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ÖZET 

Toplumsal, sosyo-dini ve kültürel kurumlar, toplumlarda gördükleri işlevleriyle önem arz ederler. Toplumsal yaşamda işlevlerini 

yitiren kimi yapı ve kurumlar, zamanla ortadan kalkmakla yüz yüze kalırlar. Gelişen ve değişen dünyada birçok yapı ve kurum, 

niteliksel ve işlevsel açıdan değişime uğramıştır. Alevilerin inanç, kültür ve yaşayış bakımından dini önderlik pozisyonunda bulunan 

dedelik kurumu, bu kurumu temsilen bir dini otorite tipi olarak dedenin topluluk üzerindeki etkileri, denetleme ve uzlaştırma 

fonksiyonları ele alınması gereken temel bir problemdir. Bunun yanı sıra, genel ve sosyal değişme bağlamında, Alevi topluluğu üyeleri 

arasında özellikle de kentlerde yaşayan bireylerin, dini otoriteleri olan dedelere karşı tutumları ve onları bir otorite olarak görüp 

görmedikleri araştırılması gereken önemli bir husustur. 

Çalışma, Adıyaman Alevi kanaat önderlerinden Üryan Hızır Ocağı pîri Ali Büyükşahin ile yaptığımız mülakat esas alınarak 

hazırlanmıştır. Ocağın pîri ve dedesi olması hasebiyle yörede talipleri arasında büyük saygınlığı bulunan ve dini otorite olarak faaliyet 

icrâ eden Ali Büyükşahin, Alevi kültürünü yaşayan ve genç nesillere Aleviliği öğreterek bu kültürü yaşatmaya gayret eden bir Alevi 

aydını olarak bilinmektedir.  

Çalışmada; yer yer İslam öncesi geleneksel Türk inanç ve pratikleriyle, İslamlaşma sonrası kazanılan İslami inanç, değer ve pratiklerin 

adeta bir sentezini sunmakta olan Alevilik düşüncesi ve bu bağlamda, Adıyaman yöresinde yaşayan Alevilerin, dini ve sosyal hayatının 

merkezinde yer alan dini otorite mekanizmasının işleyişi ve bu otoritenin süreç içerisinde uğradığı değişim ve süreklilik ilişkisi 

sorgulanmaya çalışılmıştır. Geleneksel formuyla Anadolu Aleviliği ve bünyesinde büyük önemi ve yeri olan dedelik kurumunun 

anlaşılması yolunda bir çaba olan bu çalışmada; dedelik kurumunda meydana gelen değişim ve devam eden kimi işlev ve fonksiyonlar 

mülakat esnasında sorgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Dini Otorite, Dedelik, Değişim, Süreklilik 

ABSTRACT  

Social, socio-religious and cultural institutions are important for their functions in societies. Some structures and institutions that lose 

their functions in social life face with extinction over time. In the developing and changing world, many institutions have undergone 

functional changes. The institution of dedication, which is in the position of religious leadership in terms of the belief, culture and life 

of Alevis, is a fundamental problem that should be addressed as the influence of the Dede on society, as a kind of religious authority 

representing it. In addition, in the context of general and social change, the attitude of the members of the Alevi community, especially 

those living in cities, towards the Dedes who have religious authorities and whether they see them as an authority is an important issue 

that needs to be investigated. 

The study was based on the interview we had with Ali Büyükşahin, the leader of Adıyaman Alevi opinion leader Üryan Hızır Ocağı. 

Ali Büyükşahin, who has a great reputation and acts as a religious authority, is known as an Alevi intellectual who is working as a 

religious authority and tries to keep this culture alive by teaching the young generation of Alevism. In this study; the function of 

religous authority mechanism of Alevi community living in the Adıyaman has been investigated and the change and continuity 

relationship of this authority during the processes have been tried to be context of Alevism, which offers a synthesis of pre-Islamic 

traditional Turkish beliefs practices and Islamic beliefs, values and practices. 

Key words: Alevism, Religious Authority, Dedelik İnstitution, Change, Continuity 

1. GİRİŞ 

Alevi kelimesi Arapça kaynaklı bir sözcüktür. Arap dilinde; “Ali’ye mensubiyeti olan”(İbn Manzur, 

1300:3095), “Ali’ye aidiyeti bulunan”(Rençber, 2016:25-35; Arabacı, 2015:26), anlamlarına gelmektedir. 

Kimi bilim dallarında1 ise bu kavram; “Hz. Ali’yi saymak, kendisini sevmek ve ona bağlılığı olmak” (Eröz, 

1990:33) anlamlarında kullanılmış olup bu açıdan incelendiğinde; Hz. Ali’ye muhabbet eden, kendisini sayan 

                                                           
1 Tasavvuf ve Mezhepler Tarihi gibi 
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(Bozçalı, 2006:36) ve ona bağlılık gösteren kimseye “Alevi” denildiği anlaşılmaktadır (Arı, 2020:17). 

Terimsel olarak da bu kelimeye, siyasî, itikâdî ve tasavvufî açıdan muhtelif anlamlar yüklendiği görülür (Ocak, 

1989:368-369). Buna göre, İslam tarihinde siyasal açıdan bu terim, halifelik olayı ile ilgili anlaşmazlıkların 

yaşandığı dönemde kullanılmaya başlanmıştır denilebilir. Hz. Peygamber’in ahirete irtihalinin akabinde ortaya 

çıkan ve Râşit Halifelerin üçüncüsü olarak bilinen Hz. Osman’ın şehit edilmesinin ardından çoğalan halifelik 

tartışmalarında Hz. Ali’ye taraftar olanlara  “Şîa’t-ü Ali” veya “el-Aleviyye” denilmiştir (Üçer, 2010:34). 

Otorite kavramı muhtelif bağlamlarda kullanılabilmektedir. Bu bağlamlardan biri de dini otoritedir. Dinsellik 

boyutuyla bu otoritelere bağlılarınca gösterilen belirgin bir saygı ve muhabbet bulunmaktadır. Bunun temelini 

de iç tecrübelere ve olağanüstü bir donanıma sahip oldukları yönündeki düşünceler oluşturmaktadır. Derin bir 

muhabbet ve büyük bir saygıyla çevrelenen dini otorite bir bakıma; “atfedilen bir kutsiyet” olarak değer bulur 

(Özbolat, 2015:7). Kavramsal açıdan, kullanıldığı kontekste göre de kendisine bir mana izafe edilir ve bunun 

ile oluşan insicama göre bir anlam kazanır.  

Otorite, dini bağlamda bir kavram olarak kullanıldığında, bu çerçevede bir anlam yüklenmiş olur ve otorite 

sahibi, dinin kapsamından kaynaklanan unsurlar taşıdığı için de meşruluğunu, gücünü ve kaynağını dinsel 

referanslardan aldığı söylenebilir. Biraz daha cesurca ifade edilecek olunursa otorite mademki dinsel menşeli 

bir kuvveti temsil ediyor ise; o dini vaaz eden ve hükmü koyan yaratıcı adına da kendisine bir mana yüklemek 

gerekir ki esasen gerçek otoritenin ve kaynağının en kusursuz, en etkin, en üstün, en yetkili erk olan “Yüce 

Allah” olduğunu söylemek en doğru bir ifade olarak karşımıza çıkacaktır.   

Dini referanslı otoriteler, dünya arzında dini hükümlerin ışığında (tanrı adına) “kurumsal bir özelliğe kavuşmuş 

birer ilahi destekli güç kullanıcısı” figürü olarak da ifade edilebilirler (Tunç, 2006:133). O zaman dinsel otorite 

olarak ifade edilenin; maddi bir varlık ve temsiliyyetten ziyade, içeriğinde manevi unsurların ve metafizik 

temellerin bulunduğu özellikli ve seçkin bir yapı olduğu gerçeğidir. Bununla birlikte anılan bu temel ve 

unsurlara ek olarak; bir hiyerarşiden, bir kurumlar manzumesinden hatta bu yapıdaki rol sahibi kişilere ve 

kurumlara has bir tarz ve tavır sergileyişten de söz edilebilir (Kara, 2006:548-549).  

Kaynağını ve meşruiyetini dinden alıp otorite makamında bulunanlar, kendilerine bahşedilen kimi olağanüstü 

ve manevi özellikler ile bilinirler. Hikmet, feraset, tecrübe ve dinsel bilgi ile mücehhez oldukları varsayıldıkları 

için, bu özellikler kendilerine bariz bir nüfuz mekanizması sağlamaktadır. Dinsel tören ve ritüellerde başat 

roller yüklenmesine fırsat tanıyan bu özellikler, dini otorite temsilcisini merkezi bir pozisyona sahip kılar. Bu 

vesile ile dinsel otorite olarak anılan kişi, tanrı katında insanlar için bir şefaat aracı olarak kabul görmektedir. 

Böylelikle insanlara, tanrıya ait arzu ve istekleri arz edebilmekte ve dinsel içerikli yorumlamalar yapabilme 

hakkını elde etmektedir. Kendisi nasihat edebilir, eğitebilir, öğretebilir, adaleti sağlayabilir ve dinsel ayinleri 

yönetebilir (Özbolat, 2015:12-14).   

