


 

DEDELİK KURUMU VE SÜREK ANLAYIŞI 

Hüseyin DEDEKARGINOĞLU 

 

Ö Z E T 

Aleviliğin toplumsal ve inançsal oluşumunda; biçimlenmesi ve sistemleşmesindeki önemli 

öğelerden birisi olan dedelik kurumu ve bu kurumun başındaki ocak dedeleri, yaklaşık bin yıldır 

uygulanan her türlü baskı ve zulümlere karşı koyarak Alevi inancının günümüze taşınmasında 

önemli rol oynamıştır. Dedeler, Alevi toplumundaki sosyal hiyerarşinin en üst noktasında 

bulunan kişilerdir. Dedeler taliplerinin bulunduğu uzak yerlere herhangi bir sebepten 

gidemedikleri zaman yerlerine “Dikme” adı verilen vekiller atayabilir. Dedeler mensubu 

oldukları ocağın adıyla anılırlar. Dedeler cemleri yöneten ve toplum içinde saygınlığı olan 

kişilerdir. Dedelik yapabilmek için bir ocak mensubu (ocakzade olmak) olmak gerekir. Dede 

ocakları, mürşit ocakları ve pir ocakları olmak üzere iki gruba ayrılır. Her pir ocağının da bağlı 

olduğu bir mürşit ocağı vardır.  

Alevi toplumu tarafından “Yol bir, sürek bin bir” diye ifade edilen deyimle anlatılmak 

istenen; Hak-Muhammed-Ali inancı, Ehlibeyt sevgisi, On iki İmam, Kerbela olayı, muharrem 

orucu, cem, musahiplik, vs... gibi Aleviliğin temel anlayışlarının bütün Aleviler tarafından kabul 

gördüğü yani yolun bir olduğudur. Sürek ise cem ve erkân uygulamalarının sıralamalarında ve 

şeklinde ufak tefek farklılıkları ifade etmektedir. Bir diğer konu ise dedeleri cami hocasıyla aynı 

kapsamda ele almak, dedelik kurumunu önemsememektir. Cami hocalarının vermiş olduğu 

cenaze hizmetinin, dedeler tarafından cemevinde yapılması yaklaşımı da dedelik  kurumunu asıl 

konumundan uzaklaştırarak cami hocaları ile aynı seviyeye getirmektir.   

 

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Cem, Dede Ocağı, Ocakzade, Dedelik Kurumu, Dede 

Garkın, Musahip, Görgü.  
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DEDELİK NEDİR? 

Dedelik, Aleviliğin biçimlenmesi ve sistemleşmesinde en etkin öğedir. Aleviliğin 

toplumsal ve inançsal oluşumunda dedelik temel rol oynar. Bugüne kadar yaşanan bütün 

olumsuzluklara karşın en az bin yılı aşkın bir süredir bu inancı ve kültürü bu güne kadar iki 

kurum üstlenerek getirmiştir. Bunların hakkını teslim etmek gerekir: Bu kurumların birincisi 

Dedelik, diğeri ise Âşıklık (Zâkirlik) Kurumu olmak üzere esas pay dedelik kurumuna aittir.  

Aleviliğin biçimlenmesi ve sistemleşmesindeki en önemli etken olan dedelik kurumunu 

göz ardı etmek ve dedelerin sistem içindeki yerini görmezlikten gelmek tümüyle yanlış olur. 

Çünkü Alevilikte dinsel hiyerarşinin başında dede vardır. Dede dinsel yapının direğidir.  

Dede, talip topluluklarının üzerinde; hem toplumsal önder, hem dinsel önder, hem de 

bilgeliği kişiliğinde toplayan çok yönlü, yol gösterici, karizmatik bir kişiliktir. Dedenin eşine 

(karısına) “Ana” denir. Analar da dedeler gibi saygın olmalı, eşine ve temsil ettiği konuma layık 

olmalıdır. Özellikle son 500 yılda yani 16. yüzyıldan sonra devletin bunca baskı, yıldırma ve yok 

etme hareketlerine karşı, yazılı kaynaklardan çok sözlü kültüre dayanan; dilden dile aktarılarak 

bugünlere kadar getirilen Alevi inancı ve bu inanç sistemi içerisindeki ritüeller; Dedeler 

tarafından “Dilden dile”, âşıklar tarafından “Telden tele” aktarılarak yüzyıllardan günümüze 

taşınmıştır. Dede ocakları ve buradaki dedeler aynı zamanda her türlü baskıya karşı Aleviliği 

gizli saklı yollarla yaşatan, eğiten, birer üniversite olmuştur. 

Esasında dedelik kurumu ve ocak anlayışını bir bütün olarak ele almak gerekir. Çünkü 

dedeler mensup olduğu dede ocakları ile tanınır ve anılırlar. Alevilikte dedenin; küskünlerin 

barıştırılmasında, çözülemeyen davaların hallinde etkisi büyüktür. Kötü huylar edinmiş taliplerin 

bu huylarından vazgeçmesinde dedenin telkin ve tavsiyelerinin önemli ölçüde ağırlığı vardır. 

