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Giriş  

Erzurum ve çevresi Anadolu’nun Türkler tarafından fethinin ve yerleşiminin 

önemli merkezlerinden birisidir. Bu bakımdan da Erzurum, Anadolu’da Selçuklular, 

Beylikler, Akkoyunlular ve Osmanlılar gibi Türk devletlerinin hakimiyetinde 

bulunmuştur. 

Erzurum ve çevresine yerleşen Türkmen toplulukları buradaki hakimiyetleri 

boyunca göçerlikten yerleşikliğe doğru yapısal değişime neden olacak bir süreç 

geçirdiler. Bu durum Erzurum ve çevresinde yerleşik olan Türkmen topluluklarının 

göçerlikten yerleşikliğe geçerken merkezin hakimiyetine yani yerleşik hayat 

kurallarına uygun dini-sosyal yapılarında değişiklik meydana gelmiştir.1 Değişimin 

görüldüğü nokta, geleneksel dini-sosyal yapısını muhafaza eden topluluklar ile 

merkezileşen topluluklar arasındaki farklılaşmadır.2  

Farklılaşmanın ortaya çıktığı alan yerleşik Türkmenler konar-göçerler 

arasında devlet ve dini hayattır. Özellikle merkezileşmenin merkezinde bulunan 

devlet ve ona bağlı kurumların toplum üzerindeki yaptırımları ile dinin de yerleşik 

hayatla aldığı yeni biçim özellikle cami, medrese ve tekkelerin yine sosyal hayata 

doğrudan müdahalesi Türkmen toplulukları arasındaki mesafeyi derinleştirmiştir. İşte 

Erzurum ve çevresinde yerleşik olan Türkmen toplulukları bunun en güzel 

örneklerindendir. Türkmen toplulukları geleneksel dini-sosyal yapılarını korudukları 

için merkezileşen diğer Türkmen toplulukları arasında farklılaşma meydana gelmiştir. 

Farklılaşmanın nedenlerine ilişkin göz ardı / unutkanlık değişimin görülmesine / 

anlaşılmasına engel olmuştur. Bu anlaşılamama Türklerin tarihindeki önemli dönüm 

noktalarında veya kriz zamanlarında yeniden ortaya çıkarak krizin boyutunun 

                                                
∗  Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır 
1  Göçebeler ile başıboş rasgele istedikleri yerlerde gezip dolaşan topluluklar değil; bilakis göçtükleri ve 

kondukları yerler belli olan belirlenmiş güzergahlarda hareket eden topuluklardır. Bunun için bakınız; 
İlhan Şahin, “Göçebeler”, Osmanlı IV, Editör Güler Eren, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, ss. 
132-141; Latif Armağan, “Osmanlı Devleti’de Konar-Göçerler”, Osmanlı IV, Editör Güler Eren, 
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, ss. 142-150. 

2  Makaledeki farklılaşma terimi için bakınız; “Toplumsal farklılaşma, toplumdaki meşguliyet, mertebe, 
durum, fonksiyon ve kültürün farklılaşması, başkalaşması ve çeşitlenmesinden ibaret bulunan bir 
süreçtir.”. Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan Yayınları, 1998, s. 288. 
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derinleşmesine neden olmaktadır. Bunların en güzel örneklerinden özellikle Safevi-

Osmanlı anlaşmazlığında Türkmenleri dini-sosyal yapılarına ilişkin değerlendirme 

merkezi politikaların bir parçası haline dönüşmüştür. Geliştirilen propaganda Anadolu 

coğrafyasındaki Türkmenler arasında önemli ayrışmayla sonuçlanmıştır.3 

Doğrusu Erzurum ve çevresinde yerleşik olan Türkmen Alevilerinin varlığı ve 

isimlendirilişleri yukarıdan beri vurgulanan konunun anlaşılmasına kolaylık 

sağlayacak niteliktedir. Burada yaşayan Alevilerin hem kendileri hem de Sünniler 

tarafından “Türkmen” şeklinde isimlendirilişleri, Alevilerin hem dini hem de sosyal 

yapılarının izahı için kullanılmaktadır. Bu isimlendirmenin çeşitli nedenleri olduğu gibi 

