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KAVALCIK KÖYÜ ÖRNEĞİNDE
ALEVİLERDE İSİM SEÇME VE AD KOYMA

GELENEĞİ
Mehmet YAZICI1

Özet
Çocuğa isim seçme ve ad koyma bağlamında geliştirilen ad koyma

geleneği, bir topluluktaki fertlerin ve grubun düşüncesini sevk ve idare eden
zihniyeti yansıtan en önemli göstergelerdir. Alevi topluluklardaki ad koyma
geleneği de, Aleviliğin ne olduğunun anlaşılmasını sağlayacak nitelikte önemli
veriler sunmaktadır. Bu tespitlerden hareketle önce, son 25-30 yılda ortaya
çıkan Alevi literatürün, Alevilik konusunda tanım çeşitliliğine, kavram
kargaşasına ve kafa karışıklığına neden olduğu saptandı. Daha sonra, genel
olarak ad koyma geleneğinin toplulukların zihinsel ve sosyal süreçlerinin bir
sonucu olduğu, Alevi topluluklardaki ad koyma geleneğinin, Aleviliğin
etkileşimde bulunduğu Müslüman gelenekten, eski Türklerden, hatta en yakın
sistem olarak kabul edilen Bektaşilerden farklı olduğu, sahada yapılan gözlem
ve görüşme yoluyla elde edilen verilere dayandırılarak ortaya kondu. Alevi
topluluklarda çocuğa isim seçmeyi ve ad koyma geleneğini Alevilik inancının
belirlediği sonucuna varıldı. Bu da, modernleşme sürecinde Alevi
toplulukların ad koyma geleneklerinde bir kırılma yaşamasına rağmen,
Aleviliğin bir inanç sistemi, Alevilerin de inanç toplulukları olduklarını
gösterdi.

Anahtar kelimeler: Ad Koymak, Alevilik İnancı, İnancın Uluları,
Adını Yaşatmak

Abstract

The Example Of Kavalcık Village
The Custom Of Choosing A Name And Naming In Alevism

The custom of naming which has developed  as a context of  choosing
a name and naming  are the most important legends that shows the mentality
which impels and coordinates the thoughts of people and the group .The
naming custom in Alevi societies gives us important data  which will help us
to understand what Alevism means. Conducting of these settings ,first it was
cognosced , the litereture  of Alevism set in last 25-30 years  caused  a variety
in Alevism  descriptions , concepts complexity and confusions in mind.
Later,naming was  a result of societies’mental and social  processes,Naming

1 Fırat Üniversitesi Sosyolog Bölümü Doktora Öğrencisi, e-posta: yazici44@gmail.com
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Custom in Alevism is different from the ones in Muslim customs that is also
Alevis has interactions,old Turks,even the Bektasies that is accepted the
closest sytem to Alevism  were brought up  based on observations  in the field
and the datas got from the oral interviews.It was arrived at a conclusion that
Alevism Religion  set  the Choosing a name and naming Custom in Alevi
Societies. And it showed  Alevism is a Relief System  and Alevis are Belief
Societies  despite this modernisation period and break in naming custom.

Key Words: Naming, Alevism Belief, Tenets of Belief, Perpetuation
of a Name

GİRİŞ: ALEVİLİKLE İLGİLİ LİTERATÜR VE İSTENMEYEN
SONUÇLARI

Birçok kültür ve medeniyete beşiklik etmiş olan Anadolu,2 insanlık
mirasının önemli bir merkezidir. Tarihçi ve arkeologların verdikleri bilgilere
göre 10.000 yıllık bir tarihe3 sahip olan Anadolu’da “İlk çağlardan bu yana
devam eden çeşitli uygarlıklar, Anadolu toprakları üzerinde maddi ve manevi
kültür izleri bırakmışlardır. Bunlar, bazı bilim adamları tarafından ‘Dibe çöken
büyük kültür tortusu’ olarak adlandırılmaktadır.”4 Anadolu’nun bu kültür
tortusu yanında başka birçok faktörden de etkilenerek şekillendiği anlaşılan,
inanç, itikat, ibadet ve örf esasları başta olmak üzere birçok açıdan farklı olan;
farklı tarihlerde çeşitli biçimlerde isimlendirilen topluluklar yaşamıştır.5

Günümüzde ise, çoğunlukla ya sadece Aleviler veya Aleviler-Bektaşiler olarak
adlandırılan bu toplulukların “toplumsal yapı modeli”, başta sosyoloji olmak
üzere, çeşitli yönleriyle başka uzmanlık alanlarının da ilgisini çeken özelliklere
sahiptir. Bundan dolayı, yapısında farklı inançların izlerini taşıyan Alevilik,
Anadolu’da ortaya çıkan, varlığını günümüze kadar sürdürebilen ve ihmali
mümkün olmayan özgün düşüncelerden biridir.

1900’lerin başında, teoride ve pratikte; inançta ve uygulamada sahip
olduğu farklı özelliklerinden dolayı, o tarihe kadar, yok ya da yasak sayılan
Aleviliğe ve Alevi kaynaklarına yönelik ilk bilimsel araştırmalar gündeme
gelir. Aleviliğe duyulan bu ilgi uzun süre devam etmez ve Aleviliği yok sayma
anlayışı 1980’lere kadar devam eder. Bu tarihten sonra, hem Alevilerin hem de
alevi olmayanların Aleviliğe bakış açısı değişmeye başlar ve Alevilik farklı

2 İnsanlık tarihindeki yeri ve önemi farklı açılardan tartışılan Anadolu’yu, şair şu dizelerle
anlatmaktadır. “Beşikler vermişim Nuh’a/ Salıncaklar, hamaklar,/ Havva Ana’a dünkü çocuk
sayılır,/ Anadoluyum ben,/ Tanıyor musun?” (Ahmed Arif, Ankara 1968, s. 52.)
3 Eyüpoğlu İ. Zeki, Bektaşilik, İstanbul 1992, s. 8.
4 Göktan Ay, Folklora Giriş, İstanbul 1990, s. 11.
5 Köprülü’ye göre bu toplulukların en önemlileri Babailik, Abdallık, Bektaşilik, Hurufilik,
Kızılbaşlık, Kalenderilik, Haydarilik’dir. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,
Ankara 1966, s. 289.
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platformlarda çeşitli yönleriyle tartışılır. Aleviliğe duyulan bu ilgiyle birlikte,
Alevilik konusunda bir Türkçe literatür de ortaya çıkar. 6

Ortaya çıkan literatürde Alevilik nedir? Aleviler kimdir? sorularına
birbirinden çok farklı cevaplar verilmekte; bağdaştırılması mümkün olmayan
tanımlar, yorumlar ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Bundan dolayı,
Aleviliğin doğru anlaşılmasını güçleştiren tanım çeşitliliği7, kavram kargaşası8

yaşanmaktadır. Bu da, Aleviliğe ilgi duyanlar kadar, Alevilerin de kendilerini
ve inançlarını algılamalarını; ortak paydalarda buluşmalarını
güçleştirmektedir.9

Alevilik konusunda çalışan araştırmacılar “Arasında ortak bilgi
üretimine yönelik, bilimsel ölçütlerde eleştiriye dayalı bir iletişim, ne yazık ki

