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B R ALAN ARA TIRMASININ ANATOM S :
“TOKAT YÖRES  ALEV LER ,

TAR HÇES , NANÇLARI, ÖRF VE ADETLER ”*

Prof. Dr. Ahmet TURAN**

Dr. Cenksu ÜÇER***

ÖZET

Bu çalı mada, Tokat yöresi Alevîli i hakkında yapılan bir ara tır-
manın metot ve sonuçları, konu ba lıkları ve bu ba lıklarla ilgili 
önemli görülen noktalar göz önünde bulundurularak dikkatlere 
sunulmu tur. Alan ara tırmasına dayanan bu çalı mamızda, elde 
edilen veriler, Alevîli in temel kaynakları ve Alevîlik hakkında yazı-
lan di er eserlerle kıyaslanmı  ve böylece genel bir Alevîlik çerçevesi 
çizilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Tokat, Alevîlik, Soya Dayalı Tarikatlar, Hakk-
Muhammed-Ali, Cem. 

1. METODOLOJ :

Ara tırmanın Önemi: 

Alevîlik, ülke gündemini me gul eden bir olgudur. Ancak hakkın-
da derin bir bilgi bo lu u vardır. Alevîlik  konusunda daha  fazla bilim-
sel çalı manın yapılarak toplumdaki bilgi bo lu unun en kısa zamanda 
giderilmesi ve kamuoyunun do ru bir ekilde bilgilendirilmesi gerek-
mektedir. Dolayısıyla Alevîli in sa lıklı biçimde ortaya konulabilmesi 
için alan ara tırmasına dayalı Alevîlik çalı maları son derece önem arz 
etmektedir.  

Ara tırmanın Amacı:

Bu çalı mada, günümüzde Tokat yöresinde ilhâm ve ke fi birinci 
derecede bilgi kayna ı olarak kabul eden “Geleneksel Alevili i” ya-

* Adı geçen bu çalı ma, OMÜ. lahiyat Fakültesi’nde Ar . Gör. Cenksu ÜÇER tarafından 
hazırlanmı  olan doktora çalı ması olup (Samsun, 2005) sundu umuz bu makale, bu 
çalı manın bir özetidir.    

** OMÜ lahiyat Fakültesi slam Mezhepleri Tarihi Ö retim Üyesi, aturan@omu.edu.tr 
*** OMÜ lahiyat Fakültesi slam Mezhepleri Tarihi Ara tırma Görevlisi, cucer@omu.edu.tr 
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ayan Alevîler’in inanç, ibâdet ve kültürünün bilimsel metotlarla ortaya 
konulması ve ülkemizde bu konuda görülen bilgi bo lu unun bir nebze 
de olsa giderilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Ara tırmanın Yöntemi: 

*Literatür taraması

*Kaynak ki iler ile mülâkat 

*Gözlem 

Literatür Taraması:

Literatür taraması, öncelikle alan ara tırmasında yapılacak olan 
mülâkatlar esnasında deneklere yöneltilecek soruları olu turmak, daha 
sonra da bölgede yapılan mülâkat ve gözleme dayalı alan ara tırması
sonucu elde edilen “Geleneksel Alevîlik” ile ilgili verilerin, mevcut eserler 
ile desteklenmesi ve bir sistematik dahilinde ele alınması için kullanıl-
dı ı halde eser isimleri doktora çalı masında ifade edildi inden dolayı
burada verilmemi tir.

Kaynak Ki iler ile Mülâkat: 

Bu çalı ma, kaynak ki iler ile mülâkat sonucunda elde edilen bil-
gilere dayanmaktadır Günümüzde “Geleneksel Alevîli i” ya ayan ve 
ya atmaya çalı an insanların bizzat kendilerinden, literatür taraması
sonucu olu turulmu  çalı ma ba lıkları ile ilgili bilgiler derlenmi tir.
Bu bilgiler çalı manın ba lıkları ile ilgili olarak sorulan sorulara verilen 
cevapların anında kaydedilmesi ile olu turulmu tur. Mülâkat soruları
daha önce taslak olarak hazırlanmı , ancak mülâkatlar esnasında orta-
ya çıkan yeni konular da gözardı edilmemi tir. Böylece bu çalı mada,
önceden hazırlanan sorular metnin olu masında ana iskeletin ortaya 
çıkmasına yardımcı olurken, mülâkat esnasında ortaya çıkan duruma 
göre kaynak ki ilere yöneltilen sorular ise metnin detaylı bir ekilde 
olu masını sa lamı tır.

Mülâkatlarda:

Bölgenin bütününe ula ılmaya çalı ılmı , bütün grupların il ve il-
çe merkezlerinde, kasaba ve köylerde ya ayan temsilcilerine ula ılmaya
gayret edilmi , yerle im yeri olarak da sadece bir oca a ba lı Alevîlerin 
ya adıkları köyler, farklı Alevî grupların ya adıkları köyler ve Alevî-
Sünnî karı ık köyler seçilmi tir.

Gözlem:

badetleri, örf ve âdetleri hakkında elde edilen bilgiler, do al or-
tamlarında gözlemlenmeye ve bu gözlemler neticesinde bir de erlendir-
me yapılmaya çalı ılmı tır. Bu ba lamda birkaç örnek verilecek olursa, 
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icra edilen cemlere i tirak edilmi , orucun nasıl tutuldu unu görmek 
için Hızır ve Muharrem oruçlarının tutuldu u zamanlarda bölgede bu-
lunulmu , kurban ibadeti ve kurban bayramında  yapılanlar yerinde 
tespit edilmi , cenaze törenlerine vb. bizzat katılmak suretiyle uygula-
malar kendi ortamında gözlemlenmi tir.

Elde edilen bu veriler, 

“Türk kültürünün sistemle tirilmesi do rultusundaki yakla ımlar
önceden seçilen modellere uygun gereç arama de il; tam tersine gerece 
uygun model aranması biçiminde olmalıdır. Bu da ematik bir tümden-
gelim yöntemini de il, tümevarımla tümdengelimin kar ılıklı etkile imi
ile belirlenen bir yöntemi gerektirir” görü ü do rultusunda farklı disip-
linlerin temel yakla ımlara  göre de erlendirmeye tabi tutulmu tur. 

Bu çalı mada:

Emik yakla ım gere i mülâkatlarda elde edilen veriler çerçevesin-
de alanda bulunan insanların kendi görü leri çalı manın olu turulma-
sında esas alınmı , etik yakla ıma göre de elde edilen bu veriler de er-
lendirmeye tâbi tutulmu tur. Ara tırma konusu olan ki ilerin kendi 
görü lerinin ara tırıcı tarafından yorumlamasında ise, Mezhepler Tari-
hi, Kelâm, Tarih,Tasavvuf ve Tasavvuf Tarihi, Dinler Tarihi, Sosyoloji, 
Antropoloji vb. bilim dallarının usûl ve verileri bir standart ortalama-
nın sa lanması için kullanılmı tır.

Ara tırmada Kullanılan Kaynaklar : 

*1. Kaynak ki iler 

*2. Kaynak eserler 

Kaynak ki iler: 

Dedeler: Kaynak ki ilerin tespit edilmesinde, bu ki ilerin “Gele-
neksel Alevîli i” bilenler ve ya ayanlardan olu masına dikkat edilmi tir.
Durum bu olunca, kaynak ki ilerin büyük ço unlu unu Dedeler olu -
turmaktadır.

Tâlipler: Tâlipler arasında mülâkat için yolun âdâb ve erkânını bi-
len ve yürütenler tercih edilmi tir. Mülâkat için seçilen hem köyde 
hem ehirde  ya ayan farklı ya  gruplarına mensup olan Dede ve 
Tâliplerin aynı zamanda farklı e itim ve meslek gruplarına mensup 
oldukları da ifade edilmelidir.

Kaynak Eserler : 

1. Alevîler’in Temel Kaynak Olarak Kabul Etti i Eserler  

2. Yedi Ulu Ozan ve Di er Alevî Ozanları’nın Deyi leri  
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3. Çalı ma Esnasında Kullanılan Di er Eserler  

Alevîler’in Temel Kaynak Olarak Kabul Etti i Eserler: 

1. Buyruklar   2. Makâlât    3. Menâkıbnâmeler ve Vilâyetnâmeler  

4. Kenzü’l-Mesâib (Kumrunâme)  5. Fazîletnâme     6. Hüsniyye 

7. Di erleri (Câvidannâme, Cebbâr Kulu)  

Yedi Ulu Ozan ve Di er Alevî Ozanları’nın Deyi leri:

Yedi Ulu Ozan ya da di er ermi  ki ilerin deyi leri, ilham ve ke f
sonucu söylendikleri kabulünden hareketle bilgi kayna ı olarak kabul 
edilir. Dolayısıyla Alevî inançlarını ve zihniyetini  ortaya koymak için 
bunların mutlaka göz önünde bulundurulması gereklidir.  

Yedi Ulu Ozan: Nesîmî (ö. 1418), Yemînî (XV. yy.), Hatâyî (ö. 
1524), Fuzûlî (ö. 1556), Virânî (ö. XVI. yy.), Pir Sultan (ö. 1590) ve Kul 
Himmet (XVI yy.). 

Di erleri: Kaydusuz Abdal (ö. 1444), Kul Hüseyin (XVII. yy.), De-
runi Baba, Fedayi Baba, Hubyar Sultan, smail Sebati vb. 

Çalı ma Esnasında Kullanılan Di er Eserler: 

I.Görü me Kılavuzu olu turmak amacıyla yapılan literatür tara-
masında ba ta Alevîler’ce ele alınan birinci dereceden kaynaklar olmak 
üzere Alevîlik hakkında yazılan eserler incelenmi tir. Sözgelimi, Baki 
Öz, Rıza Zelyut, Mehmet Yaman, Cemal ener, Reha Çamuro lu gibi 
Alevîli i çok farklı noktalardan ele alıp tanımlayan çalı maların yanı
sıra, Yusuf Ziya Yörükan, Mehmet Eröz, Ruhi Fı lalı, William Hasluck, 
Anton Jozef Dierl gibi yerli ve yabancı bilim adamları tarafından yapılan
konuyla ilgili çalı malar bu ba lamda zikredilebilir. 

II. Konunun tarihsel boyutu ele alınırken, konu bu alanda yapılan
müstakil çalı malarla beraber özellikle Anadolu’da bazı olayların cere-
yan etti i dönemde yazılan eserlerin tanıklıklarına da müracaat edilmi -
tir. Sözgelimi, Babaîler isyanı ele alınırken Ahmet Ya ar Ocak’ın çalı -
masından yararlanılmı , Celâlî isyanlarından bahsedilirken ise Solak-
zâde tarihi gibi dönemin eserlerinin tanıklıklarına ba vurulmu -
tur.Burada Alevîli in mezhebî yönüyle ilgili de yine gerek klasik Mez-
hepler Tarihi kaynaklarına gerekse bu konuda yapılan müstakil çalı -
malara müracaat edilmi tir.

III. nanç ve ibadetler konusunda bölgede elde edilen veriler gele-
neksel Alevîli i ele alan birinci dereceden kaynaklar olarak görülebile-
cek olan Alevîler’in bizzat yaptıkları çalı malarla mukayese edilmi ;
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ayrıca bu veriler gerek Tokat, gerekse di er bölgelerde yapılan bilimsel 
ara tırmaların sonuçlarıyla da desteklenmi tir.

2. ALEVÎL K:

Kelime olarak, “Ali’ye mensup”, “Ali’ye ait” ve “Ali soyundan gelen” 
anlamlarına gelen Alevî kelimesi ıstılah olarak yaygın olarak üç sahada 
kullanılmı tır:

1.Siyâsî  2. tikâdî  3. Tasavvufî. 

