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Özet 
 

Tunceli Alevilerinde ocak yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Bir soy 

ağacıyla başlayan, toplumsal konum sıralamasıyla devam eden, çeşitli 

görevlerin düzenlemesini düzenleyen, Alevi adab ve erkanın 

kurumlaşmasını şekillendiren, Alevi topluluklarını ve aşiretlerini bir arada 

tutarak güvence altına alan, törelerini yaşama geçirmesi için toplumsal 

zemin hazırlayan ocaklar Alevi topluluklar için önemlidir. Bir alan çalışması 

olan bu makale de, Alevilerin kutsal olarak kabul ettikleri ocakların 

günümüzdeki toplumsal fonksiyonlarını konu edinmektedir. Bu amaçla 

ocaklara gelen insanlarla mülakatlar yapılmış ve buralarda yürütülen 

dini/sosyo-kültürel faaliyetler gözlemlenmiştir. 
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Social Functions of Alevi Ocaks  
 
Abstract 
 

"Ocak" is a widely used term amongst Tunceli Alevis. "Ocak"s which 

start with a family tree, continue with the ranking of social position, regulate 

a variety of editing tasks, shape the institutionalization of Alevi morals and 

manners, secure the Alevi tribes and communities by holding them together 

and prepare social ground to put customs into practise are very important 

for Alevi communities. This article is a field study that handles the social 

functions of ocaks which are accepted as sacred by Alevis. For this 

purpose, interviews with people all around ocaks were made and 

conducted religious / socio-cultural activities were observed. 
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Giriş 
 

Alevilikte dedenin mensup olduğu soyu ifade etmek için ocak kelimesi 

kullanılır. Dedelik kurumu yapısı gereği soy güden ve Ehl-i Beyt yoluna tabi 

olan bir kurumdur. Buna göre bir dede öldüğünde yerine oğlu geçmektedir. 

Bu olgu Alevi geleneğinde ocak şeklinde adlandırılır. Nitekim her Alevi 

dedesinin bir ocağı bulunup soyunun Hz. Peygambere ulaşması nedeniyle, 

Alevi ocaklarının bu ilişkiden kaynaklanarak kutsal temellere dayandığına 

inanılır. Ocaklar zaman içerisinde dedeler tarafından kurumsal hale 

getirilmiş, soydan gelenlere ocakzade denilmiş, dedelik görevinin 

ocakzadeler tarafından yerine getirilmesi de gelenek haline getirilmiştir.  

Alevilikte özellikle ocakzadelerin toplum içindeki meşruiyetlerinin 

kaynağı olması hasebiyle en önemli unsurlarından birisi silsilelerdir. 

Tasavvufta “el ele, el Hakk’a” şeklinde ifade edilen bu esas, sufilerin zincir 

halkalarına benzeyen şeyhler vasıtasıyla Hz. Peygamber’e, ondan da 
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Allah’a ulaşmak için kabul ettikleri bir esastır. Hz. Ali’nin silsiledeki konumu 

dolayısıyla zamanla Oniki İmam’dan biri veya birkaçının bulunduğu 

silsilelere ayrı bir önem verilmiş ve bunlar altın silsile anlamında “silsiletü’z-

zeheb” diye anılmışlardır. Aleviler bu anlamda kendilerini Oniki İmam’dan 

biri kanalıyla Hz. Ali’ye dayandırmakta ve her biri farklı bir silsile takip 

etmektedir (Üçer 2009: 81). 

Alevi topluluklar kendi aralarında ana ocaklar etrafında 

teşkilatlanmışlar ve ana ocağa bağlı alt ocaklar oluşturarak söz konusu 

ocak sistemini günümüze kadar taşımışlardır. Günümüzde şehirleşme ile 

beraber söz konusu ocak sisteminin fonksiyonelliği, sürdürülebilirliği ve 

geleceği çerçevesinde ciddi tartışmalar olsa da, geleneksel anlamda bu 

sisteme dayalı olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Her ne kadar “677 

sayılı Tekke ve Zaviyelerin seddine ilişkin kanunun varlığı” ile resmi olarak 

tekke ve zaviyeler kapatılmış olsa da, Alevilik günümüzde de gerek fiilen 

işler durumda olan gerekse sadece birer ziyaretgah konumuna taşınan 

ocaklar etrafında söz konusu yapılanmasını kaybetmemiştir. Bu anlamda 

bu makalede; Aleviliğin ana karakterini oluşturan, aslında birer aşiret 

evliyası durumunda olan kişiler etrafında şekillendirilen evliya kültü ve bu 

evliya türbelerinin de içinde bulunduğu ocaklar etrafında gerek kurban 

gerekse ziyaret vb. uygulamalar ile ortaya konulan ocak kültürünün 

günümüzdeki sosyal fonksiyonları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