6 Alevilikle ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kitap ve makaleler ile elyazmalar ve
nadir eserler dahil geniş bir bibliyografya için bkz. Ali Yaman, Alevilik-Bektaşilik Bibliyografyası,
Mannheim 1998; Gülağ Öz’ün hazırladığı, Özkaynaklarından Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları,
Alevilik üzerine araştırma yapmak isteyenlere, Alevilikle ilgili kaynaklara ulaşmada büyük
kolaylık sağlayacak niteliktedir. Öz’ün bu çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümünde, Selçuklu döneminden başlayarak 1999 yılına kadar elde bulunan kaynaklar ve o
kaynakları yazan kişiler tanıtılmaktadır. İkinci bölümde Aleviliğin tarihi ve felsefesi ile gelenek-
görenekleriyle ilgili makaleler yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise, Ali Yaman’ın Alevilik-
Bektaşilik Bibliyografyası isimli çalışmasından yararlanarak hazırladığı seçilmiş bir bibliyografya
yer almaktadır. Gülağ Öz, Özkaynaklarından Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları, İstanbul 1999;
Yasin Aktay’ın, kendilerinden sonra yapılan Alevilik çalışmalarını etkileyen Alevilikle ilgili
eserlerden seçtiği örnek bibliyografya için bkz. Yasin Aktay, Türk Dininin Sosyolojik İmkanı,
İstanbul 1999, s. 35.
7Alevilikle ilgili yapılan çeşitli tanımlar üç farklı grupta toplanabilir. Birinci gruptaki tanımlar
Aleviliği, İslam Dini’nin siyasi (tarihi), tasavvufi ve itikadi anlayışları bağlamında değerlendiren,
Şia’nin bir kolu, tarikat, mezhep veya gerçek dinde sapma gibi geleneksel tanımlardır. İkinci
gruptaki tanımlar Aleviliğin, İslam Dini ile ilgisinin olmadığını temel alan bir bakış açısıyla
Aleviliği, bağımsız bir din, Anadolu uygarlıklarının ürünü veya içinde milliyetçi yaklaşımları da
barındıran Zerdüşt ya da Şamanizm öğretisine dayanan İslam’i algılamayı da içeren bir inanç
sistemi veya inanç boyutu göz ardı edilebilecek kadar zayıf bir yaşam biçimi (felsefesi), kültür,
siyasi oluşum gibi göç ve kentleşmeyle başlayan modernleşme sürecinin ürünü olan
tanımlamalardır. Üçüncü gruptaki tanımlar ise Aleviliği; Ermeni, Yunan, Türk, Kürt ve Zaza
milliyetçiliği bağlamında ele alıp bu etnik yapılardan birine indirgeyen tanımlardır.
8 Alevilik konusunda yaşanan kavram kargaşasının vardığı boyutlara, Alevi sözcüğünün
etimolojisi ile ilgili olarak ileri sürülen ve birbiriyle bağdaştırılması mümkün olmayan şu iki farklı
görüş örnek olarak verilebilir: Birinci görüşe göre, “Alevi sözcüğü Hz. Ali’nin adından i takısıyla
türetilmiş bir sıfattır” (Özgür Savaşır, “Alevi Sözcüğünün Kökeni”, Alevilik (haz. İsmail Engin -
Havva Engin), İstanbul 2004,  s. 17-21. İkinci görüş ise, Alevi sözcüğünün Hz. Ali ismiyle ilgili ve
Arapça bir kelime olduğunu reddetmektedir. Buna göre, Alevi kelimesi Kürtçe “Alev” kökünden
gelmektedir ve Alevi’deki (i) eski Türkçe’deki –lı-li ve –cı-ci ekine muadildir. Cemşid Bender, 12
İmam ve Alevilik, İstanbul 1993, s. 93
9 Örneğin, Avrupa’da yaşayan bir Alevi, bu süreçte yaşadıkları kafa karışıklığını şu cümlelerle
ifade etmektedir: “Babam, Alevilik İslam’dır; hatta hakiki Müslüman biziz diyor. Ben Alevilik
kendi başına bir inançtır, fakat İslam’dan da etkilenmiştir diyorum. Oğlum da Alevilik yalnızca bir
felsefe, bir yaşam biçimidir diyor. Ne yapacağız şimdi?” (İsmail Engin - Havva Engin, Alevilik,
İstanbul 2004, s. 10)
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çok düşük düzeydedir.”10 Araştırmacılar arasındaki iletişimsizlik, Alevilik
konusunu içinden çıkılmaz bir noktaya getirdi. Öyle ki, “Bir yazarın yazdığı ile
bir diğerininki çelişebilmekte, bu da gençlerin -ve hatta yetişkinlerin-
kafalarını karıştırmakta, zihinlerini bulandırmaktadır. Ortaya, sanki yazar
sayısınca Alevilik- Bektaşilik varmış gibi trajikomik bir durum çıkmaktadır.”11

Alevi literatüründeki çelişen bilgilerin neden olduğu zihin bulanıklığı,
ancak sahada yüz yüze yapılan görüşmelerden ve gözlemlerden elde edilen
verilerin değerlendirilmesiyle aşılabilir. Bu prensip esas alınarak, devam
etmekte olan doktora çalışmam sırasında sahada yaptığım yüz yüze
görüşmelerden elde ettiğim birinci elden verileri kullanarak kaleme aldığım bu
makalede, “Alevilerin bir ad koyma geleneği var mıdır?”, “Alevilerde ad
koyma geleneğini, Alevilik inancı mı belirlemektedir?”, “Alevilerde ad koyma
geleneğinden hareketle, Alevilik bir inanç sistemidir, tespitinde bulunmak
mümkün müdür?” şeklinde formüle edilen varsayımlar sınanmıştır. Varılan
sonuçlarla, Alevilik konusundaki zihin bulanıklığının giderilmesi ve Alevilik
konusunda yapılacak çalışmalara katkı sunulması hedeflenmektedir.

Araştırmanın evreni, Tunceli, Elazığ ve Bingöl illerinin Kürtçe
(Kurmanci ve Zazaki-Dınıli) konuşan alevi sınır köyleridir. Bu köylerin
tamamına ulaşmak çeşitli sebeplerden dolayı mümkün olmadığından, Kavalcık
Köyü örneklem kapsamına alınmıştır.  Bu köyün seçilmesinde, Aleviliğin en
saf haliyle bu köyde yaşandığına dair düşünce etkili olmuştur.

Asırlarca, merkezi yönetimlerin etkisinden uzak kalan ve bağlı
oldukları seyyid aileleri odaklı olarak geliştirilen inanç ve bu inancın
sosyolojik yansıması olan toplumsal yapı anlayışıyla varlığını sürdüren bu
köyler, bölgenin Geleneksel Aleviliğinin kültür adası niteliğindedir. Başka bir
ifadeyle, coğrafi, tarihi ve kültürel özelliklerinden dolayı farklı kültürlerle
etkileşimin en alt düzeyde gerçekleştiği bu bölge/kültür adası, bu bölgedeki
Geleneksel Anadolu Aleviliğin merkezi konumundadır. Araştırmanın
örneklemi ise, bu bölgenin Aleviliğini en iyi örnekleyebileceğini
düşündüğümüz Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’ne bağlı Kavalcık Köyü’dür.
Karakoçan’a 20, Elazığ’a 120 km uzaklıkta olan bu köyde yaşayanların
örneklem grubu olarak seçilmelerinin nedenleri ise şunlardır:

- Ziyaret edilen köyler arasında Geleneksel Aleviliğin geleneklerinin
ve değerlerinin en canlı şekilde bu köyde yaşatılması,

- Modernleşme ve kentleşmeyle birlikte diğer bölgerde büyük oranda
uygulanmayan geleneksel Aleviliğin seyyid-talip ilişkisi, cem töreni,
müsahiplik, kirvelik gibi geleneklerin canlı bir şekilde sürdürülmesi,

- Köydeki tüm ailelerin alevi olması ve Alevilik literatüründe, alevi
topluluklar için kullanılan “soyutlanmış” topluluk ifadesini doğrulayacak

10 Özgür Savaşır, “Alevi-Bektaşi İnancının Temel Kavramları”, Alevilik, Haz. İsmail Engin -
Havva Engin), İstanbul 2004, s. 37-38
11 Özgür Savaşır, agm., s. 38.
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özelliklere sahip olmasıdır. Bu özelliklerinden dolayı geleneksel alevi
kültüründe olmayan maddi ve manevi kültür öğelerine kapalı kalmış olmasıdır.
Örneğin, cami, minare, imam, kuran kursu gibi semboller12 olmadığı gibi
Sünnilerle özdeşleştirdikleri Bekir, Ömer, Osman, Muaviye, Yezit, Mervan
gibi isimlerin de kullanılmaması,

- Yapılan görüşmelerde, son on-on beş yılda Sünnilerle yapılan birkaç
evliliğe rağmen, Alevi olmayanlarla evliliğin hoş karşılanmadığının
belirtilmesi ile kapalı-soyutlanmış topluluk durumunun sürdürülmesi
yönündeki isteğin çok güçlü olduğunun tespit edilmesi,

- Köyde, sayısı dört haneye çıkmış bir seyyid ailesinin bulunması ve
geçen asırlarda iki ermiş kişinin yaşamış olması; bu seyyid evlerinden ikisinin
ve iki ermişin evlerinin ocak-kutsalın tezahür ettiği mekanlar olarak,
geleneksel kurallara uygun bir şekilde ziyaret edilmesi,

- Dua geleneği kapsamında ziyaret edilen kutsal evlerin, mezarların
ve bir ağacın var olması ve bu kutsalların da, inanca göre önemli kabul edilen
gün ve gecelerde geleneksel biçimde ziyaret edilmesi,

- Köyde yaşayanların tamamının, pir olarak Tunceli İli Mazgirt ilçesi
Darıkent (Moxındi)’deki seyyid ailesine; rayber olarak da yarısından fazlasının
Bingöl’ün Oğuldere (Bovan) Köyü’nde bulunan seyyid ailesine, birkaç ailenin
Karakoçan Pamuklu Köyü’ndeki, birkaçının da aynı köydeki seyyid ailesine
bağlı olmasıdır. Bu da, seçilen örneklemin, coğrafi özelliğiyle olduğu gibi
inanç ve kültür bağlarıyla da araştırma evreninin merkezi konumunda
olduğunu göstermektedir.

