iS(:i MUHABiRLER Y AZIYOR
Tarihlerde kaldt iigundUgUn ~an
Sivas't diinyaya dii~man ettin sen
Elinden geleni koymuyor yobaz

ASIK HALiMi, KISAS KOYO

I ciHANIN NURU I

Halifenin hmzulann soyundansmtz
Sivas'h degil Darende'nin
dagmdanstruz
islam degil dazlaklann kanmdansmtz
Yapan da yakttran da yobaz mollalar

insanhga dii~man olan burada
HUkiimeli emniyeli nerede
Ole! yandt iilenler c;ok burada
Vah~tten utarup caynuyor yobaz

Fahr-1 Feyzullah'm oldum a~1g1
Odur bu cihamn nuru ·~•g•
Sevdastyla yakar nice a~1g1
~ahtm Ali nesli guzel sultamm

SADIK ~IKRIK~IOGLU, ZiLE

Ehlibeyle dU~man yalandan dinci
Muaviye'nin dostu Hiiseyin'e kinci
Mara~'ta <;:orum'da vah~et kac;mct
insan haklanna uymuyor yobaz

Meded deyip geldim yUce bab'ma
Hayran kaldtm e~siz ince yapma
YUzUm sUrdUm gUndUz gece rah'ma
~ahtm Ali nesli gUzel sultamm

I

Yaztcwglu dinci yaktp giiiUyor

GorUnce cemalin eridim bittim
Divamna durup od olup tiltliim
Himmeliyle bulbUl. misali ottUm
~ahtm Ali nes.li gUzel sultamm

Oluz yedi gene; degerler iiiUyor
Yetkililer gelmese de biliyor
Sivas'da kiikle~mi~ kaymyor yobaz

Sensin bu cammm ozge canam
A~ktn ile kaynar goniil kazam
Makanunda buldu ozUm dUzeni
~ahtm Ali nesli giizel sultamm

M.HAMDi VURAL, MALATYA

I HACILAR KOYU l
Geleneksel Abdal Musa Sultan
~enlikleri'nin dordiinciisii
Malatya'mn Hekimhan ilc;esi
Hactlar koyUnde, co~kulu bir halk
toplulugunun i~tirakiyle, 5 EylUI
1993 Pazar gUnU yaptldt.
Tertip heyeti ba~kam M.Hamdi
Vural'm ktsa konu~masm1
miiteakip koy meydamnda, ~ah
HUseyin Baba Tiirbesi etrafmda
ayin-i cern yaptldt. Ya~hlann
gormeye susadtklari, genc;lerden
c;ogunun ilk defa gordUkleri ayin-i
cern c;ok ilgi ve begeni 1oplad1. iki
gencin yol karde~i olma isteklerinin
ardmdan yol karde~ligi erkam
ba~ladt. Htdtr Dede'nin yonettigi
ayin-i cern ve yo! karde~ligi
merasimi, gUibenklerin c;ekilmesi
ve yenilen Abdal Musa Sultan
lokmastyla son buldu.
Goniil isterdi ki, Malatya Hact
Bekta§ Veli KTD ba~kam Hasan
Me~li ile demegin semah ekibi bu
mullu giiniimUzde yammtzda
.olsunlar, birlik ve dirligimizin
simgesi olsunlar.

Hak mii~idim sensin verdin duanu
insanhk ugruna kurdum davanu
Halimi'nin dUnu giinii imamt
~ahtm Ali nesli giizel sultamm

KUL KENAN, HOLLANDA

~KiLE
Terkeyle benligi eri~ insana
''Ben" ~ytandtr soyle sen sana
Bizde canlar kuldur canana
A~k ile doneriz gir c;arka
Deli! uyanp semah diinmeye
Kadm-erkegi e~il giirmeye
CUmle emegin hakkm vermeye
A~k ile gelen bir daha diinmeye
Serc;e~memizdir Bekta~i Veli
Onun kamndandtr KIZII Deli
insanhgm okuludur Pir Evi
A~k ile ikrar vermi~iz donmeyiz geri

Kul Kenan eydUr Di,·ani'nin divanesi
Her dem dilindedir Pirin nefesi
Hak Erenler cemin~ cu~a gelesi
A~k ile bic;ile muhabbel firezi

