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Bade N. Çayır

KAZ DAĞLARI’NDAN TOROSLAR’A
Tahtacı Türkmen Alevileri



Önsöz

Amed daha önce de gezmişti. Fıtrattan etnologdu. İnsanlarla çabucak de-
rin ve sahici ilişkiler kurabildiğine birçok defa tanık oldum. Ezidiler için 

ülkeler kat etmişti; Irak’a Suriye’ye, Ermenistan’a, Almanya’ya, Gürcistan’a, 
Ezidilerin acılı serüvenine eşlik etmişti. Nerede bir Ezidi topluluğu varsa oraya 
erişmiş onları ikna etmiş; bir arı misali onların tatlı nektarını (usul, erkân bil-
gilerini, ağızlarını, ağıtlarını, destanlarını, efsane ve mesellerini birinci elden, 
doğdukları ve yaşadıkları coğrafyaların bağrından) derlemişti. Arı ve çiçek 
benzetmesinden devam edeceksek, arıdan/Amed’den Ezidi kavmi de razıydı. 
Onlar da farkındaydılar: Hiçbir yazılı kaydı olmayan kültürleri yavaş yavaş 
sönümleniyordu. Kendilerinde de kültürü insanlık hafızasına ekleyecek beceri, 
mecal ve bütünlüklü bilgi yoktu. Amed, onların bir zamanlar var oldukları 
bilgisini gelecek kuşaklar katına taşıyacak bir büyük fırsattı. Ona gönüllerini, 
dillerini ve kapılarını sonuna kadar açtılar.1 İyi ki de öyle yaptılar. Üzerlerini 
Ortadoğu’da sık karşılaşılan her şeyi tarumar eden şiddet kapladı. 2014’te 
kutsal coğrafyaları, Şengal bölgesi çatışmaların ortasında yerle bir edildi; top-
luluğun kalbine hançer sokuldu; Ezidiler kalubeladan beri yaşadıkları toprak-
lardan atıldılar; dünyanın dört bir yanına savruldular. Eski düzenlerine geri 
dönmeleri, geleneklerini ve göreneklerini odakladıkları bir yurt kurmaları ar-
tık olanaksız. İnsanlık bir rengini daha yitirdi. Amed’in Ezidi araştırmaları on-
lardan geriye kalan tek tutamak. Tek başına, Amed, bir kültür akademisinin 
yapması gerekeni yapmış oldu. Bir gün, hepimiz, onun bu “kurtarıcı antropo-
loji” kaygısıyla gerçekleştirdiği olağanüstü işi minnetle anacağız. 

1 Bu işbirliğinin ürünlerine (Kalan Müzik tarafından 2009 yılında çıkarılan (Y)Ezidiler adlı 
CD-Kitap dışındakilere) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan ulaşılabilir: Osmanlı ve İn-
giliz Arşiv Belgelerinde Yezidiler (2012), Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadı, A’datı, Evsafı 
(2013) ve Kara Kitap Kara Talih (2014) ve Kadim Bir Nefes: Ezidi Ağıtları (2015).



xiv önsöz

Bilim dünyasında alışılmış davranış, eğer zorluklarla bir “sahayı” 
enine boyuna irdelediyseniz, bunun üzerine yatmanız biçimindedir. Bütün 
kariyeriniz sizin bu biricik dağarcığınızın değişik açılardan deşilmesinden 
beslenir. O bilginin “türbedar”ısınızdır. Bu kadarı bile size saygınlık 
kazandırmaya fazlasıyla yeter. Amed bu yola girmedi, bilme merakı ve 
heyecanı onu yeni sahalara sürükledi. Tahtacılar bu heyecanın ürünü. 
Heyecanını bulaştırdığı iki genç araştırmacıyla (Zeynep Altop ve Bade 
Çayır’la) birlikte gerçekleştirdikleri Tahtacılar çalışması Ezidilere dair 
çalışmayla ortak bazı hususların arasından süzülüp bize ulaşıyor: Tahtacılar 
konusu da Ezidiler bahsinin benzeri boyutlar taşıyor. Tahtacılara dair 
ortaklıktaki veriler esasen birkaç eski kaynağa dayanıyordu. Sonraki 
kaynaklar hep bu az sayıdaki kaynaklardaki tespitleri, yakıştırmaları 
tekrarlıyordu. Gel gelelim bu ilk kaynaklardaki bilgiler de sorunluydu. Sınırlı 
gözlem alanlarıyla yetiniyorlardı, bütünü kuşatmıyorlardı. Zaman içindeki 
değişimleri kale almamışlardı, bu bir. Birden fazla noktadaki çeşitlenmelere 
yer vermiyorlardı, iki. 