Siyâsî alanda Alevî:

Bu terim, hilafetle ilgili anla mazlıklar sırasında kullanılmaya
ba lanmı , Hz. Peygamber’in ölümünden sonra ba layan ve halife Hz. 
Osman’ın öldürülmesinden sonra iddetlenen hilafet tartı malarında
Hz. Ali tarafını tutanlara “el-Aleviyye” veya “ îatü Alî” denilmi tir. Bu 
anlamıyla “Alevî” terimi Hz. Ali taraftarlarından olu an siyâsî bir toplu-
lu u ifade etmektedir. Bununla birlikte, Abbâsîler döneminde slâm
dünyasının çe itli yerlerinde ortaya çıkan ve kimi mahallî idareler kimi 
de müstakil devletler kuran birtakım sülaleler de kendilerinin Hz.Ali 
soyuna mensup olduklarını göstermek için “Alevî” nisbesini kullanmı -
lardır.

tikâdî alanda Alevî: 

Asıl anlamını yaygın olarak itikat alanında kazanan “Alevî” terimi, 
Hz. Ali hakkında beslenen inançlarla ilgili olarak kullanılmı tır. Onu en 
üstün sahabî olarak görenlerin yanı sıra, kendisine peygamberlik konu-
sunda paye verenlerden ulûhiyyet atfedenlere varıncaya kadar, çok ge-
ni  bir yelpazede ifade edilebilecek çe itli inançları ta ıyanlar bu teri-
min kapsamında de erlendirilmi lerdir. Bu anlamda genellikle îîler ve 

îa içinde yer aldıkları kabul edilen bazı mezhepler “Alevî” nisbesini 
alırlar. Nitekim Zeydiyye, snâ A eriyye gibi mutedil îîler’in yanında
Beyâniyye, smâiliyye ve Bâtıniyye gibi ulât (a ırı) olarak nitelenen 
gruplar da “Alevî” diye bilinirler. 

Tasavvufî alanda Alevî: 

•Silsilelerini Hz. Ali’ye dayandıran tarikatlar genel olarak Alevî o-
larak nitelendirilirler. 

•Bu genel isimlendirme haricinde “Alevî” nisbesi ta ıyan ki ilere 
ba lılıkları sebebiyle “Aleviyye” olarak isimlendirilen tarikatlar mevcut-
tur. 

• Cehrî zikri tercih eden tarikatlardan bir kısmı “Alevî” olarak gö-
rülürken, Hz. Ali de cehrî zikri benimseyenlerin pîri olarak kabul edil-
mi tir.
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Bu durumda günümüzde Alevî kelimesi ne anlam ifade etmek-
tedir:

Tokat bölgesindeki Alevîler’in, gerek Hz. Ali’nin birinci halife olma-
sı gerekti i yönündeki kabulleri, gerek onun en üstün sahabî olmasın-
dan, ona birtakım ilâhî sıfatlar atfedilmesine varıncaya kadar çok farklı
da olsa onunla ilgili bazı inançları benimsemeleri, gerekse tarikat silsi-
lelerini Oniki mam’dan biri yoluyla Hz. Ali’ye ula tırmaları sebebiyle 
“Alevî” kelimesinin sahip oldu u bütün ıstılahî anlamların özelliklerini 
ta ıdıkları görülmektedir.  

Buradan hareketle Alevî denilince: 

Kelimenin ıstılah olarak kullanıldı ı alanlardaki anlamları ve böl-
gedeki mevcut durum bir araya getirildi inde, “Alevî” kelimesi ile bu üç
alanda kullanılan anlamların hepsinin bile kesinin anla ılması
gerekti i görülmektedir. 

Alevîlik hakkında yapılan tanımlar:

Alevîlik hakkında çok farklı ve birbiriyle ilgisiz pek çok tanım ya-
pılmakta; Alevîlik “kültürdür, ya am biçimidir, slam’ın Anadolu yoru-
mudur, Zerdü tlüktür, Türk dinidir, ulusçuluktur, solculuktur ve sos-
yalizmdir, materyalist bir felsefedir, tasavvuftur, tarikattir, heterodoks 
slam’dır, îîliktir, dindir, mezheptir” vb. tanımlanmaktadır.

Bu çalı mada,

Alevîlik hakkında yapılan din, mezhep ve tarikat eklindeki tanım-
lar ve de erlendirmeler üzerinde durulacak ve konu bunlarla ilgili tah-
lillerle sınırlı tutulacaktır.

Alevîlik din midir? 

Alevîlik din de ildir. Çünkü; 

1. Bölgede yapılan alan ara tırması sırasında mülâkata tabi tutu-
lan veya kendileriyle derinlemesine mülâkat yapılmadı ı halde genel 
çerçevede görü ülen ki ilerin hemen hemen tamamına yakını gerek 
kendilerinin gerekse di er Alevîler’in din olarak slâm’ı kabul ettiklerini 
beyan etmi lerdir. 

Bu çerçevede “Sazlı-sözlü” ibadetlerin varlı ı sebebiyle Alevî-
lik ayrı bir din olarak de erlendirilebilir mi?

2. Alevîlikte icra edilen dînî törenler ve ritüellerin, gerek muhteva 
gerekse tarz olarak slâm dairesi içinde olu mu  “alt kimlik kolların-
dan” tasavvuf dü üncesinin kurumsalla mı ekli olan tarikatlarda icra 
edilen tören ve ritüellerle e de er olması, Alevîli in müstakil bir din 
olarak görülmesini mümkün kılmamaktadır.
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Alevîlik mezhep midir? 

Bir hareketin mezhep olması için gerekli unsurlar göz önünde bu-
lunduruldu unda; Alevîli in bir mezhep olmadı ı görülür. Çünkü, 

Alevîli in birbirinden farklı pek çok görü ü bünyesinde barındı-
ran farklı alt gruplarının hiç birisinin sistematik bir teolojik yapı ortaya 
koymadı ı açıktır.

Alevîler tarafından temel kaynak olarak kabul edilen eserlere ba-
kıldı ında bunların bir mezhebin görü lerini sistematik bir ekilde orta-
ya koyan eserler olmaktan çok, tarikat ba lılarının benimsemeleri ve 
uygulamaları istenen birtakım âdâb ve erkân ile ilgili kitaplar oldukları
anla ılacaktır.

Alevîli in muhakkak toplumsal bir boyutunun olmasına ra men 
cemaat içi ili kilerde pîr-mür id ve tâlib-dervi eklinde bir yapılanma-
nın bulunması, bu toplumsal yapıda mezhebî yapılanmadan ziyade 
tamamen kurumsalla mı  bir sufili in egemen oldu unu göstermekte-
dir. 

Mezhebî kabuller ve uygulamalar: 

Bütün Alevîler mezheplerinin Caferîlik oldu unu ifade ederler. 
Ancak,

 “Mezhepte Caferî” oldukları hususunun itikâdî-siyâsî ve fıkhî bir 
mezhebin ifadesi olarak algılanamayaca ı açıktır. Böyle bir kullanım içi 
bo altılmı  ve lafzî, daha do rusu sembolik bir mahiyet arzetmektedir. 
Aslında bölgede yapılan alan ara tırması esnasında olu an izlenimler ve 
bu konuda yapılan bazı açıklamalar “mezhepte Caferî” olma konusu-
nun Mezhepler Tarihi’nin usûl ve metodolojisi içerisinde de erlendirile-
cek bir husus olmaktan çok, “tarikat önderli i” ve “yol kuruculu u”
anlamında bir kabul oldu unu ortaya koymaktadır.

Alevîler arasında, hem Anadolu öncesi hem de Anadolu’da özel-
likle ilk dönemlerde, Hanefî kültür çevresinden etkilenmeleri sebebiyle 
daha çok Mâturidî-Hanefî unsurların a ırlıkta oldu u bilinmektedir. 
Burada Ehl-i Beyt Vakfı çevresi istisna edilmelidir. 

Alevîlik tarikat mıdır?

Bu konu tarikatların zikir ve seyr-u sulûk  gibi fiilî, pir, eyh, der-
vi  gibi insanî ve tekke gibi maddî birtakım ortak unsurları göz önünde 
bulundurularak bir kıyaslama ile tespit edilebilir.  

Zikir esas alındı ında:

Grupların hepsinde zikir esasına dayalı olarak tarikat ayinlerinin 
di er bir ifade ile cemlerin sürdürüldü ü görülmektedir. Genelde 
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tevhid denilen müstakil bölümlerin bulundu u cemleri birer tarikat 
ayini, daha do rusu zikir toplantısı olarak kabul etmek en isabetli tavır
olacaktır. Bu zikrin cehrî (sesli) yapıldı ı görülmektedir. Cem esnasında
co kuyu sa lamak için okunan deyi  ve nefeslerin, di er tarikatlardaki 
ilahîler ile, kullanılan saz ve keman gibi enstrümanların, kudüm, def 
veya ney ile aynı mahiyette oldu u da ifade edilmelidir. 

Seyr-u sulûk esas alındı ında:

Alevîlikteki “ krar Verme Cemi” aslında bir tarikata giri , inâbe-
biat uygulamasından farklı bir ey de ildir. Nitekim ikrâr verme tari-
katlarda görülen inâbe-biat ile aynıdır.

Dînî hiyerar i esas alındı ında:

Alevîler’deki “soya dayalı” sosyal yapı gere i mahiyetinde birtakım
farklılıklar bulunsa da pîr, eyh, dede, rehber, tâlip eklindeki yapı-
lanmanın di er tarikatlardaki yapılanma ile paralellik arzetti i açıktır.

Silsile esas alındı ında:

Tarikatlarda genelde “el ele, el Hakk’a” eklinde ifade edilen 
“silsile” anlayı ına da bakıldı ında, Alevîlerin bu konuda kendilerini 
Oniki mam’dan biri kanalıyla Hz. Ali’ye dayandırdıkları görülür. Nite-
kim, bölgede ocakların de i ik imamlar ile kendilerini Hz. Ali’ye ba la-
dıkları görülmektedir. öyle ki, bazen sözlü de olsa kimi Zeyne’l-Abidin, 
kimi mam Cafer, kimi Musa Kazım ve kimi de mam Rıza aracılı ı ile 
silsilelerini Hz. Ali’ye ula tırmaktadırlar.

Sonuçta:

Bütün bunlar, Tokat yöresinde Alevî grupların her birinin müsta-
kil birer tarikat olarak yapılandıklarını göstermektedir. Nitekim her 
grupta Dedeli in babadan o ula geçmesi, her grubun kendine özgü bazı
uygulamalarının olması, yine kendi içlerinde tarikatlarını yürütmeleri 
ve di er gruplardan olanların tarikatlarına alınmaması vb. hususlar 
Alevîler’in “soya (ocaklara) dayalı tarikatlar” eklinde varlıklarını
devam ettirdiklerini ortaya koymaktadır.

Bu sonuç Alevîler tarafından yapılan tanımlarda da görülmek-
tedir:

Bölgedeki insanların Alevîlik tanımlarında “Hakk-Muhammed-Ali”, 
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Kur’an, Ehl-i Beyt, tecellî ve evliyâ kültü vb. 
inançlar; dört kapı, kırk makam ve üç sünnet yedi farz gibi âdâb ve 
erkân; eline-diline-beline sahip olmak, döktü ünü doldurmak, a lattı-
ını güldürmek, aç doyurmak, açık giydirmek, ba kalarını kendi nefsine 

tercih etmek vb. ahlakî ilkelerin a ırlık kazandı ı ve Alevîli in tarikat
eklinde tanımlandı ı görülmektedir. 
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“Soya dayalı tarikatlar” olarak varlı ını sürdüren Geleneksel Alevî-
li in, bu yapıyı kazanma sürecini içine alan tarihsel arka planına göz 
atmak yerinde olacaktır:

3. TAR HSEL SÜREÇ

slâmiyet’ten Önce Türkler’de Din: 

Alevîlik’te varolan senkretik yapının slâm öncesi mensup oldukla-
rı din ve inançlarla ilgili oldu u dile getirilmektedir: 

•Eski Türk Dini 

•Gök Tanrı inancı Atalar kültü Tabiat kültleri  

•Di er Dinler

• amanizm (bir din de ildir) Budizm Mazdeizm ve Zerdü tlük 
Maniheizm  

•Hıristiyanlık Yahûdîlik

Türkler’in slâmla ma Süreci:

Emevîler döneminde slâmla ma hemen hemen yok denilecek 
kadar az olmu tur. 