ALi MADEN

SERKAN EMRE, iZMiT

SORUYORUM

1

insan haklan, insan ozgUrliigU,
insan hayatma onem .. Hfda gazete
yaytnlarmda ve kupUrlerinde kalan
kelimeler. Erzincan'da olaylar
almt~ ba~m1 gidiyor.
Cumhurba§kamna soruyorlar:
"SUnnilerin Erzincan'da
silahlanmalan konusunda ne
diyorsunuz?" Devletin ba§t,
insanlann "korunmak ic;in
silahlandtgmt" soyliiyor.
Madalyonun obUr yUzU, SUnniler
Alevilere kar~1 silahlandmhyor.
~imdi Kervan aracthgtyla
soruyorum: "Demokrat"
Tiirkiye'de, Sivas'ta olanlar
Erzincan 'da da mt tekrarlanacak?
Bu devlelin ba§lan insam insana
ktrdtrmaktan ne zaman
vazgec;ecek? Soruyorum!

MUHARREM YAZICIOGLU

KACINCI K.ERBELAI
Sanki H1z1r Pa~a geri gelmi~tir
Ozanlar kanma doymuyor yobaz
Planh ~ekilde katliam vah~et
insanlar yamyor duymuyor yobaz
Yobaz din adma ~rial ister
bagmr "kendini goster"
Yananlar devletten yard1m1 bekler
Oleni insandan saym1yor yobaz
Madtmak Oteli ate~ ile kan

Tahrik~i
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Sana seslenirim ey yobaz adam
tavular rahman ol ur mu
Egilip dogrulmak c;are degildir
Dort duvar arast cennel olur mu
~eytanct

Ya~m geldi gec;ti olmu~sun Mervan
Medel umduklann vermiyor selam
Harama helal dersin helala haram
Diinya nimetleri haram olur mu

ONERILER

HOSEYiN KAY A

Vakil tamam dedin taktm fesini
K1samazsm sen gerc;e~in sesini
An gelir verirsen son nefesini
Ahirene sorgu sua! olur mu

SEVGi ZAMANl
lnsamn i~ini zora ko~anlardan olma
Bir el de sen a!Jver ki yUkU c;1ksm dUze
insaru insana kesip, kafam yorma
Hep bana rab bana deyip kendine
yon rna
HmZifhk, hainlik yala~maz insanogluna
Gel.de. sevgiyle bak ~u insanlann
yUziine
En biiyiik sevgi, insam c;tkarstz
sevmeklir
Btraktp kendini sevgi ummamna
yiizmeklir

~a~lan gider iken Kabe yoluna
Ac; gozlerin bak sagma soluna
Hasel helkesini takma koluna
Bulamk c;e~meden zemzem olur mu

Cismi olmayandan medet dilersin
0 ku~ beyinle nere gidersin
Oksiiz fakir demez hakkm1 yersin
Buna hesap vermek kolay olur mu
Ali Maden soyler soziin dogrusu

DUzenbaza gore aim yazg1s1
Ahretteri olurmu~ giinah sorgusu
<;:ekligimden beter gUnah olur mu

