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KUTSAL NESNELER BAĞLAMINDA “ALEM GEZDĠRMEK” RĠTÜELĠ
Dr. Öğr. Üye. Filiz GÜVEN
ÖZ
Tarihsel uzam içerisinde toplumu etkileyen bazı olaylar sonucunda ortaya çıkan
ritüeller, bir toplum ya da toplumun belli grupları tarafından belirli zaman aralıklarıyla tekrar
edilen, sosyal hayatın bilinç dıĢı temellerini oluĢturan önemli sembolik parçalardır. Bu anlamda
bir ritüeli incelemek, bilinç dıĢı yapıların incelenmesi gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Çünkü
öznenin zihni ve her türlü kültürel cevap, bilinç dıĢı yapının içinde ifade edilmeyi bekler. Bu
noktada bir ritüeli anlamak, onu etki altına alan bütün unsurlarla birlikte incelendiğinde mümkün
olacaktır. Ritüellerin tanım ve yapıları itibarıyla uygulamadaki küçük farklılıklarını; toplumun
kesimleri açısından birey ve toplum psikolojisi, kültür aktarımı sırasındaki algı değiĢiklikleri,
bilinç dıĢı inançları belirlemiĢtir. Sosyal ve kültürel bir olayı sadece doğuĢ ve kökleriyle
açıklamak yeterli değildir. Aksine, her bir etken toplumun ve kültürün algı sisteminin bütünü
içinde açıklanmalıdır. Ritüellerle ilgili sorulan sorulara alınan cevaplar benzerlik gösteriyor olsa
da ritüeli uygulayan kiĢilerin sosyokültürel, sosyoekonomik ve sosyopolitik altyapısı farklılık
gösterebilir. Kars-Iğdır illerinde “alem gezdirmek” Ģeklinde isimlendirilen ritüelin temel formu,
belli bir grubu/toplumu etkilemiĢ bir olay sonucu ortaya çıkmıĢ olmasıdır. Alem gezdirmek ritüeli
adı geçen bölgelerde gerçekleĢtirilen derleme ve gözlemlerle incelenmiĢ, söz konusu ritüelin
yapısına ve doğumuna yönelik tarihî ögeler/kabullerin yanı sıra toplumsal, kültürel ortamın
oluĢumuna ve sürdürülmesine katkısı gibi farklı boyutlar/iĢlevler gözlenmiĢtir. Bu Ģekilde
yapılmıĢ çalıĢmalar, öznenin psikolojisinin anlaĢılması ile yerel/ulusal kültürel birikimlerin
belirlenme aĢamasında, verilerin sağlanmasına yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Alem gezdirmek, ritüel, inanç, Türk kültürü, Ehl-i Beyt
THE RITUAL OF CARRYING THE “ALEM” IN THE CONTENT OF SACRED OBJECTS
ABSTRACT
The rituals that came up as a result of some events that affect the society in historical
space are important symbolic parts which constitute the unconscious bases of social life
repeated by certain groups of a society or society at specific time intervals. The mind of the
subject and any kind of cultural response wait to be expressed in the unconscious structure. At
this point, to understand a ritual can only be possible by examining and analysing of all the
elements which have an influence on the ritual. Individual and social psychology in terms of
community segments, changes during cultural transfer and unconscious beliefs of a society
defined the minor differences in performing the rituals due to their definition and structure.
Explaining a social and cultural phenomenon only by its birth and root would not be efficient;
therefore, each element should be explained by considering the system of perception of a
society and culture. Even though the questions asked about rituals have similar answers,
people who perform a ritual may have different types of socio-cultural and socio-political
infrastructure. The base form of the ritual which named by Carrying the “Alem” near Kars and
Iğdır Provinces has emerged as a result of an event which affects a certain group or a certain
society. Carrying the “Alem" has been examined by observations and compilations in areas
mentioned above, and besides the historical factors and acceptances about the structure and
birth of the ritual, different dimensions and functions of the ritual such as the existence and
maintenance of the social and cultural environment have been observed. Such studies may
help providing data in the process of understanding the psychology of the subject and
identifying the local or national cultural accumulations.
