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ÖZET 

 

Geleneksel Alevi ocak erkânı ile ilgili olarak çeşitli Alevi sivil toplum kuruluşları tara-

fından uzunca bir süredir güncelleme denemeleri yapılmaktadır. Günümüz kentli yaşam tarzının 

getirdiği koşullar, Aleviliği bir anlamda buna zorlamaktadır. Bu güncelleme çalışmaları yapılırken 

geleneksel olana sadık kalarak ya da geleneksel olanı referans alarak içerisinde bulunan zamana, 

mekâna ve sosyo-ekonomik koşullara uyum sağlamaya yönelik değişimlerin hangi ölçüde yapıla-

bildiği ve bu değişimlerin inanç zümresince benimsenip benimsenmediği tartışmalı bir hale gel-

miştir. 

Bu bildiride, Alevi inanç sisteminin tarihi süreç içerisinde geçirdiği erkân güncelleme 

örneklerinden yola çıkarak geleneksel erkânın referanslarının neler olduğu hakkında temel bilgiler 

verilmiş ve bu doğrultuda son yıllarda yapılan güncelleme denemelerinin analizi yapılmıştır. Söz 

konusu güncelleme denemeleri geleneksel erkâna uygunluk ve topluluğun tamamına hitap etme 

kapasitesi açısından değerlendirilmiş ve bu denemelerin ritüelik olarak ocakların tamamında uy-

gulanabilirliği ve sürdürülebilirliği saha çalışmalarımızdaki tespitler üzerinden sorgulanmıştır. 

Gerçekleştirilen bu analiz ve değerlendirmeleri takiben, erkân güncelleme denemelerinin gelenek-

sel erkân üzerinde yaptığı tahribat örneklerle izah edilmiş ve sorunun çözümüne yönelik önerilerle 

geleneksel referanslarına uygun gerçekleştirilecek bir erkân güncellemesine kapı aralanmaya ça-

lışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Erkân, Alevi Erkânı, Gelenek, Geleneğin Güncellenmesi. 

Giriş 

Alevi inanç sistemi, ocaklar ve bu ocaklara bağlı inançsal, sosyal ve hukuki yapıyı sis-

temleştiren ve sürekliliğini sağlayan, “Erkân/Yol” adı verilen ilke-esaslar ve ritüelik uygulamalar 

bütünü üzerine kuruludur. Burada sözünü ettiğimiz ve çok yönlü işlevlere sahip olan ritüelik uy-

gulamalar, erkân sözcüğünün anlamına da uygun olarak, yolun kurucuları ve öne çıkan karizmatik 

önderleri tarafından belirlenen ilkeler ve esaslara dayalı olarak oluşmuştur. Bu ilke-esaslar ve ri-

tüelik uygulamalar bütünü, daha çok sözlü gelenekte kuşaktan kuşağa uygulamalı olarak aktarılan 
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ve her dönemde koşullara göre düzenlenen ve güncellenen bir yapıya sahip olmuştur. Sayıları 

oldukça sınırlı olmakla beraber, erkânı oluşturan ilke-esaslar ve ritüelik uygulamalar bütünü ile 

ilgili buyruk, erkânnâme ve erkân defteri gibi yazıya aktarılmış eserler de söz konusudur. Bu yaz-

malarda, erkânın ana çerçevesinin oldukça genel hatlarıyla belirlendiği, ancak detaylara ve ocak-

lara göre farklılıklarına değinilmediği görülür. Gerek ilke ve esaslar olarak gerekse de ritüelik 

olarak erkân ile ilgili ayrıntıların ocaklara bağlı oluşan farklılıklarla sözlü kültür esaslı olarak şe-

killendiği ve geliştiği görülmektedir. Yazılı eserler incelendiğinde, erkân içerisinde yer alan de-

tayların müellif ve müstensihler tarafından, geleneğin icra üzerine kurulu olduğunun bilincinde 

olarak, ocaklara ve sözlü kültüre bırakıldığını akla getirmektedir. Nitekim, ocak merkezli yapıla-

nan Alevi toplulukları arasında görülen ritüelik farklılıklar, geleneğin sözlü olarak aktarıldığını ve 

temel ilke ve esaslara bağlı kalarak güncellenebilir olduğunu, dolayısıyla da zaman ve mekâna 

bağlı oluşan şartlara göre tarihi süreçte birçok kez güncellendiğini göstermektedir.  

Sözlük anlamı “Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. Yol, yöntem” olan erkânın 

Alevilikteki kullanımıyla ilgili anlamları hakkında çeşitli görüşler mevcuttur (TDK, 2011: 810). 

Erkân sözcüğünün Alevilikte kazandığı anlam ile ilgili olarak Esat Korkmaz, “Ruhsal aşama ba-

kımından üstün durumda bulunan tarikat yolcuları, yol erleri, yol ileri gelenleri; tarikat, yol ulula-

rının koyduğu ve tarikatın, yolun yasası durumunda olan ilkeler, kurallar ve törenler bütünü; 

erkânı-ı tarikat; Alacadeğnek” anlamlarına geldiğini aktarmıştır (Korkmaz, 2003: 140). Ahmet 

Günşen, “âyin-i cem, tarikat ulularının koyduğu ilke, kural ve törenler bütünü, erkân çubuğu, 

Kırklar Cemi’nde 12 İmam’ın yaptığı hizmetler” gibi anlamlar içerdiğini ifade etmiştir (Günşen, 

2007: 338). Ayrıca, Süleyman Uludağ erkân-ı sülûk kavramını açıklarken erkân sözcüğünün an-

lamını, “Tasavvuf yolunu tutanlara yol gösteren hususlar” şeklinde vermiştir (Uludağ, 1991: 163). 

Erkân sözcüğünü Alevilikte çeşitli anlamlarda kullanıldığı ifade eden İbrahim Arsla-

noğlu, yukarıdaki tanımları birleştirerek konuyla ilgili şunları aktarmıştır: “1. Cem ayini 2. Tarikat 

ulularının koyduğu ilke, kural ve törenler bütünü. 3. Erkan çubuğu (tarik) 4. On iki İmam’ın kırklar 

ceminde ifa ettikleri hizmetler. Bundan başka erkân: a) Bâtınî anlamda Cennetteki Tuba ağacından 

alınıp önce Cebrail tarafından Hz. Peygambere uygulanan ve Alevilerde cemde kullanılan ve kut-

sal olduğu kabul edilen bir ağaç çubuktur. Musahiplere Fetih Suresi 10. ayet ve Tövbe Suresi 4. 

ayet eşliğinde ve dualarla musahiplilerin baş ve göğüs bölgelerine yatay olarak ve yavaşça incit-

meden, 12 defa vurulmasıdır. b) Cemde belli sıralama ve periyotla yapılan hizmetler de erkân 

olarak anılır” (Arslanoğlu, 1999: 119).  

Erkân ile ilgili bir tanım yapmadan önce “Hizmet” ve “On İki Hizmet” kavramlarının da 

iyi anlaşılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu sebeple öncelikle hizmet sözcüğünü Alevilikte kazan-

dığı anlamıyla tanımlanması daha uygun olacaktır.  
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“Hizmet, cem veya inanç merkezli herhangi bir ritüelin tamamının, bir bütün olarak ic-

rasında, belirli bir sıralamayla ve periyodik olarak ritüelin parçaları halinde gerçekleştirilen uy-

gulamalara verilen addır”.  

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, aslında hizmetlerin her biri kendi içerisinde bir ritü-

eldir. Parça bütün ilişkisi olarak ele alındığında cem, birçok ritüelin (hizmetin) bir araya gelme-

sinden oluşan bir ritüeller bütünüdür. Alevi inanç sistemi içerisinde, cem ritüeli örneğinde olduğu 

gibi, birden fazla ritüelin bir araya gelmesiyle oluşan çok sayıda ritüel mevcuttur. Görüldüğü gibi, 

hizmet sözcüğünün Alevi inanç sistemi içerisinde kazandığı bu anlamdan, erkân kapsamında ger-

çekleştirilen birtakım ritüelleri ifade eden bir terim olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, cemi oluştu-

ran ritüellerin hepsine birden “On İki Hizmet” adı verilmektedir. Dolayısıyla “hizmet” ve “erkân” 

terimleri birbirinden oldukça farklı anlamlar taşımaktadır. Diğer taraftan, cem ritüeli içerisindeki 

hizmetlerin erkân olarak adlandırılması, “Erkânlı (Tarikli) Ocak” diye adlandırılan ocaklarda ger-

çekleştirilen “Erkândan (Tarikten) Geçme Hizmeti”yle ilgilidir. “Erkândan Geçme”, Musahip İk-

rarı verilirken “Erkân Ağacı”, “Tarik” ya da “Erkân Çubuğu” adı verilen ve kutsal kabul edilen 

değnek ile gerçekleştirilen ritüelin adıdır.1 Erkân ağacıyla sırtı sıvazlanan ve bu değneğin altından 

geçen (erkândan geçen) talip, artık Alevi inanç sisteminin tüm ilke-esaslarına uymaya ve bu doğ-

rultuda gerçekleştirilen ritüellerine katılmaya hazır kabul edilir. Burada erkân ağacı teriminin 

erkânın doğruluğunu ve düzgünlüğünü simgeleyen sembolik bir adlandırma olduğunun altını çiz-

mek gerekir. Belli ritüelik uygulamalar neticesinde, bireyin bu değnek altından geçmesi de erkâna 

kabulünü temsil eder. Dolayısıyla “erkândan geçme”, “erkân ağacı/çubuğu” ve “erkân çalma” gibi 

adlandırmalar, ritüeller sırasında gerçekleştirilen hizmetlerin ve hizmetlerde kullanılan araçların 

sembolik isimleridir. 