ALiKARTAL

Z.HALiS MENGO~. KIRSEHiR

~

YOBAZLAR

I

Sivas kalesinde deste ile giil baglamr
Otel alayt ehlibeyte diindU diye agyamr
Hmmlar Pir Sultan't zincire baglattr
Yapan da yakt1ran da yobaz mollalar
KASIM-ARALIK 1993
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Bu toplum sahipsiz degildir. Her
tUr!U zorluga ve yobazhga,
ic;imizdeki sahte Alevilere,
Emeviye pe§ke~ c;ekenlere,
Alevinin oyu ile bazt yerlere
gelenlere, Diyanet'e sattlanlara,
Cem dergisine bu toplum hak ettigi
dersi veriyor. Bunlara meydam bo~
btrakmamak ic;in de Kervan dergisi
ya~ayacak ve ya~a!Jiacak. Bu yonde
baz1 konulan ele~tirip, yaml
bekliyorum.
- Dergi dagttimmda c;ok
aksakhklar oluyor. Htzla
giderilmelidir. <;:1kan dergi diger bir
aya atlamadan o ay ic;inde
dagJttlmahdtr.
- Alevilikle ilgili, daha geni~
yaztlar yaymlanmahdtr.
- TUm temsilci dostlar istanbul
merkeze c;agnhp, kendileriyle
tam~Ihp, derginin nasJI bir yol
izlemesi konusunda gorii~leri
ahnrnahdir.
- Derginin 15 giinliik c;•kmasJ ve
tirajm artmast ic;in olanaklar
aranmah, varolan olanaklar
kullamlmahdtr.
- Telefonlara bakan dostlann
devrimci sorumluluklan var. Eyliil
saytsJ ic;in 3 sefer telefon etmem
gerekmiyordu. Bu §ekilde dUzenli
c;alt§amaytz. Aynca sizler
tarafmdan c;tkanlan her tUriU
yaymdan bizleri haberdar etmenizi
diliyorum.
- Arahk ayt ic;inde Kervan adma
iyi bir duvar takvimi haztrlarsamz
Zile'de sahhr.
Derginin hey ay satJ~mm
artacag1 gorU~Undeyim. Kervan
adma Zile'de halk konseri
dii~iinUyoruz. Bir de, Zile'de
"cemevi yaptlrma komitesi"
olu§uyor.
Bu arada cemevi komitesinde
gorevli posta dagttlctst, bizlere c;ok
emegi gec;mi§ Fikri GUida! Can't,
kalp krizi sonucu 42 ya§mda
kaybettik. Ailesine ve tUm dostlara
ba§saghgt diliyoruz.

ER

ERiN CEMi

Hak kaplSln c;alahm
Helal lokma sunahm
Cemde gUlbenk alahm
Yezit cern kaptsmt k1rmaz ise
Kervamm1z Ali kervaru
Yolda~tm1z on iki imam divam

Anahm $ehid-i Kerbela 'y1
Kanlar Kerbela'da kalmaz ise

demokratik basm engellenrnekte,
mezhep aynmcihgi ba§
gostermektedir.
Bu durumlar Malatya halkmt
rahats1z ediyor. Transferci belediye
ba§kant, hallomtzm ihtiyac;lanna
daha ne kadar duyarstz kalacaktrr?
Vali Saffet Ankan BedUk,
halktmtzm sosyal dayam§ma
ihtiyac;lanna ne zaman cevap
verecektir?
Beyler, pa§alar. Silkinin, halkm
ihtiyac;lanna kulak verin.

HUnkar hunkar c;aglayahm
Ali deyip aglayahm
Aleme bir cern baglayahm
Kanl1 ya§lar akmaz ise
Gelin canlar bir olahm
Bir olahm iri olahm
iri olahm diri olahm
Yezit bizi oolmez ise
Ali diye yanan diller
Allah deyip vuran eller
Hakka divan duran kullar
ikranndan diinmez ise

OZAN SiAR

GER<;EK OZAN

KJTklar ceminde duranlar
Hayn ile A/i'yi giirenler
Siz de gelin ey erenler
Hak balll olup Kul ~a~maz ise

HUseyin sava~l! ezene ~~
Hie; boyun egmedi dUzene ~~
Pir Sultan canlara evrensel ~~
Aleviyim diyen siizde ozanlar
Zulme k~J olur iizde ozanlar! ..

ZEYNEL PEKGOZ, ZiLE

PiRiM iCiN

Ozan $iar haylar can ile di~ ile
<;:agnu yorumla c;aSJm i~le
Alevilik degil yalmz deyi~le
Aleviyim diyen siizde ozanlar
Zulme ~~ olur iizde ozanlar! ..

Kafir kimdir diye sorgu sordular
Ehli Beyti bilmeyen kafirdir dedim
inkar edip arkandan da vurdular
Onu inkar eden kafirdir dedim
Oruc;, namaz yok imi~ bizim yolda
islanun ~nda gerek imi~ insana
iman yeter, Hak vardrr bizim yolda
Gerc;ek iman Hak'la bilmek ashnda

