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ALEV

NANÇ ÖNDERLER
N H ZMETKÂR
DERL K DAVRANI LARI

SERVANT LEADERSHIP BEHAVIORS OF ALEV
FAITH LEADERS

brahim GÜL*
ÖZ
Alevilik, slam dininin farkl bir yorumu ve bir ya am biçimdir. Alevi ya ant
en
iyi aç klayan model, Hac Bekta Veli’nin dört kap k rk makam ö retisidir. Aleviler
kendilerini bu ö retinin ikinci kap nda görürler. Tarikat kap olarak nitelenen bu kap n
ilk makam , Alevi bir inanç önderine ba lanmay gerekli k lar. Alevi inanç önderleri
Alevili in günümüze kadar gelmesine önemli katk sa lam ki ilerdir. Alevi inanç
önderlerinin hizmetkâr liderlik davran lar konu alan bu çal ma, kaynak taramaya dayal
kuramsal bir çal mad r. Önce Alevi inanç önderleri ve hizmetkâr liderlik konular ayr
ba klar alt nda incelenmi ve daha sonra Alevi inanç önderlerinin göstermesi gereken
liderlik davran lar ba
alt nda sentez yap lm r. Alevi inanç önderleri, Alevi inanc n
ya at lmas nda önemli bir konuma sahiptirler. Ancak günümüzde halk n e itim seviyesinin
artmas yla birlikte Alevi inanç önderlerinin i i de zorla
r. Geleneksel dedelerin
kendilerini güncellemeden gençleri ikna etmesi gittikçe güçle mektedir. Bu bak mdan inanç
önderi dedelerin liderlik davran lar göstermeleri kaç lmaz olmu tur. Hizmetkâr liderlik,
inanç önderlerine uygun dü en bir liderlik biçimi olup, hizmet etmeyi odak noktas na kabul
eder. Alevi inanç önderlerinin de hizmet ehli, ba kalar
dinleyen, onlarla duyguda k
kuran, gerçeklerin fark na varabilen ve kendi taliplerini ikna edici yeteneklere sahip
olmalar gerekir. Ayr ca inanç önderi dedeler, ileri görü lü ve olaylar iyi kavrayan ve
insanlar n kendilerini geli tirmelerine yard m eden özelliklere de sahip olmalar gerekir.
Dede birle tirici olmal , bir Anadolu deyimiyle onlara çobanl k yapabilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Alevilik ö retisi, Alevi inanç önderi, hizmetkâr lider, liderlik
davran lar , e itim
ABSTRACT
Alevism is a way of life and can be regarded as a different interpretation of Islam.
The model which best explains the Alawi faith is Hac Bekta Veli's teaching regarding four
gates-forty ranks. Alavists see themselves in the second gate of his teaching. The Alevi
spiritual path (yol) is commonly understood to take place through four major life-stages, or
"gates". These may be further subdivided into "four gates, forty levels" (Dört Kap K rk
Makam). The first gate of this teaching, which is called as gate of the order, makes it
necessary to be committed to the leader of the sect in Alevism. The leaders of the Alevi
faith are those who have made a significant contribution to the presence of Alevi faith
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coming up to the day. This study, which focuses on the servant leadership behaviors of the
Alawi faith leaders, is a theoretical study based on document analysis. Firstly, two themes
as Alevisi faith leaders and servant leadership were examined under separate titles and then
synthesized under the title of leadership behaviors that must be shown by Alevism leaders.
Alevi faith leaders have an important position in the survival and continuity of Alawi faith.
But nowadays, with the increase of the education level of the people, the work of the Alevi
faith leaders becomes also difficult. It is increasingly difficult for traditional spritüal guides
called as Dede to persuade young people without updating themselves. In this respect, it is
inevitable for the leaders of faith to show leadership behaviors. Servant leadership is a form
of leadership which is compatible with the desired characteristics of the spritual guides of
the faith and takes servicing as a central aim. Alevi faith leaders must also have the skills
needed for servicing for their followers as well as all humans such as listening skills,
empathy, recognizing the truths and persuadion skills for their own followers. They must
also have a good sense of comprehension, must be foresighted individuals helping people
to improve themselves. The Dedes should be unifying, should be able to shepherd to their
followers as indicated in a old Anatolian saying.
Key words: Alevism, Alevism faith, leader, servant leader, leadership behaviors,
education
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Giri
Alevi inanç önderleri, Alevi inanc na sahip insanlara rehberlik ederek kâmil
insanlar n yeti mesine önderlik eden ve belli bir oca a ba
olan ki ilerdir. Pir, mür it,
halife, rehber gibi çe itli isimlerle an lan Alevi inanç önderleri (Akseymen ve Yürüko lu,
2014: 223, Alevili in bozulmadan gününüze kadar ula mas na yard m etmi lerdir. Genç
nüfusun e itim seviyesindeki art , Alevi inanç önderlerinin de kendilerini yenilemelerini
zorunlu k lm ; ba kalar na yol gösterecek, nasihat edecek ve etik de erleri a layacak
ki ilerin liderlik davran lar sergilemesi kaç lmaz olmu tur. Geli en dünyada etik
de erlere verilen önemin artmas inançlar da etkilemi , yeni liderlik biçimlerinin ortaya
kmas na zemin haz rlam r. Bu yeni liderlik biçimlerinden olan hizmetkâr liderlik,
insanlar n iyili ine yönelik önderlik etme anlay na dayal bir liderlik uygulamas r
(Drury, 2004). Hizmetkâr liderlikle ilgili çal malar genellikle i letmelerde (Patterson,
2003, Page ve Wong, 2000; Barbuta ve Wheeler, 2006) ve e itim sektöründe (Gül ve
Türkmen, 2016; Kahveci ve Aypay, 2013; Akyüz ve Eren, 2013) yap lm r. Hizmetkâr
liderlik, Alevi inanç önderlerine uygun dü en bir liderlik biçimidir. Bu çal mada, Alevi
inanç önderleri ile hizmetkâr liderlik kavram n bir kriti i yap larak ilgililerin konuya
ilgisi çekilmi bir fark ndal k yarat lmaya çal
r.
Yöntem
Bu ara rmada, Alevi inanç önderleri ile hizmetkâr liderlik kavramlar irdelenerek
baz ç kar mlarda bulunulmu tur. Çal ma, alanyaz na dayal yürütülen kuramsal bir
çal mad r. Alanyaz n taramas , bir konu hakk nda üretilmi bilgilerin sistematik olarak
tan mlanmas , sentezlenmesi ve de erlendirmesini içeren bir ara rma yakla
r (Fink,
2005). Farkl kaynaklardan toplanan bilgiler analiz edildikten sonra konu, (1) Alevilik, (2)
Hizmetkâr liderlik ve (3) Alevi inanç önderlerinin hizmetkar liderlik davran lar olmak
üzere üç alt ba kta ele al nm r. Bu tür ara rmalarda birincil kaynaklara ula lmaya
çal r. Ara rma ile okuyucu aras nda bir arac yoktur (Balc , 2005). Ara rma sonunda
bir sentezleme yap larak baz sonuçlara ula lmaya çal lm r.