Kapalı bir dinsel grup olma özelliği gösteren Aleviler, kendi topluluklarının bütünlüğünü muhafaza etmek ve 

sonradan gelecek nesle; topluluğa ait kültürel miraslarını aktarmak adına toplumsal hiyerarşik özellikleri ihtiva 

eden, yukardan aşağıya doğru, dini otorite tiplerini üretmiştir (Arı, 2020:113). Kendi topluluklarının haiz 

olduğu özelliklerini içerecek ve lüzumu halinde Alevi toplulukları, ürettikleri bu sosyo-kültürel tipler 

mekanizmasında kontrol altında tutabilmek adına geliştirilen bu otorite piramidinin en üst tabakasında mürşid 

bulunmaktadır. Kendisini sırasıyla; pîr adını verdikleri dini-karizmatik figür onu da rehber takip etmektedir.  

Tanrının isteklerini taliplerine ulaştıran dedeler, dinsel ruhaniyeti şahsiyetinde cem eden, karizmatik kişilerdir. 

Alevilik öğretisine göre kendileri, temel dini hakikat malumatına sahip bireyler olarak kabul gördüklerinden 

dolayı müntesiplerinin rehberleri konumuna haizdirler. Taliplerine adap, usul ve erkân konularında bilgi 

aktardıkları için bir çeşit muallim vasfına da sahiptirler (Arı, 2020:90-92)  

Geleneksel ve modern Aleviliğin daha iyi bir şekilde anlaşılması için Alevilik düşüncesinin ve kurumlarının 

tüm gerçekliğiyle araştırılması ve güncel verilerin elde edilmesi ayrıca bu düşünce ve kurumlarda yaşanan 

değişim ve dönüşümlerin tespit edilmesi önemlidir. Geleneksel Aleviliğin gün yüzüne çıkarılması; Aleviliğin 

birbirinden farklı özelliği barındırmasından dolayı alan araştırmalarının yapılmasını gerekli kılmaktadır.2 Bu 

çalışma; Adıyaman Alevileri dini otoritelerinden olan Üryan Hızır Ocağı Pîr’i Ali Büyükşahin ile geleneksel 

Anadolu Aleviliğinde, Alevilikte dini otoritenin yeri, değişim ve süreklilik ilişkisi hakkında yaptığımız 

görüşmedir.3 

                                                           
2 Geniş bilgi için bkz. Rençber, Fevzi, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında Alevîlik Üzerine Yapılan Alan Çalışmalarının Bilim Üretimine Etkisi 
= Contribution of Case Work Conducted on Alevism Studies to Science Production in the History of Islamic Sects Main Science, e-Makâlât Mezhep 

Araştırmaları, 2017, cilt: X, sayı: 2, s. 455-470. 
3 Üryan Hızır Ocağı Pîr’i Ali Büyükşahin Dede ile yapılan söyleşi. 9 Haziran 2015, Adıyaman. 
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2. ALEVİLİK VE DİNİ OTORİTE ÜZERİNE GÖRÜŞME NOTLARI  

2.1. Yılmaz ARI4: Din Nedir? 

Ali Büyükşahin Dede5: “Din; insanların kutsal saydığı bir varlığa inanarak bağlanması. İnsanlığın manevi 

yönden kendini tatmin etmek için oluşturduğu fikir, idealler ve kurallar bütünüdür. Din, aşkla sevgiyle 

bağlanmayı gerektiren kutsal bir olgudur.”  

2.2. Y.A: Alevilik Bir Din Midir? 

Dede: “Alevilik, tek başına bir din olarak değerlendirilemez. Ama bir dinin tasavvufi ve batını yorumu olarak 

kabul edilir. O din de İslam dinidir. Çünkü Alevilik, İslam’ın tasavvufi ve batını yorumu olmakla birlikte insan 

sevgisini ön planda tutarak inançlarını yerine getirmektedir. Hatta biraz da olsa bazı semavi veya semavi 

olmayan dinlerin de izleri bulunmaktadır diyebiliriz. Alevilikte tek tanrı inancı vardır. Hz. Muhammed’i hem 

peygamberi ve hem de mürşidi olarak kabul eder. Ayrıca Kuran’ı da akıl ve mantık çerçevesinde yorumlar ve 

değerlendirir. Alevilik, ufku geniş, evrensel bir inanç sistemine sahiptir.” 

2.3. Y.A: Otorite Kavramı Hakkında Ne Dersiniz? 

Dede: “Otorite; söz geçirme, yetki, salahiyet anlamındadır. Her dinde, mezhepte ve inançta vardır. Otoriteyi 

iyi kullanmak düzenin sağlanmasında büyük bir rol oynar.” 

2.4. Y.A: Alevilikte Otorite Mekanizması Hakkında Görüşleriniz Nelerdir? 

Dede: “Her dinde veya inançta mutlaka bir otorite mekanizması vardır. Aksi halde gereken düzen sağlanamaz. 

Onun için Alevilikte de düzenin sağlanması ve kuralların işlev görmesi için merkezi otorite vardır. Alevilikte 

yol erkânın yürütülmesinde sağlanan düzende Mürşit, Pir ve rehber hiyerarşik olarak yer alırlar ve ona göre 

görevlerini yerine getirirler. Mürşit, Pir ve rehber hitap ettikleri taliplerin sosyal, toplumsal ve dinsel 

sorunlarını çözmek için kendilerini sorumlu tutarlar.” 

2.5. Y.A: Dede Kimdir? 

Dede: “Dede, Alevilikte inanç önderidir. Ehl-i Beyt ve Hz Hüseyin soyundan gelenlere verilen unvandır. 

Bektaşilikte Ehl-i Beyt soyundan gelmesi koşulu yoktur. Cem de 12 hizmet sıralamasında birinci sırayı alır. 

Dedelerin başka bir adı da seyyittir. Dedeler, üç grupta toplanabilir: 

 Ocakzadeler: On İki İmamların soyundan gelenler. 

 Çelebiler: Hacı Bektaş Veli’nin soyundan gelenler (bel evlatları) 

 Babalar: Hacı Bektaş Veli’nin yolunu izleyenler (yol evlatları) 

Bunların dışında Mürşitlerin, Pirlerin ulaşamadıkları yerlere görevli olarak atanan dikme dedeler vardır. 

Görevleri babadan oğula geçmez geçicidirler. Dedelerin yardımcıları olan rehberler bulunmaktadır. Onlar 

ocakzade olmayabilirler. Alevi geleneğinde onlara da dede denilebilir. Rehber, cemde on iki hizmette ikinci 

sırada yer almaktadır. Ayrıca, dede sözcüğü Türkçe de torun sahibi, ata ve yaşlı kişi anlamında 

kullanılmaktadır. Türk halk edebiyatında adı gecen Dede Korkut önemli bir unvana sahiptir. Dede Korkut 

hikâyelerinde adı geçen kişiler eren veya dede olarak kabul görürler. Onlar, aydınlık yüzlü, Ehl-i Kâmil (kâmil 

insan, olgun insan) ve yol göstericidirler. Onlar yardım severliğin, cömertliğin, bilginin sembolüdürler.” 

2.6. Y.A: Dedeliğin Tarihi Arka Planı Hakkında Bilgi Verir Misiniz? (Dedelik Ne Zaman Başladı? Nasıl 

Ortaya Çıktı?) 

Dede: “Dedeliğin ortaya çıkışı hakkında kesin bir tarih vermek olanaksız. Aleviliğin inanç, düşünce, felsefe 

ve sosyolojik bakımından gelişip ortaya çıkması sonucu inanç sisteminin düzenli yürütülmesi için dedelik 

makamının oluşturulmasına gereksinim duyulmuştur. Dedelik kurumu, Aleviliğin yol erkânına, inancına ve 

kültürel yapısına hizmet ederek bu zamana ulaştığı için çok saygın bir yer edinmiştir. Dedeler ocaklara 

bağlıdırlar. Ocaklara bağlı olanlara ocakzade denir. Ocaklar On İki İmamların torunlarına bağlı olarak ve 

onlar adına kurulmuşlardır. Alevi yol erkânı yürütülmeye başlandığında dedelik devreye girerek inanç 

önderliğini üstlenmiştir. Ne zaman başlandığı konusunda kesin bir tarih belirlemek zordur. Kanımca XII-XIII.  

yüzyıllarında dedelik geleneği net bir biçimde ortaya çıkmıştır.” 

                                                           
4 Metinde bundan sonra Yılmaz ARI ismi Y.A şeklinde gösterilecektir. 
5 Metinde bundan sonra Ali Büyükşahin ismi Dede şeklinde gösterilecektir. 
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2.7. Y.A: Dedelerin Görevleri Nelerdir? 

Dede: “Dedelerin görevleri şunlardır: 

 Sosyal, toplumsal ve dinsel bakımından önderlik yapmak ve doğru yolu göstermek. Maddi ve manevi 

sorunları çözmek için çalışmak. 

 Toplumu aydınlatmak ve onları, dünyanın gelişen olayları karşısında bilgilendirmek. 

 Cem yönetmek, ikrar ve tercüman kurbanlarında dinsel görevleri yerine getirmek. 

 Evlenme ve nişan törenlerine katılmak. 

 Cenaze törenlerine katılmak. 

 Taliplerin düşkün duruma düşmemelerini sağlamak için onları uyarmak. 

 Toplumda adaletin sağlanması için çalışmak. 

 Alevi inancının ve geleneğinin yaşatılması için çalışmak. Küskün ve dargınları barıştırmak. 

 Toplumda birlik ve beraberliği sağlamak. 

 Hoşgörü ortamını yaratmak ve sevgi-saygıyı benimsetmek.” 

2.8. Y.A: Dedelerin Dini Otorite Mekanizmasındaki Yeri Nedir? 

Dede: “Dede, dinsel bakımından inanç önderi olduğu için toplumun sorunlarıyla ilgilenip çözüm üretmek 

zorundadır. Bu konuda yetkilidir. Otoritesini kullandığı takdirde saygınlık görür.” 