Dedeler insanları ayrıştıran değil birleştiren bir düşünce yapısına sahip olmalı ve alçak gönüllü 

olmalıdır. Alevilerin büyük âşıklarından olan Şah Hatayi’nin bir deyişinde belirttiği gibi: 

 Hatayi’m hal çağında 

 Hak gönül alçağında 
 Bin Kâbe’den yeğrektir 
 Bir gönül al çağında1 
 

                                                
1 İbrahim Arslanoğlu, Şah İsmail Hatayî ve Anadolu Hatayîleri, s.384 
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Dedeler bu güçlerini bağlı olduğu ocaklar ve ocakların dayandığı “Ehlibeyt soyu” 

yaklaşımından alırlar. İşte bu özelliklerinden dolayı dedeleri cami hocasıyla aynı kapsamda ele 

almak dedelik kurumunu önemsememektir. Bir diğer konu ise cami hocalarının vermiş olduğu 

cenaze hizmetinin, dedeler tarafından cemevinde yapılması yaklaşımı da dedelik kurumunu asıl 

konumundan uzaklaştırarak cami hocaları ile aynı seviyeye getirmektir. Toplumun büyük 

bölümünün kırsalda yaşadığı dönemlerde her yerleşim yerinde cenaze hizmetlerini yapan ve 

adına hoca denen bir kişi Alevi erkânına göre cenaze hizmeti yapardı ve bunun ücreti de yine 

köy halkı tarafından yıllık olarak karşılanırdı.  

Son elli yıldaki şehirleşme hareketi ve kırsaldan kente taşınma ile köyler boşaldı, nüfusun 

büyük kısmı şehirlerde yaşamaya başladı. Şehre gelen talip ile dedenin irtibatı kesildi. 1960 ve 

1980 yıllarını Alevi toplumu açısından bir deprem olarak ifade edebiliriz. Bu dönemde ülkede 

gelişen siyasal hareketler ve Alevi gençliğinin ideoloji ile inancını birbirine karıştırması sonucu 

dedelik kurumu ve dedeler hor görülmeye ve dışlanmaya başladı. Gerek ülkemizde, gerekse iki 

kutuplu ideolojik dünyada oluşan akımlar nedeniyle Alevi toplumu bu iki akımdan sol 

ideolojilere daha yakın durdu. Bu ideoloji, sömüren ve sömürülen anlayış üzerine kurulu idi. İşte 

buna göre sömürülen grup bulunmuştu! Sömürülen halk idi, Alevilikte buna (halk’a) talip 

denirdi. Yani talip sömürülüyordu. Sömürü düzeni değişmeliydi. Sömürülen halk, yani 

Alevilikteki talip belliydi de buna bir de sömüren bulmak gerekiyordu. Hemen onu aramaya 

başladık. Bir müddet sonra onu da bulduk: O kişi dede idi, dedelik kurumu idi. Dedeler sömürü 

düzeninin bir parçası olarak, halkı yani talibi soyup sömürüyordu. Dedeler ve dedelik kurumu 

halkın bilinçlenmesinin önünde bir engeldi. Bunlar artık yok olmalıydı. Çünkü kendi siyasal 

ideolojilerimize ters düşüyordu. Aslında bu anlayış Aleviliğin temeline dinamit koymakla 

eşdeğerdi. Bu hatanın anlaşılması için yaklaşık 30–40 yılın geçmesi; Maraş, Çorum, 12 Eylül, 

Sivas ve Gazi olaylarının yaşanması gerekiyordu. Bu olaylar yaşandıktan sonra anlaşıldı ki: 

Bizler farklı bir bütünün parçalarıyız. Bizim siyasal uyum sağladığımız gruplarla kan 

uyuşmazlığımız var imiş. Bunu biraz geç anladık. Burada tezat oluşturan bir başka durum ise: 

Sömürücü olarak görülen dedeler ve dedelik kurumunun temsilcileri, ailesi ve çevresindekiler de 

dedelerin sömürü düzeninin bir parçası olmadığını iddia ediyorlar. Ama kendilerine karşı çıkan 

ideolojiyi kendileri de destekliyordu.  