Alevilerin kendileri de dahil olmak üzere çeşitli çevreler tarafından farklı ihtiyaçları 

karşılamak üzere verilmiştir. Gerçekte bu topluluklar, merkezileşme karşısında 

geleneksel yapılarını korudukları için kendileri ile aynı sosyal kökenden gelen 

merkezileşmiş topluluklar tarafından böyle isimlendirilmektedir. Bu durum aslında 

farklılaşmanın temel göstergelerini ayrıştırmak için bu şekilde ifade edilmiştir. Kaldı ki 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yerleşik olan Alevilerin muhtelif isimlerle 

isimlendirildikleri bilinmektedir. Türkmen örneğinde olduğu gibi dini-sosyal yapının 

tespiti ve farklılığını göstermekte hatta bu kelime Alevi olmayanlar tarafından 

“Kızılbaş” teriminin siyasal propagandanın sonucu kazanmış olduğu olumsuz anlamı 

da içerdiği görülmektedir. 

Osmanlı Safevi siyasi gerginliğinin yaşandığı noktalardan bir tanesi olan 

Erzurum, günümüze kadar bu etkisini devam ettirmiştir. Safevilerin faaliyet alanı 

içerisindeki Erzurum, hem Türkmen topluluklarının organize edildiği hem de göçlerle 

devletin kuruluşuna katkı sunmuştur. 4 Safevi devletinin kurulmasından itibaren de 

gerginlik uzun süre devam etmiştir. Bu durum Kanuni Sultan Mehmet zamanında 

zirveye ulaşmış ve şehrin önemine binaen onarılarak güçlendirilmiştir.5 Şehir, Safevi 

devletinin yıkıldığı döneme kadar savaş ve dini tehdit altında kalmıştır. Bu bakımdan 

da şehirde medrese güçlenmiş hatta günümüze kadar etkisini sürdürmüştür.  

                                                
3  Bu konu daha geniş şekilde bir başka makalemizde konu edildi. Burada konunun bağlı bulunduğu 

faktörler için buraya bakınız; Ahmet Taşğın, “Hatai’den Günümüze Anadolu Alevilerinde 
Farklılaşma”, I. Uluslararası Şah Hatai Sempozyumu (9-11 Ekim 2003 Ankara), Hazırlayan Gülağ 
Öz, Ankara: Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı / Hüseyin Gazi Derneği Yol Bilim Kültür Araştırma 
Yayınları, 2004, ss. 297-306. 

4  Bu konular hakkında daha geniş bilgi için bakınız: Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşunda ve 
Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992.  

5  Cevdet Küçük, “Erzurum”, İ.A., C. 11, İstanbul: T.D.V. Yayınları, 1995, s. 323.  
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Sonuç olarak Alevilik meselesinin döndüğü iki ana noktadan bir tanesi: din ve 

diğeri de konar-göçerlik meselesidir. Alevilik-Sünnilik meselesine sıkıştırılarak konar-

göçer toplulukları göz ardı etmek konuyu kendi doğasından uzaklaştırmaktadır. Buna 

bir de merkez-çevre ilişkileri hatta gerilimi eklenince çevrenin bu tasnifteki yerinin 

netameli olduğunu söylemek mümkündür.6  

 

Alevi sosyal yapısı ve tabakalaşma  

Alevilerin dini sosyal yapıları büyük bir çoğunluğa sahip olan talipler dışında 

dini otoriteyi oluşturan mürşit, pir, rehber ve düşkün ocakları ile bunlara bağlı talipler 

üzerine kuruludur. Mürşit Ocağı: Baba Mansur; Pir Ocağı; Hacı Kureyş (diğer 

ocaklarda böyledir), Düşkün Ocağı: Hıdır Abdal Ocağı (Erzincan Kemaliye Ocak 

Köyü) 

Sıralama itibariyle bu sistematiğe sahip olan Aleviler, Alevilik dini önderleri 

olan bütün bu erler arasında fark gözetmez “eri erden seçen kördür” şeklindeki 

ifadeyle erler arasında üstünlük aranmazlığını da ortaya koyarlar. Erler arasındaki 

üstünlük ancak erlerin kendi arasında olur ve talipler “gerçek erler” arasında bir 

üstünlük aramaz ve hepsini bir görürler.  