1.Alevilik
Alevilik ile ilgili baz kavramlar bilmeden Alevi inanç önderlerinin liderlik
davran lar anlamak zordur. Bu bak mdan öncelikle Alevi inanc n kökleri, on iki imam
inanc , ocak kavram , Alevi inanç önderleri, Alevi deyi lerinde pir kavram , dede-talip
ili kisi, Alevi inanç önderlerinin nitelikleri, Alevilikle ilgili baz sorunlar konusunda k sa
bilgiler verilecektir.
a.Alevi inanc n kökleri
Alevilik günümüze kadar bir inanç olarak varl
sürdürmü tür. Ancak son
zamanlarda onun kökleri ara
lmaya ba lanm r. Baz lar Alevi inanc n köklerini
Anadolu’nun eski medeniyetleri içinde ararlarken (Bulut, 2011; Bender, 2003), di erleri bu
kelimenin Ali’ye ba
k (Aksüt, 2012; Zelyurt, 2012) anlam na geldi ini ifade
etmektedirler. Yani Alevilik, slamiyet’in içinde yer alan bir inanç (Özdemir, 2014; Üçer,
2005) olarak görülmektedir.
Alevi kelimesi soy bilimsel, siyasi, inançsal ve tasavvufi olmak üzere dört anlamda
kullan lmaktad r. Bu çal mada onun daha çok tasavvufi yönü üzerinde durulacakt r. Alevi
kelimesinin tasavvuf yönü, onun bir tarikat olmas yla ili kilidir (Ocak, 2009: 19). Yani
Alevilik slam dini içinde yer alan bir tarikatt r. Hz. Muhammed, slam dininin tebli cisi ve
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son peygamberidir. Hz. Ali ise, O’nun Ehlibeytinden birisi ve en büyük yard mc
r. Hz.
Muhammed ile nübüvvet makam kapanm , Hz. Ali ile velayet kap aç lm r. Bundan
sonra kâinat velayetin nuru ile ayd nlanmaya devam edecektir.
Alevili in bir tarikat de il bir yol oldu unu savunanlar da bulunmaktad r. Alevilik
tasavvufi bir yoldur. Bir Alevi f kh ndan ve kelam ndan bahsetmek mümkün de ildir
(Çamuro lu, 2008: 41). Din leri Yüksek Kurulu, Alevili i ia’n n bir kolu olarak
görmektedir (Cumhuriyet, 8 ubat 1989). Ba ka bir görü e göre ise ia inanc n Batini
sufizmle yo rulmas ndan ortaya ç km bir ö retidir (Özdemir, 2014). Alevili in bir yol
oldu unu kabul edenler onun ba ka mezheplerle bir ili kisinin oldu unu kabul etmektedir.
Alevili in nazenin bir tarikat oldu unu kabul edenler ço unlukla onun tasavvufi bir
yol oldu unu da kabul etmektedirler (Arslano lu, 1999). Nazenin kelimesi narin ve ince
anlam ta maktad r. Alevi temel kaynaklar n birisinde, Hz. Ali bu tarikat , “kul hakk
bilip yolun incesinden giderek tamam olur” eklinde tan mlamaktad r (Vaktidoldu, 1996:
65). Burada sözü edilen tarikat, Hac Bekta Veli’nin ö retisinde yer alan “Tarikat
Kap
r.”
Alevili in köklerine ili kin aç klamalar bir bütün olarak de erlendirildi inde,
Alevili in slam dini içinde onun farkl bir yorumu oldu u anla lmaktad r. Alevilik ile
Sünni inanç aras nda itikat bak ndan bir fark olmad , farkl
n amel ve ya ay
biçiminde oldu u (Gül, 2015) anla lmaktad r. Alevi dü üncesini en iyi aç klayan model,
Hac Bekta Veli’nin Makâlât eserinde yer alan “Dört Kap K rk Makam” ö retisidir.
b.Oniki imam inanc
Anadolu Alevili i, ia’dan farkl bir inan olup birçok yönden farkl k gösterir.
Bununla birlikte, Alevili in ia ile benzer birkaç ortak yönü bulunmaktad r. Bunlar, “On
ki imam” inanc , tevellâ-teberra kavram ve Ehlibeyt sevgisidir (Arslano lu, 1999).
Alevilere göre, Hz Muhammed Hakk’a yürümeden önce yerine Hz. Ali’yi vasi tayin
etmi tir. Hz Muhammed veda hacc ndan dönerken Gadir-i Hum denilen bir yere
gelindi inde, burada bir hadis zikrederek Ali’yi yerine imam tayin etmi tir (Ünlüsoy, 2014:
361). Sekaleyn olarak nitelenen bu hadis Sünni kaynaklar taraf ndan do rulanmakla
birlikte, Hz. Muhammed’in söylediklerinden böyle bir anlam ç kar lamayaca
belirtilmektedir.
Alevi inanç önderlerine temel dayanak olu turan sekaleyn hadisi, bu yönüyle
ara rmaya ve incelemeye de er. Hadis, “Ben sizin aran zda iki a r-paha biçilmez emanet
rak yorum. Onlar Allah' n kitab (Kur'ân) ve tretimdir (Ehlibeyt'imdir). üphesiz onlar,
(Kevser) havuzu ba nda bana var ncaya kadar birbirinden ayr lmazlar…” eklindedir. ia,
hadise dayanarak imamlar n ismetini, imametin zorunlulu unu ispat etmeye çal r. ia’ya
göre, “itretim” tabiri Ehlibeyt için kullan lm r. Baz nakillerde yaln z “itret” (Saduk,
2018), baz lar nda “Ehlibeytim” tabiri yer al rken (Horasani, 2018), baz lar nda ise
Ehlibeyte sar lman n gereklili i tekrarlanm r (Hambel, 2018).
Ehlisünnet kaynaklar böyle bir hadisin varl
kabul etmekle birlikte, “itret”
ifadesinden eriata mutab k olan kimselerin anla lmas gerekti i ileri sürer. Hatta Ca'fer-i
Sad k (v.128/745), Abdulkadir Geylani (v.561/1 165) ve Zeynelabidtn (v.97 /715) gibi
zatlar örnek gösterilir. tret kelimesinden sünnetin anla lmas n daha uygun olaca iddia
ederler (Dölek, 2004: 171). Asl nda burada
lacak bir ey yoktur. Sekaleyn hadisindeki
“kitap-sünnet” ikilisi Sünni âlimlerce nas l delil olarak kullan yorsa, “kitap-Ehlibeyt”
versiyonu da ia’n n imamlar nca delil olarak kullan lmaktad r (Erul, 2007).
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Anadolu Alevileri bu konuda ia’ya daha yak nd r. Peygamberden sonra Hz. Ali’nin
imam olarak tayin edildi ini kabul ederler. Alevi kaynaklar nda “halifelik” Sünni yani
Ehlisünnetin kabul etti i bir görü tür. Halifelik zaten Muaviye’den sonra tamamen saltana
dönü mü tür. Alevilere göre, Hz. Ali dördüncü halife de il, birinci imamd r. Ehlibeyti
sevmek ve Ehlibeyte dost olmak, onlara dü man olana ise dü man olmak gerekir. Alevilikte
bu kavram “tevella-tebarra” olarak nitelenir. Alevilerin pir olarak kabul etti i ki ilerin soyu
Oniki imama dayand r. Yani Evlad- Resulden ba kas na pirlik caiz olmaz.
c. Alevilikte ocak kavram
Alevi ocaklar yla ilgili farkl aç klamalar yap lmaktad r. Geleneksel anlamda ocak
aileleri peygamber soyundan geldiklerine ve seyyid olduklar na inan rlar, kendilerini kutsal
dini liderler kabul ederler…” (Clarke, 1998: 81). Anadolu Alevili inde ocaklar iki büyük
inanç merkezine ba olarak ekillenmi tir. Bunlar: Erdebil Tekkesine ya da Hac Bekta
Veli Dergâh na ocaklar. Bunlar n d nda kendi soylar n Oniki mamlara dayand
ileri
süren ba ka ocaklara da rastlanmaktad r. Örne in, Zeynel Abidin’den ba lay p Seyyid Ebûl
Vefâ’ya dayanan baz soylar kendilerini mür it oca kabul ederler (Birdo an, 1995: 144,
Akt. Y ld z, 2011: 230).
