
ÇIRALIK (HAKULLAH)
Hak, Pir ve Talip adına bir katkı sistemine dair1

Erdal Gezik

Geleneksel Alevi örgütlenmesinin önemli merasimlerinden biri, ruhani liderlerin 
(pirlerin) taliplerine yaptıkları yıllık ziyaretler esnasında gerçekleşmekteydi. Bu 
ziyaretlerin inanç bağlarının süreklileşmesi açısından önemli bir rolü vardı. Ziyaret 
süresince talipler pirlerin huzurunda görülür, cemaat içindeki sorunlar aşılır ve cem 
töreniyle bağlar kutsal bir boyut kazanırdı. Son aşamada ise pirler taliplerinin evlerine 
ayrıca uğrar ve onlar için dua verirlerdi. Duanın ardından aile üyeleri onlara maddi 
katkıda bulunurlardı. Dersim ve çevresindeki Aleviler bu katkıya ʻçıralıkʼ derler; diğer 
bölgelerdekiler ise bunu genelde ʻhakullahʼ olarak adlandırırlar. 

En ideal izahıyla çıralık, paylaşımı esas alan şu prensip üzerine kuruluydu: 
“Yüzlerce talip bir pir’e, bir pir yüzlerce talibe bakar.” Bu kuralı pirler, köylü ve yarı 
göçebe bir toplumsal yapı üstünde işletmekteydiler. Her ne kadar çıralık, bir inanç 
sistemini ayakta tutmak için yaratılmış ekonomik bir döngüyü ifade ediyor olsa da, bu, 
dinsel ve sosyal yapının içiçe geçtiği bir toplumsal yapı üzerinde şekillenmişti. 
Dolayısıyla, bu yapıyı besleyen ve oldukça özel şartlarda oluşmuş ilişkiler ve kurallar ağı 
da bu makalede ele alınacaktır. Burada söz konusu olan inanç yapısı bağımsız ve 
herhangi bir idari merkezin olanaklarından yararlanmadan geliştiğinden, onun maddi 
dayanaklarını çözümlemek Alevilik örgütlenmesi için ayrı bir anlam taşımaktadır.   

Cem törenleri hakkındaki detaylı çalışmaların aksine, çıralık veya hakullah 
hakkında şimdiye kadar sistemli bir çalışma yapılmamıştır.2  Bu çalışmada çıralık 
bağlamında uygulanan merasim ve onun önemi, Dersim ve yakın çevresi özelinde 
1Bu makale, ilk olarak 2009 yılında Munzur Dergisi'nin 31'inci sayısında (s. 4-34); sonra bir takım 
güncellemelerle 2013 yılında Ş. Gürçağ Tuna ve Gözde Orhan'ın editörlüğünde hazırlanan Dört Dağa 
Sığmayan Kent (İstanbul: Patika yayınları) isimli kitapta yayınlandı.  
2Konu hakkında yapılmış tek çalışma, Ümit Kaftancıoğlu'na (1972) aittir. Hakullah- Hacı Bektaş 
Gölgesinde Sömürü başlığını taşıyan kitapta bu konu, oldukça eleştirel ve olumsuz bir yaklaşımla ele 
alınmıştır.



irdelenmektedir.  Konu hakkında yazılı kaynakların eksikliği, bölge kökenli kişilerle 
yapılan röportajlar aracılığıyla aşılmaya çalışılmıştır. Bu sayede derlenen bilgiler, önemli 
ölçüde bu makalenin içeriğini belirlemiştir.3

Pirler, talipler ve anılar 

Yolculukları Mazgirt Muhundu’dan başlardı; ilk önce Bingöl Kiğı’ya, oradan Pülümür’e, 
sonra Tercan’a geçilir ve buradan da Sivas-Koçgiri’deki talip köyler ziyaret edilirdi. 
Bazen terk ettikleri köydekiler, bazen de bir sonra gidecekleri köyden talipler onlara eşlik
ederdi.  Pir Ali, babasının her yıl yaptığı bu ziyaretlere, ilk kez bin dokuz yüz altmışların 
başlarında katıldı. Henüz on üç yaşında bir çocuktu: 

Çok güzel bir zamandı. Bazı köylerde bir hafta, bazılarında on gün kalınırdı. 
Gidilen her yerde hal hatır sorulurdu. Taliplerin durumu, işleri sorulurdu. 
İnsanlarda büyük ilgi vardı. Varsa kavgalı, küs her kimse barıştırılır, talipler 
arasında birlik sağlanır ve ancak bundan sonra cem tutulurdu.  Sonra ayrılma 
günü yaklaştığında, babam her eve ayrıca uğrar duasını verirdi. Buna 'lokma 
duası' ya da 'sofra duası' denirdi. Duadan sonra talipler babama para veya bir 
şeyler verirdi. Babam verilenden bize lazım olan kadarını ayırır, gerisini fakir 
talipler arasında dağıtırdı. Sonra yolculuğumuz yeniden başlardı. Ne kadar sürdü
hatırlamıyorum, ama herhalde üç aya yakındı. Sonunda dayanamadım, annemi 
çok özlemiştim. Babamı zorladım da öyle döndük. Yoksa herhalde babam ancak 
ilkbaharda köye dönerdi.

Köylülerin işlerinin azaldığı, yaylalardan dönüşün ve üretimin tamamlandığı dönem 
olduğu için, Pir Ali’nin babasıyla katıldığı yıllık geziler, istisnalar dışında, sonbaharda 
yapılmaktaydı. Ziyaret ve gezilerin süresi mesafeyle ilişkiliydi: Talipler pirlerine yakın 
bölgelerde yaşıyorlarsa ziyaretler bir aya kadar, mesafenin uzak olduğu durumlarda ise, 
bu, iki-üç aydan altı aya kadar sürebilirdi. 

Ziyaretler sırasında cem töreni yapılması da genelde mesafeyle ilişkiliydi. Talipler
pire yakın oturdukları durumlarda cem ayini tüm sonbahar ve kış dönemi yapılabilirdi.4 
Taliplerin uzak mesafelerde ikamet ettikleri durumlarda ise, gidilen her köyde cem ayini 
gerçekleştirilmekteydi. Kısa mesafeler içinde yapılan ziyaretlerde sofra duası vermek ve 
çıralık toplamak öne çıkmaktaydı: 

Durumu elverişli olanlar bir koyunu, keçiyi, tekkeyi vs. kesmekten geri 
kalmazlar. Bu aynı zamanda bir nevi kurbandır ve ‘sogıs’ ismiyle anılır. 
Köylüler, genellikle pir veya rehberin konuk olduğu evde bir araya gelir…

3‘Çıralık’ uygulaması günümüzde yaşatılmamaktadır. Bu yüzden aktarılanlar daha çok 25-30 yıl öncesi gibi
bir zamana aittir. Röportajlar, son on yılda değişik zaman dilimleri içinde yapıldı. Kadın ve erkeklerin 
dengeli bir bölüşümünü yansıtan bu temsili kişilerin yaşları 45 ile 82 arasında değişmektedir. Köken 
itibariyle, büyük çoğunluğu bugünkü Tunceli il sınırlarına dahil olan ilçeler ve köylerden olsa da, Erzincan 
ve Sivas (Koçgiri) gibi Dersimli seyitlerin etkili olduğu bölgelerden de az sayıda kişi dahil edilmiştir. 
4Bu durumlarda cem genelde Şubat ayında yapılırdı; Alevi inancında oldukça önemli bir yeri olan bu ritüele
‘Hızır cemi’ denir.



Konuşmalar dinsel konularla sınırlı değil…Hatta çoğu kez, dinsel içerikli olanlar
tali planda kalır. Ayrılırken çıralık verilir.5

Pir uğradığı her yerde aynı merasimi tekrarlamaktaydı. O her evde bir şeyler yer veya 
bunun yerine sembolik olarak su içer; sonra sağ elini sofranın üstüne koyarak duasını 
yapardı. Dua verilirken ev halkı, ‘pençeyi divan’ veya ‘gulbang/gulvang guretene’6 olarak
adlandırılan bir duruş şekliyle pirin huzurunda bulunurlardı: 

Baba sağ başta yer alır. Ondan sonra anne, daha sonra ise yaş sırasına göre 
çocuklar durmaktalar. Aile bireyleri, bu esnada öne doğru hafifçe eğilmiş 
haldedirler. Sağ ayak başparmağı sol ayağın aynı parmağının üzerine gelecek 
şekilde tutulur. Sağ el üstte olmak üzere, eller içiçe konmuş, avuçlar açık halde ve
öne doğru uzatılmıştır.7  

Dua (gulbang/gulvang) verildikten sonra pir elini uzatır; aile üyeleri tek tek öne çıkıp 
onun elini öperler ve aynı anda ellerinde tuttukları parayı dikkat çekmeden pirin eline 
aktarırlar. Çıralık verildiğinde, pirin bir eli talibin omuzunda olur. O bu esnada ya talibin 
omuzunu hafifce sıvazlar ya da üç kere talibin sırtına vurur ve verilen miktara bakmadan 
alır. Ne verileceğine dair ya da miktar konusunda her hangi bir şart yoktur; çünkü, talip 
gönlünden kopanı ve maddi olanakları el verdiği kadarını vermelidir: 

Dedem Erzincan taraflarına gittiğinde bir-bir buçuk ayda dönmezdi. Eskiden her 
talipte bir akşam kalınırdı, toplam üç-beş ay sürerdi... Gerçekten pirlik yapanlar, 
yarı göçebe gibi yaşarlar. O yüzden rahatı aramazlar. Yemek yenmese de su 
içilir, sofra ve çıralık duası verilirdi. Herkes kendi gücüne göre çıralık verirdi. 
Pençeyi divan durulur; en büyük en sağda en küçük solda. Dua verildikten sonra 
küçükten başlanır; üç sefer yeri öperek pirin oturduğu yere gider. Pirin eli 
öpülürken avucuna sıkıştırılır. Pir buna bakmaz. (Hüseyin Ç., Tunceli Merkez)

Pir kendisine yapılan maddi katkıya ‘çıralık’ yerine ‘lokma’ olarak adlandırmayı tercih 
eder. Bu yüzden okuduğu duaya, ‘çıralık duası’ (gulvengê çıralıx) değilde, ‘lokma duası’ 
(gulvangê loqme) veya  ‘sofra duası’ (gulvangê xonçeyi) der. Dualar taliplerin konuştuğu
dil ile yapılır ve bu aşiretlere göre Kırmancki veya Kurmanci olabilir. Sofra duasında, 
verilen lokmanın, talibin kendisi ve çevresi için getireceği hayırlar tıpkı şu Kırmancki 
örneğinde olduğu gibi sıralanır:

Himet kere / Xanê  Xızır vo/ Çımê Muzır vo/ Dost sa vo dısmen kor vo /            
Weşiye ve wayı ru do / Lokmê sıma qadayre qelğa vo /        
Tua ‘ve dest u pauno sıma me vo / Xızmeta sıma hêçe meşero          
Ma werd kerd kêm, Haq kêm nikero / Warê sıma şen kero, hurend pırkero.

(Himmet eyleyin/ Haneniz Hızır’ın hanesi/ Rızkınız Munzur’un gözesi olsun/

5Çem, s. 13.
6Munzuroğlu, s. 34; ‘Gulbang/gulvang’ halka anlamı yanısıra cem törenlerinde söylenen dualar için de 
kullanılır; bu duruş Anadolu Alevilerinde, ‘dara durmak’ olarak adlandırılır.
7Çem, s. 13.



Dostlar selim, düşmanlar kör olsun / Sağlık hanenizde eksik olmasın/ Lokmanız kadanıza
kalkan olsun / Eliniz ayağınız gam keder görmesin / Hizmetiniz kabul olsun/
Biz  yedik  eksilttik,  Haq  eksiltmesin  /  Hanenize  şenlik  versin,  eksiltiğimizin  yerini
doldursun.)8 

Kurmanci  okunan  bir  başka  sofra  duasında  ise,  çıralık  ile  Alevi  inancında  önemli
konumları olan isimler arasında bağ öne çıkmaktadır:

Nîmetî Celîl wîy Bereketê İbrahîm’e Xelîl wîy / Sufreyê Xızır wîy / 
Parsa Selman / Luqmeyê dest-keskan wîy / Tuju wîy nerijî /
Sifrey we tim rexistîwîy kêm newîy / Destê peyxamberan, ewlîyan û Pîran /
Tîm navdawîy / Dûway dozde Îmam’an, çarde masumê Pakan /
Çel Qırxleran, Heftê du şehîdê Kerbelay navdawîy / Sifrey Xudîyan, Xizmeta kewanîyan
qewûl biwîy / Tam Hezar wîy, Bîn Berehetwîy /
Ellah, Mehemmed. Ya Alî!

(Nimeti Celil ola, Halil İbrahimin bereketi ola / Hızır sofrası ola / Selma'nın Parsı ola /
Yeşil elin sahibinin lokması ola / Dola taşmaya/ Sofranız her zaman serili ola, yemeğiniz
eksik olmaya / Peygamberlerin, evliyaların, pirlerin eli / Her zaman içinde ola / Oniki
İmamların,  Ondört  Masumi-Pak’ın  /  Kırkların,  yetmiş  iki  Kerbela  Şehidinin duaları
içinde ola / Sofra sahiplerin sofrası, aşçıların hizmeti kabul ola / Bin tam (tat), bin bereket
içinde ola / Allah, Muhammed, Ya Ali)9

Alınan dua, talip açısından cemaatin üyesi olduğunun onayı sayılmaktadır. Çünkü
pir, yalnızca inanç yolunun gereklerini yerine getiren ve cemaatten rızalık alan kişilerden 
çıralık almalıdır. Ayrıca bu dua, gelecek yılın hayırlı geçmesi, kötülük ve beladan 
korunmak için bir teminat gibi görülür. Dolayısıyla, pirin ziyareti ve sofra duası, talip için
dinsel ve maddi yaşam açısından vazgeçilmez bir gereklilik olarak algılanır: 

Bütün köy çağrılırdı. Cem tutulmuyordu. Yemek çevresinde sohbet yapılırdı. 
Verdiğin şey sembolik, Hak içindir. Elimize bir miktar para verilirdi. Eğilirdik, 
bir ayak diğer ayak üstünde. Çıralığı gitmeye yakın verirdik. Pir paraya 
bakmazdı, kural bu. Bakıldığında verilen mahçup olabiliyordu. Pir bir dua 
okurdu. Bu duayı almanın manevi değeri çoktu. Sevilen bir pir olduğunda ayrıca 
sohbet de bol olurdu. Sabahlayın köyü terketmeden aileleri dolaşırdı. Her evin 
sofra duasını verirdi. Babam ayağını da öperdi. (Haydar K., Nazmiye)

Pirin gidemediği veya olmadığı durumlarda ise yerine eşi bu rolü üstlenmek zorunda 
kalabilmektedir: 

Dedem öldükten sonra amcam askerde, babam da yurtdışındaydı. Çıralık 
toplamaya iki sene nenem gitti. Taliplerimiz, Demenanlılar, çıralıklarını vermek 
için kendileri gelip nenemi götürüyorlardı. Haber yollarlardı. Bir talip gelir 

8Kırmancki örnekler için bkz. Çakmak (2006); Kırmancki ve Kurmanci değişik çerağ ve sofra dua 
örnekleri için bkz. Muxundi; ve Kekil, s. 149, 150.
9Muxundi, s. 106.



onunla giderdik. Ben on bir yaşlarındaydım. Nenem göründüğü zaman 
karşılamaya gelirlerdi. İlk hangi eve gidecekse yatağı hazırdı. O akşam orda 
toplanılırdı. Hiyerarşik ortam yok; kapıdan içeri giren kendisine çeki düzen 
verirdi. Sabah kalkıp evi terkettği zaman sofra dualarını verirdi. Bütün evlere 
girilir, duaları verilirdi. Bir hafta felan kalırdık. (Hıdır Y., Dersim Merkez)

