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ÖZET 

Anadolu Alevili inde “insan-  kâmil” 

ö retisi oldukça önemli olup, insan n bu 

dünyadaki temel sorular na cevap verme id-

dias n  ta maktad r. Alevi-Bekta i tasavvu-

funun gösterdi i en önemli nokta; Anadolu 

Alevili inde yüzy llar içerisinde olu turul-

maya çal lan mistisizmin, tarihi bir zen-

ginlik olarak, anonim bir zeminde ve zaman 

zaman da anakronik olarak edebi, felse   ve 

müzikal araçlarla günümüze kadar ula m  

olmas d r.

Alevi kültürünün geçmi inde cönkler 

d nda a rl kl  olarak yaz l  gelene in ol-

mamas , dedelik kültü içerisinde edebi ve 

felse   unsurlar n sözlü bir zeminde müzikal 

etmenlerle bulu mas n  sa lam t r. Adeta 

müzik, günümüzde, Alevi topluluklar nda 
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geçmi ten önemli izler ta yan kültürel bir 

fenomene dönü mü tür.

Bu do rultuda Alevi-Bekta i edebiya-

t nda; Kaygusuz, Yunus Emre, Pir Sultan 

Abdal, Kul Himmet gibi isimler, önemli bi-

rer anonim ki ilik haline dönü mü lerdir. 

Alevi topluluklar  yüzy llar öncesinden bu 

ozanlar n kimliklerini, Alevi ö retisine uy-

gun olarak sözlü gelene in dinami i içeri-

sinde günümüze kadar ta m lard r. Bu 

aç dan ele al nd nda, geleneksel Alevili-

in son temsilcilerinden Mustafa Dede’nin 

(Mustafa Erdo an) Alevilik hakk ndaki tes-

pit ve iirlerini, sözlü gelene in günümüze 

yans malar  olarak görmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Dede, Alevi Kültü-

rü, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Mustafa 

Erdo an. 

ABSTRACT

The doctrine of nsan-  Kamil (the per-

son who has reached perfection) is very sig-

ni  cant in Anatolian Alevism. It is claimed 

to respond to the fundamental questions of 

human beings in this world. The most im-
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portant point demonstrated by the Alevi-

Bektashi philosophy is that the mysticism, 

which was tried to be established over the 

centuries, has survived as a richness of his-

tory, on an anonymous ground and occa-

sionally in an anachronistic way through 

literary, philosophical, and musical instru-

ments.

Due to the lack of written traditions in 

the history of the Alevi culture, except for 

Cönks, literary and philosophical aspects in 

oral tradition joined with musical elements 

in the cult of Dede. Music, today, is almost 

transformed into a cultural phenomenon 

which bears the traces of the past in the 

Alevi community. 

In this respect the  gures such as Kay-

gusuz, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Kul 

Himmet have transformed into important 

anonymous persons in the Alevi-Bektashi 

literature. The Alevi communities, in accor-

dance with the teachings of the Alevi in the 

dynamics of the oral tradition, have carried 

the identity of the bards from past centuries 

to the present day. From this perspective, 

the evaluation and poems of Mustafa Dede 

(Mustafa Erdogan), one of the last represen-

tatives of Alevi tradition, should be seen as 

the re  ections of oral tradition to the present 

day.

Key Words: Dede, The Culture of Alevi, 

Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Mustafa 

Erdo an. 

G R

Anadolu Alevili inin günümüze ka-
dar ta nmas nda en önemli rollerden biri, 
dedelik kurumuna aittir. Dedelik makam , 
eski Türk inançlar ndaki ata kültünün, özel-
likle Türklerin, slamiyeti kitleler halinde 
kabul etti i dönemlerde, eski inançlar n n 
- ran etkisinin aç kça görüldü ü- tasavvu   
bir ortak zeminde, slamla harmanlanarak 
evrimle mesi ile Alevi kültüründeki yerini 
alm t r (Ocak, 2009: 35).

Bu özelli inden dolay  dini ve sosyal 
bir yap lanma olarak, Alevi inanc nda çok 
sayg n bir konumu ifade etmi tir. Dede ke-
limesini, eski Türkler, bilgili, tecrübeli, hal-
ka yol gösteren ve bu özelliklerinden dolay  
da toplum kat nda sayg  gören ki ileri ifade 
etmek için kullanm lard r. Eski Türk inanç-
lar , eyh Ahmed Yesevi’nin öncülü ünde, 
evliya kültü çerçevesinde slam ile hetero-
doks bir zeminde senkretik bir yap  olu tu-
rarak, kolonizatör dervi ler ve misyonerler 
sayesinde Anadolu topraklar na ta nm t r 
(Ocak, 2009: 51).

Özellikle slamiyetteki ilk siyasi çat -
malar halifelik merkezli olmakla beraber bu 
çat malarda Ali’nin taraf nda olan insanla-
r n, Ali’nin ilk halife olmas  ve daha sonraki 
süreçlerde kendi soyundan gelen insanlar n 
bu görevi üstlenmeleri gerekti i do rultu-
sundaki iddialar  Hz. Muhammed’in ölme-
den evvel Ali’yi kendi yerine vekil tayin et-
ti i ve halka yol gösterecek imamlar n ulu 
kimseler olmalar  ve peygamberin soyun-
dan gelmeleri gerekti i etraf nda ekillen-

mi tir (Özk r ml , 1990: 14).
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Bu görü ü savunan ki ilerin Emevi ikti-

darlar  döneminde ço unlukla muhalafette 

kalmalar  ve bask  görmeleri, slamiyetin 

bask c  unsurlarla yay ld  Türk toprakla-

r nda, Emevi iktidarlar na muhalif kimlik-

lerinden dolay  Türkler aras nda sempati 

kazanmalar na neden olmu tur (Çetinkaya, 

2004: 85-93). Bu aç dan de erlendirdi imiz-

de, Alevilikteki dedelik kurumunun, muha-

li  erin Emevi iktidarlar na kar  geli tirdik-

leri imaml k veya halifelik merkezli görü -

lerinin, eski Türklerdeki dede-baba kültü ile 

bir sentez olu turmas  sonucu ortaya ç kt  

dü üncesindeyiz.

Bugün ocakazade dedelerin peygamber 

soyundan geldiklerini iddia etmelerinin en 

önemli nedeninin bu durumdan kaynaklan-

d  göz önünde bulundurulabilir. Seyyidlik 

kavram  ise, Alevilerde, dedelerin peygam-

ber soyundan geldiklerini ifade etmek için 

kullan lm t r (Yaman, 2009: 178). Ayn  za-

manda seyyidlik kavram , dedeler için bir 

dizi ahlaki ve tasavvu   erdem anlay n n 

niteli ini ifade etmek için de kullan lm t r. 

Bu anlay a göre seyyid dedeler, dört kap  

k rk makam n gizli ve mistik bilgisine sahip 

olmal , on iki erkân, on yedi kemerbest, üç 

sünnet ve yedi farz  iyi bilmelidirler. eriat-

ta eri atmal , tarikata göre ya amal , mari-

fetten ayr lmamal , taliplerine yol gösterme-

li ve sürekli hakikat  aramal d rlar. Bu inanç 

karekteristi i içerisinde olan K z lba  Ale-

viler, Osmanl  mparotorlu u’nun özellikle 

Safevi tehlikesinden kaynaklanan ideolojik 

bir bak  aç s ndan dolay , Yavuz Selim’den 

itibaren merkeziyetçi bir yap  kazanmaya 

ba lad  dönemlerde, merkezin siyasi, dini 

ve ekonomik bask lar ndan kaçmak için k r-

sallarda ya amay  tercih etmi ler ve toplum-

sal yap lar n  ve inan lar n  kapal  kültürler 

içerisinde cumhuriyete kadar ta mas n  bil-

mi lerdir (Yaman, 2009: 178). 

 Bu çal mada Alevli in tarihi geli imi-

ne k saca de inilerek, Alevi-Bekta i tasav-

vufunun ve inanc n n özgün noktalar  ve 

karakteristik özellikleri, Pir Sultan Abdal i-

irlerinden örneklerle aç klanmaya çal lm , 

Erzincan Büyükkada an köyünde ikâmet 

eden Mustafa Erdo an Dede ile yap lan 

görü meler özelden ele al n p, Alevilikteki 

dedelik kurumunun genel i leyi i aç klan-

maya çal lm t r.

 Bu çal man n amac  ise udur: Cum-

huriyetle birlikte de i meye ba layan eko-

nomik ve toplumsal ya am, K z lba  Alevi 

topluluklar n n sosyal yap lanmalar n  ve 

inanç ritüellerini olumsuz anlamda etkile-

mi  ve günümüzde dedelik kurumu, Ale-

viler için gittikçe sembolik anlam ta yan 

bir kavram haline dönü meye ba lam t r. 

Sözlü bir zeminde ritüellerini yürüten dede-

lerin, toplumsal konumlar n n önemini git-

tikçe yitirmelerine paralel olarak, sözlü tarih 

çal malar  aç s ndan sahip olduklar  de erli 

bilgilerin de yava  yava  yok olmaya ba la-

mas , bu türden bilimsel çal malar n daha 

h zl  ve ivedi olarak gerçekle tirilmesini 

zorunlu k lmaktad r. Geleneksel ritüellerin 

kapal  kültürler içerisinde uzun y llar de-

i meden kalmas  geçmi in günümüze çok 

az de i erek aktar lmas  aç s ndan önem ar-

zetmektedir. Özellikle ya l larla yap lan gö-
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rü meler, geçmi e ait bu türden bilgilerin, 

tarihi olgulara ait daha önceden bilinmeyen 

hikayelerin ve destanlar n kay t alt na al n-

mas n  sa layacak farkl  yöntemlerden bir 

tanesidir. Bu çal mada en önemli amac m z 

bu türden de erli bilgilere sahip oldu una 

inand m z Mustafa Erdo an Dede’nin sa-

hip oldu u bilgileri bir ölçüde kay t alt na 

alarak gelecek ku aklara aktar lmas n  sa -

lamakt r.

I. TAR H  DÖNEMLER 

BOYUNCA ALEV L K 

HAKKINDA

Hz. Ali’nin isminin Arapça nispet hali 

olan ve Türkçe’de “Ali’ye mensup”, “Ali 

taraftar ” anlam na gelen Aleviler (ço ulu: 

Aleviyye, Aleviyyun=Aleviler), slam tarihinde 

Hz. Muhammed’in kendisinden ya ça epey 

küçük ve sonradan damad  olan Hz. Ali’nin 

soyuna mensup olanlar  simgeleyen bir isim 

olmu tur. Dolay s yla bu ismin, asl nda bu-

gün Türkiye’de ve Balkanlar’da ya amakta 

olan ve onu takdis eden belli bir toplumun, 

dini kimli ini belirleyen anlam nda ba lan-

g çta bir iligisi yoktur. Kelimenin slam tari-

hinde ilk kullan l , tamamen siyasi içerikte 

olup, peygamberin vefat ndan sonra, üçün-

cü halife Osman’ n zaman nda (644-656) 

ba layan hilafet etraf ndaki kavmi müca-

delelerin yol açt  sivil sava  esnas ndad r 

(Ocak, 2009: 19).

Ali’nin taraf nda yer alan insanlar, pey-

gamberin “Ben ilmin ehri isem Ali onun 

kap s d r”, “Ben kimin efendisi isem Ali de 

onun efendisidir”, “Ali bedenimde bir ba  

gibidir”, “Her nebi için bir vasiy ve varis 

vard r, Ali de benim vasiy ve varisimdir” 

gibi hadisleri bu görü ü savunmak için ka-

n t olarak kullanm lard r (Noyan, 2000).

Bu sava ta, Hz. Ali’nin taraf n  tutanla-

ra Alevi dendi i gibi, onun soyundan gelen-

ler de bu nispetle an lm lard r. Dolay s yla 

Alevi kelimesinin tarihsel seyir içinde soybi-

limsel (jenealojik), siyasi, inançsal (teolojik) 

ve tasavvu   (mistik) olmak üzere dört anla-

m  olmu tur (Ocak, 2009: 19).

1. Soybilimsel Anlam

Alevi kelimesi, bu anlam itibar yla, Hz. 

Ali’nin, Hz. Muhammed’in k z  Fâtma’dan 

olma Hasan ve Hüseyin; di er han mlar n-

dan olma Muhammed b. El Hane  yye, Ömer 

ve Abbas isimli çocuklar  üzerinden devam 

eden soyuna mensup olanlar  nitelemek-

tedir. Bununla beraber slam tarihinde as l 

me hur olan Alevi silsilesi, Hz. Ali’nin han -

m  Hz. Fatma’dan olan Hasan ve Hüseyin’in 

çocuklar  vas tas yla devam eden soydur. 

Bilindi i gibi Hz. Hasan’ n soyundan gelen-

ler, slam tarihinde erif (ço ulu: ürefâ), 

Hz. Hüseyin’nin soyundan gelenler Seyyid 

(ço ulu: Sâdât) olarak an l rlar ve tarihteki 

bütün slam devletlerinde son derece say-

g n kabul edilmi lerdir (Ocak, 2009: 19).

2. Siyasi Anlam

Abbasi mparatorlu u’nun desant-

ralizasyon sürecine girdi i IX. yüzy ldan 

itibaren, bu imparatorlu un do u ve bat  

eyaletlerinde ba ms zl klar n  ilan ederek, 

birtak m devletçikler kurmay  ba aran süla-
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leler, me ruiyet sa lamak ve böylece slam 

dünyas nda kabul görebilmek için kendile-

rini Alevi sülaleler olarak beyan etmi lerdir. 

Bunlar aras nda en tan nm lar ndan ilk s -

rada, bilindi i gibi, M s r’da hüküm süren 

ve parlak bir medeniyet kuran Fatimiler 

(909-1171) gelir. Bunlar önce Afrika’da orta-

ya ç km lar, 900’lerde M s r’a gelmi ler ve 

Halife Muizz (953-975) zaman nda Kahire 

ehrini kurarak, burada resmen ba ms z-

l klar n  ilan etmi lerdir. Orta Ça  slam 

dünyas nda devlet kurmu  di er baz  Ale-

vi hanedanlar  unlard r: Fas’ta drisiler 

(789-926) ve yine Fas’ta Sa’diler ve Filaliler 

(1511-?); Yemen’de Zeydiler, iki kolu olan 

Ressiler (860-1281) ve Suleyhiler (1047-

1138); ran ve Irak’ta Büveyhiler (962-1062); 

Amul’da Hassaniler ve Hammadiler (1015-

1121) (Ocak, 2009: 22).