Bu makale, yukarıda özellikleri belirtilen Kavalcık köyünde katılımlı
gözlem ve yüz yüze görüşme teknikleriyle elde edilen veriler ile köyün oy
kullanabilecek yaşta olan üyelerinin adlarının yer aldığı ve bir sayfası da ek
2’de verilen Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi’ndeki isimlerin incelenmesine
dayanan nitel bir çalışmadır.

Örneklemde yapılan ön görüşme ve gözlemlerden, ad koyma
geleneğini en iyi şekilde 50 yaş üzeri kişilerin bildiği, uyguladığı ve
uygulanmasında ısrarcı olduğu tespit edildi. Bu kişilerden kadın olanların
tamamının ad koyma geleneğini anlatacak kadar Türkçe bilmedikleri ve aynı
zamanda okur-yazar olmadıkları, erkeklerin ise bir kaçı hariç geleneği
anlatacak kadar Türkçe bildikleri, fakat çoğunun okur-yazarlığının yeterli
olmadığı saptandı. Bu durumda, anket uygulamanın mümkün olmadığına karar
verildi. Bu süreçte, gözlem ve görüşme yapılırken söylenenlerin anında
yazılmasının veya bir cihaz aracılığıyla kayıt edilmesinin görüşülen kişinin
tedirgin olmasına, doğal davranmamasına, gözlem ve görüşme yapan kişiye
güven duymamasına neden olabileceği belirlendi.

12 Sembol (simge): Duyularla algılanmayan inançla ilgili bir manayı, anlamı belirten, kasteden
somut işaretler anlamında kullanılmaktadır.
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Bu tespitlerden sonra, yapılan yüz yüze görüşmelerin ve gözlemlerin
sonuçları en uygun zamanda kayıt edildi. İyi anlaşılmadığı veya açık olmadığı
anlaşılan noktalar, görüşülen kişilerin toplu halde veya tek bulundukları
zamanlarda tekrar gündeme getirilerek netleştirildi.

Bu çalışmayı farklı ve özgün kılan özellikleri ise, Alevilerden oluşan
bir örneklemde ad koyma geleneğinden hareketle yapılan başka bir çalışma
olmadığından, bu makalenin konusuyla kendi alanında bir ilk olmasıdır. Bu
araştırmada, değerlendirilen verilerin ve ortaya konan tespitlerin, Alevi bir
köyde (sahada) yüz yüze yapılan görüşme ve gözlemlere dayanması ve bu
çabanın sonucu olarak, bu Alevi köyde, çocuğa isim verilirken Alevilik
inancının esas alındığının ve inancın ulularının “adını yaşatmak” geleneğinin
belirleyici olduğunun ilk kez tespit edilmiş olmasıdır. Ayrıca, örneklemde
sıkça kullanılan isimlerle hiç kullanılmayan isimlerin alevi olmayanlardan
farklı olduğu ve modernleşmeyle birlikte, isim seçme önceliklerinin de
değiştiği sonuçlarına ulaşılmasıdır.

I. ZİHİNSEL VE SOSYAL BİR SÜRECİN YANSIMASI: AD
KOYMA GELENEĞİ

Varlıkları birbirinden ayırt etmenin en yaygın ve geçerli yolu, her
varlığı bir sembolle isimlendirmektir.13 Varlıkları sembollerle isimlendirme
süreci, birey, toplum ve doğal çevre etkileşimi ve bu etkileşim sonucunda
ortaya çıkan anlamları aktarmayı sağlar. Bu süreç, duyu organları aracılığıyla
dıştan alınan bir anlamın, varlığın veya kavramın ifadesi olan sembollerin
bireyin zihnindeki yansımalarından imgelerin meydana gelmesiyle başlar.
İmgelerin zihinde kodlanmaları ve gerektiğinde yine zihinde canlandırmalarına
tasarım, başka bir ifadeyle tasavvur denir. Toplumu oluşturan bireyler, dış
dünyadan aldıkları uyarıcılarla kendi zihni tasavvurlarını inşa etme sürecini,
içinde doğdukları toplumda hazır buldukları, çevrelerindeki nesne ve olaylara
verilen sembollerle oluşturulan toplumsal tasavvurun etkisi altında
gerçekleştirirler. Varlıklara sembollerle isim vermek yoluyla toplumsal ve
bireysel tasavvurlar inşa etmek, insanlık tarihinin tüm aşamalarında, insanların
sosyal ilişki kurarak bir arada yaşamalarını ve birçok toplumsal kodun
(şifrenin) kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan evrensel bir gelenektir. Bu
gelenek sayesinde birey-birey, birey-grup, grup-grup ve birey-doğa (tabiat)
ilişkisi daha sağlıklı ve gelişmeyi mümkün kılan bir tarzda kurulabilmiştir.

Toplumsal tasavvurun yansıması olan insanların, yerlerin, eşyanın,
yolların, şehirlerin isimleri insanlık tarihi kadar eskidir. İsimler, “Kültürel
devamlılığın veya değişimin bir göstergesi”14 olmanın yanında bir toplumsal

13 Özgü Aras, “Ad Koyma (Tesmiye)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1988,
Cilt 1, s. 332
14 Celaleddin Çelik, İsim Kültürü ve Din Şahıs İsimleri Üzerine Bir Din Sosyolojisi Denemesi,
Konya 2005, s. 3.
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yapının ve o yapıyı oluşturan öğelerin bir bütün içinde varlığını sürdürmesini
sağlayan ana dinamiklerden biridir. Soyun devamının ve toplumun geleceği
olma anlamını da taşıyan yeni doğan çocuğa isim vermek, rastgele yapılan bir
davranış değildir. Aksine, çocuğa verilen isim, mevcut toplumu temsil eden, o
toplum içinde sosyalleşmiş bireylerin inançlarını, tecrübelerini, beklentilerini,
kültürel birikimini ve yaşanılan değişimi yansıtan şifreleri içerir. Bundan
dolayı, yeni doğan çocuğa isim koyma geleneği bireysel beklentileri yansıtan,
sosyo-kültürel ve özellikle de inanç boyutu olan sosyal nitelikli bir eylemdir.

Sosyal özelliklere sahip olan ad koyma geleneğinin bir diğer boyutu
ise, birey-grup etkileşiminin ilk adımı olmasıdır. Doğumuyla dahil olduğu
sosyal çevreyi etkileyen çocuk, hayatının bu erken döneminin ilk günlerinde
farkında olmasa da kendisine verilen isimle “… Kolektif bir varoluşun aidiyet
bağına da sahip olur.”15 Çocuk için topluma aidiyet bağı olan ismi, yaşamı
boyunca en çok duyacağı, her fırsatta varlığının sembolü olarak anılacak olan
ve kabul edildiği grubun ismi aracılığıyla vermek istediği mesajı tekrarlayan
bir şifre olacaktır.