Alevilik inanc nda pirlik ocaklar ile düzenlenmi tir. Dedelik veya ocak kurumu, eski
Türk geleneklerinde bulunan aman ve kam gelene i ile Türklerin slam’la tan malar ndan
sonra kar la lan hilafet veya imamet anlay na ba
olarak ekillenmi tir (Rençber,
2013:162). Böyle bir kurumda, Ehlibeytten baz lar imam olarak görülürken, Oniki
mamlar n soyundan geldi i dü ünülen dedeler, lider olarak kabul edilirler. Alevi zümreler
içinde ocakzade olmak, lider olman n da ötesinde dini otorite ad na söz sahibi olma
anlam na gelir.
Anadolu’ya göçlerle birlikte seyyid kökenli ailelerin geldi i bilinmekle birlikte,
bunlar n ocakzade ailelere nas l dönü tü ü aç k de ildir. Bundan ba ka, Hac Bekta
Dergâh na ba
kimselerin seyyid kökenli olmad , dergâhta postni in olan Çelebilerin
uygun görmesiyle ocak niteli i kazand bilinmektedir (Yaman, 2011: 54). Baz Alevi
köylerinde ise dikme dedelere rastlan r. Bu dedeler, ocaktan gelen dedelerin olmad
zamanda yolu-erkân yürütürler. Ocak kavram ; Buyruk, Menak b-nâme, Velayet-nâme gibi
adlarla an lan geleneksel Alevi kaynaklar nda geçmemektedir. Yaman’a (2011: 49) göre
bunun sebebi, bu kaynaklar n yaz ld
dönemde ocak kavram n bugünkü anlam yla
kullan lmamas r.
Anadolu’daki ocaklar n ço unlu u Hac Bekta Veli dergâh na ba
r. Her Alevi
dedesinin ba
oldu u oca n dergâhta kayd n tutuldu u bir Karadeniz Kitab ’ndan
bahsedilse de buna ili kin bir kay t bulunmamaktad r. Dedelik kurumunun bugünkü
anlamda me ruluk kazanmas daha çok ah smail’e dayand lmaktad r. Onun baz
Türkmen beylerine seyyidlik belgesi verdi i (Y ld z, 2004: 321), bu anlay n daha sonraki
llarda yayg nla arak devam etti i tahmin edilmektedir.
d.Alevi inanç önderleri
Alevi inanç önderleri denilince; rehber, pir, mür it, halife gibi kavramlar akl za
gelir. Pir, insanlara do ru yolu gösteren ve iyili i ö ütleyendir. Tasavvufta bir tarikat n ileri
geleni ve ir atla görevli olan önderidir (Sözce, 2017). Alevi inanç önderi yerine “Alevi
Dedesi” tabiri de kullan lmaktad r. Alevi dedesi, Alevi ö retisine göre, yolun taliplerini
yönlendiren, Alevi buyruklar na göre hüküm veren ve bu yolun korunmas için gayret ve
çaba gösteren ki idir. Dede görev itibariyle Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hac Bekta Veli’yi
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temsil eder (Gül, 2018). Alevi inanç önderleriyle ilgili mam Cafer Buyru unda aç klamalar
yer almakta, pirlik konusu ile Hz. Muhammed’in miraç olay aras nda bir ili ki
kurulmaktad r.
Hz. Muhammed miraç dönü ünde “K rklar Cemine” u ram olup, cem erenleri Hz.
Muhammed’e, “Cenab Hakk n buyurdu u ne ise bize söyle ya Resul Allah” dediklerinde,
“Ya ashaplar, hakikat Ali hakk ndad r. Var n Hz. Ali’ye iradet getirin” buyurmu tur.
Muhammed Mustafa ve Aliyyel Murtaza cümleye rahmet eyleyip erkan koymu lard r.
Böylece erait zahir, Tarikat ve hakikat s rrolmu tur. eriat Muhammed’in, Tarikat ve
hakikat Ali’nin an na gelmi tir (Vaktidoldu, 2011: 21, 22). Yani, Hz. Muhammed
kendisinin erait kap ndan sorumlu, Hz. Ali’nin ise di er üç kap n (Tarikat-MarifetHakikat) piri ve rehberi oldu unu belirtmi tir. Buyrukta, “pirlik kimden kald ?” sorusuna
ah Merdan Ali’den kald ” cevab yer almaktad r (Buyruk, 1958).
Hz. Ali’den sonra pirli in nas l devam edece i konusuna da buyrukta aç kl k
getirilmi tir. Ammar Yaser’in “Sizden sonra müritlerin ve muhiplerin kime hak bakalar?”
sorusuna, Hz. Ali öyle cevap vermi tir: Benden sonra On bir evlad ma, sonra evlad n
hûlefas na, sonra onlar n halifesine, bunlardan sonra hülafan n menzilinde oturana, e er
çar, darp, erkân, t ra , sofra, çera sahibi bulunmaz ise er menzilinde oturan (kara ta sa)
dahi ona hak bakalar (Buyruk, 1958: 257–258). Bu aç klamalardan pirlik görevinin Oniki
mamlar n soyunu takip etti i, onlar n soyundan ve izinden giden ki ilerin pir olaca
anla lmaktad r.
e. Alevi deyi lerinde pir kavram
Alevilik bir tasavvuf yoludur. Tasavvuf, mana âlemi ile ilgili bir duyu , dü ünü ve
inan sistemi olup, bireyin nefsini terbiye etme esaslar içine al r. Nefsini terbiye etmek
isteyen ki i kendisine yol gösterecek bir mür it arar (Güngör, 1982: 98). Alevilikte mutlaka
bir mür ide ba lanmak gerekir ( man, 2013: 37). Her Alevinin mutlaka piri, rehberi ve
mür idi vard r. Rehbersiz, pirsiz yani yol gösteren mür it olmadan s rr hakikate ula mak
zordur. Pirin önemi Alevi deyi lerinde de dile getirilmi tir. Pir Sultan Abdal, Hatayî ve
Fedâî babadan birkaç örnek verilmi tir:
Pir merhem çalmazsa yaralar azar,
Seversen Ali'yi de me yarama.
(Pir Sultan Abdal)
Ben pirimi hak bilirim
Yoluna can m veririm
(Hatayî)
Ey Fedâî gafil Hakk’a ermeyen
Bir mür it kâmile ikrar vermeyen
(Fedâî)
f. Alevilerde dede-talip ili kisi
Alevilikte pir, mür it ve talip ili kisi, el ele, el Hakk’a biçiminde i ler. Talip, pirin
huzurunda musallada ölü gibidir. Pire teslimi r za gösterir. Pir ise talibi pi irir yani ir at
eder. nanç zincirinin ilk halkas talip olu turur. Talip rehbere, rehber pire, pir mür ide,
mür it halifeye ba
r. Bu silsile bu ekilde devam eder. Bunlar n hepsi “Ser çe meye”
yani Hac Bekta Veli dergâh na ba
r. Ser çe menin ba On iki mamlara ba
r. On
iki mamlar peygamberin yolunu takip eder. Peygamber ise, Allah’ n buyru unu yerine
getirir. Böylece, talipten Hakk’a do ru giden bir yol olu ur.
