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 Asıl konumuz olan "Alevi" sözcüğünün kökeni konusuna girmeden önce köken

1 ve 
"köken araştırmaları" anlamına gelen kökenbilimi ile ilgili birkaç saptamada bulunmamamız 
gerekmektedir. 
 
 Her dilde, o dile başka dillerden geçmiş, kimisi zamanla yerlileşmiş, yerleşmiş; kimisi 
de yabancılığını korumuş sözcükler de bulunur. İşte, batı dillerinde etimoloji (Alm. 
Etymologie) adı verilen kökenbilimi bu türden ödünçleme sözcükler (Alm. Lehnwörter) ile 
yabancı [kalmış] sözcüklerin (Alm. Fremdwörter) o dile hangi dilden geldiklerini, biçim ve 
içerik açısından ne gibi değişikliklere uğradığını araştırır, ortaya çıkarır.  
 
 Kökenbiliminin asıl uğraşı alanına, hiç kuşkusuz o dile dışarıdan gelmemiş, öz 
sözcüklerinin kökenini, ilk biçimlerini ve bunların geçirdikleri anlam ve biçim 
değişikliklerini incelemek oluşturur.  
 
 Şimdi yukarıdaki saptamalarımızı birer örnekle açıklamaya çalışalım ve tavuk, terazi 
ve reçel sözcüklerini ele alalım. 
 
 Tavuk sözcüğü Türkçedir, Eski Türkçe2 takagu sözcüğüne dayanır. Bu sözcük bir dizi 
biçimsel ve sesbilimsel değişikliklere uğradıktan sonra Ortak Kültür Türkçesinde tavuk, 
çeşitli Anadolu ve Rumeli ağızlarında ise toğuk biçimi almıştır. 
 
 Terazi sözcüğü, her şeyden önce ünlü uyumuna uymaması, içinde uzun ünlü 
barındırması bakımından Türkçe kökenli değildir. Ünlü uyumuna uymaması ve uzun 
ünlüsünü korumuş olması bakımından yabancı kalmış bir sözcüktür. Bunun Türkçe karşılığı 
tartı sözcüğüdür.  
 
 Reçel sözcüğü, başındaki r ünsüzü dışında3 Türkçe imiş gibi görünse de kökeni 
Farsçaya dayanır ve Farsça riyçâl sözcüğünden gelmektedir. Yakından incelendiğinde 
görülür ki:  
 
(1) Sözcüğün ikinci hecesinde uzun ünlü kısalmış (ve böylece Türkçeye uyum sağlama 
yolunda ilk adım atılmıştır: riyçal). 
 
(2) a ünlüsü "geniş ünlü olma özelliğini" birinci hecedeki i dar ünlüsüne de vermiş ve 
gerileyici benzeşme4 yoluyla i ünlüsü e olmuş (ve böylece Türkçeye uyum sağlama yolunda 
ikinci adım atılmıştır: reyçal). 
 
(3) Sözcüğün ilk hecesindeki ince ünlü, daha sonra bu özelliğini ikinci heceye vermiş ve 

                                                      
1 Terimler koyu ve eğri harflerle yazılmıştır. 

2 Eski Türkçe teriminden M.S. 552 - 1209 yılları arasında kullanılmış olan Göktürk (M.S. 552-745) ve Eski 
Uygur Türkçesi (M.S. 745 - 1209) dönemleri anlaşılmalıdır.  

3 Türkçede hiçbir sözcük r ünsüzü ile başlamaz, böylesi sözcükler yabancı kökenlidir. 

4 Alm. regressive Assimilation. 
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ilerleyici benzeşme5 yoluyla a kalın ünlüsü de incelerek e olmuş (ve böylece Türkçeye uyum 
sağlama yolunda üçüncü adım atılmıştır: reyçel). 
 
(4) Son aşamada sözcüğün ilk hecesindeki y ünsüzü önce konuşma dilinde aşınmaya 
uğrayarak zamanla kullanımdan ve yazımdan düşmüş, sözcük bugünkü biçimine girmiştir: 
reçel. 
 