Talipler yukarıdaki sistematik içerisinde dede ve rehberin dışında kalan bir 

kesimi temsil ederler. Bu hiyerarşi içerisinde taliplerin de sınırları belirlidir. Bunlar 

arasında özellikle bir pire bağlılıkla yola girmesi gerekir ve bir pire bağlıyken 

ikincisine bağlanamama şartları yer almaktadır. Burada dikkatten kaçan nokta; pirden 

el almayan yani “el ele el hakka” düsturuyla yola girmeyen “ikrar vermeyen” kimse 

Alevi olamaz. İkincisinde ise iki pire bağlılık ancak pirin yolu, erkanı sürdürmemesi ve 

taliplerini bir başka pire işaret etmesi ve kendisine yönlendirilen pirin de kendisini 

yönlendirilen hizmeti veya talipleri kabulüyle gerçekleşebilir.  

Erzurum ve çevresindeki Alevilerin7 içinde bulunduğu sosyal yapının diğer bir 

özelliği de aşiret yapısını koruyor olmasıdır.8 İşte Alevilerin aşiret yapısından dolayı 

aşiretin Alevi olması gerçeğinden kendilerini de doğuştan Alevi saymaktadırlar. Oysa 

                                                
6   Nur Vergin, “Din ve Muhalif Olmak: Bir Halk Dini Olarak Alevilik”, Türkiye Günlüğü, S. 17, 1991, ss. 

11-21. 
7  Erzurum ve çevresindeki Türkmen Alevileri konusunda ilki 2004 yılı Haziran ayı ile ikincisi 2006 

Mayıs ayında yaptığım alan araştırmasında yardımcı olan: Dr. Ali Murat İrat, Musa Karakaş Dede, 
Zeynel Kamberoğlu Dede, Binali Bektaş Dede ile araştırma boyunca misafirperverlik gösteren bütün 
köylülere teşekkür ederim.   

8  Hatta seyit ocakları dahi aşiret olarak değerlendirilmektedir. 



Doç. Dr. Ahmet TAŞĞIN 

 

526 

Alevi olabilmek için Rehber eşliğinde Pirin huzuruna gelip ikrar almak gerekmekte ve 

senelik ikrarını yenilemiş olması ve düşkün sayılabilecek hareketlerden de uzak 

durması gereklidir.  

 

Erzurum ve Çevresinde Türkmen Alevilerinin Bağlı Bulundukları 

Ocaklar 

Erzurum ve çevresinde bulunan dede ocakları, Türkiye’nin diğer yerlerinden 

farklı bir dağılıma sahiptir. Bunlardan ilki Doğu Anadolu’da yaygın olan ocaklardır. 

Bunların mürşit ocağı Baba Mansur’dur. Bunun etrafında Kureyşan, Sarı Saltık, 

Derviş Cemal, Delil Berhican vs. bulunmaktadır.  

İkinci olarak Güney ve Orta Anadolu’da yaygın olan ocaklar bulunmaktadır. 

Bunların mürşit ocağı Dede Karkın’dır. Bunun etrafında Şah İbrahim, Garip Musa, 

Hubyar Sultan vb. bulunmaktadır.  

Mürşit: Dede Kargın 

Pir: Garip Musa 

Rehber: Şah İbrahim 

Dede Karkın: Dede Kargın’ın merkezi Malatya Hekimhan Merzirme köyüdür. 