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Pir-talip ili kilerinin bir s
vard r. Âdem âdemi slah edemez. Herkes kendi
nefsini terbiye etmelidir. Rehber veya pir bu konuda talibin do ru yolu bulmas na ancak bir
vas ta olabilir. Talip, pirin yamac na geçti inde, pir talibe; “seni ahirette yarl gay m. Gel
günah ndan geçtim dese” ol pir dinden ç kar. E er talibin günah hafif bir suç (günahsagayir) ise, buna göre talibe tövbe verip, “Allah-u Teâlâ affeylemi ola” demeli; e er
talibin suçu a r ise (günah- kebairse), onu meydana koymamal r. Onun davas ancak
mah erde Hak Teâlâ icra eder (Buyruk, 1958: 178).
Alevilikte ki iler suç i ledi inde, yolun “dü künü” say rlar. Dü kün olan ki iler
toplum d na itilir ve cemlere al nmazlar. Dü künlük, i lenen suçun derecesine göre bir
süre devam eder. Bu süre içinde dü kün olan ki iye selam verilmez selam al nmaz
(Özbilgin, 2011: 412). Dü künlük süresi biten ki iyi ocak dedesi kald r. Yani ki inin
dü künlü ünü sona erdirir. Bunun için özel bir dini tören yap r. Dü künlükten amaç
ki inin suç i lemesinin önüne geçmektir. Aleviler köylerde birçok sorunu, dü künlük
kurumu ile halletmi ler ve devletin mahkemelerini me gul etmemi lerdir.
Her bir dedenin bir pire ve oca a ba
oldu u dikkate al nd nda, dü künlük
makam n dedeler içinde geçerli i oldu u bilinmelidir. Hatta büyük günah i leyen dedenin
derdine derman olmaz. Pir günah kebair i lese, onun yüzüne bakmayas z. Bast yerde
rk y l hay r hasenat olmaz. Uçarsa cazudur (Buyruk, 1958: 182). Böyle bir dedenin
elinden, ete inden tutulmaz. Bu dedenin talipleri, ayn oca a mensup di er dedelerden yani
amcazadelerinden el tutarlar. Bu bak mdan inanç önderlerinin çok daha dikkatli bir ya am
sürmesi ve taliplere örnek olmas gerekir. Dedenin kendisi temiz olmay nca, onun y kad
talibi de temiz olmayacakt r.
g.Alevi inanç önderlerinin nitelikleri
Pir olan kimse, Dört Kap K rk Makam, On iki Farz Kifayeden, On yedi Erkân’dan
haberdar olmal r. E er pirin vücudu kâmil olursa pirli i caiz olur. Pir mürüvvet madeni
olmal r (Buyruk, 1958: 37). Alevi inanç önderi dedeler, ba ta Kur’an- Kerim olmak
üzere Alevili in yaz kaynaklar ndan ve bunlar içinde yer alan konulardan haberdar
olmal r. Pir veya mür it soyu ile övünmemeli, zira bir âdem ölünce kabirde, kimin
lusun demezler. Kimin ümmetisin ve ne amel i ledin diye sorarlar.
Geleneksel Alevi toplumsal hayat nda dedenin önemli bir yeri vard r. Dede dini
hayat yönetmenin ötesinde hukuki kararlar verir. Dedelerin toplumsal ili kileri kontrol
etme gibi i levleri vard r (Sambur, 2011: 98). Dede, Erkânnameleri dikkate alarak
mü külatlar çözer. Bunlarda aç k hüküm bulunmayan hallerde, kurallar koyar. Ancak
bunlar yaparken haktan ve hukuktan ayr lmamaya özen gösterir. Zira talip bir günah i lerse
bir günah, dede bir günah i lerse be günah yaz r (Bozkurt, 201: 36). Öyleyse dedeler
daha dikkatli karar vermek durumundad rlar.
Bir inanç önderi olarak dedelerin ehirlerde cem yapmas ve erkân yürütmesi k rsal
kesimlere göre farkl k göstermektedir. ehirde ceme gelen insanlar tek bir oca n talipleri
olmad ndan, cem olma konusunda s nt lar ya anmaktad r. ehir ya am mür it ya da
pirin i ini zorla rm ve karma k bir hale sokmu tur (Dedekarg no lu, 2010: 240). Ceme
kat lan baz ki iler hangi oca a mensup oldu unu bile bilmemektedirler. ehirlerde yap lan
cemlerde görgü, r zal k, dü künlük makamlar i lerlik kazand rmak neredeyse imkâns z
hale gelmi tir (Gül, 2016: 109). ehirlerde. Alevili in “Yol bir sürek bin bir” kural
letilerek meseleye bir dereceye kadar çözüm bulunabilse de ehirlerde inanç önderlerinin
liderlik davran lar sergilemesi kaç lmaz hale gelmi tir. Baz sorunlar Alevi inanç
önderleriyle ilgilidir.
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h.Alevilikle ilgili baz sorunlar
Alevi inanç önderlerinin günümüzdeki baz önemli sorunlar bulunmaktad r. Bu
sorunlar n baz , Alevilik inanc n ya at lmas bak ndan önemlidir (Rençber, 2013:
686–688):
1)Alevîlikte sistemli bir yap ve düzene sahip oldu u bilinen ocak sisteminde baz
nt lar n oldu u bir gerçektir. Bu s nt lar n giderilmesi gerekir.
2)Soya ba olarak varl
devam ettiren ocak sistemine ele tiriler yap lmaktad r.
Ocak sisteminin bozulmas halinde, Alevi inanc n bundan zarar görmesi muhtemeldir.
3)Dedelerin, Alevili in yaz kaynaklar ndan ziyade sözlü kültür gelene ine ba
kalmalar , talip-dede ili kisini olumsuz etkilemektedir. Bu bak mdan Alevili in yaz
kaynaklar n olu turulmas önemlidir.
4)Dedelerin elinde bulundurduklar ecerelerin ne kadar geçerli oldu u tart mal r.
Özellikle soyu Ehlibeyt’e dayanmayan ki ilerin buna benzer belgeleri Hac Bekta
Dergâh ndan ald yönünde görü ler bulunmaktad r (Yaman, 2011).
5)Dedelerin ellerinde bulundurduklar ecereleri belli aral klarla güncellememeleri
ve dedelerin Hac Bekta
Veli Dergâh na ba
klar konusunda ku kular
uyand rmaktad r.
6)Kentle meyle beraber dedeler, k rsal kesimde yürüttükleri dini ve sosyal i leri
yürütmede zorluk çekmektedirler.
Burada say lan sorunlar n önemli bir nedeni ehirlerdeki Alevi örgütlenmelerinden
kaynaklanmaktad r. Alevi-Bekta iler inançlar ya amak için ehirlerde Alevi dernek veya
kurulu lar bünyesinde örgütlenmektedirler. Her bir dernek veya kurulu un kendisine özgü
bir felsefesi olup, baz derneklerin görü leri, Alevili in yaz kaynaklar yla çeli mektedir.
Bu dernekler kendilerine ba hizmet veren cem evlerinde, kendi felsefi görü lerine uygun
dede veya babalar tercih etmektedirler (Gül, 2016: 172). Bu uygulama, geleneksel
Alevili in bozulmas na yol açmaktad r. Bir ara rmada, ehirle meyle birlikte dedelik,
musahiplik ve dü künlük gibi önemli geleneksel kurumlar n zay flad
bildirilmi tir
(Y ld z, 2011: 239).