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Yapılma amaçlarına ve dönemlerine göre farklılık gösteren ritüeller
katılımcısının mutluluğunu etkiler. Bu anlamda “Ritüel hem tekil bir etkinliğe hem de
tüm türü iĢaret eden bir topluluk ismine karĢılık gelecek Ģekilde kullanılır” (Karaman
2010).
Sosyal, siyasal ya da ekonomik anlamda bir olayın toplumu derinden
etkilemesiyle kendini göstermiĢ olan ritüel daha sonraki süreçte de birtakım semboller
ve tekrarlarla varlığını sürdürmüĢtür (Öncül 2016).
YaĢanılan bu olaylar zamanla hafızalarda kalan Ģekliyle hatırlanıyor olsa da
takvimsel olarak belli dönemlerde topluluk tarafından tekrar edilmektedir.
YaĢatıldıkları kesimlerin değer yargılarını, kültürel belleğini, sosyopolitik,
sosyokültürel alt yapısını yansıtmaları bakımından ritüeller birçok disiplinin araĢtırma
konusu olabilmektedir (Öncül 2016).
Bu çalıĢma, Kars-Iğdır illerinde uygulanan, adı yöre halkı dıĢında pek
duyulmamıĢ “alem gezdirmek”, “alem coĢturmak” ritüelinin tarihsel oluĢum süreci,
sosyal ve kültürel değeri, kimlik oluĢumuna katkısı gibi etken faktörler dikkate alınarak
adı geçen bölgelerdeki örnekleri ile incelemeyi, açıklamayı, değerlendirmeyi
hedeflemektedir. Deneysel gözlenebilecek bir olgu olmaktan çok bir kültürü veya bir
toplumun olaylar karĢısındaki tavrını anlamamamızı sağlayacak olan ritüel,
katılımcısının duygu dünyasını doğrudan etkilemesi nedeniyle de önem arz eder.
Bundan dolayı ritüel kendisini yorumlayandan çok, yaĢayanın ona yüklediği “anlam” ile
değerlendirilmelidir. Birey ya da grup tarafından belli bir zaman aralığıyla neredeyse
standart (bir tarihi olay etrafında ĢekillenmiĢse) kabul edilebilecek davranıĢ tekrarından
oluĢan ritüeller, grup bilincinin ön planda tutulması ve geçmiĢ- gelecek arasında
bağlayıcı bir tutum sergilemesi nedeniyle dikkat çekicidir. Ritüeller de diğer bütün
duygu içeren eylemler gibi törensel ve mistik bir ortamda gerçekleĢtirildiği için
gerçekleĢtiği sosyal yapı içerisinde ele alınmalıdır.
Sosyal yapı, bir toplum içindeki bireylerin konvansiyonuna dayanan, ama yine
de tek tek bireylerin iradesini aĢan, bireyin kendi arzu ve isteğiyle oluĢturamayacağı ve
hatta yok edemeyeceği bir sistemdir (Lêvi Strauss 2013).
Ritüeller içerisinde oluĢan sosyal yapı, bireyi toplumla bütünleĢtirerek
bireylerarası ortak duygusal enerji yaratır. OluĢan duygusal enerji, beraberinde kutsal
olana
itaati
bilinç
dıĢı
bir
tepki
ile
meydana
getirebilir.
Sosyal yapı içerisinde incelenmesi gereken ritüel, kutsallığını inanç bağlamında yaĢatır
ve toplumun pratik uygulamalarının ifadesi olarak kültürün devamlılığına kefil olur.
Bunu ampirik bir geçerlilikle değil, gerçeklik üzerine inĢa edilmiĢ toplumsal ve kültürel
modellerle yapar. Bu noktayı aklımızda tutarak Ģunu söyleyebiliriz: Ritüel kültürün
sistem karakteristiğini sergiler ve oluĢum aĢamasına katkı sağlayan birçok unsurdan
sorumludur.
Bu
unsurların
hiçbiri
bir
diğerinden
ayrı
düĢünülemez.