Ocak Sisteminin Günümüzdeki Sosyal İşlevleri 
 

1. Psiko- Sosyal İhtiyaçları Karşılaması 

 

İnsan gücü sınırlı olan fakat sonsuz ihtiyaç ve arzularla donatılmış bir 

varlıktır. Yokluğu hissedilip karşılanması istenen bir beklenti olan ihtiyaçlar 

ve bundan daha çok geniş kapsamlı olup kişinin şuurlu olarak içinde 

duyduğu ve belli bir gayeye ulaşmak üzere gösterdiği ruhi bir faaliyet olan 

istekler insanlarda bilinçli, karalaştırılmış ve amaçlı davranışlar oluşturur 

(Yavuz 1980: 88). İnsan günlük hayatın beraberinde getirdiği çeşitli ihtiyaç 

ve isteklerle doludur. Karşılanmak istenen bu ihtiyaç ve istekler normal 
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şartlarda cevap bulamadığı zaman birey üzerinde, yerine göre itici güç olup 

baskı uygulayabilmektedir. Bu tarz durumlarla karşılaşan insan ise, kutsallık 

taşıyan bir varlığa yönelmek istemektedir. Kısıtlı güçteki bu varlık, mutlak 

ve edebi bir irade erkini elinde bulunduran otoriteyle bağ kurmaya 

niyetlenerek ibadet eder. Böylece ilahi güç tarafından korunduğu 

duygusunu yaşar. Sınırsız güç kaynağı “Kadir-i Mutlak”la bağlantı kurma 

arzusu, sarsılmaz bir güven ortaya çıkarır (Tarhan 2009: 101). İşte 

günümüzde ocaklar, insanların bu psiko-sosyal ihtiyaçları tatmin eden bir 

görev üstlenmektedirler. İnsan çevresindeki objelerle psikolojik bağ 

kurmaya, onlara öznel gerçeklik atfetmeye meyillidir. Her birimizin kendi 

başına oluşturduğu bu öznel gerçeklikler, zamanla toplumsal kabullere 

dönüşür ve yepyeni bir gerçeklik alanı ortaya çıkar. Artık bu yeni alanın adı 

‘sosyal gerçeklik’ dünyasıdır ve bu dünyanın nesnel gerçeklikle ilişkisi 

kesilmştir. Orada akıl ve mantığın hükmü olmayıp, toplumun kendine özgü 

dinamiklerinin yarattığı kolektif bir manevi gerçeklik vardır.  

İnsanlar, gerçeğin belirsiz olduğu hallerde bir yere tutunmak ister, 

belirsizlikten kurtulma ve kesin bir şeye inanma arzusu taşır. Bununla 

beraber o, bu ihtiyaçların karşılanmasını tek başına yapamayacağını ve 

gücünün buna yetmeyeceğini de bilmektedir (Kayıklık 2001: 144). Bu 

amaçla da kendince bir gerçeklik yaratır. Metafizik alana ait manevi inançlar 

işte bu noktada devreye girer ve insana kesinlik duygusu veren anlam 

dünyaları sunar. Yine Moğol istilası sonrasında Anadolu’da yaşanan sosyal 

çalkantılarda insanlar veli, evliya ve erenlerin manevi güçlerinden 

yararlanmak ve buralarda teselli bulmak maksadıyla türbe, tekke ve 

dergahlara akın etmiştir. Buna göre, çaresizliğin verdiği eziklikle insan, 

mükemmellik, güçlülük gibi niteliklerle donatılmış, dolayısıyla kutsallık 

taşıyan bir varlığa, mekâna ve nesneye yönelme ve sığınma eğilimi 

taşımaktadır. Nitekim sosyolojik bir vakıa olarak konuya bir açılım 

getirmeye çalışan Mümtaz Turhan, insanların izah edemediği hadiseler 

karşısında duyduğu acz, korku, dehşet ve hayretten kurtulmayı, istikbal 

veya akıbeti hakkındaki endişelerini gidermeyi, devamlı iç huzura 

kavuşmayı ihtiyaç olarak gördüğünü belirtmektedir (Turhan 1964: 49). 
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Bu bağlamda ocaklara gelen ziyaretçilerin yaptıkları dualarda ihtiyaç 