 Terazi ve reçel sözcüklerinde görülüyor ki, birinci sözcük Türkçeye uyum 
sağlamıyor, yabancı sözcük olarak kalıyor; riyçâl ise reçel biçimine girerek ödünçleme 
sözcük6 oluyor.  
 
 Bu biçimsel değişiklikleri açıkladıktan sonra anlamsal değişikliklere de dikkat etmek 
gerekecektir. Terazi sözcüğü herhangi bir anlam değişikliğine uğramıyor, ama riyçâl sözcüğü 
Farsçada "reçel" anlamına değil; "konservesi yapılmış meyve" anlamına geliyor7. Farsçada 
"reçel" anlamına gelen sözcük morabbâ (BIj¿) sözcüğüdür. 

 
 Özetleyecek olursak, kökenbilimi riyçâl sözcüğü gibi sözcüklerin sadece hangi 
biçimsel değişikliklerden (riyçâl > riyçal > reyçal > reyçel > reçel) geçtiğini saptamakla 
yetinmez, aynı zamanda sözcüklerin hangi anlam değişikliklerine uğradığını ortaya çıkarır 
(Farsça riyçâl "konserve edilmiş meyve" > Türkçe reçel "marmelat"). Kökenbiliminin üçüncü 
ve son amacı da, gerek biçimsel olsun gerek anlamsal olsun, sözkonusu değişikliklerin ne 
zaman oluştuğunu, belgeleriyle8 kanıtlamaya çalışmaktır. 
 
 Bilimsel anlamdaki kökenbilim/etimoloji çalışmalarının yanı sıra -konumuz açısından 
çok önemli olması nedeniyle - halk etimolojisi (Alm. Volksetymologie) olgusuna da 
değinmek gerekmektedir: Yabancı dillerden gelen sözcüklere karşı, o dili kullanan kişilerde 
yerlileştirme eğilimi görülür. Yabancı dilden gelen sözcük, dilin kendine özgü takı ve 
sözcükleriyle açıklanmaya çalışılır. Örneğin Anadolu sözcüğü, halk etimolojisine göre "Ana, 
dolu!" tümcesinden çıkmıştır9.  
 
 Bu ön saptamalardan sonra şimdi asıl konumuza geçebiliriz. Hiç kuşkusuz Alevi 
sözcüğü, Ali Evi sözcüğünden türememiştir ve "Ev" sözcüğüyle bir ilgisi yoktur. Burada da, 
Anadolu / Ana + dolu! örneğindeki gibi, halk etimolojisi olgusu sözkonusudur. Alevi 
sözcüğünün alev sözcüğüyle ilişkilendirilmesi de başarısız bir yakıştırmadan öteye geçemez. 
 
 Alevi sözcüğü Hz. Ali'nin adından î takısıyla türetilmiş bir sıfattır. Buradaki î takısı 
aidiyet bildirir ve "eklendiği isimle ilgili" anlamına gelir. Demek ki Ali isminden türemiş olan 
Alevî sıfatı "Ali ile ilgili" anlamına gelen kişi ya da kavramları dile getirmek üzere kurulmuş 

                                                      
5 Alm. progressive Assimilation. 

6 Ziya Gökalp'in "Türkçeleşmiş Türkçe" diye özetlediği dil olayı. 

7 Alm. Eingemachtes. 

8 Alm. mit Belegstellen. 

9 Söylencelerden birisine göre, Anadolu yarımadasında susuzluktan kırılmak üzere olan bir grup Türk askerine 
yaşlı bir kadın gelerek, yanında bulunan destisinden bütün askerlerin matarasına su doldurmuş ve askerlerin 
hayatını kurtarmıştır. Matarası dolan asker "Ana, dolu!" diye söyler, yaşlı ana da -su ziyan olmasın diye- 
destisini kaldırarak sıradaki askerin matarasını uzatmasını beklermiş. İşte o günden bugüne o toprakların adı 
Anadolu olmuş.           
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bir sıfattır.  
 