3. nançsal Anlam

“Alevi” kelimesi as l anlam n , iili-

in muhtelif mehzepleri ile i te bu alanda 

kazanm t r. Bunlar, VII. yüzy daki hila-

fet mücadeleleri sonras nda, sadece siyasi 

gruplar olmaktan ç k p belirli artlar n etkisi 

ile inançlar n n temeline Hz. Ali’yi oturtarak 

slam tarihinde Müslümanlar n, ii ve Sün-

ni olarak iki büyük teolojik kesime ayr lma-

s na yol açm lard r. 

Bunlar en ba ta Hz. Hüseyin’in soyun-

dan gelen on iki imam n etraf nda olu an 

mamiye, sna A eriyye veya Caferiyye 

isimleri ile an lan ve 6. mam Cafer-i Sâd k’ n 

iki o lundan biri Musa-i Kâz m’dan süren 

as l büyük kol ile ikinci o lu smail’den süren 

smailiyye’dir. Bir üçüncüsü ise Sünnili e 

di erlerinden daha yak n olan Yemen’deki 

Zeydiyye’dir (Ocak, 2009: 22).

4. Tasavvu   Anlam

Alevi kelimesi ayn  zamanda bu üç an-

lam n n yan nda bir de tasavvuf tarihinde 

sisileleri, Hz. Ali’ye dayanan tarikatlar için 

de kullan l r. Silsilesi Halife Ebu Bekir’e da-

yanan Nak ibendili in d nda hemen he-

men ço u tarikat geleneksel olarak silsilele-

rini, Hz. Ali’ye dayand r rlar. Bu sebeple on-

lara Alevi tarikatlar denir. Mesala Kadirilik 

ve R failik bunlardand r. Alevi tarikatlar n 

hepsinde âyin esnas nda yüksek sesle zikir 

yap l r. Bir tek Nak ibendilik’te alçak sesle 

zikir vard r. Alevi tarikatlar n d nda, do -

rudan do ruya ad  Aleviyye olan tarikatlar 

da vard r. Bunlardan biri, hiç vas tas z ola-

rak kendini Hz. Ali’ye dayand r rken bir di-

eri, Muhammed b. Ali ad nda bir eyhten 

gelir (Ocak, 2009: 22).

5. Alevili in Tarihi Geli imi

slam tarihinde peygamberin ölümün-

den sonra ba  gösteren ilk siyasi ak mlar 

halifelik merkezli olmu tur. Hz. Ali’nin ha-

lifeli ini tan yan insanlar n içinde oldu u 

önemli bir siyasi ak m olan Ali taraftarl  

( ia-i Ali); slam n ilk dönemlerinden iti-

baren etkin oldu u ve yay ld  bölgelerde 

-Emevi iktidarlar na muhalefetin bir simge-

si de olarak- yerel inançlarla slam ekseni 

içerisinde çe itli felse   ve tasavvu   ak m-

larla bir sentez olu turmu tur. Özellikle                           

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da katledilmesinden 

sonra mezhepsel bir anlay a bürünerek, ii-

lik içerisinde kristalize olmaya ba layan bu 
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muhalif ak m, Arap olmayan çe itli toplum-

larda, o toplumlar n geçmi lerinden gelen 

kültürleri ile yo rularak heterodoks slam 

anlay lar n n geli mesine ön ayak olmu tur 

(Ocak, 2003).

Türkler aras nda da Müslümanl n ya-

y lmas na paralel olarak heterodoks ak m-

lar ortaya ç kmaya ba lam t r. Emeviler ve 

Abbasiler döneminde Orta Asya’da Müs-

lümanl n Türkler aras nda yay lmas nda 

önemli engellerle kar la lm  ve süreç çok 

kanl  çat malara sahne olmu tur. Bu süreç-

te Emevilerin slamiyeti o dönemin önemli 

bir ticaret hatt  olan pek Yolu’nu ele geçir-

mek için bir bask  unsuru olarak kullanma-

lar  Türkler aras nda slamiyet’in yay lmas -

n  önemli oranda engellemi tir (Çetinkaya, 

2004: 166). Hatta Türklerin slamiyet’i kitle-

ler halinde kabul etmedi i bu dönemlerde 

bile, Ehl-i beyt soyuna, kendilerine de ben-

zer bir ekilde uygulanan bask lardan dola-

y  sempatileri olu mu tur. Abbasilerin, Ebu 

Müslim’in Türklerin askeri deste i ile ikti-

dar  ele geçirmesine paralel olarak Horasan 

ve Maveraünnehir, Türklerin askeri ve siyasi 

olarak a rl k kazand klar  önemli bir mer-

kez haline gelmi tir. Siyasi bask lardan kur-

tulmak isteyen Ehl-i beyt soyundan birçok 

ki i Horasan ve Maveraünnehir’de Türkle-

re s nm lard r. Bu dönemlerde Türklerin 

kendi yerel kimlikleri ile Ehl-i beyt merkezli 

slam kültürünün belirli bir zeminde bulu -

mas , Türkler aras nda önemli bir hetero-

doks slam anlay n n, ba ka bir anlamda 

Anadolu Alevili i’nin de olu um ko ullar -

n n haz rlanmas na sebep olmu tur.

Türklerin Anadolu’ya gelmeye ba la-

d klar  XI. yüzy lda Türk yurtlar nda slam 

inanc yla eski Türk inançlar n  önemli bir 

çat  alt nda birle tiren çok güçlü tasavvu   

ak mlar ortaya ç kmaya ba lam t r. Türkle-

rin slam’  kitleler halinde kabul etmeye ba -

lad  X. yüzy l, Türk dünyas  için tarihi bir 

dönüm noktas  olmu tur (Köprülü, 1991).

Bu yüzy ldan itibaren Türkler, kendi-

lerine özgü bir slamiyet anlay n  benim-

semi ler, günümüz de dâhil olmak üzere, 

Türklerin sosyal ya ay lar  da, kurduklar  

devletler de, ne eski Türklerinkine, ne de 

Araplar nkilere benzemi tir. Türk- slam ta-

rihinde ve yeti tirdi i halifeleri ile Anadolu 

Alevi i’nin ekillenmesinde çok önemli bir 

yeri olan eyh Ahmed Yesevi çok önemli bir 

dü ünür ve mutasavv f olarak bu aç dan ta-

rihteki yerini alm t r (Ocak, 1996).

Tam ad  Ahmed bin brahim bin lyas 

Yesevi olan eyh Ahmed Yesevi, Kara-

hanl lar n hüküm sürdü ü ça larda, Orta 

Asya’n n iktisadi, sosyal, siyasi ve medeni 

hayat nda önemli bir yer tutan, Yesi ehri 

yak nlar nda Sayram kentinde do mu tur. 

Babas  Hace brahim eyh ve manevi babas  

Arslan Baba’n n ölümlerinden sonra Buhara 

ve Semerkant’ta eyh Yusuf Hemedani’nin 

yan nda e itimini tamamlam t r. Yusuf 

Hemedani’nin Melameti-Kalenderi eyhi ol-

du u iddia edilir. Yesevi’nin, Fakrname ese-

rinde adlar  geçen akik-i Belhi, Ahmed-i 

Cami-i Nam ki ve Kutbu’d-din Haydar gibi 

önemli ahsiyetlerin, Melameti-Kalenderi 

çevrelere mensup olduklar  da kaynaklar n 
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verdi i bilgilerdir. Hatta bu müridlerden 

Kutbu’d-din Haydar, XII. yüzy ldan itibaren 

Kalenderili in en yayg n ve faal kolunu 

olu turan Haydarili in kurucusudur (Ocak, 

1999: 58-59).

Anadolu’ya hiç gelmemi  olmas na 

ra men Anadolu’da da tan nan ve sevilen 

Ahmed Yesevi, yayg n olan kanaate göre, 

Mevlana, Yunus Emre ve Hac  Bekta  Veli 

gibi Anadolu ekollerini ve Alevili i etkile-

mi tir. Ahmed Yesevi, Divan-  Hikmet ad y-

la yüzy llar sonra derlenecek olan Hikmetleri 

arac l yla Türklere slam’  kolayla t rarak 

benimsetmi tir. Bunun için slam inanc n , 

Türk gelenek, inanç ve ya am tarz  ile uy-

gun biçimde sentezleme yolunu seçmi tir. 

Üstelik bu yolu seçen kimi din alimleri sap-

k nl kla ve dinden ç kmakla suçlanmas na 

ra men Yesevi ba ar yla yolunu (tarikat n ) 

kurmu  ve geli tirebilmi tir. Eski Türk ina-

n lar ndan, adetlerinden bir k sm n  slam 

dininin içine dâhil ederek, dinlerini yeni 

de i tirmi  olan Türk topluluklar na dinin 

özünü yani felse   yönünü tan tm t r. Ye-

sevi, Arapça ve Farsça’y  çok iyi bilmesine 

ra men eserlerini srarla Türkçe’de vermi -

tir (Köprülü, 1991).

6. Osmanl  mparorlu u ve 

Safeviler

eyh Ahmed Yesevi’nin ö retisini, sos-

yolojik yap lar na uygun olarak halk slam  

eklinde içselle tiren göçebe Türkmenler, 

Osmanl n n olu turmaya çal t  merkezi-

yetçi bir devlet yap lanmas  çabalar ndan 

sonra, önemli bir tehdit haline gelmeye ba -

lam t r. Vergilendirmedeki kolayl ndan 

dolay  merkezi bir yap  kurmak isteyen ve 

nüfusu Sünni-ortadoks slam anlay  do -

rultusunda kontrol alt nda tutmak isteyen 

Osmanl  mparatorlu u’nun bu tutumu, 

manevi dünyalar  merkezle teolojik aç dan 

çok büyük farkl l klar gösteren göçebe Türk-

men a iretleri için bir bask  unsuru olarak 

ortaya ç km t r. Erdebil’de, eyh Safüyid-

din taraf ndan kurulan tekke; eyh Cüneyd 

döneminden itibaren siyasi bir yap  kaza-

narak Osmanl  topraklar nda bask  alt nda 

bulunan göçebe Türkmen a iretleri için bir 

çekim merkezi olu turmu  ve göçebelerin 

ak n na u ram t r (Sava , 2009: 59).

Osmanl  mparatorlu u’na kar  siyasi 

ve bir anlamda ulusal bilincin geli tirilme-

sini sa layan en önemli sembollerden birisi 

de K z lba l kt r. K z lba  ad , eyh Haydar 

döneminde (1460-1488), büyük ço unlu u 

Azerbaycan ve Do u Anadolu Türkmen 

boylar ndan olu an eyh Haydar’ n taraf-

tarlar n  adland rmak için kullan ld . eyh 

Cüneyd döneminden ba layan sürecin bir 

devam  olarak, eyh Haydar döneminde Sa-

fevi tarikat  dini-siyasi bir güce; taraftarlar  

amaçl , düzenli gazilere dönü tü. Bunlar, 

ay r c  k rm z  serpu lar , Tac-  Haydari ad  

verilen on iki dilimli k z l börkleri doly s yla 

K z lba lar diye an ld lar (Melikoff, 1999).

Göçebe K z lba  a iretlerden olu an bir 

nevi federasyon eklinde örgütlenen tekke, 

eyh Haydar döneminden itibaren, Osmanl  

için çok büyük tehdit olu turan Safevi Dev-

leti olarak tarihteki yerini al r. Göçebe Türk-

menleri kendi içine alan Erdebil Tekkesi’nin 
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inanç doktrini eyh Safüyiddin taraf ndan 

u ekilde ortaya konmu tur:

eyhe göre, Hz. Muhammed’in ölümün-

den sonra halifelik Hz. Ali’ye verilmeliydi. 

Bu görev seçimle de il, babadan o ula geçe-

cek ekilde düzenlenmeliydi. Onun bu dü-

üncesi daha sonra on iki imam kültünün ve 

kutsall n n geli mesine neden olmu tur. 

eyh Safüyiddin’e göre imam yüce kimsedir 

ve yapt klar ndan sorumlu de ildir. Bütün 

eksikliklerden ar nm  insan-  kâmildir. Ha-

lifelik bu özelliklere sahip olan Hz. Ali’nin 

soyundan gelenlerin hakk d r. Seçimle ge-

len imamlarda bu üstünlük olamaz (Sava , 

2009: 58).

Safüyiddin daha sonraki süreçte Hz. 

Ali’nin soyundan geldi ini ileri sürerek, to-

runlar n n kurmu  oldu u Safevi Devleti’nin 

Anadolu Alevileri için önemini o zamandan 

belirlemi tir. Erdebil Tekkesi, ran’da ta-

savvuf görü ünün en güçlü, en etkin mer-

kezi konumuna gelmi tir. Bu anlay a göre 

“Allah-Muhammed-Ali” üçlüsü tart lmaz 

bir inanç oda d r. nsanda tanr sal nitelikler 

vard r. Tanr  insan  kendi var olu u ile ödül-

lendirmi tir. Ba ka bir deyi le insan tanr sal 

özden yarat lm t r. Tanr , Muhammed-Ali 

ikilisinde nesnel bir görünü e bürünmü tür. 

Bu nedenlerden dolay  eyh, Ali’nin slam 

aleminin en yetkin ki isi olarak ilk halife 

seçilmesi gerekti ine ve daha sonraki süreç-

lerde de Hz. Ali’nin soyundan gelenlerin bu 

görevi üstlenmeleri gerekti ine inan yordu 

(Eyubo lu, 1991). Bu durum günümüzde 

bile Alevi müzi indeki deyi  çal -söyleyi  

gelene inde s kça i lenmektedir. Özellikle 

Osmanl  ve Safeviler aras ndaki siyasi ge-

rilimin en üst noktada oldu u bir dönemde 

siyasi tavr n  Safevilerden yana koyan ve 

Aleviler taraf ndan yedi büyük ozandan biri 

olarak kabul edilen Pir Sultan Abdal’ n a a-

daki dörtlü ü Erdebil Tekkesi’nin Anado-

lu Alevileri üzerindeki etkisini ortaya koy-

mas  aç s ndan önemlidir.

Her sabah her sabah seher yelleri

Seher yelleri ile esen Ali’dir

Muhammed k lavuz mah er yerine

slam’ n bayra n çeken Ali’dir

II. ALEV L N NANÇ 

AÇISINDAN ÖNEM  VE ALEV -

BEKTA  TASAVVUFU

Tasavvuf; kökeni hakk ndaki görü lerin 

kesin bir sonuca ba lanmamas na ra men, 

Yunanca, bilgi, bilgelik anlam na gelen 

“sophos” sözcü ünden türedi ine inan lan 

ve yarat l  olay n , Tanr ’n n birli ini ve 

gücünü, varl k kavram  içerisinde, sudur 

(Tanr ’dan f k rma) teorisine göre aç kla-

yan dini ve felse   ak m n ad d r (Gölp narl , 

1985).