2.9. Y.A: Dini Otorite Bağlamında Dedelik Kurumu Hakkında Görüşleriniz Nelerdir? 

Dede: “Dede, dinsel otorite bağlamında toplumun Ehl-i Beyt evladı olması sıfatıyla saygı duyduğu önemli bir 

kişidir. Tüm dede ailesi bireyleri de aynı saygıyı görürler. Dede dinsel törenleri (Cem veya ibadet ritüelleri) 

yönetir ve toplumla birlikte hareket ederek gerekli görevleri yerine getirir. O bakımdan yaptığı her işlevi 

ruhani önder olduğundan ötürü kutsal görülür. Saygınlıklarının devam edebilmesi için dede ve dede ailesi 

davranışlarına dikkat ederek topluma örnek olmak zorundadırlar. Çünkü dede doğru yolu gösteren, dürüst ve 

ahlaki konularda yanlış yapmayan bir makam sahibi olarak görülür.” 

2.10. Y.A: Alevilikte Dini Otorite Figürleri Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?   

Dede: “Alevilikte dini otorite, düzenin sağlanmasında çok önemlidir. Dini otoritenin düzenli olması için üçlü 

bir hiyerarşi (sistem) bulunmaktadır: 

1-Mürşit    2-Pir    3-Rehber” 

2.11. Y.A: Seyit Kime Denir? 

Dede: “Seyit (seyyid): Ehl-i Beyt’in Hz. Hüseyin soyundan gelenlere verilen unvan. Hz. Hasan soyundan 

gelenlere de Şerif denir. Ayrıca toplumun en önde gelen kişisidir. Alevi dedelerinin (Mürşit, Pir veya bir kısım 

rehberler) seyyid soyundan gelmeleri gerekmektedir. Bazı rehberler seyyid soyundan gelebilirler. Ama 

bazıları içinde illa seyyid soyundan gelmek gibi bir koşul aranmaz.” 

2.12. Y.A: Talip Kime Denir? 

Dede: “Talip (talib): İsteyen istekli, tarikata giren veya girmek isteyen ayrıca, Alevi-Bektaşi yol erkânında 

(Hak-Muhammed-Ali yolu) ikrar cemine alınan kişi.  

Talip: Alevilik-Bektaşilik yolunda olanlara verilen addır. Dedenin sosyal, toplumsal, dinsel görevlerini yaptığı 

toplumun bireylerine verilen isim olarak bilinir.  

Talip: Hak- Muhammet-Ali yoluna giren herkese (mürşit, pir, rehber, musahip ve toplumun diğer bireyleri) 

verilen isimdir.” 

2.13. Y.A: Pir Kime Denir? 

Dede: “Pir: Sözcük olarak yaşlı, ihtiyar, deneyimli veya tarikat kurucusu, ilim sahibi anlamına gelen kişi. 

Aynı zamanda yol göstericidir. 

Alevi-Bektaşi geleneğinde dini önderdir. Hak Muhammet-Ali yolunda mürşitten sonra gelen ikinci önder. 

Alevilikte pir mutlaka seyyid soyundan gelmek durumundadır. On iki hizmetin 1. sırasında yer alır.  
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 Pir ikrar tercüman kurbanı ve cemlerde 1. derecede rol oynar. 

 Pir, Kırklar Cemi’nde Hz. Ali’nin temsil ettiği makamdır. Kırklar ceminde Hz. Muhammed ise mürşittir. 

 Pir, bilgili edepli, ahlaklı, yol gösterici ve tanrının sevgisini, Ehl-i Beyt’in himmetini üstünde taşıyan bir 

kişi olarak kabul edilir. 

 Pir, bağlı bulunduğu ocağı temsil eder ve kendisine bağlı (yöresindeki) taliplerin dinsel hizmetlerini 

görür.” 

2.14. Y.A: Mürşid-i Kâmil Kime Denir? 

Dede: “Mürşit, sözcük olarak doğru yolu gösteren, aydınlatan ve bilgilendiren anlamını taşır. 

Alevi Bektaşi geleneğinde derece olarak en üst makamdır. Ehl-i Beyt soyundandır. Oturduğu posta mürşit 

denir. Kırklar Cem’inde üst makamda oturan Hz. Muhammet Mustafa’yı sembolize eder. Alevilikte “El ele el 

Hakk’a “ilkesi çevresinde Mürşit, Pir ve Rehber olmak üzere hiyerarşik bir düzen içinde görev paylaşımı 

vardır. Mürşid-i Kâmil: Tanrısal sırların yolunu gösteren, çok bilgili, dört kapı kırk makamdan geçerek Ehl-i 

Kâmil (olgun insan) olan en büyük yol gösterici ve aydınlatıcı kişi olarak kabul edilir.” 

2.15. Y.A: İmam Kime Denir? 

Dede: “İmam; ibadet ettiren anlamındadır. Sünni-İslam anlayışına göre de namaz kıldıran. 

 Başka bir görüşe göre imam, Hz. Muhammed’in Hakk’a yürümesinden sonra onun vekili olarak halifelik 

görevini yapan kişiye denir. 

 Ayrıca Hz. Ali dâhil onun soyundan on iki kişiden her birine verilen unvana imam denir. 

 Alevi-Bektaşi inancına göre, Hz. Muhammed’in hakka yürümesinden sonra imamet dönemi başlamıştır. 

Çünkü kendisi “benden sonra sizi On İki İmamlar yönetecektir” demiştir. Bu bağlamda on ikinci imam 

Muhammed Mehdi’nin sır olması sonucu imamet döneminin hala devam ettiğine inanılmaktadır. 

 Alevi-Bektaşilere göre imam, en iyi ahlak sahibidir ve üstün niteliklere sahiptir. Tanrısal sırlarla, insan 

sevgisine önem veren paylaşımcı eşitlikçi ve doğru yol gösterici özellikleriyle donandığı inancı vardır. 

İmam masumdur, yücedir ve Tanrı’nın en yakın dostudur.  

 On İki İmamın ilki Hz. Ali’dir ve diğer on bir imamın atasıdır. (On iki şunlardır): 

1-İmam Ali                                            7-İmam Musa Kazım 

2-İmam Hasan                                       8-İmam Ali Rıza 

3-İmam Hüseyin                                    9- İmam Muhammed Tâki 

4-İmam Zeyn’al Abidin                         10-İmam Ali el-Nâki 

5-İmam Muhammed Bakır                    11- İmam Hasan Askeri 

6-İmam Cafer-i Sadık                            12- İmam Muhammed Mehdi 

 Alevi- Bektaşi yol erkânında ve inancında On İki İmamların çok anlamlı ve büyük bir yeri vardır.” 

2.16. Y.A: Bir Dini Otorite Figürü Olarak Telakki Edilen Dedenin Sosyal Hayattaki Rolü, Rolleri 

Nelerdir? 

Dede: “Alevilere göre dedenin ve dedelerin soyları temizdir, kutsallık kazanmışlardır. Dede hem temiz ahlakı 

hem dürüst davranışı ve hem de bilgisiyle bir örnek olarak kabul edilir. Dede sorunlara çözüm getirir ve 

olumlu öğütlerde bulunur. Dede manevi bir güçtür. O toplumu buyruktaki bilgilerle, Kuran’daki ayetlerle, On 

İki İmamların hayatını anlatan kitaplarla, Kerbela ve Alevilikle ilgili konularda aydınlatır ve bilgi sahibi 

olmalarını sağlar. Dedenin görevi toplumu sosyal, toplumsal ve dinsel konularda aydınlatmak ve 

bilgilendirmektir.” 

2.17. Y.A: Dini Ritüeller Bağlamında Dedenin Yeri Nedir? 

Dede: “Dini ritüeller bağlamında dedenin rolü çok büyüktür. Dede cemlere katılır.  İkrar veren musahiplerin 

ikrarlarını alır. Tercüman kurbanını yapan musahipleri görgüden geçirir. Kırk sekiz Cuma cemlerine katılarak 

cemi yönetir. Hakk’a yürüyenlerin “dardan indirme” görgülerini yönetir. Eğitim cemleri yaparak gençleri 

aydınlatır ve bilgilendirir. Muharrem ve Hızır oruçlarını tutulması için topluma öğütlerde bulunur. Muharrem 
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ayında Kerbela yasını (Hz. Hüseyin ve 72 Kerbela şehitleri için) tutmaları için öğütlerde bulunur. Dede Hak-

Muhammet-Ali yolunun kurallarını benimsetmek ve uygulamaya koymakla kendini sorumlu tutar.” 

2.18. Y.A: Laikleşmenin Dedenin Otoritesi Üzerindeki Etkisi Nasıl Olmuştur? 

Dede: “Laiklik: Din işlerini devlet işlerinden ayrı tutan yönetim şeklidir. Alevi, laiklik ilkesini benimser ve 

devletin hiçbir dine veya mezhebe dayanmayarak yönetmesini ister. Devlet her mezhebe ve inanca eşit 

mesafede olmalıdır. Ne var ki, Türkiye’de Diyanet işleri Teşkilatı sadece bir mezhep (hanesi) doğrultusunda 

hizmet vermektedir. Toplumun diğer ayrı inanç ve mezhepten oluşan gruplara hizmet vermemektedir. Bu 

durumda Aleviler oldukça sıkıntı çekmektedir. Alevilerle birlikte diğer ayrı mezhep ve inançta olan gruplar da 

aynı sıkıntıyı çekmektedirler. Aleviler, istiyorlar ki ya laiklik ilkesi tam ve düzenli olarak uygulansın veya 

Diyanet işleri Teşkilatı her inanca, her dine ve her mezhebe eşit mesafede olması için yeniden yapılandırılsın. 

