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ÖNSÖZ 

 

 

 Bu çalışmam kırsal kesimde yaşayan Alevi Bektaşi topluluklarının aile, 

dünya görüşleri, toplumsal yapısını, kimliğe ilişkin değerlerini, tutumlarını anlamayı 

ve yorumlamayı amaçlamaktadır. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için Şanlıurfa Kısas 

beldesi araştırma alanı olarak ele alınmıştır.  

 Bilmeme, tanımama insanları, toplulukları karşı karşıya getirmekte, 

hoşgörüyü azaltmaktadır. Birlikte yaşamayı sıkıntılı bir hale getirmektedir. İnsanları 

hoşgörüsüz, sevgisiz yapan bu tanımama, bilmeme bilgi eksikliğinden gelmektedir. 

Bilgi için araştırmak, araştırmak için başlangıç gerekir. Bu araştırmanın söz konusu 

alanda bir mum ışığı yakması dileğiyle. 

 Tezimi hazırlarken kaynak taraması, alan çalışması ve diğer bilgi ve 

belgelerin temininde pek çok kişiden yardım ve destek gördüm. 

 Bu araştırmamda yardımcı olan, evlerine kabul edip görüşmeler yapmamızı 

sağlayan Kısas beldesi halkına teşekkürlerimi öncelikle sunmak isterim. Bu 

çalışmanın başlamasında sıcak ilgileriyle teşvik eden sayın Prof. Dr. Zafer İlbars’a, 

çalışmamı her aşamasında değerli yardımlarıyla destekleyen sayın Prof. Dr. Belkıs 

Temren’e ve bana her defasında moral aşılayarak çalışmanın tamamlamasını 

sağlayan sayın Yrd. Dr. Feryal Turan’a teşekkür etmek isterim.  

Halil İbrahim İLHAN 
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I. BÖLÜM   

GİRİŞ 

 

 

1.1.  ARAŞTIRMANIN KONUSU VE PROBLEMİ 

 Daha iyiyi bulma arzusu teknolojik bilginin eriştiği büyük olanaklarla 

birleşerek küçülen dünya hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Bu kültürel değişim 

sürecinde kültürel yapıların tanınması ve buna uygun politikalar üretilmesi 

toplumların yaşayakalması için yaşamsal bir öneme sahiptir.  Ayrıca insanların 

ürettiği kültürel mirasın kaybolmadan yeni kuşaklara aktarılması bakımından da 

gereklidir. 

Toplumların kültürleri, hayatın akışı içerisinde, günlük ilişkilerde, 

alışkanlıklarda belirginleşir. Bu ilişkinin ve alışkanlıkların anlamını çözerek, değerli 

ve düşünce tarzlarını anlamlandırarak toplumların iç dünyalarını tanımak 

mümkündür. İnsan topluluklarını tanımak için tarihini, inançlarını, davranış, değer ve 

ilişkilerini ve bunları düzenleyen sosyal normlarını, gelenek ve göreneklerini yani 

kültürlerini öğrenmek gerekir. Ruth Benedict her kültürün bir amacı olduğunu ve bu 

amacın da toplumun  hayat tarzında, günlük yaşantısında kendini ifade ettiğini 

vurgular(Erdentuğ 1972:17). 

 Kültürel bir varlık olan insan doğduğu andan itibaren içinde yaşamış olduğu 

toplumun bir parçasıdır. O, toplumun yaşam biçimi, inanç, eğitim sistemi ve 

öğretisiyle şekillenir ve erişkin bir birey olarak içinde yaşadığı topluma bir şeyler 

katarak sonraki nesillere bırakacaktır.  

 Yer yüzünde köklü tarihsel birikimi, büyük ve zengin kültürel mirası ile 

Anadolu, içerisindeki etnik inançsal, kültürel farklılıkları yaşatan çok renkli ve eşsiz 

bir dünya coğrafyası görünümündedir. Kültürel tarihi bakımından büyük önem arz 

eden insanlık ailesi içinde yer almış kültürel inançsal topluluklardan birini de 

kendine özgün yapıları ile Alevi-Bektaşiler meydana getirir. Her inanç sisteminin 

kendine özgü olan bir yaşayışı ve düşünce biçimi  vardır. Alevi-Bektaşilik bir inanç 
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sistemi olarak, bu inanca bağlı olan insanların yaşamında, ibadetlerinde, toplumsal 

yapısında, ilişkilerinde etkili olmuştur(Melikoff, 1999:165). 

 Zengin kültür mirasımızın günümüzdeki durumunu araştırmak için 

yaşadığımız toplum ve kültürel sistemi daha iyi kavramamız geleceğe güvenle 

bakmamızı sağlayacaktır. 

 Her ne kadar Türkiye’deki Alevilik Bektaşilik araştırmaları Cumhuriyet ile 

yaşıt sayılsada ülkenin gündeminde son on yıllarda geniş biçimde yer kaplamıştır 

(Birdoğan, 1995:10, Ocak,1999:32). Sanayileşmeyle birlikte tarımda 

makineleşmenin yaygınlaşması ile hızlı bir iç göç yaşayan Türkiye’de bir çok alt 

kültür unsurları yeniden canlanma ve yeniden oluşturulmasını sağlarken,  bir çok 

farklı alanda kendilerini gösterme imkanına kavuştular. Alevilik Bektaşi toplulukları 

kendilerini inançsal yönlerinin yanında, toplumsal, siyasi yönleriyle  birlikte 

alternatif yaşam biçimlerinin oluşturulması için temel bir kültürel topluluk olarak da  

ifade edilebilmektedir ( Varhoff, 1999:32). 

 Alevi Bektaşi topluluklarının alt kültürel kimlikleriyle kamusal alana daha 

fazla çıkmış olmaları ve bu kimliğin anlaşılmasına yönelen  ilgi araştırma yapmanın 

nedenlerinden biridir.  

Kültür bilimciler; bir toplumu gerçekten tanıyabilmek, anlayabilmek için 

günlük yaşantılarıyla birlikte kültür tarihini de incelemek gerektiği konusunda 

birleşmişlerdir. Kültür varlığını oluşturan evrensel kurum ve değişkenler her 

toplumda özgün biçim ve sentezler yaratmışlardır (Güvenç,1985:26). Alevi 

Bektaşiliğin bugünkü durumunu doğru ortaya koyabilmek için tarihi süreç ile birlikte 

ele alınması gerekmektedir. Toplumsal olgunun tarihi süreç içinde oluşan 

farklılaşmalar, dünya görüşleri, kalıplar, davranış biçimleri bir zincir halinde ortaya 

konulmadan doğru olarak anlaşılması mümkün değildir. Ertenduğ; değişik kültürleri 

anlamanın, kendi davranış ve düşüncelerimizi etkilediğini ve böylece bir çok 

problemlerin de ancak toplumların birbirlerinin kültürlerini tanımak suretiyle 

çözümleneceğinin anlaşıldığını belirtir (Ertenduğ,1972:6). 

 Orta Asya’dan, Anadolu içlerine göç eden Türk boyları, Moğol saldırılarıyla 

bu süreci hızlandırarak sürdürmüşlerdir. Anadolu’da zaman içersinde bir çok nedenle 

farklılaşarak ikili bir yapı oluşturan Türkmenlerin bir kısmı yerleşik hayata 
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geçmişler, diğer kısmı ise konar göçerliliği devam ettirmişlerdir. Böylece birbirlerine 

farklı bakışa sahip iki farklı sosyal yapı oluşmuştur. Zamanla merkez ile çevre 

arasında mesafe oluşmuş ve çatışmalara neden olmuştur (Vergin,1991:11). 

 Anadolu’daki merkez-çevre gerginliği dönemin siyasi etkisiyle daha da 

belirgin hale gelmiştir. Osmanlı ile Safeviler arasındaki üstünlük rekabeti bu 

devletlerin içindeki bazı dinsel azınlıkları düşmanla işbirliği içinde görülmesine 

neden oldu. Osmanlı devleti içinde merkeze yabancılaşmış Alevi Türkmen aşiretleri 

ve onlarla iyi ilişkilerde bulunan insanlar zan altında kaldılar ve kendilerini 

becerebildikleri ölçüde gizlemeye gayret ettiler (Mardin,1992a:88). Bunun 

sonucunda da merkezden itilerek çevreye sıkıştırılmış, siyasi gücün etkisiyle 

dışlayıcı olumsuz anlam yüklenen “zındık, rafizi, sapmış, kızılbaş” 

adlandırılmalarıyla anılan, Anadolu coğrafyasında farklı sosyo kültürel gruplar 

oluşmasına neden olmuştur (Melikoff,1998:149). 

 Mardin; merkez ve çevrenin karşı karşıya gelmesini, Türk siyasi yaşamının 

temelinde yatan sosyal kopukluk olarak yorumlamaktadır (Mardin,1992b:122). 

Çevrenin itilmesi, aşiret yaşantısı, çevre halkını merkez güç etrafında 

bütünleştirememektedir. On beşinci yüzyılda biçimlenmekte olan karmaşık dini ve 

sosyal hareketler Anadolu’nun dünya görüşü üzerinde, bugünde hala hissedilebilen 

etkiler bırakmıştır. Bu etkilerden doğan dini kalıplar, dayanışma grupları ve sembolik 

işaretler zamanla değişikliğe uğramış olmakla beraber yine de önemlerini 

korumaktadırlar (Mardin,1992a:115). 

Alevi Bektaşi toplulukları benimsemiş oldukları yaşam biçimleriyle çok daha 

geniş bir kitleyi etkilemişlerdir. Çağlar boyunca biriktirdikleri kültürel mirası 

aktararak günümüze dek gelmişlerdir. Türk toplumunun öz varlığından oluşarak 

bugüne dek bizleri etkilemiş olan Alevi Bektaşi topluluklarının yaşam tarzını, sosyal 

statü, norm, kimlik, dünya görüşü ve değerlerinin ortaya çıkarılmasının ve en 

önemlisi de, bu büyük ve zengin kültür mirasının bugününü araştırmanın içinde 

yaşadığımız toplumu, kültürel sistemi daha iyi anlamak, geleceğimizi sağlıklı 

oluşturmak açısından yararlı olacağı düşüncesindeyiz. 

Günümüzde Alevi Bektaşilik üzerinde çok sayıda yayın olmasına karşın, saha 

çalışmalarının sayısı oldukça sınırlıdır. Bu konu hakkında sağlıklı durum tespitinin 
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yapılabilmesi tarihsel ve kültürel değişim süreci ile bununla birlikte gelen inançsal, 

ekonomik, tutum ve davranışlardaki değişimi ortaya koyacak bilgi, bu alanda bir 

mum ışığı daha yakacağı inancındayız. 

 Anadolu’nun zengin kültürel mozağinin en belirgin öğesi olan Alevi Bektaşi 

topluluklarının; uzun kültürel birikimlerinin, renkli inançsal ve sosyal 

görünümlerinin yaşandığı Şanlıurfa ili Kısas Beldesi’nin Sosyal Antropolojik 

yöntemle incelenmesi tezimizin konusunu oluşturmaktadır. 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk Türkmen boylarının önemli yerleşim 

yerlerinden birisidir. Hoca Ahmet Yesevi’nin dervişlerinin etkisinde olan göçmen 

Türk aşiretleri ilk yurtluk ve ocaklık olarak bu bölgede yaşaya gelmişlerdir. Zaman 

içersinde bazı aşiretlerin yerleşik hayata geçmeleri, bir çok obanın da Anadolu 

içlerine göç etmeleri, Anadolu’nun değişik yerlerinde ikamet eden aynı ocağa bağlı 

Alevi Türkmenler ortaya çıkmıştır. Bu aşiretler aralarındaki ilişkileri bağlı oldukları 

dedeler aracılığıyla sürdürmüşlerdir. Çevreyle bütünleşen, sunnileşen Türkmen 

boyları, dedelerle bağlarını kaybetmişler, inanç değerleriyle beraber dinsel 

görünümleriyle bölgede hakim olan dil/kültür sistemi içersine dahil olmuşlardır. 

 Türk toplumunu tanımak, anlamak, doğru, sağlıklı ilişkiler kurabilmek, 

politikalar oluşturabilmek ve geleceğe güvenle bakabilmek için sosyal hayatını, 

değerleri, tutumları, inançlarını en iyi şekilde araştırılması gerekmektedir. Alevi 

Bektaşi inanç geleneğine bağlı Kısas Beldesi’nin tarihi ile birlikte ele alarak maddi 

ve manevi kültür yaşantısını, aile yapısını, aile içi ilişkilerini, gelenek, göreneklerini, 

inanç sistemlerini, dayanışma kurumlarını, bireysel ve toplumsal sorunlara 

yaklaşımını kişiliğin oluşumunu etkileyen kültürel öğeler araştırılacaktır.  

 Kısas beldesi mevcut haliyle bölgede kendine özgü bir kimlik adası 

oluşturmaktadır. Köklü tarihsel birikimleri bağlamında Alevi Bektaşilerin sahip 

olduğu normlar, değerler, sosyal kontrol mekanizmaları, kimlikleri ve sosyal 

ilişkilerini ele aldık. Bilimsel ve teknolojik gelişme ve düşüncelere açık, ancak 

inançları çevreyle uyuşmadığından, onlarla ilişkide bulunmaktan kaçınan sosyal bir 

grubu araştırılacaktır. 
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1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI: 

 Alevilik Bektaşilik kültürel sistemimizin önemli bir parçası olarak daima 

canlı bir konu olmuştur. Türklerin İslamiyet ile tanışmasına kadar uzanan, o 

çağlardan bugüne gelen, coğrafi, sosyal ve kültürel şartların biçimlendiği Türk 

kültürünün önemli zenginliklerinden olan Alevilik Bektaşilik tarihsel süreciyle 

birlikte günümüzdeki yerini doğru bir şekilde saptamak gerekmektedir.  

 Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni oluşumlar ve yeni kimlikler 

nedeniyle hızla değişen ve geniş bir coğrafi hareketliliği olan bir toplumda, bir 

yerlere ait olma, bir yerlere bağlanma duygusu, bireyler kadar toplumlar, hatta 

devletler için önemli bir psikolojik, sosyolojik, inançsal ve  ekonomik ihtiyaç haline 

gelmiştir. Bundan dolayı toplumun hayatını kendi kendine sürdürmesinde bir takım 

sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

Araştırmamızda Şanlıurfa ilinin  Kısas Beldesi’nde yaşayan Alevi Bektaşi 

topluluğunun yaşam biçimi, tutumları, inanç ve değerlere bağlılıkları, bölgesel 

yaklaşımlarını kırsal kesimdeki kültürel yapısını bütün yönleriyle tespit etmeyi 

hedeflenmektedir. Bu tezimizle kendi öz kültür varlığımızda oluşan Alevi 

Bektaşiliğin sosyo kültürel yapısını ve kültür sistemi içindeki yerini yaygın bir 

şekilde inceleyerek insan bilgisinin sınırlarını genişletmeye yardımcı olmayı 

amaçlanmaktadır. 

  

1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ  

 Kültürel bir varlık olan birey, diğer bireylerin yaşamıyla davranışları, 

düşünceleri ile çakışır. Bireyin, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarıyla birlikte 

psikolojik, etik ihtiyaçlarının da karşılanmasında diğer insanların yardımına 

gereksinim duyar. Maddi ve manevi ihtiyaçların doyumunda her toplum kendi 

kültürel sisteminden, yapısından (coğrafi, biyolojik, sosyal yapı) ve tarihsel 

birikiminden gelen olanaklarla karşılar. Bu o toplumun zenginliğidir. Toplumların 

kalkınmasında ve varlıklarının sürdürmesinde, içsel ve dışsal sorunları çözmesi, 

ancak çağlar boyunca biriktirdiği kültürel ürünlerini tanımasıyla olabilir. İnsan 

göreneklerinin kanunlarının değişik şekillerini anlayamadığı taktirde, hayatın 

çapraşık meselelerini de anlayamaz. Değişik kültürleri anlamak kendi davranış ve 
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düşüncelerimi etkilemiş ve böylece bir çok problemlerin de ancak toplumların, 

birbirlerinin kültürlerini tanımak suretiyle çözümleneceği anlaşılmıştır 

(Ertenduğ,1972:14). 

 Günümüzdeki hızlı teknolojik gelişmelerin yansımasından doğan toplumsal 

dönüşümler uzun bir tarihsel birikimin ürünü olan kültürel sistemlerin kaybolmasına 

neden olmaktadır. Malinowski; alan araştırmaların ne kadar gerekli olduğunu temel 

gerekçelerinden birinin, insanların bir modernleşme dalgası içinde kaybolmasından 

önce nasıl yaşadıkları, hakkında bilgi sağlamak olduğunu varsaymıştır 

(Shakland,1999:22). 

 Kültürel sorunlarımızı  çözmek için kültürel sistemimizi tanımak, anlamak, 

birey ve grup davranışlarını düzenleyen, yönelten ve etkileyen mekanizmayı 

tanımamız gerekmektedir. 

 Küreselleşme sürecinde Alevi Bektaşi toplumları da etkilenmekte ve nasıl 

etkilendiği ve bu değişimin hızı ve yönünün ne olduğu, yeni tutum ve 

davranışlarındaki farklılaşmaları tespit ve tahlil edecek olması araştırmanın önemini 

belirtmektedir. Alevi Bektaşilik ile ilgili bir çok yayın bulunmasına rağmen birinci 

elden bilgi edinmek suretiyle hazırlanmış kaynak sayısı sınırlıdır. Seçiliş 

nedenlerinden diğeri de bu konu ile ilgili alan çalışmalarının güçlükleri ve azlığı bu 

araştırmayı önemli  hissettirecektir. 

 Yavuz Sultan Selim 1517 yılındaki Çaldıran Seferi’nden bu yana, Osmanlı 

Devleti’nin “Sünni Medreseleştirme” politikalarının etkisiyle bu bölgemiz ve 

özellikle Şanlıurfa İli Alevi Bektaşilikten arındırılmış kültür sahası olarak 

görülmektedir. Harran Ovasında, ana dili Türkçe olan ve Alevi Bektaşi inançlı tek 

köydür. Aynı zamanda bu belde de yaşayanlar çevre köylere göre daha küçük 

topraklara sahiptirler. Sosyo kültürel yapısı ile bir kültürel adacık görünümündeki 

Kısas Beldesinin araştırılmasını dikkat çekici bulmaktayız. 

 Kısas dünyanın sayılı sulama projesinin uygulandığı Harran Ovası’nın 

ortasına sıkışmış inanç bakımından Alevi Bektaşi yerleşim birimidir. Bu özelliğinden 

dolayı soyutlanmış topluluk olarak tanımlanmaktadır (Soyyer,1996:16). Soyutlanmış 

topluluk kavramı ile cağın ve teknolojinin bütün gelişmelerinden imkanları oranında 
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yararlanan, gelişme fikrine açık ancak inançları çevreye uyuşmadığından dolayı 

onlarla sıkı bir ilişkide bulunmaktan kaçınan bir sosyal grubu araştıracağız.  

 Araştırmaya konu olan Kısas’ta yaşayan insanlar çevreleri tarafından 

dışlanmış fakat bu topluluğunda çevreyi saymayarak içine dönmesi ile kendine has 

özellikleri olan bir kültür adacığına dönüşmüştür. Fakat bu toplum azınlık 

kavramının dışındadır. Dini inançlarını kabul etmeselerde çevre topluluklar ve devlet 

tarafından ikinci sınıf vatandaş olarak görülmemektedirler. Ayrıca grup içinde de 

kendilerini bu şekilde hissetme eğilimi mevcut değildir, sadece dini açıdan farklı 

olduklarını belirtmektedirler.  

 Etnite aidiyetinin ön planda olmadığı tarihsel süreç içinde bölgede yaşayan 

bir çok Türkmen boyları dil, gelenek, görenek ve töresiyle egemen dil/kültür sistemi  

tarafından bir anlamda yutulmuşlardır (Altuntek,1992:19v.d.). Bölgeye on beşinci ve 

on  dokusuncu yüzyıllar arasında sürekli olarak Türkmen aşiretleri vergi toplamak, 

yöreyi sünnileştirmek, asayişi sağlamak amacıyla yerleşmişlerdir. Bu tarihlerde 

gelerek yerleşen hala önemli olan Türkmen aşiretleri tarihsel süreç içinde dillerini 

değiştirmişlerdir (Alpay,1991:34-40). Bir çok aşiretin içerilmesi kadar Kısas’ta 

yaşayan Alevi Bektaşi Türkmen topluluğunun kendi dinsel, dilsel ve etnik 

özelliklerini yitirmeden sürdürmeleri de hayli önemlidir. Kısas halkı kendilerini 1600 

yıllarda Horasan’dan geldiğini ifade etmektedirler (Özbek,1992:165). Kısas halkı 

diğer gruplarla farklılıklarını kendilerinde “yol-erkan sahibi” olmalarına 

bağlamaktadırlar. Bir anlamda “biz” ve  “öteki” tanımlarını, akrabalık grubu, aşiret, 

soy, sülale dışında yapabildikleri, gezgin Alevi dedeler aracılığıyla görece merkezi 

varlığını sürdürürken cem ayinleri de iç hukukun realize olmasına imkan tanımıştır. 

Aşiret sistemindeki aynı köy ve yakın komşularıyla sınırlı olan toplumsal bağlar 

Alevi bektaşi topluluklarında ülke çapında ve hatta uluslarası düzeyde yayılmıştır. 

Aşiret hukukunun dışında kalan Alevi Bektaşi topluluğu aşiret yapısı ile birlikte 

ağalık ilişkisinin de dışındadır (Altuntek,1992:56v.d.). 

 Alevi Bektaşi toplumu sosyal bir olgu olarak grup içi ve grup dışı ilişkileri 

kültür hayatımıza sunmaya çalışan araştırmacılara, yararlı olacaktır. İnançsal 

farklılıklardan doğan bir çok toplumsal çatışmanın temelinde eksik bilgi, tanımama, 

anlamama ve çeşitli önyargılar yer almaktadır. Bu bilgi yetersizliği ancak bilimsel 
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çalışmaların çoğalması ile aşılabilecektir. Bilgi bize toplumsal sorunlarımızın çözüm 

anahtarını verecek, birbirini karşılıklı kabul ediş zamanı bir gün gelecektir.   

 

1.4. ARAŞTIRMANIN SAYILTILARI 

 Araştırmada bazı başlangıç noktalarının ayrıca kanıtlanmasına gerek 

görülmeden “doğru” olarak kabul edilmesi gerekebilir. Bu kabule sayıltı, 

(varsayım,faraziye) denir. Araştırma sonuçlarının geçerliliği bu yargıların 

doğruluğuna bağlıdır (Karasar,1991:41,Gökçe,1988:41). 

1. Ülkemizde Alevi Bektaşi olarak adlandırılan topluluklar Orta Asya’daki 

eski Türk inanç ve geleneklerini İslamiyet ile bütünleştirerek günümüze kadar 

yaşatmışlardır.  

2. Alevi Bektaşi geleneğine bağlı yaşayan topluluklar Orta Asya’da, 

Anadolu’da ve göç yollarında tanıştıkları kültürlerin katkısıyla kendine özgü 

gelenek, görenek, örf adet ve inanç anlayışına ve yapısına sahip gruplar olarak içi 

bünyelerinde dayanışma duygusu yüksektir. 

3. Alevi Bektaşi toplulukların dini yaşam tarzları, kitabi, kuralcı dindarlığa 

karşı sözlü kültürü ve mistik değerleri içersinde barındıran bir tür halk dindarlığıdır. 

 

1.5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

 

 Yöntemi, genel olarak bir amaca ulaşmak için izlenen yol anlamında 

tanımlayabiliriz. Bilimsel anlamda ise araştırmada konunun tespitinden sonra 

varsayımın ortaya konulması ile birlikte, araştırmanın metot ve tekniklerinin 

seçilmesi, verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına kadar 

izlenen yoldur (Türkdoğan,2000:45). Araştırma yapılırken harcanan zihinsel ve 

bedensel emeklerin bir plan dahilinde oluşturulan kurallardır. Karasar; model, 

araştırma amacına uygun ve ekonomik olarak verilerin toplanması ve 

çözümlenebilmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir (Karasar,1991:76). 

Yöntem soyut, araştırma tekniği ise soyut nesnenin somut gerçekliğe uygulanışıdır. 
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 Sosyal antropolojide en çok kullanılan yöntem alan araştırmasıdır. Bunda 

incelenen konuların özellikleri, birinci elden ve doğru bilgi gereksinimi bu yöntemin 

uygulamasını zaruri kılmaktadır. 

 Kaynak taramasının teorik kısmında, dokümantasyon metodu ile bugüne 

kadar yazılan eserler taranmış, elde edilen bilgiler bir sistem dahilinde yani belgesel 

kaynak taraması yapılarak değerlendirilmiştir. Literatür tarama aşamasında Alevi 

Bektaşilikle ilgili araştırmalara rastlansa da çalışmaların direkt sosyal antropolojik 

araştırmalar olmadığı görülmüştür. Bu nedenle yapılan çalışmanın ihtiyacı 

karşılayacağı aşikardır.  

 Görüşme soruları ankete katılanlara kendi dilleri ile anlatılmış ancak 

değerlendirmekte ve anlatmakta sıkıntıya düşmelerinden dolayı görüşülen kişilerce 

verilen yanıtlar katılımlı gözlem ile kontrol edilmiştir. Alan çalışmasında zaman 

kazanmak, anlatılanları, gösterileri ve görülenleri ilginç olanı saptamak için ses alma 

cihazı, kamera, görüşülen kişilere haber verilerek kullanılmıştır. 

 İnsanlar arası ilişkileri belirleyen, bir sonraki kuşağa değer ve davranışları 

aktaran kültürel yapının davranışlara etkisi söz konusu olduğundan dolayı bireyin 

kültürlenmesi ve kültürel değerleri kazanma süreci ve bu süreçte etkin olan 

unsurların tespiti ve incelenmesi yapılmıştır. Kültürün değişik görünümlerini ortaya 

çıkartarak bilgi hazinesinin zenginleşmesine yardımcı olunmuştur.   

 Araştırmamızın birinci bölümünde metodoloji çalışması yapılmıştır. 

Araştırmanın genel görünümü belirlemeye yönelik açıklamalara yer verilmiş, ayrıca 

araştırmada kullanılan metot ve tekniklerden kısaca bahsedilmiştir.  

  İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar büyük ölçüde taranarak  ilgili teorik 

bilgiler toplanmaya çalışılmış, araştırmanın kuramsal ve kavramsal çerçevesi ortaya 

konulmuştur. 

 Üçüncü bölümde ise alan çalışması sırasında Alevi Bektaşi grubu üyelerinin, 

topluluk içindeki ve dışındaki ilişkiler ağını belirlemeye yönelik anket sorularına 

verilen yanıtlar ve bununla birlikte enformel yollarla yapılan görüşmelerde toplanan 

bilgiler kullanılmıştır. Gözlem, mülakat yoluyla topladığımız bulgular sistemli olarak 

tasnif ve yorumlamaya tabi tutulmuştur. Araştırmamız alan çalışması ile elde edilen 



                                                                     10 

verilerin teorik bilgilerle birleştirilmesine, mukayesesine dayanan yorumlardan 

ibarettir. 

 Bilgi toplama araçlarının sağlıklı olması alandan toplanan bilgilerin 

güvenirliliğini arttırmaktadır. Alevi Bektaşilerinin, sosyal hayatı, kimlikleri, sosyal 

normları, inançları, topluma bakışlarını belirlemek  amacıyla anket formu 

geliştirilmiştir. Anket formu uygulanırken görüşmecilerin ifadeleri, düşünce 

mantığını, duygu dünyalarını yansıtmışlardır. Görüşmelerde söylenenlerin gerçek ve 

derinlemesine anlamları da anlayabiliriz. 

 Araştırma anket formu sorularıyla görüşülen kişilerden sağlanan bilgilerle 

birlikte, konu ile ilgili yazılı eserlerden, belgelerden, görüşmelerden ve katılımcı 

gözlem teknikleri ile de bilgiler toplanabilir. Araştırmamızda kullandığımız en 

önemli tekniklerden biri alanda, grupla sosyal anlamda yaşayarak, katılımcı gözlem 

vasıtasıyla enformel verilerin toplanmasıdır. Araştırma konusu olan topluluğun 

gündelik hayatının içine girilerek düğünlerde, cenazelerde, ibadethanelerde, tarlada 

yaşamı onlarla paylaşarak gözlem yapılmıştır. 

 Alan araştırmaları katılma, gözlem ve görüşme gibi derinlemesine bir 

yaklaşımı yapısında taşımasından dolayı uzun zaman gerektiren denemelere dayanır. 

Ancak araştırma grubuyla aynı dili konuşmamız, sosyal temaslarımız ve kazanılmış 

deneyimlerimiz; bölgede öğretmen olarak çalışmamız bu sürenin sınırlı kalmasına 

katkıda bulunmuştur. Bu durum toplulukla arkadaşlık kurmamıza, açık kaynaşmalara 

ve tarafsız kalmamızı sağlamış, kültür şokuna maruz bırakmamıştır. 

 Günümüz Alevi Bektaşiliğinin görünümü üzerinde örnek aldığımız, Şanlıurfa 

ili Kısas Beldesi ile ilgili araştırmamızda bizzat görüşme, bireysel hayat hikayeleri, 

katılarak gözlem ve soru kağıdı teknikleriyle beraber ses alma cihazı, kamera gibi 

araçlardan da yararlanılmıştır. Keşfedici araştırmaya uygun olarak yörede bilgi sahibi 

uzmanlarla belirli konular etrafında derinlemesine görüşmeler, hane ve grup 

düzeyinde katılımcı gözlem tekniğiyle yapılan çalışmalar, mülakat, anket formu 

çalışmaları, yöre üzerine araştırma konusu ile ilgili kitap, makale ve broşürlerin 

derlenerek incelenmesi bu araştırmamızda kullandığımız veri toplama teknikleridir. 
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1.6. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ 

 

 Çalışmanın amacı ve konusu ortaya konulduktan sonra bu amaca yönelik 

evrenin belirlenmesi gerekir. Evren, bilgi elde etmek için üzerinde gözlem yapılacak 

sosyal alanlardaki bireylerdir. Ayrıca, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği 

elemanlar bütündür (Karasar,1988:109). Araştırma sonuçlarının genellenebilirliği 

arttıkça değer kazanır.Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirecek evrenin tamamına 

ulaşılması, zor ve imkansız olduğundan evreni temsil edecek bir kısım alınıp gözlem 

inceleme yapılarak amaca ulaşılabilecek çalışma evreni seçilir. Örneklem araştırma 

evreninin bir kesitinin çalışma alanı olarak alınması ve sonuçlarının araştırma 

evreninin tümüne genellenmesidir. Araştırma alanını iyi tanımak, geniş bilgi sahibi 

olmak gerekir ki  parçalardan bütünü temsil eden kesitleri seçmek, evreni iyi, doğru 

ve sağlıklı şekilde ortaya konulmasına katkı sağlar. Kısas Beldesi’nin evren olarak 

alınmasının nedeni seçilen ilin tarihi ve kültürel bakımdan konumu, ayrıca Orta 

Asya’dan göç eden Türkmen boylarının Anadolu’da ilk yerleştikleri  ve yurt 

tuttukları önemli merkezlerden biri oluşudur. 

 İnanç turizminin merkezi olan Şanlıurfa ve çevresi ”Bereketli Hilal” denilen 

kutsal topraklar olarak birçok inanç ve medeniyeti barındırmıştır. Farabi’nin de 

öğrenim gördüğü ünlü “Harran Okulu”nda  bilimsel çalışmalar, din, gökbilim, tıp, 

matematik ve felsefe alanlarında uzun yıllar önemli araştırmalar yapılmış ve 

dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul görmüştür. Tarihi süreçte bir çok sosyal 

kültürel ve ekonomik dönüşümler yaşayan Şanlıurfa İli, uygulanmasına karar verilen 

dünyanın sayılı sulama projelerinden olan GAP projesiyle yeni bir modernleşme 

sürecinin merkezi olma durumundadır. İnsanlık tarihinde değişik kültürlerin yaşadığı 

ilde bu değişimlerden, Alevi-Bektaşi topluluklarının kültürel yapısı da  

etkilenmektedir. Büyük dönüşümlerin sürdüğü bölgede Alevi-Bektaşi topluluğunun 

yaşam tarzlarının bilinmesi nedeniyle Kısas Beldesi evren olarak alınmıştır. 

 Araştırma da amaç çok veri toplamak değil, sağlam geçerli ve güvenilir 

verileri toplamak olduğu için iyi belirlenmiş bir örneklemden alınacak veriler tüm 

evrenden elde edilen verilerden daha güvenilir ve geçerli sonuçlara ulaşılabilir ve 

genellemeler yapılabilir (Karasar,1991:111,Gökçe,1988:76). 
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 Çalışmanın temeli alan araştırmasına dayandığından görüşme formu 

geliştirilmiştir. Görüşme soruları hazırlanırken konuyla ilgili çalışmalardan  

yararlanılmıştır. Uygulama alanı kırsal kesim olmasından dolayı, görüşme soruları, 

sade ve yalın bir dille hazırlanmıştır.Görüşme sorularının gerçekte anlaşılır, olup 

olmadığını, sıkıcı, ürkütücü,  yanlış anlamalara yol açıp açmadığını tespit etmek 

amacıyla ön denemeden geçirilmiş ve bundan sonra anket soruları üzerinde anlamlı 

ve anlaşılabilir olması açısından çeşitli düzenlemeler yapıldıktan sonra esastan 

uygulamaya geçilmiştir. 

 Dini inanç ve tutumlar insanın mahrem ve hassas konularından olması ve bir 

takım nedenlerle birleşince  (yayın organları,siyasi istismarlar vb...) çekincelerin 

oluşmasına ve görüşmelerin uygulanmasında sıkıntıya neden olabilmektedir. Bu 

nedenle görüşülen kişilerin önce güvenlerini kazanmak öncelikli konulardandır. Bu 

bölgede yabancıya karşı olumsuz bir yargının olmaması araştırmacının söz konusu 

bölgede öğretmen olarak çalışması,referans olarak birçok yerli insanın kullanılması 

ve bilimsel bir çalışma yapıldığına inanılması, belde halkının yardım ve desteğini 

sağlamıştır. 

 Evren olarak seçilen Kısas beldesi evren listesinden anket uygulaması için 

yapılan ön araştırma sırasında, resmi belgelerin yanında, yerel yöneticiler ve 

yerleşkenin ileri  gelenleri ile yapılan görüşmeler, seçim listesi, genel nüfus ve hane 

halkı sayısına dayanılarak dokuzyüz seksen hane olduğu görülmüştür. Bu hane 

sayısında Kısas halkının genel kanaatlerini yansıtacağına inandığımız basit tesadüfi 

olarak aldığımız 160 haneden birer kişi ile görüşülerek anket uygulamıştır. Örneklem 

belirlenirken araştırmanın bulgularını tam sayım yolu ile toplamak, bütün evrene 

ulaşmak zaman, maliyet, kontrol ve verilerin eskimesi gibi faktörler açısından 

mümkün olmadığından basit tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiştir.  

 Tesadüfi yöntemle seçilen bu 160 kişi örneklem kaynağının evreni temsil 

niteliğini barındırdığı düşüncesi kabul edilmiştir. Çalışmaya resmi bilgi akışı bu 

bireylerden sağlanmıştır. 

 Anket uygulama sırasında hiç kimse görüşmeye zorlanmamış, araştırmanın 

amacı ve içeriği anlatıldıktan sonra katılıp katılmamakta serbest oldukları 

belirtilerek, istedikleri kadar süre verilmiştir. Birçok deneğe sorular tarafımızdan 



                                                                     13 

okunarak bire bir ilgilenme olanağıyla yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. 

Hedeflenen 160 anket formu, altı ay içinde bizzat araştırmacı tarafından sıkı bir 

çalışma ile tamamlanmıştır. Tamamlanan anket çalışmasındaki soruların içtenlikle ve 

objektif olarak yanıtlandırıldığı düşüncesiyle, araştırmada kullanılabilirliği geçerliliği 

düşüncesi araştırmacı tarafından tüm yönleriyle kabul  edilmiştir. 90 erkek, 70 kadın 

kişiyle görüşme yapılmıştır. 

 

1.7. ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI 

 

 Modernleşme sürecinde yeni bir dönüşüm yaşayan Alevi-Bektaşi kimliğinin 

gündelik yaşamda neye karşılık geldiği konusu üzerinde durulmuştur. Alevi Bektaşi 

inanç sisteminin kurumsal ve kavramsal  düzeyde bilinen teorik boyutunun ve 

araştırma bulguları yorumlarının sosyal antropolojik analizine dayanmaktadır. 

Araştırmada elde edilen veriler ne kadar sağlıklı ise araştırma da o kadar güvenilir 

olur. Bu çalışma ankete katılanların vermiş olduğu yanıtların samimi ve doğru 

olduğu varsayımı ile sınırlıdır. Ayrıca araştırma belli bir zaman diliminde 

gerçekleştiğinden, zaman içinde insanların düşünce ve davranışlarında değişiklik 

olabileceği göz önünde bulundurulmaktadır. 

 Araştırma sonuçları örneklemin temsil ettiği Şanlıurfa, Kısas Beldesi’nde 

yaşayanlar ile sınırlıdır. Ayrıca çalışma belli bir zaman sürecinde yapıldığından, 

zamanla tutumlar, değerler, davranışlar ve ilişkilerde meydana gelen değişiklikler 

olabileceğinden araştırma gerçekleştirildiği zaman dilimiyle sınırlı olarak kabul 

edilmiştir.  
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II. BÖLÜM 

TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

 

2.1. KÜLTÜR VE KİMLİK İLİŞKİSİ 

 Tarih boyunca; tanınma, tanımlama ve aidiyet oluşumu, ihtiyacı  insanoğlu 

bireysel ve kollektive duygusu içinde olmuşlardır. Günümüzün psiko sosyal 

karışıklığı içersinde kimlik sorunsalı kendini kuvvetli şekilde hissettirmiş ve bilimsel 

araştırmaların konusu olmuştur. Türkiye’de de bir çok alt kültür kendini daha güçlü 

hissedeceği kimlikle ifade etmektedirler. Alevi Bektaşi toplulukları da bu süreçte öne 

çıkmaktadır. Bunu bir topluluğun kendini yeniden tanımlamaya başlaması “ötekiler” 

karşısında kendini güçlü kılacak ve onlarla eşit konuma gelebilmek çabası olarak 

algılayabiliriz. Bu nedenle kimlik kavramının açıklanması gerekmektedir. 

 Diğer canlı varlıklardan temel biyolojik ihtiyaçları dışında farklı olarak 

birlikte yaşama içgüdüsüne sahip olan insan bu toplumsal varolma sürecinin sonucu 

olarak kültürü oluşturur. Biyolojik evrim sürecinde gelişen beyni insana araç-gereç 

yapma ve gelişkin bir semboller sistemi oluşturma yetisini kazandırmış ve bu 

yetileri, ona araç-gereç donanımını, semboller sistemini ve iş bölümünü 

geliştirmesine zemin oluşturmuştur. Bu imkanlar bütünü kültürü oluşturur, ve bu 

kültür sadece genetik varolma stratejilerine dayanan tek bir canlı varlığın 

yaratabileceği ve tüketebileceği bir fenomen değildir. Bu nedenle insanı canlılar 

evreninde farklı kılan en belirleyici özellik onun kültür yaratıcısı olması ve kültür 

içinde varoluşu olmaktadır (Aydın,1998:15-18) . 

Kültürün çok çeşitli tanımlanması yapılsa da genel itibariyle “ Kültür yada 

uygarlık bir toplumun üyesi olarak, insan oğlunun öğrendiği (kazandığı) bilgi, 

sanat,gelenek görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan 

karmaşık bir bütün olarak tanımlanmaktadır (Güvenç,1984:100). “Kültür birey ve 

toplumun her düzeyde içselleştirdiği yaşam biçimleri olarak tanımlamak mümkündür 

(Subaşı,2003:73). 
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 Kimlik teriminin uzun bir tarihi içermesine karşın son yirmi beş yılda bilimsel 

çevrelerde kullanımı yaygınlaşmıştır (Türkdoğan,1997:72) . 