ve isteklerin önemli etkisinin olduğu, bunların karşılanmak üzere buralara 

geldikleri yapılan gözlem ve mülakatlar sonucu görülmektedir. Onlar burada 

yaptıkları çeşitli dualarında, arzularını ve ihtiyaçlarını ifade etmektedir ve bu 

istek ve ihtiyaçlarının gerçekleşeceği ya da karşılanacağı beklentisi 

içerisindedirler. Toplumun sahip olduğu farklı kültür ve inançların da 

etkisiyle bu istek ve beklentilerin ifade ediliş tarzları da birbirinden farklılık 

göstermekte, bireylerin bu isteklerini dile getirirken çeşitli eğilimler ve 

uygulamalar içine girdikleri görülmektedir. Buna göre ocaklar; bir kriz halinin 

normale döndürülmesi,  normal durumun daha iyiye gitmesi, normal 

durumun korunması, toplumsal statü değişikliklerine eşlik etme ve bunların 

ilişkilerde yol açacağı sarsıntıyı hafifletme, ayrılık ve birleşme durumlarında 

geçişi kolaylaştırma, toplumun doğayla ilişkisini düzenleme, mevsim ve 

mekan değişikliklerine eşlik etme, toplumun dayanışma ve işbirliği ağlarını 

teyit etme, grup üyeleri arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlama ya da 

çatışmanın üstünü örtme vb. işlevleri yerine getirerek insanların psiko-

sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli fonksiyonlar icra etmektedirler. 

 

2. Birlik ve Dayanışmayı Sağlaması 

 

Bir toplumu birleştiren en önemli unsur o toplumun kültürüdür. Kültürün 

bütünleşmeyi sağlayan en iyi aracı ise dindir. Antropolog Radcliffe Brown, 

toplumlardaki tüm inanç ve adetlerin, o toplumun varlığını devam ettirecek 

bir işlevi olduğunu söyler. Branislaw  Malinowski tüm kültürel kurumların 

nihai amaçlarının, insanların biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak 

olduğunu belirttikten sonra, kültürlerin yeme- içme gibi biyolojik, hukuk ve 

eğitim gibi araçsal, din ve sanat gibi bütünleştirici  üç temel ihtiyacı 

karşılaması gerektiğini belirtmektedir (Köse-Ayten 2010: 35). Türk toplumu 

için bu bütünleştirici ihtiyacı gideren en fonksiyonel olgulardan biri de 

ocaklardır. Dindarlık seviyeleri, din algıları, eğitim ya da sosyo-ekonomik 

durumları ne kadar farklı olursa olsun, bu mekanlar insanları 

birleştirmektedir. Bu açıdan bakıldığında ocaklar toplumda birlik ve 

dayanışmayı sağlayan, sosyal işlevi olan kurumlardır. 
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Ülkemizde vatandaşlık için din ve kültür yegane belirleyici unsurlar 

olmamakla birlikte, paylaşılan ortak değerlerin toplumsal birlik ve beraberliği 

sağlamlaştırdığı ve sosyal yapıyı güçlendirdiği bir gerçektir. Bir örnek 

vermek gerekirse Alevilikte çok önemli bir isim olarak kabul edilen, 

İstanbul’da kendi adına bir tekkesi olan, büyük bir mezarlığa ismi verilmiş 

ve İstanbul’un fethine katılmış olan Karaca Ahmet Sultan’ın Alevi kimliğine 

bakmadan Sünniler onun etrafında birleşmektedir.  Dolayısıyla, 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde halkın gönlünde yer edinmiş gönül 

insanlarının öldükten sonra da, o bölgede yaşayan kişileri bir araya 

getirtmede etkili oldukları anlaşılmaktadır. Nitekim ülkemizin farklı 

yörelerinde bu yatırların/ziyaretlerin etrafında, çeşitli vesilelerle tertiplenen 

