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Tunceli (Dersim) Sarı Saltık Ocağı’na Bağlı Alevîlerde 
Ulûhiyet İnancı1 
 
 
 
 
 

Talip TUĞRUL2 
 
Özet 
 

Sarı Saltık Ocağı, Tunceli-Hozat’ta yaşayan Alevî ocaklarından biridir. Bu 

ocak, kabri Hozat’ta bulunan Sarı Saltık’a nispetle bu isimle anılmaktadır. 

Ocağın dedeleri ve taliplerinin geneli Sarı Saltık Dağı’nın eteğinde bulunan 

Akören ve Karaca köylerinde ve Hozat ilçesinin merkezinde 

yaşamaktadırlar. Şu anda ocağın dedesi Ahmet Yurt Dede’dir. Bu 

çalışmada İslam’ın ulûhiyet inancı, Sarı Saltık Ocağı Alevileri örneği 

üzerinden sosyolojik bir yaklaşım ile ortaya koymaya çalışılacaktır.  

Sarı Saltık Ocağı’na göre Allah’ın varlığı ve yaratıcılığı konusundaki 

inanç, genel İslamî anlayıştan farklı değildir. Ancak ocağın inanç algısı, 

genel olarak bâtınî-tasavvufî bir yorum arz etmektedir. Temel felsefe veya 

doktrin “varlığın birliği”dir. “Üçler” denilen Hak-Muhammed-Ali inancı ve 

buna içkinleştirilmiş olan ulûhiyet düşüncesi, Sarı Saltık Ocağı’nın inanç 

yapısı içinde en temel öğeyi oluşturmaktadır. 

Bu araştırmada genel olarak Sarı Saltık Ocağının ulûhiyet düşüncesini 

ve özelde bu ocağa bağlı taliplerin günümüzdeki inanç formlarını nicel, nitel 
                                                           
1 Bu metin “Tunceli Alevîliğinde İnanç ve İbadet (Sarı Saltık Ocağı Örneği)” adlı 

yüksek lisans tezimizin ilgili bölümünün yeniden düzenlenmiş ve geliştirilmiş halidir. 
2 Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 
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ve metin analizi gibi yöntemler kullanılarak incelemeye çalıştık. Bu 

çerçevede yaptığımız araştırmada ocağın genelinde ulûhiyet inancının, 

canlılığını koruduğu ve batınî formda Hz. Ali’ye ulûhiyetin ithaf edildiği tespit 

edilmiştir.  Ancak ocağa bağlı olan Alevî gençler ve yaşlılar arasında 

ulûhiyet anlayışı noktasında farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Tunceli, Sarı Saltık, Ulûhiyet İnancı, Din, 

İslâm 

 

 

 

 

The Faith Of Divinity Among The Followers Of The Hearth Of Tunceli* 
(Dersim) Sarı Saltık3      

 
 

 
 
 

Talip TUĞRUL4 
 

Abstract 
 

Hearth of Sarı Saltık is one of the living hearths of Tunceli-Hozat. This 

hearth is named after Sarı Saltık whose tomb is in Hozat. Most of the dedes 

(patriarch) and talibs (follower) of the hearth live in the villages of Akören 

and Karaca which are located at the foot of Sarı Saltık Mountain and in the 

                                                           
3 This paper has been prepared by revising and improving the related part of our 
master thesis titled as “Belief and Worship in Tunceli Alevi’s (The Example of Sarı 
Saltık Ocağı)” 

4 University of Muş Alparslan Faculty of Islamic Sciences 
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center of town of Hozat. Currently the dede of the hearth is Ahmet Yurt. In 

this study, considering the case of Hearth of Sarı Saltık, the belief of divinity 

of Islam is put forward and studied sociologically. 

The subject of existence and creativity of God according to Hearth of 

Sarı Saltık is not different from the general Islamic understanding. However 

the understanding of the hearth presents an esoteric-mystic interpretation. 

The faith of Haqq-Muhammad-Ali who are called as “Üçler (the Threes)” 

and the thought of divinity that is incorporated within this trinity is the most 

basic element in the structure of belief of Hearth of Sarı Saltık. 

In this study we tried to examine the thought of divinity of Hearth of 

Sarı Saltık generally and the beliefs of current followers of this hearth 

specifically using quantitative, qualitative methods and text analysis. In this 

context, in our researches we have found that the belief of divinity is still 

viable and there is an ascription of divinity to Hz. Ali in the esoteric form of 

the belief. And also, we have observed that there are some differences 

between the beliefs of young and old Alevis who are following the hearth. 

 

Key Words: Alevism, Tunceli, Sarı Saltık, Faith of Divinity, Religion, 

Islam 

 

 
İnancın, dinin en önemli öğesini oluşturduğu bilinen bir husustur. Yüzyıllar 

boyunca belli bir dine mensup olmuş ve onun içinde yoğrulmuş, sonra 

birtakım sebeplerle başka bir dine geçmiş insan topluluklarının, bu geçiş 

sırasında -uzun zamanlar sonra bile-  eski dinleriyle ilgilerini tamamen 

kesmedikleri, ona ait bazı unsurları olduğu gibi, bazılarını da yeni dinin 

kalıplarına uydurarak muhafaza ettikleri bilinen sosyolojik bir vâkıadır. 