Bu eski kaynaklar üzerine bina edilmiş yeni araştırmaların ise bir 
temel özelliği hep Osmanlı döneminin çatışmalarla dolu, Aleviliği sadece 
siyasi/felsefi bir başkaldırış olarak gören bir anlayışa sahip olmalarıydı. Bu 
araştırmalar günümüzde yaşanan haliyle Tahtacı/Alevi kültürünü derleyecek, 
etnografik saha çalışmasının külfetine katlanmadıklarından belki başlangıçta 
sahici olup tekrarlar boyunca bozulmaya uğrayan, bilgi niyetine verilip mesel 
niteliğini aşmayan laflardan oluşuyorlardı. Ya anlattıklarının bir kısmı bir 
zamanlar bakımından doğruydu, lakin eski gerçekliği bugün de aynı şekilde 
mevcutmuşçasına sunuyorlardı. Ya da eskiden de gerçeklikle pek de alakası 
olmayan betimlemeleri, sınırlı gözlemleri bugünü açıklamak üzere seferber 
ediyorlardı. Zeynep, Bade ve Amed’in çalışması bu hastalıklardan azade. 

Araştırmaları meşakkatli yolculuklar, günler geceler süren kayıtlar, 
hüsranla sonlanan başvurular, çoğu faniyi caydıracak, yorgunlukların eşlik 
ettiği çok titiz ayıklama ve sorgulamalarla dolu bir maceranın sonucunda gün 
yüzüne çıkıyor. Türkiye’deki Tahtacı topluluklarının hemen hepsiyle birinci 
elden, kendi coğrafyalarında temas kurdular. Dere tepe düz gittiler deyim 
yerindeyse. Bilim dilinde “tüketici” (exhaustive) bir araştırma gerçekleştirdiler. 

Bağa destursuz hiç girmediler, ben şahidim. Girdikleri her bağın 
her bir noktasına titizlikle eğildiler. Sabırla her bir ayrıntının içine girdiler. 
Tahtacıların kendilerinin bile ucunu bucağını bilmedikleri, kendi mana 



önsöz xv

alemlerinin her bir yanını mercek altına alıp kayda geçirdiler. Böylece 
modern yaşam denilen şu acımasız çarkın öğütüp yok etmek üzere olduğu 
bir kültürel zenginliği insanlığın hafızasına emanet edebildiler. 