törenler, yemekli toplantılar, yağmur duaları, hıdrellez günü vb. birtakım 

etkinlikler bunlardan bazılarıdır. Yine buralar, yeni evlenen çiftlerin kendi 

evlerinden önce gidecekleri ziyaret mahalli olup, mutluluk temennilerinde 

bulunmalarına, sünnet olacak çocukların vatan, millet, devlet ve dinine 

sadık birer fert olarak yetişmelerine matuf ev sahipliği yapan ender 

mekânlardır. Dolayısıyla hangi maksatla olursa olsun sûfî makamları, 

insanların kaynaşıp kucaklaşmalarına, buluşup görüşmelerine, 

küskünlüklerinin giderilmesine zemin hazırlayan ve Allah’a yalvarmak için 

vesile kılınan yerlerdir.  

Nitekim Kalenderiler hakkında çalışmalar yapan A. Yaşar Ocak, 

Kalenderilerin Türkiye tarihinde hem dini-tasavvufi, hem de sosyal ve 

kültürel hatta folklorik açıdan derin izler bırakan bir akım ve mektep 

olduğunu, bu gibi zevata ait türbelerin halkın dilek ve dualarının 

gerçekleşmesi için birer hâcet mekânı hâline geldiğini iddia etmektedir 

(Ocak 1999: 215). Keza velilerin, hatta bazen de yanlışlıkla Hıristiyan 

azizlerin hayat ve türbeleri hakkında halka mal olmuş menkıbe ve hikâyeler 

de, oldukça birleştirici ve bütünleştirici bir rol üstlenmektedir (Kara 1999: 

123). Çünkü halk, bu kimseleri Allah’ın saygın kulları olarak görmekte, 

duası kabul edilen zatlar şeklinde tanımakta ve yaşadığı hayat açısından 

onları “model insan” olarak algılamaktadır. Yine bazı bölgelerde birtakım 

isimlerin çokluğuna bakıldığında, halkın yeni doğan çocuklarına bu gibi 

saygın kişilerin adını verdiğine şahit olunmaktadır. Zira bu zatlar, toplum 
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nazarında daima iyiyi, doğruyu, güzeli, hayırlıyı ve yararlıyı temsil etmekte, 

bu kişiler vasıtasıyla Tanrı’ya daha da yakınlaşabilineceğine inanılmaktadır. 

Öyle ki mistik grupların tesir ve kapsam alanları sadece kendi dindaşlarıyla 

sınırlı kalmamış, onların barışçıl ve uzlaşmacı tutumları, çağlar ve sınırlar 

ötesi mesajlar ihtiva eden evrensel, bağdaştırmacı tasavvufi öğretileri farklı 

kültürlerin de bir arada yaşamasına örneklik teşkil etmiştir. 

 

3. Gelenek, Kimlik ve Gurur Bilinci Oluşturmak 

 

Her Alevi, kendi kimlik tanımlamasında ocak sisteminden hareket eder 

ve kendisinin mutlaka bir ocağa dahil olması gerektiğini kabul eder. Bilindiği 

gibi Alevi topluluklarının liderleri olan dedeler çeşitli ocaklara bağlıdırlar. 

Herhangi bir bölgede var olan bir ocak sadece orayla kalmayıp Anadolu 

coğrafyasının hemen hemen tamamında varlığını devam ettirmektedir. Bu 

anlamda ocaklar, vatandaşlara, inananlara ortak aşkın gayeler ve ilahi 

anlamlar sunarak, vatandaşların ülkenin milli ve siyasi menfaatlerini 

korumasını sağlar. Dolayısıyla ocaklar, halkın birlikteliğini sağlayan ritüeller 

oluşturarak, toplumun bir arada tutulmasını sağlayan değerler oluşturarak 

toplumsal duyarlılıkları nesilden nesile aktarmaktadır.  

Özellikle kentlerde yaşayan Alevi genç nüfus; ocakları, öğrenilmiş bir 

ibadet sürecinin, bilinmez zamanlarda gidişatı belirlenmiş ritüellerin takip 

edildiği dini mekanlardan ziyade, kimliklerine ilişkin duygusal bir deneyim 

geçirdikleri ve Alevi kültürünü sürdürdükleri yerler olarak görmektedir. 

Dolayısıyla manevi gücün yoğunlaştığı yerler olan ocaklar, ailelerin 

bireylerine vermek istediğini sözel olarak değil, yaşanılarak aktardıkları 

bilgilerin verildiği, manevi olanla kendine göre temasa geçtiği, geleneklerini, 

kimliklerini yeniden oluşturdukları mekanlar olarak vazife ifa etmektedirler.  