Tasavvufta i lenen konular insan üzeri-

nedir. Buna göre insan, iki temel varl ktan 

olu ur.: Ten (beden) ve ruh (tin). Alevi-

Bekta i edebiyat n n önemli isimlerinden 

biri olan Yunus Emre bu iki kavramsal var-

l  u dizeleri ile dile getirmektedir; “Bir ben 

var benden içeri”. Her ikisi de tasavvufa göre 

insana Tanr  taraf ndan verilmi tir (Öztelli, 
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1997). Bu iki temel varl n sembolize etti i 

kavramlar öyle izah edilebilir; Ten, insan  

yeme, içme ve benzeri gibi biyolojik varl -

n  ilgilendiren eylere yöneltir. Ten, insan  

yeryüzüne; daha geni  bir anlamda yeryü-

zünün nimetlerine ba ml  k lmaya çal r. 

Nefsinin isteklerine dur diyebilen -ruhu-

nu terbiye edebilen- insan olgun insan-

d r (insan-  kâmil). Bunun sa lanabilmesi 

için de dervi lere “halvet” önerilir. Halvet, 

dervi in bir odaya çekilerek yeme içme d -

nda (ya am  için ancak gerekli olan) hiç-

bir dünyevi iste e el sürmeden kendisi ile 

hesapla mas d r. Yunus’un “hamd k, pi tik 

elhamdülillah”demesi bu yüzdendir.

Tasavvufta evrensel varolu , tin ve öz-

dek aras nda bir nevi döngüsellikle dile 

getirilir. Bu anlam  ile her ölüm varolu  aç -

s ndan bir ba lang çt r. Beden toprak olur, 

ruhta “fena  llah” yani as l kayna na döner 

(Atalay, 1991). Tasavvufun bir di er konu-

su insan sevgisidir, ho görüsüdür. slam 

tasavvufunda Tanr  görünmez, yaratt klar  

ile görünür. Yaratt klar n n en mükemmeli 

insand r. nsan Tanr ’n n yeryüzündeki te-

cellisidir. Bu nedenle insan  sevmek Tanr ’y  

sevmekle e de erdir. Mevlana’n n “ne olur-

san ol yine de gel” demesi bu yüzdendir (Ka-

dir, 1993). Bu dü ünce Yunus Emre’de “Bir 

gönül y kt n ise/k ld n namaz de il”. Hac  

Bekta  Veli’de “Her ne arar isen kendinde ara/

Mekke’de, Kudüs’te hacda de il”dizeleri ile dile 

getirilir. Tasavvufta i lenen konulardan biri 

de Tanr  sevgisidir. Tanr  sevgisi ve ona ka-

vu ma iste i bütün sevgilerin üstündedir.

1. Alevi-Bekta i Tasavvufu

Dört Kap , K rk Makam (1. eriat kap s , 

2. Tarikat kap s , 3. Marifet kap s , 4. Hakikat 

kap s  ve insan-  kâmil) olarak derecelendi-

rilen, Alevi-Bekta i tasavvufunda, nefsinin 

kötülüklerinden ar nma süreci, insan n bir 

erkân anlay  içerisinde tarikata ba lan-

mas , kurallara uymas , birçok s navdan ve 

denemeden geçerek Tanr ’da var olmas  ol-

gusu ile ilgilidir. Pir Sultan’ n a a daki iiri 

inanc n bu yönünün bir e itim konusu ola-

rak ortaya ç kt n  göstermektedir.

krar al p ikrar ndan dönersen

Var p mür it ete inden tutmazsan

Ar t p kalbini temiz etmezsen

K raç yerde duramazs n ebsem dur

Pir Sultan’ m söyler sözün do rusun

Yezid bundan ne anlas n ne duysun

Ar t kalbin tahta sultan olursun

Tac n taht n terk edersen ebsem dur

Alevi-Bekta i tasavvufunda insan yara-

t lm t r, ancak özünü olu turan varl k ön-

süz ve sonsuzdur. Bu inanç sistemine göre 

böyle bir tarikat disiplini içinde olmayan 

insan, kendi içindeki tanr sal özün fark na 

varamaz ve yorumlayamad  inançlar n 

karma kl  içerisinde do ru yolu bulamaz 

(Gölp narl , 1985).

eriat ta ndan bir ta  kald rd m

Marifet ehlinin gülün soldurdum

Ne yaman kanl y m ne  s öldürdüm

Aman mürvet günahkar m erenler
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Alevi-Bekta i tasavvufunda ve örnek 

olarak ald m z Pir Sultan Abdal’ n bir 

dörtlü ünde insan-evren-tanr  üçlüsünün 

kutsall , Hz. Ali’nin ki ili inde olu turul-

maya çal lm  ve tinsel olarak Ali, Tanr ’ya 

ula mada yolu kland ran bir varl k olarak 

ele al nm t r. A a daki Pir Sultan Abdal i-

irlerinden iki dörtlük bu dü ünceyi destek-

lemek aç s ndan örnek olarak verilebilir.

Ali söyler H z r yazar ayeti

Elinde zül  kâr, zehirden kat

A ikâre Ali’nin kerameti

Birisi Muhammed birisi Ali

Pir Sultan Abdal iirlerinde de göste-

rildi i gibi Alevi-Bekta i tasavvufunda in-

san, Ali’nin k lavuzlu unda veya dedelik-

dedebabal k kavram  içerisinde ki ile tirilen 

ve yüceltilen bir k lavuzun öncülü ünde, 

iyi yanlar n  yüceltebilir ve bu sayede kötü 

yanlar n  egemenli i alt na alabilir. te bu 

yönü ile insan Pir Sultan Abdal iirlerinde 

de gösterildi i gibi uyar lmaya ve e itilme-

ye elveri li bir varl kt r.

Sen Hakk’  yabanda arama sak n

Kalbini pak eyle Hak sana yak n

Ademe hor bakma gözünü sak n

Cümlesin ademde buldum erenler

Alevi-Bekta i tasavvufunda, yukar da 

Pir Sultan’dan al nan dörtlükte de ifade edil-

di i gibi, Tanr ’y  insan gönlünde arayan bu 

anlay ta Tanr  ile bütünle ebilmenin sa la-

nabilmesi için gönlün ar nm  ve bütün e -

riliklerden, çarp kl klardan s yr lm  olmas -

n n gereklili i ifade edilir. “Ademe hor bakma 

gözünü sak n”dizesi tasavvufun insan-tanr  

anlay n  içerir. nsan n bir gönlü vard r ve 

bu gönül -yani ikiliklerden ve e riliklerden 

ar nm  gönül- Tanr ’n n evidir. nsan bu ne-

denle kutsald r. nsan  küçümsemek ve ona 

a a lay c  bir gözle bakmak Tanr ’ya doku-

nur. “Cümlesin ademde buldum erenler” dize-

sinde ifade edildi i gibi Alevi-Bekta i tasav-

vufunda insan, evrenin özüdür ve Tanr ’n n 

nesnelle mi  halidir. Bu durum ayn  zaman-

da varl k birli i gere idir. Bütün arananlar  

insanda bulmak, insan  varl k türlerinin özü 

saymak tasavvufun özel bir görü üdür. Bu 

konu Yunus Emre iirlerinde de en co kun 

ve yo un ekli ile i lenmi tir (Öztelli, 1997).

Hak cihana tol d r kimseler Hakk’  bilmez

An  sen senden iste o senden ayr  olmaz 

Alevi-Bekta i tasavvufunda normal hali 

ile insan sadece isim olarak insand r. Gerçe-

e ula mas n  engelleyen bir durum olarak, 

bilinci olmadan ya amak hayat n gerçeklik 

tan m n n d ndad r. Ruhsal gözler aç l-

madan, ba ka bir anlamda kalp tamam y-

la kla dolup Ali sevgisi e li inde gerçek 

benli ini görmeden insan uyan k ve bilinçli 

de ildir.

Pir Sultan’ m münkir yola gelir mi

Kaplumba a uçup menzil al r m

Hiç, mür itsiz ki i Hakk’  bilir mi

Gel Muhammed Ali katar na gel

Alevi-Bekta i tasavvufunda normal in-

sani ak l, Tanr  a k  ile tasarlanm  “benlik” 

bilincine eri emez. Tanr  a k  ile kurgulan-

m  olan benlik bilincinde Alevi-Bekta i 



2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

11

inanc na göre ilahi bir kudretin varl  söz 

konusudur ve kurgulaman n merkezinde 

“gönül” kavram  vard r. Alevi-Bekta i inan-

c nda evrende var olan her eyin özü bu kav-

ram içinde konumlanm t r. Evrensel olarak 

insan n kutsall n n bilgisi ve dolay s  ile 

Tanr ’n n varolu unun bilgisi, gönül kav-

ram  ile ifade edilen kalbin derinliklerinde 

gizlidir (Eyubo lu, 1992)

Pir Sultan Abdal’ m ar d r ar

Görünmez ar  var gönüller nuru

Sütten ak, abdan ak, sudan ar

Gözlere görünmez baldan haber ver

Bu anlam  ile “ben” denilen varl kla 

anlat lmak istenen ey Tanr ’n n varl d r. 

Bu varolu  insan bilincinde kendini ilahi bir 

kudretle ortaya ç kar r ve evrene yay l r. la-

hi bilinç evrende, kendisini görünü  alan na 

ç kartmak için yer ve gök olarak ikiye böl-

mü tür. Do ada görünü  alan ndaki göksel 

unsurlarla ifade edilen veya Tanr  kavram  

ile tasarlanan ilahi do an n tam kar s nda 

yersel unsurlar olarak tasarlanan madde 

dünyas  yer alm t r.

nsan bilincinde varl kla an eylerin or-

taya ç kmas  ruh ve maddenin birle mesi ile 

gerçekle mi tir. Olu un bu ekilde imgele-

nen do as  içerisinde ruh ba ms z, madde 

ba ml  bir etmen olarak kurgulanm t r. 

Ruh ancak madde ile bu olu  sürecinde se-

çilebilir hale gelmi tir ve ruh maddeye göre 

as l oland r. Ba ka bir anlamda olu un mis-

tik özelli inde, ruhun d nda kalan her ey 

hayal dünyas ndad r ve hiçlikten ibarettir. 

Bu kurgulamada madde ile ruh aras nda-

ki ba ml l k ili kisine göre maddenin ruh, 

yani ilahi bilinç olmadan var olamayaca  

anlam na gelir. Bu anlay  çerçevesinde in-

san, ba ms z olan görünmez ve bilinmez 

olan ruh ile görünür ve bilinir olan madde-

nin birle mesinden meydana gelmi , göksel 

unsurlarla yersel unsurlar n kesi im düzle-

minde görünür tinsel bir varl k olarak tasar-

lanm t r (Kara, 1995).

Kâ   nun olmazsa ilim yok olur

Her zerreyi vücut onlardan bilir

Bu ilmi yok olup var olan bilir

Yok olup var olan halden haber ver

Bedeni ile somutla an birer kavram 

olarak, insanda iki varolu  ekli söz konu-

sudur. Göksel unsurlarla temsil edilen ve 

Alevi-Bekta i tasavvufunda dikey düzlem 

olarak varolu  düzleminde insan için, Tanr  

alemi ile insanl k ve madde alemini biribiri-

ne ba layan manevi hayat n varl  söz ko-

nusudur. Bu manevi hayat içerisinde insan 

ayaklar  ile maddeye, akl  ve ruhunu sembo-

lize eden ba  ile gökyüzüne ba l d r. nsan-

daki ilahi bilinç, yersel ve göksel unsurlar n 

kesi ti i somut bir yer olarak kalbinde veya 

tinsel olarak gönlünde sakl d r. Bu anlam  ile 

kalp ilahi bilinçle yersel unsurlar n kesi ti i 

ve olu un meydana geldi i merkez nokta 

olarak tasarlanm t r. Bu nedenle kalp yani 

gönül, meyve çekirde inin bedeninde ken-

disini üreten a ac n bilgisini içermesi gibi, 

hem görünür alemlerin, ba ka bir anlamda 

yarat l n hem de görünmeyen yarat l  ön-

cesi alemlerin bilgisi ile donat lm  “kozmik 

bilinç” veya ruh olarak kurgulanm t r (Öz, 

1997).



12

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Alevi-Bekta i inanc nda, gönül kavra-

m n n bu ekilde yap lm  tasar m n n bir 

sonucu olarak ortaya ç kan saf ilahi bilinç 

insan  Tanr ’ya ula t racak yegâne etmen-

dir. Bu bilince ula m  her varl kta, yani 

insan-  kâmil’de ula lan bilincin bu seviyesi 

ile birlikte, özsel anlamda tanr sal birlik ger-

çekle mi  olur. Alevi-Bekta i tasavvufunda 

insan-  kamil olma hali sonsuz ve mutlak 

iyilikle özde le tirilirken normal insani ak l, 

gelip geçici olan madde alemi çevrelemi tir. 

S n rland r lm  bir varl k olarak insan akl -

n n kâmil insan n ilahi bilincine ula abilmek 

için kendisini çevreleyen s n rlar n ötesine; 

yani maddeler dünyas n n ötesine geçme 

zorunlulu u ortaya ç kar. Ortadan kald r l-

mas  gereken bu maddi engeller, insan bi-

lincinde madde ile s n rland r lm  ki ili in 

ba l  oldu u ne  s veya ego benlik olarak 

ortaya ç kar. Ki ili in ba l  oldu u ne  s ve 

ego benlik insan akl nda geçmi le gelece in 

kesi im noktas nda maddi dünya ile varl k-

la an, geçmi e yönelik olarak ekillenen ve 

asla de i tirilemeyecek olan ve bu yönün-

den dolay  da ölü olarak nitelendirilebilecek 

olan duygu, dü ünce ve hat ralardan olu ur. 

Ba ka bir anlamda insan n haf zas na uygun 

olarak ekillenen zihnin ölü bir mevcudiyeti 

söz konusudur. Bu ölü mevcudiyet, Alevi-

Bekta i tasavvufunda yedi büyük günahla 

sembolize edilmi tir. Bunlar: gurur, kibir, 

kin, nefret, öfke, ehvet ve aç gözlülüktür. 