Amed, Zeynep ve Bade’nin başardıkları iş öyle her araştırmacının harcı 
değildi. Tahtacılar/Aleviler yüzyıllardır en iyi durumda kendilerine kuşkuyla, 
çoğu durumda da hasmane önyargılarla bakan bir egemen inanç kuşatması 
altında geleneklerini sürdürme çabası veriyorlar. Bu yüzden ritüellerini, 
dinsel pratiklerini kıskançlıkla dış dünyadan uzak tutuyorlar. Onları 
farklı kılan – Yaradan ve O’na inanmış ulularını kadınlı erkekli bir arada 
kutsamalarını, ayinlerinde dillendirilen nefesleri, ağıtlarını, damla damla da 
olsa yudumladıkları rakı gibi – uygulamalarını kötü gözlerden uzak tutmak 
konusunda son derece hassaslar. “Sır”larını paylaşmak yoluna gitmiyorlar. 
Peki nasıl oldu da bu genç araştırmacıları iç evrenlerine kabul ettiler? Bu 
kabulü mümkün kılanın ne olduğunu, galiba, biliyorum: Zeynep, Bade ve 
Amed’in Tahtacılarla kurdukları ilişkiye, bir ölçüde, tanık olabildim. Amed 
ve arkadaşlarının Tahtacılarla kurdukları ilişkide önyargının zerresi yoktu. 
Tersine, Tahtacıların kültürlerindeki biricikliğe büyük bir saygı besliyorlardı. 
Onların insanlık denen büyük ailenin son derece kıymetli ve renkli bir kolunu 
temsil ettiklerini düşünüyorlardı. Genellikle, bilim insanlarının bakışına 
damgasını vuran, bir üst bilincin araştırma öznesi karşısındaki “bilgin 
kibri” onlarda yoktu. Kibir ne kelime; Tahtacılardaki yaşam neşesine, 
neredeyse gıpta ile baktıkları söylenebilirdi. Tahtacıların “başlangıç”larına 
bir büyük acıyı, Kerbela’yı oturtmuş olmalarına, her gün o acının içlerini 
sızlatıyor olmalarına rağmen, acı ile, doğa ve ölüm ile kurdukları ilişkiler 
sayesinde ördükleri “yaşam edepleri”nden öğrenilecek çok şey olduğunu 
düşünüyorlardı. Tahtacılar bu sahiciliği anladılar. Gönül ve inanç kapılarını 
bu gençlere açtılar. Aslında Zeynep, Bade ve Amed’in araştırdıkları olgu 
karşısındaki bu tavırlarının bütün etnografik çalışmalarda benimsenmesi 
gereken tavır olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Antropoloji aleminde 
saygı ve merak el ele gitmeli. Amed ile çalışma arkadaşları Zeynep ve 
Bade’nin ulaştığı bu bilgelik onların benzer daha nice özgün araştırmaya 
imza atacaklarına beni inandırıyor. Yolları açık, bizlere sundukları “anlama” 
ve “anlatma” işleri bol olsun. 

Aydın Uğur
İstanbul, 20 Şubat 2020



Giriş

Tahtacı topluluğunun kökenine dair belirtilen neredeyse her türlü tarihsel 
bilginin, ispatı mümkün olmayan “ihtimaller”, “benzerlikler” ve “ön-

görüler” etrafında şekillenen bir algının sonucu olduğunu söylemek gere-
kir. Tahtacıları Moğollar'dan kaçarak Anadolu’ya yerleşen Oğuz boylarına, 
Ağaçeri’ne, İran’dan göç etmiş Şii topluluklara; Göktürklere veya Şamanist 
topluluklara benzetmenin; onlara Bağdat, Horasan; Türkistan, Orta Asya, 
Anadolu, İran ve hatta Suudi Arabistan gibi tarihsel anavatanlar bulmanın; 
Türk, Türkmen, Yörük gibi kimlikler tespit etmenin, Şii, Şamanist, Sünni, 
Alevi gibi inançlara zapt etmenin nasıl bir anlama geldiği ve ne sebeple ya-
pılıyor olduğu gün geçtikte daha net bir biçimde anlaşılır olmaktadır. Muh-
temel her türlü zapt ve genellemeden kaçınmak amacıyla, mevcut çalışma-
ya başlarken ve tabii tüm çalışma süresince, şu şekilde düşünmekte fayda 
gördük: Tahtacılar bu topluluklardan herhangi birinin uzantısı veya kolu 
olabileceği gibi, yaşadıkları coğrafyanın oluşturduğu kültürün bir sonucu da 
olabilir. Başka bir ifadeyle Tahtacılar, sadece ve sadece Tahtacı olabilir ve bu 
tam da kendilerini bir topluluk olarak Tahtacı başlığı altında nasıl tanımla-
dıklarıyla ve bir Tahtacı kültürü başlığı altında gerçekleştirdikleri kültürel ve 
dinî pratikler ile ilgilidir. 

