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ÖZET
Türk kültürünün gür bir kolunu oluturan Alevi-Bektai Türk topluluklar, daha çok Alevi,
Bektai, Kzlba ve Tahtac gibi adlarla anlp bilinseler de gerek kendileri gerekse de Sünni
Türk topluluklar tarafndan verilen daha baka adlarla da anlmaktadrlar. Daha çok yöresel
kalan bu adlarn says hiç de küçümsenemeyecek ölçüdedir. Bu adlarn verili sebep ve biçimleri sadece inanç kültürümüze deil, etnolojik, sosyo-ekolojik ve demograk yapmz, sosyal
tarihimiz ile dil bilimi (ad bilimi) ile ilgili aratrmalara da katk salayacak niteliktedir.
Bu bildiride, Türkiye Türkçesi azlarna ait deiik kaynaklar taranarak elde edilen AleviBektai anlaml söz varl bir araya getirilmi; ayrca bunlar deiik özelliklere bal olarak
snandrlm, kökenleri ve dil özellikleri üzerinde de durulmutur.
Elde ettiimiz adlk söz varl malzemesinin, sadece inanç kültürümüze deil, etnolojik,
sosyo-ekolojik ve demograk yapmz, sosyal tarihimiz yannda dil bilimi (ad bilimi) ile ilgili
aratrmalara da katk salayacan umuyoruz.
Anahtar Kelimeler:
Alevilik-Bektailik, Türkiye Türkçesi azlar, söz varl, dil bilimi, ad bilimi.
ABSTRACT
Generally mentioned and known with the names Alevi, Bektashi, Kzlba and Tahtac etc.,
Alevi-Bektashi communities who constitude a rich branch of Turkish culture are mentioned
with some other names given by both themselves and Sunni Turkish communities. The number
of these names which mostly local is undespisable. The giving reasons and the forms of these
names are qualied on contributing not only to the studies on our belief culture but also to ethnologic, socioecologic , demographic structures, social history and the linguistics studies.
In this communique, various sources belongs to Turkey Turkish dialects scanned and “Alevi- Bektashi” meaningful vocabulary is obtained and gathered up. Besides, these have been
classied according to their different features, and dwelled upon the roots and the language
features too.
We hope that the vocabulary material will contribute not only to our belief culture but also to
our ethnologic, socioecologic and demographic structure, and the studies on our social history
and linguistics (onomastics).
Key Words:
Alevi-Bektashi, Turkey Turkish dialects, vocabulary, linguistics, onomastics
Türk Kültürü ve Hac Bekta Velî Aratrma Dergisi 2009 / 52 101

TÜRKYE TÜRKÇES AIZLARINDA “ALEV-BEKTA ” ANLAMLI SÖZ VARLII ÜZERNE

Giri
Türk inanç ve millî kültürünün gür bir
kolunu oluturduuna inandmz AleviBektai Türk topluluklar, esas itibaryla
yaygn olarak kullanlan Alevi, Bektai,
hatta ikisi arasnda bir fark gözetilmeyerek,
Alevi-Bektai, Kzlba ve Tahtac adlaryla
bilinmekte ve anlmaktadr.
Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgi ve saygs ortak paydasnda buluan Alevilik-Bektailik,
teferruatta görülen farkllklara ramen, bir
ve beraber ele alnmaldr. Adlandrmadan
kaynaklanan karmaklklar büyütmek kanaatimizce doru deildir.
Arapçada, “Ali’ye mensup”, “Ali’ye ait”
anlamlarna gelen “Alevi” kelimesi, slam
tarihi ve tasavvufunda, “Hz. Ali’yi sevmek,
saymak ve her konuda ona bal olmak” anlamlarnda kullanlm ve kullanlmaktadr
ki, bu bakmdan Hz. Ali’yi seven, sayan ve
ona bal olan herkese “Alevi” denir.
Bektailik ise, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgi, sayg ve ball noktasnda, bir Türk
mutasavvf olan Hac Bekta Veli’nin yorum
ve öretisini ifade etmektedir ki, bu anlamda
Alevilik ve Bektailik arasnda, kanaatimizce, bir ayrlk gayrlk yoktur.
Her ne kadar Alevilik-Bektailiin Hurulik, Kalenderilik, Haydarilik, Rafzilik ve
Nasturilik gibi dinî akm veya öretilerle de
az çok ba veya ilgisi olsa da, esas itibaryla
Anadolu Alevilik veya Bektailii bunlardan
çok daha farkl ve Türk/Türkmen’e özgü bir
slam anlay ve yaay biçimidir. Onun için
Anadolu ve Balkanlar Türkiye’sindeki Alevilik ve Bektailii yukarda belirttiimiz bu
dinî anlay ve akmlardan ayr tutmak gerekir.
Alevi-Bektai Türk topluluklar, tarih
boyunca toplumun büyük çounluunu olu-

turan Sünni gruplar içinde varlklarn sürdürebilmek için nispeten gizli veya kapal
bir toplum yaps sergilemilerdir. Onlarn
bu kapal veya gizli sosyal bünyeleri içinde
cemaat/grup bilincini diri tutan en önemli
etken “ocak” kurumudur. Alevi-Bektai topluluklarnn iç dinamiini ve hiyerarik yaplanmasn belirleyen bu “ocak” kavram, bu
inanç gruplarnn kendi içinde birtakm alt
gruplara ayrlmalarnn da sebebidir.
Hem soyun belirlenmesini hem de cem
töreninin/erkânn niteliini belirleyen bu
ocak kavram veya gelenei, esas itibaryla
Alevi-Bektai topluluklarn On ki mam
soyundan gelen Aleviler, Hac Bekta Veli
soyundan gelen Çelebiler ve kendilerini Hac
Bekta Veli’nin yol evlad sayan ve mücerred olan Babagân/Babalar olmak üzere üç
ana gruba ayrmaktadr (Türkdoan, 1995:
482-483).
Bektailerde tek ocak mevcutken, Alevilerde bunun says yüzün üzerindedir.
Türkdoan’n verdii listede u ocaklar yer
almaktadr: Seyyid Baba Oca, Sar Saltuk
Oca, Dede Kargn/Garkn Oca, Pir Sultan
Oca, Auiçen veya Karadonlu Oca, Can
Baba Oca, Gözü Kzl Oca, Çoban Dedeli Oca, Yamurolu Oca, Hasan Dedeli
Oca, Hac Kureyli Oca, ah Ahmet Yesevi Oca, Zeynelabidin Oca, Koçgiriler
Oca, Sinemilliler Oca, Seyyid Hasan Yldzlar Oca, Seyyid Rzallar Oca, Seyyid
Hdrlar Oca, Doan Doan Oca, Seyyid
Mustafalar Oca, Seyyid Yanyatrlar Oca,
Gözü Kzllar Oca, Bozdoanlar Oca,
Hac Murat Veliler Oca, Erdebil Oca,
ucaettin Oca, Safavi Oca, ah Mansur
Oca vb. (Türkdoan, 1995: 483-484).
Noyan’n verdii liste çok daha kabarktr: Otmanl, Pamuklu, Ocanl veya Özcanl,
Kirianl, Abbasl, Hatâîli, eyh Safîli, Di-
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nelli, Ik Çakrl, Karaca Ahmetli, Uzunelli,
Kz Sürei, Taptuklu, Emirlerli, Çapal, Hac
Emirlerli, Yânuslu, Yanyatrl (ki Tahtaclardr), Hubyarl, Karaköseli, Çarambal,
Perembeli, Horasanl, Söylemezli, Koçulu,
Kemalli, Pîr Sultanl, Ylanl, Haydarl, eyh
Ahmetli, Hüseyin Gazili, Garip Musa Abdall, Güvenç Abdall, Snk Abdall, Hamzal,
Bulduklu, Çavdarl, Çamurlu, Yamurlu,
Eikli, Tuzlu, Beirli; Ateolu Oca, Gem
Almazl Oca, Vahabl Oca, Sayranl Oca, Otmanl Oca, Pîr Sultan Oca, Au
çen Oca (veya Karadonlu) Oca, Seyyid
Baba Oca, Gözü Kzl Oca, Çoban Dedeli Oca, Yamurolu Oca, Hasan Dedeli
Oca, Hac Kurey (Krianl) Oca, eyh
Ahmet Yesevî Oca, Zeynel Abisin Oca,
Hac Kurey Oca Koç Giriler Oca, Sinemilliler Oca, Seyyit Hasan Oca, Yldzlar Oca, Seyyit Rza Oca, Seyyit Hdrllar Oca, Doan Doanlar Oca, Seyyit
Mustafalar Oca, Yanyatrlar Oca, Seyyit
ücaaddin Oca, Hac Murat Veliler Oca,
Erdebil Oca, Safavî Oca, ah Mansur
Oca, Nesimikeli Oca, Hubyar Oca
(Noyan, 2006: 171).
Noyan bu ocaklara Bayraml, Dede Kargnl, Hüseyin Gazili, Kara Pirvat Evlad,
Koçular, Pakça Sultan, Sar Saltuklu ve Yeil Abdalllar da ilave eder (Noyan, 2006:
171).3
Alevi-Bektailerin bu ocaklara bal ayrca Tahtaclar, Çepniler, Nalclar, Sraçlar,
Abdallar, Amucalar… gibi “kol”lar da vardr ki, ite bu çalmada, Anadolu ve Balkan
Alevi-Bektailii için yazl ve daha çok sözlü geleneimiz içinde verilen farkl isimler
ve bu isimlerin oluturduu söz varl konu
edinilmitir.
Yaz dilinden ayr ve onun hemen yan
banda farkl boy ve söyleyilerle yol alan