Çıralık vermek bir zorunluluk olmasa da, talipler bunu bir mecburiyet gibi algılarlar. Bu, 
“pirin uğradığı ev bolluk, bereket ve varlıklı olarak geçer” veya  “çıralık verdin mi 
cennete gidiyordun” gibi yaklaşımlarla ifade edilmektedir.  Bu yüzden çıralık olarak 
verecekleri bir şeyleri olmadığı durumlarda, farklı yöntemler uygulanmaktadır: 

Amcamla gittiğimde, amcam suya dua verdi. Talip fakirdi; hepsinin eline bir 
bardak su verdi ve amcam dua okudu. Verilen suyu içti. Çıralık burda su idi. 
Talibi gücendirmedi. Bir başka seferde amcam taliplere para verdi. Duasını 
verdikten sonra parayı çıralık olarak aldı. Evi terk ederken bu  parayı yeniden 
taliplerine dağıttı. (Hüseyin Ç., Dersim Merkez)

Çıralık veya hakullah 

Çıralık olgusunun toplumsal boyutunu işlemeden önce, görüşmelerde ve çeşitli 
kaynaklarda konuyla ilgili öne çıkan kavramlara biraz daha açıklık getirmek gerekiyor.  
Çıralık için ‘hakullahʼın da kullanıldığı girişte aktarılmıştı. Ayrıca ‘humeʼ (uma, homa), 
‘niyazʼ, ‘lokmaʼ, ‘Parsa Selmaniʼ, ‘haletʼ, ‘haraçʼ (harç), ‘şeydullahʼ10 gibi kavramlarla 
da karşılaşılmaktadır.11 

Çıralık, daha çok Dersim ve çevre illerdeki Aleviler tarafından kullanılır. Bu 
kelimeyi İç Anadolu ve diğer bölgelerdeki Aleviler tanımazlar. Onlar, çıralık için genelde
‘hakullahʼ derler.12 Hakullah, Bektaşiler ve onların etkisi altındaki gruplar tarafından da 
kullanılmaktadır.  “Allah’ın hakkı” anlamına gelir ve bunun Tanrı adına Ali ve soyundan 
gelenlere verildiği söylenir.13 Onlara göre alınan hakullah üç bölüme ayrılır: 1) Kara 
kazan hakkı: dergâhın yeme, içme giderleri için; 2) Murşid hakkı, babalar ve çelebiler 
için; 3) Çerağ hakkı, tekkede kullanılan mum ve gaz gibi giderleri karşılamak için.14

Dersim bölgesinde ‘çıralıkʼ kavramının öne çıkmasının nedeni bilinmemekle 
birlikte, kelimenin ‘çıraʼ ile ilişkili olduğu kanısı yaygındır. Çıra, İrani dillere ait bir 
kelime olup, bölgede çam veya huş (“duzig”) ağacından ya da yağlı bezden yapılan 

10Şeydullah kavramının Dersim ve çevresinde kullanıldığına tanık olmadım. Bu kavramın Kars bölgesi 
Alevileri tarafından kullanıldığını Kaftancıoğlu aktarıyor: “Şeydullah dervişlere verilen, dervişin kendine 
verilendir. “Hakullah” dedelere, efendilere (Bektaşi Çelebilere y.n.) verilir.” (Kaftancıoğlu, s. 13). 
11Pülümürlü bir pir, çıralık yerine ‘çarık’ kelimesinin kullandığını belirtmiştir.  
12Burada yaptığım ayrım, Anadolu’daki geniş Alevi kitlesini tam olarak kapsamayabilir. Onlar arasında bu 
konuda çalışma yapılmamış olduğundan, ‘çıralık’ için başka hangi kavramların kullanıldığı tespit 
edilememiştir. Bu grupların tümünün Bektaşi tesiri altında olduklarını varsaymak yalnış olacaktır. 
Bektaşiler ve Anadolu’daki Alevi gruplar arası ilişkiler, etkileşim ve çekişmeler de başlı başına bir çalışma 
konusudur. Keza Bektaşileri de bir bütün kabul etmek doğru değildir. Onlar arasında varolan ‘Babalar’ ve 
‘Çelebiler’ ayrımı bir yana, bir de ‘Kırşehir dergâhı’ ve ‘Kerbela dergâhı’ gibi oluşumların etkilerini de 
daha yakından irdelemek gerekiyor. (Bkz. Karakaya-Stump 2007).
13Bkz. Erdentuğ, s. 42.
14Eyüboğlu, s. 396.



yanıcı bir maddedir. Kutsal mekânlarda, mezarlarda ve perşembe akşamı yapılan dualar 
sırasında kullanılır. Kelime, Bektaşiler'de de varolan ‘çerağ hakkı’nın bir dönüşümü 
değilse, son eki (-lık) ilk etapta Türkçe kökenli bir takıyı çağrıştırmaktadır.  Bu uzantıda 
‘çıra’-lık, çıra için kullanılan şamdanı ifade etmektedir.15 Yanısıra -lık takısı, “çıra için” 
anlamını da taşıyabilir fakat, bu manayla kelimenin Türk Alevilerinde tanınmaması, 
ikinci bir ihtimali hesaba katmamızı gerektiriyor. Kürtçe’de bir son ek olarak ‘–lık’ (ık) 
kelimeyi küçültmek için kullanılır ve bu bağlamda çıralık, “azar azar yanan” çırayı ifade 
etmektedir. Bu da, çıra gibi olmak, mum gibi yanmak, idareli olmak anlamlarına tekabül 
eder ki, pirlere verilen çıralık da böyle değerlendirilir; çünkü,  aktarılanın miktarı azdır, 
ancak onun geçimini sağlaması için yeterlidir.16 “Kıt kanat da olsa pir geldiğinde bir 
şeyler vermek gerek” ifadesi bu ilişkiye işaret etmektedir.

Çıra, yaygın biçimiyle çerağ, özellikle tasavvuf akımlarında Tanrı’nın nurunu 
temsil eden bir sembol olarak görülür. Bu anlam ilişkisi Dersim bölgesinde de geçerli 
olup, konumuz açısından şöyle ifade edilmektedir: Pir yalnızca yılda bir defa taliplerinin 
ziyaretine geldiğinde değil, o, her perşembe akşamı onlar için dualar okumaktadır. Bunu 
yaparken, pirin  yüzü odanın bir kenarında yanan çıraya dönük olduğundan17 bir çok kişi 
çıralık adlandırılmasının burdan kaynaklandığını dillendirir. Yani, bu maddi katkı, çıra 
önünde kendileri için yapılan tüm dualar için verilmiştir. Bu boyutuyla da “Allah’ın 
hakkı” manasına gelen hakullah kavramı ile örtüşmektedir.18

Çıralık ile uygulanan merasimin dinsel arka planı, özellikle sergilenen duruşda 
karşımıza çıkmaktadır. Bu, bölgede ʻpençeyi divan’ veya ʻgulbang guretene’ (gulbang 
tutmak) olarak adlandırılmakta ve mutlak itikatın göstergesi olarak ʻölmeden ölmek’ 
düşüncesini temsil etmektedir. Kişi pirinin karşısında tıpkı ahirette, Tanrı huzurundaymış 
gibi bir ruh hali taşır. Bu yüzden sağ ayak başparmağı sol ayağın baş parmağı üzerine 
gelecek şekilde tutulur ve sağ el üstte olmak üzere, eller içiçe konmuş haldedir. Bu duruş 
ölü için de uygulanır. Ölülerde de ayak başparmaklar kırmızı ve beyaz bir iple bu şekilde 

15Şamdan anlamıyla çıralık veya çıraqlık kelimesinin Orta Doğu Türkçesinde 13. yüzyılda kullanıldığı 
tespit edilmiştir. (Bkz. Abu-Hayyan (1931), Kitab al-idrak li-lisan al-Atrak. İstanbul: Evkaf Matbaası).  
Şamdan veya çıralık için Orta Asya Türkçesinde ‘yula’  kullanılmaktadır (Bkz. Ögel B. (1985), Türk 
Kültür Tarihine Giriş, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları).
16 Buna benzer bir kelime de Kırmanckide kullanılan ‘Xırmaçık’tır. Xırma, pay-hediye anlamını taşır. 
‘Xırmaçık’ ise küçük, azıcık pay anlamına gelir. Tarladan çıkan ilk üründen az miktarda, hayıra geçmesi 
için fakirlere verilir ve miktar olarak da  bir avuç, bir iki yemeklik kadardır. Verilmemesi günah sayılır, 
fakirin gözü kalacağına inanılır. Xırmaçık’ı bazen fakirlerin kendisi de toplar. Aynı durum ‘teberık’ 
kavramı içinde geçerlidir. Kutsal mekânlardan alınmış toprak parçasına ‘teber’ denir; azar azar tüketildiği 
içinde ‘teber-ık’ son ekiyle kullanılır.
17Günümüzde çıra ile çıralık ilişkisi hala sürdürülmektedir. İstanbul gibi şehirlerde, pirlerine çıralık vermek
için ziyaret eden kişiler yanlarında çıra (yağlı bez) da götürürler. Pire çıralıklarını vermeden önce bu çıra 
yakılır, sonra merasime geçilir. 
18Konuyla ilgili yazarlar da bu ilişkiye dikkat çekmişlerdir: “…verilen hediye, para v.s.'ye ‘hakullah”, 
‘çıralık’ denir. Çünkü bu verilen hediye veya para dedeye değil Hazret-i Ali’ye veriliyor gibi kabul 
edilmektedir. Çıralık terimin manasını şöyle açıklanıyor: “Dede bir çıra yakıp hediye veren Alevilere 
cennet yolunu gösterecektir.” (Erdentuğ, s. 42); “Çıralık verilmesinin sebebi, pirin veren kişinin kendisi ve 
ailesi için iyi dualar yapacağına inanmasındandır. Çünkü pirin duaları çok makbuldür.” (Fırat, s. 83) 
“Çerağ” aydınlanma anlamındadır. Buna kimileri hakullah, kimileri de “şeydullah” der. Aleviler “çıralık” 
der.” (Birdoğan, s. 140); Çıralık, cemlerde yakılan pay anlamında kullanılır (Munzuroğlu, s. 33). “Dergâha 
gelenler canlar çıra yakarlar ve çıra yaktıkları yere bir miktar para bırakırlar. Bu bırakılan para yakılan 
çıranın yanına bırakıldığı için paraya çıralık denir ve bu çıralık dergâha hizmet verenin hakkıdır.” (Pir 
Ahmet, s. 87)



bağlanır ve eller çapraz halde göğüs üzerine getirilir.19 Aynı duruşu pir karşısında talip de
tekrarlarken, pirin bir eli talibin sırtında olur ve bundan dolayı bu duruşa ʻpençeyi divan’ 
denir. Penç, beş anlamına gelir ve niteleme doğrudan ʻbeşlinin divanıʼ, ʻbeşlinin 
mahkemesiʼ olarak çevrilebilir. Burada beş, aynı zamanda Alevi inancındaki kutsal 
beşliyi (Muhammed, Fatma, Ali, Hasan ve Hüseyin) temsil etmektedir. Bu işlemler, pir'e 
aktarılan çıralığın helal olduğunun kanıtını oluşturmaktadır.

Şunu da belirtmek gerekir ki, çıralık, yalnızca pençeyi divan olarak adlandırılan 
duruş sergilenerek pirlere verilen maddi katkı için kullanılmaktadır. Bu merasim 
uygulanmaz ise verilene çıralık değil, ʻlokmaʼ denir. Önceden de belirtildiği gibi, pir de 
kendisine verilen çıralığı lokma veya ʻniyazʼ olarak kabul eder ve çıralığı aldığında 
“Lokma xo ma re helal kerê” (Lokmamız bize helal olsun) der. Lokma ve niyaz 
arasındaki fark şudur: Lokma ihtiyacı olana, önceden planlanmadan her an verilebilir. 
Muhtacı olan herhangi birisine bir şey verildiği zaman da buna lokma denilir. Niyaz, bir 
amaç için, daha çok ziyaretlerde, cem merasimlerinde veya perşembe günleri dağıtılmak 
için önceden hazırlanır. Pirler, özel olarak çıralık toplamaya çıktıkları fikrini kabul 
etmediklerinden, aldıkları şey onlar için lokma veya niyaz olarak nitelenir.20 Bazen 
talipler verilen çıralık için özel bir şeyi ifade etmeyen hediye anlamına gelen ʻhaletʼ 
kelimesini de kullanırlar.

Pençeyi divan duruşu geç Ortaçağ kökenli birçok tarikatta görülmektedir. 
Bektaşiler bunu “dara durmak”, Mevleviler ise “niyaz duruşu” olarak adlandırırlar. Bu 
gelenek, aynı dönemde Anadolu’da yaygınlık kazanmış bir fütüvvet teşkilatı olan 
Ahilerde de uygulanmaktaydı. Ahilerde ʻçırak çıkarmakʼ olarak adlandırılan merasim 
hakkında Taeschner şunları aktarır: “Lonca’nın başı Ahi Baba, veya vekili, her yıl 
eyaletleri  dolaşır ve esas kısmını kuşak kuşatmanın teşkil ettiği, nazillerin (çırakların) 
loncaya kabul merasimini icra ederdi. Bu mersimin icrası, tabiatıyla Şeyh için bir nevi 
aidat toplamağa da vesile teşkil etmekteydi… Çırak, birliğe dâhil olurken kendisine 
yalnız bir yol atası değil, bu yolda  ilerlemek için bir de yol kardeşi bulmak 
zorundaydı.”21 Loncalarda pir tutma ve çırak çıkarma merasimi birlikte yapılır ve çıralık 
merasimindekine benzer bir duruş sergilenirdi. Çırak, hediyesiyle (tuhfe veya berguzar 
olarak adladırılır) pirin önünde sağ ayağın başparmağı sol ayağının başparmağının 
üzerine gelecek şekilde dururdu. Ahilerde, Mevleviler'de olduğu gibi, bu duruşa ʻniyaz 
duruşuʼ denirdi.22 

Yaygın olmasa da ‘çıralık’ farklı durumlar için de kullanılır. Ziyaretlerde muhtacı 
olanlara para dağıtıldığında, buna da çıralık denmektedir. Para dışında başka bir şey 
veriliğinde ise, bu, lokma veya niyaz olarak adlandırılır. Az sayıda görüşmeci pirlere 
verilen çıralık için ʻharçʼ kelimesini kullanmaktalar. Yirminci yüzyılın başlarında 
bölgede bulunmuş Molyneux-Seel de seyitlere verilen şeye ʻkhorajʼ denildiğini 
aktarmıştır.23 Bu çıralık kelimesinin bazı bölgelerde (Batı Dersim’de) haraç, harçlık 
anlamlarıyla da kullanılıyor olmasından kaynaklanmış olabilir. Kelime, “çıralıxê to 

19 Konu hakkında detaylı bir çalışma için bkz. Çakmak (2007).
20Örnek için bkz. Dersimi:  “Yalnız aşiretlere vaaz ve nasihatda bulunurlar. Mukabilinde ‘niyaz’ dedikleri 
hediyeleri alırlar.” (Dersimi, s. 132).
21Taeschner, s. 22.
22Sarıkaya: 182, 193. Fütüvvetnamelerde bu duruş, Hz. Hüseyin ve Salman’ın peygamber karşısında 
sergiledikleri duruşa bağlanır. Dersim’de yapılan “ölmeden ölmek” açıklamasının aksine özel bir anlam 
taşımaz. 
23Molyneux-Seel, s. 66.



esto?” (harçlığın var mı?) biçimiyle kullanılmaktadır. Bu yüzden çıralık, harç veya haraç 
olarak çevrilmiş olabilir. 