Şüphesiz aynı vâkıa değişik yer ve zamanlarda İslâm dinine giren çeşitli 

Türk boylarında da yaşanmıştır. Bu Türk boylarının İslamiyet’i kabul 

etmeden önce de muhtelif dinlere girdikleri ve eski inançları ile 

benimsedikleri yeni inançları çatıştığında, çatışan unsurları yeni dinden 
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aldıkları motiflerle besleyerek yaşadıkları bilinmektedir.5 Bu durum sadece 

Türklere has bir hal olmamakla beraber, eski dinlerin tesiri Türkler içinde de 

devam edegelmiştir.6 

İslâm dinini kabul eden Türkler, Şamanizm, Budizm, Mazdekizm ve 

girdikleri diğer dinlerin tesirlerini Anadolu’ya kadar taşımışlardır.7 Eski 

inançların izleri, bir kısmı değişime uğrayarak bir kısmı da aynen yaşayarak 

varlığını devam ettirmiştir.8 Bu tesirler daha çok, Mâverâünnehir, Hârezm 

ve Horasan gibi muhtelif bölgelerde Müslüman olduktan sonra çeşitli 

vesilelerle -özellikle Karahitay-Hârzemşah mücadelesi ve XIII. yüzyıldaki 

Moğol istilası sebebiyle- Anadolu’ya göç eden Türklerden İslâmiyet’i sathî 

bir şekilde kabul eden konar-göçer Türkmenler arasında görülmüştür.9 Gök 

Tanrı kültü, tabiat kültleri ve atalar kültü gibi eski Türk inançlarının tesirleri 

konar-göçer Türkmenler arasında yaşaya gelmiştir.10 Orta Asya’da 

Müslüman olan Oğuzlarla, olmayanları ayırt etmek için Müslüman olan 

Karluk, Çiğil ve Yağmalara Müslüman-Türk anlamında “Türkmen” dendiğini, 

Kaşgarlı Mahmûd kaydetmektedir.11 Bu konar-göçer Türkmen zümre, 

göçebe hayatın tesiriyle kitabî İslâm ile yüzyüze gelememiş, Müslümanlığı 

“halk İslâmı” diye nitelendirebileceğimiz bir çerçevede; ayrıca eski inanç ve 

gelenekleriyle mezcederek sürdürmeye çalışmıştır.12 İşte bu konar-göçer 

                                                           
5Ahmet Yaşar Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, s. 53. 

6Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 9.  

7Jean-Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, s. 26. 

8Yaşar Kalafat, a.g.e., s. 5.  

9Ahmet Yaşar Ocak, a.g.e., s. 54. 

10Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik, s. 84. 

11Ethem Ruhi Fığlalı, a.g.e., s. 85;İlyas Üzüm, Günümüz Alevîliği, s. 5 (Faruk 
Sümer, Oğuzlar). 

12Ethem Ruhi Fığlalı, a.g.e., s. 87. 
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Türkmen zümre, sahip oldukları özellikler ve tarihi kökler itibariyle -genel 

olarak- bugünkü Alevî-Bektaşîlerin ataları kabul edilmektedir.13 

Bu konar-göçer Alevîlerin inanç yapısı, homojen bir özellik arz etmez. 

Örneğin Alevîliğin önemli kaynaklarından olan deyiş ve nefesler,14 belli 

inanç konularında yer yer birbirinden farklı özellikler taşıdığı gibi, bir ozanın 

muhtelif zamanlarda söylediği deyişler de farklılık arz edebilmektedir. Aynı 

esnek yapı Alevî ocakları ve günümüz Alevî örgütlenmeleri ile bireyleri 

arasında da görülmektedir. Yine bu gruplar içinde âhiretin varlığını kabul 

etmeyen kesimler olduğu gibi, oldukça güçlü ahiret inancına sahip olanlar 

da bulunmaktadır.15Biz ise burada Tunceli (Dersim) Sarı Saltık Ocağı’na 

bağlı Alevîlerin üzerinden ulûhiyet inancını ele almaya çalışacağız.  

Ulûhiyet, bir kavram olarak,  kulluk etme, korkudan birine sığınma; 

üstün bir güç, olağanüstü bir varlık karşısında aciz kalma, ibadet etme, 

anlamına gelen Kur'ânî ve İslâmî bir terimdir. Ulûhiyet, kelime olarak 

yukarıdaki değişik anlamları bir arada toplayan "ilah"ın, kök halidir ve 

"ilahlık, tanrılık" anlamına gelir.16 İlkel dinler ve diğer inanç sistemlerinin 

hemen hepsinde var olan ulûhiyet inancını ise17, aşkın bir varlığı “Rab” 

olarak kabul etme şeklinde tarif edilebiliriz. Biz, metnimiz içinde daha 

anlaşılır olması için “ulûhiyet inancı” yerine “Allah inancı” kavramını 

kullanacağız.  