Erkân sözcüğünü, Alevilikteki kullanım alanıyla ilgili olarak yukarıdaki görüşler ve yo-

rumları da göz önünde bulundurarak, şu şekilde tanımlamak mümkündür: 

 “Erkân (Yol), ocakların kurucu pirlerinin ve devamlılığını sağlayan karizmatik inanç 

önderlerinin dini, sosyal ve hukuki hayatı düzenlemek için ortaya koyduğu ilke-esaslar ile bu ilke-

esaslar doğrultusunda gerçekleştirilen cem dâhil tüm ritüellerin ve bu ritüellerin içerisindeki hiz-

metlerin bütününe verilen addır”.  

Bu tanıma, ritüellerin ocaklara göre çeşitli farklılıklar gösterebileceği hususunu da ekle-

yebiliriz. Ancak, bu ritüelik farklılıklar, erkâna ait ilke ve esasları değiştirmediği için, bu hususu 

                                                       
1 Erkân sözcüğüyle ifade edilen terim ve ritüeller hakkında bilgi için bk. Ersal, 2011: 1067-

1074. 
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tanım dışında bırakmayı uygun gördük. Ayrıca, erkân sözcüğüyle eş anlamlı olan “Yol” teriminin, 

sözlü gelenekte daha yaygın kullanıldığını belirtmek gerekir. 

Erkân, Alevi toplumunun yalnızca dinî ve buna bağlı oluşan ritüelik hayatını değil, yu-

karıda da belirttiğimiz gibi, sosyal ve hukuki yaşantısını da içine alarak gündelik yaşamın tama-

mını kapsar. Dolayısıyla Alevi inanç sisteminde, bu inanca mensup dede ya da talip her birey için 

gündelik yaşamın neredeyse her anı erkân üzere şekillenir.2 Gündelik yaşamın şekillenmesinde bu 

denli etkili olan erkânın değişen zaman, mekân ve sosyo-kültürel koşullara göre güncellenmesi 

hususunda son yirmi yıl içerisinde birçok deneme yapılmıştır. Söz konusu erkân güncelleme de-

nemeleri hakkında tespitlere geçmeden önce, bu bildiri kapsamında yazılı-sabit bir erkânın varlığı, 

sözlü gelenekte yaşatılan erkânın güncellenebilirliği, tarihi süreç içerisinde erkânla ilgili yapılan 

değişim ve güncellemelerin başarılı olup olmadığı sorularına cevap aranacaktır. Bu çerçevede, 

konunun daha anlaşılır olması için “gelenek”, “değişim”, “dejenerasyon (bozulma)”, “bireysel ya-

ratıcılık” ve “güncelleme” kavramları hakkında halk bilimi disiplini çerçevesinde tanım ve açık-

lamalara yer verilecektir. Bu tanım ve açıklamalar ile yapılacak güncelleme çalışmaları sırasında 

dikkate alınması gereken hususlar belirlenmeye çalışılacaktır. Bildirinin ikinci kısmında, yaklaşık 

son yirmi yıl içerisinde Alevi sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ve bilhassa kent 

merkezli cemevlerinde uygulanmaya çalışılan erkân güncelleme denemeleri hakkında yapılan tes-

pitler ve bu güncelleme denemelerinin olumlu ve olumsuz yönleri ele alınacaktır. Bu noktada, 

güncelleme denemelerinin yaptığı tahribatlar tespit edilip bunların giderilmesi ile ilgili çözüm 

önerileri üzerinde tartışılacak ve güncellemenin hangi koşullarla sağlanabileceği hakkında yeni 

görüşler paylaşılacaktır. Söz konusu tespit, değerlendirme ve öneriler mevcut literatürün yanı sıra, 

gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarında elde ettiğimiz bulgular üzerinden yapılacaktır.  Burada 

böylesine geniş kapsamlı ve konunun uzmanı çok sayıda akademisyen ve araştırmacı tarafından 

uzun süreden beri tartışılan bu sorun hakkında elbette geniş kapsamlı bir çözüm sunma ya da uzun 

uzadıya çözüm önerileri sıralama gibi bir iddiamız olmayacaktır. Ancak, geleneksel erkânın gün-

cellenerek gelecek kuşaklara aktarımı hususunda atılacak adımların çerçevesini belirlemeye yö-

nelik birtakım görüşler sunulacaktır. 

 

                                                       
2 “Dede” ve “Talip”, Alevi inanç sistemi kapsamında erkânın işleyişini sağlayan temel kav-

ramlardır. Çünkü dede ve talip, erkânın uygulayıcılarıdır. Burada gözden kaçırılmaması gere-

ken önemli hususlardan biri de taliplik kavramının dedeliği de kapsadığıdır. Tıpkı talip gibi, 

dede de ikrar verip musahip tutarak erkândan geçmek, yıl görgüsünü yaptırmak ve talip olmak 

zorundadır. Yani aslında dede de taliptir. Dolayısıyla, daha da sadeleştirirsek erkân, aslında 

“Talip” kavramı üzerine kuruludur. Çünkü talip olmak, ikrar vermek ve bu doğrultuda her yıl 

erkân altından geçerek görgü ve sorguya tabi olmaktır. Görüldüğü gibi dede soylu olmaktan 

ziyade ikrar vermek esastır.  
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1. Yazılı ve Sözlü Kültür Çerçevesinde Geleneksel Erkân  

1. 1. Yazılı ve Sabit Bir Erkân Var mı? 

Ocak merkezli yapılanan Alevi toplulukların erkânları hakkında tespit edilmiş ayrıntılı 

bir yazılı metin bulunmamaktadır. “Buyruk” adını verdiğimiz yazmalar ise, yukarıda da ifade et-

tiğimiz gibi, erkânın belli başlı temel kurallarını genel hatlarıyla aktaran yazılı metinlerdir. Araş-

tırmacıların neredeyse tamamının Şah İsmail’den sonra ortaya çıktıklarına kanaat getirdikleri buy-

rukların, birçok ocağa ait nüshalarının bulunmasına rağmen, ritüelik farklılıklarla ilgili olarak her-

hangi bir bilgi içermedikleri görülür.  

Diğer taraftan, yazılı kaynaklarda ocak kavramına da 18. yüzyıldan itibaren rastlandığı 

görülür. Ancak, sözlü gelenekte ocak mensupları ocakların tarihlerini daha eskiye götürmektedir-

ler. Nitekim, birçok ocak mensubunun elinde bulunan şecerenâme ve icazetnâme türü belgelerin 

tarihleri de 12. yüzyıla kadar uzanmaktadır.3 Başta bu şecere ve icazetnâmler olmak üzere, çeşitli 

yazılı kaynaklarda, ocakların kurucu önderlerinin isimlerine 12. yüzyıldan itibaren rastlamamıza 

rağmen, bu kaynaklarda ocak kavramıyla karşılaşmayız. Ocak kavramının yazılı kaynaklara gir-

mesi güçlü bir olasılıkla Şah İsmail’in kurduğu sistem sonrasında gerçekleşmiştir. Şah İsmail’den 

sonra Erdebil Tekkesi, ocakların büyük çoğunluğunun bir araya geldiği bir toplanma merkezi ha-

line gelmiş ve ocakların burada toplanması, buyruk ve erkânnâme gibi kitaplarla ilk yazılı erkânın 

düzenlenmesini sağlamıştır. Ocakların inanç kurallarını ve ritüellerinin genel çerçevesini belirle-

yen buyrukların arka planında Şah İsmail’in ve Erdebil Tekkesi’nin olması güçlü bir olasılıktır.4 

Ocak kavramına 18. yüzyıldan itibaren yazılı kaynaklarda rastlanması da bu durumla ilgili olma-

lıdır. Ancak, bu tarihten itibaren izlerine rastladığımız buyruk, menakıbnâme ve erkânnâme türü 

yazmalar, her ne kadar yolun ilke-esaslar ve ritüelleri hakkında ayrıntılı bilgi vermeseler de, her 

zaman erkânın ana kurallarını genel hatlarıyla içeren kutsal eserler olarak ocak mensuplarının ar-

şivlerinde yerini almıştır. Bugün birçok ocak mensubunun kendi ocaklarının Erdebil erkânına ve 

süreğine bağlı olduğunu ifade ettiğini ve ellerinde bulunan buyruk yazmalarını kaynak gösterdi-

ğini görmek mümkündür. Diğer taraftan, yakın dönemde inanç mensubu kimseler tarafından ka-

leme alınan ve geleneksel buyruk ve erkânnâmelere göre daha fazla ayrıntı içeren erkân kitapları 

ise genelde yazarın mensubu olduğu ve bilgi sahibi olduğu ocaklar hakkında detay içeren, güncel 

çalışmalardır.  