Öznenin kültürel cevapları, sosyoekonomik, sosyokültürel ve siyasal hareketler sonucu
oluĢmuĢ bilinç dıĢı tepkilerdir. Bu bağlamda ritüel katılımcıları arasında sağlanan
kolektif birleĢim oldukça önemlidir. Çünkü ritüel duyumsanabilir renklere, tatlara,
dokulara, seslere bürünürse iĢ görür. Bu özelliği ile “ritüel, uygulayıcısından „irrasyonel
itikat‟ beklemektedir” Ģeklindeki bir düĢünce yanlıĢ sayılmaz. Çünkü bu durum ritüelin
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aktarımını destekleyen en önemli ögedir. Birtakım sembollerle ve nesnelerle
desteklenen ritüellerde bu semboller ve nesneler bireyler arasında his birliği oluĢturarak
kolektif değeri, kutsala bağlılığı ve itaati doğurmuĢtur. Bu yönüyle kültürel kimliğin en
önemli tamamlayıcılarından biri olan ritüelleri, bireye aidiyet duygusu yaĢatarak toplum
kalabilmenin önemli ögeleri arasında düĢünebiliriz.
Sosyal hayatın her bir unsuru, içinde bulunduğu sistemle bir ve bütün olarak
incelendiğinde doğru sonuçlara ulaĢılabilir. Bir ritüeli anlamaya çalıĢmak da bu
durumdan farksızdır diyebiliriz. Ritüeli anlamak, yeni bir dil öğrenmeye benzer; çünkü
anlamaya ve öğrenilmeye çalıĢılan, içinde yer almadığınız, yabancısı olduğunuz,
kavranamaz görünen yeni bir kültürel sonuçtur. Bir kültürü anlamaya çalıĢmanın
zorluğu ise anlam sürecindeki dikotomilerden kaynaklanmaktadır. Bu süreçte „biz ve
ötekiler‟, „rasyonel ve irrasyonel‟, „yazılı ve sözlü‟, „ilkel ve uygar‟ gibi dikotomiler serisini
dikkate almadan, yapı içinde ortaya çıkmıĢ kültürel sonucu meydana getiren unsurları
ve
aralarındaki
iliĢkileri
dikkatle
inceleyerek
mümkün
olacaktır.
“Alem” Arapça sancak anlamına gelir. Uzun bir demir çubuk üzerine açık/kapalı bir el
Ģeklinde yapılmıĢ, metal bir nesnedir. “Alem, Kerbela olayında su getirmeye giderken,
kolları Yezit ‟in askerleri tarafından kesilen Hz. Abbas‟ın kesik kolunu simgeler”
(Demirci 2006).
Kaynak kiĢiler de alem gezdirmenin ġia içerisinde bir simge hâline gelmesinin
kaynağı olarak Kerbela olayında Hz Hüseyin‟in kardeĢi, sancaktarı ve ordu komutanı
olan, Hz. Ebul Fazl‟ın kollarının kesilmesi sonucu, sancağının düĢmesi ve Ģehit
edilmesinin olduğunu belirtmektedirler. (K.K.1),(K.K.2) Hz. Ebu‟l Fazl‟ın Kerbela‟da,
Fırat Nehri kenarında kolları kesilerek öldürülmesi, bu olayın takvimsel olarak tekrar
edilmesini ve bir ritüel Ģekline dönüĢmesini sağlamıĢtır. DoğuĢunu Kerbela‟dan alan
alem, üzerindeki simgeler itibarıyla bölgeye ve yöreye göre farklılıklar gösterebilirken
Kars ve Iğdır yöresinde el Ģeklindedir. Sancak üstündeki el, ya yumruk hâlinde ya da
açık ve yassı Ģekilde beĢ parmağın görüleceği Ģekildedir. Zaman içerisinde üzerine
yazılar iĢlendiği de görülmektedir. Bu yazılar Allah, Hz. Muhammet ve Ehl-i Beyt ile
ilgilidir. Sancağın üzerinde bulunan elin bir anlamda da Ehl-i Beyt‟i temsil ettiği
düĢünülmektedir. Üzerinde bulunan her parmak, Ehl-i Beyt‟ten bir kiĢi olarak
varsayılmakla birlikte asıl temsil ettiğinin, Hz Ebul Fazl‟ın eli olduğu düĢünülmektedir.