 

 

 

 
                                                           
13İlyas Üzüm, a.g.e., s. 5. 

14Mehmet Eröz,Alevîlik-Bektaşîlik, s. 30; Irene Melikoff, Türkiye’de Alevîler, 
Bektaşîler, Nusayriler, İSAV Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi, s. 22; Ahmet Yaşar 
Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, s.14; Kutluay Erdoğan, 
Alevî- Bektaşî Gerçeği, s. 223. 

15İlyas Üzüm, a.g.e., s. 67. 

16Fedakâr Kızmaz, “Ulûhiyet”,  Şamil İslam Ansiklopedisi, c.6, s.244. 

17Bekir Topaloğlu, “Allah”  DİA, II, 471. 
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1- Genel Anlamda Allah İnancı 
 

Genelde Tunceli Alevîliği, özelde ise Sarı Saltık Ocağına göre Allah’ın 

varlığı ve yaratıcılığı konusundaki inanç, genel İslamî anlayıştan farklı 

değildir. Ancak farklı bir batınî-tasavvufî özellik taşımaktadır. Allah, kâdir-i 

mutlak olup yaratandır.18 Allah’a çoğu zaman “Hakk” denilir.19 Hakk Teâlâ 

hazretlerinin gizli adı da “Hû” olarak bilinmektedir.20 

Sarı Saltık Ocağına göre tevhid, iki kısımdır; tevhîd-i hâs /(havâs), 

tevhîd-i avâm. Tevhîd-i avâm, Allah’tan başka ilah yoktur” anlamına gelen, 

“Lâ ilâhe illallah’tır. Tevhîd-i hâs ise, Tevhîd-i avâmı kabul etmekle beraber 

buna bazı ilaveler yapan ve Allah’tan gayrı tüm eşyanın Allah Teâlâ’nın 

varlığı karşısında hükümsüz olduğunu kabul eden inançtır.21 

Sarı Saltık Ocağına göre Allah inancında öne çıkan en önemli 

hususlardan biri, Allah’a “korku penceresi” yerine, “sevgi penceresi”nden 

bakılmasıdır. Temel felsefe “varlığın birliği” dir. Allah inancı “taşa bak, 

toprağa bak, insana bak, hepsinde Hakk’ı göreceksin” şeklinde 

açıklanabilecek vahdet-i vücûd düşüncesi üzerine kurulmuştur.22 Bu 

inanca göre her varlık, birliğe işarettir. İnsanın yaratılışının özü ve amacı 

Tanrı ile aynîleşmektir. Dünyadaki imtihanda başarılı olan kişi, Tanrı ile 

aynîleşerek insân-ı kâmil mertebesine çıkandır.23 İnsan ile Tanrı, birbirinden 

uzak değildir. Bir kişi, Hak ile hak olduktan sonra Allah’a eşdeğerdir. İnsan-ı 

kâmilde her şey mevcuttur. Hak ondan uzak değildir. Cenâb-ı Hak, kendi 

sûretine bakarak Âdem’i yaratmıştır. İnsan-ı kâmil, Tanrı’nın tâ kendisidir. 

                                                           
18Talip Tuğrul, Tunceli Alevîliğinde İnanç ve İbadet (Sarı Saltık Ocağı Örneği) Ek I: 
Tezimizin Mülâkat Metni, s. 11.  

19Munzur Çem, Dersim’de Alevîlik, s. 96. 

20Adil Ali Atalay, İmam Cafer-i Sadık Buyruğu, s. 158 

21Adil Ali Atalay, Buyruk, s. 232.  

22Bu konuda ocağın dedesinin nefeslerine bkz: Yurt, Ahmet, Saltuk Baba Nefes, s. 
136, 180. 

23Sezai Öztürk, Tunceli’de Alevîlik Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, s. 6.  
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Hz. Ali, insân-ı kâmil olarak görülmesi sebebiyle de kendisine Allah 

denilmektedir. Bununla beraber Ocak mensupları, Şair Edip Harâbî’nin “Ali 

Hak’tır, Allah değildir”  ifadesini paylaşmaktadırlar.24 

 

Tevhid inancını, Hatâyî mahlaslı Şah İsmail bir şiirinde şöyle ifade 

etmektedir: 

Evvel ol Allah’ın adı söylenür 

Cümle ibadetin başıdır tevhid 

Pîrim Şeyh Sâfî’den bize kalmıştır 

Sufî kardeşlerin kanıdır tevhid 

…. 