Mussen’e göre kimlik bireyin kendi kendisini, davranışları, ihtiyaçları, 

motivasyonları ve ilgileri belirli bir ölçüde tutarlılık gösteren kendi kendine sadık 

diğerlerinden ayrı ve farklı bir varlık gibi algılanmasını içeren, bilişsel ve duygusal 

nitelikte  bileşik bir zihinsel yapıdır (akt. Bilgin,1996:182).  

Kimlik insanın bireyselliğine, kendi benlik duygusuna kendisi hakkındaki 

duygu ve fikirlerine atıf yapılarak kullanılmaktadır (Subaşı,2003:63). 

Güvenç ise kimliği; kişilerin ve grupların, toplum veya toplulukların “ 

kimsiniz, kimlerdensiniz?” sorusuna verdikleri yanıt yada yanıtlar olarak 

tanımlamaktadır. Kişinin kimliği birazda kimlere karşı olduğu ile bilinmektedir. 

Konuyu inceleyen insan bilimci Levi Strauss; bu gerçeği “ötekilere karşı ben” 

ilkesiyle dile getirir (Güvenç,1995:54). 

 Kimlik sorunu sosyal psikolojik boyuttan toplumsal boyuta taşıyan olgu 

bireyin cinsiyet, yaş gibi kişisel özelliklerini değil aile dışındaki grupların, 

toplulukların “Bunlar kimler, bunlar kimlerden?” sorularına verilen yanıtlar, onları 

aileye ve birbirlerine yaklaştıran ya da birbirlerinden uzaklaştıran bir soy sop veya 

tarih bilinci olabilir.  

 Kişi ya da grupların bu tür sorulara verdiği yanıtlar, kültür ve toplum 

yapısına, dünya görüşlerine bağlıdır. Yanıtlar zemin-zaman, durum ve koşullara, 

çevre beklentilerine olayların gidişine göre değişebilir. Kimi Altaylı, kimi 

Müslüman, kimi Alevi/Bektaşi, kimi Vanlı, Çerkez, köylü, Türkmen ya da Yörük 

olduğunu söyler. Bunların hepsi birden kişilerin tarihi yada kültürel kimlik seçimleri, 

seçenekleridir. (Güvenç,1995:55)  

Kolektif kimliğe atıfta bulunan bu tanımlamalar, kimliğin kültürel yönünün 

ağırlığını belirterek, kimlik kültürlenme sürecinde ortaya çıkan bir olgudur.  

Kültür, kimliği oluştururken eş zamanda ulusal kültürü ve insan şahsiyetini 

belirleyen unsurlarında bir öğrenme sürecinden geçerek kültüre bağlı olduğunu 

görürüz. “Bireyin yaşamındaki özel deneyimleri ise o toplumun bireye tanıdığı 

sınırlara bağlıdır. Belirli sosyal statüsü olan insanların, toplumda bir takım deneyim 
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kazanma şansları birbirinden farklıdır. Hatta aynı statüdeki bireylerin bile 

deneyimleri aynı değildir. Kültür bütün insanların  deneyimlerini karakterize etmek 

suretiyle kişiliği standart hale getirmeye yönelir. Bütün toplumlarda buna özenilir. 

Bu özeniş her kültür için farklıdır (İlbars,1987:206-207). 

Birey toplumlaşma süreci içersinde içinde bulunduğu toplumdan kendine 

aktarılan değerleri alarak kimliği oluştururken , düşünüş ve davranış örüntülerini de, 

içinde yaşadığı kültürel sistemin tahayyüllerine göre kimliğini ayarlar.  

 Kültürü, kimliğin tek belirleyeni değilse de ön koşulu olarak gören Güvenç, 

kimlik  olgusunu üç alt gruba ayırır. A.-Bireysel Kimlik; kişiyi ötekilerden ayırmak 

için kurumlarca verilmiş bireysel kimliklerdir. Herkesin cebinde, işyerinden aldığı 

çalışma, okul, sürücü ve bankadan aldığı kredi kimlikleri, kartlarıdır. B.-Kişisel 

Kimlik; kişilerin üyesi bulunduğu kurum ve kuruluşlar, dernekler, kulüpler ve 

okullarda gönüllü duygusal ve mesleki ilişkilerini gösteren psiko-sosyal veya kişisel 

kimliklerdir. C.-Ulusal Kültürel Kimlik; nüfus kütüğündeki soy sop ilişkileriyle 

kişiye özgü ad cins evlilik askerlik sabıka belgelerini bir araya getiren 

kimliklerimizdir. Pasaport, resmi ve ulusal bir kimliktir (Güvenç,1995:54). 

Kültürel sürekliliği sağlayıcı bir işlevi olan kültürleme sürecinde birey içinde 

yaşadığı toplumun dilini, değerler sistemini, davranışlar örüntüsünü, v.d. öğrenir, 

kişiliğini, kimliğini kazanır. Başka bir deyişle, her insan kültürleme süreci içersinde 

kendisini diğer kişilerden ayırt eder ve “ ben” (kişisel kimlik) geliştirir. Ancak kimlik 

tek boyutlu bir kavram değildir. Diğer iki kimlik boyutu psiko sosyal kimlik (biz 

kimiz?) ve kültürel kimliktir (biz hangi kültüre aidiz?). Bunlar da psiko sosyal kimlik 

kişinin kendisini çevresi ile anlamlı bağlar kurabilen bir kimse olarak görmesi, belli 

bir yere, değere bağlanmış, belli bir gruba ait olma duygusudur. Kültürel kimlik ise; 

bir toplumdaki sosyal grup ve bireylerde oluşan ortak bir “ bizlik” duygusu ve bu 

duygu çerçevesinde şekillenen bir dünya görüşüdür (Güleç,1992:14). 

 Bir çok kimlik tanımları olmasına rağmen, kimliğin açık-seçik sorunsuz bir 

olgu olmadığı gerçektir. Hall, belki de artık kimliğin yeni kültürel uygulamaların 

betimlediği tamamlanmış bir olgu olduğunu düşünmektense bunun yerine onu asla 

tamamlanmamış her zaman bir “ürün” olarak düşünmemiz gerektiğini belirtir 

(Hall,1998:174). 
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Kimlikler statik değil dinamik bir yapıya sahiptir. Sosyal eylemlerin sonucu 

oluşan kimliğin sembolik inşası dinamik bir süreçtir ve değişik dönemlerde değişik 

anlamları barındırır. Hall “ kültürel kimlik var olma kadar “bir olma” meselesidir. 

Geçmişe olduğu kadar geleceğe de aittir. Kültürel kimlik, mekan-zaman, tarih ve 

kültürün ötesine geçer. Kültürel kimlikler bir yerlerden gelir, tarihleri vardır. Ama 

tarihsel olan her şey gibi, sürekli dönüşüme maruz kalırlar. Sonsuza kadar köklenmiş 

bir geçmişe sabitlenmiş olmaktan çok uzaktırlar, bitmeyen tarih, kültür ve güç 

“oyun”larına bağımlıdırlar(Hall,1998:177). 

Bireylerin kimlik edinim süreçleri hayatları boyunca süren bir dizi sembolik 

aktarıma bağlıdır. Kimliklerin durağan değil dönemde bir aktarıma sahip oldukları 

için bireylerin kimlik edinmesinde doğumdan ölümüne dek süren gündelik pratikler, 

aygıtlar, semboller etkilidir. Toplumsal ilişkiler sistemi içinde oluşan kimlikler, tarihi 

ve kültürel birikimin doğal bir yansıması olarak da kendi işlevini geliştirerek 

toplumsal gelişim süresince varlığını sürdürür. 

 Alevi Bektaşi inanç sistemi; her alt kültür gruplarında olduğu gibi yaşaya 

kalmak için kendine özgün değerleri, normları, davranışları ve tutumları inşa etmek 

dolayısıyla  oluşan kimliği ve değerleri korumak amacıyla hareket etmişlerdir. 

Alevilerin, inanç ve ritüele ilişkin sözlü geleneklerinden alınmış belli anahtar 

kelimeler ve jestlere sahip olması, cemaat üyelerinin kendi aralarında birbirini 

tanımaya yarayan şifreler gibi kullanması, hem bir alt kültür örneğini ifade etme ve 

hem de dil sosyolojisi yönünden topluluğunun kültürel kimliğinin ifadeleri olarak 

düşünülebilir. Bütün bu özellikler geleneğin korunması ve aktarılması açısından 

önemlidir.  
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2.2. KÜLTÜR VE DEĞİŞİM 

 Kültür tanımı, sosyal bilimcileri meşgul eden bir kavram olarak tanımlanma 

sorunu içinde çeşitlilik taşısa da üzerinde genel bir uzlaşının olduğu söylenebilir. 

Meriç; “tarım, toprağı işlemek, ibadet yetenek ve davranışların eğitimi 

(Meriç,1986:38) şeklinde tanımlanmıştır.  

Kültür ya da uygarlık bir toplumun üyesi olarak insan oğlunun öğrendiği, 

kazandığı, bilgi, sanat, gelenek, görenek ve benzeri yetenek beceri ve alışkanlıkları 

içine alan karmaşık bir bütün olarak tanımlanır (Güvenç,1984:102). 

Kültür insanoğlunun fizik dünyaya, fizik çevreye söz geçirmek için sahip 

olduğu kolektif araçlar bütünüdür. Temelde kültür insan yapısıdır ve yaptığı her şey 

kültürün parçasıdır (Tezcan,1991:122). Toplum ile kültür birbirinden ayrı 

düşünülemez. Her toplumun bir kültürü olduğu gibi kültürsüz toplum da olamaz. 

Kültürü; bir toplumun mevcut örüntüsünü devam ettirmeye yarayan, kısmen esnek 

fakat normal olarak nispeten yavaş değişen simgeler sistemi olarak 

(Mardin,1997:106) tanımlayabiliriz.  

Kültür öğrenilmiş, saklanılmış ve öğretilen, eğitimle yeni kuşaklara aşılanan 

bir muhtevadır. Kültürel sisteminin öğrettikleri yalnız zaman boyutunda sürekli 

değil, fakat aynı zamanda toplumsaldır. Yani öğretilen örgütlenmiş birliklerde, 

kümelerde ya da toplumlarda yaşayan insanlarca yaşatılır ve ortaklaşa paylaşılır. Bir 

grubun üyeleri tarafından kullanılan alışkanlıklar, kabul edilen davranışlar, tutum ve 

değerler o grubun kültürüdür. Sosyal bir grubun ortaklaştığı alışkanlıklar ve değerler 

ister aile, ister bir köy, ister bir sınıf veya ulus düzeyinde olsun, bir kültür ya da alt 

kültürdür. Eğer kültür toplumsal ise onun geleceği topluma bağlı olarak değişir. 

Bütün kültürler kendi yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar ve bu çabalarında 

birbirlerine benzerler. Bu benzerlikler arasında, grup birliğini ve dayanışmasını 

sağlayan duygular ve hizmetler, sosyal denetim mekanizmaları düşmanlara karşı 

savunma kuruluşları ve nüfusun devamını sağlayan çoğalma önlemleri yer alır. 

Bütün toplumlar  kamu yararı adı verilen üstün değer kavramı oluştururlar ve ona 

saygı gösterirler (Güvenç,1986:103).  

 Sosyal antropolojinin temel araştırma konusu olan kültür terimi toplumsal 

hayatın kaidelerini oluşturur. İnsan, duygu, düşünce ve davranışları kültür tarafından 
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ve toplumsal yapı içinde biçimlenir. İnsanın, diğer türdaşları ile birlikte yaşama iç 

güdüsü, onu toplumsal bir varlık haline getirir. İçinde yaşadığı toplum tarafından 

bireye yetenek ve alışkanlıklar da aşılanır. “ Kültür tavırlarda, davranış tarzlarından 

örf ve adetlerden, düşüncelerden, ifade şekillerinden, kıymet biçimlerinden, 

tesislerden ve teşkilatlardan oluşmuş, öyle bir sistemdir ki, tarihi bir mahsul olmak 

üzere teşekkül etmiş, ananeye bağlı bir toplum içinde onun medeni teçhizatı ve 

vasıtaları neticesinde meydana çıkmış ve bütün unsurların zamanla yek diğerine 

kaynaşması sayesinde ahenkli bir bütün meydana gelmiştir (Turhan,1987:37). Kültür, 

bireyin temel biyolojik ve toplumsal ihtiyaçlarını genellikle büyük ölçüde doyuma 

ulaştırır. 

 Kültürün değişen dinamik bir boyutu vardır. Değişme bir önceki duruma göre 

farklılığı anlatır. Değişme uyum yoluyla gerçekleşir. Kültürler, yayılma, ödünç alma, 

öykünme v.b. yollarla komşularına da benzerler; Ayrıca kültürel sistemi oluşturan 

bireylerin biyolojik ve psikolojik istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyum 

gösterirler. Koşullar değiştikçe geleneksel çözüm yollarının sağlandığı doyum düzeyi 

de azalır ve değişir (Güvenç,1986:105).  

 İnsanlar ve toplumlar tarihsel süreç içerisinde devamlı değişim halinde olmuş 

ve olagelmektedirler. Turhan; kültürel değişimi bir cemiyetin siyasi yapısında, idari 

müesseselerinde ve toprağa yerleşme ve iskan tarzında iman ve kanaatlerinde, bilgi 

sisteminde, terbiye cihazında, konularında içtimai iktisadının dayandığı istihlak 

maddelerini sarfında az çok husule gelen tahavvüller olarak tanımlar 

(Turhan,1987:58).  

Kültürel yapı içindeki aile örgütlenmesindeki, hayat kazanma yollarındaki, 

dinsel ve etik davranışlarda ki  toplum tarafından kullanılan değerlerin, teknolojinin 

değişmesi ya da farklılaşması, kültür içinde değişimi de beraberinde getirir.  

Boran, değişmeyi tek yönlü olarak  teknolojik değişmeler şeklinde ele alır. 

Tabiatı işletme faaliyetlerinde vasıta olan alet değişen ve teraküm eden, inkişaf 

gösteren bir faktördür. İşte insan münasebetleri sistemlerinin en mühim, esas bir 

kısmı böyle artan, değişen bir faktöre dayandığı içindir ki, insan cemiyetlerinde 

tabiatla münasebetler bakımından evrim vardır (Boran,1945:22). 
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 Kongar da değişimin nedenini teknolojik farklılaşmalarda  görür. Temelinde 

teknolojik değişmenin yattığı, insanlar arası ilişkilerin değişmesidir 

(Kongar,1993:22). Dinamik olan toplum yaşamında yeni ihtiyaçlar ortaya çıkması 

bireyin bilinç düzeyini de yükseltir. Bu ihtiyaçları karşılayacak, sorunları çözecek 

deneme ve düzeltmeler yapılır, yeni kurum ve kuruluşlara gidilir. Uyum mutlaka 

evrimi gerektirmez. Kültürel sistemler yalnız ileri giden, evrimci değişmelere değil, 

genel gelişme yönüne ters düşen, geri giden değişmelere de uyum gösterirler. Farklı 

kültürel kurumlar gibi, benzer kurumlarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilir. Kültürel 

değişme, sistemin bütünlüğünde hemen gerçekleşi vermez. Sistemin belli bir 

kesimindeki değişmeler, geri kalan kurumları bu yeni duruma uymaya zorlar. Bazı 

durumlarda ise destekleyip hızlandırmaya çalışır. Fakat hemen her kültürel değişme 

olayında, kurumlararası bir farklılaşma ortaya çıkmaktadır (Güvenç,1984:105).  

Kültürel yapıda ki değişme kültürel kurumlardaki değişmenin ürünüdür. 

Üretim ilişkileri ve sürecinde ki değişmeler kurumlarda ki değişmenin nedenidir. 

Kültürel değişme, toplumsal yapının belirleyici temel faktörlerin değişmesiyle 

oluşur.  

 Kültürel sistemler kendilerini oluşturan öğe ve kurumların bütünüyle değil de 

bir kısmıyla daha hızlı değişirken, diğer bazı kurum ve öğelerin geri kalıyor ya da 

değişmiyor gibi görünürler. Bu tip farklılaşmalar yeni sorunları da beraberinde 

getirir. Oluşan sorunların çözümü yeni kültürel kurum ve öğeleri gerektirebilir. 

Böyle durumlarda “öteki” topluluklardan hazır çözümler alınır veya yayılma yoluyla 

onlar kendileri gelirler. Tarihi koşullar, coğrafi nitelikler  kültürel değişmeyi 

doğrudan belirlemez, onun zemininin kurar ve onun çizgilerini belirler. Toplumlar bu 

çizgilerden yeni çözümler için yararlanırlar. Ancak güvenilir ve uzun süreli çözümler 

daha çok toplumun kendi yaratıcılığına, eski kurumlarla yenilerinin etkilenmesine ve 

bütünleşmesine bağlı kalır (Güvenç,1984:108-110).  

Kültür tarihini bilmek bir toplumu tanıya bilmenin önkoşuludur. Kültürü 

oluşturan öğeler kurumlar ve ilişkiler her toplumda kendine has biçimler halinde 

sentezler oluştururlar. Kıray; değişmenin bütünde aynı anda ve hızda olmadığını, 

eski ve yeni olanın bir arada yaşayabileceğini, toplumla bütünleşeceğini değişme 

sürecinde oluşan tampon kurumlarla birlikte yeni ilişkilerin değerlerin ve 
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fonksiyonlarında ortaya çıktığını açıklar. Bu kurumlar köprü görevini yerine 

getirirken problem oluşturmaz (Kıray,1964:7). 

 Yeryüzü, her biri ayrı bir  kültür zenginliğine ve farklılığına sahip olarak 

yaşayan toplumlardan oluşmaktadır. Her toplumda makine, alet, iş gücü ve kanunlar 

gibi  belli üretim güçleri, üretim  biçimleri ve ilişkileri mevcuttur. Üretim güçleri, 

üretim ilişkilerini düzenlediği gibi kültürün toplumsal, siyasal ve manevi süreçleri de 

üretim biçimleri tarafından şekillenirler.  Teknolojik ilerlemeler, yapılan keşifler, 

çeşitli ilerlemeler sonunda toplumda ki üretim güçleri mevcut üretim ilişkileri de 

uyuşmazlığa düşer. Üretim araçlarının gelişmesi sonunda üretici güçler öyle bir 

aşama meydana getirirler ki, bu aşama mevcut üretim ilişkileri çerçevesinde artık 

kusursuzluğa yol açar. Böylece üretim biçimi değişmeye zorlanır ve toplumsal 

devrim meydana gelir (Kongar,1993:22). 

 Değişme hangi yönde olursa olsun toplumsal yapıda görülen başkalaşma ya 

da farklılaşmanın değişim nedeni ve tanımı olduğunu söyleyebiliriz. “ Toplumsal 

yapıyı meydana getiren öğelerin birbirlerine bağlı ve bağımlı oluşları da değişmenin 

rasgele olmamasına, alternatiflerin sınırlı kalmasına neden olur. Böyle karşılıklı 

bütün halinde oluş, aynı zamanda sosyal yapının bir tarafının değişip, diğer 

yönlerinin değişmeden kalmasına izin vermez. Değişik derecelerde de olsa sosyal 

yapı dediğimiz fonksiyonel bütünün her cephesi belirli yönlerde değişikliğe uğrar 

(Kıray,1964:16).  

 Değişme hep birlikte, toptan şekilde olmayıp, yapıyı oluşturan öğeler ve 

kurumlar arasındaki bağımlılık ve birlikte değişme ilişkisinden kaynaklanan aşamalı 

bir şeklinde meydana gelmektedir. Değişimin hızı, zaman, zemin ya da toplumun 

özelliklerine ve kolektif bilince bağımlıdır. Kültürel değişme her toplumda  ve 

zamanda varola gelmiş olup sadece hız değişmiştir. Günümüzde meydana gelen 

değişmelerin hemen hepsinin planlı bir şekilde güdümlü kültür değişmeleri olduğunu 

söyleye biliriz.  

Nüfusun hızla kentlere aktığı, kentleşme, ön sanayileşme dönemini yaşayan Türk 

toplumu yeni üretim süreci yaşamakta olup nüfusunun bir bölümü  araştırmanın da  

konusu olan kırsal alanda hayvancılık, tarım evresi içinde değişmekte olduğu da 

gözlemlenmektedir.  
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2.3. TOPLUMSAL DENETİM 

 

 Toplum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler belli kurallara ve toplumsal 

beklentilere uymak zorundadır. Bu kural ve beklentilere sosyal norm 

(Cüceloğlu,1991:546) adı verilir. Toplumun üyeleri, davranışlarını bu kurallara ve 

beklentilere uydurmaya özen gösterirler. Bireylerin ya da toplumsal kümelerin, 

toplumsal düzenin beklentilerine uygun biçimde davranmalarını sağlamaya yönelik 

önlemlerin tümüne sosyal norm (toplumsal denetim) (Ozankaya,1975:254) adı 

verilir. Toplumsal kuralların işleyebilmesi ve düzenin devamlılığının sağlanmasına 

yönelik olarak kişilere caydırıcı veya özendirici etkide bulunan ceza veya ödüle 

yaptırım olarak tanımlanmaktadır (Acar,Demir,1997:206). İnsanların ortaklaşa 

oluşturduğu yaşamlarını kolaylaştırabilmek, düzenleyebilmek ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek amacına yönelik kurallar ve beklentiler, yazılı ve sözlü olarak ikiye 

ayrılabilir.  

Bir toplumun içinde yaşayan bireylerin iradelerine bağlı olmadan ortaya 

çıkan, bireyi denetleyen, eylemlerini sınırlayan, bireylerin üzerinde yaptırım gücü 

olan olgudur (Acar,Demir,1997:210). Normlar toplum üyeleri arasındaki ilişkileri 

düzenleyen, birliğini, bütünleşmesini ve iletişim kurmamıza olanak vermektedir 

(Cüceloğlu,1991:558).  

 Bir toplumun sosyal normları, diğer insanlarla etkileşimde kullanılarak 

davranışın sınırlarını önceden belirlediği için, diğer bireylerin davranışlarını önceden 

kestirme olanağı sağlar. Böylece karşımızdaki kişinin davranışının ne olacağını her 

an tahmin etmek zorunda kalmayız. 

Gibbs; sosyal normların tanımında üç özellik görür. Bunlar; 1. Belirli sosyal 

bir durumda davranışın ne olması gerektiği konusunda görüş birliği, 2. Davranışın ne 

olacağı hakkında grubun üzerinde anlaştığı bir beklenti, 3. Beklenilen davranışın 

yapılmadığı zaman herkesin “ceza vericiliği” üzerinde anlaştığı bir tepkidir. Sosyal 

normlar belli durumlarda nasıl davranılması gerektiği hakkında yol göstericiliği olan 

ve beklenilen davranış yapılmadığı zaman ceza verici bir tepki doğurarak yaptırım 

gücü yaratan kurallardır.yaptırım gücü en hafif tasvip etmemeyi gösteren dudak 

bükmeden başlar, gruptan atılma veya ölüme kadar gider (Cüceloğlu,1991:558).  
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 Toplumsal kurallar, normlar, kendine uyulmayı gerektirir ancak toplum 

içinde yaşamını sürdüren bireyin bu normlara mutlak bir şekilde uyduğunu 

söyleyemeyiz. Birey normlara uyum gösterdiği kadar, onları kabul etmeme, ayrılma 

da olabilir. Toplumu oluşturan kurum ve öğelerin bütünleşmesini, sürekliliğini 

sağlayan sosyal normlar kural dışı davranışları, toplumun genel niteliği yönünde 

ehlileştirir. Sosyal kontrol, suçu önleyici ve azaltan görevinin yanında toplumsal 

uyumu sağlamasıdır. Birey üzerinde denetim ve baskı kurar, birey ile ilişkide 

bulunan, yardımlaşan, destek veren ya da verebilecek herkes birey üzerinde etkili 

olur ve çevresinin desteğini yitirmek istemeyen birey toplumsal kurallardan 

uzaklaşmakta çekingen davranır.  

 Ülken toplumsal kontrolü; bir toplumun veya zümrenin kendi üyeleri belirli 

hareket, duygu ve düşünce tarzını kabul ettirmek için sahip olduğu güç olarak ifade 

eder (Ülken,1969:352). Her toplum bir inançlar, düşünceler ve davranışlar sistemidir. 

Bu toplum içerisinde yaşayanlar bu sisteme uymak zorundadır. Ona uymadıkları 

zaman toplumun yaptırım gücü, bu inanış ve davranış kurallarından ayrılanlara farklı 

şekillerde uygulanır. Din yasaklarını çiğneyenler üzerinde dini baskı yaptırım gücünü 

kullanırlar. Toplum baskılarının en organlaşanı hukuk baskısı “ceza”, en yaygın olanı 

zevk baskısı “alay etme” şeklinde kendini gösterir. 

Sosyal kontrol kavramı sapmış, toplumsal kuralların dışına çıkmış davranış 

ve düşünceleri engellemeye çalışmaktadır. Sosyal hayatta insanların tavır ve 

hareketleri bazı kuralları ve otoriteyi belirleyen standartlara göre örgütlenmiştir. 

Sosyal norm adı verilen bu standartlara ve kurallara uyumu sağlamak için bunlardan 

sapmaları önlemeye imkan verecek esas ve temellerin tümüne “sosyal kontrol” adı 

verilir (Dönmezer,1984:249-250). Sosyal kontrol gücünü sapmış davranışların ortaya 

çıkmasıyla hissettirebilir. 

Kültürlenme birinin doğumundan ölümüne kadar kendi toplumun kültür 

içeriğini öğrenmesi, toplumca istenen, beklenen insan olması sürecidir 

(Güvenç,1984:329). Kültürlenme aynı zamanda toplumun geleneksel yapısının 

taşıyıcısıdır. Aile ile beraber akrabalık gibi kurumların toplumsal kontrolü sağlamada 

etkin oldukları görülür. Sosyal kontrol toplumsallaştırma sürecinin sonucu olarak 

karşımıza çıkar. Kişiden yaşadığı toplumda kabul gören davranışları öğrenmesi ve 
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bunları yerine getirmesi beklenir. Toplumsallaşma sürecinde kişi kendi oto 

kontrolünü yaparken sosyal kontrolde toplumsal kontrolü sağladığını belirtmiştir. 

Herhangi bir kültürde normal olarak değerlendirilen bir davranışı o toplumun kültürü 

tayin eder (Güvenç,1984:332).  

Bir davranışın, düşüncenin veya eylemin sapmış veya suç olduğuna kültürden 

kültüre değişebileceği gibi aynı kültür içinde zaman mekan içinde de değişiklik 

gösterebilir. Sosyal kontrolün yaptırım gücü, toplumun niteliğine ve gösterdiği 

tepkiye göre belirlenebilmektedir. İlkel toplumlar ile modern toplumlardaki sosyal 

kontrol arasında farklılıklar bulunabilmektedir. Kültürel değişme sürecinde 

“kültürleme” ve “kültürleşme” sürecinde yetişmiş bireyler kazanmış oldukları 

davranış, düşünüşleri kültürlenme süreci ile yeni bileşenler oluştururlar 

(İlbars,1987:210).  

Sosyal kontrol, bireyin toplumla ve gruplarla olan ilişkilerini düzenleme, 

ihtiyaçları karşılama işlevini görebilmektedir.  
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2.4. YAPI VE KÜLTÜR 

 

 Yapı, ekonomi, eğitim, aile, din ve politika gibi temel sosyal kurumların 

karşılıklı ilişkilerinden oluşan bir bütündür. Toplumsal yapıda sosyal kurumların 

karşılıklı ilişkisi olarak görülebilir. Bu bağlamda toplumsal yapı, toplumsal ilişkiler 

bütünü ve bu ilişkilerin istikrar gösteren bir düzenidir. Toplumsal yapı, toplumun 

herhangi bir zaman kesitinde ihtiyaç duyduğu fonksiyonları içsel tutarlılığı içinde 

yerine getiren birbirine uyumlu ve uyuşan  kurumlar bütünlüğüdür. Toplum ise, bu 

yapı ile birlikte geçmişin yaşayan unsurları,  çelişkileri ve çatışmalarını da içeren 

dinamik bir bütün olduğunu belirten Erdoğan, toplumu birikimi ve aynı zamanda bu 

birikim temelinde oluşan dinamizmi, hareketliliği içeren bir kavram olarak açıklar. 

Toplumsal yapı ise özellikle yapı sözcüğünün taşıdığı anlamın kaçınılmaz sonucu 

olarak bir durağanlığı, kuralları ve biçimi belli bir oluşumu ifade etmektedir 

(Erdoğan,1987:38). 

 Spencer; canlı varlıkların nasıl organları ve hücreleri varsa, sosyal sistemlerin 

de kurumları ve üyeleri vardır. Biyolojik organların veya organizmanın nasıl farklı 

yapıları varsa farklı işlevleri de olmalıdır. Toplumlar, tıpkı canlı varlıklar gibi 

parçalarının fonksiyonel bağımlılığı ile var olurlar, varlıklarını sürdürürler 

(Güvenç,1984:83). Toplumsal sistemleri uyumlu bir şekilde bütünleşmiş kendi 

kendini düzenleyen sağlıklı varlıklar olarak görebilmekteyiz. Marx ise sosyal yapıyı 

alt yapı ve üst yapı olmak üzere iki bölümde inceler. Alt yapı, üretim araçları, 

mülkiyet ilişkileri, örgütlenme ve iş bölümünden oluşur. Üst yapı ise toplum-insan 

ilişkisi ve davranışlarından oluşur. Alt yapı sosyal sınıfları, üst yapı ise sosyal bilinci 

belirler (Kongar,1995:31-45).  

Yapı kavramı sosyal bilimcilerin üzerinde özenle eğildikleri terimlerden 

olagelmiştir. Yapı; dengeli düzenli uyumlu ilişkilerle birbirine bağlı öğelerden 

meydana gelmiş bir bütündür (Acar,Demir,1997:235).  

 Sosyal yapı bir değerler ve kurumlar bütününün meydana getirdiği az veya 

çok değişme özelliğini gösteren özel bir komposizyon içinde yaşayanları benzeştiren 

özel bir hayattır. Bir başka deyişle sosyal yapı çeşitli sınırlamaların meydana 

getirdiği sosyal vakıanın fonksiyonlarını belirleyen zihniyet ve davranışlar ağıdır 
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(Tural,1988:18). Her toplumun birbirine benzer işlevlere sahip kurumları 

bulunmalarına rağmen işleyişleri ve davranış modelleri bakımından farklılıklar arz 

ederler. Bu toplumların yapı özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Sosyal yapı kavramı 

onu oluşturan parçalar ve bunların arasındaki ilişkilerin basit ve somut tanımlarıyla  

başlar. Parçalar insan grupları veya sınıflarıdır. Parçalar kendi içinde olduğu kadar 

parçalar arası bağlantılar da insanların değişik gruplar ve tabakalar içindeki 

toplumsal ilişkileridir (Polama,1993:92). 

 Yapı terimi ile insan ilişki ve davranışlarını sistemleştiren belli kalıplara 

doğru sürükleyen, toplumun kendine özgü nitelikler kazanması olarak görülür. Levi 

Strauss yapı sözcüğüne psikolojik anlam yükleyerek ego ile ötekilerin çatışmasından 

doğduğunu  bu çatışmanın yumuşatılarak ve uzlaştırılması ile ortaya çıktığını söyler 

(Güvenç,1984:84).  

Yapı, toplumsal ilişkileri düzene koyan modelin yapı taşı olarak görülebilir. 

Ayrıca somut gerçeklikle var olan ikilemlere tezatlara dayanmaktadır. Toplumun 

bütünü içinde bir alış veriş kuramının işlevsel yönü olarak görür ve ekonomik 

kuralların mal ve hizmetlerin alışverişi, dil kurallarının ise mesaj alışverişini 

sağladığı gibi akrabalık ve evlilik kurallarında zümreler arasında bir alış veriş 

sağladığını ifade eder. Strauss’a göre yapının dört ana işlevi vardır. 1. Yapı bir dizge 

özelliği taşır. Birindeki dönüşüm diğerlerini de dönüşüme uğrattığı bir sıra unsurdan 

kurulur. 2. Her  model bir değişim zümresine dahildir. 3. Unsurların birinin 

dönüşümü halinde hangi biçimde değişikliğe uğrayacağını önceden bilmeye imkan 

verir. 4. Model öyle kurulmalıdır ki, işleyişi gözlene bilen bütün olguların izahını 

yapabilmelidir (akt. Bozkurt,1972:22-31). 

 Parsons yapıyı istikrarlı bütünlük ilişkileri olarak görür. Toplumsal sistemin 

birimi aktörler olduğuna göre de toplumsal yapı aktörlerin toplumsal ilişkilerin 

kalıplaşmış sistemidir. Bunları; 1.kişilik sistemleri, 2.toplumsal sistemler, 3.kültürel 

sistemler olarak üç grupta inceler (Kongar,1993:148-154). 

 Sosyal değişim ve gelişim süreci birbirine bağlı bir silsileler zinciri teşkil 

ederse de bu zincir belirli vasıflar, tabii kültürel şartlar içinde ayrı ayrı halkalar 

meydana getirir. Bu halkaların her birine sosyal yapı diyebiliriz (Ülken,1969:66). 
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 Yapı hayatın içinde olan nesnel varlıklar, ilişkiler bütünüdür. Yapıyı 

oluşturan öğeler ve kurumlar işlevlerini yerine getirdikleri sürece bir anlam taşırlar. 

Toplumsal yapı özellikleri içine fiziki unsurlar, nüfus yerleşim biçimleri, toplumsal 

ilişkiler, kişilik, değerler gibi kültürel unsurlar yerini alır. Radcliff Brown toplumsal 

yapıyı Spencer gibi canlı organizmaya benzetir. Belli bir yerleşme, akrabalık sistemi 

ve siyasal birlik içinde örgütlenmiş grupların ve bu gruplar arasındaki karşılıklı 

ilişkilerin incelenmesidir. Toplumsal yapıyı parça ve öğeler arasındaki düzen olarak 

görür (Güvenç,1984:87). 

 Toplumsal yapı belirli kültüre sahip ve bir mekanda yerleşmiş insan 

topluluğunun dokusunu ortaya koyar. Sosyal yapı sosyal değişmeye göre statik bir 

nitelik taşır. Belirli bir toplumun fiziki kültürel yapı özelliklerini yere ve zamana 

bağlı olarak ortaya çıkarır. Bu bakımdan sosyal yapı bir toplumun bir anının 

görünümüdür (Erkal,1984:57). 

 Boran ise toplumsal yapıyı açıklarken nasıl oluştuğunu da anlatır. Toplumsal 

yapı yerleşik tekerrür eden, az çok devamlı şekilleşmiş münasebetler sistemi olarak 

tecrit edip vasıflandırdığımız sosyal müesseselerin değişik derecede bütünleşerek 

meydana getirdiği genel sosyal yapı müşahhasta bir toprak parçasını iskan eden 

belirli bir nüfus topluluğunun sosyal yapısıdır (Boran,1945:7). 

 Kıray ise, ister ilkel ister feodal, ister modern temel yapıda ya da bunların 

değişim içindeki çeşitlenmeleri halinde olsun, her sosyal yapı bu yapıyı meydana 

getiren sosyal kurumlarını insan ilişkilerinin ve bunların karşılıklı etkileşimlerinden 

doğan sosyal değerlerin birbirlerini karşılıklı olarak etkiledikleri bir bütün olduğunu 

ifade eder (Kıray,1964:16). 

 Yapıyı oluşturan parçalar, öğeler birbirine bağımlı hareket ederek değişim 

seçeneklerini sınırlı olmasına yol açtığını belirtir. İnsanların doğayla ve birbirleriyle 

olan ilişkilerinden oluşan toplumsal yapı, üretim sürecinin niteliğine göre biçimlenir. 

 Bireylerin ve toplumların varlıklarını sürdüre geldiği çevre, kültürel yapı ve 

sosyal yapı olmak üzere ikili bir özelliğe sahiptir. Kültürel yapı bir toplumun hemen 

hemen tamamının yaşaması devam ettirdiği şuur altındaki değerleri de içinde taşıyan 

bir hayat tarzıdır (Tural,1988:4). 
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 Toplum yaşamındaki örf, adetler ve geleneklerden yaygın değer 

hükümlerinden inançlardan örülmüş bir ağdır ve herhangi toplumda yapıyı oluşturan 

unsurların nasıl olması gerektiğini bize gösterir. Bir toplumun sosyal yapısından söz 

ederken onun hem fiziki hem de kültürel yapı özelliklerini hesaba katmak durunda 

kalırız. Fiziksel yapı, içinde yerleşme ve mesken şekilleri, tabii çevre özellikleri ve 

şehirleşme yer almaktadır. Kültürel yapı içerisinde ise bu yapıyı oluşturan nüfusun 

nitelikleri, cinsiyeti, üretim biçimi ve şekilleri, meslekteki mevki bakımından 

durumu, iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımı, milli kültürü nakletme, taşıma 

özelliği, yaş gruplarına göre ayrımı, eğitim, sağlık durumları yer almaktadır 

(Erkal,1984:58-60). 

 Kültürel yapı toplumsal yaşamın nasıl olması gerektiği üzerinde durur. .sosyal 

yapı ise, toplumun yapısının nasıl olduğunu, durumunu ortaya çıkarır. Sosyal yapı 

verimlilik ve işlevsel rasyonelliğe yönelik ilkelerce ve insanı içine alacak şekilde 

şeylerin üretim örgütlenmesi içinde düzenlenmesi şeklinde ekonomik bir ilkeye 

dayanır. Kültürel yapı daha savurgan ve karışıktır. Kişiliğin kültürel yapıda mihenk 

taşı olduğu bir atmosferde akıldışı ve entelektüel olmayan bir yapı hakimdir 

(Poloma,1993:335). 

 Sosyal yapı ile kültürel yapı arasındaki farklar artarsa istikrarsızlık hissedilir 

ölçüde artar. Eğer farklılaşma büyümüş nesiller ve kitleler arasındaki iman ve dil 

sahalarına ait değer ve davranışlarda ortaya çıkmış ve çok belirgin duruma gelmişse 

ailenin zayıflaması gibi sosyal hastalıklar baş gösterir (Tural,1988:5). 

 Her sosyal kültürel sistem var olabilmek için kendi yaşama özelliklerine 

uygun doğal çevreye muhtaçtır. Bu doğal çevre coğrafyacıların, üreticilerin, 

mühendislerin inceleme görev ve çalışma alanıdır (Güvenç,1984:109). Kültürel 

sistemler tarihi ve sürekli olduğundan toplumun bireyin ihtiyacını karşılayacak 

kurum, öğeler, ilişkiler, şekil ve biçim değiştirerek hep var olagelmişlerdir.  

Merton sosyal çevre için kişinin çevresi toplumsal yapı ve kültürel yapı olarak 

ikiye ayrılır. Kültürel yapı, belli bir toplum ya da grup üyelerinin ortak davranışlarını 

yöneten örgütlenmiş bir seri normatif değerlerdir. Toplumsal yapı bir toplumun ya da 

grup üyelerinin çeşitli şekillerde içinde bulundukları örgütlenmiş bir seri toplum 

ilişkileridir (Kongar,1993.151-152). 
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2.5. KÜLTÜR VE DÜNYA GÖRÜŞÜ 

 

 Taylor, kültürü, belli bir toplum üyesi olarak insanların edindiği bilgi, sanat, 

gelenek, görenek benzeri beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütün olarak 

tanımlamaktadır (Güvenç,1984:320). İnsan, duygu, düşünce, beden ve inanç gibi 

değişik yönleri olan karmaşık bir varlık olarak içinde doğduğu kültürel sistemin 

değerlerini, tutumlarını ve davranış örüntülerini süreç içinde öğrenir, benimser, 

uygular ve aktarılmasını sağlar. Bireylerden yetiştiği toplumun bir parçası olmaları 

mevcut kültürün değer yargılarını içselleştirmeleri ve toplumun kültürünün dayattığı 

bir bakış açısı, dünya görüşüne sahip olmaları beklenir.  