Bir toplumda kullanılan isimler, o toplumun sosyal bilincini yansıtır,
tespitinden hareketle toplumu anlamanın yollarından biri de, toplumun isim
koyma geleneğini sosyolojik düşünme biçimiyle16 tahlil etmektir, diyebiliriz.
“İsim koyma geleneği, incelenen toplumun dini, kültürü ve tarihine bağlı
olarak bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. İsim (isim koyma biliminin) temel
yapısı, edebiyatı, bilimi ve geleneksel mirasın  isimler üzerinde etkisi
olduğunu göstermektedir.”17 “İsimler bu anlamda genetik şifreler gibi, sosyo-
kültürel desenleri ifade eder.”18 İsimler aracılığıyla ifade edilen kültürel
desenler, “inançları, değerleri, estetik tercihleri, bilinci, seçicinin bilinçsiz
tercihlerini, ailedeki ilişkilerin mahiyetini açığa çıkarır, seçilen bir isim, o
toplumdaki hakim değerler, inançlar, ideoloji, eğitim, halk inançları ve dinle
bir ilişkisi bulunmaktadır.”19 Buna paralel olarak isimler aynı zamanda “… alt

15 Celaleddin Çelik, age., s.1.
16 “Sosyolojik düşünmeden amaçlanan, sosyal olguların bağlı bulundukları kuralların bir düşünme
tarzı veya bir kavrayış şekli olarak sosyologun zihinsel faaliyetlerini düzenlemesidir. Sosyolojik
düşünce, olmuş olan hadiselerin enformasyon niteliğindeki birikimi iken, sosyolojik düşünme,
bunlardan çıkarılan yorumların belli bir düşünme biçimi sağlayarak halen süren veya gelecekteki
muhtemel olayların anlaşılmasıdır. Sosyolojik düşünme, sosyoloji biliminin sağladığı bir
tutumdur. “Düşünce” kelimesinden ortaya çıkarılmış olan bilgi anlaşılmakta iken, “düşünme”
kelimesi aktif bir fiil olarak amaca uygun formda hareket ederek bilginin ortaya çıkarılması
eylemini ve işlemini ifade etmektedir.” (Mehmet Cüneyt Birkök, Sosyolojik Düşünme ve
Metodolojisi, Elektronik Sürüm 1.6, İstanbul, 1998,
www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/download/34/42)
17 Bashir Bin Muhammad H. Kabır Al- Marumi, A Guide to Islamic Names, Saudi Arabia 1990,
s.1.
18 Celaleddin Çelik, age., s. 1.
19 Başgöz, 1985, s. 216’den aktaran, Celaleddin Çelik, age.,sh. 19-20
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kültür, grup ve cemaatlerin aidiyet sembolleri olarak bir farklılaşma sebebi
haline gelebilmektedir.”20

Ad koyma geleneğinde olduğu gibi, çocuğa isim seçmeyi de etkileyen
birçok faktör vardır.21 Bunlar: siyasi dönemler, olaylar, durumlar, günler,
bayramlar, ünlü bir kişiyi veya bir düşünceyi canlandırma isteği, doğa olayları
vb.

İsim seçmeyi önemli kılan ve isim seçmede belirleyici olan
faktörlerden biri ve belki de en önemlisi inançtır. Müslüman toplumlar için
Kur’an-ı Kerim’deki “ (Allah Yarattığı) Adem’e (eşyaya ait) bütün isimleri
öğretti.”22 (Bakara 2/31) ayeti bu faktörü öne çıkaran ana nedenlerden biridir.
Bu ayet ile, varlıkların isimlerinin ilk defa Allah tarafından konduğu ve ilk
insan olan Adem’e isimleri öğrettiği vurgulanarak isim koymanın ve
öğrenmenin önemli olduğu mesajı verilmiştir. Bu mesajı pekiştiren çok
sayıdaki dinsel kaynaktan biri  “(Esmâü’l-Hüsnâ) en güzel isimler ancak
Allah’ındır. O halde O’na, onlarla dua edin.” (Ar’af 7/180) ayetidir. İsim
koymak ile ilgili temel referans kabul edilen bir diğer kaynak ise, Hz.
Peygamber (sav)’in şu hadisidir: “Siz kıyamet günü kendi isminiz ve
babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız, onun için isimlerinizi güzel isimler
koyun.”23 “Peygamber’in “çocuklara güzel isim koyun” emri, bazılarınca
“güzel isim kişiyi belki de isminden utanıp kötü bir fiil işlemekten uzak
durmasına sebep olacaktır şeklinde yorumlanmaktadır.”24 Seçilen isimle
birlikte somutlaşan bu beklenti toplumda “ismiyle müsemma olmak” (ismine
uygun olmak) deyimiyle ifade edilmektedir.

Seçilen ismin toplumsal algıdaki karşılığının, o ismi taşıyan bireyin
kendisiyle ilgili algısını, bunun yanı sıra sosyal çevresiyle ilişkisini, toplum
içindeki konumunu ve dolayısıyla bütün bir yaşamını etkileyen önemli bir
faktör olduğuna inanılıyor. Örnek, bunu şu cümlelerle dile getiriyor: “İsmin
karşıladığı anlamın, mesela çocuğun karakterini, kişiliğini, toplum içindeki
yerini ve başarısını belirleyecek simgesel bir öz taşımasına özen gösterilir.
Yani ismin sözcük anlamının o ismi taşıyana geçtiğine inanılır.”25 Bu inançla,
Anneler ve babalar, genellikle çocuklarına, onlarla ilgili ümitlerini ve
beklentilerini yansıtan isimler verirler. Bundan dolayı, kimi bebeğin ismi

20 Celaleddin Çelik, age., s. 3.
21 Bu faktörler ve adların çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmaları ile ilgili geniş bilgi için bk.
Aydil Erol, "Adlarımız" şarkılarla, Şiirlerle, Türkülerle ve Tarihi Örneklerle, İstanbul 1999, s. 23-
80; Barlas’ın bu eserdeki verileri kullanarak yaptığı tespitler için de bk. Mehmet Barlas, “İsim
Deyip Geçmeyin, "Adlarımız"ı Okuyun!..”, Yeni Şafak Gazetesi, İstanbul 27 Ocak 2000;
http://yenisafak.com.tr/arsiv/2000/ocak/27/mbarlas.html.
22 Bu metinde verilen ayet mealleri için bk. Hasan Tahsin Feyizli, Feyzü’l Furkan Kur’an-ı Kerim
Meali, İstanbul 2007.
23 Ebu Davud, Edeb, 61
24 Şengüler, 1991,s. 6’den aktaran, Celaleddin Çelik, age., s. 41.
25 Örnek,1997,s.148’den aktaran, Celaleddin Çelik, age., s. 19.
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"Yiğit", kiminin "Cömert", kiminin de "Kahraman"; bazılarının "Dilber",
bazılarının "Melek", bazılarının da "Ahu"’dır. Fakat, annelerin ve babaların
çocuklarının ismiyle dile getirdikleri bu ümitleri ve beklentileri her zaman
gerçekleşmez. Bebekler büyüdüğünde, yüreksiz "Yiğit"ler, cimri "Cömert"ler,
huysuz "Melek"ler ortaya çıkabiliyor.26

Toplumda yaşanan değişimin isim koyma geleneğini nasıl etkilediğini
ve Alevilikte isim koyma davranışına geçmeden önce, sosyal ilişkilerde
yaşanan çatışmaları da isim üzerinden okumanın mümkün olduğunu
vurgulamalıyız. Bireyler düzeyindeki sosyal ilişkilerde ötekinin varlığına
tahammül etmeyenin muhatabına kötü bir isim (lakap) takması, böylece ismini
değiştirmesi;  kültürler (toplumlar) düzeyinde ise, güçlü olanın diğerinin
kültürünü yok etmek (asimilasyon) için ilk iş olarak ötekinin ismini ve onun
insanlara, yerlere, eşyaya, yollara, şehirlere verdiği isimleri değiştirmesi
şeklinde ortaya çıkmaktadır.

II. ALEVİLİĞİN ETKİLEŞİMDE OLDUĞU İNANÇ
SİSTEMLERİNDE İSİM KOYMA TÖRENLERİ:

İsimler üzerinden bir toplumun kültürel devamlılığını sağlayan
dinamikleri ve yaşadığı sosyal değişimi okumanın mümkün olduğu
belirtilmişti. Alevilerin yaşadığı değişimi isim üzerinden okumak ayrı bir
çalışmanın konusu olacak kadar ilginç bir noktadır. Bu çalışmanın amacı ise,
Alevilerin nasıl bir değişim yaşadığı değil; Alevilerin çocuğa isim seçme ve ad
koyma geleneğini anlamak ve bu geleneğin içeriğini değerlendirerek
Aleviliğin doğru anlaşılmasına katkıda bulunacak verilere ulaşmak; bu
verilerle, tespit edilen savları doğrulayarak, aynı zamanda bir sosyal yapı da
olan Aleviliğin kültürel devamlılığını sağlayan kültür kodlarının şifrelerine
ulaşmaktır.