Resmi ideolojinin sansür kurulları Alevi âşıkların yüzyıllardır çalıp söylediği deyişlerin 

özgür bir şekilde yayınlanmasına izin vermiyordu. İzin verilenler ise uyduruk bir kelime 

değişikliği ile anlamsızlaştırılıyordu. Örneğin Pir Sultan’ın hemen hemen neredeyse bütün 

şiirlerinde “Şah” sözcüğü geçtiği halde bu sözcük “Yar”, “Dost” gibi sözcüklerle değiştiriliyor. 
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Sonuçta söylenen şiir veya deyiş ne kuş oluyor ne de deve. Alevilerin büyük ozanlarının, ulu 

Âşıklarının deyişleri de biraz değiştirilerek plaklarda ve müzik piyasasında topluma 

sunuluyordu: Örneğin: 12 Mart döneminin gençliğinden olan benim bu gruplara dahil olmam, bir 

deyişin dörtlüğünün iki satırı ile başlamıştır:  

Sayılmayız parmak ile 

Tükenmeyiz kırmak ile   

  P. S. Abdal 

 
Ya da yine Pir Sultan Abdal’a ait bir başka deyişte her ne kadar Pir Sultan, Hz.Hüseyin’in 

kanının peşinde olsa da biz onu şöyle söylemeyi yeğledik: 

Gelin canlar bir olalım 

Münkire kılıç çalalım 

Yoksulun hakkın (Hüseyin’in kanın) alalım  

Tevekkeltü taalallah  

 
1990’lı yıllardan itibaren şehre taşınmış olan Alevi kitleler başta İstanbul, Ankara olmak 

üzere büyük şehirlerde cemler düzenlemeye ve kendi inançsal uygulamalarını yerine getirmeye 

başladılar. Düzenlenen cemlere katılan insanlar, belli bir ocağın talipleri olmayıp, her bölgeden 

gelen ve farklı ocaklara mensup talip toplulukları olduğu için belli bir mürşit ya da pir ocağının 

uyguladığı sürekler de uygulanamadı. Dedeler ise farklı talip topluluklarına hitap ettiği içindir ki, 

özellikle genç nesil tarafından hizmet sektörünün bir üyesi imiş gibi cami hocasıyla aynı 

kapsamda görülmeye başlandı. Belli bir talip topluluğunun dedesi olan ocakzade dedelerin yerini 

“Cemevi Dedesi” diyebileceğimiz bir anlayış aldı. Bu anlayış sonucunda dedelik kurumu 

inançsal yaklaşımdan uzaklaşarak, hizmet sektörünün bir elemanı gibi görülmeye başladı.   

Dedeler sadece cemi yöneten kişi değildir. Yolun ve süreğin bozulmaması için gayret 

gösterirler. Yol bozulmuşsa her şey bitmiştir. Kimse kolay kolay yola karşı gelemez. Buna bir 

örnek olarak2: Şah İsmail, muhtemelen Çaldıran Savaşından sonra cezalı duruma düşen 

beylerinden Hamza Bey’in kellesini getirmesi için adamı Kör Süleyman’ı Hamza Bey’e yollar. 

Bey, Şah’ın adamı olarak gelen Süleyman’ı misafir eder ve ağırlar. Ertesi gün yolcu etmek için 

uğurlarken Şahın adamı beye der ki: “Hamza Bey, ben buraya Şah’ın emri ile senin kelleni 

almaya geldim.” der. Bey, emrinde 2000–3000 silahlı adamı olduğu halde karşı koymadan 

                                                
2 Tufan Gündüz, Son Kızılbaş Şah İsmail, s.144 
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boynunu uzatır. Şahın adamı olan Kör Süleyman, kılıcı vurur ve Hamza Bey’in kellesini alıp 

Şah’a getirir. Çünkü Bey yoldan çıkmıştır. Yolun karşısında talip olanın boynu kıldan incedir. 

Çünkü Alevilikte Yol Cümleden (Her Şeyden) Uludur. Hatır gönül saymak uğruna yol 

çiğnenemez. Şah Hatayi’nin belirttiği gibi: 

 Gel gönül incinme bizden 
 Kalsın gönül yol kalmasın 
 Evvel âhır yol kadimdir 
 Kalsın gönül yol kalmasın 
 
 Bahçede açılan güldür. 
 Manayı söyleyen dildir 
 Pes ezelden kadim yoldur 
 Kalsın gönül yol kalmasın 
 

  Başındadır altın tacı 
 Budur erenler miracı 
 Keskindir yolun kılıcı 
 Kalsın gönül yol kalmasın 
 
 Ey divane ey divane 
 Aşık olan kıyar cane 
 Hatayi der Taclı hane 
 Kalsın gönül yol kalmasın3 
 

Yol konusunda Pir Sultan Abdal bir deyişinde şöyle diyor: 

 Koyun beni Hak aşkına yanayım 
 Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan  
 Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım 
 Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan  
 
 Kadılar müftüler fetva yazarsa 
 İşte kemend, işte boynum asarsa  
 İşte hançer, işte kellem keserse  
 Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan  
 
 

                                                
3 Babek Cavanşir - Ekber N. Necef, Şah İsmail Hatâ’î Külliyatı, s.483 
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 Pir Sultan’ım arşa çıkar ünümüz 
 O da bizim ulumuzdur pirimiz 
 Hakk’a teslim olsun garip canımız 
 Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan4  

 

DEDE NASIL OLUNUR, DEDELİĞİN OKULU VAR MIDIR?  