Emevî-Hâ imî mücadelesi bölgede slâmiyet’i kabul a amasında
olanlar üzerinde bazı belirleyici etkilere neden olmu , bunun neticesin-
de bölge insanları bu mücadelenin sloganik kavramlarından olan Ali 
taraftarlı ı ve Eh-i Beyt sevgisi ve taraftarlı ı ile yüz yüze gelmi lerdir. 

Abbâsîler döneminde orduda ve yönetimde yer alan Türkler aynı
zamanda slâmla mı lardır.

slâmiyet Türkler arasında Samanîler ve Karahanlılar zamanında
hızla yayılmı tır.

slâmla ma o dönemde varolan sosyal yapı farklılıkları do rultu-
sunda de i ik boyutlarda gerçekle mi tir.

Sosyal yapıya göre slâmla ma da farklı olmu tur:

Merkezi te kil eden ehir, kasaba vb. yerle im birimlerinde, yerle-
ik halk bir yerde devamlı oturmaları sebebiyle, genelde Sünnîli i be-

nimseyen devletlerin  resmî deste ini sa layan ve e itim gelene ine ba -
lı olarak medreselerde i lenen ve ö retilen ve do al olarak kitâbî esasla-
ra daha sadık bir slâm anlayı ını benimsemi tir. Buna kar ılık çevrede 
yarı göçebe ya da göçebe ya ayan halk ise kitâbî dinden farklı “popüler
slâm” eklinde ifade edilebilecek, kendilerine öncelikle ranlı sonra da 
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Türk sûfîler tarafından getirilen tasavvuf a ırlıklı bir mistik Müslüman-
lık anlayı ını benimsemi lerdir. 

slâmla ma Sürecinde Mezhebî Etkiler: Alevîlik için sözü edilen 
senkretik yapının anla ılması için slâm öncesi inançların göz önünde 
bulundurulması ne kadar önemli ise, slâmla ma sürecinde kar ıla tık-
ları mezhebî etkilerin ortaya konulması da en az onun kadar önemlidir. 
Bu çerçevede: 

Hâricîler, Kirmân kısmen de Sistan’da; î’a, Ke an, sfehan, Kum 
ve kısmen de Rey’de; Zeydîler Taberistan’da; Mu’tezile ise stahr,
Ermeniye ve Azerbaycan’da, Hâricîli in zayıflamasından sonra Kir-
mân’da faaliyetlerini sürdürmü lerdir. Gizli davet metodunu seçen 
smâîlîlik ise hicrî ikinci asrın ortalarından sonra batı ran, Rey ve daha 

sonra Horasan ve Mâverâünnehir’in bütün bölgelerinde fikirlerini yay-
maya çalı mı lardır. Sonuçta  Alevîlik üzerinde hakim olan mezhebî 
etki u ekilde gösterilebilir: 

îî-Bâtınî etkiler Mâturidî-Hanefî etki Mürciî etki Kerrâmî 
etki 

slâmla ma Sürecinde Tasavvufî Etkiler: 

Horasan Melâmetîli i:

Gerek ilk dönemde Türkler’in slâmla masındaki rolü, gerek Yu-
suf Hemedânî (ö. 534/1140) aracılı ı ile Ahmed Yesevî’yi ve Yesevîli i
etkilemesi ve Yesevîli in Türkler’in slâmla masındaki konumu; gerekse 
Anadolu’nun slâmla masında “Horasan Erenleri” ismi ile anılan bu 
ekole mensup mutasavvıfların etkileri dolayısıyla Türkler’in dînî tarih ve 
hayatlarında son derece önemi haizdir. 

Yesevîlik:

Yerle i i ve göçebesi ile bütün toplum arasında yaygınlık kazan-
mı tır.

Hanefî bir ortamda yeti ti i bilinen Yesevî’nin, heterodoks nitele-
meli gruplar arasında benimsenmesi bu kimli ini tartı malı bir hale geti-
rir mi? 

Yesevîlik hem Nak ibendîlik gibi Sünnî hem de Kalenderîlik, 
Haydarîlik gibi gayr-ı sünnî ya da heterodoks nitelemeli tarikatlara 
kaynaklık etmi tir. Yesevîli in bu iki farklı ekole kaynaklık etmesi, 
Yesevî’nin kendisinin Sünnî-Hanefî kimli ini tartı ılır hale getirmez. 
Nitekim Yesevîli in iki farklı ekol tarafından temsil edilmesi, Yesevîli in
muhatap oldu u toplulukların sosyo-kültürel yapılarıyla ilgilidir. 
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Selçuklular Döneminde Göçler ve Yerle me:

Mo ol istilasına maruz kalan bölgelerdeki pek çok göçebe a iret-
ten ba ka, sahip oldukları ta ınabilir malları sayesinde göç etmeye güç 
yetirebilen birtakım köylü halk, zengin tacirler, fikir ve sanat adamları,
bazı dervi ler gibi yerle ik unsurlar da büyük oranda Anadolu’ya gelip 
yerle mi lerdir. 

Göçlerden Önce Anadolu’da nançlar: 

Anadolu’da Hıristiyanlık, yalnız yerli putperest kültürle de il, ran
men e’li kültür ve inançlarla da mücadele etmek zorunda kalmı  ve 
bütün bunlar, Türkler öncesi Anadolu kültürünün ve bu arada inanç ve 
geleneklerinin olu masında kendilerine göre bir paya sahip olmu lardır.

Göçlerle Anadolu’ya Gelen nanç ve Gruplar: 

Anadolu’ya göç eden Türkler arasında büyük kültür merkezlerin-
den gelen tam Müslümanla mı  olanlar kadar yeni ve sathî bir ekilde 
slâmla mı , hatta hiç Müslüman olmamı  ki iler ve gruplar da vardı.

Bu göçlerle birlikte slâm içerisinde olu an farklı yakla ımlar da Anado-
lu’ya ta ınmı tır. Yine Orta Asya’daki yapıya benzer bir ekilde -
Selçuklular’ın dînî siyaseti gere i resmen de destekledikleri Hanefî-
Sünnî a ırlıklı kitâbî slâm, yerle ikler tarafından ehir merkezle-
rinde temsil edilirken; gerek köylere yerle mi  gerekse göçebe haya-
tı ya ayan bazı Türkmen gruplar hiç üphesiz sa lam ve samimi Müs-
lüman olmakla beraber, onları hem Sünnîlik hem de îîlik’ten ayıran
hulûl, tenâsüh gibi inançları benimsemeleri nedeniyle heterodoks 
diye nitelenen ve bunların tasavvuf rengine boyanmı  basit ve po-
püler bir eklini olu turan imânî kabulleri ya atıyorlardı. Bu inançla-
rın, Anadolu’nun her yerinde aynı nispet ve yo unlukta görülmemekle 
beraber, göçlerle XI. yy.dan itibaren buraya girdi i ve birtakım popüler 
sûfî çevreleri temsil eden Türkmen Babaları etrafında odakla tı ı gö-
rülmektedir. 

lk Dönem Anadolu’da Sûfî Hareketler:

Mâverâünnehir, Hârezm, Horasan ve di er memleketlerin geli -
mi  kültür çevrelerinden gelen eyh ve dervi ler, yine ehirlerde yerle -
meyi uygun görüyorlardı.

Önemli kültür merkezlerinde yayılan bu ehirli tasavvuf akımları
da vahdet-i vucûdçular ve Kübrevîlik veya Sühreverdîlik gibi kimi ah-
lakçı kimi de estetikçi iki ana ekolün etrafında ekillenmi lerdi. 

ehir ve kasabalara gelip yerle en dervi ler ise genellikle Sünnî 
tarikatlara mensup kimselerdi. Bu ba lamda Anadolu’ya ran kanalıyla
gelen Horasan Melâmetîli i kaynaklı bu iki sünnî tarikata ilaveten yine 
Sünnîli e alabildi ince sadık kalmaya çalı an ve bölgeye Irak kanalın-
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dan giren iki büyük Sünnî tarikatı Rufâîlik ve Kâdirîli in de pek çok 
taraftar bulup bu topraklara sıkı sıkıya yerle ti i ifade edilmelidir. 

Göçmen a iretlerde dînî hayat: 

Göçmen a iretler arasında ve bunların yerle tikleri köylerde cere-
yan eden tasavvuf hareketlerine göz atıldı ında dînî hayat bunlar ara-
sında daha çok sûfî telakkîler eklinde algılanarak ekillenmi , dolayı-
sıyla tasavvuf hayatı bu gruplar içerisinde daha canlı, samimi, ta kın ve 
daha çok uygulama ve fiile dönü türmeye elveri li bir konumda olmu -
tur. Nitekim bu potansiyel tasavvufun, VII/XIII. yy. Anadolusu’nda gö-
çebe ve yarı göçebe çevrelerde kuvvetli temsilciler bulmasına yol açmı -
tır.

Göçebeler arasında hangi tarikat mensuplarının daha yo un
faaliyet gösterdikleri: 

VII/XIII. asırda Yesevî dervi leri ile birlikte Kalenderî, Vefâî ve 
Haydarî dervi ler Anadolu’yu doldurmaya ba lamı lar ve bu tarikatların
propagandacı dervi leri ehirlerden ziyade, köylerde ve göçebeler ara-
sında daha uygun bir ortam bulabilmi lerdir. 

Anadolu’da Yesevîlik: 

Yesevîlik, Anadolu’nun dînî hayatında Orta Asya’daki gibi do ru-
dan geni  veya sistemli bir etkiye malik de ilse de yine de hem Yesevîlik 
kaynaklı tarikatlar hem de bu gelene e sahip dervi ler aracılı ıyla ö-
nemli bir etkiye sahip olmu tur. Bunlardan ilkine göre Yesevîlik, 
Kalenderîlik, Haydarîlik, Kübrevîlik, Mevlevîlik, Nak îbendîlik, Bektâ î-
lik gibi tarikatlar üzerindeki etkisi dolayısıyla Anadolu hayatının da 
önemli müessirlerinden biri olmu tur. 

Anadolu’da özellikle göçebeler üzerinde etki eden di er tari-
katlar ise, 

Vefâîlik      Haydarîlik       Kalenderîlik’tir. 

Anadolu’da Tekke ve Zâviyelerin Kurulması ve Fonksiyonla-
rı:

Dönemlerindeki yönetimlerin iskan politikaları sonucu, birer sos-
yal yardım müessesesi oldukları kadar, aynı zamanda imar ve iskan 
aracı olarak kullanılan ve bununla birlikte emniyet ve ta ımacılı ın
sa lanmasına katkılarının yanı sıra dînî propaganda bakımından da 
son derece önemli merkezler durumundaki bu tekke ve zâviyeler, yerine 
getirdikleri bu sosyal görevlere ba lı olarak kazanmı  oldukları vergi 
muafiyeti vb. bazı imtiyazları ile gerçekten bu görevleri yerine getirebile-
cekleri yerlerde kurulmu lardır.
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Göçebe dervi ler mi yerle ik hayata geçip a iret a ırlıklı köy-
ler kurmu lardır; yoksa köyler kuran göçebe a iretler mi birtakım
dervi  zümreleri meydana getirmi lerdir?

Daha ziyade köyler olu turacak ekilde topra a yerle mekte olan 
göçebe a iretlerin birtakım dervi  zümreleri meydana getirmelerinin, 
daha kabul edilebilir oldu u görülmektedir.  
Bu da soya dayalı olma durumuna açıklık getiren bir göstergedir. 