 Arap yazısına vâkıf olmayan okuyucularımızın aklına "Peki, Alevî sözcüğündeki /e/ 
sesi nereden çıktı? Ali sözcüğünde /e/ sesi yok ki?" gibi haklı bir soru gelebilir. Açıklayalım: 
 
 Ali ismi Arap alfabesiyle <Ayn-Lam-Ye> harfleriyle  Ô ¾ ª > Ó¼§ yazılır. Ye Ô 

harfi10 burada uzun î değerindedir. Arapçada kısa ünlüler yazılmaz. L değerindeki Lam ¾ 
harfinden sonra uzun bir î sesi geldiği için <Ayn-Lam-Ye> birleşmesi aslında i’si uzun 
olacak şekilde Alî diye okunur. Şimdi bu sözcüğe aidiyet takısı olan bir uzun î daha 
getirilmek istendiği zaman sözcüğün sonundaki ünlü, Vav  Ë ünsüzüne dönüşür11; yani Alevi 

sözcüğünün Arap harfleriyle yazımı <Ayn-Lam-Vav-Ye>  ÔÌ¼§ biçimindedir. L değerindeki 

Lam harfinden sonra bir ünsüz (yani Vav harfi) geldiği için, buradaki Lam, [le] diye okunur. 
Hecelere bölerek okuyacak olursak: A-le-vî12. 
 
 Alevi sözcüğünün anlamına gelince her şeyden önce şunu ayırt etmek gerekir ki, aslı 
Arapça olan bu sözcük aynı yazımlarla Farsçada ve Osmanlı Türkçesinde de kullanılmıştır. 
Arapçada ve Farsçada Alevi 1. "Hz. Ali soyundan gelenler", 2. "Hz. Ali yanlısı" olmak üzere 
iki anlamda kullanılmaktadır13. Bunun Osmanlı Türkçesinde de böyle olduğunu Devellioğlu 
da  
 

Alevî 1. Hz. Ali'ye intisabı olan kimse 2. Kızılbaş
14 

 
şeklinde bildirmektedir. Bilindiği gibi bir kişi ya da kuruma intisap etmek (bağlanmak) için o 
kişiyle aynı kandan ve aynı soydan olmak gerekmez. 
 
 Arapça ile Farsça konuşulan ülkelerde Alevî sözcüğü günümüzde sadece "Ali 
soyundan olan" anlamına kullanılıyor olabilir. Şurası bir gerçektir ki, inancını Hak-
Muhammed-Ali diye özetleyen, kendisine Hz. Muhammed'i mürşid, Hz. Ali'yi de rehber 
alan, ibadetlerini yüzyıllarca Türkçe yapan insanlar da kendilerine Alevi diyorlarsa bundan 
kimsenin gocunmaması gerekir. Alevi sözcüğü Türkçeye geçerken hem ses hem de içerik 
bakımından değişikliğe uğramıştır. Arapça ve Farsçadaki seslendirilişi [alaoi] biçimindedir. 
Türkçedeki anlamı "Hz. Ali nesebinden değil, Hz. Ali edebinden olan kişi" demektir. Alevi 
sözcüğünü ille de "Hz. Ali soyundan (nesebinden) olan kişi" diye daraltmak istemek hem Hz. 
Ali'nin 
 

Nesebinle değil edebinle öğün! 
 
özdeyişini hem de yüzyıllardır uygulanagelen gerçeği görmezden gelmektir. Bunun en 

                                                      
10 Kimizaman ünsüz olarak y, ünlü olarak da î değerinde olur. 

11 Bu türden nitelik değiştiren, yani Ye iken Vav, Elif iken Vav  vs. olan Elif, Vav ve Ye  (Ô Ë A) harflerine 

Osmanlıcada hurûf-ı illet "hastalıklı harfler" denir. 

12 Aynı sözcük  ÔÌ¼§ ulvî diye de okunabilir ki Alî ile ulvî aynı kökten gelir ve "yüce" anlamındadır. 

13 Farsça için örneğin bkz. Heinrich F. J. Junker, Bozorg Alavi, Wörterbuch Persisch-Deutsch, 3. basım, Leipzig 
1977, s. 520: Alawi Nachkomme Alis, Alide; Anhänger Alis. 