 Dünya görüşü kavramı ilk olarak 1800’lü yıllarda yüzyılda Almanya’da 

kullanılmıştır. Bir bütünlük içinde, dünyanın ve hayatın yapısı, değeri, manası, hedefi 

üzerinde durmakla beraber dünyadaki hadiseler arasında mantiki bir bağ 

kurmakdatır. Dünya görüşü felsefi, dini ilmi, kaynaklı olabilir. Bu kaynaklar 

çerçevesinde belki dünya ie ilgili mükemmel bir bilgi hazinesi elde etmek mümkün 

olmayabilir. Ancak bu kaynaklar, kişinin dünyayı nasıl görmek istediğini ifşa eder. 

Dünya görüşleri duygular ve fikirler çerçevesinde oluşturulan hayatımız ile ilgili 

objektif ve subjektif, değerler ve bakışlarıdır. Dünya görüşü; bir kişi grup veya 

toplumun var oluşunun niteliğine ve hayatın anlamına ilişkin sorulara verdiği bilinçli 

veya bilinçsiz cevapların tümü olarak açıklanmaktadır (Acar,Demir,2002:124). 

Yaşamın anlamını, topluluğun ya da bireyin varoluşuna dair sorulara verdiği şuurlu 

veya şuursuz yanıtlar demeti olarak görebilmekteyiz. Sözlük anlamı olarak; evrenin 

ve yaşamın anlamını, amacını, değerini, kavramaya çalışan genel düşünce, toplu bir 

bakış (TDK,1993:342) şeklinde ifade edilmektedir. Somut, nesnel evren ile ilgili 

algılama ile toplumsal, kültürel ve genel olarak manevi gerçekleri algılama ve  

kavramayı açıklamak için kullanılmıştır. Evren üzerindeki tasarımların tümü 

(Uygur,1963:10) olaraktan da anlamlandırılmakdatır.  

Dünya görüşü terimiyle insanın gündelik yaşamında gerçekleşen ve buna etki 

yapan bir olay, görüş ve düşünce olarak düşünülmektedir. 

Dilthey; bütün dünya görüşleri, dünya bilmecesinin tam bir çözümüne 

kalktıklarından hep aynı yapıyı kapsarlar. Bu yapı, öyle bir bağlamdır ki içinde bir 
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dünya tablosuna dayanarak dünyanın önemi ile anlamı üzerindeki sorular karara 

bağlanır. Bundan da yaşama tutumları için gerekli ülkü, en yüksek iyi, en üstteki 

ilkeler türetilir (Uygur,1963:12).  

Jaspers; ise dünya görüşünü  yaşamın içinde ortaya çıktığını belirtir. 

Değerlenmelerde, yaşamayı biçimlemede, kaderde, değerlerin yaşanan sıra 

düzeninde algılayıp anlaya bileceğimiz görüşündedir (Uygur,1963:13). 

 Uygur ise, dünya görüşünü bir tasarım tablosunda kucaklayan, kucakladığını 

ileri süren bir görüş olarak tanımlamaktadır. Dünya görüşünün dünyayı  ve evrene 

ilişkin değerlendirmeleri sınıflamaları ve genellemeleri konu edinir. Dünya görüşünü 

bir düşünceler bütünü bir genel düşünce evren üzerindeki tasarımların tümü olarak 

görmektedir (Uygur,1963:14).  

 Dünya görüşünü, kültürel ilişkiler, değerler ve tutumlar sistemi olarak 

açıklayan Güvenç “ dünya görüşü, gözlemlenebilen, ölçülebilen, kültürel değerlerle 

şekillenen ve süreç içinde farklılaşabilen incelenen kültür hakkında biz bilgi aktaran 

bir düşünce biçimi olarak görülebilmektedir (Güvenç,1980:317). 

 Toplumlar kendilerine uygun insanı, kendilerine özgü eğitim süreci içinde 

bireye verdikleri, öğrettikleriyle yetiştirirler. Kişi bu öğrendiklerini, yaşamı içindeki 

ilişkilerine göre ölçer, değerlendirir ve anlamlandırırken dış dünyasını da algılar ve 

tanımlandırabilir.  

 Her kültürel sistemler kendine uygun bireyi belli süreçlerle yetiştirmek için 

gerekli ayarlamaları yaparken, yetişen bireyler ve kişiler mevcut sistemin eksik ve 

kusurlarını düzeltmek daha iyi  koşullarını oluşturma çabası içindedirler. Kültürel 

süreçlerin önemli bir bölümü, kişi ile sistem arasındaki bu sürekli etkileşimin ve 

onun sonuçlarının açıklanmasına yöneliktir (Güvenç,1984:134). 

 İnsan doğumdan ölümüne dek yaşadığı kültürün değerlerini, davranışlarını ve 

tutumlarını öğrenerek hem onun üyesi olarak toplumdan etkilenmekte, hem de 

toplumu etkileyip, yönlendirebilmektedir. Bu karşılıklı etkileşim kültürleme, 

kültürlenme, kültürleşme ve kültürel yayılma gibi  süreçlerin bireyin, toplumun 

gelenek ve göreneklerini kabullenmesi ve dünya görüşü oluşturmasıyla devam 

etmektedir.  
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 Toplumun tutum ve değerler seti kişi ile bütünleşerek, bir dünya görüşünün 

oluşmasına yol açar. Bireyin, sevinci, üzüntüsü, acıları, sosyal doyum ve eksiklikleri 

kültürleme sürecinde öğrendiklerine bağlıdır. Biyolojik ve sosyal ihtiyaçları, 

değerleri, davranışları ve düşünceleri olan bireyler birbirlerinden farklıdırlar ve bu 

kişisel hal ve tavırlar dünya görüşünün oluşturur. 

 Kültürel yaptırımlar, değerlerin ve amaçların oluşma biçimlerinin belirlerler. 

Kültürel normlara, ölçütlere uyumu bireyin gruba kabulünü sağlarken, aykırı olma 

durumu ise bireyin dışlanması, yalnızlaşması, grup yaşantısından uzaklaşma ile 

sonuçlanabilmektedir. Kültür, davranış, düşünce ve değer  yargılarıyla birlikte 

kişinin biyolojik gereksinimlerinin karşılanma biçimini de belirlemektedir.  

Mead; “biyoloji ile ilintili olduğu sanılan kişilik ya da davranış niteliklerinin 

bile kültürel koşullanmaya sıkı sıkıya bağlı olabileceğini ifade etmektedir 

(Güvenç,1984:344).  

 İnsanın yaşamsal sürede öğrendiği bilgiler, dünyaya ilişkin yorum ve 

genellemelerinden oluşan değerleri, obje ile ilgili duygu, düşünce ve davranışını 

oluşturan tutumları dünya görüşünün oluşumunda önemli rol oynarlar 

(Uygur,1963:13-18). 

 Bu çalışmamızda dünya görüşünü, gözlemlenebilen, ölçülebilen, kültürel 

değerlere bağlı  süreç içinde değişebilen ve araştırma yapılacak kültürün 

belirlenmesine yardımcı olan bir düşünce biçimi olarak ele alınmıştır. Günümüzdeki 

hızlı dönüşümler, tarımda makinalaşma, iletişimin yaygınlaşması alt kültür 

gruplarının dünya görüşlerini önemli ölçüde etkilediği gözlemlenmektedir. 
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2.6. ALEVİLİK BEKTAŞİLİKLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR 

 

 

2.6.1. ALEVİLİK 

 Alevi kavramı Arapça kökenli olup “ Ali’ye mensup “ , “ Ali’ye ait “ 

Hz.Ali’yi sevmek ve ona bağlılığı olan kimse ya da kimseler anlamında 

kullanılmaktadır.” Hz.Ali’yi ve ailesini seven ve ona bağlı olanlara, onun yolunda 

gidenlere “Alevi” denir ( Fığlalı,1995:7, Gölpınarlı,1977:19, Çim,Akşit,1995:30, 

Eyüpoğlu,1993:106 ). Hz. Peygamberin ölümünden sonra Hz.Ali’nin halife olmasını 

isteyen onu imam kabul eden daha sonra ise Şii batini inançlara bağlananların 

tümüne Alevi denir. (TükçeSözlük,1998:52) Alevi kavramını Hz.Ali’nin yolundan 

giden, O’na bağlanan ve bununla övünç duyanlar olarak anlayabiliriz. Fakat İslam 

topluluklarının hemen hepsi İmam Ali’ye bağlı onun ailesini seven, onun 

taraftarlarıdır.Bu toplulukların hepsine Alevi denilemez. Alevilik aynı zamanda 

kendine özgü olan inançların,ibadetlerin tümüne sahip olmayı ve Alevilik kurallarına 

uymayı da gerektirir (Yaman,1993:52). Ali’ye inançla bağlılıkları götürmüş olan 

inananlar,bazen bunu ileri götürmüşler Ali’yi tanrısallaştırmışlardır. Bunlara 

“Ali’llah‘lar denilmektedir (Melikoff,1998:214). 

 İnsan toplulukları içinde politik ekonomik çıkar çatışmaları her devir varlığını 

sürdürmüştür. İslam tarihinde de buna benzer bazı olaylar meydana gelmiştir. 

Muaviye ile Hz.Ali arasındaki çekişmeler de Muaviye politikasını tasvip edenlere 

Suni denmiş,Ali’yi tutanlara ise Şii adı verilmiştir. Hz.Peygamber’in ölümünden 

sonra Hz.Ali’nin gelmesi gerektiğini kabul edenler Şii yada Şia olarak 

adlandırılmışlardır. Şia o dönemdeki sahabelerin,bakış açısını,yorum tarzını esas alan 

gruplar,dostlar zümresi anlamına gelmektedir ve bir çok Şia mevcuttur 

(Öztürk,1995:21). 

 Kendine Alevi diyen ve Anadolu’da Rumeli’de ve İran’da bulunan zümreye, 

dışlayıcı ve olumsuzluk ifade eden mum söndürenler, çerağ-küşan, Karakoyunlular, 

Ali-Allahiler gibi anlamlar aktarılmıştır. Terazide yanlışlık olabileceği için 

yanlışlıklarda olsa haram yiyebileceği, hak geçeceği düşüncesiyle genellikle taneyle 

satılan şeyleri sattıklarından İstanbul’da terazi tutmazlar da denirdi. Bektaşiler sufya 
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ve sofu sürekleri adını kullanırlardı. Ali’Allahi adı Hz.Ali’ye tanrılık 

yakıştırılmasından verilmiştir. Diğer isimlerin çoğu boy adlarıyla çeşitli yorumlarla 

manalandırmışlardır (Melikoff,1998:216,Gölpınarlı,1985:154-155). Alevilik deyimin 

tarihteki adı Kızılbaşlıktır (Melikoff,1998:214). 

 Anadolu alevi topluluklarına verilen isimlerden en geniş kullanıma sahip 

olanlardan biri de “ Kızılbaş” dır.Kızılbaşlar için cemaat dışı ve dinler karışımı bir 

inancı benimsemiş boy ve köy zümrelerine tarihçe uygun görülen ad 

(Melikoff,1998:213) ayrıca kırmızı börk veya başlık giyen Sünni, alevi bütün 

Türkmen boylarına verilen bir isimdir (Fığlalı,1992:14). On dokuzuncu yüzyılda 

Kızılbaş, Kızılbaşlık gibi kavramlar Alevi Alevilik kavramlarının eş anlamlısı olarak 

kullanılırken yerini de alevi deyimine bırakmıştır (Melikoff,1998:214). 

Kızılbaşlık,ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli rivayetler mevcuttur. Bunlardan Uhud 

savaşında Hz.Muhammed’i korumak için kendini siper eden Ebu Dücane’nin 

başındaki sarığın kana boyanmış renginden dolayı, Sıffın Savaşı’nda Muaviye’nin 

askerlerinden farklı olmak için Hz.Ali’ askerlerinin başına kırmızı sarık sardırmış 

kendisi de bağlamış olmasından dolayı, Hayber Savaşı’nda Hz.Ali başına kırmızı 

başlık sarmasından dolayı, Hz.Ali Küfe’de, İbn-iMülcem’in vurduğu kılıçla başından 

yaralanmıştı,başındaki bez çıkan kanlarla kızıl taca benzemesinden dolayı, Safevi 

soyunun atası sayılan Şah Füruz’un başına kırmızı külah giymesinden. Ayrıca Şah 

İsmail’in ordusu (Kızılbaş ordusu), kızıl sarıklı olarak adlandırılmalarından bu ismi 

kullanmışlardır (Yaman,1994:52). 

 Kızılbaş adlandırması Osmanlı belgelerinde yer alan zındık, Rafizi dinden 

sapmış, Şii bir mezhep, asi, başı bozuk gibi zamanla dışlayıcı anlamlar yüklenerek 

günümüz Türkiye’sinde cemaat dışı zümreleri adlandırma da kullanılan Alevi 

deyimine bıraktı (Melikoff,1998:359). Kızılbaş adı Şeyh Haydar zamanında büyük 

bölümü Azerbaycan ve Doğu Anadolu’lu Türkmen boylarının oluşturduğu 

taraftarlarını adlandırmak üzere kullanıldı. Safevi devletinin kurucusu Şeyh Haydar 

taraftarlarını amaçlı, düzenli Gazilere dönüştürerek dini politik ekonomik bir güç 

kazanmak istiyordu. Bu döğüşken ve savaşçı kıtalar Haydar’ın tanrı olduğuna 

inanıyorlar ona ibadet ve secde ediyorlardı.Taraftarlar önderleri gibi derviş entarisi 

giyer, başlarına sürahi şeklin de “Haydari”adı verilen on iki dilimli ( on iki imamı 

temsil ederdi) kırmızı renkli (Ehli Beyt,Ali sevgisini simgeliyor) külah takarlardı 
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(Melikoff,1998:228). Bu giyimleri dış görünümleri açısından da Kızılbaş adı 

yakıştırılmıştır. Şapolyo; Anadolu Türkmen Alevilerini; Kızılbaşlar, Akbaşlar, 

Arukbaşlar, Yeşilbaşlar, karabaşlar, gibi kollara ayrılmaktadır.Akbaşlar, Abbasiler 

döneminde İmam-ı Azam’ın (M.S.767) Alevilere verdiği addır. Açıkbaşlar, Özbek 

Türk Alevileridir. Yeşilbaşlar, Şiiler olup, Acem, İran Alevileridir. Karabaşlar, Sıffın 

savaşında (M.S.657) ayrılan Şamlı Alevilerdir. Türkmen Alevilerine de onuncu 

asırdan itibaren Kızılbaş denilmiştir. Bunların hepsi Oğuzların yirmidört boyundan 

oluşmuş oymaklar,uruklar ve boylardan meydana gelmiştir (Şapolyo,1994:256). 

Kızılbaşlar, eski inançları ile yeni inançlarını sentez haline getirmiş Türkmen 

boylarıdır. Kendilerine Alevi olarak da adlandıran Kızılbaşların inançları, ayinleri, 

ritüelleri, hemen hemen aynıdır. 

 

2.6.2. BEKTAŞİLİK 

  

 Bektaşilik “Hacı Bektaş Veli adına onun öğretisi doğrultusunda, ondan sonra 

gelen müritlerince kurulmuş, Balım Sultan tarafından Erkannamesiyle kayda 

geçirilmiş ve kurumlaşma aşaması tamamlanmış olan inanç, düşünce ve eğitim ekolü 

olarak tanımlanmaktadır (Temren,1994:5). İslam kültüründe on iki temel inanç, 

tarikatın adı olarak Hacı Bektaş Veli’ye kadar gider. Mürsit olarak Hz.Muhammed 

(S.A.V.)’i, rehber olarak Hz.Ali’yi pir olarak da Hacı Bektaş Veli’yi kabul eder 

(Fığlalı,1995:133). On üçüncü yüzyılda Rum ülkesine Hacı Bektaş adında biri, 

Kırşehir yakınlarında bulunan sonradan kendi adı ile anılacak olan 

Sulucakarahöyük’e gelip, Kadıncık Ananın evine yerleşir. Heterodoks İslami, 

yerleşik ortodoks İslam ile birleştiren, Anadolu’daki Abdallara, dervişlere baba 

hareketlerinin parçası ve bu cemaat dışı toplulukları bütünleştiren her işinde himmet 

umulacak insan ile tanrısı arasında aracı olacak aziz kişi olarak kabul görür 

(Melikoff,1998:112).  

Bektaşiliğin tarihi çok eskiden İlk Türk halklarına kadar uzanmaktadır. 

Kökleri Orta Asya’da İslam öncesi çağlarda ve günümüze kadar sürüp gelmiş 

bulunmaktadır. Türk halkının derin doğasına kök salmıştır (Melikoff,1994.30).  Hacı 

Bektaş Veli,Alevi inanışına göre ikinci Ali’dir. 
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 Bektaşiliğin,gelişmesini diğer heterodoks cemaatlerin ve halkın aleyhine 

Osmanlı Sultanları ile işbirliği yapmasına ve Yeniçerinin yatağı olmasından sonra 

büyüdüğünü görmekteyiz. “Babailik istitaleleri mahiyetinde olan şair mümasil 

heterodoks tarikatları arasına en mühimini değil iken bu ehemmiyetini XIV-XVI 

asırlar arasında yani diğer heteredoks zümreleri kendi içine alıp erittikten sonra 

kazanmıştır (Köprülü,1964a:103). 

 Anadolu ve Rumeli de göçen Türkmen Boyları,Hıristiyan kökenli kutsal 

mekanlarla,hatta çok tanrılı döneme çıkan kutsal yapılarla iç  içedir.Halk inanışı çoğu 

kez,üst yapı ile öz den oluşmaktadır.En eski zamanlardan beri saygı gösterilen bir yer 

üst üste tabakalaşma olsa bile kutsal niteliğini kaybetmez.En çok Veli’nin adı değişir 

(Melikoff,1998:196).  

 Kutsal mekan varlığını sürdürür. Ayrıca Anadolu ve Rumeli’ deki farklı etnik 

din,kültürel kimliklerden yeni ortak kimlik oluştuğu ileri sürülebilir. Rum annelerden 

,meme emen sınır Türklerinin sayısı hiçte az değildir. Hem Rum Hıristiyanların, hem 

Türk Müslümanların halk dininde her grubun kendine göre yorumladığı sayısız ortak 

evliya ortak bayramlar ve kutsal yerler vardır (Lewis,1996:43). 

 Alevi Bektaşiliğin on üçüncü yüzyılda savaşçı gözüken bir özellikleri 

vardır.İlk dönem Osmanlı iktidarı da bu savaşkan heterodoks dervişlere ve bunların 

tekkelerine bağlı gazilere,ahilere dayanır. 

 İlk Bektaşiler, Osmanlı Sultanlarından gelen insiyatif sayesinde,henüz iyi 

özümsenmemiş Müslümanlığı uygulayan ve Türkmen aşiretlerinin eski inançlarına 

en yakın halk kitlelerini devlet bayrağı altında toplamakla görevlendirilmişlerdir. İlk 

Osmanlı Sultanları tarafından fethedilen  ülkeleri Türkleştirmek ve İslamlaştırmakla 

görevli kolonizatör dervişler olan Bektaşilerin tarikatı on dördüncü yüzyılda 

yeniçeriler ordusuna bağlandı (Barkan,1942:281). 

Osmanlı gücünün kolu ve seçkin ordusu Yeniçeriler, İslami kabul etmiş, 

Hıristiyan çocuklar arasından devşirilerek Türk çevrelerde yetiştirilmekte idiler. Bu 

asker ocaklarının,yeni alınan ülkeleri İslamlaştırmakla görevli bir dervişler tarikatına 

bağlanışının açıklaması buradadır.Böylece Bektaşiler yeni alınan ülkelerde,Osmanlı 

propagandasına aracı oldular (Melikoff,1994:108). 
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Bazı araştırmacılar Anadolu’da ve Avrupa’da Bektaşilerin Hıristiyan 

nüfusunun bir hayli kısmını massettikleri ve Türkler ile İslamlığı daha yumuşak bir 

geçiş sundukları Hıristiyan tebaa arasında bir bağ olarak önemli rol oynadıkları  

görüşündedirler (Lewis,1991:402). 

 Bektaşiler kolonizatör dervişler zamanında Ahmet Yesevi’nin ve Balkanlarda 

Sarı Saltuk Dede’nin yaptığı gibi İslam dininin ve Türk kültürünün öğreticisi 

olmuşlardır.Ama bu kolonizatörler  ve öğretici rolün kurbanları olan yabancı 

sapkınlıkların etkisinde kalan özellikle çok kalabalık oldukları Balkan bölgelerinde 

Hıristiyanlarla sürekli ilişki içinde bulunan Bektaşiler,yüzyıllar içinde açıkça 

heteredoks ama liberal dinler üstü tutuculuktan uzak kalmışlar ve hatta kimi zaman 

da devrimci olmuşlardır (Melikoff,1998:158). Osmanlı Devletinin ideolojik belirgin 

özelliği olan hoşgörü anlayışı, Bektaşilik dini anlayışına uygun düşen esnek 

özelliklere sahiptir. 

 Bektaşi tarikatının asıl kurucusunun Hacı Bektaş değil Kadıncık Ana ile 

müridi Abdal Musa’nın çabası ile olacaktır (Melikoff,1998.204).  

 Hacı Bektaş’tan iki yüz yıl sonra 1500 yıllarına doğru Bektaşilerin 

önderliğine, yönetimi altında tarikatın pratiklerine sürekli bir biçim ve içerik vererek 

köy ve kasaba tekkelerine yayılmış bulunan tarikatı bir merkeze bağlanarak,belirli 

dinsel işlevler ve törensellik ile, sürekli bir kurumlaşma görünümü verecek, Balım 

Sultan adında mürşit geldi. Balım Sultan, başı bozuk,durumda bulunan dervişler 

tarikatını ele almış,onu düzenli bir temele yerleştirerek kurumlaşmış bir tarikata 

dönüştürmüştür (Melikoff,1998:205-206,Temren,1994.60-665). 

 Yerleşik yaşama geçmeleri heteredoks toplulukları kent bölgeleri 

yakınlarında tekkelerin kurulmasını sağladı. Bu tekkeler, halkın sosyal, kültürel 

merkezi, ortak ibadet, dayanışma yeri, inançların yayılma noktaları olacaktır. 
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2.6.3. ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ARASINDAKİ BENZER VE 

FARKLILIKLAR 

 Alevilik, Bektaşilik halk kitlelerinin, aynı dini ve sosyal yapı içerisinde 

sbirbirine benzer duyguyu, düşünceyi, davranışı, gelenek, görenek, örf ve inanç 

kalıplarını paylaşıyor kullanıyor olsalar da, aralarında tarihsel süreçte oluşan farklı 

yönlerde mevcuttur.Gelişmiş İslamlığın eski adet ve inançlarını devam ettiren göçer 

bir topluluğa uyumu sürecin de iki belirgin durum ortaya çıkmaktadır.Bu 

toplulukların bir kısmı giderek yerleşmeleri ve kent bölgelerinde veya yakınlarında 

yerleşik hayat sürdürmeleri;öbür kısmi göçebe yaşamı sürdüren köy ya da 

oymaklarla her yana dağılan kontrol edilmesi zor boylar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 Alevi Bektaşi farklılığının en temelinde, sosyal konumları ve sınıfları, 

yaşamlarını sürdürdükleri çevre olduğunu görmekteyiz. Alevi zümreleri köyde, kırsal 

alanda yerleşmiş merkezin dini ve siyasi anlayışıyla sınırlı bir etkileşim içinde 

kalmaları, onların geleneklerini,  göreneklerini daha canlı ve uzun süre yaşamaları 

sonucunu doğurmuştur. Bektaşiler ise, genellikle şehirleşmiş, az çok eğitim almış bir 

sınıftan gelmeleri, ayrıca resmi din anlayışından daha fazla etkilenmişlerdir. 

Törenlerinde Kur’an dan ayetler ve bazen de sureler okurlar (Melikoff,1998:255). 

Fuad Köprülü, Alevi ya da Kızılbaşları, “Kır Bektaşileri” olarak tanımlamıştır 

(Melikoff,1998:9,Türkdoğan,1995:383). 

 Alevilik-Bektaşilik, topluluğuna mensubiyet, aidiyet konularında da ayrılık 

noktasını oluşturmaktadır. Alevi Bektaşi toplulukları ortak bir inanç sisteminin 

tarihini paylaşmaktadır. Orta Asya eski Türk boylarının İslami kurum ve kuruluşlarla 

birleşerek sentezleşmiş, Anadolu’daki Babai hareketleriyle belirgin hale 

dönüşmüşlerdir. Her ikisinin de dini tabanı aynı olmakla ritüellerinde bazı farklılıklar 

vardır. Bektaşilikte kurum ve kuralların yazılı olması ve tarikat görünümü alması, 

daha sistemli yapıyı oluşturmuşlardır. Aleviler ise, siyasi ideolojinin de etkisiyle 

ritüellerini gizli yapmaları ve okunan duaları gizli bilgiler olarak nitelemeleri 

kendilerine dış dünyaya kapalı bir toplum yapısına büründürmesi sonucunda 

farklılıklar oluşmuştur. Bektaşilerde tarikata katılış, süluk, bütün gizli 

cemiyetlerinkinden farklı değildir. Bektaşi olmak her isteyen kişi tarikatın kuralarına 
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uygunluğuna bakılarak kabul edilebilir. Oysa bir kişinin sonradan Alevi olması 

mümkün değildir. Ancak kan bağı ile Alevi olunabilir (Melikoff,1998:220-221). 

Bektaşilerde değişmeyen, kurallaşmış öz belirginleşmiştir. Alevilerde, anlatı ver 

söylenceler, kuralın yerini alır ve yerel folklor öğelerini oluştururlar. 

Alevilik-Bektaşilik’te, Hacı Bektaş Veli’ye bağlılık konusun da farklılık arz 

etmektedir. Bektaşiler, Hünkar Hacı Bektaş Veli’ye bağlı olduklarını ve onu “Pir” 

olarak görmektedirler. Aleviler ise, Hacı Bektaş Veli’yi büyük, ulu, manevi şahsiyet 

olarak görmektedirler. Ancak bağlı bulundukları “Ocak’” lardan bir kısmı Hacı 

Bektaş Veli’ye bağlı olmakla birlikte, diğerleri bağlılık içinde değildirler. On iki 

imam soyundan geldiğine inanılan dedelere bağlıdırlar (Türkdoğan,1995:485).  

 Dini ritüellerin işleyişinde Aleviler de Hacı Bektaş’ın bel evladı olduğuna 

inanılan, Hz. Ali soyundan gelen dede önderlik ederken, Bektaşiler’de ise tarikatın 

seçtiği Hacı Bektaş’ın yol evladı olarak görülen baba cem ayinlerini yönetir 

(Eyüpoğlu,1993:110).  

 Kızılbaş (Alevi) erkek olsun kadın olsun mutlaka Kızılbaş soyundan 

gelmelidir. Bu bakımdan Kızılbaşlığa bir tarikat dememize imkan yoktur. 

Kızılbaşlık, daha ziyade bir din bir mezhep mahiyeti taşır. Bektaşiler, Kızılbaşları 

meydanlarına kabul etmezler ve onlardan biri Bektaşi olmak isterse kendilerine yakın 

saydıkları halde yinede “zahir” denilen ve Bektaşi tarikatına girmemiş olan herhangi 

bir kişiye nasıl nasip verilirse, ona da aynı erkan ile nasip verilir. Buna karşılık , 

Kızılbaşlar (Aleviler) çok defa Bektaşileri kendi ayinlerine alırlar 

(Gölpınarlı,1991:789-790). 

 Alevilik- Bektaşilikte organizasyon yapısında ve bunlarda görev alan 

kişilerde farklılık görülmektedir. Bektaşilikteki teşkilat yapılanmasını Belkıs Temren 

üniversite yapısına benzetmektedir. Bektaşiliğin en üst kademesinde bulunan; 

 Dedebaba:  Dekan 

 Halifebaba: Bölüm Başkanları 

 Baba’lar: Profesör ;Asıl Ders veren kişiler 

 Dervişler: Araştırma Görevlisi 

 Muhipler: Öğrenci 
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 Anabacılar: Fakülte Sekreteri (Temren,1995:115). 

 Fığlalı, muhipliği bir babadan nasip alınmak suretiyle tarikata ilk adım olarak 

görür. Dervişlik, yaptığı hizmet ve kendisinde görülen yetkinlik oranındaki kişilerdir. 

Mücerretlik, babalık, hiç evlenmemiş kişilerden seçilir.  Halifelik, en son 

makamdır. Alevilikte ise; Halifelik; son zamanlara kadar bulunmamakla beraber 

Çelebiler den biri artık bu makamı temsil etmektedir (Fığlalı,1995:310-311). 

Dede; Hz. Peygamber soyundan gelen ve doğal lider vasfını üzerinde 

taşımaktadır. Cemaatin her türlü işini düzenlemekle görevlidir. 

Mürebbi; dedenin olmadığı zamanlarda cemaatin her işini yapan, dede 

tarafından görevlendirilen kişi. Rehber; ayinlerde belirli görevleri olan dedeye ve 

talibe yardımcı olan kişi.  

 Musahip; ergenlik çağına girdikten sonra “yol” a girmek isteyen iki kişi ya da 

çiftten birine verilen isimdir.  Talip; dede soyundan gelen bütün Alevilerdir 

(Gölpınarlı,1991:792). 

 Bazı adetler, özellikle Alevilerde önemli yer tutan toplumsal dayanışmayı 

sağlayan “musahip” ya da “Ahiret Kardeşliği” adeti Bektaşi topluluklarında yoktur. 

Balım Sultan’la başlamış olan “mücerret, bekar derviş” adeti de Alevilerde yer 

almamaktadır. 

 Merkezi bir inanç konumunda olan Ali-Muhammed, on iki imam konularına 

inanışlar, Alevilik ve Bektaşilikte aynıdır. Her iki yapıda da İslam öncesi din 

motiflerine rastlanmakla beraber başta Cem Ayini olmak üzere ayinler çoğu kez 

aynıdır. Törenlerin yapılış aşamalarında bir takım farklılıklar görünür.  

 1826 tarihine kadar Osmanlı yönetimi, mülkleştirici olarak gördükleri 

Bektaşilere saygılı davranmış iyi ilişkiler içerisinde olmuşlar, yakınlık göstererek 

onları himaye etmişlerdir. Onlarla hiçbir inanç farkı olmayan Türkmen babalarının 

etkisi altındaki Alevi zümreleri ise sosyo-ekonomik nedenlerden kaynaklanan 

istemler başlatmışlar, karşılaştıkları çok sert ve acımasız tavırla Merkez’den çevreye 

atılmışlardır (Yaman,1995:384). 

 Alevi Bektaşi topluluklarından,yardımlaşmayı,dayanışmayı,birlikteliği, ve biz 

bilincini güçlendirmeyi sağlayan,dengeleyici etkenlerin başında “Ocak” kavramı 
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gelir. Bektaşiler  tek bir Ocağa bağlı iken,Aleviler de yüzün üzerinde Ocak 

vardır.Alevi Bektaşi topluluklarında işlevsel bakımdan önemli üç çeşit Ocak 

olduğunu görmekteyiz.Birincisi; Hacı Bektaş Veli soyundan geldiğini söyleyenler ve 

doğrudan mürşit olarak Hacı Bektaş Veli ve Halifelerine bağlıdırlar. Ocakzadeler de 

denilmektedir. İkincisi;on iki imamın soyundan geldiğine inandıklarını söyleyen 

gruptur.Üçüncüsü; ise babagan kolu diye anılan Babailer koludur 

(Türkdoğan,1995:482, Melikoff,1998:256). Ocak, toplum düzenini sağlamada 

kişilerin tutum ve davranışlarına bir takım sınırlamalar ve belirlemeler getiren sosyal 

olgudur. 

 Bedri Noyan, Alevi Bektaşi toplulukları arasındaki düşünüş ve inançları bir, 

yöntemleri ayrı olan müşterek inançlı guruplar olarak belirtir. Dini liderlik kurumunu 

üç kategoride toplar. Birinci grup; Çelebiler yani Hacı Bektaş Veli Kadıncık Ana ile 

evlenmiş ve bu evlilikten Çelebilerin atası (Timur Bali) olan çocuklar doğmuştur. 

Çelebilerin bir temsilcisi Hacı Bektaş’da ki Ana evide oturmaktadır ve soyu 

günümüze kadar gelmiştir. İkinci grup; Ocakzadeler bunlarında soyları genellikle on 

iki imama dayanmaktadır.İran Şii mezhebi Ehlil Beyt’e yakındılar.Üçüncü grup; ise 

Hacı Bektaş’ın yolunu izleyen “Yol” manevi evladlarıdır. Hacı Bektaş  Veli hiç 

evlenmediğini, mücerred (bekar derviş) olduğunu, Kadıncık Ana’nın manevi kızı 

olduğu görüşündedirler (Melikoff,1998:208,Türkdoğan,1995:487). 

 Alevi Bektaşi zümreleri bazı farklılıklara rağmen her ikisinde de Orta Asya 

kökenli tasavvufi öğeler ağırlıkta ,söylem ve uygulama da bir çok ortak noktalar öne 

çıkmaktadır.Alevi Bektaşi topluluklarından meydana gelen dini yapıya Anadolu 

Aleviliği ya da Alevilik kavramları kullanılmaktadır. 
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2.6.4. ALEVİLİK BEKTAŞİLİK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE TANIMLAR 

Aşık : Tanrısal olanı seven,  derviş, Ozan, Ezgi ile şiir söyleyen kimse 

Abdal : 13 ve 15. yüzyıllarda Anadolu ve  Rumeli’nde yoksul ve yurtsuz cemaat dışı 

dervişlere verilen ad, Abdallar, Kalenderlerin Anadolu  olanlarıdır.  Derviş 

anlamında kullanılmaktadır.  

Ahilik ; Fütuvvet’in  Anadolu’daki biçimlenişi. Ahilik 13. Ve 15.yüzyıllarda 

Anadolu da  siyasi ve sosyal bakımdan etkili oldu. Bu tarihten sonra ortadan çekildi.  

Ali Sofrası : Bektaşilerde Ayini Cemi izleyen yemek.  

Bab (Baba): Orta Asya da İslamı yayanlara verilen ad. 

Bel evladı : Döl yolu ile gelen oğul 

Cerağ : Mum, kandil, Ayini Cem de ruhun uyanışını simgeler.  

Cırağ uyandırmak: Işığı uyarmak, kandilleri mumları yakarak cemi açmak.  

Cırağ dinlendirmek  : Işığı dinlendirmek, Cem’e  son vermek   

Çelebi :  Hacı Bektaş’ın Kadıncık Ana’dan olma çocukları yoluyla gelen torunları.  

Dar : Meydanın ortasında durmak anlamındadır. Mansur El Hallac’ın ölümüne 

gönderme. 

Dede Baba : Bir Bektaşi alevi topluluğunun manevi başkanına verilen ad.  

Dem  :  Soluk, an, zaman, kan, Ayini cemlerde rakı içilen kadeh. 

Derviş : Farsça zavallı, düşkün, Allah’ın  zavallısı, arapça fakir ile aynı anlamdadır. 

Bir dergahın  müridi. 

Duvaz-ı Azam : On iki imamı öven nefes, Düvezdeh 

Elif Tacı : Bektaşi dervişlerinin iki tacından biri. Uzun biçimli ve beyaz keçeden 

yapılan bu  başlık daha sonraları yeniçeri serpuşu olmuştur.  

Erkan   : Tarikatlarda uyulan kuralların tümü.  

Fütüvvet :  11 yüzyıldan başlayarak  Müslüman doğunun  kent merkezlerinde 

yaygın kuruluşlar. Fütüvvet başlangıçta halk nitelikli iken, sufilikten kuvvetle 

etkilendi ve meslek locaları ile  karıştı. Anadolu da ahilik adını aldı.  
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Gülbenk :  Bağırış haykırış, toplulukla birlikte ezbere okunan dua  

Meydan :  Dinsel törenlerin yapıldığı meydana verilen ad,  bu kırklar meclisi olan 

Ayini Cem dolayısıyla meydana  kırklar meydanı da denir.  

Nasip Almak : Bektaşiliğe girmek için izin  almak, yolu ve bilgisi açılmış , sürekli 

girmiş olmak. Alevilerde nasip yerine ikrar “inancı dile getirme” ve ikrar ayini 

“inancın dile geldiği” tören anlamına gelir.  

Nefes :  Soluk, soluğu dervişin ruhani gücüdür.  Bu sebeple Bektaşilerde  ruhani 

şiirlere verilen ad. Nefesler törenler sırasında okunur.  

Niyaz :  Bir büyüğe (baba, dede, mürşit) saygıda bulunma, önünde yere kapanma, el 

ya da diz öpme, Niyaz ayrıca dua anlamına gelir.  

Ocak :  Aile, soy, her Alevi zümre, bir dedeye bağlı bulunan  bir ocaktan sayılır.  

On iki hizmet :  On iki görev, Ayini Cem sırasında, bu görevleri yapmak üzere, on 

iki görevi atanır.  

Pir :   Bir derviş tarikatının başı  

Pir Evi :  Tekke   

Rehber :  Kılavuz, Nasip almak için gelmiş olan adaya yol gösteren, Ali en üst 

düzey rehber kılavuzu simgeler.  

Tacı Haydari : On iki köşeli  serpüş, Kızılbaşları, Haydar taraftarlarını ayıran başlık.  

Talip : İstekli süluka girmek isteyen aday 

Takiye :  Kendini gizleme, gizlilik eğitimi, gizli yasa, düşmanın dikkatini çekmek 

amacıyla Bektaşilerce de benimsenmiş bulunan  Şii kökenli öğreti, şöyle 

özetlenebilir “olmadığı gibi görünmek, olduğu gibi görünmemek” 

Tekke :  Derviş konudu, Dergah zaviye de denir.  

Tercüman : Açıklayan ayrılmış, bir yeri makamı olan birine okunan tören duası  

Turna :  Göcen ulusları en iyi simgeleyen kuş. Güneş bağlantılı kuş, Alinin 

simgelerinden biri. Alevi Bektaşi semahları turnanın uçuşunu anlatır.  

Yol evladı :  Manevi evladı.  
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2.7. KÜLTÜR DİN İLİŞKİSİ 

 

 Toplumsal yaşam içinde düşünceleri, ilişkileri, tutum ve davranışları 

belirleyen kültürel sistemin diğer kurumlarını etkileyen ve onlardan etkilenen din, 

tarihin her döneminde birey ve toplum hayatında önemli roller üstlenmesinden ötürü 

antroplojinin ilgi odağı olagelmiştir. 

 Antropologlar her hangi bir dinsel inancın ya da pratiğin diğerlerinden daha 

doğru veya daha iyi olduğunu belirlemek amacında değildirler. Dünya üzerindeki 

büyük çeşitlilik arz eden dinsel inançları tespit etmek, onların nasıl işlevler yerine 

getirdiklerini anlamak ve insan davranışlarını etkileme derecelerini ortaya sermektir. 

Bu çerçevede dine bir kültürel olgu olarak yaklaşılır ve onun birey, toplum ve kültür 

katlarında sahip olduğu işlevler üzerinde durulur.  

Antropolojiye göre din hayatın parçası, toplum yaşamın sonucu, kültürel bir 

olgu olarak  kavranır. En ilkelin de, en gelişmişine, tüm insan toplumlarının bilgi 

sistemleri boşluk kabul etmez, her şeyi izaha çalışırlar. Tüm toplumlar bilim, 

teknoloji ve dini birlikte kullanırlar. Ürünlerini artırmak için bilgi ve teknoloji 

kullanan ilkel veya modern toplum çiftçisi, beklenmedik, denetim altına alamadığı  

doğa için dini pratiklere baş vurur. Bir toplum ne tamamı ile din dışıdır ne de tamamı 

ile dinseldir.  

Antropoloji dine yaklaşırken şu soruları sorar. Toplumun yaşamından dinin 

yüklendiği işlevler nelerdir? Dinsel etkinlikler toplum bünyesinde nasıl organize 

edilmekte ve insanları orta davranışlar geliştirme yolunda nasıl  harekete 

geçirmektedir? Dinsel semboller ve öğeler, pratikler toplumsal birlik duygusunun 

sürdürülmesinde ne gibi etki ya da katkıda bulunur? Toplumsal çatışmada dinin rolü 

ve etkisi nedir? Bir kültürel sistemde dini kim, kimin adına tanımlar ve temsil eder ? 