Bu grupların ilk organize hareketleri: Babaîler isyanı

Dînî olmaktan çok siyâsî-sosyal bir hareket olan ve bu ba lamda
göçebeli in yerle ikli e ve siyâsî otoriteye kar ı çıkı ı eklinde algılan-
ması gereken bu isyan, olayın cereyanı esnasında kitleleri harekete ge-
çiren veya geçirmek için kullanılan bazı inanç motifleri açısından dikka-
te de erdir. Nitekim isyan sırasında, özellikle Baba lyas’ın gerek kendi-
si tarafından gerekse etrafındakilerin ahsıyla ilgili kullanıldıkları, Baba 
lyas’ın yenilginin nedenini Tanrı’ya sorması, Tanrı ile görü mek üzere 

gö e çıkması gibi inanç motifleri, onun resul olarak algılanması kadar, 
aynı zamanda Gök Tanrı ile bulu mak üzere at üstünde gö e çıkan a-
manları hatırlatması noktasında, isyancıların dînî-mistik yapılarını az-
çok açıklı a kavu turan göstergeler olarak anlamak mümkündür. 

Babaîler isyanı,

slâm anlayı ları daha çok sûfîli in kalıpları içerisinde ekillenen 
bu zümreleri derleyip toparlamı , birbiriyle irtibatlandırmı  ve böylece 
bu isyana kadar muhtelif kesimler halinde ya amakta olan bu grupları,
Anadolu’da XIII. yy. ikinci yarısından itibaren aynı amaç u runa bir 
araya getirmi tir. slâm anlayı ları sûfîli in kalıplarına dökülmü  olan 
konar-göçer Türkmen zümrelerinin ve bunların ötesinde kırsal kesimde 
yerle iklerinin ortaya koydukları bir sûfî hareket olarak Babaîler isyanı,
yüzyıllar boyunca Anadolu’da kalıcı bir etkiye sahip olmu  ve kendi 
içinden yeni dînî-sosyal birtakım hareketlere kaynaklık etmi tir. Bu 
ba lamda, Babaîler, ba langıçtan itibaren aynı sosyal tabana sahip 
olan, ancak zamanla belirli de i imler geçirmi  ve günümüze kadar 
gelmi , çalı mamızdaki yapılandırma çerçevesinde Bektâ îli i de kapsa-
yan, Alevîli e kaynaklık etmi  en önemli “sistemli bir hareket” olarak 
görülmelidir. 

Babaîler Sonrası ve Osmanlı’nın lk Dönemlerinde Anado-
lu’da Zümreler:

Abdallar:

Anadolu Selçuklu devletinin da ılmasıyla ortaya çıkan çe itli
Türkmen Beyliklerinde ve do al olarak Osmanlı Beyli i topraklarında
görülen Abdâl ve Baba lakaplı, gazalara katılan ve müridleriyle birlikte 
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fethedilen topraklarda zâviyeler kurarak bazı faaliyetlerde bulunan der-
vi  zümrelerini ifade etmektedir. Hubyarlıların kendilerini Abdal gelene-
ine mensup görmeleri çalı mamız için önemlidir. 

Ahîlik:

Osmanlı Devleti’nin imparatorluk sürecine girdi i IX/XV. asrın
ikinci yarısından itibaren Ahîli in esnaf loncalarına dönü üp yarı resmî 
bir hüviyet kazanmasıyla, özellikle köylerdeki Ahî zâviyeleri etrafında
büyük ölçüde devletten ba ımsız hareket eden ve sonraları Alevîli i te -
kil edecek bir zümrele me süreci söz konusu olmu tur. Bölgemizde 
Keçeci Baba Oca ı kendisini Ahîlikle irtibatlandırmaktadır.

Bektâ îlik:

Rûm Abdalları içinde iki kültten sadece Hacı Bektâ ’a ait olanı,
Yesevîli i de içine alan Haydarîlik ile varlı ını sürdürerek, muhtemelen 
Orhan Gazi zamanından itibaren, Baba lyas kültüne dayanan Vefâîli i
içine alarak ortadan kaldırmı tır.  Böylece, Osmanlı kaynaklarında Ho-
rasan Erenleri ismiyle zikredilen ve sûfî temel itibariyle Horasan 
Melâmetîli ine dayanan Kalenderîler’in Anadolu’nun batısındaki temsil-
cileri sayılabilecek olan Haydarîlik tarikatı, Abdal Musa tarafından tem-
sil edilen Hacı Bektâ  kültünü geli tirerek, XV. yy. sonları ve XVI. yy. 
ba larında Osmanlı mparatorlu u’nun en popüler tarikatı “Bektâ î-
lik”i do urmu tur. 

Bektâ île me:

Bektâ îli in Osmanlı’nın resmî deste ini kazanmasıyla, Anadolu 
ve Rumeli’de yeni Bektâ î zâviyeleri açılmakla birlikte, buralardaki XIII-
XV. yüzyıllar arasında kurulmu  olan pek çok Kalenderî vb. zâviyeler 
artık Bektâ î kimli ine bürünmü tür. Dönemlerinin belgelerinde torlak, 
ı ık, kalender, haydarî, emsî, câmî vb. isimlerle zikredilen ve Bektâ îlik
dı ında kalan di er Kalenderî çevreler de XVII. yy. sonlarında tamamen 
Bektâ îlik içerisinde erimi ler, di er bir ifadeyle Bektâ île mi lerdir. 
Günümüzde Dedeci Bektâ î denilen grupların pek ço unun bunlardan 
olu tu unu dü ünmek zor de ildir.

Anadolu Alevîli ine tesir eden önemli akımlar:

Hurûfîlik ve Etkileri    Safevî Etki 

Hurûfîlik ve Etkileri: 

Fazlullah Hurûfî’nin öldürülmesinden sonra XV. yy.ın ikinci ya-
rısından itibaren ran’ı terk etmek durumunda kalan Hurûfîler, Anado-
lu ve Rumeli’yi kendileri için sı ınak olarak görmü  ve buralara göç-
mü lerdir. Anadolu ve Rumeli topraklarında Fazlullah’ın halifeleri 
Aliyyü’l-‘Alâ, Mir erif ve Nesimî gibi güçlü ki iler tarafından temsil edi-
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len Hurûfîlik, Bektâ î görünerek korunmak amacıyla özellikle Bektâ îli-
e nüfûz etmi  ve böylece inançlarını Bektâ îlik içerisinde korumu tur.  

Bektâ îlik’le beraber di er gruplarda, daha do rusu bütün Ana-
dolu Alevîleri’nde kutsal ve ilhama muhatap oldukları kabul edilen yedi 
büyük airden üçünün -Nesimî, Virânî ve Yemînî- Hurûfî olmaları, Hu-
rûfîli in Anadolu Alevîli i üzerindeki etkisini görmek için  yeterlidir. 

Safevîler’in Ortaya Çıkı ı ve Etkileri: 

Osmanlı döneminde Anadolu’daki bu gruplarla ilgili durum Safevî 
öncesi ve Safevî sonrası dönem eklinde iki periyotta ele alınır. Daha 
önce zikredilen etkilere ek olarak günümüz Alevîli ine bugünkü karak-
terini kazandıran asıl süreç, Safevî devletinin kurulması ve Safevîler’in, 
bazısı bu devletin kurulu unda etkin rol oynayan Anadolu’daki bu 
gruplar üzerinde sistemli bir propaganda yürütmesi ile ortaya çıkmı tır.

eyh Cüneyd’le sistemli olarak Anadolu’ya ta ınmaya ba layan
ruhun beden göçü (reenkarnasyon, tenâsüh), Tanrı’nın insanda tecellîsi
gibi a ırı îî renkteki ve bu grupların slam öncesi mensup oldukları
dinlerden dolayı pek de yabancı olmadıkları bazı inançlar; ah smail
ile beraber daha sistemli bir halde savunulur olmu , nihayet bu inanç-
lar da îî bir slâmî cilaya büründürülmü tür. Bu durumda söz konusu 
inançlar Safevî gelene ini olu turan bir sûfîlik ve onunla ortak karakter 
ta ıyan îîlik ile ekillendirilmi tir

Böylelikle bu gruplar Safevîler sayesinde cemaat dı ı
(heterodoks) bir Müslümanlık içerisinde yerlerini almı lardır

ah smail’in, “Allah’ın be er suretinde tecellisi olan Ali’nin yeni 
bir bedenle görünü ü olması” gibi inançların yanı sıra, Kur’an’ın sadece 
bâtınî yorumuna dayanmanın bir esas kabul edilmesi, Oniki imama 
derin saygı, Kerbela ehitlerine ba lılık, Ali’nin dü manlarına lanet yani 
teberrâ, Ehl-i Beyt dostlarına muhabbet yani tevellâ, vb. günümüzde 
hâlâ varlı ını sürdüren söz konusu inançlar bu gruplara hep 
Safeviler’den gelmi tir.

Kendilerine ba lı olan gruplara, “Safevîler’in   Hz. Ali soyundan 
geldikleri” yönünde propaganda yapan ah smail, mensubu oldukları
a iret/kabilelerin hem dînî hem de dünyevî lideri konumunda olan 
Türkmen Babaları’nı da yaptı ı düzenlemelerle “Ali soyundan gelen 
seyyidler ya da dedeler” haline getirmi tir. Nitekim bu soylar da ocak
denilen seyyidlikle nitelenen kutsal dede ailelerini olu turmu lar ve 
Safevîler’e ba lı olan bu zümrelerin her biri, ba larında dedelerin bu-
lundu u bu ocaklara ba lanmı tır.
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 Söz konusu bu yapılanma, çalı mamızda Alevîlik tanımı için dile 
getirilen “soya dayalı olma”nın tarihsel süreçte son eklini aldı ı za-
man dilimini göstermesi açısından kayda de erdir.  

Anadolu Alevîli ini Olu turan Co rafya ve Ekoller: 

Türkistan: Türkistan erenleri ve Horasan erenleri (Ahmed Yesevî, 
Hacı Bektâ  Velî vb.) 

Anadolu ve Mezopotamya: Rum Erenleri. Bu niteleme onların ay-
rı bir kökenleri oldu unu gösterdi i kadar, kendilerinin katı mamı lık-
larını korumaya çalı an ya da Anadolu’da sürekli kaldıkları için yeni 
gelenlere kar ı yeterince hazırlıklı olmayan insanlar olduklarını da gös-
termektedir . 

Erdebil: Safevî etki 

Safevî-Osmanlı mücadelesinin sonucu, 

Çaldıran öncesi ve sonrası meydana gelen olaylar Alevîli in gü-
nümüzdeki yapıya kavu masında önemli roller oynamı tır. Safevî taraf-
tarı olan bu gruplar zâviyesinden olaya bakıldı ında her eyden önce 
kendileri için Osmanlı kar ıtlı ının zihniyet dünyalarının en temel ö esi 
haline dönü tü ü ve bunun, kendilerinin Osmanlı devletinden olabildi-
ince uzakla malarına sebep oldu u görülmektedir. Böylece bunlar 

sıcak sava  döneminde kazandıkları bir tavırla, sadece siyâsî otoriteye 
kar ı olmakla kalmamı lar; aynı zamanda bu otoritenin temsil etti ine 
inandıkları kitâbî/Sünnî slâm anlayı ından da aynı derecede uzakla -
mı lardır. Bu durum da günümüze kadar varlı ını sürdüren bir farklı-
la ma ve kutupla maya yol açmı , zaman içinde inanç boyutunun da 
eklenmesiyle kendisini daha da hissettiren kutupla ma, toplumda bir-
birlerine kar ı önyargıların ve kar ısındakini mutlak yanlı  ve kötü 
görme anlayı ının do masına sebep olmu tur. Nitekim, iki toplum ke-
siminin birbirlerini -kendi açılarından di erini kötülemek için kullan-
dıkları Kızılba  ya da Yezid nitelemeleri, o günlerden günümüze kalan 
bir miras olarak varlı ını sürdürmektedir. 