Dede, laiklik ilkesinin uygulanmasını ister. Yok, eğer laiklik ilkesi uygulanmıyorsa devlet, Sünni İslam 

anlayışına mensup olan gruba vermiş olduğu hakları ve desteği diğer ayrı inanç ve din mensuplarına da 

vermek zorundadır.” 

2.19. Y.A: Demokratikleşmenin Dedenin Otoritesi Üzerindeki Olumsuz Etkisi Nedir? 

Dede: “Demokratikleşme dedenin otoritesi üzerinde olumsuz etki yapmaz. Çünkü Alevilik, çağdaşlık, eşitlik, 

paylaşımcılık, kul hakkını yememe, insan sevgisine önem veren, hiçbir canın incinmesini istemeyen tüm dünya 

insanları arasında ırk, dil, inanç, mezhep ve din farkı gözetmeyen, herkese hoşgörüyle yaklaşan İlkelere 

sahiptir. Dede de bu bağlamda toplumun yapısına uygun hareket eden bir inanç önderidir. O bakımdan dede, 

demokrat olmayı ve demokratikleşmeyi çok ister.” 

2.20. Y.A: Kente Göçün, Dedelerin Otoritesi Üzerindeki Olumsuz Etkisi Nedir? 

Dede: “Son 50-60 yıldan bu yana köyden kente göç yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bunun sonucu olarak 

Dede-talip ilişkileri zayıflamış ve dedelik kurumu görevini düzenli yapamayacak duruma gelmiştir. Köyde, 

kırda uygulanan Alevilik geleneğinin kentte yerine getirilmesi oldukça zorlaştı. Kente yerleşen Aleviler önce 

geçim derdine düştüler. Kentin yaşam biçimine uymak için mücadele ettiler ve ediyorlar. Dolayısıyla kendi 

inançlarını yerine getirmek ve yaşatmak için olanak bulamadılar. Köy yaşamından çok farklı olan kent yaşamı 

toplumun üzerinde olumsuz etki yarattı. Geçimini zor koşullar altında sağlamaya çalışan Aleviler inançlarının 

unutulmaması için kendi öz benliklerine inançlarına yönelmeye çalıştılar. Bir araya gelip inançlarını yaşamak, 

ibadetlerini yapmak için Cem evlerini yapmaya çalıştılar. Dedelik kurumu da bu konuda çektiği sıkıntılara 

karşın taliplerle bağlantı kurarak yaptıkları cem evlerinde ibadetlerini yerine getirmek için harekete geçtiler. 

Devletin desteği olmadan inançlarını, geleneklerini yaşatmaya çalışıyorlar. Dede, kente yerleşen taliplerin bir 

araya gelmesi konusun da zorluk çekmektedir. Çünkü köy yaşamında bir araya gelmek ve iletişim sağlamak 

daha kolaydı.”6 

2.21. Y.A: Dernek ve Vakıfların Kurulması Dedelerin Otorite Yetkisini Ne Ölçüde Etkilemiştir? 

Dede: “Aleviler,1980’lardan sonra gerek devletin ilgisizliği gerek yapılan baskılar sonucu varlıklarını ve 

inançlarını sürdürmek için bir araya gelerek örgütlenmeye başladılar. Özellikle Avrupa’da yaşayan Aleviler 

bu konuda daha çok çaba gösterdiler. Türkiye de “köy dernekleri” veya “köyleri geliştirme, kalkındırma, 

kültürünü yaşatma dernekleri” kurulmaya başladı. Dernekler kurulunca dayanışma, birlik beraberlik sağlama 

daha kolaylaştı. Yardımlaşma ve yoksul öğrencileri yetiştirme, insanları bir araya getirip aydınlatma gibi 

işlevler hız kazandı. Daha sonra Alevi büyüklerinin kutsal görülen erenlerin adına dernekler ve vakıflar 

kuruldu. Dernekler ve vakıflar, bazı konularda sivil toplum kuruluşları niteliğini taşımakla birlikte dinsel 

(inanç) konularda da dedelik kurumu ile iletişim kurmak gereğini duyarak çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Dede dernek ve vakıfların kurulması sonucu otoritesini yitirmedi. Çünkü kurulan dernek ve vakıflar yapmış 

oldukları cem evlerinde inanç önderi olarak dedelik kurumunun sahiplenmesini ve görevini yerine getirmesini 

sağlamaya çalışmaktadır.7 Dede, dernek ve vakıf yöneticileriyle daima bir bütünlük içinde olmaya 

çalışmaktadır. Bir araya gelmenin dayanışma, birlik ve beraberlik sağlamanın önemini ön planda tutmanın 

gereği toplumca kabul görmektedir. Bu bağlamda dede ile Alevi dernek ve vakıfları arasında olumlu bir 

iletişimin kurulmasında yarar vardır.” 

 

                                                           
6 Geniş bilgi için bkz. Rençber, Fevzi, Alevî Ocakzâdelerin Problemleri ve Çözüm Önerileri, The Journal of Academic Social Science Studies, 2013, 

cilt: VI, sayı: 4, s. 681-692. 
7 Geniş bilgi için bkz. Fevzi Rençber, Tarihsel ve kültürel boyutlarıyla Alevilikte cem ve cem evleri, Şırnak: Şırnak Üniversitesi, 2018 
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2.22. Y.A: Dedelik Babadan Oğula Geçen Bir Saltanat Mıdır? 

Dede: “Dedelik babadan oğula geçen bir saltanat değildir. Alevilik inancı gelişirken inanç önderlerinin 

Evlad-ı Resul olmaları zorunlu kılınmıştır. İnanç sisteminin düzenli sürdürülmesi ve herhangi bir karışıklığa 

meydan verilmemesi için ocakzadelerin (peygamber soyundan olanların) dedelik yapması öngörülmüştür. Bir 

dede Hakk’a yürüdükten sonra çocukları arasında hangisinin dedelik yapabileceğini ailesi, akrabaları ve 

talipler (toplum) karar verir. Dedelik yapanın iyi ahlaklı, toplumun seveceği ve bilgi donanımlı olmasına özen 

gösterilir. Eğer dedenin (Mürşit, Pir, rehber) çocuğu ve çocukları dedelik yapabilecek niteliklerden yoksunsa 

veya çocuğu yoksa onun akrabalarından yapabilecek olan kişiye dedelik görevi verilir.” 

2.23. Y.A: Modern Eğitimle Tanışan Genç Kuşakların Dedeliğe Bakış Açısı Nasıldır? 

Dede: “Dedelik Kurumu yüzyıllardan bu yana egemen güçlerin baskısına, devlet tarafından herhangi bir 

destek verilmemesine karşın özünü koruyarak günümüze gelmeyi başarmıştır. Ancak köyden kente göçüş 

sırasında dedelik kurumunun olumsuz yönden etkilendiği yadsınamaz. Çünkü köy geleneği ile kent geleneği 

arasında büyük farklılıklar oluşturduğundan ötürü birtakım sorunlar yaratmıştır. Bu durum karşısında dedelik 

kurumu tam anlamıyla görev yapamaz durumu gelmiştir. Alevi geleneğini yaşatmak için dedelik kurumu yoğun 

bir uğraşı içine girmiştir. Çağın gelişen durumuna göre kendine çeki düzen vermeye çaba göstermektedir. 

Okuyan ve aydınlanan gençlerin inanca bakışı bazı yönlerde değişik olabilir. Önemli olan onların tatmin 

olması için pozitif davranmak ve doğru gerçek kaynaklara dayanarak bilgiler üretmektir. Tanrısal inançların 

batıl ve hurafe inançlarıyla karıştırmamak insanları doğru yola götürür. Bu durum karşısında dede, dedelik 

niteliklerine taşıyacak hem çağın gereği olarak kendisini iyi yetiştirecek hem de aydın gençleri ikna edebilecek 

yeteneğe sahip olacak. Alevilik inanç olarak ufku geniş bir inanç ve düşünce sistemini içerir. Bu bakımdan 

gençler dedenin çağdaş olmasını isterler. Amaç Aleviliği özü ile yaşamak, yaşatmak ve dünyanın gelişen 

insanlık âlemine yararlı olacak duruma getirmektir.” 

2.24. Y.A: Okuduğunuz Kitaplar Ve Öğrendiğiniz Modern Kavramlar Işığında, Dedenin Anlattığı 

Tarihi Öyküler Ve Menkıbeler Sizi Tatmin Ediyor Mu? 

Dede: “Geleneksel Alevilik ile modern Alevilik arasında öz bakımından fazla bir fark yoktur. Sadece şunu 

diyebiliriz; Alevilik, inanç ve düşünce olarak evrensel bir bakışa sahiptir. Aleviliğin dünya ve toplum anlayışı 

müspettir ve aydınlığa açıktır. Bu bakımdan okuduğumuz kitaplar ve öğrendiğimiz modern kavramlar dedenin 

anlattığı doğrultudaysa, Alevi’yi tatmin eder. Önemli olan hurafelere, batıl düşüncelere kapılmadan Aleviliğin 

yaşam biçimini, inancını, dünyaya bakışını anlamak ve ona göre davranmaktır. Menkıbeler erenleri yüceltmek 

için yazılmışlardır. Zaten her dinde, mezhepte ve inançta öyküler ve menkıbeler vardır. Amaç, müspete 

ulaşmak için onları örnek alıp kendini yenilemektir.” 