azlar, bünyesinde geni halk kitlelerinin
yaay, duyu, düünü ve kültür seviyesine bal olarak, çok deiik ve zengin dil ve
kültür unsurlar tamaktadr.
Bu anlamda, Türkiye Türkçesi azlarnn gerek Türk dili tarihi aratrmalar gerekse Türk kültür tarihi aratrmalar
bakmndan çok önemli bilgi ve belgeler
içeren söz varl malzemesi sunaca açktr. Türkiye Türkçesi
Anadolu azlarnda “Alevi-Bektai” anlaml söz varln
tespite dönük bu çalmada, bata 12 ciltlik
Derleme Sözlüü olmak üzere, deiik bölge azlarna ait az çalmalarnn sözlük
ksmlar ile Alevi-Bektai kültürünü çok deiik açlardan ele alp inceleyen çalmalar
taranmtr. Bu anlamda en çok Türkdoan
(1995), Noyan (2006), Melikof ve Gülçiçek
(2004)’in çalmalarndan yararlandmz
belirtmeliyiz.
Sonuçta, ister Alevi-Bektai, isterse Sünni olsun, ortalama bir kültür seviyesinde
olan insanlarmzca bilinen ve yaygn olarak
kullanlan çok snrl saydaki birkaç kelime/terimlik söz varlndan çok daha fazla
“Alevi-Bektai” anlaml adn bulunduu ortaya çkarlmtr.
Çalmamz, Anadolu ve Balkanlar
corafyasnda yaayan Alevi-Bektai Türk
topluluklarnca snrladk. Yani, bata ran
olmak üzere, Suriye, Lübnan, Hindistan vb.
ülkelerdeki ar iilii temsil eden gruplarla, Razilik, Nasturilik gibi adlar ve gruplar
çalmamzn dnda tuttuk. Zira Noyan’n
(2006: 151) ifadesiyle, “Anadolu’daki Alevi
vatandalar ile Rafz’n uzak yakn ilikisi
yoktur. Bizim Anadolu Alevilerimiz Hz. Ali
ve Ehl-i Beyt sevdalsdr ve ondan ötesini
bilmezler. Halis Türktürler. Gerçek Müslümandrlar.”
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Elde ettiimiz adlk söz varl malzemesinin, sadece inanç kültürümüze deil, etnolojik, sosyo-ekolojik ve demograk yapmz,
sosyal tarihimiz, hatta dil bilimi (ad bilimi)
ile ilgili aratrmalara da katk salayacan
umuyoruz.
imdi deiik kaynaklardan derlediimiz
Alevi-Bektai anlaml söz varln alfabetik
sra ile sunalm.
¾Abdal(lar): Türkçede “göçebe, gezgin”
anlamna gelen “Abdal” adn tayan topluluklara Dou Türkistan’dan, Afganistan, ran
ve Türkiye’ye kadar uzanan geni bir sahada
tarihin her döneminde rastlanmaktadr. Ancak, söz konusu corafyalarn içinde özellikle
Afganistan ve Türkiye/Anadolu daha bir ön
plana çkmaktadr. Nitekim “abdal” kelime
ve kavramnn ran ve dou sahalarndan çok
Anadolu Türklüü arasnda yaylm ve yaamakta oluu bu görüü kuvvetlendirmektedir
(Özönder, 1988: 55). Her ne kadar “abdal/
abdâl/ebdâl” kelimesinin “dervi”, ve “ahit” anlamlarna gelen Arapça
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ksmen de göçebe bir hâlde yaayan Alevi
topluluklarndan biri olan Abdallar, geçimlerini daha ziyade “müzik satcl” ile salayan Türkmen topluluklardr. Köprülü’nün;
Fakçlar (Airete av avlayan Abdallar),
Tencili Abdal (Cambazlk, kuyumculuk ve
üfürükçülükle geçinen Abdallar), Bedili Abdal (Türkmenlere yamak ve yardmc
olan Abdallar), Gurbet yahut Cesis Abdal
(Sepetçi Abdallar) ve Kara Duman Abdallar (Geçimlerini düün ve elencelerde davul
zurna çalp oyun oynayarak kazanan Abdallar) olmak üzere be gruba ayrd (Köprülü, 1989: 393-394) Abdallar, denilebilir ki,
Alevi topluluklar içinde en kapal veya gizli
toplum yapsna sahip olanlardr. Bu anlamda sadece kendi aralarnda kullandklar “Teberce” denilen bir gizli dilleri bile vardr (bk.
Günen, 2005).
Alevi-Bektai inanç ve kültürünün bir
parças olan Abdallar, Orta Anadolu ve Çukurova bölgelerinde Teber veya Teber Ua
olarak da anlrlar.
Türkdoan’n, zmir ili Seferhisar ilçesine bal bir Alevi köyü olan Bademler’in ileri
gelenlerinden Hüseyin Or adl ahstan derledii “… On erkânl olanlara bizde Çepni,
on bir erkânllara Üsküdarllar, alt erkânl
olanlara ise Abdallar diyoruz.” (Türkdoan,
1995: 198) sözlerinden anlyoruz ki, en azndan bu bölge Abdallar cem törenlerini alt
erkân üzere yürüten Alevilerdir.
kr. Geben
¾Ahriyan(lar): Trabzon’un Vakfkebir ilçesinde, yerli ahalice Kzlba topluma
ve üyeleri bu adla anlr (Caferolu, 1994a:
305).
18. yüzyl stanbul hayatn anlatan
“Risâle-i Garîbe” adl yazmay konu edi-

nen çalmasnda Develi (2001), bir zümre,
bir halk ad gibi kullanlan bu adn, Ménage
(1969)’i kaynak göstererek, Grekçe agarenus kelimesinden geldiini, Yunanca ve
Bulgarcada daha çok din deitiren Hristiyan ahali için “Müslüman, Türk” anlamlarnda hakaretâmiz bir ifadeyle kullanldn,
Türkçede ise balangçta yeni Müslüman
olmu veya “dinden dönmü, irtidat etmi”
topluluklar için kullanldktan sonra zamanla
dinin gereklerini yerine getirmeyen zümrelerin de bu kelimeyle ifade edilmi olduunu
belirtmitir (Develi, 2001: 92) ki, bu bilgiler
bizim için de önemlidir.
Demek ki, Trabzon ve yöresinde yaayan
Sünni topluluklar da, ayn çerçevede slam
dinini kendilerinden farkl alglayan ve yaayan Alevi kesimini ve üyelerini bu adla
anmaktadrlar.
¾Az Kara(lar): krar alnmayan
Tahtaclar için kullanlan bir addr (Selçuk,
2005: 341). Türkçe olup, yaps itibaryla isnat grubu olarak kurulmu bir addr.
Yazl kaynaklarn “ikrar alnmayan
Tahtac” olarak belirttii bu ada, bu adlandrmaya bildirimizi sunarken, Alevi/Bektai
dostlarmz tepki göstermilerdir. Bu canlar,
bizim belirttiimiz anlam üzerinde durmadan, dorudan doruya “az kara” sözünün,
Alevi/Bektailere Sünnilerce hakaret amaçl
kullanlan ve “köpek” yaktrmas için kullanlan bir söz olduunu belirtmilerdir.
Ayrlklardan, birlik ve kardeliimizi
bozan illerden çok çekmi bir toplumun
bireyi olarak, Alevi-Bektai canlara böyle
bir yaktrma veya hakaret ifadesini hiçbir
ekilde kabul etmemekle beraber, ibret olur
ve bir daha kullanlmaz umuduyla, onlarn
bu hakl tepkisini burada belirtmeyi görev
sayyoruz.
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¾Alc(lar): Manisa Turgutlu yöresinde
Alevi olanlar ifade için kullanlan bir addr
(DS-I: 208).
Bu adn renk ad “al” ile ilgili olduunu
düünüyoruz. Zira Alevilikte renklerin de bir
anlam vardr ve her renk Ehl-i Beyt’ten belli
bir kiiyi sembolize eder. Buna göre beyaz
Hz. Muhammed’i, kara Hz. Fatma’y, açk
yeil ile sar Hz. Hasan’, yeil ve pembe
Hz. Hüseyin’i sembolize ederken, al da Hz.
Ali’yi sembolize etmektedir. O hâlde Alc
ad, al veya krmz rengin sembolize ettii
“Alici” veya Kzlba anlamna da uygun
olarak “Kzlba” anlamyla kullanlyor olmaldr. Bir dier ihtimale göre de, Alc adnn “al basma” inancyla ilgili olabilir. Zira
amanizm gelenekleri içinden Anadolu’ya
kadar tadmz inanç motieri içinde bu
“al basma” inanc da vardr. Sünni Müslümanlarda da görülen bu ritüel, Alevi-Bektai
topluluklarnda çok daha canldr. Nitekim,
Çepnilerin önemli yerleim yerlerinden olduunu bildiimiz Ordu ve yöresi azlarnda al “cin, eytan”, alc ise “al basanlarn
gittikleri hoca” anlamyla kullanlmaktadr
(Demir, 2001: 333).
¾Alevi(ler): Yukarda da belirtildii
üzere, slam tarihi ve corafyasnda çok deiik anlamlarda kullanlm olmakla beraber, Anadolu Türk Alevi-Bektailii içinde
daima Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgi, sayg ve
ballnda birleen topluluklar ifade eden
bir ad veya terimdir.
Adn Arapça ‘Alî’den geldii ve Hz.
Ali’ye mensubiyeti, ball ifade ettii
açktr. Ancak, Anadolu Alevilerince kelimenin, halk etimolojisi çerçevesinde Türkçeletirilerek, “Ali evi”nden geldii de ileri
sürülmektedir (Sezgin, 1991: 101). Tabii bu
doru deildir.