Alevilik, Anadolu’da farklı dinlere ait motiflerin İslam Dini’ne ait
bazı motiflerin etkileşimi ile şekillenmiş, İslam’ın alt formlarından biridir.
Uçer’in tespitine gore ilham ve keşife dayalı27 olan bu formun geleneksel
anlayışının (Geleneksel Aleviliğin) kuruluş dönemiyle ilgili objektif
değerlendirmeler yapılmasını sağlayacak yazılı kaynaklar mevcut değildir.
Bunun yerine, çeşitli söylence ve menkıbeler anlatılmaktadır. Bu menkıbe ve
söylencelerde, farklı dinlere ait olduğu tespit edilmiş birçok inanç motifi
mevcuttur. Bu inanç motiflerini aidiyetine göre gruplayan Ahmet Yaşar
Ocak’a göre, “Tabiat kültleri ile alakalı sadece on dört motife karşılık otuz dört
Şamanizm, kırk sekiz uzak doğu ve İran dinleri ile ilgili motif mevcuttur.”
Kutab-ı Mukaddes kaynaklı motifler ise kırk altı tanedir. Toplam miktarın yüz
kırk beş olduğuna bakılırsa Alevilik, % 10’u tabiat kültleri, %25’i Şamanizm,

26 Mehmet Barlas, “İsim Deyip Geçmeyin, "Adlarımız"ı Okuyun!..”, Yeni Şafak Gazetesi, 27 Ocak
2000; http://yenisafak.com.tr/arsiv/2000/ocak/27/mbarlas.html
27 Cenksu Üçer, Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik, Ankara 2005, s. 18.
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%33 ‘ü Uzakdoğu ve İran dilleri (Budizm, Zerdüştlük, Manihaizm,
Mazdeizm), %32’si Kitab- ı Mukaddes menşeli motifler olmak üzere28 farklı
dinlere ait çok sayıdaki (145 motif) motifin etkileşimi sonucu ortaya çıkmıştır.

Öz’e göre ise, “Birçok kültürün ve inancın bir bileşimini (sentezini)
Ali ve Ehlibeyt bağlılığıyla yoğurarak harmanlayan Anadolu Aleviliği’nin
oluşum etkenleri şöyledir:

İslamî etken  (Kur’an, Hz. Ali ve Ehlibeyt inancı); Ortaasya etkeni
(Türklük, Şamanizm, Budacılık); Ortaoğu etkeni (Mazdeizm, Zerdüştlük,
Manicilik); Anadolu ve Balkanlar etkeni (Anadolu paganist inançlar ve
Hıristiyanlık izleri).”29

Farklı inançlardan etkilendiği anlaşılan Alevilik, etkilendiği bu
inançların hiçbirinin devamı niteliğinde değildir. Alevilik; törenleri, kültürel
değerleri, normları, sosyal ilişki biçimleri ve bir bütün olarak yaratıcıyı, doğayı
ve insanı algılama biçimleri; başta sosyolojik, siyasi, ekonomik olmak üzere
çeşitli boyutları olan özgün bir inanç sistemi (dinsel topluluk)dir.30

Alevilikle ilgili bu tespitleri, örneklemimizdeki Alevilerin ad koyma
geleneğiyle doğrulamak mümkündür. Çünkü, bu örneklemdeki ad koyma ve
çocuğa isim seçme davranışı, Müslüman gelenekten, eski Türklerden, hatta en
yakın sistem olarak kabul edilen Bektaşilerden farklıdır ve bu inançlarda, ad
koyma geleneği bağlamında yapılan ve aşağıda kısaca verilen törenler
yapılmamaktadır.

Müslüman gelenekte, Hz. Muhammed’in torunu Hasan’ın adını
okurken kulağına ezan okuduğu31 bilgisinden hareketle çocuk doğduktan sonra
bir kulağına ezan okunur, diğer kulağına ise üç kez verilen isim söylenir. Eski
Türklerde ise, isim koyma töreni ve isim almak daha ayrıntılı bir şekilde
gerçekleşmektedir. Türklerde çocuğa isim “çocukluk ve gençlik dönemlerinde
olmak üzere iki safhada verilirdi. Doğumun hemen ardından çocuğa ad
verilmez, bir yaşına girdikten sonra, Türk adetlerine göre bir şölen (toy) yapılır
ve bu şölene katılanların en yaşlısı tarafından ad konurdu. Gençlik çağında
alınan adlar, gösterilen bir kahramanlıktan sonra, hazırlanan bir toy
merasiminde ve ileri gelen şahsiyetler tarafından verilirdi. Bu durum Dede
Korkut Kitabı’nda, “Bir oğlan baş kesmese, kan dökmese ad komazlardı” diye

28 Ocak A. Yaşar, Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul 1983, s.
220.
29 Baki Öz, Alevilik Tarihinden İzler, İstanbul 1997, s. 103. Bu kültür ve inançların Aleviliği hangi
açılardan etkiledikleriyle ilgili geniş bilgi ve değerlendirme için aynı esere bk. a.e., s. 104-116
30 İlbars’a göre, “Her dinsel topluluk üç temel öğeyle birlikte var olur. Birincisi inanç, ikincisi
inancın yaşanması ibadet, üçüncüsü de topluluk bilinci yani biz duygusudur.” Zafer İlbars,
“Yeniden Yapılanma Sürecinde Alevi-Bektaşilerde Dinsel Değerler”, Bilgi Toplumunda Alevilik,
(Haz. Bahadır İ.), Ankara 2003, s. 268; Ayrıca, inanç sistemleriyle ilgili daha ayrıntılı özellikler
için bk. Anthony Giddens , Sosyoloji, (Haz. Özel H. - Güzel C.), Ankara 2000, s. 462-497.
31 Tirmizi, “Edahi”, 16: Müsned, VI. 9, 391, 396; Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi,
(Mütercimler: N. Yeniel, H. Kayapınar), C.XVI, S.376, Nr. 5105 İstanbul, 2003.
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anlatılmıştır. (1, 118, 120) Yine burada belirtildiğine göre Bayındır Han’ın
oğlu Boğaç, adını bir boğayı öldürdükten sonra almıştır. (1,83)”32

Bektaşilerde ise, dualı-yemekli bir tören yapılır. Bu töreni Noyan
şöyle anlatıyor: “Doğumdan bir süre sonra, mürşid eve davet edilir veya Anne-
Baba çocuklarını yanlarına alarak mürşid katına varılır… Mürşid, çocuğu
kendi kucağına alacağı zaman üç defa “Maşallah Fetebarek-Allahu ahsenül-
halıkıyn” der (Maşallah, Tanrı’nın istediği gibi anlamındadır. Sonra Müminin
süresi “23. süre”nin 14. ayeti son bölümüdür. Türkçesi: Yaratanların en güzeli
olan Tanrı yücedir) denir. Mürşid sonra XIV. İbrahim suresinin 39. ayetini
okur: (…Türkçesi: Yaratana Hamd olsun ki bana ihtiyarlığımda İsmail ile
İshakı ihsan etti. Kesindir ki Tanrım duaları işiticidir.).

Bundan sonra çocuğun sağ kulağına ezan ve sol kulağına kaamet
okunur…

Kaamet getirilişte “Hayy-i alâ hayr-ül-amel’den sonra iki defa “Kad
kamet-is-sela…” denir. “Haydi onu hayırla anmaya kalkın” gibi bir
anlamdadır. Bunlar okunduktan sonra çocuğa verilecek olan ad onun sağ
kulağına üç defa, hafif bir sesle söylenir.

Bundan sonra da şu duayı okur: Türkçesi: Tanrım.. Bu çocuk iyi
huylu, yasaklananları yapmaktan çekinen, içi-dışı tertemiz bir insan olsun.
Rızkı bol olsun. Şeri’at-ı Muhammediyye üzerinden yüce yolumuza
hizmetlerde bulunsun. Ya Rabbi bu isteğimizi sevgili kulu Hazret-i
Muhammed hakkına ve Fatiha suresi hürmetine yerine getir.