Geçen yüzyılın yirmili ve otuzlu yıllarında bölgede bulunmuş Ali Kemali ve 
Hasan Reşit Tankut, pirlere verilen katkı için Dersimlilerin ʻumaʼ veya ʻhumaʼ 
kavramlarını kullandıklarını aktarmışlardır. Kemali şunu yazar: “Seyitler halktan ‘uma’ 
dedikleri armağanı alarak geçinirler. Eşya veya para olabilir.” 24 Tankut ise, Dersimli 
pirlerin “umacı, humacı olarak nitelendirdikleri sadaka ve adak” topladıklarını belirtir.25 
Uma, ome veya huma, Kemali ve Tankut’un aktardıkları gibi, pirlerin aldıkları katkı için 
kullanılmaz.26 Ome, doğal afetler sonucu mülkünü yitirmiş ailelere yapılan yardımı 
tanımlar. Bu durumdaki kişi, yanına bölgede saygın konumu olan birisini alarak (pir 
olması şart değil) köyleri dolaşıp yardım toplar. Bu gezilerde mağdur kişi adına 
konuşmayı birlikte giden kişi yapar ve verilen yardıma ome, uma veya hume denir.27 

Kim için çıralık?

Buraya kadar çıralık ilişkileri pir ile talip bağlamında ele alındı. Oysa taliplerin çıralık 
verdikleri kişiler pirlerle sınırlı değildir. Bölgedeki dinsel örgütlülük üç aşamalıdır: 
Birincisi, aşiret üyelerinden oluşan dünyevi talipler ile ruhani aileler ilişkisine 
dayanmaktadır. Bu üç aşamalı bir hiyerarşiyi kapsar; sistemin en altında rayber (rehber, 
delil), onun üstünde pir ve en üstte murşid (musır, pirê piran) bulunur. Dinsel ilişkinin 
ana merkezini pir-talip ilişkisi oluştursa da rayber ve murşid de bu ilişkinin çevresinde 
yer alan önemli kişilerdir. Her talibin rayberi, piri ve murşidi vardır. Her üçü de, İmam 
Ali soyundan geldikleri için seyit statüsündedirler. Alevi Kürt aşiretlerin bağlı olduğu 
etkili Seyit aileleri şunlardır: Ağuçan, Baba Mansur, Kureşan, Derviş Cemal Şeyh Delil 
Berxecan, Cemal Abdal, Sinemelli, Dewres Gewr, Seyit Savun, Şeyh Ahmed, İmam 
Rıza, Celal Abbas.28

Bu sistemin ikinci boyutunu, seyit ailelerinin birbirleriyle olan dinsel bağları 
oluşturur. Her seyit ailesinin bir rayber, pir ve murşidi vardır ve tıpkı aşiret üyesi 
taliplerde olduğu gibi, seyit aileleri de yılda bir kez pirleri tarafından ziyaret edilir, sofra 
dualarını alır ve bunun karşılığında çıralık verirler. Kısaca, aşiret üyesi talip tek yönlü bir 

24Kemali, s. 154; Konu ile ilgili Kemali yanlış bir aktarım daha yapmıştır. O, pirlerin taliplerini ziyaret 
ederken yanlarına et götürdüklerini ve buna ‘zey’ denildiğini ve bunun karşılığı taliplerinden ‘halyat’(halet 
y.n.) aldıklarını yazar (s. 155). Oysa pirlerin yıllık gezilerinde ‘zey’ adıyla tanınan bir kavram ve gelenekle 
karşılaşılmaz. Zey, evlenen kız çocuğunun kadın akrabaları için kullanılan bir kavramdır. Onlar kız 
çocuklarını ziyarete gittiklerinde yanlarından götürdükleri hediyeye ‘halet’ denir. 
25Bayrak, s. 432.
26Sünni Kürtlerde buna yakın bir kavram kullanılır: “Huva şeyhlerin aldığına deniyor. Ağalar da 
alabiliyor.” (Gökalp, s. 63).  Dersim bölgesinde ise ağalara yılda bir verilen hediyeye ‘şıkart’ veya ‘halet’ 
deniyor. Bu, genelde koyun ve kuzu gibi şeyler olur. Ağanın aşireti adına karşıladığı misafirler için yaptığı 
harcamalara destek için aşiret üyeleri tarafından verilmektedir. (Hatice Y., Erzincan) (Şıkart, Kurmanci’de 
evlenen kız çocuğuna  baba evinden verilen hediyeler için kullanılıyor.)
27Konu ile ilgili bir açıklamayı da Ülkü verir: “Uma, oma, yangın sel deprem gibi felaketlere uğrayan 
bundan başka evlenecek ya da ev yapacak olan fakir kişileri ilgilendirmektedir. Durumlarını düzeltmeleri 
için törelere dayanarak yakın, uzak ailelerden yardım isterler. Uma dileğinde olan kişi, yanına güvenilir, 
tanınan bir yakının alır. Ona ‘göçek’ denir. Yanlış olarak, ‘köçek’ de denir. Birlikte ailelere giderler. Göçek
konuyu açar ev sakinleri gönüllerinden ne kopuyorsa verirler. Göçek de verilen yardımlardan bir miktar 
alabilir.” (Ülkü, s. 187)
28Bölgedeki seyit örgütlenmesinin detayları için bkz. Gezik & Özcan (2013).



dinsel ilişki ağına sahipken, ruhani aileler iki yönlü dinsel sorumluluk altındadır: Her pir, 
talip sahibi olduğu kadar kendi pirinin de talibidir. Taliplerinden lokmasını alır ve kendi 
pirine çıralığını verir.29 

Üçüncü boyut ise, seyit ailesinin kendi altkollarının arasında oluşturulan rehber ve
pir bağlarıdır. Burada da aynı kural ve uygulamalar geçerlidir. Özellikle Baba Mansur, 
Derviş Cemal ve Ağuçan gibi geniş bölgede nüfuslu seyit ailelerinde bu iç örgütlenmeler 
karmaşık bir yapıya sahiptir. 

Her üç boyut da bağlar kalıtsaldır ve talibin onları değiştirmesi kural olarak 
mümkün değildir. Bu yüzden zaman içerisinde yaşanan göçler, nüfus artışı ve aileler 
içinde bölünmeler, pir-talip ilişkilerini geniş bir bölgede kompleks bir örgütlenme ağına 
dönüştürmüştür. 

Belirtildiği gibi, talibin çıralık verdiği tek kişi pir değildir. O, rayber ve murşidine 
de çıralık vermekle yükümlüdür.30 Genelde belirtilen şudur: “Senede bir pir, bir defa da 
rayberin31 hakkıdır. Mürşid’in yedi yılda bir toplama hakkı var.” (Hıdır A., Hozat); 
“İlkönce pir geliyor, sonra rehber. Senede bir kez koçekle gelirdi. Hayvan kesilir, niyaz 
yapılır ve çıra yakılırdı.” (Hatice K., Nazmiye) 

Pirler, talipleri uzak bölgelerde ise, ziyaretlerini, onlara daha yakın bir yerde 
ikamet eden ve haklarında detaylı bilgi sahibi olan rayberle birlikte gerçekleştirirler. Pir, 
taliplerin durumu ile ilgili ilk bilgileri ondan almaktadır. Rayberin olmadığı yerlerde 
köyün kâmilleri bu görevi üstlenir. Bu bilgiler doğrultusunda kimin evinde kalınıp 
kalınmayacağı, kimden çıralık alınıp alınmayacağı belirlenir ve ceme hazırlık yapılır.

Pir-talip ilişkisinde kural olan kalıtsallık, rayber ve murşid için de geçerli 
olduğundan, talip yalnızca bağlı olduğu rayber, pir ve murşide çıralık vermekle 
yükümlüdür. Başka seyit ailelerine çıralık vermesi gerekmez ve seyitler de kendi talipleri 
dışında başka ailelerden çıralık toplayamazlar. Bu kural, talipleri, bağları olmadıkları 
pirlerin kendilerinden çıralık toplama ihtimaline karşı korumaktadır. Bu yüzden, görevini 
bırakacak pirin yapması gereken tek şey, zamanında yerini alacak oğlunu kendi 
talipleriyle tanıştırmaktır.  Pratikte görev devri genelde beyan edilmeden gerçekleşir: 
Baba pir, artık talipleri ziyaret edemeyeceği kararını aldığında, son gezilerinde kendisini 
takip edecek oğlunu da yanında götürür.32 

Bizim pir, Baba Mansurların Seydoni kolundan, Pülümür’den gelirdi. Ondört 
yaşında ilk kez babasıyla bizim köye geldi.  Babası onu köylülerle tanıştırdı. 
Benden sonra bu gelecek diye bir şey söylenmedi, söylenmez de. Gayri resmi, 
sesiz olur bu takdim ve herkes bilir. (Hüseyin Ç., Tunceli Merkez)

Babadan oğula geçen dinsel bağlar, her zaman sorunsuz yürümemektedir. Genelde pir, 
oğullarından birisini kendisinin takipçisi olarak ölümünden önce görevlendirir ve pirlik 

29Kureşanlı bir kaynağım bunu şöyle ifade etmiştir: “Çıralıktan bir pay da biz kendi pirlerimize ayırırdık. 
Pülümür ve Mazgirt’ten gelirlerdi.  Sonuç olarak hepimiz talibiz: hem çıralık verir hem lokma alırız.”
30Bunun ne derecede geçerli olduğu tartışmalıdır: “Rehber hiçbir zaman talipleri dolaşma hakkına sahip 
değildir. Murşit Hakullah alamaz. Yalnız pirlik yaptıklarında alabilirler. Buyruk kuralları böyle.” (Pir 
Ahmet, s. 87-8)
31Kimi pirlere göre de, çıralık toplama hakkı yalnızca pir ve murşide verilmiştir. Rehber tek başına 
gidemez, ancak pirin yanında gidebilir. Pratikte bu kurala pek uyulmadığı görülmektedir. 
32Bu baba pirin görevlerini tamamen terk ettiği anlamına gelmez; yalnızca taliplerini ziyaret işi ilk etepta 
devredilir: “Dedenin oğlu babası sağ iken vaız edemez ve tarikatı yürütümez.” (Erdentuğ, s. 44)



görevini üstlenen oğul, çıralık toplama hakkını da alır. Diğer oğullara ise mülk 
bölüştürülür.33 Bunu yapmamış olduğu veya birden fazla oğul pirlik görevini sürdürmek 
istediği zaman sorunlar çıkabilmekte ve bu da hem aile içinde hem de talipler arasında 
bölünmelere yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda bazen talipler bölüştürülür. Örneğin,
Mazgirt’de Baba Mansur seyitlerinin üç kolu vardır ve her üçüne de Hıran, Şadi ve İzol 
aşiretleri içerisinde talipler düşecek şekilde bir dağıtım yapılmıştır.34  Kimi örnekler ise, 
talipler yerine yıl bazında bölüşüm yapıldığını gösterir: “İki kardeş de pirlik yapıyorlardı.
Bir yıl birisi, diğer yıl ötekisi gelir çıralık alırdı. Aralarında öyle anlaşmışlardı.” (Haydar 
K., Nazmiye). Bazen de aile içinde makam bölüşümü yapıldığına tanık olunurdu: “Bize 
bakan aynı ailedendi. Büyük kardeş murşid, küçüğü ise pir görevini üstlenmekteydi.” 
(Mustafa Y., Tunceli Merkez) 

Dinsel hizmette bulunanlar ve bunun karşılığında maddi katkı alanlar yalnızca 
seyit aileleri değildi. Yanısıra dervişler (dewres) ve ʻmılleʼ olarak adlandırılan mollalar 
da vardı. Bu kişiler her kesimden olabilirler. Mılleler, genelde cenaze kaldırma işleri ve 
ölüler için yapılan törenlerde Kuran okur ve bu hizmetleri karşılığında para alırlar; fakat 
buna ‘çıralık’ denmez. 

Dervişler ise çok daha özel bir konuma sahiptirler. Onlar bireysel kararlarıyla 
kendilerini dine adamış kişiler olarak bilinir, genelde tek başlarına gezer ve yalnızca çile 
çekme dönemlerinde grup halinde görülürlerdi. Her ne kadar çoğu seyit ailelerinden olsa 
da, herkes derviş olabilirdi. Onlar mülksüz veya mülkleriyle ilgilenmeyen kişilerdi. Aile 
sahibi olsalar da yaşamları evlerinden uzakta geçmektedir. Dervişlik, kalıtsal bir ilişki 
ağına bağlı olmadığından, onlar her seyit ailesinin alanında gezinebilmekteydiler. 
Yaptıkları dini hizmet karşılığı kendilerine verileni -çıralık olarak adlandırılırdı - kabul 
eder ve bunu en kısa zamanda ihitiyacı olanlara dağıtırlardı.35

Çıralık ziyaretlerinde pirlere eşlik eden, pirin ailesinden olmayan ve ʻkoçekʼ 
olarak adlandırılan bir kişi daha olurdu.36 Koçek, pirin taliplerinden, yoksul birisidir; her 
yıl aynı kişi olabileceği gibi farklı da olabilir. O, aynı zamanda pir’in yardımcısı 
konumundadır. Verilen çıralık, para değil, davar veya toprak ürünleri (arpa, un) 

33Bu görev bölüşümünün Seyit ailelerinin ilk dönemlerinden kaldığını aktaranlar vardır: “Kureyşanlar 
başından itibaren 12 kol arasında iş bölümü yapmışlar; hizmet görevi Kudu koluna verilmiş. Taliplerin 
desteğiyle geçinsinler diye.” (Hüseyin Ç., Tunceli Merkez). 
34Bumke: 169;  Ayrıca bkz. Pir Ahmet: “Tuncelide bir dede öldüğünde eğer geriye 5-6 oğul bırakmışsa 
paylaşım şöyle oluyor: ilk once babadan kalan yatak, kap, ev ve davar bölüşülüyor. Bundan sonra gelip 
oturma odasında otururlar ve yanlarına bir kaç kâmil çağırırlar. Bir kâğıda taliplerin hepsi yazılır. Zengin 
ile fakir denkleştirilir. Eşit bölüştürülür.” (Pir Ahmet, s. 93)
35“Dervişler önemlidir. İyi insanlar, cem cemaat yaparlar, dua ederler, bazıları ateşe girerdi. 
Kureyşanlardan çoktu.” (Mehmet G., Ovacık); “Dervişle pir’i karıştırmamak gerek. Dedem bir dervişti. Hiç
çalıştığını görmedim. Hep gezerdi. Saçını sakalını kesmezdi. Öldüğünde üzerinde beş kuruş para yoktu.” 
(Baki, Erzincan); “Hesen Efendiye Bas vardı. Ünlü bir dewresti. Dewreslere de bir şeyler verilir ama 
mecbur değil. Haq  yolunda fakir ve gezgin kişiler. Dünya malıyla uğraşmazlar. Düzgün Baba’da kalıp 3-4 
ay çile çekerler. Cem tutarlar. Her dewresin bir kabiliyeti var: ateşe giren, ip bağlayanlar. Saz çalıp 
söyleyenler bunlar. Pir, rayberde pek görmedim.” (Mazlum, Pülümür); “Dervişlerin cem bağlama hakları 
var, cem esnasında teut yaparlar. Hem pir hem de dewres olanlar var, sayıları az da olsa. Kureyşanlı 
olmayan dewres görmedim. Dewresler pek evlere gitmezler. Ziyaretler çevresinde yaşarlar ve zorla eve 
götürülürler. Hızır orucu dönemi tuttukları cem sırasında ateşi elleriyle söndürürler. Tek gezerler. 
Yanlarında koçek felan yoktur.” (Kenan, Tunceli Merkez); “Dewres, budeladır. Onların perileri var ve 
öteki dünya ile, gayb ile ilişki halindedirler.” (Haydar K., Nazmiye)
36 Bir kaynağım, 'koçek' yerine bölgede ‘çırak’ denildiğini de aktardı. ‘Çırak’ terimi aynı zamanda pirin 
görevini terketmeye doğru yanında götürdüğü oğlu (verasi) için de kullanılmaktadır. 



olduğunda, bunların toplanması, taşınması veya dağıtılmasına koçek yardımcı 
olmaktadır. Pir, kendisine verilen çıralıktan bir parça da ona verir. Kimi zaman talipler 
onun payını ayrı verirler. Böylelikle pir, yoksul konumda olan talibine, onu 
gücendirmeden veya dilenci durumuna düşürmeden, katkı sağlamış olur. Koçekler, pasif 
ve çekingen tavırlarıyla dikkat çekmektedirler: 