Dedeliğin bir okulu yoktur. Dedeler bağlı olduğu ocaklar vasıtasıyla atadan ve 

dedelerinden aldıkları bilgileri nesilden nesle aktarırlar. Alevi toplumu günümüze kadar 

kimliğini açık olarak ifade edemediği ve takiyye (yani gizlenme) yaptığı için resmi olarak bir 

eğitim kurumları olmamıştır.  

Dedeler yetkilerini bağlı oldukları Dede ocaklarından alırlar. Alevi topluluklar cemaat 

oluşumu bakımından dede ocaklarına bağlıdır. Her dede, mensubu olduğu ocağın adıyla anılır. 

Örn. Şeyh İbrahim Ocağının veya Ali Seydi Ocağının dedesi gibi..  

Dede ocaklarının ne zaman kurulduğu konusunda çok farklı görüşler ortaya atılmaktadır. 

1240 yılındaki Babailer hareketini başlatan Dede Garkın’ın her biri keramet sahibi 400 halifesini 

toplayarak Dede Garkın sahrasında kırk gün cem yaptığını Elvan Çelebi Menâkıbu’l-Kudsiyye Fî 

Menâsıbi’l-Ünsiyye adlı eserinde açıkça belirtmektedir5. Buradan da anlaşılacağı üzere Dede 

Ocaklarının 13.yüzyıldan önce de var olduğunu görmekteyiz.  

Son yıllarda Dede ocakları ile ilgili yapılan yorumlarda ise aşiret ve boyların beyleri ya da 

çocuklarının; Emevî ve Abbasî zulmünden kaçan, Ehlibeyt soyundan olan seyyid ve seyyideler ile 

evlendiği görüşü dile getirilmektedir. Bu aşiret ve boy beyleriyle evlenen; Ehlibeyt soyundan gelen 

ailelerden oluşan çevresel inanç merkezine ve bu merkez etrafında oluşan ekole “Ocak”, bu 

ocaklara mensup olan kimselere de “Ocakzade” diyoruz. İşte bu ocakzade olan ve cem 

erkânının uygulanmasını sağlayan kişilere de “Dede”, ya da “Pir” denir. Ocakzade olanlar hangi 

aşiret ve boya mensup ise bunların talip toplulukları da aynı aşiret ve boydan olur diye bir şart 

yoktur. Herhangi bir Dede ocağındaki talipler, dedelerinin bağlı olduğu aşiret veya boydan 

olabileceği gibi, başka aşiret ve boylardan da olabilir. Örn: Dede Garkın ocağının talip 

toplulukları; başta Kargınlar olmak üzere, Çepni, Bayat, Salur, Demirci, Dedesli, Salmanlı, 

Geygel ve Avşarlardan oluşmaktadır. Oysa Avşarlar ve Çepnilerin bir kısmı aynı zamanda Hacı 

Bektaş Ocağının da talipleridir. 

                                                
4 Sabahattin Eyuboğlu, Pir Sultan Abdal, s.117 
5 Elvan Çelebi, (Haz.: İsmail Erünsal – A. Yaşar Ocak.) Menâkıbü’l Kudsiyye Fî Menasıbi’l Ünsiyye, s.12-17 
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Dede ocakları, mürşit ocakları ve pir ocakları olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir dede ocağı, 

ya pir ocağı, ya da mürşit ocağıdır. Her pir ocağı bir mürşit ocağına bağlıdır. Her dede ocağının 

bir talip topluluğu vardır. Mürşit ocağının talibi bir pir ocağı olabileceği gibi, doğrudan mürşit 

ocağına bağlı talip de olabilir. Bu talip topluluğu kendisini tanımlarken hangi ocağın talibiyse, o 

şekilde “falan ocağın talibiyim” veya “bizim pirimiz filanca ocağın mensupları” gibi ifadelerle 

tanımlar. Bir ocağın dedesi talibinin piridir. Ocak mürşit ocağı değil, bir pir ocağıysa, bu ocağın 

da bağlı olduğu bir piri (dedesi) vardır; bu durumda o pir ocağının bağlı olduğu ocak mürşit 

ocağıdır. Pir ocağı bağlı olduğu mürşit ocağının talibidir. Yani hem pirdir, hem taliptir; kendi 

talibinin piridir, kendi pirinin talibidir. Kendi piri ise talibinin mürşididir. Mürşit dahi taliptir. O 

da yolun talibidir.6 

Günümüz araştırmacılarından bazıları Anadolu’daki Alevi dede ocakları sayısını günden 

güne artırmaktadır. Ocakları genel kabul görmüş sayıdan 8-10 kat artırarak bir çeşit ocak 

enflasyonu yaratmaktadırlar. Anadolu’daki ocak sayısı 40-50 arasındadır. Bu ocakların 5-6 

tanesi mürşit ocağı, diğerleri ise bu mürşit ocaklarına bağlı Pir ocaklardır. Ocak sayısının 