Can Hatâyim tevhid, derya denizdir 

Tevhid etmeyenler bizim nemizdir 

Pîrim Şeyh Sâfî’den sermayemizdir 

On İki İmamın erkânı tevhid.25 

 

2- Allah İnancının Tasavvufî Boyutu 
 

Sarı Saltık Ocağına bağlı Alevîlerde inançlar, büyük oranda bâtınî-

tasavvufî bir yorum arz etmektedir. Bu durum Ocak dedelerinin 

ifadelerinden de net bir şekilde anlaşılmaktadır.26 Filhakika Alevîlik, teolojik-

mezhebi özelliklerinden ziyade mistik-ahlaki nazariyeleri barındıran 

tasavvufi bir anlayıştır, yoldur.27 Zira Makâlât, Erkannâme, Buyruk ve 

Dilgüşâ gibi Alevî klasiklerine baktığımızda, bu eserlerin ahlak vurgusu 

yaptıklarını, meratib-i nefsten bahsettiklerini ve dört kapı kırk makamı 

                                                           
24Talip Tuğrul, a.g.e.Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni, s. 20. 

25Ethem Ruhi Fığlalı, a.g.e., s. 280. 

26Talip Tuğrul, a.g.e., Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni, s. 11.Yurt, Ahmet, a.g.e., s.55. 

27Sönmez Kutlu, Alevîliğin Dini Statüsü, İslâmiyât (AleviliğinTeolojisi sayısı), s. 37.  
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merkeze alan bir anlayışla -yani tasavvufi bir tarzda- inşa edildiklerini 

görmekteyiz.28 

 Ocak mensuplarının Allah inançları ise bu bâtınî-tasavvufî yorumun 

etkisiyle -daha öncede ifade ettiğimiz gibi- vahdet-i vücûd düşüncesi 

üzerine kurulmuştur. Bu inanç da kendini Hak-Muhammed-Ali inancında 

bulmuştur. 

 

2. a- Hak-Muhammed-Ali İnancı 
 

Hak-Muhammed-Ali inancı, ocağın inanç yapısı içinde en temel taşını 

oluşturmaktadır ki, buna “üçler” denilmektedir. Ancak bu üçlü inançta birlik 

bulunmaktadır. Bir nur olarak düşünülen bu yapı, üçe ayrılmıştır. İnanca 

göre Allah’ın nûru “azimet” olup müphemdir. Muhammed’in nûru “nübüvvet” 

olup, mana âleminde Âdem’e intikal etmiş; Âdem’den teselsülen Hz. 

Peygamber’in dedesi Abdulmuttalib’e kadar gelmiş ve onda ikiye ayrılmıştır. 

Nübüvvet nûru, Hz. Peygamber’in babası Abdullah’tan kendisine geçmiştir. 

Velâyet nûru ise Hz. Ali’nin nûru olup Ebû Talib’ten Hz. Ali’ye geçmiştir.29 

Bu nûrun varlığı ile ilgili bir sanı aktarılmaktadır: “Yer su iken, gök 

duman iken boşlukta asılı duran bir kandil varmış. Kudret ve kuvveti akıllara 

sığmayan, şeriksiz ve kadir, ibtidâsız ve intihâsız olan30 Hak Teâlâ, ilâhî 

gücünün varlığını göstermeyi murad eder ve o anda denize bakar. Deniz bu 

denli hârikulâde “mutlak güzellik” karşısında duygulanmaya, coşmaya ve 

dalgalanmaya başlar. Bu dalgalanma anında giz dolu bir nûr su üstüne 

çıkar. Tanrı bu nûru, biri yeşil, diğeri ak iki parçaya ayırır. İkisini birden 

kubbe biçimindeki kandile koyar ve birleştirir. Kandil içindeki yeşil nûr Hz. 

Muhammed’in; ak nûr ise Hz. Ali’nindir.” Muhammed-Ali’nin nûru31 sırasıyla 

                                                           
28Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Osman Eğri, Alevi Bektaşi Yolu Hak Muhammed 
Ali, s. 195-232. 

29Talip Tuğrul, a.g.e.,Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni, s. 7. 

30M. Şerif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, s. 38.  

31Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik,s. 97.  
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bütün peygamberlere geçip, en sonunda onların bedenlerinde tanrısal bir 

yansıma olarak evrene gelmiştir.32 Tanrı’nın yansıması olarak dünyaya 

gelen bu ulular, ecelleri tamam olunca terk-i diyar etmişlerdir. Muhammed 

ve Ali’nin ruhları, öncesizlik ve sonrasızlık içinde (ezelî ve ebedî) olup 

devamlıdır. Bu nûrun “kudret kandili”33 olduğuna inanılmaktadır.34 

Bu üçlemenin, Hıristiyan kaynaklı bir teslis inancı olduğu kabul 

edilmezken35 bu inancın Türklerin eski dinindeki “üçlü Tanrı (gök, yer, su)” 

inancıyla ilintili olduğu ifade edilmektedir. Bunun Doğu uygarlıklarından 

etkileşim yoluyla Batıya geçtiği, Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Ege ve 

Roma inançlarında devam ettiği düşünülmektedir.36 

 