Tahtacılara dair ispatı mümkün olmayan ve genellemelere dayanan 
tartışmaların sorunlu içeriğini tartışmak ve değerlendirmek yürütmüş oldu-
ğumuz araştırmanın amaçları arasında yer almamaktadır. Elbette ki Tahta-
cılar hakkında bugüne değin yapılmış çalışmaların1 önemini görmezden gel-

1 Türkçe kaynak değerlendirmeleri için öncelikle bkz.: Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu’da Aleviler 
ve Tahtacılar, Ötüken Yay., 2015; Yusuf Ziya Yörükan, Alevi, Bektaşi, Tahtacı Nefesleri, Ötü-
ken Yay., 2011; Nilgün Çıblak, Mersin Tahtacıları, Ürün Yay., 2005; Serdar Sarısır, İttihat ve 
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memiz mümkün değil; fakat biz bu kitapta her şeyden önce Tahtacılar tara-
fından anlatılan Tahtacı gelenek ve göreneklerini tarihsel bilgi olarak geçerli 
kabul ettik. Kaz Dağları’ndan Toroslar’a Tahtacı Türkmen Alevileri adlı bu 
kitap 2015 yılından itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, 
Muğla, Denizli, Burdur, Antalya ve Mersin’de sürdürdüğümüz antropolojik 
çalışmanın bulgularına dayanmaktadır. Tahtacıların kendi seslerini ve an-
latılarını esas alan Kaz Dağları’ndan Toroslar’a Tahtacı Türkmen Alevileri 
adlı bu çalışma ile Alevi inancı değil, Tahtacı topluluğu merkeze alınmıştır. 

Belirtmek isteriz ki kitapta yer alan ses kayıtlarındaki icracılar ara-
sından -dört kişi hariç olmak üzere- hiç kimse Tahtacı nefeslerini cem tören-
leri veya özel günler dışında söylemiş veya kaydetmiş kişiler değildir. Sesini 
dinleyeceğiniz kişilerin neredeyse tamamı çiftçilik, hayvancılık veya esnaflık 
yapmaktadır. Kayıt altına aldığımız tüm nefes, dua, türkü vb. parçaları, par-
çayı icra eden kişinin genel tavrına ve derleme sırasında söylediği şekle sadık 
kalarak düzenledik. Söyleyenin sesine, söyleyiş biçimine ve nefeslere hiçbir 
müdahalede bulunmadık. 

Günümüzde birçok nefes ve benzeri dinî metin kayıt altına alınmış 
durumda, fakat onları ete kemiğe büründüren ve her metni biricik kılan ye-
gâne cevherin titreyen, detone, sorunlu ve eğitimsiz bir seste gizli olduğunu 
düşünüyoruz. Çoğu icracı için esas amaç hoş bir seda duyurmaktan ziyade, 
taşmış ve miras alınmış bir acıyı sonraki kuşaklara aktarmaktır. Buna aracı 
olmayı amaçlıyoruz.

Benzeri saha çalışmalarına örnek olması ve kaynak oluşturması umu-
duyla yürütülen bu araştırmanın kitapçık bölümü, ses kayıtlarında yer alan 
nefes, dua ve türkülerin nasıl bir dinî ve kültürel arka plana sahip olduğunun 
daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın esas amacı toplu-
luğun sesli ve yazılı ürünlerini kayıt altına almak, bu ürünlerin ait olduğu 
dünyanın küçük bir resmini çizmeye çalışmaktır. Topluluk hakkında söylem 