Günümüz Alevîli ini olu turan tarihsel arka plan genel hatlarıyla
verildikten sonra bölgede elde edilen veriler ortaya konulabilir: 

Alevîler’in Yapılanması:

“Soya dayalı tarikatlar” eklinde varlıklarını sürdüren, kendi ara-
larında metbu ocak olarak bilinen ana ocak ya da ba  ocaklar etrafın-
da toplanan ve bu ana oca a ba lı alt ocaklar olu turan bu Alevî züm-
reler, yine bu ana oca ın tekkesi durumunda olan ve bundan dolayı da 
metbu tekke olarak nitelendirilebilecek tekkeler etrafında bir yapılan-
ma ortaya koymu lardır.
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Bölgedeki yapı,

Bölgedeki yapı ortaya konulurken, öncelikle, en belirgin ve öne 
çıkan görüntüsünden hareketle “soya dayalı tarikatlar için bir üst 
kimlik olması” eklindeki Alevîlik tanımına da uygunlu u dolayısıyla
yöredeki fiilî durum  göz önünde bulundurularak  ana oca ın tekkesi
etrafında ekillenen “tekke’ye ba lılık” esas alınmı tır.

Ana ocak ve buna ba lı alt ocaklar ve dolayısıyla metbu tekke
ve alt tekkeler eklinde burada ortaya konulan ablonun bütün Ana-
dolu Alevîli ine uygulamak mümkündür. Örnek olarak bölge dı ından
Tahtacılar tabloya ta ınacak olursa u ekilde bir yapılandırma söz 
konusu olabilir: 

Yapılanma:

Co rafî Da ılım:

Tokat iline ait 64’ü kasaba 613’ü köy toplam 677 kasaba ve köy-
den; 17 kasaba ve 175 köy toplam 192 yerle im yerinde sadece Alevî-
ler, 44 kasaba ve 422 köy toplam 466 yerle im yerinde ise sadece 
Sünnîler ya arken; 3 kasaba ve 16 köy toplam 19 yerle im yerinde de 
Alevî-Sünnî karı ık bulunmaktadır.

Vekilciler
Dede an

Çelebiler'in talipleri

Dervi çiler
Baba an

Baba an Kolunun talipleri

Dedeciler
Ocakzâdeler

Sırrıcılar
Sırrı Baba Talipleri

Nefes Evlatları

<Bektâ îler>
<Hacı Bektâ  Tekkesi Ba lıları>

ah brahimîler

Pir Sultanlılar

Kul Himmetliler

Ali Seyyidîler

Erdebilliler
<Erdebil Tekkesi Ba lıları>

Dedeciler
Tekkeliler

Rüstem A alılar

brahim Ethemliler

Babacılar
An a Bacılılar

Hubyarlılar
<Hubyar Tekkesi Ba lıları>

Aziz Baba
Turhal Karkın Köyü

Ergona
Amasya Yassıçal Köyü

Nebio lu
Amasya Av ar Köyü

Keçeci Babalılar
Keçeci Baba Tekkesi Ba lıları

Yanınyatır Oca ı

Emirli Oca ı

Tahtacılar

Alevîlik
Soya Dayalı Tarikatlar çin Bir Üst Kimlik

20-21.pdf 08.01.2010 17:06:03 Page 26 (1, 1)



Prof. Dr. Ahmet Turan  & Dr. Cenksu Üçer 52

Nüfus Durumu:

Tokat bölgesindeki Alevîlerin nüfusu, ülkemizde Alevîlerin nüfusu 
hakkında dile getirilen rakamların oldukça ihtiyatlı kar ılanması gerek-
ti ini göstermektedir:1

4. NANÇLARI:

Alevîlik’te inanç sisteminin geli iminin daha çok yeni inançların,
eskilerinin yanına eklenerek tedrîcî bir yapı içerisinde olu ması ve bu 

1  Ülkemizde Alevîler’in nüfusu hakkında bizzat kendileri tarafından abartılı olarak 15 
milyondan 20-25 milyona varıncaya kadar farklı rakamların telaffuz  edildi i görülmek-
tedir. Ancak, Alevîler’in yo un olarak bulundukları illerimizde yapılan alan ara tırmala-
rında ortaya çıkan rakamlar, yukarıda telaffuz edilen söz konusu rakamların oldukça 
ihtiyatlı kar ılanması gerekti ini göstermektedir. Nitekim, Metin Bozku  tarafından Si-
vas ilinde yapılan çalı mada, 1997’de yapılan Genel Nüfus Sayımı verileri göz önünde 
bulundurularak yapılan de erlendirmede, 695.528’lik toplam nüfusun 77.700’ünün 
Alevîler’den olu tu u tespit edilmi  ve bunun oran olarak Sivas’ın toplam nüfusunun  
%11’ine tekabül etti i ifade edilmi tir. Bkz. Metin Bozku , Sivas Yöresinde Alevilik, 
Sivas, 2000, s. 71. Aynı ekilde Harun Yıldız’ın Amasya’da yürüttü ü doktora çalı ma-
sında 2000’de yapılan sayım verileri göz önünde bulundurularak Amasya’nın 365.231 
toplam nüfusunun 68.595’inin Alevîler’den olu tu u ve bunun da nüfusun %18.7’sine 
tekabül etti i tespit edilmi tir. Harun Yıldız, Anadolu Alevîli i Amasya Yöresi Ba la-
mında Bir nceleme, Ara tırma Yay., Ankara, 2004, s. 101. Bizim Tokat’ta yürüttü-
ümüz bu çalı mamızda yine 2000 sayımları göz önünde bulunduruldu unda

828.027’lik toplam nüfusun 158.380’ini Alevîler’in olu turdu u ve bunun, nüfusun -
±%1’lik bir farklıla ma payı ile beraber- %19,1’ine tekabül etti i görülmektedir. Yine A-
levî vatanda larımızın ço unlukta oldu u illerimizden biri olan Tunceli’nin 2000 sayım
sonuçlarına göre toplam nüfusunun 93.548 oldu u göz önünde bulundurularak -
Tunceli nüfusunun tamamının Alevîler’den olu tu unu da varsaysak bile ki, Tunceli’de 
Sünnîler’in ya adı ı da bir gerçektir-, Alevîler’in en yo un oldukları bu dört ilimizdeki 
yakla ık 78.000, 70.000, 160.000 ve 80.000-90.000 (dört ilin yakla ık toplamı 375-380 
bin) nüfus miktarları dikkate alındı ında Alevîler hakkında telaffuz edilen ve 20-25 mil-
yona vardırılan rakamların oldukça abartılı rakamlar oldukları anla ılmaktadır.

Nüfus Yapısı

Pazar
Toplam:20295

Alevî: 740
Oran:%3,6

Merkez lçe
Toplam: 174700

Alevî:25970
Oran: %14,8

Re adiye
Toplam:101900

Alevî:11706
Oran:%11,5

Almus
Toplam: 43470

Alevî: 18285
Oran:%42

Sulusaray
Toplam:11202

Alevî:900
Oran:%8,3

Artova
Toplam:13246

Alevî:3258
Oran:%20

Turhal
Toplam:130985

Alevî:30256
Oran:%23

Ba çiftlik
Toplam:13321

Alevî: 790
Oran:%5,9

Ye ilyurt
Toplam:14511

Alevî:1300
Oran:%8,9

Erbaa
Toplam:100586

Alevî:1000
Oran:%1

Zile
Toplam: 110139

Alevî:43149
Oran: %39,1

Niksar
Toplam:90672
Alevî: 21029
Oran:%23

Tokat
Toplam nüfus:828027
Toplam Alevî: 158380

Oran: %19,1
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sistemin, kökenleri de i ik  mekan ve zamanlarda bulunan ö eleri i-
çermesine ek olarak, farklı yakla ımlar sonucu ortaya çıkan farklı anla-
yı ları da barındırması  dolayısıyla, Alevîlik hakkında sistematik ve bü-
tün müntesiplerini ba layıcı bir homojen inanç sisteminden söz etmek 
mümkün de ildir.

lhâm ve ke f merkezli inançları vahiy kültürünün inançlarına
öncelenmi tir:

Burada, Alevîli e asıl rengini veren ilhâm ve ke f merkezli bü-
tün inançların hemen hemen bu iki inanca ba lı olarak kurgulanması
sebebiyle Alevîli in temel inancı olarak kabul edilen Hakk-Muhammed-
Ali inancından sonra Ehl-i Beyt inancına yer verilmi tir.

Hakk-Muhammed-Ali nancı: Bu inançla ilgili üç farklı yakla ım
söz konusudur. 

Hakk-Muhammed-Ali inancındaki Hakk, her eyin yaratıcısı ve 
tek ilah olan Allah; Muhammed, Allah’ın kendilerine vahyetti i peygam-
berlerinin en sonuncusu olan Hz. Muhammed; Ali, Allah’ın arslanı,
Peygamber’in damadı, amcao lu, büyük kahraman vb. bütün üstün 
meziyetleri dolayısıyla kendisine velâyet kapısının piri olma özelli i ve-
rilmi  olan Hz. Ali’dir. Buna göre, Hakk ilah; Muhammed peygamber;
Ali ise velâyet kapısının piridir. 

Hak-Muhammed-Ali inancındaki Hakk, Allah’tır, ilahtır;
Muhammed ve Ali ise ruhu, cismi, bedeni aynıdır, aralarında bir fark 
yoktur, nitelik ve özellik olarak bunlar birbirinin aynısıdırlar.

Hakk da Muhammed de Ali de birdir. Bunlar bir eyin farklı te-
zahürleridir. Aslında bunların hepsi aynıdır.

Ehl-i Beyt nancı:

Ehl-i Beyt’in kim oldu u konusunda Ehl-i Kisâ ve Selmân-ı Fârisî 
gibi eklemeli özel bazı kabullerin yanı sıra bu kavramın içerisine Oniki 
mam’la ilgili bazı anlayı ların da yerle tirildi i görülmektedir. Daha 

önce de ifade edildi i gibi, daha çok Safevî etkiyle Alevîler arasında yay-
gınla an bu kabulün bu çerçevede çe itli boyutlarda ele alındı ı anla-
ılmaktadır. Nitekim mülâkatlar esnasında Ehl-i Beyt’le ilgili Oniki -

mam çerçeveli telakkîlerin farklı oldukları tespit edilmi tir. Buna göre, 
Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber, Hz. Fâtıma ve Oniki mam’dır; Oniki -
mam’la beraber e leridir; Oniki mam ve neslidir. 

Ehl-i Beyt inancının önemi:

Alevîlik’te, yaratılı , ilhâm ve ke f, velâyet, mehdîlik, tarikat silsi-
lesi, dedelerin seyyidli i, tevellâ-teberrâ, efaat ve ahiretle ilgili bazı ka-
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buller gibi Alevîli e ana karakterini kazandıran pek çok konu Ehl-i Beyt 
inancı ile ba lantılı olarak ekillendirilmi tir.

Hakk-Muhammed-Ali ve Ehl-i Beyt inançlarının sosyal hayata 
yansıması:

Sözgelimi, cemde hizmetin oniki hizmet ile yürütülmesi, çera  u-
yandırırken yakılan mumların sayısının oniki olması, a ure çorbasının
oniki malzemeden yapılarak en az oniki kapıya da ıtılması vb. dînî uy-
gulamalarına ek olarak bir belediyede olu turulan parktaki çe melerin 
Hakk-Muhammed-Ali Çe mesi, Oniki mamlar Çe mesi, Kırklar Çe mesi
vb. isimlendirmelerle üç, oniki ve kırk gözeden olu turulması; yine Ale-
vîler tarafından kurulan bir otobüs irketinin logosunun, Oniki mam
inancını sembolize edecek ekilde merkezde aslan, etrafında ise oniki 
yıldızın oldu u bir kombinasyonla  olu turulması; yeni yapılan türbe-
lerde tavanların genelde oniki dilimli in a edilmesi bu noktadaki vurgu-
ya açıkça i aret etmektedir.  