2. b- Vahdet-i Vücûd İnancı 
 

Sarı Saltık Ocağına bağlı Alevîlere göre bu inanç, Allah inancıyla 

ilişkilidir. Yine kendi ifadeleriyle: Tanrı, varlıkların birliği düşüncesinden 

hareketle anlaşılabilir, varlıkların birliği “Tanrı”yı anlatır.37 Var olan her şey, 

Tanrı’nın zahirî yansımasından ibarettir. Canlı, cansız her şey Tanrı’nın bir 

aynaya yansıyan görüntüsü gibidir. İnsan ise Tanrı’nın görüntüsü olması 

itibariyle kutsaldır.38 Cenâb-ı Hak, insanın yaratılışını Cebrail’e emreder 

ancak Cebrail, boyun kısmından aşağı bölümü yaptığı halde, baş bölümünü 

yapamaz, Hak Teâlâ da onun ustası Benim, onu ancak Ben yapabilirim 

diyerek, kendi sûretinde insanı yaratır. Dolayısıyla Hakk, Âdem’den; Âdem, 

                                                           
32Muhammed-Ali inancı için bkz: Ahmet Yurt, a.d.e., s.19, 62, 133, 320. 

33Kudret kandili için bk: Vîrânî Divanı ve Risalesi (Buyruğu), Derleyen: Adil Ali 
Atalay Vaktidolu, s. 43. 

34Sezai Öztürk, a.g.e., s. 38-40.  

35Talip Tuğrul, a.g.e.Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni, s. 7. 

36Kutluay Erdoğan, a.g.e., s. 116; Munzur Çem, a.g.e., s. 97. 

37Reha Çamuroğlu, Değişen Koşullarda Alevîlik, s. 67; İlyas Üzüm, a.g.e., s. 70. 

38Rıza Zelyut, a.g.e., s. 105-106. 
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Hakk’tan uzak değildir. “Andolsun ki Biz, âdemoğlunu mükerrem kıldık”39 ve 

“Biz insana şah damarından daha yakınız”40 âyetleri bunu ifade eder.41 

Bu inancın oluşumunda ilk olarak Anadolu antik inançlarının,42 daha 

sonra da Hurûfiliğin etkili olduğu düşünülmektedir.43 

 

2. c- Allah-Âdem İlişkisi 
 

Allah ile Âdem ilişkisi genel olarak Alevîlikte, özel olarak Sarı Saltık 

Ocağı’nda önemli bir yere sahiptir. Kur’ân’da, “Allah’ın insana ruhundan 

nefhâ üfürdüğünü belirten âyet”44; ayrıca “Andolsun ki Biz, âdemoğlunu 

mükerrem kıldık”45 âyeti ve Hz. Peygamber’in “Allah’ın Âdem’i kendi 

sûretinde yarattığını” bildirdiği hadisi46 sebebiyle, Allah ile Âdem arasında 

yakın bir ilişki kurulmuştur. Allah’ın kendi sûretini Âdem’e vererek onu 

yarattığına ve insanın Tanrı’nın sembolü olduğuna inanılır. Ayrıca insan 

kalbinin Tanrı’nın evi ve gerçek kıblenin de insan olduğuna olan inançtan 

dolayı insanın kutsal olduğuna inanılmaktadır.47 Bütün bunlardan dolayı 

insân-ı kâmil Tanrı’nın tâ kendisi olarak görülmüştür.48 

 

 

                                                           
39el-İsrâ 17/70. 

40el-Kaf 50/16. 

41Talip Tuğrul, a.g.e.Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni,  s. 20. 

42Niyazi Öktem,  Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayriler, İSAV Tartışmalı İlmi 
Toplantılar Dizisi, s. 235. 

43Irene Melikoff, a.g.e., s. 400. 

44el-Hicr 15/29; el-Sad 38/72.  

45el-İsrâ 17/70. 

46Buhârî, “İsti’zân”, 1.  

47Rıza Zelyut, a.g.e., s. 99. 

48Talip Tuğrul, a.g.e.Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni, s. 20.  
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Secde kıl simây-ı hüsnünü subh u şâm 

Muhammed-Ali’dir andan münceli 

Mirâtı kudrettir, sûreti Âdem 

Ali Muhammed’dir, Muhammed Ali 

 

 

Alevîler arasında söylenegelen bu kıta, insan sûretine tapmanın remzi 

olarak görülmektedir.49 Âşık Dâimî’nin aşağıdaki deyişi de Allah-Âdem 

ilişkisini anlatan ve Âdem’e bir tür ulûhiyet atfeden inanışa ilişkin somut bir 

örnektir: 

 

Kâinatın aynasıyım 

Mademki ben bir insanım 

Hakk’ın varlık deryasıyım 

Mademki ben bir insanım 

 

İnsan Hakk’da, Hakk insanda 

Ne ararsan bak insanda 

Çok marifet var insanda 

Mademki ben bir insanım 

 

Tevrat’ı yazabilirim 

İncil’i dizebilirim 

Kur’ân’ı çözebilirim 

Mademki ben bir insanım 

 

Dâimîyim harap benim 

Ayaklarda turâb benim 

Aşk ehline şarap benim 

Mademki ben bir insanım50 

                                                           
49Nazmi Sevgen, Zazalar ve Kızılbaşlar, s. 99. 