Bu yedi büyük günahla ortaya ç kan övülme 

ve onaylanma iste i insan n gerçek varl a 

ula mas na engel olan bir perde olarak kur-

gulanm t r.

Alevi-Bekta i inanc nda bu perdenin 

ötesindeki insan, maddenin ve zaman n 

kaç n lmaz egemenli inden dolay , hiçlikle 

sarmalanm  oldu u niteliklerinden s yr l-

m  isimsiz ve ekilsiz gerçek bir tinsel var-

l kt r. Ama bu perdeyi kald ramayan birey-

sel insan tinselli iinin kutsal varl k halini 

kavrayamaz ve kavrayamad  için de ölü 

niteliklerden olu an duygu ve dü üncele-

rinin ötesine geçemez. Mevcudiyetine ölü 

niteli i kazand ran ve geçmi in kaç n lmaz 

egemenli i ile ekillenen duygu, dü ünce 

katmanlar n n ortadan kald r l  sürecinde 

ac  ve k zg nl klar  ile yüzle mek zorunda 

kal r. Bu anlam  ile geçmi le gelecek birer 

olanak olarak insan n önünde, “ imdi” ol-

gusu içerisinde bulunmaktad r (Çamuro -

lu, 1999: 69).

Bu yüzle me dönü üm sürecinin her 

an nda ortaya ç kabilme kapasitesine sa-

hiptir. Bu nedenden dolay  geçmi le ve 

geçmi in insan bilincindeki ölü niteli i ile 

yüzle me, Alevi-Bekta i inanc nda kâmil 

insan’ n tanr sal sorumlulu u gere i bir ter-

cih sorunu olarak ortaya ç kar. Alevi-Bekta i 

inanc nda insan n geçmi  ile yüzle mekteki 

amac ; dünyadaki varl n n da nedeni ola-

rak kendisini ve dolayl  olarak da Tanr ’y  

bilmesidir. nsan n tinsel varl n  de erli 

k lan yegâne etmen kalbinde bar nd rd na 

inan lan ilahi kt r. Bu k evrendeki tanr -

sal varolu un veya onunla ilgili olan her e-

yin ba lang c d r. Tanr sal varolu un evren-

sel nitelik kazanmas ndaki en önemli neden 

Tanr ’n n kendi özüne duydu u a k yüzün-

dendir. Tanr , özündeki tanr sal niteli e sa-
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hip kutsal insana duydu u a k yüzünden 

tan n p bilinmek için bir nur, k olmu tur; 

bir ba ka deyi le a k kendini k eklinde 

göstermi tir. I n ayd nlat c  bir niteli e 

sahip olmas  ve nesneleri görünür hale ge-

tirmesi ile ba lant l  olarak a k, gönülde 

sakl  oldu una inan lan özü arada herhan-

gi bir engel olmadan do rudan görebilmek 

olarak kurgulanm t r. Bu anlam  ile gerçek 

a kta bilginin kutsall  söz konusudur, bu 

da tan mak, bilmek ve ya amakla mümkün 

hale gelmektedir.

Hak nasip eylese nura batmaz m

Kalk p arzulay p ceme gelenler

Cümle bo  gelenler dolu gitmez mi

Kalk p arzulay p Pir’e gelenler

nsan-  kâmil olma hali içerisinde tüm 

nefsinden ve kendisini maddi dünyaya ba -

layan ego benli inden s yr lm  insan için 

ula lmas  gereken tek bir hedef kalm t r; 

a k n nesnesi olarak tan mlanan dosta ula -

mak (Eyubo lu, 1992).

nanmam gaziler dünya hilaft r

Bir can m var dost yoluna teleftir

Gördüm demek yalan gören Hak’t r

Her ki i göremez göz olma ile

Alevi-Bekta i inanc nda insan n nefsin-

den veya ego benli inden vazgeçmesi ve 

onu terk etmesi “ölmeden evvel ölmek” ola-

rak ifadelendirilir ve bireysel ruhun evren-

sel ruh, evrensel ruhun da Tanr ’dan ba ka 

bir ey olmad  bilgisi ile bütünle inceye 

kadar nefsini veya ego benli ini ortadan 

kald rma süreci olarak ifade edilir. Alevi-

Bekta i tasavvufuna göre ruh ve ne  s, can 

ve beden gibi z t unsurlar insanda birbirleri 

ile çat p dururlar. Beden maddesel niteli-

inden dolay  insan n benli inde dünyaya 

ba lanma iste i uyand r r. Bedeni canl  bir 

varl k haline dönü türen ruh ise as l kayna-

na ula mak ister. Bu noktada daha önce-

de farkl  bir aç dan ifade edildi i gibi seçim 

insan n elindedir. sim olarak insan olmak 

ve bunun sonucu olarak nefsinin yaratm  

oldu u artlar n hiçli i içerisinde ya amak 

veya ruhun kayna na ula mak anlam nda 

evrimini tamamlamak ve insan-  kâmil ol-

mak...

Dolap Ali Ali deyip niçin inlersin

nilersin dolap derdin ne senin

Sen de mi ayr ld n nazl  yarinden

nilersin dolap derdin ne senin.

Alevi-Bekta i inanc nda ifade edildi i 

hali ile “dolap” eklin, bedenin sembolüdür. 

Su ise bedene hayat veren güçtür. Su biri-

birinden farkl  bedenlere ve suretlere girip 

ç kar. Su ile dolab n birlikteli inden bir ses 

ç kar; sürekli bir inilti, bu inilti insan n dün-

yadaki yaln zl n n sesi olarak ele al n r. Bu 

ses “can”d r. Onu görebilecek göz insan-  

kâmilin gözü, i itebilecek kulak insan-

kâmilin kula d r.

Erenler gördü ü bir engin dü tür

Eti yok kan  yok bir uçar ku tur

Pir Sultan Abdal’da da oldu u gibi, 

a a daki dörtlükte çok güçlü bir ifadesini 

bulan imgelemde suyun okyanusa kadar iz-

ledi i yol, insan-  kamil olma yolunda Tanr  
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ile özde le mesi için insan n harcamas  ge-

reken eme i ifade etmektedir.

Pir Sultan Abdal’ m sürem bu yolu

nsan-  kâmilin olmu am kulu

ster ya mur ya s n ister dolu

Nidem ben ummana dald ktan sonra 

III. ALEV LERDE DEDEL K

Anadolu Alevili inde, teolojik ve sosyo 

kültürel yap lanmalarda temel öneme sahip 

en önemli kurum “dedelik kurumu”dur. 

Özellikle XIX. yüzy l sonlar nda ve XX. 

yüzy l ba lar nda Anadolu’da çok h zl  bir 

ekilde ya anan sosyo-ekonomik alandaki 

de i imler ve dönü ümlerin bir sonucu ola-

rak (özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-

rulmas  sonras  k rdan kente göç nedeniyle) 

giderek artan kentle me olgusu nedeniyle, 

zay  am  olan bu kurum, Anadolu’da Ale-

vili inin günümüze ula mas nda birinci de-

recede rol oynam t r. Bu aç dan irdelendi-

inde, Anadolu Alevili inin özünü olu tu-

ran dedelik kurumunun, çok önemli bir role 

sahip oldu u dü üncesindeyiz. Genç Türki-

ye Cumhuriyeti’nde, ulus-devlet yaratmak 

do rultusunda toplumsal katmanlar , eko-

nomik yap lar  ve ili kileri idari kadronun 

belirledi i ideolojik örgütlenmenin kriterle-

rine göre yap land rmak için bir dizi yap sal 

politikalar uygulanm t r.

zmir ktisat Kongresi’nden sonra uygu-

lanmaya ba lanan bu yap sal politikalar n, 

zorunlu olarak dayatt  ehirle me kültürü 

bir anlamda k rsal kesim kültürü olan Ana-

dolu Alevili inin özünü olu turan ocak sis-

teminin ve dedelik kurumunun çok önemli 

bir yere sahip oldu u toplumsal rolünü ve 

mevkisini kaybetmesine neden olmu tur. 

Özellikle 20. yüzy l n sonlar na gelindi in-

de nispeten i levsiz ancak temsilcilerinin 

yani dedelerin ve taliplerin ismen var ol-

du u bir durum ortaya ç km t r. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ya ad  sosyo-ekonomik 

de i im sürecinde, ocak sistemi i levsiz hale 

gelmi  ve bu sistemin temel unsuru olan de-

delerin i levleri giderek yeni sosyal kurum-

larca özümsenir olmu tur. Bugün içinde 

bulunulan ortamda bu kurum bir geçi  a a-

mas nda bulunmaktad r. Eski etkili i levle-

rine kavu malar  olanaks z olan bu kuruma 

bugünün toplumsal yap s n n ne gibi roller 

verece ini veya i levsiz bir kurum olarak ta-

rihteki yerini al p almayaca n  zaman gös-

terecektir (Yaman, 2009: 126).

1. Dede Sözcü ünün Etimolojik 
Kökeni 

O uzca kökenli olan “dede” sözcü ü, 

edebi Türkçe’de “baba, dede, ced, ihtiyar, amca 

ve day ” anlamlar nda kulan lm t r. Dede 

sözcü ünün, Orta Asya’da ya ayan Türk 

topluluklar nda halka yol gösteren tecrü-

beli ve bilgili ki iler için kullan lan “ata” ve 

“baba” sözcükleri ile ayn  anlamda kulla-

n ld  bilinmektedir. Anadolu’da da ilk za-

manlardan itibaren ayn  manada kullan ld  

söylenebilir. Hoca Ahmed Yesevi ile ba la-

yan Türk su  li inin geli im süreçlerinde ko-

lonizatör dervi lerin Anadolu’ya gelmeden 

önce kulland klar  ata, dede, baba gibi ün-

vanlar bize Anadolu’da da kullan lan dede 

teriminin etimolojik kökeni hakk nda bilgi 
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vermektedir. Bu dervi ler içerisinden veri-

lebilecek örnek isimlerden birkaç n , Arslan 

Baba, Hakim Ata, Mansur Ata ve Dede Kor-

kut olarak s ralayabiliriz. Özellikle slami-

yetten önceki Türk kültürü içerisinde özel 

ve sayg n bir yere sahip olan Dede Korkut’ta 

da görüldü ü gibi “dede” ifadesi “ata” ve 

“baba” terimleri Türkler aras nda sayg n bir 

mevkiyi ifade etmektedir. Etimolojik kökeni 

ile ba lant l  olarak bu terimler Anadolu’ da 

efsanelerin de ekillendirilmesinde katk da 

bulundu u bir nevi ulusal anlay ta, ulusal 

kahramanlar ve din ulular  için de kullan la-

gelmi tir (Yaman, 2009: 111).

2. Anadolu Alevili inde Dedelik

Anadolu Alevili inde ocak sistemi içeri-

sinde bulunan dedelik kurumu üçlü bir hi-

yerar iye dayan r: 1-Mür it, 2-Pir, 3-Rehber. 

Baz  yörelerde bu hiyerar ik yap da pirlerin 

ve mürsitlerin yerleri de i ebilmektedir. 

Bu hiyarer ik yap da tümü ocakzade (yani 

dedesoylu) olan dede aileleri kurumlar  ile 

ilgili görevleri payla m lard r. Görev pay-

la m  daha çok ayn  ocak ve yak n akraba, 

dede aileleri aras nda gerçekle mektedir. 

Anadolu Alevili indeki genel uygulama-

larda seçim sistemine ba vurulmamaktad r. 

K z lba  Alevi dedeli inde genel olarak üç 

kategori bulunmaktad r.

 2.1. Ba ms z Ocakzade Dedeler

Nispeten Erzincan, Malatya, Elaz , Tun-

celi, Erzurum yörelerinde bulunan ba ms z 

ocakzade dedeler, Hac  Bekta  Veli’yi pir ve 

ser-çe me kabul ederler. Ba ms z ocakza-

de dedeler, Hac  Bekta ’ n postunda oturan 

ve onu temsil etti ine inan lan çelebilerden 

icazet-name (hüccet veya izin) almadan, ta-

liplerinin dinsel ve sosyo-kültürel ihtiyaç-

lar n  yerine getirmi lerdir. Bu durumun 

özellikle Yavuz Sultan Selim’den itibaren, 

Anadolu’da Aleviler aras nda sosyal ili kile-

rin nispeten daha zor ko ullarda gerçekle -

tirilmesi, ula m ve ileti im olanaklar n n k -

s tl  olmas  ve Osmanl lar n Safevilerle olan 

siyasal mücadelesinin bir sonucu olarak or-

taya ç kt  dü ünülebilir. Çünkü K z lba  

Alevi ocaklar n n ah smail Hatayi’ye ve 

hareketine olan sevgisi tart lmazd r. Özel-

likle, bunun en büyük ni aneleri deyi lerde 

çok rahatl kla görülebilmektedir. 

 K z lba  Alevilerin, Yavuz Sultan Selim 

döneminde Safeviler için önemli bir taban 

olu turmas , Osmanl ’n n bu kitlelere kar  

olumsuz psikolojik propagandalar geli tir-

mesine neden olmu tur. Özellikle “mum 

söndü” gibi a r ithamlar n bu dönemde dil-

lendirilmeye ba land  dü ünülmektedir. 

K z lba  Alevilerin Osmanl ’ya kar  Safevi-

lerin yan nda yer almas , Osmanl ’n n Bek-

ta i dergahlar  ile K z lba  Alevi ocaklar na 

kar  farkl  bak  aç lar  geli tirmesine neden 

olmu tur. Bu durumun, ayn  zamanda ide-

olojik bir bask  unsuru olarak ortaya ç kt  

böyle bir ortamda K z lba  Alevi ocaklar  ve 

onlara ba l  kitleler, Bekta i dergahlar ndan 

farkl  olarak, merkezden uzakla m lar, içle-

rine kapanm lar, kendi hukuk sistemlerini 

olu turmu lar ve tüm bunlar n sonucunda 

sosyo-ekonomik gereksinimlerini kar laya-

bilecek bir düzeni bu yüzy l n ba na kadar 

sürdürmü lerdir. Kapal  kültürel yap lar 



16

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

içerisindeki sosyal ili kilerde, toplumsal 

din anlay lar ndaki merkezin insan odakl  

olmas , k rsal kesim Alevili inde, dedelerin 

rolünü önemli oranda etkin k lm t r. 