Daha sonra mürşid, çocuğu annesine geri verir. O günün şerefine
hazırlanmış bir sofra varsa oturulur muhabbet edilir. Mürşid sofra
gülbenginde: (Bugün kendisine ad verilen can için sıhhat, mutluluk hayırlı
evlat olmasını dilerim) yollu dilekte bulunur.”33

III. ÖRNEKLEMİMİZİN İNANÇ SİSTEMİNİ YANSITAN
ŞİFRELER:

ÇOCUĞA İSİM SEÇME VE AD KOYMA GELENEĞİ:
Örneklemimizde, çevre kültürlerin geleneklerinin aksine, doğumdan

sonra anne, çocuktan daha çok önemsenir. Doğum yapmış anneyi ilk üç gün,
gece gündüz yalnız bırakmamak toplumsal bir görev olarak kabul edilir.
Bunun nedeni, doğum yapmış kadına ilk üç gün içinde kaos (kötü, korkutucu
ve lohusaya zarar verdiğine inanılan yaratık - cin) gelir inancıdır. İlk üç gün
anneyi kaostan korumak bütün komşu kadınların en temel sosyal
sorumluluklarından biri olarak kabul edilir. Bu sorumluluk, her kadın
tarafından çok önemsenir ve doğumdan itibaren üç gün boyunca, her evden bir
kadın, pişirilen özel bir yemekle doğum yapılan eve gider. Ev halkına ve

32 Özgü Aras, agm., s. 332.
33 Bedri Noyan, Bektaşilik, Alevilik Nedir?, Ankara 1987, s. 141-142.
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anneye göz aydınlığı dilenir. Kadınlar kendi aralarında, üç gün boyunca,
getirilen yiyecekleri yer, sohbet eder, şarkılar söyler, oyunlar oynarlar.

Çocuğa isim vermek acil ve öncelikli bir görev değildir. İsim için evin
büyüğü olan erkeğe danışılır, evin büyüğü de bir törene gerek duymadan hatta
çocuğu görmeden, çocuğa isim koyar. Çocuğun doğumu, ailenin bağlı olduğu
başka bir köyde yaşayan seyyidin (pirin veya rayberin) köyü ziyaretine denk
gelmişse, O’na sorulması ve ismin seyyid tarafından konması çok önemsenen
bir fırsattır. Çocuğa isminin seyyid (pir veya rayber) tarafından konması çocuk
için, Alevilik inancına bağlı, iyi bir insan olmasının ilk adımı olarak kabul
edilir.

Seyyid, çocuğu anne kucağında olduğu şekilde, kendi kucağına da
alabilir, çevredekilerin duyamayacağı bir şekilde, sessizce bir dua okur ve
genellikle isim olarak da kendi soyundan (dedelerinden) birinin adını çocuğa
verir. Seyyid de, ailenin büyüğü de çocuğa kimin ismini verdiklerini açıklar ve
çocuğun, ismi verilen kişi gibi olması temennisinde bulunur. Çocuğun
sosyalleşme sürecinde ismi konulan kişiyle kendini özdeşleştirecek
davranışlarda bulunması için, sık sık “sana falancanın ismi verildi.” ifadesi
tekrar edilmektedir.

Bu köyde, çocuğa isim koyulurken “isim yaşatma geleneği”
belirleyici bir rol oynar. Bundan dolayı, Alevilik inancının tarihi
kronolojisinde ve inanç hiyerarşisinde yer alan, isimleri dua ve deyişlerde
anılan Ehl-i Beyt, 12 İmamlar ve inancın ulularının isimlerini yaşatmaya
öncelik veriyorlar. Daha sonra, ailenin bağlı olduğu seyyid ocağının (pir ve
rayber olacaklarının) yaşayan veya vefat etmiş sahiplerinin isimlerini
çocuklarına vererek bu isimleri yaşatmak istiyorlar. Ayrıca, yerel ermişlerin,
topluluk ve aile büyüklerinin isimleriyle, anlatılan hikâye, masal ve
destanlarda geçen kahramanların Alevilik inancıyla örtüşen isimlerini de tercih
ettikleri saptandı.

Bu köyde, “isim yaşatma geleneği” inanca ve inancın ulularına
bağlılığın sembolü olduğu gibi, topluma katılan üyelerin kendilerini inanç ve
ulularıyla özdeşleştirerek sosyalleşmelerinin aracı olarak da görülmektedir.

Örneklemde, mensubu oldukları Alevilik inancının kodlarını taşıyan
ve “isim yaşatma geleneği” anlayışıyla en çok kullanılan isimler ise şunlardır:
Mehmet, Ali (Ali ismi Eli şeklinde farklı bir isim olarak da kullanılıyor),
Hasan, Hüseyin, Fatma, Hatice, İmam, Zeynep, Rıza, Kamer, İsmail, Mustafa,
Hıdır, İlyas, Zeynel, İsmail, Cemal.  Bölgedeki ziyaretlerden (kutsal mekânlar)
isimleri en çok yaşatılan ise Düzgün (Düzgün Baba ziyareti) ve Sultan Kubeys
(Sultan Kubeys de bir ziyaret adıdır. Kubeys’i erkeklere, sultan hem erkek hem
de kızlara verilen ender olarak karşılaşılan kadın-erkek ortak ismidir) gibi
isimlerdir.

Bu konuda en dikkat çeken istisna ise, Alevilik inancının tarihi
kronolojisinde ve inanç hiyerarşisinde yer alan, isimi dua ve deyişlerde anılan,
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inancın en önemli ulularından biri olan Hacı Bektaş-ı Veli’nın isminin tek isim
olarak çocuğa konmamasıdır. Yaptığımız görüşmelerde Hacı isminin
sünnilikle özdeşleştirildiğini, Bektaş isminin kullanılmadığını, Veli isminin ise
çok yaygın olmasa da tercih edildiğini saptadık.

Alevilerin tarihsel kronolojisi ve inancın hiyerarşik yapısı içinde yer
alan, Alevi ulularının yukarıda örnekleri verilen isimleri, o ismi taşıyanı
algılamayı etkileyen en önemli faktörlerden biridir.34

Bu köyde, yine inançlarının gereği olarak hiç kullanılmayan isimler
de vardır. Bunlar; Bekir, Ömer ve Osman’dır.35

Bu köyde, Yezid, Mervan ve Muaviye isimleri ise insan ismi olarak
değil, küfür olarak bilinir ve o amaçla kullanılıyor. Birine “Yezid” demek,
cinsel içerikli olmayan, söyleyenin öfkesinin büyüklüğünü yansıtan, en kaba
ve en yaralayıcı küfür, hakarettir.

Köyün sosyal yapısı içinde yer alan seyyid (pir, rayber), talib, zakir
gibi statü ve zümre adları çocuğa isim olarak verilmez.

İsim koymayla ilgili olarak yaygın olmayan, görüşülen kişilerin
çoğunun bilmediği, fakat bu topluluğun bilinçaltını yansıtması açısından
önemli bulduğum şu örnek de kayıtlarım arasında yer almaktadır: Orta
yaşlarda bir kadın “Annemin erkek çocukları ya doğumda ya da doğduktan
sonra ölüyordu. Bir büyüğümüzün (adını vermek istemiyor) “çocuk doğmadan
gavur adı koyun, belki yaşar” önerisi üzerine, doğumuna az bir zaman kala
“doğacak çocuk erkek olursa adı Yavuz olsun” dedik. Doğan çocuk erkekti ve
Yavuz adını koyduk. Bu isimle yaşamaktadır. Ondan sonra iki erkek kardeşim
daha oldu ve onlar da yaşadılar.” “Gavur İsmi verilen” kardeşten sonra doğan
çocuklara sırasıyla Hüseyin ve Hasan isimleri verilmiş.