çoğaltılması yanında, yapılan bir diğer yanlışlık ise “El ele, el Hakk’a bağlı” anlayışı 

çerçevesinde bütün ocakların birbirine bağlı olarak gösterilmesidir. Gerek Hacı Bektaş Veli, 

gerekse adıyla anılan Hacı Bektaş Tekkesi, tarihimizde önemli roller üstlenmiştir. Bizlerin, yani 

her Alevinin yüreğinde onlara karşı sevgi ve saygı ile gönül bağı olduğu bir gerçektir. Fakat 

Anadolu’daki bütün ocakların bağlı olduğu tek merkez değildir. Bütün ocaklar adeta birer tespih 

şeklinde birleştirilmekte, bu ocakların başına da sanki tespihin imamesi gibi Hacı Bektaş ocağı 

oturtulmaktadır. Bu görüş, Alevileri tek merkezden idare edebilmek için,  Osmanlının olmasını 

istediği ama hiçbir zaman gerçekleştiremediği bir görüştür. 1826 yılında II. Mahmut zamanında 

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla birlikte; Devleti yönetenler tarafından Anadolu’daki 

Aleviliğin ve ocakların köreltilmesi amacıyla tüm ocakların Hacı Bektaş tekkesine bağlanması 

için çaba harcandı. Kısmen de olsa başarılı oldular. Ama bu uygulama talip toplulukları 

tarafından hiçbir zaman benimsenmedi. Bir ocağın talibi iken; bağlı bulunduğu ocağı bırakıp, 

başka bir ocağa bağlanan, özellikle de Hacı Bektaş Ocağı’na bağlanan talip toplulukları halk 

arasında, biraz da küçümser bir ifadeyle “Dönük” diye tanımlanmaktadır. Mürşit ocağı olarak 

öne çıkan ocaklar: Hacı Bektaş, Dede Garkın, Baba Mansur, Ağuçen ve bir de bugün İran 

coğrafyası içinde bulunan Sultan Sahak ocağı’nı sayabiliriz.7 Bunların dışında bir iki tane de 

konumları netlik kazanmamış ocaklar vardır. 

                                                
6  Hüseyin Dedekargınoğlu, Dede Garkın Süreğinde CEM, s.110-120 
7  Hamza Aksüt, Aleviler, s. 77 
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Anadolu’da Alevi ocakları birbirlerine “El ele, el Hakk’a” bağlı anlayışı içerisinde belli 

bir hiyerarşi sıralaması ile bağlıdırlar. Bu sıralamada birbirlerine olan saygı çizgisi özenle 

korunmuştur. Bu bağlılıkta hemen anlaşılacağı gibi herhangi bir yetki tartışması ve sürtüşmesine 

yer vermeyecek bir uzlaşma söz konusudur.  

Mürşîd, irşad eden; kılavuz, uyarıcı, taliplere kurtuluş yolunu gösterici; dervişleri yöneten 

ve yönlendiren; sözü yasa niteliği taşıyan kimsedir. Mürşid, hem taliplerin hem de pirin üst 

makamıdır. Kendi sorumluluğunda olan piri, rehberi ve talipleri dinsel eğitim ve öğretim, 

yargılama ve karar verme yönünden denetler. Bu nedenle mürşidin dinsel, toplumsal ve ahlaksal 

yönden geniş bilgiye sahip olması gerekir. Tarikatin geleceğini mürşidin eğitimi belirleyeceği 

için önemi çok büyüktür. Mürşid kavramı da âşıkların dilinde ve telinde alabildiğince yer almış 

en önemli kavramlardandır. 

Dedeler, Alevi toplumundaki sosyal hiyerarşinin en üst noktasında bulunan kişilerdir. İster 

mürşit olsun, ister pir olsun her ikisi de ocakzadedir. İkisi de erdir, erendir. Aralarındaki ilişkiyi 

ast-üst olarak görmemek gerekir. Aleviler bu görüşü en iyi “Eri erden seçen kördür” ifadesiyle 

anlatmaktadır. Aynı zamanda Ehlibeyt soyundan (seyyid olan) olarak da tanımlanan dedeler; 

posta oturarak cemleri yönetir. Taliplerin görgü-sorgu işlemlerini yapar, küskünleri barıştırır, 

musahip olacakların işlemlerini yol-erkân gereğince yerine getirir.  

Alevilikte dedelik soy sürer. Dede olan birisinin oğlu da dede olacak diye bir zorunluluk 

yoktur. Aynı ocak/soydan olan herkes dede olabilir. Yani bir kişinin dedeyim diyebilmesi için ilk 

şart, ocakzade (seyyid) olması gerekir. Dede ocakları, geleneksel olarak soy ağaçlarını; İmam 

Musa-i Kâzım, İmam Cafer-i Sadık,  İmam Bâkır,  Zeynel Abidin ve İmam Hüseyin yolu ile Hz. 