50Munzur Çem, a.g.e., s. 96-97. 
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Yine Sarı Saltık Ocağı dedesi Ahmet Yurt Dede’nin şu nefesi de 

Âdem-Allah ilişkisi açısından oldukça önemlidir: 

 

Sana derim behey kardaş 

Hizmet eyle sen Âdem’e 

Haktan gayri değil insan 

Hizmet eyle sen Âdem’e 

 

Hakkı sen Âdem’de ara 

Gönül tahtın etme kara 

Meyil verme sen ağyara 

Hizmet eyle sen Âdem’e 

 

Âdem evvel Âdem ahır 

Âdem batın Âdem zahir 

Âdem güzel Âdem tahir 

Hizmet eyle sen Âdem’e51 

 

Bu yazılı kaynakların yanı sıra, Sarı Saltık Ocağına bağlı Alevîler 

üzerine yaptığımız araştırma çerçevesinde ocak mensuplarına 

uyguladığımız ankette, ankete katılanların “Allah kendini Âdem’de 

göstermiştir. Bunun için secdemiz yüz yüzedir” inancıyla ilgili görüşlerinin 

dağılımını şu şekilde tespit ettik:52 

 
Allah Âdem’de Sayı % 

Evet 54 63,5 

Kısmen 6 7,1 

Hayır 19 22,4 

Cevapsız 6 7,1 

                                                           
51Nefesin devamı için bkz: Ahmet Yurt, a.g.e., s. 55. 

52Talip Tuğrul, a.g.e., s. 188. 
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Toplam 85 100,0 

Tablo, deneklerin “Allah, kendini Âdem'de göstermiştir. Bunun için 

secdemiz yüz yüzedir” şeklindeki inançla ilgili görüşlerine göre dağılımlarını 

göstermektedir. Buna göre ankete katılan 85 kişinin 54’u (% 63.5) bu inancı 

benimserken; 6’sı (% 7.1) kısmen benimsediklerini ifade etmiş; 19’u (% 

22.4) ise böyle bir inanca sahip olmadıklarını ifade etmişlerdir. 6’si (% 7.1) 

bu soruyu yanıtlamamışlardır. 

 

2. d- Allah-Ali İlişkisi 
 

Genel olarak Tunceli Alevîliğinde, özel olarak Sarı Saltık Ocağı’nda 

Hz. Ali’nin müstesna bir mevkii bulunmaktadır. Üçlerin içinde velâyet 

nûrunun sahibi olan Ali’dir.53 Ocağa bağlı Alevîler Hz. Ali’ye, Sünnî 

yaklaşımın, O’nda gördüğü Hz. Peygamber’in damadı olması, dördüncü 

halife olması ve İslâm için gösterdiği fedakârlıklardan kaynaklanan bir 

sevgiyle bakmasından daha farklı bir anlam yüklemişlerdir. Onlar, “Ali” adı 

anılınca secdeye kapanırcasına, ana-babasına sarılırcasına sevgi duyarlar. 

Tüm kalbi ve ruhuyla onunla birleşirler. Onun beşerî âlemdeki konumu 

önemli değildir. Onu sadece Ali olduğu için severler.54 Bu aşkın sevgi Sarı 

Saltık Ocağının dedesi Ahmet Yurt Dede tarafından şöyle ifade ediliyor: 

 

Alidir sahibi sırrı velayet 

Alidir hikmeti keşfi keramet 

Kur’an Ali ile olur tamamet 

Kızılbaşız serdarımız Alidir 

 

Ol Alidir Muhammetle bir kişi 

Ol Alidir kimsesizler yoldaşı 

Alidir cümle evliyanın başı 

Kızılbaşız serdarımız Alidir 
                                                           
53Talip Tuğrul, a.g.e., Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni, s. 7. 

54Celalettin Ulusoy, Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî ve Alevî-Bektaşî Yolu, s. 211-212. 
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Ol Ali zatı sıfatı kudrettir 

La feta illa ali şirri kuvvettir 

SALTUK’ta marifet bunu bilmektir 

Kızılbaşız serdarımız Alidir55 

 

 

Başka bir nefesinde ise: 

 

Lafeta illa Ali  

Cihanda yoktur mislin 

Evvel Ali Ahir Ali 

Ya Ali senden medet56 

 

 

Bu bakış açısı başka bir deyişte de şöyle ifade ediliyor: 

 

Sultan-ı din, kıble-i imandır Ali 

Ehl-i yakîne rahmet-i Rahmandır Ali57 

 

Yukarıda bahsedilen insân-ı kâmilin Hz. Ali olduğuna inanılarak, ona 

ulûhiyet atfedilir ve şair Edip Harâbî’nin deyimiyle bu inanç: “Ali Hak’tır, 

Allah değildir” şeklinde ifade edilir.58 Hz. Ali, insanüstü bir varlık olarak 

görülür.59 Eski Türklerin inançlarında çok önemli bir yeri olan60 “Gök Tanrı 

İnancı”  XVI. yüzyıl başlarından itibaren Safevî propagandasının etkisiyle 

                                                           
55Ahmet Yurt, a.d.e., s. 320. 