2.Hizmetkâr liderlik
Hizmetkâr liderlik, ilk olarak 1970’li y llarda Greenleaf taraf ndan ortaya at lm
liderlik anlay
r. Bu anlay a göre lider, iyiyi ve do ruyu temsil eder, sosyal anlamda
adaletsizliklere kar ç kar. Bu liderlik biçimimde, ba kalar na hizmet etme anlay ön
plandad r. Hizmetkâr lider, ba kalar n mutlulu u için onlara hizmet eden ki idir (Page ve
Wong, 2000). Liderin ba ar , takipçilerinin bilge, özerk ve hizmet etmeye yak n ki iler
olmalar na ba
r.
Hizmetkâr liderlerde, hizmet etme önce tabi duygularla ba lar, insan hizmet etmek,
yaln z hizmet etmek ister. Daha sonra bilinçli bir tercihle liderlik etmeyi arzular (Greenleaf,
2003: 10). Hizmetkâr lideri di er liderlik biçimlerinden farkl k lan baz özellikler vard r.
Konumunu önemseyen lider, ele tirilmekten rahats z olurken, hizmetkâr lider herkesi
kucaklar, ele tirileri dinler, de erlendirir. Lider pozisyonunun geçici oldu unu bilir ve
insanlara hizmet etme arzusuyla doludur. Hizmetkâr liderlik ile ilgili üç farkl model ileri
sürülmektedir. Bunlar hakk nda k sa bir bilgi verilmesi yararl görülmektedir.
a.Spears’a göre hizmetkâr liderlik
Spears (2004: 7–11) hizmetkâr liderin on ki isel özelli ini öyle s ralamaktad r (akt.
Waddell, 2006: 3–4): Dinleme, duyguda k, iyile tirme, fark ndal k, ikna etme,
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kavramsalla rma, ileri görü lülük, kâhyal k, insanlar n geli imine ba
k, birlik olmaya
yard mc olma. Hizmetçi ile liderin bir arada olmas sa layan ve bu iki rolü sentezleyen
hizmetkâr lider, kendilerini di er liderlerden ay rt edici bir tak m özelliklere sahiptir (Bakan
ve Do an, 2012: 7): Hizmetkâr liderin bu on özelli i hakk nda k sa bir aç klama yapmak
yerinde olacakt r.
Ba kalar
do ru anlayabilme konusunda, dinlemenin önemli bir yeri vard r.
leti im becerilerinden biri olan dinleme, liderin sahip olmas gereken temel beceriler
aras nda yer al r. Hizmetkâr lider, sorunlara ancak iyi dinleme sayesinde çözüm bulabilir
(Smith, 2005: 5). Bu bak mdan her lider iyi bir konu mac olman n yan nda, ayn zamanda
iyi dinleyici olmal r. Empati (Duyguda k), bir ki inin kendisini kar ndaki ki inin
yerine koyarak olaylara onun bak aç ile bakmas , o ki inin duygular ve dü üncelerini
do ru olarak anlamas , hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir (Ersoy ve Kö ger,
2016: 1). Ba kalar
en iyi ekilde anlaman n yolu duyguda k yapmaktan geçer. Bu
sayede ba kalar n özel yeteneklerini görme f rsat elde ederiz. Bu ba lamda hizmetkâr
lider, duyguda k kurabilen, kendisine yap lmas istemedi i bir eyi ba kas na yapmayan
ki idir.
Günümüz gerçekli inde iyile tirmenin önemli bir yeri vard r. Liberal ekonomik
anlay n bir sonucu olarak, birçok insan kalbi k k ve ruhlar incinmi ekilde hayatlar
sürdürmektedir. Hizmetkâr lider bu kalbi k k ve ruhlar incinmi ki ileri gelecekte daha
iyiye ve güzele do ru yönlendirmeye gayret eder. nsan ruhsal yönden iyile tirerek, onun
sosyal hayat düzene koymas na önemli katk lar sa lar. Fark ndal k, dikkati belli bir eye
yöneltmedir. Fark nda oldu umuz zaman dikkatimizi gelecek ve geçmi e de il var olan bir
eye odaklar z. Sadece anda bulunuruz. Bu türden bir dikkat enerji, anlay ve do al bir
ne e üretir (Sayar, 2017). Etrafta olan biten eylerin fark nda olma, bütüncül bir bak aç
gerektirir. Di er taraftan bu bütün içindeki ili kileri görmeyi ve sezmeyi zorunlu k lar.
Hizmetkâr lider, ba kalar etkilemek için kendisini izleyenleri nas l etkileyece ini bilir.
kna etme, ba kalar
zorlamadan bir eye raz etme durumudur ki insanlar
herhangi bir konuda ikna etmek özel beceri gerektirir. Hizmetkâr liderin temel ileti im
silahlar ndan birisi hiç üphesiz ikna etme gücüdür (F nd kç , 2009: 543). Lider bu gücün
etkili ve yerinde kullan lmas gerekti ini bilir. Lider ayn zamanda beden dilini de etkili
kullan r. Kavramsalla rma, olaylara geni bir bak aç yla bakabilme ve hayal gücünü
kullanma ile ilgili bir kavramd r. Gelecekte olacak eyler hakk nda fikir yürütmede
kavramsalla rma önemli yer tutar. Kavramsalla rma, olaylar dü ünsel olarak anlamayla
ilgilidir. nsanlar kavramlarla dü ünür ve sorunlar çözmeye çal rlar. Hizmetkâr liderde
bulunmas gereken önemli özelliklerden birisidir.
leri görü lülük, öngörü sahibi olma anlam na gelir. Öngörü gelecekte olmas
muhtemel i lerin gidi at önceden tahmin etmedir. Gelece i tahmin etmek zor bir i tir.
Ancak geçmi ya ant lardan yola ç karak gelecek hakk nda tahminlerde bulunmak
mümkündür. Hizmetkâr liderin sahip oldu u önemli davran lardan birisi ileri görü lülü ü
olup, lider gelecek hakk nda yüksek bir ön görüye sahiptir. Kâhyal k, hizmet odakl k ile e
anlaml r. Lider ba kalar na hizmet etmeyi kendisine ahlaki bir görev olarak görür.
nsanlara hizmet etmek, onlar n zor zamanlarda yanlar nda olmay gerektirir. Hizmet eden
ki i bunu bir kar k beklemeden yapar.
nsanlar n geli imine ba
k gösterme, liderin dikkate almas gereken duygulardan
birisidir. Günümüzde her ey de mekte ve insanlar n kendisini bu geli ime uydurmas
gerekmektedir. Lider, takipçilerinin kendisini geli tirmesine katk da bulunur. Bunu
yaparken bir kar k beklemez aksine kendisini sorumlu hisseder. Lider birlik olmaya
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yard mc olan ki idir. Toplum olu turma bilincinin temel felsefesi, birlik ve beraberlik
anlay na dayal r. Birlik içinde olma, toplumsal bütünle menin ilk ad
olu turur.