(K.K.1),(K.K.2) Bu bağlamda alem gezdirmek de Hz. Ebu‟l Fazl‟ın baĢından geçen
olayları simgeler. Olayın tarihsel düzlemdeki yeri olayın net anlaĢılması bakımından
önemliyken, ritüel uygulayıcıları tarafından nasıl algılandığı ve toplumu nasıl etkilediği
de sosyokültürel açıdan önemlidir. Bu kapsamda alem, yaĢanan bu trajik olayın
anılması için her yıl muharrem ayı aĢure gününde, günün anlam ve önemine binaen
yaĢanılanları sembolik bir Ģekilde yansıtması için uygun bir Ģekilde hazırlanarak ritüel
meydanına getirilir. Ritüelde elin kendisine değil, sahibinin Allah yanındaki makamına
hürmeten alem gezdirilir veya coĢturulur. Ġnsanlar bu maneviyata dinsel ve kültürel
boyutta önem verdikleri için özellikle aĢure gününde dilek dilemek isterler. Ancak, dileği
olan kiĢiler özelde her gün alemden dilekleriyle/istekleriyle ilgili niyette bulunabilirler. Bu
durumla ilgili yaygın inanıĢ ise dileği/isteği olan kiĢinin, bu dileğini ritüel sırasında
istediğinde, dilediğine daha çabuk kavuĢacağı Ģeklindedir. Dileğin gerçekleĢme durumu
için özellikle ritüel alanı ve gününün tercih edilme sebebi olarak, “ritüel mekânının,
uygulayıcılarınca dıĢ dünyadan soyutlanmıĢ ve bu dünyanın olumsuzluklarından
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arındırılmıĢ bir yer kabul edilmesi” (Öncül 2016) düĢüncesinin olduğunu söyleyebiliriz.
Ritüel alanı, ritüel katılımcıları için kutsal olan ile buluĢma yeri sayılması nedeniyle
önemli olduğu gibi katılımcının mensup olduğu topluluğun trajedi yüklü bir
yaĢanmıĢlığını hatırlatması ve birtakım millî değerleri, birlik ve beraberlik, vurgulaması
anlamında da önemlidir.
Dileği gerçekleĢen kiĢi, dileğinin gerçekleĢmesi karĢılığında ne vaat ettiyse bir
yıl içerisinde gelip bunu gerçekleĢtirmelidir. Bunu yapmadığı takdirde kötü bir durumla
karĢılaĢacağı düĢünülür. Bu bir baĢörtü olabileceği gibi para veya kurban da olabilir.
Alemden herkes, (yaĢ, cinsiyet veya baĢka bir inanca (mezhep) mensup olmak…) her
Ģeyi isteyebilir. Alem sadece manevi olarak aracıdır, dilek sahibi dileğini Allah‟tan ister.
Anlatılana göre alem bugüne kadar kimseyi boĢ göndermemiĢ, herkese hayırlı
isteklerini vermiĢtir. Buradaki asıl dikkat edilmesi gereken ve vurgulanan Ģey aleme
duyulan güvenin manevi boyutudur. Dileği/isteği gerçekleĢtirecek alem değil, Alemin
temsil ettiği Ģahsiyetlerin Allah katındaki değeridir. Dilek sahibi dileğini Allah‟tan ister
alem sadece aracıdır. Bu noktada aleme hürmet Allah‟a ve Ehl-i Beyt‟e hürmettir.
Aleme sadece dileği olan kiĢiler baĢvurmaz. Bir hastalığı olan veya bir eĢyasını
kaybeden kiĢiler de alemden yardım isteyebilirler. Dilekte bulunmak isteyenler ya da
dileği gerçekleĢenler alem üzerine bir yemeni/eĢarp bağlarlar. Bazen dileği
gerçekleĢenlerin kurban kestiği veya sadaka verdiği de görülmektedir.
Demirci, özellikle baĢı sürekli ağrıyan bir bayanın yanında eĢarp getirip aleme
bağladığını, onun yerine baĢka bir eĢarp aldığını ve baĢına bağladığında ağrısının
geçeceğine inanıldığını belirtmiĢtir (Demirci 2006).
Bu noktada alemin toplumun inanç sistemine bağlı olarak kutsal bir nesne
hâline geldiğini söyleyebiliriz. Ancak bu kutsallaĢma Ehl-i Beyt sevgisi etrafında
oluĢmaktadır. Alem, bu özelliği ile kültürel, toplumsal aidiyetin simgelerinden sayılmıĢ
ve onun gücüne inananların isteklerine kavuĢmalarında aracı olarak kabul edilmiĢtir.