56Nefesin tamamı için: Ahmet Yurt, a.d.e., s. 28. 

57Nazmi Sevgen, a.g.e., Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni, s. 73.  

58Talip Tuğrul, a.g.e., Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni, s. 20; Nazmi Sevgen, a.g.e., s. 
177. 

59Talip Tuğrul, a.g.e., Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni, s. 45.  

60Ahmet Yaşar Ocak, a.g.e., s. 67. 
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bir “Hz. Ali Kültü” ne dönüşmüştür.61 Sarı Saltık Ocağının Hz. Ali’ye karşı 

inançlarını anlatan ve ona ulûhiyet atfeden ve cemlerde söylenen bir nefesi 

aşağıda veriyoruz: 

 

Cihan derya iken, âlem su iken, 

Arşta yeşil kandil, nûr olmadı mı? 

Zühre yıldızında hey hey, kırk bin yıl evvel,  

Kudretle bir top, nûr olmadı mı? 

 

Ol nûr idi üç mürşidin atası, 

Allah âşık, Muhammed’dir putası. 

Allah, Muhammet, Ali’den ötesi, 

Ol zaman ikisi bir olmadı mı? 

 

On ikisi kudret topun atalı, 

İşaret eyleyip, kendi tutalı, 

Dedi, kaç saattir şuben öteli, 

Dedi, sana kırk bin yıl olmadı mı? 

 

Kırk bin yıl olduğu Haydar, ol demde bildi. 

Mübarek eline bir elma aldı, 

Tek bir eyledi, hem yedi dildi, 

Ol zaman arifler bir olmadı mı? 

 

Arif sundu tuttu, cihanı biçti, 

Cebrail çok vakit, deryada uçtu. 

Hak Teâlâ bir avuç toprak deryaya saçtı, 

Deryada süzülüp de, yer olmadı mı? 

 

Kun deyince yerin binasın kurdu, 

                                                           
61Ahmet Yaşar Ocak, Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayriler, İSAV Tartışmalı 
İlmi Toplantılar Dizisi, s. 396; Irene Melikoff, a.g.e., s. 399. 
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Nice yüz bin evvel bu yolu sürdü, 

Muhammet Üveysi’nin gözünü gördü, 

Dost dosta âşık olup seyr olmadı mı? 

 

Hakikatte men bu sırra erenler,  

Muhammed Ali’nin kavline girenler, 

Aynı yerin durağını soranlar, 

Üçler makamında dar olmadı mı? 

 

Üçler, Beşler, Kırklar medet Yediler, 

Bir ikrar üstüne, bina kurdular. 

Dünkü gelen âşık, bu mu dediler? 

Elestü ervâhı bir olmadı mı? 

 

Benim der elestü, ervâhım birdir, 

Fenerim Hak’tandır, kandilde nûrdur. 

On İki İmamlardan, esrarım vardır, 

Hüseyn-i Kerbela pîr olmadı mı?62 

 

Sarı Saltık Ocağı mensuplarına yönelik yaptığımız ankette, katılanların 

Hz. Ali ile ilgili aşağıdaki nefese: 

 

Nice yüz bin yıllar kandilde durdun,  

Atanın belinden madere geldin,  

Anun içün halkı gümana saldın, 

Binbir dondan baş gösterdin ya Ali.63, dair görüşlerinin dağılımını şu 

şekilde tespit ettik:64 
 

                                                           
62Sarı Saltık Ocağının cemlerinde geçen Hz. Ali’yle ilgili diğer nefes ve deyişler için 
bk: Talip Tuğrul, a.g.e., Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni, s. 41-45. 

63Talip Tuğrul, a.g.e.,Ekler: s. 48. 
64Talip Tuğrul, a.g.e., s. 186. 
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Hz. Ali Nefese Sayı % 

Ali Allah’tır 4 4,7 

Ali İnsandır 25 29,4 

Ali Batini Allah’tır 54 63,5 

Cevapsız 2 2,4 

Toplam 85 100,0 

 

Yukarıdaki tablo, deneklerin Hz. Ali ile ilgili nefes hakkındaki 

görüşlerine göre dağılımlarını göstermektedir. Buna göre ankete katılan 85 

kişinin 4’ü (% 4.7) “Ali Allah’tır” şıkkını işaretlemiş; 25’si (% 29.4) “Ali 

insandır” şıkkını işaretlerken; 54’ü (% 63.5) “Ali insan görünümünde 

Allah'tır, fakat bu Ali'nin sırrıdır, mahiyeti bilinmez” şıkkını işaretlemiştir. 2’si 

(% 2.4) ise bu soruyu cevapsız bırakmayı yeğlemiştir.Ankete katılanların 

Hz. Ali ile ilgili nefese dair görüşleri ve yaşlarına göre dağılımı ise şu 

şekilde olmuştur:65 

 
 

Hz. Ali ile İlgili Nefese-Yaş 
İlişkisi  

 

Yaşınız? 