                                                       
3 Alevi Ocaklarıyla ilgili 12. yüzyıla ait en eski şecere örneği hakkında geniş bilgi için bk. 

Akın, 2014: 15-38. 
4 Şah İsmail ve Erdebil Tekkesi’nin ocaklar ve buyruklar ile ilişkisi hakkında geniş bilgi için 

bk. Ersal, 2016: 80-82. 



 
421 

Alevi inanç sisteminin ilke ve esasları hakkındaki yazılı kaynaklar, yukarıda hakkında 

kısaca bilgi verdiğimiz buyruk ve erkânnâmelerden oluşmaktadır. Buyruk ve erkânnâmelerin 

ocaklar arası ritüelik farklılıkları içermemesi, inanç sisteminin zengin bir ritüeller silsilesi üzerine 

teşekkül ettiğini düşündüğümüzde, bu yazmaların erkânı idame etmede oldukça yetersiz kaldığını 

göstermektedir. Ocak merkezli yapılanan Alevi topluluklar bu eksikliği sözlü gelenekte yaşatarak 

tamamlamış ve kuşaktan kuşağa aktararak ritüellerin büyük bir çoğunluğunun günümüze kadar 

gelmesini sağlamıştır. Görüldüğü gibi, erkânın ilke ve esasları genel hatlarıyla yazılı olarak buy-

ruk ve erkânnâmelerde bulunmasına karşın, ritüelik kısmı ve farklılıkları sözlü geleneğin tasarru-

funa bırakılmıştır. Dolayısıyla tüm ocakların erkânını kapsayan ya da ortak bir noktada toplayan 

sabit bir erkânnâme ve buyruk kitabından söz etmemiz mümkün değildir. Bu noktada sorulması 

gereken önemli sorulardan biri yolu ve erkânı oluşturan, sürdüren ve güncelleyen inanç önderle-

rinin neden böyle bir gereksinim duymadıkları sorusudur. Bu sorunun cevabı, yolda sözün büyüsü 

ve tesirinin, yazıdan daha güçlü oluşu ile ilgilidir. Dede ve talip ilişkisi tamamen sözlü kültür 

üzerine kuruludur. Geleneksel erkâna bağlı ritüellerin icrası sırasında, dedenin sözlü aktarımları-

nın muhatabı söylem anında orada bulunan kişilerdir ve bu kişiler ortak koşullara sahiptirler. Do-

layısıyla topluluğun ihtiyacı göz önünde bulundurulabilmekte ve bu ihtiyaçlara göre değişim ve 

şekillenme her zaman söz konusu olabilmektedir. Sözlü icralar sırasında bireyin duygusu, tarzı, 

jestleri, mimikleri, konuşma tonlaması ve vurguları icraya yansımakta, dolayısıyla anlatılmak is-

tenen düşünce ya da verilmek istenen mesaj oldukça rahat bir şekilde muhatabına ulaşmaktadır. 

Sözlü kültürün saydığımız bu belli başlı özelliklerini yazıya aktarıldığında yitirdiğini belirtmek 

gerekir. Yazılı söylem sırsında metin, yazardan bağımsız değerlendirilirken, aynı zamanda muha-

taplarına anlatılmak istenenden bağımsız ve sınırsız bir muhayyile içerisinde kavramlaştırma 

imkânı sunmaktadır. Yine, yazılı söylemin muhatapları eşit koşullarda değildirler.5 Alevi inanç 

sistemi içerisinde hiçbir yazılı metne bağlı kalınmaksızın icra edilen geleneksel ritüellerde sözlü 

kültürün yukarıda sıraladığımız özelliklerinin hepsini hatta bundan daha fazlasını görmemiz müm-

kündür. Sözlü ve yazılı kültürün Alevi inanç sistemindeki ritüelik dünya içerisindeki durumuyla 

ilgili açıklama ve örnekleri çoğaltmak mümkündür. Talibin ikrar verip musahip tutmasından yıllık 

görgü ve sorgudan geçmesine, nikâh erkânından cenaze erkânın uygulanışına temel ritüellerin ta-

mamı sözlü kültürde yaşatılır. Sözlü kültür içerisinde oluşup gelişen erkân, belli remizler ve sem-

boller ile kendine özgü bir irfanî dil oluşturmuştur. Bu dilin anlaşılması da ancak, sözlü gelenek-

teki ritüellerin icra edildiği ortamda mümkündür. Yolun sır olarak tanımladığı ve kendine ait irfanî 

dille şifrelediği bu remiz ve semboller, ancak ritüellerin icrası sırasında muhatapları tarafından 

                                                       
5 Sözlü ve yazılı söylemin Alevilik metinleri açısından değerlendirilmesi hakkında bilgi için 

bk. Taşğın, 2012a: 238-241. 
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anlamlandırılmakta ve hayata geçirilmektedir. Erkânın sözlü kültürde yaşatılan ritüellerle devam-

lılığının sağlanmasının önemi, hizmetlerin tamamlanmasının ardından verilen gülbenglerde sü-

rekli tekrar edilen “nefesler, nutuklar can bula” ifadeleriyle kendini göstermektedir. 

1. 2. Sözlü Gelenekte Erkânın Güncellenebilirliği ve Bireysel Yaratıcılık 

Gelenek kavramı, içerdiği anlam itibariyle ilk bakışta “değişme” kavramıyla zıt anlamlı 

gibi görünebilir. Nitekim halk arasında da böyle bir algı gözlenir. Ancak, bu algının aksine gelenek 

değişmeye, gelişmeye ve güncellenmeye müsait yapıdaki bilgiyi ifade etmektedir. Son yıllarda 

yapılan tanımlarda, gelenek teriminin değişim, gelişim, güncelleme ve dejenerasyon (bozulma) 

kavramları üzerinden ele alındığı görülür.6 Burada değişme ve gelişme kavramlarıyla ilgili olarak 

halk bilimi disiplini çerçevesinde Metin Ekici’nin “Geleneksel Kültürü Güncellemek Üzerine Bir 

Değerlendirme” başlıklı makalesindeki açıklama ve tanımlara göz atmakta fayda vardır. “Toplu 

yaşamayı kolaylaştıran ve bir toplumun üyeleri tarafından yaratılıp benimsenen ve daha önceki 

yaratma ve diğer kültürel unsurlarla çatışmayacak şekilde meydana gelen değişme olumludur ve 

‘olumlu değişme’, ‘gelişme’ kavramı ile ifade edilir. Toplumda halen var olan yaratma ve değer-

lerle uyuşmayan veya sürekli bir çatışma arz eden nitelikteki bir değişme ise ‘bozulma’ veya ‘de-

jenerasyon’ kavramları ile ifade edilir”(Ekici, 2008: 34). Geleneğin güncellenmesi ile ilgili diğer 

önemli bir unsur da “bireysel yaratıcılık”tır. Geleneğin içerisinde, bireysel yaratıcılık ve bireysel 

yaratıcılığın getirdiği bir değişme ve bu değişime bağlı oluşan bir gelişme az veya çok var olmuş-

tur. Bireysel yaratıcılık, sözlü üretimlerin, müziğin ve ritüellerin icrasında ve aktarımında kendini 

gösterir. Güncelleme; değişen zaman, mekân ve sosyo-kültürel ortam ve şartlar içerisinde “kay-

bolmaya karşı durmak için yapılan müdahale” şeklinde tanımlanabilir (Ekici, 2008: 33-36). 

Gelenek ve güncelleme kavramları hakkında verdiğimiz bu bilgilerin ardından, Alevi 

inanç sistemi ve erkânı güncellenmeye uygun mu? Sorusunu sormak yerinde olacaktır. Bu soru-

nun yanıtı “Evet, uygundur” biçimde olacaktır. Kaldı ki geleneksel erkânın sözlü kültür çerçeve-

sinde icra edilmesi ve aktarılması tarihi süreç içerisinde de birçok kez güncellenmesini sağlamış-

tır. Bunun örneklerini ilerleyen sayfalarda, sırası geldikçe ilgili başlıklar altında vereceğiz. Burada 

karşımıza çıkan diğer bir önemli husus da Alevi inanç sistemi içerisindeki bireysel yaratıcılığın 

önemidir. Güncelleme tanımıyla ilgili olarak ifade edilen “kaybolmaya karşı durmak için yapılan 

müdahale”nin çoğu zaman bireysel bir yaratıcılık ile gerçekleştiği söylenebilir. Alevi inanç siste-

minde bunun çok sayıda örneğini görmemiz mümkündür. Bireysel yaratıcılık merkezli güncelle-

melerin ilk örneğine Safevi hükümdarı Şah İsmail döneminde rastlamaktayız. Günümüzde dahi 

cem ritüellerinde icra edilen düvazı imam, tevhid, miraçlama gibi ritüelin bir parçası halindeki 

                                                       
6 Gelenek terimiyle ile ilgili tanım ve yeni görüşler için bk. Graburn, 2000: 6-11; Ekici, 2008: 

33-38. 
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metinlerin Hatayi mahlasıyla Şah İsmail’in adı ile kalıplaşması bu durumun önemli bir gösterge-

sidir. Bu duruma cemlerde okunan birçok gülbengin Hatayi mahlaslı olması da örnek gösterilebi-

lir. Tarihi süreç içerisinde oluşan ve günümüzde devam eden “Abdal Musa Cemi”, “Balım Sultan 

Cemi”, ve “Kızıldeli Sultan Cemi” gibi cem ritüellerinin erkânı yeniden düzenleyen yol önderle-

rinin adıyla anılması, göze çarpan önemli güncellemeler arasındadır. Cemdeki On İki Hizmet pir-

lerinin adlarının ocaklara göre farklılık göstermeleri de bu örnekler arasında sayılabilir. Yine, 

cemlerde gerçekleştirilen lokma hizmeti sırasında “Kaygusuz’un Lokması” ya da Diyarbakır yö-

resi Alevi ocakları arasında kullanılan ve cem bitiminde niyaz edilirken söylenen “Aydınoğlu’nun 

demine Hü” ifadelerinde de görüldüğü gibi, bazı özel şahısların adı erkânda var olan bir hizmete 

sonradan dâhil olmuş ya da kendi adlarıyla yeni bir adlandırma oluşturmuştur. Sayılarını çoğalta-

bileceğimiz bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, erkânın güncellenmesinde “bireysel yaratıcılık” 

faktörü göz ardı edilemeyecek derecede etkili ve belirleyicidir.  