 

4. Allah’a Ulaşmayı Sağlaması 

 

Tanrı-insan ilişkisinde aracılık rolü üstlenildiğine inanılan varlık 

kategorilerinin mevcudiyetine öteden beri hep inanılmış ve bu aracılara 

yüklenilen fonksiyon ve nitelikler, dinden dine, kültürden kültüre değişiklik 
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göstermiştir. Sözü edilen eski geleneklerde ilahlarla ve insana hakim olan 

diğer kuvvetlerle münasebetler kurduklarını iddia eden birtakım kutsanmış 

şahsiyetlerin varlığını ve bu şahsiyetlerin aşkın varlıkla toplum arasındaki 

irtibatı sağlayan birer temsilci rolü üstlendiklerini yapılan araştırmalar 

göstermektedir (Çalışkan 2002: 181-182). 

Gerçekten de bölgede yaptığımız mülakatlarda insanlar, mucizeleri 

“Allah’ın velilerin/ ermişlerin aracılığıyla insanlara ulaştırdığını” ifade 

etmişlerdir. Katılımcılardan bazıları, “evliyalar, devlet dairesinde bir yakının 

olması gibidir” diyerek, bu konudaki düşüncelerini, algılamalarını 

belirtmişlerdir. Yine Türk insanının günlük ilişkilerden çıkardığı bir ‘sosyal 

temsil’  vazifesinin olduğu ve “isteklerin üst mercilere aracılar vasıtası ile 

ulaştırılır” algısının ülkemizde bir sosyal ilke olduğu belirtilmektedir. Buna 

göre, kişi isteyeceğini Allah’tan istiyor; ama mübarek mekanlardan da aracı 

olmalarını bekliyor veya onların huzurunda Allah’tan istiyor. Bu sosyal yapı, 

ocakların aracı olarak kullanılabileceği fikrinin kolayca benimsenmesini 

sağlamaktadır. Dolayısıyla da ziyaretçilerin ocaklara gelme amaçlarından 

biri de onlara kutsallık atfettiklerinden dolayı onu vasıta olarak kullanarak 

Allah’a isteklerini, beklentilerini vs. daha kısa sürede ulaştırmak 

istemeleridir. Bunu da ocaklarda türbe ya da yatırı bulunan veli’nin “yüzü 

suyu hürmetine” ifadelerini kullanarak yapmaktadırlar. Bunun sebebi de 

orada yatanın mübarek, Allah’a yakın dost, O’nun sevgili kulu, ermiş, evliya, 

muhterem bir zat olarak görülmesidir. Allah’ın huzuruna hatırı sayılır bir 

aracı ile çıkma duygusunun tatmini söz konusudur. Dilekler Allah’a yakın 

olduğu düşünülen yüce kişiler ya da mekanlar aracılığı ile Allah’a iletilir. 

 

5. Ölümü Anlamlandırması ve Allah’ın Somut Aracılarla Algılanmasını 

Sağlaması 

 

Hakikat arayışı, düşünce, tutum ve davranışları belirleyen en güçlü 

güdülerden biridir (Bahadır 2002: 20). İnsan, tarih boyunca hep kesin 

bilgiye ulaşma çabasında olduğundan kimi zaman felsefeye, kimi zaman 

sanata ve bazen de metafiziğe veya dine sarılmıştır. Hakikatin bilgisine 

ulaşmayı ifade eden bu süreçte insanın temel hedefi, belirsizlikten kurtulup 
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hayattaki konumunu tayin etmek, varlığı anlamlandırma ihtiyacını 

gidermektir. Yaşanılan bir hayatı doğru olarak anlamlandırmak, hayatın 

nasıl var olduğu, bu aleme nereden gelindiği, sonuçta nereye gidileceği ve 

nasıl yaşanması gerektiği konularında tatminkar cevaplar edinemeyen bir 

insanın bireysel ve sosyal hayatında dengeli ve uyumlu olması 

beklenmemektedir (Yılmaz 2003: 92). Bu anlamda ocaklar, bilinmeyen, 

korkulan, endişe edilen şeyi normal bir hale dönüştürmektedir. Ölüm olgusu 

çeşitli zihinsel ve toplumsal süreçlerden geçirilerek somut gerçeklik haline 

getirilir. Böylece düşünsel anlamda var olan şey fiziksel alana aktarılmakta, 

soyut olan ölüm olgusu ocaklar ile somutlaştırılmaktadır. Halk inancına göre 

ocaklar, Allah’ın sevgili kullarının canlılıklarını devam ettirdikleri, ses 

verdikleri yerlerdir. Yani ölümden sonra hayat olduğunun, ruhun varlığını 

devam ettirdiğinin insanların bilinçlerine somut bir mekan ya da nesne 

aracılığıyla kazındığı yerlerdir. 