Bizimle gelen koçek aynı köyden olmayan, bir başka köyden talipti. Ona haber 
gönderdik. Bize geldi ve birlikte gittik. Taliplere gidildiğinde elimiz boş 
gitmezdik. Şeker, çay gibi şeyler götürürdük.  Bu işleri koçek taşırdı. Kenerda 
dururdu, masum birisiydi. Koçeğin hizmetine karşı ona da bir şeyler verilirdi: 
“haqa koçeki” (koçekin hakkı), “çıralıxê koçeki” (koçekin çıralığı) denirdi. Eve 
döndüğümüzde pir de kendisine verilen çıralıktan da bir pay koçeğe verirdi. 
Koçek, her sene farklıydı, aynı olanlar da vardı. (Hıdır A., Hozat)

Yalnızca kimi pirler, kendileri tambur (saz) çalamıyorlarsa, seçtikleri koçeklerin bu 
yeteneğe sahip olmalarına dikkat etmektedirler. Koçek, bu durumlarda yapılan cemde 
zakir rolünü üstlenir.37  Konumu, ismi ve rolüyle ilginç bir yere sahip olan koçek için şu 
tanımlama yapılır: ‘Pir, Ali o; koçek, Kamber o.’(Pir Ali’dir, Koçek ise Kamber.) 38 

Pir’in bütçesi

Küçük çaplı tarımın ve yarı göçebeliğin hâkim olduğu bölgede ailelerin büyük bölümü 
kendilerine yetecek kadar üretim yaptığından, ‘çıralık’ olarak aktarılan miktar da yüksek 
değildi. Geleneksel anlamda çıralık olarak verilen, üretilenden ibaretti: buğday, un, 
tereyağı, peynir, davar, kilim vs.39 Ancak yirminci yüzyılla birlikte çıralık, daha çok 
parasal bir katkıya dönüşecektir.40 Yanısıra seyit aileleri içinde yaşanan parçalanmadan 

37Alevi Kürtler, Ezidiler ve Mevleviler de pirin hizmetinde olan kişi ‘koçek’ (Türkçe de köçek) ismiyle 
anılır. Kelimenin Farsça kökenli olup küçük anlamını taşıyan ‘küçek’ten türediği kabul edilir. Ezidiler’de 
pirler için gezip toplama işini ve bu esnada gösterilen raksları, kavallar ve koçekler yapar. Koçekler, 
evlerini terk edip kutsal merkez Laliş’te yaşar ve buranın hizmetini yaparlar. (Bkz Guest, s. 36) (Ezidiler’de
pire verilen yıllık katkıya ‘rısım’ denir. (Bkz. Çem, s. 114). Mevlevilerde ise, nev niyaza ve bilhassa yeni 
semâ çıkaran genç muhibbe ‘köçek’ veya ‘Mevlânâ köçeği’ denir. Ayrıca herhangi bir dedenin yahut 
şeyhin hücre veya daire hizmetine bakan ve onun terbiyesi altında bulunan dervişe de ‘filânın köçeği’ 
derler. (Bkz. Cebecioğlu, s. 379); Köçek, Rum Abdallarında ise oğlanlar grubuna verilen addır. (Bkz. 
Karamustafa, s. 31); Yanısıra köçek, yeniçeri ocağına yeni girmiş kimseler için de kullanılmıştır. İç 
Anadolu’da ise köçek, kadın kılığına girip eğlencelerde oynayan erkeklere verilen addır. Çorum Alevileri 
bu yüzden dedelerinin yanında gezen kişi için, ‘köçek’ kavramını kullanmazlar: “Dedenin yanında dolaşan 
‘Aşığı’ oluyordu. Buna para felan vermezlerdi; yer içer giderdi. Saz çalardı.” (Sultan U., Çorum). 
38Kamber, Alevi söyleminde Ali’nin sadık kölesinin adıdır. (Mélikoff, s. 64). 
39Bkz. Baran: 84; Kemali: 154. Hiç çıralık toplamayan pirlerin olduğunu da belirtmek gerekir. “Derviş 
Cemalli bazı pirler vardı ki onlar tam aksine hep dağıtırlardı. Durumları iyi idi ve çalışkanlardı. Herkes 
onlarda yerdi, kurbanı ilk kesen onlardı.” (Zerif G., Ovacık)
40Farklı yöntemlerin olduğunu göstermesi açısından Çorum bölgesinden derlenen şu bilgi dikkat çekicidir: 
“Bizim dedelerimiz Merzifon’dan geliyor. Hakullah, son gün dede gitmeden önce olur. Her aile bir kap 
buğday getirir. Dede buğdaya dua verirdi, kırklar aşkına sayardı.  O buğdaydan bir avuç sahibi alıp, buğday
ambarına atardı ki bereketli olsun. Gerisi dedenin çuvalına verilirdi. Çuvalda biriken buğdayı dede fakir 
talibe beş lira yerine iki liraya verirdi. Aldığı para onun için Hakullah olurdu. Fakir taliplere vermediğini 
götürüp satardı.” (Sultan U.,Çorum); Ürün olarak verilen çıralığın paraya dönüştürümesi Koçgiri 



kaynaklanan talip bölüşümleri, onların alabilecekleri çıralığın toplam miktarını 
düşürmekteydi. Her pir ailesine ortalama ne kadar talip düşdüğü bilinmese de istisnalar 
dışında bu genelde yüzü aşmazdı. Bunların içinde hiç çıralık veremeyecek kadar fakir 
olanların sayısı da az değildi. Göreceli olarak varlıklı sayılabilecek Koçgiri bölgesinde de
durum farklı değildi.41

Ayrıca verilecek çıralık için bir asgari miktar da konulmamıştı. “Gönülden ne 
koparsa” verilirdi. Pirin bunu kontrol etmesi veya miktara itiraz etmesi söz konusu 
olamazdı, ki zaten pir de yaptığı işi, sunduğu dinsel hizmeti çıralık almak için 
yapmıyordu.42 Sıkça belirtildiği gibi, veren de alan da bu işi “Haq için, yol için” 
yapmaktaydılar. Yine pirin kendisi de kendi pirine çıralık verdiğinden, o da aynı 
konumda bulunmaktaydı ve bu yüzden, kendisi çıralık için miktar belirleyip talibini 
mahçup ettiğinde, ona da aynı dayatmayı kendi piri yapabilirdi.43 

Bunun da ötesinde pirler topladıkları çıralığı yalnız kendileri için harcamazlardı. 
Çıralık olgusunun önemli bir özelliği de buydu; yalnız toplamak değil, aynı zamanda 
paylaştırmak. Birincisi, onlar, talipleri arasında yoksul olanlardan da sorumluydular. Bu 
yüzden, bazen aldıkları çıralığı onlar arasında paylaşarak, bazen de çıralık verecek 
kişilere o yılki aktarımları kendileri yerine doğrudan fakir taliplerine yönlendirerek 
bölüşümü sağlarlardı.44 İkincisi, pir kendi evinde yıl boyunca ağırladığı kabarık sayıdaki 
misafirleri için masraflar yaptığından, bu masraflarında karşılanması gerekmekteydi.45 

bölgesinde de uygulanıyor: “Çıralık buğday, un veya canlı hayvan şeklinde verildiğinde de, pir için 
taşınması zor olan bu mallar toplama merasimi bittikten sonra yine köyün en zenginine satılırarak parası 
pire verilirdi.” (Mamo B., Koçgiri)
41“Koçgiri olaylarından sonra pirler, birinci otorite olmalarına rağmen, ekonomik açıdan taliplerinden farklı
konuma sahip olamamışlar. Taliplerden toplanan çıralık onları zengin yapmamıştır. Çıralığın büyük kısmı 
cem, cemaat ve inanç uğrunda harcanmıştır.” (Baran, s. 95)
42“Dedenin verdiği hizmet için verilen Hakullah, Allah için verilen demektir. Görülen hizmet karşılığı 
değildir. Dede hizmeti karşılıksız yapar: para almak için yapmaz. Hak için verildiğinden onun miktarını 
verenle Allah'tan başka kimse bilmemeli ve görmemelidir” (Bkz. Orhan, s. 18). 
43“Verilene bakılmazdı, veren mahçup olabilirdi. Çünkü pirlerin de pirleri var, onlar da çıralık veriyor.” 
(Ali Y., Pertek); “Çıralık, Tanrı ile inananlar arası bir ilişki; pir bunu sorgulayamaz, fakat talip de pirin 
çıralığı ne yaptığını sorgulayamaz; çünkü bu da pir ile Tanrı arasında bir ilişki. Varlıklı pirler genelede 
bunu fakir talipleri arasında dağıtırlar.” (Fırat, s. 83); “Babam taliplerine gittiğinde cebinde harçlıkla 
giderdi; geldiğinde ise üstündeki herşey eskimiş ve cebinde harçlığı bile yoktu.” (Ali K., Mazgirt)
44“Dede kendisine verilen hakullahtan talipleri arasında fakir düşmüş kimseye, onu kalkındırmak için, onun
hayvanını temin ve hastasına bakması için yetecek kadar verir. Bir de Dede’nin bulunduğu cemaatta bes-
altı ev düşkün olur ve işte Dede kendisine verilen paradan bunlara yardım eder. Dede cemaat topluluğuna 
der ki, ‘ey hazır cemaat, içinizde beş-altı veya sekiz hanenin idareden aciz ve perişan olduklarını 
hissediyorum (adlarını açıklamaz): onlara şu kadar miktar un, bulgur vs lazım. Bu toplantıdan gönlünüzden
kopan buraya konsun.' O zaman herkes arzusu ile verir biriktirir. Dede bir adam çağırır ve toplanan şeyleri 
yerlerine dağıttırır.” (Bkz. Erdentuğ, s. 48); Ağuçan ailesinden  İzzettin Doğan’ın kardeşi hakkında 
anlattıkları da aynı yöndedir: “Hayri Dedenin Kars’a kadar yaptığı seyahatlarda kendisine yüzlerce koyun 
verilir ama Elazığ'a döndüğü zaman borçlu gelirdi. Yolda kimin ihtiyacı varsa dağıta dağıta gelirdi.” (Bkz. 
Küçük: 30); “Pir taliplerine giderken gözetler. Kimin neyi eksik neyi var diye. Bazen taliplerine, ona 
buğday, şuna yağ verin derdi.” (Celal B., Koçgiri); “Çıralık, aynı zamanda Haq Lokması, Hak için 
veriyorsun. Pir, kendi ihtiyacı dışında kalanı hizmet için vermeli.” (Mehmet G., Ovacık)
45“Talip fakir ise pir ona veriyor. Bir pir fazla harç aldığında diğeri karşı çıkabiliyor. Bu yüzden bölünmeler
olmuş. Pir ailesi kendisini geçindirecek kadar varlıklıdır. Aldıkları harç yine misafirlere gidiyor. Dedelik 
görevini günlük işleri yanısıra yapıyor.” (Resul S., Ovacık); “Nenemle gittiğimiz zaman keçi verilirdi. 
Derlerdi ki bu seneki kurbanınız bizden. Onlar getirirlerdi. Kurban döneminde. Xızır kurbanı bizden 
derlerdi. Pirler para dışında mal vs yanında götürmezlerdi, çünkü o köyden başka köye giderlerdi. Biz de 
talipler sonradan getirirlerdi Bazen bir teneke bulgur, çökelik, yağ ve fasulye. Bazen aynı köy içerisinde 



Son olarak, pirin kendisi de, yanında götürdüğü koçek’in yanısıra, bağlı olduğu pir, 
rehber ve murşidine çıralık vermekle yükümlüydü. 

Bu nedenlerden dolayı toplanan çıralık, pirlerin dinsel faaliyetlerini sürdürmeleri 
için her zaman yeterli olmayabiliyordu.46 Bu yüzden istisnasız hepsi dinsel görevleri 
yanısıra talipleri gibi üretime katılmak zorundaydılar. Fakat burada da bir kısıtlama vardı:
genel anlayış onların sıradan işlerde çalışmalarını uygun görmüyordu ve pirlerin 
başkalarının yanında amele olarak çalışmaları, ‘ayıp’ ve ‘günah’ olarak 
karşılanabiliyordu.47 Bundan dolayı hayvancılık ve tarımcılık dışında bir faaliyet alanı 
kalmıyordu.48 Talipler, bu durumda olan pirlerine doğrudan yardım edebiliyorlardı. Pirin 
kendisi taliplerini ziyaret ettiği dönemlerde ya da evinde işleri yapacak büyük çocukları 
yoksa talipler dönüşümlü olarak pirin ev ve tarla işlerine yardımda bulunuyorlardı.49 

Kimi örnekler, pir ailelerinin kendilerini idare edecek topraklarının bile 
olmadığını göstermektedir. Bu durumda olan pirlere de talipleri doğrudan müdahale 
etmişlerdir. Bunun bir örneği, Mazgirt’e bağlı Dırban köyünde (Şadilli aşiretine mensup) 
yaşanmıştır. Dırban pirleri, Cemal Abdal ocağına bağlıdır. Yusuf Köksal’ın aktardığına 
göre, pirleri 20. yüzyılın başlarında Çarsancak ağalarının marabaları olarak yaşarlardı. 
Baskı altında olduklarından, Dırbanlılar pirlerini köylerine getirip yer veriyorlar.50 Bir 
diğer örneği, Malatya Balyan aşiretinin pirleri olan Ağuçanlı Doğan Dedeler oluşturur. 
Doğanlar küçük yaşta öksüz kalınca halalarının yanına yerleşir ve çobanlık yaptıklarında,
bu durum Balyanlar tarafından kabul görmez. Onlar Doğan Dedeyi ve iki kız kardeşini 
köylerine getirir, ev ve toprak verir ve okuma yazma öğrenmeleri için bir dede getirirler.51

verilen, yine o köydeki fakirlere dağıtılırdı. Paranın miktarını hiç görmedim. Para gelirdi ama sırf 
kendilerine harcamazdılar. Evimize gelen gidenin haddi hesabı yoktu. Gelen para ancak pazar 
haracamalarına yeterdi.” (Hüseyin Ç., Tunceli Merkez); “Pir çıralık istemezdi, Hozattan gelirdi. Alırsa 
götürüp dağıtırdı. Efendi Dede kendisi bize para veriridi.” (Dünya B., Ovacık); “Herkes çıralık 
veremiyordu; fakirlik çoktu. Durumu iyi olanlar veriyordu. Köyün fakirleri tespit edilirdi. Bazen babam 
zenginlere ‘şu fakire şu kadar vereceksin’ derdi.” (Ali K., Mazgirt)
46“Köyde oturan pirler de toprak ve bahçe ekerlerdi. Başka yerlerde çıralık toplarlardı. Zengin bir aile 
değildi. Topladıkları çıralık hakkında kimse bir şey bilmezdi. Ekonomik güçleri yoktu.” (Yusuf K., 
Nazmiye); Kureşanlar hakkında Dersimi şunu aktarır: “Münbit ve mahsuldar köyleri vardır. Ziraatle 
uğraşırlar.” (Dersimi, s. 145); ayrıca Baba Mansurlar için bkz. Köksal, s. 140.
47“Pir ailelerin ticari işlerle uğraşması sessiz de olsa yadırganır. Pirlerin siyasete karışması da yadırganır.” 
(Hatun Ç., Pertek); “Eski dönemde pirlerin hiç birisi ticaret yapmamış. ‘Terazi hakkı’ geçmesin diye. 
Eskiden bir takım işler pir’e layık görülmezdi. Pirler gidip rençberlik de yapamazlardı. ‘Xırabo’ (günah) 
denirdi. Bu kısmen çıraklıkla kapatılırdı.” (Hüseyin Ç., Tunceli Merkez); “Pirin biri davul çalmış, talipleri 
utançlarından ölmüşler.” (Hatice Y., Erzincan)
48“Kış ayları köyleri dolaşırız, yaz ayları da çiftlik vs işlerimizle uğraşırız.” (Bkz. Birdoğan: 151); “Dedeler
yalnız kendi çalışmaları ile, arazi ekmekle ve taliplerinin verdikleri ile geçimlerini sağlarlar.” (Erdentuğ, s. 
47); “Biz Sarı Saltıklı’yız. Tunceli’de talibimiz yoktur, bizim talipler biraz Erzincan’da var. Bir yıl karar 
aldım onları ziyaret etmeye; çıralık toplamak için gittim. Birbirlerine uzak köylerde oturuyorlardı. 
Topladım getirdim Hozat’a. Sonunda düşündüm kendim eksem, çalışsam daha fazla gelirim olur. Bir daha 
gitmedim.” (İsmail, Hozat)
49“Dedem sonbaharları yoktu; talip gelip bir iki gün yardım ederdi. O giderdi başka talip gelirdi. Sonbahar 
ekim dönemi, yaprak kesilirdi. Hele bir de pirin çocukları küçük ise, eşi tek kaldığında yardıma ihitiyacı 
muhakkak oluyordu. Ama ailesi yeterli sayıda ise talipler gelmezdi.” (Hüseyin A., Mazgirt); “Evdeki işleri 
talipler yapıyordu. Biz çalışmazdık. Belki bize sağladığı tek avantaj buydu.” (Ali K., Mazgirt)
50Köksal, s. 63.
51Bkz. Şahhüseyinoğlu, s. 84; Benzer bir örneği Erzincan Balabanları aktarır: “Balaban ağaları pirlerinin 
başka aşiretlere maraba olmaması için kendi köylerine getirip toprak vermişler.” (Hatice Y., Erzincan); 