Dedeler buradan gelerek birbirlerini görürlerdi. Ayrıca Sivas Kangal Dabanözü’nden 

görülmek için Garip Musa dedeleri de gelirlerdi.  

Garip Musa: Horasan Pınarlı (Müşgü)’de Kamberoğulları9 kolundan dede 

bulunmaktaydı.  

Derviş Cemal: 

Karaca Ahmet: 

Pir Sultan: 

Hubyar Sultan: 

Ağuiçen:  

Uryan Hızırlılar:  

Karaca Ahmet Uryan Hızırlılar, Ağu İçenliler arasında ilginç bir yakınlık var. 

Hubyarlıların Mürşit ocağı Uryan Hızırlılar, Keçeci Baba ise bunların hepsinin Düşkün 

Ocağı,  

Sarı Saltık: 

                                                
9  Baki Yaşa Altınok-Musa Karakaş, Seyyid Garib Musa Sultan Ocağı, Ankara: Seyyid Garib Musa 

Sultan Kültür ve Tanıtma Derneği Yayınları, 2006, s. 176-183.  
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Kureyşan: 

 

Baba Mansur:  

Aşkale:  

Tekman: Erduran, Dağlar, Çatkala (Mergezer)10 

 

Erzurum ve Çevresinde Türkmen Alevilerinin Yerleşim Yerleri 

 

Pasinler (Hasankale): 

Esendere (Badicivan),  

Kızılveren,  

Savatlı (Taftiger),  

Ağzehir, Ağu İçenli  

Kom,  

Yemlik,   

 

Köprüköy: Yeşilöz (Hamige),  

 

Horasan: Pınarlı (Müşgü), Yarboğaz (Endek), Değirmenler (Ardos), Zanzak,  

 

Şenkaya: 

Uğurlu (Hanımkom) Dede Kargın talipleri  

Yanıkkaval (Kahmıs) Dede Kargın dedesi ve talipleri de 

Çamlıalan (Armuşen) Dede Kargın dedesi ve talipleri  

Atyolu (God), Dede Kargın talipleri 

Kayalısu (Caksor), Dede Kargın talipleri  

Beşpınar (Bağıver ): Emiler Ocağı ve talipleri 

Aydoğdu (Muşek):Pir Sultanlı talibi 

Yesildemet (Ignaki), (bu köye diğer Aleviler Zahuranlı demektedir.) 

Yazılı (Nazirvaz), (Aleviler Zahuranlı11 demektedir.) İmam Rıza Ocak ve 

talipleri  

                                                
10  Erzurum ve çevresi gezi notları için bakınız: Ayhan Aydın, Erenler Kitabı, İstanbul: 2003, s. 110-116 
11  Dargeçit bölgesinde Midyat'a bağlı Zahuranlı köyleri bulunmaktadır Zahuran köyü aynı zamanda 

Zahuran aşiretinin de merkezi ve burada beyler oturmuşlar. Aşiret, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış 
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Nişantaşı (Kevenk)  

Yoğurtçular (Zuvart), Ağuiçen  

Aktaş, 

Kürkçü: Hacı Kureyş talibi 

(Vartanit): Abdal Musa talibi 

 

Olur: Olurdere Dede Kargın talipleri  

 

Ziyaret Yerleri: Savatlı (Taftiger): Kırklar Yatırı, Yeşilöz (Hamige): Yeşil Baba; 

Köprü Köyünde: Halil Divane; Esendere (Badıcivan); Üçler ve Hıdır İlyas; Hasankale 

merkezde kalede Hasan Dede Ziyareti;  

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye’nin genel kentleşme, ulaşım ve eğitim alanındaki gelişmeleri sosyal 

yapının değişmesine neden olmuştur. Modernizmin Cumhuriyet eliyle bütün alanlara 

taşınmasına baştan itibaren olumlu tutum geliştiren Aleviler, geleneksel Kızılbaş 