2.25. Y.A: Aleviler Kentleşme İle Politik Örgütlenme Ve Global Kültürün Etkisinde Kalıp Dini 

Otoriteden Uzaklaştılar Mı? 

Dede: “Aleviler son 40-50 yıldan bu yana bu konuda sıkıntı çektiler ve çekmektedirler. Ama yeniden kendi öz 

varlıklarına, inançlarına yönelerek örgütlenmeye başlamış durumdadırlar. Dedelik kurumunun işletilmesine 

cem evlerinin yapılmasına, inançlarının sürdürülmesine çaba göstermektedirler. Dede talip ilişkisinin eskisi 

gibi güçlü olması için çalışmalar yapılmaktadır.” 

2.26. Y.A: Alevilerin Gelenek Ve İnanç Dünyalarında Bir Değişim Söz Konusu Mudur? 

Dede: “Pek fazla bir değişim söz konusu değildir.” 

2.27. Y.A: Sünnilik, Kemalizm, Laiklik Gibi İnanç Sistemleri Ve İdeolojiler Karşısında Alevilik Neyi 

İfade Ediyor? 

Dede: “Alevilik, geniş ve aydın bir düşünceye sahiptir. Sünnilik, Kemalizm, laiklik gibi inanç sistemleri ve 

ideolojileri karşısında Alevilik, bağlı bulunduğu dinsel inancı ve özgürlükçü, eşitlikçi (kadın erkek, din, dil, 

ırk, inanç ve düşünce eşitliği) paylaşımcı olmakla, kul hakkına saygı duymakla ve insanları sevmekle kendini 

ifade etmeyi başarmaya çalışmaktadır. Alevilik, Sünnileri (aslında tüm insanları) kardeş bilir. Aleviler, 

Mustafa Kemal’in uygar bir ülke yaratmak için yaptığı birçok yenilikleri onaylarken, uygulamaya konulan 

yeniliklerin yanında Diyanet işleri Teşkilatı’nın sadece Sünni İslam mezhebi doğrultusunda hizmet verdiğini 

ve bunun laiklik ilkelerine aykırı olduğunu iddia ederek Diyanetin yeniden yapılandırılmasını istemektedirler. 

Çünkü laik ve demokratik olan bir devlet din işlerini yönetim işlerine karıştırmaz.” 
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2.28. Y.A: Geleneksel Alevi Ritüellerini Ve İnanç Sistemlerini İdeolojik Kalıplarla Dönüştürmeyi 

İsteyenlere Karşı Neler Diyeceksiniz? 

Dede: “Geleneksel Alevi ritüellerini ve inanç sistemini ideolojik kalıplara dönüştürmek demek Aleviliği 

yozlaştırmak demektir. Aleviliği özünden uzaklaştırıp değişik yollara ve düşüncelere malzeme etmek için 

kimseye haklı kılamaz ve Alevilik buna izin vermez.” 

2.29. Y.A: Sünnilik Karşısında Alevi Olma Refleksini Canlı Tutmada Ve Alevilerin Kendisini “Ötekine” 

Göre Konumlandırma Ve Meşrutiyet Kazanma Mücadelesinde Dedenin Rolü Sizce Nedir? 

Dede: “Dede, her şeyden önce Alevi toplumunun inanç önderi olması sıfatıyla üstüne düşen görev ve 

sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. Toplumun dinsel görevlerini yapmasında ve birlik beraberlik 

sağlanmasında yetkisini kullanmalıdır.” 

2.30. Y.A: Alevilerin Kurumsal Örgütlenme Çalışmalarına Başlamaları Hakkında Ne Söylemek İstersiniz? 

Dede: “Aleviliğin ve Alevilerin inançlarını, geleneklerini sürdürebilmesi için kurumsal olarak örgütlenmeleri 

gerekir. Çünkü onların Sünni toplumu gibi devlet desteği ve bağlı bulundukları bir Diyanet işleri Teşkilatı ve 

dinsel eğitim alanları yoktur. Bu bakımdan Alevilerin Aleviliklerine sahip çıkıp kurumsallaşmaları gerekir.” 

2.31. Y.A: Alevilerin Şifahi Kültürden Çıkarak Yazılı Kaynakları Artırıp Daha Kurumsal Bir Hal Alma 

Çabalarını Nasıl Buluyorsunuz? 

Dede: “Aslında Alevilerin yazılı kaynakları bulunmaktadır. Ama onlara sahip çıkıp yayınlarını artırmak 

gerekir. Şifahi (sözlü) kültürün yaşatılması elbette önemlidir. Ama kurumsal bir durum oluşturmak için daha 

çok çaba gösterilmelidir. Bu konuda çalışmaları yetersiz görüyorum. Ama hız vererek çalışmaları 

yoğunlaştırmak gerekir.” 

2.32. Y.A: Alevilerin Ontolojik Ve Epistemolojik Sorgulama Yapmasını Gerekli Buluyor Musunuz? 

Dede: “Ontoloji: varlık felsefesidir. Varoluş felsefesini bir düzen içinde tutulmasıdır. Epistemoloji: Bilginin 

doğasını ve kaynağını araştırarak ortaya koyan bir felsefe dalıdır. Yani bilgi felsefesi de denilebilir. Alevilerin 

ontolojik ve epistemolojik yapısının kendi özünden uzaklaştırmamak koşuluyla değerlendirilmesini gerekli 

buluyorum.” 

2.33. Y.A: Sol İdeolojilerin Etkisindeki Aleviler, Dedeliğin İmtiyazlı Bir Sınıf Yarattığını Ve 

Kaldırılması Gerektiğini Savunmaktadırlar. Bu Konuda Ne Demek İstersiniz? 

Dede: “Dedeler (peygamber soylular) Alevi inancı ve geleneğiyle bütünleşmiş durumdadırlar. Çünkü onlar 

Hz. Muhammed’den sonra imamet makamından olan On İki İmamların soyundan geliyorlar. Onlar Tanrısal 

sırlarla donanmış ve masumiyet kazanmış olan erenlerin evlatlarıdır. Ali’siz Alevilik olmadığı gibi peygamber 

soyundan gelmeyenlerin de dedelik yapması olanaksızdır. Bunlar imtiyazlı bir sınıf olarak değil, alçakgönüllü, 

özverişli bir sınıf olarak değerlendirilmelidir. Dedelerin Aleviler ve Alevilik için yaptıkları görev ve geldikleri 

soy bakımından çok önemli bir yerleri vardır.” 

2.34. Y.A: Aleviliğin Dini Yüzünü Ve Dini Otoritesini Temsil Eden Dedelik Kurumunun Yerine Sizce 

Ne Konmalıdır? 

Dede: “Alevilikte dini otoriteyi temsil eden dededir. Dede peygamber soyundan olduğu için onu Aleviliğin 

dışında tutmak Aleviliği inancı ile geleneğiyle yozlaştırmak demektir. Alevilikte dedelik kurumunun yerine 

hiçbir kişi veya kurum konulamaz.” 

2.35. Y.A: Dede Kutsal Mıdır? 

Dede: “Dedenin temsil ettiği makam kutsaldır. Çünkü genel kanıya göre, inanç önderi olarak dede, tanrısal 

sırlar doğrultusunda en üst makamda olan Ehl-i Beyt’i temsil etmektedir.” 

2.36. Y.A: Dede Olmak İçin Dede Soylu Olmak Şart Mıdır? 

Dede: “Alevi inanç geleneğinde görev yapacak dede, dede soylu olmak zorundadır.” 
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2.37. Y.A: Modern Eğitimle Tanışan Genç Kuşaklar, Dedeliği Rasyonalitenin Ölçüleri İle Yargılamakta, 

Filli Kurumunu Reddetmekte Ve Dedeliğin, Hakkı Sömüren Ya Da Bilgiyi Kendi Tekelinde Tutan Bir 

Mekanizma Olduğunu İddia Etmektedirler. Bu Konuda Ne Dersiniz? 

Dede: “Alevilik sosyal, toplumsal ve dinsel bir inanç felsefesidir. Aleviliğin eşitliğe, kul hakkına, saygı 

duymaya, insan sevgisine, paylaşımcılığa, hoşgörüye, insanlar arasında ayrıştırmayı kabul etmeyen 

düşünceye sahip olduğunu yukardaki soruların yanıtlarının birçoğunda belirtmiştim. Modern eğitimli kişi 

Aleviliğin bu güzel yüzünü görmelidir sanıyorum. İşte bu güzel felsefeye sahip olan Aleviliğe inanç önderi 

olarak görev yapan dede de aynı düşüncededir. O bakımdan modern eğitimli gencin bu durumu göz ardı 

etmemesi gerekir. Dede sömüren değil, hizmet edendir. Zaten hakkıyla görevini yapmadan dedeliğin adından 

yararlanarak çıkar sağlamaya çalışan kişileri halk tanıyor ve onlara itibar etmiyor. Samimi, gerçekçi 

niyetlerle bilgisini de kullanarak halka hizmet veren dedeler daima saygınlık kazanırlar. Aleviliği geçmişten 

bugüne getiren özverili dedelere ne kadar teşekkür edilse azdır.” 

2.38. Y.A: Dedelik Kurumunun, Gelenekler Reddedilmeden Yeniden Yapılandırılması Gerekir Mi? 

Dede: “Dedelik Kurumu Alevi inanç ve felsefesinin korunmasında büyük rol almıştır. Bazı gelenekler çağın 

koşullarına göre yenilense de dedelik kurumu, Aleviliğin genel anlamda özünü koruması koşuluyla kendisini 

yenilemesini ve çağdaş olmasını sağlamaya çalışmaktadır.” 

