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Müellif:

Maddenin güncel halini TDV İslâm Ansiklopedisi sayfalarında okumak için lü�en �klayın: islamansiklopedisi.org.tr/duskunluk

DÜŞKÜNLÜK
 

Alevîlik’te yolun erkân ve âdâbına karşı işlenen, toplum adına dede tara�ndan cezalandırılması
gereken suçluluk hali.
 

HARUN YILDIZ
 
 
Alevî çevrelerinde ahlâkî değerler sisteminin korunması amacıyla benimsenen yolun ilkeleri dikkate alınmayıp yasaklanan şeylerin işlenmesi halinde cem
âyininde dedenin kararı ve toplumun tasvibiyle ilgili kişi “düşkün” diye ilân edilir, bu kişinin sabit olan suçluluk durumuna da “düşkünlük” denir. Bazan
düşkün yerine “yolsuz”, düşkünlük yerine de “yolsuzluk” kelimelerinin kullanıldığı da görülür. “Düşkün etmek, düşkün edilmek” ifadeleri suçluya düşkün
meydanı açılarak ceza verilmesi, “düşkün kaldırmak” ise kişinin düşkünlük durumunun kurulan meydan yahut mecliste sona erdirilmesi mânasında
kullanılır. 
 
Düşkünlük uygulaması gelenekte, Asr-ı saâdet’te Tebük Gazvesi için (9/630) hazırlanan orduya mazeretleri bulunmadığı halde ka�lmayan Kâ‘b b. Mâlik
ile iki arkadaşı hakkında kendilerini aklayan âyetlerin (et-Tevbe 9/117-119) inmesine kadar Hz. Peygamber’in ortaya koyduğu küskünlük tavrına ve
sahâbîlerin onlarla konuşmamasına bağlanmaktadır. Bir başka düşünceye göre Yavuz Sultan Selim ile Safevî Hükümdarı Şah İsmâil arasında vuku bulan
Çaldıran Savaşı (1514) sonrasında Alevî toplumunun bir arada tutulması, cem âyinlerine devam edilmesi, bu âyinleri yürütecek dedelerin ehil ve
yetenekli kimselerden seçilmesi görüşü benimsenmiş, dedenin toplumun problemleriyle ilgilenmesi gereği ve suçluları kendisinin yargılayıp
cezalandırması düşüncesi sonucunda düşkünlük kurumu meydana çıkmış, böylece toplumun kendi arasında bir tür yargılama mekanizması oluşmuştur.
Ancak bu uygulamanın ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çık�ğı hususu bilinmemektedir. Alevî topluluğunda suç işleyenlere düşkünlük kurallarının
uygulanabilmesi için kişinin önce musâhip erkânından geçip görgü erkânında ikrar vermesi gerekir. Uygulamada suç işleyen kişi dededen daha aşağı
mertebede bulunan rehbere bildirilir. Rehber bu kişiyle özel olarak görüşüp sorunu halletmeye çalışır, suçlu vazgeçmediği takdirde sorun dedeye
götürülür. Sonunda uyarılar fayda vermezse suçlu dede tara�ndan toplum huzurunda ve onların onayı ile düşkün ilân edilir. Tahtacılar’da dede kadın
veya erkeğin düşkün olduğunu “yüzün kara olsun” sözüyle ilân eder. 
 
Kişinin düşkünlüğü işlediği suça göre sürekli veya geçici olabilir. Cinayet, ırza tecavüz, ikrardan dönmek, Hz. Ali’ye ve Ehl-i beyt’e dil uzatmak en ağır
suçlar kabul edilir. Bu suçları işleyen kişinin düşkünlüğü kalkmadığından hayat boyu topluluk tara�ndan dışlanır ve asıl cezası mahşere bırakılır. Hafif
sayılabilecek suçları işleyenler ise pişman oldukları takdirde geçici bir süre bunun sonuçlarına katlanır. Ancak ceza süresince topluluk içine giremez ve
kendileriyle her türlü ilişki kesilir. Sürenin tamamlanmasıyla ikrar verip yola girenlerin geçici düşkünlüğü sona erer. Düşkün olan kişi bir dede de olabilir.
Bu durumda dede, pîri yahut bağlı olduğu dede veya onun da içinde bulunduğu bir dedeler grubu tara�ndan yargılanır. Düşkün hale gelen dede pos�an
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düşer ve cem âyinini yürütemez. Dede veya dedelerin verdikleri cezalar tar�şılamaz. Çünkü dedenin bu hakkı seyyitlikten ve ilâhî kudre�n kendisinde
tecelli etmesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Düşkünlük halinde bulunan kişiye ailesi sahip çıkamadığı gibi musâhibi de toplum nezdinde mânen sıkın�lı duruma düşer. Düşkün olana selâm verilmez,
selâmı alınmaz; onunla babası ve ailesi dahil herkes ilişkiyi keser, bir ih�yacı olduğunda yardım edilmez, evine girilmez, kendisi de kimsenin evine
giremez; malı, davarı komşusuna ka�lmaz, düğününe gidilmez ve düğüne çağrılmaz; bayramlarda kendisiyle bayramlaşılmaz, hastasının hali sorulmaz,
ne�cede toplumdan tamamen dışlanır, ha�a sürgün bile edilebilir. Sadece cenazesi olursa defnine yardım edilir, fakat ölü için verdiği yemek yenmez.
Teselli bulması için kırk gün kendisiyle normal bir şekilde konuşulur, bu süre bi�nce tekrar eski hale dönülür. Kendisi öldüğünde şeklen cenaze namazı
kılınır ve toplumdan rıza alınmadan defnedilir. 
 