Vahiy Kültürüyle lgili nançlar: 

Meleklere man:

Mülâkatlarda sıkça dört büyük melekle ilgili kabullerin yanı sıra
sual melekleri, kirâmen kâtibîn melekleri vb. meleklerin varlıklarına
iman edildi i dile getirilmi tir.

Bazı Alevîler arasında meleklerin, gerçekli i olan varlıklar olarak 
görülmekten ziyade, “insanların iyilik ve kötülükleriyle ba lantılı bir 
sıfat olarak görülmesi” ile ilgili bazı yakla ımlar da sergilenmektedir. 

Meleklere iman ve atfedilen önem: 

Özellikle yaratılı  ve miracla ilgili mitolojik kabullerde, yani gerek 
yaratılı ta ham ruha ne yapması gerekti ini gösteren, gerekse miraç 
olayında Hz. Muhammed’in Hz. Ali’nin sırrına ermesinde etkin rol oy-
nayan varlı ın Cebrâil oldu u göz önüne alındı ında, onun Alevî inanç-
ları için ne derece önemli bir unsur oldu u anla ılacaktır.

Meleklerin Alevî zihninde çok önemli bir yeri oldu u muhakkak-
tır. Zira cem âyini ile meleklerin Âdem’e secde etmelerinin özde le tiril-
di i görülmektedir.  

Kitaplara iman: 

Vahiy kültürünün, bu inanç noktasındaki genel çerçevesinin Ale-
vîlik’te de aynı ekliyle kabul edildi i görülmektedir. Mülâkat esnasında
elde edilen verilere göre Allah, insanlara yol göstermek üzere seçti i
peygamberlerine vahyetmi , bu vahiy mahsulü olarak da suhuf ve ki-
taplar göndermi tir. Bunların sayısı 104’tür. Bunlardan 100’ü suhuf; 
4’ü ise kitaptır. Suhuflar Hz. Adem, Hz. it, Hz. dris ve Hz. brahim’e 
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indirilmi tir. Kitaplar da, Tevrat, Hz. Musa’ya; Zebur, Hz. Davud’a; n-
cil, Hz. sa’ya ve Kur’an, Hz. Muhammed’e gönderilmi tir.

Kur’an anlayı ları, kutsallı ı:

Allah tarafından Cebrâil aracılı ıyla Hz. Muhammed’e 
vahyedilmi tir. Kur’an, Allah’ın vahyi olması dolayısıyla da kutsaldır.

Kur’an’ın korunmu lu u ya da tahrifi: 

Kur’an’a el katılması ile ilgili olarak, iddia edilen ayetlerin varol-
du u nüsha ortaya çıkarılmadıkça, bu tür iddiaların bir iftira olaca ı
dile getirilse de, sonuçta Kur’an’a el katılması ile ilgili kabullerin, 
Kur’an’ın korunmu lu unu ve eksiksiz oldu unu kabul edenler de da-
hil bütün Alevîler’in zihinlerinde bir ekilde yer etti i görülmektedir. 
Nitekim, Kur’an’ın eksiksiz oldu unu ifade edenlerce dile getirilen, 
“Kur’an’a el katılmı sa bile Hz. Ali’den sonra olmu tur, çünkü Hz. A-
li’nin zamanında böyle bir eyin olmasına kendisi izin vermezdi” eklin-
deki görü , bunlar arasında da konuyla ilgili bir ihtimal payının bıra-
kıldı ını göstermektedir.  

Mevcut Kur’an’ nüshalarına bakı ları ve kaynaklık de eri:

Kur’an’a el katılmı lı ı konusundaki kabuller ne olursa olsun, 
Alevîler günümüzdeki mevcut Kur’an nüshasını kabul ederler. Nitekim 
Kur’an’la ilgili birtakım kabullerini de bu nüshayla ba lantılı olarak dile 
getirirler. Her ne kadar sûrelerin dizili inin, vahiy sırasına göre ya da 
Hz. Ali’nin nüshası esas alınarak yapılmasının daha güzel olaca ı yö-
nünde bazı görü ler beyan edilse de, bütün sûrelerin kıymetli ve güve-
nilir oldu u genel kabul görmektedir.  

Aslında ilham ve ke fi birinci derecede bilgi kayna ı olarak kabul 
eden Alevî zihninde teorik olarak Kur’an’ın kaynaklık de erine vurgu 
yapılır.

Kur’an’ın kullanılması:

Kur’an’ın kaynaklık de eri veya kaynak olarak sıralamadaki yeri 
ne olursa olsun, Kur’an’ın sonuçta gerek dînî alanda gerekse sosyal 
alanda fiilen kullanıldı ı bir gerçektir. Nitekim  cem ba ta olmak üzere, 
özel günlerde, do um, dü ün, nikah ve askerlik vb. sosyal olaylarda ve 
ölüm ile ilgili uygulamalarda Kur’an okunmaktadır.

Kur’an kültürleri geli memi tir:

Alevîler arasında Kur’an okumasını bilenlerin sayısı oldukça azdır.
Yukarıda zikredilen, Kur’an’ın okundu u yerlerde bu i i üstlenen Hoca 
ve Dedeler’in pek ço unun da Kur’an okumasını bilmedikleri görülmek-
tedir. Bu ki ilerin söz konusu Kur’an ayetlerini de geleneklerine uygun 
olarak “kulaktan dolma” ezberledikleri anla ılmaktadır. te yazılı me-
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tinden okuyup ezberleme melekesi kazanamayan bu ki iler, bunun 
neticesinde Kur’an’ı oldukça yanlı  okumaktadırlar.

Peygamberlere iman:

Vahiy kültürünün bu inanç noktasındaki genel çerçevesinin Alevî-
lik’te de aynı ekliyle kabul edildi i görülmektedir. Mülâkat esnasında
elde edilen verilere göre Allah, insanlara yol göstermek üzere seçti i
peygamberlerini görevlendirmi tir. Bunların sayısı 124 bindir. Ancak 
bunlardan 28’inin isimleri bilinir. Bu peygamberlerden bazısına kitap 
verilmi tir.

Peygamberlere iman noktasında,

Alevîler arasındaki kabullere göre, kendilerine mucizeler bah edi-
len Peygamberler, adaletlidirler, hatasızdırlar, daha do rusu kusurları
olsa da Allah onların bu kusurlarını vahiy ile düzeltir. Peygamberler’in
Adem’in ruhunu ta ıdıkları hakkındaki kabul ise ilk yaratılan eyin
Muhammed-Ali ruhu oldu u ve peygamberlerin de bu ruhu ta ıdık-
ları ile ilgili Alevîler’e ait inancın bu iman noktasında da bir ekilde 
i lendi ini ortaya koymaktadır.

Peygamberler arasında Hz. Muhammed: 

Hz. Muhammed peygamberlerin en üstünüdür, çünkü O 
habîbullâh’tır. Hz. Muhammed di er bütün peygamberler için de efa-
atçidir. Bütün bu özelliklerinden dolayı peygamberler arasında en çok 
Hz. Muhammed’e de er verilir. 

Kazâ ve kadere iman: 

Alevîler’de “kazâ ve kader”in varlı ı konusunda bir ortak inanç 
olmakla beraber, konunun giri inde ifade edilen “sistematik ortak bir 
anlayı ”ın olmaması ile ilgili tespit, daha çok hayır ve errin Allah tara-
fından yaratılıp-yaratılmayaca ı ve takdir-tedbir ili kisi üzerinde ortaya 
konulan inançlarda kendisini göstermektedir. Bu noktada ileri sürülen 
görü ler unlardır:

Hayır ve err telakkîleri: 

Kimilerine göre, hayır da err de Allah’tandır.

Kimilerine göre ise, Allah hayrı yaratmı , erri yaratmamı tır,
hayır Allah’tan, err ise nefistendir.  

Takdir-tedbir telakkîleri: 

Takdir Allah’tan, tedbir sendendir; asıl olan tedbiri alıp takdire 
bahane bulmamak” eklindedir.  
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Tedbir takdiri bozamaz. Takdiri ancak takdir bozar. nsanın Al-
lah’ın takdir etti i bir eyi de i tirmesi söz konusu de ildir.

Tedbir takdiri bozar. 

Ahiret inancı: (Bu inançta üç farklı yakla ımın sergilendi i gö-
rülmektedir.) 

Ahiretin varlı ına  inanılır ki, Alevîler’in ço unlu u bu inancı
ta ımaktadır.

Cennetin de cehennemin de bu dünyada oldu u fikrinin ön pla-
na çıkarılarak ahireti kabul etmeme söz konusudur. Bu grup ise ken-
dileri tarafından kullanılan ekliyle esfel kalıbı yani tenâsüh inancına
sahiptir.

Hem ahiret hem de esfel kalıbı/tenâsühü aynı anda mezceden 
bir yakla ım sonucu ortaya konulan bir inanç vardır.

nançlar hakkında sonuç yerine inançlarla ilgili Yörükan’ın
yorumu:

“Vasıl oldu um kanaat udur ki, bunlarda ecdattan kalma nefes-
ler, itikadlarındaki esasları vücûda getirir. Bilâhare Bektâ îler’den ve 
di er Alevî zümrelerden aralarına giren nefesler, bu akîdelerini anla ıl-
maz bir hâle getirmi  ve kendilerini mü kül mevkie dü ürmü tür. Halk 
airlerinin nefesleri de kendilerine tesir yapmı , hulûle, tenâsühe, Mi-

raca, Hurûfîli e ve birtakım remizlere dair olan nefesler, hep kendilerine 
birer intiba bırakmı , nihayet kendilerinin de anlamadıkları bir vaziyet 
ortaya çıkmı tır. Ellerine sonradan geçmi  olan Fazîletnâme, Sâkîname, 
Kumru, Hüsniye gibi kitaplarla destânî bazı manzumeler de, kendilerini 
büsbütün a ırtmı tır.”2

5. BADET ANLAYI LARI:

Alevîler, “imanı ikrâr olarak görmek” suretiyle inanç konusunda 
sergiledikleri tavırda oldu u gibi, ibadet hayatlarını da tasavvuf kalıpla-
rı içerisinde ekillendirmi lerdir. Bütün dînî telakkîlerini tarikat hayatı
ba lamında de erlendirmeleri ibadet hayatları için de geçerlidir. Sözge-
limi, Alevîler bir zikir ayini olan cem’i temel ibadet olarak kabul etmek-
tedirler. 

Temel slâmî ibadetler hakkında olumsuz bir tavır sergilemek-
tedirler:

Sosyal artlar nedeniyle ibadetleri yerine getirmeme hususu, 
zamanla, bu ibadetlere alı amama sonucunu do urmu tur. 

2  Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar, Eklerle Yayıma Haz.: Turhan 
Yörükan,  Kültür Bakanlı ı Yay., Ankara, 1998, s. 247. 
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Bunda slâmla ma sürecinden itibaren kar ıla mı  oldukları
Mürcie ve Kerrâmiyye gibi imanı amelden ayıran grupların etkisi göz 
ardı edilmemelidir. 

Bunun, ilk dönemden itibaren kar ıla tıkları ve tarihsel süreçte 
hiçbir zaman uzak kalmadıkları Bâtınî karakterli hareketlerden kay-
naklandı ı görülmektedir. 

Zamanla yukarıda anılan geleneklerin etkisiyle olu mu  tasavvuf 
telakkîlerinin ba  rol oynadı ı ifade edilmelidir. 

badetlerin terk edilmesi konusunda gözardı edilmemesi gereken 
di er bir husus, Alevîlik’teki teberrâ anlayı ıdır.