Son olarak pirlerin gelirleri arasına şunları da eklemek gerekiyor: talipler her 
hangi bir zaman kurban kestiklerinde veya niyaz verdiklerinde okunan dualar için de para
veya bir pay verirler. Ayrıca kimi pir aileleri kutsal mekânların korumasını üstlenir ve 
ziyarete gelenleri ağırlarlar. Burada kesilen kurbanlar veya dağıtılan lokmalar pir ailelerin
geçimine katkı sağlar.52

Cem, cemaat ve çıralık

Bir bütün olarak bakıldığında pirlerin yaptıkları yıllık ziyaretlerin, en az maddi yanı 
kadar dini kimlik açısından da irdelenmesi gereken bir boyutu vardı. Dersim kökenli 
seyitlerin görevlerini yerine getirmek için talipleri arasında yaptıkları geziler, bölgesel bir
Alevi kimliğinin oluşmasında önemli bir işlev görmekteydi. Bu kimliğin sınırları bir 
yandan Dersim, Maraş, Malatya, Sivas, Erzincan, Erzurum, Muş ve Elazığ'ı kapsarken, 
diğer yandan bu bölgelerden Çorum, Kayseri ve Kars gibi yerlere kadar göç etmiş Alevi 
gruplara kadar uzanmaktaydı.53 Onlar bu bölgelerdeki Alevi aşiretler ve seyitlerle pir-
talip bazında bir ağ kurmuş ve bu, merkezi bir tekke veya dergâhtan yoksun olsa da 
özgün bütünlüğü olan bir yapıya sahipti. Bu dinsel bağları sürekli kılmak için yapılan 
ziyaretler, toplanan çıralık ve bunun gerekli olduğu yerde fakir talipler arasında 
dağıtılması, birbirlerini tamamlayan bir bütünün parçalarını oluşturmaktaydı.54 Bu yüzden
inancın maddi altyapısını sembolize eden çıralığın, kimlik açısından özellikle 
vurgulanması gereken bir dizi başka önemi ortaya çıkmaktadır.

Baran ise Koçgiri bölgesinde şu örneği verir: Pülümür kökenli pirleri Seyit Süleyman kendisi yer istiyor. 
Sorunlardan dolayı Pülümüre geri gitmek istemiyor. Pirin istemi üzerine Koçgiriye yerleştiriliyor. Karşı 
çıkanlar da oluyor. Pir'e ev yapılıyor.  (Baran, s. 100); “Pirlerimiz, ‘Ocak’ ailesinden. Yetim kalmış çok 
fakir düşmüşler. Çukur Ağaları bunları alıp Çukura yerleştirmiş. Toprak ve ev vermişler.” (Haydar K. 
Nazmiye)
52“Sultan Hıdır… Zeve köyü. Ahalisi pek fakirdir… Adeta dilencilikle geçinirler. Tekkenin 
ziyaretçilerinden sağlanan gelir, köy halkı arasında taksim edilir.” (Bkz. Dersimi, s. 133); “Ziyaret mekânı 
kurban, lokma, niyaz ve çıralığın dağıtıldığı yer: ziyaret çevresindeki köylüler bu mekânların bekçileri 
olarak görünürler. Onun hizmetini yaparlar… Eskiden Düzgün Baba bekçileri yörede hâkim seyit ailesine 
bağlı kişiler yapıyordu. Ziyaretlerle ilgilenir, temizliğini yapar, Cem yapar, deyişler söyler, anlaşmazlıklar 
giderilirdi. Son yıllarda bu zayıflamış.” (Bkz. Gültekin 2004, s.130, 160); “Eskiler, ‘Hak lokması yalnız 
yenmez’ derlerdi. Pirler eve getirdiklerinden komşularına da verirler. Yine ziyaretlerden dönenler de 
getirdikleri lokmalardan komşulara dağıtırlar. ‘Loqme ra loqme veren” diye bir atasözümüz vardır ki, şu 
anlama gelir: Verdiğin lokma, aldığın lokmadan daha kutsaldır.” (Hüseyin Ç., Tunceli Merkez)
53 Kimi pir ailelerinin, Ağuçanlar gibi, birçok bölgede talipleri olabiliyordu: “Dede genelde evde değil. Bir 
yıl Erzincan gelip götürür. Öbür yıl Adıyaman, diğer yıl Antep, Erzurum, Kars’tan Adıyamana.” (Bkz. 
Küçük); Dersimi anılarında 1910’ların başlarında Hozat ve Sivas’tan pirlerin İstanbul’a gelip taliplerini 
ziyaret ettiklerini ve çıralıklarını aldıklarını aktarır. (Bkz. Dersimi, s. 33, 126); Gültekin ise, Şeyh Delil 
Behricanların yalnız Pilvenk aşiretine pirlik yapmalarına rağmen eskiden daha geniş bir talip ağına sahip  
olduklarını aktarmaktadır: “Onların kutsal ocağı. Tüm pir talip ilişkisi kendi içlerinden örgütlenmiş. 
Talipleri dağıldığını iddia ediyorlar. Eskiden Kırım’dan bile çıralık gelirmiş.” (Bkz. Gültekin 2006, s. 100)
54Bu bağlılığı Erdentuğ da tespit etmiştir: “Dede gidemediği zaman, uzaktaki köy veya şehirden bir kamil 
kimseyi ‘baba’, vekil olarak tarikat ve ibadetleri yaptırmak üzere tayin eder….Yalnız bu vekil olan dede 
vergi almaz: her mahsul zamanı harmandan ona, evine bir miktar mahsul verilir. Vergiler, esas Dede 
geldiği zaman ona verilir.” (Erdentuğ,s. 48); “Bizim taliplerin çoğu Erzincan’da. Biz bunlara yıllarca 
gidemediğimiz halde, Erzincan’da birçok Kureyşanlar olmasına rağmen kimse bunlara gitmedi. Hiçbir 
talipte başka pire çıraklık vermemiş.” (Süleyman A, Nazmiye)



Her şeyden önce bu ziyaretler zaman içerisinde Dersim’den bölgeye yayılmış 
aşiretler arasında ilişkilerin kopmaması, süreklileşmesi ve Dersim’in,  bölgedeki Alevi 
Kürt aşiretler nezdinde kimliklerinin merkezi olarak öne çıkmasını sağladı. İkincisi, bu 
geziler, dinsel bağlar ile çıralık arasında güçlü ve duygusal bir bütünlük oluşturmaktaydı. 
Pirlerin yaptıkları ziyaretler, ilk etapta cemaatin ahlaki sorgulanmasıyla başlıyordu.  
Onun taliplerin günahlarını affetme hakkı olduğu gibi, onları düşkün olarak niteleyip 
cezalandırma, toplumdan afaroz etme yetkisi de vardı. Pençeyi divan duruşu ile ifadesini 
bulan bu sorgulamalar bittikten ve düşkün olarak görülenler uzaklaştırıldıktan sonra, 
cemaat arındırılmış olarak cem merasimine katılır ve Hakkın ‘huzurunda’ inanca olan 
bağlılığını teyit edilirdi.55

Pirin ziyaretleri aynı zamanda bütün sosyal ve dinsel katmanların dâhil olduğu bir
paylaşımın yaşanmasını sağlamaktaydı. O, ziyaretleri sırasında hangi talibinin maddi 
açıdan zor durumda olduğunu öğrenir ve kendisine verilecek çıralığı ona göre 
bölüştürürdü. Böylelikle gelecek kış ayları için bütün taliplerini hazırlamış olurdu. 
Yanısıra bu bölüşümde kendi ailesi kadar onun bağlı olduğu ruhani gruplar da hesaba 
katılırdı; çünkü verilen katkı pirin ailesinden sonra, kendi pirine vereceği çıralık için de 
bir katkıydı. 

Bu sayede yılda bir kez verilen çıralık, tüm cemaati kapsayan ve kutsal bir damga 
taşıyan bir sosyo-dinsel faaliyete dönüşmekteydi. Pirin gelişi bütün yılın sorgulanması, 
paylaşımın organize edilmesi ve Hak nezdinde inancın gereklerini yerine getirmiş bir 
toplum olarak gelecek yılın hazırlığı sayılmaktaydı. Bu yüzden onun ziyareti olağanüstü 
bir hal alabiliyordu.  Pirin gelişini rüyalarında görenlerden, vereceği çıralığın önceden 
hazırlığını yaptığı için huzurla bekleyenine veya gönlünde olanı veremeyeceği için 
mahçup olanına kadar çeşitli duygu yoğunluklarını cemaat içerisinde gözlemlemek 
mümkündü. Kimse pirini dara sokmak istemezdi. Çünkü o, cemaat için bütün yıl etkisi 
tartışılmaz dualar vermekteydi. 

Burada irdelenmesi gereken önemli bir husus da, bu ziyaretlerin yönüyle ilgilidir. 
Neden ziyaret eden ve zahmete katılan talip değil de pirin kendisidir?56 Diğer birçok 
dinsel oluşumda pir veya şeyhin talipler tarafından ziyaret edilmesi, burada neden 
uygulanmamıştır?57 Bu ters yönlü trafik, pirlerin karizmasını olumsuz yönde etkilemiyor 
muydu? 

Bu sorulara, talipler ve pirlerden alınan açıklamalar şu başlıklar altında 
sıralanabilir: 1) Kendi inançlarının temel öğretisinin, kelimenin tam anlamıyla, bir yol 
sürme olduğunu belirtiyorlar. Bunu zahmet değil, Hak’ka daha yakın olabilmek için 
yapıyorlar; “Hak Yolu” (Raa Haq) olarak adlandırdıkları inançlarının temsilcisi pir 

55“Pirlerin gitmediği aileler de vardı. Günah işlemiş, karısını döven, suç işlemiş, adam öldürmüş, hırsızlık 
yapmış ve yalancı insanlara da gitmezdi. Çıralığın haram olmaması gerekir. Bu tür kişlerden çıralık alan 
Pirler iyi karşılanmazdı.” (Haydar K., Nazmiye); “Tarikata muhalif kimsenin ‘hakullah’ı alınmaz, alan 
dede tarikatten düşer.” (Baran, s. 101).
56“Pir’in evine gidip çıralık verdiklerini duymadım; şimdilerde öyle yapanlar var.” (Alişan Y., Sivas); 
“Bizim Pirin küçük oğlu var. Geçenlerde gördüm: insanlar çocuğun yanağını öptükten sonra para 
veriyorlardı, çıralıx veriyoruz diyorlar. Bu yaşa geldim, böyle bir şey de ilk defa gördüm.” (Fadime G., 
Hozat)
57Taliplerin tekkeyi ziyaretleri Bektaşiler’de de var: 'Kızılbaş köyleri tekkeyi ziyaret ettiklerinde Çelebi'yi 
görmek için para ödüyorlar. (Bkz. Birge, s. 82); Yezidiler de ise toplama işini şeyhler ve pirler adına 
kavallar ve koçekler yapıyor. (Bkz. Kreyenbroek, s. 131).



olduğu için onun bu görevi üstlenmesi kaçınılmaz oluyor58; 2) Talibi yerinde görmek, 
aynı zamanda ondan alınan çıralığında ne derecede helal olduğunu öğrenmek içindir. 
Talipler, pirin evine kendileri çıralık getirmiş olsalar, getirilenin nasıl kazanıldığını 
sınamanın mümkün olmadığını belirtiyorlar59; 3) Pirin asli görevinin toplamak değil 
paylaştırmak olduğu vurgulanıyor. Pirin gezileri aynı zamanda fakir taliplerin gelecek 
kışa hazırlık yapmaları için bir destek olarak görülüyor60; 4) Sosyal adaletin sağlanması, 
sorunların giderilmesi ve inanç birliğinin pekiştirilmesi için pir taliplerine gitmek 
zorundadır. Bu ziyaretin bir cem merasimi ile bağlanması onun en önemli özelliğidir. 
Taliplerin işlerini bırakıp gelmeleri mümkün olmadığına göre, pirin onların yanına 
gitmesi doğal görülüyor.61

Bu açıklamalar onların genel düşünce ve yapılarıyla uyumlu ve gezilerin, pirin 
statüsünü zedelemenin ötesinde ‘kutsal’ bir görev olarak algılanan bir ortamda 
sürdürüldüğünü gösteriyor.62 Buna rağmen, ziyaretlerin güzergâhını belirleyen farklı 
etkenleri de hesaba katmak gerekmektedir. 

Tarihsel olarak bu geziler, Anadolu’da tasavvuf akımlarının yayılmasında etkili 
olan Kalenderi dervişlerini hatırlatıyor. Kalenderiler, gezgin ve sefil özellikleriyle 
tanınıyorlardı: “Kalender, Tanrı ile sık sık karşılaşması nedeniyle, kendini çoğu kez vecd 
içinde raks etmeye esinlenmiş bulurdu. Gene bunun gibi, tek bir yerde yerleşmek 
istemeyişi de, tanrısalla teması sonucu kendisine verilen, bu geçici dünyaya bağlanmak 
gerekmediği anlayaşının belirtisi idi. Tersine insan, kökenlerini aramak için sürekli 
hareket halinde olmalıydı; bu bütün yaratılmış varlıkların ortak isteğiydi.”63 Yakın bir 
zamana kadar Dersim bölgesinde karşılaşılan derviş tipleri ve kısmen pirlerin gezileri, 
Kalenderi geleneğini andıran bir profile sahipti. 

