleri de sev” demiştir.  Ayrıca Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için ; 

 

“ Cennet gençlerinin efendileridir.”diyerek onlara olan sevgisini bir kez daha  ifade etmiştir. 

 

 

 

 

4. ÜNİTE 

 

SOFRA DUASI 
 

Bismişah Allah Allah 

 
Evvel Allah diyelim, Kadim Allah diyelim,  
Geldi Hakk lokması,  

 Hakk versin, biz yiyelim.  

Diyelim Allah Allah! 

 
Nimet-i Celilullah,  

Bereket-i Halilullah, 

Cümlemize şefaat eyle ya Resulallah.  
Soframız Hakk sofrası, 

Lokmamız rıza lokması ola. 

 Yiyene helal,  
Yedirene delil ola. 

Kazanıp getireni,  

Pişirip yetireni,  

Hakk saklaya, Hızır bekleye. 
Hakk lokmalarınızı kabul eyleye; 

 

Allah Allah! 
 

 



 

 

 

 

5.ÜNİTE 

 

Gadir-i Hum Bayramı 

 

Gadir-i Hum Bayramı, Hz. Muhammed’in Hakk’a yürümesinden kısa bir süre önce Veda 

Haccı’ndan dönerken, Gadir-i Hum denilen yerde, Müslümanları toplayıp kendisinden sonra Hz. 

Ali’yi önder olarak kabul etmelerini vasiyet etmek için yaptığı büyük ve tarihi konuşmanın yıl 

dönümünde kutlanır.  

Bu bayram diğer adıyla “Velayet Bayramı”dır. Hz. Muhammed, Gadir-i Hum gününde 

Allah’ın buyruğuyla Hz. Ali’yi bütün müminlerin önderi ve Allah’ın velisi olarak ilan etmiştir. Bu 

olay bütün Müslümanlar için büyük bir bayram olmuştur. Her yıl Zilhicce ayının 18. günü “Gadir-i 

Hum Bayramı” ya da diğer adıyla “Velayet Bayramı” olarak kutlanmaktadır. 

 Aleviler bu bayramı çeşitli törenlerle kutlamaktadırlar. Özellikle cemevlerinde yapılan cem 

ibadetleri, söylenen deyişler ve dönülen semahlarla bu bayram inanç ve coşkuyla kutlanmaktadır.  

 

 

 

3. Üzüntülerimizi Paylaşalım  

Kerbela Yası 

  Muharrem ayı, Alevilikte önemli ve özel bir zaman dilimidir. Kerbela mateminin yaşandığı ay 

olan Muharrem, Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç edişinin başlangıcı olarak kabul edilir. 

 Muharrem ayı, kendisinde savaşın ve kan dökmenin yasak olduğu dört aydan biridir.  Buna rağmen 

Kerbela katliamının yaşandığı bir felaket ayıdır. Hicrî 61 yılının Muharrem ayının 10. gününde, 

Kerbela denilen yerde peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin ve yanındakilerin çoğu günlerce aç susuz 

bir şekilde kuşatma altında tutulduktan sonra şehit edilmişlerdir. İşte bu nedenle Alevilikte her yıl 

Muharrem ayının ilk 12 günü peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin, Kerbela şehitleri ve On iki 

imamların yası tutulmaktadır. Bu ayda yasın bir gereği olarak eğlence yapılmamakta, renkli kıyafetler 

giyilmemekte, kanasıya su içilmemekte ve Hz. Hüseyin için ağıtlar söylenmektedir. 

 

 

 

 

 

 



  

MERSİYE 

Bugün matem günü geldi 

Ah Hüseynim vah Hüseynim 

Senin derdin bağrım deldi 

Ah Hüseynim vah Hüseynim 

 

Kerbela'nın önü düzdür 

Geceler bana gündüzdür 

Şah Kerbela'da yalnızdır 

Ah Hüseynim vah Hüseynim 

 

Kerbela'nın yazıları 

Şehit düştü gazileri 

Fatma ana kuzuları 

Ah Hüseynim vah Hüseynim 

 

Boz bulanık puslu dağlar 

Virandır bahçeler bağlar 

Şah Hatayi’m durmaz ağlar 

Ah Hasan’ım Vah Hüseyin’im 

Şehit olmuş şah-ı Merdan  

Şah Hüseyin’im Vah Hüseyin’im 

 

 