Melikof ve onun görülerini paylaan
baz aratrmaclarmz, “Alevi” kelimesini bilimsel açdan yanl bulmaktadrlar.
Melikoff’a göre; “Alevilerin tarihteki ad
Kzlba’tr. XV. ve XVI. yüzyllarda, Kzlbalar, ilk Safevîler olan, eyh Cüneyd,
Haydar ve ah smail taraftar Türkmen boylarydlar. Krmz bir serpu giyiyorlar, bunun için de onlara Kzlba deniyordu. Fakat,
Kzlba sözü, yüzyllar içinde, küçültücü bir
anlama kaym ve Celali syanlar ad ile
tannan dinî-sosyal bakaldrma hareketleri
dolaysyla da, ‘dinsiz âsî’ anlamnda kullanlmaya balanmtr. Kzlba deyiminin,
yerini Alevi’ye brakm olmas bundandr
(Melikof, 2006: 33-34).
Üzüm, Melikoff’u kaynak göstererek,
“Ancak söz konusu zümrelerin bu kelimeyle
adlandrlmas XIX. yüzyla dorudur. Daha
önceki dönemlerde bu gruplar baka isimlerle anlmaktadr” ifadelerine yer vermektedir
(Üzüm, 1997: 3).
Bütün bunlar, “Alevi” adnn sanki 19.
yüzyldan sonra ortaya çkt gibi yanl bir
anlamaya da yol açabilir. Üzüm’ün de belirttii gibi, bu topluluklara daha baka isimler
de verilmi olabilir. Nitekim, Türk dili ve
kültüründe “Alevi” adnn varl ve kullanm çok eskilere gitmektedir. Alevi ad, 13-14.
yüzyl Memluk sahasnda Kpçak Türkçesiyle verilen eserlerde yer ald gibi, özellikle,
Karahanl Türkçesine ait ve ilk slami eserimiz olan Kutadgu Bilig’de dorudan doruya “Alevi” adnn geçmesi ve “Alevîler Birle
Katlmakn Ayur: Ali Evlâd ile Münasebeti
Söyler” diye bir bölüm açlmas, son derece
önemlidir. Kutadgu Bilig’teki bu bölüm öyledir:
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(4336)* er atta öngin beg kiisinde ta
katlgu kiiler bu ol ay kada

( Hizmetkârlardan baka ve beyin adamlar
dnda, münasebette bulunacak kimseler
unlardr: )

olarda biri sawç urg turur
bularn agr tutsa kut kw bulur

(Bunlardan biri Peygamber’in neslidir;
bunlara hürmet edersen, devlet ve saadete
kavuursun.)

bularn katg sew köngülde berü
nengin edgülük kl baka tur körü

(Bunlar pek çok ve gönülden sev; onlara iyi
bak ve yardmda bulun.)

bular ehl-i beyt ol habîbka kada
habîb sawç hakk üçün sew ada

(Bunlar ehl-i beyttir, Peygamber’in
uruudur; ey karde, sen de onlar, sevgili
Peygamber hakk için, sev.)

için irtemegil ya klkn tözin
(4340) meger tilde tengsiz yortsa sözin

(Azlardan yakksz bir söz çkmadkça,
onlarn içini dn ve asln esasn aratrma.)

(Arat, 1979a: 436)

(Arat, 1988: 313)

Kutadgu Bilig’de geçen “Alevi” ad
üphesiz sadece Hz. Peygamber soyundan
gelenleri, yani “Ehl-i Beyt”i ifade etmektedir. Bu, bir aile ile snrl dar bir anlam
içerse de, unutmamak gerekir mi, özellikle
Alevi topluluklar kendilerini soyca da Hz.
Peygamber’e dayandrrken (seyyid, bel evlad), Bektailerin bir ksm (Çelebiler) Hac
Bekta Veli’nin “bel evlad” olduuna inanarak soyca, bir ksm da (Babalar) “yol evlad” olduuna inanarak manen kendilerini Hz.
Peygamber’e, bir baka deyile Ehl-i Beyt’e
dayandrrlar.
Ancak her hâlukârda, Kutadgu Bilig’de
“Alevi” adnn geçiyor olmas ve üstelik Hz.
Peygamber’in soyundan gelen bu insanlar
Hz. Peygamber hakk için sevmenin öütlenmesi çok önemlidir.
¾Ali Dost: Alevi, Bektai, Kzlba anlaml bir tabirdir (Noyan, 2006: 159).
¾Ali Koç/ Ali Koç Babal(lar): Noyan’a
göre Trakya Alevi-Bektailerinin üçüncü sü-

rei, Ali Koç Baba süreidir. Bunlar da Bulgaristan göçmeni olup, eyh Sâfî Erkân’n
uygularlar. Saylar gittikçe azalan bu grup
üyeleri Hanefî mezhebi ilmihaline göre namaz da klmaktadrlar (Noyan, 2006: 169;
Gülçiçek, 2004: 199).
¾ Amca(lar)/Amuca(lar):Rumeli’de
yaayan Alevi-Kzlba Türk topluluk veya
oymaklarnn en önde gelenlerinden biridir.
Amca/Amuca Bölüü olarak da anlrlar.
Hatay Samandal Alevi dede ve önderlerine
de Amuca dendiini biliyoruz (Noyan, 2006:
171).
Eröz’ün Vahit Lût Salc’y kaynak göstererek verdii bilgilere göre, Amuca bölüünün göç yollar ve yerleim alanlar öyledir:
Amuca kabilesi en evvel imdiki
Bulgaristan’n Türkiye snr civarnda bulunan ‘Belören’ ve ‘Gaibler’ ve Türkiye’nin
yine imdiki Bulgaristan snr banda olan
‘Ahmedler’, ‘Topçular’ ve ‘Karaabalar’ köy-
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lerinde meskûn iken nüfuslarnn artmas
üzerine Bulgaristan üzerindeki ‘Dikence’,
‘Bokluca’ ve ‘Gündüzlü’ köylerini kurmular ve on dokuzuncu asrn nihayetlerinden
balayarak yirminci asrn ilk yllarna doru hepsi birden Türkiye’ye göç etmilerdir.
Bugün, bu kabile ahalisi, Krklareli vilayetinde ‘Kofçagaz’ nahiyesinin ‘Ahmedler’,
Topçular, ‘Tatlpnar’, ‘Peyço’, ‘Malkoçlar’,
‘Yukarkanara’, ‘Aakanara’, ‘Kocatarla’,
‘Devletiaaç’, ‘Ahlatl’ köyleriyle Dereköy
nahiyesinin Yürükbayr ve Düzorman köylerinde kâmilen, ayn nahiyenin Kapakl ve
Kuruköy adndaki köylerinde ksmen, Üsküp
nahiyesinin Kzlckdere köyü ile Pnarhisar
nahiyesinin Karncak, Deve Çata, Babaeski kazasnn Osmaniye, Lüleburgaz kazasnn
Çemekolu, Yenital, Eskital, Omurca ve
Bedir köylerinde kâmilen, Tekirda vilayetinin merkez kazasna bal Klaguzlu köyü
ile Hayrabolu kazasnn Arzulu köyünde
kâmilen meskûn bulunup, bu kabile efrad bu
suretle yirmi be köyde, iki bin haneyi mütecaviz ve takriben on be bin nüfusa maliktir
(Eröz, 1990: 18-19; Dipnot 2: Vâhid Lût
Salc, “Trakya’da Türk Kabileleri, I: Amuca
kabilesi”, Türk Amac, Yl: 1, kincikânun,
1943, Say 7, s. 311-315’e atf.).
Amucalar esas itibaryla eyh Bedrettin
erkânn uygulayan bir topluluktur. Dolaysyla Amucalar, Bedreddiniler ve Simaviler
adlar, ayn Alevi-Bektai topluluunu ifade
eden farkl adlardr.
Amca veya Amuca adl bu Alevi-Bektai
Türk topluluunun adnn nereden geldiini
veya bu ad neden aldklarn bilmiyoruz.
Amucalar, eyh Bedrettin’e, müridi Ahlatl Hüseyin’in soyunun on birinci imam
Hasanü’l-Askeri’ye çkmas sebebiyle manevi “seyyitlik” atfederler (Gülçiçek, 2004:
294-295). Kendileri Türkmen olan Amucalar, herhâlde bu sebepten kendilerini “amca

olu” veya “emmi ua” kabul etmi olabilirler. Yani, bu adn Alevilik-Bektailik merkezli bir dinî akrabal ifade ettii açktr.
Amca/amca/amuca akrabalk ad da, her
ne kadar birçok kaynakta Arapça ‘amm veya
‘ammî’den geldii belirtilse de, Talât Tekin’in
açklkla ortaya koyduu gibi, Türkçedir ve
aba eçe-si “babann aabeyi veya erkek kardei” eklindeki bir tamlamadan gelmektedir
(Tekin, 1988: 291).
¾Arabac: Sivas’n Kangal ilçesine bal
köylerde, kan arabasnn aaçlarn yaparak
geçimini salayan Aleviler bu adla anld
gibi, bunlara “Kanc” da denilmektedir.6
kr. Kanc
¾Arapkirli(ler): Türkdoan’n, çeitli
ocaklara bal Alevî kollarn sayarken adn
and Alevî topluluklarndan biri de Arapkirli koludur (Türkdoan, 1995: 484).
¾Babalar: Bektailerden Hac Bekta’n
soyundan geldiklerine inanan Çelebilerden
sonra, Hac Bekta’n hiç evlenmediine, dolaysyla bel evlad olmadna, kendilerini
de Hünkâr’n yol evlad sayan ve mücerred
(hiç evlenmeyen) olan ikinci grup Bektailere Babalar denir (Türkdoan, 1995: 239).
Bunlar aada belirteceimiz Babailer/Baballarla kartrmamak gerekir.
¾Babai(ler)/Babal(lar)7: Baz aratrmaclara göre iki, bazlarna göre de dört süree ayrlan Balkan ve Balkan göçmeni Türk
Alevilerinin bir koludur. Otman Baba sürei
de denilen bu grubun Trakya’daki mensuplar Bulgaristan ve Romanya göçmenleridir
(Noyan, 2006: 169).
Bunlar Hac Bekta Veli’yi ikinci derecede bir veli olarak görürler. Toplantlarn
pazartesi akamlar yaptklar için Pazartesili
olarak da anlrlar (Öz, 1997: 262).8 Delior-
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man Kzlbalar ile Trakya (Çorlu, Tekirda) Alevileri Babai kolundandr ve Dorudan doruya Ahmet Yesevi’den geldiklerini
söylerler (Türkdoan, 1995: 228).