Tarikat hayatı kalıplarına hasredilmi  bir ibadet hayatı:

Her eyi tasavvuf kalıpları içerisinde anlamlandıran Alevîler, iba-
detleri de bu çerçevede anlamı lardır. Alevîler’de temel slâmî ibadetle-
re, bazısına halkacık namazında oldu u gibi ‘ismiyle’, bazısına oruç-
taki gibi ‘ ekliyle’, bazısına ise hacdaki gibi ‘benzeriyle’ kâim alterna-
tif ibadetler ikâme etmeleri, ibadet psikolojisi ile de ba lantılı görülmeli-
dir. Gerek sosyal yapıları, gerek tasavvuf anlayı ları, gerekse teberrâ 
anlayı ı gere i temel slâmî ibadetleri terk eden Alevîli in, ibadetlerin 
dînî hayatın ayrılmaz bir parçası olması dolayısıyla, ihtiyaca binâen 
temel telakkîleri çerçevesinde farklı bir ibadet hayatı olu turma duru-
munda kaldı ı anla ılmaktadır.

Gusül ve abdest: 

Eskiden bazı Alevîler’in gusül ve abdest konusunda toplumda va-
rolan yaygın kabulleri haklı çıkaracak bir tutum sergiledikleri ve sözge-
limi, cinsel ili kiden sonra guslü gerek görmeyerek; bunun yerine “se-
petteki elmalardan yere dü enlerinin yıkanması gerekti ini” ileri süre-
rek kısmî bir temizli i yeterli gördükleri dile getirilmektedir. Günümüz-
de Alevîler’in, istisnaları olmakla beraber, ço unlukla gusül ve abdest 
konusunda olumlu bir tutum sergiledikleri, mülâkatlar esnasında dile 
getirilmi tir.

Gusül ne zaman alınır:

Hakkında bazı tasavvufî telakkîlerin varoldu u gusül, cinsel ili -
kiden sonra, görgüye girerken (hem dede hem tâlib tarafından), kurban 
keserken, bayram namazlarından önce ve musâhiblik erkânında alınır.

Abdest:

Cemlere giderken, bayram namazlarında, cenaze namazlarında,
kurban keserken vb. abdest alınır. Bu abdestin adı “ eriat abdesti”dir. 
Bölgede Ehl-i Beyt Vakfı’nın görü lerine yakın olanlar hariç bütün Ale-
vîler abdesti Hanefî usûle göre alırlar.
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Alevîlik’te tarikat abdesti önemlidir. Abdesti alınmı ,namazı
kılınmı  olmak ya da ruh veya tarikat abdesti u anlama gelmekte-
dir:

“Verdi in ikrârla, bu cemaatle kıldı ın halka namazı üzere, gele-
cek seneye kadar ve ömrün boyunca Allah’ın hiçbir  canlı varlı ını in-
citmezsen, hakkına el sürmezsen, Yaratan’ın seni de yarattı ını bilerek, 
emrini tutup nehyinden kaçarak, seneye görgüye gelirsen ya da ömrün 
hitâma ererse, i te böylece abdestin alınmı , namazın kılınmı tır.”

Namaz:

Alevîlik’te namaz denince “halkacık namazı” ya da “halka nama-
zı” denilen tarikat namazı anla ılır. Alevîler, eriat namazı olarak gör-
dükleri be  vakit namazı kılmamakla beraber, konu giri inde i aret 
edilen hususlar do rultusunda eklen ve muhteva olarak farklı bir na-
maz ihdas etmi ler, bunu da ibadet hayatlarının önemli bir yerine o-
turtmu lardır. Nitekim Alevîlik’te asıl olan tarikat namazıdır.

Be  vakit namaz: 

Temel kaynaklarda namazla ilgili kuvvetli vurgular olmasına
ra men be  vakit namaz kılmazlar.

Ancak, bayram ve cenaze namazları kılınırken; bazıları Cuma 
namazını da kılar.

Oruç:

Alevîler arasında oruç hakkında farklı uygulamaların oldu u gö-
rülmektedir. Bütün Alevîler’in üzerinde ittifak ederek tuttukları tek o-
ruç 12 günlük Muharrem Orucudur. Bunun haricinde Alevîler’in kimi, 
Muharremden önce 3, kimi 2 gün oruç tutarken; aynı farklı kabullerin 
Hızır Orucu için de (3 ya da 7) geçerli oldu u görülmektedir. Farklı
uygulamalarla beraber Alevîler arasında tutulan oruçlar, Muharrem, 
Medet-Mürüvvet, Hızır, 48 Per embe, adak oruçları ve farklı sayılarda
tutulan Ramazan orucu (1-3-9-30) eklinde sıralanabilir.

Hac:

Hararet nardadır, sacda de ildir

Kerâmet ba tadır, taçta de ildir

Her ne ararsan kendinde ara 

Mekke’de Kudüs’te Hac’da de ildir

Alevîler Gönül Haccı esastır diyerek,  
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Kaynaklardaki kabule ra men, Kabe’yi ziyaret etmeyi hac için bir 
art olarak görmezken; 

Kabe’deki haccın unsurlarını Hacı Bektâ ’a ta ımak suretiyle 
benzeriyle kâim bir hac ibadeti ikâme etmi lerdir. Buna göre Alevî-
ler hacı olmak için Hacı Bektâ ’ı ziyaret ederler.

Ayrıca tekke ziyaretlerinin hacca alternatif te kil edecek bir e-
kilde anlamlandırıldı ı da görülmektedir. 

Mâlî ibadetler: 

Tekke ya da Dergahlara Yapılan Yardımlar: Her grubun 
karakazanı ba lı oldu u Ocak’ın tekkesinde kaynamaktadır.

Hakkullah:Dedelere, yürütmü  oldukları hizmetler kar ılı ında
verilir.  

Di erleri: Dergâhın bakımı, onarımı, aydınlatılmasının yanı sıra
evlenecek olanlara, ev yapacak olanlara, hastalara, yetimlere, fakirlere 
verilenler. 

Birlik, Muharrem ve Hızır Cemleri’nde kesilecek kurbanlar, 
cemevlerinin giderlerinin kar ılanması vb. eyler için de para toplanma-
sı.

Kurban:

Tercüman ya da Lokma eklinde de isimlendirilen Kurban, Alevî-
lik’te en yaygın olarak yerine getirilen ibadettir. ki kısma ayrılır:

Canlı ve cansız kurbanlar 

çeri ve dı arı kurbanlar  

Cansız kurbanlar: 

Canlar, cemlere gelirken elleri bo  gelmez. Evlerinde pi irdikleri 
yiyecekler veya meyve ya da çerez türü eyleri ceme getirirler ve burada 
getirilen her ey Dede tarafından dualanarak, kesilen kurbanla beraber 
cem sonunda sofralara konulmak üzere ilgililere teslim edilir. Bunlar 
‘cansız kurban’ olarak nitelendirilir.  

Ayinlerde kesilen kurbanlar içeri kurbanı, âyin-erkân dı ında
kesilenler ise dı arı kurbanıdır:

• çeri kurbanları:

•1. krâr Kurbanı

•2.Görgü (Yıl) Kurbanı

•3. Musâhiplik Kurbanı
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•4. Dü künlük Kaldırma Kurbanı

•5. Dardan ndirme Kurbanı

•6. Abdal Musa (Birlik) Kurbanı

•7. Muharrem Kurbanı

•8. Hızır Kurbanı

•Dı arı Kurbanları:

•1. Kurban Bayramı Kurbanı

•2. Ya mur Duası Kurbanı

•3. Adak Kurbanları

•4. ükür Kurbanı

•5. Di erleri (Hıdırellez ve Nevruz vb.) 

Kurban kesiminde uyulması gereken kurallar: 

Mutlaka besmele çekilmeli, tekbir getirilmeli, kıbleye çevrilmeli-
dir. (Ço unlukla salavât da getirilir.) 

Öncelikle kesilecek hayvan (erkek olması tercih edilir) sa lıklı
olmalıdır, sakat olmamalıdır. Koç bir ya ını, sı ır iki ya ını doldurmu
olmalıdır. Hayvan kesilirken incitilmemesine azamî dikkat gösterilmeli, 
mutlaka tekbirlenmelidir, kanı açılacak bir kuyuya gömülmeli, kemik-
leri kırılmamalı, pi irilmeden önce etten herhangi bir parça alınmamalı,
pi en et, Dedenin izni olmadan yemeye ba lanmamalı, da ıtım yapılır-
ken elden geldi ince herkese e it pay vermeye dikkat edilmeli, orada 
bulunamayan hasta ve ya lılara payları gönderilmeli, yendikten sonra 
kemikleri toplanıp tercüman kuyusuna gömülmelidir. 

Dua:

Alevilikte gülbank denilen dua, dînî hayatın oldu u kadar günlük 
hayatın da ayrılmaz bir parçasıdır.

Alevîler arasında da dua farklı ekillerde yapılır. Bu ekiller dua-
nın yapıldı ı yere göre de i mektedir. Meselâ, sofra duası yaparken, her 
iki elle sofranın kenarlarından tutmak suretiyle hem yemek öncesi hem 
de sonrası dua yapan Alevîler, tarikatta ise, secdeye kapanmı  bir halde 
ellerini ba larının önünde birle tirerek, kimi avuçları kapalı kimi ise 
hafif açarak dualarını yaparlar.  
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6. TAR KAT ANLAYI LARI:

manı bile ikrâr etmek anlamına hasreden, cennet-cehennem 
kabullerini yola girmek ya da yine ikrâr vermekle ba lantılı olarak ekil-
lendiren, ibadet anlayı ını da tarikat hayatı kalıpları içerisinde biçim-
lendiren ve tasavvuf dü üncesinin hakim oldu u Alevîlik, bu dü ünce-
sini tasavvuf ekollerinin hepsinde bir ekilde varolan usûl ve âdâb-
erkân çerçevesinde sistemle tirmi ; buna göre tasavvuf usûllerini  dört
kapı-kırk makam anlayı ıyla olu turmu , âdâb-erkân ba lamında üç
sünnet-yedi farz, niyaz, cem gibi unsurları esas olarak kabul etmi  ve 
ahlâk anlayı larını eline-diline-beline sahip olmak ilkesini merkez 
alarak olu turmu tur.  

Dört kapı-kırk makam, bir tâlibin Hakk’a ula ması için 
katetmesi gereken yolu ifade eder:  

Buna göre, dört ulu kapı ve bu dört kapıya ba lı kırk makam
vardır. Birinci kapı eriat, ikinci kapı tarikat, üçüncü kapı marifet ve 
dördüncü kapı, ana kaynak olan hakikat kapısıdır. Bu dört kapının
herbirinin onar makamı vardır. Tarikat ehli, dört kapıya ba lı kırk ma-
kamdan geçerek Hakk’a ula ır. Bu yolculuk esnasında, eriat gemisi-
ne biner, tarikat denizine açılır, marifet dalgıcı olur ve hakikat inci-
sini bulur. Bu nedenle, tarikat ehli Hakk’a ula ma amacına ermek için 
eriatın artlarını yerine getirmek, tarikatın içinde bulunmak, marifet-

ten ayrılmamak ve sürekli hakikatı arar olmak durumundadır. Nitekim 
bu yolun gereklerini yerine getirerek insan-ı kâmil olanın çera  gibi 
durması, fitil gibi yanması, ya gibi erimesi ve nur gibi ı ık vermesi ge-
rekir.  

Üç sünnet-yedi farz, yolun önemli ilkeleriyle beraber bir tür te -
kilat yapısını da ortaya koyan, Alevîli in âdâb ve erkânında merkezî bir 
kavramdır.

•Üç sünnet: 

•1. Dili kelime-i tevhidden ayırmamak

• 2. Kalpten kibri ve tekebbürü gidermek 

• 3. Farzları bilmek ve edâ etmek.  