1. 3. Tarihi Süreç İçerisinde Erkânın Güncellendiğine Dair 

Alevi inanç sistemi ve ocakların tarihi süreçteki oluşumu ve gelişimi incelendiğinde, ilke-

esaslar ve ritüellerin ilk halinin günümüze ulaşan geleneksel erkânla birebir aynı olmadığı kanaa-

tine ulaşırız. Erkân ile ilgili tarihi süreç içerisinde gerçekleşmiş olan değişim ve gelişmeler ile 

ilgili, gerek yazılı gerekse de sözlü kültürde çok sayıda örnekle karşılaşmamız mümkündür.  

Menakıbnâme ve velayetnâmeler her ne kadar doğrudan başvurulacak tarihi birer kaynak 

olmasalar da referansları ve kurgulanışları bakımından erkânın oluşumu, gelişimi ve yayılması 

hakkında önemli bilgiler içerirler. Bu metinlerde sözcüklere yüklenen irfanî ve bâtınî anlamlar iyi 

tahlil edildiğinde, yolun teorilerine ve ilkelerine önemli göndermeler olduğu görülür.  

Birçok araştırmacı tarafından Alevi ocaklarının kurucu önderlerinin teorik anlamda piri 

olarak kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi’nin iki hocasında bir olarak kabul edilen Aslan Baba, 

menkıbeye göre, Ahmet Yesevi’ye postu bırakıp çöle, göçebeler arasına döneceğini bir anlamda 

yeni bir erkân düzenleyeceğini haber verir. Bunun akabinde, Ahmet Yesevi’nin göçebe Türkler 

arasına dönüp düzenlediği erkânı, Türkistan’daki Türk toplulukları arasında yaygınlaştırması 

erkân güncellemenin ilk örnekleri arasında sayılabilir. Menakıbnâme ve velayetnâme türü yazılı 

metinlerde Ahmet Yesevi Rum Diyarı’nı irşat eden Hacı Bektaş, Hacım Sultan, Sarı Saltuk, De-

digi Sultan gibi birçok erenin mürşidi konumundadır. Bu metinlere göre, Rum erenlerini uygula-

dıkları erkânın kendi toplulukları için yeterli olmayışı Türkistan ve Horasan pirlerinin müdahale-

sini gerektirmiştir (Taşğın, 2014: 155-158). Buna bağlı olarak Rum’a gelen eren ve dervişler 
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erkânı Ahmet Yesevi öğretisi ve onun teorileri çerçevesinde yeniden güncellemişlerdir.7 Bu erkân 

yayma ve güncelleme faaliyetleri Balkanlara kadar uzamıştır. Horasan’dan Rum’a atılan asa ile 

bu dervişlerin her birinin irşat edeceği yeni yerleşim yerleri onlara gösterilmiştir. Burada asa atıl-

masının da çok çeşitli sembolik anlamlar içerdiği kuşkusuzdur. Biz burada bu anlamlara ayrıntılı 

değinmeyeceğiz. Ancak, asanın kendisine verilen kişiye manevi anlamda otoriter bir güç kattığı 

ve onun mertebesini daha yüksek bir yere taşıdığı görülür.8 Dolayısıyla bu asa sahibi kişiden top-

luluğun yaşayışını ve ilişkilerini yeniden düzenlemesi beklenmektedir. Asanın düzgünlüğü, yeni 

yer edinmeye yönelik bir yere atılması, atıldığı yerde yeşermesi gibi özellikleri, erkânın yayılma-

sının ve güncellenmesinin sembolik ifadeleridir. Diğer taraftan, doğru ve düzgün yol anlamında 

“erkân”, “yol” “tarik”, “erkân ağacı”, “erkân çubuğu” gibi isimlendirmelerin asa ile ilişkili olduğu 

aşikârdır. Nitekim erkândan geçen, yani sırtı erkân değneği ile sıvazlanan kişi yola kabul edilmiş 

olur. Bu anlamda asa, erkân ile sembolik anlamda bütünleşmiş, kişinin yola kabulü sırasında be-

lirleyici ve yol gösterici bir rol üstlenmiştir.  

Bildirinin “Yazılı ve Sözlü Bir Erkân Var mı?” başlığı altında da ifade ettiğimiz gibi, 

birçok ocağın tek bir merkezde toplanarak kurumsallaşmasında oldukça önemli bir role sahip olan 

Şah İsmail ve Erdebil Tekkesi, geleneksel erkânın güncellenmesi hususunda verilebilecek en be-

lirgin örneklerdendir. Şah İsmail öncesinde ocak kavramının izlerine yazılı belgelerde rastlanma-

ması, ocakların bu dönem öncesinde yok olduğu anlamına gelmemelidir. Azımsanamayacak sa-

yıda ocağın Şah İsmail etrafında toplanması hakkında sayısız anlatma sözlü gelenekte mevcuttur. 

Kaldı ki Çaldıran Savaşı öncesinde ciddi sayıda Türkmen topluluklarının Şah İsmail etrafında 

toplandığı yazılı literatürden de takip edilebilmektedir. Geçmişte boy, oba ya da aşiret sistemiyle 

yaşayan bu Türkmen topluluklarının İslamiyet’in kabulünün ardından, bir süre sonra, mevcut ku-

rumsal yapılarının ocaklara dönüştüğü güçlü bir olasılıktır. Bu yapılanmaya o dönemde isim ola-

rak ocak adı verilip verilmediği ayrı bir tartışmanın konusu olmakla beraber, boy ve aşiret yaşan-

tısının devamlılığını sağlamak amacıyla, inancı merkeze alarak yapılan bir güncellemeyle “Veli 

Kültü” merkezli yeni bir sistemin kurulduğunu söylemek mümkündür.  

İslamiyet’in Türkler arasında yaygınlaşmasını takiben Orta Asya’dan Anadolu’ya ger-

çekleştirilen göçler sırasında Türkmen boy ve obalarının başında bulunan “ata”, “dede”, “baba”, 

“abdal” ve “sultan” gibi adlarla anılan organizasyon kabiliyetine sahip dinî, sosyal ve siyasi otorite 

sahibi kimselere rastlanır. Ömer Lütfü Barkan’ın “Kolonizatör Türk Dervişleri”9 diye tanımladığı 

ve her biri birer “Uç Beyi” vazifesi gören bu derviş ve babaların Osmanlı’nın kuruluşunda ve 

                                                       
7 Menakıbnâme ve velayetnâmelerde geçen söz konusu irşat ve yeni erkân düzenleme çevre-

sinde şekillenen anlatmaların analizi için bk. Taşğın, 2014: 153-163. 
8 Asa sözcüğünün sembolik anlam dünyası hakkında bilgi için bk. Taşğın, 2014: 159-161. 
9 Kolonizatör Türk Dervişleri hakkında geniş bilgi için bk. Barkan, 1942. 
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yayılmasında önemli rol oynadıklarına birçok Osmanlı kroniğinde rastlamak mümkündür (Kaya-

pınar, 2009: 248-249; Beldceanu-Steinher, 2010: 130-187). Yine, Ahmet Yaşar Ocak, konuyla 

ilgili olarak bu derviş ve şeyhlerin illa bir tarikata mensup olduğunu söylemenin doğru olmayaca-

ğını ve bu kimselerin dini ve siyasi önderlik vasıflarına sahip birer kabile lideri olabileceğini vur-

gular (Ocak, 2011: 37). Mehmet Ersal, “Alevi-Bektaşi İnanç Sisteminde Hiyerarşik Yapı: Çubuk 

Havzası Aleviliği Örneği” adlı ocak ve saha merkezli doktora çalışmasında, Beldceanu-Stein-

her’in görüşlerine ilave olarak menkıbevi anlatmalarla tahrir kaynaklarının mukayeseli bir şekilde 

incelenmesi neticesinde, Bektaşlular ve Çepnilerin birleşerek Sulcakarahöyük’te Hacı Bektaş 