Bu gezilerin yönünü açıklarken, pir aileleri arası rekabetin de rol oynamış 
olabileceğini hesaba katmak gerekiyor. Bunun için tarikat örgütlenmesinin yaygın olduğu
Sunni Kürt toplumuna bakmakta yarar var. Onlarda genelde talipler şeyhleri 
mekânlarında ziyaret etmekteydiler. Bunun bazı bögelerde nasıl tersine dönüştüğüne 

58“Hakka ulaşmak insandan geçer. Cem evi olsaydı orası çekim merkezi olurdu, ama böyle insan insana 
ulaşmalı. Tanrı ile insan arasına ne bir maddiyet ne de bir bina koymuyor. Bizim örgütlenmemiz de ‘El ele, 
el Hakka’ fikri vardır. Bizimkisi bir ‘yol’ sürmedir, bu yüzden pir bu yolu sürmeli. İlk sorumlu o'dur. O bu 
sorumluluğu almaz ise talip nasıl gelir?” (Hüseyin Ç, Tunceli Merkez).
59“Bizim sistemimizde gidip yerinde görmek vardır. Durum nedir, kim ne yapıyor? Bunu aynı zamanda 
talibi zalimden korumak için yapmalı. Eğer köyüne gitmezsen, sana gelen kurbanın ‘haram’ olduğunu 
bilmezsin. Tekkeye herkes getirebilir.” (Ali K. , Mazgirt)
60“Pir muhakkak taliplere giderdi. Sofra duası verirdi. Pir talibe gitmek zorundadır. Çünkü önü kıştır. Kimin
neye ihtiyacı var? Taliplerin ne eksiği var? Görmeli ve dağılım yapmalı.” (Resul S.. Ovacık)
61“Pir sırf çıralık toplamak için gitmiyor ki! Asıl mesele sosyal adaletin sağlanması. Bunun için de 
yargılama taliplerin huzurunda yapılmalı. Taliplerin hepsi işini gücünü bırakıp gelemiyeceklerine göre, pir 
gitmeli ve yerinde görmeli.” (Celal A., Hozat)
62Erdentuğ, Elazığ Sün köyünde pir için ‘seyyir’ dendiğini akatarır; Seyyir, gezen anlamını taşır. (Erdentuğ,
s. 41)
63Bkz. Karamustafa, s. 83. Konu hakkında Ocak ise şunu belirtiriyor: “…seyahat Kalenderiliğin mutlaka 
yerine getirilmesi icap eden bir erkânıdır; zira seyahat insanın içini olgunlaştırır… Kalenderiler’in bir de 
yıllık seyahatlari vardır ki, şeyhlerin başkanlığında, sadece yaz mevsimi boyunca yapılan, kışın 
harcayacakları erzakın, özellikle kurban denilen davar ve sığırların toplanmasına yönelik 
bulunmaktadır...Kalenderi dervişleri de fakr ve tecerrüd esasının bir gereği olarak, nefislerini aşağılamak, 
böylece onun hâkimietinden kurtulmak için dilenmeyi erkândan kabul etmişlerdir... Kalenderi dervişleri, 
zaviye ve vakıflardan geçinmelerine rağmen, gruplar halinde ilahiler söyleyerek, dilenme geleneğini 
sürdürmeye devam etmiştir.” (Ocak, s. 168-170)



işaret edilmiştir. Görünmek, bir dileğin gerçekleşmesi veya hastalığın giderilmesi için 
muridler şeyhi ziyaret edip, şeyhin hizmeti karşılığında parasal veya bir katkıda 
bulunuyorlar. Şeyhin keramet hikâyeleriyle örülmüş karizması yükseldikçe, ziyaretçi 
sayısı artıyor. Şeyhlerin sayısının çok ve rekabetin yoğun olduğu yerlerde ise, onlar 
muridlerin peşinde geziyor: ‘töbe’ almak adı altında yılda en az bir kez ziyaret turuna 
çıkıyorlar. Karşılığında her yaştan kişiden para alıyorlar.64 

Dersim yöresinde de pirlerin sayısal yoğunluğu bu gezilerin güzergâhını 
belirlemiş olabilir. Her ne kadar pir-talip ilişkisi kalıtsal bir özellik almış olsa da, daha 
çok yer değiştiren, uzak bölgelere göçen talipler açısından bu ilişkinin zaman içinde 
zayıflayıp talibe daha yakın yerde ikamet eden pirlere kayması mümkündü. Bunun önüne
geçmek için pirler bu gezileri organize etmek zorunda kalmış olabilirler. 

Bir başka önemli soru da seyit aileleri arasındaki çıralık ilişkilerinin son halkasına
dairdir. Daha doğrusu, pir aileleri arasında kimin kime çıralık verdiği ve bunun sıkça 
ifade edildiği gibi son etapta Hacı Bektaş Tekkesi’ne aktarılıp aktarılmadığıdır. Bir 
görüşe göre, Dersim ocaklarının merkezinde duran Ağuçanlar toplanan çıralığın bir 
bölümünü tüm Dersimli talipleri adına Hacı Bektaş’a aktarmaktaydılar. Bunu destekleyen
veriler veya genel kabul gören aktarımlar yoktur.65 Yine, Baba Mansurların 1925’e kadar 
aldıkları çıralığın bir bölümünü kendilerinin tükettiğini, bir bölümünü de Hacı Bektaş 
tekkesine gönderdiklerini belirtilir.66  Konuştuğum Baba Mansurlar’ın temsilci aileleri 
bunu desteklemiyor. Onlara göre böyle bir aktarım hiç olmadı; kendilerinden kimse -ki 
bilgiyi aktaranlar Baba Mansurların en üst aileleriydi- Hacı Bektaş’a çıralık vermemiş. 
Bildikleri yalnızca, 1900’lere kadar ailelerinden bir kişinin yılda bir defa Kerbela’ya 
gittiği ve oradaki imamların türbelerinin bakımı için katkı yaptığıydı. 

Tersi durumu da paylaşan kimse yoktur; yani Hacı Bektaş temsilcilerinin her yıl 
gelip Dersimli seyitlerden veya onların taliplerinden çıralık topladıklarına dair veri de 
bulunmamaktadır. Hacı Bektaş temsilcileri Anadolu’da kendilerine bağlı Alevi 
topluluklardan düzenli olarak hakullah almaktaydılar.67 Bunu Dersim ve çevresinde 
yaptıklarına dair anlatılar yoktur. Ayrıca Hacı Bektaş’ta toplanan hakullah’ın bir 
bölümünün, bu dergâha bağlı seyit ailelerin geçimi için verilmesi gerekiyordu; Dersimli 
pir ailelerin de Hacı Bektaş tekkesinden böyle bir yardım aldıklarını, ya da böyle bir 
taleplerinin olduğunu aktaran veri yoktur.68 

Dersimli pirler ile Hacı Bektaş tekkesi arası çıralık ilişkilerine dair sınırlı izler 
daha çok Sivas ve Malatya gibi, Bektaşi örgütlenmesinin etkisinin olduğu bölgelerden 
gelmektedir.69 Muhtemelen geç bir dönemde oluşmuş bu ilişkinin ne derecede yaygınlık 
kazandığı tartışmalıdır. Çünkü,  Sivas veya Malatya yöresinde Hacı Bektaş’a çıralık 

64Bkz. Bruinessen, s. 317.
65“Çıralığın bir bölümünün Hacı Bektaş'a gittiği söylense de bunu tasdik eden yok.” (Fırat: 83); “Kendi 
ihtiyacını çıkarttıktan sonra geriye kalanı dergâha hizmete vermeli. Bizde böyle bir şey yoktu, kimse Hacı 
Bektaş'a gitmemiş. Böyle bir şey duymadık.” (Mahmut G., Ovacık); “Ocak ve kendi adına toplanır: ocak 
payı pek verilmez.”(Gülşan, s. 113)
66Bkz. Bumke, s. 173.
67“Çelebi grubu yılda bir kez Kızılbaş köylerini ziyaret edip onlardan katkılarını alıyorlar.” (Birge, s. 82); 
Bektaşilere bağlı olmayan köylere de zaman zaman babalar gelip kendileri için veya Hacı Bektaş 
tekkesindeki ‘Kara Kazan’ adına Hakullah toplarlar. (Bkz. Yörükan: 467); “Bektaşiler görevli gönderirler 
bu iş için: ellerine mühürlü belge verirler. Köylere giden köyün ileri gelenlerine bunu gösterir. Para 
toplanıp vergi defterine yazılır. Ayrıca şeyhler, babalar, dervişler istedikleri zaman Alevi köylerine gider ve
‘yol mangırı’, ‘dem akçesi’ adı altında para toplarlar.” (Bkz. Eyüboğlu, s. 397)
68Bkz. Timuroğlu, s. 79.



aktardığını belirten Baba Mansur ve Ağuçan ailelerine bağlı pirlerin yaptıklarından, 
Dersim’deki merkez ailelerin haberi veya onayı yoktur.70

Kısa bir tarihsel değerlendirme 

Çıralıkla ilişkili kimi merasimlerin geç Orta Çağ'da varolan oluşumlarla benzerliğine 
önceki sayfalarda işaret edilmişti. Çıralık hakkının meşruluğu konusunda açıklamalar ise,
peygamber dönemine kadar uzanan referanslarla yapılmaktadır. Alevi merasimlerinin en 
önemlisi olan Cem törenini açıklamak için peygamberin miracına dair Aleviler tarafından
anlatılanlar, aynı zamanda çıralığın neden toplandığı konusunda da bilgiler içermektedir. 
Miraçname’de peygamber, kuzeni Ali’nin olağanüstü yanlarını fark edecektir. Aktarıma 
göre o, miraç dönüşünde Kırklar Meclisi’nin yapıldığı yere gelir. Peygamber, buraya 
vardığı zaman, nerede bulunduğunu sorar. Henüz yüzünü görmediği Ali ona: “Biz 
Kırklarız ve Kırkımız bir’iz” der. Peygamber kanıt ister. Ali elini keser ve o an bütün 
Kırkların elinde kan damlaları görülür. O zaman peygamber “Siz burada otuz dokuz 
kişisiniz” der. Kendisine, “içimizden biri rızk dilenmeye çıktı” yanıtı verilir; ve hemen 
pencereden kanayan bir el görünür. Rızk dilenmeye gitmiş bulunan Salman-i Farsi bir tek
üzüm tanesi ile dönmüştür. Peygamber bu üzüm tanesini sıkar ve ondan bütün Kırklara 
yetecek olan şerbeti çıkarır. Muhammed’in türbanı açılır, düşer ve kırk parçaya bölünür. 
Her biri, bir parça alır, beline kuşanır ve semaha kalkar.71 

Bu anlatı bize cem, semah ve çıralık için bütünleştirici harika bir açıklama 
getirmektedir. Burada kilit rolün Salman’a verilmesi ilgiye değerdir. Ancak onun 
‘dilenerek’ –Buyruk’ta bundan ‘parsaya gitmiş’ olarak bahsedilir- alıp getirdiği bir üzüm 
tanesi ile merasim başlayabilecek ve Kırklar semah yapacaktır. Pirlerin yıllık 
ziyaretlerinde bir araya getirdikleri şeyler de aynıdır: cem, cemaatin birliği ve cemaatten 
alınan katkı. Bu yüzden Dersim bölgesinde çıralık için kullanılan terimlerden birisinin 
“Parsa Selman” olması tesadüf değildir. 

Bu ilahi açıklama bir kenera bırakılsa bile, çıralık hakkının meşruluğunu, İslami 
gelenekler içinde destekleyebilecek veriler vardır.  Peygamber döneminde onun ailesinin 
(Ehl-i Beyt) geçimi konusunda düzenlemeler yapılmıştı. Örneğin, onların sadaka ve zekât

69Koçgiri-Sivas yöresi için Baran şunları aktarır: Eskiden alınan hakullahtan, Baba Mansurlar, Kara Kazan 
Hakkı diye bir payıda Hacı Bektaş'a verirlermiş. Ayrıca, Hacı Bektaş`a bağlı pirler Tekke'ye Kara Kazan 
hakkı da toplamış, bir dönem bunu vermeyen pirlere karşı da çeşitli karşı eylem ve propagandalar 
geliştirilmiş. Örneğin Sivas, Kangal Mesçit köyündeki Bamasoranlı Hakikatçı pirlere Hacı Bektaş 
Tekkesine Kara Kazan Hakkı vermedikleri için 'Prot' dendiği, yani bölücü ve yakın akrabalarla zina edenler
anlamına gelen terimi kullandıkları biliniyor. (Baran, s. 101, 114); Ayrıca Baran’ın işaret ettiği şu 
uygulama da dikkate değerdir: “Düşkün ilan edilen taliplerin yeniden topluma alınması mümkün olduğunu,
sadece bunun için düşkün ocaklarının oluşturulduğunu, düşkün ilan edilen talibin, düşkünlüğünü ancak 
belirlenen bu ocaklara giderek, vereceği hizmet ve para karşılığı kaldırabilirdi. Koçgiri bölgesinde bu 
ocakların özellikle Hacı Bektaş Tekkesi`nin verdiği mühür ile, yani izin ile “Türkmen” pirlerden seçilirdi.” 
(Baran, s. 105)
70Bektaşiler ve Dersimli seyitler arası ilişkileri için bkz. Gezik 2000, s. 141-176.
71Bkz. Mélikoff: 47. Detaylı bir aktarım için bkz Ayyıldız Yayınları, s. 494-6; Şah Hatayi lakabı ile şiirler 
yazan Şah İsmail’de  Miraçname’sinde bu karşılaşmayı, önceki sayflarda karşılaştığımız bir kelimeyle, 
anlatır: “Madem size Kırklar derler / Nedendir eksik biriniz / Selman Şeydullaha gitti / Ondandır eksik 
birimiz…. Selman Şeydullahtan geldi / Hü deyip içeri girdi  / Bir üzüm tanesini koydu  / Selmanın 
keşkullahına.”; Mazgirt yöresinde kullanılan bir deyimde de yıllık gezilerin Ali’den kalan bir gelenek 
olduğuna işaret eder: “Pars, Ali da ma” (Dilencilik Ali’den kaldı) (Gürdal, A., Mazgirt) 



kabul etmelerini yasaklanmış, yerine ‘hediye’ alabilimeleri serbest bırakılmıştı. Daha da 
önemlisi, inanç taraftarlarının Ehl-i Beyt’e yükümlülükleri Kurân’a dahil edilmişti. Enfal 
süresinin 41. ayeti, peygamber ailesinden olanların mağdur olmamaları için yapılması 
gereken yardıma değinir: “Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri 
mutlaka Allah'a, Peygamber'e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. 
Eğer Allah'a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir'de) 
karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu böyle bilin). Allah her 
şeye hakkıyla gücü yetendir.”

Bu ayet, Şiiler tarafından peygamberin kızı Fatma ve onun eşi Ali üzerinden gelen
İmamların soyu için ‘Humus’ adı altında kurumlaştırılmıştır. Humus, Arapça’da 'beşte 
bir' anlamını taşır ve doğrudan 41. ayete dayanır. Her inananın kazancının beşte birini 
Tanrı'ya, onun temsilcilerine ve temsilcilerin akrabalarına yılda en az bir kez olmak 
üzere, yıllık hâsılat belli olduğu zaman aktarması gerekmektedir. Allahın hakkı, onun 
yerine peygamber Muhammed’e, peygamberin ölümünden sonra soyu Ehl-i Beyt’e ve 12.
İmam Mehdi sır olduktan sonra da temsilcilerine verilmelidir. Verilen hakkın bir bölümü 
din işlerinde, bir bölümü muhtaç olanlara, bir bölümü de seyit ailelerin geçimi için 
harcanır. Ayrıca defterlerininin tutulması için bir aracı (mujtahid) ve humusun toplanması
için de bir vali atamaları gerekmektedir.72 

Bu hak, Şiiler kadar Sünniler tarafından da kabul görmüş ve haksız taleplerin 
önüne geçebilmek için peygamber ailesine mensup olanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Seyitlerin tespiti ve haklarının korunması için Abbasiler döneminde bir nakib 
müessesesinin olduğu bilinmektedir.73 Peygamberin soyu Hasan ve Hüseyin üzerinden 
olmak üzere zamanla iki kola ayrılmış; ilkine ‘şerif’, ikincisinin soyundan gelenlere ise 
‘seyid’ ünvanı verilmiştir. Bu ünvana sahip olanların dualarından bereket ve saadet 
umulur, hiddetlerinden korkulurdu. Adak ve hediyelerle onların şefaati kazanılmaya 
çalışılırdı. 