Hac  Bekta  Dergâh ’ndan uzakta bu-

lunan ve merkezin etkisinin nispeten daha 

az hissedildi i yörelerde baz  ocaklar Hac  

Bekta  çelebisinden izin almadan taliplerini 

görmeyi sürdürmü lerdir. Bu ocaklar Hac  

Bekta  Dergâh ’ndan izin almadan hareket 

ettikleri için bu ocaklara ba ms z ocaklar de-

nir. Özellikle Osmanl  ve Safeviler aras nda-

ki sava tan sonra Safevilerin Anadolu’daki 

K z lba  Aleviler üzerindeki etkisini kaybet-

mesinden sonra Hac  Bekta  Dergâh , Ana-

dolu Alevili i üzerindeki etkisini art rmaya 

ba lam t r. Bu durum baz  ocaklardaki cem 

uygulamalar nda çe itli de i ikliklere gidil-

mesine neden olmu tur. K z lba  Alevi cem-

lerinde cennetteki tuba a ac ndan geldi ine 

inan lan ve özellikle görgü cemlerinde kul-

lan lan “tar k” denilen a aç veya asa ile cem 

yürütme i ine baz  ocaklarda son verilmi  

ve çelebilerdeki gibi pençe ile cem yürütme 

gibi farkl  cem uygulamalar na geçilmi tir 

(Yaman, 2009: 224).

2.2. Hac  Bekta  Çelebilerine Ba l  

Dedeler-Babalar

 Bu grubu olu turan dedeler ve babalar 

belirli aral klarla y lda bir toplanan ve Hac  

Bekta  Veli postunda oturan çelebilerden 

izin almak ve dergâha parasal veya maddi 

yard mda bulumak ko uluyla dedelik ve 

babal k hizmetlerini yerine getirebiliyorlar-

d . Bu tip dedelerde hizmet babadan o ula 

geçmekle birlikte ocakzade dedelerdeki gibi 

evlad-  resul olmak ko ulu aranm yordu. 

Özellikle Orta Anadolu bölgesinde Amas-

ya, Tokat, Yozgat, Çorum gibi illerde bu tip 

dede aileleri bulunmaktad r (Yaman, 2009: 

101).     

2.3. Ocakzade Dedelerce 

Görevlendirilen Dikme Dedeler-

Babalar

Ocakzade dedelerin, taliplerinin sosyal 

ve dinsel ihtiyaçlar n  co ra  k zorluklar-

dan dolay  gideremedi i baz  durumlarda, 

bu taliplerin ihtiyaçlar n  ocakzade dedeler 

taraf ndan atanan ve bir nevi “yard mc  de-

deler” olarak da nitelendirilebilecek, dikme 

dedeler gidermi lerdir. Ocakzadeler ile ta-

lipleri aras ndaki ili kilerin, co ra  k do al 

ko ullar nedeni ile zay  amas n n bir sonu-

cu olarak, dikme dedeler bu bo luktan fay-

dalanarak yeni ocaklar kurmu lar ve taliple-

rinin ihtiyaçlar n  görmeye devam etmi ler-

dir (Yaman, 2009: 223). 

Genel bir ifade içerisinde de erlendiril-

di inde, Alevilerin ve Bekta ilerin kültürel 

ve dinsel temelli örgütlenmesi ocaklar ve 

dergâhlar olarak iki temel yap lanmaya ba -

l d r. Özellikle k rsal kesim Alevili inde hi-

yarar ik olarak cemaatin en üst noktas nda 

dedeler bulunur. K rsal kesim Alevili inin 

Osmanl  döneminden günümüze kadar gel-

mesindeki en önemli sebeplerden bir tane-

si, dedelerin sahip olduklar  yetkiler ve bu 

yetkiler çerçevesinde sosyal düzenin sa lan-

mas nda s k  disiplin kurallar n n ve önemli 

müeyyidelerin uygulanmas d r. 
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Alevi dedeleri, Türkiye’nin çe itli yerle-

rinde bulunan “ocak”lara ba l d rlar. Bun-

dan dolay  kendilerine ocakzade de denilir. 

Ocakzade dedelerin cemaat içerisinde pey-

gamber soyundan geldiklerine, yani evlad-  

resul (seyyid) olduklar na inan l r. Dede ai-

lelerinde bu durumu kan tlamak üzere belli 

dergahlar n (Örne in Kerbela’daki dergah) 

ve Nakibü’l-E ra  ar n onaylar n  ta yan 

belgeler yani ecereler bulunur (Dedelerin 

peygamber soyundan gelip gelmedikleri 

konusu ve yine ayn  ba lamda ecerelerin 

do ruluk meselesi konular  çok tart mal  

konulard r). Dedelerin ço u “gezici”dirler, 

bir ba ka deyi le belli zamanlarda kendi-

lerine ba l  yerlerdeki taliplerini ziyaret 

ederek, dinsel törenler düzenler, toplulu u 

bilgilendirir ve anla mazl klar  giderirler. 

Dedeler baz  yörelerde yanlar na yöreyi iyi 

bilen ve kendilerine yard mc  olan bir ki iyi 

de alabilirler ki bu ki iye “kamber” ad  veri-

lir. Dede kamberi ile veya yaln z ziyaretleri 

daha çok hasat mevsiminin d nda gerçek-

le tirir. Bu ekilde ibadetler sosyal ko ulla-

ra uyumlu hale getirilmi  olmaktad r. E er 

dede cem yap lacak köye cuma ak am  yani 

per embeyi cumaya ba layan günden önce 

varm sa, o güne kadar büyük bir ilgi ve ik-

ramla kar lan r. Onu konuk etmekte adeta 

yar rlar (Yaman, 2009: 221).

 Bu arada o köyden olan ve cemde genel-

likle rehber olarak hizmet eden bir ki i de-

deyi köydeki geli melerle ilgili bilgilendirir. 

Varsa talipler aras ndaki anla mazl klara, 

dü künlere, musahip olacaklara, evlenecek-

lere veya Hakk’a yürüyenlere ili kin konu-

larda dedeyi bilgilendirir. Dü künlerle ilgili 

konu cemden önce çözülmezse, bu ki iler 

cem ibadetine kesinlikle giremezler ve kur-

ban lokmas  yiyemezler. Dü künlere ili kin 

konular çözülebilecek gibiyse cemden önce 

veya cem s ras nda çözülebilir. Bir Alevi talip 

için hayatta en büyük ceza ve küçümsenme 

bu en önemli ibadetten d lanmakt r. Dede 

kendisi cezaland rmay p dü künü mür idi-

ne yollayabilir veya bu konuda mür idine 

dan abilir. Hatta dü künün Hac  Bekta ’a 

veya dü kün oca na gitmesine karar vere-

bilir. Çözülmesi olanaks zsa o ki i kesinlik-

le ceme giremez, kurban lokmas  yiyemez. 

Varsa davar , mal  köylünün davar  ve ma-

l ndan ayr l r. Adeta topluluk d na itilir. 

Bu durum cezas  sona erene kadar sürer. Bu 

ekilde 7 y l ceme al nmayanlar, hatta köy-

lerini aileleriyle terk ederek ba ka yerlere 

yerle enler çoktur. 

Ocakzade dedeler aras nda “El ele, 

el Hakk’a” eklinde de ifade edilebilen, 

“mür it-pir-rehber” eklinde bir görev bölü-

müne gidildi i de bilinmektedir. Taliplerin 

hizmetlerini görmek üzere ocak mensubu 

dedeler böyle bir iç hiyerar ik düzen olu -

turmu lard r. Burada mür it en üst ba vuru 

makam d r. Rehber pire, pir mür ide ba l -

d r. Mür it de davran  ve kararlar nda ba-

ml d r. Bu hem manevi anlamda “yol”a 

ba l l k, hem de buyruklar gibi yaz l  kut-

sal metinlere ba l l k eklinde ortaya ç kar. 

Talipler dedeler taraf ndan denetlenirken, 

dedeler de ba l  olduklar  dedelerce kontrol 

alt ndad rlar. Bu sistem çerçevesinde ifade 

edilen “Yol cümleden uludur”, “Gönül kal-
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s n yol kalmas n”, “Eri erden seçen kördür” 

deyimleri Aleviler aras nda s k s k an lan 

temel düsturlardand r. Özetle k rsal kesim 

Alevili inde her oca n ve dedenin yol için-

de bir oldu una inan larak “Muhammed 

Ali yolu”nun devam etmesi önemli bir ama-

c  ifade etmektedir. Ocaklar ve dolay s yla 

dedeler bu sistem çerçevesinde birbirlerine 

ba l d rlar. Aleviler aras nda dedesoylula-

r n oran  konusunda somut bir veri bulun-

mamaktad r (Yaman, 2009: 220).  

IV. MUSTAFA ERDO AN 

(MUSTAFA DEDE)

1. Hayat Hikâyesi

Baba ismi Haydar, anne ismi Zöhre olan, 

1 Ocak 1928 y l nda Erzincan’ n Büyükka-

da an köyünde ( u an Alt nba ak beldesine 

ba l  bir mahalle statüsünde) do an Musta-

fa Dede, 12-13 ya ndan itibaren babas n n 

himayesinde talipleri ile hasbihal olmaya 

ba lam t r. A uçen (A uiçen) Oca ’n n 

Mir Seyit soyuna ba l  olan ve cemlerini 

Türkçe olarak icra eden Mustafa Dede’nin, 

Erzincan, Sivas (Ha  k), Erzurum (A kale), 

Bayburt, Kelkit, Tunceli (Ovac k) ehirle-

rinde Türk ve Zaza talipleri bulunmaktad r. 

Sanayile me kültürünün henüz Erzincan 

topraklar n  etkisi alt na almad , köyden 

kente göçün ya anmad  ve kendi “ya am 

tarz n ” dayatmad  dönemlerde özellikle 

k  aylar nda her per embeyi cumaya ba -

layan ak amlar , Büyükkada an köyünde 

gizli olarak cemler düzenlenir, kurbanlar 

kesilir ve gelenek asl na uygun bir eklilde 

yürütülmeye çal l rm . 14 ya na geldi in-

de cem yürütmeye, taliplerini görmeye ba -

layan Musatafa Dede babas ndan ö rendi i 

deyi leri co kulu, parlak, kadife, gür sesiyle 

cemlerde çal p söylemeye ba lar. Cemlerde 

çal p söyledi i deyi lerin ço unlu u, ba ta 

ah Hatayi ait olmak üzere Pir Sultan Abdal, 

Genç Abdal, Kul Himmet, Noksani Baba, 

Dervi  Ali gibi ozanlara ait olan Mustafa 

Dede 1938 Dersim olaylar ndan sonra ailesi 

ve yak n akrabalar  ile birlikte Bilecik’in Os-

maneli ilçesine muhacir olarak gönderilirler. 

Burada ailesi ile birlikte 9 y l kalan Mustafa 

Dede o dönemde ya ad klar n  u ekilde 

anlatmaktad r.

“…1938 Dersim hadisesi çok büyüktü. 

Üç gün içinde ç kard lar. Erzincan’da bizi 

trenlere bindirdiler. Kemah’a geldik. Burda 

6 gün kald k. Çok korktuk. Bizi orada kur-

una dizeceklerini zannetik, daha önceden 

mür itlerimizi Zinigedi i’nde kur una diz-

dikleri gibi…” Burada, Munzur Da lar ’n n 

Erzincan taraf ndaki eteklerinde bulunan ve 

eski ismi Kismikör, yeni ismi Günba  olan 

köyün Zinigedi i denilen bir yerindeki ha-

diseden bahsetmektedir. “…Bizim pirleri-

mizden Hac  Dede vard . Askerli ini yeni 

bitirip köyüne gelmi . Askerler onu dur-

durmu lar üstünde asker elbisesi oldu u 

halde. Sormu lar nerden geliyorsun diye. O 

da askerden yeni terhis oldu unu ve köyü-

ne geldi ini söylemi . Kismikörlü oldu unu 

ö renince askerler onu köye göndermeden 

ve di er birkaç akrabas n  daha ald ktan 

sonra, Zinigedi i’nde onlar  kur una diz-

mi ler…”.
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Daha sonra Bilecik-Osmaneli köylerine 

teslim edildiklerini söyleyen Mustafa Dede 

ailesi ile birlikte ya ad klar n  özetle u e-

kilde anlat r: “…Yirmi bir hane muhacirdik. 

Dersim’den 3-4 hane vard . 560 küsür sene 

evvel olanlar bir daha oldu. Kan m z kay-

nad . Orda bize adam eti yiyorsunuz dedi-

ler, bize hakaret ettiler…” Burada Mustafa 

Dede’nin amcao lu smail Erdo an Dede, 

babas n n anlatt  an lar  ifade etmek için 

sözü al r ve der ki: “…Orda, Kürt olmad -

m z ve öz be öz Türk oldu umuz halde bize 

hep ‘pis kuyruklu Kürtler, adam olsayd n z 

ba n za böyle eyler gelmezdi…’ eklinde 

la  ar etmi ler ama daha sonradan baz lar  

bizi tan maya ba lad kça önyarg lar ndan 

kurtulmu lar ve bizimle yak nl k kurmaya 

ba lam lar.” Mustafa Dede daha sonra ya-

ad klar n  u ekilde anlat r: “… Hükümet 

bize yard m etmedi, yirmibe  kuru a çal -

t k. Çok çektik, çok…” Kendi hayat yolcu-

lu unu özetle bu ekilde anlatan ve ayn  

zamanda dönemin önemli olaylar na tan k-

l k eden ve haf zas nda çokça an  biriktiren 

Mustafa Dede bu konu ile ilgili daha fazla 

konu mak istememi tir. 