Horasan’dan geldiklerini söylemektedirler.
iîdirler. Baçlar dris beydir. Gelenek ve
görenekçe yerli ahaliden ayrlmazlar. Yalnz
‘kaln’lar çoktur.” (Caferolu, 1995b: 264)

Türkdoan’a göre, Babailer veya
Köprülü’nün deyimiyle Baballar sözcüü, Otman Baba’dan kaynaklanm olabilir (Türkdoan, 1995: 234). Esasen Trakya
Alevi-Bektaileri, Anadolu Alevilerinden
farkl olarak Babai, Otman Baba ve Sar
Saltuk ocaklarna dayanr. Babailer de bizim
pirimiz Otman Baba’dr, biz Otman Baba’ya
balyz, derler (Türkdoan, 1995: 228,
233).

Kaynaklarn bir ksm Barak Türkmenlerini Ouzlarn Knk ve Bedili kollarna
balarken, bir ksm da Halep Türkmenleri
içinde yaayan Bayat boyuna dahil etmektedir (Gülçiçek, 2004: 246-248).

Türkdoan’n Tekirda Çorlu AleviBektaileriyle ilgili olarak, katlmc gözlem
yöntemiyle yapt incelemelerde, bir yandan
Otman Baba kültürünü benimseyen kimseleriz, diyen; dier yandan da, Babailer, Baba
lyas’a dayanrlar, diyen kimselere de rastlanmaktadr (Türkdoan, 1995: 243, 244).

Uzun saçl olduu için, Sar Saltuk
Dede’nin kendisine “Barakm” diye seslenmesi sonucu, adnn “Barak” olarak kaldna
dair inançlarla (Gülçiçek, 2004: 256), Kagarl Mahmut’un Dîvânu Lugati’t-Türk’te
“barak” kelimesi için verdii “çok tüylü köpek” anlam ve hikâyesi (DLT-I: 377) arasnda bir ilgi bulunduu düünülebilir.

Burada, Babal adnda yer alan +lI/+lU
ekinin Babai adnda yer alan Arapça nispet
+î’sinin anlam ve ileviyle kullanldn,
dolaysyla Babal adnn Babai ( < Baba+î )
adnn Türkçeletirilmi biçimi olduunu da
belirtelim.
kr. Pazartesili
¾Barak(lar): Güneydou Anadolu’da,
özellikle Gaziantep’in Nezip ve Ouzeli
ilçeleri ve köylerinde yaayan Alevi Türkmen topluluudur (Gülçiçek, 2004: 246).
Caferolu’nun Gaziantep yöresinde yaayan
Barak oyma hakknda verdii u bilgiler
söz konusu topluluu tanma açsndan son
derece önemlidir:
“Oba köylerine ve bir Türkmen kabilesine verilen addr. 40-50 köyden ibarettir.
Balca köyleri Nizip kazasnda toplanmtr.

Genel olarak Barak Dede ve Bozgeyikli Oca’ndan gelen Baraklarn Sar Saltuk
Dede’nin halifesi olan Barak Baba ile yakn
bir ilgisi söz konusudur (Gülçiçek, 2004:
256).

Türkçe bir ad olduu açk olan Barak
adnn, bir Türkmen topluluu ad olmann
yannda, bu topluluun genel olarak AleviBektai oluuna bal olarak bir ad aktarmas
sonucu, “Alevi” anlamn da kazand anlalyor.
¾Bayat(lar): Derleme Sözlüü’nde zmir Narldere’de Bayat adnn “Tahtac”
anlamnda kullanldn buluyoruz (DS-II:
578).
Demek ki, 24 Ouz boyundan biri olan
Bayat boyu mensuplarnn Ege bölgesinde
yaayanlar Tahtac veya Alevi olarak anlyorlar. Hatta Türkdoan’n tespitlerinden,
zmir Narldere Bayatlarnn Tahtaclardan
kurban konusunda farkl erkân yürüten Aleviler olduunu da öreniyoruz (Türkdoan,
1995: 189).
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¾Bedreddini(ler): eyh Bedrettin taraftar olan Bulgaristan ve Bulgaristan Türk
göçmeni Trakya Alevilerinin bir koludur
(Öz, 1997: 262). Aslnda Amucalar veya
Amuca Bölüü diye bilinen Alevi-Bektai
kolu için kullanlan bir dier adlandrmadr.
Ayn ekilde bu gruba Simaviler de denmektedir (bk. Gülçiçek, 2004: 291-295).

riyle Türkçe bir kelimedir. Deiik görüler
olsa da, Bekta ad Türkçedir ve “e, denk,
benzer” anlamlarna gelen Eski Türkçe
“bengde” kelimesinden gelmi olmaldr (
bekta < bengde). Hünkâr Hac Bekta Veli
adnda geçen “Hünkâr”, “Hac” ve “Veli”
kelimelerinin san veya unvan olduu açk
olduuna göre, Bekta, Hac Bekta Veli’nin
asl ad olmaldr.9

kr. Simaviler, Amucalar
¾Bektai(ler): Bektai, kelimenin yapsndan (< Bekta+î) açkça anlald üzere,
“Hac Bekta Veli’ye bal olan, onun yolundan giden” anlamndadr.
Bektailerle Alevilerde Hz. Ali ve Ehl-i
Beyt sevgi, sayg ve ball noktasnda bir fark yoktur. Bu anlamda her Alevi
Bektai, her Bektai de Alevi saylabilir. F.
Köprülü’nün ifadesiyle, köy Bektailerine
Alevi dendii hâlde, ehir Bektailerine de
Bektai denmektedir.
Ancak, burada çok önemli nokta vardr:
Bir kimse sonradan ikrar getirerek Bektai
olabilir; ama sonradan Alevi olamaz. Çünkü Alevi olabilmek için Alevi ana babadan
domak gerekir. Bektailik ise bir irade ve
tercih iidir.
Bektailer de kendi içinde Çelebiler ve
Babagân veya Babalar diye iki kola ayrlrlar. Çelebiler, Hac Bekta Veli’nin soyundan
geldiklerine inanan Bektailer iken, Babagân
kolu ise Hac Bekta Veli’nin mücerret (hiç
evlenmemi) olduuna inanp, kendilerini
onun yol evlad sayan Bektailerdir.

Bektai adnn Betdei “Alevi” biçimine Denizli’ye bal Çal ve Çivril ilçelerinde
rastladmz da belirtelim (DS-II: 645). Bu
biçim, Bekta adnn gerçekte ince sradan
ünlüler tayan bekde < bengde biçiminden
geldiine de tank saylabilir.
¾Çarambal(lar): ki kol veya süree
ayrlan Bulgaristan ve Bulgaristan göçmeni
Türk Bektailerinin bir koludur. Serçeme
Hac Bekta Veli’ye bal olan bu grup, cem
törenlerini çaramba günü yaptklar için bu
adla anlrlar. Bazen de perembe günü toplanrlar (Melikof, 2006: 135; Öz, 1997: 261).
¾Çaylak(lar): Tahtaclar kendi içinde
Çaylaklar ve Aydnlar olmak üzere iki kola
ayrlrlar (Yörükân, 1998: 180vd.). te bu
Çaylaklar diye anlan büyük bölük, Yanyatr
Oca’na bal Tahtac Türkmenleridir.

Krehir çevresi ve Balkesir-Aydn arasndaki köylerde yaayan Çepniler ile Edirne ve
Krklareli köylerinde yaayanlar, kendilerini
Bektai olarak belirtirler (Eröz, 1990: 52).

Türkdoan’n verdii bilgilere göre, Aydn ilinin Bozdoan ilçesine bal Alamut
köyü Alevileri, ‘ocak’ ayrlndan kendilerini Çepnilerden ayrmakta, Yanyatr Oca’na
bal olan bu köy Alevilerine ‘Çaylak’ da
denilmektedir. Rivayete göre, bunlar 600
yl kadar önce tarikat kurucusu Durhasan
Dede’nin -ki Ceyhan’da medfunmu- ölümü
ile, bir kesimi Adana’ya, bir ksm da Narldere (zmir)’ye yerlemilerdir (Türkdoan,
1995: 116. Ayrca bk. Eröz, 1990: 329).