2.39. Y.A: Mürşit Konumunu Haiz Dede Yetiştirmek İçin Bir Dönem Kurs Açıldı. Alevilik Kursu Adı 

Altında En Kapsamlı Kurs İstanbul Şahkulu Dergâhında Açıldı. Kurs 3 Yıl Düzenli Olarak Devam Etti. 

Sonra Çeşitli Sebeplerle Kurslar Yapılmadı. Bu Konuda Ne Dersiniz? 

Dede: “Çağın gelişen koşullarında dedelerin bilgi bakımından kendilerini yetiştirmesi gerekir. Alevilik ve 

Alevi yol erkânı ile ilgili kurslar açılması dedeler için büyük bir gelişme sağlar. Bir dedenin, tarihi, sosyolojiyi, 

değişik dinleri okuması ve hatta siyasal sorunlarla ilgili bilgiler öğrenmesi topluma çok büyük yararlar sağlar. 

Dede üretici olmalıdır. Dedenin eğitim görmesi bağlı olduğu kurumu yüceltir ve güçlü kılar. Hacı Bektaş Veli 

ve On İki İmamlar bu konuda öğütlerde bulunmuşlardır. Mürşit ve dede yetiştiren okullar ve kurslar aydınlık 

kapısının yolunu açar. Peygamber Efendimiz; “Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır” derken bize, kendilerini 

izlememiz ve ilim öğrenmemiz için yol göstermiştir. Alevi toplumunun devletten maddi ve manevi destek 

verilmesi için birçok istekleri bulunmaktadır. Bu istekler arasında Alevi geleneğine ve özüne göre dede 

yetiştiren okullarda var. Dede okullarının açılması kültür düzeyini artırır.” 

2.40. Y.A: Dedelik, Zaman İçerisinde Yeniden Yapılandırılmadığı İçin Bugün Kentleşen Ve Kültür 

Seviyesini Artıran Alevilerin İhtiyaçlarını Tam Olarak Karşılayamamaktadır. Bu Yüzden Dedelik 

Yeniden Yapılandırılmalıdır Denilmektedir. Alevilikte Dedelik Müessesesinin Kendini Yeniden İnşa 

Etmesi Gerekiyor Mu? Bu Konuda Ne Söylemek İstersiniz? 

Dede: “Aslında, dünyada değişik inançlara ve dinlere bağlı olan herkes ve toplum kendini yenilemelidir. 

Dinsel inançlar, aydınlanmaya, ilerlemeye, çağdaş olmaya, pozitif ilim edinmeye engel oluşturmamalıdır. 

İnançlar ve dinsel tapınmaların özünü korumak koşulu ile yenilik yapmanın yolunu açmak gerekir. Alevilikte 

inancın ve dedelik kurumunun özü yaşatılarak birtakım yeniliklere açılmalıdır. Ama şunu unutmamak gerekir 

ki, Alevilik, çağa, aydınlığa ve yeniliğe açık bir felsefeye sahiptir. Yeri geldiğinde, gerektiğinde kendisini 

yenilemeyi bilir. Dedelik Kurumu bugün kentleşen ve kültür düzeyini arttıran Alevilerin gereksinimlerini 

karşılamak için çok iyi çalışmak ve kendini yenilemek zorundadır. Daha önce ki, soruların yanıtlarında 

söylediğim gibi dede, Alevi-Bektaşi geleneksel ve inançsal kurallarını yaşatmak koşulu ile kendini 

yenilemelidir.” 

2.41. Y.A:  Dedelerle Aleviler Arasında (Sosyal-Kültürel-Dini) Bir Uçurum Var Mıdır? 

Dede: “Hayır. Uçurum yoktur, aksine sıkı bir bağ ve yakınlaşma vardır.” 

2.42. Y.A: Dedenin Alternatifi Var Mıdır? Ya Da Ne Olabilir? 

Dede: “Dedenin alternatifi yoktur. Çünkü Alevilik inancında, yol erkânında dedenin önemli bir yeri vardır. 

Dede, inancın ve yolun vazgeçilmez önderidir.” 

2.43. Y.A: Dedeler Üzerine Düşen Görev Ve Misyonu Tam Anlamıyla İstenen Seviyede Yapmakta 

Mıdırlar? 

Dede: “İstisnalar kaideyi bozmaz” derler. Kendi görevini yapmayan ve yüklendiği misyona göre 

davranmayan dede yok denilecek kadar azdır. Zaten görevini yapmayan dede Alevi toplumu tarafından kabul 
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görmez. Yüzyıllardan bu yana Aleviliği bugüne taşıyan dedeler, Kendi görev ve yüklendiği misyonu tam 

anlamıyla yerine getirdikleri için başarılı olmuşlardır.” 

2.44. Y.A: Günümüzde Ticari Ve Hukuki Konular Farklılaşmıştır. Çek ve Senet Gibi Farklı Unsurlar 

Devreye Girmiştir. Aleviler Bu Yöndeki Sorunlarını Dedelik, Kurumu Aracılığıyla Mı Yoksa Modern 

Yargı Kurumuna Danışarak Mı Çözüyor? 

Dede: “Bugüne dek Aleviler sorunları kendi aralarında çözüme kavuştururlardı. Hukukun ağırlıklı olduğu bu 

çağda hukuki ve ticari konularda yasalara uymak zorunluluğu doğmuştur. Bunun dışında çoğunlukla 

toplumsal, sosyal, kültürel ve geleneksel sorunları kendi aralarında çözmeye çalışmaktadırlar. Bu sorunların 

çözümünde dede başroldedir. Dede, ticaretle ilgili alacak verecek sorunlarını gücünün yettiği kadar çözmeye 

çalışır.” 

2.45. Y.A: Alevi Dedeliği Eğitiminin Üniversitede Verilmesine Ne Dersiniz? 

Dede: “Alevi dedeliği eğitiminin üniversitede verilmesi iyi olur. Yeter ki eğitimi Alevi dedeleri ve Aleviliği iyi 

bilen akademisyenler tarafından verilmiş olsun.” 

2.46. Y.A: Alevilikte Kadın Mürşit (Ana) Konusunda Neler Söylemek İstersiniz? 

Dede: “Alevilikte kadına eşit haklar tanınır. Mürşidin, Pirin eşi “Ana” sayılır. Ve saygın bir yeri vardır. 

Alevilikte çoğunlukla mürşit ve pir görevini erkekler yapar. Bazı ocaklarda kadınlar da “Ana” olarak Mürşit 

ve pirlik görevini yapmışlardır. Örneğin; Hubyar Ocağı’nda Anşa Bacı pirlik görevini yapmıştır.” 

2.47. Y.A: Cem Nedir ve Çeşitleri Var Mıdır? 

Dede: “Cem: Toplama, topluluk. 

Cem: Alevi- Bektaşilere göre bir araya gelip ibadet etmek anlamındadır. Cemin (ibadetin) yapıldığı yere cem 

evi denir. Cemde on iki hizmet yürütülür. Cemi yöneten dededir.  

Cemin çeşitleri: 

1. İkrar (Görgü) Cemleri 

a-) İkrar cemi                        b-) Tercüman (görgüden geçme) cemi       c-) Baş okutma cemi                    

d-) Düşkün kaldırma cemi    e-) Dardan indirme (Hakk’a yürüyen için) cemi  

2. Muhabbet Cemleri (Eğitim Cemleri): 

a-) Birlik Cemi (Abdal Musa Cemi)       b-)Hızır Cemi   c-) Koldan Kopma ( eğitim ) Cemi    

d-) On İki İmam Cemi   e-) Hıdırellez Cemi                    f-) Nevruz Cemi 

Aleviler cem (ibadet) yaparken düşkünlüğü olan kişileri ceme almazlar.” 

2.48. Y.A: Alevi İbadetini Nasıl Yapmaktadır? 

Dede: “İbadet, bir kutsala inanıp zikretmek ve ona yönelmektir. 

Alevilikte ibadet, Tanrı için yapılır. İbadette Tanrı’ya herhangi bir varlığı ortak etmek yoktur. Tanrı tektir ve 

yücedir. Tanrı insanların gönlündedir. Her iyi insan Tanrı’nın bir miktarını yüzünde taşır. Alevilikte, Kâbe’yi 

insanın kalbinde, gönlünde görmek düşüncesi vardır. Aleviler bu bağlamda cemde otururken yüz yüze bakarak 

ibadet ederler. Alevi ibadetinde kadın erkek birlikte oturur ve Tanrı’yı anarlar. Cemde kadın erkek farkı yoktur 

hepsi birer “Can” olarak kabul edilir. İbadet iki türlüdür: 1-) Bireysel ibadetler ve 2-) Toplumsal ibadetler. 

1-) Bireysel ibadet: Her Alevi birey kendi içinde Tanrı’yı zikreder ve anar. Alevi Tanrı’ya yakarışında; O’ndan 

başka Tanrı olmadığını, esirgeyen, bağışlayan, yaratan, koruyan olduğunu ve gönderdiği Peygamberlere ve 

kutsal kitaplara saygı duyulması gerektiğini dile getirir. Ona verdiği nimetlerden ötürü şükreder. 