Bu çerçevede dinsel düşünce ve davranışın kökenleri ve evrimi, dinin 

psikolojik, kültürel toplumsal ve ideolojik işlevleri, otorite ve iktidar kaynağı olarak 

din, siyaset din, toplumsal cinsiyet-din, milliyet-din ilişkisi toplumsallıklar içinde 

dinin yerini inceleme başlığı altında toplayabiliriz.  
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Din toplumsal yaşamda, ilişkilerde ve siyasal süreçlerde önemli etkisinin 

yanında gücü de vardır. Yer ve zaman farkları dikkati alınarak tarihsel ve toplumsal 

bağlamların özgünlüğü üzerinden, dinsel düşünce ve davranış açısından mevcut 

beşeri ve toplumsal çeşitlilik karşılaştırmalı bir perspektiften analiz edilip tartışmaya 

açılır (Atay,2003:223-228). 

 Kültür bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerlerden ve öğelerin 

bütünüdür “varlığımızın yapısını belirleyen, sosyal bir süreçte öğrendiğimiz 

uygulama ve inançların, maddi ve manevi öğelerin birliğidir (Güvenç,1984:100). 

Bazı araştırmacılar kültürün manevi yönünü daha belirgin halde vurgularlar. Hatta 

kültürü ana belirleyicisinin manevi öğelerden oluştuğunu belirtirler. Kültür, inançlar, 

bilgiler, hisler ve heyecanlar bütünüdür (Güngör,1994:15).  

 Manevi öğeler kültürü, maddi öğeler kadar belirlemekte ve ondan da 

etkilenebilmektedir. Manevi unsurlar, maddi unsurlara göre daha durağan ve yavaş 

değişen yapıya sahip olduğundan sürekliliği” insan içindeki ölümsüzlüğü 

çağrıştırmaktadır. Manevi kültür öğeleri bir toplumun yaşamını düzenleyen değer, 

inanç, yasa, gelenek, görenek, ahlak kurallarından oluşur.  

 Beşeri münasebetleri, ince zarif büyük bir maharetle tanzim eden, dini 

değerler, kültürün en önemli unsurlardan birisini oluşturur. Din insanların düşünme 

ve davranma düzenidir. Din ferdi tutumlarda örf ve adetlere, sanata kadar bu gün de 

her cemiyette, kendi dilimi dışında en tesirli bir kültür unsurudur. Dini inançlar 

milletlerin toplumsal hayatlarına, hukuklarına, fikir, ilim, edebiyat mahsullerine 

nüfuz ettikleri kadar, sanatına, mimarisine, musikisine, hatta folkloruna, daha 

doğrusu bütün hayatlarına girdikleri ve onları tesirleri altına aldıkları için milli 

kültürün ayrılmaz ana unsuru halini ve vasfını kazanmıştır. Din insanlara 

çevrelerindeki dünyayı özel gözlüklerle görmeyi sağlayacak kavramsal görüş 

imkanlarını sağlar. Din bir semboller kümesidir. Din insan yaşamını anlam ve amaç 

kazandırmakta,  bireyi psikolojik olarak güçlendirmektedir.  İnanç, toplumların, 

bireylerin yaşamında, bilimin yanıtlayamadığı soruları açıklayan, kitleleri rahatlatıp, 

güven vererek bilimi tamamlar. Kainatı ve yaşamı anlama için insanlara ışık olur. 

Tüm insan toplumlarında bilgi sistemleri boşluk kabul etmez ve her şeyi izaha 

çalışan sistemlerdir. Doğa boşluktan nefret eder (Mardin,1992:243-244).  
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  Din nereden geldik,nereye gidiyoruz sorusuna varlık ya da var oluş ile ilgili 

sorulara ontolojik tahmin edici açıklamalar getirmektedir. Bu çerçevede dini insan 

varoluşuna anlam veren bir kültür sistemi olarak değerlendirilir. Dinin, 

denetlenemeyeni denetlemek açıklanamazı, açıklamak, hayata ve insana dair bir 

anlam haritası sunmak ve kaosu kozmosa çevirmek gibi psiko kültürel işlevlerin yanı 

sıra toplumsal süreçler ve ilişkilerde de bir dizi işleme sahip olduğu tespit edebilir. 

Her şeyden önce din toplumsal bir denetim mekanizması olarak çalışır. Davranış ve 

tutumları teşvik ederek uygun olmayanları ise hoş karşılanmayarak toplumsal 

düzenin sürdürülmesine katkıda bulunur. Bu bakımdan her din aynı zamanda uygun 

ve doğru davranış reçeteleri sunan bir ahlak sistemidir (Atay,2003:223).   

 Davranışların bir düzenek içinde olması toplumsallaşma olarak düşünülürse 

ve bireylerin kural ve kurumları içselleştirilmesiyle sağlanır. Bu ortak hareketin 

ürünüdür. Toplu olarak yapılan dini törenler, insanların ortak kimliklerini ifade 

edebilmelerine imkan verir. Bir bütün halinde ciddi ve ağır başlı, duygu 

yoğunluğuyla yapılan törenler en ilgisiz kişiler üzerinde bile etkilidir. Dinsel ayinler 

insanın yaratıcı ile olan iletişimini güçlendirirken diğer yandan da bireyin toplumla 

bütünleşmesini ve bağlanmasını sağlamaktadır. Katılanlara toplumsal dayanışma 

ruhu ve güven duygusunun yanında ekonomik yaşamda da etkili işlevi vardır 

(Malinowski,1990:53). Kişinin tek başına elde edemeyeceği dengeyi ve öz güvenini 

sağlar.  

Din her zaman toplumda ki bütünlüğü sağlamakla kalmayıp, aynı toplum 

içinde farklı sosyal sınıfların, tabakaların ve grupların doğuşuna da neden 

olmaktadır. Dini sistemler sınıfsal yapı, mülkiyet ve politik egemenlik ile ilişkili 

olabilmektedir. Marx  ise dini, sınıflı toplum yapısının bir üst yapı kurumu olarak 

görerek sömürü ve sınıf çelişkilerini saklayan diğer taraftan da ezilenlerin ve 

yoksulların sefaletten kurtulmasını sağlayan bir araç olarak görür 

(Marx,Engels,1976:25). Ancak yoksulluğun dayanılmaz olduğu durumlarda en 

şiddetli isyanın ateşleyici gücü dinden gelir.  

 Kültürün bir alt sistemi olan din, kültürel sistem içinde özerk faaliyet alanı 

vardır. Dinin üç temel işlevi olarak birincisi; kişisel planda çocukluktan kalma dünya 

karşısındaki zaaf duygusunun bertaraf edilmesi zorunluluğu ve dünya da karşılaşılan 
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bütün olayları anlatabilecek bilgisel bir sisteme sahip olmak istemi ile ilişkilidir. 

İkincisi; kültürel alandadır. Din insanlara çevrelerindeki dünyayı özel gözlüklerle 

görmeyi sağlayacak kavramsal görüş imkanları sağlar. Üçüncüsü; toplumsal yapı 

unsurlarının sabit kalmasına hizmet eder (Mardin,1992b:48-49). 

Toplumsal olarak inşa edilen insan yaşamı, inançlar aracılığı ile toplumsal 

kimlik ve beraberlik, dayanışma duygusunun bireye öz güven duygusunu aşılayarak 

kitlenin ya da bireylerin umutsuzluğa kapılmalarını önleyebilmektedir “dini bir ayin 

hem pekiştirici insanları yan yana getiren birlik duygusu yaratan hem de kimlik 

belirleyici fonksiyonu vardır (Mardin,1992a:239).  

Weber’e göre din toplumsal ilişkileri belirlemede iktisattan hukuka uzanan 

geniş bir yelpazede etkili olan kurumsal bir yapıdır. Dinsel alt grupların oluşmasında 

etkili sosyal bir olgudur (Weber,1995:27-35). Dinin, farklı sosyo ekonomik grupların 

ihtiyaçlarına göre yorumlanması, aynı dinin mensupları arasında alt grupların, 

mezheplerin, tarikatların doğmasına neden olabilmektedir.  

Dini yorumlar ayin, tören şekillerini, toplumsal farklar, teşkilatlanma ve 

siyasal farklılaşmalar dini grupları oluşturmaktadır. İlk kez tek tanrılı dinlerde 

görülen dini gruplar kendilerini önceleyen sosyal yapılarla az çok çatışma içine 

girdiklerini görmekteyiz. Aile, klan, köy, millet gibi doğal sosyal grupların, mezhep, 

tarikat, sır cemiyetleri gibi dinden doğan grupların birbirine yaklaştığı organik bağlar 

oluştuğu durumlardaki gruplara “özdeş dini gruplar” adı verilmektedir 

(Freyer,1964:27-35). Farklı kültürel çevre ve yerleşim alanlarında dinsel pratik ve  

uygulamaların farklı şekillendiği mülkiyet tarzları, grup yapıları,  iklim, siyasi yapı 

inançsal düşünüşte önemli şekillenmelere neden olmaktadır.  

Weber; kent ve taşra dindarlık anlayışından söz ederek, dini kökenli olan 

iktisat ahlakının, dini temsil eden sosyal tabakaların algılayış biçimi olduğunu belirtir 

(Weber,1995:27-31).  

Freyer ise; üretim biçiminin inancı şekillendirdiğine, tarımcı toplumların 

tanrılarına “toprak ana”, deniz, akarsu kenarlarında yaşayanların, bereket tanrısı, 

Koruyucu Mabut gibi adları vermelerinin nedenini ortaya koyar (Freyer,1964:67). 

Dinin yaşanması demek din olayının coğrafi, sosyal kültürel değişkenlere göre 

değişmesi demektir. Örneğin, Endonezya’daki İslam ile Türkiye’deki  İslam 
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anlayışın da önemli farklar vardır. İkincisi ise dinin kültürel bir  kurum olduğu ve 

insan davranışını belirleyen yönlerinin öteki sosyal kurumlarınkiyle benzerlik 

gösterdiğidir. Örneğin merasim yalnız dinin değil bütün sosyal kurumların bir 

niteliğidir (Mardin,1992a:238-239). 

Kutsal metinlerin klasik yorumu ile köylüler arasında uygulanan halk inanç 

sisteminin (dinin) birbirinden oldukça farklı bir duruma dikkatini çeker ve dinin 

gerçek esaslarını bilmeyen halkın hurafelere dayanan bir halk İslamlığını  

uyguladığını belirtir (Mardin,1992b:22). 

 Sosyal etkileşim eylemde bulunan bireyin düşüncesinin toplumda kollektif bir 

düşünce düzeni içerisinde bütünleştiğini gösterir. Bu nedenle toplumsal hayattan 

köklü bir uzaklaşma ve düzensizlik birey için oldukça güçlü bir tehdit oluşturur. 

Birey bu gibi durumlarda yalnızca duygusal tatmin bağlarını kaybetmekle kalmaz, 

toplum içindeki yerini de kaybeder. Aşırı durumlarda o, gerçek bireysel, toplumsal 

kimlik duygusunu bile yitirebilir. Nasıl ki birey düzenin anlamlılığını, başkası ile 

girdiği etkileşim içerisinde oluşturuyor ve koruyor ise aynı şekilde bu etkileşimi 

tamamen kopardığın da, anamiye sapması mümkündür, İşte bu karşılıklı ilişki dünya 

kurmayı, korumayı düzenleyen toplumsal bir girişimi ön görmektedir. Bu anlamda 

din kendi ile kutsal bir kozmosun kurulduğu insani bir girişim, örneği olarak ele 

alınabilir (Cengiz,2000:28). 

Kültürel sistemin içinde olan din bireyin ve grubun kimliğini ötekilere karşı 

biz duygusunun oluşumunda önemli olmaktadır. Sosyal sınıflarla inanç sistemi 

arasında ilişki olduğu, dinsel ritüellerin, pekiştirici, birlik, güven duygusu yarattığı, 

kişilikleri belirleyici işlevi olduğu, bireyin ve toplumun iç dengesini sağladığı ve 

ruhsal rahatlama verdiği toplum içinde suçu azalttığı, ekonomik dayanışmayı 

sağladığı, sosyalleştirici araç, siyasetin egemenlik aracı olduğu, kültürün tüm öğe ve 

örüntüleri ile yakın karşılıklı ilişki içinde olduğu konusunda uzlaşma vardır.  

Bireyler inanca ait örüntüleri ve kurumları gündelik yaşam içinde 

maddileştirirler. Dinsel unsurlar ile insan arasındaki karşılıklı ilişki insana dini 

kuralları uygular ve bağlanırken süreç içinde bu kuralları inşa  eder ve yeniden 

yorumlarlar.  
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III. BÖLÜM 

 

ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN BULGULAR VE YORUMLAR 

 

3.1. ARAŞTIRMA ALANI KISAS’IN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 3.1.1. ARAŞTIRMA ALANININ BAĞLI OLDUĞU BÖLGENİN 

TARİHİ HAKKINDA GENEL BİLGİ  

 Kültürel yapının daha iyi anlayabilmek için o bölgenin tarihsel sürecinin 

bilinmesi gerekir. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarihi süreçte insanların 

göçebelikten yerleşikliğe, avcılıktan, tarıma geçtikleri uygarlığın başladığı yer olarak 

bilinen bir bölgedir. İnsanlar tarıma ilk defa Mezopotamya’nın Kuzeyinde “Bereketli 

Hilal” adı verilen Güneydoğu Anadolu’da başlamışlardır. Zengin toprakları, uygun 

iklimi ve Dicle-Fırat gibi iki önemli akarsuyun ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 

Mezopotamya uygarlığının yerleşim alanı olmuştur. Fırat ve Dicle’den açılan 

kanallarla sulanan ve eski uygarlıklara ait kanal izlerinin halen mevcut olduğu bölge; 

daha sonraki yüzyıllar boyunca ülkenin geri kalmış yörelerinden biri durumuna 

düşmüştür.  

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi gerek ekonomik yapısı gerekse sosyo kültürel 

yapısı itibariyle yerli ve yabancı bir çok araştırmacının dikkatini üzerine toplamıştır. 

Bölgeye has bir özellik olan aşiretlerin yaşayışlarını inceleyen O. Türkdoğan bölge 

hakkında  Türkiye’nin diğer bölgelerine göre gelenekçi, cemaatçi, kapalı bir 

toplumsal yapıya sahip olduğunu belirtir (Türkdoğan,1995:20). Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde ve Şanlıurfa’da farklı üretim tarz ve ilişkileri aynı zamanda 

yaşayabilmektedir. Bölgenin Pazar ekonomisiyle ve devletin ekonomik sosyal, 

siyasal ve kültürel kurumlar aracılığıyla ulusal bütünleşme süreçleri içine girmesi 

karşısında geleneksel yapılar farklı dönüşüm örüntüleri oluşturulmuştur. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinin ve Şanlıurfa’nın belirgin bir özelliği olan aşiret yapısı akrabalık 

sistemine dayalı bir toplumsal örgütlenme biçimidir. Aşiretler kendi içlerinde boy, 

oymak, oba gibi kısımlara ayrılmışlardır. Aşiretlerin başında “boy” yada “şeyh” 

unvanı taşıyan bir şahıs bulunmaktadır. Aşiretlerin önde gelenleri veya ihtiyarları bir 
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şahsı aşiret beyi olarak kabul ettiklerini açıkladıklarından sonra, hükümet o şahsı boy 

olarak kabul ettiğini belirten beraat verirdi (Doğanay,1997:18). Yörenin en güvenilir 

ve soylu aileleri bu aşiret mensuplarıdır. Her ailenin kendini ait hissettiği bir aşiret 

vardır. Aşireti olmayan aileler fazla makbul görülmezler. 

 Yörede bazen küçük çapta  başlayan çatışmalar aşiretler arası daha büyük 

mekan ve boyuta  taşınabilmektedir. Bu çatışmalar uzun yıllar sürebilmektedir. 

Ovada yaşayan çok sayıda köy ve mezrayı kapsıyor olması, ailelerin sürekli huzursuz 

ve güvensizlik içinde yaşamalarına neden olabilmektedir. Yörede “Talba” adı verilen 

bireysel ve toplumsal çatışmalarda çözümleyici, uzlaştırıcı ve yargılayıcı yetkisi olan 

kurumlar, aşiret içi ve aşiretler arası sorunların çözümünde günümüzde de zaman 

zaman işlevlerini sürdürmektedir. Ayrıca aynı şekilde ailelere her konuda 

danışmanlık yapan, özellikle sosyal yardımlaşma ve dayanışma konularında 

yönlendirici olan ve Arfa (toplulukların bilge kişisi olarak kabul edilmektedir.) 

olarak adlandırılan kişilerin toplumsal yapıdaki varlıkları, işlevleri sürmektedir 

(Doğanay,1997:8). 

 Harran Ovasında; konar-göçer aşiretlerin Cumhuriyetle birlikte yerleşik 

yaşama geçmeleri ile toplumsal yapıda değişimler yaşamıştır. Ancak aşiret 

ilişkilerinin tümüyle çözüldüğü söylemek mümkün değildir. Günümüzde ovadaki 

toplumun bireyleri kimliklerini bir aşiret yapılanması içinde ifade etsek de aşiretin 

işlevi bir toplumsal dayanışma örgütü görünümünü almaya başlamıştır. Bu dönüşüm 

yerleşik yaşama geçmeyle ve devleti kendi üstlerinde bir norm koyucu olarak 

tanımlamalarıyla başlamıştır. Eskiden özerk bir toplumsal örgütlenme olan aşiretler 

artık orijinal özellikleri olan bir toplumsal alt grup olma yolundadır (Açıkalın,1991). 

 Manevi bir yükümlülüğün ötesinde, bir dayanışma yardımlaşma ve siyasal 

nüfus kaynağı olan aşiret bireyin sosyal güvencesi olarak görülmektedir. Yörede 

sosyal ekonomik ve siyasal görüş ve tanımların, ülke genelinde kabul gören görüş ve 

tanımlarla uyum sağlanması, bireysel kararların önem kazanmaya başlaması, aşiret 

ilişkilerindeki “biz” bilincinin büyük ölçüde önemini yitirdiği gözlenebilmektedir.  

 Şanlıurfa iline, 12 km uzaklıkta olan Kısas Beldesi 4.288 nüfusu ile Harran 

ovasında Türkçe’den başka dil bilmeyen, Orta Asya kökenli Türkmen olduklarını 
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söyleyen; inanç ve sosyal yapı olarak komşu yerleşmelerden farklılık gösteren bir 

beldedir.  

 Tarihte Kısas adından ilk bahseden yazar Urfalı Mateus’dur 

(Özbek,1992:165). Urfa’da yaşamış, Ermeni tarihçi Mateos’un günümüze gelen 

Vekayi-Namesi (Dularrer,1962:127) adlı eserinde ayrıca Prof. Ali Sevim ve Prof. Dr. 

Yaşar Yücel’in (Sevim,Yücel,1989:52) beraber hazırlamış oldukları “Türkiye Tarihi” 

adlı eserde Sultan Alpaslan’ın buyruğu gereğince, daha önceleri Anadolu’da 

akınlarda bulunan Horasan Süları 1065 yılında Ergani yörelerindeki Tulhum ve 

Siverek kalelerini başarısız bir kuşatmadan sonra Urfa’ya yürüyerek bu yörelerde bir 

takım yerleri ek geçirdikten sonra Antakya Dükü’nü yenilgiye uğrattı. Fakat Urfa’yı 

kuşatma girişimi başarılı olamadı. O yıl içinde yeniden Urfa yörelerine akınlarda 

bulundu ve bu yörelerde ki Kısas ve Çeleb’i kuşattıktan başka Diphisar’ı   ele 

geçirdi. Bunun üzerine karşı harekatta bulunan dört bin kişilik bir Bizans kuvvetini 

Kısas’da bozguna uğrattı. Bu kumandan aynı yılda, üç kez Urfa yörelerine akınlar 

yaparak tutsak ve ganimetler ele geçirdi. 

 Bin otuz beşte Urfa’daki Bizanslılar, o tarihlerde Arap hakimiyetinde bulunan 

Kısas, Harran ve Suruç topraklarına akınlar yaptılar. M.S. 1098 yılında Urfa’da 

bağımsız bir haçlı kontluğu kurulmuş İmameddin Zengin’in Urfa’yı M.S.1144 

yılında fethine kadar bu kontlukla bir çok çatışma ve savaşlar olmuştur 

(Oymak,1991:74). Bin yüz on yılında Musul valisi Emir Mevdut’un komutasında ki 

ve diğer Türk kumandanlarından oluşan bir grup Urfa üzerine geliyordu. Türkler 

Urfa’nın doğusuna Kısas Kalesi yakınında kamp kurmuşlardı. Onlar kenti 

kuşatmışlar ancak ekinleri ve manastırları tahrip etmekle yetindiler. 1138 yılında 

Artuklu Beyi, Timurtaş civarda yaptığı birkaç başarılı akın ve savaş sonucunda bir 

çok Frank’ı esir almıştı. Esirlerle Urfa önüne geldi ve kentin teslimini istedi. Ancak 

franklar kenti teslim etmediler. Bunun üzerine Türkler Urfa’nın doğusundaki önemli 

bir kale olan Kısas kalesini zapt ettikten sonra geri çekilmişlerdir (Özbek,1992:173). 

Bin yüz seksen iki Selahaddin Eyyubi Urfa, Nusaybin ve Suruç’u feth etmiştir. 1240 

ve 1250 yılları arasında iki büyük Moğol yağmasından sonra 1260’da Hülagü Bey 

bölgeyi yakıp yıkmıştır. Yöre 1404’de Akkoyunlular’ın 1514 yılında Safeviler’in 

eline geçmiş ve en son 1517’de Yavuz Sultan Selim devrinde de Osmanlı Devleti 

hakimiyetine girmiştir (Oymak,1991:74). 
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 On üçüncü kolordu kumandanı A. Cevdet Bey dönemin “Harbiye Nezareti 

Celilisine” başlıklı yazıda Urfa mutasarrıfının 6. Aralık. 1919 günü Urfa Fransa 

kumandanın sekiz  kasım gecesi Siyala aşireti reisi Salih El Abdullah’ı karargahında 

kabul etmiş olduğundan ve bundan cüret alan Salih’in adamlarıyla Kısas köyünü 

yağma ettiğinden ve onun selametini temin için kendi askerlerinden dönüş yolu 

üzerine yirmi beş neferlik devriye gezdirdiğinden bahseder (Akalın,1997:19). 

 Yazılı kaynakların yanı sıra Kısas’ın tarihi ile ilgili Kısaslı Aşık Sefai, Kısas 

adının Emeviler ve Abbasiler arasında yapılan savaşlarda tarafların kısasa kısas 

davranışlarından geldiğini belirterek, Emevi halifelerinin iktidarları döneminde 

Müslüman halka zulmettiğini Horasan’dan Ebu Müslüm adlı bir yiğidin kırk sene 

süren savaşlar sonunda Yezit’in oğlu Mervan’ı yendiğini Türkler ve Arapları huzura 

kavuşturduğunu belirtir. Harran ovasında süren savaşlarda esir alınan askerleri 

Emevilerin diri diri yaktığını, Ebu Müslüm tarafının ise esir aldıkları askerleri önce 

yola çağırdığını, yola girmedikleri takdirde On iki imam aşkına başlarına on iki çivi 

çaktıklarını anlatmaktadır. Ebu Müslüm sekizinci yüz yılda Arap dünyasındaki 

bölünmelerden yararlanarak son Emevi halifesi II. Mervan’ın yenilmesini Ebu’l 

Abbas’ın Abbasi halifesi seçilmesini mistik bir dille anlatmaktadır (Sezgin,1998:12). 

Kısaslılara göre kırk sene  süren bu savaşlarda Ebu Müslüm’e Harzem beylerinden 

Muhammed Şah ve kardeşi Fatma Hatun yardım etmişlerdir. Şah Muhammed bir gün 

ava çıkar kırk kişilik bir kalabalık görür ve bunların kim olduklarını öğrenmek için 

adamlarının birini gönderir. Elçi gidip bakar ki kırk kişiden üç kişinin dili kesilmiş 

halde yaşamaktadır. Dilsizlerin yazıyla anlatmalarından Ebu Müslüm’ün Emevilerle 

savaştığını öğrenen Şah Muhammet kırk bin askeriyle savaşa katılır ve şehit olur. 

Türbesi halen Kısas’da önemli bir ziyaret yeri olarak kabul görür. Aşık Sefai’yi 

öyküleme ve şiirsel biçimde anlatımını şu şekilde sürdürür. Köy halkı yöreye 1600 

yıllarında İmam Zeynel Abidin’in torunlarından keramet sahibi olduğu sanılan Seyit 

Ahmet adında bir Türk yakınlarıyla birlikte Horasan’dan gelir ve yöreye yerleşir. 

Aşık Sefai; keramet sahibi fakir babası sevilen bir kişilik olan Seyit Ahmet’in 

torunları olduklarını belirtir (Özbek,1992:175). 

 Gerek yazılı kaynaklar, gerek sözlü kaynak kişilerin ifadelerine göre Kısas’ın 

tarihi kesin olmamakla birlikte 1035 yıllarında Kısas’ın var olduğu anlaşılmaktadır. 
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3.1.2. KISAS’IN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI 

 

 Kısas söylencelere göre, Adem ile Havva’nın yer yüzüne ayak bastıkları, ilk 

toprak, ilk çiftin sürüldüğü, öküzün çifte ilk kez koşulduğu yer olan  Harran ovasın 

da kurulmuş bir Türkmen köyüdür. Şanlıurfa’nın güneydoğusunda, merkeze 12 km. 

uzaklıkta bulunmaktadır. Kuzeyinde Çekçek, güneyinde Sultantepe, doğusunda 

Alibar, batısında Boydere köyleriyle  çevrilmiş olup nüfusu 2296 erkek, 1992 kadın 

olmak üzere toplam 4288, yüz ölçümü ise otuz üç bindir (DİE,2002:48). 

 Kısasta yaşayanların ifadeleriyle köy çöle düşmüş bir damla su, çöldeki yeşil 

vaha, üzüm bağları ile çevrili, her hanesinde bağlama asılı, aşıklar otağı bir köydür. 

Çevre köylere göre, ekonomik ve kültürel bakımdan daha gelişmiş olan Kısas’ta, 

içinde yaşadığı ovanın aksine büyük toprak sahipleri yoktur. Köyde Tarım Kredi 

Kooperatifi, Sağlık Ocağı, İlk Öğretim Okulu, Fırın, bakkal dükkanı ve marketler, 

telefon ve PTT acentaları, bulgur ve un değirmeni, ziraat teknisyenliği 

bulunmaktadır.  

Köy halkı geçimini tarım ve  hayvancılıkla sağlamakta, arpa, buğday, 

mercimek, pamuk, üzüm ve küçük baş hayvan yetiştirilmekte, ayrıca köyde altmış 

altı adet traktör bulunmaktadır. Okuma yazma oranı yüksek olan köyden çok sayıda 

öğretmen, memur ve bir de profesör  çıkmıştır. Günlük dili Türkçe olan köyde cem 

evi ve camii de bulunmaktadır.  

 Modernleşme Kısaslılar’ın  kültürel yapısında bir takım değişliğe uğratmıştır. 

Giyim-kuşam ve düğün gibi geçiş dönem adetleri, gelenekleri ve görenekleri biçim 

değiştirmiştir. Bu kültürel olguların içinde Kısas’ta aşıklık geleneği kendini en iyi 

şekilde koruyabilmektedir. Bunda bağlamaya karşı ilginin fazla olması, bağlama 

ustalarına büyük saygı gösterilmesi ve aşıkların deyişlerini düzen içinde söylemeleri 

önemli faktörlerdir. 
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3.2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

 

 Bu bölümde Kısas Beldesinin demografik özellikleri incelenmiş, yaş, 

cinsiyet, medeni durum ve ailenin yapısına ilişkin alandan toplanan bilgiler 

sunulmuştur.  

3.2.1. YAŞ VE CİNSİYET 

Tablo 1: Örneklem Gruplarının Yaşa ve cinsiyet Göre Dağılımı 

KADIN ERKEK TOPLAM YAŞ 

s     % s % s % 

16-25 8 11.43 12 13,33 20 12,5 

26-35 10 14,29 20 22,24 30 18,75 

36-45 15 21,43 18 20,00 33 20,63 

46-55 18 22,86 21 23,33 39 24,37 

56-65 16 25,71 16 17,77 32 20,00 

66-75+ 3 4,8 3 3,33 6 3,75 

TOPLAM 70 100,00 90 100,00 160 100,00 
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 Yaş ve cinsiyet tablosu incelendiğinde 46-55 yaş aralığında sıklığın daha fazla 

olduğunu   görmekteyiz. Bunu birbirine yakın  36-45 yaş aralığı (% 20.63) ile 56-65 

yaş aralığı (%20,00) izlemektedir. 26-35 yaşlarında ki kişi sayısı ise 30’tur. (%18,75) 

Köyde yirmi beş altında ki gençler mevsimlik işçi olarak, sürekli iş veya öğrenim 

amacıyla köyden  göçen nüfusun  genç nüfus olduğunu gösteren verilerden biridir. 

16-25 yaş grubundakiler ise % 12,5’dir. 66 yaşından büyük görüşmeci oranı ise 6 kişi 

ile % 3,75’dir.  

3.2.2. MEDENİ DURUM 

  Tablo 2:  Medeni Durum, cinsiyete göre Dağılımı  

Evli Bekar Dul Medeni Durumu 

s % s % s % 

Kadın       s:70 55 34.37 10 6.25 4 2.5 

Erkek       s: 90 61 38.12 23 14.37 7 4.37 

Toplam   s:160 116 72,53 33 20,62 11 6.87 

 

 Tabloda görüldüğü üzere 55 kadının evli olup oranı ise % 34.37’dir. 

Bekarların sayısı ise % 6,25’dir. % 2,5 oranı ile 4 kadının çeşitli sebeblerle dul 

kaldığı görülmektedir. Erkeğin ise % 38,12’si evli, % 14,37’si bekar, % 4,37’si ise 

eşinden ayrı kalmıştır. Hem kırsal alanın özelliği hem de Aleviliğin kadına verdiği 

önem ve aile kutsallığına yüklediği değerler yukarıdaki tabloda evlilik oranının 

yüksekliği % 72,53 sosyal yaşamda kendini göstermektedir.  
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3.3. EĞİTİME İLİŞKİN BULGULAR 

 3.3.1. ÖĞRENİM DURUMU 

        Tablo 3:   Öğrenim Durumu  

KADIN ERKEK TOPLAM ÖĞRENİM DURUMU 

s % s % s % 

OKUR-YAZAR DEĞİL 9 12,85 - - 9 5,6 

OKUR YAZAR 14 20,0 9 10,00 23 14,4 

İLKOKUL MEZUNU 16 22,9 26 28,9 42 26,25 

ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM 

MEZUNU 

24 34,25 29 32,25 53 33,13 

LİSE MEZUNU 6 8,6 23 25,5 29 18,12 

YÜKSEKOKUL MEZUNU 1 1,4 3 3,35 4 2,5 

TOPLAM 70 100,00 90 100,00 160 100,00 

 

 Eğitim düzeyi Türkiye ortalamasından çok büyük farklılık göstermemekle 

birlikte lise ve Üniversite oranının yüksekliği göze çarpmaktadır. Köyde 1928 

yılından bu yana bir ilk okulun, 1972 yılından bu yana orta okulun olması, ayrıca 

yeni kurulan lise ile eğitim seviyesini yükseltmiştir. Daha önceleri liseye il merkezi 

gitmek zorunda olan öğrenciler Şanlıurfa’dan ya ev kiralıyorlardı ya da her gün şehre 

belediye otobüsü ile gidip gelerek taşımalı eğitim yapıyorlardı. 

Kısas’ta bulunan ilk öğretim okulu proje pilot okulu olup imkanları, ders 

araçları, spor salonu ile bir çok merkez okulu dahi geride bırakmaktadır. Fakat yine 

de formel eğitimden yararlanamamış kadın oranı % 12 civarındadır. Çevre köylere 

göre okullaşma oranı bakımından farklılaşan Kısas belediyesinden 100’e yakın 

öğretmen, 500’ü aşkın memur ve bir de profesörün çıktığı söylenmektedir. Belde, 

Türkiye de okur yazarlık (DİE;2002:48-49) oranı % 89,3 ile karşılaştırıldığında çok 
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yüksek ortalamaya sahiptir. İlk öğretim- orta okul mezunluğu Şanlıurfa’da %21,8 

iken köyde bu oran %33,13, lise mezunu oranı ilde %13,48,  köyde ise %18,12 dir. 

Bu veriler de bize köyde çok uzun zamandan beri bulunan ilk okul ve orta okulun 

yine son yıllarda açılan lisenin okullaşma, okula giden birey sayısını artırdığını 

göstermektedir. Ayrıca köyü farklılaştıran bir diğer konu ise okuma yazma bilmeyen 

kişi sayısında görülmektedir. Köy de %5,6 olan bu oran il genelinde 32,26 olarak 

bulunmuştur. 
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3.4. AİLE YAPISI 

 

 3.4.1. AİLE TİPLERİ VE BİÇİMİ 

 

Aileyi değişme süreci ailenin yapısını, aile içi ilişkileri ve akrabalık 

ilişkilerini de etkilenmektedir. Aile; evlenme ve ya evlatlık edinme bağlarıyla 

birbirlerine bağlanmış, aynı evde yaşayan, aynı geliri paylaşan oynadıkları çeşitli 

roller çerçevesinde (karı koca, evlat, kardeş) birbirine etki yapan kendilerine özgü bir 

görgüyü yaratıp kuşaktan kuşağa devam ettiren insan topluluğu şeklinde tanımlanır 

(İlbars,1991:141).  

 Aile kültürel yapının en temel unsuru ve aktarıcısı görevi ile birlikte üreme, 

doğurganlık işlevi ile kültürün, toplumun yaşamasını sağlar. Üyeler arasındaki 

dayanışma ve yardımlaşma ile ekonomik işlevini de yürütmektedir. Aile bireylerin 

fizyolojik, toplumsal ve psikolojik tüm gereksinimlerini karşılayan, toplum açısından 

üretim, üreme, ailenin ve toplumun yeniden üretilmesini sağlayan tek ve bağımsız bir 

kurum olarak tanımlanabilir. Aile birey ile toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen, 

sürdüren ve denetleyen kurum olarak işlev görür ve bu rolünden dolayı toplumun 

temeli ve vazgeçilmez bir unsurudur (Özbay,1985:34).  

Aile büyüklüğü kırsal dönüşüm süreci içinde bozulduğu görülmekte, bu 

durumun ailenin dış ilişkilerinde sorun oluşturduğu gibi üyelerin arasında da çatışma 

ve gerginlik oluşturmaktadır.  

 Toplumsal değişme ile birlikte, baba-oğul birlikteliğinin toplumsal, ekonomik 

ve psikolojik baskılar her dönemde ve her aile tipinde olduğu ileri sürülür ”genç 

kuşakların değişen koşullara daha çabuk uyum sağladığı ve yaşlı kuşaklardan 

farklılaştığı, bu da baba-oğul sürtüşmelerini ortaya çıkarmaktadır (Kıray,1964:35).  
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Tablo 4: Örneklem Grubunda ki Aile Biçimleri   

AİLE BİÇİMİ s % 

GENİŞ AİLE 98 % 61.25 

ÇEKİRDEK AİLE 62 % 38,75 

TOPLAM 160 % 100,00 

  

 Türkiye de kırsal bölgelerde üretim ilişkilerinden ötürü genellikle geniş aile 

tipi görülür. Kısas bölgesi için de bu durumu görmekteyiz. Yaşam döngüleri içinde 

aileler geniş- çekirdek –geniş aile biçimleri içinde bulunabilir. Kırsal bölgelerde aile 

kuruluşunda daha büyük bir oranla geniş aile içinde yer almakta, bir süre sonra 

yaşlıların ölmesi ile kardeşler kendileri için ayrı ev kurarak çekirdekleşmektedirler. 

Tek kalan yaşlı ebebeyinin hastalanma veya yaşının ilerlemesi gibi nedenlerden 

ötürü bakıma muhtaç hale gelmesiyle üyelerin birbirine yardımcı olma hissi aileyi 

tekrar geniş aile döngüsü içinde çekebilmektedir. Timur;geniş aileyi sürekli bir 

yaşam biçimi olarak değil de ilişkiler biçimi olarak önemine değinir  

(Timur,1972:55-57).  

 Araştırmamızda evde olan aile büyüğünü olup olmadığına göre aile tiplerini  

gruplandırdık. Geniş aile biçimi çok büyük oranda çıksa da bunun “ataerkil geniş 

aile” olarak değil de ihtiyaçtan dolayı oluşan geçiş sürecindeki geçici geniş aile 

olarak adlandırılması yerine olacağı inancındayız.  

 Türkiye de hızlı kırsal dönüşüm süreci kırdan kente göç olgusunu, ve zamanla 

birlikte ortaya çıkan farklılaşmalar, aile biçimi ile ilgili bulguları 

çeşitlendirebilmektedir.  

 Kapitalistleşmenin tarıma eklenmesinin bir sonucu olarak çok sayıdaki iş 

gücü tarımdan dışlanmış, en yakın sanayi ve iş merkezlerine göç başlamıştır. Bu 

toplumsal değişme ataerkil geniş aile yapısındaki bölünmeyle birlikte  değişmeyi 

hızlandırmıştır. 
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3.4.2. HANE BÜYÜKLÜĞÜ 

     Tablo 5: Kısas’ta hane halkı büyüklüğü   

HaneHalkı 

Sayısı 

1Kişi 2Kişi 3Kişi 4Kişi 5Kişi 6Kişi 7Kişi 8Kişi 9Kişi 10+Kişi 

Toplam 

Oranı 

%1,2 %5,6 %7,3 %10,3 %14,8 %18,2 %15,6 %9,6 %6,5 %10,9 

 

 Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi  Kısas’ta coğunlukla 5-7 kişilik aileler 

vardır. En sık görülen aile grubu  %18,2 oranı ile 6 kişilik aileler oluşturmaktadır. Bu 

rakam bölgenin genel nüfus özelliğine uygundur. 10 ve daha fazla olan aile sayısı da 

az değildir. Örneklem grubunda 16 kişilik bir aile ile 1 kişinin yaşadığı 2 aile 

bulunmaktadır. Köyde nüfus planlamasına yeni kuşakların ilgi gösterdiği 

görülmektedir. 

  Bireyin aile ve toplum içindeki yerini anlamanın, bize o toplumu daha iyi 

tanıyarak anlama fırsatı vereceğini düşünerek ailenin denetimi ve kontrolü üzerine 

tutumları ölçülmek istenmiştir. 
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3.4.3. HANE REİSLİĞİ 

     Tablo 6: Aile Reisliği       

HANE REİSLİĞİ s % 

ANNE 12 7,5 

BABA 137 85,62 

DEDE 8 5,00 

NİNE 3 1,87 

HİÇBİRİ - - 

TOPLAM 160 100 

  

 Ankete katılanlara yönettiğimiz evinde hane reisi kimdir, sorusuna verilen 

yanıtlar tablosuna bakıldığında, hane reisliği köyde geleneksel yapısını sürdürmekle 

birlikte, eski konumu aşınmaya başlanmıştır. Aile içi hiyerarşinin en üst düzeylerinde 

bulunan hane reisleri, üretim başta olmak üzere ailenin tüm ilişkilerini denetleyen 

karar mekanizmasının kilit rollerini üstlenirler. Fakat üretim aile tekelinden çıkması, 

diğer kar amaçlı işletme birimlerinde yapılmaya başlanması hane reisliğinin 

geleneksel rolünün sarsılmasında etken rol oynamaktadır.  