Bektai ad, Bekta adna Arapça nispet
eki getirilmi bir kelime olup, köken itiba-

¾Çelebiler: Bektailer, yukarda da belirtildii üzere, kendi aralarnda Çelebiler
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(bel oullar) ve Babalar (yol oullar) olmak üzere iki kola ayrlrlar. Çelebiler, Hac
Bekta Veli’nin burun kanndan veya abdest
suyundan içerek hamile kalan manevi ei
Kadnck Ana’dan olma Timur Bali’den geldiklerini, yani Hünkâr’n bel evlad olduklarn kabul eden Bektai kolu mensuplardr
(Türkdoan, 1995; Noyan, 2006; Gülçiçek,
2004). Çelebiler, bugün serçeme Hacbekta ilçesinde yaamakta olup, aile ve Çelebi
kolu Bektailerinin banda da Veliyettin Çelebi bulunmaktadr.
¾Çepni /Çetmi:
Bugün sadece Anadolu corafyasnda
yaayan Çepni ya da azlarda gerileyici
benzemeyle t < p deiimine urayarak
“Çetmi” (Caferolu, 1994: 160) olarak da
anlan Türk topluluu, 24 Ouz boyundan
biridir. Reidüddin’in Câmiü’t-Tevârih’inde
“dümanla her zaman savar” anlam verilen Çepni adn, Kagarl Mahmut da, yirmi
iki bölük olarak gösterdii Ouzlarn yirmi
birinci boyu olarak göstermi ve damgalarn
vermitir (DLT-I: 58).
Kaynaklar Hac Bekta Veli ve yakn çevresinden Yunus Mükri ile Kadnck Ana’nn
da Ouzlarn Üçok kolunun Çepni boyundan
olduunu belirtir (Öz, 1997: 255).
Balkesir ile Aydn arasnda toplu hâlde
yaayan ve Rize-Trabzon dalarnda seyrek
olarak rastlanan, Çepni veya Çetmi köylerinden Karadeniz Çepnileri, hemen tamamen
Sünnilemi bulunmaktadr. Bat Anadolu
Çepnileri ise tamamen Alevi olup Çetmi
adyla anlmaktadr (Eröz, 1990: 18).
Bu Alevi Türk topluluunun ad, bugün
Anadolu corafyasnda, bilinen anlamndan
baka, Çepni ekli ve “ da köylüsü” (Giresun Tirebolu ve Görele; Gaziantep), “soysuz,
ahlak bozuk kimse” [Ordu, Denizli] (DS-

III: 1144) anlamlarnn yannda, gerileyici
dudak benzemesiyle (m < n) Çepmi [Bolu]
(Caferolu, 1995a: 229), t < p aykrlamasyla Çetmi (Balkesir; Caferolu, 1994: 160
ile hemen bütün Ege Bat Akdeniz bölgeleri )
biçimi ve “ya, yourt yaparak geçinen köylü” (Balkesir, DS-III: 1152) anlamlaryla da
kullanlmaktadr.
¾Dal(lar): Vahit Lüt Salc’nn verdii bilgilere göre, bu adn da birtakm Alevi
Türk topluluklar için kullanldn anlyoruz (Gülçiçek, 2004: 199). Dal adn tayan bu Türk topluluu, bugün Rumeli Türklüünün önemli bir bölümünü oluturmakta,
Bulgaristan’la birlikte Dou Trakya’da Edirne, Krklareli ve Tekirda illerinde yaamaktadrlar. Trakya Dallar, kendilerinin
aslnda Konya-Karaman’dan Balkanlara
getirilip yerletirildiklerini, asllarnn Yörük
olduunu, Dal adnn ise, kesin olmamakla
birlikte, Bulgaristan’da yaadklar bölgenin
dalk olmas ve dedelerinin göçer olmalarndan kaynaklanabileceini söylemektedirler (Kalay, 1998: 8). Ancak, yöre çocuu olarak, bu Türk topluluunun bugün Trakya’da
yaayanlarnn büyük oranda, Alevi deil de
Sünni olduunu söyleyebiliriz.
Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde, kinci
Beyazt’n Dobruca’y alnca, Anadolu’dan
getirdii Türkler ile burada yaayan Ulah ve
Bulgarlarn kararak oluturduu toplulua
“Çitaklar” dendiinden söz edilir (Kalay,
1998: 8). Bugün Türkiye Türkçesi azlarnda “dada yaayan ve odun satarak geçinen
(kimse)” anlamyla kullanlan (Kütahya;
Çayrl, Haymana, Çubuk, Polatl Ankara;
Ereli, Akait, Akehir Konya; Çorlu, Tekirda; DS-III: 1192) Çtak adnn da, bu Türk
topluluunun adyla ilgili olmas gerekir.
¾Dai: Balkesir yöresinde “çok din-
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özellikteki topluluun ad olan bir kelimedir
(DS-IV: 1330).
Arapça du’â ve da’vet “çar, çarma;
dua” kelimelerinin ismi faili olan, yani kelime anlamyla “dua eden, duac; çaran,
davet eden” anlamlarna gelen bu kelimenin,
“çok dindar Alevi” anlamyla Balkesir yöresinde kullanlyor oluu, ilginçtir. Çünkü bu
kelime, terim olarak dinî hukuk ve mezhep
yönü olduu kadar felse yönü de olan Bâtni
doktrinine mensup, insanlar Bâtnilie davet
eden kimseler için kullanlr.
Nitekim Eröz, Türkiye’de Alevilik
ve Bektailik adl eserinin “Terimler ve
Müesseseler” bal altnda “Bâtnilik
(ésotérisme)”ten bahsederken söz konusu
“dai” kelimesinin nereden geldiiyle de ilgili
bilgiler vermektedir.
Eröz; bu doktrinin, dinî hukuk ve mezhep
yönü yannda, felse yönünün de bulunduunu, bu konularda birçok din adam ve bilgin yetitirmi olduklarn ve bunlarn birçok
kolunun olduunu belirttikten sonra u bilgileri de eklemektedir:
“Öretim (tâlim) esasna dayanmalar
ve ‘Dâî’ ad verilen dâvetçilerle (misyonerlerle), her zaman ve her yerde ayr biçimde
kirlerini yaymaa çalmalar, gelenek ve
görenekleri, inanlar hesaba katarak hareket etmeleri baarl olmalarna yol açmtr. leride göstereceimiz üzere, Türk Alevi
zümrelerinin eski amanizm inançlar içine,
bu inançlarn da sktrlm olmas, Bâtni
dâîlerinin usta dâvetleri sonunda meydana
gelmi olmas gerekir.
Bâtnilerin dâvet’den maksatlar slâm
eriatnn esaslarndan ayrlmakt. Fakat
bunu slâm memleketlerinde açkça söyleyemedikleri için maksatlarn birtakm hileler
ve derecelerle ar ar anlatmakta idiler.
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Bâtni doktrinine dâvet eden kimseye dâî diyorlard. Bunlar dâvet gayesine erimek için
her türlü vastadan istifadeyi kabul ettiklerinden jesuite’lere benziyorlard. Fakat doktrinin telkin yoliyle her tarafta yaylmasna
çaltklar için onlar iy’i missonaire’leri
de sayabiliriz.” (Eröz, 1990: 44-45).
Noyan da, “smailiyye” grubu hakknda bilgi verirken, söz konusu dâîlerle ilgili
ayrntl bilgiler sunmaktadr (Noyan, 2006:
235-238). Elbette buradaki gruplarn Anadolu Alevi-Bektailii ile pek bir ilgisi yoktur.
Demek ki, Balkesir yöresinde ya bu
Bâtni gruplara mensup topluluklar var ya da
bir grup Alevilere bu ad veriliyor, demektir.
¾Ekinci(ler): Trabzon Akçaabat ilçesine
bal Eski Köy ve Bayburt’taki baz Alevi
köyleri halk, geçimlerini daha çok ekincilik
yaparak, yani ekin/buday ekip biçerek saladklar için, yöre halk tarafndan Ekinciler
olarak adlandrlmaktadr (Gülçiçek, 2004:
244).
Ekinciler (< ekin+ci+ler) ad, yaplan ie/
meslee bal ve tamamen Türkçe bir adlandrmadr.
¾Erkânl(lar): Yozgat yöresi köylerinde yaayan baz Alevi topluluklar da bu
adla anlr. Eröz’e verdii bilgilere göre, bu
Erkânl Alevileri, Yozgat köylerinde, cem töreninde “halaga”nn ortasnda oturup adabna göre, ‘dolu’ içerler (Eröz, 1990: 314).
¾Fellah(lar): Arapça olan ve “ekinci,
çiftçi, ekin eken ve biçen; zenci, siyah, Arap”
anlamlarna gelen (Develliolu, 1982: 305)
bu kelime, ayn zamanda Alevi-Kzlba anlaml olarak da kullanlmaktadr (Gülçiçek,
2004: 199). Daha çok, Adana ve Hatay yörelerinde yaayan Alevi-Kzlba topluluklar
bu adla anlrlar.
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¾Geben(ler): Alevi-Bektai Türk topluluklarndan Abdallar, Afyon10 ve Konya
yörelerinde (DS-VI: 1956; Günen, 2005:
1325) bu adla anlrlar.
kr. Abdal
¾Gelez(ler): Gülensoy, Malatya Darende’ de konuulan bir gizli dilin söz varl
içinde Alevi anlaml bu ad da tespit etmitir
(Gülensoy, 1988: 138). Demek ki, ad geçen
yöremizde Alevi topluluu ve onlara mensup
kimseler “Gelez” olarak anlmaktadr.
¾Hardal(lar): Balkesir ve çevresinde,
Tahtac ve Çepni/Çetmilerle ayn mezhep
ve merepte yaayan, yani Alevi-Bektai
olan Türk topluluudur. Bunlarn Tahtac ve
Çepniler gibi Ouz Türk’ü olmayp, yörede
yaayan Koyalar ve Tatlar ile birlikte, Ouz
d Türk unsuru olmas söz konusudur (Baha
Said Bey, 2006: 222).
¾Hodibik(ler): Bu ad, önemli miktarda
Alevi topluluunun yaad Çorum skilip
yöresinde Alevi, Kzlba kimse veya topluluklar ifade eder ekilde tespit edilmitir (DS-VII: 2392). Derleme Sözlüü’nde,
bu kelime ile ilgili olabilecek hode “Tanr”
[Hakkari Uludere’ye bal enoba köyü],
hodelemek “karlkl türkü söylemek” [Artvin Ardanuç balca köyü], hodibik “bilgiçlik taslayan kimse” [Kayseri ncesu’ya bal
Hamurcu köyü], hodibik “biçimsiz” [Tokat
Niksar], hodibiklenmek “kibirlenmek” [Kayseri] gibi baka veriler de tespit edilmitir
(DS-VII: 2392).