34 Karakoçan’da, araştırmanın örneklemi olarak seçtiğimiz Kavalcık köyüne gitmek için Kavalcık
Bakkaliyesi’nde tanık olduğum şu diyalogun bu savı doğruladığı kanaatindeyim. Amerika’nın
Irak’ı işgal ettiği ve Saddam Hüseyin’i aradığı günlerdi. Orta yaşlı bir Alevi, Saddam’ı kast ederek
“En kısa zamanda yakalayıp idam ederler” dedi. Bunu duyan aynı köyden yaşlı bir kadın “Kim
idam edilsin” diye sordu. Konuşanlardan biri “Saddam Hüseyin” dedi. Yaşlı kadın da üzgün bir
ses tonuyla “Adı Hüseyin’dir. Yazıktır.” cevabını verdi.
35 Araştırmanın örneklemi olan Kavalcık köyünde yapılan bir sohbette eğlenerek anlatılan şu olay
bu isimlerle ilgili algılamaları göstermesi açısından ilginçtir. Köylere, yol gitmediği, dolayısıyla
taşıt ulaşımının mümkün olmadığı 50’li yıllarda Diyarbakırlı bir etalci (çerçi) atıyla köy köy
gezerek, ayna, tarak, çatal, bıçak, naylon çorap gibi kişisel ve ev eşyalarını para ile satar ya da yağ,
çökelek ve peynir gibi ürünlerle değiştirirmiş. Bu seyyar bakkal diyebileceğimiz kişin adı
Osman’mış. “Çerçi Osman’ın yolu Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde bulunan Sılbüs Dağı
eteklerinde kurulu olan köye düşmüş. Köyden biri adını sorunca, “Osman” diye cevap vermiş.
Çevredekiler buna inanamamışlar. Giden-gelen “Hella hella name tu Osmano (…senin adın
Osman ha!)” diyerek şaşkınlıklarını ifade etmişler. “Köyde, dinleyenlerin gülüşmeleri eşliğinde
anlatılan bu olayda, ilk kez Osman isminde birini görme şaşkınlığı yanında, insanların nasıl olup
da çocuklarına böyle bir isim verdiklerine dair hayretlerini ifade etmektedirler.
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Erkek çocuğun ölmemesi için başvurulan bir diğer yol ise, çocuğa
babasının adını vermek veya erkek çocuğun 4-5 yaşlarına kadar kız çocuğu
gibi giydirmek ve saçlarını uzatıp örmektir.

Bu köyde ad koyma geleneğinde yaygın olmayan bir diğer tespit ise,
bir kişinin birden fazla isminin olmasıdır. Bu konuda  tespit ettiğimiz en
yaygın örnekler İmamsen (İmam Hüseyin), Eliheyder (Ali Haydar), Binali,
Aliekber (Ali Ekber), Alirıza (Ali Rıza)’dır. Örneklerden de anlaşılacağı gibi
bu isimler de tek isim olarak telaffuz edilmektedir.

Bu köyde, Mehmet ve Ali isimleri ayrı ayrı en yaygın isimler
olmasına rağmen, bir iki örnek dışında, bu iki ismin bir kişiye verilmesinin
Alevilerden çok Sünnilerde yaygın olduğu tespit edildi.

Araştırmanın örneği olarak seçtiğimiz köyde ibadet dili çoğunlukla
Türkçe, günlük ilişkilerde kullanılan dil Kürtçe (Kurmanci), inancın
büyüklerinin (Ehl-i Beyt’in) kökeni Arap olmasına rağmen direk olarak bir ırkı
çağrıştıran ve Alevilik inancıyla bağdaşmayan isimleri yaşatmadıkları
gözlenmiştir. Örneğin, Mem ü Zin36 veya Siyabend ü Xece37 destanlarının ikisi
de Kürtçedir ve bu dilden beğeniyle anlatılır, dinlenir. Destan
kahramanlarından Mem (Mehmet), Zin (Zeynep), Xece (Hatice) olarak
algılanmış ve çocuklara isimleri verilmiştir. Buna karşılık, bu destanların diğer
kahramanları olan Siyabend ve Tacdin isimlerinin Alevilik inancında yer alan
bir Alevi büyüğünün adını çağrıştırmadığı için kullanılmamıştır. Ayrıca, yine
Alevilik inancıyla ilişkisi kurulamadığı için, Kürtçe konuşan bazı toplulukların
kullandığı Kawa, Kadux, Kurdo, Newroz, Zerduşt, Medya38 gibi isimlerle de
karşılaşılmamıştır.

Farklı etnik yapılara mensup olan, dolayısıyla farklı diller konuşan ve
farklı Alevilik anlayışlarına sahip olan Türkmen, Kürk ve Arap Alevi
topluluklar vardır. Görüşülen kişilerin, bu topluluklar arasındaki farlılıkları hiç
önemsemedikleri, kendisini Alevi olarak tanımlayan toplulukları “Ehl-i Beyt
dostları” ortak paydasından hareketle bir kabul ettikleri saptandı. İnanç
öncelikli bu yaklaşımın sonucu olarak da, bir etnik yapıyla özdeşleşen, fakat
Alevilik inancında “ismi yaşatılacak” örnek şahsiyetlerin isimleriyle
örtüşmeyen isimler tercih edilmemektedir. Örneğin, Türklerle özdeşleşen
Oğuz, Kürşat, Alpaslan, Bilgehan, Kaan gibi isimlerin hiç kullanılmadığı
saptanmıştır. Bu da, geleneksel Alevilikte kullanılan isimler, Alevilik inancının
yansımasıdır, tezinin seçilen örneklemde doğrulandığını göstermektedir.

İnanç dışı isimlerle ilgili istisnalara ise, kadınlara verilen tabiat
(doğa) ile ilgili isimlerde karşılaşılır. Bu isimlerden en yaygın olanları, Gulan,
Berfin, Beyaz, Zozan’dır. Yine Fincan, Şemsiye, Zeytin, Fındık, Kiraz, Altın

36Ahmed-i Hânî, Mem u Zîn, (Haz. Namık Açıkgöz), Ankara 2010.
37 Hüseyin Erdem, Siyabend ile Xece, İstanbul 1990.
38 Yusuf Kaynak, Bi Kurdi Naven Mirovan- Kürtçe İsimler, İstanbul 1991, s.7-11
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(Atun şeklinde telaffuz edilir) gibi bölgede yetişmeyen meyve ve toplumun
yeni tanıştığı eşyaların kulağa da hoş gelen isimleri kadınlara verilmektedir.

Kızlara verilen Xezal (ceylan) ismi hariç çocuklara Kurt, Aslan gibi
hayvan isimlerinin ve taş, toprak, ağaç, bulut, yağmur gibi doğal varlıklara ait
isimlerin çocuklara ad olarak koymadıkları tespit edilmiştir.

Günlük hayatın resmi olmayan, eşit düzeydeki ilişkilerde, Mehmet-
Memo, Hasan-Haso, Berfin-Berfe, Zeynep-Zine örneklerinde olduğu gibi
isimler kısaltılarak telaffuz edilir. Küçüklerin, kendilerinden yaşça büyük
olanların isimlerini kısaltarak söylemeleri ayıp kabul edilir. Örneğin, bir yeğen
amcasına Ape Heso değil, Ape Hesen (Hasan Amca) diye seslenir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi bazı istisnalar hariç, Alevilerde
isimler, çoğunlukla inanç merkezli olarak seçildiği için bir köyde çok sayıda
aynı ismi taşıyan kişilerle karşılaşmak mümkündür. Bunun karışıklığa yol
açmaması için bulunan çözümse, kişiyi ailesinin adıyla söylemektir. Örneğin,
bir köyde ismi Ali olan çok sayıda erkek vardır. Kast edilenin hangi Ali olduğu
şöyle belirtilir: Sela (Selahattin) evinin Ali’si (Aliye mala Sela) gibi. Aile
genellikle ailenin büyüğü olan erkeğin adıyla anılır. Aile üyelerinin adının,
anneyle veya babaannenin adıyla anıldığı örneklerde tespit edildi. Kişinin
mensubu olduğu ailede belirleyici olan aile ismi, kastedilen kişinin adına
kılavuz olarak kullanılır.

IV. İSİM KOYMA GELENEĞİNDE KIRILMA:
MODERNLEŞME SÜRECİ

Bir toplumda seçilen isimler, o toplumun kültürünün temel
unsurlarını, özgün yanlarını ve inanç sistemini yansıttığı ve kuşaktan kuşağa
aktardığı gibi, aynı zamanda mevcut kültürün yaşadığı değişimi de ifade eder.
Örneğin modernleşmenin sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan
bireyselleşmeyle birlikte, isim koyma davranışında da bazı değişiklikler ortaya
çıktı. Toplumun geleneksel değerleriyle, inançlarıyla aralarına mesafe koyan
ve modernizmin bireyselliğini benimseyen bazı anne-babalar bu durumu
çocuklarına isim koyma davranışına şöyle yansıttılar:  Kısmen bireysel
yaratıcılığı da yansıtan annenin ve babanın isimlerinin veya soy isimlerinin ilk
hecelerini birleştirerek yeni isimler türetmek şeklinde isim bulma çabaları
ortaya çıktı. Suat ve Eda isimlerinin ilk hecelerinin birleştirilmesinden Sueda,
Yılmaz ve Ceren isimlerinin ilk hecelerinin birleştirmelerinden de Yılcer
isminin; Yıldız ve Aklan soy isimlerinin ilk hecelerinden de Yılal isminin
türetilmesi gibi.