Aleme inanmak Allah‟a, Hz. Muhammet‟e ve Ehl-i Beyt‟e inanmak olarak
düĢünülmüĢtür.
Alem, ġia içerisinde grup bilincinin yükselmesini ve grup kimliğinin pekiĢmesini
sağlayarak bireyi kimlik bunalımından kaynaklanan ve yabancılaĢmayla sonuçlanan, bir
takım olumsuzluklara karĢı korumaya yardımcı olmaktadır (Karaman 2010).
Alem gezdirmek ritüeli içerisinde yapılan bir diğer uygulama alem
coĢturmaktır. Alem coĢturmak, günümüzde bunu uygulayacak âlim olmadığı için
nerdeyse tükenmiĢ eskiden yapılan bir uygulamadır. Bu uygulama yapılırken dikkat
edilmesi gereken nokta onu taĢıyacak kiĢinin âlim bir seyit genç olmasıdır. Bu seyit
gencin münacat okumasıyla baĢlayan ritüel alemin coĢmasını sağlamak için birtakım
zikirlerle devam eder, duygu yoğunluğunun artmasıyla alemin coĢtuğu ve kendisini
taĢıyan genci sürükleyerek istediği yere götürdüğü, hatta uçurduğu söylenmektedir. Bu
coĢma sırasında alemden istenilen bir dileğin gerçekleĢtiği veya çalınan bir eĢyanın
alem tarafından bulunduğu söylenmektedir. Konu ve kapsam olarak bu iki uygulama
tek bir ritüel içerisinde geçmesi nedeniyle alem coĢturmak, alem gezdirmekten ayrı
düĢünülmemektedir.
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Alem, aynı anda birden fazla sayıda bulunabilir. Ritüel öncesinde ve
sonrasında cami içerisinde veya bir evde uygun bir yerde korunan Alem, ritüelin
gerçekleĢtirileceği tarihte ritüel alanına getirilir. Alemi genellikle sine vuran gençler
taĢırlar bu gençlerin Alemin coĢması durumunda taĢıyabilmeleri için güçlü kuvvetli
olmaları gerekmektedir. Kasım otağı ritüeli ile benzerlik gösteren ritüelin amaç ve
fonksiyonu aynı olmakla beraber görsel farklılığının yanında tarihsel doğumunun farklı
olaylar sonucunda olduğu söylenmektedir. Bu çerçevede alem gezdirmek, alem
coĢturmak bir demir çubuk üzerinde bir el ile sembolize edilirken Kasım otağı
ayaklarının altından bir kiĢinin geçebileceği ev Ģeklinde simgeleĢtirilmiĢtir. Bu noktada
dikkat çekici unsur ise her iki ritüelde de elin kullanılmıĢ olmasıdır. Bu da ġia içerisinde
Ehl-i Beyt‟in önemini vurgulayıcı niteliktedir. Dikkat edilecek baĢka bir nokta, her iki
ritüelin de Kerbela olayı etrafında ortaya çıkmasıdır. Ehl-i Beyt‟i temsil etmesi ve
Kerbela olayını hatırlatması dinsel ve kültürel anlamda halkın Kerbela olayından ne
kadar etkilendiğini açıklar niteliktedir. Kerbela olayı, Üzüm‟ün de ifade ettiği gibi tarihi
aĢmıĢ ve literatürde manzum ve mensur pek çok kaynağı vücuda getirmiĢtir (Üzüm
2010).
Olayın toplum üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. Olay Muharrem ayında
yapılan uygulamalarla tekrar tekrar hatırlanmakta ve bağlı bunduğu sosyal hayatın
duygu dünyasına ve dünya görüĢüne katkı sağlamaktadır.
Toplumun varlık köklerini oluĢturan bu pratiklerin sakladığı kültürel kodlar,
bireyden milletleĢmeye ya da düĢüncenin kitleleĢme serüvenine giden yolun köĢe
taĢlarıdır (Öncül 2016).