¾Ik(lar): Bu ad, youn olarak Tokat
yöresinde yaayan ve daha çok Sraç/Sra
olarak bilenen Aleviler için kullanlmaktadr
(Tokat, Ball köyü, 15 Aralk 2004 TRT2,
00.30). Balkan Bektailerinin bir bölüü

de Iklar diye anlr (Öz, 1997: 262). Ik,
Alevi-Bektai dervii anlamnda da kullanlmaktadr (Gülçiçek, 2004: 434).
kr. Sraçlar
¾Kanc(lar): Yukarda Arabac adyla
verdiimiz Alevi-Bektai topluluklar, yine
yaptklar ie uygun olarak Türkçe bir ad
olan Kanc anyla anlmaktadr.
kr. Arabac
¾Kzldeli(ler): Balkan Bektailerinin bir bölüüdür ki, Kzl Deli süreinden
olduklar için bu adla anlrlar (Öz, 1997:
262).
Bektai dedebas B. Noyan’a göre,
Trakya’da bulunan Bâtni gruplarn çou Kzldeli süreidir. Bunlar Edirne, Krklareli,
Babaeski ve stanbul, Bursa ve Orhangazi
köylerinde yaarlar. Bunlarn hepsi Dimetoka civarndan göç ederek gelmilerdir (Noyan, 2006: 168).
Kzldeli sürei ballarnn mürit kabul
ettikleri Kzl Deli Sultan, 1310-1402 tarihleri arasnda yaam, Alevilik-Bektailik öretisini Rumeli’de yaym, bu sebeple “Rumeli
Gözcüsü” olarak bilinen bir Alevi-Bektai
ulusudur. Asl ad brahim Seydi olan Kzl
Deli Sultan, Timurta ve Hzr Lâla mahlaslaryla da tannr. Hac Bekta Dergâh’ndaki
On ki mam Postlarndan “Aç Postu” Kzl
Deli Sultan’a aittir (Gülçiçek, 2004: 428).
Kzldeliler, Seyit Ali Kulu adyla da anlrlar (Gülçiçek, 2004: 199).
¾Koyluk(lar): Alevi-Bektai kimse veya
topluluklar ifade etmek için kullanlan bu
ad, “Kzlba” anlamyla Tokat Readiye’ye
bal Çilehane köyünde tespit edilmitir
(DS-VIII: 2942).
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Derleme Sözlüü’nde yine ayn yerde
koyluk “köyün olduu yer” [çel Silifke’ye
bal Sökün ve ncekum köyleri] verisine
rastlyoruz ki (DS-VIII: 2942), bu bize Koyluk adnn Orta Anadolu azlarnda yaygn
olarak görülen yuvarlak ünlülerle hece kuran
kelime ba /k/, /g/ ünsüzlerinin kalnlamas özelliinden geldiini düündürtmekte,
dolaysyla ayn anlamla (köylük yer, tabiatyla köylü anlamyla) ilgili olabileceini
düündürtmektedir. Kald ki, Alevi, Kzlba
adlarnn daha çok köylü Bektailer için kullanlmas söz konusudur.
¾Kürtünnü(ler): Ordu Ünye ilçesine
bal Kuz köyünde “Alevi” anlaml olarak
tespit edilen bu kelime (DS-VIII: 3047),
önemli bir Alevi-Bektai topluluun yaad
Gümühane’ye bal Kürtün ilçesinin adyla
ilgili olmaldr. Geçimlerini demircilikle salayan bu Alevi Türk topluluklar, Karadeniz
bölgesi ile Bayburt ve Gümühane yörelerinde Nalc olarak da bilinir ve anlrlar.
kr. Nalclar
¾Kzlba(lar): Türk dili ve kültürü içinde Alevi-Bektai Türk topluluklarn ve bu
toplulua mensup kimseleri ifade etmek için
en yaygn olarak kullanlan adlardan biri de
“Kzlba”tr.
Ancak, Yavuz Sultan Selim- ah smail
veya Osmanl-Safevi çekimesi neticesinde,
16. yüzyldan günümüze kadar gerek Osmanl kaynaklarnda gerekse halk arasnda
maalesef oldukça yanl ve olumsuz anlamda kullanlan bu kelime, bir giysi ad olarak
Türkçe birleik isimdir.
Balangçta Sünni-Alevi ayrm yaplmakszn krmz börk veya balk giyen bütün Türkmen boylar için kullanlm olmas
söz konusudur. Nitekim bugün de, Türkmen
boylar arasnda “Karakalpak”, “Kzlbörk”,
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“Karabörk”, Yeilba” ve “Akba” vb. birçok
isme rastlyoruz (Flal, 1996: 9).
Tarihî kaynaklarda, Safevi Hanedan idaresindeki ran’dan, ‘Kzlba’ diye bahsedildii gibi, Anadolu ve Rumeli’deki Türkmen
oymaklarna ve Alevi köyleri halkna da
bu ismin verilmi olduunu belirten Eröz’e
göre;
“Krmz börk veya balk giyenlere ‘Kzlba’ ad verilmitir. Vaktile, Sünni olsun,
Alevi olsun, bütün Türkmen oymaklar halk,
kzl börk giyerlerdi. Anlalan Sünniler, zamanla krmz börkü terk edince, yalnz Alevi
topluluklarnn apkas hükmüne girmi. Bu
yüzden, ba giyimlerine izafeten Alevilere
‘Kzlba’ denmee balanm”tr (Eröz,
1990: 80).
Yine Eröz’e göre, kzl tacn ve elbisenin
kutlu oluuyla ilgili olarak kitaplarn yazlan
Alevi çevrelerinde, söz konusu “kzl” renkli
elbise ve tacn kutsall da deiik kaynak
ve görülere balanmaktadr. Baz gruplar
Hz. Muhammed’e, bazs Hz. Ali’ye, bazs
da Uhud, Hayber ve Sfn muharebelerine
balanmaktadr. Bâtni gruplara Bâbek zamannda krmz elbise giymelerinden dolay, “Muhammere” de denmesi de bir ilikilendirme sebebi olarak zikredilmektedir
(Eröz, 1990: 44, 87-90).
Ksacas, hangi kaynaa balanlarak
kullanlrsa kullanlsn, Alevi-Bektai Türk
topluluklarnn kutsallk atfedilerek krmz
apka giymeleri ile kendilerine “Kzlba”
denmesi arasnda üpheye yer brakmayacak
kadar kuvvetli bir ba bulunduu ve “Kzlba” adnn da, dil bilimi açsndan ad aktarmas yoluyla kullanlan Türkçe bir birleik
isim olduu da açktr.
¾Koya(lar): Balkesir ve çevresinde
yaayan, Tahtac ve Çepni/Çetmilerle ayn
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mezhep ve merepte olan, yani Alevi-Bektai
olan Türk topluluu. Bunlarn Tahtac ve
Çepniler gibi Ouz Türk’ü olmayp, yörede
yaayan Hardallar ve Tatlar ile birlikte, Ouz
d Türk unsuru olmas söz konusudur (Baha
Said Bey, 2006: 222).
¾Nalc(lar): Karadeniz bölgesinde Ordu
(Ünye, Fatsa), Trabzon, Giresun, Samsun,
Karadeniz Erelisi ile Bayburt ve Gümühane (Kürtün) yörelerinde yaayan ve geçimlerini baba meslekleri olan demircilik (kazma,
kürek, karasaban, klç, kalkan ve özellikle
at nal) yaparak salayan Türk topluluklar,
yöre halk tarafndan mesleklerinden dolay
Nalc olarak anlmaktadr (Gülçiçek, 2004:
243). Eröz ve Türkdoan’a göre de; OrduSinop arasndaki dalarda, Çepni bakiyesi
olmas muhtemel olan Alevi Türk topluluu,
bu adla anlmaktadr (Eröz, 1990: 18; Türkdoan, 1995: 208, 484).
Bu Alevi-Bektai Türk topluluu, Hac
Bekta Veli’nin dervilerinden olan ve türbesi Hacbekta’taki Pir Dergâh’nda olan
Güven (Genç) Abdal ballarndandr (Gülçiçek, 2004: 243).
Bu Alevi-Bektai Türk topluluunun adnn bir meslek adndan (Nalc < nal+c) geldii açktr.
Eröz, mücerret (hiç evlenmemi) Bektai
dervilerinin Balm Sultan’dan itibaren kulaklarna küpe (mengû) takmalar hakknda
bilgi verirken, merhum Bektai Dede-Babas
Bedrettin Noyan’n; “Eski bir yazmada,
mengû’un Hz. Ali’nin Düldülü’nün nalnn olduu, Kûfe’den Badad’a giderken
düen nal, seyisi Kanber’in alarak kulana
küpe diye takt eklinde bir kayt gördüm.”
(Eröz, 1990: 65) sözlerine yer veriyor ki, bu
bilginin de, Nalc adyla ilikilendirilebilecek
cinsten olduu açktr. Zira Nalc ad, onlarn