2. Mustafa Erdo an Dede’den 

Al nan Halk iirleri

Cemlerde söyledi i deyi leri, düvazda 

imamlar , semahlar , tevhitleri ve saz çalma-

y  babas ndan ö renen Mustafa Dede’den 

derledi imiz baz  halk iirleri a a daki gi-

bidir. Bu iirlerde göze çarpan en önemli 

özellik 11’li hece ölçüsü ile yaz lm  ko uk-

lardan olu malar d r. Deyi lerini, semahla-

r n , düvazda imamlar  ço unlukla hüseyni 

dizisinden (La, Si Bemol 2, Do, Re, Mi dizisi) 

çal p söylemektedir. Bu iirlerde göze çarpan 

karakteristik özellikler Alevi-Bekta i gelene-

inde de oldu u gibi on iki imam inanc n n 

kutsall , Hz. Hüseyin ve Kerbela olgusu, 

Hac  Bekta  Veli, Allah-Muhammed-Ali 

üçlemesi gibi temalar i lenerek geleneksel 

Alevi-Bekta i erkân ndan ve tasavvufundan 

bahsedilmesidir. Cemlerinde çok disiplinli 

bir atmosfer yaratan Mustafa Dede’nin saz 

çal p söylerken kulland  üslup sert, co ku-

lu olmakla beraber kulland  dil Türkçe’nin 

Erzincan ivesinin a rl  alt ndad r.3 

3 Mustafa Dede (Mustafa Erdo an) ile yap lan söyle i-
leri kay t alt na alan ve çözümlenmesinde büyük yar-
d mlar n  gördü ümüz, Tunceli Üniversitesi Ö retim 
Görevlisi Aziz Erdo an’a ükran borçluyuz. Kendisi-
ne çok te ekkür ederiz.
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MUSTAFA DEDE (MUSTAFA ERDO AN)

2.1) Düvazda mam

Medet mürvet dedim kap na geldim

Muhammed Mustafa Ali gel yeti

syan deryas na gark oldum kald m

Hünkar Hac  Bekta  Veli gel yeti

 Benim u halimi pirime bildir

 Kalbimin evini nur ile doldur

 Cesedim ölmeden nefsimi öldür

 Haticetül Kübra Fatimetül Zühre Ali gel yeti

Bir taraftan nefsi enmara azar

Bir taraftan vesves çok hile düzer

Günah m  yazmada melekler bezer

ah Hasan Hüseyin Ali gel yeti

Demah aldanmadan geziyor her ba

H rsa nefse f rsat vermeye cebbar

Sana s nm am ol ah  gaffar

Car günüdür Zeynel Aba gel yeti

 Yezidler elinden mü kül halimiz

 Münkir münaf k fa  eyledi yolumuz

 Muhammedül Bak r tut elimiz

 Kald r kâli mam Cafer gel yeti

   

Da larca günah m gel vurma yüze

Cehennem nar n  gösterme bize

Horasan’da pirim Musa-i R za

Taki ile Naki, Ali gel yeti
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 Tövbekar m muhabbetim bu yolda

 Mürvete gelmi em kusurum elde

 Göster cemalin eyleme dalda

 Askeri gönlümün gülü gel yeti

   

Noksan m arzeder didar-  cennet

Masumu paklardan eri e himmet

Elaman  pirim Mehdi Muhammed

Sar  Salt k K z l Deli gel yeti

2.2) Deyi

Erenler de candan serden geçtiler

Seven böyle sever on iki imam

Kelleler kesüben kanlar saçt lar

Seven böyle sever on iki imam

 Okudu ncil’i gördü dü ünü

 Gözünden ak tt  kan ile ya n

 Ke i  kurban eyledi yedi o lun ba n

 Seven böyle sever on iki imam

Erenler de bir katara düzüldü

Ol katardan münaf klar süzüldü

Nesimi de derisinden yüzüldü

Seven böyle sever on iki imam

 Alçakta yüksekte yatan erenler

 Ay rma katardan imandan bizi

 Önümüzde giden Bozatl  H z r

 Seven böyle sever on iki imam

Kar dan görünen ufac k damlar

çinde oturur ne güzel canlar

Kerbela’da on iki imamlar

Seven böyle sever on iki imam   

 

 Küseyim küseyim kime küseyim

 Siyah zülfün mah yüzünden asay m

 Kerbela’da pirim Hasan Hüseyin

 Seven böyle sever on iki imam   

Bu dünya dedi in bir dipsiz ambar

Kâbe’yi yapt ran Halil Peygamber

Ali’nin yolda  Zülfükar Kamber

Seven böyle sever on iki imam

 Dervi  Ali’m okur a dan karadan

 Kadir mevlam ay rmas n cemden s radan

 Yedi iklim ar kö eyi yaradan

 Seven böyle sever on iki imam
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2.3) Dosttan Bize Haber Geldi (Hizmet 

Duas )

Dosttan bize haber geldi

Pirim sana beyan olsun

ah’tan bize haber geldi

Rahbere de haber olsun

 Hak kuluna eder nazar

 Dört kal ptan adam düzer

 Zahir gelmi  cemi bozar

 Gözcü sana haber olsun

Mümini ald lar meydana

Mümkiri sürdüler zindana

Hizmet verdiler Selman’a

Süpürgeciye haber olsun

 Mümin yolun yak n ister

 Münkirlerden sak n ister

 Delil yanmaz ya n ister

 Ç rac ya haber olsun

Gel gidelim tarikate

Kulak bural m marifete

Mümin girmi  ehtikate

Tar kç ya haber olsun

 Gel gidelim marifete

 Kulak bural m marifete

 Mümin girmi  ehtikate

 Zakir sana haber olsun

Mümini ald lar meydana

Münküri sürdiler zindana

Tekbir verildi kurbana

Kurbanc ya haber olsun

 Mümini ald lar meydana

 Münküri sürdiler zindana

 Hizmet verdiler peyikçiye

 Peyikçiye haber olsun

Mümini ald lar meydana

Münküri sürdiler zindana

Hizmet verdiler iznikçiye

znikçiye haber olsun

 Bu yola girer haslar has

 Geyinmi  hakikat libas

 Doldur ver engürün tas

 Sakac ya haber olsun
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ah Hatay ’m vara geldi

Se  l bülbül zara geldi

Legen ibrik meydan geldi

Tezekarc ya haber olsun

2.4 ) Alçakta Yüksekte Yatan Erenler

Alçakta yüksekte yatan erenler

Ay rma katardan imandan bizi

Önümüzde giden Bozatl  H z r

Ay rma katardan imandan bizi

 Kar dan görünen ufac k damlar

 çinde oturur ne güzel canlar

 Kerbela’da oniki imamlar

 Ay rma katardan imandan bizi

Küseyim kime küseyim

Siyah zülfün mah yüzünden asal m

Kerbelada pirim Hasan Hüseyin

Ay rma katardan imandan bizi

 Bu dünya dedi in bir dipsiz ambar

 Kâbe’yi yapt ran Halil Peygamber

 Ali yolda  Zül  kar Kamber

 Ay rma katardan imandan bizi

Dervi  Ali’m okur aktan karadan

Kadir mevlam ay rma cemden s radan

Yedi iklim ar kö eyi yaratan

Ay rma katardan imandan bizi

2.5) Hey Erenler Hey Gaziler 

(Can Hatay )

Hey erenler hey gaziler

Gelen Murtaza Ali’dir

Ka  re bat n k l nc n

Vuran Murtaza Ali’dir

 Fatma Ana’n n dostu

 Hü dedi zül  kar kesti

 Selman’a ke kürü postu

 Veren Murtaza Ali’dir

Zül  kar  çald  da a

ki p nar ç kt  ko a

Ejderhay  ba tan ba a

Bölen Murtaza Ali’dir

 Hü dedi ç kt  havaya

 Döküldü indi duvaya

 Arap donunda deveye

 Binen Murtaza Ali’dir
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Cennetin meyvas  elma

Hey sen uyup yoldan kayma

Can Hatay ’m ga  l olma

Gelen Murtaza Ali’dir

2.6) Hey Erenler Hey Gaziler 

(Kul Himmet)

Hey erenler hey gaziler

Ben pirim Ali’yi gördüm

E ildim secde k lmaya

Düldül’ün nal n  gördüm

 Düldül’ü gördüm sa mda

 Sallan r cennet ba nda

 Musa ile Tur Da ’nda

 Ben dedem Ali’yi gördüm

Cennetin kap s nda duran

Heyberin kilidin k ran

Cümle ka  re k l ç vuran

Ben dedem Ali’yi gördüm

 Küskün Kul Himmeti’m küskün

 Da lar ba  boran çiskin

 Cümle erden pirden üstün

 Ben dedem Ali’yi gördüm

2.7) Ya Muhammed Sana Mürvete 

Geldim ( ah Hatay )

Allah medet ya Muhammed ya Ali

Ya Muhammed sana mürvete geldim

Karl  da lar gibi günah m y d m

Ya Muhammed sana mürvete geldim

 Muhammed’dir nebilerin aynas

 Salavat verenin nur olur sesi

 On sekiz bin alemin hem Mustafa’s

 Ya Muhammed sana mürvete geldim

Muhammed için de çekek emekler

Hak kat nda kabul olsun dilekler

Cennetin kap s n bekler melekler

Ya Muhammed sana mürvete geldim

 Cennetin kap s n mermerdir ta

 ncidir duvar  hikmettir i i

 Yüz yirmi dört bin nebinin ba

 Ya Muhammed sana mürvete geldim

ah Hatay ’m mürvet ele ald lar

Evliyalar enbiyalar kandan geldiler

Bir gerçek ete in ele ald lar

Ya Muhammed sana mürvete geldim
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2.7) Dersim Olaylar ndan Sonra 

Muhacirlik Yolunda Yaz lan ve 

Mustafa Dede’nin Akrabas na Ait 

Olan Bir Deyi

Ben de bu dünyaya geldim geleli

A lamadan gözlerimi açmad m

Ak l bali  olup kendim bileli

Bir gün sefa ile günüm geçmedi

 Yirmimde gördüm seferberlik

 Otuzumda Rus’ta çektim esirlik

 Çok ükür Huda’ma görmedim darl k

 Dünya için bir gün gam çekmedim

K rk ya mda saçlar m  a  ettim

syan edip yuvam z  da tt m

Bilmem ki sultan m ne kusur ettim

Böyle mahkemesiz ceza görmedim

 Erzincan’dan bindik otomobile

 Ehlimiz ehalimiz hepimiz bile

 Ça rd k H z r’  gele imdada

 Nereye varacak yerim bilmedim

Kemah tarlas nda alt  gün kald k

Palaz  çad r edip alt na girdik

Osmaneli derler bir ehire geldik

Böyle bir memeleket kaza görmedim

 Yollar m uzad  gidemem do ru

 çerimden ç kmaz bu zal m a r

 Ne karde i kald  ne karde  o lu

 Hiçbir el atacak dal m kalmad

smail’im ötmez oldu dillerim

Yaram a r tutmaz oldu ellerim

Gözlerim yollar n Mehdi efendim

Yeti  imdad m za sen kurtar bizi

2.9) Düvazda mam

Allah medet ya Muhammed ya Ali

Bizi divan ndan mahrum eyleme

Pirim Hünkar Hac  Bekta i Veli

Bizi divan ndan mahrum eyleme

 Ademi seyfullah Adem hakküçün

 Eyyubun çekti i sitem hakküçün

 Muhammed Mustafa hatem hakküçün

 Bizi divan ndan mahrum eyleme

Hasan’ n a k na çekerim zar

Hüseyin’dir dinimizin serveri

Alemler sultan  cenabül bar

Bizi divan ndan mahrum eyleme
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 Ah mam Zeynal’a k ld lar ceza

 Muhammed Bak r’d r s rr  mürteza

 Cafer Kaz m Musa Ali R za

 Bizi divan ndan mahrum eyleme

ah Hatay’ m eydür ey gani kadir

Taki Naki Askeri er rahm m zd r

Muhammed Mehdi’ye niyaz m budur

Bizi efaat ndan mahrum eyleme 

 

2.10) H z r

Gönülleri bir edüben oturur

Versin murad m z Bozatl  H z r

Allah al gönül deyip gönül yetirir

Versin murad m z Bozatl  H z r

 Kimi evlat ister kimisi mal

 Gönülden kald r r ek ile kâli

 Muratt r verir ah Pirim Ali

 Versin murad m z Bozatl  H z r

Bahçalarda bülbül akuban öter

Her nerde gül biterse kâr ile biter

Her nerde ça rsam eri ip yeter

Versin murad m z Bozatl  H z r

 Mümin olan canlar ad oluban gülsün

 Münkirin s fat  dergahtan dönsün

 Server Muhammed’in a k na dönsün

 Versin murad m z Bozatl  H z r

Abdal kulun yolun a k na

Boyanm t r enver ile mü kile

Kerbela’da on iki imam a k na

Versin murad m z Bozatl  h z r 

 3. Sözlü Anlat 4

Allah n kulu, peygamberin ümmeti 

ve Ehl-i beyt soyundan z. imdi geçmi ten 

bahsetmek istiyorum. Burdaki amac m geç-

mi ten bahsederek gelecek günlerimize ted-

bir almam z. Geçmi ten ibret almayan, ge-

lece e tedbir almayan, bu  kri de Allah’ n 

emri üzerine kullanmayan adam ne Allah’a 

kul olabilir, ne peygambere ümmet ne sey-

yid ne de Alevi olabilir.

imdi yarad l m z  söyleyelim. 

Allah’ n kulu, peygamberin ümmeti, Ehl-i 

beyt soyundan, güruhu naci soyundan 

gele gele Adem Aleyhisselam’dan, dris 

Aleyhisselam’dan diyelim yüz yirmi sekiz 

peygamberin soyundan gele gele Ali ile 

Muhammed’de birle iyor. Cenab-  Allah, 

Muhammed ve Ali a k na biz Ehl-i beyt’iz 

o yüzden Ehl-i beyt’in esas inanc  üzerine 

konu aca z. imdi burda cemaat n yüzü 

4 Sözlü anlat  bölümünde verilen ifadelerin tamam  
Mustafa Dede (Mustafa Erdo an)’ye aittir. mla yan-
l lar  dahi düzeltilmemi tir.
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suyu hürmetine ispat n  yapt k, Ehl-i beyt 

anam z, babam z, sülalemiz hepsinden 

yani güruhu naci soyundan z. Fakat burda 

da Cenab-  Allah b rakm yor insan . Burda 

da hem seyyid olan  imtihana çekiyor hem 

Alevi’yim diyenleri, hem de kul olanlar . 

Ankavuz ayetinin ikinci, üçüncü, dördüncü, 

be inci ayetlerinde Cenab-  Allah diyor ki 

“ey kulum! Ben sizi severek yaratt m. Bana 

kul olmak için imtihandas n z.” Nedir imti-

han, beni tan y p da emrimde ya ayaca n z 

için imtihandas n z. Do ru yürüyüp, do ru 

gezmeli, gönülde gül y karsan yap lmaz. 