Ocağı’nın kurduklarını belirtir. Konuyla ilgili olarak boy ve aşiret kimliğinin zamanla Türk üst 

kimliği içerisinde eridiğini, dolayısıyla da ocak kavramıyla ilgili yazılı belgelerde detaylı verilere 

ulaşılamadığını ifade eden Ersal, sözlü gelenekte ocak kavramının boy ve aşiret ile ilişkisinin gü-

nümüzde dahi güçlü bir biçimde yaşadığını ifade eder. Ersal, Çepni, Garkın Şambayatlılar, Şıraç-

lar ve Beydilli gibi boy ve oymakların ocaklarla ilişkisi hakkında ayrıntılı bilgiler verir (Ersal, 

2016: 83-86). Söz konusu bu ocakların kurumsallaşması ve yazılı literatürde kendine yer bulması 

Şah İsmail sonrası gerçekleşmiştir. Şah İsmail tarafından tek bir merkezde toplanan ve kurumsal-

laştırılan ocakların büyük bir kısmının erkânı da bu dönemde güncellenmiştir. Erdebil Tekkesi 

merkezli bu güncellemenin hem yazılı hem de sözlü gelenekte izini takip etmek mümkündür. Şah 

İsmail sonrası ortaya çıkan buyruklar ile erkânın temel esasları ve genel çerçevesi yazıya aktarıl-

mıştır. Diğer taraftan, Şah İsmail ve Erdebil Tekkesi’nin etkileri, sözlü gelenekte günümüzde bile 

ciddi anlamda yaşamaktadır. Birçok ocak mensubu kendi ocaklarının erkânını “Erdebil-Sofiyan 

Süreği ve Erkânı” olarak tanımlamakta ve bu erkân çerçevesinde ritüellerini gerçekleştirmekte-

dirler. Bu da Şah İsmail tarafından gerçekleştirilen güncellemenin etkisini, boyutlarını ve kalıcılı-

ğını göstermek açısından oldukça önemlidir. 

Geleneksel erkânın temel taşlarını oluşturan ilke ve esaslar ile irfanî yapısı bozulmadan 

gerçekleştirilen bu güncelleme örnekleri, erkânın tarihi süreç içerisinde yeniden düzenlendiğini, 

değiştiğini ve güncellendiğini göstermektedir. Gerek yazılı gerekse sözlü gelenekte konuyla ilgili 

çok sayıda örnek bulmak mümkündür.  

1. 4. Ocaklara Göre Ritüelik Farklılıkların Tek Tip Ortak Bir Yazılı Metne Çevril-

mesi Mümkün mü? 

Erkân çerçevesinde gerçekleştirilen ritüellerin tamamının sözlü gelenekte üretilip kuşak-

tan kuşağa icra yoluyla aktarılması, ocaklar arası önemli ritüelik farklılıkların oluşmasına yol aç-

mıştır. Buradaki farklılıklar, ritüellerin işlevlerinden ziyade içerik ve icra biçimlerini kapsamak-

tadır. Örnek vermek gerekirse musahip erkânının ve musahiplik ceminin amacı, iki ailenin yol 
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kardeşi olarak ikrar vermeleridir. Ancak, bu cemin uygulanışı sırasında okunan gülbengler ve ke-

lamların içerikleri, gerçekleştirilen hizmetlerin icra biçimi ve sırası gibi birçok konuda farklılıklar 

görülür.  Cem ritüelleri sırasında icra edilen semahlar bu farklılıkların en belirgin örneklerinden-

dir. Yörelere ve ocaklara bağlı olarak cemdeki icra sırası ve şekli farklılıklar göstermesine naza-

ran, semah dönmenin işlevi her zaman aynıdır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ocaklar arası 

çok sayıda farklılık içeren erkânın tek bir ortak yazılı metne çevrilmesi ve bunun uygulanabilirliği 

üzerine 16. yüzyıldan ve günümüzden örnekler vererek konuya netlik kazandırabiliriz.  

16. yüzyıl başlarında Hacı Bektaş Veli’yi pir olarak gören Alevi toplulukların Şah İsmail 

dışında başka bir yapılanma altında toplandıklarını görürüz. Osmanlı Devleti, Hacı Bektaş 

Veli’nin manevi nüfuzu altındaki Alevi topluluklarını tek bir merkezde tutarak idare edebilmek 

amacıyla, ocak içinde Hacı Bektaş Dergâhı merkezli yeni bir yapılanmaya gitmiştir. Yunanistan 

Dimetoka’da bulunan Seyit Ali Sultan Dergâhı’ndan Balım Sultan getirilerek ocak kurumunun 

klasik yapısından bir Babagân Bektaşiliği yaratılır. Balım Sultan’ın erkân üzerinde yaptığı en 

önemli değişiklik, “soy esaslı” olan Alevi şecere ve silsile sistemini, liyakatla yükselme esasına 

dayandırmasıdır. Bu doğrultuda ocak dedelerinin en önemli vasıflarından bir olan “Seyyidlik” 

vasfı ellerinden alınmıştır. Dolayısıyla dede ile talip arasındaki fark ortadan kaldırılarak Alevi 

toplulukları, herkese açık bir hale getirilmeye çalışılmıştır (Ersal, 2016: 77-78). Balım Sultan ta-

rafından oluşturulan Babagân kolu ile Hacı Bektaş Veli’nin soyundan geldiğini iddia eden Çele-

biler kolu, bir anlamda eski ocağın ikiye bölünmesinin neticesinde oluşmuştur, diyebiliriz. Balım 

Sultan tarafından hazırlanan yazılı erkânnâme ile Babagân kolu faaliyetlerini devam ettirmiş ve 

devlet eliyle bazı ocaklara Hacı Bektaş Dergâhı’ndan Babagân koluna mensup babalar atanmıştır. 

Ancak, asırlarca süren bu uygulamaya rağmen, söz konusu ocaklar, Babagân erkânına geçmemiş 

ve kendi erkânlarıyla gerçekleştirdikleri ritüellere doğrultusunda devam ettirmişlerdir.10 Dolayı-

sıyla “Balım Sultan Erkânnâmesi”11 adı da verilen bu yazılı erkân, Babagân kolunun oluşmasına 

ve Çelebilerin ayrılmasına yol açtığı gibi, ocaklar arasında da benimsenmemiş ve uygulamada 

başarılı olamamıştır. 

Günümüze gelindiğinde ise son yirmi yıl içerisinde çeşitli Alevi sivil toplum kuruluşları 

tarafından hazırlanan yazılı erkân metinlerinin tamamı ocaklar arası ritüelik farklılıkları göz ardı 

eden denemelerdir. İlk olarak Cem Vakfı ile başlayan yazılı erkân denemeleri, ilerleyen yıllarda 

diğer Alevi sivil toplum kuruluşları tarafından da sürdürülmüştür. Bu sivil toplum kuruluşları ta-

rafından yazılan tek tip erkân metinleri, tek tip bir cem ritüeli getirmiş, bu durum da topluluk 

                                                       
10 Babagân koluna mensup babaların tayin edildiği ocaklar hakkında bilgi için bk. Ersal, 2016: 

90-93. 
11 “Balım Sultan Erkânı” olarak bilinen erkânname örnekleri için bk. Noyan, 2010; Soyyer, 

2005: 220-253. 
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tarafından ciddi anlamda sorgulanmaya başlamıştır. Tek tip yazılı erkân denemesi, ocaklar arası 

ritüelik farklılıkları ortadan kaldırmaya başlamakla kalmamış, bir taraftan da cemlerin kapsamını 

ciddi anlamda daraltmıştır. Yeni erkân denemelerine bağlı gerçekleştirilen cem ritüeli, sadece per-

şembe akşamları icra edilen haftalık ibadetlerden ibaret olmuştur. Oysa geleneksel erkânda birçok 

ocak, perşembe günleri yapılan bu cemleri, “Kısır Cem” ya da “Mihman Cemi” gibi adlandırma-

larla tanımlamakta, asıl cem olarak “Musahip Cemi”, “Görgü Cemi”, “Abdal Musa Kurbanı 

Cemi”, “Düşkün Cemi” gibi ritüellerin isimlerini saymaktadırlar. Söz konusu yeni yazılı erkân 

metinlerinin getirdiği bu ritüelik kısıtlamalar, cemlerin asıl içerik ve işlevlerinden uzaklaşmasına 

ve topluluk tarafından benimsenmemesine yol açmıştır. 

 

2. Erkân Güncelleme Denemelerine Doğru 

Alevi inanç sisteminin temelini oluşturan ocaklar dede ve talip topluluklarının bir araya 

gelmesinden oluşan inanç merkezli yapılardır. Dede, hem mensubu olduğu ocak ailesinin hem de 

talip topluluğunun dini, sosyal ve hukuki yaşamından sorumlu olan kişidir. Dolayısıyla erkânın 

işleyişi dede ve talip ilişkisi üzerine kurulmuştur. Bazı araştırmacılar tarafından Osmanlı Dev-

leti’nin son yılları ile Kurtuluş Savaşı yıllarından bu yana sarsılmaya başladığı iddia edilen dede 

ve talip ilişkisinin, asıl sekteye uğradığı dönem köylerden kentlere göçlerin başlamasıyla olmuş-

tur. Köyden kente göçlerin neticesinde hızlanan kopukluk, önemli bölümü sözlü geleneğe dayalı 

olan erkânın yeni kuşaklara aktarılmasını engellemiştir.  