Ocakların mekansal varlığı, ölüm ötesini algılamayı, ölümü 

kabullenmeyi kolaylaştırır. Ölen birisinin ruhunun var olmaya devam ettiğini 

çok canlı bir şekilde hissettirir. Bu vesileyle ocağa gelenler, aynı zamanda 

kendi yakınlarının ruhlarının da yaşadığını hissederler. Böylece, farkında 

olmadan psikolojik bir rahatlama yaşarlar. Bu açıdan bakıldığında ocaklar, 

yaşamla ölümün iç içeliğini, ölümün hayatı tamamlayan bir unsur olduğunu 

hatırlatan mekanlardır. Ocaklar, ölümü anlamlandıran mekanlar olmalarının 

yanı sıra tüm bir metafizik inancın, soyut bir Tanrı olgusunun somut 

aracılarla algılanmasına yardımcı olan yerlerdir. İnsanların soyuta inanırken 

somuta sarılma ihtiyacını gideren mekanlardır. Yani insanın kendi varlığı ile 

tabiatüstü kuvvetler arasındaki ilişkiyi daha sağlıklı bir şekilde anlamlandırıp 

yorumlamasını sağlarlar (Yılmaz 2003: 92). 

 

6. Sosyal İnşalar Oluşturması 

 

Bir sosyal yaşam dünyası, sakinlerinin değer yargıları tarafından inşa 

olunduğundan bu değer yargıları gerçeğin tanımları olarak adlandırılırlar 

(Coşkun 2010: 50). Yani insanlar, sosyal dünyalarının mimarları olmaları 

hasebiyle gerçeklik olarak kabul edilen pek çok şey de büyük oranda insan 
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kültürünün ürünleri olmaktadır. İnsanların değerleri, telakkileri ve davranış 

modelleri mucizevi bir şekilde cennetten düşmemiş, bilakis bütün bunlar 

insanların yüzlerce yıllık tecrübeleri sonucunda yapısal hale gelmiştir ( 

Zuckerman 2009: 52).  Peter Berger’in belirttiği gibi, “sosyolojik teori, kendi 

mantığından hareketle dini, insanların bir izdüşümü olarak görmektedir.” 

Burada dikkat çekici nokta tanrı tanımaz bir yaklaşımla dinin tamamen 

sosyal bir inşa olduğu veya dindar köktenci bir yaklaşımla dini hayatı 

oluşturan gerçekliğin tamamıyla ilahi olduğu, bir başka ifade ile dinin 

bizatihi tanrı merkezli veya sosyal inşa olarak düşünülmesinden ziyade her 

iki telakkinin de kendi düşünce sistematikleri açısından bir bütün 

oluşturmalarıdır. Yani  din konusundaki her şey ne ilahi orjinli ne de beşeri 

orjinli olup her iki kutbun arasında bir ara formun olduğu düşüncesi bizim 

için sosyal gerçekliğe daha uygun düşmektedir. Örneğin, aşkın bir niteliğe 

sahip olan dinin özü ya da kaynağının ilahi olduğu düşünebilir. Yine dinin 

zahiri kısımları, sembolleri ya da çeşitli unsurları sosyal bir inşa olarak 

yorumlanabilirken, onun ayırt edici kuvvetinin ilahi, ezeli ve ebedi olduğuna 

inanılabilir, ancak bu kuvvet büyük oranda sosyal ve kültürel bir tezahür 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Zuckerman 2009: 53). Dolayısıyla dinin bazı 

özellikleri aşkın bir nitelik arz ederken sosyal yapıyla ilgili diğer özellikleri 

saf aşkın olmayabililir. Bu açıdan bakıldığında ocakların da özellikle Alevi 

toplumunun normlarının oluştuğu ve bu normların sosyal alana uygulandığı 

birer sosyal gerçeklik merkezi olduğu görülmektedir. 