Vücuttaki organlar  Allah’ n emri üzerine 

kullanmak art bize. Cenab-  Allah böyle 

imtihan ediyor kullar n . Geçiyor efendim 

biz seyyidleri imtihan etmeye. Cenab-  Al-

lah diyor ki: “Ya brahim!, seni imtihan ettik 

çok dürüstsün, seni yeryüzündeki insanlara 

imam tayin ettik.” brahim Aleyhüsselam 

da diyor ki “Ya Rabbim benim zürriyetime 

de bu imaml  ver.” Cenab-  Allah da diyor 

ki: “Ya brahim, kötü  kirli olana, hasetçiye, 

ikiyüzlü olana, zalime bu görev verilmez, 

haramd r.” Dikkat edin evlad-  resul’un en 

büyük imtihan  bu, yetmi  üç milleti Allah 

yaratt  için severek, bizim asl m z bunlarla 

el ele el Hakk’a ya amal . Allah bu s fattan 

ay rmaya cümlemizi, bu imtihan k yamete 

kadar devam edecek. Çünkü peygamberin 

bir hadisi var; sordular “Ya Muhammed se-

nin erkek zürriyetin yok, senin soyunu kim 

sürecek?” Dedi ki “benim yolumdan giden 

benim zürriyetim, benim evlad m olacak.” 

Burada yoldan gitmek çok önemli. spat n  

yapana i te niyaz m z. Bu da paraya, pula 

maddi olana de il iyi niyete ba l d r.

Burda hiçbir ekilde zorunluluk olamaz. 

Dinde zorlama olmaz. Çok dikkatli olal m, 

ak am ikrar iman sabah toz duman demeye-

lim. Ölü ikrar  vermeyelim, verirsek de bu 

ikrardan dönmeyelim. Muhammed der ki: 

“Ey toplum! Beni seven Ali’yi sever, Ali’yi 

seven Allah’  sever.”

O yüzden biz Alevi olanlar, seyyid olan-

lar, bizim künyemiz Allah-Muhammed-

Ali’dir. Bu üç varl a a k olup, hiçbir ey 

bilmese bile bir insan, bu emirleri yerine 

getirdi i için mükâfat n  Allah’tan alacakt r. 

Evet imdi asl m z, yer su iken, gök tufan 

iken ve biz güruhu naci kandilde nur idik.

Bir de on yedi evrah, on yedi kemerbest-

ler, bu i te ben dört dörtlük Alevi’yim diyen-

lerin soyudur. Sonradan bu kubbede dört 

kap , k rk makam, on iki farz, üç sünnet, bir 

kifaye, bir art  i leyenlerdir Aleviler. Ve Ali 

ile Muhammed’in zaman na gelince on yedi 

evrah olmu  on yedi kemerbest. Cenab-  Al-

lah bu on yedi kemerbestin inanc n , i le ini 

bizden eksik etmesin, ispat  budur.

Mayam z on yedi kemerbestten gelir. Bu 

k yamete kadar devam edecek. Kimin elin-

de devam edecek, inanc na iman na Allah’ n 

emri üzerine, Hz. Peygamberin sünneti üze-

rine, Hz. Ali’nin i lekleri üzerine, yolu kim 

tutarsa onun elinde devam edecek. bade-

tin, günü yok, saati yok fakat bizden kuv-

vet soran sultanlar m z, hatta çok yak nda                                            

Hz. Hüseyin efendimiz, Kerbela’da ehit 

olan çocuklar yla, ki yar n da kendisi ehit 

olacakt r, per embeyi cumaya ba layan gece 

sabaha kadar ibadet etmi lerdir. Ve o gün 
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hitap etmi tir bu inançl  insanlara. Alevile-

rin ibadet günleri per embeyi cumaya ba -

layan gecedir. Ta ezelden buraya ikrarl y z. 

K yamete kadar da bunu devam ettirece iz.

K rk sekiz per embeyi cumaya ba la-

yanlar n dört dörtlük i le i i leyenlerin i te 

niyaz  (elini öperek gö süne götürür).

Ama ne var ki bizden evvelki kudretli 

dedelerimiz bir zaman teyit etmi ler... Tabi 

ki elinin eme i ile çal an çiftçisidir, i çisidir, 

Mart’ n 17’sinde ba lam lar cemlerini. Taa 

ki Kas m’ n 15’ ine kadar i leri ile güçleri ile 

u ra m lar, ondan sonra yine ba lam lar 

Dar-  Mansur olmaya, kurban kesmeye, cem 

tutmaya, dedelerinden miras kalan i lekle-

ri i lemeye. Demek ki her eyin bir mayas  

var. Bu mayalar  Allah bizden eksik etme-

sin. Do runun dostu Allah’t r, e rinin has-

m  Allah’t r. E riden uzak etsin Allah bizi. 

Gelelim imdi bunun hesab na...

Diyor ki Hicret suresinin bir ayetinde; 

“Ya Muhammed, Araplar dilleri ile “’a ilahe 

illallah, Muhammeden resulullah’ dediler 

ama kalpleri ile demediler. Haberin olsun 

ya Muhammed.” te ikiyüzlü insanlar bur-

dan geliyor. K rk defa dü ünelim tek keli-

meyi anal -babal  konu al m, tek kelimeyi 

i leyelim. Muhabbetin de tart s  yok, bilgi-

nin de tart s  yok. Hiçbir eyin tart s  yok, 

sadece bir eyin tart s  var; “Emr-i marüf, 

neh-i münker.” Yani emrimi tutun, dünyay  

kâinat  sizin için yaratt m. Allah’ n sevmedi-

i i lerden kaç n n.

Alevilerin bu imtihana dikkat etme-

si gerekir. Dedelerimiz k rsal bölgelerde 

ma aralarda ya ad lar, çok emekler sar-

fettiler, çok ac lar çektiler. Kimin yüzün-

den? Muaviye’nin yüzünden, Ebu Bekir’in 

yüzünden, Ömer’in, Osman’ n yüzünden, 

Yezid’in yüzünden. Ama biz can m z  ver-

dik, inançlar m zdan  re vermedik. Kalkt k 

efendim gecenin bir vaktinde Mekke’den, 

Allah dedi ki Cebrail’e; “Ya Cebrail söy-

le habibime bu gece Mekke’den ayr ls n. 

Mü rikler onu öldürecekler.” Cebrail yazd  

bunu, “Ya Muhammed dedi, Ali’yi hane sa-

hibi olarak hanende koyup kendin gecenin 

bir vaktinde ç k p gideceksin Mekke’den”. 

O da Medine’ye yerle ti. Daha sonra                         

Hz. Ali efendimiz de taraf  ile, çocuklar  ile, 

Hz. Muhammed’in yak nlar  ile Medine’ye 

göçtü. Peygamber efendimiz daha sonra 

Medine’de ruhunu Hakk’a teslim etti. efa-

at ndan ay rmas n cümlemizi.

Buray  unutmayal m. Ondan evvel, “Ali 

benim be rimin be idir” dedi. En iptida 

bunu veda hacc ndan dönerken, Gedirhun 

denilen bir yerde, Allah, Cebrail eliyle, 90 

küsür bin hac  vard .

“Ya Cebrail, söyle habibime bir daha 

hac yapamayacak, dünyay  terk edecek. 

Ali’yi kendi yerine vasiy tayin etsin bura-

da, bu topluma.” Orada yüksek bir yere ç -

k p, deve semerinin üzerinde 90 küsür bin 

hac ya hitap ediyor. “Ey toplumum” diyor; 

“Bundan sonra sizinle beraber olamayaca-

m. Cenab-  Allah’ n emri üzerine Ali bun-

dan sonra benim vekilim ve vasiyimdir.”

En iptida Ebu Bekir, Ömer biat etti, Hz. 

Ali’ye. “Ne mutlu sana ki Hz. Peygamber 



2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

29

sa l nda seni kendi yerine tayin etti” dedi-

ler. Ondan sonra Hz. Peygamber efendimiz, 

günü geldi hastaland , çok kimseler yan n-

dan eksik olmuyorlar. Seslendi yan ndakile-

re; “Bana bir divit, kalem getirin” dedi, “Bir 

vasiyetname yazay m da benden sonra mü -

kül duruma dü meyin” dedi. lk defa Ömer 

itiraz etti buna. Dedi ki “Peygamber say k-

l yor vasiyii geçerli de ildir, Kur’an da bize 

yeter.” Peygamber, Ömer’in bu sözlerini 

duydu ve kovdu onlar  yan ndan. Ve dedi ki 

“benim cenaze namaz mda bulunmayanlar 

benim efaatimden mahrumdur.” Aradan 

iki-üç gün geçti peygamber bu dünyay  terk 

etti. Hz. Ali efendimiz ve tara  ar , Fazl ’s , 

Kamber’i, Selman’  i te bunlar topland -

lar, cenaze hizmetine bakarken, Ebu Bekir, 

Ömer, Osman, tara  ar  Mervan, Muaviye...

i te bunlar hilafet meselesi ile birbirlerine 

girdiler. Hz. Ali, peygamberi de  n etti. Ara-

dan üç gün geçti. Fakat zaman nda demi ti 

peygamber; “benim cenaze namaz mda bu-

lunmayanlar, benim efaatimden mahrum 

kalacaklar” diye. Bunun üzerine bunlar biz 

“yanl  yapt k peygamberin böyle vasiyeti 

vard .” “Biz gidelim, peygamberin kabrini 

mezardan ç karal m, yeniden cenaze nama-

z  k lal m, bu nutuk yerini bulsun.” Tara  ar  

kalkt lar, Hz. Ali’ye haber verdiler. Hz. Ali 

efendimiz onlardan evvel gitti peygamber 

efendimizin mezar na, mezara at bindi, iki 

ba l  demir bir asas  vard  onu eline ald .

Bunlar gelirken Hz. Ali’nin bu duru-

munu gördüler. Bunun üzerine Muavi-

ye ordakileri durdurdu ve dedi ki “Ben 

peygamber’den duymu tum; benden sonra 

Hz. Ali k l ç çekmeyecek ama elinde demir 

ba l  bir asa olursa ondan korkun, ma rupt-

ran ma ruba hiç kimseyi sa  komaz herkesi 

öldürür.” Ve bu vesile ile ondan da mahrum 

kald lar çekildiler geriye. Biz yine inanc -

m za devam edelim. Hz. Ali halife olduk-

tan sonra Necef’e göçtü. Hz. Ali’den sonra                   

Hz. Hüseyin efendimiz Orta Asya Türkleri-

ne gitmeye karar vermi ti, fakat Yezid duy-

du bunu ve onlar n etraf n  sard , Kerbela’da 

ehit ettiler.

Hz. Hüseyin efendimizin hayatta kalan 

baz  evlatlar  baz  kimseler taraf ndan kur-

tar ld . Ondan sonra mam R za efendimiz 

Acemistan’ n Horasan ehrine göçtü. Onu 

da orada ehit ettiler. Onun çocuklar ndan 

çok küçük olanlar  Ehl-ibeyt’i sevenler ald -

lar onlar , Orta Asya Türk devletlerine gö-

türdüler. Azerbaycan, Türkmenistan gibi. 

Burda büyüyen dedelerimiz 100 küsür sene 

buralarda ya ad lar. Bu kadar y ldan sonra 

bu dedelerimiz kalkt lar göç ettiler bu Tür-

kiye topraklar na. Türkiye topraklar nda 

büyük dedemiz Karadonlu Can Baba bun-

dan 800 y l evvel Hac  Bekta  ile beraber 

Türk topraklar nda Orta Anadolu’da imdi-

ki Hac bekta  ilçesinde birle tiler. Gönülleri 

bir, as llar  bir, inançlar  bir, sevmeleri sevil-

meleri bir, el ele el Hakk’a dediler. nançlar  

üzerine hiç zorluk yok, topu yok, tüfe i yok, 

k l çlar  yok. nsan sevgisi etraf nda 80 bin 

Urum eri, 90 bin Horasan piri topland lar. 

Ama bu insanlar n içerisinde 73 milletten 

adam var. Ne kadar  seyyid, ne kadar Ale-

vi yani 17 kemerbestten bunlar  bilemiyece-

im. Yüzde be i seyyid olanlardan, yüzde 

doksan be i di er milletlerden. Bunlar bu 

Anadolu topraklar nda çok çal t lar. Hat-
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ta bizim bu Karadonlu Can Baba iki mi, üç 

o lu da Trakya topraklar nda yurt edindi-

ler. Orda türbeleri vard r. Bunlar n da ismi 

Karadonlu Can Baba. Bizim Anadolu’daki 

Karadonlu Can Baba’n n dört tane o lu olu-

yor. Mir Seyyid, Koca Seyyid, Köse Seyyid 

ve Seyyid Mençek. Köse Seyyid’in zürriyeti 

yoktur. te biz Mir-i Mir Seyyid evlatlar y z. 

Mir-i Mir demek, çok demek, gerek zahiren 

gerek bat nen.

imdi size bir hikâye anlataca m. Kara-

donlu Can Baba 80 bin Urum eri, 90 bin Ho-

rasan pirinin birço u ile tekkede otururken 

Hac  Bekta  diyor ki, “Ey toplum, do udan 

bir kuvvet geliyor. Bizi ortadan kald racak 

bir Tatar ah . Bunu oradan buraya getirt-

meyecek, ikna edecek bir can istiyorum.” 

Cemaat susuyor kimsede ses yok. Karadon-

lu Can Baba “Sultan m himmet et bu hizme-

ti yapay m” diyor. “Yolun aç k olsun ya Can 

Baba” diyor Hac  Bekta . O s rada da do u-

dan gelen ve ad  “Kavuz Han” olan Sansa 

Deresi’nin bir yerinde mekân kuruyor, çad r 

kuruyor ve istirahata çekiliyor. Ve ceddimiz 

Karadonlu Can Baba oraya var yor. Kara-

donlu Can Baba orda kendini takdim ediyor; 

kimli ini, kim oldu unu...Tatar ah  bunla-

ra soruyor: “Sizin inanc n z ne, i le iniz ne?” 

“Cenab-  Allah’ n emrini tutup, sevmedi i 

eylerden kaçmal . Ehl-i beyt’iz. Ehl-i beyt 

niyetini ölünceye kadar kötüye kullanmaz. 

Yap c y z. Y k c  de iliz. 73 millet ile kar-

de çe geçinmeye kararl  olan bir soyuz. Sen 

kimsin, ben kimim, bizde yok, sen bensin, 

ben de senim” diyor Karadonlu Can Baba. 

Bu hesaba göre, Kavuz han; “Ben senden üç 

keramet istiyorum” diyor. Karadonlu Can 

Baba “buyur” diyor. Bunun üzerine Kavuz 

han: “Bütün hayvanat ve etraftaki askerlerin 

ta  gibi hareketsiz kalmalar n  sa la, cans z-

la s nlar” diyor. Kavuz Han bak yor ki ne 

adamlar ndan ne de hayvanat ndan çabala-

yan var. “Aman Baba hümmet et eski halle-

rini als nlar” diyor. “Peki” diyor Karadonlu 

Can Baba. Her eyi eski haline getiriyor.

kinci olarak, eskiden sultanlar ba lar -

na kavuk örterlermi . Bu kavu u Hz. Pey-

gamber K rklar n ceminde örtermi . Kara-

donlu Can Baba diyor ki: “Söyle adamlar na 

gelsinler, kavu umdan onlara yiyecek ve-

rece im, ne istiyorlarsa...” Askerler geliyor 

ve hepsine istedikleri yiyecekleri da t yor. 