Köyden kente yapılan bu göçler, sosyal yapının çözülmesine yol açmıştır. Kent ortamının 

getirdiği sosyal ve ekonomik değişimler, dede-talip ilişkisinin kopmasını oldukça hızlandırmıştır. 

Bilhassa 1960’lı yıllardan itibaren karşılaşılan ideolojik kamplaşmaların neticesinde, yeni ideolo-

jik fikirlerin etkisi altına girilmiştir. Bu dönemden itibaren geleneğe dair ne varsa pervasız değer-

lendirmelere tabi tutulmuştur. Dedelik kurumu işlevini yitirmiş, cemler ve diğer ritüeller gerçek-

leştirilmemeye başlamıştır. Dedelerle birlikte geleneksel erkânın kutsalları da itibarsızlaştırılmaya 

başlanmıştır. 1980’lerin ikinci yarısından itibaren tekrar geleneksel yapıya dönüş başlamış ve Ale-

viler kısa süre içerisinde çeşitli dernek, vakıf ve cemevi gibi kurumlar etrafında örgütlenmeye 

başlamışlardır. Ancak, uzun süre yaşanan kopukluk kent koşullarında dedelik kurumunun sürdü-

rülebilirliğini oldukça zorlaştırmıştır (Yaman, 2005: 53-55). Dede-talip ilişkisinin uzun süreli kop-

ması, geleneksel erkânın ve ritüellerin yeni kuşağa aktarılmasını engellemiş ve erkânın geleneksel 

referanslarına uygun bir biçimde güncellenmesini olanaksız kılmıştır. Kentli yaşam tarzı, Alevi 

sivil toplum kuruluşlarını geleneksel erkânı kent hayatına uyumlu hale getirmeye yöneltmiştir. 
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Ancak, geleneksel kodların ve referansların büyük ölçüde yitirilmesi ya da geleneksel erkânı bil-

meyen ve kendi bakış açılarıyla yorumlayan kimselerin bu işi üstlenmesi günümüz kuşağının ge-

leneksel yapıdan tamamen kopmasına yol açmıştır.  

3. Erkân Güncelleme Denemeleriyle Neler Değişti? 

Alevi toplumunun sosyal, hukuki ve dinî yaşamının tamamını kapsayan geleneksel erkân, 

yeni koşullarda uygulanabilirliğini her geçen gün yitirmeye başlamış, bunun neticesinde de Alevi 

toplumu bir arayış içerisine girmiştir. Başta Cem Vakfı olmak üzere, çeşitli Alevi sivil toplum 

kuruluşları tarafından hazırlanan yeni erkân metinleri, değişen zaman ve mekâna bağlı oluşan yeni 

koşullar içerisinde, Alevi inancına mensup toplulukların sahip olduğu geleneksel erkânın bir an-

lamda ihtiyacı karşılayamamasının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yine sivil toplum 

kuruluşları tarafından birçok il ve ilçede yeni cemevleri kurulmuş ve bu cemevleri, farklı ocaklara 

mensup dede ve talip topluluklarının birlikte kullandıkları ortak mekânlar haline gelmiştir. Kuru-

lan her cemevi kendi bağlı olduğu sivil toplum kuruluşunun düzenlediği erkânı uygulamak zo-

runda kalmıştır. Dolayısıyla bu cemevlerinde gerçekleştirilen ritüel ve erkân uygulamalarında 

ocaklara bağlı farklılıkların göz önünde bulundurulması imkânsız bir hal almıştır. Alevi sivil top-

lum kuruluşlarının da erkân ile ilgili yaptıkları değişimlerde ocak farklılıklarını gözetmemelerin 

başlıca sebeplerinden biri budur. Bu durum ortak erkânlı tek tip ritüellerin ortaya çıkmasına yol 

açmıştır. Ocak mensubiyeti gözetilmeksizin ortak erkân merkezli icra edilen bu ritüeller, gelenek-

sel yapıyla çelişmiş ve bir kısmını aşağıda başlıklar halinde sıralayacağımız birtakım sorunları 

beraberinde getirmiştir.  

3.1. Ritüelik Takvimin Parçalanması 

Geleneksel Alevi erkânında inanç merkezli gerçekleştirilen ritüellerin belli bir ritüelik 

takvimi vardır. Kasım ayında başlayan cemler, mayıs ayında son bulur. Bu takvime yalnızca Mu-

harrem Ayı’nda ve Kurban Bayramı’nda gerçekleştirilen ritüeller uymaz. Bu da söz konusu cem-

lerin Hicri takvime göre gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Kasım ayında Görgü Cemleri ile ritüeller 

başlar ve Musahip Cemi, Düşkün Cemi, Dar (Dardan İndirme) Cemi, Cumalık (Perşembe) Cemi 

gibi cemlerle mayıs ayına kadar devam eder. Ritüelik takvimin bu şekilde tasarlanmasının temel 

sebebi, elli yıl öncesine kadar çoğunlukla köylerde yaşayan Alevi toplulukların geçim kaynakla-

rının tarım ve hayvancılık olmasıdır. Geçmiş yıllarda, bilhassa köylerde ritüelik takvimin başlan-

gıcı olan Görgü Cemlerinin ve akabinde gerçekleştirilen Musahip Cemlerinin bir ay sürdüğü veya 

en az bir ay boyunca her gece cem yapıldığı saha çalışmalarında edindiğimiz bilgiler arasındadır. 

Dedelerin taliplerini görmeye gittikleri köylerde haftalarca kalıp hizmet gördükleri ve her gün 

ilgili ceme göre kurban hizmetlerinin gerçekleştirildiği ile ilgili sözlü anlatımlar, saha çalışması 

yapan araştırmacıların hemen hepsinin sık olarak karşılaştığı bilgilerdir.  
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Köylerden kentlere göçler neticesinde durum değişmiş, yeni mekâna ve zamana bağlı 

olarak oluşan özellikle sosyal ve ekonomik koşullar bu ritüelik takvimin uygulanabilirliğini kısıt-

lamıştır. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları tarafından yazılan erkân metinleri kapsamında bu 

ritüelik takvim göz ardı edilmiştir.  Haftada bir gerçekleştirilecek şekilde cem ritüelleri düzenlen-

miştir. Son yıllarda “Hızır Cemi” ve “Nevruz cemi” gibi cemler de bu haftalık cemler için düzen-

lenen erkânlar ile gerçekleştirilmeye başlamıştır. Ancak, adı geçen cemlerin onlarca ocak arasında 

adı dahi bilinmediği için topluluk tarafından benimsenmesi de sorun teşkil etmiştir.  Neredeyse 

her sivil toplum kuruluşunun kendine göre bir erkân tertipleyip bu erkân çerçevesinde geleneksel 

yapıdan bağımsız olarak cemlerin içeriğini ve gerçekleştirme zamanlarını değiştirmesi ciddi bir 

takvim kargaşası yaratmıştır.  

3.2. Ocaklar Arası Ritüelik Kayıp 

Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen erkân metinlerinin tamamında ocaklar 

arası ritüelik farklılıklar göz ardı edilerek sabit bir cem ritüeli modeli ortaya koyulmuştur. Bu 

durum ritüelik zenginliği ortadan kaldırdığı gibi, geleneksel yapıyı bilen dede ve talip toplulukla-

rının bu ritüelleri yadırgamalarına yol açmıştır.  

Görgü Cemi, Musahip Cemi, Düşkün Cemi gibi ritüellerin kent ortamında uygulanabi-

lirliği üzerine birçok alaylı ve akademisyen araştırmacı görüş bildirmiş, ancak bunların tamamı 

teoride kalmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının büyük çoğunluğu ise bu ritüelleri göz ardı ederek, 

haftalık olarak gerçekleştirilen ve gelenekte  “Kısır Cem”, “Cumalık (Perşembe) Cemi, “Muhab-

bet Cemi” gibi adlarla bilinen cem ritüelini esas almışlardır. Bu cemi ifade etmek için bazı yöre 

ve ocaklarda kullanılan “Kırk Sekiz Perşembe” tabiri, bir yıl içerisinde Muharrem Ayı haricinde 

her perşembeyi cumaya bağlayan gece topluluğun dede ya da bir talibin evinde bir araya gelmesini 

ifade eder. Kaldı ki gelenekte, bu cemlerde On İki Hizmet’in tamamı uygulanmaz. Bu cemlerin 

birçok yöre ve ocakta “Kısır Cem”, “Cumalık (Perşembelik)” ya da “Muhabbet Cemi” şeklinde 

adlandırılması da bu sebepledir. Yeni erkân denemeleri çerçevesinde, Perşembe Cemlerinden ha-

reketle haftada bir gün cem ritüeli gerçekleştirilmesi ve On İki Hizmet’in koreografik olarak bu 

cem içerisinde icra edilmesi, kent ortamında yetişen ve geleneksel yapıyı bilmeyen yeni kuşakla-

rın cem hakkındaki kavramsal anlayışlarının farklı ve kısıtlı olmasına yol açmıştır. Yine ocaklara 

göre farklılık arz eden bir başka husus da bazı cemlerin, her ocağın erkânında olmamasıyla ilgili-

dir. “Muharrem Cemi”, “Hızır Cemi” ve “Nevruz Cemi” gibi cemler bazı ocakların geleneksel 

erkânında yer almazken yeni düzenlenen erkân çerçevesinde, hemen hemen bütün ocakların dede 

ve talip toplulukları bu cemlere katılmaya başlamıştır. Ancak, bu cemlerin yeni düzenlenen Per-