Ali'ye yani Ehlibeyt’e ulaştırırlar. Sonuç olarak Seyyiddirler, bunu da ellerinde bulunan şecereler 

ile belgelendirirler. Dede ocaklarındaki şecerelerin hemen hemen tümü Necef, Kerbela ve geç 

dönemde Hacıbektaş’tan alınmadır. Dedelerinin soylarına başka grupların (seyyid olmayanların) 

soyunun karışmaması için bazı kurallar konmuştur. Örneğin: Bir talip, piri ya da mürşidi 

konumunda olan aileden birisiyle evlilik yapamaz, musahip olamaz. Ancak kendisi gibi talip 

olanlarla evlilik yapabilir ve musahip olabilir. Ocakzade, yani pir ya da mürşit ocağı mensubu 

olanlar ise birbirleriyle evlilik yapabilir ve musahiplik olabilirler. Ocakzade olanların aynı ocak 

mensubu olması şart değildir. Farklı ocaklara da mensup olabilirler. Çünkü bunların hepsi 

seyyiddir.  

Bir ocakta dede, birden fazla olabilir. Ama bunların içinde cem yürütme konusunda birikimi 

olan, o makamın gerektirdiği bilgi birikime sahip olan ocak oğulları dede olarak posta oturabilir. 
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Dede köyde, mezrada, obada ya da herhangi bir yerleşim yerinde diğer talipler gibi ya çiftçidir, 

ya çerçidir, ya demircidir, ya ustadır... vs. Çünkü dede de o toplumun bir parçasıdır. Yani normal 

zamanlarda halktan birisidir. Dedenin de talip gibi hataları ve eksikleri olabilir. Dede de yol 

düşkünü konumuna düşebilir. Eğer bir bölgede yapılacak olan bir cemin bütün masraflarını bir 

talip karşılıyor (musahip olacak iki kişinin hazırladığı cem veya dardan indirme cemi gibi) ise ve 

bağlı oldukları ocaktan dede olarak da birden fazla kişi varsa, dedeyi seçmek talibin hakkıdır. Bu 

anlamda dedeyi talip seçer, diyebiliriz. 

Bir de “Dikme Dedelik” vardır: Dedelerin uzakta bulunan taliplerini sık ziyaret edemediği 

durumlarda o bölgedeki talipler dede sıkıntısı çekmektedir. Dedeler ise yolun uzak, bu işlerle 

ilgilenen yani dedelik yapacak yakınlarının olmadığı gibi mazeretler belirtmesinden dolayı 

cemler gerekli sıklıkta yapılamaz. Dolaysıyla taliplerin görgü ve sorguları da gecikir. Böyle 

durumlarda o bölgedeki taliplerin cem erkânı konusundaki hizmetlerini görecek, cem erkânı 

uygulamaları konusunda bilgi ve birikimi olan, pirin geldiği zaman, pire taliplerin dilek ve 

isteklerini doğru bir şekilde aktaracak, olup biteni takip ederek pire bilgi verecek bir kişiyi yerine 

vekil olarak atar. Bu kişiye “Dikme” ya da “Dikme Dede” denir. Dikme dedeler, talipler 

tarafından kabul gören, saygınlığı yerinde olan, hal ve hatırı bilinen kişilerdir. Dikme dedelere de 

görev yaptığı süre içinde asıl dedeler gibi hakkullah verilir. Dikme dede hak terazisini doğru 

tutmuyor ise ve adaletli davranmıyorsa o zaman pir, taliplerin şikâyeti üzerine, ya da herhangi 

bir sebepten dolayı dikme dedeyi görevden alabilir. Görevden alınan dikme dedeye hakkullah 

verilmez ve dedeliği de biter. Dikme dede vefat ettiği zaman, dikme dedenin görevi de biter. 

Ailesinden herhangi birinin bu görevi devam ettirmesi mümkün değildir. Çünkü bu hizmet 

sadece o kişiye verilmiştir. Dikme dedeler ocakzade (dedesoylu) değildir.  

Rehber ise yol gösteren kişiye denir, talibe kılavuzluk edendir. Yolun kurallarını edep, 

erkânını talibe öğretendir. Pirin yardımcısı konumundadır. Musahiplik cemlerinde ikrar verecek 

olan musahiplerin hazırlanması ve ceme taşınması görevini yapar. Rehberlerin ocakzade olması 

şart değildir. Genelde talipler arasından ehli kamil olanları pir veya mürşit, rehber olarak tayin 

eder. Ancak ocakzade olanların rehberleri talip değil, kendisi gibi ocakzade olmalıdır. Rehberin 

görevi sadece talibe yol göstermektir. Rehber talibi yola hazırlayan kişi, yolu erkanı talibe 

öğreten kişidir.  Rehber olacak kişinin piri veya mürşidi tarafından görülüp sorulması ve yaşadığı 

toplum içerisinde yargılanıp aklanmış olması zorunludur. Taliplere her türlü dini bilgiyi 

verebilecek, inançsal bütün problemleri çözebilecek bilgi ve birikime sahip olmalıdır. Rehber her 

sene görgü ceminde taliplerin hal ve hareketlerini, gidişatlarını pire bildirmekle yükümlüdür. 