Alevi toplulukları da kendi doğrularını ocaklarda üreterek kendi 

gerçekliklerini sosyal olarak inşa ederler. Şöyle ki, insanlar ocaklara ve 

içinde bulunulan nesnelere kutsallık atfedip çeşitli ritüeller üreterek sosyal 

inşalar oluştururlar. Toplumlar bizzat kendilerinin oluşturduğu bir dünya 

algısına sahiptirler. Bunun içindir ki Türk toplumunun oluşturduğu din 

algısının yansımaları diğer Müslüman toplumlardan ya da kitabi din 

öğretisinden ayrılabilmektedir. Toplumlar kendilerine ait bu birikimleri yeni 

nesillere aktarırken bir önceki neslin oluşturduğu göreceli gerçeklik 

nesnelleşir. Eylemler, düşünceler bilinçte kökleşir ve daha güçlü bir 

gerçeklik haline gelir. Artık karşımızda kurumsal, tarihsel ve nesnel bir 

gerçeklik ve onun doğurduğu olgular vardır. Bu olgular bireyin karşısına 
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reddedilemez şeyler olarak çıkar. İnançlar da bu tür bir sosyalleştirme 

süreciyle kurumsallaşır.  

 

7. İnsanların Manevi Boşluklarını Doldurması 

 

Modern hayatın getirdiği hızlı yaşam ve yalnızca maddi tatmin 

sonucunda manevi boşluk hisseden insanlar, inançlarını ve varoluşsal 

güvenlerini tazelemek için zaman zaman kutsal mekan arayışına 

yönelmektedirler. Ocaklar da bu yönelişin en önemli mekanlarından biridir. 

İnsanlar bu mekanlarda inançlarını ve güvenlerini tazelediklerini 

düşünmektedirler. Çünkü modern yaşam biçimi insanları ne kadar 

rasyonelleştirmiş, bilim ne kadar ilerlemiş ve ekonomik seviye ne kadar 

yükselmiş olursa olsun, hastalıklar, sıkıntılar var olmaya devam etmekte, 

sosyal ve ekonomik problemler insanları bir şekilde etkilemektedir. Modern 

dünya ve modern yaşam biçimi insanların sosyal ve fiziksel güvenlik 

ihtiyacını sona erdirememiştir. Zaten ocaklara genelde bu tür problemler 

için müracaat edilmektedir. Hastalıklara çare arama, ailevi geçimsizlikleri 

giderme, iş-okul dileğinde bulunma ya da bireysel bir problemden kurtulma 

isteği insanları ocaklara çeken en önemli motivasyondur. Dinin teselli 

kabiliyetinin modern insanın gözünde yeniden güven kazandığını belirten 

Berger’e göre, ‘‘maddi- manevi mahrumiyetlere maruz kalan, fiziksel acılar 

yaşayan, hatta en basitinden geçimsiz bir evliliğe tahammül etmek zorunda 

olan bir insana ilerleme efsanesinin o büyük ideallerinin, tabii bilimlerin o 

inanılmaz zaferlerinin, ulusal bağımsızlıkların veya devrimci hareketlerin 

başarısının sunacağı hiçbir şey yoktur” ( Berger 2002: 77).  

 

8. Sosyalleşme ve Problem Paylaşımı 

 

Ocaklara, dışarıdan veya yöreden aynı soydan olan veya aynı 

aşiretten, etnik kökenden, dini aidiyetten olmayan insanların da 

başvurabilmesi ve kendi ziyaret anlatılarını üretmesi gruplar arası alış 

verişlere vesile olduğu, grup sınırlarının açılması işlevi gördüğü tespit 

edilmiştir.  Bu bağlamda, ocakları tanımlayan kuruluş efsaneleri, sürekli 
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üretilen ve yaygınlaştırılan başarı anlatıları, grubun kendinden olan ve 

olmayanla ilişki kurmasını, onu belirlemesini, tanımasını ve aidiyetini teyit 

etmesini sağlamaktadır. 