Birlik içinde olmayan gruplar da lmaya mahkûmdurlar. Liderin önemli özelliklerinden
birisi, birle tirici yönüdür. Farkl klar n yo un olarak ya and günümüzde insanlar bir
araya getirmek zordur. Bunu ancak hizmetkâr bir lider ba arabilir. Temel insani de erlerin
giderek daha büyük önem kazand günümüzde, hizmetkâr liderlik anlay , insanlar için
temel bir güç oda
r (Bakan ve Do an, 2012: 10). Aile hayat ndan çal ma ve sosyal
hayat za kadar uzanan her alanda hizmetkâr liderlere ihtiyaç vard r. Böyle liderlerin
varl sayesinde toplumsal hayat z daha anlaml hale gelir. nsanlar birbirlerini daha çok
sever ve sayarlar. Sayg ve sevginin hâkim oldu u bir toplumda birlik ve beraberlik olur.
Bir toplumda sayg ve sevgini azalmas toplumsal çözülmeyi h zland r.
b.Patterson’a göre hizmetkâr liderlik
Patterson, hizmetkâr liderli i ayr bir liderlik biçimi de il, dönü ümcü liderli in
uzant olarak görür. Bu liderlik biçimi, liderin hizmet odakl
merkeze alan de erler
bütününe yani fazilete ba
r. Ba ka bir anlat mla Aristoteles’tin eti ine dayan r
(Patterson, 2003: 6). Bu ba lamda hizmetkâr lider; sevgi dolu, alçakgönüllü, fedakâr, ileri
görü lü, güven dolu, izleyenlerine özgürlük sa layan ve hizmet eden ki idir. Lider,
kendisini izleyenlerin yeteneklerini ortaya koymalar na izin verir ve onlara yüksek derecede
güven duyar (Stone ve Patterson, 2005: 12).
Sevgi dolu olma (Agapoa), Tanr sevmekle birlikte, ncil'de Agapao daha çok
insandan insana ya da arkada ça sevgiyi ifade eder. Dostlu a odaklanmay gerektirir. Sevgi
dolu insan ayr m yapmaks n herkesi sever. Agapao, hem lider hem de takipçiler aras nda
seçkin bir ili kiden ziyade, fedakâr bir ili kiye dayanan eylem odakl (fiil) bir ili kidir. Bu
eylemin nihai sonucu, liderin ve takipçinin kar kl yarar na olmal r (Winston, 2002: 5).
Lider bu sevgiye sahip olan kimsedir ve ahlaki sevgisini gösterirken öncelikle takipçilerine
ve onlar n temel ihtiyaçlar na odaklan r. Alçakgönüllülük, bireyin kendisinden ziyade
ba kalar na daha fazla de er vermesidir. Lider, kendisini di er insanlardan üstün görmez,
tevazu sahibidir. Murray’a (1982: 91) göre alçakgönüllü olma, tanr n yüceli ini görmek,
kabul etmek ve onun an kar nda haddini bilmektir. Dahas , alçakgönüllü bir kimse,
ba kalar n söyleyecekleri konuyla ilgilenen ve gerçe i gören birisidir (Comte-Sponville,
2001).
Fedakârl k, liderin herhangi bir beklenti içinde olmadan kendisi d ndaki bir eyi
veya birisini i aret etmesidir (Frankl, 1992:115). Kar ks z olarak di er insanlara yard m
etmeye odaklanmas r. Böyle bir yard mdan hiçbir kazanç sa lama amac güdülmez.
(Patterson’a (2003: 17) göre fedakârl k, yard m etme amac na dayal insani bir özelliktir
(Akt. Dal ve Çorbac lu, 2014: 292). Görev ve fedakârl k kavramlar birbiriyle
kar
lmamal r. Görev belli bir kuruma kar sorumlulu u, fedakârl k ise bütün
insanl a kar yükümlülü ü ifade eden görev göre daha geni bir kavramd r. leri
görü lülük, olaylar yorumlama gücü, derin kavray , tehlikeleri sezebilme, gidi at görme
kabiliyeti anlam na gelir (Eliaç k, 2011: 58). Hz Yusuf bunun en güzel örne idir. O ileri
görü lülü ü sayesinde, M r halk k tl ktan al koymu tur. Lider, uzun vadeli bir bak
aç na sahiptir. Takipçileri için bir vizyon olu turan ve bu vizyon do rultusunda onlar
yönlendiren ki idir. Lider olaylara geni bir perspektiften bakar. Kendisini dar kal plara
hapsetmez.
Güven dolu olma, ba kalar na kar duyulan inançla ilgili bir kavramd r. Nyhan’a
(2000) göre güven, bir ki inin adil, ahlaki ve öngörülür davranmaya isteklili ini ifade eder
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(Akt. Waddell, 2006: 4). Hizmetkâr liderlik güvene dayal bir liderlik biçimidir. Lider, adil
ve etik davran lar sergiledi i için takipçileri ona kar güven duyarlar. Hizmetkâr lider de
bu güvene lay k olmaya çal r. Liderin takipçilerine sorumluluk vermesi ve onlar üzerinde
kontrolü kald rmas , güçlendirme kavram yla ifade edilmektedir. Lider, kendisini
izleyenlere bir eyler yapma konusunda cesaret verir, onlara sorumluluk yükler. Hizmetkâr
lider, takipçilerini güçlendirirken di er taraftan onlar üzerinde liderlik etme güçlerini art r
(Russell, 2001: 80). Böyle bir durumda takipçiler yeteneklerinin geli tirilmesine,
renmeye ve yüksek düzeyde güçlendirme imkân na istekli olurlar (Winston, 2003).
Hizmet etmenin temelinde, liderin kendi ki isel ç karlar ndan ziyade ba kalar n ç karlar
dü ünüp bu do rultuda davran ta bulunmas yatar. Russel ve Stone’ye (2002) göre,
hizmetkâr liderin dokuz önemli i levinden birisi hizmet etme olup, liderli in çekirde ini
te kil eder. Hizmetkâr lider, bencil ihtiyaçlar na ve maddi arzular na önem vermeyen bir
isteklendirmeye sahiptir. Takipçilerinin neye ihtiyac varsa bunu sa lamak, liderin önemli
rollerinden birisi olarak görülmektedir (Dennis ve Winston 2003).
c. Page ve Wong’a göre hizmetkâr liderlik
Page ve Wong (2000) taraf ndan ortaya at lan bir ba ka hizmetkâr liderlik
yakla
nda öne ç kan kavramlar: dürüstlük, sorumluluk, kendini adama ve insana
sayg r. Bu liderli in ki ilik yönelimli olma, insan yönelimli olma, görev yönelimli olma
ve süreç yönelimli olma üzere dört boyutu vard r (Akt. Dennis ve Winston, 2003: 455):
Ki ilik yönelimli olma, liderin önemli bir özelli idir insan n nas l birisi oldu unu
gösterir. Herkesin kendisine özgü ve benzersiz bir varl k oldu u gerçe iyle ili kilidir.
Hizmetkâr liderlikte ki ilik, modelin çekirdek k sm nda yer al r (Page ve Wong, 2000: 4).
Hizmetkâr lider, ki isel özellikleri ile tüm ya am birle tirir. Liderin sahip olmas gereken
ki ili i, hizmet edebilme tutumuyla ilgilidir. Böyle birisi güvenilir, alçakgönüllü ve hizmet
odakl r. Toplumsal hayatta insanlar birbirleriyle ili ki içindedirler. Bu bak mdan lider
insan yönelimli olmal r. nsan ili kilerin iyi oldu u toplumlarda güvene dayal ili kiler
söz konusudur.. Lider, ba kalar yla ili kilerinde takipçilerini etkileyerek onlar sürekli
iyiye, do ruya ve güzele yöneltir. Onlara destek olur, güçlendirir ve kendilerini
geli tirmelerine yard m eder. Lider ayn zamanda görev yönelimli olmal r. nsanlar
ya amak için hayatla mücadele ederler. Herkesin bir i i ve görevi vard r. Ba ar lider i ini
iyi yapan ki idir. “Ayinesin i tir ki inin, lafa bak lmaz” sözü bunu en iyi ekilde özetler.