şembe Cemlerinden tek farkı gerçekleştirildiği tarihleri ve adlandırmaları olmuştur. Geleneksel 

erkânlarında Muharrem Cemi, Hızır Cemi ve Nevruz Cemi gibi ritüelleri gerçekleştiren ocakların 
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geleneksel erkânı dikkate alınmamıştır. Gerek cemler gerekse cem dışında kalan diğer ritüellerle 

ilgili ocaklara bağlı oluşan bu ritüelik farklılıkların kaybolmasıyla ilgili bu örneklerin sayısını art-

tırmak mümkündür. Bildirinin kapsamını da gözeterek biz burada yukarıda verdiğimiz örneklerle 

yetineceğiz. Kaldı ki aynı köyde yer alan ocaklar arasında dahi birçok ritüelik farklılığın olduğu 

göz önünde bulundurulduğunda bu örneklendirmelerin tamamının, tek başına bir çalışma kapsa-

mında dahi verilmesinin mümkün olmayacağı görülür. Ancak, yeni erkân düzenleme denemeleri-

nin neden olduğu bozulmalar, geleneksel erkâna ait bu ritüelik farklılıkları bilen ve uygulayan 

kişilerin göz ardı edilmesine ve dolayısıyla bu kişiler tarafından bilinen ritüellerin her geçen gün 

kaybolmasına yol açmaktadır. 

3.3. Geleneksel İrfan Dilinin ve Anlam Dünyasının Yitirilmesi 

Geleneksel erkân ve bu erkân çerçevesinde gerçekleştirilen ritüeller kadim bir irfan ge-

leneği üzerine inşa edilmiştir.12 Bu gelenek, kendine özgü bâtıni bir anlam dünyası ve bu anlam 

dünyasını dış etkenlerden korumaya yönelik semboller ve remizlerle kurulu arifane bir dil oluş-

turmuştur. Geleneksel erkân çerçevesinde gerçekleştirilen ritüellerle bu şifreli dilin anlam bulması 

sağlanmış ve geleneğin aktarımı hem sözlü hem de yazılı kültürde bu irfan diliyle gerçekleşmiştir. 

Gelenek, yazılı ya da sözlü, hangi yolla aktarılırsa aktarılsın, bâtıni anlam dünyasını erkânın icraya 

dönüştüğü ritüellerde gizlemiştir. Geleneksel erkânın oluşturduğu ve ocak merkezli işleyen bu 

irfanî yapı, bireyin tekâmülüne yönelik bir ritüeller bütününden oluşmaktadır. Yola talip olan bi-

reyin, görünenin arkasındaki manayı görebilmesi, anlamlandırabilmesi ve en önemlisi sahiplene-

bilmesinin yolu, zahirî anlamda erkânı bilmesinden değil, ritüellerle yaşama geçirebilmesinden 

geçmektedir. Tarihî süreç içerisinde birçok defa güncellenen erkân, geleneksel irfanî yapısının 

referanslarıyla bunu başarmıştır. Ocakların sayıca fazla olması da bununla ilgilidir. Farklı zaman 

ve mekânlarda ortaya çıkan karizmatik her inanç önderi, kendisinden öncekileri ya da çağdaşlarını 

referans göstermiş ve yolun sürekliliğini sağlamıştır. Bu da birden fazla ocak ve süreğin oluşma-

sını sağlamıştır. Dolayısıyla geleneksel erkâna bağlı kalarak uygulanan işlevleri ve içerikleri aynı 

olan ritüellerin icralarında form bakımından ocaklara bağlı birtakım farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Nitekim, irfanî gelenek ocaklara bağlı oluşan bu ritüelik farklılıkları, “yol bir sürek binbir” şek-

linde izah etmiştir. 

Son elli yılı aşkın süreç içerisinde Alevi inancına mensup dede ve talip topluluklarının 

büyük bir kısmının köyden kente göç etmesi neticesinde, yolun temelini oluşturan dede-talip bağı 

kopmuş ve erkânın aktarımı kesintiye uğramıştır. Geleneksel ritüellerin yeni ortamda uzun bir 

süre icra edilmeyişi, yeni yetişen kuşağın erkândan ve irfanî gelenekten yoksun kalmasına yol 

                                                       
12 İrfan geleneği ve irfan dili kavramlarıyla ilgili olarak geniş bilgi için bk. Taşğın, 2012b: 43-

67. 
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açmıştır. Kent merkezlerinde yaşayan ve geleneksel erkândan yoksun kalan dede ve talip toplu-

luklarının büyük bir kısmı farklı ideolojik fikir ve görüşlere yönelmiş ve Aleviliği sorgulamaya 

başlamışlardır. Burada inanç mensuplarının kendi inançlarını başka ideolojik ya da dinî görüşlerin 

literatürüyle sorgulamasının getirdiği yeni sorunlar şöyle dursun, geleneksel erkân ve irfan dili 

yitirilmiştir. Erkânın bâtıni dünyasını anlayamayan yeni kuşak, kendi eliyle erkânı zahirî yorum-

ların eline teslim etmiştir. Kent hayatına geçiş itibariyle üçüncü kuşak olan günümüz kuşağı ise 

geleneksel erkânın referanslarından, irfanî gelenekten ve irfan dilinden bilhassa ritüelik anlamda 

tamamen mahrum kalmıştır. Aynı zamanda bir irfan meclisi olarak adlandırabileceğimiz cem ri-

tüellerinde, bir dizesi üzerine günlerce konuşulan kelamlar, son kuşağın büyük çoğunluğu için, 

konserlerde ya da türkü barlarda bir çırpıda icra edilen bir müzikal formdan ibaret olmuştur. Diğer 

taraftan, geleneksel yapıya tanık olmayan ya da bu yapıyı anlamlandıramayan bazı kimselerin 

çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici sıfatına sahip olmaları, kendi mevcut ideolojik ve 

dünya görüşleriyle Aleviliği pervasızca sorgulamalarına ve geleneksel yapıyı tenkit etmelerine 

neden olmuştur. Bu da Aleviliğin yazılı ve sözlü literatüründe olmayan sorularla mücadele etmek 

zorunda kalmasına yol açmıştır. 

3.4. Tek Tip Erkânlı Cemler Üzerine Bazı Tespitler 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, son yirmi yıl içerisinde birçok Alevi sivil toplum kuru-

luşu tarafından erkân güncelleme denemeleri gerçekleştirilmiş ve bunların tamamında tek tip bir 

erkân ve bu erkâna bağlı tek tip bir cem ritüeli uygulanmaya başlamıştır. Ancak, bu tek tipleşme 

beraberinde birçok sorunu getirmiştir. Cemlerde okunan gülbenglerden kelamlara (nefeslere), ger-

çekleştirilen hizmetlerden semahlara, selamlaşma ve konuşma adabından oturma düzenine kadar 

her şey değişikliğe uğramıştır. Bu güncelleme denemeleri sırasında farklı ritüellerin kendine özgü 

içerik ve işlevleri göz önünde bulundurulmadığından, bir ritüele özgü temel bir özellik, diğer ri-

tüellere geçmiş ya da tamamen kaybolmuştur. Örnek vermek gerekirse, Muharrem Ceminde ya 

da Musahip Ceminde icra edilen bir hizmet, gülbeng ya da düvaz imam haftada bir gün gerçek-

leştirilen cemlerde icra edilmeye başlamıştır.13  

Geleneksel ritüellerin en fazla çeşitlilik gösteren hizmetlerinden olan semahlar, yeni tek 

tip erkân denemelerinin en çok tahrip ettiği ritüeller olmuştur. Semahlar, cemlerde bir koreografi 

şeklinde icra edilmeye başlanmış ve görsellik ön plana çıkarılarak ocaklara bağlı farklılıklar göz 

                                                       
13 Cemlerde zâkirler tarafından saz eşliğinde söylenen şiirlerin ilgili cemin ve hizmetin icra 

bağlamına göre işlevselliği göz önünde bulundurularak icra edildikleri görülür. Cem sırasında 

zâkir tarafından icra edilen her şiir belirli bir hizmete gönderme yapmakta ve o hizmetle bir-

likte icra edildiğinde anlam kazanmaktadır. Konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Ersal, 2009a: 

188-205; 2009b). 



 
432 

ardı edilmiştir. Görsel yönü öne çıkan birkaç yöre ve ocağın semahı dışındaki semahlar icra edil-

memeye başlanmıştır. Semahların yanı sıra, diğer hizmetlerin de icra biçimleri ve sıraları üzerinde 

çeşitli değişiklikler yapılmıştır.  