yapt ile balantl olmaktan baka, hem
demircilik gibi eski Türk zanaatlarndan biri
oluyor hem de Hz. Ali ile ilgili bir kutsall
içeriyor.
¾Pazartesili(ler): ki kol veya süree
ayrlan Bulgaristan ve Bulgaristan göçmeni Türkmen Alevilerinin bir koludur. Babai
olan bu grup, cem törenlerini pazartesi akamlar yaptklar için bu adla anlrlar. Onlar, Babai olaynn buralara göçürdüü kalntlar olmaldr. Hac Bekta’ ikinci derecede
veli olarak görürler. Nefes ve niyazlarnda
Hac Bekta’tan çok Demir Baba, Kzl Deli
ve Sar Saltuk’u anarlar (Melikof, 2006: 135;
Öz, 1997: 261).
¾Pençeli(ler): Malatya Arguvan yöresi
(Eröz, 1990: 314-315) ile Eskiehir yöresi
(Noyan, 2006: 170) Alevileri için kullanlan
bir addr.
Alevi-Kzlba Türk topluluklarnn cem
törenlerinde töreni yöneten dede/müridin
elinde bulunan ve kutsallk atfedilen kayn
aacndan yaplan denee, çevgân, erkân,
erkân- evliya, alaca denek dendii gibi,
“pençe çoma”da denmektedir (Baha Said
Bey, 2006: 224). Yine, ikrar ve müsahiplik
cemlerinde mürit talip ve müsahiplerin srtn pençeler, yani eliyle svazlar.
Buradaki “Pençe”yi elin ayas ile be parman tamamn ifade eden “pençe” yannda,
Farsça “be” say ad “penc” ve ondan hareketle aba altndaki be kiiyi (Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin) ifade eden “Penc-i Âl-i Âbâ”yla
ilikilendirmek, acaba çok mu zorlama olur?
¾Sar Saltuklar: Balkanlarda Tuna
Nehri aznda, Anadolu’da Tunceli Hozat
yöresinde yaayan Alevi-Bektai topluluklar bu adla anlrlar (Noyan, 2006: 182). Bilin-
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dii gibi bu ad Rumeli’nin Türklemesinde
önemli rol oynayan mehur Sar Saltuk’un
addr ve sfat tamlamas biçiminde kurulmu Türkçe bir addr. Dolaysyla ad geçen
yörelerde yaayan Sar Saltuk Oca’na bal Alevi-Bektai Türk topluluklar bu adla
bilinirler.
¾Sraç(lar): Sivas, Tokat (Zile, Artova, Erbaa), Amasya, Yozgat (Çekerek) ve
Çorum (Mecitözü) çevresinde yaayan ve
bu adla anlan Alevi Türkmenlerdir. (Eröz,
1990: 18; Türkdoan, 1995: 484; Gülçiçek,
2004: 240). Bu ad, çevre Alevilerinin bu topluluklar için kullandklar bir addr. Kendileri de aralarnda bu ad kullanmaktadrlar.
Bu ad sözü edilen yörelerde âdeta Sünniler
karsnda Alevi ve Kzlba gibi ayrc bir
anlamda kullanlmaktadr. Bunlar ayn kelimenin fonetik deiime uram biçimi olan
Sra ad yannda, Ik(lar) olarak da anlrlar (Tokat, Ball köyü, 15 Aralk 2004 TRT2,
00.30). Tokat’ta asl yerleim alanlar Tokat
iline bal Zile ilçesidir. Zile Sraçlar, Orta
Anadolu Alevileri içinde Babalar/Babagân
soyundan gelmeleri ve kendilerini “airet”
olarak nitelendirmeleri gibi sebeplerle farkllk arz ederler. Beydili airetine mensup
bu Türkmen topluluu, ocak olarak da Aye
Bac Oca’nn ballarndandr (Türkdoan, 1995: 501-504). Tokat Erbaa Sraçlar
ise Hac Bekta Oca’na baldrlar, yani
Çelebiler koluna mensupturlar (Türkdoan,
1995: 509).
Ik(lar) olarak da anlan Sraçlarn ad
Arapça sirâçtan “k, kandil, mum” gelmektedir. Bunda Alevi-Bektailikteki yine ayn
anlaml Farsça “çera” kavramnn AleviBektai erkânndaki yeri ve öneminin etkili
olduu açktr. Bilindii üzere, “çera uyandrma” deyimi, cem âyini srasnda, mum,
lamba vb. aydnlatma araçlarn usulüne göre
yakmak demektir. Mumlar yakarak tekkeyi
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açmak anlamna da gelir. “Çera uyarmak”
ifadesi de ayn anlamda kullanlr. Çeralardan önce “Horasan çera” yaklr. Dier çeralar “delil” ad verilen metalden yaplm
bir kâsedir. Cem âyinlerinde yaklan mum,
“delil” vb. aydnlatma araçlar, Hz. Peygamber tarafndan getirilen Hakk’n nurunu sembolize eder (Günen, 2007: 332).
Sraç kelimesinin halk etimolojisindeki izah da ilginçtir. Zile Sraçlarnca “Sraç” kelimesi “srrn aç” anlamna gelirken
(Türkdoan, 1995: 502), Tokat Erbaa Sraçlarna göre “doruluk” anlamna gelmektedir
(Türkdoan, 1995: 508-509).
Gülçiçek de, Emrullah Güney’in aratrmalarna dayanarak, Deveci Da Sraçlarnn
“Sraç”kelimesinin, Baballar ayaklanmasna
katlan bir oymak ba olmas muhtemel Sraç Ali’
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kzl ve Auiçen ocaklarna, Aydn ve Isparta
yöresinde yaayan Aydnllar ise, merkezi
Aydn Reediye’de bulunan Emiroullar
(Emirbeyli) ocana baldrlar (Gülçiçek,
2004: 218-219).
Tahtaclar üzerinde ilk ve en kapsaml aratrmalar yapanlardan Yusuf Ziya
Yörükân’a göre, Yanyatr ve Hac Emirli
ocaklarna bal Tahtac oymaklarnn listesi
de öyledir:
Yanyatr ocana bal Tahtac oymaklar: 1. Çobanl oyma, Çaylak oyma, 3.
Sivri Külahl oyma, 4. Kokluca Tahtaclar
(Sivri Külahllar oymandandrlar.), 5. Cingöz oyma, 6. Üsküdarl oyma, 7. Enseli
oyma, 8. Ala Abal oyma, 9. Çiçili oyma, 10. Mazc oyma, 11. Kâhyal oyma,
12. Gökçeli oyma, 13. Nacarl oyma.
Hac Emirli ocana bal Tahtac oymaklar: 1. ehepli oyma, 2. Kabakç
oyma, 3. Aydnl oyma (Yörükân, 1998:
179-203).
Görüldüü gibi Tahtaclara ait bu oymak
adlarnn hemen hepsi Türkçedir.
¾Talibi(ler): Türkdoan (1995: 484485), Bektailerde tek ocan, ama buna karlk Alevilerde yüzün üzerinde ocak bulunduunu belirttikten sonra, Alevilerin ayrca
kollarnn da bulunduunu belirtirken; Nalc,
Sraç, Elçi, Tahtac, Çepni, Abdal, Kzldelili, Arapkirli ve Amuca kollarnn yannda
“Talibi” koluna da yer verir. Demek ki, Alevi
topluluklar içinde Talibiler adl bir kol da
vardr. Bu kolun ad, kanaatimizce, iki kaynaa balanabilir.
Türkdoan, kol için, “tarikat kurucusu
pirin ölümünden sonra, halifelerinin tarikat
adap ve erkânnda kimi deiiklikler yapmasyla belirginleen ve giderek bamsz
bir yap kazanan tarikat dal” anlamn verTürk Kültürü ve Hac Bekta Velî Aratrma Dergisi 2009 / 52 118

diine göre, bir Alevi kolu ad olarak Talibi
adnn ya “Talib” adl bir ahs adna ya da
Arapça asll olan “tâlib” kelimesinin “talep
eden” anlamna uygun olarak “Alevi yoluna
girmek isteyen veya girdikten sonra da yolun
edep ve erkânna uygun davranmaya ve yaamaya gayret eden kii” anlamna balanmas gerekmektedir.
Bizce, ikinci anlamdan çok birinci anlam
üzerinde durulmaldr. Zira slam öncesinden
balayarak Arap toplumu deiik kabilelere
ayrlarak, genellikle bu kabile adlaryla anlmlardr. Dinî ve siyasi mücadeleler de bu
kabileler arasnda geçiyordu. Nitekim, Hicri 1. yüzyln sonlarna kadar siyasi iktidar
mücadeleleri Emevilerle Haimiler arasnda geçiyordu. Bu mücadelede yer alan Haimoullar da, kendi içinde Abbasiler ve
Talibiler diye ikiye ayrlmakla birlikte, Hz.
Peygamber’in akrabas olmaktan kaynaklanan bir meruiyetle güç birliine gidiyorlard. Öyleki “Ehl-i Beyt” tabiri, Abbas’n,
Talib’in, yani Hz. Ali’nin soyu dahil bütün
Haimoullarn kapsayacak ekilde kullanlmaktayd.
Kutlu’nun verdii bilgilere göre, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in ölümünden sonra Ali
bin Hüseyin ve Muhammed el-Haneyye’nin
aktif siyasette yer almamalar, Haimoullar
arasnda Abbasiler ve Talibilerin ayr saarda yer almasna ve daha sonraki dönemlerde
Aleviler arasnda Emevilere kar iktidar ele
geçirmek için yeni hesaplar yaplmasna sebep oldu. Bu srada da Ebu Talib’in nesli olarak Talibiler Aleviyyun, Caferiler ve Akililer
olmak üzere üç kola ayrlmlardr. Buna
ramen bütün bu kollar da, pek çok kaynakta Haimiler veya Ehl-i Beyt olarak görüldü,
anld (Kutlu, 2000: 99-120).
Buna göre, “Tâlib” kelimesinin sonuna
Arapçada mensubiyet isimleri yapan nispet
î’si getirilerek oluturulan “Talibî” adyla
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anlan bu Alevi topluluunun adnn, esas
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resinde bazen Sünni gruplarn kendilerini
Alevilerden ayrmak için “Biz Türkik, onlar
Alevi”, bazen de Alevi gruplarn kendilerini
Sünnilerden ayrmak için “Biz Türkik, onlar yabanc/Sünni” dediklerinden söz ediyor
(Türkdoan, 1995: 67, 68, 95, 111, 531).
Bizi burada, konumuz gerei, “Türk”
adnn milletimizin genel ad olmas yannda, Alevi-Bektai anlaml olarak kullanlmas veya Alevi-Bektai anlam kazanm
olmas ilgilendirmektedir.
¾Türkmen: Kökeni konusunda çok
deiik görüler ileriye sürülse de, Türkmen kelimesi, Ouz Türkleri için kullanlr. Bugün Türkmenistan’dan Azerbaycan’a
ve Anadolu’dan Balkanalara kadar uzanan
Bat Türklük sahasnda yaayan Türkler hep
Ouz Türküdür. Türkmenistan Türklüü
“Türkmen” adyla bilinip anlrken, Anadolu Türklüü de “Türk” diye bilinir ve anlr.
Ancak, Anadolu Türklüü içinde “Türkmen”
adnn Türk veya Ouz adnn alt ubeleri
için de kullanldna tank oluyoruz. Mesela, Orta Anadolu’da “Türkmenlik”, has Türk,
öz Türk, Türk’ün has, özü anlamlarnda kullanlrken, Akdeniz ve Toroslar bölgesinde
“göçmen” veya “Yörük” anlamnda, Ege
bölgesi ile Marmara bölgesinin baz kesimlerinde ise “Alevi-Bektai” veya “Kzlba”
anlamyla kullanlmaktadr.