Gerçek ve sahte seyitlerin tespiti sorunuyla Osmanlı idaresi de meşgul olmuştur. 
Ehl-i Beyt soyundan olduklarını iddia edenlerin sayısının 16. yüzyılda hızla artması, 
‘nakibu’l-eşraf’ adlı teşkilatın kurulmasına neden olmuş ve seyit olduğunu iddia eden 
herkesin bu kurumun onayını alması mecbur kılınmıştır. Onay için şahitler (başka 
seyitlerin şahitliği tercih) ve bir önceki kurumlardan alınmış belgeler gerekmekteydi. 
Buna rağmen seyit olduğunu iddia edenlerin sayılarının artmasının önüne geçilememiştir;
peygamberin soyundan olmak, getirdiği dini prestiji bir yana, vergiden muaf olmak gibi 
bir dizi ekonomik avantajlardan dolayı çekiciliğini korudu. Onaltıncı yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren denetim daha da sıklaştırıldı ve belgelerini kanıtlayamayan, yeşil 
türban takıp ucra bölgelerde kendilerini seyit ilan eden, veya bu ünvan ile haraç topladığı 
için şikâyet edilen birçok kişiden –bunlara müteseyyid denmekteydi- seyit ünvanı geri 
alındı.74

Osmanlı döneminde vergiden muaf tutulmak ve haraç kabul etmek için yaygınca 
uygulanan başka bir yöntem ise vakıf kurmaktı. Varlıklarını dini veya sosyal işlere 
adamak isteyen kişiler, vakıf kurararak vergiden muaf olabiliyor ve varlıklarının 
mülkiyetini aileleri içinde tutabiliyorlardı. Aynı zamanda dinsel çekim merkezi olan 
birçok tekke, zaviye veya dergâh da vakıf statüsü kazanıp, toplumsal rolünü resmi 

72Bkz. Madelung, s. 92.
73Arendonk, s. 438.
74Konu ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Kılıç.



güvence altında oynayabiliyordu. Vakıf hakkı yalnızca Sünni camiaya verilmedi; Alevi 
bağlantısı olan birçok tekke de bu haktan yararlandı. 1826 yılına kadar resmi güvenceden 
en fazla yararlananlardan biri Bektaşi Tekkesi oldu.75 Doğu bölgelerinde de bu statüyü 
kazananlar vardı: Malatya Arapgir’de Şeyh Hasan ocağı; ya da Erzincan Kemaliye’de 
bulunan Hıdır Abdal ocağı gibi.76

Alevi bağlantılı vakıfların veya seyitlerin resmi olarak tanınmalarının, ne ölçüde 
‘çıralık’ veya ‘hakullah’ gibi katkıları toplama hakkını da kapsadığı bilinmemektedir. 
Kimi yazarlara göre seyit olarak tanınma, taliplerinden haraç almalarını da güvence altına
almaktaydı.77 Bu savı doğrudan destekleyen belgeler yoktur. Tam aksine veriler, seyit ve 
şeriflere karşı tutumun değişken olduğunu ve Osmanlı döneminde ehl-i sünnet anlayışının
dışında kalan seyitlerin cezalandırılabildiğini gösteriyor.78 Bu yüzden, ‘çıralık’ hakkının, 
devletin kontrolü dışında şekillenen bir yapının uzantısında ortaya çıktığını esas almak 
gerekiyor. 

Diğer yandan en çok seyit barındıran bölgelerden birinin Dersim olmasına 
rağmen, bu bölgede aktif olan seyit aileleri adına hiçbir vakfın olmaması da dikkat 
çekicidir.79 Dersimli seyitlerin kendilerini güvenceye almak için sahip oldukları belgeler, 
imam soyundan olduklarını kanıtlamak için kullandıkları şecerelerdir. Popüler 

75Bektaşiler mühürlü belgeler verdikleri yetkili kişiler aracılığıyla 'hakullah' toplatıyorlardı. Aldıklarının 
bölüşümü ise resmileştirilmişti: “Düşkünlük olarak görülen konulardan birisi de: pir ve ocak hakkını 
ödememek: Her mumin senede ‘yirmisekiz çil kuruş’ vergi ile mükelleftir. Bu şöyle bölünür: 12 kuruş pir 
hakkı (Hacı Bektaş çelebisine), 10 kuruş rehber hakkı (köy dedesine), 4 kuruş gözcü hakkı, 2 kuruş erkân 
hakkı. Karı koca 56 kuruş.” (Bkz. Baha Sait, s. 65); Ayrıca bkz. Faroqhi, S. & Ocak, A. Y. (2001); Ahi 
Locası da, “Nazillere (çıraklara)  kuşak kuşatmak hakkını almak için Osmanlı tarafından fermanlarla tesdik 
edilirdi.”  (Taeschner, s. 24)
76Bu ocağın da 18. yüzyıldan kalma zaviye statüsü olduğu ve her türlü vergiden muaf tutulduğu 
belgelenmiştir.  (Bkz. Şimşek, s. 68); Dersim bölgesine yakın konumlanmış bu iki ocağın, Bektaşi tekkesi 
ile olan ilişkisi de muğlâktır. (Bkz. Faroqhi 1981, s. 27); Farklı ve örnek bir çalışma için bkz. Karakaya-
Stump (2006). Yazar, bu çalışmasında Sinemilli ocağı için derlediği birincil belegelerin bir analizini 
sunmuştur. 1792 yılından kalma bir belge, Sinemillili bir üyenin, Kerbela'daki 'nakibu'l-eşraf'  huzurunda 
seyitliğini kanıtladığına dair düzenlenmiş bir tezkereyi içermektedir. Bu belge, resmi düzeyde kabul 
görmesi için, Darende mahkemesine sunulmuş ve müftünün şahitliği ile onaylanmıştır. 
77“Seyit olunduğu kanıtlanırsa ‘siyadet beratı’ denilen bir belge veriliyor. Kendilerine bağışlanmış araziyi 
vergisiz kullanma, yardımlar ve bölgelerinde vergi toplamaya hak kazanmışlar… Secereler bir yetki belgesi
niteliğindedir. Yetkiyi alanlar ocak kurup ‘çerağ hakkı’ adı altında yıllık toplarlar.” (Bkz. Birdoğan, s. 137, 
140);  İlginç bir örnek de Aksüt (s. 48) tarafından aktarılır: Malatya bölgesinde bir Alevi ocağı olan Dede 
Garkın'ın 1560 tarihli tahrir defterindeki Bimare köyüne ilişkin tutanakta, eskiden beri derviş olarak tanınan
Şeyh Ali adındaki birinin vergilerden bağışık tutulduğu kaydedilmiştir. Şeyh Ali gelen gidene hizmet 
vermektedir. Onun gelirini ‘örf hasebiyle’ elde ettiği yazılıdır ki; bu öteki derviş ocakları için düşülmeyen 
bir kayıttır. Bu, Dede Garkın ocağının hem üst ocak olduğunu hem de belli köylerin ve göçebe 
toplulukların ocağa her yıl bağışta bulunması gerektiğini anlatmaktadır. Ocağa bağlı köyler listelenmiştir; 
keza Şeyh Hasan ocağı için de bu belirtilmiştir. Vakıf statüsünde olan bu ocağın hakullah ve çerağ hakkı 
olduğu aktarılıyor. (Bkz. Onarlı, s. 17). Her iki yazarın (Aksüt ve Onarlı) dayandığı belgelerin sınanması 
yapılmamıştır.  Barkan ise Bektaşi dergâhlarının köylerden haraç toplama faaliyetlerinin sonradan oluşan 
bir gelenek olduğunu vurguluyor. (Bkz. Barkan, s. 293)
78Kılıç 2005, s. 94.
79En azından yakın döneme kadar bu söz konusu değildi. Bölgenin vakıf geleneğine tamamen uzak 
olduğunu belirtmek de yalnış olur. Ünal’ın 16. yüzyılda Çemişgezek bölgesi için derlediği kaynaklarda 
cami, mescid veya medrese vakıfları dışında şu adlar geçiyor: Halid Bey Zaviyesi Vakfı, Şeyh Hasan Bey 
Zaviyesi Vakıfı, Şeyh Hüsameddin Ali Zaviyesi Vakfı, Mesi Zaviyesi Vakfı, Şeyh Çoban Zaviyesi Vakfı, 
Köşk Zaviyesi Vakfı, Munzur Zaviyesi Vakfı. Belirtmek gerekiyor ki bu vakıfların  büyük bölümü 
hakkındaki veriler, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dikkat çekici bir şekilde azalıyor. (Bkz. Ünal, s. 
162-166)



söylemlerin, şecerelerin resmi içeriğinden çok onların padişahlar huzurunda gösterilen 
kerametler sonucu alındığını aktarması da vurgulanması gereken bir gariplik 
taşımaktadır; çünkü, seyit olduğunu kanıtlamak için padişah huzurunda keramet 
göstermeye gerek yoktu. Bunun için izlenmesi gereken resmi yollar vardır: nakibu’l-eşraf
adlı kurumun onayını almak veya vakıf kurmak.

Her ne kadar bölgede aktif olan seyitlerin ellerindeki şecereler hakkında yeterli 
derecede  araştırma yapılmamış olsa da80 onlara sahip olmak için gösterilen çaba, 
yaptıkları yıllık gezileri ve belki de çıralık toplama hakkını bir nevi güvenceye almak için
yapılmış girişimler olarak değerlendirilebilir.81 Uzun süre boyunce etkinliklerine 
karışılmaması bu saptamayı dolaylı olarak desteklemektedir. Ancak 20. yüzyıldan 
itibaren gelişen reformlar ve bunların Cumhuriyet’in kuruluşuyla artarak devam etmesi, 
secere sahiplerini zor durumda bırakacaktı.

Çıralık sisteminin çözülüşü

Çıralık sisteminin 20. yüzyılda işlevini yitirmesinde Cumhuriyet’in uygulamaları kadar 
sistemin kendi içinde taşıdığı sorunlar da etkili oldu. 

Dersim ve çevresindeki Alevilerin Cumhuriyet'le karşılaşmaları gelecek için fazla
umut verici olmadı. 1920 yılında Sivas-Koçgiri bölgesinde Alevi Kürtlerin organize ettiği
isyan, onların Cumhuriyetin kurucu liderleri olan askeri kadroyla karşı karşıya 
gelmelerine neden oldu. Yine 1925 yılının sonlarında yürürlüğe giren “Tekke, zaviye ve 
türbelerin kapatılması” kanunu özellikle Alevi örgütlenmesi ve onun temsilcilerine 
önemli bir yasak getirmiştir. Bu kanunla, Alevi inancının ana dayanğı olan seyitlerin 
faaliyetleri, taliplerine yönelik yaptıkları yıllık geziler ve çıralık toplama birfiil 
yasaklanmıştır. 

Ankara, iktidarını kurmakla meşgul olduğu yirmili ve otuzlu yıllarda, merkezi 
hükümetle bağları son derece zayıf olan Dersim ile ayrıca uğraşmak zorunda kalacaktı. 
Kendisinden önceki son Osmanlı yönetimi gibi o da bölgeyi denetim altına alma 
çabalarını sürdürdü. Bölgenin merkezi idare karşıtı konumu için iki grup sorumlu tutuldu:
ağalar ve seyitler. Dönem boyunca hazırlanan raporlarda ve yapılan tespitlerde bu iki 
grup bölgedeki etnik, dinsel ve sosyal yapının nedeni olarak görülüp hedef seçildiler.

Bu yönde ilk uyarılar 1903 yılında Dersim Mutasarrıfı Arif Bey tarafından 
hazırlanan bir raporda vardı: “Dersim, nüfusunun çoğunluğunu oluşturan ve fenalıkların 
başlıca sebebi olan pirler; nikah kıyma, ölü yıkama ve defnetme gibi işleri yapan ve 
sazla-sözle dini konularda halkın manevi duygularına hâkim olan dede ve seyitlerle 
dünya işlerine egemen olan, ruhu eşkiyalıkla dolu, ikiyüzlü ve fesat ağaların esiridir.” 
Onun çözümü, “seyit, dede ve ağa ünvanı altındaki eşkiya fesat kışkırtıcılarını 
yakalayarak bir daha Dersim’e ayak basmamak üzere İşkodra, Trablusgarp ve Fizan gibi 
uzak yerlere” sürmekti.82 

80Bu secerelerin birçoğu, Bağdat, Kerbela ve Hacı Bektaş dergâhınca verilmişti. (Bkz. Birdoğan: 140); 
Anadolu’daki Alevi ailelerin ellerindeki bu tür belegelerin analizi için bkz. Karakaya-Stump (2007).
81Bu uygulamalar, ruhani ailelerin kendileri için bir seyitlik seceresi çıkartma ihtiyacını, maddi ve resmi 
açıdan desteklemiş görünmektedir. Anadolu Alevilerinin 12. İmamcı çizgiyi sahiplenmelerinde bu faktörün
ne ölçüde katkı sunduğunun daha fazla irdelenmesi gerekmektedir.  
82Bkz. Kalman, s. 81.



Dönem boyunca resmi tanımlamalar, seyitleri aşağılayan ve onları sömürücü bir 
grup olarak gören bir yaklaşım üzerine kuruldu: “Seyit ve dedeler, zeki olmakla birlikte 
genellikle cahil ve mudildirler. Saç ve sakalları birbirine karışmış, hemen hepsi kir 
içindedirler. İnançları nedeniyle asla yıkanmadıkları, vücutlarını temizlemedikleri için o 
kadar kötü bir koku yayarlar ki, yanlarına yaklaşmak işkencedir.”83;  “Cahil, tembel, haris
bir sürü, bu dinin kamlarıdır. Kulaktan dolma bir takım pirler  ezberlemiş, sihirbazlık, 
hekimlik ve çalgıcılık gibi sanatları nefsinde cem etmiş kimselerden mürekkeptir.”84 
Bölge komutanlarından Halis Paşa ise 1931 yılında şu tespşitleri yapmaktaydı: “Seyit ve 
ağaların  çok zalimane olan tesallut ve tecavüzünden kurtarılabilse en muti ve çalışkan bir
halk kazanılmış olacaktır.”85

Ayrıca seyitler, bölgedeki etnik kimliğin temsilcileri olarak görülmelerinden 
dolayı onlar, tek etnisiteye dayanan bir ulus yaratmak isteyen Cumhuriyet'in liderlerinin 
de açık hedefiydiler. Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, 1930 yılında şu 
tehlikeye işaret ediyordu: “Erzincan merkez ilçesinde 10.000 Kürt vardır. Bunlar 
Alevilikten faydalanarak mevcut Türk köylerini Kürtleştirmeye ve Kürt dilini yaymaya 
çalışmaktadırlar. Birkaç sene sonra Kürtlüğün bütün Erzincan’ı kapsayacağından endişe 
edilebilir.”86  

Bu ve daha birçok tespit 1937 ve 1938 yılında Dersim bölgesinde yaşanan 
kırımların  zeminini oluşturdu. Seyit ailelerinin büyük çoğunluğu gelişmeler karşısında 
pasif bir konumda oldukları halde operasyonların hedefi oldular ve dönem boyunca 
bölgede yaşanan katliamlardan ve sürgünlerden paylarını düşeni aldılar.

Dersim’in aşiret yapısının dağıtılması ile Doğu Anadolu’daki Alevi 
örgütlenmesinin merkezi de dağıtılmış oldu. Artık pirler tüm bölgeyi gezip, cemler 
organize edip, taliplerinden çıralık toplama ve Dersim’e dönme şanslarını kaybetmişlerdi.
Ayrıca, yaşanan olaylar talipler arasında da etkili bir korkunun yayılmasına yol açtı: 
“1938’den sonra talipleri ziyaret edemiyorduk; korkuyorlardı ve bizi şikâyet ediyorlardı. 
Bunlar yine ‘38 öncesi dönemi kuracaklar diye.” (Ali, Pülümür)

Çıralık sisteminin çözülüşünde sistemin kendi içindeki sorunlar ve gelişmeler 
karşısındaki yetmezlikleri de etkili oldu. Önceki paragraflarda bu sistemin nasıl işlediğine
dair oldukça olumlu bir tablo aktarıldı. Oysa çok etkili olduğu dönemlerde bile sorunlar 
yaşanıyordu. 