Bölge ve dönemlere göre değişmekle birlikte düşkünlüğü gerek�ren suçlar en hafifinden en ağırına kadar şöyle sıralanır: Komşu ve akrabaları lâf
taşıyarak birbirine düşürmek, komşunun bağına bahçesine zarar vermek, hırsızlık yapmak, başkalarına hakaret etmek, onları dövmek, yoksula faizle para
verip evini barkını satmak zorunda bırakmak, ye�m malı yemek, mürşid veya rehberine saygı göstermemek, Ehl-i beyt’e dil uzatmak, bâkire bir kıza zorla
veya kandırarak sahip olmak, evli kadınla zina etmek, kaza ile veya bilerek adam öldürmek, kin yahut düşmanlık sebebiyle cinayet işlemek. 
 
Düşkünlük, geçmiş dönemlerin kırsal bölgelerinde daha ka� bir şekilde uygulanmış�r. Cem âyinlerinde suçluların sorguya çekildiği, “bel düşkünlüğü”nün
(ırza geçme) görüşülmeden cezalandırıldığı, suçlu af dilese bile yedi yıl toplum dışı bırakıldığı; “el düşkünlüğü” ile (hırsızlık) “dil düşkünlüğü”nde (yalan
söylemek) daha az bir süre ile toplum dışına itme, kurban kes�rme, para verdirme, asâ ile dövme, ağaçtan yapılmış içi su dolu, ka� bir nesneyi boynunda
taşıma gibi cezalar verildiği ifade edilmektedir (Bal, Alevi Bektaşi Köylerinde, s. 186). Düşkün kişi pişmanlık duyup suçunu i�raf e�ği ve bir daha suç
işlemeyeceğine kanaat ge�rildiği takdirde cezasını çek�kten sonra düşkünlük erkânınca “yunmak” veya “düşkün kaldırmak” denilen bir cem âyini
düzenlenir, mağdurun ve cem sakinlerinin rızası alınarak yeniden “yol”a kabul edilir. Alevî topluluklarının yüzyıllar boyunca kapalı bir çevrede yaşadığı
dikkate alındığında, düşkünlük suçu ne�cesinde bütünüyle dışlanma ve âyinlere ka�lamamanın kişi için oldukça ağır bir ceza olduğu anlaşılır. Ayrıca
düşkün olan kişinin musâhibi de o suçu işlemesini önlemediği için suça ortaklık etmiş sayılır ve aynı muameleye tâbi tutulur. 
 
Türkiye’de Alevîler’in bir üst karar mercii olarak tek düşkün ocağı Hıdır Abdal Sultan Ocağı’dır. Düşkünlük konusunda tereddüdü olan veya karar vermekte
zorlanan dedeler durumu bu ocağa havale ederler. Düşkün Ocağı veya Kanlı Ocak gibi adlarla anılan bu ocağın dedeleri, tâliplere verilen cezaları yeniden
değerlendirip onaylayabileceği gibi iptal etme yetkisine de sahip�r. 
 
Aralarındaki bazı benzerlikler sebebiyle zaman zaman düşkünlüğün aforozdan kaynaklandığı iddia edilmiş�r. Halbuki aforoz, belirli suçları işleyen bir
hıris�yanın yetkili şahıs veya dinî merci tara�ndan cemaa�en tamamen uzaklaş�rılmasıdır, düşkünlük ise dede tara�ndan belirlenen bir yap�rım olup
ceza süresinin bi�minde tekrar topluma ka�lma imkânı vardır. Özellikle şehirlere göç etme öncesinde geleneksel anlamda bir nevi hukuk düzeni işlevini
gören düşkünlük kurumu bu süreç içinde sosyal kontrolü gerçekleş�rmiş ve toplumun huzur içinde yaşamasına yönelik ciddi katkılar sağlamış�r.
Günümüzde ise bu kurumun aynı işlev ve işlerliğe sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Yaşanan kentleşme sürecinde dedeler ve tâlipler
birbirinden kopmuş, yeni nesiller geleneksel kurumlardan uzaklaşmış, düşkünlük kurumu yerini yeni sosyal yapının kurumlarına bırakmış�r. 
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