2-) Toplumsal ibadetler: Toplumla beraber yapılan ibadetler Hak-Muhammet Ali yoluna girmek için erenler 

meydanında, Pir divanında, Mansur darında, Hak didarında yapılan ibadetlerdir. Bu toplumsal ibadetin 

yapıldığı yer cem evidir. 

a-) Musahip (yol kardeşi) edinerek erenler meydanında, pir divanında, Mansur darında ve Hak didârında 

ikrâr ( söz verip arınmak) vermek. 

b-) Tercüman kurbanını yapmak yani görgüden geçmek. 
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c-) Cemlere katılmak ve cemlerde semah dönmek  

d-) Kırk sekiz Cuma cemine katılmak  

e-) Muharrem ayında Kerbela olayı için yas tutmak. 3 gün masum pak, 12 gün muharrem orucunu tutmak. 

Oruçtan sonra “Aşure lokması “ yapmak. 

f-)  Hızır (3-5-7 gün) orucunu tutmak.  Oruçtan sonra “Hızır Lokması” yapmak. 

g-) Kul hakkını yememek, kimseyi incinse de incitmemek, insanlar arasında inançlar ve düşünceler alanında 

ayrışmalara meydan vermemek, insanları sevmek ve gönülleri kırmamak, alın teriyle çalışarak kazanmak, kin, 

nefret ve şiddetten uzak kalmak, ilim öğrenmek, kutsal yerleri ziyaret etmek, fakir ve yoksullara yardımcı 

olmak, eline, diline, beline sahip olmak Aleviler için vazgeçilmeyen ilkelerdir. Bu ilkelere bağlı kalmak ibadet 

gibi önemsenir. 

Alevi- Bektaşilerin ibadet dili genellikle Türkçedir. Ama Ana dilleri Kürtçe olan ve başka dillere sahip olanları 

da ibadetlerini kendi dilleriyle yapmaktadırlar. 

Alevi cemlerinde dile getirilen “Hak Muhammet Ali” üçlemesinin tanımı Şöyledir; Allah birdir ondan başka 

Tanrı yoktur, Hz. Muhammed peygamberdir, mürşittir; Hz. Ali velilerin ulusudur. Peygamber ve Hz. Ali 

nurlarını Allah’tan almışlardır. “Hak- Muhammed- Ali” üçlemesi üç nurun bir bütünlük oluşturması 

anlamındadır. Cemlerde uyandırılan Çerağ (delil) bu bütünlüğü (nuru) simgeler.” 

2.49. Y.A: Dört kapı, Kırk Makamın Anlamı Nedir? 

Dede: “Tasavvufi ve batını düşünceye göre dört kapı şöyle sıralanır: 

1-Şeriat    2-Tarikat   3-Marifet   4-Hakikat 

Her kapının on makamı vardır. Dolayısıyla dört kapı kırk makam olarak ifade edilir. Alevi-Bektaşi inancına 

göre Ehl-i Kâmil (olgun insan) olmak için dört kapı kırk makamdan geçmek gerekir. Hünkâr Hacı Bektaş Veli; 

“İnsan-ı Kâmil olmak ve Tanrıya yakınlaşmak için dört kapı kırk makamdan geçmek gerekir” diyor. Alevi 

inancında dört kapı ve kırk makamdan geçerek sırrı hakikate erişmek ve Tanrı ile bütünleşmek amaçlanır. 

İkrar ve görgü sırasında dede, darda duran Musahiplere: “Dört kapı, kırk makam hak mıdır?” der. Onlar da 

“haktır” derler.” 

2.50. Alevi Cemlerinde “Dört Dar” Kavramı Dile Getirilir. Bunun Anlamı Nedir? 

Dede: “Alevilik yolunda “Dört Dar” kavramı önemli bir yer tutar. Bu dört darda Kur’an’da dile getirilen 

“secde”, “kıyam”, “rükû” ve “diz üstü” oturma eylemleri uygulanır.  

Dar’da durma biçimi: Erenler meydanında, pir divanında, Hak didarında ve Mansur darında müsahip ve 

eşleri ikrar vermek ve görgüsü yapılmak üzere yan yana iki el göğüste veya sağ el göğüste, sol kol aşağıya 

salınmış, sağ ayağın başparmağı sol ayağın üzerinde, baş eğik, vücut hafifçe öne eğilmiş olarak Hak-

Muhammed-Ali yolunda dara dururlar. Bu duruşa “Dâr durmak” veya “Peymançeye durmak” denir. 

Bu darda duruş biçimi, cem evine gelen canlar (erkekler ve bacılar) getirdikleri lokmaları ellerinde olması 

suretiyle darda dua almaları için de geçerlidir. 

İkrar ve görgüden geçen musahipler dardayken bu uygulama şöyle sıralanır: 

1- Dar-ı Mansur: Ayakta durmak 

2- Dar-ı Fatma: Sağ ayak başparmağı, sol ayak başparmağının üzerinde olmak koşulu ile ayakta durmak sağ 

el göğüste kalbin üzerindedir. Hz. Hüseyin darı da denir. 

3- Dar-ı Nesim: Diz üstü oturulur. 

4- Dar-ı Fazlı: Alın secdededir. 

Dar eyleminden sonra Musahip canlar alınları secdedeyken dede sırtlarına,” Ya Allah ya Muhammed ya Ali 

“diyerek pençe vurur. Bu durum Hz. Muhammed Efendimizin 3. Akabede inananları “alacadeğneği’nin 

altından geçirerek ikrarlarını pekiştirmesini sembolize etmektedir. Alevi geleneğinde “alacadeğnek” e tarik 

denilmektedir. “Tarik’in olmadığı yerde pençe (Ali Aba pençesi olarak kabul edilir) kullanılır. Alevi 

geleneğinde genellikle her ocakzadenin (Mürşitlik, Pirlik, rehberlik yapanın) evinde kutsanan bir “Tarik” 

bulunur.” 
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2.51. Y.A: Sayın Ali Büyükşahin Dede, Siz Hangi Ocağa Mensupsunuz? 

Dede: “Bizim aile üryan Hızır Ocağı’na mensuptur. Ailemiz, Adıyaman-Malatya yöresine yerleşmiş üryan 

Hızır Ocağı’nın bir koludur. Pirlik görevini yapmaktadır. Ailemize bağlı talip kitlesi oldukça kalabalıktır. 

Suriye dâhil olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde taliplerimiz bulunmaktadır. Bu yörelerde dedelik (pirlik) 

görevini ben yapıyorum.” 

2.52. Y.A: Bağlı Olduğunuz Üryan Hızır Ocağı Makamının Nerede Olduğunu Söyler Misiniz? 

Dede: “Soyundan geldiğimiz Üryan Hızır, İmam Zeynel Abidin evlatlarındandır. Türbesi Tunceli’nin (Dersim) 

Pertek ile Hozat arasında bulunan Dorutay (Zeve) köyündedir.”8 

3. SONUÇ  

Dede Ali Büyükşahin, Adıyaman-Malatya yöresine yerleşmiş olan Üryan Hızır Ocağı ailesinin piri ve dedelik 

vazifesini aktif olarak icra eden bir Alevi kanaat önderidir. Bu ocağa bağlı talip kitlesinin; Suriye, Adıyaman 

başta olmak üzere Türkiye’nin Alevi nüfusunun bulunduğu yörelerde yaşam sürdüğü bilinmektedir. Ali 

Büyükşahin dede, anılan coğrafyada Alevi kültür ve öğretisine göre bu ocağın saygın bir dini otoritesi olarak 

sahada rol üstlenmiştir. Adıyaman ilinde ticret ve dedelik görevini icra eden Büyükşahin, Alevi nüfusun yanı 

sıra Sünni kesimin de sevgisini-saygısını kazanmış bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yapılan bu çalışmada Alevi dini otoritelerinden Ali Büyükşahin Dedenin ifadelerinden anlaşıldığı üzere 

Aleviliğin bir din olmadığı ve İslam Dininin tasavvufi-batini bir yorumu olarak tasavvur ve kabul gördüğü 

anlaşılmaktadır. Her inanışta bir otorite figürü bulunduğundan hareketle Alevilikte de otorite mekanizmasının 

işlediği ve talip-mürşid ilişkisinin Ehl-i Beyt soyundan geldiğine inanılan dedelerin şahsında bu mekanizmaya 

bağlı kalınarak işlerlik kazandığı bilinmektedir. 

Çalışmada açığa çıkan hususları özetlemek gerekirse, Dede Büyükşahin ile yapılan görüşmede sorularımıza 

verdiği cümleler şu çıkarabiliriz: 

 Alevilik düşüncesinde dedelerin rolü büyük olmakla beraber, dedelik kurumunun tam olarak ne zaman 

ortaya çıktığı konusunda kesin bir bilgi yoktur ve tahmini olarak On İki İmamların torunlarına bağlı olarak 

12-13. yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. 

 Dedelerin görev ve icra ettikleri fonksiyonların; sosyo-dini hayattaki tezahürlerinin barışma, evlenme, 

nişan, düğün, cenaze merasimleri, cem törenleri, dargınları barıştırma çalışmaları olarak kendini 

göstermeye devam etmektedir. Aynı zamanda dedelerin, çözüm üretme mekanizmasındaki görevleri 

bakımından kutsal kabul edilen, sosyo-dini bağlamda manevi bir güç olduğu ön kabulü/gerçeği karşımıza 

çıkmıştır. 

 Laiklik ilkesi bağlamında Alevi camianın; Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatının her türden dini 

inanca yer veren ve her görüş ve mezhebe eşit mesafede duracak şekilde; nasıl ki Sünni-İslam anlayışına 

yönelik hizmet veriyorlar ise laiklik ilkesi gereği tüm diğer dinsel inanışlara yönelik de hizmet ağını 

genişletme ve esnetme talepleri bulunmaktadır ve bunun demokratik bir zorunluluk olduğu ifade 

edilmektedir. 