Terakki Dönemi Tahtacı Araştırmaları: Niyazi Bey ve Adana Bölgesi Tahtacıları, Kömen Yay., 
2012; Musa Seyirci, Batı Akdeniz Bölgesi Tahtacıları, Derin Yay., 2007; Ali Selçuk, Tahtacılar: 
Mersin Tahtacıları Üzerine Bir Araştırma, Yeditepe Yay., 2004; Ali Selçuk, Ağaçeri Türkmen-
leri: Tahtacılar, IQ Kültür Sanat Yay., 2008; Murat Küçük, Cemaat-ı Tahtacıyan: Horasan’dan 
İzmir Kıyılarına Alevi Türkmenler, Horosan Yay., 2009; Hüseyin Yüksel Biçen, İnanışları ve 
Gelenekleri Açısından Tahtacılar, Tekağaç Yay., 2005; İsmail Engin, Tahtacılar: Tahtacı Kimliği 
ve Demografisine Giriş, Ant Yay., 1998; Abdurrahman Yılmaz, Tahtacılarda Gelenekler, Anka-
ra CHP Halkevleri, 1948; Kemal Özbayrı, Tahtacılar ve Yörükler. Tahtadjis et Yöruks, Librairie 
adrien-maisonneuve, 1972; Öznür Tanal, Gelenekleriyle ve Günlük Yaşamlarıyla Antalya Tah-
tacıları, Antalya Büyükşehir Kültür Yay., 2008; Kolektif, 1. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları 
Sosyo-kültürel Yapısı (Tahtacılar) Sempozyumu Bildiriler, Kültür Bakanlığı Yay., 1995.
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geliştirmek yerine mevcut pratikleri ve bu pratikleri icra edenlerin seslerini 
tarihin bir anına, unutulmamak üzere yerleştirmek bu çalışmanın esas amaç-
larındandır. Bu sebeple bu çalışmayı başladığımız günden itibaren “kurtarıcı 
antropoloji” olarak adlandırılabilecek bir alanın içerisinde görmeye çalıştık. 
Dolayısıyla ne her nefesin doğru bir biçimde okunduğu iddiasında, ne de her 
bilginin kesin bir doğruluk iddiası taşıdığı kanaatindeyiz. Tahtacıları dinle-
dik, onlardan neyi duyduk ve onlar ile birlikte neyi gördük ise, onu yazdık. 

GÜNÜMÜZDE TAHTACILAR 
Ali yolunda ilerleyen Tahtacılar her ne kadar Alevi üst başlığı altında yer 
alan Türkmen topluluğu olarak değerlendirilse de kültür ve inanç açısından 
ne sadece Türkmen ne de Alevi tanımları içinde değerlendirilebilecek bir içe-
riğe sahiptir. Hacı Bektaş Veli veya Pir Sultan Abdal özelinde simgeleşmiş 
Anadolu Alevi kültürüne ait kurumsal yapının ve bu yapıların temsilcisi ol-
duğu kültürel ve dinî pratiklerin Tahtacılar nezdinde geçerliliğinin olmadığı-
nı, bu kutsal kişilerin çevresinde gelişen ibadet dünyasının Tahtacı topluluğu 
tarafından saygıyla anılan bir uzak kardeş olarak görüldüğünü söylemek 
gerekir. Bu sebeple Tahtacı olmayan bir Alevi dedesinin hükmü topluluk 
içerisinde geçerli değildir; bu dedeler posta oturamaz ve Tahtacı ilkelerini 
yerine getir(e)medikleri için cemlerde yer alamazlar.2 

Yanyatır ve Hacı Emirli (Hacıemirli) ocakları üzerinden örgütlenen3 
Tahtacı topluluğu bu sebeple farklı bir dünya tahayyülüne de sahiptir. Birbi-
riyle eşit öneme sahip Yanyatır ve Hacı Emirli ocaklarına bağlı olan kişiler 
ocak dedelerine ve onlar aracılığıyla temsil edilen tüm geleneklere uymakla 
yükümlüdürler. Talipler ocaklarını değiştiremeyecekleri gibi ocak dedeleri-
nin de bir diğer ocağa bağlı olan taliplere yol gösterememesi gerekmektedir. 
Fakat yakın zamanda özellikle Hacı Emirli ocağına bağlı köylerde inancı 
sürdüren kişilerin azalması sebebiyle Yanyatır dedelerinin bu köylerde de 
talipler edindiği görülmektedir. 