Birisi hakk nda yarg ya var rken söyledikleri yerine, yapt i e bak lmal r. Bu bak mdan
hizmetkâr lider, vizyonu belirler, hedef olu turur ve kendisini izleyenlere yol göstericilik
yapar. Hizmetkâr liderin önemli bir özelli i de süreç yönelimli olmas r. Ço unlukla uzun
bir zaman dilimini ifade etmek için süreç tabiri kullan lmaktad r. Süreç ayn zamanda
süreklilik gösteren eylemleri ifade etmek için de kullan lmaktad r. Yap lan bir çal man n
etkilili ini anlamak için sürece bakar z. Hizmetkâr lider, uygulamada örnek davran lar
sergiler, i leri ekip çal mas yla yürütür ve takipçilerini karara katar.
3.Alevi inanç önderlerinin hizmetkâr liderlik davran lar
Alevi inanc , Hak-Muhammed-Ali üzerine kurulmu tur. mam Cafer Sad k buyur ki:
“yol ve erkân bunlar n cümlesi Muhammed Ali’den kald ” (Vaktidoldu, 2011: 48–49). Hz.
Muhammed Mustafa ile Ali Murtaza cümleye rahmet gelip dini zahir eylediler ve erkân
koydular. eriat zahir, tarikat ve hakikat s rroldu. eriat Muhammed’in, tarikat ve hakikat
Ali’nin an na geldi. Yani ol zamandan beri pirlik Muhammed Ali’den kalm r. Bu
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sebeple evlâd Resulden ba kas na pirlik etmek ve talip edinmek caiz de ildir (Buyruk,
1958).
Alevi inanç önderlerinin soyu Ehlibeyte ç kar. Bu hal inanç önderlerini karizmatik
yapar. Karizma, liderin do tan sahip oldu u çekicilik özelli i olup, lideri izleyicilerinden
farkl k lar. zleyiciler, liderin ola anüstü niteliklerini inançla benimsediklerinden, onun
fikirlerine de itaat ederek me rula
rlar (Weber, 1947: 360). Karizmaya sahip ki i,
al lm (rutin) düzenin y
oldu u kadar yeni bir düzenin de yarat
r. Karizmatik
lidere Hz Muhammed örnek gösterilebilir. O cahiliye geleneklerini y km , çöllerde sürekli
olarak birbirleriyle sava an, kibir ve asabiyetleri yüzünden asla bir araya gelemeyen Arap
toplumu birle tirmi ve onlardan bir devlet kurmay ba arm r (Evkuran, 2006: 62). Böyle
bir lider, insanlar bir araya getirme ve grup olu turma konusunda da yetkin olup
izleyenlerini bir araya getirerek kolayl kla ikna edebilir. te bu sebeple Alevi inanç
önderleri kendilerine Hz. Muhammed’i k lavuz edinirler. Hz Muhammed’in ayn zamanda
bir hizmetkâr lider oldu unu söyleyebiliriz. O’nun slam’a davet misyonu incelendi inde,
halka kar sab rl olup onlara kar yumu ak davrand , ho görülü olmaya özen gösterdi i,
tedricî (yava yava ) ekilde hareket etti i, olaylar n neticelerini Allah’tan bildi i, tevazu
sahibi, yüksek bir muhasebe yetene ine ve iç derinli e sahip bir lider oldu u aç kça
görülür. Say lan özelliklerin hemen hepsi hizmetkâr liderlik davran lar olup bunlar ancak
bir hizmetkâr lider gösterebilir.
Alevi inanç önderlerinin kendilerine rehber olarak kabul etti i insanlardan birisi de
Hz. Ali’dir.
r’a vali olarak tayin etti i Malik E ter’e yazm oldu u Rahman ve Rahim
Olan Allah’ n Ad yla ba layan mektubunda, Ey Malik heva ve hevesine hâkim ol, halka
merhametle muamele et ve insanlar n ay plar gören ki ilerden uzak dur, buyurmu tur.
Ayr ca takva ehli ki ilerle dost olmas , halk n dileklerini yerine getirmesini, zaman n bir
sm halka ay rmas istemi tir (Özbay ve Reca, 2010:164,187). Bu nedenle Alevi inanç
önderleri kendilerine Hz. Muhammed’i pir, Hz. Ali’yi rehber edinirler
Hz Muhammed’in bir hadisinin hizmetkâr liderlikle do rudan ili kili oldu u
bilinmektedir. “Liderler (seyyidler) kavimlerinin hizmetkârlar r” hadisinde, insanlara
hizmet etmenin öneminden bahsedilmi tir (Çald ranl , 1998). Hizmetkâr liderli in temel
felsefesini olu turan bu görü e göre, halka hizmet, Hakk’a hizmettir. Kendisi seyyid olarak
kabul edilen Hac Bekta Veli, Dört Kap K rk Makam ö retisinde, Hâk yolunda hizmet
etmeyi dördüncü makam olarak görmektedir. nsanlar ancak ba kalar na hizmet ederek
hakikati bulurlar. slam dininde ayr m yapmadan insanlara hizmet etmek, tek ba na bir
ibadettir. Peygamberimize “ nsanlar n en hay rl kimdir?” diye soruldu unda, insanlar n
en hay rl insanlara hizmet edendir” buyurmu tur (Bin bir Hadis 1.cilt, Hadis numaras :
426; akt. Günay, 2014). Elbette insanlara hizmet etmenin türlü biçimleri olabilir.
Ba kalar n mü külat çözmeye çal mak, ba ve yard mda bulunmak, iyilik yapmaya
çal arak insanlar ho nut etmek gibi. slam aç ndan, baz lar n hac nispetinde sevab
vard r. mam Cafer-i Sad k, “Bir Müslüman n ihtiyac kar lamaya çal mak, Kâbe’nin
etraf ndan yap lan yetmi tavaftan daha faziletlidir” buyurmu tur (Bihar-ul Envar, c.74:
311).
Alevi inanç önderlerinin hizmetkâr liderlik davran lar göstermelerini zorunlu k lan
ba ca nedenler, geleneksel Alevili in günümüz ihtiyaçlar na cevap vermemesi,
ehirle me, halk n e itim seviyesinin artmas olarak s ralanabilir. Geleneksek Alevilik,
rsal kesimin artlar na uyarlanm bir Alevilik olgusudur. Genellikle köylerde, dede-talip
ili kilerine dayal yürütülen bu Alevilik ya am nda; inanç, itikat, samimiyet, teslimiyet
biçimi modern Alevilikten farkl ekilde yürütülmekteydi. ehirle meyle birlikte kentlere
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göç eden Aleviler inançsal ve sosyal bir sars lmaya maruz kald lar. E itimli gençlerin
say
n artmas yla birlikte inanç önderlerine olan güven azalmaya ba lam r (Co kun,
2015: 214).
Geleneksel Alevi inanc nda hizmet etmenin önemli bir yeri vard r. Cem ibadeti
içinde “On iki Hizmet” yer almaktad r. slam dinine ve Allah’ n buyurdu u hak yola hizmet
etmi olanlara, hizmet ehli ki iler denir. Cem evinde ibadete kat lanlar bu hizmetleri temsili
olarak yerine getirirler. Bu hizmetlerin geçmi ten miras kald na inan r. Pirlik ahMerdan Ali, seyitlik Hz. Resul Ekrem, ahmanl k smail aleyhisselâm, zakirlik Cebrail,
sakilik Hz mam Hüseyin, ç rakç k Hz. Selman, hadimlik Hz Resul, tarikçilik Mikail,
ferra k brahim Halilullah, carc k srafil’den kalm r (Vaktidoldu, 2011: 147–148).