 Kısas’ta oranın aksine manidar şekilde alevi toplumunda kadın hane 

reislerinin olması dikkat çekmektedir. Kültürel sistem içinde kocası ölen kadının 

ekonomik muhtaçlık içinde değilken yeniden evlenmesi hoş karşılanmayan, ve kabul 

edilmeyen bir davranıştır. Dul kalan kadın, kocasının evini ölene dek beklemesi 

toplum içinde hoş karşılanan, beklenen bir davranıştır. Yaşlılara saygının fazla 

olması ileri yaşlarda dul kalan kadın toplum içinde saygı ve güç sahibi de 

olabilmektedir. Ayrıca Alevi Bektaşi kültüründe cinsiyet ayrımcılığını en alt 

seviyede olması da hane reisliğini açıklamaktadır. 
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 Hane reisleri, ailede kararları tek başına verebilmektedir. Aile üyeleri hiçbir 

konuda fikirleri sorulmamaktadır. Aile üyeleri haklıda olsa aile reisleriyle 

anlaşmazlığa düştüklerinde tartışmaya girmemelidir görüşüne katılıp katılmadıkları 

sorulduğunda %54.4 ü bu fikre katıldıklarını belirtmiştir.  

 Evde aile üyeleri fikirlerini söyleye bilirler, fakat son söz daima hane reisinin 

olmalıdır; görüşüne katılım oranı ise %74,5’dir. Aile içindeki tutum ve davranışlar 

,geleneksel bir değerler sistemini ortaya çıkarmaktadır. Kadının genel toplumsal 

görevi,genelde aile içindeki rolü ve sorumluluğu   erkeğe oranla daha fazla 

olabilmektedir. Bahçe,tarla ve hayvancılık işlerinde çalışmakta, ücretsiz aile işçiliği 

yapmakta, aynı zamanda ev işleri, çocuk bakım ve büyütmenin sorumluluğunu 

almaktadır. Kadının en önemli görevi kocasına ve çocuklarına bakmaktır görüşüne 

katılanların oranı çok yüksektir.  (%91.8) 

3.4.4. KADIN HAKINDAKİ DÜŞÜNCELER 

Tablo 7: Kadınların Ev Dışında Çalışmasına İlişkin Düşünceler 

KADIN ERKEK TOPLAM DÜŞÜNCELER 

s % s % s % 

Evet Çalışmalı 41 58,6 40 44,4 81 50.6 

Kocasının İzniyle Çalışmalı 29 41.4 46 51.2 75 46.9 

HayırÇalışmamalı - -     4 4.4 4 2.5 

Toplam 70 100,00 90 100.00 160 100.00 
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 Kısas toplumunda kadının yeri evidir veya elinin hamuruyla erkek işine 

karışılmaz anlayışına açık bir şekilde karşılaşılamamıştır. Kadının çalışmasını 

destekleyenler büyük oranla kabul görmektedir. Bu Alevilik değerler sistemini 

gösteriyor. Kocasının izniyle çalışmalı diyenleri de küçümsemeyecek orandadır. Çok 

küçük bir grup %2.5 i kadının çalışmasına şiddetle karşıdır. Kadının çalışmasını 

istemeyen kadın bireye rastlanmazken,  Kocasının izniyle çalışmalı diyen kadın oranı 

çıtayı zorlamaktadır. Bu geleneksel Türk aile yapısından,yuvayı dişi kuş yapar 

sözünün yansıması olarak görebiliriz.  

 Aile içinde sorun istemeyen kadın isteklerini direk,sert bir üslupla değil, 

yumuşak ve görüş birliği içinde yapmaktan yanadır. Kocaların ev işlerine yardımcı 

olma durumu ise kadınların ve erkeklerin yanıtlarına göre evet yardımcı oluyoruz 

%58.125 olmuştur. Bazen yardım edenlerin oranı %33.75’dir. Fakat alınan 

yanıtlardan ve sohbetlerden ev işleri olarak bahçe ve ahır işleri, evde bulunan ağır 

eşyaları kaldırmak, sofra kurulmasına yardım etmek gibi işleri algıladıklarını gördük.  

 Kadının toplum içindeki yerinin belirlenmesinin araştırma yaptığımız 

toplumu tanımak anlamak olacağı düşüncesiyle kadın kocasının siyasi görüşüne göre 

oy kullanmalı mıdır görüşüne katılanlar %68.125, kararsız kalanların oranı 

ise%10.625 dir. Aile içinde alınan kararları uzlaşma yoluyla alma davranışı oy verme 

işleminde de kendini göstermektedir.   
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3.4.5. EVLİLİK 

 

 

 Evlenme yaşı Kısas’ta yüksek olduğu görüşü örneklem grubu tarafından ifade 

edilmektedir. Kısaslı aileler çocuklarını yaş sırasına göre evlendirmektedirler. 

İstisnai olarak bu kuralı uygulamayan çocuklar, a ileler  büyük  kardeşlerin    rızası 

ile sıralarını verebilmektedir. Kızlar için evlenme yaşı 15-20 aralığında (%91,4), 

erkekler için ise 21-26 yaş aralığında (%83.35)  yoğunlaşmaktadır. Bunun dışındaki 

tercihler anlamlı bir veri oluşturmamaktadır, oldukça dağınıktır. 

 Görüşme yapılan kişilere evlenirken nikah yapıp yapmadıkları ve hangi tür 

nikah yaptıklarını sorduğumuzda genellikle resmi nikahı tercih etmişlerdir.(%100) 

Dini nikah yapmadıkları, resmi nikahında düğünden sonraki tarihlerde yapıldığı 

görülebilmektedir.  Kısas da  birden fazla kadınla evliliği rastlanmamıştır. Tek eş 

evlilik hakim olmasında ötürü resmi nikahın kadına sağlayacağı güvencenin önemi 

azalmaktadır. Bu da resmi nikahın sonradan kıyılabilmesine neden olabilmekte hatta 

çocukların nüfusa kayıt edilmeleri gecikmekte, okul kaydı veya çocuğun okul 

diploması alırken resmi nikahın işlevsel olduğu durumlara kadar resmi nikah 

yapılmamaktadır. Kısaslılar genellikle resmi nikahı tercih etmekte,dini nikahın 

kıyılabileceğini fakat kendilerinin yaptıklarını ifade etmektedirler. Eşinizle evliliğe 

karar verirken ne şekilde karar verdiklerini sorduğumuzda eşleriyle tanışıp anlaşarak 

karar verdiklerini ifade etmişlerdir. Kadınlar ise ailelerinin onayını aldıktan sonra 

kendi düşüncesinin belirleyici olduğunu ifade etmişlerdir. Görücü usulüyle başlayan 

kız isteme iki insanın birbirini tanıyıp karar vermesiyle sonuçlanabilmektedir. Kırsal 

bölge insanları zaten birbirlerini uzun yıllar boyunca tanımakta, ailesini istediği 

beğendiği kızın evine örf ve gelenekten ötürü göndermektedir. Görücü usul ile 

evlenme kasaba ve küçük şehirlerde görülmektedir. 

 Kültürel kimliği ortaya koyabilmek amacı ile eş seçerken öncelikli aradıkları 

özellikleri sorduk. 
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Tablo 8: Eş seçerken aranılan öncelikli özellik 

KADIN ERKEK TOPLAM  EVLENMEDE 

ARANAN 

ÖZELLİKLER s % s % s % 

ALEVİ 

BEKTAŞİ 

OLMALI 

34 48.5 49 54.4 83 51,4 

VARLIKLI 

OLMALI 

8 11.4 9 10 17 11,1 

AHLAKLI 

OLMALI 

14 20 21 23,3 35 21,8 

İŞ SAHİBİ 

OLMALI 

11 15.7 7 7,7 18 11,2 

GÜZELİK 

OLMALI 

3 4.2 4 4.4 7 4.3 

TOPLAM 70 100,00 90 100,00 160,00 100,00 

 Tablo 8 de görüleceği gibi, evlenilecek kişinin Alevi Bektaşi olmasının ilk 

koşul olarak öne, sürenlerin oranı%51,4 dür. Evlenilecek kişinin ahlakı, ve iş sahibi 

olması ise ikinci sırada çok yakın oranlarda aranan özelliktir. Farklı din ve 

mezhepten biriyle evlilik yapabilir mi sorusu sorulduğunda görüşülen kişilerin 

tamamına yakını önce bu çağda gençlere söz geçmediğini böyle evliliklerin 

olabileceğini belirtmişlerdir. Farklı dinden evliliğe hayır oranı (%81.4), farklı 

mezhepten evliliğe hayır oranından (%50) fazladır.  

 Alevi  Bektaşilerin kendi inançlarını paylaşan kişiyle evlenme tercihlerinin 

altında kendilerini geleneklerin, göreneklerin ve inançların farklı görmeleri 

gelmektedir. Alevi Bektaşi biriyle evlenmeyi tercih edenlerin duyarlı oldukları asıl 

neden, inançları nedeni ile olumsuzlanmama, inançlarının saygı görmeyeceği ve 
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kültürlerini sürdürmek istemeleri olarak anlaşılabilir. Bu zamanda Alevi Sünni 

ayrımının olmadığını, yapay sorun olduğu belirtilse de Alevi toplumu kendi 

kültürlerinin anlaşılması gerektiğini fikrini taşımaktalar. 

 Evlenmelerde çiftlerin aynı mezhep,aynı köy, aynı kabileden olma koşulu 

evliliğin en önemli belirleyicisi olarak devam etmektedir. 

 

3.4.6. BOŞANMA 

 Boşanma ile ilgili suruya verilen cevapta ankete katılanlar, anlaşamayan 

eşlerin boşanmasını uygun bulmuşlardır. (%74,5) Bu konuda fikir beyan 

etmeyenlerin oranı %4 tür. Görüşmeler de kişiler köyde boşanmanın çok sık 

olmadığını, her evde olan  karı koca kavgasının mutlaka boşanma ile 

sonuçlanmayacağını belirtmişlerdir. Ayrıca boşanmak, isteyen eş dedeye giderek 

konuyu anlatması, onun tavsiyelerine göre hareket etmesi gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Boşanma nedeni olarak en büyük oran (%75.6) aldatma olarak 

görünmektedir. Erkeklerde ise bu oran (%81)’dir. Erkeklerde ise ikinci  boşanma 

sebebi olarak (%15) ile evi tek etme gelmektedir. Kadınlar aileye bakmayan evi ile 

ilgilenmeyen kocadan boşanabileceğini ifade ederek sorumsuzluğu ikinci boşanma 

nedeni olarak görmüşlerdir. Kaba kuvvet kullanma kadın görüşmecilerden sadece iki 

görüşmecide boşanma nedeni görülmüştür. Evlilik kurumunun kutsal olarak 

karşımıza çıkan sürekli hastalık halinde boşanmayı kadın ve erkek görüşmecilerden 

hiçbiri doğru bulmamıştır.  

  

3.4.7. ÇOCUKLARLA İLİŞKİLER 

 Görüştüğümüz kişilere ailede çocuk sayısı kaç olmalıdır sorusu sorulduğunda 

verilen yanıtların ortalaması dört çocuktur.  Daha fazla çocuk isteyenler,bakılacak 

hayvanı çok olan, tarımda iş gücüne ihtiyacı olan, eğitim olanağını düşünmeyen 

bireylerdir. Bölgede kalabalık nüfus hem ekonomik bir güç  hem de kendini güçlü 

hissetmenin aracıdır. Toplumsal ve ekonomik  yapı değişmeleri, kırsal kesimde 

(üreme), doğurganlık işlevinin değişmesine neden olmaktadır. Çocukların, aile 

büyüklerine sağladıkları parasal getiri geniş aile içinde gençlerden yaşlılara 
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doğrudur. Değişme sürecinde aile yapısı çekirdek aile yapısına dönüşürken, 

ekonomik yapıda piyasa ekonomiyle üretim işlevi ve ilişlileri, ücretsiz aile 

işçiliğinden, ücretli işçiliğe doğru kaymaktadır. Parasal getiri yön değiştirerek aile 

büyüklerinden gençlere ve çocuklara doğru olmaktadır. Çocuğun ekonomik 

değerinin kalkması ile doğurganlıkta önemli azalmalar görülmeye başlamıştır 

(Özbay,1985:66). 

 Çocukların hangi meslekte çalışmasını istedikleri sorulduğunda 

görüşmecilerin %68’i kendisi bilir biçiminde görüş bildirirken % 18’i tüccar 

olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Diğer görüşmeciler ise belli bir oranda 

yoğunlaşamamaktadır. 

  Kız ve erkek çocukları arasında ayrım yapıp yapmadıklarını sorduğumuzda 

görüşmecilerin hepsi hayır (%100.00) yanıtını vermişlerdir. Kısas beldesi, üzerinde 

bulunduğu ovadan ve bölgeden bu konuda farklılaşmıştır. Şanlıurfa iline başka bir 

ilden gelen öğretmenlerin sınıf içinde öğrenci ile diyaloglarındaki ilk yakaladıkları 

ve hayret ettikleri fark, öğretmenin  kaç kardeşsiniz? sorusuna öğrencilerin sadece 

erkek kardeşlerinin sayısını söylemesidir. “Kardeş” kelimesi yalnızca erkek kardeşi 

“bacı” kelimesi kız kardeşi ifade etmektedir. Kısas beldesinde ise “kardeş” sözcüğü 

kız-erkek kardeşlerin tümünü belirtmektedir.  

 Kız ve erkek çocuğunu mümkün olsa nereye kadar okutursunuz sorusuna 

verilen yanıt ise erkek çocuğun üniversite ye kadar okutmak isteyenle kız çocuğunu 

üniversiteye kadar okutmak isteyen arasında belirgin bir fark yoktur. Erkek 

çocukların oranı (%89,2) kız çocukların oranı (%83)’tür. Tek çocuğunuz olsa 

cinsiyetinin ne olmasını isterseniz sorusuna görüşmeye katılanların tamamı cinsiyetin 

ne olduğu önemli değil, sağlıklı olsun fark etmez görüşündedirler. Bir tercih 

yapmaları için ısrar ettiğimizde erkek çocuk oranı (%54,7) kız çocuğu oranı ise 

(%21,8)’dir.  

 İyi evladın nasıl olmalıdır sorusuna, görüşmecilerin birkaç özelliği öne 

çıkardıkları görülmüştür. Anne babasına  yaşlanınca bakan, çevresinde sevilip 

sayılan, anne baba sözü dinleyen, okuyan, çocuklar iyi evlat olarak kabul 

edilmektedir. Bu özellikler dayanışma cemaat ruhunu yansıtan ve bireye önem 

vermeyen özelliklerdir. Kırsal dönüşüm süreci içinde geleneksel ataerkil aile 
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işlevlerinde azalma olmakla beraber bireyin zihinlerinde hale canlılığını devam 

ettirebilmektedir.   

 Kısaslılara çocuklarının hangi kişilik özelliğine sahip olması gerektiğini 

hakkında düşünceleri sorulduğunda kadınların %84,5’i itaatkar kişilik, %11,5 ‘i 

bağımsız düşünen evlat istediklerini belirtmiştir. %3 ise fikir beyan etmemiştir. 

Erkeklerin %35,6’sı bağımsız düşünen çocuk isterken %33,2 ise itaatkar çocuk 

sahibi olmak istemiştir. Bu kadınların itaatkar davranış özelliğini vurgulamaları, 

kültürleşme sürecinde öğrendiği ve benimsediği davranış kalıplarıyla ilgilidir.  

 

3.4.8. AİLEDE OTORİTE VE YAPTIRIM  

 Gençlerin eş seçiminde nasıl davranılacağı öğrenmek için çocuklarınızın eş 

seçiminde kim karar vermelidir sorusu yönelttik. Görüşmelerde aldığımız izlenimin 

gençlerin evleneceği kişiyi seçtikten sonra anne babanın onayını alması gerektiğini 

belirtmektedir. Anne baba ve çocuk eş seçiminde karar vermelidir diyenlerin oranı 

(%65,8) tir, Eş seçimi sadece genç kendisi yapmalıdır görüşünde olanlar oranı 

(%34,2) tir, Anne baba ya da anne baba ile aile büyükleri eş seçimini yapmalıdır 

biçiminde görüş belirtenler ise bulunmamaktadır 

 Çocuk aile ilişkisini anlamak, ailenin yapısını tanımak için bize önemli 

ipuçları verecektir. Çocukların isteklerini aileye nasıl iletirler sorusuna verilen 

yanıtlar ağırlıklı oranı (%72,7) çocuğun kendisi direk iletir ile ilk sırada yer 

alırken,(%26,6)oranı anne aracılığı ile ilettiğini belirtmiştir. Çocukların hata yapması 

halinde kimin yaptırım uygulayacağına anne baba her ikisi birlikte görüş 

bildirenlerin oranı (%61,3) sadece baba oranı (%18,7) annenin oranı (%8,2) ceza 

verilmez diyenler oranı (%4,6) dır. Kısas’ta erkek ve kadın otoriteyi ortak paylaştığı, 

çocukların aile içindeki hoşgörüye dayanarak bu otoriteye düşünce bildirme 

özgürlükleri olduğu belirtilmiştir. Çocuklara verilen cezanın kaba kuvvet olmadığı, 

sözü yada iş yaptırma biçiminde uygulandığı bildirmiştir. 

 Ailenin düzeni ve mutluluğunun ailenin tüm üyeleri arasındaki eşitlikte 

sağlanacağı görüşünde olanlar % 53.6 dır. Daha az kişi % 29.7 ise babanın 

egemenliğinin daha iyi olacağı düşüncesindedir. Eşler arasındaki eşitlik ile ailenin 

düzeni sağlayacağı biçimde görüş bildirenler % 16.7 dir. 
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 Hane halkı reisinin, yaptırım gücünü, nereden alır sorusu yöneltilmiştir. 

Babanın otoritesinin ve yaptırım gücünün kaynağının, geleneklerden geldiği görüşü 

yaygındır.%71,2 dinden kaynaklandığını belirtenler %8, kişilikten kaynaklandığını 

belirtenler %6, fikrim yok diyenler ise %15 dir. Kadınların %92’si geleneklere 

bağlamıştır. 

 

3.4.9. AİLEDE KARAR VERME SÜRECİ 

 

 Kırsal bölgede ataerkil geniş ailede karar verme yetkisi ailenin üretim 

faaliyetlerini elinde tutan, geliri yönlendiren büyüğü veya büyüklerine aittir. Aile 

reisinin yaşlanması veya bakıma muhtaç hale gelmesi üretim faaliyetlerine 

karışmaması ailede karar alma mekanizmalarından uzaklaşmasına neden 

olabilmektedir. Geçici geniş ailelerde baba egemenliği aşılmakta kararlar ailenin 

diğer üyelerin katılımı ile sağlanmaktadır. Çekirdek ailede ise  ailenin diğer 

üyelerinin katılımı ile karar alma süreci başlanmaktadır.  

 Ailenizi ilgilendiren önemli konularda kim karar verir sorusu sorulduğunda 

görüşülen kişilerin anne-baba birlikte karar verir biçiminde görüş belirtenlerin oranı 

(%74,6), ailenin tüm üyeleri karara katılır düşüncesinde olanlar (%24,8), daha az kişi 

(%4,3) sadece baba karar verir görüşündedir. Kadın görüşmeciler baba otoritesini 

sıkça vurgulamışlardır. Kültürel değişmeler, aile yapısıyla beraber aile içi ilişkileri de 

farklılaştırmıştır. Aile içinde veya dışarıdan gelen sorunların değerlendirilmesi ve 

sorunların çözümünde ortaya çıkan çeşitlemeler ve farklılaşmalar, aile içi 

hiyerarşinin değişmesine neden olmaktadır. 

 

3.4.10. BİRLİKTE OTURMA 

 

 Erkek çocukların evlendikten sonra ayrı ev açmasını tercih eden (%73,3) dir 

Birlikte oturmayı tercih eden (%26,7) dir. Kız çocuklarının evlendikten sonra ayrı ev 

açmasını isteyen görüşmecilerin oranı (%94,2), birlikte oturmak isteyenlerin oranı ise 

(%4,3) dir. Kısas’ta evlenen çocukların ayrı ev kurmaları desteklenmektedir. 
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Görüşmeciler birlikte olup kötü olmaktansa uzakta olup iyi olalım demektedirler. 

Kadınlar birlikte oturmaya daha sıcak bakmaktadırlar. Baba- oğul birlikteliğinin 

oluşturduğu toplumsal, ekonomik, psikolojik baskılar ve gerginlikler her dönemde 

mevcuttur. Birlikte yaşama  sürecinde çelişkiler derinleşir, baskılar şiddetini artırır ve 

su yüzeyine çıkar. Aile içindeki bu sürtüşmeler ailenin ekonomik durumu ile 

yakından ilgilidir. Ekilebilir arazi miktarını artırılabilirse bu sorular azalır. Ailenin 

ekonomik gücü azaldıkça baba oğul çatışması da artarak devam eder. Hane reisleri 

oğullarının yeni çözümler bularak (ayrı eve çıkması gibi) ekonomik baskıyı 

azaltmalarına  göz yumarlar, desteklerler ve hatta, buna zorlarlar. 

 Sözel bir kültürün egemen olan toplumlarda yaşamın devam etmesi için 

gereken bilgi ve deneyimlerin yaşlı insanlar sahiptir. Yaşlılara saygının göstergesi 

olarak, evli bireyin eşine aile büyüklerinin yanında resmi davranmasının temelinde 

bu bilgi ve birikim yatmaktadır. 

 İnsanlar yaşlandıkları zaman hangi çocukları bakmalıdır sorusuna erkek evlat 

olarak yanıt verenlerin oranı (%29,1) ile ikincisi sıradadır.  Kız ve erkek çocukların 

her ikisi de bakmalı diyenlerin oranı (%65) ile birinci sıradadır. Kız evladın   

bakması (%2.8) ile kurumsal güvence (% 2.1) isteyenlerin oranı ise birbirine çok 

yakındır. Görüşülen kişiler hangi evlat bakarsa onun yanında kalmayı tercih 

edeceklerini belirtmişlerdir. Kısas’ta bakıma muhtaç olan anne babaların tamamına 

evlatları bakmaktadır. Ailenin, üyelerine manevi destek olma işlevi eskiye oranla 

daha büyük bir önem kazandığını, bireyin yaşamından ortaya çıkan aksaklıkları ve 

eksiklikleri gidermeye çalışan kurum olduğunu görmekteyiz. (Kıray,1982:54) Aile 

reislerinin yaşlanarak üretimden kopmaları,  katılmamaları onları aile içi karar alma 

mekanizmasındaki rollerini de azaltmaktadır. Ayrıca evden ayrılan çekirdek aile 

kuran, erkek çocuk babasına muhtaç hale gelen ebebeyin bulunması ile aile ilişkileri 

güçlenmekte, aile yeniden birleşmekte ve “geçici geniş aile” halinde yaşamaktadır.  
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3.5. EKONOMİK YAPI 

 3.5.1. MESLEK DURUMU 

 Kısas beldesinde yaşayanlar genellikle çiftçilikle geçimlerini 

sağlamaktadırlar. Görüştüğümüz kişilerin hangi meslek grubuna girdiklerini tablo 

9’da halinde gösterilmiştir. 

  Tablo 9: Meslek Dağılımı  

KADIN ERKEK TOPLAM MESLEKLER 

s % s % s % 

ÇİFTÇİ 36 51,42 27 30,0 63 39,4 

İŞÇİ -- -- 3 3,4 3 1,9 

MEMUR -- -- 5 5,5 5 3,1 

EV HANIMI 24 34,28 -- -- 24 15,0 

EMEKLİ -- -- 7 7,7 7 4,4 

İŞSİZ 6 8,5 34 37,8 36 22,5 

ÖĞRENCİ 4 5,7 10 11,2 14 8,7 

ESNAF -- -- 4 4,4 4 2,5 

TOPLAM 70 100,00 90 100,00 160 100,00 

 Köyde esnaf, işçi, memur gibi farklı meslek gruplarına dahil olanlar aynı 

zamanda çiftçilikte yapmaktadırlar. Temel geçim kaynağı çiftçilik olmasına karşın 

süreç içinde köyde iş bölümüne gidilmiş mesleki farklılaşmalar oluşmuştur. Bu 

meslek sahipleri miras kalan toprağın küçülmesi ve yetersizliği gibi nedenler, 

insanları düzenli iş bulmaya zorlamıştır. Ayrıca köyün ihtiyacı olan bakkal, 

kahvehane, traktör tamirciliği, inşaat ustalığı, tesisatçılık, elektrikçilik gibi meslekler 

köyün bu işlere eli yatkın kişilerince yapılmakta hatta ana geçim kaynağına 

dönüşebilmektedir.  
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Tabloda da en yoğun meslek çiftçilik yer almakta, kadınlarında büyük bölümü 

meslek beyan etmeleri Alevi Bektaşi toplumların da kadınların kendilerini nasıl 

gördükleri bakımından önemlidir. Görüşülen kişiler genellikle tarlaların ihtiyaçlarını 

karşıladıklarını fakat tasarruf yapamadıklarını belirtiyorlar. Her hangi ek iş yapma 

gereksinimi  duymuyorlar. Ektikleri pamuk sanayii bitkisi olarak emek yoğun bir 

uğraş gerektirmektedir. Ailenin yaşlı üyelerinin aile tarımında, genç üyelerinin ise, 

ücretli işlerde çalışmalar gözlenen farklılaşmalardandır. 

 

3.2.2. SOSYO EKONOMİK DURUMA BAKIŞ 

 

 Kısas Belediyesinde büyük toprak sahipliği yoktur. Herkes kendine yeter 

miktarda toprağa sahip, aile emeğine dayanan küçük üreticilerdir. Toprağın kuşak 

geçtikçe bölünmesi, küçülmesi, kendine yeter özelliğini de aşındırmakta, 

yoksullaştırmakta, mülksüzleştirmektedir. Ücretli ve mevsimlik işçi durumuna 

gelmektedirler. Yeterli eğitim almış gençler toprak sahibi olsalar da tarım faaliyetleri 

ile uğraşmak istememektedirler. Türkiye’nin en büyük hastalığı olan işsizlik belde de 

kendini göstermektedir.  

 Bireysel kimlikleri tespit etmek amacıyla bireylerin sahip olduğu kimliklerin 

neler olduğu sorulmuştur.  
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Tablo  10: Sahip olunan Resmi Kimlikler   (birden fazla cevaplı) 

KADIN ERKEK BİREYSEL KİMLİK 

TÜRLERİ 
s % s % 

Sürücü Belgesi 4 5,7 79 87,8 

Kredi Kartı -- -- 32 35,5 

ATM Kartı 8 11,4 72 62 

Banka Cüzdanı 8 11,4 78 80 

Pasaport -- -- 17 18 

Çiftçi Belgesi 7 10 78 83,3 

 Tablo10’u incelediğimizde en yüksek oran % 87.8  ile erkeklerin sürücü 

belgesi sahibi olduğunu görürüz. Tarım toplumunda makineleşmenin yaygınlaşması 

ile köyde traktörün sayısının çoğalması ve otomobile sahip olmanın getirdiği sonuç 

olarak açıklanabilmektedir. Çiftçi belgesinin tarım müdürlüğü ile işlerde tarımsal 

destek alabilmek, banka işleri için gerekliliğinden ihtiyaç dolayısıyla alındığı 

görülebilir. Buna bağlı olarak banka hesap cüzdan sahipliği ve ATM kart ve kredi 

kart sahip olma  durumluluğu artmaktadır. Şanlıurfa ilinin sınır kenti olması 

dolayısıyla sınır ticareti yapmak, yurt dışına işçi olarak gitmek gibi sebeplerle 

pasaport almışlardır. Diğer alanlarda kadınların önceliği  resmi kimlik sahipliğinde 

görülmemektedir. Çiftçi belgesine sahip olan kadınların çoğunluğu duldur. Eşinden, 

babasından kalan toprağı evdeki oğulları işlese de resmi işlemleri yaptırmak için 

çiftçi belgesinin, dolayısıyla banka hesap cüzdanının ve ATM kartların alınması 

zorunludur. Alevi toplumları kendilerinin kadınlara ne derece geniş haklar tanıdığını 

bıkıp uzanmadan söyledikleri halde ekonomik alanda hatta kültürel ve siyasi alanda 

da kadının çok pasif ve geri bırakıldıkları görülmektedir (Çakır,1999:79). 

 Kısas halkı geçimini tarım ve hayvancılıkta sağlamakta, başta pamuk olmak 

üzere, biber (isot), arpa, buğday, mercimek, üzüm ve küçük baş hayvan 

yetiştirilmektedir. Ayrıca Kısas’ta Tarım Kredi Kooperatifi, zirai ilaç bayii,  Sağlık 
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Ocağı, birçok kent merkezindeki okulları imrendirecek İlk Öğretim Okulu, lise, iki 

fırın, bakkal dükkanı, kahvehane, PTT acentalığı, un değirmeni ve Ziraat 

teknisyenlerinden oluşan köy grubu bulunmaktadır. Kısas’ın yüz ölçümü ise otuz üç 

bin dönümdür.  

 Ovaya suyun gelmesi, bölge ile birlikte Kısas’ta da toplumsal dönüşüm 

hızlanmaya başlamıştır. Sulanan arazi de pamuk yetiştirilmekle, meyve ve 

sebzeciliğin yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Sulu tarım emek yoğun bir iş 

gücü gerektirdiğinden, ihtiyaç duyulan iş gücü çevre illere giden ailelerden 

karşılanmaya başlanmış, bölgesel olan mevsimlik göç, yöresellik boyutuna 

indirgenmiştir. Bereketli hilal olarak anılan ovaya suyun gelmesi bölge halkının 

duygusal bir şekilde tarlada suyu kullanması arazilerin hızla tuzlanıp verimsizleşmesi 

sonucunu doğurmaktadır. Çiftçilerin su kullanımı açısından bilinçlendirmek için 

yapılan çalışmalar yeterli sonucu vermemektedir. Bölgede elli dönüm arazinin bir 

aileye çok rahat yettiği belirtilmektedir.  

 Her hangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olup olmadıkları sorulduğunda, 

% 45 i sigortasız olduğu görülmektedir. % 18 oranı ile Bağ-Kur, % 16.7 oranı ile de 

SSK en çok bağlı bulunan sosyal güvenlik birimidir. Emekli sandığı oranı ise 

%3.75’dir.  

 Ailenin sahip olduğu eşyalar sorulduğunda köyün ekonomik üretimin çeşitli 

ve bol olması ailelerin kullandığı ve sahip olduğu maddi kültür unsurları çoğalıp 

çeşitlenmekte olduğu gözlenmiştir. Buzdolabı, güneş enerjisi, televizyon, uydu 

anteni,fırın, telefon, ütü, dikiş makinesi, radyo kaset çalar her evde kullanılan 

aletlerdir. Şanlıurfa il merkezine yakın olması kentsel olanakları görüp ve bu 

imkanları kullanma arzusu beldeyi kentsel oranlara yaklaştırmaktadır. Birbirine en 

yakın oranlar ile traktör ve otomobil (72.5) köy içinde yaygın olarak bulunan en çok 

ikinci makineler listesindedir.  

 Cep telefonu % 53.37 oranı ile bireylerin kullanımındadır. Görüşmeciler 

içinde olmamasına rağmen köyde jeep sahibi olan iki kişi bulunmaktadır.  
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3.5.2. BARINMA MEKANI KULLANIMI  

 

 Kültürel değişmenin mekana yansıyan boyutunun en iyi fark edilen yerlerden 

birisi de Kısas beldesi dir. Konut ve diğer kullanım mekanlarının zaman içindeki 

değişiklikleri beldede gözlenebilir. Eskiden yapıların evlerin, kerpiç malzemesinden, 

kare ya da kareye çok yakın bir planı olan yan yana dizilen tek tek odalardan 

oluşmaktadır. Her odanın işlevi birbirinden farklıdır. Ailenin gereksinimi ve gelir 

durumuna göre bu odaların sayısı farklı olabilmektedir. Özellikle yağmura dayanıklı 

olmayan toprak damlar, çatılar her yıl onarılması gerekmektedir. Avlular kerpiçten 

yapılan duvarlarla çevrilidir. Gelir düzeyinin farklılaşmasının en önemli göstergesi 

konutlardır. Son yıllarda briket ve çimento kullanarak kapıları bir avluya açılan yan 

yana sıralı  odalardan banyo, mutfak, tuvalet için ayrı mekanlar, odalar yapıldığı 

görülmektedir. Görüşme yapılan kişilerin % 58 oranı 4 odalı evde ve daha fazla,  % 

33 oranı 3 odalı,  % 8 inin iki odalı evde yaşamaktadır. Evlerde şebeke suyu, elektrik 

tesisatı bulunmaktadır. Mekan sahipliği durumu ise ; bir yakının evinde her hangi bir 

maddi karşılık ödemeden oturanlar % 8.75 dir. Görüşülen kişiler arasında kiracı 

olanlar 19 kişi % 11.87 oranındadır. Ev sahipliği oranı ise % 79. 37’dir.    

 Belde de geçim şartlarının nasıl hissedildiğini belirleyebilmek için görüşülen 

kişilere ailenin geçim durumunu nasıl değerlendirdiklerini sorduğumuzda % 12.8’i 

durumunun iyi olduğunu, % 61.5 orta “eh işte” geçinebildiklerini ifade etmektedir. 

%27.5 ise durumlarının kötü  olduğunu belirtmiştir. Ailenizi ve kendinizi hangi 

sosyal tabaka içinde görüyorsunuz sorusu sorulduğunda, görüşmecilerin % 88.7’si 

orta tabakada gördüklerini belirtmişlerdir. Durumunu iyi ve kötü olarak 

değerlendirenler de orta sınıf olarak ifade etmeleri, sınıf kavramının ekonomik 

boyutu ile birlikte sosyal ve psikolojik boyutunda etken olduğunu görebilmekteyiz. 

%9.75 oranı kendini alt sınıfta görmekte, % 1.87’si  ise üst sınıf olarak 

bildirmektedir.  

Kız ve erkek bireyin aile  ve toplum içindeki statüsünün önemli göstergelerin 

biride mirasın paylaşılma durumudur. Toplumsal yapıdaki önemli dönüşümler 

kızların aleyhine olan miras paylaşımının bilişsel ve duygusal alanda değişme 

uğratmış, davranış düzeyinde de farklılaşmıştır. Günümüzde mirasın kanunlara göre 
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paylaşıldığını söyleyen görüşülen kişiler eskiden kız evladın mirasta pay 

almadıklarını belirtmişlerdir. Görüşmelerde edinilen izlenim kız çocuğa miras 

vermeme yönünde bir görüş olduğu edinilmiştir. Ataerkil geniş ailenin 

özelliklerinden birde yaşlılara saygıda cinsiyet ayrımının olmamasıdır 

(Özbay,1985:61). Aile reisinin ölümü ile ailenin tüm mallarının tasarruf hakkı 

anneye geçmektedir. Geniş aile bir süre daha hatta annenin sağlığı boyunca devam 

eder. Soy takibinde baba hattını takip eden patrilineal sistem özellikleri esas olmakla 

birlikte, mirasta babanın ölümünden sonra anne tasarruf hakkı elde etmektedir 

(Ertenduğ,1972:24). 
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3.6. ALEVİ BEKTAŞİ KİMLİĞİNE BAKIŞ 

 
 3.6.1. ALEVİ BEKTAŞİ KİMLİĞİNE İLİŞKİN  TUTUMLAR 
 

 Bireyler ya da topluluklar kendi kimliklerini oluştururlarken genellikle 

başkalarıyla veya ötekiyle bir kıyaslama yaparlar, Ötekiyi tanımlarken de kendi 

kimliklerinden tarihsel süreçlerden,kültürel yapılarından yola çıkarlar.Kişi ve toplum 

kendi kimliğini bulmak,tanımlamak ve korumak için ötekiyi oluşturur 

(Güvenç,1993:7). Her toplumun yada topluluğun öteki olarak  adlandırdığı topluluk 

yada topluluklar vardır. ”Kimlik biraz da kimlere karşı olduğunu bilmektir 

(Güvenç,1993:3). 

 Bir toplumda alt kültür grupları kendilerini tanımlarken kalkış noktaları 

olan,”biz” mutlaka “ötekiler” den daha üstün niteliklere sahip olur.Bu durum sayısal 

üstünlüğü ve ekonomik siyasal iktidar olanaklarını elinde bulunduran alt kültür grubu 

tarafından açıkça ifade edilir.Devletin yapılanmasında,bürokraside ve etkin olan 

yönetim kademelerinde kendini gösterir. Çünkü biz her zaman ötekilerden daha 

üstündür.Bu üstünlük egemen olunmakla kanıtlanmıştır. Böylesi bir ilişkiler içinde 

“ötekiler” de kendi direnme haklarını oluştururlar, değerler sistemini güçlendirirler. 

“ötekileri” küçümserken “biz” olarak kendilerini tanımlarlar (Bal,1997:100). 

 Alevi Bektaşi grupları daha ziyade bir azınlık psikolojisi altında varlıklarını 

sürdürdükleri görülmektedir. Bu nedenle kapalı gizli toplum özelliklerini yansıtırlar. 

Her kapalı-gizli toplum ayakta kalabilmek için bir takım manevi direnç noktaları 

geliştirmek durumundadır.Bu tür iç ve dış etkenlere karşı geliştirilen savunma 

mekanizmalarına “toplumsal seferberlik gücü” denilmektedir (Türkdoğan,1995:481). 

 Soyyer; kapalı toplum tanımının Alevi Bektaşi topluluklarına tam 

uymayacağını ve bu tanımlamanın kendi içinde olumsuz anlamları taşıdığını belirtir. 

Bu kavramın yerine “soyut toplum” ya da “soyutlanmış toplum” kavramının 

kullanılması gerektiğini çünkü teknolojik gelişmeleri imkanları oranında yararlanan, 

gelişme fikrine açık ancak inançları çevreye uymadığından dolayı onlarla ilişkide 

bulunmaktan kaçınan bir sosyal grubu tanımladığını belirtir. Böyle toplumlar 

çevredeki toplumları veya toplulukları kendilerinden olarak görmezler ve çevredeki 
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toplum veya topluluklar da bu toplum veya toplulukları dışlarlar. Böylece kendi içine 

kapanan toplum bir kültür adacığına dönüşür (Soyyer,1996:17-18). 

 Osmanlı Yönetimi siyasal kaygıların etkisiyle Alevi Bektaşi gruplarını 

küçümseyerek dışlayıcı, olumsuz anlamlar ve adlandırmalar yükleyerek çevreye 

itmişlerdir. Zamanla dışlayıcı anlam güçlenerek “asi, zındık, başı bozuk” gibi 

kavramları kullana gelmişlerdir (Melikoff,1998:214). Buna karşılık Alevilerde 

merkeze ve ona yakın topluluklara “ Yezidi, yabancı, Muaviye” tanımlamaları 

yapmışlardır. Tarihsel olayları (haricilerin Ali’yi, Muaviye’nin oğlu Yezid’in de 

Hüseyin’i öldürmeleri ve Anadolu’da ki alevi hareketlerini hatırlayarak hatta yeniden 

yaşayarak ötekiler’i yok saymışlardır. Hüseyin her zaman mazlumun, şehidin 

kurbanın, Yezid, zalim ve zorbanın simgeleri olmuştur. Bu simgeler halk 

dindarlığının zeminini oluşturur. Güncel olaylara uygun bir görünüm alması ve 

parlaması için bir kıvılcım yeterlidir (Bal,1997:100). “Lanet Yezidi” ifadeleri ile 

öfkelerini canlı tutmuşlardır.  Bu etkilerden doğan dini gruplar,dayanışma grupları ve 

sembolik işaretler zaman içinde değişikliğe uğramış olmakla beraber yine de Alevi 

gruplar arasında önemlerini koruyarak hala yankıları sürmektedir (Mardin,1992:15). 

Kimliğin inşa sürecinde toplumsal siyasi ve dini yönlerin yanında toplumsal belleğin, 

efsanelerin tarihte yer alan önemli olayların simge ve sembollerin kolektif kimlik 

oluşumunda büyük önemli taşımaktadır. Aleviler önemli bir öteki rolü oynamaktadır 

(Olsson,Özdalga,Raudvere,1999:vii). 

Ötekiler tanımlaması kadar “biz” tanımlaması da önemlidir. Alevi Bektaşi 

gruplarının önderi ve sözcüleri bu tanımlamaları sürdürmüşlerdir. Bedri Noyan 

Bektaşi ilim sahibi ve çalışkan olmayı amaç bilir. Bilgi olgunlaşmak ve insanlığa 

hayırlı olmak içindir. Konukseverdir. Gelen Mihman-Konuk Ali’dir.Sofra Ali’nindir. 