hisar ilçesine bal Alevi köyü Bademler’in
ileri gelenlerinden Hüseyin Or adl ahsn,
“… On erkânl olanlara bizde Çepni, on bir
erkânllara Üsküdarllar, alt erkânl olanlara ise Abdallar diyoruz.” (Türkdoan, 1995:
198) sözlerinden anlyoruz.
¾Vazalak(lar): Bu ad, Nide yöresinde
“Alevi”, Adana yöresinde “Müslüman olmayp öyle görünen” ve Tokat Zile’de ise “oruç
yiyen” anlamlaryla tespit edilmitir (DS-XI:
4093). “Geveze, sözünü bilmez; aptal, serseri” an1amlar da bulunan (DS-XI: 4093) bu
adn, Sünnilerce Alevi-Bektaileri aalamak maksatl kullanldn düünmek pek
yanl olmaz.
¾Yalavaç(lar): Gaziantep Nizip’te “Alevi” anlamyla tespit edilen (DS-XI: 4140) bu
kelime, bilindii gibi, Eski Türkçede “elçi,
peygamber” anlamyla kullanlan (DLT-IV:
733; Arat, 1979: 517) arkakik bir kelimedir.
Eski Uygur Türkçesi metinleri ile Kutadgu
Bilig ve Dîvânu Lugati’t-Türk’te dinî bir
terim olarak bolca kullanlan bu kelimenin,
Anadolu azlarnda dinî bir grubu ifade edecek ekilde yayor oluu ilginçtir.
Gaziantep ili Kozakl ilçesine bal arkevi köyünün Alevî halk da, Baraklarca
“Alevî, Kzlba” anlamyla Yalavaç olarak
adlandrlmaktadr (Gülçiçek, 2004: 248).

¾Üsküdarl(lar): Tahtaclarn Yanyatr
Oca’na mensup bir oymaktr. Yörükân’a
göre, Eseli oymandan ayrlm ve Rumeli
seyahatinden sonra bu nam alm olan bu
oyman ekseri halk Adana civarndadr
(Yörükân, 1998: 200).

¾Yanyatr(lar): Bu ad, Çaylaklar ve
Aydnllar olmak üzere iki büyük kola ayrlan Tahtac Alevi-Bektailerinin daha ziyade
Çaylaklar kolu mensuplarnn bal olduklar
ocan addr. Ancak bu ocan bals Tahtaclar da bu adla anlmaktadrlar (Yörükân,
1998: 179-203; Gülçiçek, 2004: 218-219;
Türkdoan, 1995: 216).

Üsküdarllar, cem törenlerini on bir
erkân üzere yürüten Alevilerdir. Bunu, Orhan Türkdoan’n görütüü, zmir ili Sefer-

¾Yeni arl: Gülçiçek’in Vahit Lüt
Salc’y kaynak göstererek verdii bilgilere
göre, Alevi-Kzlba topluluklar bu adla da

Türk Kültürü ve Hac Bekta Velî Aratrma Dergisi 2009 / 52 120

Türk Kültürü ve Hac Bekta Velî Aratrma Dergisi 2009 / 52 122

Ahmet GÜN EN

Alevi-Bektailerin kendilerine özgü bir semboller dünyas olduunu, dolaysyla bu Türk
topluluklarnn semiyotik yapsn da gözler
önüne sermektedir. Bunu renklere dayal
olarak kurulan Kzlba, Alc, Srt Sar, Az
Kara gibi adlarda gözlemek mümkündür.
Alevi-Bektai Türk topluluklarn bir sosyolog gözüyle inceleyip bizzat aralarnda da
yaayarak gözleyen Orhan Türkdoan’n bu
konudaki, bizim de tamamen katldmz,
görüleri ilginçtir:
“Tabiat, eyay kendi felsefesi açsndan
yorumlayan ve deerlendiren Alevi estetii,
bir çeit sembolik iletiim tablosunu ortaya
koymaktadr. Her nesne, doada sözlü iaretler kadar sentaks boyutlaryla da açklanmaktadr. Hatta Alevi inancn belirleyen kii
ile yanstcs sembol arasnda bir çeit pragmatik ilikiyi de burada gözlemek mümkün.
Ksacas, renk ve desen dünyasnda sembolik
iletiim a bizi, çada deyimiyle semiyotik
bilimin snrlar içine götürür. Bu oluumda,
dikkatimizi çeken önemli bir nokta da, renk
ve desen biçimini belirleyen göreli bir yorum ve bak açsyla kar karya bulunmu
olmamzdr. Baz renkler, evli kadn veya
erkei; bazlar da Ehli Beyt mensuplarn
göstermektedir. Böylece, statü farkllamalar ve statü sembollerine dayal zengin bir
folklor kültürü ile kar karya bulunuyoruz.
Renklerin birbirlerine göre saygnl, kiisel
alanda Alevi hiyerarisinin bir yansmasdr
da…” (Türkdoan, 1995: 194)
Türk milleti, Sünnisi ve AleviBektaisiyle bir bütündür. Alevi-Bektailer
slam dinine mensup, Türk milletinin ayrlmaz bir parçasdrlar. Dil ve dinlerini Türk
gibi duyup yaayan Türk/Türkmen topluluklardr. Kendilerini ister Alevi-Bektai ve Kzlba, ister Nalc, Tahtac, Elçi, Sraç, Amuca, Ik…vb. olarak ifade etsinler veya böyle
çarlsnlar, bu, onlarn Türk/Türkmen topluluklar olduklar gerçeini deitiremez.
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Dipnotlar:
1. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hac Bekta Velî Aratrma Merkezince 17-19 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara’da
düzenlenen “2. Uluslararas Türk Kültür Evreninde Alevilik
ve Bektailik Bilgi öleni”nde “Anadolu Azlarnda ‘AleviBektai’ Anlaml Söz Varl Üzerine” balyla sunulan
bildirinin yeniden gözden geçirilip geniletilmi biçimidir.
2. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyat Bölümü, gunsenahmet@gmail.com
3. Noyan’n verdii bu liste, anladmz kadaryla, ocaklar ve
bu ocaklara bal kollarn kark olarak verildii bir listedir.
“Ocak” adyla birlikte verilen adlar dnda, bata ve sonda
verilen adlar, bize ocak adlaryla anlan Alevi-Bektai topluluklarn ifade ediyor gibi geldi.
4. Ayn kelime, Derleme Sözlüü’nde; abdal (I): 1. Çingene,
2. Dilenci, 3. Davul, zurna çalan çalgc (çokça çingene),
4. Sünnetçi; abdal (II): 1. Serseri, 2. Avâre, 3. Tembel, 4.
Beceriksiz, 5. Deli, 6. tibarsz, 7. Kul, köle; abdal (III):
Tamahkâr; abdal (IV): Yal adam; abdallan-: dilenmek”
gibi hep aalama veya olumsuzluk ifade eden anlamlarla
karmza çkmaktadr (DS-I: 15-16). Hatta bunlara, “esrar,
afyon” anlamna gelen “abdalotu”nu da ilave edebiliriz.
5. Söz konusu beyitlerin Kutadgu Bilig’deki beyit numarasn
göstermektedir.
6. M. Eröz, 1990: 18.
7. F. Köprülü, Babailere Babal demektedir (Türkdoan, 1995:
234).
8. Çorlu (Tekirda) Babaileri ise her hafta cuma akam toplant
yapar, sorunlarn tartrlar (Türkdoan, 1995: 231).
9. Sempozyumda, Doç. Dr. smail Aksoyak tarafndan “Bekta”
adnn kökeni üzerine bir bildiri sunulduundan, bu konuda
daha fazla bilgi vermeyi gereksiz gördük. Ancak, Bekta adnn anlam ve kökeni için hem Aksoyak (2008: 1531-1536)’a
hem d e Öz (1997: 43-44)’e ve onun kulland kaynaklara
baklabilir.
10. Prof. Dr. Zeki Kaymaz’dan sözlü olarak edindiimiz bir
bilgidir.
11.Yazl kaynaklardan derlediimiz bu ad belirtirken de, “az
kara” sözünde olduu gibi, Alevi-Bektai dostlarmz tepki
gösterip Sünnilerce kendilerine hakaret amaçl olarak “öküz”
anlamna “srt sar”, “eek” anlamna “srt kara” dendiini
belirtmilerdir.
Kimden gelirse gelsin, Alevi-Bektai canlara böylesi yaktrma veya hakaret ifadelerini hiçbir ekilde kabul etmemek
veya doru bulmamakla birlikte, onlarn hakl tepkisini burada belirtmeyi görev sayyoruz.
12. Her ne kadar bu adlarda “kzl”, “kara” ve “sar” renk adlar
varsa da, bu adlarn Sünni Müslümanlarca Alevi-Bektaileri
aalamak maksatl olarak kullanldn da hatrlatmak gerekir.
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