Bu bağlamda ocaklar dini tatminin yanı sıra sosyal ilişkilerin 

oluşturulmasına katkı sağlayan bir işlev üstlenmektedir. Hatta birçok yaşlı 

kadın için ocak ziyareti ve orada yaşıtları ile vakit geçirmek, yaşlılıkla başa 

çıkmanın bir yolu olarak görülebilir. İnsanların ocaklarda kendileri gibi olan 

insanlara güvenmeleri kendi aralarında samimiyet ve kaynaşmanın 

sağlanmasına yol açmakatadır. Böylece ocaklar, sanki bir sosyalleşme 

platformu haline gelmektedir. Ocaklar bir sosyalleşme aracı, insanların 

arkadaş çevresi oluşturdukları bir mekan olmaktadır. 

 

9. Popüler Bir Dindarlığın Ortaya Çıkması 

 

Ocaklar, halk dindarlığının oluşmasında önemli bir mekan haline 

gelmiş bulunmaktadır. Resmi dini öğretinin dışında halkın kendi üretimi söz 

konusudur. Hayatımızın diğer alanlarında popüler kültür dediğimiz şeyi 

nasıl üretiyorsak, din alanında da aynı türden bir üretim geçerlidir. 

Dindarlığın bu formunun içeriğini ve çerçevesini kitabi dinden ziyade 

kültürel şartlar ve yaşam biçimi belirlemektedir. Orta Asya’dan, 

Şamanizm’den getirdiklerimiz, Anadolu’da bulduğumuz Helen kültürü 

kalıntıları ile buluşup İslam şemsiyesi adı altında ocaklarda icra edilmeye 

başlanmıştır.  

Dinin temel kaynakları olarak kabul edilen kutsal metinlere dayalı 

formuna büyük gelenek diyoruz. Buna kitabi dinde diyebiliriz. Bunun 

karşısında ise küçük gelenek var. Küçük gelenek dinin yerel ve kültürel 

ögelerle karışmış formunu temsil etmektedir. Ancak, din sadece kitabi 

formla sınırlı kalmayan dinamik bir olgu olduğundan bu iki form varlığını bir 

arada sürdürmektedir. Küçük gelenek, büyük gelenek karşısında bazen 

hurafe konumuna düşse de varlığını devam ettirmektedir. Modernleşme 

sürecinde bazı geleneksel uygulamalar hayatın birçok alanında geri plana 

itilebilmekte, kimileri ise bazen aynen, bazen form değiştirerek toplumsal 

fonksiyonlarını icra etmektedir. Zaman zamansa kentlerde modern yaşamın 
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doğurduğu alternatif bir dini hayat tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Genelde alt kültüre ait bir fenomen olarak nitelenen ocaklar, şehir 

hayatında paralel din şeklinde kendini göstermektedir. Nitekim ocaklara 

yönelik inanç ve ritüeller, kurumsal dinin itirazlarına rağmen varlığını 

sürdürmektedir. Dolayısıyla, bu mekanlarda kitabi din ile halk dini, yani 

büyük gelenek ile küçük gelenek bir arada var olmaya devam etmektedir. 

 

 

Sonuç 
 

Alevi örgütlenmesini sağlayan, sosyal kontrol mekanizması oluşturan, sözlü 

geleneği aktaran, talipleri aydınlatan, dayanışmayı sağlayan, dedenin 

soyunun ve seçkin konumunun devamını sağlayan, Alevi-Bektaşi 

geleneğinde sosyal sıralamayı, statü ve rol görevlerinin belirlenmesini 

düzenleyen, tekke ve ziyaret vasifesi gören Alevi ocakları, psiko-sosyal 

ihtiyaçları karşılamaları, birlik ve dayanışmayı sağlamaları, gelenek, kimlik 

ve gurur bilinci oluşturmaları, Allah’a ulaşmayı sağlamaları, ölümü 

anlamlandırmaları, sosyal inşalar oluşturmaları, insanların manevi 

boşluklarını doldurmaları, sosyalleşme ve problem paylaşımı, popüler bir 

dindarlığın ortaya çıkması gibi sosyal fonksiyonlar icra etmektedir.  

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Aleviliğin  diğer dini ve toplumsal 

yapılarında olduğu gibi ocak kültürünün de modern dönem sosyal şartlara 

ve değişmelere uyum sağlamakta bazı sıkıntılarının olduğu görülmektedir. 

Ocak kültürünün değişen sosyal yapıya uygun, taliplerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve bu doğrultudaki 

çalışmaların yapılması yerinde olacaktır.  
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