Her şeyden önce talipler çıralık vermeyi dönem dönem bir yük olarak da 
hissedebiliyorlardı: “Pirini boş gönderirsen kendisini dara sokar ve o ev hakkında kötü 
düşünür.” (Gülüzar Ç., Ovacık); “Pir gittikten sonra insanlar brbirlerine sorarlar, sen ne 
verdin diye. Veremeyenler, diğerlerine karşı mahçup düşerlerdi. O yıl durumumuz iyi 
olmasa da ne varsa verilirdi. Yağ, fasulye, arpa.” (Esma, Mazgirt); “Pertekten Ağuçanlı 
Murşid geliyordu, herşeyi toplayıp gidiyordu. Kurban kesilmişse en iyi parçasını ona 
veriyorlardı.” (Dünya B., Ovacık); “Pir geldiğinde durumu iyi olmayanlar borç alıyordu. 
Pire vermek gerek yoksa ‘xo keno teng’. Olumsuz düşünür, senin hakkında kendisini dara
sokar.” (Hatice K., Nazmiye)

Buna rağmen verilenle yetinmeyen, ihtiyacı olmasa da çıralık toplayan ve dayatıcı
olan pirlerle de karşılaşılmaktaydı: “Gülbang tutunca elini boş bırakmayacaksın. Kimse 
hayır demezdi. O da derdi ki: Benim hakkımdır. ‘Benim gözüm sendedir’. Boş 
83Kemali, s. 153.
84Uluğ, s. 72-3.
85Jandarma Umum Komutanlığı, Dersim, yy, s. 219.
86Bkz. Kalman, s. 141-2.



bırakmıyacaksın elini. İnançtı, pirin eli boş gitti mi, insanlar üzülüyordu. Bazıları verilene
razı olmuyordu, bu tür şeyler bizleri kızdırıryordu.” (Süleyman, Nazmiye);  “Rayberin 
durumu iyi idi ama gene de geliyordu. Üstelik dini bir icraatı da yoktu.” (Polat, Hozat); 
“Kimi pirler vicdanlı, keçi verdiğinde durumun kötüyse almıyorlardı. Bizim Bıraye 
Menteş dürüst adamdı. Çok gezmezdi. Herkesin evine gitmezdi. Ama oğlu tam tersiydi. 
Çaxperi’de Ali Abbas vardı, çalışkan adamdı, gitmezdi. Piri bozuk olsa da derlerdi ki, 
pirin piri vardır, onda keramet vardır. Peygamber soyundan oldukları için.” (Mehmet G., 
Ovacık)87; “Pirine verecek bir şeyi olmayan fakir aile reisine (erkeğe) pirin tekrar 
kendisine verilmek üzere bir miktar verdiğini duymuştum, fakat fakir ailelerin durumunu 
düzeltmek için pirin topladığı çıralıktan pay verdiğini duymadım.” (Mamo B., Koçgiri)

Çıralık miktarı konusunda dayatmalar kimi durumlarda pir değişimi gibi az 
rastlanan kararlara da yol açmıştır. Batı Dersim’in önemli aşiretlerinden Qozuların (Koç 
Uşağı)  pirleri, bağlı oldukları Şıx Hesen aşiretlerinde olduğu gibi, Derviş Cemallerdi. 
Onlar pirlerini değiştirme kararını 19. yüzyılın sonlarında aldılar: “Qozuların Baba 
Mansur’a talip olmasınn sebebi, tahminen 150 yıl öncesine gidiyor. Derviş Cemalli pir, 
Qozu ağasından çıralık için bir koç istiyor. Ağa bu koçu vermek istemiyor. Başka ne 
istersen alabilirsin diyor. İnatlaşıyorlar, bunun üzerine ağa kızıyor, Derviş Cemali bırakıp
Baba Mansur'a bağlanıyor.” (Cafer D., Çemişgezek)88 

Bunun yanısıra kimi pirler, ziyaretleri sırasında maddi dayatmalarda 
bulunduklarından, pir-talip ilişkisindeki adalet kuralına da gölge düşürmekteydiler: 
“Genelde durumu iyi olanların evine gidiyorlardı. Piri ağırlamak masraflı bir işti.” (Esma,
Mazgirt)89; “İlk önce Çarekan ve Balaban ağalarının evine, sonra fakir taliplerin evine 
giderdik; çünkü ağalar emir verdiklerinde ‘ona çıralık vermeyin diye’, kimse vermezdi. O
öyle dediği zaman talipler bizi kabul etmeye bile korkarlardı.” (Ali, Pülümür)90

Bu yüzden bazen pirlerin önemli bir kurala daha uymadıkları da 
gözlemlenmekteydi: haksız elde edilmiş çıralığı almak. “Ağalarla pirler anlaşmalı; pirin 
duası ağanın sofrası için yapılır. Ağanın sofrasına da ne nasıl gelmiş sorulmaz.” (Hatice, 
Erzincan); “Rayber de taliplerinden talan malı alıyormuş; bilmesine rağmen kabul 
edermiş. Babam, ‘Rayber bu katırı kelepir getirmişler, parasıyla hak lokması 

87Şu aktarımlar da ilgiye değerdir: “1975’ten sonra büyük amcam birkaç yerde istemlerde bulunmuştu. O 
yüzden köylüler haber göndermişti: Piro sen gelme, biz senin çıralığını getiririz.” (Hüseyin Ç., Tunceli 
merkez); “Pir Xıdır sevilirdi, çıralık miktarına bakmazdı, sohbet adamdı; kardeşi Baba Mehmet, kendi 
ağzıyla isterdi, bana şunu vereceksiniz diye. Genelde para verilirdi, birbirlerinden ödünç alınırdı. Kimileri 
aldığı keçileri fakirlere verirdi, vermeyenler de vardı.” (Haydar K., Nazmiye).
88Benzer bir olay, Ovacık’ta Qew tayfasına bağlı Abbasularda oluyor. Onların ağası da çıralık yüzünden 
Derviş Cemalli pirleri ile inatlaştıktan sonra, Baba Mansurlardan bir pire bağlanıyor. Derviş Cemaller, 
Abbasuların yollarını şaşırdıklarını söylüyorlar ve onlara ‘Abbasu Kor’ (Kör Abbaslar) adını takıyorlar.
89Durumu iyi olanların evlerini tercih etmelerinde başka gerekçeler de vardı: “Birincisi, yapılacak cıvat`a 
(cem) gelecek insanların sığacağı en büyük odanın onlarda olmasıydı; ikincisi, ancak bu ailelerin giderleri 
(çay, kahve vs) karşılama gücü vardı ve ücüncüsü de pirin madden rahat edeceği en temiz ev de yine 
onların eviydi.” (Mamo  B., Koçgiri)
90Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde bölgede bulunan Dersimi (s.126) şunları aktarır: “…seyitler Dersim 
silahlı aşiretlerinden korktukları için bu silahlı aşiretin keyfine mutabık ifadeler beyan etmekle beraber vaaz
ve nasihatta bulunmakla iktifa ederler. Ve hem de herhangi silahlı bir aşiret efradının ve hatta zalim gaddar 
bir aşiret reisinin vereceği ‘Çıralık’ denen bir hediyeyi de almaktan geri kalmazlar.”;  Bu sorunun bir başka 
sonucuna da Gültekin dikkat çekmiştir: “Pir ailelerinin ekonomik bağımsız olmamaları ilginç bir özellik. 
Taliplerine bağımlıydılar. Bu yüzden aşiretler arası çatışmalarda başka seyit ailesi ile karşı karşıya 
gelebiliyorlardı.” (Gültekin 2004, s.  92); Çıralığın salt bir ekonomik çıkar olgusu olarak nitelenmesi ve  
eleştirel bir yorumu için bkz. Kaftancıoğlu.



dağıtıyorsun’ diye sormuş. Rayber de ‘bizim küpümüz dolmuş, biz zaten gidiciyiz.’ 
demiş.” (Polat, Hozat); “Dedem bir üvey kardeşine kızıyordu, niye taliplerden zorla 
alıyorsun diye… Pirin biri bir katilde kalıyor, büyük cemaat yapıldı.” (Hüseyin Ç., 
Tunceli Merkez); “Bazı pirler taliplerden daha yanlışlar. Pir geldiğinde titrerdik. Pir 
hoşnutsuz olduğunda talip korkuyordu. Onların yanında eskiden konuşmazdık. Bizim pir 
taliplerinin yanına ta Almanya’ya gitti: para topladı, üç katlı ev yaptı.” (Dünya B., 
Ovacık)

Ayrıca bölgeler arası iletişim kopukluğu da sorunların giderilmesini engelliyordu. 
Tıpkı bir kişinin ifade ettiği gibi, “Tunceli'dekiler nerden bilsin pir, Varto’da Sivas’ta 
neler yapıyor?” (Hatice, Erzincan). Bu tür durumlar karşısında taliplerin şikâyetlerini 
yöneltecekleri tek kişi murşidleri idi; fakat bu haktan yararlanıldığına dair örnekler 
yoktur. Sorunlar karşısında seyit ailelerin özel bir girişimleri olup olmadığı bilinmiyor. 
Kural dışına çıkan kimi pirlere karşı cemaat yapıldığı ve pirlik görevinin bu kişinin 
elinden alındığı aktarılsa da somut örnekleri hatırlayan yok. Aslında doğrudan bağlantısı 
olmasa da, Sivas yöresinde kendilerini ‘Sırrı Hakikat Pirleri’ olarak adlandıran Baba 
Mansurlu birkaç pir 20. yüzyılın başlarında bir girişimde bulunmuştu. Onlar, artık 
talipleri ile kendileri arasında hiçbir farkın olmadığını, tüm cemaatin Tanrı nezdinde eşit 
olduğunu savunup, seyit ailelere verilen tüm ayrıcalıklara son vermek istediler. Bunun 
uzantısında, çıralık toplama işine de son vermişlerdi. Çabaları uzun ömürlü olmadı; kısa 
bir zaman içinde öteki pir aileleri ve kendi aileleri tarafından etkisizleştirildiler.91 

Bu sorunların yanı sıra şehirleşme, göç ve eğitimle gelen yenilikler, aşiret olgusu 
üzerine şekillenmiş bu sistemin çalışmasını birçok açıdan etkisiz kıldı. Her şeyden önce 
20. yüzyılda, bu sistemin zeminini oluşturan aşiret yapısı hızla çözülecekti. Bu bir bütün 
olarak pir-talip örgütlenmesinin yok oluşu anlamına gelmekteydi. Bu çözülmeye paralel  
olarak pir aileleri de artan bir şekilde ekonomik faaliyetlere dâhil oldular. İşçi olarak 
yurtdışına göç sürecine katılmaktan yerel düzeyde yeni olanaklardan faydalanmaya kadar
çeşitli gelir alanları yarattılar. Özellikle nüfuslarının kalabalık olduğu yerlerde siyasi 
faaliyetlere katılıp, örneğin Tunceli merkezde Kureşanlar, belediyeler düzeyinde sahip 
olunabilecek iş olanaklarından yararlandılar. Bu gelir kaynakları, çıralıkla alınan katkının
önemini yitirmesini hızlandırdı. 

Çıralık olgusunu etkileyen bir diğer gelişme, eğitim ve bununla gelen hızlı 
sekülerleşme oldu. Önceleri pirlerin yanında konuşmaya çekinen talipler, 1938’den sonra 
hızlı bir değişim yaşadılar. Özellikle 1938 sonrası sürgüne gönderilip, gittikleri yerlerde 
okuyan, kendi deyimleri ile ‘dünyayı gören’ ve 1947 yılında çıkartılan afla Dersim’e geri 
dönenlerde bu görülmekteydi. 

Biz ilk defa ellili yıllarda, sürgünden döndükten sonra karşı çıktık. Derlerdi ki, 
pirin domuz da olsa karşı çıkma, onda irşad vardır. Rayber gelir düz bir dua 
verirdi. O zaman, duası alınmış derlerdi, olur biterdi. Ben yirmi yaşlarında karşı 
çıktım: pir olgun değilse bu işi yapmamalı diye. Pir zenginden alıp fakire vermeli.
Bizden önceleri korkuyordu. Pirin kerameti seni çarpar. Biz dedik: Yol sürmeyen,
pir olmaz. Bir gün böyle tartışıyorduk; Sey Mahmut vardı, kızarak sazı eline aldı 
‘yetiş ya Muhammed din elden gitti’ diye hareretlendi. (Mehmet G. , Ovacık).92 

91Bkz. Baran, s. 84, 108, 115.
92Sıkça duyulan şu ifade de bu süreci aktarmaktadır: “Talip pirden daha bilgili oldu mu, bu sefer de diyor 
ki, benden daha iyi pir var mı?” (Hatice, Erzincan).



Bu gelişmeler, yetmişli yıllarda yaşanacakların bir ön hazırlığı oldu. Bu yıllarda artan 
siyasallaşma, sol grupların bölgeye giriş yapmaları, inancın bütününe içten yapılan sert 
eleştiriler seyit örgütlenmesinin tümden dağılmasına neden oldu. Çözülen bu tarihsel 
örgütlenmenin yerini doldurmak için yeni örgütlenmeler, yeni liderler ve yeni taraftarlar 
yaratıldı.  Buna karşın, ‘Hak, pir ve talip’ adına çıralık toplamak isteyen pirlerin sayıları 
azaldığı gibi, onlara çıralık verecek inançlı taliplerin de sayısı hızla eridi. Artık ‘çıralık 
hakkı’ bu yeni oluşumlar tarafından talep edilmekteydi. 

Sonuç

Bu makalede, Alevilik örgütlenmesinin önemli bir ayağı olan çıralık olgusu, geleneksel 
Dersim toplumu bağlamında işlenmeye çalışıldı. Her şeyden önce çıralık adı altında 
işletilen sistemle, idari merkezlerin sunduğu olanaklardan yararlanmayan bir dinsel 
grubun ekonomik örgütlenmesine yakından tanıklık ettik. Paylaşımı esas alan bu sisteme 
yine de yalnız ekonomik açıdan bakmak yanlış olacaktır. O, dinsel ve sosyal ağlarla 
örülmüş bir toplumsal yapıyı canlı tutan damarlardan birisiydi. Kalıtsal bağlar ve bu 
bağları yorulmadan izleyen pirler ve talipler, bütünüyle çıralık olgusuna bir o kadar 
tarihsel boyut kazandıran birleşenleri oluşturmaktalar. 

Yalnız ekonomik boyut ile değerlendirilse bile çıralık için taliplerini gezen pirler, 
aynı zamanda  üç önemli işlevi yerine getirmekteydiler. Birincisi, onlar dağınık 
bölgelerde oturan talipleri ile merkez arasında canlı bir köprü olup, böylelikle kendilerine
bağlı grupları bölgesel bir Alevi kimliği altında toplamayı sağlamaktaydılar. İkincisi, tüm
sosyal katmanların dahil olduğu bir sistem oluşturdular. Üçüncüsü ise, inancın 
yürütücülerinin işlevlerini yerine getirebilmeleri için dinsel prensipleri ile bütünleşen bir 
maddi altyapıyı yarattılar. Her üç olgu, tüm baskı ve olanaksızlara rağmen Alevi kimliğin
yaşamasında vazgeçilmez önem teşkil etmektedir. 

Yüzyıllarca yaşamış bu sistem,  20. yüzyılda çözülmenin önüne geçemedi. Bu 
yüzden, günümüzde çıralık, anılar üzerinden konuşulan bir konudur; bu makale boyunca 
aktarılan bilgiler de büyük çapta bu anılardan ibaretti.  

Şimdilerde Alevi örgütlülüğü ve toplulukları her düzeyde yeniden bir yapılanma 
süreci yaşamaktadır. Bu da her şeyden önce maddi olanakların yaratılması açısından yeni 
arayışları dayatmaktadır. Çıralık, yoksul bir taban üzerinden bu olanakları yaratmayı 
başardığı kadar, inancın kurallarına uygun olarak, paylaşımı ve sosyal dayanışmayı da 
sağlamaktaydı.  Bu model ve tecrübe, günümüz Alevi arayışları açısından ne ölçüde 
ilham kaynağı olabilir? Ya da günümüz Alevi toplulukları dinsel yapılarını ayakta tutmak
için, çıralık sistemi kadar paylaşımcı ve inancın genel prensiplerine uygun bir model 
yaratabilecekler mi? Yeni Alevi hareketliliği, her iki soru bağlamında izlemeye değer.
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