14 S. 36. 
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azından 16. yüzyıldan beri böyle olduğunu 2003 yılı sonunda aramızdan ayrılan, bütün 
Türkoloji dünyasının saygınlığını kazanmış değerli Türkolog Andreas Tietze'nin15 Etimolojik 
sözlüğündeki bilgiler açık seçik kanıtlamaktadır16. Tietze adı geçen sözlüğündeki Alevi 
maddesi içinde şöyle demektedir: 
 

Alevi (1) Eski Osmanlıca, Hazreti Ali'nin ahfadından (soyundan) olan bir kimse, < 

Arapça Alawî [Ali erkek adı + isimden sıfat yapan -(w)î eki.]  

 
Belge/Kanıt olarak da Tietze Ferec ba'de şidde adlı 1451 miladi tarihli eser, varak 211 b'yi 
göstermektedir. İkinci anlam olarak (ki burası bizim için daha önemlidir) Tietze şöyle devam 
ediyor: 
 

(2) Alevi Hazreti Ali'nin mevkiini yüksek tutan bir mezhebe mensub (kimse). 

Yukarıdaki sözcükten anlam genişlemesi yoluyla türemiştir. 

 
Belge/Kanıt olarak da 1541-1599 yılları arasında yaşamış Gelibolulu Mustafa Âli'nin 
Kunhü'l-ahbârın tezkire kısmındaki17 şu beyiti alıntılıyor: 
 
 Çihresinde göreli lem'a-i nûr-i nebevî 

 Bir yalıñ yüzlü ışık şevkına oldum Alevî
18

  

 
 Gelibolulu Mustafa Âli'nin verdiği bu beyit açıkça ortaya koymaktadır ki, burada bir 
kişi doğuştan değil, sonradan Alevi inancına geçmiştir. Yazarın 1599 yılında vefat ettiğini 
göz önüne alırsak en azından o yıldan beri Alevi sözcüğü Osmanlı Türkçesinin kullanıldığı 
topraklarda "Ali yanlısı", anlamında kullanılmaya başlanmıştır.  
 
 Kısaca belirtmek gerekirse, Esat Korkmaz'ın dört sözcükle ifade ettiği gibi Alevi 
"Aleviliği benimsemiş kimse, topluluk19"lara verilen addır ve bu sözcük en azından 1451 
yılından bu yana kullanılagelmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15 Prof. Dr. Andreas Tietze (1914-2003): Kısa yaşamöyküsü ve vefat haberi haberi için bkz. Hürriyet Gazetesi, 
Avrupa Baskısı, 24.12.2003. 

16 Kaynakça bölümünde verilen etimolojik sözcüklerin hiçbirinde Alevi sözcüğü geçmez. Bu sözlüklerin 
tümünün de "hatırı sayılır derecede" eksiklikleri bulunmaktadır. Konumuz olmadığı için bunlara burada 
değinmiyoruz. 

17 Gelibolulu Mustafa 'Âli (1541-1599) Kunhü'l-ahbâr'ın Tezkire Kısmı, yayımlayan Mustafa İsen, Atatürk 
Kültür Merkezi Yayını, no. 93, Ankara 1994, s. 212.  

18 Günümüz Türkçesiyle söyleyecek olursak: 
 Çehresinde Peygamberin parlayan nurunu gördükten sonra 

 Yalın yüzlü ışığın şevkiyle Alevi oldum 

 

 
19 Esat Korkmaz, s. 27. 
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****************************** 
 
 
Yukarıdaki yazı: İsmail Engin/Havva Engin’nin yayınladıkları Alevilik (Kitap Yayınevi, 
İstanbul Eylül 2004, s.17-21) adlı kitaptan yazarının izniyle alınmıştır. ISBN 975 8704-73-7; 
www.kitapyayinevi.com 
 
 

 

 

 
 
 