Bu özelliğiyle alem, ġia içerisinde bilinçli veya bilinçsiz bir tepkiyle toplumun
birleĢtirici, bütünleĢtirici yönünü oluĢturan ve kültürel varlık kodlarını koruyan bir ritüel
olup dinsel-büyüsel anlam kazandığı olay ve mekân içerisinde incelenmelidir. Alemden
beklenen ortak eylem, dıĢardakilere karĢı özel olanı duygusal bir baĢkaldırıyla korumak
ve kutsallaĢtırılan nesne etrafında bireyin/toplumun birlikteliğini sağlamaktır. Çünkü
ritüel, katılımcısından gruba bağlılık, ahlaki birliktelik, kutsala itaat, farklı olanı dıĢta
bırakma gibi davranıĢlar bekler. Bu yönüyle ritüellerin herhangi bir toplumu ortak bir
paydada birleĢtireceği gibi aynı coğrafyadaki topluluklar arasında ayrıĢtırıcı bir duruma
da sebebiyet oluĢturabilir. Ancak, alem gezdirmek ritüeli özelinde böyle bir ayrıĢmanın
söz konusu olamadığını söyleyebiliriz.
Tarihsel bir olay sonucunda ortaya çıkmıĢ alem, bölge halkı açısından dinsel
bir anlam ifade etme özelliğinin yanı sıra, kültür ve kimliklerinin de muhafazası
açısından önemlidir. Bu kapsamda, bölge halkı özellikle etnik kimliklerini koruma adına
ritüele hassasiyetle yaklaĢmaktadırlar. Alem gezdirmek ritüelinde kutsala duyulan
saygı, kutsal kabul edilen nesnenin toplum tarafından anlamlandırılıĢı oldukça
önemlidir. Alem ve Kerbela olayı etrafında gerçekleĢen bütün ritüeller bir sır sonucu
değil, toplumu derinden etkileyen trajik bir olay sonucu ortaya çıkmıĢtır. Bu noktada
unutulmaması gereken, trajik olayların bireyi ait olduğu topluluğa yakınlaĢtırıcı özellik
taĢıyor olmasıdır. Kerbela olayı etrafında yapılacak olan her türlü tören, ayin, yas vd.
hareket de benzer tepkiyle bireyi ait olduğu topluluğa yaklaĢtıracak, toplumun ortak
paydasını oluĢturacaktır. Çünkü bir ritüelden beklenen her Ģeyden önce, sosyal
bütünleĢmenin önemli bir parçası sayılması ve temel karakteri itibarıyla kolektif bir

Dr. Öğr. Üye. Filiz GÜVEN

378

nitelik taĢıyor olmasıdır. Bu yönüyle alem gezdirmek ritüeli de uygulayıcısını bir arada
tutma, grup içi dayanıĢmayı artırma, grubun kolektif Ģuurunu güçlendirme, toplumsal
iliĢkileri düzenlenme ve sürdürme gibi görevler üstlenmiĢtir. Ritüel katılımcıları
tarafından uyum içinde tekrarlanan ritmik hareketler, grup üyelerinin birliktelik
düĢüncelerinin pekiĢmesine katkı sağladığı gibi katılımcısının diğerlerinden farklılığını
sembolik bir Ģekilde ifade ederken muhalifi dıĢta bırakma gücünü de istemsiz olarak
sergiler.
Ritüeller, toplumsal devamlılığın sağlanmasında önemli iĢlevler görürler.
Ritüeller, ritüele katılanlar arasında oluĢan grup bilinci veya kolektif Ģuur vasıtasıyla bir
toplumsal kimlik tanımlayıcısı olurlar. Bu iĢlev, toplumsal bütünleĢmenin de en önemli
unsurlarından birisi olmaktadır (Karaman 2010).
Karaman‟ın da ifade ettiği gibi muharrem ayının anlam ve önemi etrafında
gerçekleĢen bu uygulamalar, birtakım davranıĢlarla katılımcısına aidiyet duygusu
yaĢatarak grup kimliğinin, grup bilincinin oluĢmasına ve geliĢmesine katkı
sağlamaktadır.
Alem de diğer toplumsal uygulamalar gibi ġia içerisinde bireyi içine doğduğu
kültüre ve beraberinde geliĢen kabullere hazırlayarak bireyi, yabancılaĢmaya karĢı
korumakta ve kültür aktarımına destek olmaktadır.