Sanayileşmenin çekici güç olduğu göç ve kentleşmeyle ortaya çıkan
modernleşme süreci çocuğa isim seçme davranışını etkileyen faktörlerden
biridir. Bu sürecin en önemli sonuçlarından biri; çeşitli kaygıların, yeni
beklentilerin, ortaya çıkan yeni alışkanlık ve toplumsal olayların, kültürel
etkileşimlerin etkisiyle isim çeşitliliğini artırmasıdır.
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Toplumsal hayattaki arayışlara paralel olarak bu değişimin bir
yansıması olan isim arayışları da devam etmektedir. Toplumdaki postmodern
arayışlar, isim koyma davranışında bazen anlamı duyanın zihnindeki ilk
çağrışımlara göre değişen, aslında kültürün anlam dünyasında bir karşılığı
olmayan isimler ortaya çıkarken, bazen de bir kültürün veya inanç sisteminin
ilk örneklerini güncelleştirmek şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde, düzeyi farklı da olsa bireyleri etkileyen sinema, tiyatro
ve başta futbol olmak üzere spor gibi etkisi sınırları aşan etkinlikler ile siyasal,
sosyal gelişmeler ve değişmelerin yaygınlaşan kitle iletişim araçlarıyla
bireylere ulaşırken yarattığı beğeni, hayranlık duygularının sembolleri
çocuklara isim olarak ortaya çıkmaktadır.

Globalleşen dünyanın en önemli özelliklerinden biri de kültürel
etkileşimleri artırmasıdır. Bu etkileşim beraberinde kültürel çatışmaları ve bazı
kültürler ve inanç sistemleri için önyargılar meydana getirdi. Bundan dolayı
bazı isimler bir kültür ve inancı yansıttığı için ayırım ve kuşku nedeni olarak
değerlendirilmektedir. Bunun sonucu olarak son yıllarda kişinin ait olduğu
kültürü ve inancı yansıtmayan isimlerin tercih edildiği gözlenmektedir. Ayrıca,
galip kültüre ait olan isimlerin etkilediği kültürlerde tercih edildiğine veya iki
kültürü de yansıtan çift isimlere öncelik veren örneklere son yıllarda daha sık
rastlanmaktadır.

Modernleşme sürecinde toplumsal hayatta meydana gelen değişmeler
isim koyma davranışında bir değişiklik ve çeşitlilik ortaya çıkardıysa da,
çocuğa isim seçme ve ad koyma davranışında, toplumun kültürünü ve inancını
yansıtma özelliği devam etmektedir. Örneğin, Türkiye’de geleneksel döneme
ait, Kur’an-ı Kerim’de39 ve İslam tarihinde geçen isimleri seçme alışkanlığı
modern dönemde de devam etmektedir.40

Modernleşmenin Öncüleri Olan Göç, Kentleşme ve İletişim
Araçlarının Örneklemimizde İsim Seçme ve Ad Koyma Geleneğine Etkisi:

Modernleşme sürecinin, genelde Alevilik inancına, özelde Alevilerin
çocuğa isim seçme davranışlarına etkileri ve sonuçları olarak aşağıda verilen
değişiklikler ve genel değerlendirme bütünüyle bu çalışmanın örneklemi olan
alevi köyü için de geçerlidir.

Alevilik inanç sistemiyle ilgili birçok noktada (Dede-talip ilişkisi,
cem töreni, müsahiblik vb.) olduğu gibi, Alevilerde ad koyma geleneği içinde,
1950’lerde başlayan, 60’lardan sonra artarak devam eden büyük şehirlere ve
yurt dışına göç bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu tarihten önce, Aleviler

39 Kur’an-ı Kerim’de geçen özel isimlerin etimolojik kökenleri için bkz. Niyazi Beki, Kur’ân’daki
İsimlerin Esrarı : Kur’an’da Geçen Bazı İsim ve Kelimelerin Etimolojik Köklerine Dair İlginç
Gerçekler, İstanbul 2008.
40 Bu alışkanlık, anlamı güzel olmayan bazı kelimelerin de, anlamı sorgulanmadan isim olarak
seçilmesine neden olmaktadır.
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merkezin etki alanı içinde olan şehir merkezlerinden uzak dağlık bölgelerde,
homojen ve kendi kendine yeten, Soyyer’in ifadesiyle “soyutlanmış
topluluk”41 olarak oluşturduğu bir sosyal yapı içinde varlığını sürdürmekteydi.
Göç eden ve bunun sonucu olarak farklı kültürlerle tanışan bireylerin bir
kısmında inancı daha çok sahiplenme yönünde radikal tepkiler ortaya çıkarken,
büyük çoğunluğunda ise mevcut yapıya eleştirel yaklaşma ve beğenmeme
yönünde yaklaşımlar ortaya çıktı. 1985’ten sonra köylere elektrik gelmesi ve
buna bağlı olarak televizyon yayınlarının köylere ulaşmasıyla göçe
katılmayanların da değişimi hissetmelerine yol açtı.

Göç ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla yaşanan değişim, isim
seçme davranışını da etkiledi. Bu süreçte farklı kültürlerle tanışan ve
etkileşimde bulunan Alevilerin, beğendikleri sanatçı, sporcu, yazar ve sol
düşüncenin Türkiye’deki temsilcilerinin isimlerini (Mahir, Deniz, Ulaş,
Mazlum, vb.) çocuklarına verdikleri gözlenmektedir. Bu süreçte daha bireysel
tercihler ise, bazı Alevilerin şehirde ilk kez karşılaştığı ve beğendiği, bazen de
özendiği kişilerin isimlerini veya dostluk kurduğu Alevi olmayan
arkadaşlarının isimlerini çocuklarına vermesi şeklinde gerçekleşti. Örneğin
ilahiyat araştırmacısı Osman Eğri’nin babası Ankara’da aynı apartmanda
oturduğu ve dostluk ilişkisi kurduğu Alevi olmayan birinin, Alevilerde hiç
karşılaşılmayan Osman ismini oğluna vermesi gibi.

SONUÇ
Bilinçli varlık olan insanın, varlıkları algılamasıyla semboller,

zihinde yer edinen sembollerle imgeler ve imgelerin zihinde yeniden
canlandırılmasıyla tasarım (tasavvur) ortaya çıkar. Bu süreçte inşa edilen
özelde bireysel, genelde toplumsal tasavvuru isimler (semboller)
yansıtmaktadır. İsimler, bir taraftan kültürün devamlılığını ve değişimini
yansıtırken, diğer taraftan bireylerin, “kendini” ve “ötekini (tüm varlıkları)”
anlamayı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Kavalcık Köyü örneğinde Alevilerde
ad koyma geleneğini ele alan çalışmada şu sonuçlara varılmaktadır:
 Örneklemimiz olan Kavalcık köyünde, çocuğa isim seçme ve ad koyma

geleneğini, Alevilik inanç sistemi belirlemektedir. Bunun sonucu olarak,
çocuğa isim verilirken, Aleviliğin inanç tarihinde yer alan “ulu kişilerin
isimlerinin yaşatılması”na öncelik verildiği, bununla da hem ulu kişinin
“rızasını kazanmak”, hem de çocuğun kendisine ismi verilen kişiyle,
kendisini özdeşleştirerek inanca bağlı bir şekilde sosyalleşmesinin
hedeflendiği tespit edilmiştir. Alevilik bir inanç sistemi, Aleviler inanç
topluluklarıdır.

 Modernleşme, diğer gelenekleri etkilediği gibi, genelde Alevilerin, özelde
nüfusun tamamı Alevi olan örneklemimizin ad koyma geleneğini de

41 Yılmaz Soyyer, Sosyolojik Açıdan Alevi-Bektaşi Geleneği, Seyran Yayınları, sh.17-18
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etkilemektedir. Bundan dolayı, doğan çocuğa isim seçerken etkili olan
faktörler ve ad koyma geleneği değişmektedir. Fakat, yaşanan değişime
rağmen, hâlâ çocuğa isim seçmek, ailenin çocuğa karşı en önemli görevi
olarak kabul edilmekte; seçilen isim, yaşanan değişimi, ailenin
beklentilerini, zihinsel ve sosyal süreçlerini yansıtmaktadır.

Ek 1: Örneklemimizin de yer aldığı Karakoçan İlçe Haritası.
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Ek 2: Kavalcık Köyü Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi’nden bir sayfa.