2 Son yıllarda özellikle İstanbul’da ikamet eden ve Anadolu Aleviliğine bağlı olan bir grup dede 
Tahtacı köylerini ziyaret edip talipler edinmekte ve var olan Tahtacı inanç sistemine müdahale 
etmektedir. En önemli müdahale noktaları Tahtacıların dolu erkânına ve Pir Sultan Abdal ile 
Hacı Bektaş Veli’nin şahsına ilişkin sürdürülen tartışmalara dayanmaktadır.

3 Bu ocakların aynı soydan geldiğine veya farklı aile bağlarına sahip olduğuna ilişkin görüşler 
gerek akademik camia içerisinde gerekse de Tahtacı dedeleri tarafından sıklıkla dillendirilmek-
tedir.
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Tahtacı topluluğunun alt kollarını oluşturan ve Üsküdarlı, Çobanlı, 
Nacarlı, Çaylak, Aydınlı, Enseli/Eseli, Sivrikülâhlı, Kokluca, Cingöz, Tomak, 
Evci, Çiçili/Cicili, Mazıcı, Alçı, Gökçeli, Kahyalı… adlarıyla bilinen gruplar/
aşiretler yakın zamana kadar coğrafi olarak sabitlenmiş bölgelerde ikamet 
ederken günümüzde bu durumun kısmen değiştiğini ve her bir grubun fark-
lı coğrafi bölgeye dağıldığını söylemek mümkündür.4 Neredeyse yüzyıllar-
dır belirli bir coğrafyada ikamet eden bu topluluklar zaman içerisinde aynı 
ocaktan oldukları komşularından ayrışarak kendilerine has dinî ve kültürel 
pratikler geliştirmiştir. Bu sebeple Yanyatır veya Hacı Emirli ocağına bağlı 
her Tahtacı'nın benzer bir dinî ve kültürel esasa bağlı olduğu söylenemez, 
zira talibin sadece hangi ocaktan olduğu değil hangi topluluğun üyesi olduğu 
ve hangi coğrafyada yaşadığı da önemlidir. 

Günümüzdeki merkezi İzmir Narlıdere’de bulunan Yanyatır Ocağı 
Tahtacı toplumunun en büyük parçasını oluşturmaktadır. Adana’nın Cey-
han civarındaki Durhasan Dede Köyü’nde türbesi bulunan Dur Hasan Dede 
bu ocağın kurucusu olarak bilinmektedir.5 Her ne kadar bu ocağın Ada-
na’dan İzmir’e göç etmesine sebep olan olaylar hakkında net bir bilgiye sa-
hip değilsek de bugün Çanakkale, Balıkesir, Burdur, Manisa, Adana, Mersin, 
Denizli, Antalya ve İzmir civarında yaşayan topluluk üyelerinin dönemin 
padişahı6 tarafından ağaç ihtiyacı sebebiyle göç ettirildiğine dair söylence-
ler sıklıkla dillendirilmektedir. Kökleri Gaziantep-İslâhiye’ye bağlı Kabaklar 
Köyü'ne dayanan ve İbrahim Sani tarafından temsil edilen Hacıemirli ocağı 
ise Tahtacı topluluğunun ikinci parçasını oluşturmaktadır.7

4 Örneğin Cicililer özellikle Çanakkale Ayvacık, Kahyalılar ise Manisa Akhisar civarında ikamet 
ediyorken günümüzde böylesi bir haritalandırma yapmak artık çok da mümkün değildir.

5 Genel kanaate göre Durhasan Dede’nin bu bölgeye Bağdat’tan geldiği veya İmam Rıza’dan 
icazet almak için Bağdat’a gittiği belirtilir.

6 Bahse konu edilen padişah kimi zaman Yavuz Sultan Selim veya Kanuni Sultan Süleyman, kimi 
zaman ise Fatih Sultan Mehmet’tir. 

7 Taliplerinin önemli bir kısmının Aydın civarında ikamet etmesi sebebiyle “Aydınlı” olarak da 
bilinirler.