Sembol olarak alem üstündeki el, Hz. Fatma‟nın elidir. Bu el aynı zamanda
Hz. Muhammed, Hz. Fatma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin‟i temsil etmektedir. “Bu
elin nazara ve kötülüğe karĢı kullanıldığı da görülebilmektedir” (Çoruhlu 2011). Ele
duyulan saygı, ġia içerisinde Ehl-i Beyt‟e duyulan saygıyı kanıtlayıcı niteliktedir.
Ehl-i Beyt, Ġslami dönemde Hz. Muhammet‟in ev halkı için kullanılmıĢ olmakla
birlikte Kur'ân‟da bu kavram için iki ayet bulunmaktadır. Birinci ayette kavramla Hz.
Ġbrahim‟in ailesi kast edilmiĢ, ikinci ayette ise kavramla Hz. Muhammet‟in ailesinin
kastedildiği düĢünülmüĢtür. Ancak bununla ilgili ortak bir fikir bulunmamaktadır. Ayrıca
Ehl-i Beyt kapsamına Hz. Muhammet‟in ailesinden kimlerin girdiği tartıĢmalıdır
(Karabiber 2007).
Ancak bu konuya ġia‟nın bakıĢ açısı farklıdır.
ġia, kapsama yalnızca “Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin‟i almıĢ; Hz. Ali, Hz. Fatma soyu dıĢında birilerini bu kapsama sokmak
isteyenleri ise günahkâr dahi ilan edebilecek bir anlayıĢa sahip olmuĢtur (Öncül 2016).
Bu anlayıĢın sebebi olarak ġia‟nın Ehl-i Beyt‟e duyduğu bağlılık ve sevgi
görülebilir. ġia, Ehl-i Beyt‟i “…farklı toplumlarda görülen kurtarıcı aile ve kurtarıcı kiĢi”
(Öncül 2016) olarak kabul etmiĢ ve bu nedenle Ehl-i Beyt etrafında Ģekillenen olaylar
ġia içerisinde oldukça önemli bir rol üstlenmiĢtir.
Alem gezdirmek ritüeli de diğer bütün ritüellerde olduğu gibi kültürleri
birbirinden sistematik ve metodik olarak farklılaĢtırma gücüne sahip olmamakla birlikte,
toplumun dinsel, kültürel kabullerini yaĢatması sürdürmesi ve aktarması bakımdan
bölgesel ve ulusal kültürel değerlere katkı sağlayıcı niteliktedir.
Alem, ,Ehl-i Beyt‟i temsil ettiği düĢüncesiyle saygı duyulan kutsal nesne,
etrafında birleĢenler ve birleĢmeyenler olarak “biz ve ötekiler” dikotomisi
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oluĢturmaktadır. Bu yönüyle bir ayrıĢtırmayı barındırıyor olsa da millet olmanın
duygusal gereksinimine biz ve ötekiler dualitesinde, “bize” destek verdiği için, aksi
durumun karĢısında yer almıĢ ve her türlü kültürel, siyasal asimilasyonun önüne
geçerek toplumsal yapının sürdürülmesine katkı sağlamıĢtır. Her toplumsal törenden
beklendiği gibi Alem de birtakım semboller aracılığıyla ortak kültürün yaĢatılması,
aktarılması iĢini belirli mekân ve zaman dilimiyle duyumsanabilirlik katarak
sağlamaktadır.
Özetle söyleyebiliriz ki belirli bir amaca yönelik her sorumlu eylem, mitsel bir
anı veya bir arketipi hatırlatmayı amaçlar. O günlerin tekerrürü dolayısıyla yeniden
canlandırılıĢıdır (Eliade 1994). Bu düĢünceyle toplumu derinden etki altına alan Kerbela
olayı ve onun etrafında Ģekillenen ritüellerin temel iĢlevi; “…her seferinde ilahi ve
kozmik dramın bir bölümünü anmayı amaçlamaktadır” (Eliade 1994). Bu bağlamda
ritüelden beklenen, o ilk anın birey/toplum tarafından hissedilmesini sağlamak ve tekrar
tekrar yaĢatmaktır. Çünkü toplum, birlikteliğini muhafaza edebilmek için buna ihtiyaç
duyar. Bugün ders kitaplarında tarihsel olayların ve kahramanların detayları ile
anlatılmasının sebebi sadece tarihleri unutmamak değildir, eğer sebep tarihleri
unutmama arzusu olsaydı, tarihsel olaylar sadece kronolojik sırayla kitaplarda var
olurdu. Oysa amaç, yazılı ve uygar bir toplumun tarihindeki önemli olayları tüm
detaylarıyla anlatmak ve millî his birliği yaratmaktır. Aynı düĢünceyle bir ritüelden
beklenen de sadece o olayı hatırlatmak değil, olayı ve yaĢanılanları hissetmektir.