Sünni ayrımından büyük ölçüde kurtulurlarken geleneksel yapılarında da değişime 

uğradılar. Artık köylerde dedelerin etrafında taliplerin olduğu topluluk yerine eğitimli, 

iş adamı ve iletişim imkanlarından yararlanan ve sivil toplumlar etrafına şekillenen bir 

topluluktur. Bu gelişmeler, dedenin statüsünü sorgulayan, hatta kabul etmeyen elit, 

entelektüel, eğitimli kişilerin temsil ettiği topluluğa dönüşürken, diğer yandan Alevilik 

inanç, ibadet ve kurumlarını uygulanamaz hale getirmiştir. Böylece geleneksel 

                                                                                                              
hatta farklı aşiretler bu beylere bağlanarak, konfedere bir yapı oluşturmuşlar. Aşiretin yayıldığı alan; 
Dargeçit, Midyat, Hasenkeyf ve Gercüş’tür. Geçen yüzyıllarda aşiretin kendi içinde yönetim kavgası 
çıkmış ve bu kargaşada Zahuran aşireti reisi başı kılıçla vurularak (Ekmenler) öldürülmüş. Reis 
öldürülmeden önce Gercüş'te oturuyormuş. Gercüş’te öldürülmesi üzerine mezarını Gercüş'e 
yapmışlar ve mezar hala da buradadır. Günümüzde de Zahuran aşireti mensupları “dedemiz” diye 
bu mezarı gidip ziyaret ediyorlarmış. Öldürülen beyin adı Abdike Hamzeki'dir. Onun ölümünden 
sonra, hakimiyet kavgalarıyla aşiret Denkşuri ve Heverki diye ikiye ayrılıyor. Denkşuri diye 
isimlendirilen grup Gercüş taraflarında kalıyor. Hewerki'ler diye isimlendirilenler ise Midyat tarafına 
dağılıyor. Bu tarihten itibaren aralarında şiddetli kavgalar oluyor ve hatta günümüze kadar nispeten 
azalmış olsa da anlaşmazlıklar devam ediyor. Heverki aşireti beyi, Hana Hasso köyünde 
oturmaktadır. Beyin kasrı ve hapishanesinin de bulunduğu bu köy Heverki’lerin merkezi olarak kabul 
edilebilir. Bey adı geçen merkezden Hasankeyf'e kadar bütün alanı kontrolü altında tutuyordu. 
Dağlık kısımda oturduklarından dolayı da Hewerki ismini aldıkları söylenmektedir. 

Zahuran Köyleri: Zahuran (Başyurt), Hasekor, Gundikkapı, Hırabereş, Çalkekundi, Hırabehuriye, 
Hırabegüre, Hırabecubrebe, Hırabekahniye, Hanahasso (İdil'e bağlı) Rower, Ameriağa, Ziwok, 
Şahikan, Nuvava, Geletan, Doğançay (Mizizah) Yezidi, Süryani karışık. 
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uygulamaları yavaş yavaş terk eden topluluk üyeleri, bilgiyle edilen ve soya bağlı bir 

Alevilik tercihine yönelmişlerdir.  

Bu durum Erzurum ve çevresinde okullaşma ve yolların açılmasıyla 

değişmeye başlamıştır. Öncelikle “yolların başka ülkelere açılması” alevi sosyal 

yapısında değişime yol açmış ve bir kurumda başlayan değişim diğerlerini etkileyerek 

yeni bir yapıya doğru gitmiştir. Bu durum Alevilerin öngörmediği bir yere doğru 

taşınmasıyla sonuçlanırken farklı çözüm önerilerini uygulamaya başladılar. Her yeni 

öneri geleneksel yapıya entegre edilirken yeni sorunlara yol açmıştır.  

Erzurum ve çevresindeki Aleviler, önce Erzurum şehir merkezine ardından 

Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük metropollere taşınmışlardır. Burada daha geniş bir 

Alevi nüfusunun üyesi olurlarken bağlı bulundukları ocağı ve dedeyi de aşan yeni bir 

sistemin parçasına dönüşmüştüler.  
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