H.FIRAT, iSTANBUL

DERGi SA'fiji

K ervan satJ~ elemaniytm. Derginin
toplu satJ§Iftl yapmak ic;in Kad1kCiy
Vapur iskelesi 'ne arkada§Imla
birlikte gittik. Daha sat•§a
ba§larnadan, ne zaman neye
miidahale edecegini bir tUrlii
Eger kafir bize yol giisterecekse
ogrenememi§ ''emniyet
Kendi yolun dcigru bilsin o yeter
kuvvetleri ", her zamanki
Ehli Beyli inkar eden kafirler
Bundan ba~ka Hak yoktur onu bilsinler bilinc;sizlikleri ic;inde "satJ~
yapamayacagimiZI, bunun ic;in
ibadet dedigin Hakkm ic;indir
validen izin almarniz gerektigini"
Gerc;ek iman ise O'nu bilmeklir
soylediler. 6yle ya, derginin
Bana O'nu ogretecek hangi kafirdir
c;•kmasma izin veren vali belki
Hakla bilmek bizi inkar degildir
satl§ma izin vermeyebilirdi. Yan
iskeledeki arkada§tma oradaki polis
Ba~ka Hak var nud1r bundan gayrisi
ekibinin mUdahale etmemesi de bir
Dogruyu bilmektir i~in gerc;egi
ba§ka gariplikti.
Saymam ben Miislim'den hic;bir kafui
Kadtkoy satt§IffiiZ engellenince
Ali'yi bilmeyen kafirdir kafrr
yaral!cJ dU§Undiik, "Sangazi'ye
gidelim" dedik. Sangazi'ye
Gelin dostlar i~te gerc;ek Hak burda
vannca, bOyle giizel semtlerimize
Erenlerde erdi aym bu yolda
neden daha Cince dergi satJ~ma
Ali'm Oniki imam soyu a~ktna
gitmedigimize gerc;ekten iizUldiik.
iman etmeli dostlar Hakkm yoluna.
Sangazi, c;ogunlugu Alevi
ibadet odur ki Hakka dogrudur
canlardan olu§an ve bunu bUtUn
iman kalpten olur giisteri~ yoktur
~iizel yonleriyle belli eden bir semt.
Y!lda birc;ok cemimiz kurulur
_ Insanlar bizleri soguk
Cem-i alliyt seyrine gelelim
kar§llarnadJ!ar. Dergi satt~lanna
yardtmcJ oldular. BUyUk c;ogunluk
Anlanu~t1r beni gerc;ek er olan
Alevi ama, bir mahalle muhtarhgt
Bilinir bu yolda kimdi ser olan
gericilere kapunlmt§. Nedeni de
0 bizi yaratu cevher c;amurdan
bOIUnmU~IUk. 5 adaytmtz
Zeynel ~imdi serho~ a~1k olmaktan.
birbirlerine htrslanmt~. bazt
devrimci(!) arkada§lar da halkt
SEVKET COSKUN, MALATYA sec;imleri boykola c;agtrmt~.
Yenilgiyi bunlar haztrlamt§. Bunu
CEHENNEM Mi?
goriince K ervan' m sec;imlerdeki
Afetevleri, Malalya kentinin,
lutumunun hakhhgm• anladtm.
Sangazi'li canlara
gariban insanlarm kiimele~tigi
sesleniyorum. 6niimiizde sec;im
yerle~im birimlerinin ba~mt
c;ekmekledir. Durum boyle iken,
var, bu sefer dogru davranabm.
Malalya'mn beyleri, pa~alan i>unu
gormezlikten gelmektedir. Bunlann
iLYAS PARSAK, ARDAHAN
ba§1m eski ANAP'h yeni RP'Ii
belediye ba§kam MUnir Erkal
"iLKEL"Mi$IZ!'
c;ekmektedir.
1977 dogumluyum, lise ikinci
Yaz aylannda tozdan
gec;ilmeyen sokaklar, kt~a dogru
s1mfta okumaktay1m. Kervan'1 begeniyle okuyorum. Sizlerden istec;amurdan yiirUnmez olmaktadtr.
Durum bOyle iken caddelerin
gim ~u: Aleviligin ~aman dininden
geldigini ileri sUren bazt kaynaklar
imarstz tahribi siirmekte, halkm
ve ki§iler, "sizler ilkel dine inamgerc;ek ihtiyacma ise cevap
verilmemektedir.
yorsunuz" diyerek, (kendileri ileri
Belediyede adam kay1rma
imi~ler) halkimtzt Siinnile§tirmeye
vardtr, kadrolar dinci gruplara
c;ah§tyorlar. Konuya ac;tkhk getirbtraktlmaktadtr. Sosyalist,
menizi istiyorum.

Gel don bu yol kiitii yoldur dediler
Bana yol giisterecek olmu~ kafirler
Her gUn be~ vakil lalmak gerekse eger
Benim yllhk ibadet hepsine deger
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