Geleneksel erkânda, cem ritüelinin gerçekleştirilmesi sırasındaki her türlü davranış ve 

hareketin belirli bir irfanî referansa göre şekillendiği görülür. Geleneksel erkân içerisinde irfan 

meclisi olarak tanımlanan cem ritüellerinde, ceme katılanların irfanî bir selamlaşma şekli, irfan 

diliyle konuşma adabı ve irfan oturuşu düzenine uymaları beklenir. Ancak, son yıllarda gerçek-

leştirilen cemlerde bu kurallara topluluğun çoğunluğunun tam olarak uymadığı görülmektedir. Bu 

da tek tip erkâna bağlı gerçekleştirilen cemlerin tam olarak benimsenmemesi ve bu ritüellerin 

anlam dünyasının yitirilmiş olmasıyla ilgilidir. Burada bu örneklerin sayısını arttırmak mümkün-

dür. Ancak, bildirini sınırları dâhilinde bu örneklerin yeterli olacağı kanaatindeyiz.  

Alevi sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen tek tip erkân ve tek tip cem dene-

melerinin güncelleme anlamında çoğunlukla başarılı olamadığı görülmüştür. Bu erkân güncelleme 

denemelerinin topluluğu bir arada tutmak, iki kuşağı kapsayan kopukluğu gidermeye çalışmak 

gibi olumlu yönlerinin de olduğu şüphesizdir. Ancak, yukarıda saydığımız örneklerden de anlaşı-

lacağı üzere, geleneksel erkânı dejenere eden tarafının oldukça ağır bastığını görmezden gelmek 

mümkün değildir. 

Çözüm Önerileri (Sonuç Yerine) 

Alevi sivil toplum kuruluşlarının birçoğu tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen yeni 

bir erkân düzenleme ya da mevcut olan erkânı değiştirerek günümüze uyarlama denemelerinin 

güncellemeden ziyade, geleneksel yapıda bozulmaya neden olduğu görülmüştür. Başta cem ritü-

elleri üzerinde yapılan değişikliklerle başlayan bu güncelleme denemeleri, beklentilere karşılık 

veremediği gibi, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla cemevleri üzerinden topluluğun siyasete ve 

çeşitli ideolojik fikirlere alet olmasına sebebiyet vermiştir. Erkân güncelleme denemelerinin baş-

langıcındaki tek sorun, geleneksel olana dönüş ve onu günümüz şartlarına uyarlama iken, yeni 

erkân denemeleriyle birlikte Alevilik çok sayıda yeni sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bu noktada 

daha öncede belirttiğimiz gibi, bu bildiri kapsamında bu sorunların hepsine çözüm önerisi suna-

bilmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bu başlık altında, konunun muhatapları tarafından ortaya 

koyulacak kapsamlı çözüm önerilerine kapı aralayacak bazı önerilere yer verilecektir. 

1. Gerçekleştirilecek güncelleme çalışmalarında, ocaklar arası ritüelik farklılıkları gözet-

meyen, tek tip ortak erkân hazırlamak yerine, geleneksel ocak erkânındaki ritüelik farklılıkları 

gözeten ve topluluğun tamamına hitap eden bir yöntem izlenmelidir.  
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2. Gerçekleştirilen erkân güncelleme denemelerinin büyük çoğunluğunda geleneksel 

yapı göz ardı edilerek oluşturulan kurallar ve ritüellerin topluluk tarafından benimsenmemesi, ya-

pılacak güncellemelerin geleneksel erkânı referans alması gerektiğini göstermiştir. Geleneksel 

erkânı ve ritüellerin icrasını bilen dede ve talip sayısının gün geçtikçe azaldığı düşünüldüğünde 

bu durumun her geçen gün daha da zor hale geldiği görülmektedir. Dolayısıyla öncelikli olarak 

ocak merkezli saha çalışmaları yapılarak geleneksel erkân ritüelleriyle birlikte tespit edilip görsel 

ve işitsel olarak kayıt altına alınmalı ve bugüne kadar yapılan saha araştırması merkezli çalışma-

larla mukayeseli olarak incelenmelidir. Bu şekilde geleneksel erkânın referanslarına uygun bir 

biçimde güncellenmesi için ilk adım atılmış olacaktır. 

3. Gerek yazılı literatür gerekse sözlü gelenek yardımıyla erkânın tarihî süreçteki güncel-

lemeleri tespit edilip bu güncellemeyi gerçekleştiren Alevi inanç önderlerinin ve tarihî şahsiyetle-

rin hassasiyetleri, referansları, topluluğun hangi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurdukları ve ye-

nilik olarak ne getirdikleri ayrıntılı olarak incelenmeli ve çözümlenmelidir. 

4. Geleneksel erkân çerçevesinde icra edilen ritüellerde okunan gülbeng, kelam, düvaz 

imam, tevhid, mersiye gibi türler ile hizmetlerin her bir ritüelin kendine özgü içeriğine uygunluğu 

gözetilmeli, bir ritüele özgü olan tür ya da hizmetin ilgisiz başka bir ritüeline içerisine dâhil edil-

memesine özen gösterilmelidir.  

5. Geleneksel erkân çerçevesinde ocaklara bağlı olarak farklılık gösteren semahların tek 

tipleştirilmesinin ve koreografik bir hal almasının önüne geçilmeli, bu ritüelik zenginlik hem ko-

runmalı hem de ait olduğu ocağın ritüelleri çerçevesinde gelecek kuşaklara aktarımı sağlanmalıdır. 

Kaçınılmaz olan semahların koreografiye dönüşmesi durumu ayrı bir akademik ve sanatsal alanda 

değerlendirmeye tabi tutulmalı, semahların inanç sistemi içerisindeki ritüel ve ibadet merkezli 

durumu bunun dışında tutulmalıdır. 

6. Musahiplik Cemi, Görgü Cemi, Abdal Musa Kurban Cemi, Düşkün Cemi, Dar Kur-

banı Cemi, Perşembelik (Cumalık) Cemi gibi cemler arasındaki ritüelik farklılıklar her ocağın 

kendi süreğine göre tespit edilebildiği ölçüde göz önünde bulundurularak geleneksel ritüelik fark-

lılıklar korunmalıdır. Yine geleneksel yapıdaki haliyle bazıları 12 saat ya da daha uzun süre devam 

eden bu cemlerin güncellemeleri yapılırken kent ortamının fiziksel koşulları göz önünde bulun-

durulmalıdır.  

7. Belli bir yaşa kadar dedelik hizmeti üstlenmemiş, geleneksel ocak erkânın içerisinde 

yetişmemiş ve herhangi bir ocak mensubiyeti olması sebebiyle sonradan sivil toplum kuruluşları-

nın teşvikiyle dedelik hizmetine başlamış olan kimselerin hazırlanan tek tip erkân ve cemler üze-



 
434 

rinden ritüelleri gerçekleştirmesi geleneksel erkânın ciddi oranda bozulmasına ve Alevi toplu-

munu bu ritüelleri benimseyememesine yol açmıştır. Bu sebeple, dedelik kurumunu temsilen sivil 

toplum kuruluşlarında görev alan kimselerin geleneksel ocak erkânı konusundaki yeterlilikleri göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

8. Alevilikle ilgili kavramsal ve ritüelik dünya, Aleviliğin kendi terminolojisi ve gele-

neksel irfan dili çerçevesinde açıklanmalı, bilim dışı farklı ideoloji, inanç ve görüşlerin yorumla-

rıyla değerlendirilmemelidir. Geçmiş yıllarda geleneksel yapının uzunca bir süre ideolojik temelli 

sert tenkitlere tabi tutulduğu ve bu tenkitler neticesinde birçok yeni sorunun ortaya çıktığı göz ardı 

edilmemelidir.  

9. Aleviliğin kendi inanç ve ritüelik dünyasında yer almayan sorunların Aleviliğin soru-

nuymuş gibi yansıtılmasının önüne geçilmelidir. “Ali’siz Alevilik var mıdır?” “Aleviler şu köken-

den mi gelmektedir?” “Hangi ocak mürşid ocağıdır?” gibi sorunların geleneksel yazılı literatürde 

ve sözlü gelenekte olmadığına dikkat edilmeli, bu inanç sisteminin bugüne kadar ulaşmasını sağ-

layan ve oldukça zengin bir edebi, kültürel ve ritüelik miras bırakan inanç önderlerinin yazılı me-

tinlerde dahi bu tür meselelere hiçbir şekilde yer vermediği göz önünde bulundurulmalıdır. 

10. Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlik, konser, panel ve konferans-

larda inanç merkezli ritüellerin görsel olarak sergilenmesi asgari düzeye indirilmeli ve bu ritüel-

lerin geleneksel yapıya uygun icraları ve anlam dünyaları üzerine çalışmalar yapılarak gelenekteki 

yapısına uygun biçimde gelecek kuşaklara aktarımı sağlanmalıdır.  

11. Kentli yaşam tarzının kaçınılmaz bir sonucu olan Alevi-Sünni evlilikleri ile ilgili 

erkân kuralları yeni zaman ve mekânın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak güncellenmelidir.  

12. Kent ortamında hukuksal işlevlerini yitiren dedelik kurumunun Alevi toplumu üze-

rindeki bu işlevinin, toplumsal ahlakı ve vicdanı geleneksel erkân ve irfan geleneğini canlandıra-

rak dedelik kurumuna farklı bir yapıda tekrar kazandırılması üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. 

Dedelik kurumunun yol ahlakı ve irfan geleneği ile örnek teşkil eden bir kurum hâline getirilme-

siyle yaptırımlara ihtiyacın en aza indirilmesi hedeflenmelidir. 
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