18-29 30-41 42-53 54 ve 

yukarısı 

Topla
m 

Yu
ka

rıd
ak

i  

ne
fe

st
e 

aş
ağ
ıd

ak
ile

rd
en

 h
an

gi
si

 

an
la

tıl
m

ak
ta

dı
r?

 

Ali 

Allah’tır 

Sayı 2 1  1 4 

Sıra 

%  

50,0

% 

25,0

% 

 25,0

% 

100,0
% 

Topla

m % 

2,4% 1,2%  1,2% 4,8% 

Ali  

İnsan

dır 

Sayı 17 6 2  25 

Sıra 

%  

68,0

% 

24,0

% 

8,0%  100,0
% 

Topla

m % 

20,5

% 

7,2% 2,4%  30,1
% 

Ali 

Batinî 

Sayı 15 14 7 18 54 

Sıra 27,8 25,9 13,0 33,3 100,0

                                                           
65Talip Tuğrul, a.g.e., s. 187. 
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Allah’tır %  % % % % % 

Topla

m % 

18,1

% 

16,9

% 

8,4% 21,7

% 

65,1
% 

Topla

m  

Sayı 34 21 9 19 83 
Topla

m %  
41,0

% 
25,3

% 
10,8

% 
22,9

% 
100,0

% 

X2 (6) =16.004, p< .05 

 Hz. Ali ile ilgili nefese dair görüşlerile yaş arasındaki ilişkiye 

bakıldığında, Hz. Ali’ye bakış açısıyla ile yaş arasında anlamlı bir ilişkinin 

varlığı görülmektedir, (X2 (6) =16.004, p< .05). Buna göre, deneklerin 

yaşları farklılaştıkça Hz. Ali hakkındaki düşüncelerinde farklılık 

oluşmaktadır. Hz. Ali’ye Allah’tır diyenler arasında ilk sırayı % 2.4 ile 18-29 

grubu alırken, Hz. Ali’yi insan olarak görenlerin başında da bu grup % 20.5 

ile bulunmaktadır. Bunları % 7.2 ile 30-41 yaş grubu takip etmektedir. “Hz. 

Ali insan görünümde Allah’tır, fakat bu Ali’nin sırrıdır, mahiyeti bilinmez” 

şıkkını işaretleyenler arasında ise % 21.7 ile 54 ve yaş grubu ilk sırayı 

alırken, bunları % 16.9 ile 30-41 yaş grubu takip etmektedir. 

Sarı Saltık Ocağı büyükleri “Hz. Ali insan görünümünde Allah’tır, fakat 

bu Ali’nin sırrıdır, mahiyeti bilinmez” görüşünü benimserken,66 analiz 

sonuçlarına göre,  özellikle gençlerin gelenekten farklı olarak, Hz. Ali’yi bir 

insan olarak gördükleri neticesi çıkarılabilir. Çünkü “Ali insandır”, şıkkı 42-

53 yaş grubu ile 54 ve yukarısı yaş gruplarında yok denecek kadar az iken, 

bu şıkta toplananların 18-29 ile 30-41 yaş grupları olduğu görülmektedir.  

42-53 ile 54 ve yukarı yaş grupları ise gelenekle uygun olan, “Hz. Ali insan 

görünümünde Allah’tır, fakat bu Ali’nin sırrıdır, mahiyeti bilinmez” şıkkı 

işaretledikleri görülmektedir. 

Sonuç  
 

Öncelikle, Sarı Saltık Ocağına bağlı Alevîlerde belirgin bir ulûhiyet inancı 

bulunmaktadır. Eldeki veriler bunu net olarak göstermektedir. Ancak bu 

inanç yapı olarak bâtınî-tasavvufî bir yorum arz etmektedir. “Üçler” denilen 

                                                           
66Talip Tuğrul, a.g.e. Ek I: Tezimizin Mülâkat Metni, s. 45. 
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Hak-Muhammed-Ali inancı ve buna içkinleştirilmiş olan ulûhiyet inancı, 

ocağın inanç yapısı içinde en temel öğeyi oluşturmaktadır. Sarı Saltık 

Ocağı mensupları arasında, genç-yaşlı ayrışmasında, ulûhiyet inancında 

farklılıklar olduğu görülmektedir.  Buna rağmen ulûhiyet inancının büyük 

oranda canlılığını koruduğu söylenebilir. Sonuç olarak Sarı Saltık Ocağının 

ulûhiyet inancının, geleneksel ve batınî formda Hz. Ali’ye ulûhiyet ithaf etme 

şeklinde olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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