Bektaşi güneş gibi cömert,ışığını her tarafa yayar. Olduğu gibi görünür göründüğü 

gibi olur. İnsanlara dosttur. En büyük dostu Allah’tır (Bal,1997:101). Yumuşak 

huylu, ilim, irfan sahibi olmalıdır. Eline, diline, beline sahip olmalıdır. Nefsine 

hakim, dengeli özgürlüğe sahip çıkmalıdır. Kimseyi inancı için zorlamayan, Bektaşi 

olan ile olmayan arasında fark gözetmeyendir (Temren,1995:125-137). 

 Alevi Bektaşi toplulukları inanç, dünya görüşü,toplumsal yapılarıyla ayrı 

görünüm arz etmektedirler.Bu nedenle dini norm ve değerler birer dinamik unsurlar 



                                                                     78 

olarak grubu ayakta tutmak suretiyle manevi doku oluştururlar.Alevilik Sünnilik 

arasındaki uzlaşmaz gibi görülen hareketleri sadece siyasetle açıklanamaz.Her iki 

grupta da birbirine karşı hoş görüsüz,tarihsel yakıştırmaların devamı halinde karşı 

tarafı kolayca suçlayabilirler. Birlikte yaşamayı öğrenme tasavvufu felsefeyle 

barışsal bir öğretiyle,karşılıklı kabul ediş süreci başlamış bulunmaktadır. 

 Alevi Bektaşi inancı şiirler ve nefeslerle beslenir ve soluk alır.O yüzden 

etkinlikleri ve yaygınlıkları geniş bir alanı ve zamanı kapsar.Bektaşiliğin bütün 

gizleri inanış ve düşünceleri nefeslerde açıklanır (Melikoff,1998:277). Bektaşi o 

zamanlarının bazı nefeslerindeki “biz”e ilişkin tahayyüllerin görebilmekteyiz 

(akt.Bal,1997:101). 

 

  Biz guruh-u Bektaşiyiz 

  Sır ehlinin sırdaşıyız 

  Erenlerin kardaşıyız 

  Biz Bektaşi Gülleriyiz. 

     (Matlubi) 

 

  Gidi Yezid bize Kızılbaş demiş 

  İncinme ey gönül,ne derse desin 

  Kuran_ı derc eden dil de kırmızı 

     (Muhammed) 

 

  Şah-ı Merdan-ın kulları 

  Hacı Bektaş’ın gülleri 

  İlmiledün bülbülleri 

  Güldestedir Bektaşiler 

     (Turabi) 
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  Naci Guru’unun parlıyor mahı 

  Naciler olmuştur sırrın agahı 

  Nuh’un gemisine bindik biz dahi 

  Ey Guruh-i Naci size aşk olsun 

     (Sersem) 

 Alevi Bektaşiler kendilerini Guruh-i Naci yani “Kurtulmuş Topluluk” olarak 

kabul ederler (Öztürk,1992:21,Bal,1997:101). 

  İmam-ı Ali dir aynı bekadır. 

  Pir elinden zehir içsem şifadır. 

  Yardımcımız Muhammed Mustafa’dır 

  Hüseyni’yim Alevi’yim,ne dersin 

     (Pir Sultan Abdal) 

  Kurani dır sözümüz 

  Rahmani dir yüzümüz 

  Hakkı görür gözümüz 

  Aldanmayın hayale 

    (Mihrabi) (akt:Temren,1995:217). 

 

 Bektaşi ozanlarının “Ötekilere” ilişkin kimlik tanımlamaları 

(akt:Bal,1997:101). 

 

  Ormanda Büyüyen adam azgını, 

  Çarşıda pazarda insan beğenmez, 

  Medrese kaçkını,softa bozgunu, 

  Selam vermeye dervişan beğenmez. 

      (Kazak Abdal) 
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  Vaiz olsan camilere şakısan 

  Beş vaktini kılmaya kalkışan 

  Dört kitabı derc eylesen okusan 

  Ali evladını bilmeyince soyda yok 

      (Sefil Ahmed) 

  Gidi Yezid, eyi girdin elime 

  İmam Hüseyin’in kanı nic oldu 

  İki ellerin bileğinden kesdiniz 

  İmam Hüseyin’in kanı nic oldu. 

     (Pir Sultan Abdal) 

  Teslim Abdal de,onmasın 

  Dünyada murat almasın 

  Ahirette iman bulmasın 

  Bize taş atıp ürenler. 

    (Teslim Abdal) 

  Var git yezid var git bulaşma bize 

  Ahrette haliniz bilmem nic olur 

  Bizden  her gün teberru oluyor size 

  O zaman haliniz bilmem nic olur. 

     (Aşık Hüseyin) 
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3.6.2. KÜLTÜREL KİMLİĞİ KURMA VE KORUMAYA İLİŞKİN 

TUTUMLAR 

 

 Kültürel kimliği inşa etme, dini bir grup bilinciyle, egemen büyük kültürel 

sistemde yaşaya kalmak için, toplumsallaşma süreci içinde yeni kuşaklara aklarım 

yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kendine has olarak oluşturduğu sosyal yapı 

özellikleriyle egemen kültürden kendini farklılaştırması ve kendi iç bünyesinde 

homojen ve güçlü olmak zorunluluk teşkil eder. Alevi Bektaşilerde toplumsal birlik 

ve bütünlüğü devam ettirebilmek için, sosyal aktiviteler oluşturma, dini inanç ve 

ritüelleri belirlemek, grup içi evliliği teşvik etmek, sosyal örgütler kurma gayesiyle 

hareket etmektedirler. 

 İçinde yaşayacağınız toplumun hangi özellikleri olmasını isterseniz sorusuna 

%31 dürüst bir toplum, içinde yaşamak isteklerini belirtmişlerdir. İkinci sıraya %18 

ile yardımsever bir toplumun insanlar için daha iyi bir toplum olacağı 

düşüncesindeler. %42 oranı ile aynı dini kökenli olmalı %16 oranı dini inançlarını 

yaşıyor olmalıdır görüşünde,%3 ise düşüncelerinin olmadığı ifade etmişlerdir. 

 Kısaslıların çevresi ile uyumlu bir topluluk olduğu söylenmektedir. Köyde 

mezhep dolayısıyla veya başka bir sebeple büyük bir kavga çıkmamıştır. 

 Kendinizi nasıl tanımlarsınız sorusuna görüşme yapılan kişilerin %96,7 

kendini Alevi Bektaşi olarak tanımlamaktadır. %2 ise kendini Alevi olarak 

görmektedir. Kısaslılar Çelebiler kolu aracılığıyla Hacıbektaş’taki “Ulusoy” ailesine 

bağlıdırlar.  

 Alevilik-Bektaşiliğin ne olduğu sorulduğunda ise mezhep %28, tarikat %29 

olarak görülen sayısı öne çıkmaktadır. Bektaşiliğin tarikat olarak görülmesi gerçeği 

yansıtan bir durum olduğu görülmektedir kültür %4,hepsi %36 biçiminde görüş 

bildirmişlerdir.  

 Alevi Bektaşi isminin kimler için kullanılacağı sorulduğunda büyük bir 

çoğunluğun %52,7 inin anne babası Alevi Bektaşi olana biçimde tanımladıklarını 

,%16,47’sinin de batini bir tanımla her iyi insana yaklaşımını benimsedikleri, %28,5 
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inin Alevilik öğretisinin benimseyip uygulayan kişiye Alevi Bektaşi isminin 

kullanılacağı biçiminde görüş bildirmişlerdir. 

 Kimler Alevi Bektaşi olamayacağı sorusu yöneltildiğinde %97,7 Alevi 

Bektaşi bir aileden gelmeyen, Allah’a inanmayan ,ahlaksız insanların Alevi Bektaşi 

olamayacağını belirtmişlerdir. Alevi Bektaşi inancına bağlı olup olmadıklarını tespit 

amacıyla düşüncelerini aldığımız görüşmecilerin %72,4’ü inancına bağlı olduklarını, 

%18,6 sı biraz bağlı olduğunu, %10,6 sı ise ilgisiz olduğunu belirtmiştir. Kendini 

Alevi olarak gören ve tanımlayanların bu kimliklerini rahat ifade edebildikleri 

varsayılmıştır. %97,6 sı kimliğini rahat açıklarken,%2.4 ü ise bazen açıkladığını 

belirtmiştir.  

 Kırsal alanda oturan alevilerin köylerine ve soy çizgisine bakılarak alevi olup 

olmadığı anlaşılabildiğinden, bireyler kendilerini gizleme gereği duymamaktadır. 

Görüşmelerde edinilen izlenim ise görüşülen kişilerin farklı kültürel çevreye 

gittiklerinde, kimliklerini gizledikleri zamanların olduğunu belirtmişlerdir. Kimliğin 

gizlenmeye çalışılması çoğu zaman bir takım sorunları beraberinde getirir. Bu 

bölgelerde hangi yerleşim alanlarının Alevi-Bektaşilere ait olduğu, kentlerin, bazı 

semtleri de dahil olmak üzere karşı dinsel gruplar tarafından az-çok 

bilinebilmektedir. Kimliğini açıklama ötekine karşı ilan edilmesinin veya gizli 

tutulmasının dinsel olduğu kadar, örfi ve politik v.s. nedenleri olabilmektedir. 

 İnsanları birbirinden ayıran farka ilişkin görüşlerini sorduğumuzda 

görüşmeciler %40,1 hiçbir fark önemli olmadığını, ahlak anlayışı %23,8, dinleri 

%16,9, ırkları %9,7, siyasi görüşleri %5,7, varlıkları (maddi gücü) ise %4,8 olarak 

sıralanmaktadır. Türk toplumunun ırka dayalı bir toplum olmadığını, dini ayrımı da 

düşük bir oranda kaldığını söyleyebilir ayrıca ahlak anlayışının rol oynadığını 

belirtebiliriz. 

 Alevi toplumunun egemen büyük topluma nasıl baktıklarını öğrene bilmek 

için Sünniliği nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu yönelttik. Katılımcıların %58,2 

farklı bir mezhep olarak algıladıklarını belirtmişler, %21,8’i şeriat kurallarına göre 

yaşama, %15’i gerçek İslam’ın özünden, yolundan çıkış olarak algıladıklarını ifade 

etmektedirler. %5 ise cevap vermemiştir. Kısas beldesi nüfusunun %6’sını oluşturan 

Sünni toplulukla anlamlı sürekli ilişkiler kurmamaktadırlar. Fakat Alevi ve Sünni 
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grupların bir arada yaşamasına rağmen şimdiye kadar mezhep ayrılığından köyde 

sorun çıkmamıştır. Köyde cami ve cem evi bulunmaktadır. Sünni komşularıyla 

yüzeysel ilişki içindedirler. Sünniler de köydeki komşusu Alevi ailelerle ilişki 

kurmak yerine çevre köylerdeki Sünnilerle görüşmeyi, alış verişte bulunmayı tercih 

etmektedirler. Geçmiş dönemlerde Alevi Bektaşi’nin başka bir inançtan olana kız 

vermesi veya kız alması düşkünlük olarak görülmekte iken günümüzde çocukların 

istemesi halinde evlenebileceğini ifade edebilmektedirler. Fakat yinede Sünni, Alevi-

Bektaşi evliliği yaygın görülen bir olgu değildir. Biri şehir merkezinde diğeri köyde 

oturan iki ailenin Alevi Sünni evliliği yaptıkları belirtilmiştir.  

 Alevilerin kendilerini her zaman ezilen, zulüm ve ayrımcılığa uğrayan bir 

topluluk olarak algılamaları, “ötekiler”i kolayca “Yezid”, “şeytan” gibi 

görülebilmelerini sağlarken “ötekiler”i oluşturan  Sünni gruplar ise mutlak ve tek 

doğrunun kendileri olduğunu savunurlarsa, farklı düşünceleri hoşgörü ile 

karşılayamazlar. Birbirini içten ve samimi olarak kabul ediş, diyalog yoluyla bir gün 

gelecektir. 
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3.7. ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİKTE TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE 

DENETİMİ SAĞLAYAN KURUMLAR 

 

 3.7.1. ALEVİLİK BEKTAŞİLİĞİN HUKUKİ YELPAZESİ 

  3.7.1.1. MUSAHİPLİK ( Ahiret – Yol Kardeşliği ) 

 Toplumsal dayanışma kurumu olan musahiplik; kan bağı taşımayan iki aileyi, 

bir dede tarafından kutsanarak oluşturulan manevi kardeşlik olarak tanımlanabilir. 

Köken olarak göçer, yarı göçer ya da kırsal yerleşimlere özgü sosyal nitelikli bir 

kurumdur. Bu kent cemiyetine katılmış bulunan Bektaşilerde aynı âdetin neden 

olmadığı açıklar (Melikoff,1998:270). Ehli haklarda “ahiret kardeşliği”, Ateş 

Bağı’larda “ikrar kardeşliği” denen musahiplik, Yezidiler’de de bulunur. Yeryüzünde 

Muhammed - Ali  arş da Cebrail-Adem ile musahip olduklarına inanılır 

(Melikoff,1994:74). Ahilerin loncaları ile cemaat dışı heteredoks, sufi topluluklar 

arasında sıkı bir bağ vardır. Ahi loncaları yoluyla ortak ya da kardeş âdetinin 

Alevilerde dini bir tören hüviyetini almıştır. Ahiliğin kökeni İran’da olduğunu Ateş 

bağı denen kol da “ikrar kardeşliği” “suluk kardeşliği” denilen âdetin, Yezidiler de 

“ahiret kardeşiliği” şeklinde görülmektedir. Bu âdetin Hint-İran kökenli olduğu 

kanısında olan Melikoff, Âhiret kardeşi, hayatın her anında, alanında kardeşinin 

yanında olmak zorundadır. “İkrar kardeşliği” anlamına gelen bu âdet alevi inancına 

göre kişiye tarikat yolunu açmaktadır. Böylece tarikata girmek için verilen söz de 

ikrar verme denir. Talip ikrar alınca musahip olur (Türkdoğan1995:77, 

Melikoff,1998:159). Bektaşilik musahiplik yerine “yol kardeşliği” terimi kullanırlar. 

 Musahipleri birleştiren bağın sosyal bir yönü vardır. Musahipler, karşılıklı 

yardımlaşmalıdırlar ve yaşam boyunca birbirlerinin ailelerine göz kulak olmalı, 

onları korumalıdırlar. Musahiplik bağı güçlü bağlardır. Kardeş çocukları 

evlenebilecekleri halde iki musahip aile çocukları evlenemezler (Melikoff,1998:272).   

Bu da ne kadar güçlü bir kurum olduğunu gösterir. Dini sosyal bir kurum olan 

Musahiplik, yardımlaşma esasına dayanır. Musahip tutmakla birlikte Bektaşiliğe 

giren kişi, toplumun doğal üyesi olmaktan çıkmış, resmi üyesi olmuştur. Bu doğal 

grupla dini grubun özdeşleşmesini sağlamaktadır (Soyyer,1996:125). 
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 Musahiplerin namus ve mal mülkleri dışında hemen her şeyleri ortaktır. 

Birbirlerine yardımcı olurlar. Musahibini, kişi kendisi seçer. İki Musahip; aynı dili 

konuşan, aynı eğitim düzeylerinde, aynı medeni halde, aynı yerleşim birimlerinde 

yaşamalılar, aynı sosyal sınıf ve koşullarda olmaları gerekmektedir. Musahipler, tüm 

hayatları boyunca yardımlaşmalı ve ailelerine yardımcı olmalıdırlar. Alevilerde 

musahiplik farz niteliğine bürünmüştür (Melikoff,1998:270).  

  Eğer farz içinde farzı sorarsan, 

  Yine farz içinde farzdır musahip. 

  Dört kapıdan kırk makamdan ararsan, 

  Yine farz içinde farzdır musahip. 

     ( Pir Sultan Abdal ) 

 Çelebiler kolunda musahiplik kurumunun farklılaşmış  olduğu görülmüş, “yol 

kardeşliği” adıyla devam ettirilmektedir (Soyyer,1996:125). Kısaslı Bektaşiler; 

Musahipliğin bir takım olumsuzlukları çıkmaya başlamasıyla uygulanmadığını 

belirtirler. Art niyetlerin oluştuğunu, çıkar ilişkilerinin başladığını, düşkün sayılan bir 

Bektaşi’nin Musahip’ inin de düşkün edilmeye başlandığını belirtmektedirler. 

 

 

 3.7.1.2. DÜŞKÜNLÜK 

 Toplumun üyeleri arasındaki ilişkileri düzenlemeye yarayan araçlardan 

biridir. Düşkünlük; nelerin yapılacağı, nelerin yasak olduğunu belirleyecek birey ve 

grubun bütünleşmesini kolaylaştırır. Birey, diğer insanlarla etkileşimde davranışların 

sınırını önceden belirlediği için davranışı önceden kestirme olanağı verir. Böylece 

karşıdaki kişinin davranışının ne olacağını her an tahmin etme zorunda olmazlar. 

Birlik ve dayanışmayı bozacak davranışları, kargaşayı önler, ahengi yeniden 

kurmaya çalışır (Birdoğan,1995:58). Alevi Bektaşi topluluklarının içe dönük 

yapılanmasını güçlendiren önemli bir sosyal kontrol mekanizması, toplumsal 

denetim aygıtı, hukuk düzenidir. 
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 Toplumsal düzenin sağlanmasında topluluğun işleyişini, normların 

korunmasını sağlayan ve yaptırım gücü aynı zamanda  yaptırımları belirler. Etik, 

moral, değerler, toplumsal yaşamın içinden çıkar toplum, onları anlamlandırır ve 

yüceltir. Bu değerlerin yıpratılması ve çiğnenmesi hoşgörü ile karşılanmaz. Alt 

kültür grupları, egemen olan büyük topluma karşı direnebilmek için güçlü hiyerarşi, 

sağlam norm sistemi oluşturmak zorundadırlar. Alevi Bektaşiler de bu yolu 

seçmişler, kendine özgü egemen büyük toplumun sistemine alternatif olan 

sistemlerini kurmuşlardır. Öyle ki, kendi aralarındaki bir sorunda, geçmişte kadıya, 

günümüzde mahkemeye gitmek düşkünlük nedeni sayılmıştır (Bal,1997:97).  

Düşkünlük bir tür aforozdur.Bu aforoza karar verecek iki makam vardır.Biri 

köy ocağı,öteki de Çelebi Dedesidir.Köy ocağı,kendi düşkününün durumuna ve 

şanına düşkünlüğün içerik ve anlamına göre onu Hacı Bektaş postuna kadar 

gönderebilir.Orada Çelebi,bir tür “papa” kutsallığını taşımaktadır.Dilediğini 

acımasına ve affına uğradır.Orası,köy ocağının verdiği yargının yargıtayı ve en üst 

soruşturma mahkemesidir (Birdoğan,1995:66,Shankland,1999:26). 

 Düşkün eliyle hırsızlık yapan, diliyle kötü söyleyen ve beline güvenilmeyen 

kimsedir.Yani edeb yoksunudur. Düşkünlük iki türlüdür. İşlenen suçun ölçüsüne 

göre geçici ya da sürekli düşkün olunabilir.Geçici düşkünlük de ceza sürecince 

topluluk içine giremez,ilişkiler kesilir.Bu dışlama sürenin tamamlanmasından sonra 

tekrar ikrar verip yola girmesiyle son bulur,normal hayatını sürdürürler.Düşkün olan 

kişi ile kimse konuşmaz,yanına gitmez,kimseyi de yanına yaklaştırmaz.Bulaşıcı 

hastalıktan kaçılır gibi kaçılır ve korunur.Bir manevi cezalandırma şeklidir.Sürekli 

düşkün olan “yol düşkünü” kabul edilir.Topluluk dışına itilir.Bunlar ağır suç işleyen 

kişilerdir ve kuran da evlenilmesi yasak olan kimselerle evlenenler,ikrarından 

dönenler,zina yapanlardır.Akrabaları dahil herkes ilişkisini keser.Düşkün cezası 

sürgündür,bulunduğu yerden ayrılmak zorunda kalır (Bal,1997:97, 

Türkdoğan,1995:65). 

Alevi Bektaşi zümrelerinin hukuk sistemini oluşturan Düşkünlük yörelere ve 

cemaatlere göre farklılıklar gösterir.Bunu gidermek için zaman zaman mürşitler 

bölge düzeyinde toplanırlar.Mürşitlerin; düşkünlük esaslarını belirleyen 

“AHİTNAME” Bedri NOYAN tarafından I.Uluslararası Türk Folklor Kongresinde 
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24 maddelik bildiri olarak sunulmuştur.Bu metinde düşkünlük sayılacak suçları ve 

verilecek cezaları ifade eden bazı maddeler (akt. Bal,1997:99) şunlardır.  

      1. Bilinçli olarak zina edenlere beş yıl düşkünlük ve 100 liradan 500 liraya kadar 

para cezası.Cezayı ödedikten sonra 80 değnek vurulur. 

2. Hırsızlık yapan 3 yıl ceme alınmaz.Çaldığı malın değerini sahibine 

öder.Ayrıca malın değerinin dörtte biri kadar ceza verir. 

3. İftira eden 1 yıl ceme alınmaz ve 25 ile 250 lira arasında para cezası öder. 

4. Kasıtlı adam öldüren kesinlikle ceme alınmaz.Selam verilmez,sürekli düşkün 

halidir. 

Düşkünlüğe sosyal ilişkileriyle bakıldığında bir tür yargılama süreci,bir mahkeme 

gibi değerlendirilebilir.Ancak bu mekanizmanın işlevsel olabilmesi için üyelerin 

birbirinden haberdar olması ve sosyal kontrol bilinci içinde yaşaması gerekir.Birinci 

tip ilişkilerin geçerli olduğu kırsal bölgelerde daha fazla yaptırım gücü vardır.Kentsel 

kesimde yaptırım gücü azalmaktadır. Düşkünlük,toplumsal denetim mekanizması 

olarak kimliğini korumaktadır. 

 

3.7.1.3. TÖREN 

 Törenler inançların yaşamasını,kurumsallaşmasını ve yaygınlaşmasını 

sağlar.Her dinin,her inanç sisteminin kendine özgü törenleri vardır. Totemizmden 

beri yapılan törenler, toplumsal dayanışmayı bir gruba ya da topluluğa ait olma 

bilincini geliştirir. Törensiz inanç sistemi düşünülemez (Bal,1997:82). 

Törenler,mitler, söylenceler,merasimler aracılığıyla mevcut statükoyu 

meşrulaştırıcı, düşünce biçimlerini şekillendiren özelliği vardır. İdeal sosyal düzen 

törenler de yansıtılır ayrıca topluluğu denetleme, gözetleme, kontrol etme gibi 

görevleri de vardır. Katılanlara toplumsal dayanışma ruhu ve güven duygusu aşılayan 

törenler grubu ekonomik yaşamında da çok önemli bir işleve sahiptir 

(Welss,1984:134). Törenler simgeler yoluyla çevrelenmiş ve tekrar yoluyla bazı 

davranış biçimlerini yerleştirmeyi amaçlayan ve kendiliğinden geçmiş ile bir 

sürekliliğe işaret eden pratikleri ifade etmek için yapılmaktadır. Kavram, imge ve 

nesnenin bileşiminden oluşan sembolün birey üzerinde ifade, iletişim, bilgi ve 
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kontrol işlevleri vardır. Duygular soyut biçimler oldukları için dil aracılığıyla ifade 

edilmekte çekilen güçlükler sembolik ifade biçimleriyle anlatılır 

(Cüceloğlu,1991:202). Törende her şey sembol ve simgelerle özlü bir anlatım 

tarzındadır. Her davranışın bir anlamı vardır. Bektaşiler bu durumu “meydandaki sır” 

şeklinde yorumlanmaktadırlar. Görmek ya da izlemekle anlamanın mümkün 

olmayacağı bizzat bu hali yaşayarak paylaşabilecekleri özel anlamlar içerdiğini 

belirtmektedirler. Çok uzun anlatımlar özlü sözler ve davranışlara sığdırılmıştır. Bu 

nedenle meydan, Bektaşiliğin değişmez ana prensip ve uygulamalarının egzersiz 

edildiği, öğrenildiği yerdir (Temren,1995:85-90). 

 Malinowski; Bir bütün halinde ciddi ve ağırbaşlı bir tören yapan 

topluluğun,en ilgisiz kişiler üzerinde bile önemli etkileri olduğunu belirtir 

(Malinowski,1990:53). Cemaat halinde yapılan törenlerin, ibadetlerin inancın 

yaygınlaştırılması ve kolektif davranışı zorlayıcı özelliğinin yanında birlikteliğin 

oluşturduğu gücün bireyleri ve topluluğu derinden sarar. Törenlerin inancın ilk haline 

dönüş olarak niteleyen Eliade, ayrıca kültürün oluşturduğu modelleri öğretmek için 

yapıldığından söz eder. Her manevi tören zamanı, efsanevi bir geçmiş içinde 

başlangıçta meydana gelmiş olan kutsal bir olayın yeniden güncelleştirilmesinden 

ibarettir. İlkel uygarlık düzeyinde insanın yaptığı her şeyin insan-aşırı modeli vardır. 

Tören zamanının dışında bile insanın hareketleri tanrılar ve efsanevi atalar tarafından 

saptanmış örnek modelleri taklit etmektedir. Fakat bu taklit giderek daha az doğru 

olma tehlikesi taşımaktadır; model bozulma, hatta unutulma tehlikesiyle karşı 

karşıyadır. Tanrısal eylemlerin devreyi güncelleştirilmesi olan bayramlar-törenler-

insanlara modellerin kutsallıklarını öğrenmek için vardırlar (Eliade,1991:66). Alevi 

Bektaşi topluluklarının temel ibadet biçimi olan Ayni cem töreninin önemi ve amacı 

grup içi denetimin yapıldığı ve pekiştirildiği yerdir. Topluluğun modelini ve 

birikimini yeni kuşaklara aktarmak ve geleneğin sürekliliğini bozulmadan sağlamayı 

amaçlayan bu törenler,ona katılan bireylerin ait oldukları topluluğu temsil edici 

niteliği taşımalarıdır. 

Alevi Bektaşi topluluklarında yapılan Cem törenlerinin kültürleme ve eğitim 

işlevi de görmektedir (Temren,1995:86). Törende sırası gelince yapılan sohbetler, 

yetişkinlerin anlattıkları örnek olaylar, tarihsel olayların yorumlanması, sofra, ev, 

dem alma adabı, cinsiyetler arası eşitlik, hiyerarşik bir düzen içinde işlerin görülmesi 
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ve benzeri yaşantılar katılanlarda egemen topluluk karşısında “biz” anlayışını 

güçlendirirken “ ötekiler” hakkındaki negatif değer yargılarını da çoğaltmaktadır.Bu 

azınlıkta olan toplumsal grubun doğan savunma mekanizmasıdır (Bal,1997:83). 

Araştırmalarımızı yaparken Kısas Beldesinde hayatın bir çok alanlarında 

törenler yapıldığına şahit olduk. Muharrem ayında yapılan aşure, hıdırellez, doğum, 

sünnet, evlilik, ölüm gibi geçiş dönemi ve merasimleri yapılmaktadır. Toplumsal 

sistemin özünü oluşturan onu üreten temel tören olan Ayini Cem araştırmamızda en 

önemli ve büyük bir yeri kapsamaktadır. Bu törenin geleneğini, gayesini ilişkilerini 

yapılış aşamalarının öğrenilmesinin araştırma yaptığımız topluluğu daha iyi 

tanımamızı sağlayacaktır. 

Ayini Cem, toplumsal, kültürel, ekonomik ve inançsal boyutları olan bir 

törendir. Törene esas olarak evli,ikrar vermiş çiftler katılır. Törenlerle musaphıplik, 

yol kardeşliği oluşturularak dayanışma güçlendirilir. Yola girenlerin ahlak ilkelerine 

uyup uymadıkları soruşturulur. Şikayetçi olan var ise görüşülür, sorun orada 

tartışarak çözülür. Gerekiyorsa düşkünlük cezası verilir. Törenler aynı zamanda 

kültürel boyuta sahiptir. Saz, sohbet, semah bir aradadır. Kutsallık atfedilecek alınan 

“dem” törenin önemli bir öğesidir (Bal,1997:83). Bu törenler göçebe Türkmenlerin 

Anadolu’ya gelmeden önce yaptıkları törenlere benzerler. Şaman törenleri orada 

söylenen dualar,yapılan gizemli davranışlar, şamanların statüsü ve etkinliği dikkate 

alınırsa Cem törenlerinin kaynağını oluşturabileceği güçlü bir varsayım olur 

(Melikoff,1998:158). Ayin-i Cem törenlerinde disiplin altında, kurallar ve 

yaptırımlara göre davranılması gerektiğini bilen topluluk üyeleri manevi bir baskı ve 

kontrol altında olduklarını bilirler. 

Kısas Beldesinde Görgü Cemi ve Ayini Cem olmak üzere iki tür Cem 

törenleri düzenlenir. Bu törenlerden farklı olarak sadece aşıklar arasında yapılan  

Balım Sultan Muhabbeti” adı verilen toplantıdır.Cem evinde yapılmayan toplantıyı 

hangi aşık düzenliyorsa o kişinin evinde yapılır.Alevilik Bektaşiliğin Çelebi koluna 

bağlı olan Kısas toplumu her Perşembe akşamı beldede Ayini Cem törenleri 

yapmaktadırlar. Bu törende postnisin olarak kabul edilen Celâleddin Ulusoy’ un 

eserinde geçen dualar okunmaktadır. 
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3.7.2. DAYANIŞMA 

 Çevredeki insanlarla en çok iş ile ilgili konularda sorun yaşayan Kısaslar 

bunu da ise siyasi konular %23,7, ahlaki konular %14 ve dini konular %11 sırasıyla 

köy halkının geniş bir hoş görüye sahip olduğu görülmektedir. Katılımcılar içinde 

yaşadığı toplumun dayanışmasını %66,7 oranı ile orta düzeyde görmektedir. Yeterli 

düzeyde görenler %17,1 yetersiz bulanlar ise %4 fikrim beyan etmeyenler ise 

%2.8’dir. 

 Kısaslılar Cem evlerinin devlet tarafından desteklenmesi görüşüne katılım 

oranı %84, katılmayanlar %9,5, kararsız kalanlar ise %4,6 oranındadır. 

Katılanlar;camiler gibi cem evlerinde vergilerimizle desteklenmeli düşüncesindedir. 

Karşı çıkanların temel nedeni devletin yönetimine girmesi ve her şeye karışmasının 

olumsuz olacağı şeklinde görüş bildirmişlerdir.  

 Kısaslılar; musahiplik kurumunun zaman içinde olumsuz sonuçlarının ortaya 

çıkmasıyla uygulamamaktadırlar.  

 Cem ayinlerini; ibadet, topluluk içinde    dayanışmanın sağlanması, sorun ve 

sıkıntıların çözüm yeri, eğitim verilen, insan ilişkilerinin gelişip kaynaştığı yer olarak 

görülmektedir. (%100) Cem törenleri, etkinliklerinin ortaya konulmasının birer aracı 

durumundadırlar. 

 Alevi inanç ve geleneklerine aykırı topluma ve insanlara zarar verecek bir 

davranış ya da ilişki içinde olduğunuzda kendiniz hakkında ne düşünürsünüz diye 

sorulmuştur.   
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Tablo 11: Suç İşlendiğinde Düşündükleri  

KADIN ERKEK TOPLAM SEÇENEKLER 

s % s % s % 

Günah işlediğimi düşünür, Af 

dilerim  

20 28,5 19 21,1 39 24,3 

Günah olduğunu kabul etmem, 

Toplumun güvenini kazanmaya 

çalışırım  

12 17,22 33 36,6 45 28,1 

Düşkün duruma düşerim, Cem 

törenlerinde toplumdan ve 

Allah’tan af dilerim 

38 54,28 38 42,2 76 47,5 

Toplam 70 100,00 90 100,00 160 100,00 

 

 Tablo 7’de ki oranlara bakıldığında “düşkün durumuna düşerim ;cem 

törenlerinde toplumdan ve Allah’tan af dilerim “yanıtının en yüksek çıktığı 

görülmektedir. (%47,5). En düşük oranın%24,3 “günah işlediğimi düşünür af dilerim 

cevabının çıkması” Kısaslılar suç işlediklerinde sadece yaratıcıya karşı değil topluma 

karşı da kendilerini sorumlu olarak hissetmektedirler.  

 Kısaslılara dedelik makamının yeri ve önemini anlamak amacıyla dedelik 

hakkındaki çeşitli düşüncelerin hangilerini doğru bulduklarını belirtmelerini istedik.  
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Tablo 12: Dedeliğin Yeri ve Önemi (birden fazla cevaplı)/Doğru 

KADIN ERKEK GÖRÜŞLER 

s s 

Dedelik zorunludur 65 88 

Dedelik Günümüzde Önemini Yitirmiştir 3 14 

Dedeler devlet memuru olmalıdır 58 67 

Dedelere yol hakkı verilmelidir 33 17 

Dedeler keramet sahibidir 22 3 

Dedeler günümüzde dini önderliğin yanında; topluma 

yol göstericidir 

70 90 

 Görüşmelerde dede yol gösterici kılavuz olarak görüldüğü izlenimi 

edinilmiştir. Aleviliğin bağlı olduğu Çelebiler kolunun özelliğinden biri olan pir 

makamının olmaması, Dedenin direk Hacıbektaş’ta oturan “Ulusoy” ailesinin 

otoritesine bağlıdırlar. Belde halkı için, dede bunalıma düşenin sohbet yaranı, ad 

koyma, sünnet nikah gibi törenlerin uygulayıcısı, yöneticisi, konumunda 

olabilmektedir. Keramet sahibi olduğuna inanların sayısı az olsa da, inancı olanlar 

olağan üstü hallere şahit olduklarını belirtmişlerdir. Dedenin masrafının topluluk 

tarafından karşılanması görüşünde olanlar, dedenin tıpkı imam gibi devlet memuru 

olmasını istemişlerdir. Fakat devlet memurluğunun babadan oğula geçmesi hukuk 

devleti anlayışıyla ne kadar örtüşeceği düşünülebilir. Dedenin otoritesinin aşınma 

sürecinde girmekle birlikte yine de toplum içinde saygıyla anılmaktadır. 

 Komşularınız ile sorunlarınız da ilk kime, nereye başvurursunuz sorusu 

sorulduğunda katılımcılar olayın durumuna ve kimden geldiğine göre hareket 

ettiklerini belirtmişlerdir. Karşılaşılan sorun Alevi topluluğun içinden, Alevi olarak 

kabul edilen birbirinden geliyorsa ilk başvuru adresinin Dede olacağını ifade 

etmektedirler. Eğer problem, haksız davranış kendisi ve çevresi tarafından Alevi 

olmayan biri ya da birilerinden geliyorsa yasal yollar, karakol, mahkeme ilk başvuru 

adresi yapılmaktadır.  
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3.8. ALEVİLİK BEKTAŞİLİKTE TOPLUMSAL YAPI VE DÜNYA 

GÖRÜŞLERİ 

 Kültürel ve tarihsel geçmişleri ile pek ilgilenmeyen Kısas beldesi yaşayanları 

içinde yaşadıkları zaman dilimi ile daha ilgili görünmektedirler. İçinde yaşadığınız 

toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal yapısının değişmesi hakkında ki görüşlerini 

sorduğumuz görüşmecilerden; şu an da içinde yaşadıkları toplumun yapısından 

memnun olmayan ve bazı şeylerin değişmesi gerektiğine inananların oranları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 13: Toplum yapısının değişmesine ilişkin görüşleri 

KADIN ERKEK TOPLAM SEÇENEKLER 

s % s % s % 

Evet 45 64,3 79 87,9 124 77,5 

Hayır 11 15,7 8 8,8 19 11,8 

Fikrim Yok 14 20 3 3,3 17 10,7 

Toplam 70 100,00 90 100,00 160 100,00 

 Bu yapının değişmesi gerektiğine inanan görüşmecilere ( % 77,5) neden 

değişmesi gerektiği sorulduğunda bu değişmenin nedenleri olarak bugünkü 

durumumuzu görüyorsun, ekonomik sıkıntı, her şey kötüye gidiyor, özgürlük yeterli 

değil, işler iyiye gitmiyor, şu andaki durum yetersiz, eşitsizlik çok var gibi yanıtlar 

vermişlerdir. Ülkenin ve özelde bölgenin son yıllardaki hızlı değişmesinin yol açtığı 

yapısal sorunların belde insanı tarafından algılanıp dile getirildiği görülmektedir. 

 Yaşam şartlarının anne babalarına oranla daha iyi yaşadığınızı düşünüyor 

musunuz sorusu sorulduğunda katılımcılar %52,3 daha iyi yaşadığını ifade 

ederken,%38,6 sı aynı olduğunu, %19,9 oranı daha kötü yaşadığı görüşünü 

bildirmişlerdir. Görüşülen kişilerin umutlu olup olmadığını öğrenmek amacıyla 

gelecek günlere ilişkin görüşleri,%52,8 ile daha iyi olacağını, %16,9 hayır daha iyi 

olmayacağını,%30,3 ise aynı olacağı görüşündeler. Bu tablo ile yaşam şartlarını 

değerlendirme ile geleceği değerlendirme arasında rasyonel bir bağ olduğunu 
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görebilmekteyiz. Görüşmecilere Türkiye’nin geleceğine ilişkin görüşlerini 

sorduğumuzda %53,5 daha iyi olacağını, %33.7 farklı olmayacağını, %11,8 daha 

kötü olacağını %2,4 ise fikir beyin etmemişlerdir.    Ülke sorunlarına yaklaşımlarını 

ve düşüncelerini öğrenebilmek amacıyla “Türkiye’nin en önemli sorununun ne 

olduğu şeklinde soru yöneltilmiştir. Bu görüşe ilişkin oranlar ise en yüksek oranı ile 

ekonomik sıkıntı yer almaktadır. Sırayla işsizlik, insan hakları, düşünce özgürlüğü, 

dinsel tutuculuk ve nüfus artışı yer almıştır. GAP, (Güneydoğu Anadolu Projesi) 

Türkiye’de bölgesel eşitsizlikleri gidermeyi, bölgede ekonomik büyümeyi ve sosyal 

istikrarı sağlamayı amaçlayan entegre bir bölgede kalkınma girişimidir 

(Doğanay,1997:79). Üretim ve gelir düzeyinin yükseltilmesi, üretkenliğin artırılması, 

toplumsal refahın sağlanması    amaçlanan proje elli yıllık geçmişi (belki bir o kadar 

sürecek)   ile bölge halkının umudu olabilmiş fakat son on yılda sulu tarıma geçen 

ova çiftçisi GAP projesinden umulanı tam olarak bulabilmiş değildir. GAP projesinin 

bölgeye ve Şanlıurfa’ya gelişme ve refah getirip getirmediğini sorduğumuzda bütün 

görüşmeciler büyük umutlar bağlayan projenin beklentileri veremediğini 

belirtmişlerdir. Atatürk barajından tünel ve kanallarla ovaya gelen su ilk yıllarda belli 

bir ürün ve gelir artışı sağlasa da daha sonraki yıllar aynı gelir elde edilemediği ifade 

edilmektedir. GAP’ın kalkınma ve refah getirmediğini %48,7 belirtmişlerdir. Refah 

ve gelişme olduğunu söyleyenler ise %23,2’dir. Fikirim yok görüşünde olanlar ise 

%28,3’tür. GAP’ın uygulamaları ile ilgili görüşlerini almak için Güneydoğu Anadolu 

Projesinin köyünüzü ve bölgenizi nasıl değiştirdi diye sorduğumuzda katılımcıların 

%64,9’u olumlu yönde etkilendiğini belirtmiştir.  