Rehberin gönül kapısı açık, dili tatlı olmalı, hareketleriyle kimseyi incitmemelidir.  
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Teslim Abdal mürşit ve rehber konusunu bir deyişinde şöyle dile getiriyor8: 

 Mürşide varmaya talip olursan 
 İptida insandan rehber isterler 
 Verdiğin ikrara doğru gelirsen 
 Ahd ile peymandan rehber isterler 
 
 Muhammed Ali’nin nurun görmeğe 
 On iki İmam’ın yolun sormağa 
 Erenlerin divanına durmağa 
 On iki erkândan rehber isterler    
  
 Mürşidin nazarın müşkülü seçer 
 Kamil olan rehber sıratı geçer 
 Can kuşu kafeste akıbet uçar 
 Tenden uçan candan rehber isterler 
 
     Mürşidin var ise olursun insan  
 Mürşidin yok ise kalırsın hayvan 
 Arasat gününde kurulur mizan 
 Kurulan mizanda rehber isterler 
 
 Teslim Abdal söyler bu hikâyeti 
 Nefsini bilmektir gücün gayeti 
 Yirmi dokuz huruf  yedi ayeti 
 Bilmeye insandan rehber isterler 

 

Hakkullah: Adından da anlaşılacağı üzere dede hakkı değil, Allah hakkıdır. Dede talibin 

müşküllerini halleder, küskünleri barıştırır, görgü-sorgu işlerini tamamlarsa; talip de dedeye 

nefes hakkı diye bir şeyler verir. İşte talibin dedeye gönül rızalığı ile verdiği bu ayni ve nakdi 

değere “Hakkullah” denir. Toplanan hakkullahın dağıtımı ise şöyleydir:%10 Mürşide (pirin 

pirine), %10 Hacı Bektaş’a (Karakazan Hakkı)9, %10 Rehbere gönderilir.10 Hakkullahın bir tarifesi 

ve ölçüsü yoktur. Gönülden ne koparsa o verilir. Verilen bu hakkullah zekât veya sadaka değildir. 

                                                
8  Atilla Özkırımlı, Alevîlik – Bektaşîlik ve Edebiyatı, s.217 
9  Bu pay pirlik veya mürşitlik hakkı olmayıp, Kerbela’daki merkez ile bağlantıların kopmasından sonra Hacı Bektaş 

tekkesinin idari bir yönetim merkezi olarak kabul edilmesi nedeniyledir. 
10  Eski para sistemine göre 40 paranın; 4 parası Mürşide, 4 parası, Karakazan Hakkı, 4 parası Rehbere verilir, 28 

para kendine kalırdı. 
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Çünkü dedeye zekât-sadaka verilmez. Bu anlayış sadece Alevilere has bir anlayış değildir. 

Peygamber zamanından beri gelen bir uygulamadır. “Kur’an’daki Ahzab suresinin otuz üçüncü 

ayeti; Ehlibeyt’e sadakanın haram olması ile ilgilidir. Çünkü, zekât, nezir ve kefaret insanların 

kiridir. Hz. Muhammet ve ehline sadaka helal olmaz.” Zekâtın insanların kiri olması, onlara 

haram kılınmasının nedenidir. Peygamberimizin hediyelerden yiyip sadakadan yemeyişi de 

Ehlibeyt’e sadakanın haram olduğunun bir göstergesi olduğuna işarettir. Aynı zamanda Ehlibeyt 

Mevlalarına da sadaka haramdır. Çünkü bir kavmin azatlı (Mevlâ)sı o kavimdendir. Mesela 

Selman-ı Farisî’nin azad edilmesine Peygamberimiz sebep olduğu için Ehlibeyt’ten sayılırdı. 

Ehlibeytten olanlara zekât yerine ganimetlerden pay verilirdi.”11 

Alevi toplumunda dinsel önderliği, dedeler yerine getirir. Halkı bilgilendiren, aydınlatan; 

"Hak Âdemdedir", “Benim Kâbem İnsandır", “Çok Kerâmet Var İnsanda", “İnsan Olmaya 

Geldim” diyen, yeri gelince de Selçuklunun Sultanına, Osmanlının Padişahına karşı halkı 

örgütleyip karşı koyan bu dede ocaklarıdır. Bunlara örnek olarak Baba Resul olayını12 ve 

Kalender Çelebi’yi13 verebiliriz. Aleviler bütün baskılara rağmen yüzyıllardır bu inancı bugüne 

taşımasında Alevi toplumunun direncinin yanında birazda resmi anlayışın Alevileri bir köşeye 

sıkıştırarak homojen bir yapıda kalmaları sağlanmıştır.  