Ġzlenebilir bir süreç olmasının yanında deneysel olmayan ritüeller,
katılımcısına kolektif geçmiĢin temelleri üzerinde geleceğin korunması konusunda vaat
verici bir tutum sergilemektedir. Sadece bu sebep, ritüelin her tekrarında katılımcısının
benzer ruh hâline girmesi için yeterlidir. Çünkü geleneksel toplumlarda yaĢamın önemli
eylemleri ortak duygu etrafında Ģekillenirse toplumsallık kazanabilir.
Ekonomik ilerleme, farklılıklara ve rekabete gebe olsa da kültürel devamlılık
tekrar ve aktarım üzerine temellenmiĢ olmalıdır. Burada “tekrar ve aktarım”
ifadelerinden kasıt kültürün devamı için onun yaĢatılıyor ve tekrar ediliyor olması
zorunluluğudur. ġu an genelde dünya milletlerini, özelde Türk kültürünün tekrar ve
aktarımını tehdit eden baĢka toplumlarla kurulan aĢırı iletiĢimdir. Bu Ģekliyle kültürel
unsurlar varlığını sadece eksik iletiĢim koĢullarında daha da açık ifade edersek farklı
olanı dıĢta bırakarak kendisine ait olanı koruyarak sürdürebilir. Ancak, bu düĢünce
içinde bulunduğumuz iletiĢim imkânlarıyla neredeyse imkânsızlaĢmaktadır.
Bütün toplumsal uygulamalar gibi alem gezdirmek ritüeli de önümüzdeki
süreçte uygulanma konusunda tehdit altında kalabilir. Bunun sebebi sadece geliĢen,
ilerleyen, teknoloji ve iletiĢim değil, aynı zamanda bölgedeki ġia nüfusunun giderek
azalması, gençlerin istihdam veya eğitim için bu kaynakların olduğu kentlere göç
etmeleridir. Bu durumu engelleme adına yapılması gereken, yerel ve ulusal kuruluĢların
istihdam, eğitim ve kültür politikaları geliĢtirmeleridir. Bu Ģekilde atılacak her adım,
sadece ġia‟nın bölgedeki demografik yapısını korumayacak aynı zamanda ġia
içerisinde uygulanan kültürel unsurların da devamlılığını sağlayacaktır. GeliĢtirilen
kültürel politikalar sayesinde coğrafyadaki inanç çeĢitliliği sonucu oluĢmuĢ kültürel
farklılık güvence altına alınmıĢ olacaktır. Devletin belirlemiĢ olduğu kültür politikasıyla
toplumsal, kültürel uygulamaların korunması doğrultusunda alınacak her türlü önlem ve
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paylaĢılan deneyim bütün ürün ve imgeleri ile birlikte hiçbir ayrımcılığa yer verilmeden
kullanılmalı ve iĢlevselliği olan yeni, yerel kültürler politikalar benimsenmelidir. Bu
Ģekilde benimsenmiĢ politikalarla bölgedeki kültürel uygulamaların çeĢitliliği güvence
altına alınacaktır. Ulusal/yerel kültür politikalarının geliĢtirilmesi sadece bölge kültürel
mirası için önemli olmayıp ulusal kültüre destek verdiği için de önemlidir. Bu nedenle
bölgedeki toplumsal ve kültürel uygulamalar sadece kayıt altına alınmamalı, toplumsal
uygulamalar, yapılacak projelerle “geçmiĢ, bugün ve yarın” eksenlerinde güvence altına
almalıdır. Alınacak bu önlemler yerel/ulusal kimlik aidiyeti, “ortak bellek” (Oğuz 2007)
ve geleceğin inĢası anlamında ulusal kültür politikalarına katkı sağlayacak nitelikte
olacaktır.
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