 Sulu tarımın yapıldığı bölgelerde önemli değişme ve gelişmelerin yaşadığını 

gören bölge halkı GAP’ın heyecanla beklemiştir. Proje insan gücü ile doğal 

kaynakların desteklenmelerini, üretim ve gelir düzeyi yükselmesini toplumsal refahın 

sağlanmasını bekleyen bölge insanı piyasa için mal üretimi ve hızlı modernleşmeyle 

çözülen geleneksel ilişkilerden rahatsız olmuştur (Doğanay,1997:79). Ayrıca toprak 

reformu uygulamaları çok yavaş ilerlemektedir. Bu şekilde ilerleyeme devam 

ettiğinde yüz elli yılda tamamlanacağı söylenmektedir.  Aşırı sulamanın toprakta 

hızlı tuzluluk oluşturduğu ve toprağın veriminin on beş yılda tükeneceği de 

görüşmeler sırasında söylenmektedir. Bu gibi nedenler GAP ile ilgili hayallerin 

büyütüldüğünü göstermek açısından yeterli olabildiği inancındayız. 
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 Toplumu yönlendirmesi, sosyal normların pekiştirilmesi ve toplumsal 

bütünlüğün sağlanması  haberleşme ve iletişim araçlarının yaygınlığı ile 

olabilmektedir. Araştırmamızda katılımcılara hangi sıklıkla gazete okuduklarını 

sorduğumuzda her gün okuyanların oranı %24,9, birkaç günde bir okuyanlar %98.6 

hiç okumayanlar %27,6 oranları Kısas beldesinin Şanlıurfa il merkezine 15km 

uzaklıkta bulunması, her gün şehre gidip gelen öğrenci, öğretmen ve memurlar 

günlük gazeteleri getirmektedir. Hiç gazete okuyamayanlarda kadınların oranı %69,3 

dikkat çekici şekilde yüksektir. Televizyonlarda izlenen programların tespitine 

yönelik yapılan görüşmelerde, haber programları oranı %39,3, spor programları oranı 

%26,8, eğlence programların oranı %24,3, belgesel programlar %8,4, hiç televizyon 

seyretmeyenlerin oranı değerlendirmeyecek kadar küçüktür.(%1,5) 

 Televizyon alışkanlığı pek çok sosyal aktivitenin yerini aldığı, yapılan 

görüşmelerde tespit edilen hususlardan biridir. Kadınların televizyon alışkanlıkları 

eğlence programları (%48) oranı üzerinde yoğunlaşırken erkek katılımcılar haber ve 

spor programı %72 ağırlıkta izlenmektedirler. Kısas beldesinde hemen her türlü 

iletişim araçlarının olması telefon, cep telefonu, uydu anteni, televizyon, radyo 

yanında “cem” toplantıları da kültürel birikimlerinin aktarıldığı, sosyal sorunların 

çözüme bağlandığı, bireylerin birbiriyle iletişim kurabildikleri yerdir.  

 Kısas’ta zaman kavramı kırsal alandakine benzer, güneş saati belirgin olarak 

kullanılır. Yapılan işler güneşin durumuna göre belirlenir, güneş tepeye çıkmadan 

işlerin bitirilmesi, sabahın ilk ışığı ile tarlaya gidilmesi güneşin işlevlerine göre 

günlük yaşam ayarlanır. Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna 

görüşülen kişilerin %34,7’si sohbet ettiğini, %22,7’si müzik aleti kullanarak, 

%19,51’i bahçede ve tamirat işleri yaparak, %12,5’i sosyal faaliyetlere katılarak 

,%1,3’ü spor yaparak, %6,4’ü kahvehanede oyun oynayarak, %10,8’i kitap dergi 

gazete okuyarak zamanlarını değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Kısas’ta zamana 

göre gündelik hayatlarını düzenleyen öğrenci, memurlar ve işçilerdir. Ova da zaman 

çok yavaş aktığı izlenimi vardır. İklim özelliği, çöl iklimi ile Akdeniz ikliminin 

karışımı olması, yazın çok aşırı yüksek derecelerde hava sıcaklığının seyretmesi 

böyle bir izlenim doğmasına neden olmaktadır. 
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3.9. ALEVİLİK BEKTAŞİLİK ÖĞRETİSİNİN DİN VE LAİKLİĞE BAKIŞI 

 

 Araştırma yaptığımız topluluk egemen büyük toplulukla yalnız dini özelliği 

bakımından farklılaşan Kısas beldesi halkının din hakkındaki görüşlerinin 

öğrenilmesinin önemli olacağını düşünerek dinin amacının ne olduğunu sorusunu 

yönelttik. Görüşülen kişilerin hemen hemen tamamı hepsi derken, görüşmeci 

tarafından ikinci amacı sorulmuş %60,3’ü insanı olgunlaştırıp iyiyi ve doğruluğa 

getirmek olduğunu, %36 Allah’a kulluk görevi olduğu, %2,8 ise öldükten sonraki 

yaşama hazırlık olduğu biçiminde görüş bildirmişlerdir.  

  Kısaslılara dini bilgilerin nelerde öğretilmesi gerektiğini sorduğumuzda; 

Ailede öğretilmesi gerekir düşüncesinde olanlar %38,9, okullarda verilmelidir %7,4 

çevreden %38,8, kitaplardan %14.3, görüşünde benimsemektir. Televizyon ve 

radyodan ve din adamlarından öğretilmesini hiçbir katılımcı uygun bulmamıştır. 

Görüşmelerde edinilen izlenimle din adamları cami imamı gibi Sünni din adamları 

algılanmıştır. Çevre de öğretilmeli görüşü bildirenler ise Alevi din adamları, dede, 

cem evlerinde dini bilginin aktarılması gerektiğini ifade etmektedir.  

 Alevi-Bektaşi inançlarının bir kısmının yeniden düzenleyip, günümüz 

şartlarına uyarlanmalıdır fikrine kadınlar%41 katılırken erkeklerin %64’ü bu 

düşünceye katılmayan kadınların oranı %53, erkeklerin oranı %36, bu görüşte 

karasız kalan erkek yokken kadınlar %36’dır 

 Ahlaksal değer ve davranışlar Alevi Bektaşi öğretisinin merkezinde yer alan 

değerler olduğunu, bu dünyanın daha çok önemsendiğini söyleyebiliriz. Kısas 

beldesinde yaşayan Alevi Bektaşi toplulukları laikliği içselleştirmişler ve egemen 

kültürünün baskı ve saldırılarından kurtaran bir sistem olarak algılamaktadırlar.  

 Modern zamanlarda geleneksel Türk fundemental dindarlığı özgürleştirici bir 

etkiden çok,tam tamına kısıtlayıcı bir rol oynadı. Türk toplumunu inceleyenler, Alevi 

olarak tanımladığımız heterodoks grupların bu sertlikten uzak olduğunu 

düşünüyorlar. Modern Türkiye’deki yerleri, bireyler üstünde baskı yapan religin-

ortodoks toplumsal kısıtlamaların en aza indirildiği dini latitudinariyanizm adaları 

olarak defalarca belirtilmiştir. Bu makul görünmektedir. Alevilerle modern Türk 

politik radikalizmin bazı yönleri arasında bağlantı itiraz kabul etmez niteliktedir. 



                                                                     97 

Ama alevi communita, ve bunun tek tek Aleviler communitasın özgürleştirici etkisini 

güvenle onaylamamız için daha fazla çalışma gerekecektir. Bu, Dede olarak tanınan 

cemaatin dini liderlerinin Alevi cemiyette vicdanın yöneticisi olarak edindikleri 

önemli rol açısından özellikle geçerlidir (Mardin,1992a:202). 

 Kısas’ta misafir olarak gidilen hemen her evde ve mekanda Hz. Ali, Hacı 

Bektaş Veli tasviri ile Atatürk’ün resmi bulunmaktadır. Atatürk’ün laiklik, bilim ve 

cağdaşlaşma ile ilgili sözleri konuşma sırasında söylenmektedir. Toplumsal 

yaşamları bakımından cağdaşlaşmaya, gelişmeye açık olan Kısaslılar bu özelliklerini 

geçmişten getirdikleri düşünebiliriz. 

 Sosyal yaşantıları ile yeniliğe açık toplum olarak görülen Kısaslılar inançta 

laik, demokrasi yanlısı düşüncelere sahip olduğu görünümündedir. Soyyer, Alevi 

Bektaşilerin laikliği bu kadar hararetli sahip çıkmalarının yanında Cem törenlerinin 

birer halk mahkemeleri olarak, suç işlemiş Alevi’yi Alevi toplumu yargılamakta, 

(çağdaş hukuk değil) dede ceza vermelerinden söz eder (Soyyer,1996:67). Hırsızlık 

yapan, zina yapan , karısını boşayan Alevi Bektaşiler topluluktan kısa veya uzun 

süreli çıkartılmasıyla cezalandırılmaktadırlar.  

 Laiklik dinin toplumsal hayattaki etkisinin en aza indirilmesini amaçlar ayrıca 

devletin herhangi bir mezhep vesınıfa dayanmaması gerektiğini vurgulayan 

kavramdır. Toplumsal düzende dini değerler tarafından yönlendirilen kutsal 

normlarin yerini yararcı ve dünyevi değerlere bırakmasıdır. Bu ise toplumsal 

yapılarda, ilişkilerde, kurumlarda irrasyonel bilgi otoritelerine başvurmanın yerine 

insan aklının ve yaşama pratiğinin almasını, insanların toplumsal ilişkilerde dünyaya 

dönük ilgi ve duyarlılıkların ön plana çıkmasını gerektirir (Soyyer,1996:62). Kıray 

ise dinsel ve kutsal sayılan alanın ekonomik, siyasal, eğitim ve diğer dünyevi hayat 

alanlarından etkisizleşmesi olarak tnımlamaktadır (Kıray,1982:68). Modernleşmeyle 

birlikte toplum hayatında hissi etkileri azaltan bir süreç başlamış olduğu ifade 

edilmektedir. Toplumlar giderek bürokratikleştikleri, yani bürokratik yapının işin 

icaplarına göre yönelimi, duygusal yönelimin yerini alacaktır (Mardin,1992c:179).  

 Görüştüğümüz kişilere laikliğin ne olduğu hakkında görüşlerini 

sorduğumuzda inanç özgürlüğü şeklinde görüş bildirenlerin oranı %56, Din ve devlet 
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işlerinin ayrılması olarak görenlerin oranı %42, Bu görüşler laikliğin benimsendiği 

ve gerekli olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.  

 Toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında özellikle de ritüel ve bayramlarda 

cemaatin kültürü, normları en ideal şekilde verilmektedir.  Cem törenlerinin bir işlevi 

de bireylere dini öğretinin verildiği yerlerdendir. 

 Kısaslılar laikliği egemen kültürün baskısından korunacak bir liman olarak 

baktıkları görülmektedir. 

 Dedenin , Alevi toplumunda ki yerini ve önemini bilmek, çalışma yaptığımız 

beldeyi, birey toplum ilişkilerini, davranışlarının nedenlerini anlamamızı 

sağlayacaktır.  

 

Tablo 14: Dedenin toplum içindeki yeri ve önemi yönelik düşünceler 

KADIN ERKEK TOPLAM DEDENİN İŞLEVİ 

s % s % 
 
s 

% 

Topluluğun düzenleyicisi, 

Yol göstericisi. 

27 

 

38.5 

 

51 56,6 78 48,7 

Dini bilgilerin Öğreticisi, 

Dini lider.  

34 

 

48.5 

 

35 39,0 69 43,1 

Fikrim Yok 9 

 

12.8 

 

4 4,4 13 8,2 

Toplam 70 100 90 100 160 100 
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Tablo 14 de görüleceği gibi %48.75 Dedeyi toplumsal bir önder, lider   olarak 

görmektedirler. Dedeyi dini makam olarak kabul edenlerin oranı kadın katılımcılarda 

daha fazladır. Görüşmelerde edinilen izlenim dede bir öğretmen, kılavuz ve yol 

gösterici terbiye edici kişi olarak, kendine bağlı olan köyleri, toplulukları gezen ve 

Alevi topluluklar arası ilişkiler ve danışmayı sağlayan,sorunları çözen dini ve soysal 

yaşama renk katan, erkan ve usul öğreten itibarlı,imanlı zatlar olarak görmektedirler.  

 Dedeye başvurma nedenleri çeşitlilik ve farklılaşma gösterse de hemen 

hemen tüm katılımcılar, fikir almak, danışmak için gittiklerini belirtmiştir. Dini bilgi 

almak, Aleviliğin esaslarını öğrenmek için giderlerken geçiş dönemi törenleri içinde 

dede başvuru makamı olarak görülmektedir. 
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3.10. KÜLTÜR VE AŞIKLIK GELENEĞİ 

 Aşık, aşırı veya şiddetli seven, bir kimsenin sevdiğine kendisini tamamen 

vermesi, bağlılık duyan kimse anlamlarında ifade edilmektedir (Uludağ,1991:11).  

Aşık kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde irticalen söyleyen ve halk 

hikayelerini anlatan saz şairlerine verilen addır (Köprülü,1985:155). Tanrısal olanı 

seven kimse, Ozan anlamına da gelmektedir (Melikoff,1998:348). 

 Aşıklık geleneği, Türklerde İslamiyet’i kabulünden çok önceleri başlamış, 

köklü bir geleneğe dayanmaktadır.  Beşinci yüzyılda şairlerin ve mızıkacıların 

Atilla’nın ordusunda görev yaptıklarını, zafer kutlamalarında ve şölenlerde 

kahramanlıklar ve yiğitlikler üzerine şiirler okuduklarını görmekteyiz 

(Köprülü,1989:51).  

 Boratav; aşık sözcüğüyle birlikte aynı anlama gelen “halk ozanı, ozan, saz 

şairi ve halk şairi” gibi kavramların da kullanılmakta olduğunu belirtir 

(Boratav,1988:24). 

 Aşıklar veya ozanlar sadece göçebe Oğuz boylarında sazla beraber destan, 

türkü, şiir okuyan dini işlevleri olan kutsal kişilerdi. Bavilov ise ozanlarla Şamanlık 

arasındaki birliktelikten söz eder ve onların ayrıcalıklarını açıklar. Şaman’ın hiç 

küçümsenmeyecek olan  ayrıcalıklarından biri de onun aynı zamanda, ağızdan ağıza 

söylene gelen çok zengin şiir ve anlatı geleneklerinin toplayıcısı ve söyleyicisi bir 

saz ustası olmasıdır. Şaman bir ozandır ve ona kam-ozan deniz. Taşıdığı sazı ayırıcı 

niteliklerinden biridir; onunla ruhları çağırarak kendinden geçişe girer. Bu da saza 

yarı dinsel bir değer yüklemektedir (Melikoff,1998:40). 

 Bu ozan ve baksı geleneğini Türkler, İslamiyet’in kabul edilmesinden sonra  

yerleşik hayata geçtiklerinde de biçim değişmesine karşın devam ettirmişlerdir 

(Melikoff,1998:40).  

 Aşıklar zaman içinde karşılaştıkları çeşitli kültürler ile kaynaşarak yeni ve 

birbirlerinden farklı yaşam tarzlarını özümsemişlerdir. Aşıkların eserlerinde 

yetiştikleri ve temsil ettikleri toplumsal çevrenin özellikleri belirgin hale gelmiştir. 

Özet olarak  Aşıkları; 1. Kasaba ve kent çevrelerinde yetişen aşıklar, 2. Göçebe ve 

yarı göçebe çevresinde yetişen aşıklar. 3. Köylerde yetişen aşıklar. 4. Yeniçeri, asker 
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aşıklar. 5. Mezhep ve tarikat tekkelerinde yetişen aşıklar olmak üzere 

gruplandırılmaktadır (Köprülü,1985:173,Boratav,1988:81-91). 

 Aşık adı verilen saz şairlerini özel teşkilatları ve kıyafetleri vardı. Uzun 

seyahatlere çıkıp diyar diyar dolaşmak diğer aşıklarla tanışıp yarışmak aşığın başta 

gelen özelliklerindendi. Böylece edebiyatın yaygınlaşmasını, yaratıcı ve taşıyıcı 

vazifesini görürlerdi. Çıraklıktan başlayan kişi aşık oluncaya kadar eğitimden geçer, 

ustalarından mahlas alan kişi aşık olurdu (İslamAns.1991:548).  

 Aşıklar toplumun veya topluluğun bilinç altındaki gerilimleri çelişkileri 

gidermeye çalışır, topluma heyecan, coşku, sevinç, güven ve tatmin duygularını 

iletmeye çalışırlar. Toplumsal ilişkilerin hoşgörülü ve barış içinde sürdürülmesini 

ağlama amacında olan ozanlar; yaşanan olayları , destanları, kuruluş ve yaratılış 

öykülerini kendi topluluklarının  kökenlerini, yiğitlik ve kahramanlık destanlarını, 

mitolojilerini belli bir metot dahilinde söyleyerek, görsel ve işitsel bir şölene 

dönüştürebilirler. Bu anlatılan uzun şiirler ve öyküler, diğer farklı öykü ve 

mitolojileri olan  “ötekiler” den topluluklardan ayırırlar. Aşıklar kültür içindeki eski 

olan, yanlış olan sıkıntı yaratan değerlerin değiştirilmesi için uğraşır. Toplum da 

“biz” duygusunu besler, bireyleri birleştirip bütünleştirmek toplumsal güvence ve 

dayanışmanın geliştirilmesini bireyde aidiyet duygusunu sağlamaktadırlar. Aşıklar, 

halkın gözü, kulağı, hissi, duygusu, dili olagelmişlerdir. 

 Kısas beldesi yaşayanları köylerinin “Aşıklar Diyarı” olduğunu ifade 

etmektedirler. Yapılan araştırmada  sonuçlarına göre ankete katılanların %30’u 

bağlama çalmayı bilmektedir. Yörede bağlama çalmak eğlenme amacından öte bir 

ibadet aracı, şeklidir. Hemen her evde en az bir bağlama bulunmaktadır. İnsanlar 

bağlamayı çok küçük yaşlarda ellerine almaktadırlar. Aşıklık geleneği yörede özünü 

koruyarak kalabilmiş ender olgulardandır. 

 Bağlama kullanmayı biliyor musunuz? Sorusuna görüşülen kişilerin %30’u 

bildiğini, %27,5’i ise az bildiğini belirtmişlerdir.  

Kısaslı aşıkların seyahat etmediği, usta çırak ilişkisi içinde olmadıklarını 

öğrenmekteyiz. Kısaslılar dini ibadetlerde, cem evlerinde ve özel toplantılar da 

bağlama çalmayı öğrenmekteler. Aşıklar bu toplantılarda yetiştikleri için kendilerine 

“cem aşıkları” veya “halk ozanı” adını da vermektedirler. 
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 Yüzyıllarca devam eden aşıklık geleneğinin tarihsel süreçte bir çok olay 

yaşadığını yinede canlı bir şekilde sürdüğünü, gelecekte de bu özelliğinin devam 

edeceğini söylemektedirler.  Tüm kültürel sistemler, onu tüketen insanlardan 

kültürel olguları, dünya görüşünü, değerleri davranışları, ilişkileri, düşünceleri, 

maddi ve manevi öğeleri koruyup geliştirmesini, yeni kuşaklara aktarılmasına 

yönelik bir takım kurum ve örgütlerin kurulmasını bekler. 

 KISASLI AŞIKLARDAN ALINAN BAZI ŞİİR ÖRNEKLERİ  

  Selman’ım uzun getirdi. 

  Şah-ı merdan nazar kıldı. 

  Şakk’el kamer parmaklarla  

  Muhammet ezeli engürü         (Aşık Fedai) 

  Bir gelin gibi süslenir, 

  Harran’a su gelsin de bak. 

  Bülbül aşknan seslenir, 

  Harran’a su elsin de bak. 

     (Aşık Devrani) (akt:Sezgin,1998:43) 

  Esemoğlu sen ağasın sen beysin, 

  Sırtımın üstünde bir karlı dağsın, 

  İstersen bağında bülbüller ötsün. 

  Neylerleyim gonca gülüm solduktan sonra,  

  Asıyorlar Rüstem beyim gel yetiş. 

     (Aşık Sefai)  (Edessa,1991:34) 

 Kısaslı aşıklar beldeyi “aşıklar otağı” olarak tanımlamaktadır. Kısas’ta insanı 

müzikle, bağlamayla iç içe, aşıklık geleneğinin en iyi şekilde muhafaza edildiği, 

bağlamaya karşı aşırı rağbetin olduğu bir beldedir. Bağlama çalanlar deyişlerini 

bağlama düzeninde çalıp söylemektedirler. Davet, ziyaret, toplantı ve araştırma için 

gittiğimiz evlerin duvarlarında bağlama asılıdır. Bağlama çalmak bir aşk, ibadettir. 
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Cem ayinlerin ayrılmaz parçasıdır. Yüzyıllarca süre gelen aşıklık geleneğinin 

binlerce yıl varlığını sürdüreceğine inançları tamdır.  

 Sevilen ve dinlenilen müzik türlerini saptamak amacıyla hangi müzik türünü 

dinlerseniz sorusuna görüşmeye kaılanlardan birden fazla müzik türü 

söyleyebilcekleri belirtilmiştir.  

 

   Tablo 15 Tercih Edilen  müzik Türleri (Birden fazla cevaplı)  

Müzik Türleri Kadın Erkek 

Halk Müziği 70 90 

Pop Müziği 35 48 

Klasik Müzik -- -- 

Sanat Müziği 6 12 

Arabeks 32 -- 

Özgün Müzik 32 52 

 

 Kısas beldesinde türkü ve halk müziği tüm ankete katılanlarca 

dinlenilmektedir. Alevi toplumunda türküye ve bağlamaya inancın, geleneklerin, 

kimliğin taşıyıcı ve aktarıcısı olarak bakılmaktadır. Halk müziği ile olan bağ güçlü 

bir şekilde devam ediyorsa da bunu yanında günümüz de popüler olan pop müzik, 

arabesk ve özgün müzik gibi müzik çeşitlerinin dinlenme ve beğenilme oranları da 

görüşülen kişilerin yaşamında önemli bir yer tutmakta ve halk müziğinin yanında 

kendilerine Kısas’ta dinleyici kitlesi bulabilmektedirler. Yukarıda örneklerini 

verdiğimiz deyiş ve türkü formlarına Kısas’ta ilgi büyüktür.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

 Bu araştırma ile Alevilik Bektaşiliğin aile yapısı, aile içi ilişkiler, aileye 

ilişkin değerler, kadının statüsü, inançlar, dünya görüşleri, sosyal yapıları, kimlikleri 

incelenmiştir. 

 Kısas beldesinde yapılan araştırmalarda çok sayıda sonuçtan bahsetmek 

mümkündür. Gerek enformel görüşmelerden gerekse yapılan mülakatlardan köy ve 

örneklem kaynaklarının Alevilik Bektaşilik inancına, sosyal yapısına, tutum ve 

değerlerine, sosyal kontrol mekanizmaları ve kimliğine ilişkin bir sonuç 

çıkarılabilmektedir. Alevilik Bektaşilik inancının yaşanmasının iyi bir örneğini teşkil 

eden Kısas beldesinde ki Aleviliğin sadece bir inanç veya öğreti olmanın ötesinde bir 

yaşam biçimidir. 

 Alevi Bektaşi öğetisinin kalıpları İslamiyeti yeni tanımış olan Türklerin eski 

inançlarından, geleneklerinden, göçlerle geldikleri Anadolu’nun yerli halkına var 

olan inançlarıyla harmanlanmasıyla meydana gelmiştir.  

 Kısas halkının kültürel mirasları ve hazineleri dini kaynaklıdır. Aşıkların 

sazlarından, türkülerine, semahlarından, yardımlaşmaya kadar her toplumsal faaliyet 

bir ibadet şeklindedir.  

 Kısas’ta kalabalık aile biçimi görülmektedir. Geniş aile yaygın olmakla 

beraber ebebeynle mecburi birlikteliklerin yaşandığı geçici geniş aile tipleri vardır. 

Yeni kuşaklarda azalmakla beraber yine de varlığını sürdüren çok çocuklu aileler 

yaygındır. 

 İçinde bulunduğu yörenin aksine Kısas’ta okuma yazma  oranı çok yüksektir. 

Kısas’ta içinde bulnduğu ova gibi aşiret ve ağalık sistemi bulunmamaktadır. 

Şanlıurfa’nın bazı köylerinin girişinde ayrıca il merkezinde ki emlakçı panolarında 

“Satılık Köy” ilanları görülmektedir. Kısas beldesinde ise böyle bir büyük toprak 

sahipliği yoktur. Halkın geçim kaynağı tarımdır. Kısaslıların çoğu çiftçidir. Herkes 

kendi toprağının, tarlasının sahibidir. 

 Televizyon beldenin tek eğlence aracıdır. Haber programlarına ilgi büyüktür. 

Gazete okuma oranı yüksektir.  
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 Kısas beldesi Alevi Bektaşi inanç sistemine dahil dini topluluk olma 

özelliğine sahiptir. Beldenin varlık nedeni Alevi Bektaşi kimliğidir. Bu kimlik belde 

de “biz” bilincini ve dayanışma duygusunu yaşatmaktadır.  

 Evlenen çocuk  çoğu zaman ayrı evde oturmaktadır. Genellikle aynı inançtan 

olan kişi ile evlilikler yapılmaktadır. Farklı mezhep ya da dinden olanlar ile evlenme 

istenilen bir davranış değildir. Fakat birlikte yaşanılan mezhep topluluklarıyla 

evlenmelerin sayısı artması gelecekte toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunacaktır. 

 Çocukların eş seçimine anne baba onayı ile gençlere bırakılırken sadece 

gençlerin eş seçiminde söz sahibi olmasını isteyenler artmaktadır. 

 Miras ile ilgili olarak tüm aile üyeleri eşiit paylaşılması gerektiği görüşü 

hakimdir. 

 Kız ve erkek çocukların fikirleri coğunlukla alınarak onların aile işleriyle 

ilgilenmeleri gerektiği bilinci verilmektedir. 

 Aile ile ilgili kararlarda ve çocuğun terbiyesi konusunda anne baba birlikteliği 

vardır. Babanın otorite kimliği demokratik hal almaya başlamıştır. Aile içi karar alma 

mekanizmaları, ailenin tüm üyelerinin katılımıyla çalışmaktadır. 

 Kadınların ev dışında gelir getirici bir işte çalışması desteklenmektedir. 

Kadınların, erkeğin oy verdiği partiye göre oyunu kullanması gerektiği fikri yagın 

olarak benimsenmektedir. 

 Zaman içinde Alevi Bektaşiliğin geliştirdiği bir takım kurumlar düşkünlük ve 

etik değerler aile bütünlüğünün korunmasını, kadın ve erkeğin eş değerliliğini 

sağlamaktadır. 

 Kız erkek çocuk ayrımı yapmadan ailenin imkanları elverdiği ölçüte okula 

gidilmektedir. Belde de yine bölgeden farklı olarak  kadına değer verilmektedir.kadın 

erkek ayrı yerlerde oturmak gibi adetleri yoktur.  

 Kendini tanımlamada “Alei Bektaşi” kavramları kullanılmıştır. Alevi Bektaşi 

geleneklerinin bir kısmının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi kabul 

görmüştür.  
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 Belde cağdaşlığa açıktır. İmkanları nispetinde günümüz teknolojik 

ilerlemelerden yararlanmaktadırlar. Laik olduklarını her fırsatta dile getirmektedirler. 

Laikliği  inanç özgürlüğü olarak düşünülmekle birlikte kendi kültürel kimliklerinin 

ve toplumsal yapılarının koruyucusu olarak görmektedirler. 

 Kimlik süreklilik gösteren bir olma hali, aynılık, özdeşlik, benzerlik anlamına 

gelmektedir. Kültürel kimlik belli bir kültürel sisteme ait özellikler olarak kabul 

edilmelidir. Kısas’ta ötekiler farklı biçimde dinsel açıdan algılayıp tanımlamaktadır. 

 Uzun bir tarihsel süreçte oluşmuş bulunan Alevi Bektaşi inanç geleneği 

günümüzde yaşatılmaya çalışılmaktadır. 
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EK:1 

KISAS BELDESİNDE YAPILAN CEM TÖRENLERİ 

 

1.GÖRGÜ CEMİ (İKRAR VERME-YOLA ALINMA)  

 

 Her yıl kış aylarında yapılan Görgü Cemi , yola girenlerin inananlarının ifade 

edilmesinin ikrarlarını tazeledikleri tören “Ali Cemi , cem, görgü cemi, Tercüman 

Kurbanı, İçeri Kurbanı” olarak isimlendirilmektedir. Cem evine ya da törene 

gelenlerin rahatlıkla oturabileceği geniş meydana sahip evde de yapılabilir. Görgü 

cemine, musahipler, daha önce görülmüş olanlar ve görülmeye talip olanlar 

girebilirler. Ancak bu koşul her yerde aranmaz.  

 Ceme girecek olanlar o günün sabahı “Dir”in desturu ile Hakka çağrılır.”Hak 

meydanı” olarak adlandırılan Cemin yapılacağı mekana hava karardıktan hemen 

sonra gelmeye başlanır. Gelenler beraberinde getirdikleri yiyecekleri lokma işiyle 

görevli hizmet sahibine verir ya da vermeden ayakta duaya durulur. Buna “Dara 

durmak” ya da “Peymançeye durmak” da denir. Dua bittikten sonra diz üzeri oturulur 

meydana niyaz ederek oradakilere görüşmüş olurlar. Ayrıca dede veya cemde 

bulunanlara görüşülmez.  

 Niyazdan sonra ortada boşluk bırakarak daire şeklinde oturulur. Cemaatin 

kalabalık oluşuna göre birden çok daire oluşturulabilir. Bu törenlerde on iki hizmet 

mutlaka yerine getirilir. “Birlik kurbanı”adını verdikleri aralarında topladıkları 

parayla alınan kurban kesilir.  

 Dede görgüye girenleri kastederek “bunlardan razı mısınız,şikayet var mı?” 

diye sorar. Görgüye girenler, Cem erenleri haklı gördükleri takdirde, şikayetçi 
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olanları “razı”etmek zorundadır. Kimse ile küs, kavgalı kalamazlar. Görgüden önce 

borçlarını ödemeli,kavgalı olduklarıyla barışmaları gerekir. Yıllık görgüden geçenler, 

daha önce yapmış oldukları hataları, günahları, bir daha tekrarlamamak üzere tövbe 

edip af dilerler. Görgüden sonra temizlenmiş sayılırlar. 

 Yola alınma ya da ikrar verme ,Kişinin Alevilik Bektaşilik öğretisini 

benimsemesi, yaşamını ona göre biçimlendirmek için söz vermesi demektir. On sekiz 

yaş civarlarında olan yola giren gençlere,dede Bektaşiliğin temel prensiplerinden 

olan şu sözü söyler “Eline, diline, beline halim ol, Hırsızlık yapma, yalan 

söyleme,adem öldürme,zina yapma” diyerek ilk öğüdünü verir. Bu nasihadını 

dinleyeceğine söz veren gençler yola girmiş olur.  

 

2. AYİNİ CEM (MUHABBET CEMİ)  

 Kısas beldesinde her Perşembe akşamı muhabbet Cemi diğer adıyla Ayini 

Cem törenleri yapılır. Tören cem evi ya da uygun bir mekanda havanın uygun olması 

durumunda bahçede de yapılabilmektedir. 

 Cem töreninin “Dede” ya da “Baba” adı verilen kişi yürütür. Dede tören 

buluşmadan “on iki Hizmeti”dağıtır. Bu on iki hizmetlerden her biri öte dünyadan 

yapılmış, algı evreni dışında bir görevin karşılığıdır (Melikoff,1998:263). “Peyk” adlı 

hizmet sahibi köy halkını cem töreninden haberdar eder ve hazırlıklara başlar. 

Akşamla birlikte ilk karartı çökmeye başlamasıyla cem evinde toplanılmaya başlanır. 

Dedenin cem evine girmesiyle tören başlar.  

 Dede ilk önce makama {Hacı Bektaşi Veli yi temsil eden tahta yer} niyaz 

eder. Niyaz bir tür secdedir. Cem evine gelenler yanlarında getirdikleri yiyecekleri 

“lokma” işi ile görevli sofracıya verir. Yiyeceğini veren kişi ayakta Dara {duaya} 

durur. Duasını bitiren kişi diz üstü oturarak meydana niyaz eder. Ceme katılanlara 

görüşmüş olur ve ayrıca kimseyle görüşmez.  

 Aynı görgü ceminde olduğu gibi dedenin önünde büyük bir boşluk kalacak 

şekilde geniş bir daire oluşturulur, katılanların yüzü birbirine dönüktür. Meydan da 

niyazlaşan kişi, yerine geçip diz üstü oturur ve ellerini dizlerine koyar. Dedenin 

sağlıcakla demesi üzerine rahat bir oturuşa geçer.  
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 Diğer hizmet sahiplerinden olan “Bekçi” sürekli olarak dışarıda kalarak ceme 

katılanların ve köyün güvenliğini sağlar. “İznikçi” ise cem evinin temizliğine bakar, 

gelenlerin eşyaları ile ilgilenir. Ceme katılanların tamamı gelene kadar sohbet edilir, 

gençlere nasihatlar da bulunur, köyün sorunları konuşulur, aşıklar deyişler okurlar. 

Herkesin geldiği anlaşılınca törene geçilir.  

 İlk olarak “faraş” gelerek meydanı üç defa sembolik olarak süpürür. Sonra 

süpürgesini koltuk altına alarak “dar”a durur. Dedenin süpürgeciye okuduğu duadan 

sonra süpürgeci niyaz  edip meydanı terk eder. Yerine ellerinde leğen, ibrik ve havlu 

olan üç kişi gelir.  

 Dededen başlayarak sırayla oradakilerin eline su dökerler. Bunun “tarikat 

abdesi” olduğu söylenmektedir. Tüm katılanlar ellerini yıkadıktan sonra görevliler 

dedenin önünde “dar”a dururlar, dede de ibriktarlara dua okuduktan sonra elinde 

lamba ile Cerağacı  (cırağ -mum yada gaz lambası olur) gelerek dua okur. Dede hariç 

herkes ayağa kalkar. Dede cerağcıya duasını okur. Cemaat ayakta kalarak duvaz-ı 

imam okunur. Duaz-ı azam bittikten sonra erkekler diz üstü yere oturur, hafif yere 

doğru eğilirken, kadınlar ayakta elleri göğüsünde birleşmiş, öne doğru hafif eğik 

şekilde dururlar ve dede yine dua okur.  

 Dua bittikten sonra herkes rahat bir oturuşa geçer,çay ikram edilir, sohbet 

edilir,serbest zamandır. Çayı ya da sohbet molasından sonra “Balım Sultan 

Muhabbeti” yapılır. Aşıklar saz çalıp deyişler okurlar, buna cemaatte katılabilir.  

 Bu arada erkekler diz üstü oturmakta, kadınlar ayakta elleri göğüs üzerinde 

tutmak suretiyle durmaktadırlar. Balım Sultan Muhabbeti’nden sonra duazı azam a 

geçilir ve hemen ardından aşıklar “Miraciye” okumaya başlarlar. Miraçlama bittikten 

sonra herkes birbirinin miracını tebrik eder.  

 Miraca yükselme konusu Alevi Bektaşi topluluklarında bir takım farklılıklar 

görülmektedir. Miraçta yükseliş sırasında anlatılanların ve söylencelerin çiçekler 

açtığı doğa üstü bir çok olay geçer. Hz Cebrail, Peygambere rehberlik etmiştir. 

Peygamber yolunu kesen bir aslanla karşılaşır. Yolunu aşabilmek için peygamber, 

nişan bekleyen aslanın ağzına yüzüğünü atar. Bu yüzüğü geri döndüğünde Ali’nin 

parmağında görünce, aslanın gerçek niteliği anlaşılacaktır. Yüzüğü yutan aslan yolu 

açar. Allah’ın huzuruna varan peygamber doksan bin sırrı konuşur. Perde arkasındaki 
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ses Ali’nin sesidir. Perdeyi açan peygamber kendisini Ali ile karşı karşıya bulur 

(Melikoff,1998:265-266). Miracı peygamberin Ali sırrına ermesidir denilir.  

 Miraciyenin ardından semah dönülmeye başlanır. Semah üç bölümden oluşur. 

  1Ağırlama,  

  2.Çark,  

  3.Turanlar. 

  Her semah başlayış ve bitişinde dua okunur, aşıklar duaz-ı azam, gülbenkler 

okurlar. Dede tekrar dua okur diğer semaha geçilir. Semahtan sona erince Tevhid 

gelir. Allah’ın varlığına ve birliğinin söylemi olan Tevhid okunduktan sonra dede 

tekrar dua okur ve gözünün komutuyla herkes yerine oturur.  

  “Semah miraç sırasında peygamberin Kırklar Bezmi ne kurmasıyla .... birlikte 

bir tek üzüm tanesinden kırk kişiye şerbet çıkması, bu şerbeti içen kırkların 

kendilerinden geçip dönmeye başlamasıyla meydana gelir (Melikoff,1998:266). 

 Meydana saka suyunu dağıtan kişiler ellerinde taş içindeki suyu orada 

bulunanlara içmek için “Hz Hüseyin Efendimiz” aşkına diyerek dağıtılır. Eline su 

alarak cemde bulunanların üzerine (Kerbela faciasını hatırlatırcasına Hz. Hüseyin ve 

ölümlerinde su bulamamış şehitlerin ruhları için) su serper. Su dağıtan kişi diğer 

hizmet erleri gibi ortaya gelir dara durur,  dede de duasını okur ve hizmet sahibi 

meydandan ayrılır.  

 En son sofracı da  açık olan meydana sofrayı serer ve herkesin getirdiği 

yiyecekler dağıtılır ve yenmeğe başlanır. Dede sofra duası okur. Dua okunurken 

herkes yere eğilir, daha sonra sofra toplanır. Süpürgeci tarafından meydan bir kez 

daha süpürülür. 

 Gözcü meydana gelerek dedeye “on iki hizmetin tamamına diyelim 

“Allah,Allah.”der ve on iki hizmetin tamamlandığını haber verir. Daha sonra dedenin 

sesiyle cerağ dinlendirilir. Cem sona erer.  
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AYİN-İ CEM TÖRENİNDE ON İKİ HİZMET VE GÖREVLERİ 

 

1. Mürşit, Hacı Bektaş Veliyi temsil eder. Cemi yönetir. 

2. Rehber, Süluk edeceklere, yola gireceklere ve Ceme katılanlara yardımcı 

olur. 

3. Gözcü, Cemin başından beri elinde sopayla ayakta durur. Cemde düzeni ve 

sükuneti sağlar. Karaca Ahmet i temsil eder. 

4. Peyk, Cemi komşulara haber verir.  

5. İznikçi, Cem evinin temizliğine bakar. 

6. Faraş, Car, süpürgeci, gerekirse rehbere yardım eder. Seyyid-el Farraş’ı 

temsil eder.  

7. İbriktar-Saka, Suyu dağıtır. Selman-ı Pak denilen, Selman-ı  Farisiyi temsil 

eder. 

8. Çıracı, Cerağın yakılması, meydanın aydınlatılması ile görevlidir. 

9. Zakir, Deyiş, duvaz-ı azam, miraçlama okuyan, saz çalan ,üç kişiden oluşan 

görev, görevli 

   10.  Pervane, Semahçı, Semah dönerler. 

   11.  Sofradar, Kurbancı, yemek işlerine bakan görevli. 

12. Bekçi, Cemin ve ceme gelenlerin evlerinin güvenliğini sağlar. 
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EK:2     ANKET SORULARI 

1. Hane halkı Sayısı Erkek ………. Kadın……… Hane Halkına Yakınlığı ……….. 

 Hane Halkı: Aralarında kan bağı bulunsun yada bulunmasın aynı evin bir 

kısmında yaşayan, hane halkı hizmet ve yönetimine iştirak eden, gelir ve giderlerini 

ayırmayan bir veya birkaç kişinin teşkil ettiği topluluk olarak ele alınmıştır. 