•Yedi farz: 

•1. Sır saklamak 

•2. Bir “nefes” söylendi inde onu kabul etmek ve onunla ilgili bir 
delil istememek 

• 3. Özrüne niyaz ehli olmak 
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• 4. Mürebbî hakkını hak bilmek 

• 5. Musâhip hakkını hak bilmek 

• 6. Tevbe ehli ve sahib-i ir ad olmak 

•7. Tâc vurunmak, üstadlara itaatkâr olmak, ayin-i cem karde le-
rini hak bilmek. 

Niyaz: 

Niyaz, tarikat ulusuna, büyü üne ya da tarikatta bir makamı
temsil eden eye, yere ve bunlar aracılı ıyla Allah’a yalvarma, yakarma 
biçiminde bir ibadet ya da erkândır:

1. Niyaz secde manasınadır ve asıl niyaz Allah’adır.

2. Ki inin tarikata ya da yola ba lı oldu unu, bu ba lamda sözge-
limi, meydan, post, dede, deyi ler gibi tarikat hayatının unsurlarını
tasdik etti ini ifade eder. 

3. Canların birbirleriyle ili kilerindeki rızalı ı beyan etmek ama-
cıyla yapılır.

Cem:

Cem, Alevî dînî hayatının merkezinde yer alan bir ibadettir.  

Alevîler’in iman ve ibadet anlayı larını tarikat hayatı kalıpları i-
çerisinde ekillendirdikleri”ni en somut ekilde ortaya koyan husus, bir 
tarikat toplantısı ya da zikir âyini olan cemi, ibadet hayatlarının mer-
kezine yerle tirmi  olmalarıdır.

Yerine getirilen hizmetlerin sıralaması ve eklinde, yöreden yöre-
ye, ocaktan oca a farklı uygulamaların oldu u cemlerin yapıldı ı zaman 
ve amaca göre çe itleri vardır:

1. krâr Cemi, 2. Birlik ya da Abdal Musa Cemi, 3. Görgü Cemi, 4. 
Musâhiplik Cemi,  5. Muharrem Cemi, 6.Hızır Cemi, 7.Dardan ndirme 
Cemi, 8. Koldan Koparma Cemi, 9. Dü künlük Kaldırma Cemi. 

Cemde 12 hizmet: 

1. Mür id (Dede) 2. Rehber 3. Peyik (Davetçi) 4. Bekçi (Kapıcı):
5. Gözcü 6. znikçi  (Meydancı) 7. Zâkir (Â ık, Sazander) 8. Ferrâ
(Carcı, Süpürgeci) 9. Çera cı (Delilci) 10. Sakka ( brikdâr, Dolucu)
11. Pervâne (Semahcı, Pervazcı) 12. Sofracı (Kurbancı, Lokmacı ) 

Cemde kurallar: 

Öncelikle herkes cemlere alınmaz. Adam öldürenler, haksız yere 
bo ananlar, zina yapanlar ve ba kalarının namusuna göz dikenler, 
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kom ularının huzurunu bozanlar, daha genel ifadeyle dü künler ve 
toplum nazarında suçlu olanlar cemlere katılamazlar. Cemlere genellikle 
boy abdesti ve eriat abdesti alınarak gidilir. Herkes ceme giderken te-
mizlik yapmalı ve temiz elbiseler giymelidir. Ceme eli bo  gidilmez. 

Bir Cem icrası:

Peyikler cemi duyurur. Bu duyuruyu alan Canlar, cemevine gel-
meden evlerinde abdest alırlar ve aile içinde birbirlerinden rızalık alır-
lar. Herkes, imkanı ölçüsünde yanlarına lokma alarak cemevine gelir. 
*Herkes toplanınca Dede tevbe isti far verdirir. *Tarikat abdesti alınır
*Ferra  meydanı süpürür *Meydan postu serilir *Post süpürülür 
*Dargınlar barı tırılır *Rızalık alınır ve okunan deyi lerle halkacık na-
mazı kılınmı  olur *Çırak uyarılır *Kurban hizmeti yürütülür *Cemin 
mühürlenmesine geçilir * Burada Na’d-ı Ali, Ba ı lanma ve Tevbe sti -
far okunur* Tevhîd okunur (çekilir) *Miraçlama okunur *Kırklar Semahı
ve stek Semahları dönülür *Sakka hizmeti sunulur *Lokma hizmeti 
verilir *Yemeklerin yenilmesi ve duaların edilmesiyle çera  sır edilir ve 
hizmet sahipleri meydana niyaz ederek cemi bitirirler. 

Edeb yâ Hû ya da eline-diline-beline sahip olmak:

Alevîlik, tasavvufta üzerinde önemle durulan ilkeleri oldu u gibi 
kabul ederek bunları soya dayalı sosyal hayatlarına ta ımak suretiyle, o 
soyun bir üyesi olmakla beraber aynı zamanda tarikatın da üyesi olan 
mensupları için sosyal hayatta uyulması gereken kurallar manzumesi 
haline getirmi  ve bunları eline-diline-beline sahip olmak eklinde 
formüle etmi tir.

7. ÖRF VE ADETLER :

Do um ve Ad Koyma: 

Günümüzde Alevîler arasında uygulama de i mi  olsa da, Gele-
neksel Alevîlik’te konulan isimlerin ya bir aile büyü ünün veya bir din 
ulusunun ya bir yi idin adının olmasına özen gösterilir. Bu ba lamda,
Mehmet, Ali, Haydar, Hasan, Hüseyin, Hatice, Fatma, Zeynep, Ali 
Ekber, Ali Rıza,  Musa, Kazım gibi isimler en çok konulan isimlerdir. Bir 
di er husus, gâib eren olarak kabul edilen ki ilerin adlarının genellikle 
isim olarak kullanılmamasıdır. Nitekim, Sıraçlar arasında Hubyar Sul-
tan’ın “bir gâib eren olarak ya adı ı” inancından dolayı çocuklara 
Hubyar ismi konulmaz ve bu ismin konulması günah sayılır.

Sünnet ve Kirvelik: 

Alevîlik’te sünnet ve kirvelik oldukça önemli âdetlerdendir. Sün-
net olayına ba lı olarak insanlar arasında  kurulan kirvelik ili kisi, bir 
tarikat erkânı/kurumu haline getirilmi  ve bu kuruma en az musâhip-
lik kadar önem atfedilmi tir.
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 Kirvelik, Muhammed dostlu u eklinde nitelendirilirken; sün-
net sırasında akan kan Oniki mam’a nispetle imam kanı olarak isim-
lendirilerek,  akrabalıktan da öte kuvvetli bir manevî ba  olu turulur. 

Evlilik:

ç evlilik esastır.

Ocakzâdeler, ocakzâdeler ile evlenirler. 

Dede kendi tâliplerinden evlenemez. 

Kirvelikte oldu u gibi musâhip çocukları da birbirleriyle evlene-
mezler. 

 Süt karde lerinin de birbiriyle evlenmesi yasaktır.

Gerekçesiz bo anmak dü künlük sebebidir. 

stisnaları olsa da tek e le evlilik esastır.

çki içmek: 

Alevîler’in eski âdet ve geleneklerini, birtakım tasavvufî terimleri 
kendi anlayı larıyla yorumlayarak, -onlara slâmî referanslar da vermek 
suretiyle- temel ibâdet olarak gördükleri cem ayinlerine ta ıdıkları an-
la ılmaktadır. Alevîlik’te içki, zaman içerisinde inanca ba lı niteli iyle 
beraber, kültürel bir boyut da kazanarak Alevîler’in günlük hayatlarının
bir parçası olmu tur. Önceleri cemlerde içki içenlerin, gerek Alevîler’in 
kendi içlerinden; gerekse hem slâmiyet’te içkinin yasaklanması hem de 
çevre baskısı ve çevreye uyma dü üncesi gibi dı arıdan gelen etkilerle 
cemde içki içmeyi terk etmeleri, Alevîler arasında içki içmenin sadece 
kültürel hayatın önemli bir parçası haline gelmesine neden olmu tur. 

Ölüm ve ölüm sonrası yapılanlar: 

*Hastanın yanında Kur’an okunur ve ehadet telkin edilir *Ki i
ruhunu teslim edince gözleri kapatılır, çenesi ba lanır, elbiseleri çıkarı-
lır, bir çar afa sarılarak elleri yanlara uzatılır ve kıbleye do ru yere yatı-
rılır *Cenaze yıkanır (akrabaları rızalık suyu dökerler) ve kefenlenir 
*Cenaze namazı kılınmadan önce evinin önünde cemaatten helallik 
istenir *Namaz kılındıktan sonra defnedilir * Mezarlık dönü ünde kaz-
ma takırtısı yeme i verilir. Bundan sonra, genellikle cenazenin defne-
dildi i günün ak amında dârdan indirme, ilk per embeyi cumaya ba -
layan gece cumalık, ölünün kırkıncı ve elli ikinci günlerinde kırk ek-
me i ya da elli ikisi, ölüm yıldönümünde can ekme i merasimleri 
düzenlenir. Bu merasimlerde kurbanlar kesilir, bu kurbanın eti pi irile-
rek ça rılan cemaate yedirilir ve bu merasimlerin hepsinde ba ta Yâsîn
sûresi olmak üzere Kur’an okunur.  
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Ziyaretler: 

Alevîler arasında ziyaretler sadece türbe ya da yatır ziyaretleriyle 
sınırlı de ildir. Ziyaretleri esnasında nasıl davranılması gerekti iyle ilgili 
kuralların bulundu u bu türbe ve yatır ziyaretlerinin yanında bir su 
kayna ının, bir çe menin ya da kuyunun, bir kaya parçasının, bir ta ın
ya da ta lı ın, ya  veya kuru bir a acın ya da ormanlı ın ziyaret mekanı
olarak seçilebildi i görülmektedir. Bunda eski inançlardan kaynakla-
nan, yer-su kültü, da  kültü, ta -kaya kültü, a aç ve orman kültünün 
önemli bir rol oynadı ında üphe yoktur. Buralara yapılan ziyaretlerde,  
hasta olanlar ifa bulmak, evlenemeyenler kısmet açmak, çocu u olma-
yanlar çocuk sahibi olmak, bir derdi bulunanlar bu derdinden kurtul-
mak vb. pek çok maddî ve manevî sebepler ve farklı amaçlar söz konu-
sudur.

Sonuçta Alevîlik: 

nanç esasları noktasında farklı kabul ve yorumlarda bulunmakla 
beraber büyük oranda temel slamî inançları benimseyip bunları Hakk-
Muhammed-Ali üçlemesiyle formüle ederek bunu da daha çok 
ulûhiyyet-nübüvvet-velâyet çerçevesinde anlayan, Ehl-i Beyt merkezli 
bir dünya ve ahiret  görü ünü benimseyen, ibadet hayatını tarikat ha-
yatı kalıplarında ekillendirip sadece bu alana hasreden, di er gruplarla 
özellikle öteki olarak kabul ettikleri ile ili kilerinde tevellâ ve teberrâyı
temel prensip olarak gören, ilham ve ke fi birinci derecede bilgi kay-
na ı olarak kabul eden, eline-diline-beline sahip olmayı temel ahlâkî 
ilke olarak benimseyen, soya (ocaklara) dayalı tarikatlardan olu an
gruplar bütünü için bir üst kimlik veya bir emsiye kavram ya da bir 
ortak üst  addır.
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Anatomy of a Regional Research: “Alaw s In Tokat Region, 
Their History, Beliefs, Customs And Tradition” 

ABSTRACT

This paper presents the methodology and results of a research on 
Alawis in Tokat region in terms of subtitles of the research and 
highlighted points in it. Based on a regional research, this paper 
draws readers’ attention to the data obtained through research, as 
compared to the basic sources of, and scholarly studies on, Alawi 
tradition. Hence it gives a general picture of Alawis in Tokat region. 

Key Words: Tokat, Alewism, Sects Based on Ancestry, Haqq-

Muhammad-Ali, Jam (Gathering). 
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