Alevi dedelerinin hizmetkâr liderlik davran lar sergilemesinin Alevi inanc n
ya at lmas na önemli katk lar olabilir. Bu ba lamda Alevi inanç önderlerinin göstermesi
gereken baz kayda de er davran lar öyle s ralanabilir: Alevi dedeleri mütevaz bir
ekilde taliplerinin sorunlar çözmeli, yetmi iki millete bir nazar ile bakmal r (Aslan,
2003). Her Alevi dedesi çoban misali taliplerini kollay p gözetmelidir. Çobanl k yapmak on
hizmetkâr liderlik davran ndan birisidir (Erdo ruca, 2011: 18). Dede taliplerini bir araya
getirerek evliya erkân icra etmeli (Gölp narl , 2006: 9), yani birlik ve beraberli i tesis
etmelidir. Dede iyi bir kavrama yetene ine sahip olmal r. O ancak bu ekilde sorunlar n
üstesinden gelebilir. Chalmers’e (1985) göre, kavramsalla rma yani soyutlama,
görülmeyen varl k, ili ki ve niteliklere dikkatimizi çeker (Y lmaz, 2017). Böylece karma k
ili kiler daha kolay anla r. Dedelerin ba kalar na anlamas ve kendilerini onlar n yeri
koyabilmesi duyguda k olarak nitelenir. Rogers’e (1983) göre duyguda k, ki inin
kar ndakinin duygu ve dü üncelerini do ru anlamas ve bunu ona iletmesidir. Bu
yetene e sahip inanç önderleri ba kalar na duygusal destek verebilirler. Duygusal destek,
evkleri k lan bireyleri motive etme ve takipçilerin ki isel isteklerine ve ihtiyaçlar na
duyarl olma halidir (Kaplan ve Uzun, 2017: 16). Ba kalar n duygular anlamayanlar
ba kalar na önderlik yapamazlar. Alevilikte musahiplik kurumu duygusal deste in en iyi
örne ini olu turur (Gül, 2014: 79).
Günümüzde Alevili in içinde bulundu u s nt lar n farkl nedenleri olmakla birlikte
önemli bir k sm n Alevi inanç önderleriyle ili kisinin bulundu u bir gerçektir. Bu
çal mada k smen gündeme getirilen ve Alevi inanç önderleriyle ilgili sorunlar n çözümüne
farkl bir bak aç getirilmeye çal lm r. Liderlik olarak zikredilmemi olsa da mam
Cafer Buyru unda, pir olan kimselerin kâmil olmas , dört kap k rk makam ve on yedi
erkândan haberdar olarak yolu sürmesi buyrulmaktad r (Vaktidoldu, 2011: 22). Bu
ba lamda dü ünüldü ünde, günümüz gençlerinin ço unun üniversite mezunu oldu u
gerçe i inanç önderlerinin lider olmalar zorunlu k lmaktad r.
Kentle meyle birlikte farkl ocaklara mensup talipleri bir arada ancak lider inanç
önderleri bir arada tutabilirler. Bu bak mdan Alevi inanç önderleri özellikle büyük
ehirlerde yeterli bilgi ve donan ma sahip olmal rlar. Ba ka bir anlat mla, tarikat ehline
önderlik yapacak Alevi inanç önderinin en az ndan Marifet ehli olmas gerektir. Hac
Bekta Veli bu taifeyi arifler olarak nitelendirir. Arifler hem temiz hem de temizleyici
olmal (Co an, 1996: 4). Alevi inanç önderlerinin de mür itlerine görülmeden talip üzerine
gitmesi do ru bir davran de ildir.
4.Sonuç ve öneriler
Alevi inanç önderleri, Alevi ö retisinin yay p ya at lmas nda önemli bir konuma
sahiptirler. Onlar sadece Alevi inanc ya atmakla kalmaz ayn zamanda korumakla da
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görevlidirler. Alevi inanç önderlerinin soyu Ehlibeyte ç kar. Evlâd- Resul kabul edilirler.
Alevi inanç önderlerinin rehberi Kur’an- Kerim’dir. Bunun d nda, Alevi yaz kaynaklar
ba ta olmak üzere yedi ulu ozan n görü leri de temel kaynaklar aras nda olarak kabul edilir.
Her Alevi inanç önderi, mam Cafer Buyru u ba ta olmak üzere yaz
Alevi
kaynaklar ndan haberdar olmal , Dört Kap K rk Makam, Oniki Farz Kifaye, Onyedi
Erkândan hakk nda bilgisi olmal r.
Günümüzde halk n e itim seviyesi artm ve gençlerin önemli bir bölümü üniversite
mezunudurlar. Dedelerin ço unlu u böyle bir e itim almam r. Pir-talip aras ndaki e itim
fark dedeleri zor duruma dü ürebilmektedir. Bu bak mdan Alevi inanç önderlerinin
geleneksel dedelik rolleriyle yolu ve erkân yürütmeleri güçle mi tir. Art k günümüzde
hizmetkâr liderlik yönü güçlü inanç önderi dedelere ihtiyaç duyulmaktad r. Hizmetkâr
liderlik, halka hizmet etmeyi ön plana ç karan bir liderlik anlay
r. Farkl modeller ile
ortaya at lan bu liderlik biçimi, sevgi dolu, alçakgönüllü, fedakâr, geni görü lü, güven dolu
olmay gerektirir. Lideri izleyenlerine özgürlük sa lar ve onlara hizmet etmeyi öngörür.
Hizmetkâr liderlerinde bulunan liderlik davran lar n hemen tamam , Alevi inanç
önderlerinin sahip olmas gereken liderlik davran lar r. Bu bak mdan günümüzde,
dedelerin bir hizmetkâr lider olarak görev yapmalar zorunlu görünmektedir.
Alevi inanc n temel dinamikleri bozmadan yolu devam ettirmek inanç önderlerinin
ba ca görevleri aras ndad r. Böyle olmakla beraber, sosyal de meler, kentle me ve
itimli insanlar n say
n artmas , Alevi inanç önderlerin konumunda bir de ikli e
gitmeyi gerektirmektedir. Bir oca a mensup dedelerin hepsinin de il de ehliyetli ve lider
olanlar n erkân ve hizmet yürütmelerini zorunlu k lmaktad r. Belki Bekta ilikte baba
olacaklar n seçim ile i ba na getirilmesi gibi bir yakla m izlenebilir. Böyle bir uygulama
birle tirici bir özelli e sahip Anadolu Alevili inin ya at lmas na olanak sa lad
gibi,
Türkiye’de Alevi-Sünni inançlar n daha do ru anla lmas na da yard m edecektir.
Sonuçta ülkenin birlik ve bütünlü üne önemli derecede destek sa layacakt r.
Bu çal maya dayal olarak u önerilerde bulunulabilir. Alevi inanç önderlerinin
itimleri için üniversiteler bünyesinde inanç önderlerini yeti tiren bölümler ve kurslar
aç lmal r. Bu kurslarda Alevi inanç önderlerine Alevilik konusunda temel bilgi ve
beceriler ile liderlik e itimi verilmelidir.
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