Bunun üzerine Kavuz Han ikna olmu  gö-

rünür ama bir de e ine soraca n  söyler. 

Kavuz Han çad rda bekleyen e ine sorar. E i 

de; “Bu adamlar n baz lar n n sihirbaz oldu-

unu duymu tum, son bir keramet daha is-

teyelim ondan” der. Bunun üzerine Kavuz 

Han, Karadonlu Can Baba’y  e inin çad r na 

ça r r. Kavuz Han’ n e i ondan bir i ede 

duran zehiri içmesini ister. “Zehir ki eti ke-

mi inden ay r r. E er bunu içersen biz de 

sana tabi oluruz” der. Karadonlu Can Baba 

a uyu al p içerken, Hac  Bekta  Veli tekke-

de “Ey babalar, canlar, Karadonlu Can Baba, 

kendi ceddine ad n  veren a uyu içiyor,   

Allah Allah deyin dua edelim” diyor. Kara-

donlu Can Baba zehiri içtikten sonra kad na; 

“Bu a u sana laz m olur” diyor ve içti i tasa 

parmaklar ndan bal  ak t yor. A uyu bal 

ediyor. Bunun üzerine Kavuz Han ve han -

m , Karadonlu Can Baba’ya tabi oluyorlar 

ve ondan sonra Karadonlu Can Baba’dan 

oraya yerle ebilecekleri bir yer göstermesini 
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isterler. O da k ble taraf na dönüyor ve di-

yor ki “ u Dursun Da lar ’na yerle in” di-

yor. Bugünkü Dersim Da lar .

Karadonlu Can Baba tekkeye dön-

dükten sonra Hac  Bekta , Karadonlu Can 

Baba’y  kutlar ve ona mür itlik makam -

n  verir. Ondan sonra dört veya be  oca  

Karadonlu Can Baba’ya talip olarak verir. 

Bugün Celal Abbas Oca , Sinemilli Oca , 

Üryan H z r Oca  bir tanesini hat rlayama-

d m. Bu ocaklar A uçen talipli ine geçerler. 

Mir-i Mir Seyyit torunlar ndan bir dedemiz, 

Harput topraklar ndan kalk yor 560 sene 

evvel Hozat’ n Bargini köyüne göçüyor or-

dan da baz  dedelerimiz Erzincan’ n Üzüm-

lü ilçesinin Büyükkada an köyüne geliyor. 

Buraya gelen dedemizin ismi Mehmet Çe-

lebi. Mehmet Çelebi’nin o lunun ismi Deli 

Molla (Molla Mustafa). Deli Molla ki, Hz. 

Hüseyin’in ehit oldu u yeri ziyaret eden ve 

Horasan’da mam R za’n n türbesini ziyaret 

eden dedemiz. Bu yolculuklar s ras nda çok 

me akkatler çekiyor, o kadar yolu yürüye-

rek gidip geliyor. Kerbala’dan Horasan’a gi-

derken kara k a yakalan yor, o daha mam 

R za’n n türbesine varmadan türbenin ka-

p lar  aniden kapan yor. Oray  ziyaret eden 

hac lar, hlar, mucizatl lar, kemaletliler 

feryad ediyorlar tekke eyhine; “türbenin 

kap lar  kapand , biz d ar da kald k” diye. 

Tekke eyhi de “kap lar  kapatan kapatt , 

biz kapatmad k, Anadolu’dan Molla Musta-

fa (Deli Molla) isminde bir er geliyor, dua 

edin yolda kalmas n, o gelmezse bu kap lar 

bir daha aç lmaz” diye cevap veriyor. Millet 

 zah ediyor, a l yor. Deli Molla’n n gözleri 

so uktan çok etkileniyor çok zor görüyor et-

raf . Gele gele geliyor mam R za’n n türbe-

sine ve oradaki insanlara neden d arda kal-

d klar n  soruyor, onlar da “kap lar aniden 

kapand  daha da aç lmad ” diyorlar. Bunun 

üzerine Deli Molla kap n n ca lar ndan tu-

tup “Ya mam R za” deyince kap lar hemen 

aç l r. Kap lar aç l nca millet “tamam” diyor, 

“Anadolu’dan gelen zat gelmi ” derler. Zi-

yaret ediyor Deli Molla Sultan’ n türbesini.

Diz oturuyor Deli Molla, bir bak yor ki 

etrafta neredeyse 1 metre uzunlu unda de-

mir i ler var, böyle ca l k. Üryan-büryan 

olan “Ya mam R za” deyip kendini vuru-

yor bu i lere. Burda bu insanlar n durumu 

Deli Molla’y  çok etkiliyor, diyor ki “Bu da 

ba ka bir hikmet.” Yani a uyu içmi , o ka-

dar hesab  varken... Ça rd  yeri öyle bir 

ça r yor ki, kerametli tekke eyhleri onun 

içinden geçenleri duyuyorlar. “Ey Molla 

Mustafa” diyorlar; “Bin bir ayak bir kaba 

girdik, getirdin soktun milleti buraya, bura-

n n kalabal  yetmiyor mu sana.” Deli Mol-

la halvetten gözünü bir aç yor ki, etrafta o 

hesaplar n hiçbiri kalmam . Kalk yor ziya-

retini yap yor, ondan sonra Erzurum’un A -

kale ilçesine geliyor. Gelirken da da orma-

n n içinde saç  sakal  birbirine kar m  bir 

adam bunun ayaklar na kapan yor “Kurtar 

beni, Ya Deli Molla” diyor. Bu adam dü kün, 

köylüler taraf ndan d lanm , bir hayat ka-

d n  ile evlendi i için. Köye geliyor, köyün 

rahberlerine, orda Pa a Babalar diyorlar. 

Onlara misa  r oluyor. Onlar n dedeleri de 

Girasun’dan gelmeler, Güvenç Abdall lar.
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Ak am olunca yolda kar la t  adam  

ve kar s n  huzuruna getirmelerini istiyor. 

Ordakilere diyor ki “Cenab-  Allah bir de-

fal a mahsus kullar n n günah n  affeder, o 

affederse siz de affedeceksiniz.” Bu adam n 

ba nda on iki hizmet cem yap yorlar. Ada-

m  orda üryan büryan edip daha önceden 

yakt klar  bir ate in közlerine oturturlar cem 

bitinceye kadar. Ate te yanm yor bu adam. 

Adam yeni zat yeni s fat oluyor. O köyün 

yediden yetmi e adam ; “Biz senin talibiniz, 

sen bizim pirimizsin” diyorlar. O da diyor 

ki “Ben sizi ald m, tekrar verdim Güvenç 

Abdall lara”.

O dedemizden bize kalan miras insanl -

n miras , iyi niyet, iyi ahlak, helal kazanç, 

kimsenin maddi manevi varl na tenezzül 

etmeden uzak durmak. Bizim asl m z bu 

toplumda, bu kanun üzerine ya am t r. 

K yamete kadar bizim zürriyetimiz de bu 

kanun üzerine ya ayacakt r. Bizim ikra-

r m zda para için inanç olmaz. Bu i i para 

için yapanlardan yer ile gök kadar uzakla -

mak laz m. Ama ne var Allah peygambere; 

“Kullar m sana helal kazançlar ndan ve-

rirlerse, verdiklerine bakmadan al onu ve 

dua et. Ben o duay  kabul ederim” der. Bir 

elin verdi ini di er el görmeyecektir. Ama 

burda bana unu ver ki sana unu yapay m 

demeyeceksin. Bizler do ruya do ru, e ri-

ye e ri demeye taa ezelden beri ikrarl y z. 

Burda diyor ki peygamber “Ey evlad-  resul 

bir dü man nla baban senin kar nda mah-

keme olurlarsa ve baban haks zsa baban  ce-

zaland racaks n.” Biz seyyidlerin en önemli 

vazifesi bu. te biz burada do ruya do ru, 

e riye e ri diyece iz.

Bizim uzak durmam z gereken insanlar, 

Hz. Hüseyin’i ehit edenlerin kanunu üzeri-

ne ya ayan insanlard r. Muhabbetin tart s  

yok, zaman n tart s  yok, dem bu dem saat 

bu saat. Yeni zat, yeni s fat ver, ya Muham-

med Mustafa’ya salavat. Allahume salli ala 

seydine Muhammed ve Ali evladiye ecmain 

(Ali’nin soyunun k yamete kadar devam ede-

ce ini ifade eder). Burada Hakk’ n ibadetine 

girece iz. badetin bir ekli yok, onun eklini 

etkileyen tek ey kul hakk n n üzerimizde ol-

mamas d r. Orucumuzu tutmak, kurban m -

z  kesmek, i le imizi yerine getirebildi imiz 

kadar yapmak. Mür id-i kâmilin kar s nda 

dar-  Mansur olup, dört kap , k rk makam  

i leyerek bu göreve her zaman haz r olal m. 

Burada, dört kap  k rk makam, on iki farz, 

iki kifaye, üç sünnete lay k olmayan adam 

bu ceme giremez, lokma yiyemez, el öpemez 

ve ben Alevi’yim diyemez.

eriatta eri att m diyor, tarikatte olgun-

la t m, marifette halloldum pi tim, hakikatte 

Allah’ nan birle tim. Biz bu kap lar n insa-

n y z. eriat denince ba ka türlü anlamay z. 

Yani er yok bizde. Benim 366 azam var, ne 

zamana kadar ruhu Hakk’a teslim edince-

ye kadar. Evet yer anam, gök babam. Gök-

ten ne ya arsa yer itiraz etmez. te böyle, 

mür id-i kâmiller ne verirse öpüp ba m za 

koyup, o mür id-i kâmilin ete inden tutup, 

o mür id-i kâmilin i le inden, kemaletin-

den, inanc ndan, iman ndan, izinden ölün-

ceye kadar devam etmeliyiz. Allah’a kul, 

peygamere ümmet, ah-  Merdan’ n taliple-

rinden ve Alevi olal m. akas  yok bu i in. 

Bu ceme ölü girip diri ç kaca z. Nas l bir 

çocuk dünyaya geldi inde ba r yorsa, biz 
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de bu cemden ç kt m zda yeni kimli imi-

zin sesinin duyulmas  laz m. nanc m z bu...

Cenab-  Allah diyor ki; “Kimseyi kimseden 

sormam, seni senden sorar m.”

Mustafa Dede (Mustafa Erdo an)

SONUÇ VE ÖNER LER 

Bu çal mada Anadolu Alevili inin tari-

hi geli imini k saca, önemli dinamikleri içe-

risinde incelenmeye çal ld . Dedelik kuru-

mu, Alevi-Bekta i inanc  ve felse  si, Pir Sul-

tan Abdal deyi lerinden al nan dörtlüklerle 

aç klanmaya çal ld . Erzincan Üzümlü 

ilçesine ba l  Alt nba ak beldesi Büyükka-

da an mahallesinde (eski ad  ile Büyükka-

da an köyü) A uçen Oca ’na ba l  Mus-

tafa Erdo an Dede ile yap lan görü meler-

de, günümüzde etkisini oldukça yitirmeye 

ba layan geleneksel Alevili in ya anma 

biçimi hakk nda önemli ipuçlar  elde edildi. 

Dersim olaylar n n sadece Tunceli s n rlar  

ile kalmad , zorunlu göçün Erzincan’da 

Alevi kimliklerinden dolay , Türklere de 

uyguland  konusunda, bir nevi sözlü tarih 

çal mas  da olan bu çal mam zda önemli 

bulgular elde edildi.

Bugün aç s ndan de erlendirildi inde 

heterodoks bir inanç kültürü olarak Alevi-

likte, en önemli olgu bu inanç sisteminin 

sözlü halk edebiyat  ve kültürleri ile günü-

müze kadar ta nmas d r. Bu sözlü kültürün 

yaz l  kaynaklara ba ml  olmamas  bilimsel 

incelemeler aç s ndan bir zorluk yaratsa da, 

sözlü kültür bile enlerinin Alevili i, yaz -

l  kültürün getirece i dogmatizmden uzak 

tutmas  aç s ndan önemlidir. Ancak, Alevi 

cemlerinde kat  ahlaki kurallara uymayan 

insanlar n dü kün ilan edilerek cezaland r l-

mas , Alevili in kendi dogmatizmini yarat-

t na örnek olarak da sunulabilir. Tarihsel 

olgular aç s ndan incelendi inde Alevilikle 

ilgili toptanc  genellemelerin sa l kl  sonuç-

lar vermeyece i kanaatindeyiz.

Alevilikte dedelerin at fta bulundu u 

mam Cafer Buyru u d nda yaz l  bir kay-

na n olmad  yayg n bir görü  olmas na 

ra men, Mustafa Erdo an Dede ile yap lan 

görü melerde Kur’an’a at fta bulunulma-

s  dikkate de er bir durumdur. Geleneksel 

Alevilikte ibadet ritüelleri, ço unlukla k  

aylar nda gerçekle tirilirken, günümüz-

de vak  ar n ve derneklerin öncülü ünde 

gerçekle tirilen ibadetlerde bir standartla -

maya gidildi i (per embe günleri ak am) 

yönünde bir irade söz konusudur. Kent 

kültürünün geli im göstermesi ile beraber 

özellikle son çeyrek yüzy lda çözülmeye 

ba layan geleneksel Alevilikle ilgili çal -

malar 1980 y l ndan sonra art  göstermi tir. 
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Bununla beraber bu çal malar n ço unluk-

la bilimsellikten uzak ve ideolojik bak  aç -

lar  ile gerçekle tirilmi  olmas , günümüzde 

geleneksel Alevili in kay t alt na al nmas  

konusunda acil, ivedi bir ciddiyeti ortaya 

koymaktad r.

Alevi kültürü ve edebiyat  aç s ndan 

-Mustafa Dede örne inde de görüldü ü 

gibi- bu gelene in son temsilcileri ile yap -

lacak görü melerde daha önce kay t alt na 

al nmam  müzikal ve edebi zenginliklerin 

bir an önce kay t alt na al nmas  aç s ndan 

çok önemlidir.
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