 Köyden kente göçlerin son yarım yüzyılda yoğunlaşarak devam ettiği, bu göçlerin dede-talip ilişkisinin 

zayıflamasına sebep olduğu, dedelik kurumunun görev ve fonksiyonlarını yeterince icra edemediği, geçim 

sorunu ile baş başa kalan Alevi taliplerin inançlarını yerine getirme konusunda maddi koşulların dayattığı 

zorluklar sonucu dedelerden giderek uzaklaştığı söylenebilir. Zamanla ortaya çıkan bu 

uzaklaşma/zayıflama temayülünü ortadan kaldırmak adına şehirde cem evleri inşa edilmiştir. Köy 

yaşamında daha kolay bir araya gelme fırsatı bulan Alevi cemaati şehir yaşamında zor şartlar altında fırsat 

buldukça inanç ve ibadet hayatlarını diri tutmak adına cem evlerine gitme çabasına koyulmuşlardır. 

 Cem evlerinin yanı sıra kurulan vakıf ve derneklerin dedelerin otoritesini zayıflatmadığını söyleyen 

Büyükşahin, bu gibi kurumların teşekkülüne olumlu bakmakta ve bu yapıların dini önderlik konusunda 

dedeleri sahiplendiğini ve görevini icra etmelerine olanak sağladıklarını ayrıca bir araya gelmelerinde 

birlik, beraberlik ve dayanışma örneği olduğu kabulünün mevcudiyetini belirtmiştir. 

 Modern eğitimle tanışan genç kuşakların dedeliğe bakış açısı konusunda sorduğumuz soruya Dede 

Büyükşahin; köyden kente göç sürecinde dedelik kurumunun olumsuz yönden etkilendiğini, köy geleneği 

                                                           
8 Geniş bilgi için bkz. Yılmaz Arı, Değişim Sürecinde Alevilikte Dini Otorite, Berikan Yayınları, Ankara, 2020. ss.167-170; Rençber, Fevzi, Adıyaman 

Yöresi Alevî Ocakları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 35, s. 159-170. 
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ile şehir geleneği arasında büyük farklılıklar olduğunu bu bakımdan bir takım sorunlar meydana geldiğini 

belirerek (şehir yaşamına intibak sağlayan/okuyan) göç nesli karşısında dedelik kurumunun tam anlamıyla 

görev yapamaz hale geldiğini ifade etmiştir. İnanç bakımından zayıflayan (Alevi inancından uzaklaşan) bu 

kesime yönelik dedelerin pozitif anlamda çalışması ve doğru bilginin yer aldığı gerçek kaynaklara dayalı 

bilgileri üretmenin gereğini ikrar etmiştir. Menkıbelerden istifadenin bu arayışa bir engel olmadığı ve bunun 

yanı sıra dedenin de kendini bir takım yeniliklere açık hale getirmeye çalışmasının gereğine vurgu 

yapmıştır. 

 Alevilerin kendi örgütlenmelerini sağlamaya çalıştığı, Alevi inanış ve geleneklerden çok da 

uzaklaşılmadığını, geleneksel Aleviliğin ritüel ve inanç sisteminin ideolojik kalıplara fırsat verilmeyeceği 

bunun bir yozlaşma faaliyeti olacağı, dinsel birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceklerini, inanç ve 

geleneklerin muhafazası adına kurumsal örgütlenmenin gerekli olduğunu, şifahi kültürün öneminin yanı 

sıra mevcut yazılı kültürel kaynaklarının da gün yüzüne çıkarılması gerektiğini, ontolojik ve epistemolojik 

sorgulamanın kendi özünden taviz vermeden yapılabileceğini, sol güdümlü kimi Alevi ekollerin 

iddialarının aksine dedeliğin imtiyazlı bir sınıf olmadığını ve peygamber soylu olma şartına binaen 

alçakgönüllü ve özverili bir inanç hareketinin lideri olduğu yönünde beyanlarda bulunmuştur. Bu gibi 

çevrelerin amacının Ali’siz bir Alevilik inancı yerleştirmek olduğuna üstü kapalı değinen dede Büyükşahin, 

Ali’siz bir Aleviliğin olamayacağını ve bunun kabul görmeyeceğini dile getirmiştir. Aynı zamanda dedelik 

kurumuna bir alternatif arayışına girilemeyeceğini ve bu girişimin bir yozlaştırma çabası olacağını 

söylemiştir.  

 Dedeliğin kutsal olup olmaması sorumuza verdiği cevapla dedelik makamının temsil kutsiyetinin 

bulunduğunu, dede soylu olma şartıyla birlikte tanrısal sırlı bir makamın en üst versiyonu ön kabulünü 

deklare etmiştir. Modern eğitim ile tanışan gençlerin dedeliği, sömüren bir mekanizma olarak görmesinin 

yanlış olduğunu ve dedenin sömüren değil hizmet eden bir figür olduğunu ayrıca gelenekler reddedilmeden 

dedelik kurumunun kendini yenilemesi ve çağdaş olması gerektiğini dile getirmiştir. Bu bakımdan dedeleri 

yetiştiren okulların açılmasının kültürel açıdan bir katkı olacağını dile getirmiştir. 

 Dedelerle talipler arasında uçurum olduğu iddialarını kabul etmeyen Büyükşahin, dedeliğin bir 

alternatifinin de olmadığını söylemiştir. Dedeliğin misyonunu kavrayan dedelerin; görevini layıkıyla yerine 

getiremeyen kimi dedelere göre kendi görev ve misyonlarını layıkıyla icra ettiklerini söylemiştir. 

 Alevi cemaati, kendi hukuki sorunlarını mahkemeler aracılığıyla çözmektedir lakin kimi sosyo-kültürel ve 

geleneksel problemlerini de dedelerin aracılığıyla çözüme kavuşturmaktadırlar.  

 Diğer tüm sorulara verilen cevaplar ışığında ve Alevilikte ana figürünün önemli bir yeri olduğu, on iki 

makamın ve cem ritüelinin, dört dar kavramının ne olduğu ile ilgili verdiği bilgiler ile Üryan Hızır Ocağı 

Piri ve Alevi Dedesi olan Ali Büyükşahin ile Alevilik konusunda genel geçer bir kavramsal ve işlevsel 

sorgulama içeriğine haiz bir ön tanıma ve değerlendirme çabası olarak bu çalışma; Aleviliğin ve dedeliğin 

daha yakından bilinmesi/tanınması açısından önem arz etmektedir. 

KAYNAKÇA ve EKLER 

Kaynak Kişiler: 

Büyükşahin, Ali, 1944 doğumlu, mühendis,  Üryan Hızır Ocağı Pîr’i ve dedesi.  

Eserler 

Arabacı, F. (2015). Alevi-Sünnî Farklılaşması, Ensar Yayınları, İstanbul. 

Arı, Y. (2020). Değişim Sürecinde Alevilikte Dini Otorite, Adıyaman Dedeleri Örneği, Berikan Yayınları, 

Ankara. 

Bozçalı, M. (2006). Alevi Bektâşî Nefeslerinde Dini Muhteva, Horasan Yayınları, İstanbul. 

Eröz, M. (1990). Türkiye’de Alevilik-Bektâşîlik, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 

Kara, İ. (2006). Modernleşme Döneminde Dini Otorite Meselesinin Ele Alınışı ve Problemleri veya İslam’da 

Ruhbanlık Vardır, Dini Otorite, s. 548-549 Ensar Neşriyat, İstanbul. 

Rençber, F. (2016) “Hakk Muhammed Ali Aşkı: Adıyaman Alevileri”, Ankara : Gece Kitaplığı, 2016. 

mailto:journalofsocial.com


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2021 

 

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2021  7 (38) APRIL 
 

591 

Rençber, F. (2017). İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında Alevîlik Üzerine Yapılan Alan Çalışmalarının 

Bilim Üretimine Etkisi = Contribution of Case Work Conducted on Alevism Studies to Science Production in 

the History of Islamic Sects Main Science, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, cilt: X, sayı: 2, ss. 455-470. 

Rençber, F. (2013). Alevî Ocakzâdelerin Problemleri ve Çözüm Önerileri, The Journal of Academic Social 

Science Studies, cilt: VI, sayı: 4, ss. 681-692. 

Rençber, F. (2018). Tarihsel ve kültürel boyutlarıyla Alevilikte cem ve cem evleri, Şırnak: Şırnak Üniversitesi.  

Rençber, F. (2013) Adıyaman Yöresi Alevî Ocakları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

sayı: 35, ss. 159-170. 

Tunç, C. (2006). “İslam’da Dini Otorite” Dini Otorite, Ensar Neşriyat, s. 133, İstanbul. 

İbn Manzûr, (1300). Ebû’l Fadl Cemaluddîn Muhammed b. Mükerrem el-Ifrikî,  Lisânü’l Arab, Dâru’l Maârif, 

Mısır. 

Ocak, A. Y. (1989). “Alevi”, D.İ.A. C.II, s. 368-369, İstanbul. 

Özbolat, A. (2015). Toplumsal Fonksiyonları Bağlamında Dini Otorite: Tipolojik Bir Deneme, Fırat 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20:2, ss.1-24. 

Üçer, C. (2010). Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik, Ankara Okulu Yayınları, s. 34, Ankara. 

Resim 

 
Resim 1: Üryan Hızır Ocağı Piri Dede Ali Büyükşahin ile Bir Kare 
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