2. Cinsiyetiniz nedir? Belirtiniz. 

 a. ( ) Kadın   b. ( ) Erkek 

3. Yaşınız nedir? Belirtiniz. 

4. Medeni Durumunuz nedir? Belirtiniz. 

a. ( ) Evli  b. ( ) Bekar  c. ( ) Dul 

5. Öğrenim Durumunuz nedir? Belirtiniz. 

a. ( ) Okur yazar değil  

 b. ( ) Okur yazar  

 c. ( ) İlkokul 

 d. ( ) Ortaokul “ İlköğretim” 

 e. ( ) Lise ve dengi 

 f. ( ) Yüksekokul 

6. Mesleğiniz nedir? 

 Meslek: Hane halkının yada bireyin geçimini sağladığı ve gelir getiren iş, 

uğraş olarak ele alınmıştır. 

 a. ( ) Çiftçilik  b. ( ) Ev hanımı              c. ( ) İşçi        d. ( ) Memur 

 e. ( ) Emekli  f. ( ) İşsiz    g. ( ) Öğrenci  h. ( ) Esnaf 

7. Size göre hane resi kimdir? 

a. (  ) Anne 

b. (  ) Baba 

 c. (  ) Büyükbaba - Dede 
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 d. (  ) Büyükanne - Nine 

 e. (  ) Hiç Kimse 

8. Aile üyeleri haklı da olsa hane reisiyle anlaşmazlık durumunda, tartışma yerine 

susmalıdır görüşü hakkında 

a. (  ) Katılıyorum 

b. (  ) Katılmıyorum 

 c. (  ) Kısmen 

9. Evde aile üyeleri fikirlerini söyleyebilir fakat son söz daima hane reisinin 

olmalıdır? Görüşüne;  

a. (  ) Katılıyorum 

b. (  ) Katılmıyorum 

 c. (  ) Kısmen 

10.  Kadının en önemli görevi kocasına ve çocuklarına bakmaktır. Görüşüne; 

a. (  ) Katılıyorum 

b. (  ) Katılmıyorum 

 c. (  ) Kısmen 

11. Kadın ev dışında gelir getirici bir işte çalışmalı mıdır? 

a. (  ) Evet, çalışmalıdır. 

b. (  ) Kocasının iznini alarak çalışmalıdır. 

 c. (  ) Hayır, kesinlikle çalışmalıdır. 

 12.(Erkek görüşmecilere) Eşinize ev işlerinde yardım eder misiniz? 

     (Kadın görüşmecilere) Eşiniz ev işlerinde size yardım eder mi? 

a.  ( ) Evet ise hangi tür işler :……….. 

b.  ( ) Hayır  

c.  ( )  Bazen 
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13.Kadın kocasının siyasi görüşüne göre oy kullanmalıdır. (görüşüne; 

 a. ( ) Katılıyorum  

 b. ( ) katılmıyorum 

 c. ( ) Kararsız 

14.Komşularınız ile sorunlarınızda ilk kime, nereye başvururdunuz? 

 a. ( ) Karakol  

 b. ( ) Akraba 

 c. ( ) Dede 

 d. ( ) Arkadaş 

15.Dedenin toplum içindeki en önemli görevi ve yeri nedir? 

 a. ( ) Topluluğun düzenleyicisi, sorunları çözücü, karar verici  

 b. ( )Alevi Bektaşilik (dini) bilgilerin öğreticisi ve aydınlatıcısı 

 c. ( )Fikrim yok 

16. Dedeye başvurma nedenleriniz nelerdir? 

 a. ( ) Dini ve ahlaki bilgi almak için ve dua almak için  

b. ( ) Herhangi bir toplumsal, ekonomik ve sağlık sorununda fikir danışma ve 

bilgi almak için  

c. ( ) Evlilik, sünnet, doğum, ölüm ve niyaz gibi dönemlerde 

d. ( ) Hepsi 

17. Evlenme yaşınız kaçtır? 

 a. ( ) 15-17 

 b. ( )  18-20 

 c. ( ) 21-23 

 d. ( ) 24-26 

 e. ( ) 27+.. 
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18. Eşinizle hangi şekilde evlendiniz? 

 a. ( ) Eşimle tanışıp evlendik 

 b. ( ) Görücü usulüyle 

 c. ( ) Başka 

19. Eş seçerken aradığınız en önemli özellikleri hangisidir? 

 a. ( ) Alevi Bektaşi olması 

 b. ( ) Varlıklı olması 

 c. ( ) Ahlaklı, namuslu olması 

 d. ( ) İş sahibi olması 

 e. ( ) Güzel olması 

20. Evlenirken hangi nikah töreni yapıldı? 

 a. ( ) Resmi nikah 

 b. ( ) Dini nikah 

 c. ( ) Her ikisi de yapıldı    

 d. ( ) Hiç Biri yapılmadı 

21. Farklı din veya mezhepten biriyle evlilik yapılabilir mi ? 

      Farklı din: a. ( ) Evet                                     Farklı Mezhep: a. ( ) Evet 

                       b.  ( ) Hayır                                                             b.( ) Hayır  

22. Sizce boşanma nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?  

a. (  ) Düzensizlik, Sorumsuzluk 

b. (  ) Kaba kuvvet kullanma  

 c. (  ) Evi terk etme 

 d. (  ) Aldatma 

 e. (  ) Sürekli hastalık 

 f. ( )  Hepsi 
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23. Boşanma hakkında neler düşünüyorsunuz? 

a. (  ) Anlaşamayan eşler boşanabilir 

b. (  ) Mutlaka anlaşmalıdır 

 c. (  ) Fikrim yok 

24. Aile de çocuk sayısı kaç olmalıdır? 

a. (  ) Bir 

b. (  ) İki 

c. (  ) Üç  

d. (  ) Dört 

 e. (  ) Beş + 

 f. (  )  Diğer 

25. Kız ve erkek çocukları arasında ayrım yapılır mı? 

a. (  ) Evet 

b. (  ) Hayır 

 c. (  ) Her ikisinin yeri ayrı 

26. Çocuklarınızın eş seçiminde kim karar vermelidir? 

a. (  ) Anne - Baba 

b. (  ) Anne baba ile aile büyükleri 

 c. (  ) Anne baba ve kendisi 

 d. (  ) Kendisi 

 e. (  ) Diğer ………………………… 

27. Tek çocuğunuz olsa hangi cinsiyette olmasını isterdiniz? 

a. (  ) Kız  

b. (  ) Erkek 

 c. (  ) Cinsiyeti önemli değil 
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28. Kız / Erkek çocuğunuzu mümkün olsa nereye kadar okutursunuz? 

Kız Erkek 

İlköğretim Lise Yüksekokul İlköğretim Lise Yüksekokul 

      

29. Çocuklar isteklerini aileye nasıl iletirler? 

a. (  ) Anne aracılığıyla 

b. (  ) Dolaylı yollardan, aracı kullanarak 

 c. (  ) Kendisi direk 

 d. (  ) Diğer ……………………… 

30. Çocuklar istenmeyen sözler ve davranışlar yaptığında kim cezalandırır? 

a. (  ) Baba 

b. (  ) Anne 

c. (  ) Her ikisi 

d. (  ) Ceza verilmez 

 e. (  ) Diğer ………………………. 

31. Ailenizi ilgilendiren önemli konularda kim karar verir? 

a. (  ) Anne baba 

b. (  ) Anne 

c. (  ) Baba 

d. (  ) Ailenin tüm üyeleri 

 e. (  ) Diğer ……………………………. 

32. Erkek çocuklarınızın evlenince ayrı bir ev açmasını ister misiniz? 

a. (  ) Evet isterim 

b. (  ) Hayır istemem, beraber oturalım 

c. (  ) Diğer ………………………….. 
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33.  Kız çocuklarınızın evlenince ayrı bir ev açmasını ister misiniz? 

a. (  ) Evet isterim 

b. (  ) Hayır istemem, beraber oturalım 

c. (  ) Diğer ………………………….. 

34. İnsanlar yaşlandıklarında, kim bakmalıdır?   

a. (  ) Erkek çocukları 

b. (  ) Kız çocukları 

c. (  ) Her ikisi 

d. (  ) Kamu (yardım) kuruluşları 

35. İyi evlat nasıl olmalıdır? 

a. (  ) Anne babasının sözünü dinleyen 

b. (  ) Çevresinde sevilen 

c. (  ) Anne ve babasına yaşlanınca bakan 

d. (  ) Okumayan evlat 

36. Çocuklarınızın hangi mesleği seçmesini istersiniz? 

a. (  ) Çiftçi 

b. (  ) Esnaf 

c. (  ) İşçi 

d. (  ) Memur 

 e. (  ) Tüccar 

 f. (  )  Kendi bilir 

g. (  ) Kendisi bilir 

h. (  ) Diğer ……………………………………. 

37. Ailenin düzeni ve mutluluğu nasıl sağlanır? 

a. (  ) Baba egemenliğinde 

b. (  ) Anne egemenliğinde 
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c. (  ) Eşler arasındaki eşitlikle 

d. (  ) Ailenin tüm üyeleri arasındaki eşitlikle 

 e. (  ) Diğer …………………………………… 

38. Aşağıdaki kimliklerden hangilerine sahipsiniz? 

a. (  ) Sürücü belgesi 

b. (  ) Kredi kartı 

c. (  ) ATM kartı  

d. (  ) Banka Cüzdanı 

 e. (  ) Pasaport 

 f. (  )  Çiftçi belgesi 

g. (  ) Diğer…………………………………………… 

39. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı mısınız? 

a. (  ) Evet ise hangisine belirtiniz?  

1. (  ) Bağ-Kur 

2. (  ) SSK 

3. (  ) Emekli Sandığı 

  4. (  ) Özel sigorta 

 b. (  )  Hayır 

40. Gelir kaynaklarınız nelerdir? 

………………………………………………… 

41. Ailenizin sahip olduğu eşya ve makineler nelerdir? 

a. (  ) Soba 

b. (  ) Kalorifer 

c. (  ) Termosifon  

d. (  ) Şofben  

 e. (  ) TV 
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 f. (  )  Çanak anten 

g. (  ) Bilgisayar 

h. (  ) Radyo kasetçalar 

ı. (  )  Müzik seti 

i. (  )  Çamaşır makinesi 

 j. (  )  Bulaşık makinesi 

 k. (  )  Fırın  

l. (  )  Telefon 

m.(  )  Dikiş makinası 

n. (  )  Cep telefonu 

o. (  )  Mutfak robotu 

 ö. (  ) Koltuk takımı 

 p. (  )  Yatak odası takımı 

r. (  ) Yemek odası takımı 

s. (  ) Otomobil 

ş. (  ) Güneş enerjisi 

t. (  ) Elektrik süpürgesi 

u. (  ) Ütü 

 ü. (  ) Buzdolabı 

 v. (  )  Traktör 

y. (  ) Jeep 

z. (  ) Kamyon 

42. Evinizin mülkiyeti kime aittir? 

a. (  ) Ev sahibi 

b. (  ) Kiracı 
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c. (  ) Diğer ………………………………. 

43. Yaşadığınız evin kaç odası vardır? 

a. (  ) Bir 

b. (  ) İki 

c. (  ) Üç 

d. (  ) Dört 

 e. (  ) Diğer………………………………. 

44. Ailenizin parasal geçim durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

a. (  ) Çok iyi 

b. (  ) İyi 

c. (  ) Orta 

d. (  ) Kötü 

45. Ailenizi hangi sosyal tabakada görüyorsunuz? 

a. (  ) Üst 

b. (  ) Orta 

c. (  ) Alt 

46. Ailenizde anne babadan mal mülk kaldığında nasıl hareket edilir? 

a. (  ) Kanunlara göre 

b. (  ) Örf ve Adetlere göre 

c. (  )  Diğer………………………………………… 

47. İnsanları ayıran en belirgin özellik sizce nedir? 

a. (  ) Irkları 

b. (  ) Varlıkları 

c. (  )  Dinleri 

d. (  )  Siyasi görüşleri 
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 e. (  ) Ahlak anlayışını 

 f. (  )  Farklar önemli değil 

48. İçinde yaşayacağınız toplumun hangi özellikleri olmasını istersiniz? 

a. (  ) Dürüst olmalı 

b. (  ) Yardımsever olmalı 

c. (  ) Akrabalık bağları olmalı 

d. (  ) Aynı dini kökenli olmalı 

 e. (  ) Dini inançlarını yaşıyor olmalı 

 f. (  ) Diğer……………………………… 

49. Çevrenizdeki insanlarla hangi konularda anlaşmazlığa düşersiniz? 

a. (  ) Siyasi konularda 

b. (  ) Ahlaki konularda 

c. (  ) İşle ilgili konularda 

d. (  ) Dini konularda 

 e. (  ) Diğer……………………………………… 

50. Anne babanızdan daha iyi yaşadığınızı düşünüyor musunuz? 

a. (  ) Daha iyi, evet. 

b. (  ) Daha kötü, hayır 

c. (  ) Değişiklik yok 

51. Gelecek günlerin daha iyi olacağını düşünüyor musunuz? 

a. (  ) Evet  

b. (  ) Hayır 

c. (  ) Aynı olacak 

52. Türkiye’nin geleceği nasıl olacak? 

a. (  ) Daha iyi olacak 
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b. (  ) Farklı olacak 

c. (  ) Daha kötü olacak 

d. (  ) Fikrim yok 

53. Size göre Türkiye’nin en önemli sorunları nelerdir? 

a. (  ) Nüfus artışı 

b. (  ) İnsan Hakları 

c. (  ) Terör 

d. (  ) Ekonomik sıkıntı 

 e. (  ) İşsizlik 

f. (  ) Çevre kirliliği 

g. (  ) Düşünce özgürlüğü 

h. (  ) Dinsel tutuculuk 

l. (  ) Diğer…………………………………….. 

54. Size göre GAP; bölgeye ve Şanlıurfa’daki insanlara ekonomik gelişme ve refah 

getirdi mi? 

a. (  ) Evet getirdi 

b. (  ) Hayır getirmedi 

c. (  ) Fikrim yok 

55. Yaşadığınız topluluğun kendi arasındaki dayanışması nasıldır? 

a. (  ) Yeterli düzeyde 

b. (  ) Orta düzeyde 

c. (  ) Yetersiz düzeyde 

d. (  ) Fikrim yok 
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56. Hane halkı reisi, evdeki yaptırım gücünün kaynağını nereden almıştır? 

a. (  ) Geleneklerden 

b. (  ) Dinden 

c. (  ) Kişiliğinden 

d. (  ) Fikrim yok 

57. Çocuklarınızda aşağıdakilerden hangisi özelliğin daha fazla olmasını istersiniz? 

a. (  ) İtaatkar 

b. (  ) Bağımsız düşünen 

c. (  ) Fikrim yok 

58.GAP, yaşadığınız bölgeyi nasıl değiştirdi? 

a. (  ) Olumlu yönde değiştirdi 

b. (  ) Olumsuz yönde değiştirdi 

c. (  ) Fazla bir etkisi olmadı 

59. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? 

a. (  ) Alevi 

b. (  ) Bektaşi 

c. (  ) Alevi Bektaşi 

d. (  ) Kızılbaş 

 e. (  ) Fikrim yok 

60. Size göre Alevilik Bektaşilik nedir? 

a. (  ) Mezhep 

b. (  ) Tarikat 

c. (  ) Kültür 

d. (  ) Hepsi 

 e. (  ) Fikrim yok 
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61. Alevi Bektaşi ismi kimler için kullanılır? 

a. (  ) Annesi babası Alevi olana 

b. (  ) Alevilik öğretisini benimseyen uygulayan herkese 

c. (  ) Her iyi insana 

d. (  ) Diğer 

62. Kimler Alevi Bektaşi olamaz? 

a. (  ) Anne babası Alevi Bektaşi olmayanlar 

b. (  ) Ahlaksız insanlar 

c. (  ) Allah’a inanmayanlar  

d. (  ) Hepsi 

 e. (  ) Diğer……………………………… 

63. Alevi inancına bağlı mısınız? 

a. (  ) Bağlıyım 

 b. (  ) Biraz 

c. (  ) İlgisizim 

64. Kendinizi toplum içinde Alevi Bektaşi olarak ifade edebiliyor musunuz? 

a. (  ) Evet açıklıyorum 

b. (  ) Hayır gizliyorum 

c. (  ) Bazen 

65. Hangi sıklıkta gazete okursunuz? 

a. (  ) Günlük 

b. (  ) Ara sıra 

c. (  ) Okumam 
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66. Televizyonda hangi tür programları seyredersiniz? 

a. (  ) Haber programları 

b. (  ) Spor programları 

c. (  )  Eğlence programları 

d. (  )  Belgesel programlar 

e. (  ) Hiçbiri  

67.Boş zamanlarınızı nasıl kullanırsınız? 

a. (  ) Sohbet ederim 

b. (  ) Müzik dinlerim 

c. (  )  Kahvehanede oyun oynarım 

d. (  )  Müzik aleti çalarım 

 e. (  ) Kitap (  ) Dergi  (  ) Gazete okurum  

 f. (  )  Sosyal faaliyetlere katılırım 

g. (  ) Spor yaparım 

h. (  ) Bahçe ve tamirat işleri yaparım 

ı.  (  ) Diğer…………………………………………. 

68. Size göre dinin amacı nedir? 

a. (  ) Allah’a kulluk görevi 

b. (  ) Öldükten sonraki yaşama hazırlanmak 

c. (  )  İnsanı olgunlaştırıp iyilik ve doğruluğa getirmek 

d. (  )  Hepsi 

 e. (  ) Diğer ……………………………………………….. 

69. Size göre laiklik nedir?  

a. (  ) İnanç özgürlüğünün sağlanması 

b. (  ) Din ve devlet işlerinin ayrılması 
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c. (  )  Devletin dindarlara baskı yapması 

d. (  )  Diğer……………………………………………. 

70. Size göre dini bilgiler nereden öğrenilir?  

a. (  ) Aileden 

b. (  ) Din adamlarından 

c. (  )  Kitaplardan  

d. (  ) TV, radyo 

 e. (  ) Okullarda 

 f. (  )  Çevreden 

71. Hangi müzik türlerini dinliyorsunuz? Birden fazla seçenek işaretlenebilir. 

a. (  ) Halk müziği 

b. (  ) Pop müziği 

c. (  )  Klasik müzik 

d. (  )  Sanat müziği 

 e. (  ) Arabesk müzik 

 f. (  )  Özgün müzik 

g. (  ) Diğer…………………………………… 

72. Sunileri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

a. (  ) Şeriat 

b. (  ) Gerçek İslam’dan, özünden, yolundan çıkış  

c. (  )  İslam anlayışı olan, mezhep 

d. (  )  Diğer……………………………………………. 

 e. (  ) Cevapsız 

73. Devlet tarafından cemevleri desteklenmelidir, görüşüne; 

a. (  ) Katılıyorum 
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b. (  ) Katılmıyorum 

c. (  )  Bazen 

74. Musahibiniz var mı? Musahiplik hakkında ne düşünüyorsunuz? 

    …………………………………………………………… 

75. Cem ayini size ne ifade eder? 

a. (  ) İbadet 

b. (  ) Topluluk içinde dayanışma yeri 

c. (  )  Topluluk içindeki sorun ve sıkıntıların çözüm yeri 

d. (  )  Eğitim yeri 

 e. (  )  İnsan ilişkilerinin geliştirdiği, kaynaştığı yer  

 f. (  )  Hepsi 

76. Alevi inançlarına ve geleneklerine aykırı, topluma ve insanlara zarar verecek bir 

davranış yada ilişki içinde oluğunuzda ne düşünürsünüz?   

a. (  ) Günah işlediğimi düşünür, af dilerim 

b. (  ) Günah olduğunu kabul etmem, toplumun güvenini kazanmaya çalışırım 

c. (  )  Düşkün duruma düşerim. Cem törenlerinde toplumdan ve Allah’tan af 

dilerim 

d. (  )  Hiçbiri 

 e. (  )  Diğer……………………………………… 

77. Aşağıdaki yargılardan hangisini doğru buluyorsunuz? 

a. (  ) Alevilik için dedelik zorunludur. 

b. (  ) Dedelik günümüzde önemini yitirmiştir. 

c. (  ) Dedeler devlet memuru olmalıdır. 

d. (  ) Dedelere “Yol hakkı” verilmelidir 

 e. (  ) Dedeler keramet sahibidir 

 f. (  ) Dedeler günümüzde dini önderliğin yanında, topluma yol göstericidir. 
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 g. (  ) Diğer …………………………………… 

78. Alevilik – Bektaşilik inançlarının bir kısmı yeniden düzenlenmeli, çağa 

uyarlanmalıdır. Görüşüne;  

a. (  ) Katılıyorum 

b. (  ) Katılmıyorum 

c. (  )  Fikrim yok 

79. İçinde yaşadığınız toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal yapısının değişmesi 

gerektiğine inanıyor musunuz? 

a. (  )   Evet    ise   Neden değişmelidir? ............................................ 

b. (  )   Hayır 

c. (  )    Fikrim Yok  

80. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? 

      ………………………………………………….. 

 

 

 

 

Göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlara teşekkür ederiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     131 

KAYNAKÇA 

AKŞİT, Bahattin, Köy Kasaba ve Kentlerde Toplumsal Değişme, Turhan Kitabevi, 
Ankara, 1985, 

AÇIKALIN, Oya, Urfa Aşiretleri, DPT., Basılmamış Araştırma raporu, Şanlıurfa, 
1991. 

AKALIN, Müslüm; Urfa’nın Kurtuluşuyla İlgili Belgeler, Şurkav yayınları, 
Şanlıurfa, 1997. 

AYDIN, Suavi, Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği, Öteki yayınevi, Ankara, 
1998 

ATAY, Tayfun, Din md, Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat yay,Ank,2003  

BİLGİN, Nuri, İnsan İlişkileri ve Kimlik, Sistem yay., İstanbul, 1996 

BİRDOĞAN, Nejat, İttihat ve Terakki’nin Alevilik Bektaşilik Araştırması, Baha 
Sait Bey, Berfin yay, İst., 1995 

BORAN, Behice, Toplum Yapı Araştırmaları, İki Köy Çeşidinin Mukayeseli 
Tetkiki, D.T.C.F. yayınları, Ankara, 1945 

BOZKURT, Ömer, Toplumsal Yapı, TODAİE yayınları, Ankara, 1972, s.22-31 

CENGİZ, RECEP, Çam içi Belediyesinde Dini Hayat, Basılmamış   Doktora Tezi 
Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2000 

ÇOŞKUN, Hasan, Sivas İli Altınyayla İlçesi Yassıpınar ve Serinyayla Köylerinde 

Alevilik,Erciyes Üni.,Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,Kayseri,2001,s.14 

CÜCELOĞLU, Doğan, İnsan ve Davranışı, Psikolojinin Temel Kavramları, Remzi 
Kitabevi, İstanbul, 1991 

ÇAKIR, Ruşen, Politik Alevilik ile Politik Sünnilik benzerlikler ve zatlıklar; Alevi 
kimliği içindeTolssen E.Özdalga, Ç.Riutvere, Ç.I.K.Torun H.Torun, Tarih Vakfı 
Yurt Yay. İst. 1999 

ÇİM, Levent ve AKŞİT, Figen, 100 Soruda Tarih Boyunca Alevilik ve 
Aleviler,Tempo Kitapları,İstanbul,1995. 

DEMİR, Ömer ve ACAR, Mustafa, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi yay.Ankara, 
1997 

DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, T.C. Başbakanlık DİE yayınları, Ankara, 2002,  

DOĞANAY, Filiz, Sosyal ve Kültürel Dönüşme Sürecinde Harran Ovası ve GAP 
Uygulama; DPT yay, ANK, 1997  



                                                                     132 

DULARRER, Edouard, Urfalı Mateous, Vekay-i Namesi (1052-1136) ve Papaz   
Grigor’un Zeyli (1136-1162) çev: Hrant D. Andreasyon, Türkçe’ye çeviren: M. Halil 
Yınanç, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara, 1962. 

EDESSA, KÜLTÜR DERGİSİ, Şanlıurfa, 1991/1  

ERDOĞAN, Nihat, Toplum ve Toplumsal Yapı Kavramları Üzerine, Sosyoloji 
Dergisi 1, İzmir, 1987 

ELİADE, Mircea,  Kutsal ve Dindışı,Gece yay.,çev.Mehmet Ali KILIÇBAY, 
Ankara, 1991 

ERDENTUĞ, Nermin, Türkiye Türk Toplumlarında Kültürel Antropolojik ( 
Etnolojik) İncelemeler; Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınları, Ankara, 1972 

ERKAL, Mustafa, Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal değişme, Mayaş yayınları, 
Ankara, 1984,  

EYÜPOĞLU, İsmet Zeki, Bütün Yönleriyle Bektaşilik,Dev yay.,İstanbul,1993 

FREYER, Hans, Din Sosyolojisi İlahiyat Yay.Çev. Turgun Kalsüz Ank, 1964 

FIĞLALI, Ethem Ruhi, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, İstanbul, 1995. 

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, 
İnkılap ve Aka yay.,İstanbul,1977. 

GÖLPINARLI, GÖLPINARLI, 100 Soruda Tasavvuf, Gerçek yay., İstanbul, 1985 

GÖLPINARLI, Abdülkadir, Kızılbaş md, İslam Ansiklopedisi, Kızışbaş, mad, 
DVY. İstanbul 1991 

GÖKÇE, Birsen, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Savaş yay, Ank, 1988, 

GÜLEÇ, Cengiz, Türkiye’ de Kültürel Kimlik Krizi, V yayınları, Ankara, 1992. 

GÜNGÖR, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik İstanbul 1994 

GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984 

GÜVENÇ, BOZKURT, Sosyo Kültürel Değişme Hacettepe Ün. Yayınları, Ankara, 
1976;  

GÜVENÇ, Bozkurt, Kültür Konusu ve Sorunlarımız,  İstanbul,  1985 

GÜVENÇ, Bozkurt, Türk Kimliği. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995. 

GÜVENÇ, Bozkurt, Japon Kültürü, İş bankası yayınları, Ankara, 1980. 

HALL, Stuart, Kültürel Kimlik ve Diasporu, Kimlik. Topluluk Kültür-Farklılık 
içinde Çev.: İrem Sağlamer, Sarmal Yay., 1. basım, İstanbul, 1998, s. 174. 



                                                                     133 

İLBARS, Zafer, Kimliğin oluşumundaki kültürel etmenler., DTCF dergisi. C. 31, 
Sayı. 1-2. A.Ü. DTKF yay., Ankara, 1987 

İLBARS, Zafer, Aile Akrabalık İlişkileri ve değişmeler üzerine Aile yazıları içinde 
der.Beylü Dilekçigil, A.Çiğdem, Başbakanlık Aile Arası Kurum Yay.Ank.1991   

KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 4. Basım, Ankara, 1991  

KIRAY, Mübeccel, Ereğli; Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil kasabası, DPT yayınları, 
Ankara, 1964 

KIRAY, Mübeccel, Toplum Bilim yazıları, Gazi Üniv.İktisadi İdari Bil. 
Fak,YY.Ank. 1982 

KONGAR, Emre, Toplumsal değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi 
Kitabevi, İstanbul, 1993 

KÖPRÜLÜ, Fuad, Türk Edebiyat Tarihi, Devlet matbaası yay., İstanbul, 1928 

KÖPRÜLÜ, Fuad, Edebiyat Araştırmaları, T.T.K. yay., Ankara, 1999 

KÖPRÜLÜ, Fuad, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, T.T.K. yay., Ankara, 1959 

LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK. 6.baskı, Ankara, 1996 

MALİNOWSKİ, Bronislaw, Büyü, Bilim ve Din, Kabalcı yay., çev, Saadet 
ÖZKUT, İstanbul, 1990 

MARDİN, Şerif, a, Din ve ideoloji, İletişim yayınları, İstanbul, 1992, s.122. 

MARDİN, Şerif, b, Türkiye’de Din ve Siyaset, İletişim yay, İstanbul, 1992, s.115. 

MARDİN, Şerif, İdeoloji, İletişim yayınları, İstanbul, 1997 

MARX, K, ENGELS, F, Din Üzerine,  Çağ yay. Çev.Kaya Güvenç, Ankara, 1976 

MELİKOFF, İrene, Pir Sultan Abdal Dergisi, Ankara,1999 

MELİKOFF, İrene, Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, Çev. Turan Alptekin, 
İstanbul, Cumhuriyet Kitap Kulübü, 1998 

MELİKOFF, İrene, Uyur İdik Uyardılar, Cem Yay. İstanbul, 1994, 

MELİKOFF, İrene, İlk Osmanlıların Toplumsal Kökeni, Osmanlı Beyliği 1300-
1389.  

MELİKOFF, İrene, Bektaşilik, Kızılbaşlık, Tarihsel Bölünme ve Sonuçları, Alevi 
Kimliği İçinde , Edit. T.OLSSON, E. ÖZDALYA, C. RAUDVERE, Çeviren 
B.K.TOSUN, H.TORUN,Tarih Vakfı Yurt Yayınları , İstanbul 1999, 

MERİÇ, Cemil, Kültürden İrfana, İletişim yayınları, İstanbul,  1986 



                                                                     134 

OCAK, Ahmet Yaşar, Pir Sultan Dergisi 1999/1 

OLSSON, T., ÖZDALGA, E., RAUDVERE, C., Alevi Kimliği,, Tarih Vakfı Yurt 
yay, İstanbul, 1999, s.vii  

OYMAK, Mehmet, Hz. İbrahim Halilullah ve Urfa, Harran yayınları, Şanlıurfa, 
1991. 

OZANKAYA, Özer, Toplumbilim Terimleri Sözlüğü, TDK yay, Ankara, 1975. 

ÖZBAY, Ferhunde, Toplumsal ve Ekonomik Yapı Değişmelerinin Aile işlevlerine 
yansıması, Ankara, 1985 

ÖZBEK, Mehmet, Urfa’da Gözden Uzak Bir Alevi Köyü ve Halk Musikisi,                                                                                     
IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Kültür Bakanlığı                                                         
yayınları, Ankara, 1992, c.III. 

ÖZTÜRK, Yaşar Nuri, Tarih Boyunca Bektaşilik, Yeni Boyut yay., İstanbul, 
3.basım, 1995 

POLOMA, Margeret M., Cağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Hayriye Erbaş, 
Ankara, 1993 

SEVİM, Ali, Prof. Dr, YÜCEL, Yaşar, Prof. Dr, Türkiye Tarihi, Fatih ve Selçuklu 
Beylikler Dönemi, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih kurumu 
yayınları, Ankara,  Dizi:XXIV, sayı:12, 1989 

SEZGİN, Fatma, Günümüzde Şanlıurfa Kısas Köyü Aşıklık Geleneği ve Kısaslı 
Aşıklar, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adana, 1998. 

SHANKLAND, David, Antropoloji ve Etnisite, Yeni Alevi Hareketin de 
Etnografyanın Yeri, Alevi Kimliği içinde, Edit. T.Olsson, E.Özdalga, C.Ravdvere, 
çev. B.K.Torun, H.Torun, Tarih Vakfı,Yurt yay., İstanbul, 1999, s.26 

SOYYER, Yılmaz, Sosyolojik Açıdan Bektaşi Geleneği, Seyran yay., İstanbul, 1997  

SUBAŞI, Necdet, Kültürel Kimliğin Melezleşmesi, Birikim Dergisi, Ekim 2003 

ŞAPOLYO, E.Behnam, ŞAPOLYO, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, Inkılap Aka 
yay., İstanbul, 1994 

TAPLAMACIOĞLU, Mehmet, Din Sosyolojisi, Ankara Ün. İlahiyat Fak. 
Yayınları, Ankara, 1961 

TEMREN, Belkıs, Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel Boyutu, KBY, Ankara, 1994 

TEZCAN, Mahmut, Sosyolojiye Giriş, Ankara Ün. Eğitim Bilimleri yay., Ankara, 
1991. 

TİMUR, Serim, Türkiye de Aile Yapısı, H.Ü. yay, Ank, 1972 



                                                                     135 

TURAL, Sadık, Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler, Kültür Bakanlığı yayınları, 
Ankara, 1988  

TURHAN, Mümtaz, Kültürel Değişmeleri, K.B.Y., İstanbul, 1987; 

TÜRKÇE SÖZLÜK, T.D.K. yay. Ankara, 1993 

TÜRKDOĞAN, Orhan, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Timaş yay. İstanbul, 
2000. 

TÜRKDOĞAN, Orhan, Güneydoğu Anadolu Kimliği Aşiret Kültür ve İnsan, 
Timaş yay., İst. 1995 

TÜRKDOĞAN, Orhan, Etnik Sosyoloji, Timaş Yay., İstanbul, 1997 

TÜRKDOĞAN, Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği,Timaş yay., İstanbul, 1995 

ULUDAĞ, Süleyman, İslam Ansiklopedisi, Aşık mad., D.V.Y., Ankara, 1991 

UYGUR, Mermi, Dünya görüşleri, Elif yayınları, İstanbul, 1963 

ÜLKEN, Hilmi Ziya, Sosyoloji Sözlüğü, Meb yay, İstanbul, 1969. 

VARHOFF, Karin, Türkiye’de Alevilik Bektaşilikle ilgili Akademik ve Gazetecilik 
Nitelikli Yayınlar, “Alevi Kimliği” içinde, Edit. T. Olssan, E. Özdalga, C. Raudure, 
çev: B. Torun, H. Torun, Tarih Vakfı, Yurt yay, İstanbul, 1999 

VERGİN, Nur, Din ve Muhalif Olmak; Halk Dini Olarak Alevilik, Türkiye 
Günlüğü Dergisi, 1991 

WEBER, Marx, Protestan Ahlaki ve Kapitalizmin Ruhu üzerine 1995 S 27-35 

WELLS, Calvin, Sosyal ve Kültürel Açıdan İnsan ve Dünyası, çev: Bozkurt 
GÜVENÇ, Remzi Kitapevi, 2.basım, İstanbul, 1984 

www.meb.gov.tr 

YAMAN, Mehmet, Alevilik, İstanbul, 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     136 

ÖZET 

 İnsanoğlunu diğer canlı varlıklardan farklı kılan bilinçli olma özelliği onu 

kendisini ve çevresini alıgılamaya, anlamaya ve tanımaya yöneltmiştir. Bu süreç 

içerisinde toplumsal bir varlık olma özelliğiyle çevresini de etkilemiş ve toplumların 

kültür değerlerini ortay çıkmasına neden olmuştur.  

 Araştırma yaptığımız topluluk Alevi Bektaşi geleneği içerisinde dini bir 

topluluktur. Kısas Alevileri Çelebiler koluna bağlıdırlar. Geniş aile biçimi 

Türkiye’de ki kırsal kesimde görülmekle beraber bu durum Kısas içinde geçerliliğini 

sürdürmektedir. Geniş aile devamlı bir durum değil çocuk veya ebebeynlerin 

durumlarıyla ortaya çıkan geçici bir olgudur.  

 Kısas’ta ki aile ve topluluk içi dayanışmayı inanç birliği sağlamaktadır. Bölge 

ve şehir ile farklı bir inanç sistemine sahip olması belde insanının birbirlerine 

yaklaşmalarına, yardımlaşmalarına, biz duygusunun gelişmesine neden olmaktadır. 

 Yöreye göre değişiklik gösteren Kısas beldesinde aşiret ve ağalık yapılanması 

yoktur. Büyük toprak sahipliğinin olmadığı köyde herkes küçük toprağı ile geçimini 

sürdürmektedir.  

 Beldede yaşanılan mekanlar genellikle tek katlıdır. Etrafı kerpiç duvarlarla 

çevrili, avlu içinde yan yana dizilmiş odalardan oluşmaktadır. Görüşülen kişilerin 

%58’i 4 ve daha çok odalı evde, %33’ü 3 odalı evde, %8‘i 2 odalı evde oturmaktadır.  

 1929 yılında açılan ilkokul beldenin eğitim öğretimine büyük yarar 

sağlamıştır. Daha sonra bunu 1975 yılında açılan ortaokulla birlikte Kısas’ın ve 

komşu köylerin eğitim öğretimini yükseltmiştir. Kız, erkek ayrımı yapılmadan okula 

devam edilmektedir. Beldede şu anda büyük ve donanımlı bir ilköğretim okulu 

ayrıca yeni açılan lise bulunmaktadır. Evlilik tek eşli ve içten evlilik (aynı inanca 

sahip olanlarla) yaygındır. Birden fazla evlilik eskiden görüldüğünü fakat şimdilerde 

birden fazla evli kimse olmadığı belirtilmektedir. 

 Evlenme, küçük sayılabilecek bir yaşta gerçekleşmektedir. Tarımsal iş gücü 

ihtiyacı nedeniyle kişler erken evlenmekte ve çok çocuk sahibi olmaktadırlar.  
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 Tarım beldenin temel geçim kaynağıdır. Çiftçilik ana uğraş alanı olmakta 

bunun yanında işçi ve memurluk yapan kişilerde bulunmaktadır. Gençler işsizdir. 

GAP yöreye ve beldeye beklenilen refahı, zenginliği getirmemiştir.  

 Laiklik bir inanç özgürlüğü, devlete bağlılığın, iyi yurttaş olmanın gerekliliği 

olarak görülmektedir. Alevi Bektaşi geleneğinin kurulduğundan beri laik ve 

yenileşmeci olduğunu düşünülmektedir. 

 Alevilik Bektaşiliği; Kuran’ın özünü anlayıp, zahir (dış) anlamdan değil, 

batın (iç) anlamlarından hareket ettiklerini belirten Kısaslılar kendilerini İslamiyet’in 

gerçek anlamına erdiklerini belirten müslüman olarak görmektedirler. Yaradana 

inançları korkudan değil, sevgiden, hayranlıktan kaynaklanmaktadır. Eline, beline, 

diline sahip ol sözü dünya görüşlerini yansıtmaktadır. Misafiri gelen “Ali”’dir 

şeklinde görerek konukseverdirler. Her ne ararsan kendinde ara, tanrıyı, iyiliği, 

güzelliği insan da ara felsefelerinin temelidir. Her şey insan içindir. İnsan 

ilişkilerinde eşitlik önemlidir. İnsana saygı şarttır. 
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ABSTRACT 

What makes human beings different from other living creatures is its 

characteristic of consciousness; that is its perception, understanding and recognition 

of itself and its environment.  Within the process of  becoming a societal creature and 

the reason  for the emergence of society's cultural values.   

The community of  Kisas which I researched is a religious community within 

the Alevi Bektasi tradition. The Alevi's of Kisas belong to the Çelebiler branch.    

The large family units which are common in the rural regions of Turkey continue in 

the Kisas community.   

In Kisas, faith and unity provide family and community solidarity.  People's 

approach to each other, their helping of each other, and the development of a "we" 

feeling results from having a different belief system from the surrounding region.  In 

addition, also unlike its surrounding region, in the Kisas community clans and feudal 

land ownerships do not exist.  In this town where there are no large landowners, 

everyone makes a living from small plots of land. In the Kisas community, houses 

are generally single-story dwellings.   

They are made up of a series of rooms within a courtyard, surrounded by mud 

brick walls.  According to the information gathered from interviews, 58% of Kisas' 

people live in houses with 4 or more rooms, 33% in three-roomed houses, and 8% in 

two-roomed houses.   

The elementary school, which was opened in 1929, proved very beneficial to 

education in the community. This, along with a middle school which was opened in 

1975, has elevated the educational level of Kisas and its neighbouring villages.  

Education continues, making no distinction between boys and girls.  At the present 

time, there is a large, well-equipped elementary school, as well a newly-opened high 

school in the community.  

Marriage in Kisas is normally to one spouse of the same religious faith. In 

earlier times, polygamy was seen but now it is said to have disappeared.  Marriage 

often takes place at what is considered by any to be a young age.  Because of the 

need for agricultural laborers, people often marry early and have many children.  
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Agriculture is the community's man source of income.  In addition to farming, 

some earn a living as civil servants or labourers.Unfortunately, many of Kisas' youth 

are unemployed.  GAP did not bring the prosperity and wealth which the region and 

community expected.  

A secular freedom of religion and devotion to the government are seen as 

requirements for being a good citizen.  The Alevi Bektas tradition, since its founding, 

been seen as secular and renewable.  

Alevilik sees itself as understanding the essence of the Koran; performing its 

inner intent rather than focusing on externals.  They see themselves as having 

attained Islam's real meaning.  For them, faith doesn't come from fear but from love 

and admiration for the Creator.  Their world view is reflected in the proverb: "Eline, 

beline ve diline sahip ol."  Control your hand, control your sexuality, control your 

tongue.  Kisas' citizens  are very hospitable, seeing and respecting visitors as if they 

were Ali.  The foundation of their philosophy is to search for whatever you will: 

God, goodness or beauty but search for it in man.  Everything is in the man. Equality 

is important in human relationships: respect for people is required. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