 

SÜREK ANLAYIŞI:  

Anadolu’da “Yol bir, sürek bin bir” diye bir deyim vardır. Bu deyim ile anlatılmak 

istenen; Aleviliğin temel anlayışlarından olan Hak-Muhammed-Ali inancı, Ehlibeyt sevgisi, On 

iki İmam, Kerbela olayı, muharrem orucu, cem, musahiplik, İkrar verme ikrar alma, semahlar, 

deyişler, düvazimam, mersiye vs... gibi Alevilerin hemen hemen hepsinin kabul ettiği bu 

kavramlar “Yol”un bir olduğunu gösterir. Sürek ise cem ve erkan uygulamalarının 

sıralamalarında ve şeklinde ufak tefek farklılıkları ifade etmektedir. Alevi cem uygulamaları, 

bölgeden bölgeye, hatta köyden köye değiştiği gibi, dedelerin mensubu olduğu ocaklara göre de 

değişebilir. Ocak geleneği, cemin biçimi bakımından çok önemlidir. Örneğin genelde delilin 

(çerağın) uyarılması ile cem başladığı halde, bazı yörelerde delil uyarılması cem birlemeden 

                                                
11  Murat Sarıcık, Osmanlı İmparatorluğu’nda Nakibü’l Eşraflık Müessesesi, s.13 
12  Baba Resul Olayı: Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarihindeki en büyük ayaklanma. 1 Ağustos 1240’da Dede 

Garkın’ın halifesi olan Baba İlyas’ın öncülük ettiği ayaklanma, Malya Ovası’ndaki yenilgiyle sonuçlandı. Ama 
Selçuklu’nun da sonunu hazırladı. 

13  Kalender Çelebi İsyanı: Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nın beşinci postnişini Kalender Çelebi, 1526’da Alevilerden ve 
sipahilerden oluşan yaklaşık olarak 30 bin savaşçı ile Osmanlıya karşı ayaklandı. 
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hemen önce yapılır. Görgü işleminde ise bazı ocaklar pençeli, bazıları ise erkânlı (çubuklu) 

olarak kendilerini tanımlarlar. Erkanlı olarak bilinen ocaklardan bazılarında erkan olarak çubuk 

yenine kılıç kullanılır.14 Buna örnek olarak Dede Garkın ocağını verebiliriz: Bu sürekte görgüleri 

yapılan taliplerin teker teker, dedenin ayakta durarak kolları üzerinde tuttuğu kılıç altından 

geçerek görgüleri tamamlanır.)   

 

SONUÇ 

Dedelik kurumu ve ocak sistemi son yarım yüzyılda epeyce erozyona uğramış 

günümüzdeki talip toplulukları ise dede, ocak, müsahip, görgü, düşkünlük gibi kavramları 

bilemez ve tanıyamaz duruma gelmiştir. Nüfusun büyük bölümünün kırsalda yaşadığı dönemde 

kendi içinde sorunlarını çözebilen Alevi toplumu bugün yukarıda bahsettiğimiz değerlerden 

uzaklaşmıştır. İnanç anlayışı ile ideolojik anlayış birbirine karışmıştır. Bir ömür boyu camiden 

uzak duran (belki bayram ve cenaze namazları hariç) Alevi, cenazesi olduğunda camilerde 

verilen cenaze hizmetlerini beğenmeyip cenazeyi cemevine götürmek istemekte ve cemevinde 

cenaze hizmeti veren Alevi bir hoca bulunmadığı için bu yükü de dedenin sırtına yüklemek 

istemektedir. Köylerde iken herkes birbirini tanıyıp eğrisi doğrusu hakkında bir bilgi sahibi 

olduğu halde, günümüzde aynı ocağın talipleri dahi birbirlerini tanımamakta hatta bağlı oldukları 

dedeleri de bilmemektedir. Ocak dedeliğinin yerini cemevi dedeliği almıştır. Cemevlerinin inşası 

ve yönetimi genelde dernekler tarafından yapılmakta dernek yöneticisi olan kişiler de Alevi 

inancı hakkında fazla bir şey bilmediği halde yetkili olarak kendilerini görmektedir. Aynı 

yöneticiler Dedelerin bilgisiz ve cahil olduğunu iddia etmektedirler. Bu sorunların altından 

kalkabilmek için özet olarak yapmamız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: 

 Cemevlerinin ibadethane olarak kabulü için mücadele etmek,  

 Dedelik kurumunu daha etkin ve günümüze uygun bir konuma getirmek,  

 Musahipliği öze dokunmadan kente taşımak,  

 Görgü ve sorgu anlayışını yaygınlaştırmak,  

 İdeoloji ile Aleviliği birbirine karıştırmamak 

 Yeterli bilgiye sahip olamamaktan kaynaklanan özgüven eksikliğini gidermek 

 

 

                                                
14 Hüseyin Dedekargınoğlu, Dede Garkın Süreğinde CEM, s.294 
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